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 خجستھ باد اول ماه مھ روز نمایش پرقدرت اتحاد
 کارگران سراسر جھان

!   کارگران جھان متحد شوید

 
 
 

طبقۀ کارگر در سراسر . ھان فرا میرسداول ماه مھ، روز بین المللی اتحاد و ھمبستگی کارگران سراسر ج
 سال است کھ این روز را بھ مناسبت تظاھرات عظیمی کھ کارگران شیکاگو در روز اول ماه مھ ١٢٠جھان بیش از 

تظاھرات کارگران شیکاگو آن روز توسط پلیس سرمایھ بھ خاک وخون . دارند  برپا داشتند، گرامی می١٨٨۶سال 
 ازھمبستگی جھانی پرولتاریا اى محو نگشت و اول ماه مھ جلوهھااز خاطرهکشیده شده ولی یاد این روز 

اری جھانی کوشش بسیار کرد تا این روز را از میان بردارد، زیرا ددراین مدت سرمایھ.درسراسرجھان گردید
د، بر آنجا کھ این دسیسھ با مقاومت کارگران روبروش. اری از اتحاد وھمبستگی وتشکل پرولتاریاستدھراس سرمایھ

 .این روز، روز کار نام نھاد و با این عمل وحشت خود را ازنام کارگر عیان ساخت
طبقۀ کارگر درعین این کھ ثروت آفرین و نیروی محرک جامعھ است، پیشقراول و موتور انقالب نیز بشمار 

قھ، ھیچ  آزادیبخش و بدون کسب رھبری انقالب توسط این طبھاىبدون حضور طبقۀ کارگر درجنبش. رود می
. انقالبی بھ پیروزی نھائی نخواھد رسید و آزادی بشریت را کھ در گرو سوسیالیسم است، بھ ارمغان نخواھد آورد

بدون حضور نفتگران . این انقالب مدیون مبارزات کارگران صنایع نفت بود. در برابر ماست۵٧نمونۀ انقالب بھمن 
اما از آنجا کھ . بود ام گام گذاردند، پیروزی ممکن نمیقھرمان ایران کھ شیرھای نفت را بستند ودرصفوف قی

از ھمین رو علیرغم پیکار قھرمانانھ و . کارگران فاقد رھبری کمونیستی بودند نتوانستند مھرخود را برانقالب بکوبند
رای خیزی ش، پس از سقوط رژیم وابستھ بھ امپریالیسم شاه، مجددًا بھ قعر جامعھ پرتاب شد تا خود را باتعیین کننده

 .دیگر آماده نماید
کند و این تازه اول کار  اری کوالک میدبحران سرمایھاکنون درشرایطی بھ استقبال اول ماه مھ میرویم کھ 

 جھان آنھم بھ صورت آگاھانھ یک جنایت ۀ، گرسنگی دادن و ایجاد فقر در عرص انسانھابی خانمانی میلیون. است
 اشتباه این یا آن ۀ، نتیج اتفاق نیستۀ، نتیجاری را گرفتھ استدصاد سرمایھبحرانی کھ دامن اقت. علیھ بشریت است

 ناشی از حرص و آز افراد جداگانھ ،کنند تا مردم را شستشوی مغزی دھند طور کھ تبلیغ می ، و یا آنفرد نیست
 .اری نیستدسرمایھ

 ! زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
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 است کھ بر اساس کسب سود حداکثر بنا شده است و مالکیت خصوصی ارید سرمایھۀ این بیماری جذام سامان
 سواری و حمل و نقل مملو گشتھ است و ىھا از ماشینھاکھ کارخانھ در حالی .داند بر وسایل تولید را مقدس می

دھا کھ ص در حالی.  مردم توانائی خرید این کاالھا را ندارند و باید گرسنگی بکشند،ثروت روی ثروت خوابیده است
 ۀتناقض سامان. کنند  مردم در زیر چادر زندگی می،ستھا و بیمھھا مسکونی خالی در اختیار بانکۀھزار خان

در یک طرف قطب ثروت و در طرف دیگر قطب فقر نشستھ . شود اری در ھمین مثال ساده عرضھ میدسرمایھ
ثروت نیست محصول د کاال ومرگ محصول کمبو. میرند کھ ثروت وجود دارد مردم از فقر می در حالی. است

کوشد  بورژوازی چنان کھ درماھیت اوست می. توزیع غیرعادالنھ و تقدس مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است
تظاھرات بیش از سھ ملیون نفر در فرانسھ . نتایج حاصل از بحران اقتصادی را بر دوش طبقۀ کارگر بگذارد

مپریالیستی بھ حقوق آنھا نشانۀ آنست کھ مبارزۀ طبقاتی نھ تنھا در  اخیر و مقابلھ با تعرض بورژوازی اھاىدرھفتھ
اعتراضات کارگری در . گیرد تری می یابد و دامنۀ وسیع شکل اقتصادی بلکھ در اشکال سیاسی آن نیز شدت می

 راه درمان و پایان دادن بھ این فجایع کھ موجب جنایت و.  در حال گسترش استھاسراسر اروپا و درسایر قاره
 ، قاره آفریقا و آمریکای التین را فرا گرفتھ استۀاری کھ ھمد، راه پایان دادن بھ این وبای سرمایھجنگ است

 این نظام ضد بشری باید نظام انسانی سوسیالیسم مستقر شود کھ با ۀ بر ویران.اری استدسرنگونی نظام سرمایھ
سیاست اقتصادی ھماھنگ و برنامھ ریزی شده از اشتراکی کردن مالکیت بر وسایل تولید یک بار برای ھمیشھ با 

 تنھا طبقۀ کارگر با رھبری حزب مارکسیست لنینیست و استقرار .جلو گیرد ، فالکت و فقروقوع این ھمھ ددمنشی
  . تواند بھ این وضع اسفناک پایان دھد دیکتاتوری پرولتاریاست کھ می

چنان   ایران کابوس استبداد و فاشیسم مذھبی ھم امسال درشرایطی  جشن اول ماه مھ برگزار میشود کھ در
طبقۀ کارگر از کلیۀ حقوق اجتماعی  خویش محروم است، قانون کار، بیمۀ اجتماعی، حق تجمع در . مسلط است

گرانی، فقر و بیکاری درایران بیداد میکند و شورای عالی . کارگری فقط کلماتی بر روی کاغذ استى ھااتحادیھ
چند روزی از تعیین .  تعیین نموده است تومان۵٠٠ ھزار و ٢٧۴ را ٨٨کارگران برای سال کار، حداقل دستمزد 

 در صد کاھش داد و اعالم کرد کھ ٥حداقل دستمزد را «حد اقل دستمزد کارگران نگذشتھ بود کھ شورای عالی کار
خ کاالھای مورد درصورتی کھ نر. » در صدی از سوی بانک مرکزی بوده است٢٠مبنای این کاھش اعالم تورم 

 درصد افزایش یافتھ و مطابق کارشناسان اقتصادی خود رژیم جمھوری اسالمی، حداقل حقوق ۵٠ تا ۴۵نیاز مردم 
.  ھزار تومان خواھد بود٨۵٠خط فقر مطلق برای یک خانوادۀ پنج نفره درتھران باالتر از ٨٨تعیین شده برای سال 

جھ بھ سطح تورم و گرانی کمرشکن باید یک میلیون تا یک میلیون و لیکن واقعیت این است کھ حداقل دستمزد با تو
بار بھ سختی می  پانصد ھزارتومان باشد کھ متاسفانھ چنین نیست و کارگر ایرانی با توجھ بھ این وضعیت فالکت

جب تواند مو طبیعتًا چنین شرایط غیر قابل تحملی نمی. تواند از پس مخارج  یک وعده غذای گرم در روز برآید
اری ایران و دبرانگیختن خشم و تنفر کارگران نسبت بھ جمھوری اسالمی این نمایندۀ سیستم کل نظام سرمایھ

کارگران نیشکرھفت تپھ، کارگران ذوب آھن اصفھان، اعتراضات امید بخش.  دزد و مفتخور نگرددھاىآقازاده
ل گذشتھ برای دریافت حقوق معوقھ و اضافھ  کارخانۀ دیگر در ساھاو ده.. الستیک سازی البرز، لولھ سازی اھواز

  اى حرفھھاى، مبارزه برای تشکیل سازمانھادستمزد، پیکار علیۀ خصوصی سازی کارخانجات و اخراج سازی
 . اران آمیختھ با زھر ترس بوده استد چرب و نرم سرمایھھاىبا قاطعیت ادامھ داشتھ و لقمھ... مستقل از دولت و

 ھاى اول ماه مھ در ایران برجستھ گردد مربوط است بھ مبارزه برای تشکیل اتحادیھآن چھ امسال باید در روز
مستقل کارگری، مبارزه برای دریافت حقوق معوقھ، مبارزه برای اضافھ دستمزد بھ نسبت سطح رشد تورم و 

کارگران افزایش ھزینۀ زندگی، مبارزه برای تضمین امنیت شغلی کھ عامل تضمین امنیت وحدت و تشکیالت خود 
مبارزه برای بازگشت کارگران اخراجی بر سر کار خود، مبارزه علیۀ سیاست اخراج سازی کارگران، . است

مبارزه علیۀ خصوصی سازی صنایع و واحدھای تولیدی، مبارزه در زیرشعار آزادی بی قید و شرط ھمۀ کارگران 
 .و سایرمخالفین سیاسی از زندان

کوشد بین   رژیم ضد کارگری جمھوری اسالمی را کھ میھاى و دسیسھکارگران ایران باید ھشیار باشند
اری داین نظام سرمایھ. کارگران افغانی و ایرانی تفرقھ انداختھ وعلل بیکاری را بھ گردن آنھا  بیاندازد، افشا سازند

 واحد علیۀ دشمن کارگران ایرانی و افغانی باید با روحیۀ ھمبستگی و رفیقانھ درسنگری. آفریند است کھ بیکاری می
 . توانند بھ حقوق حقۀ خود دست یابند مشترک و برای حقوقی برابر، بھ رزمند و تنھا در این صورت است کھ می



 ٨٨١٣ماه  اردیبھشت                          ٣٣       توفان الکترونیکی شماره                                              ٤

 

گوید و ایقان  بھ کارگران قھرمان ایران و جھان، روز جھانی کارگر را شاد باش می) توفان(حزب کار ایران 
یق وحدت وتشکیالت ورھبری حزب سیاسی و تنھا ازطریق دارد کھ پیروزی اردوی کار بر سرمایھ تنھا ازطر

دھد وپیکار جسورانھ و شفاف علیۀ انحرافات آنارکوسندیکالیستی،  انقالب سوسیالیستی و راھی کھ لنینیسم نشان می
 جز این سوسیالیسم تنھا راه نجات بشریت است و. میسر خواھد گشت... اکونومیستی، ترتسکیستی و کائوتسکیستی و

  .نیستراھی 
!خجستھ باد اول ماه مھ روز نمایش پر قدرت اتحاد کارگران جھان

 !سرنگون باد رژیم  سرمایھ داری جمھوری اسالمی
 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت
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مناسبت اول ماه مھھ ب
 کارگری ھاىترین نیاز جنبش کارگری ایران، احیاء و ایجاد سندیکاھا و اتحادیھ مبرم

ترین و  ترین و اصلی  و کمبودھای جنبش کارگری ایران، ضروریھادر میان انبوھی از نیازھا و خواست
 سندیکائی است؛ چرا کھ کسب ھمۀ منافع آنی و آتی این جنبش از طریق ترین نیاز این جنبش، کسب حقوق حیاتی

 . کارگری امکان پذیر استھاىیابی در تشکیالت مستقل و واقعی سندیکائی و اتحادیھ اتحاد و ھمبستگی و سازمان
در طی سال کارگری گذشتھ، یعنی از اول ماه مھ سال قبل تا بھ حال، ھزاران حرکت اعتصابی و اعتراضی 

 گوناگون، بھ صورت خود جوش و یا با ھاىا شرکت صدھا ھزار کارگر در نقاط مختلف کشور، حول خواستب
 دستھ جمعی، اعتراض بھ ھاى، اعتراض بھ اخراجھاترین این خواست از جملھ عام. سازماندھی ابتدائی انجام شد

 و دستمزد و مزایا، اعتراض بھ قراردادھای موقت و عدم استخدام رسمی، اعتراض بھ عدم پرداخت بھ موقع حقوق
، اعتراض بھ تغییر قانون کار در جھت حفظ امنیت سرمایھ و از بین بردن امنیت شغلی ھاخصوصی سازی

کارگران، اعتراض بھ عدم پرداخت حق سنوات کارگران بازنشستھ بھ طور کامل و تعیین سقف پرداختی برای آن 
دی مشاغل، اعتراض بھ اضافھ کاری اجباری، اعتراض بھ توسط دولت، اعتراض بھ عدم اجرای طرح طبقھ بن

عملکرد مأمورین امنیتی حراست کارخانجات و مراکز صنعتی، اعتراض بھ پرونده سازی برای نمایندگان و فعالین 
توان در تدافعی بودن آن،  مشخصۀ این جنبش اعتراضی را می. کارگری و احکام زندان و شالق برای آنھا بود

 قبل، جوان و تحصیل کرده بودن و در عین حال کم تجربھ بودن فعالین،  ھاى نسبت بھ سالگسترش کمی آن
یافتگی آن   اعتراضی، خود جوشی و عدم سازمانھاىپراکندگی در کلیت خود و نبود ارتباطی ارگانیک بین کانون

 . دانست
ل مستقل سندیکائی بسیاری از کارگران در طی حرکت اعتراضی خود بھ ضرورت احیاء و یا ایجاد تشک

 مقدماتی آن اقدام نمودند؛ از جملھ ھاى و مشکالت بھ ایجاد آن و یا تجمعھارسیدند و با پذیرش و تحمل ھمۀ سختی
کارگران نیشکر ھفت تپھ و کارگران نقاش، کارگران برق و فلزکار کرمانشاه کھ موفق بھ احیاء سندیکای خود شده 

 کنند ان ایران خودرو کھ در این راستا اقدام میو کارگران الستیک سازی البرز و کارگر
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 فوق و کسب منافع آتی یعنی تأثیر ھاىجنبش کارگری ایران برای کسب منافع فوری خود، از جملھ خواست

بی . گذاری در روند تکامل اجتماعی در جھت منافع طبقاتی خود، راھی جز اتحاد و ھمبستگی و تشکیالت ندارد
دادی و ضد کارگری جمھوری اسالمی از تشکیالت مستقل سندیکائی مثل جن از بسم اهللا دلیل نیست کھ رژیم استب

 .ترسد و چنین سبعانھ با فعالین کارگری در این عرصھ برخورد میکند می
اخراج و پرونده سازی و دادگاھی کردن و محکوم کردن آنھا بھ زندان و شالق و شکنجھ و پایمال کردن ھمۀ 

 سازمان بین المللی کار کھ خود امضاء ھاىنامھ چون منشور جھانی حقوق سندیکائی و مقاولھ قوانین بین المللی ھم
 ھاىکنندۀ آن بوده است، ھمھ و ھمھ نشاندھندۀ میزان وحشت و ھراس جمھوری اسالمی از سندیکاھا و اتحادیھ

 .مستقل و واقعی کارگری است
 ورشکستۀ نئولیبرالیستی و رھنمودھای ھاىستجمھوری اسالمی در بیست سالۀ اخیر با در پیش گرفتن سیا

مخرب صندوق بین المللی پول و بانک جھانی با مقررات زدائی در جھت حفظ امنیت سرمایھ و علیۀ امنیت شغلی 
 ھاىکارگران و زحمتکشان شرایطی را ایجاد کرده است کھ بیش از ھشتاد در صد کارگران بھ بھانۀ کار در کارگاه

اردادھای موقت از شمول قانون کار خارج ھستند؛ و بیست در صد بقیھ را ھم با اضافھ کردن کمتر از ده نفر و قر
کاھش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط "، تحت عنوان )شرایط خاتمۀ کار( قانون کار ٢١بھ مادۀ " ز"بند 

 داده است کھ کارفرما ھر ، در وضعیتی قرار"اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری
 .تواند اخراج کند وقت اراده کرد می

اری بزرگ تجاری، تولید دحذف تعرفۀ گمرکی و سیل گستردۀ واردات و ایجاد تسھیالت بانکی بھ نفع سرمایھ
روندی کھ با ورشکستگی صنایع نساجی و . داخلی و صنایع را بھ رکود و فروپاشی و ورشکستگی کشانده است

 . صنایع غذائی شروع شد، میرود کھ دامن بقیۀ صنایع را بگیردشکر و چای و
 جمھوری اسالمی کھ با اتخاذ سیاست عدم حمایت از تولید داخلی، صنایع و کشاورزی را با بحران روبرو 
کرده و زندگی و امنیت شغلی کارگران را بھ مخاطره انداختھ است، معضل بخش تولید و صنعت را قوانین حمایتی 

جمعی و  ران و افزایش دستمزد کارگران معرفی میکند و راه برون رفت از بحران را لغو قراردادھای دستھاز کارگ
 . اجباری و بازنشستگی میداندھاىدائمی و حذف بیمھ

در شرایط بحرانی فعلی و تھاجم سرمایھ برای پایمال کردن حقوق کارگران و زحمتکشان، احیاء و ایجاد 
 . ترین نیاز جنبش کارگری است ستقل و واقعی کارگری مبرم مھاىسندیکاھا و اتحادیھ

 
 
 

 * * * * * * 
 

 مناسبت اول ماه مھھ ب
، حزب بی حزب" قیم نمی خواھدطبقۀ کارگر"

، ورد زبان محافل "زنده باد خود سازماندھی کارگران"، "خواھند کارگران قیم نمی"این روزھا سخنانی نظیر
 و یا با اشاره بھ جمالت مارکس "مانیفست حزب کمونیست" بھ نقل ازمقدمۀ اىعده. اکونومیستی ایران شده است

طبقۀ کارگر آزادی خود را ": گفت   کھ در جمعبندی از کمون پاریس می١٨٧١ در سپتامبر"انترناسیونالیسم اول"در
این گفتار تا آن حد . نددھ ،  متاسفانھ درک نادرستی از گفتار مارکس ارائھ می"...باید در میدان مبارزه بھ دست آورد

کھ بخواھد بھ طبقۀ کارگر این اعتماد بھ نفس را بدھد کھ باید برای آزادی خویش بپاخیزد و قدرت سیاسی را بھ کف 
تواند محصول کار سایر طبقات اجتماعی بھ غیر از خود کارگران باشد و وی نباید منتظر  آورد و این آزادی نمی

طبقۀ .  قھرمانان و خدایان و نیروھای خارج از طبیعت باشد، سخنان درستی استآزادی خویش بھ دست دیگران و یا
ولی وجود طبقۀ کارگر بھ . تواند جانمایۀ تغییرات انقالبی قرار گیرد کارگر آن نیروی مادی اجتماعی است کھ می

و گذار بھ کمونیسم کافی عنوان پایۀ مادی این تحول برای رفتن بھ سوی جامعۀ بی طبقھ و یا برای نیل بھ سوسیالیسم 
این نیروی مادی باید با دانش علمی آغشتھ شود و تئوری سوسیالیسم علمی و در شرایط امروز مارکسیسم . نیست
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جنبش کارگری . لنینیسم با آن بیامیزد تا جنبش کارگری راه خود را پیدا کند و بداند کھ بھ کدام جھت باید حرکت کند
تنھا آن . ھر انفجاری بھ سود طبقۀ کارگر نیست و بھ امر رھائی وی یاری نمی رساندنیروی بالقوۀ انفجار است ولی 

این انفجار است کھ . افکند کھ با چاشنی مارکسیسم لنینیسم ھمراه باشد انفجاری زنجیرھای طبقۀ کارگر را بھ دور می
 باید شناخت سیاسی پیدا کرد، .ولی برای کار این انفجار باید آموزش دید. دھد جھت تخریب نظام کھن را نشان می

 بدون دستیابی بھ این دانش امکان رھائی طبقۀ کارگر بھ ھیچ وجھ .باید با دانش علمی مارکسیسم لنینیسم مسلح شد
 .باید شعور و ماده با ھم تلفیق شوند تا تحول مورد نظر بھ وجود آید. میسر نیست
 بحث علمی و آموزنده را بھ شعارھای دھان پر کنی کنند و کار یک ھستند کھ عوامفریبانھ رفتار میى اعده

کند و بھ کس دیگری نیاز  طبقۀ کارگر خودش را خودش آزاد می"، "خواھد طبقۀ کارگر قیم نمی"نظیر این کھ 
کنند و البتھ روشنفکرانی   تنزل داده و حتی کارگران را علیۀ روشنفکران بھ عنوان دشمنان آنھا تحریک می"ندارد

رکسیسم لنینیسم بھ طبقۀ کارگر بیآموزند طبیعتًا دشمنان طبقۀ کارگر ھستند زیرا مدت اسارت طبقۀ کھ بھ جز ما
 منظورشان ھمان دانش "جنبش ناب کارگری"ولی این مدعیان دلسوزی برای یک . دھند کارگر را افزایش می

و چھ ندانند کارگران را بھ کوری، بھ آنھا چھ بدانند . مارکسیسم لنینیسم است کھ نباید بھ درون طبقۀ کارگر نفوذ کند
نتیجۀ چنین فراخوانی . خواھند کھ نادانستھ دست بھ کار شوند و بھ بیراھھ روند جھل طبقاتی دعوت کرده از آنھا می

این افراد کھ تعداد آنھا بھ ویژه پس . پروراند از ھمان روز نخست معلوم است و ھستۀ شکست را در دل خویش می
شوند، حزب را سد راه انقالب جا  کنند، دشمن حزب می ند علیۀ حزب قد علم میابشی کم نبودهاز شکست در ھر جن

 من در ھاىکنند، خطاناپذیر جا میزنند تا تئوری زنند، کارگران را چون ُبت بھ صِِرف کارگر بودن تقدیس می می
ھم اکنون ما در . د، جا بیاندازندافکن آوردی و ضد انقالبی خویش را کھ میان عامل آگاه و جنبش کارگری جدائی می

نیز از ا ھرویزیونیست.  اکونومیستی، آنارکوسندیکالیستی، تروتسکیستی و ضد لنینی روبرو ھستیمھاىایران با چھره
آنھا بھ جای مارکسیسم لنینیسم . دشمنان حزب طبقۀ کارگرند و در تالشند تا ماھیت حزب طبقۀ کارگر را عوض کنند

نیز ا ھرویزیونیست. نشانند کنند تجدید نظر طلبی، رفرمیسم و اکونومیسم را می گماتیسم طرد میکھ آن را بھ بھانۀ د
و یا ا ھرویزیونیست. کنند  و راست حمل می"چپ" ھاى مختلف دارند و نقابھاى چھرهھامانند اکونومیست

 کارگر در  ضرورت وجود حزب طبقۀ"حکوت شورائی"   انحرافی ھاى با قبول تئوری"چپ" ھاىاکونومیست
کنند و کمونیسم را با انقالبی   رد می"انقالبی"مبارزۀ سیاسی را کھ ھمان عامل مھم ذھنی است با کارگر پرستی 

 و یا قبول اىبرند و برخی نیز با چنگ انداختن در مبارزۀ صرفًا اتحادیھ نمائی خرده بورژوائی  بھ انحراف می
ھر دوی این انحرافات نتیجۀ واحد در . دھند ست بورژواھا میسیاست بورژوائی نقش رھبری طبقۀ کارگر را بھ د

 ھاو اکونومیستا ھرویزیونیست. بھ انحراف کشاندن جنبش کارگری دارد کھ منجر بھ قربانیان فراوانی خواھد شد
 ریختھ شده را بھ عھده گیرند و خود را تا پای مرگ ھاىدر فرجام خونین سرنوشتشان حاضر نیستند مسئولیت خون

خواستند ھمھ چیز را از نو شروع کنند در  آنھا کھ تجربۀ تاریخ را بھ دور افکنده بودند و می. زنند  انقالبی جا مینیز
صدور اعالمیھ در اول ماه مھ و یا تکرار حوادث و رویدادھای . شوند  کھنھ بھ گور تاریخ سپرده میھاىکفن تئوری

ش و درک از مارکسیسم لنینیسم و حزبیت اساس آزادی طبقۀ آموز. مبارزاتی کارگری در ایران و جھان کافی نیست
. کارگر است

در اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی این تفکر اکونومیستی پس از کسب قدرت سیاسی نیز بروز کرد و 
 "کارگران ھمھ چیز و حزب ھیچ چیز"، "خواھند کارگران قیم نمی"خواستند با شعار  منحرفین درون حزب می

 حزب طبقۀ کارگر، نقش عامل آگاھی و ایدئولوژیک را بھ صفر برسانند و زمینۀ خلع سالح حزب و نقش رھبری
 ھاىخودمختاری"با این تفکرات آنارکو سندیکالیستی و حامیان . عمًال زوال دولت شوروی را فراھم آورند

.رمال گردید بھ شدت مبارزه شد و نقش ضد انقالبی آنھا در ھمان زمان حیات رفیق لنین ب"کارگری
 ھاىست کھ سالھااین ضدیت محصول خیانت رویزیونیست. امروز نیز ما با ضدیت با حزبیت روبرو ھستیم

. کردند کھ با مخالفت روبرو شد  نظریات ضد انقالبی خویش را پخش می"حزب طبقۀ کارگر"فراوان در پشت نقاب 
سیدند زیرا بھ زعم آنھا این حزب بود کھ رویزیونیسم  افتادند و بھ نفی حزب رھابودند کسانی کھ در دام رویزیونیست

این . کردند نفھمیدند آنھا رابطۀ میان ایدئولوژی، سیاست و سازمان را کھ مارکس و لنین بھ آن تکیھ می. آفرید می
سرنوشت احزاب رویزیونیستی کھ از منافع طبقۀ . انحراف تفالۀ دوران مبارزه با رویزیونیسم خروشچفی است

 . ند در مقابل ماستاکنند و حتی در عراق از استعمار بھ حمایت برخاستھ فاع نمیکارگر د

 چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است
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 بھ مناسبت اول ماه مھ

 فعالین کارگری از زندانۀآزادی فوری ھم

 
 

وانی را ی فرائطورکلی مبارزات تاریخی گرانقدر و ھمپای آن تجارب تشکیالتی و سندیکاھ کارگران ایران ب
  گذشتھ متشکل و متحدانھ مبارزه کرده وھاى خود طی نسلھاىآنھا برای نیل بھ مطالبات و آرمان.پشت خود دارند

، ھااعتصابات کارگران کوره پز خانھ. نداجای گذاردهھ این راه قربانیان بیشماری را در راه آمال واھداف خود ب در
.  آور مبارزات درخشان آنان استد دور یاھاىگذشتھ دردخانیات، چیت سازی، کبریت سازی، نساجی وغیرو 

دست ھ  عظیمی برای بۀکھ طبقۀ کارگر ایران درمقایسھ با گذشتھ ازجھت کمیت وتراکم بھ نیروی بالقو امروزه با این
ترین و فالکتبارترین دوران تاریخ  دارد، لیکن دچار پریشان گرفتن قدرت سیاسی تبدیل شده و آمادگی بیشتری را

 صنفی، سیاسی و اجتماعی ھاىزیرا از یک سو وضع وخیم اقتصادی ھمراه با سرکوب ھرنوع آزادی.باشد می دخو
 آن ۀی پیکارمتحدانئاز سوی دیگر عدم وجود فرماندھی سیاسی واحد از برا کند، و بردوش این طبقھ سنگینی می

با اعتصاب و کم کاری ھرچند  پو نیافتاده وبا این حال کارگران ایران ھرگز برای احقاق حقوق خود از تکا. کاھد می
صدھا اعتصابات . غیر متشکل ھم اکنون درصف مقدم مبارزات اجتماعی دراین برھھ ازتاریخ ایران قراردارند

س أاز رشد جنبش کارگری دارد کھ تشکیل سندیکاھای مستقل از دولت را در ر  اخیر نشاندر چند ماه کارگری 
و ....  اتوبوسرانی تھران شرکت واحدکارگران نیشکر ھفت تپھ، سیس سندیکای أت. ست خود قرار داده اھاىبرنامھ

ارزش و بزرگی است کھ رژیم ضد کارگری جمھوری اسالمی را بھ   یک گام باھاپیکارمتحد کارگران دراین سندیکا
 این ۀلی در ارادتواند خل  و دستگیری رھبران آن نمی نوپا ھاىاتحادیھسرکوب مستمر این . وحشت انداختھ است

 .   وارد آورد، داخلی و بین المللی برخوردارندۀکارگران شریف کھ از حمایت گسترد
تر  یابد و  مصمم تری می مبارزات کارگران علیرغم سرکوب و زندان و شکنجھ  ھر روز دامنۀ گسترده

 کارگران در یک ماه اخیر  و اعتراضاتھادر زیر بھ چند نمونھ از دستگیری. رزمند برای تحقق مطالباتشان می
 :اشاره میکنیم

 كارگر شركت كیان تایر در مقابل مجلس تجمع كردند و ١٠٠ فروردین در حدود ٢٩صبح روز شنبھ  
آنان فعالین  نفر از٢٠ پراكنده شدند و حدود  انتظامیاما توسط نیروھاي.  خود شدندۀخواستار دریافت حقوق معوق

 . دستگیر شدند
 کارگری در منزل غالب حسینی در ھاى ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکلۀای کمیت تن از اعض٩٠حدود 

غالب حسینی از . ی آزاد شدندئشت و پس از بازجوداسنندج توسط نیروھای امنیتی و انتظامی چندین ساعت باز
. برد  سر میھ بدلیل شرکت در مراسم روز جھانی کارگر، از اسفند ماه در زندان ھ فعاالن کارگری ایران است کھ ب

 )٢٨/١/٨٨رادیو فرانسھ (
 کارگر این کارخانھ از ١٨٠٠:  لولھ سازی اھواز گفتۀ کارگران اخراجی کارخانۀحمیدرضا عباسی نمایند

ایلنا .(کنند  کار و کارخانھ تجمع میۀند، کارگران برای اعتراض ھر روز در مقابل استانداری، اداراکار اخراج شده
٢٨/١/٨٨( 

 اعتصابات ۀپور و محمد حیدری مھر از متھمین پروند فریدون نیکوفر، علی نجاتی، قربان علیجلیل احمدی، 
 اول دادگاه انقالب دزفول بھ یکسال حبس محکوم ۀکارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر ھفت تپھ در شعب
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ی کارگران  کارگری و انتخابات صنفھاى فعالیتۀ سال نیز از حضور در کلی٣کارگران نامبرده بھ مدت .شدند
 سال ۵ ماه از محکومیت نفر پنجم بھ مدت ٨ متھم اول و ۴ ماه از محکومیت زندان ۶در این حکم . محروم شدند
 )٢۵/١/٨٨فعاالن حقوق بشر در ایران ( .تعلیق گردید
 ساعت در روز کار ١٢کارگران در این کارخانھ .  نخ البرز از کار اخراج شدندۀ کارگر کارخان١۶٠حدود 

کارگران این کارخانھ در چندین نوبت . کنند  ساعت کار روزانھ را دریافت می٨، در حالی کھ تنھا حقوق کنند می
 )٢۴/١/٨٨ گزارشگران حقوق بشر ۀکمیت. (نسبت بھ عدم دریافت حقوقشان دست بھ اعتراض زده بودند

ان شرکت پوشینھ بافت  نفر از کارگر٢٠٠:  کارگر استان قزوین اعالم کردۀی خانئعیدعلی کریمی دبیر اجرا
 نفر از کارگران شرکت نقش ایران در اعتراض بھ عدم دریافت حقوق و عیدی در مقابل استانداری قزوین ١٠٠و 

 )١٨/١/٨٨ایلنا ( .تجمع کردند
 کارگر این کارخانھ از ١٨٠٠:  لولھ سازی اھواز گفتۀ کارگران اخراجی کارخانۀحمیدرضا عباسی نمایند

 .کنند  کار و کارخانھ تجمع میۀارگران برای اعتراض ھر روز در مقابل استانداری، ادارند، کاکار اخراج شده
 )٢٨/١/٨٨ ایلنا(

 .......و
ھمھ نشان از ...  پیکار جسورانۀ کارگران برای تشکیل اتحادیۀ مستقل و اضافھ دستمزد و حقوق پرداخت نشده

از ) توفان(حزب کارایران . تکاپو انداختھ استپیشروی مبارزات قھرمانانۀ کارگران دارد و رژیم را سخت بھ
 آنھا را ھاى سال تجربۀ انقالبی و سندیکائی عمیقًا حمایت کرده و خواستھاپیکارعادالنۀ طبقۀ کارگر ایران با ده

ما معتقدیم کھ کھ تنھا اتحاد طبقاتی و تشکل این طبقھ است کھ شرط نخست . داند برحق و انسانی می
چارۀ کارگران، حزب طبقۀ کارگراست کھ بھ دانش مارکسیسم لنینیسم مسلح . رود  شمار می وی بھھاىسایرموفقیت

ری وحشی را دبار سرمایھ باشد و باید ازاین طریق و فقط ازاین طریق منطقی و طبقاتی، مرگ نظام فقرآور ونکبت
 . فراھم آورند

 در ھا و فعالین کارگری سندیکا ران نمایندگان و رھب از شماری کھ  اینک در آستانۀ برگزاری اول ماه مھ 
 مھم ھاى خواستھ زندانیان سیاسی یکی ازۀبرند، خواست آزادی فوری و بی قید وشرط آنھا و ھم می سرھ زندان ب

 برای وبند برخیزیم  ی درئسندیکافعالین  بھ دفاع ازنمایندگان  باید متحدًا.باشد کارگران و ھمۀ نیروھای مترقی می
 .چ کوششی دریغ نورزیمآزادی آنھا از ھی

 
 

* * * * * * 
 
 

 بھ مناسبت اول ماه مھ
 

 قانون کار در ایران؛ قانونی کھ ھیچ کس از آن راضی نیست

  مستقل کارگریھاىقانون کار مانع تشکل

 

 بھ نگارش در آمده و درتارنمای  شھرام احدی وپور بھزاد کشمیری توسط ٢٠٠٩ آوریل ٢٠مطلب زیر مورخ 
ما این مقالھ را بھ خاطر طرح نکات مھم آن و اھمیت  . ان آلمانی، دویچھ ولھ  نصب گردیده استرادیوی فارسی زب

شایان . دھیم ئی کھ حول  قانون کار در بین مجامع کارگری جریان دارد، انتشارمیھامسائل روز کارگری و بحث
باشند و بر این  جارت جھانی میذکر است کھ برخی از محافل کارگری متأسفانھ مشوق  پیوستن ایران بھ سازمان ت

درحالی .  کارگری فراھم خواھد گردیدھاىباورند کھ درصورت تحقق چنین امری، پیش شرط تشکیل مستقل اتحادیھ
 نئولیبرالی و ضد کارگری است و ُاس و ھاىاری و مدافع سیاستدکھ سازمان تجارت جھانی یک نھاد سرمایھ

نع برای پیشروی بورژوازی امپریالیستی و تشدید استثمار  و حذف تمامی مواھااساسش بر خصوصی سازی
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تواند موافق پیوستن ایران بھ سازمان تجارت  کارگر آگاه ایرانی نمی. کارگران و خانھ خرابی بیشتر استوار است
کارگران . خویش چشم امید بھ چنین نھادھای ضد کارگری داشتھ باشدى اجھانی باشد و برای تشکیل اتحادیۀ حرفھ

 .توانند بھ مطالبات خود دست یابند مند می  نقشھاىا با اتکا بھ نیروی خویش و پیکاری متحد و مبارزهتنھ

 ھئیت تحریریھ توفان الکترونیکی

 ٢٠٠٩آوریل 

 

 
تی موثر است کھ از طرفی نیاز واقعی بھ آن در جامعھ وجود داشتھ باشد، از  قانون وق،بھ اعتقاد حقوقدانان

 ی کارآمدی دارد؟ ئآیا قانون کار جمھوری اسالمی قابلیت و ضمانت اجرا. طرف دیگر فراگیر و قابل اجرا باشد

خود را آیا این قانون بھ بھبود شرایط و وضعیت کارگران انجامیده، اشتغال پایدار را تقویت و شعارھای 
 دیگر و با دیگر قوانین کشور در تناقض نیست؟  مختلف قانون کار، با یکھاىمتحقق کرده؟ آیا بخش

 کھ حدود ھشتاد سال پیش بھ تصویب رسید، برای نخستین بار در دو ماده بھ کارگران اشاره اىدر قانون مدنی
 ماده و ٢١ر ایران تصویب شد کھ شامل  سال پیش نیز، دو سال پس از تشکیل وزارت کار، اولین قانون کا۶٠. شد
 کمابیش بر ١٣۶٩ بھ تصویب مجلس رسید و تا ١٣٣٧ ماده داشت در سال ۶٠دومین قانون کار کھ .  تبصره بود١۵

گذرد، تغییر چندانی  نخستین قانون کار جمھوری اسالمی در بیست سالی کھ از تدوین آن می. روابط کار حاکم بود
نقش و جایگاه این قانون و ضرورت تجدید نظر اساسی در آن از روز اول شروع شد و نکرده، اما بحث در مورد 

 .ھنوز ادامھ دارد

 تناقض قانون با واقعیت

ای کند، برنامھ اقتصادی کشور را بھ گونھ قانون اساسی جمھوری اسالمی مسئوالن را موظف می۴٣اصل 
، فرصت و توان کافی برای  ر فرد عالوه بر تالش شغلیشکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد کھ ھ«تنظیم کنند تا 

 » .خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رھبری کشور و افزایش مھارت و ابتکار داشتھ باشد
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ساعات کار کارگران در «کند کھ   قانون کار ظاھرا در تبعیت از این اصل قانون اساسی مقرر می۵١ ۀماد
خوانده » زیرزمینیسخت و زیان آور و «ی کھ ئ حتا برای کارھا۵٢ ۀماد» . ساعت تجاوز نماید٨شبانھ روز نباید از 

ھای قانون کار حداکثر ساعت کار در ھفتھ را برای شغل. داند  ساعت در روز را بیشتر مجاز نمی۶شوند، می
دانند و ھر روز  بھ رغم این، ھمھ می.  ساعت تعیین کرده است٣۶ ساعت و برای کارھای سخت ۴۴معمولی 

مسئوالن نیز . اش نیست ترین نیازھای خود و خانواده یئابتدامین أبینند ھیچ کارگری با این مقدار کار قادر بھ ت می
 . کنند خوبی آشنایند و بھ آن اعتراف می با این واقعیت بھ

 مشخص شده، بسیار کمتر از میزانی است کھ ٨٨ برای کارگران در سال حداقل حقوقی کھ رسمًا 
 از قول محمد جھرمی ٨٧ اسفند ٢١ سرمایھ، ۀروزنام. نند  دولت بھ عنوان حد فقر مطلق اعالم میھاىوزارتخانھ

در این زمینھ یک پارادوکس وجود دارد و آن این است کھ از یک سو این حداقل «وزیر کار و امور اجتماعی نوشت 
دھد و از سوی دیگر با افزایش حقوق  دستمزد کفاف زندگی کارگران بھ خصوص در شھرھای بزرگ را نمی

 ».یابد شود و بیکاری افزایش می تصادی کم می اقھاىکارگران، پایداری بنگاه
 
 

 شرط اول تعیین حداقل دستمزد؛ میزان تورم 
 
  

 قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را بھ شورای عالی کار واگذار کرده کھ از نمایندگان ۴١ ۀماد
 برای سال ٨٧اخر بھمن ماه حداقل دستمزدی کھ این شورا او. شود کارفرمایان، کارگران و وزارت کار تشکیل می

نند نیز  چھ کارگران طلب می اما آن.  کارگری روبرو استھاىجاری تعیین کرد، ھنوز با مخالفت نمایندگان تشکل
 . دھد کفاف مخارج آنھا را نمی

شرط نخست توجھ بھ . داند قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد، در نظر گرفتن دو شرط را ضروری می
 درصد ٢۵/۴ را ٨٧آمار رسمی این بانک میانگین تورم در سال . بر اساس اعالم بانک مرکزی استمیزان تورم 

 .  تومان بھ عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال جاری شد۵٠٠ ھزار و ٢٧۴اعالم کرد کھ مبنای محاسبھ 
کاھش است و  بھ وزیر کار مدعی شد کھ تورم رو بھ اىمحمود بھمنی، مدیر کل بانک مرکزی، در نامھ

بینی باعث تجدید نظر در  این پیش. انجامد  درصد دستمزدھا بھ اخراج تعداد زیادی از کارگران می٢۵افزایش 
 .  تومان در ماه شد۵٢٠ ھزار و ٢۶٣افزایش حداقل دستمزد و کاھش آن بھ 

  
 

 

 

 

 !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی 
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 شورای عالی کار ۀتجدیدنظر در مصوب«: کید کردأ گذشتھ ت فروردین ماه برای چندمین بار در دو ماه٢۶وزیر کار، 
بھ گزارش خبرگزاری ایلنا یکی از » .در جھت حفظ اشتغال موجود و رفع مشکالت برخی واحدھای تولیدی بود

ھای  روند افزایش مزد کارگران در قیاس با روند افزایش ھزینھ«فت تپھ گفتھ است فعاالن سندیکای کارگران ھ
قیمت بعید است بتوانند با اضافھ کاری یا کار دوم و  قدر محدود است کھ کارگران حتی در نقاط ارزان زندگی آن

 ». مخارج زندگی برآیندۀسوم از عھد

 مین مخارج یک خانوادهأشرط دوم، ت

 این ۴١ ۀ دوم مادۀتبصر. ین مخارج زندگی، شرط دوم تعیین میزان حداقل دستمزد ذکر شدهدر قانون کار تام
ھای کار محول شده را کھ مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی حداقل مزد بدون آن«: گوید قانون می

ط مراجع رسمی اعالم  باشد تا زندگی یک خانواده، کھ تعداد متوسط آن توساىمورد توجھ قرار دھد، باید بھ اندازه
تعیین میزان پولی کھ . شود قانون اساسی رعایت نمی۴٣این تبصره در عمل مانند اصل » .مین نمایدأشود را ت می

 . ھر خانواده نیاز دارد، مستلزم مشخص شدن خط فقر است

ز این کار وزارت رفاه و تامین اجتماعی کھ مسئول اعالم خط فقر است، از زمان روی کار آمدن دولت نھم ا
کنند منابع غیر رسمی با توجھ بھ اطالعات مرکز آمار و بانک مرکزی جمھوری اسالمی براورد می. کند امتناع می

وزارت رفاه این رقم .  ھزار تومان در ماه داشتھ باشد تا از خط فقر بگذرد٨٠٠کھ در تھران ھر خانواده باید حدود 
فقر حساب کنیم، حداقل  ر داشتن نیمی از رقم یاد شده را شرط عبور از خط با این ھمھ حتا اگ. داندآمیز می را اغراق

 .شان از فقر مطلق رھایی یابدحقوق کارگران باید بیش از پنجاه درصد از میزان تعیین شده بیشتر باشد تا خانواده

 شود  قانونی کھ شامل اکثریت کارگران نمی

چنان از فراھم کردن شرایطی کھ در آن  دن، ھمقانون کار جمھوری اسالمی دو دھھ پس از تصویب ش
 تر این کھ اکثریت کارگران ایران اصًال این قانون از ھمھ سو مورد اعتراض است و مھم. بینی شده عاجز است پیش

 .شامل این قانون نیستند

 دھند، کارگران کنند و ترجیح می کارفرمایان قانون کار را دست و پاگیر و غیر منطقی ارزیابی می 
یکی از اعضای شورای عالی . شوند آورند کھ از سوی قانون حمایت نمی دادی و روز مزد را بھ استخدام دررقرا

 . ندابھره  درصد کارگران قراردادی ھستند و از مزایای قانونی بی٨٠کار مدعی است، 

 قانون کار را کسی قبول ندارد

 

 

ی مشترکی کھ در نود و پنجمین نشست سازمان ن ایران در بیانیھای کارگران و کارفرمای  نماینده٨٧آبان ماه سال 
تنھا ھنر قانون کار آن بوده کھ فضائی را ایجاد نماید تا دولت از زیر بار «کنند  کید میأ تجھانی کار قرائت شد،

قانون کار بھ محض ابالغ موجب «در این بیانیھ آمده است » . مطرح در قانون اساسی شانھ خالی کندھاىمسئولیت
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خ ھیچ کس آماری از ریزش ترین ریزش کارگری زمان خود مواجھ گردد ولی تا این تاری شد کھ کشور با بزرگ
 » .ثیر واقعیات قرار نگیردأ را ارائھ نداده است تا شعار مترقی بودن این قانون تحت ت۶٩کارگری در اسفند 

ای برای دستمزد کارگران تعیین کند گاه نتوانستھ است، نرخ عادالنھ این نمایندگان معتقدند کھ قانون کار ھیچ 
بیانیھ تصریح دارد، . ھای اضافھ مشغول کار شوند حداقل معاش بھ کار در شیفتمینأتا آنھا مجبور نباشند برای ت

ی گذشتھ نھ بھ ارتقای امنیت شغلی و بھبود وضعیت کارگران انجامیده، نھ در خدمت تولید و قانون کار در دو دھھ
دانند و بھ  را کارآمد نمیگرا نیز قانون فعلی  طلب و اصول ھای ھر دو جناح اصالحدولت. ی پایدار بوده استتوسعھ

 .ی از آن بوده و ھستندئھاھای مختلف درصدد تغییر بخشدالیل و انگیزه

 کاھش تولید، افزایش بیکاری 

 

بھ اعتقاد کارفرمایان افزایش دستمزد متناسب با تورم و نیازھای حداقل یک خانواده، گرچھ حق کارگران 
 .  دولت نیز از تولید داخلی حمایت کندھاىپذیر خواھد بود کھ دیگر سیاست است، تنھا در صورتی امکان

 کارفرمایان را بھ سوی اخراج کارگران، توقف ،صادی کشور و تنگناھای تولیدافزون بر این وضعیت اقت 
 غلط اقتصادی از ھاىرویھ، تورم و سیاست واردات بی. دھد گذاری در کارھای غیرمولد سوق میتولید و سرمایھ

 . دالیل لطمھ خوردن تولید داخلی و از میان رفتن امنیت شغلی کارگران شده است

تعدادی از «: گوید  می٨٨ فروردین، در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال ٢٣زی، مدیر کل بانک مرک
 درصد ۵٠ھا شود، ما نیز  دارھا و کارفرمایان نزد ما آمدند و اعالم کردند اگر اقدام بھ افزایش ھزینھ کارخانھ

. ھا را در پی داشتراجسال گذشتھ افزایش حداقل دستمزد کارگران موجی از اخ» .کنیم نیروھای خود را اخراج می
 بھ نسبت فصل مشابھ سال ٨٧کند کھ برخالف شعارھای دولت میزان بیکاری در زمستان  وزیر کار اعتراف می

 . جھرمی این میزان بھ دوازده و نیم درصد رسیدۀبھ گفت.  دھم درصد افزایش یافتھ است ، شش٨۶

 فرض بھبود شرایط کار  مستقل، پیشھاىتشکل

میان » وگوی اجتماعی گفت«ترین گزارش خود بر ضرورت شکل گیری  ر در تازهسازمان جھانی کا
ھای غیردموکراتیک از  کشورھا و نظامۀادارۀ بھ نظر این سازمان نحو. کید داردأن و دولت تیاکارگران، کارفرما

ارگری در سازمان جھانی کار وجود سندیکاھای مستقل و کارآمد ک. موانع اصلی توفیق گفتگوھای اجتماعی است
 مھم بھبود مناسبات کار در ھر ھاى کوچک و بخش دولتی را از پیش فرضھاى مختلف از جملھ کارگاهھاىبخش

در جمھوری اسالمی کارفرمای بخش بزرگی از کارگران دائمی، دولت است کھ برای اعمال . داند کشور می
قدر  کارگران از این وضعیت ھمان. قل ندارد مستاىھنظارت ھمھ جانبھ و کنترل آنھا رغبت چندانی بھ فعالیت تشکل

 . ناراضی ھستند کھ کارفرمایان
 
 

 )لنین(ترین شکل تشکیالت طبقاتی پرولتاریا است  عالیحزب
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ی بھ انحالل این کانون و تشکیل ئ صنفی کارفرماھاى دولت با کانون عالی انجمنھاى چالش٨۶اواخر سال 
 خود ٨٧ ابان ۀنمایندگان کارگران و کارفرمایان در بیانی. انجامید ایران در سازمان جھانی کار ۀ علیاىپرونده

 راستین و فراگیر کارگری و ھاى ایجاد، توسعھ و پایداری تشکلۀزمین«گویند قانون کار فعلی نتوانستھ  می
 ».ھای جھانی محقق نمایددکارفرمائی را طبق استاندار

 ھای مستقل کارگریقانون کار مانع تشکل

  

 

 

ارشناسان ک. ی اختصاص داردئ کارگری و کارفرماھاى فصل ششم از قانون کار جمھوری اسالمی بھ تشکل
 مستقل  واقعًاھاى تشکیل تشکل،مسائل کارگری انتقادھای فراوانی بھ مواد این فصل دارند و معتقدند، با این قانون

 .پذیر نیست امکان

 این ۴ ۀتبصر. توانند انجمن صنفی تشکیل دھند کھ شامل قانون کار باشند  تنھا کارگرانی می١٣١ ۀبرابر ماد
 ۀتوانند یکی از سھ مورد شورای اسالمی کار، انجمن صنفی یا نمایند واحد، فقط میکارگران یک «ماده مقرر کرده 

تبلیغ و گسترش فرھنگ اسالمی و « اسالمی ھاىسیس انجمنأ ھدف از ت١٣٠ ۀدر ماد» .کارگران را داشتھ باشند
 چگونگی تشکیل، آئین نامھ  «١٣٠ ۀ دوم مادۀمطابق تبصر. تعریف شده است» دفاع از دستاوردھای انقالب اسالمی

 کشور، کار ھاى  اسالمی موضوع این ماده باید توسط وزارتھاى  عملکرد انجمنۀحدود وظایف و اختیارات و نحو
» .ت وزیران برسدأو امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تھیھ و بھ تصویب ھی

 و دخالت نھادھای دولتی در ھا  مشخص شده برای این تشکلھاىبھ اعتقاد فعاالن کارگری با توجھ بھ ھدف 
 کارگری ھاى وضعیت تشکل.  واقعی کارگران باشندۀتوانند، نمایند ی نمیئھا فعالیت آنھا، چنین تشکلھاىتمام جنبھ

این قوانین یکی از موانع پیوستن  . اصلی قانون در جمھوری اسالمی استھاىاز نظر سازمان جھانی کار از نقص
.رود ھ شمار میایران بھ سازمان تجارت جھانی ب

  
  سنتی ھاى کوچک و شیوهھاىکارگاه

  
مطابق .  کوچک مشغول بھ کار ھستندھاىبخش بزرگی از شاغالن ایران در بخش کشاورزی و کارگاه

 ھزار نفری کھ در ٧٠٠ میلیون و ۴، در برابر بیش از ١٣٨۵اطالعات مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری سال 
ند، تعداد کل افرادی کھ در بخش صنعت و ساخت اروشی و خرده فروشی شاغل حمل و نقل، عمده فھاىبخش

 . رسند  ھزار نفر نمی۵٠٠ میلیون و ٣مشغول بھ کار ھستند بھ 
 از شمول حسب مصلحت موقتًا ھای کوچک کمتر از ده نفر را میتوان بر کارگاه« قانون کار ١٩١ ۀبنا بر ماد 

 بھ ھاروشیف  یا غذاھا  کوچک مانند فروشگاهھاىبسیاری از کارگاه» .بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود
ھاى  فعالیت. شود شوند و در آنھا حداکثر ساعت کار مجاز و پرداخت حداقل مزد رعایت نمی  سنتی اداره میۀشیو

 . انی نیستند نفتی قادر بھ رقابت در بازار جھھاىتولیدی کم رونق است و محصوالت داخلی حتا با استفاده از یارانھ
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رویھ  کند و واردات بی ثری بھ تولید داخلی نمیؤ دولت کمک مھاىکارشناسان اقتصادی معتقدند، سیاست 
در چنین شرایطی مشکالت کارگران بخشی از مشکل .  تولیدی سلب کرده استھاىامکان رقابت را از بنگاه

بھ رغم این، فعاالن . ر رفع آن نخواھد داشتثیر محسوسی دأاقتصادی جامعھ است کھ حتا اصالح قانون کار نیز ت
پذیر خواھد بود و بسیاری   مستقل امکان واقعًاھاىکارگری اعتقاد دارند دفاع از حقوق کارگران تنھا با وجود تشکل

 . اصلی حکومت ھستندھاىند، زیر نفوذ جناحا کارگری کھ در حال حاضر بھ رسمیت شناختھ شدهھاىاز تشکل
  
 
 

* * * * * * 
 
 
 

مناسبت شصت و چھارمین سالروز پیروزی بر فاشیسمھ ب
 

پیروزی بر دیو فاشیسم برای تمام بشریت .  ماه مھ شصت و چھارمین سالروز پیروزی بر فاشیسم است٨
 در بند امکان داد تا ھاى فاشیستی، بھ خلقھاىدر ھم شکستھ شدن قدرت. دارای اھمیت تاریخی بسیار بزرگی است

 ازکشورھا و برای اعتالء جنبش اى نائل آیند، شرایط مناسبی برای پیروزی سوسیالیسم درعدهبھ آزادی و استقالل
.آزادیبخش انقالبی و ملی برای تکان دادن و فروریختن سیستم مستعمراتی پدید آید

 اتحاد شوروی استالینی را برای درھم شکستن فاشیسم و تالش آن ھاىجھان کار و ترقی، مبارزۀ عظیم خلق
 بر اساس تساوی ھا از جنگ برای آن کھ صلح عادالنھ بر قرارگردد، برای آن کھ جامعۀ مشترکی از ملترا پس

حقوق، عدم مداخلھ و ھمکاری پدید آید، کھ از تھدیدات امپریالیستی، اعمال فشارھا و ارعاب مبری باشد ارج گذاشتھ 
 .و اکنون نیز مانند گذشتھ ارج میگذارد

 . سالروز پیروزی بر فاشیسم جھان در اوضاع و احوال دیگری استاکنون در شصت و چھارمین 
مرتد شوروی کھ بیش از سھ دھھ بر استالین و خدماتش لجن پاشیدند، بھ جعل و تحریف اى ھرویزیونیست

تاریخ پرداختند و بھ احیای سرمایھ داری و تزاریسم نوین دست زدند، سرانجام فروپاشیدند و چون ذغال در مقابل 
فروپاشی سوسیال امپریالیسم شوروی و بر افراشتھ شدن تصاویر استالین .  شوروی و جھان سیاھندھاىو خلقتاریخ 

خورد داغ ننگی بر پیشانی ضد انقالب و   خیابانی کھ این روزھا در شھرھای روسیھ بھ چشم میھاىدر تظاھرات
.عنی استالین است  و تجلیل و احترام بھ رھبر پرولتاریای  شوروی و جھان، یھارویزیونیست

 امپریالیستی و زمام ھاىاکنون در شصت و چھارمین سالروز تاریخی پیروزی بر فاشیسم، مطبوعات، رسانھ
 اى خود بھ مناسبت این واقعۀ تاریخی حتا کلمھھاى و نطقھاداران شارالتان و دروغگویان این کشورھا در نوشتھ

ترین نبردھا را علیۀ  وی و ارتش سرخ قرار داشت، بزرگھم در بارۀ مردی کھ در زمان جنگ در رأس دولت شور
جھان . آورند  برانگیخت، بھ میان نمیاى و تودهاى شوروی را بھ نبردی افسانھھاىارتش ھیتلری سازمان داد و خلق

 دربارۀ رفیق استالین و نقش عظیم و تعیین کنندۀ رھبری او درجنگ ھا و شبھ تروتسکیستھاسرمایھ، تروتسکیست
تو گوئی چنین واقعۀ تاریخی و چنین رھبری کھ ھدایت کنندۀ این نبرد ضد . آورند یستی بر زبان نمیضد فاش

.فاشیستی بود، وجود نداشت
دانند کھ بسیج  و رھبری اتحاد شوروی در جنگ کبیر میھنی، سازمان دادن و رھبری نبرد  اما ھمھ می

 کرد و بر آن پیروز شد با نام استالین عمیقًا در آمیختھ  ارتش سرخ کھ قدرت نظامی آلمان نازی را نابوداىافسانھ
 نبرد بر خاک افتادند در حالی کھ نام استالین را ھاى شوروی درمیدانھاى تن از زنان و مردان خلقھامیلیون. است

.  شوروی و جھان بودھاى او منبع الھام و پرچم مقاومت ضد فاشیستی خلقھاىتصویر و اندیشھ. بر لب داشتند
براین احمقانھ است از جنگ میھنی اتحاد شوروی و پیروزی بر فاشیسم سخن گفت اما از نام و نقش استالین یاد بنا

استالین و انقالب اکتبر، . کنند نکرد، آن طور کھ رھبران امپریالیست غرب و دشمنان ریز و درشت استالین می
 . یرنداستالین و جنگ میھنی و مارکسیسم ــ لنینیسم از ھم جدائی ناپذ
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شصت و چھارمین سالروز پیروزی بر فاشیسم فرصتی است تا بار دیگر بھ علل و انگیزۀ حوادثی  پرداخت 
اری و امپریالیسم است و برای پیشگیری دفاشیسم فرزند سرمایھ.  گردیدھاکھ موجب  بروز فاشیسم و تجاوز بھ خلق

نقالبی و ترقی خواه علیۀ بربریت امپریالیسم کمرھمت  و نیروھای اھااز تکرار این فاجعۀ تاریخی باید بھ بسیج توده
 برسر ھابحران مالی کھ این روزھا تار و پود کشورھای امپریالیستی را درنوردیده و تشدید رقابت امپریالیست. بست

ھ   نیست ، باید با آن مقابل٣٠ ــ ٢٩ ھاى کم شباھت بھ دوران سالھامواد خام و منطقۀ نفوذ و تجاوز نظامی بھ خلق
 .کرد

امپریالیست آمریکا، صھیونیسم اسرائیل  قھرمان عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان درمقابل  ھاىاکنون خلق
 بر پیکر فرتوت این جنایتکاران اىند و ھر روز ضربات خورد کنندهاایستاده.....  اروپائی وژاپونیھاىوامپریالیست

 عراق، ھاى ضد فاشیست پشتیبانی از پیکار عادالنۀ خلقوظیفۀ ھمۀ نیروھای ضد امپریالیست و. آورند وارد می
این .  بھ پاخاستۀ آمریکای التین علیۀ امپریالیست آمریکا و متحدین او استھاىافغانستان، فلسطین و لبنان و خلق

روی . گرداند  بھ ویژه امپریالیست آمریکا را ضعیف میکند وشرایط شکستش را فراھم میھاپیکار قوای امپریالیست
ار آمدن اوباما رئیس جمھور آمریکا کھ این روزھا بھ جای بوش و در لباس میش درعرصۀ جھانی بھ دید و بازدید ک

است و این روند ... مشغول است، نشانۀ شکست و تضعیف امپریالیست آمریکا درآمریکای التین وعراق وافغانستان
 . ھم چنان ادامھ دارد
باشد کھ شصت و .  جھان علیۀ امپریالیسم و فاشیسم استھاىھمۀ خلقبخش   استالینگراد الھاماىنبرد افسانھ

 و نیروھای انقالبی و ترقی خواه علیۀ امپریالیسم، ھا گردد تا تمام خلقاىچھارمین سالروز پیروزی برفاشیسم انگیزه
 با شکست و بھ ویژه امپریالست آمریکا، متحد و بسیج شوند و ھمۀ مدعیان سلطۀ فاشیستی و تجاوزگری بر جھان را

 .نابودی مواجھ گردانند
 
 
 
 
 
 

 !اری و امپریالیسمدمرگ بر فاشیسم، سرمایھ
!زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت

 
 
 
 
 
 

ند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده اتاریخ کلیۀ  جوامعی کھ تا کنون وجود داشتھ» 
 و اعوام، ارباب و سرف، مرد آزاد و برده، اشراف. است، بھ استثنای تاریخ جامھۀ بدوی

ند و اکار و کارگر روزمزد، در یک کالم ستمگر و ستمکش، ھمواره در تضاد بوده استاد
 یا بھ تحول انقالبی بار کھ ھراى ، مبارزهبھ نبردی الینقطع، گاه نھان و گاه آشکار

گردید، دست  سازمان سراسر جامعھ و یا بھ فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می
  «.ندازده

  مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست 
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)١٤(آغاز فروپاشی سوسیالیسم درشوروی
 یک بازنگری مجدد

  مبارزۀ طبقاتی و تشدید آن در دوران سوسیالیسم
 

  یوگسالویھاىاختالفات رفقای شوروی با رویزیونیست

وی بودند کھ تحت حمایت رفقای شوروی بعد از جنگ پیروزمند دوم جھانی شاھد تحوالت انحرافی در یوگسال
دیدند کھ در یوگسالوی اصول سوسیالیسم پیاده  آنھا می. کردند  در جنبش کمونیستی اخالل میھاامپریالیست

جبھۀ " بھ "حزب تمام خلق"شود بلکھ عناصر سرمایھ داری تقویت شده و حزب طبقۀ کارگر بھ رھبری تیتو بھ  نمی
 تنظیم کرده و در اختیار حزب کمونیست اىر مورد این تحوالت نامھآنھا د. گردد  بدل می"نیروی سوم" بھ "ملی

 :یوگسالوی قرار دادند
در .  دولتی نظارت داشتھ باشدھاىبر اساس آموزش مارکسیسم این حزب است کھ باید بر ارگان.... "

 ھاىیان تودهمسلمًا این توضیحی بر کمبود ابتکار در م.  یوگسالوی وزیر شھربانی کنترل حزب را بھ دست دارد
 .حزب یوگسالوی است

حزب کمونیست یوگسالوی اجازه . تواند نام مارکسیستی لنینیستی بر خود بگذارد چنین سازمانی طبیعتًا نمی
اری  در عناصر د اپورتونیستی و گندیدۀ  حل شدن مسالمت آمیز عناصر سرمایھھاىدھد کھ وی را با تئوری می

 .ھ از نظرات برنشتین، فولمار و بوخارین بھ عاریھ گرفتھ شده استکى اتئوری. سوسیالیستی بھ خواب کنند
اری در روستا دتکامل عناصر سرمایھ. شود روح مبارزۀ طبقاتی در حزب کمونیست یوگسالوی احساس نمی

 .    و شھر بھ طور کامل  در حال اعتالست
ھ برنامۀ خودش را دارد و بر اساس تئوری مارکسیسم لنینیسم، حزب نیروی اساسی رھبری در کشور است ک

در یوگسالوی برعکس بھ جبھۀ خلق بھ عنوان قدرت اساسی رھبری برخورد . شود  غیر حزبی حل نمیھاىدر توده
رفیق تیتو در سخنرانیش در کنگرۀ دوم جبھۀ خلق یوگسالوی . شود حزب را در جبھھ حل کنند تالش می. شود می

حزب کمونیست . گری بھ جز برنامۀ جبھۀ خلق دارد؟ خیرآیا حزب کمونیست یوگسالوی برنامۀ دی»: گفت
 ٤٠ ھم در ھاپیشنھاد بخشی از منشویک«  .یوگسالوی برنامۀ دیگری ندارد، برنامۀ جبھۀ خلق برنامۀ ما نیز ھست

نقل از . (" کارگری حل کندھاىبایست خود را در سازمان حزب مارکسیستی می. "سال پیش در روسیھ ھمین بود
رکزی حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی بھ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست نامۀ کمیتۀ م

 ).    ١٩٤٨ مارس ٢٧یوگسالوی، مسکو مورخ 
در اینجا روشن است کھ رفقای شوروی بھ اھمیت رھبری حزب طبقۀ کارگر کھ یک ارگان مبارزۀ طبقاتی 

رزھای طبقاتی حزب طبقۀ کارگر و جبھۀ خلق را  یوگسالوی مھاىکنند و بر آنند کھ رویزیونیست است تکیھ می
برعکس ھمھ جا از صلح طبقاتی و کنار آمدن با دشمن . ند و در برنامۀ آنھا روح مبارزۀ طبقاتی وجود نداردازدوده

 .  رود طبقاتی سخن می
 :آورند در جای دیگر می

وی نسبت بھ مسئلۀ در مورد خطای سیاسی خط مشی دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یوگسال"
 .مبارزۀ طبقاتی در یوگسالوی

ما قبال ھم یک بار نوشتھ بودیم کھ در یوگسالوی روح مبارزۀ طبقاتی در سیاست قابل لمس نیست و عناصر 
 . اری در روستاھا و شھرھا در حال رشدنددسرمایھ

 ما را بھ منزلۀ توھین بھ ىھاگیری کنند و نتیجھ  این مطالب را تکذیب میKardelj و کاردلج Titoرفیق تیتو 
کنند و این در حالیست کھ آنھا خودشان از دادن پاسخ بھ این پرسش امتناع  حزب کمونیست یوگسالوی تلقی می

 . کنند می
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این استدالل . دالیل این رفقا محدود بھ این توضیح است کھ در یوگسالوی تحول اجتماعی صورت گرفتھ است
اری را تکذیب میکنند و این در حالیست کھ از یک اعتقاد دناصر سرمایھاین رفقا رشد ع. ولی کافی نیست

اری بھ سوسیالیسم آن طور داپورتونیستی حرکت میکنند مبتنی بر این کھ مبارزۀ طبقاتی در دوران گذار از سرمایھ
رین مدعی  مطابق نمونۀ بوخاھاگیرد، بلکھ آن طور کھ اپورتونیست کھ مارکسیسم لنینیسم آموزش میدھد حدت نمی

نقل از .(کردند اری بھ سوسیالیسم را تبلیغ میدآنھا تئوری گندیدۀ گذار مسالمت آمیز از سرمایھ. یابد بودند زوال می
، ١٩٤٨ ماه مھ ٤نامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی بھ حزب کمونیست یوگسالوی، مسکو 

 ).آثار استالین جلد پانزدھم 
ق استالین بھ مبارزۀ طبقاتی در دوران سوسیالیسم اعتقاد داشتھ و بر آن بوده است کھ این بینیم کھ رفی پس می

نویسند،  آن چھ را کھ امروز بھ پای رفیق استالین می. شود یابد بلکھ تشدید نیز می مبارزه نھ تنھا کاھش نمی
 :  دھند رفقای شوروی در نامۀ خویش ادامھ می. نظریات تیتو و خروشچف بود

چ کس طبیعت عمیق و تغییرات اساسی سوسیالیستی در شوروی را کھ بعداز انقالب اکتبر بھ وجود آمده ھی» 
این موضوع ولی ھرگز حزب کمونیست اتحاد شوروی را بھ این نتیجھ نرساند کھ مبارزۀ طبقاتی . انکار نخواھد کرد

در . اری وجود نداردداصر سرمایھگردد، و یا بھ این تصور کشانید کھ خطر تقویت عن در کشور ما تضعیف می
کنیم، تا آن زمان  تا زمانی کھ ما در سرزمینی با مالکیت دھقانان خرده پا زندگی می":  لنین گفت١٩٢٠/١٩٢١

از تولید خرده دھقانی "، زیرا "تر از کمونیسم است اری در روسیھ محکمدزمینۀ اقتصادی برای سرمایھ
روشن است . "آید نھ و در ھر لحظھ، ناگھانی و در مقیاس انبوه پدید میاری و بورژوازی، بی وقفھ، روزادسرمایھ

اری در روستا د سال بعد از انقالب اکتبر مسئلۀ این کھ چھ اقداماتی باید انجام داد  تا عناصر سرمایھ١٥کھ در طی 
ۀ حزب کمونیست دستکم گرفتن این تجرب.  نیز نابود شوند از دستور کار خارج نشدھاتضعیف شوند و بعدًا کوالک

اتحاد جماھیر شوروی برای ایجاد شرایط اساسی ساختمان سوسیالیسم در یوگسالوی، بھ مفھوم آن است کھ خود را 
زیرا سوسیالیسم باید نھ .  ایجاد کنیمھادچار خطر سیاسی بزرگی نموده و وضعیت غیر قابل تحملی برای مارکسیست

 .  و در کشاورزی نیز تحقق پذیردتنھا در شھر و صنایع بلکھ ھمین طور در روستا
اتفاقی نیست کھ رھبر حزب کمونیست یوگسالوی از مسئلۀ مبارزۀ طبقاتی و مسئلۀ نابودی عناصر 

در سخنرانی رھبر یوگسالوی مسئلۀ جدا کردن طبقاتی : یابد این امر ادامھ می. رود اری در روستا در میدسرمایھ
بینند و حزب را برای غلبھ بر  دھقانان را بھ مثابۀ یک کل میآنھا . در روستا را با سکوت برگذار میکند

  .کنند آیند بسیج نمی اری در روستا پدید میدئی کھ در اثر رشد عناصر سرمایھھادشواری
با توجھ بھ این کھ در . وضعیت سیاسی در روستا بھ ھیچ وجھ توجیھ گر این آرامش و  حسن نیت نیست

مالکیت خصوصی، خرید و فروش امالک برقرار است و بخش بزرگی از این  ملی نشده است، ھایوگسالوی زمین
 ھاــ با توجھ بھ ھمۀ این واقعیت.  متمرکز شده است و  نظام کارمزدی حاکم است و غیرهھا در دستان کوالکھازمین

ست کھ آیا قصد آن ا. مجاز نیست کھ حزب با روحیۀ آشتی مبارزۀ طبقاتی و تسکین تضادھای طبقاتی تربیت شود
بھ این نحو حزب .  عمده کھ در برابر تحقق سوسیالیسم  وجود دارد خلع سالح کردھاىحزب را در مقابل دشواری

اری بھ سوسیالیسم خواب دکمونیست یوگسالوی توسط تئوری گندیدۀ اپورتونیستی گذار مسالمت آمیز از سرمایھ
نقل از نامۀ کمیتۀ مرکزی حزب (« . تھ شده است کھ از برنشتین، فولمار، بوخارین عاریھ گرفاىشود، تئوری می

 ).، آثار استالین جلد پانزدھم ١٩٤٨ ماه مھ ٤کمونیست اتحاد جماھیر شوروی بھ حزب کمونیست یوگسالوی، مسکو 
بینیم کھ رفیق استالین ھرگز بھ خلع سالح روحی حزب پرولتری کھ باید رھبری مبارزۀ طبقاتی را بھ  می

گذاشت تا شرایط ھستی مادی  وی تکیھ را نخست بر سیاست و سپس بر اقتصاد می. شتدست گیرد اعتقادی ندا
. تواند دوباره احیاء شود با تکیھ بر قدرت سیاسی از بین برد طبقات استثمارگر را کھ از درون آنھا بورژوازی می

ادۀ نبرد با دشمنان طبقاتی ولی حزب باید ھمیشھ آمادۀ نبرد با دشمنان طبقاتی باشد، دولت پرولتری باید ھمیشھ آم
اگر کسی بھ مبارزۀ طبقاتی اعتقادی نداشتھ باشد ھم باید حزب را منحل کند و ھم دولت را و این امر نھ تنھا در . باشد

 .شوروی اتفاق نیفتاد، در ھیچ کجای جھان نیز تا تحقق جامعۀ کمونیستی اتفاق نخواھد یافت
 ھاى قبل از جنگ جھانی دوم نیست، مربوط بھ سال١٩٣٧ و ١٩٣٦ ھاىاین سخنان استالین مربوط بھ سال

 است کھ شوروی از جنگ ضد فاشیستی سربلند و نیرومند بیرون آمده و از محبوبیت جھانی ١٩٥٢ و ١٩٤٨
دھد کھ مبارزۀ طبقاتی را فراموش نکنید کھ  حتی استالین در اوج غرور و پیروزی ندا می. عظیمی برخوردار است

پیشگوئی استالین در مورد یوگسالوی بھترین سند تائید نظریات این پیشوای . ندا ما سنگر گرفتھدر پس آن دشمنان
 . بزرگ پرولتاریاست
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 کنگرۀ نوزدھم حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی با حضور رفیق استالین ١٩٥٢ اکتبر ١٤ تا ٥در تاریخ 
در این گزارش بھ روشنی . لنکف قرائت گردیدگزارش سیاسی توسط رفیق ما. و سخنرانی وی افتتاح و برگزار شد

روشن است کھ این . بھ نقش عامل مھم ایدئولوژیک در افشاء و سرکوب دشمنان داخلی و خارجی اشاره میشود
 اقتصادی بھ ھم ھاى سیاسی و یا اھرمھاى بزرگ اجتماعی کھ از نظر رشتھھاىدشمنان داخلی بھ صورت گروه

طبقات استثمارگر حاکم از نظر . خویش را داشتھ باشند وجود و حضور ندارند ویژۀ ھاىپیوند داشتھ و سازمان
آید ولی   نمی"بھ چشم"آن چھ . این یک واقعیت عینی جامعۀ شوروی بوده است. نداسیاسی و اقتصادی متالشی شده

 کھنۀ ىھاحضور مادی در جامعھ دارد علیرغم این کھ زمینۀ مادی رشدش برچیده شده است، تنھا افکار و بینش
 را ھااین پیوند ذھنیت. زند  گسترده، بسیاری افکار و عناصر را بھ ھم پیوند میاىگذشتھ است کھ مانند رشتھ

این شیوۀ برخورد . توان با ھمان مفاھیم گذشتھ تعریف کرد و از ادامۀ وجود طبقات بھ صورت سابق نام برد نمی
ھ قدرت سیاسی و اقتصادی در دست پرولتاریاست حزب در شرایطی ک. گردد تنھا موجب گمراھی و نھ روشنائی می

این مبارزه . باید تکیۀ خویش را بر مبارزۀ ایدئولوژیک بگذارد تا آخرین مقاومت بقایای دشمنان مردم را درھم شکند
دار و جان سخت است و تا محو کامل طبقات در جھان ھمیشھ وجود  گیرد، مداومت دارد، ریشھ یکشبھ صورت نمی

 : حال بھ نوع برخورد رفقای شوروی نظر اندازیم. شتخواھد دا
  "تثبیت بیشتر جامعھ شوروی و نظم دولتی. ٣"تحت عنوان 

 مضری را، مبنی بر تضعیف و ھاىکنند تئوری دشمنان مارکسیسم و آنھائی کھ مارکسیسم را عامیانھ می... 
گندیده را در ھم ى ھااین تئوریحزب . اری موعظھ میکننددزوال دولت شوروی تحت شرایط محاصرۀ سرمایھ

شکست و بھ دور افکند و از آن نتیجھ گرفت و مستدل ساخت کھ تحت شرایطی کھ انقالب سوسیالیستی در یک 
اری مسلط است، کشور انقالب پیروزمند دکشور پیروز شده است، در حالی کھ در اکثریت سایر ممالک، سرمایھ

از گزارش مالنکف بھ کنگره نوزدھم حزب ("...را ھمھ جانبھ تقویت نمایدنباید دولتش را تضعیف کند، بلکھ باید آن 
  ").کمونیست اتحاد شوروی

ند و با نظریات ابھ روشنی معلوم است کھ رفقای شوروی ھرگز خطر دشمن طبقاتی را از نظر دور نداشتھ
د، نقش حزب را بھ صفر  دھن"طبقۀ کارگر"خواستند قدرت را مستقیمًا و از باالی سر حزب بھ  ارتجاعی کھ می

راندند و سفیھانھ بھ کمون پاریس و جامعۀ کمونیستی  رساندند، از زوال دولت و اضمحالل ارتش سخن می می
 .  نمودند، بھ مبارزه بی امان پرداختند مارکس استناد می

 :دربخش مربوط بھ حزب می آید
بھ طوری کھ این کار در پس . شود  می حزبی بھ کار ایدئولوژیک کم بھا دادهھاىدر بسیاری سازمان. ٤» 

  .گیرد  وضعیتی وجود دارد کھ مورد بی توجھی قرار میھاماند و در یک سری از سازمان وظایف حزب باقی می
کم بھائی بھ آن می تواند بھ منافع حزب و دولت صدمات . کار ایدئولوژیک یکی از وظایف اولیۀ حزب است

 .غیر قابل جبرانی وارد کند
 ھمواره در نظر داشتھ باشیم کھ ھر تضعیف نفوذ ایدئولوژی سوسیالیستی، تقویت نفوذ ایدئولوژی ما باید

ایدئولوژئی کھ پایۀ . در نزد ما ایدئولوژی سوسیالیستی حاکم است. بورژوازی است و این نباید وجود داشتھ باشد
یای ایدئولوژی بورژوائی، بقایای روان و ولی ھنوز در نزد ما بقا. تزلزل ناپذیرش در مارکسیسم لنینیسم ریشھ دارد
آنھا بسیار . پذیرند این بقایا خود بھ خود زوال نمی. گیرد وجود دارد اخالق کھنھ کھ از مالکیت خصوصی منشاء می

 بیگانھ، ھاىما در مقابل بینش. علیۀ آنھا باید مبارزۀ متحدی بھ پیش برده شود. توانند رشد کنند می. سخت جانند
 ھاىآیند، و ھم چنین از داخل از جانب بقایای گروه اری مید روحیاتی کھ از خارج از جانب دول سرمایھ وھااندیشھ

نباید . کنند، ھنوز مصونیت نداریم ند و بھ داخل ما نفوذ میاضد شوروی کھ از جانب حزب کامًال درھم شکستھ نشده
ت ناسالم را اشاعھ دھند، آنھا را داغ کنند و کنند ھمھ گونھ روحیا فراموش کرد، کھ دشمنان دولت شوروی تالش می

 .توسعھ دھند، و عناصر متزلزل جامعھ ما را از نظر ایدئولوژیک مضمحل کنند
کنند و آن را بھ کناری   حزبی مسئلۀ ایدئولوژیک را فراموش میھاىعمیقًا در مسئلۀ اقتصاد برخی سازمان

و . شود  مسکو بھ کار ایدئولوژیک توجھ کافی مبذول نمی حزبی مؤثری نظیر مثًالھاىحتی در سازمان. گذارند می
 و ھایابد زمینۀ مناسبی برای جان گرفتن بینش آنجا کھ توجھ بھ مسئلۀ ایدئولوژیک کاھش می. آمد نیست این بدون پی

 )ھمانجا(«  .شود پندارھای دشمنانھ بر ضد ما ساختھ می
 طبقاتی و تشدید آن در دوران سوسیالیسم اعتقاد داشتھ دھد کھ رفیق استالین بھ مبارزۀ این ارزیابی نشان می

رساند کھ  این ارزیابی می. ند کھ خواھان خاموشی مبارزۀ طبقاتی بودندااست و برعکس این دشمنان استالین بوده
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پس از ساختمان سوسیالیسم و در ھم شکستن طبقات استثمارگر از نظر سیاسی و اقتصادی، قدرت سیاسی و 
 کالسیک مارکسیستی نیست، ھاىت پرولتاریای سوسیالیست کھ دیگر توصیفش منطبق بر تعریفاقتصادی در دس
فروشد و نھ در اسارت مالکیت خصوصی بر وسایل تولید  این پرولتاریا نھ نیروی کار خود را می. باقی مانده است

ی از دست دادن در اختیار داشتھ این پرولتاریا پرولتاریائی نیست کھ تنھا زنجیرھای پای خود را برا. برد بھ سر می
این پرولتاریا توسط قدرت سیاسی، مالک دولت شوروی و محافظ جامعۀ سوسیالیستی است، این پرولتاریا . باشد

این پرولتاریا ھمھ چیز را نھ تنھا برای خودش بلکھ برای .  آن استھاىحسابرس کل جامعھ و مالک ھمۀ ثروت
این . بھ این مفھوم حتی پرولتاریا ھم بھ مفھوم کالسیک وجود ندارد. را داردمجموعۀ جامعھ اداره میکند و حسابش 

 "بورژوازی سرنگون شده"خود را پشت عباراتی نظیر . کند امر در مورد سایر طبقات سرنگون شده نیز صدق می
ص شوروی و  در زمینۀ زندۀ زندگی اجتماعی مشخاى گرفتن حالل ھیچ مسئلھ"انقالبی"پنھان کردن و ادا و اطوار 

 ادامھ دارد.    توان بھ انجام رسانید مبارزۀ طبقاتی را در عرصۀ کلمات نمی. یا ھر کشور پیروزمند دیگر نیست
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  سخنرانی و بحث و گفتگوۀجلس
پیرامون جنبش کارگری و سندیکائی ایران 

 از آغاز تا امروز
 

ی دقیقھ الی ھفت بعد از ظھر مای ، از ساعت یک و س٢شنبھ :  و مکانزمان
ABF – Sundbyberg  

Esplanaden  3C 
٠٧٣٩۵٢٠٧١۴: شماره تلفن تماس 

se.@yahoo2000javadaba             آدرس تماس الکترونیکی

 :برگزار کننده 
 واحد استکھلم) توفان ( حزب کار ایران 

 
 

 
 



٨٨١٣ماه  اردیبھشت                          ٣٣       توفان الکترونیکی شماره                                              ٢٠
 

 

 ١٣٨٨ ماه  اردیبھشت ١١٠مارۀ توفان ش
  ارگان مرکزی 

 .حزب کار ایران منتشر شد
 

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
 

اری جمھوری اسالمی، علیھ دبرای پیشبرد نبردعلیھ رژیم سرمایھ
امپریالیسم جھانی،علیھ رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبھ 

) توفان(کارایران ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران بھ حزب 
 !کمک مالی کنید

 
 : از سایت اینترنتیاز انتشارات جدید توفانى اپاره

 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدچھارۀ گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدۀ پانزگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 د از خود ــ استالینبرعلیھ عامیانھ کردن شعار انتقا* 
 جنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ استالین* 
 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین *

 
 org.toufan.www  :آدرس اینترنتی

 
  org.toufan@toufan   :  آدرس تماس

     
 

 ! اول ماه مھادزنده ب
 ! مرگ بر سرمایھ داری، فاشیسم، صھیونیسم و امپریالیسم


