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 .ازاتحادعمل فعالين جنبش آارگری درايران حمايت آنيم
 

    ماه هشتاد و پنج     نهم بهمن                                                  جمعی از آارگران پيشرو تبعيدی در سوييس 
 

 

 فعالين جنبش آارگری ودانشجويی ،دوستان
 ، بيست وهفت سال با توصل به آشتاروسرآوب وحشيانهآارنامه ننگين وضدآارگری رژيم اسالمی نشانداده آه طی

را از  تعطيلی بكشاند، آارگران   نابودی و را به  صنايع ايران  توانسته ترين قوانين سرمايه داری  اجرای ارتجاعی

آه دراآثر آشورهای سرمايه (محروم نگهداشته وحتی اززيرپوشش قوانين تامين اجتماعی ابتداعی ترين حقوق خود 

 آارخانجات ونيروی آار واخراج آارگران ازتعديل  خصوصی سازی آه موجب  .خارج نمايد )داری اجباری است 

دراصل  ( ستی  شاهسرمايه داران حكومت فاشيسپردن آارخانجات بجای مانده از صنايع گرديده را با وقاحت تمام و

با شدت ادامه دارد  آشتار وحفظ رژيم ،گان مزدوران خود بعنوان انعام دربه وابست) آن رژيمحاصل غارت واستثمار

شهرداری ها  خدمات عمومی حياتی مثل اتوبوسرانی و نفت،ذوب آهن و ،يی آه صنايع بزرگ مانند پتروشيمیتا جا

تی مشاهده نموده ايم آنرا نيز بدرسنتايج فاجعه بار .ن مشاهده نموده ايم درمعرض آن قراردارند وآنچه آه خود تا آنو

عدم امنيت شغلی جوانان ما آه به  ،آنده گی هرچه بيشتر جنبش آارگریروزافزون نابودی صنايع وپرابيكاری وفقر

ميشوند آه در شرايط  اميد دستيابی به علم ودانش روز وآينده ای بهتر با تحمل مشكالت وموانع فراوان وارد دانشگاه

برده وفارغ التحصيل شوند با تمام اميد وآرزو بايد به ارتش ت فاشيستی اسالمی جان سالم بدردست حكومعادی اگراز

 .بيكاران ملحق شوند به اين آمار روزنامه  ايسنا توجه آنيد

 نه تنها روند افزايشى را هاى گذشته دارندگان تحصيالت عالى در سال) نسبت شاغالن به جمعيت فعال (نرخ اشتغال 

 روند آاهش را طى آرده است به طورى آه نرخ رشد ساالنه بيكاران ٧۵تجربه نكرده بلكه اين شاخص پس از سال 

 ٣٢/٨ درصد رشد داشته اما اين رقم براى رشد ساالنه شاغالن با تحصيالت عاليه ٧١/١٣با تحصيالت عالى ساالنه 

درصد برسد در  ٢/١۴ به ٨٣ده نرخ بيكارى تحصيل آردگان آشور در سال درصد بوده است، آه اين امر موجب ش

 درصد ٣/٩۶از شتغال دارندگان تحصيالت عالى نيزدرصد بوده است، نرخ ا، تنها چهار٧۵سال حالى آه اين رقم در

 . آاهش يافته است٨٣ درصد در سال ٨/٩٠ به ٧۵سال 

تمام شرايط غير بشری محيط آاررا تحمل آردن   برای ماندن وران ورقابتي توجه به آمار باالی بيكاری در احال با

جنگ ارتجاعی وضد بشری  طبل يك  آوبيدن بر ، برای زنده ماندن درشرايط آنونی سرپناهی انی وبه اميد داشتن ن

طرف سرمايه جهانی بقصد تسلط آامل بر منطقه واز طرف ديگر حكومت اسالمی با نيت ساله از٨مانند جنگ ديگر

 جنبش  فعالين وظيفه  ،پود حكومت اسالمی را فرا گرفته رواز بحران داخلی آه مانند سرطان رهبر و آل تاخروج 

  اين نكته تاآيد ميكنيم آه آنروی ما برسالهاست آه همه  .ارج از آشور به مراتب خطيرتر استداخل وخرآارگری د



پراآندگی مان نيز  اين روی آن ما و دارد وسكه سرآوب وانواع سياست های غير بشری سيستم سرمايه داری قرار 

آيا اين پرآندگی   .آمك به تثبيت واجرای آن سياست های شوم نموده درحاليكه تقريبا همه بنوعی به آن معترف هستيم

 آيا سرآوب شديد ووحشيانه حكومت فاشيستی عامل آن است؟ ؟گاهی طبقه آارگرازمنافع طبقاتی خود ميباشدآازعدم 

فعالين جنبش آارگری را  بخشی از سازمانهای سياسی موجود آه هرآدام احزاب وفرقه گرايی در  و تآيا سكتاريس

 .....يا  تحت تاثير خود دارند ديگر عامل آنست؟

در پراآندگی موجود دانست آه آنها را منطقی ترين عوامل  اعتقاد ما تمام اين فاآتورها را بايد در نظر داشت و به 

داخل ايران ين جنبش آارگری ودانشجويی دردانشجويان وفعال ،ل به چشم آارگران وزحمتكشانجه اون در درآدود 

 با تمامی امكانات فراوان   مابراين باور هستيم آه سرمايه داری جهانی .رجه دوم خارج از ايران خواهد رفتودر د

نيروهای آگاه چه با شتربا سرآوب ازچگونگی بهره آشی وسود بي. آگاهانه به منافع خود برنامه ريزی واجرا ميكند

  سياه ترور و باندهای و ،خود مانند پليس ،پاسدار،حزب اهللا ورآشتاربه وسيله عوامل سرآوبگرو ترورتوسل به ز

امكاناتی ولو حقيرانه در صفوف  تا آسانيكه برای بدست آوردن پست ومقام و ،مزدور وسرمايه گذاری روی افراد

توجيهات متفاوت دودستی تقديم سرمايه داری  اين جنبش ها را با  جويی نفوذ نموده ودانش فعالين جنبش آارگری و

نموده تا خود را از فالآت زندگی آارگران وروشنفكران انقالبی نجات داده و صاحب قدرت ومكنتی شوند آه مبادا 

نيد حزب توده چگونه جنبش به احزاب وسازمانهای موجود وگذشته آنان نگاه آ!!!!!!!فردا فرزندانشان آارگر شوند 

دان  جال  به دست ٣٢سال را در روشنفكران انقالبی   و يه هااتحادانی آارگران متشكل درآن همه جانفش آارگری و

سرسپردگی   ابقه گرفتن امكانات با رقابت درمس مريكا سپرد ودرآشورهای به اصطالح سوسياليستی آ/ آودتاگر شاه

ق و  سازمان فدايی آه شايد بتوان بجرات گفت با صداقت وفداآاری بخش زيادی براه انداخت،سازمان مجاهدين خل

از آبروی ريخته شده جنبش موسوم به چپ وسوسياليسم را جبران نمودند و اعتماد قابل توجه ای از فعالين آارگری 

بخاطر گرفتن امكاناتی دانشجويی را بعنوان يك تشكل توده ای بخود جلب نموده اما متاسفانه اآثريت  سازمان فدايی 

يعنی خمينی جالد اسطوره ضد امپرياليست وضد سرمايه داری ساخته وتا ن قرن حاضرحقير، از ارتجاعيترين انسا

حكومت در بعضی مواقع راهنمای   و همراه دانشجويی همدست و آنجايی پيشرفت آه درسرآوب جنبش آارگری و

خود را   نيروی آه عمده  فرقه گرايی گرديد  غرور و  چنان اسير نيز فاشيستی اسالمی ايران شدند، بخش اقليت آن

صرف مبارزه با خود وانشعابات متعدد نمودتا جايی آه امروز آمترين تاثيری برجنبش آارگری ،روشنفكری ايران 

همی از سابتدا به اميد گرفتن خرده بورژوايی خود در  و سازمان مجاهدين خلق نيز با توجه به ماهيت مذهبی. ندارند

اين رژيم ارتجاعی حمايت نموده ولی با نااميد شدن از لطف وعطوفت جالدان اسالمی قدرت در حكومت اسالمی از

غلط را با تاآتيك غلط زده و اين حرآت  زحمتكشان ايران دست به يك  با اعالم جنگ مسلحانه جدای از آارگران و

عمل ميكرد با  زحمتكشان عراق مانند رژيم اسالمیگران وديگری مانند صدام آه سرآوب آارپناه بردن به ديكتاتور

عليه حكومت فاشيستی ديگر آار را بجايی آشاند آه بخش عظيمی  امكانات از يك حكومت فاشيستی برتوجيه گرفتن

اما اين ماجرا پايانی ندارد و هنوز احزاب وسازمانهايی با ادعای  نمود،  پاسيفسيم د را دچار ياس واز هواداران خو

سرمايه جهانی زحمتكشان با توجه به درس گيری ازگذشته همچنان بقصد گرفتن امكاناتی ازطرفداری از آارگران و

  متكشان با از آارگران وزح دفاع   نام  برای رسيدن به قدرت استفاده ميكنند آه نمونه های زيادی وجود دارد حتی با

  

  



 .انقالبی   و عنوانهای آمونيست آارگری و دمكراتيك

داشت آه به اين حقيران پناه آورده بخود يد در نظرباهای جاسوسی سرمايه داری جهانی رواين ميان نقش سازماندر 

ود را نيز خ  تشكالت مستقيم  دراين رابطه ميباشد و !!!!!! در صدد رهبری جنبش آارگری َاراس اعتمادی نداشته و

 بينيم دراينجا می نمونه ای ازماهيت اين تشكل را. باشد میسنتر ن سوليداريتی آمشهور  نمونه بسيار شكيل داده آهت

 . به آدرس زير مراجعه نمايند گرامی برهان عظيمی دوست  چه بهتر به مقاله   دوستان برای شناخت هر اميدواريم

. اف. با تلفيق چهار سازمان مرتبط با ا*  ١١.او. آی.  سی-.ال. اف.  از طرف ا١٩٩٧ساليداريتی سنتر در سال 

آمريکا، تاسيس دوستدار" کارگری"به برپائی اتحاديه ها و سنديکاهای " کمک"به اصطالح برای . او. آی.  سی-.ال

 :که عبارتند از. گرديد

 .دی. ال. اف. آی.  ا-١

                  *        ١۵. آمريکا- انيستيتو کارگری آزاد  آسيا-٢

 ٣- *  ١۶. آمريکا-  مرکز کارگری آفريقا

   *١٧.  انستيتو اتحاديه آزاد کارگری-۴

کمک به ايجاد جنبش جهانی کارگری : هدف از ايجاد ساليداريتی سنتر طبق ادعای اين مرکز امپرياليستی عبارت از

. د و قدرت سياسی کارگران بيان شده استدرزمينه اتحاديه های کارگری دمکراتيک و مستقل، برای تقويت اقتصا

بنيانگذاری شده . دی. ال. اف. آی. و نيز، ا. دی. ئی. مبنای همان فلسفه، انمه وموجوديت اين نهاد دقيقًا برفلسفه برنا

اتحاديه حرف خواهان اعطای مشارکت سياسی به کارگران و تر همچون هر نهاد امپرياليستی درسالداريتی سن. است

ی عمل خواهان ايجاد و توسعه شاخک هاا دارد اما، واقعيت آن است که درمنافع آنان ريست و حمايت ازهای کارگر

زدن به پاگيری جنبش کارگری راديکال چپ و کمونيستی در محار ياليستی اش درامپر - نظام سرمايه داری استثمار

 .   کشورهای جهان بخصوص جهان سوم می باشد

اين نهاد در اتحاديه ها و سنديکا های کشورهای . متصل می باشد. ا. آی. سی  جاسوسی ليداريتی سنتر به سازمانسا

و از . مبنای فلسفه ای که در باال به آن اشاره شد، تاکيد خاصی می گذارد برآموزش کارگران برن سوم خصوصَاجها

جنبش  و نفوذ دربه يارگيری شروع  ن سوم جها خود فروش بومی کشورهای  و محلل سست عنصر طريق عناصر

 .منافع امپرياليسم آمريکا، را داردو پيروی ازکارگری برای تطبيق دادن اين جنبشها به دنبالچه 

 .درس زير مراجعه نماييدآاين مقاله ارزشمند لطفا به برای خواندن آامل 

http://www.etehadbinalmelali.com/jonbesh_karegari1.htm 

آنار احزابی آه در سازمانها و هنوزهستند  درحاليكه ما ميدانيم . رفته ميباشد  برما فجايعی آه  نمونه آوچكی از اين

ا حفظ شرافت خود با بهره جنبش آارگری ودانشجويی ما قرارداشته ودارند آه اين باعث اميدواری است آه بتوانند ب

بام خود سكتاريسم را از يی و شوم فرقه گراعنصر تجربه با اشتباهات وانحرافات خود برخورد آرده و جغدگيری از

نام رهر تشكلی با هنيروی متشكل در هر دارد و  فراوانی نياز نشجويی ما به نيرویزيرا جنبش آارگری دا .بپرانند

ما  سرمنزل مقصود آه همانا ازنظر را به سنگين  تنهايی اين باربه   توانست سياه نخواهد  دراين روزگار و نشانی

   ميتواند آارگران و  سوسياليستی  با برنامه  انقالب  اعتقاديم آه تنها يك  برساند ما براين است زادی آو سوسياليسم 

  

  



 .بشريت را از چنگال نظام غارتگر وضد بشری سرمايه داری نجات دهد آل  زحمتكشان و

ش آارگری فعالين جنب. ن آنند ميباشديبلكه تعي هدف وبرنامه نه تنها تاثير گذاردراين ميان نقش تك تك انسانهای با اين

اتحاد عمل درجهت پيوند مبارزات آارگری  در جهت يك تكيه به نيروی خود ميتوانند ی ودر داخل آشور با هوشيار

چند رديم متوجه اين نقش خواهيم شد هر سال قبل برگ٣به نند ،اگرو تشكل يابی آارگران نقش تعين آننده ای را ايفا آ

ويی مانند آميته دانشج  و آارگری تشكالت مستقل  با اعالم  داشته ولی  وجود  نيز قبال  آه حرآت برای تشكل يابی

،اتحاد آميته های آارگری،انجمن صنفی آارگران برق وفلزآار سنديكای خبازان ،پيگيری، سنديكای واحد هماهنگی،

ا با انحرافات بعضا ه رحله نوينی رسيده هرچند اين تشكلبه مده ها تشكل ديگرنوع حرآت درداخل آشورآرمانشاه و

همان اشتباهات گذشته ميباشند روبرو بوده ونتوانسته به رسالتی  آه بردوش خود دارند عمل آنند ولی جدی آه تكرار

توانسته اند جنبش آارگری را از آن رآودی آه با آن مواجه بوده نجات داده واين ذهنيت را بوجود آورند آه حكومت 

آافيست آه ما در اين راه از تمام توان خود استفاده نموده امكاناتی . نابود شونده است فاشيستی اسالمی ضربه پذير و

برداشته برای رساندن صدای خود به تمام آارخانجات وصنايع بوجود آوريم، از منافع شخصی وگروهی خود دست 

 تقويت تشكالت مستقل انقالبی با جنبش آارگری، روشنفكران  پيوند زحمتكشان و وآارگران  جهت همبستگی  در و

ر ايران با سترش اين تشكالت به سراسگو ) ازدولت ونهادهای سرمايه داری داخلی وخارجی (آارگری، دانشجويی 

هم شكستن قدرت سرمايه داری حاآم بر ايران ومقابله با سرمايه داری جهانی آه آنها نيز در يك برنامه آلی جهت در

ايران خطير بايد وضعيت حساس و. اسالمی درسرآوب اين جنبش خواهند بود ادامه دهندگان راه شاه وحكومت آتيه 

ارگری کفعالين  .وليت های خود شانه خالی آنيمئمسبارازه گان مارا نخواهند بخشيد اگيندآرداشت ظومنطقه را مد ن

ری برای اتحاد تودانشجويی در خارج از آشور نيز به همين اندازه بايد در اين سمت حرآت نمود ه قدمهای منطقی 

  اتحاديه های  و  گوش جهانيان  اين جنبش به همچنين رسانيدن صدای  و داخل آشور مبارزات  پشتيبانی از عمل و

مانند سوليداريتی سنترو ی جهانی آارگری ،سازمانهای حقوق بشری غير وابسته برداشته ودسيسه های سرمايه دار

فعالين  مادگی خود را برای اتحاد عمل با آليه آما اينجا اعالم  .ا نمايندرسو شيوه لهستان را افشا وه پيروان انقالب ب

اعالم ميداريم واميدواريم بتوانيم با درس آموزی از اشتباهات جنبش آارگری ودانشجويی درجهت اهداف فوق الذآر

  .گذشته خود سهمی در آزادی طبقه آارگر وزحمتكشان ايران داشته باشيم

 

 ل آارگران ودانشجويان ايرانبرقرار باد تشكل مستق

 نابود باد سرمايه داری درايران وجهان

 پيروز باد انقالب آارگران وزحمتكشان ايران

 

 جمعی از آارگران پيشرو تبعيدی در سوييس

٢٨/١/٢٠٠٧ 


