
 
 لزوم دفاع مشترک از فعاالن کارگرى که قرار است در

 سقز محاکمه شوند
 بابک عماد 

 
 تن  ٤٩ ارديبهشت، نيروهاى امنيتى رژيم با حمله به صف راه پيمايان روز کارگر در سقز                   ١٢روز  

 تن آزاد شدند و هفت تن از سرشناسان             ٤٢طى مراحل اوليه بازجوئى       . را بازداشت کردند   
دستگيرى فعاالن کارگرى در سقز با اعتراض وسيع چند         .   در زندان نگه داشتند    فعال کارگرى را  

که دو   ) LO(اتحاديه کارگرى محلى و بين المللى نظير فدراسيون اتحاديه هاى کارگرى سوئد              
که ) ICFTU(ميليون کارگر در آن عضويت دارند،  کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى آزاد               

 کشور را به عهده دارد و        ١٥٢ اتحاديه و تشکل کارگرى در        ٢٣٣ کارگر و     ميليون ١٥٠نمايندگى  
به دنبال اعتراضات داخلى و     . فعاالن و نيروهاى جنبش کارگرى ايران در خارج کشور مواجه شد           

اما همين  . بين المللى رژيم ناچار شد دستگيرشدگان را بعد از ده روز به  قيد ضمانت آزاد کند                  
د، رژيم که مى ديد اتهامات اوليه به دستگيرشدگان به معنى نقض                که اعتراضات فروکش کر    

حق تجمع کارگران براى برگزارى مراسم هاى کارگرى است و اعتراض گسترده جهانى را به                    
دنبال داشت، با استفاده از فرصت به دست آمده که به دنبال فروکش کردن اعتراضات حاصل                    

اريه هائى براى هفت فعال کارگرى، اعالم کرد        شده بود، دست به توطئه زد و طى ارسال احض          
رژيم با طرح   .  شهريور محاکمه خواهد کرد    ٣آنها را به اتهام هوادارى و ارتباط با کومه له در تاريخ              

اين ترفند همانگونه که محمود صالحى يکى از فعاالن کارگرى که قرار است محاکمه شود،                      
ت فرانسه  نوشت،      .ژ. و بين المللى ث      طى نامه اى به  گى ژوگل، مسئول بخش اروپائى             

مى خواهد اين فعاالن کارگرى را از حمايت هاى بين المللى و پشتيبانى تشکل هاى محلى و                   
 . بين المللى کارگرى محروم سازد

رژيم جمهورى اسالمى که قدرت را با همکارى دولت هاى سرمايه دارى جهانى به دست                       
د ساختمان آن بخش از مناسبات سرمايه دارى کرد که           گرفت، از همان روز اول، اقدام به تجدي         

خمينى، .  ضربه خورده بودند   ٥٧ مردمى قيام ضد سلطنتى سال        -در جريان خيزشهاى کارگرى   
ناجى سرمايه دارى جهانى در ايران که به قدرت طبقاتى کارگران و ساير مزدبگيران جامعه و                     

پبغمبر “ ى و بيان اراجيفى چون          حساسيت موقعيت اجتماعى آنان واقف بود، با عوامفريب            
تالش کرد توجه کارگران و عموم توده هاى زحمتکش ايران را              “ دست کارگر را بوسيده است      

نسبت به اقدامات ضدکارگرى رژيم که در جهت ابقا، منافع سرمايه داران صورت مى گرفت به                   
يم در جريان    چون اين کار بحاطر شرايط اجتماعى آن زمان موفق نبود، رژ                   . انحراف بکشد 

سرکوب هاى اجتماعى، بخش هاى کارگرى را نيز تسخير کرد و وسيله و ابزار سرکوب و تحميق                
رژيم که نتوانسته بود      . خود نظير انجمن هاى اسالمى و حراست را در آن ها برقرار ساخت                 

کارگران را از مبارزه براى احقاق حقوق صنفى خود از طريق دامن زدن به باورهاى مذهبى،                       
جاد توهم در آنها و اسالميزه کردن جامعه باز دارد، سرکوب جنبش کارگرى را در دستور کار                      اي

خود قرار داد و ضمن آنکه کنترل تشکل هاى کارگرى نظير خانه کارگر را به دست گرفت،  فعاالن                  
کارگرى را که خواهان تغيير قانون کار زمان شاه به نفع کارگران بودند تحت تعقيب قرار داد،                         

مبارزه کارگران براى احقاق حقوق صنفى خود به دليل سرکوب شديد با               . ندانى و اعدام کرد   ز
سوء مديريت و انباشت بيش از حد سرمايه در دست                       . وقفه چند ساله مواجه شد          

سرمايه داران و مافياى اقتصادى وابسته به جناح ها و نهادهاى مالى و تجارى حکومتى، ضمن                 
 ميليون  ٢٠درجه استثمار و بهره کشى، زندگى را براى بيش از            کاهش سطح توليد و افزايش       

عدم توانائى رژيم در       . کارگر و زحمتکش و خانواده هاى آنها سخت و طاقت فرسا کرد                      
پاسخکوئى به نيازهاى اوليه زندگى توده هاى مزدبگير مردم و افزايش فشارهاى اقتصادى به                 

زحمتکش بويژه تامين مطالبات و دستمزد آنها،         کارگران، معلمان، پرستاران و ساير مزدبگيران         
تشکل هاى صنفى کارگرى   . اين طبقه را طى يک دوره رکود به مبارزه آشکار با حاکميت کشاند             

موجود در ايران، در کنترل رژيم هستند و بخاطر وابستگى به حکومت قادر نيستند از منافع                        
. ن و دولت حامى آن ها دفاع کنند         کارگران و حقوق منتسبان به خود در مقابل سرمايه دارا              

. کارگران توهمى به اين تشکل ها ندارند و مى خواهند تشکل هاى مستقل خود را ايجاد کنند                  
حاکميت سرمايه دارى در ايران بنا به ماهيت استبدادى خود حاضر نيست حق تشکل را در                      

هان دستيابى به   از يک سو، يک نيروى عظيم اجتماعى داريم که خوا         . ايران برسميت بشناسد  
حقوق حقه خويش است، و از سوى ديگر رژيمى در ايران است که نه تنها به تالشى اقتصاد و                    

کشمکش . نيروى هاى توليد پرداخته بلکه کوچکترين حقى براى طبقه مزدبگير قائل نيست                 
 ميان طبقه حاکم و طبقه محکوم در ايران بيک عامل مهم اجتماعى و يک امر روزانه تبديل شده                 

روزى نيست جامعه ايران شاهد اعتراض و اعتصاب کارگران در کارخانه ، معلمان در                      . است



رژيم اعتصاب و اعتراض بدون مجوز را ممنوع اعالم            . مدرسه و پرستاران در بيمارستان نباشد       
اما توده هاى زحمتکش، بويژه کارگران طى سال هاى اخير به دفعات با آمدن به                   . کرده است 
ا متوقف کردن چرخ هاى توليد نشان داده اند که براى گرفتن حق خود يا برگزارى                    خيابانها و ي   

کارگران سقز نيز با همين نظر و استدالل اقدام          . مراسم هاى مربوط به خود نياز به مجوز ندارند        
اقدام مستقل کارگران سقز به منظور برپائى        . به برگزارى مراسم روز کارگر در اين شهر کردند          

کارگر، مبارزات کارگران ايران را وارد عرصه جديدى کرده است که با توجه به                         مراسم روز    
موقعيت متزلل رژيم در داخل و خارج ايران از اهميت ويژه اى برخورد است، بويژه آنکه مسائل                     
کارگرى و شرايط رقت بار کارگران ايران را در مرکز توجه جامعه کارگرى بين المللى قرار داده                       

 نيروهاى مدافع جنبش کارگرى با هر عقيده و مرامى، به اين مهم توجه کنند                الزم است . است
و حال که چنين موقعيت جهانى در حمايت از کارگران ايران پديده آمده، با حفظ نظرات و عقايد                    
خود، آنجا که بر سر مسائل کارگرى وجوه مشترک دارند و به حقوق صنفى کارگران مربوط                        

ى و حمايتى مشترک از  فعاالن کارگرى و ساير                                  مى شود، به اقدامات دفاع           
اکنون زمينه عينى براى درگير شدن      . بپردازند..هم سرنوشتى هايشان نظير معلمان، پرستاران و    

با مسائل کارگرى ايران فراهم آمده است و  اين امر بويژه از آن جهت حائز اهميت است که                         
ديدى از سرکوب در ميان کارگران را           رژيم مى خواهد با محاکمه فعاالن کارگرى سقز دور ج              

سازمان دهد تا اين طبقه توان اعتراض نسبت به سياست هاى ضدکارگرى رژيم را در همين                    
ما مى توانيم و بايد با توجه به شرايط پيش آمده در                  . سطح هم که هست از دست بدهد         

گرى را سازمان   رابطه با مسائل کارگرى ايران، يک جنبش وسيع در دفاع و حمايت از جنبش کار              
در جريان دستگيرى فعاالن کارگرى در سقز، فعاليت هاى بسيارى اعم از اعتراضى،                   . دهيم

افشاگرانه و ديپلماتيک صورت گرفت که به حمايت وسيع جامعه کارگرى بين المللى از کارگران                
ين دليل  اين فعاليت ها پراکنده و غيرمتمرکز بود و به هم        . دستگير شده و آزادى آن ها منجر شد       

 سال گذشته، خصلت خودبخودى داشت و با           ٢٥نيز مانند فعاليت و اقدامات انجام گرفته در            
اکنون که محاکمه فعاالن کارگرى در دستور کار رژيم قرار           . آزادى کارگران از زندان متوقف گرديد      

جامعه دارد، مدافعان جنبش کارگرى بايد بتوانند با کار و فعاليت مشترک بخش هاى بيشترى از                
کارگرى محلى و بين المللى و حتى نهادهاى حقوق بشرى و حقوقى غيردولتى را در جهت                     
دفاع از اين فعاالن بسيج کنند و زمينه را براى ايجاد فعاليت هاى مستمر و مشترک آماده                          

 . نمايند
 


