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  ك سال بعد از اشغالي

       عراق، باتالق آمريكا، كابوس منطقه
  
  

بيش از يک سال است که ارتش آمريکا عراق 
را اشغال کرده است، صدام حسين ساقط شده 
است و اينک در زندان به سر مي برد، جنگ 
رسما مختومه اعالم گشته است، اما هر روز 
در هر گوشه  از خاک عراق  هم چنان شعله 

يروهاي اشغالگر در سرتاسر عراق ن. ور است
حمالت کور .هدف حمله هاي غافلگيرانه هستند

و توپ باران هاي وحشيانه مناطق مسکوني 
امنيت و آسايش را از مردم عراق سلب نموده 

عالوه بر اين همه ارکان زندگي از برق و . است
همه از ... آب و آشاميدني تا بيمارستان ها و 

ي وجود دارد و نه از نه دولت. کار افتاده اند
امنيت عمومي خبري هست، هر کس به حال 
خود گذاشته شده است و باند هاي مسلح بر 

  .هست و نيست مردم حکومت مي کنند
با جنگ عراق وعده امنيت بيشتر نه فقط براي 
. عراقي ها که براي همه جهان داده مي شد

امروز نه فقط در عراق خبري از امنيت نيست 
عرض به جان و مال خود در و هيچ کس از ت

امان نيست و اساسا قانون جنگل بر سرنوشت 
مردم حاکم است، بلکه با تبديل شدن عراق به 
مرکز غير قابل کنترل ترور و  خشونت، دامنه 
جنگ جاري روزانه در عراق به دروازه هاي 

بمب گذاري در مادريد . اروپا نيز رسيده است
ليه جنگ ع« . يک چشمه کوچکي از آن بود

آقاي بوش با خارج شدن از چرخه » تروريسم
قوانين و توافقات بين المللي خود به عامل 

  . گسترش تروريسم تبديل شده است
رئيس جمهور آمريکا زماني که عليرغم 
مخالفت جهاني، اشغال عراق را سازمان مي 
داد، وعده آزادي عراق از يوغ ديکتاتوري و 

خاورميانه تبديل آن به يک دمکراسي نمونه در 
نقشه هاي دولت آمريکا، از اين هم . را مي داد

فراتر مي رفت و شامل تغيير سيماي 
خاورميانه به دلخواه استراتژيست هاي اياالت 

در اين نقشه ها عراق جاي . متحده مي شد
پائي بود که از آن جا بايد تغيير سيماي 

در محاسبات دولت . خاورميانه آغاز مي شد
منابع نفت عراق مخارج آمريکا با تصاحب 

. پياده کردن اين نقشه ها بايد تامين مي شد
کنسرن هاي آمريکائي يک جانبه بر اقتصاد 
منطقه چنگ انداخته، نظم نوين جهاني را 

سازمان مي دادند و جريان نفت خاورميانه به 
  .ده اقتصاد آمريکا تعيين مي شداميل و ار

اکنون فقط داليل شروع جنگ و اشغال عراق 
يست که دروغ از آب درآمده اند و تاکنون ن

حتي يک برگ مدرک قابل اعتنا براي آن همه 
دروغ هاي شاخدار در مورد توانائي تخريب 
زرادخانه صدام پيدا نشده است، هدف 

جنگي آقاي بوش و شرکا » دمکراتيزاسيون«
آيا هدف بوش و . نيز در معرض ترديد است

نابودي شرکا بيش از آن که نجات عراق باشد، 
و تخريب و تبديل آن به چند جزيره کوچک 

  ناامني و ترور در منطقه نبوده است؟  
هدف اعالم شده  آقاي بوش و شرکا هر چه 
بوده است، آن ها تنها در يک امر موفق بوده 
اند و آن تخريب همه جانبه عراق و تجزيه 

  . دروني آن بوده است
نقشه هاي آمريکا براي تحويل صوري قدرت 

شوراي دولتي کنوني عراق، در کوران به 
درگيري هاي گشترش يابنده، از همين امروز  

عالوه بر اين مردم . محکوم به شکست است
عراق دولت مورد توافق آمريکا را به رسميت 

همه شواهد نشاندهنده آن . نخواهند شناخت
است که رابطه ساده با نيروهاي اشغالگر 

استمداري آمريکا براي بي آبرو شدن هر سي
در ميان مردم عراق کافي است و دولت مورد 
تائيد آمريکا قادر به هيچ گونه تغييري در 

در عين . واقعيت جاري در عراق نخواهد بود
حال امکان انتخاب چنداني هم وجود ندارد، 
حتي اگر ارتش آمريکا هم صحنه را خالي کند، 
جاي پاي نيروهاي اشغالگر را در بخش اعظم 

اتي مثل هواداران مقتدي صدر پر عراق جريان
خواهند کرد که در صدد بازگرداندن چرخ 
حوادث به اعماق قرون وسطي به شيوه 

  .جمهوري اسالمي در ايران و بدتر هستند
 دولت بوش اين روز ها، اگرچه برخالف 
سياست هميشگي خود در کنار گذاردن 
سازمان ملل، در تالش جلب همکاري اين 

شه واگذاري محدود سازمان در اجراي نق
اما هنوز از . قدرت به عراقي ها برآمده است

واگذاري امور عراق به سازمان ملل متحد 
بسيار دور است و بر ادامه کنترل يگانه خود 

از طرف ديگر هر روز . بر عراق تاکيد مي کند
که از ادامه اشغال عراق مي گذرد، اين کنترل 
 با مقاومت سرسختانه تري مواجه مي شود و

عراق را به ويتنام ديگري در تاريخ آمريکا 
سيل تابوت ها بهاي سنگين . نزديک تر مي کند

ماجراجوئي توسعه طلبانه سوي آمريکا 
  .آشکارتر مي کند

دولت بوش براي ادامه سياست خود در عراق 
تا جائي . دست به سوي همه دراز کرده است

که سران حکومت اسالمي را هم به صرافت 
 بزرگ انداخته است تا با اعزام کمک به شيطان

سفيري به کربال و نجف جيره خواران سرکش 
خود را اين بار براي همکاري با شيطان  

تا هم خودي نشان دهد و هم سر . راضي کند
. دوستي و مودت با دشمن اسالم  را بازکند

  . ماموريتي که عقيم ماند
نفرت از سياست هاي توسعه طلبانه دولت 

. نطقه را فراگرفته استآمريکا سراسر م
آمريکائي ها در هيچ کجاي منطقه ديگر 

تائيد سياست . احساس امنيت نخواهند کرد
ترور دولتي شارون عليه فلسطينيان و صحه 
گذاشتن بر نقشه هاي ديرين اسرائيل در الحاق 
سرزمين هاي فلسطين، از طرف بوش، بر آتش 

  . اين نفرت هر چه بيشتر خواهد افزود
ق نه فقط به باتالقي براي دولت اکنون عرا

بوش و ارتش آمريکا تبديل شده است، خود به 
يک مرکز بحران و بي ثباتي در منطقه درآمده 

عراق اکنون عمال ديگر به مناطق نفوذ . است
قومي، عشيره اي و فرقه اي و مذهبي تبديل 
شده، با قدرت گيري جريانات ارتجاعي و ضد 

ا اشغال خارجي، دمکراتيک تحت عنوان مقابله ب
خطر از هم پاشيدن آن هر روز بيشتر شده، به 
مرکز تجمع جريانات بنيادگراي مذهبي تبديل 

  . گشته است
آن چه که در عراق مي گذرد، تنها به اين 
کشور محدود نخواهد ماند و آتشي که دولت 
آمريکا در عراق بر افروخته است، بعد از 

  . آمريکا دامن منطقه را خواهد گرفت
نها راه جلوگيري از ادامه فاجعه اي که آمريکا ت

در عراق بدان دامن زده است، ايجاد امکان 
انتقال دمکراتيک قدرت به مردم عراق، واگذاري 
همه امور در عراق به سازمان ملل و تدارک 
تشکيل دولت اتحاد ملي عراق زير نظارت 
سازمان ملل و از طريق همکاري و شرکت همه 

شکل هاي سياسي و مدني احزاب نيروها و ت
  . در عراق است
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خواست معلمان 

  !برجاست  پا
  

  
ــد    ــاعی بايـ ــای اجتمـ ــبش هـ جنـ
سخنگويان خود را از ميان خـود،       

جنـــبش هـــای . خـــود برگزيننـــد
اجتماعی بايد بـرای فـردای خـود         
. چشم انداز روشنی داشته باشند      

درنظام هـای ديکتـاتوری از آنجـا        
که امکان گفـت وشـنود و انتخـاب         
وجود ندارد و مديريت يک تشـکل       

قعی خـود نمـی توانـد       به معنای وا  
بيانگر و مطيع نظر اکثريـت افـراد        
ــر    ــن خط ــد اي ــکل درآن باش متش
ــر   ــه دربراب ــالقوه وجــود دارد ک ب
فشار و سرکوب فعـالين ، حرکـت        
ــرای     ــراد ب ــی اف ــت جمع و خواس
بدست آوردن حقوق خود به بهای      

پس . زدوبندها درباال پايمال گردد   
بايــد همچنــان بــراين مســئله پــای 

را دولـت هـا   فشرد که حق تشـکل    
به رسميت بشناسند و هيچ چماقی  
ــان   ــد دامـ ــر آن نتوانـ ــاالی سـ بـ

  .فعالينش را بگيرد
ايــن مســئله درارتبــاط بــا مبــارزه 
طوالنی فرهنگيان کشـور وبـويژه      
معلمــان درايــران کــه بــا اقــدامات 
جمعی خـود درمـاه هـای گذشـته         
نشــان داده انــد کــه بــرای بيــرون 
رفتن از زير خط فقر حاضرند کـه        

ان بـر مطالباتشـان اصـرار       هم چن 
ورزند بايد مورد توجه قرارگيـرد      
که آنها نه با تطميع ونه بـا چمـاق          
نيروهای امنيتی و سرکوبگر رژيم     
يک گـام از خواسـته هـای برحـق          

  .شان عقب نخواهند نشست
 فــروردين ۲۷روز پنجشــنبه  در 

ی از  ، نشسـت مشـترك    ماه امسال   
 تشكل صنفي   ۲۲ نمايندگان   سوی  

 مســـئوالن وزارت فرهنگيـــان بـــا
آمـــــوزش و پـــــرورش، وزارت 
كشــــور، ســــازمان مــــديريت و 

ريــزي و وزارت اطالعــات  برنامــه
ــوزش و   ــوت وزارت آمـ ــه دعـ بـ
پـــرورش در باشـــگاه فرهنگيـــان 

 نکتـه جالـب     .ه  اسـت   برگزار شـد  
توجه دراين ميان حضور نماينـده      
وزارت اطالعات در رابطه بـا يـک        
نشست صنفی از سوی فرهنگيـان      

ــا مســئوالن و ــای ب ــه ه زارت خان
مفاد سه گانه بيانيه    . مربوطه است 

ای که بعد از ايـن نشسـت توسـط      
تشکل های شرکت کننده درفردای     

تعليــــــق آن روز داده شــــــده 
تصميمات اتخاذ شـده در همـايش       

ــاه ۲۸ ــا ۸۲ بهمـــن مـ ــزد تـ  در يـ
ــكل   ــت تش ــزاري نشس ــاي  برگ ه

 ، در گيالن  ۸۳صنفي در مرداد ماه     
ــدامات   ــي اقـ ــور بررسـ ــه منظـ بـ

ن مربوطـه در پاسـخگويي      مسئوال
هـــاي فرهنگيـــان،  بـــه خواســـته

حضـــور يـــك روزه معلمـــان در 
ادارات آموزش و پرورش منـاطق      

ــازمان ۱۹ ــران، س ــه ته ــاي   گان ه
آموزش و پرورش مراكـز اسـتان       
ــرورش   ــوزش و پــ و ادارات آمــ

 ۱۳هــــــا در روز  شهرســــــتان
 تـا   ۸ از سـاعت     ۸۳ارديبهشت ماه   

ــه منظــور جــذب آراي  ۱۲ ــر ب  ظه
ــاران فر ــراي  همكـــ ــي بـــ هنگـــ

گيـري در نشسـت مـرداد        تصميم
ماه و درخواسـت رفـع توقيـف از         
نشريه قلـم معلـم بـه عنـوان تنهـا           

 را مدنظر   تريبون فرهنگيان كشور  
  .قرارداده است

ــالين   ــا بازداشــت فع ــاط ب  درارتب
تشــکل هــای معلمــان نيــز حــرف  
همان بود که سال هاست زده می       

صـورت  اعالم اعتصاب بـه     :  شود
امنيتي _ ياسي  علني يك حركت س   

ــانون    ــررات ق ــالف مق ــوده و خ ب
ــه اعتــراض .احــزاب اســت  هرگون

غيرمجاز و خارج از سـاعاتی کـه        
معلمين بايد درمدارس باشند تحت     
پيگرد قـرار گرفتـه و کسـانی کـه          
مبــادرت بــه چنــين حرکــت هــايي 

  .خواهند شد!!! بکنند احضار
داليل مسـخره ای کـه تنهـا بـرای          
ريشــخند بانيــان آن بــرای هــر    

قـانون  . کتی موعظه مـی شـود     حر
احزاب ، اعتـراض مجـاز و از ايـن          
دست اصطالحات   در واقع به اين   
ــرای    ــی ب ــما حق ــه ش معناســت ک

مـا تصـميم مـی      . اعتراض نداريـد  
گيريم که شـما چکـار بايـد انجـام          

اگــر مــی خواهيــد عليــه    . دهيــد

ــانون    ــد ق ــراض کني گرســنگی اعت
احــزاب اســالمی بــه شــما اجــازه  

ر می خواهيد   اگ. اعتراض نمی دهد  
به خواسته هايتـان برسـيد چـون        
مطالباتتان بر عليـه منـافع ماسـت        
. پــس حــق نداريــد اعتــراض کنيــد
ــار ضــدانقالب اســت  ــراض ک . اعت

اعتراض مربـوط بـه صهيونيسـت       
اعتـــراض بـــه تحريـــک . هاســـت

ــت  ــت هاس وگرنــه در . امپرياليس
جامعه اسالمی که کسی نبايـد بـه        

  .فکر اعتراض بيفتد
ــدات و   ــن تهديـ ــاوجود ايـ ــا بـ امـ
ــالين  دســـتگيری بســـياری از فعـ
ــه    ــارزه ادام ــان ، مب ــبش معلم جن

 .دارد
گســـترده نيروهـــای ات اعتراضـــ

ــردر   ــای اخي ــاعی درســال ه اجتم
ــران ، چــه گــروه هــايي کــه در   اي
تالش برای سازمان يـابی خودنـد       
و چه آن نيروهايي کـه باپتانسـيل        
ميليونی هنـوز درپراکنـدگی بسـر       

ن آموزش بزرگ را بـا      می برند، اي  
خــود داشــته کــه تازمــانی کــه     

اين نيروها نشکفد    همبستگی ميان 
ــا نخواهــد توانســت   ــارزات آنه مب

  . انعکاس واقعی بيابد
ــارگران ،    ــی کـ ــبش اعتراضـ جنـ

معلمـان بـار    دانشجويان و بـويژه     
ديگر نشـان داد کـه جنـبش هـای          

ــاعی ــراناجتم ــد  در اي ــر بتوانن  اگ
ــتقالنه   ــود را مســ ــفوف خــ صــ

مطالباتشان متحد سازند   براساس  
و درارتباط با يکديگر مبارزاتشان     

 آينــــده ی را هماهنــــگ ســــازند
 تجربه زنـدگی و     .دندرخشانی دار 

مبارزه به فعـالين ايـن جنـبش هـا          
آموخته است که اقـدامات خـود را        
ــرده و   ــيش ب ــر پ هرچــه جمعــی ت
برتوان جمعی خود بيشـتر متکـی       

ــد ــئله آنگــاه کــه    . گردن ايــن مس
دهای واقعـی بـرای     بپذيريم که نها  

تـامين خواسـت هـای تــوده ای از    
همين تشـکل هـای مسـتقل برمـی         
خيزند نه تنها از اهميـت بيشـتری        
برای امروز بلکه بـرای سـاختمان       
نوين و دموکراتيک فردای جامعـه      

  . ما ضرورت  پيدا می کند 
جامعــه مــا بايــد بــا تشــکل يــابی  
ــد  ــوزش ببين ــنا و آم . مســتقل آش
ــک جامعــ    ــدنيت ي ــل م ــه ثق   هنقط

درگرو چگونـه انديشـيدن و عمـل        
اجتمـاعی بـه    فعاالن جنبش   کردن  

اين امر مهم و تعيين کننـده بـرای         
حراست از دموکراسـی درجامعـه      

  .خواهد بود
 جنــــبش اجتمــــاعی تنهــــا بــــه 
ــنفی    ــات ص ــمون مطالب خاطرمض
خود خصلتی فراگير دارد و فـارغ       
از قدرت يابی هر نيروی سياسـی       
تا رسيدن به خواسـته هـای خـود         

اين جنبش ها   . ابرجا خواهند ماند  پ
بــه خــاطر همــين ويژگــی بايــد از 
پيوستن بـه قـدرت هـای سياسـی         
بپرهيزنـــد و فاصـــله خـــود را از 
ــاه   ــی دور نگ ــای دولت سياســت ه

تجربه آموخته است که اگر     . دارند
تشکل های تـوده ای بـه سياسـت         
های دولتی آلوده شـوند در عمـل        
به ارگان هايي تبديل خواهنـد شـد        

مـرور از نيـروی اجتمـاعی       که به   
ــد شــد  ــود دور و دورترخواهن . خ

نمونه بـارز ايـن جـدايي را مـا در           
ــه   ــايي در اتحادي کشــورهای اروپ
ــر صــنوف    ــارگری و ديگ ــای ک ه
شاهديم که باوجود تحت پوشـش      
ــا در   ــونی ام ــروی ميلي داشــتن ني
مرحله چانی زنـی بـا دولـت هـای          
ــياری از   ــرمايه داری دربســ ســ

ــا   ــده عموم ــين کنن ــاطع تعي ــه مق ب
ارگان های حزبی احزاب درقدرت     
تبديل شده اند و بـه همـين خـاطر          
نيز توده ها آنهـا را بـه جـد نمـی             

به همين دليل تاکيـد مجـدد       . گيرند
ــا امــری   ــن نيروه ــر اســتقالل اي ب
بسيار حياتی برای تـداوم حرکـت       

  .آنها می باشد
تشکل يابی جنبش هـای اجتمـاعی       
تــــوان ايســــتادگی در برابــــر   

اسی به حقوق   تجاوزنظام های سي  
ــزايش داده و   ــهروندی را افــ شــ
ترمزی دربرابر سرکوب بالنـدگی     
و آگاهی فرد درجامعه خواهد بود      

دگرگـــون ســـازی ريشـــه ای   . 
تحوالت اجتماعی  به درجه تشکل      
يابی و آگـاهی جامعـه نسـبت بـه          
ــاط   ــود ارتبـ خواســـت هـــاي  خـ
مســتقيم داشــته و پايــداری بــرای 

تحقق ايـن موقعيـت وظيفـه مقـدم          
  .ابر فعالين اجتماعی استدر بر
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جايزه بزرگ انجمن قلم 
   به امريکا

 دكترناصر زرافشان
  
  

دکتر ناصر زرافشان، نويسنده، مترجم، وکيل 
دعاوی، و عضو هيأت دبيران کانون 
نويسندگان ايران، برنده يکی از بزرگترين 

اين . جوايز جامعه نويسندگان جهان گرديد
جايزه، جايزه آزادی نوشتن خوانده ميشود که 

؛ »باربارا گلداسميت« و به نام انجمن قلم
نويسنده و مورخ امريکايی بنيانگذاری شده، و 

ناصر . مبلغ آن ده هزار دالر امريکايی است
زرافشان به جرم انتقاد از نحوه تحقيق دولت 

، به پنج سال قتل های زنجيره ایمورد در 
  . زندان محکوم شده است

، نويسنده ويتنامی نيز که به »لی چی کوانگ«
گارش مقاالت انتقادی درباره دولت به خاطر ن

چهار سال زندان و سه سال حبس خانگی 
محکوم شده است، برنده ديگر همين جايزه در 

اين جوايز به آن دسته از .  است۲۰۰۴سال 
شخصيت های ادبی بين المللی تعلق ميگيرد که 
به خاطر دفاع از حق آزادی بيان تحت تعقيب 

  . اده اندقرار گرفته و يا به زندان افت
باربارا گلداسميت، نويسنده و مورخ برجسته و 
عضو پن، پول اين دو جايزه را هر سال تعهد 

نامزدهای اين جايزه را انجمن قلم . ميکند
جهانی و هر يک از شعبات صد و سی و 
هشتگانه آن در سراسر جهان تعيين ميکنند و 
انجمن قلم امريکا و يک هيأت مشورتی مرکب 

ن کارشناسان اين عرصه آنها از برجسته تري
اعضای هيأت مشورتی . را از صافی ميگذرانند

جايزه پن و باربارا گلد اسميت برای آزادی 
کرول باجرت، مدير روابط : نوشتن عبارتند از

نگهبان حقوق بشر؛ ان کوپر، مدير اجرايی 
کميته برای حفظ جان روزنامه نگاران؛ وارطان 

جوئن گرگوريان، رئيس موسسه کارنگی؛ 
 اکرمن، معاون انجمن قلم جهانی؛ و -- ليديم 

  . آريا نير، رئيس موسسه جامعه آزاد
ناصر زرافشان، نويسنده، مترجم و وکيل 
دعاوی، عضو کانون نويسندگان ايران، و 

او . عضو برجسته کانون وکالی ايران است
نماينده قانونی دو خانواده از پنج خانواده 

 به قتل ۱۹۹۸نويسندگانی است که در سال 
اين قتلها بعدا به نام قتلهای زنجيره . رسيدند

کشته شدگان عبارت بودند از . ای شهرت يافت
مجيد شريف، از شورای دبيران ماهنامه ايران 
فردا، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده از 
نويسندگان و روزنامه نگاران، و داريوش و 

  . پروانه فروهر، دو فعال آزادی بيان

، اعضای سازمان قضايی ۲۰۰۰ر سال در اکتب
نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران، دکتر 
ناصر زرافشان را پس از ايراد سخنرانی در 
شهر شيراز که در آن او علنا ماموران وزارت 
اطالعات جمهوری اسالمی را به دخالت در قتل 

 متهم ميکرد، بازداشت ۱۹۹۸های زنجيره ای 
ر درباره قتل ها او را به اشاعه اخبا. کردند

 زندانی کردند، اما ۲۰۰۰متهم و در دسامبر 
. پس از يک ماه آزاد کردند تا بعد محاکمه کنند

وقتی که او در بازداشت به سر ميبرد، 
ماموران دولت از دفتر او بازرسی محلی 
کردند، و او را متهم به داشتن مشروبات الکلی 

، دادگاه ۲۰۰۲در فوريه سال . و اسلحه کردند
ظامی ناصر زرافشان را پشت درهای بسته ن

رئيس دادگاه و دادستان، . محاکمه کرد
سازمان قضايی نيروهای مسلح جمهوری 

 ناصر ۲۰۰۲در نوزده ماه مارس . اسالمی بود
دو سال به (زرافشان را به پنج سال زندان 

جرم پخش اسرار محرمانه دولتی، و سه سال 
ن، و به پنج سال زندا) به جرم داشتن اسلحه

 ضربه شالق به خاطر داشتن مشروبات ۷۰
زرافشان پيوسته اتهام . الکلی محکوم کردند

داشتن اسلحه و الکل را رد کرده، و گفته است 
که مقامات دولتی اينها را در دفتر او قرار داده 

  . بوده اند
مقامات دولت ايران هنوز نتوانسته اند توضيح 

می، را بدهند که چرا زرافشان، يک فرد غيرنظا
در حالی که . به دادگاه نظامی احضار کرده اند

ز وظيفه و هدف اين دادگاه، محاکمه آن عده ا
اعضای نيروهای مسلح و پاسداران انقالبی 

رئيس . است که از قانون تخطی کرده باشند
کميته پارلمانی حقوق بشر ايران نسبت به اين 
قبيل استفاده ها از دادگاه های نظامی اعتراض 

از . کرده، و آنها را غيرقانونی خوانده است
قرار معلوم زرافشان به ديوان عالی کشور 

و هم اکنون منتظر اتخاذ . شکايت کرده است
گزارش های رسيده حاکی است . تصميم است

که اکنون زرافشان تحت معاينات پزشکی است 
تا مقامات زندان مطمئن شوند که ميتوانند حکم 

  . شالق او را اجرا کنند
، مدير برنامه آزادی نوشتن، موقع »لری سيمز«

اعالم برندگان جوايز انجمن قلم گفت که 
يز نقش مهمی در رشد دادن برندگان جوا

آزادی نوشتن در کشورهای خود بازی کرده 
ناصر زرافشان يکی از «:وی افزود. اند

بزرگترين خطرها را که يک شهروند امکان 
او . دارد با آن روبرو شود به جان خريده است

دست داشتن مقامات عاليرتبه دولتی و 
ماموران امنيتی را در سلسله قتل های سياسی 

او بويژه از ديدگاه انجمن قلم . رده استافشا ک
يک قهرمان است، به دليل اين که آنهايی که به 

  » .قتل رسيده اند، نويسنده بودند

مايکل رابرتز، مدير اجرايی انجمن قلم امريکا 
اظهار اميدواری کرد که اهدای اين جوايز به 
جلب توجه اذهان عمومی که در اين قبيل 

وی . اهد کردموارد حياتی است، کمک خو
هر روز پن و ساير سازمان ها « :اضافه کرد

ميکوشند صدها نفر از نويسندگان و روزنامه 
. نگاران گرفتار در شرايط مشابه را آزاد کنند

اما تنها موقعی که اذهان عمومی به شجاعت و 
سرنوشت تک تک نويسندگان دسترسی پيدا 
ميکنند، تنها موقعی که داستان زندگی آنان به 

ج از جوامع حرفه ای آنان راه می يابد، خار
. دولتها نهايتا دست از اين تخلفات برميدارند

اهدای اين جوايز دعوت از همه مردم است که 
به جمع ما بپيوندند تا آقای لی و آقای 
زرافشان و هم بندهای آنان را از زندان آزاد 

  » .کنيم
/ امسال هيجدهمين سال اهدای جوايز پن

. يت برای آزادی نوشتن استباربارا گلداسم
اين جوايز به آن عده از شخصيت های ادبی 
بين المللی تعلق گرفته است که به خاطر دفاع 
از حق آزادی بيان و يا استفاده از اين حق 

اين . تحت تعقيب قرار گرفته يا زندانی شده اند
جوايز در ادامه کار تبليغ همه روزه ای است 

 ۱۱۵۰بيش از که انجمن قلم برای دفاع از 
نويسنده و روزنامه نگار که هم اکنون جانشان 
در خطر است و يا در زندان به سر ميبرند به 

  . آن دست زده است
 تاکنون سی و پنج نويسنده زن ۱۹۸۷از سال 

 تن از ۲۳. و مرد اين جايزه را دريافت کرده اند
 نفری که موقع اهدای جايزه در زندان به ۲۷

  . آزاد شده اندسر ميبردند، متعاقبا 
  

  پيام ناصر زرافشان از زندان اوين
  

گردهمايی ساالنه شما ياران ناديده ام را از 
دل من در ميان . صميم قلب شادباش ميگويم

شماست و چيزی قدرتمند، تبلور دردهايی 
مشترک، و آمال مشترک انسانی، مرا با شما 
پيوند ميدهد؛ نيرويی بسيار کهن، به قدمت 

 بردگی و بيدادگری، و عشق او نفرت انسان از
به رهايی و آزادی، نيرويی چنان عميق و 
قدرتمند که بين کسانی که تاکنون يکديگر را 
نديده اند، و قاره های گسترده و اقيانوس های 
بزرگ بين آنان قرار گرفته است، چنين همدلی 

  . عميقی را به وجود می آورد
نی من و هم بندانم، و همه ياران هم قلم ايرا

شما، در تالش نجيبانه ای که در پيش داريد، 
در کنار شما ايستاده ايم و آرزوی بهروزی 

  . شما و آمال انسانی و بلندتان را داريم
  از دور همه شما را ميبوسم 

  
  ناصر زرافشان، زندان اوين 
  چهارم فروردين 
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  مباحث تدارك كنگره
 

  بازنگري درمباني  سازمانگري
 

  محمد اعظمي
  
از . سازمان اتحاد فداييان خلق ايران با تاريخچه خود از راههاي دور مي آيد-1

گروهي با مشي مسلحانه در دهه پنجاه، از يك سازمان چپ با پايگاه گسترده توده 
رت و كار در تبعيد و اي در سالهاي اول انقالب، از انشعابات متعدد، از مهاج

نهايتا از بهم پيوستن برخي از آن تكه پاره ها به همديگر و اكنون اقامتي تقريبا 
  .طوالني در خارج ايران

 سالي كه از انقالب گذشته است،ما مهاجرين حدود هفت سالي در ايران و 24از 
. تدرك و سناختمان از ايران مستقيم نيس. هفده سال در خارج از آن زيسته ايم

بواسطه آندسته از رسانه هاي تصويري و صوتي است كه در وجه غالب آغشته به 
طي اين دوره جامعه ما . سياستهاي قدرتهاي خارجي و رژيم جمهوري اسالمي اند

انقالب ايران شكست خورده است و . تغييرات بنيادين را از سر گذرانده است
از سوي . د،پايين كشانندمردم دست بكارند تا آن نيرويي را كه باال نشاندن

 در صحنه " سوسياليسم عمال موجود". ديگراوضاع دنيا نيز دگرگون شده است
ما نه به آن بنيادهايي پاي بنديم كه براساس آن مدل . زندگي ديگر موجود نيست

از كنار . هاي سوسياليستي شكل گرفت و نه آنرا روشن و بي پرده رد كرده ايم
در كنار اينها رشد تكنولوژي و . بطور جدي نپرداخته ايمآنها گذشته ايم و بدانها 

پيشرفت وسايل ارتباط جمعي بويژه اينترنت، چهره جهان را دستخوش تغييرات 
ما پا بپاي اين تغييرات شگرف گرچه تا حدودي تغيير كرده . كيفي كرده است

 پرسش در گذشته. ايم اما اساسا نتوانسته ايم گامهاي خود را با آن هماهنگ كنيم
هايمان كم و يقين هايمان زياد بود و براي بسياري از سواالت پاسخ حاضر و 

امروزاما، اين روند معكوس شده است بدين معني كه پرسش ها . آماده داشتيم
ساختار تشكيالتي ما بر پايه مدلهاي . زياد و يقين ها به حداقل ممكن رسيده است

والت بسياري كه در اين مدت احزاب سنتي چپ پايه ريزي شده و عليرغم تح
البته . رخ داده است  ولي هنوز ما همان ساختار قديمي را كمابيش حفظ كرده ايم

دمكراسي تشكيالتي در باور و عملمان در . در اين زمينه هم تغييراتي داشته ايم
قياس با پيش رشد چشم گيري داشته است و هدايت و رهبري به سبك و سياق 

دودي منسوخ شده است اما عليرغم اين ها، فاصله امان با قديم در بين ما تا ح
نشريه مان كليشه اي است و مطالبش حتي اعضاي سازمان . زمانه هنوز كم نيست
از اينترنت بهره چنداني نمي بريم و شيوه كارمان كماكان . را جذب نمي كند
ان نتيجه اينكه طي سالهاي اقامت مان در خارج جذب نيروي م. عقب مانده است

در عوض در تمامي اين سالها نيرو . نادر و در ميان جوانان نزديك صفر بوده است
افزون بر اين  در درون تشكيالت، اكثريت اعضاي سازمان در . از دست داده ايم

اين در حالي . رابطه با آنچه كه فعاليت تشكيالتي مي ناميم اش، كم تحرك اند
.  سازمان يافته تشديد شده استاست كه در بيرون از تشكيالت، ميل به كار

كساني كه سالها كارسازمانيافته را رها كرده بودند، به فعاليت جمعي سياسي روي 
روند در تشكيالت ما سازمان گريزي است، در بيرون از . خوش نشان مي دهند
افرادي . اين تناقض بصورت برجسته اي قابل رويت است. تشكيالت سازمان يابي
ت كم تحرك اند، در بيرون از آن يعني در محدوده هايي كه در درون تشكيال

در كمتر تشكلي . كه تاكنون آنرا فعاليت تشكيالتي تعريف نكرده ايم، پر تالشند
در انجمن هاي . است كه افراد سازمان در آن نقش قابل توجهي نداشته باشند
زمان اعضاي سا... دمكراتيك، در كانون ها و تجمع هاي سياسي، در سايت ها و 

  .اثر گذارند
سازمان اتحاد فداييان خلق ايران نسبت به بسياري از فعاليت ها ي دمكراتيك و -2

راه اندازي يك سايت را مي ستايد، فعاليت در كانون ها . سياسي ديد مثبتي دارد
و تجمع هائي كه در جهت شكل دهي و آلترناتيو حركت مي كنند و راستاي 

. ئتالفي سازمان است، مثبت و مفيد مي داندحركتشان در چارچوب سياستهاي ا
با ... فعاليت در انجمن هاي دمكراتيك و تشكل هاي زنان را تشويق مي كند و 

گويي . وجود اين در كارنامه اعضاي سازمان اين فعاليت ها كمتر ثبت مي شود
اين همه تالش و صرف انرژي و مشاركت در اين حركات، امري است كه به 

بدتر از اين، در مواردي ديده . عضاي تشكيالت مربوط نمي شودعملكرد سياسي ا
مي شود كه در ارزيابي ها و كالم ها، قضاوتي منفي نسبت به مشاركت اعضاء در 

  .اين گونه فعاليت ها، وجود دارد
اينان خود را  در درون . اين وضعيت برخي از اعضا را با تناقض روبرو نموده است

بنابراين بسيار طبيعي است كه فاصله از كار . ار مي بينندناكارا و در بيرون اثر گذ
تشكيالتي زياد شود و تمايل به كار در درون كانون هايي در خارج از تشكيالت  
كه فعاليت در آنها بازتاب مثبت و قابل رويتي پيدا مي كند، در ميان اعضاي اين 

  . سازمان جان بگيرد
البته ما . ان از كل جنبش جدا نيستمشكالت سازمان اتحاد فداييان خلق اير-3

راه حل شسته رفته اي نه ما داريم . ضعف ها و مسائل خاص خود مان را نيز داريم
اما مي توانيم در . و نه از ديگران ديده ايم و نه قادريم به تنهايي بدان دست يابيم

  .جهت غلبه بر برخي از ضعف ها و نارسايي ها گام برداريم
به يك سياست روشن، بازسازي ساختار تشكيالت، نو و تالش براي دستيابي 

امروزي كردن ابزارها و مدرن كردن شيوه كار، مي تواند براي كاستن از دامنه 
ر اينجا من بحثم را روي بازسازي ساختار تشكيالت  د.مشكالت مفيد و موثر باشد

  .متمركز مي كنم
 ما نيازمنديم تا فرا روي نيروهاي تشكيالت چشم  در ارتباط با آن، آن واما پيش از 

كل ها ي كوچك تقريبا امروز كانونها و تش. انداز اميدوار كننده اي گشوده شود
هر تجمعي براي بقا . افزون بر اين امكان حفظ حياتشان نيز دشوار است. بي اثر اند

و براي ادامه كاري با نيروي قوي و برنامه برآمده از دل جامعه و پاسخگو به نياز 
شعارهاي زيبا در نهايت مسكني است كه قبل . هاي مردم، مي تواند اثر گذار باشد

قوت ما تا كنون . ژي زا و اثرگذار باشد، آرامش بخش و انفعال زاستاز آنكه انر
پا برزمين داشته ايم و از آرمان ها . اين بوده كه كمتر در آرمان ها در جازده ايم

اما اين براي اثرگذاري كافي نيست، با . براي تغيير واقعيت ها  انرژي گرفته ايم
مي بايست از قد و قواره . ار شدنيروست كه مي توان در مقياس كل جامعه اثر گذ
امروز بيش از هر زمان ديگري . هاي چند ده نفري و چند صدنفري خارج شد
از اينرو نيازمنديم كه به كانون . عددهاي بزرگ مي توانند لب به سخن بگشايند

هاي بزرگ اثر گذار بينديشيم و كليه تمهيدات الزم براي تحقق چنين هدفي را 
گره كور جمهوريخواهان «  اين موضوع درمطلبي تحت عنوان پيرامون. بكار بنديم
 من چارچوب نظراتم را بيان داشته 116شماره » اتحادكار« منتشره در » كجاست 

دراينجا الزم مي دانم بارديگر تاكيد كنم كه وحدت كه جاي خود دارد ، حتي . ام
يري هاي شكل گيري هرگونه اتحادعمل واقدام مشترك نيز اگر بناست با سخت گ

اين براي كل چپ ايران جاي . بي مورد گذشته همراه شود ، ره بجائي نخواهدبرد
پرسش ، مكث و انديشه دارد كه باداشتن نيرويي تا بدين حد گسترده ، سازمانها و 

هيچ دليل قانع كننده اي براي ادامه اين . تشكلهايي اينچنين ضعيف دارند
يافت بااين شرط كه براي پيمودن آن عزم راه را مي توان . پراكندگي وجود ندارد

كافي است چشم هاراگشود واز ديوارهاي مصنوعي . رهروانش جزم شده باشد
. سكت ها گذشت تا همنظري و همراهي درآنسوي اين حصارها بهتر ديده شود

هرفرد خودنيز . اشتباه نشود اين حصارها تنها بدور تشكل ها كشيده نشده است
حصاري كه هم به لحاظ قدوقامت و هم استقامت اگر . درحصاري گرفتار است

اما اين . بلندتر ومقاوم تر از حصار تشكل ها نباشد ، كوتاه تر و سست تر نيست
من . حصارها بغايت مصنوعي و ديوارهاي بي اندازه پوشالي و فروريختني است

 فكر مي كنم عمر اين بلوك ها رو به پايان است حتي اگر هيچ تالشي نكنيم فرو
از ايفاي چنين نقشي . نقش ما كوتاه كردن زمان فروريزي است. خواهند ريخت
  1.دريغ نورزيم
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اگر ساختار ظرفي . گفتيم ساختار تشكيالت نيازمند بازبيني و نوسازي است-4
است كه فعاليت هاي ما در آن كارا و اثرگذار مي شود، بنابراين ساختار 

هركجا كه . ان هماهنگي داشته باشدتشكيالت مي بايست با مضمون فعاليت هايم
فعاليت ما مفيد و مثمر ثمر است، در همانجا نيازمنديم ظرف مناسب آنرا پديد 
آوريم و در جاهايي كه ظروف مان زنگ زده و بي مصرف است، بدون زنگ 

  .زدايي ، سالمت فعاليت هايمان به خطر خواهد افتاد
ن اتحاد فداييان خلق ايران در   اكنون بخشي از انرژي نيروهاي تشكيالت سازما

. انجمن ها، مجامع و كانون هاي فرهنگي، دمكراتيك و سياسي متمركز شده است
اگر اين فعاليت ها را مفيد مي دانيم چرا اين ظروف را دور مي زنيم و بر اين 

ن مراكز و بخش از عملكردمان چشم مي پوشيم، به سخن ديگر الزم است آ
كانونهايي كه اهداف و سياستهايشان با برنامه و خط مشي سازمان هم راستاست، 

در اين صورت . فعاليت در آنها جزيي از وظايف تشكيالتي محسوب شود
اگر چنين ايده اي پذيرفته . الزامات چنين فعاليتي مي بايست ديده و رعايت شود

ا مستقالنه تصميم مي گيرد، اما در شود آنگاه فكر مي كنم كه فرد در اين كانونه
  حوزه هاي تشكيالتي براي 

مشورت و هماهنگي حول فعاليت  در اين كانونها بحث و تبادل نظر صورت مي 
البته تشخيص هم راستايي خط مشي و اهداف اين كانونها با برنامه سازمان . گيرد

  .توسط ارگانهاي سازماني اتخاذ مي شود
وسازي ساختار مدنظر است، مبناي قرار دادن تمايل و مساله مهم ديگري كه در ن

يعني بجاي رهبري، كميته مركزي و يا . عالئق افراد در تقسيم كار تشكيالتي است
ارگانهاي سازماني، فرد در نهايت تعيين مي كند كه داوطلب كار كردن در كدام 

ارگانهاي تشكيالتي نقش هماهنگي و . عرصه از فعاليت هاي سازماني است
مشورتي در اين زمينه ايفا مي كنند، بدين ترتيب هيچ عرصه اي از فعاليت 
تشكيالتي و يا حوزه و گروه كاري فعاليت در آن براي اعضاي سازمان مسدود 

كسي كه مايل است انرژي اش را در نشريه بگذارد چرا بايد مجبور به . نمي شود
  فعاليت در روابط عمومي و يا كميسيون زنان شود؟

تشكل هاي سابق عموما دستخوش تغييراتي شده اند ورفرمهايي راپذيرفته گرچه 
اند اما درنهايت ارگان هاي باالتنر تصميم مي گرفتند كه چه وظيفه اي توسط چه 

درواقع در واگذاري وظايف ، اجبار دست باال را . ارگاني يا افرادي انجام شود
ير نمايد و فرمان تصميم ما نيازمنديم اين سبك وسياق تصميم گيري تغي. داشت

بدين معني كه پذيرش وظيفه بصورت . گيري صدوهشتاد درجه گردانده شود
شايد چندان نياز به استدالل نباشد زماني . داوطلبي واختياري ، جايگزين اجبارشود

كه اجبار حاكم است بويژه درشرايطي كه اتوريته بعنوان الزام اجرائي اجبار 
انجام وظيفه اجباري به درجات متفاوت سرباز مي زنند و زيرسئوال است ، افراد از 

درعوض آن مركزي كه درظاهر بيشترين قدرت . خود را نيز پاسخگو نمي دانند
عموما اين . تصميم گيري را دارد ، آسيب پذيرترين نقطه شده وسيبل مي شود

مراكز بيشترين وظايف را بدوش مي گيرند وپرتالش ترين كانون فعاليتهاي 
» بدهكار « اما همواره دراين سيستم كار ، اين مراكز بشكلي . التي اندتشكي

درگذشته ها كه دموكراسي درون تشكيالتي وجود نداشت . اعضاي تشكيالت اند
اين مراكز از قدرت واقعي برخوردار بودند و اتوريته الزم براي اعمال قدرت 

دموكراسي در درون باتغيير شرايط و جاري شدن . وسپردن وظيفه را نيز داشتند
مي بايست . تشكلها ، واگذاري وظيفه بصورت اجباري غيرقابل اجرا شده است

براي پاسخگو كردن همه اعضا و براي شكفتن استعدادها و خالقيت ها افراد 
سيستم گذشته . بتوانند بااراده و اختيار وظايف را بصورت داوطلبي انتخاب كنند

. اجبار با اتوريته همراه بود. هماهنگ بوداشكال اساسي داشت اما بي تناقض و 
سيستم كنوني ، هم اشكال اساسي گذشته را دارد و هم متناقض و ناهماهنگ 
است يعني درحاليكه اجبار براي واگذاري وظيفه وجود دارد ، اتوريته اي پشت 

از اينرو مي بايست تناقض را بسود يك سيستم كارا يعني پذيرش . آن نيست
  .، حل كردداوطلبي وظايف 

مساله ديگري كه درساختار كنوني به دموكراتيزه كردن و نتيجتا به رشد خالقيت 
ها و انجام بهتر وظايف كمك مي كند ، توزيع قدرت درتمامي سطوح تشكيالت 

كنگره . عالي ترين و قدرتمندترين ارگان تشكيالت كنگره سازماني است. است

اين ارگان سرنوشت حزب .  استتجلي اراده اعضاي سازمان و مظهر دموكراسي
اختيار بود ونبود سازمان ، سياست و ساختار آن و . و سازمان را رقم مي زند

پس از مهاجرت ، سازمان . اهداف و وظايفش بردوش اين ارگان است
. اتحادفدائيان خلق ايران تقريبا بطور مرتب كنگره هايش را برگزاركرده است

اشكال و راههايي را يافت كه اعمال اراده كل باتوجه به امكانات جديد مي توان 
در غياب كنگره ، قدرت اين نهاد مي بايست متناسب . اعضاي سازمان بيشتر شود

تاكنون غير ازاين . با وظايف سپرده شده به ارگانها و افراد ، بين آنها توزيع شود
 و نماينده. درغياب كنگره قدرت به كميته مركزي سپرده مي شد. عمل كرده ايم

اين مساله مي . مفسر تصميمات كنگره در تمامي عرصه ها ، كميته مركزي بود
درخارج از كشور واحدهاي كشوري در . بايست دستخوش تغيير وتحول شود

منطقه تحت مسئوليت خود نماينده كنگره وبراساس مصوبات آن ، تصميم گيرنده 
ات كنگره گروههاي كاري نبز درعرصه كارخود درچارچوب مصوب. اصلي اند

از ميان ) بجاي كميته مركزي ( شوراي هماهنگي . تصميم گيري خواهند نمود
وظيفه برخورد با روندهاي سياسي . اعضاي سازمان توسط كنگره انتخاب مي شود

و تشكيالتي درسطح كل نهادهاي كشوري و سياست هاي جهاني را درچارچوب 
ت كارها توسط گروههاي همچنين نظارت برپيشرف. مصوبات كنگره به عهده دارد

اين ارگان . كار و واحدها و هماهنگي امور از ديگر وظايف اين ارگان است
درصورت مواجهه با اختالل و عدم پيشرفت كار از طريق كنگره فوق العاده يا 

در داخل كشور نيز نيروهاي . همه پرسي نظر سازمان را مشخص مي نمايد
اليت كنند و خط اصلي را از تشكيالت بصورت عدم تمركز مي توانند فع

اين واحدها دررابطه با شوراي هماهنگي براي . مصوبات كنگره مي گيرند
  .معضالت راه يابي خواهند نمود

مساله ديگري كه دراين نوشتار مدنظر است ، تغييري است كه مي بايست در 
تاكنون بنا به تعريف . رابطه عضو وسازمان درساختار تشكيالت پديد آيد

بي مشابه ما عضويت با حضور درحوزه سازماني مفهوم بود و حوزه دراحزا
اين نگاه به فعاليت . نيزبعنوان واحد پايه ، اساس فعاليت سازمان را مي ساخت

عضو حزب نه با حضور . تشكيالتي از نظر من مي بايست دستخوش تغيير شود
اعضاي بدين ترتيب . درحوزه كه با پذيرش وظيفه و انجام آن تعريف مي شود
وظايف سازماني نيز به . سازمان برمبناي پيشبرد وظايف ،كارشان سنجيدني است

گروههاي كار . افراد يا گروههاي كاري ويا واحدهاي سازماني سپرده خواهد شد
يا براساس پروژه هاي مشخص شكل مي گيرند يا دردرونشان وظايف بصورت 

ه ، نيرو ، امكانات و زمان اين پروژه ها هدف ، وظيف. پروژه اي واگذار مي شود
براي پيشبرد پروژه ها اختيار كامل و آزادي . تحقق شان مي بايست روشن باشد

پروژه ها يا دركنگره ها به تصويب مي رسند و يا . عمل براي انجام آن وجود دارد
نكته قوت كار براساس پروژه اين . با توافق شوراي هماهنگي به اجرا درمي آيند

وظايف . پروژه ها زمان دارند. ر پروژه اي قابل ارزيابي استاست كه نتيجه ه
افزون براين پروژه ها زمينه . ابدي و ازلي و غيرقابل سنجش در پروژه جايي ندارد

  .رشد خالقيت را افزايش مي دهد
در صورت پذيرش اين نوع نگاه به فعاليت هاي سازماني، ساختار و   

براي نمونه در اساسنامه . الح خواهند شداساسنامه سازمان متناسب با اين درك اص
حقوق و وظايف افراد و ارگانها از جمله كميته مركزي، دستخوش تغيير مي شود 

  ...ارگان كميته مركزي نخواهد بود و) اتحاد كار( و يا ارگان مركزي 
  

  
 
 نگاه وحدت خواه من براي برخي از ياران و دوستان عزيزم از زاويه غيرعملي -1

من ضمن پذيرش دشواري اين راه براين باورم كه . ن پرسش انگيز استبودن آ
مشكالت پيشبرد وحدت نيروهاي چپ از تالش براي شكل گيري يك اتحاد از 

آن موانع و نگاه هاي سخت گيرانه اي كه . نيروهاي جمهوريخواه بيشتر نيست
اه را سدكرده است درصورت از ميان برداشته شدن ، ر» اتحاد « شكل گيري 

  .وحدت چپ را نيز هموار مي نمايد
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  شته نگاهي به جنبش كارگري ايران در سال گذ

  داران در برابر رژيم ماليان و سرمايه مبارزه براي حق كار و زندگي،
 كميسيون كارگري

نيروي انتظامي به » گارد ويژه«تيراندازي 
 نفر از كارگران طرح مجتمع ذوب مس 1300سوي 

كه براي دفاع از ) شهر بابك كرمان(» خاتون آباد«
 بهمن و كشتن 4 اجتماع كرده بودند،  در حق كارشان

دستكم چهار نفر و زخمي كردن دهها نفر و بازداشت 
 تن ديگر، باري ديگر، به روشني نشان داد 80حدود 

كه پاسخ رژيم جمهوري اسالمي، در برابر اعتراضات 
اين جنايت . طلبانة كارگران، گلوله است حق

دهشتناك، كه ضمن تالش براي كتمان و مخدوش 
كردن آن، در هياهوي برخاسته پيرامون نمايش 
انتخابات مجلس هفتم رژيم نيز گم شد، همدستي و 
همداستاني همة ارگانهاي حكومتي، از نيروهاي 
امنيتي و انتظامي گرفته تا وزارت كشور و ديگر 

اما . نهادها، را هم در اين عرصه كامالً عيان ساخت
و اين كشتار، كه به فهرست طوالني جنايات 

شود، جاي خود را در  سركوبگريهاي رژيم افزوده مي
جنبش كارگري ايران حفظ كرده و هرگز فراموش 

  .نخواهد شد
سالي كه بدين ترتيب براي كارگران به پايان 

رسد، با اعتصاب گسترده و راهپيمايي و تجمع  مي
كارگران نساجي بهشهر، در فروردين و اوايل 

رزي از مبارزه و ارديبهشت ماه گذشته، كه نمونة با
گذارد،  مقاومت سرسختانة كارگران را به نمايش مي

سالي كه سپري گشته، سالي ديگر از . شود آغاز مي
در يك سو، : رويارويي آشكار و مستمر بوده است 
دار آن كه تهاجم  گردانندگان رژيم و شريكان سرمايه

هاي مختلف عليه باقيماندة حقوق  وسيعي را در زمينه
هاي كارگران و زحمتكشان به پيش و دستاورد

برند، و در سوي ديگر، كارگران و محرومان كه  مي
شان و، در واقع،  در دفاع از حقوق وخواستهاي اوليه

  .كنند حق حيات و كارشان، مقاومت و مبارزه مي
  

  تهاجم گسترده
در شرايطي كه معضل بيكاري در جامعة ما 

ميليون از  5سابقه يافته است و نزديك به  ابعادي بي
به ويژه جوانان، زنان و همچنين (نيروي كار 

هايشان با اين  و خانواده) تحصيلكردگان دانشگاهي
مشكل دست به گريبان هستند، زمينة بسيار مساعدي 

هاي  براي انواع زورگوييها، اجحافات و قانون شكني
آشكار كارفرمايان و مديران بنگاههاي خصوصي و 

ود و كسادي در غالب رك. دولتي فراهم آمده است
هاي توليدي، افزايش واردات و رواج فزايندة  رشته

قاچاق، عقب ماندگي و وابستگي ساختار صنعتي، 
كيفيت پايين توليدات داخلي، سوء مديريت و حيف 
و ميل منابع، از عوارض شناخته شدة اقتصاد بحرانزدة 

اما . بخشد ايران است كه مسئلة بيكاري را شدت مي
نه فقط نتوانسته است تخفيفي در اين رژيم حاكم 

وضعيت بحراني به وجود آورد، بلكه با سياستها و 
در . زند هايش بر اين بحران دامن زده و مي سياستي بي

سال گذشته نيز كه درآمدهاي نفتي كشور، در قياس 
با چند سال  اخير، افزايش چشمگيري يافته و به حدود 

ت با  ميليارد دالر رسيد، دولت نتوانس30
گذاريهاي جديد و نوسازي صنايع موجود،  سرمايه

سياستهاي اعالم . مانع از تشديد بحران بيكاري شود
خود «شده دولت دربارة ايجاد اشتغال، مانند طرح 

، به اعتراف خود »طرح ضربتي اشتغال«و » اشتغالي
طراحان و مجريان آنها، با شكست روبرو گرديده 

اي جاري خود رژيم، اما برخي ديگر از سياسته. است
عمالً موجب اخراج و بيكار سازي شاغالن و گسترش 

  .بيكاري شده است
يكي از اين سياستها، كه مورد تأييد رسمي و 
علني گردانندگان حكومتي است، تبديل قراردادهاي 
استخدام رسمي و دائمي به قراردادهاي موقت و، 
بنابراين، حذف عملي امنيت شغلي بخش بزرگي از 

اين امر، نه صرفاً در كارهائي . ان شاغل استكارگر
مثل فعاليتهاي (كه خصلت فصلي و موقتي دارند 

بلكه فعاليتهايي مانند ماشين ) كشاورزي و ساختماني
كه معموالً حالت ...سازي، توليد فلزات، نساجي و 

هاي بزرگ  مستمر و دائمي دارند و واحدها و كارخانه
برپاية . فته استتوليدي و خدماتي را نيز در برگر

برخي برآوردها، شمار كارگران مشمول قراردادهاي 
پيمانكار (موقت و يا شاغل در شركتهاي خدماتي 

 قريب به 82كه در ارديبهشت ماه ) واحدهاي توليدي
 1,5در حال حاضر از .  ميليون نفر بوده است1,3

در استان همدان، اكنون . كند ميليون نفر تجاوز مي
حدود . هستند» دادي قرار«رگران  درصد كا75حدود 

 درصد كارگران استان سيستان و بلوچستان در 95
در همين استان، از . كنند كار مي» شركتهاي خدماتي«

 كارگاه 500 هزار و 28 هزار كارگاه فعال، حدود 29
تبديل قراردادهاي . از شمول قانون كار خارج هستند

دائمي به موقتي و يا اخراج كارگران شاغل و 
استخدام نيروي كار موقت به جاي آنها، كه هم با 

 ،.انون كار موجود نيز مغايرت داردعرف و هم با ق
چنان رواج يافته است كه نه تنها در كارگاههاي 

ها بلكه در بسياري از  پزخانه كوچك و يا كوره
ها و مؤسسات بزرگ دولتي و خصوصي هم،  كارخانه

داد جديد، هنگام تبديل قرارداد و يا انعقاد قرار
كنند كه  متقاضيان را ناگزير به امضاي متن سفيدي مي

شرايط و مدت كار و ميزان دستمزد وغيره، بعداً از 
سوي كارفرما پرشده و، بدين ترتيب، اساس امنيت 
شغلي و حق هرگونه اعتراض بعدي از كارگران سلب 

نوعي بردگي جديد كه تفاوت زيادي با . شود مي
  .داردبردگي دوران باستان ن

تهاجم گستردة ديگري كه از جانب 
داران، با همدستي و همراهي كامل شريكان  سرمايه

شان، در اين سال تداوم يافته است، سياست  حكومتي
در واحدهاي توليدي » تعديل نيروي كار«موسوم به 

اين كار در بخش صنعت، از » قانوني«زمينة . است
ير جانب دولت و مجلس، نخست با تصويب قانوني ز

حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي «عنوان 
، و سپس با تعميم آن به كل 1380در سال » كشور

اين مصوبات، در واقع، تير . صنايع، فراهم گرديد
خالصي بود كه بر شقيقة صنايع در حال اختصار 

زيرا كه . ايران، و به ويژه صنعت نساجي، شليك شد
ت، عمالً، از بسياري از واحدهاي مشمول اين سياس

ردة فعاليت توليدي خارج و عرصه و اعيان آنها نيز 
شده و اعتبارات كالني هم كه » تبديل به احسن«

آنها از خزانة دولت پرداخت » بازسازي«ظاهراً به قصد 
ولي، در اين . گرديده بود، به مصارف ديگر رسيد

ميان، قصد عمدة ديگر از اجراي اين سياست برآورده 
ار تن ديگر  از شاغالن يا اخراج و صدها هز: شد 

بازخريد گرديده و به صف انبوه بيكاران پيوستند و يا 
اين كه ناچار به پذيرفتن تبديل قرارداد و تحمل 

  .تر با دستمزد كمتر شدند شرايط سخت
ادامة اجراي سياست خصوصي سازي صنايع 
و شركتهاي دولتي، و توسعه آن به بخشهاي ديگر 

 و گاز و پتروشيمي، راه و ترابري، مانند صنايع نفت(
در سال گذشته نيز فشارها و ) برق و آب و تلفن

. تضييقات گريبانگير كارگران ايران را شدت بخشيد
تبعات اين سياست بر شرايط كار و زندگي كارگران 
شاغل در واحدهاي واگذار شده، طي سالهاي 
گذشته، كامالً آشكار بوده و نيازي به شرح مجدد 

توان در اينجا اشاره كرد كه   همين قدر مي.ندارد
نتيجة بالواسطة واگذاري صنايع و مؤسسات دولتي به 

داران خصوصي، اگر نه مقدمة آن پيش از  سرمايه
واگذاري، اخراج و بيكار كردن بخش بزرگي از 

خانة «به گزارش . نيروي كار شاغل در آنهاست
 260رژيم در آبان گذشته، در چند سال اخير » كارگر
در اثر خصوصي سازي به وقوع » زدايي شغل«هزار 

  .پيوسته است
  قانوني رواج بي
داري و يا نظام مبتني  آنارشي، ذاتي سرمايه

داري  اما در نظام سرمايه. بر حاكميت بازار است
ماليان، كه در اعمال كنترل و اختناق سياسي و 
اجتماعي شهرة جهان است، هرج و مرج مضاعفي در 

ي و به ويژه در مناسبات كار حكمفرما عرصة اقتصاد
مورد نظر خاتمي، » قانونگرايي«اگر . بوده و هست

هايش، به جايي نرسيد، در عوض  مانند ديگر وعده
قانوني در اين عرصه رواجي بيشتر  هرج و مرج و بي

قانوني، البته در قانون شكنيهاي آشكار  اين بي. يافت
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 كه به مسئوالن و ارگانهاي حكومتي، خاصه وقتي
هاي مردم مربوط  حقوق و خواستهاي قانوني توده

قانوني، از طريق  اين بي. شود گردد، خالصه نمي مي
يابد، و اين، در واقع، به  قانونگذاري هم تحقق مي

  .ترين حقوق مردم است معني سلب ابتدائي
اي در مجلس پنجم، با  دار و دستة خامنه

متر از تصويب قانون معافيت كارگران كارگاههاي ك
پنج نفر از شمول قانون كار، يعني محروم كردن 

 ميليون كارگر و خانوارهايشان از حداقل 2حدود 
خود را در » مأموريت«حقوق و دستاوردهاي قانوني، 

اين زمينه به انجام رساند و، در عين حال، نشانداد كه 
وضعيت معيشتي بد «دلسوزيهاي اين جناح در مورد 

سپس . يبكارانه و وقيحانه استتا چه اندازه فر» مردم
نوبت دولت خاتمي و مجلس ششم بود تا كاري را 

» تمام«و  » تكميل«كه اسالفشان شروع كرده بودند، 
اي را   تصويبنامه1381دولت خاتمي در زمستان . كنند

اعالم كرد كه بر مبناي آن كارگاههاي  كمتر از ده 
ن كار نفر نيز از شمول برخي مواد و موارد اساسي قانو

هم، در ديماه » اصالحات«مجلس . شوند خارج مي
كه » قانون نظام صنفي«گذشته، موقع رسيدگي به 

اي را از  ارتباط مستقيمي با قانون كار هم ندارد، ماده
تصويب گذراند كه مطابق آن كاركنان واحدهاي 

از پوشش بيمه و )  ميليون نفر1,5يعني حدود (صنفي 
بدين ترتيب . دتأمين اجتماعي هم خارج شدن

شد و » كامل«حقوقي كارگران واحدهاي كوچك  بي
داران و  قانون كاري كه گردانندگان رژيم و سرمايه
» اصالح«كارفرمايان از سالها پيش در صدد تغيير و يا 

آن بودند و جرأت انجام يكبارة آن را نداشتند، به 
اگر همين حداقل ضمانتها و . تدريج مثله شد

هم، در عمل، از جانب مديران و حمايتهاي قانوني 
ارگانها و دادگاهها در بسياري از موارد نقض 

شان جمع است كه  گرديد، اكنون ديگر خاطر همه مي
در آذرماه گذشته هم، اليحة . قانوني وجود ندارد

از تصويب » تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي«
اين قانون كه در ارتباط با ايجاد . مجلس گذشت

كه در برنامة سوم دولت (» مع تأمين اجتماعينظام جا«
تدوين گرديده، ظاهراً در پي ) بيني شده بود پيش

و مجموعة نهادها » سازمان تأمين اجتماعي«آنست كه 
و سازمانهاي مربوط به حمايت و كمكهاي اجتماعي 

و از جمله (شوند  مند مي كه از بودجة دولتي بهره
زير چتر و كنترل را ) »بنياد شهيد«و » كميتة امداد«
اما از آنجا . درآورد» وزارت رفاه و تأمين اجتماعي«

اي و يا نهادهاي  كه بنيادهاي تحت كنترل خامنه
حمايتي مربوط به سپاه پاسداران و نيروي انتظامي، 
اساساً مايل به چنين تمركزي نيستند و يا به راحتي 

چنانكه شوراي (گيرند  تحت نظارت دولت قرار نمي
م با بخشهايي از اين مصوبه مخالفت نموده نگهبان ه

تواند، در عمل،  اي مي تشكيل چنين وزارتخانه) است
كه كفاف » سازمان تأمين اجتماعي«امكانات و منابع 

كند، در اختيار  نيازهاي خود اعضاي آن را هم نمي
هاي ايجاد  يعني، هزينه. ساير اقشار و نهادها قرار بدهد

ن بار هم، از جيب كارگران ، اي»جامع«تأمين اجتماعي 
  .پرداخت بشود

  مقاومتهاي كارگران
به رغم نبود تشكلهاي مستقل و آزاد 
كارگري در دفاع از حقوق و كسب خواستهاي آنان 
و با وجود تداوم سركوبگريهاي رژيم، سال گذشته 
نيز شاهد استمرار و گسترش مقاومتها و مبارزات طبقة 

طي .  گوناگون بودها و اشكال كارگر ايران در زمينه
سال نيز، چه در اثر تهاجمات و زورگوييهاي دولت و 
سرمايه داران، چه به واسطة تصويب قوانين و مقررات 
ضد كارگري و چه به دليل وخامت شرايط كار و 
زندگي و تشديد روزافزون فقر و محروميت، به طور 
كلي، اعتراضات كارگران از رشد بسيار بااليي 

ن كه تعداد انواع اعتراضها و چنا. برخوردار شد
حركتهاي كارگري در نيمة دوم سال نسبت به نيمة 

  .اول، بيش از دو برابر بود
در شرايط سانسور و اختناق حاكم بر ايران، 
پيداست كه اخبار و گزارشهاي مربوط به جنبش 
جاري كارگري، به طور كامل منتشر و منعكس 

هاي خصوصاً حركتهاي كارگري در واحد. شود نمي
كوچك و متوسط و يا در شهرستانها و مناطق 

با اينهمه، . يابند دورافتاده، كمتر امكان انتشار مي
ها هم،  بررسي اخبار و گزارشهاي منتشره در رسانه

تصويري تقريبي از مختصات و ويژگيهاي اين جنبش 
  .دهد به دست مي

براساس اين اخبار و گزارشها، مهمترين زمينة 
 30حدود ( در سال گذشته مقاومتهاي كارگري

اعتراض به عدم پرداخت ) درصد مجموع حركات
دستمزد و حقوق و ديگر مطالبات معوقه و همچنين 
اعتراض به عدم پرداخت حق بيمه از سوي 

دومين . كارفرمايان و مديران واحدها بوده است
موضوع اعتراضات كارگران در اين دوره، مربوط به 

نزديك (خصوصي سازي بوده است اجراي سياست 
اين دسته از اعتراضات، خواه در رابطه ).  درصد30به 

با اخراج، بالتكليفي و يا بازخريد اجباري شاغالن، 
پيش يا بعد از خصوصي سازي، خواه درمورد 
واگذاري جزئي يا كلي فعاليتهاي شركتها و مؤسسات 

كه طبعاً اخراج يا تبديل (دولتي به پيمانكاري 
و خواه دربارة ) دادهاي شاغالن را به همراه داشتهقرار

داران  ها و مؤسسات به سرمايه واگذاري كارخانه
حدود . خصوصي، به طور كلي، صورت گرفته است

 درصد حركتهاي مورد بررسي نيز در ارتباط با 13
كاهش و يا توقف توليد بنگاهها و يا تعطيلي و بسته 

  .شدن آنها به وقوع پيوسته است
اض به تصميمات وزارت كار و سازمان اعتر

تأمين اجتماعي دربارة عدم اجراي قوانين و مقررات 
موجود و يا نقض آنها، اعمال تبعيض و اجحاف و 

 11(هاي مهم  عدم رسيدگي به خواستها، نيز از زمينه
. حركتهاي كارگري در سال گذشته بود) درصد

بخشي از اين حركات، مربوط به شكايات و 
كارگران راجع به چگونگي اجراي قانون اعتراضات 

بازنشستگي پيش از موعد در مورد مشاغل سخت و 
اين . آور، به وسيلة سازمان تأمين اجتماعي بود زيان

و ارائة » كمبود بودجه«سازمان با عنوان كردن 
تفسيرهاي دلبخواهي از مفاد اين قانون، از اجراي 
 كامل آن طفره رفته است به طوري كه از مجموع

 هزار متقاضي استفاده از اين قانون، تنها 140حدود 
تشخيص داده » حائز شرايط« هزار نفر آنها 45حدود 

بايد يادآور شد كه پس از روي كار آمدن . شده است
 و بروز اختالفات )حسينيصفدر ( وزير جديد كار

خانه «شديد باندي و جناحي بين اين وزارتخانه و 
 در »خانة كارگر«رژيم، نقش گردانندگان » كارگر

كشاندن بخشي از اين دسته از اعتراضات به جلوي 
وزارت كار، سازمان تأمين اجتماعي و يا سازمان 

اما بخش . ريزي نيز مؤثر بوده است مديريت و برنامه
مانده و حركتهاي كارگري در اين دوره نيز  باقي

متوجه اعتراض مستقيم به تصميمگيريها و اجحافات 
و يا ) يزة اصلي حركتبه عنوان انگ(مديران واحدها 

اعتراض به تصميمات و اقدامات ساير نهادها و مراكز 
اعتراضات . حكومتي و موارد متعدد ديگر بوده است

كارگري در ارتباط مستقيم با افزايش حقوق و مزايا 
در اين دوره بسيار اندك بوده ) در واحد مربوطه(

هرچند كه خواست ترميم دستمزد و حقوق، در . است
 تورم فزايندة قيمتها، و خواست افزايش قياس با

، همچنان از ...كمك هزينة مسكن و خواروبار و 
مطالبات اولية كارگران و زحمتكشان به حساب 

  .آيد مي
شود،  اين تصوير، چنان كه مشاهده مي

خصلت تدافعي حركتها و اعتراضات كارگري در اين 
در شرايط فالكتباري . دهد مقطع را به روشني نشان مي

دار آنان بر  كه حكومت ماليان ومدافعان سرمايه
اند  اند، اينان را ناگزير ساخته كارگران تحميل كرده

شان، يعني  كه براي دريافت دستمزد و حقوق معوقه
حق ادامة حيات خود و خانوارهايشان، و براي حفظ 
شغلشان، يعني حق ابتدائي كار و اشتغالشان، در 

  .نندشرايط حاكم مقاومت و مبارزه ك
  

  اشكال مقاومت و مبارزه
بررسي اخبار وگزارشهاي منتشر شده 

دهد كه  حركتهاي كارگري در اين دوره نشان مي
جمعي، تهية  جدا از شكايات شفاهي و كتبي دسته

طومار و نظاير اينها كه هنوز شكل غالب اعتراضات را 
صرفنظر از صدها هزار شكايات (دهد  تشكيل مي

 اختالف و مراجع قضائي كارگران به هيأتهاي حل
تجمع ) وغيره كه در اين بررسي منظور نشده است

 27حدود (مهمترين شيوة طرح اعتراضات بوده است 
اين تجمعات كه بعضاً ). درصد مجموع حركات

گرفت، يا در برابر  چندهزار نفر را نيز در بر مي
مجلس، قوة قضائيه، (نهادهاي حكومتي مركزي 

استانداري، فرمانداري و (و محلي ) ها وزارتخانه
و يا در مقابل ) ادارات كار و تأمين اجتماعي و غيره

دفتر مركزي شركتها و مؤسسات، و يا در جلوي خود 
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تجمع . ها و كارگاهها صورت گرفته است كارخانه
كارگران معترض در برابر نهادها و ارگانهاي 

مثل (حكومتي، حتي در مورد مطالبات صنفي ابتدائي 
بيانگر اين واقعيت نيز هست ) ت حقوقعدم پرداخ

كه غالب كارگران به پيوند نزديك و همدستي 
مديران و كارفرمايان با مسئوالن و گردانندگان 

  .حكومتي، بخوبي واقفند
ها و  تحصن و راهپيمايي و بستن جاده

از بروز )  درصد8حدود (خيابانها، شكل مهم ديگري 
ثال، در به عنوان م. اعتراضات كارگري بوده است

شركت « تن از كارگران 300آبان گذشته، حدود 
  آستارا را مسدود -جاده رشت » ابريشم گيالن

خواست آنها جلوگيري از اخراج و بازگشت . كردند
در همين استان، كارگران اعتصابي . به كار بود

 ماهة 11، در اعتراض به تعويق »شركت ايران كنف«
. شت را بستندحقوقشان، در بهمن ماه، جاده اصلي ر

معادن «در ماه شهريور، بيش از  هزارنفر از كارگران  
، در اعتراض به عدم دريافت حقوق، »فارياب كرمان

اعتراضات . مبادرت به بستن راه بندرعباس كردند
كه در مرداد به (» سازي خوزستان لوله«كارگري در 

در ارتباط با عدم ) بخش خصوصي واگذار شده است
ق بيمه، كه از آذرماه با انجام پرداخت حقوق و ح

يك راهپيمايي  تا مقر استانداري شروع شده بود، در 
كارگران اين واحد در . ماههاي بعد نيز ادامه يافت

اسفندماه اقدام به تجمع در مركز شهر نموده و سپس 
 خرمشهر را بستند تا سرانجام –جادة اصلي اهواز 

ي توانستند به خواستشان مبني بر پرداخت فور
  . دستمزدهاي معوقه دست يابند

اقدام به تجمع و راهپيمايي و يا ايجاد 
هاي مقاومت است كه  راهبندان از جمله شيوه

كارگران در جريان مبارزات طوالنيشان و در جهت 
خنثي كردن شگردهاي سركوبگرانه رژيم، آموخته و 

ارگانهاي امنيتي و سركوبگر رژيم . اند به كار گرفته
اند كه، هرگاه نتوانند مانع بروز   آن بودههمواره در پي

اعتراضات كارگري بشوند، آنها را در كارخانه و 
محل كار محدود و محاصره كرده و از ادامه و 

اما كارگران معترض . گسترش آنها جلوگيري كنند
خواهند با كشاندن اعتراضاتشان به خيابانها و  مي

شان  هميادين و مراكز شهرها و طرح مطالبات عادالن
در انظار عمومي، ضمن جلب حمايت ساير كارگران 

سر و  و ديگر اقشار مردم، از محاصره و سركوب بي
از اين رو نيز، . صداي حركتشان ممانعت كنند

پيداست كه اگر جنايت بزرگ شهر بابك مثالً در 
تهران و اطراف آن و يا در اصفهان و تبريز رخ داده 

انست مسئوليت مستقيم تو بود، رژيم ماليان مسلماً نمي
خود را در آن به سهولت لوث كرده و از عواقب آن 

  .مصون بماند
اعتصاب، به عنوان شيوة ديگري از مقاومت 

 درصد 7و مبارزة كارگران، در اين دوره حدود 
. مجموع حركتهاي مورد بررسي را تشكيل داده است

اين شكل از مبارزه، به رغم ممنوعيت و مقابلة شديد 

و ارگانهاي حكومتي،  جايگاه خود را مقامات 
با توجه به شرايط عيني . همچنان حفظ كرده است

كار و زندگي و مبارزة كارگران و زحمتكشان، دور 
از انتظار نيست كه اعتصابات گسترش و رواج بيشتري 

اعتصابات كارگران واحدهاي .  در آينده پيدا بكند
در پتروشيمي در اراك، خارك، آبادان و اصفهان، 

ها، در آبان،  اعتراض به خصوصي سازي اين كارخانه
آذر و ديماه گذشته، از خبرهاي مهم جنبش كارگري 

اما اين اعتصابات محدود به . ايران در سال قبل بود
در (صنعت پتروشيمي و يا نفت و گاز نبوده است 

 نفر از كاركنان پااليشگاه گاز 300ابتداي همان سال، 
در ). اعتصاب زده بودندپارس جنوبي هم دست به 

برخي از واحدهاي بزرگ صنايع نساجي نيز 
اعتصاباتي به وقوع پيوست كه، جدا از حركت وسيع 

توان به اعتصاب  كارگران چيت سازي بهشهر، مي
به دليل ) رشت(» ايران برك« تن از كارگران 500

اعتصاب . عدم پرداخت حقوق و مزايا نيز اشاره كرد
) ديزل(» ايران خودرو«گران  نفر از كار5000حدود 

در ارتباط با تبديل قراردادهاي استخدامي به موقت 
و باز خريد اجباري، اعتصاب بخشي ديگر )  روزه89(

، در ديماه، با خواست »ايران خودرو«از كارگران 
افزايش حقوق و مخالفت با اجحافات مديريت، 

» موتورسازي«حركت اعتصابي كارگران شركت 
ريز در مورد نحوة واگذاري سهام اين تراكتورسازي تب

شركت و اعتصاب دو روزة كارگران كارخانة 
در رابطه با طرح بازنشستگي، » سيمان شمال«

هاي ديگري از اينگونه حركتهاي كارگري در  نمونه
در چند مورد از اين . سال گذشته بوده است
و ) ديزل(» ايران خودرو«اعتصابات، از جمله در 

ار به اعتصاب غذاي كارگران پتروشيمي اراك، ك
معترض نيز كشيده شده است كه از شدت رويارويي 

فرسا و  و مقاومت كارگران در برابر فشارهاي طاقت
  .كند بار حكايت مي فاجعه

قانونيها و اجحافات  اگرچه سلب حقوق، بي
در غالب موارد بر كارگران تحميل گرديده و بنابراين 

هنوز هم بسيار طلبانة آنان را، كه  حركتهاي حق
پراكنده و سازمان نايافته هستند، با ناكامي روبرو كرده 
. است، لكن اين حركتها بدون موفقيت نيز نبوده اند

در موارد متعددي، ايستادگي و پيگيري كارگران 
معترض، كارفرمايان و مسئوالن حكومتي را مجبور به 
عقب نشيني و پذيرفتن بخشهايي از خواستهايشان 

توان از موفقيت   به عنوان چند نمونه، مي.كرده است
» صنايع پوشش«حركت اعتراضي كارگران شركت 

در بازگرداندن بخشي از كارگران به سر كار، ) رشت(
قبوالندن استفاده از بيمة بيكاري در مورد كارگران 

و يا رسيدگي به ) رشت(» نخ تاز«بالتكليف كارخانة 
. ، نام برد»سيمان شمال«خواستهاي كارگران اعتصابي 

اما موفقيت قابل توجه ديگر مجموعة اين اعتراضات و 
تظاهرات، جلب نظر و پشتيباني ديگر افراد و اقشار 
جامعه نسبت به شرايط مشقت بار تحميل شده بر 
. كارگران و به خواستهاي عادالنه مبارزات آنهاست

چنانكه مثالً اعتصابات كارگران پتروشيمي از حمايت 
 جنبش دانشجويي ايران برخوردار آشكار بخشي از

شد و مسائل كارگري هم جايگاه نسبتاً بيشتري در 
حركتها و بحثهاي مجامع دانشجويي و فرهنگي و 

آشكار است كه گسترش اين . مطبوعاتي پيدا كرد
قبيل حمايتها و همراهيها به تقويت جنبش كارگري 

رساند و توسعه و تقويت اين جنبش، به سهم  ياري مي
به ساير جنبشهاي جاري اجتماعي، و به ويژه خود، 

مبارزات دانشجويان، معلمان و زنان، تأثيرات مثبتي 
  .گذارد برجاي مي

هاي  هرچند كه در غالب بخشها و رشته
توليدي و خدماتي اقتصاد بحران زدة ايران، كارگران 
و زحمتكشان با شرايطي بسيار سخت روبرو و ناگزير 

ترين  راي حفظ ابتدائيبه تالش و پيكار روزمره ب
حقوق خود هستند، اما مقايسة حركتهاي كارگري 

هاي مختلف فعاليت اقتصادي هم  برحسب رشته
تواند تصويري نسبي از بحران زدگي آنها نيز ارائه  مي
)  درصد كل24(بيشترين تعداد اينگونه حركتها . دهد

هاي نساجي و پوشاك و چرم به وقوع پيوسته  در رشته
هايي كه، به داليل گوناگون، طي ساليان  رشته. است

گذشته دچار از هم گسيختگي و عقب ماندگي باز 
بخشي از فعاليتهاي خدماتي، مانند . اند هم بيشتري شده

بيمارستانها و شهرداريها كه در دورة اخير بيش از 
پيش مشمول خصوصي سازي و واگذاري به 

 12با حدود (اند  شركتهاي پيمانكاري واقع شده
الزم به . گيرند در رديف بعدي قرار مي) صددر

يادآوري است كه خصوصي سازي هنوز همة اين 
ها را در بر نگرفته و هنوز شامل بخش عمدة  رشته

ترابري، برق، آب (ساير خدمات عمومي و اجتماعي 
، چنان كه قصد سردمداران رژيم است، )و مخابرات
 بنابراين، در صورت تداوم اجراي اين. نگشته است

سياست، بخش خدمات به عرصة بسيار مهمي از 
. مبارزات صنفي و اجتماعي تبديل خواهد شد

سازي، توليد فلزات و  واحدهاي صنعتي ماشين
در رديف سوم جاي )  درصد10با (خودروسازي 

صنايع غذائي، سيمان و مصالح ساختماني، . دارند
 درصد مجموع حركتهاي اعتراضي 6هركدام حدود 

اند كه در  به خود اختصاص دادهسال گذشته را 
رديف بعد از آنها هم صنايع نفت و گاز و پتروشيمي 

از (پيداست كه اين دسته از صنايع . گيرند قرار مي
و ) لحاظ وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي

از حيث ( هايي چون برق و تلفن و حمل و نقل  رشته
پيوند و تأثيرگذاري آنها بر مجموعة فعاليتهاي 

هاي كليدي  بخشها و رشته) صادي و اجتماعياقت
هستند كه از اهميت و حساسيت سياسي و امنيتي 
. مضاعفي براي رژيم جمهوري اسالمي برخوردارند

شود، به رغم همة محدوديتها  اما، چنان كه مالحظه مي
و مراقبتهاي پليسي و امنيتي رژيم، اين بخشها نيز فارغ 

 كارگران نبوده و، از حركتها و  اعتراضات حق طلبانة
  .در آينده نيز، نخواهد بود
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  كدام شرايط، كدام تشكل كارگري، كدام راهبرد؟
   مهرجمشيد

  
   مقدمه

 امروز موضوع مبارزات كارگران، تشكل 
مستقل كارگري و چگونگي برپائي آن توسط 
كارگران و راهبردهاي اين تشكلها در ميان كارگران 
و فعالين كارگري از زواياي گوناگون مورد بحث و 

گري پاسخگويي بررسي بوده  و الزامات جنبش كار
  .به اين موضوع را به ضرورتِ روز تبديل كرده است

چنانچه بخواهيم از نوعي تقليد و كليشه 
برداري از پيدايش اين تشكلها در كشورهاي ديگر 
پرهيز كنيم، و نخواهيم بدون توجه به وضعيت و 
شرايط  عام سياسي و اقتصادي و اجتماعي ايران و 

 كارگر  ايران، طبقة) عيني و ذهني(شرايط خاص 
يك رشته الگوها و طرحهايي را جهت تشكل و 

اي كه فرصت و  جامعه(يابي كارگران ايران  سازمان
امان آن را نيافته كه حتي تجربة سنديكائي  و يا 

اي را به مدتي طوالني از نزديك لمس و  اتحاديه
اي كه اصالً در شرايط حاضر  جامعه. مشاهده نمايد

اي كه به  و در جامعه. اردحق انتخاب آزاد را ند
عبارتي فعالٌ هر شكلي از تشكل مستقل كارگري 

مورد توجه قرار .) برايش فرصتي مغتنم خواهد بود
گمان مسئلة اصلي در اين نهفته است كه آيا  دهيم، بي

طراح و پيشنهاد دهنده و يا نسخه نويس براي اين 
تشكلها، از واقعيات ملموس كار و زندگي و مبارزة 

كند و يا  ران  ايران در وضعيت كنوني آغاز ميكارگ
با بررسي و مطالعة تجربيات ديگر جوامع در اين 

كند؟ و يا  عرصه، طرح و يا الگويي را پيشنهاد مي
برعكس، طرح و الگويي را از ذهن خود يا كتابها و 
يا از شرايط جامعة محل زيست خودش اخذ كرده و 

خواهد   يران ميبدون توجه به شرايط واقعي كارگران ا
آن را در جامعة ما پياده كند؟ مطلب حاضر تالش 

  .دارد طرح بحثي را در اين باره بگشايد
مبارزه و تالش كارگران ايران براي دستيابي 
به زندگي بهتر، شرايط كار مناسبتر و حقوق 
دمكراتيك و انساني و رهايي خود و جامعه از چنگال 

و دمكراسي و ديكتاتوري و استبداد، تحقق آزادي 
عدالت اجتماعي، ره صد ساله را پشت سر گذاشته 

از نقش كارگران در انقالب مشروطه با ايجاد . است
 در 1280نخستين اتحادية كارگران چاپ در دهة  

تهران تا نقش تعيين كنندة اين طبقه در پيروزي 
وقفة كارگران تا   و مبارزات بي57انقالب بهمن 

 فراز و فرودهاي بسياري را امروز، اين مبارزة صدساله
پس پشت نهاده است و عليرغم شرايط اختناق، 
سركوب، شكنجه و اعدام، پيگرد نهادهاي پليسي 
بورژوازي و دولتهاي آن و حتي همكاري دولتهاي 

داري جهاني در سركوب جنبش كارگران،  سرمايه
هيچگاه اين مبارزات از حركت باز نمانده و هر آنگاه 

ده در دفاع از آزاديهاي كه مجالي دست دا

دمكراتيك، بر پاية تشكلهاي كارگري و پيگيري 
اهداف و مبارزة همگام و همراه با ساير  جنبشهاي 

  .اجتماعي ايران مجدانه كوشيده است
تجربة گذشته از زاوية تحقق و برپائي 
تشكلهاي كارگري  الاقل بر دو نكتة كليدي اشاره 

  :دارد 
 تشكلهاي كارگري اوالً، مبارزه براي برپائي

تر  اي از روند يك مبارزه گسترده خود  مؤلفه
آزادي (اجتماعي براي آزاديها و حقوق دمكراتيك 

تجمع، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، حقوق 
  .است...) شهروندي و 

ثانياً، ميان مبارزة اقتصادي كارگران و 
به . مبارزات سياسي آنها ديوار چين وجود ندارد

رزات و مطالبات اقتصادي كارگران عبارت ديگر مبا
هاي مربوط به دستمزد، شرايط فروش  يعني خواسته

، كه بنيان ...نيروي كار، بهبود شرايط محيط كار و 
دهد و به  نظام كارمزدي را مورد تعرض قرار نمي

اند،  داري قابل تحقق معناي ديگر در نظام سرمايه
 داده و كارگران را در رودرروئي با سرمايه داران قرار

تضاد آشتي ناپذير منافع آنان با منافع بورژوازي را 
به عبارت ديگر مبارزه براي تحقق . كند برمال مي

هاي اقتصادي بيانگر تناقض بنيادي بين  همين خواسته
  .كار و سرمايه است

 و از آنجا كه در هر جامعه مبارزة طبقاتي 
محرك اصلي تغييرات در آن جامعه خواهد بود، 

كارگران براي ايجاد تشكلهاي صنفي وقتي به مبارزة 
گسترش و تقويت صفوف كارگران و رودرروئي 

تواند در  گردد، مي آنان با طبقة سرمايه دار منتهي مي
ميدان سياست تأثيرگذار باشد و آن را در جهت 

 . تر شدن سوق دهد دمكراتيك
  

يابي طبقة كارگر  اتحاديه، ظرف سازمان-1
  در سطح اقتصادي 

داري به معناي  اديه در دنياي سرمايهاتح 
يابي كارگران به عنوان فروشنده نيروي كار،  سازمان

براي مذاكره و مبارزه و تقابل با خريدار نيروي كار 
به عبارت ديگر اتحاديه تشكلي است كه از . است

اين نوع . كند حقوق فروشندگان نيروي كار دفاع مي
ه در عرصة يابي كارگران بيانگر مبارز از سازمان

اقتصادي است، نتيجتاً تشكلي كه مبارزة اقتصادي را 
  .اي است به جلو خواهد برد، تشكل اتحاديه

اي عمدتاٌ موردي و  ها، مبارزه اتحاديه
اگرچه .  برند مشخص و ملموس و محدود را پيش مي

اصوالً ذات و خصلت اين مبارزه  اقتصادي است ولي 
 نبايد آن را به معناي بالفاصله بايد تأكيد كرد كه اوالً

غير سياسي بودن اين مبارزه تلقي كرد و ثانياً به 
  .هيچوجه نافي مبارزة سياسي اين طبقه نخواهد بود

همچنين بايد يادآور شد كه هرگاه مبارزة 
اي در سطح ملي و در تقابل  اقتصادي بتواند به مبارزه

اي  دو طبقة اصلي جامعه رشد و تحول يابد به مبارزه
  . بدل خواهد شدسياسي

در نگاهي عميقتر، مبارزة اقتصادي، هدف 
ايجاد و برقراري اتحاد بين كارگران را از پائينترين 

حصول اين اتحاد تنها از طريق . گيرد الية آن پي مي
 -تأمين منافع مشخص، شفاف، موردي و ملموسِ فرد

فرد كارگران در يك تجمع بزرگ قابل دستيابي و 
تيجتاً اتحادية تودة كارگران را ممكن خواهد بود، و ن

از حالت تفرّق و انفراد بيرون آورده و به يك گروه 
اجتماعي داراي موضع معين و ملموس و واحد بدل 

به عبارت ديگر از طريق اتحاديه انگيزه، .  كند مي
كشش و گرايشِ به وحدت در ميان كارگران بر 

  .رقابت و عوامل موجد اين رقابت غلبه خواهد يافت
يابي كارگران در حوزة اقتصاد بسيار  ازمانس
تنها در عرصة مبارزة اقتصادي است كه . آسانتر است

و بايد . توان بيشترين تعداد كارگران را سازمان داد مي
تأكيد كرد كه در هر شرايطي نفس مبارزة 

يافته و متشكل، نماد و بيانگر عقالنيت، رشد و  سازمان
  .بلوغ سياسي طبقة كارگر است

حاديه يا تشكل مستقل به اين مفهوم كه ات
كارگران با شركت داوطلبانه، آزادانه، آگاهانة خود 

آورند، آن را هدايت و رهبري  آن را به وجود مي
و با توجه به ساختار آن كه از كاركردي . كنند مي

دمكراتيك برخوردار است، به هيچوجه تحت اتوريتة 
.  گرفتسياسي يا حقوقي دولت و حزب قرار نخواهد

بدون شك اين نوع تشكلها و مبارزة اقتصادي براي 
  .مبارزة طبقة كارگر الزم است، اما كافي نيست

اي است كه ذاتاً  اي مبارزه مبارزة اتحاديه
داراي محدوديت است و عرصة مبارزة آن دفاع از 

  .سطح معيشت كارگران خواهد بود
  

   نگاهي به چگونگي مبارزات كارگران-2
ه امروز كارگران و مبارزه عيناً  زمينة مبارز
اي تدافعي و بر سر بود و نبود و  جاري آنان، مبارزه

در اين باره همين قدر . هست و نيست كارگران است
كافي است كه بگوئيم فقر روزافزون و فزاينده، 

با ) به داليل معين(كاري مفرط كه حتي گاهي  اضافه
 كار گيرد،  دو يا سه شيفت ميل كارگران انجام مي

كردن، دو يا سه شغله بودن، داللي و مسافر كشي، 
دستفروشي و بساط كنار خيابان، امتناع سرمايه داران 
و كارفرمايان از پرداخت حقوق ماهانه و به تعويق 
افتادن حقوق كارگران تا نزديك به دوسال و بيشتر، 
بيكاري و بيكار سازيهاي گسترده بدون بيمة بيكاري 

مة بيكاري بسيار كوتاه مدت و و يا حداكثر با بي
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، همه و همه نشانگر اين ...آيندة كار و  مقطعي و بي
  .باشند وضعيت مي

به عبارت ديگر طبقة كارگر ايران در شرايط 
فعلي مثالً براي يك قانون كار مترقّي كه حقوق حقه 

بلكه . كنند و نيازهاي آنان را تأمين كند مبارزه نمي
نون كار موجود تالش براي خارج نشدن از شمول قا

  .كنند مي
بر اساس آمار و شواهد انكار ناپذير، وجه 
غالب، فراگير و عمده مبارزات كارگران در طي 
چندسال  گذشته و مشخصاً در دو سال گذشته، حول 
اعتراض در جلوگيري از اخراج كارگران، حفظ 
اشتغال و كار،  پرداخت حقوق معوقه ماهانه، تالش 

عطيلي كارخانجات بوده و اين براي جلوگيري از ت
عالئم همه نشانگر تدافعي بودن مبارزة كارگران و 
تهاجم همه جانبه وگستردة رژيم و سرمايه داران 

  .است
مبارزة كارگران در طي روندي اشكال 

اشكالي . مختلف قانوني و غيرقانوني را آزموده است
مانند اعتراض و اعتصاب و تحصن در كارخانه، 

گيري  ستن راههاي ارتباطي، به دستراهپيمائي و ب
مديريت كل كارخانه و اخراج مديران، گروگان 

ها، تجمع  گيري مديران و مسئوالن و صاحبان كارخانه
در مقابل دفاتر مركزي كارخانجات در تهران، 
اجتماع و اعتراض در مقابل نهادهاي دولتي مانند 
وزارت كار و سازمان تأمين اجتماعي، مجلس شوراي 

مي و كشاندن اين اعتراضات و اعتصابات به اسال
ولي . خيابانها و مالء عام و بين مردم را آزموده است

غالباً به حداقل نتايج يا نتايج پايدار و مؤثر دست نيافته 
يعني بكارگيري عاليترين اشكال مورد اشاره در . است

باال نيز حتي دستĤورد مؤثر و پايداري در ارتباط با 
  .دگي آنها به دست نداده استمسئلة كار و زن

به عبارت ديگر مبارزات تا كنوني كارگران 
با اين شكل و متد و شيوه و گستره، بهبود قابل 
توجهي در اوضاع غيرقابل تحمل كار و زندگي آنان 
فراهم نياورده است، و يا حداقل نتوانسته تهاجم و 

  .تعرض رژيم را متوقف يا دفع كند
ميها با توجه به حجم ترين دليل اين ناكا اصلي

و كميت و سطح مبارزه كارگران، پراكندگي و غير 
كوتاه سخن اينكه . متشكل بودن كارگران است

اي برخوردار  مبارزه كارگران از تشكل مستقل و توده
نيست و يا اينكه مبارزة كارگران در شرايط كنوني از 

اي،  يك مبارزه متشكل، سازمان يافته، آگاهانه، توده
بر اين اساس . ، چندين گام فاصله داردفراگير

اي متحد شوند،  كارگران بايد در اندازه و مقياس توده
و براي دستيابي به اين مهم بايد بتوانند در سطح 

  .مبارزة اقتصادي متحد و متشكل شوند
  

اثر شدن  تشكلهاي كارگري رژيم و بي-3
  آنها 

 تشكلهاي كارگران رژيم مانند خانة كارگر، 
 اسالمي شوراهاي اسالمي كار و حراست و انجمنهاي

بسيج و غيره، همگي به صورت مستقيم و يا 
غيرمستقيم مجري سياستهاي رژيم جمهوري اسالمي 

ماهيت، مضمون و . هستند
عملكرد اين تشكلهاي رژيم از 
ماهيت وجنس خود رژيم 

و نه تنها تشكلهاي . خيزد برمي
زرد كارگري نيستند، بلكه با 

ت آنها تشكلهائي تأكيد بايد گف
دولتي و براي سركوب مستقيم 
و غيرمستقيم جنبش كارگران به 

يكي از وظايف . اند وجود آمده
اصلي آنها جلوگيري از تشكيل و تكوين تشكلهاي 

  .مستقل كارگري است
بعد از دوم خرداد جهتگيريهاي خانة كارگر 
و به همراه آن انجمنهاي اسالمي و شوراهاي اسالميِ 

خانة كارگر در تعريف . غيير شده استكار دچار ت
جديدي ازخود، بر الزامات گسترش فعاليت صنفي، 
جدائي ميان فعاليت صنفي كارگران و فعاليت سياسي 

اي نو از اين تشكلها و رژيم انگشت  آنها و ارائة چهره
  .گذارد مي

عليرضا محجوب دبيركل خانة كارگر در 
تا سه سال «: كند   در گفتگوئي چنين اعالم مي79سال 

 –پيش تشكيالت خانة كارگر يك تشكل صنفي 
اما از آن وقت تاكنون در اين جهت .  سياسي بود

حركت كرديم كه يك تشكيالت تمام عيار صنفي 
اكنوي شماي كلي ما يك تشكيالت . داشته باشيم

  ».اي است تمام عيار اتحاديه
حسن صادقي رئيس كانون عالي شوراهاي 

رسالت خانة كارگر را چنين اسالمي كار، وظيفه و 
  :كند بيان مي

رسالت اصلي خانة كارگر، دفاع از حقوق «
محجوب دربارة ايجاد » .صنفي كارگران است

تالش ما اين است كه براي «: گويد  ها مي اتحاديه
تسريع امور كارگري در هر رشتة كاري اتحاديه 

و دربارة مسير حركت آيندة خانه » .تشكيل دهيم
اساس چنين اصالحي  پيش بردن «: گويد  يكارگر م

اين بايد مسير . اي شده است شوراها به سمت اتحاديه
  ».حركت آيندة شما باشد

وي در جاي ديگري دربارة پيگيري تشكيل 
ها و چگونگي اجرائي كردن و ساختار  اتحاديه

سعي ما اين است كه «: گويد ها مي تشكيالتي اتحاديه
 صنايع مختلف شكل  متفاوت درييها اتحاديه

بر طبق اين اساسنامه، مراجع رسيدگي ... گيرد مي
كننده به كار اتحاديه، كانون شوراهاي كار استان 

  ».تهران خواهد بود
در همين رابطه اسماعيل محمدولي از 

 در مورد حركت كار و كارگرمسئولين روزنامة 
گويد كه از اين پس   ميكار و كارگرجديد روزنامة 
شفاف كردن حقوق «مه در جهت حركت روزنا

قانوني كارگران در زمينة  اعتصابات صنفي به مثابه 
سرحدي زاده وزير كار اسبق » .يك حق مسلم است

اگر بخواهيم حق اعتصاب را از «گويد  رژيم مي
در پس » .كارگران بگيريم آيا توان اين كار را داريم

اين تغييرات، احزابي مانند حزب اسالمي كار، حزب  
هاي زيادي ساخته و  المي رفاه كارگران و اتحاديهاس

  .شوند پرداخته مي
جبهةمشاركت «پس از دوم خرداد تالشهاي 

براي ايجاد تشكلهاي كارگري » ايران اسالمي
ساز و فرمايشي و همچنين براي از ميدان  دست

بدركردن رقيب و عالوه بر آن پاسخگويي به 
هاي  اي برنامهملزومات نئوليبراليسم و تالش براي  اجر

 و فراهم كردن ولپالمللي  بانك جهاني و صندوق بين
شرايط سرمايه گذاري خارجي، منجر به ايجاد 
. تشكلهاي كارگري وابسته به جبهة مشاركت گرديد

توان به انجمن صنفي روزنامه نگاران،  از آن جمله مي
انجمن صنفي رانندگان وسايل نقليه سنگين، كانون 

نفي كارگريِ  رانندگان حمل و سراسري انجمنهاي ص
اي كشور، كانون عالي انجمنهاي نفي  نقل جاده

 –كارگران، اتحادية كارگران واحدهاي داروئي 
... بهداشتي آرايشي، اتحادية پرستاران بيمارستانها و 

  .اشاره كرد
توان به توافق  و در راستاي همين اقدامات مي

» المللي كار سازمان بين«نامة اخير وزيركار و نمايندة 
در خصوص ايجاد تشكلهاي كارگري و تأكيد در 

 كارگري از ي صنفيامورد جدايي نقش تشكله
  .شوراهاي  اسالمي كار اشاره كرد

در (تغيير سياست نهادهاي كارگري رژيم 
گسترة اين نهادها يعني تشكلهاي خانة كارگر، 

هاي مشاركت و  انجمنهاي اسالمي، تشكلهاي جبهه
يجاد شده به وسيلة جناحهاي احزاب كارگري ا

از يك سو بيانگر اين مسئله است ...)  مختلف رژيم و 
توان كارگران را  كه ديگر با روشهاي گذشته نمي

سركوب كرد و اين نهادها ديگر اعتباري ميان 
كارگران ندارند و آنچنان ميان كارگران رسوا هستند 

و از سوي ديگر .  شوند كه به ضد خود تبديل مي
اي است كه حلقة اصلي آن را  ر سياست تازهبيانگ

تالش براي جلوگيري از پيدايش و برپائي هرگونه 
تشكل مستقل كارگري، تالش در ايجاد جدائي بين 
مبارزة صنفي و مبارزات سياسي كارگران، به بيراهه 
كشاندن و هرز بردن مبارزات و اعتراضات كارگران، 

ها با به وسيلة همنظر و همسو نشاندن اين تشكل
مطالبات كارگري و يا به نوعي كسب حق 
پدرخواندگي و خود را تنها مدافع كارگران وانمود 

المللي و  كردن، و همچنين كاستن از فشارهاي بين
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تطبيق ظاهري و آرايش چهرة رژيم با الزامات و 
  .المللي خواهد بود عرف بين

اينك بسياري از مسئولين خانة كارگر، 
هاي كارگري جناح  هعناصر رژيم و حتي چهر

كار رژيم نيز موضوع ايجاد تشكلهاي  محافظه
اي و  البته از نوع حرفه(كارگري، حق  اعتصاب 

  .كنند را طرح و به زعم خود پيگيري مي) قانونمند
عليرغم تهاجم و تعرض و سركوب مداوم 
جنبش كارگري در سالهاي گذشته، تغيير سياستهاي 

ليل،  طرح و رژيم و نهادهاي كارگري آن با هرد
هدفي كه بيان و اعمال شود، روشنگر يك مسئلة 

آن مسئله، .  استصلي و اساسي و غير قابل مهارا
موضوع مبارزه عيناً جاري طبقة كارگر ايران است و 
به عبارت ديگر جنبش اعتراضي و مبارزة كارگران 
تحت كنترل تشكهاي كارگري دولتي و رژيم نيست 

برداري از تضادها  ان ضمن بهرهو مبارزة كارگران اير
و درگيريهاي نهادهاي كارگري رژيم و دعواهاي 
آنها بر سر هر موضوعي كه باشد و از جمله براي 
ساختن سنديكاهاي دولتي و يا شوراهاي اسالمي، اين 

كند كه نه خانة كارگر  موضوع را با قاطعيت اعالم مي
هاي و ارگانهاي وابسته به آن و نه وزارت كار و تشكل

مرتبط با آن، نماينده و سخنگوي كارگران ايران 
نيستند و كارگران ايران اساساً كليت رژيم را مانعي 
در برابر دستيابي به تشكلهاي واقعي كارگري و 

  .دانند همچنين ديگر خواستها و مطالبات خود مي
  

 سرمايه داران و جمهوري اسالمي چرا و -4
برپا كدام تشكل كارگري را براي كارگران 

  كنند؟  مي
امروز رژيم و ارگانهاي كارگري آن در  

خواهند براي  هنگ با هم، ميآ يك هارموني و هم
هاي كارگران و به نيابت كارگران براي آنها تشكل

اي كوتاه به  اشاره. دهند اي تشكيل  كارگري و اتحاديه
بستر و شرايط جهاني و همچنين شرايط ايران و تأثير 

وه بر آن استدالل ارائه شده از اين دو بر هم و عال
سوي مسئولين و كارگزاران سياستهاي كارگري رژيم 
دربارة برپائي و سرهم كردن تشكلهاي كارگري از 
يك سو بيان كننده اهداف اصلي و ماهيت حركات و 
سياستهاي كارگري رژيم و ارگانهاي كارگري آن 
است و از سوي ديگر نشان دهندة بنياد و عواملي 

تواند سياست  جنبش كارگري بر آن پايه مياست كه 
  .روشن و اهداف خود را با دقت برگزيند و دنبال كند

بحراني مزمن و ساختاريِ نظام جهانيِ 
داري، كنار گذاشتن دولتهاي رفاه، پيدايش  سرمايه

نئوليبراليسم و سياستهاي اقتصادي نئوليبرالي و پيشبرد 
گسترش خصوصي سازي، كوچك و محدود سازي 

ولت و حذف نقش دولت در اقتصاد و تعيين خط د
مشي اقتصادي، مطلوبيت و گسترش نظام بازار آزاد، 
بكارگيري انعطاف پذيري و گسترش شركتهاي 
خدماتي واگذاري كارگر، انجماد و كاهش دستمزد 

هاي اجتماعي، رفاهي، آموزش و  و كاهش هزينه

ها  پرورش و بهداشت، تالش در جهت سوق اتحاديه
درك و رعايت ضرورتهاي سرمايه و نهايتاً براي 
آهنگي و سازش با سرمايه و همچنين تطبيق منافع  هم

بكارگيري نظريه . كارگران با سودآوري سرمايه است
به عنوان » كورپوراتيسم«و الگوي  نظريه و الگوي 

اي دربارة رابطة دولت مدرن و جامعه كه تداوم  نظريه
آهنگي و وفاق  ل همو باز توليد جامعه را در گرو اص

آهنگي و  داند، و البته وفاق و هم و وحدت طبقات مي
شود كه طبقات  وحدت طبقاتي آنگاه حاصل مي

سرمايه (اجتماعي و با تأكيد، دو طبقة اصلي جامعه 
و نهادهاي طبقاتي سرمايه و كار ) داران و كارگران

نسبت به حقوق و وظايف متقابل شناخت داشته باشند 
چرا كه تأمين منافع .  طبقات تأمين باشدو منافع اين

 جلوگيري از همه واين دو طبقة اصلي، براي ممانعت 
داري  و هرگونه تعييرات ساختاري در نظام سرمايه

جمعي سه  و بر اين اساس مذاكرات دسته. خواهد بود
هاي كارفرمائي و  جانبه ميان دولت، اتحاديه

ربوط سنديكاهاي كارگري براي حل و فصل مسائل م
سياست قيمتها، دستمزدها، (به سياستهاي اقتصادي 

و تبلور ...) برنامه ريزي و سرمايه گذاريها و
كورپوراتيسم  و تضمين كننده وحدت و ثبات جامعه 

و در نهايت تالش براي تبين غيرطبقاتي . خواهد بود
هايي مبتني بر  از دولت، و نتيجتاً بكارگيري نظريه

بازگوكنندة شرايط »  مدنيفضيلت«و » وفاق اجتماعي«
  .جهاني است

در ايران نيز با توجه به جايگاه ايران در نظام 
داري و بحران ساختاري مزمن  جهاني سرمايه

داري ايران و بكارگيري سياستهاي اقتصاديِ  سرمايه
نئو ليبرالي و همچنين الزامات سازمان تجارت جهاني 

و عالوه المللي كار  و شاخصها و معيارهاي سازمان بين
المللي  بر آن سياستهاي بانك جهاني و صندوق بين

 اجتماعي و ضد –پول، بن بست سياستهاي اقتصادي 
مردمي رژيم و بحران همه جانبه و تعميق يافته و 
جنبش اعتراضي طبقة كارگر، منعكس كنندة داليل 
روي آوري رژيم به سياست تشكيل تشكلهاي وابستة 

 نوروزطور مثال، روزنامة به . باشد كارگري از باال مي
نگاهي به روند «: نويسد   مي81به مناسبت روز كارگر 

موقعيت كشورهاي توسعه يافته در زمينة حل مسائل و 
مشكالت صنعت و عوامل وابسته به آن نشاندهندة اين 

 بين همدلي و وفاق و درك متقابلواقعيت است كه 
تشكلهاي صنفي كارگري و كارفرمايان و رعايت 

بهترين پاسخ را به حل مسائل و معضالت ... ين قوان
بسياري از مطالبات «و يا » .كارگران و توليد داده است

نيروي كار چنانچه در قالب اصول متداول علمي و 
  .قابل حصول خواهند بود» .كارشناسي تئوريزه گردد

اي ديگر حسين سرافراز دبير كل  در نمونه
ه به جناح حزب اسالمي رفاه كارگران، حزب وابست

بدون ترديد پويائي «: گويد  كار و شركاء مي محافظه
گرو صنعت و رفع موانع و مشكالت پيشاروي آن در 
» .باشد همدلي و وفاق ميان كارگران و كارفرمايان مي

و يا در پيام مشترك سه وزير كار و  امور اجتماعي، 

وزير صنايع و معادن و وزير تعاون به مناسبت روز 
:  آمده است81 در ارديبهشت جهاني كارگر

اميدواريم جامعة كار و توليد با توسعه و تعميق سه «
تقويت تشكلهاي مستقل صنفي و با گرائي و با  جانبه

 در عرصة كار و توليد، رفع رويكرد صنفي و اقتصادي
  ».مشكالت و آسيب شناسي توليد را مد نظر قرار دهند

وزير كار صفدر حسيني درمصاحبة 
 همشهري با روزنامة 82ود در ارديبهشت مطبوعاتي خ

تقويت و توسعة نهادهاي كارگري مستقل «: گويد  مي
از دولت فراهم و اصالح بخشي از قانون كار در اين 

همچنين خواجه نوري معاون » .مسير ممكن شده است
با اين «: گويد   ميهمشهريوزير كار به روزنامة 

اي اصالحات، نقش و وظايف سنديكاها از شوراه
شود و شوراهاي اسالميِ كار عهده  اسالمي جدا مي

دار نقش مشاركتي، در واحدهاي اقتصادي خواهند 
  )82ارديبهشت (».بود

بر اساس آنچه در باال ذكر شد، نوع و 
كند براي  اهداف تشكلهائي كه رژيم تالش مي
اي حقيقي  كارگران ساخته و پرداخته كند به گونه

چهره و تغيير آرايش و و دليل تغيير . شود روشن مي
  .گردد سياستهاي جديد رژيم نمايان مي

اما طبقة كارگر ايران افزون بر تجربة 
مبارزات در دوران رژيم شاهنشاهي، در طي بيست و 
پنج سال گذشته به خوبي درك كرده كه به دست 
آوردن آزاديها و برخورداري از تشكلهاي مستقل و 

بود شرايط كار و اي كارگري و برپائي آنها و به توده
زندگي كارگران و زحمتكشان در چارچوب رژيم 

اين . جمهوري اسالمي ميسر و دست يافتني نيست
 6 سالة اين رژيم و خصوصاً 25موضوع را عملكرد 

  .سال گذشته به روشني اثبات كرده است
داري و توليد كاالئي،  اگر مناسبات سرمايه

اي  يهبدون تضمين وتحقق حقوق سنديكائي يا اتحاد
كارگران و تضمين آزادي فروش نيروي كار به مثابه 

داري، باز توليد  ترين كاال در جامعة سرمايه عمده
هاي  نخواهد شد، و اگر شروط اصلي برپائي اتحاديه

چون وچراي آزاديهاي  واقعي كارگري  استقرار بي
اجتماعي و سياسي و دمكراسي در جامعه است، 

ديت دارد و اين رژيم ماهيت اين رژيم با اين همه ض
خود ضد آزادي و دمكراسي و مشاركت اكثريت 
كارگران در زندگي و ضد اراده و تصميم سياسي و 
اقتصادي آنان و همچنين و مهمتر از همه ضد استقالل 

  .تشكلهاي كارگري است
اي  نتيجتاً برپائي تشكلهاي مستقل و توده

گردد كه كارگران ايران  كارگري زماني فراهم مي
آهنگ كردن مبارزات خود براي دستيابي  ن همضم

اي را  به مطالبات و خواستهاي خود، همزمان مبارزه
براي از پيش پا برداشتن اين مانع اصلي، متشكل و 

  .متحد گسترش دهند
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  از تاريخ جنبش كارگريبرگهايي 
 شكل گيري اتحاديه ها، جلوه اي از همبستگي مبارزات كارگران ايران

 
سابقه مبارزه كارگران ايران براي احقاق حقوق صنفي 
خود از دوره اي آغاز مي گردد كه انقالب مشروطيت 

 در قانون مصوبه خود برآزادي اتحاديه 1284-1288
صراحت داد و با پاي گيري  ) 21ماده  ( ها و انجمن ها

كارگران چاپخانه ( اولين اتحاديه هاي كارگري 
مبارزه براي بدست آوردن  ) 1289كوچكي درتهران 

 ساعت كار درروز و حق اعتصاب در صدر مطالبات 8
با حضور فعالين سازمان . صنفي كارگران قرار گرفت

 عاميون درميان كارگران شهرهاي –اجتماعيون 
زرگ ،محافل كارگريي شكل گرفتند كه خود عاملي ب

براي گسترش فعاليت درميان عموم كارگران و آگاهي 
  .يافتن از منافع طبقاتي شان گرديد

 فصل جديدي از هويت يابي كارگران بمثابه يك 
طبقه در مبارزات اجتماعي عمدتا از اين دوره است كه 

نخستين اعتصاب كارگري درسال . تجلي مي يابد
 توسط ماهيگيران بندرانزلي با خواست تعلق 1284

صيدماهي براي ماهيگيران منجر به رويارويي با نظاميان 
اعتصاب . و كشته شدن يكي ازماهيگيران مي گردد

 و كارگران چاپخانه هاي 1285تلگرافچيان تبريز در
تهران حول افزايش حقوق ودريافت حقوق معوقه،  

رفعال در جنبش تاثيرات مثبتي برديگر بخش هاي غي
اعتصاب باراندازان و . نوپاي كارگري ايران مي نهد
 باكو درهمان سال با –مالحان خط كشتيراني انزلي 

خواست افزايش حقوق و كارگران چاپخانه ها براي 
كاهش ساعات كار تداوم حركت هاي اعتراضي و 

اولين دستاورد . حق طلبانه كارگران دراين دوره بود
تصابات تقليل ساعت كارروزانه كارگران از اين اع

.  ساعت براي كارگران چاپخانه هابود9 ساعت به 14از
 كارگران كارخانه برق امين الضرب 1285درسال 

 روزه خود خواهان 3درتهران با اعالم اعتصاب 
دريافت حقوق برابر با كارمندان دولت براي روزهاي 
. تعطيل مي گردند و تهران را درخاموشي مي برند

 با اعالم رسمي 1286ان دباغخانه هاي تبريز در كارگر
 مورد ازخواسته هاي خود كه برمحور بهبودي 10

شرايط كار و افزايش حقوق بود فصل معيني از 
تشكيل . مبارزات صنفي كارگران را نشان ميدهند

اولين صندوق هاي اعتصاب دراين سال ها باعث مي 
گردد كه توان كارگران براي ادامه اعتصابات 

 با توقيف 1290درسال . احدودي تضمين شودت
روزنامه هاي مخالف و احضار سردبيران آن به دادگاه 
به دستور كابينه سپهدار ، كارگران چاپخانه ها 
دراعتراض به اقدامات سركوبگرانه دولت دست به 
اولين اعتصاب سياسي درپشتيباني از حق بيان و نشر 

 گذارده شده مي زنند و تحت رهبري شوراي تازه بنيان
» اتفاق كارگران « مركزي كارگران با انتشار روزنامه 

مسئوليت خبررساني به مردم را در دوره سركوب 
يك سال بعد در سال . روزنامه ها به عهده مي گيرند

 اتحاديه ملي كارگران چاپخانه بنيان نهاده مي 1291
-1917درسال هاي پاياني جنگ جهاني اول . شود

اتحاديه هاي مختلف از جمله  شاهد ايجاد 1918
اتحاديه كارگران نانوايي ، اتحاديه تلگرافچيان و 
پستچيان درايران مي باشيم كه درپرتو اين 
سازمانيابي،كارگران توانستند براي گرفتن مطالبات 
صنفي خود دست به حركت هاي اعتراضي مختلفي 

 16 با ايجاد حداقل 1923-1922درسال هاي . بزنند
پچيان ، كفاشان ، نانوايان ، كارگران چا( اتحاديه 

داروساز ، آمزگاران ، مقام هاي پستخانه ، كارگران 
شهرداري ، كارگران ساختماني ، سيگارسازان ، 
كارگران حمامي ، كارگران پارچه فروش ، 
فروشندگان ، كارگران بافنده ، باراندازان انزلي ، 

 اتحاديه مركزي كل) تافتون پزان  و جوراب بافان 
اين اتحاديه با تحت . كارگران ايران تشكيل مي گردد

درصد كارگران توان 20پوشش قراردادن حداقل 
معيني براي طرح خواسته هاي كارگران و ديگر اقشار 

  .مزدبگير را بدست مي آورد
با گسترش سازمانيابي مستقل كارگران دربخش هاي 
مختلف ، فعالين كمونيست و كارگري نيزبا انتشار 

ه هايي چون حقيقت ، كار ، اقدام ، ستاره سرخ روزنام
، توفان ، سياست ، شاهين ، شفق سرخ ، اقتصادايران ، 

با تاكيد بر ضرورت سازمانيابي ... كمونيست ، تكامل و
مستقل كارگران به انعكاس اخبار كارگري مي 

به دنبال گسترش تشكل هاي كارگري ، . پردازند
يه اي كه شوراي مركزي اتحاديه ها طي اطالع

: درروزنامه حقيقت منتشر مي گردد اعالم مي دارد كه 
الزم است نشان داده شود كه اين كارگران بودند ... 

  .كه يك طبقه مهم را درايران تشكيل داده اند
 كارگر 700اعتصاب كارگران بافنده وپيوستن تمامي 

اين صنف به اين اعتصاب ، خواست افزايش دستمزد 
دراين دوره باز . ه پيروزي مي رسد ب1922آنها در سال 

شاهد اعتصاب هاي سياسي كارگران درپشتيباني از 
تهديد به . حق بيان و انتشار درجامعه مي باشيم

اعتصاب عمومي درمقابل بستن روزنامه هاي مخالفين 
و دستگيري چاپچيان توسط شوراي مركزي اتحاديه 

اين ها منجر به تسليم شدن دولت قوام السلطنه درمقابل 
اين پيروزي به محبوبيت اتحاديه . خواست مي گردد

  .درميان كارگران بيشتري مي انجامد
اتحاديه مركزي عالوه بر هدايت مبارزات صنفي 
كارگران و اتحاديه هاي عضوش ، اقدام به تاسيس 
كتابخانه ، انتشار نشريه ، برگزاري تئاتر و 
 .بوجودآوردن باشگاه و فروشگاه هاي تعاوني مي كند

نهادهايي كه دستاوردهاي بسيار باارزشي براي جنبش 
  .متحد كارگران ايران برجاي نهاد

 به دستور رضاخان ميرپنج كه براي 1923درتابستان 
گرفتن قدرت دولتي خيز برداشته بود همه اتحاديه 

هاي كارگري درسراسر كشور زير تيغ توقيف رفت و 
نيست درادامه تمامي اتحاديه ها و هم چنين حزب كمو

دستگيري گسترده . ايران ممنوع الفعاليت اعالم گشتند
كارگران و فعالين اتحاديه ها و حزب كمونيست ايران 
و ممنوعيت فعاليت اتحاديه ها اما نتوانست به نابودي 

  .جنبش متشكل كارگران و كمونيست ها گردد
 ، روزجهاني كارگران توسط فعالين 1305درسال 

 كارگر 800 تا 700اتحاديه مركزي و باحضور 
درتهران باشكوه تمام جشن گرفته مي شود كه خود 
جلوه اي از همبستگي كارگران چاپخانه ها ، پارچه 

در ... بافان ، خياطان ، كفاشان ، نانوايان ، چرمسازان و
. مبارزات طبقاتي كارگران درآن سال هاي اختناق بود

به دنبال اين حركت بزرگ كارگري يورش عوامل 
براي دستگيري فعالين كارگري شدت يافته و ارتجاع 

 شاهد هجوم گسترده نظاميان تحت 1306در سال 
فرمان رضاخان قلدر براي دستگيري فعالين كارگري 

دراثر اين يورش باوجود آن كه صدهانفر . هستيم
بازداشت مي گردند اما كادرهاي اصلي اتحاديه و 

هوشياري فعالين . حزب زيرضرب قرار نمي گيرند
رگري در مواجهه با شرايط اختناق رضاخاني باعث كا

مي گردد كه هسته هاي اصلي و سازمان ده جنبش 
كارگري بتوانند به مبارزات مخفيانه خود براي حفظ 

  .تشكل هاي مستقل كارگري ادامه دهند

  ، زخاك ايران،اي رنجبران 

  چون دست ستم كنيد كوتاه ،

  برپاسازيد عالمي نو ،

  بي مالك وشيخ وشحنه وشاه ،

  دانش فكند به خلق پرتو ،

  نادان ها را نمايد آگاه ،

  دهقان ندهد به شيخ بدخواه ،

  بنشيند اندران قلمرو ،

  زحمت بسرير عزت وجاه ،

  آن روز زبصره تا به مسكو

  آرند ستمكشان زهر راه ،

  !گل برسر مرقد حجازي 
  )الهوتي ( 
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 بارديگر تدارك براي برگزاري جشن 1307در سال 
 نفر 2000اول ماه مه در دستور قرار مي گيرد و بيش از 

با تجمع خود در باغ معينه تهران روز جهاني كارگر را 
. باشكوه تر از سال هاي گذشته برگزار مي نمايند

 نفر از اعضاي 50فرداي جشن پليس نزديك به 
برگزاري جشن اول ماه . اتحاديه را بازداشت مي نمايد

مه هم حكومت پهلوي را به وحشت انداخت و هم 
داوم مبارزات خود طبقه كارگر ايران را براي ت

اهميت و هويت تاريخي روز اول . بيداروهوشيار نمود
ماه مه و منافع طبقاتي كارگران  به تداوم مبارزات 

آزادي تشكيالت . صنفي و سياسي آنها انجاميد
 ساعت كار درروز ، 8اتحاديه و حق اعتصاب ، تحقق 

ممنوعيت كار اطفال و افزايش دستمزد و بهبودي 
رگران خواست هاي عمومي اي بود شرايط زندگي كا

كه برتارك پالكارت ها و درشعارهاي كارگران نقش 
جنبش كارگران  يكي از كارگران فعال و از . بسته بود

رهبران جوان خود را دراين يورش سبعانه از دست مي 
حجازي در زيز شكنجه هاي رضاخاني به . دهد

ديكتاتوري سرنيزه و حكومت . شهادت مي رسد
اشاهي اما هرگز نتوانست سايه مرگ پليسي رض

ووحشت را برجنبش كارگري بياندازد و صفوف 
  .متحد آنها را متفرق نمايد

باوجود ممنوعيت فعاليت اتحاديه ها و دستگيري 
اعضا و فعالين آن و ممنوعيت هرنوع تجمعي در محل 
كار و حتي درقهوه خانه ها ، مبارزات اتحاديه اي و 

ان ، تبريز ، گيالن ، مشهد ، متحدانه كارگران در تهر
هم چنان بافرازونشيب تا ... نفت جنوب ، اصفهان و

اعتصاب كارگران كارخانه .  ادامه مي يابد1931سال 

 و اعتصاب 1309وطن دراصفهان درارديبهشت 
كارگران ايراني صنايع نفت جنوب را مي توان از مهم 
ترين حركت هاي اعتراضي كارگران دراين سال هاي 

  .ق نام برداختنا
 با تصويب اليحه ضدكمونيستي 1309در سال 

درمجلس رضاخاني ، كه ممنوعيت فعاليت تمامي 
 نفر از 2000اتحاديه ها از جمله مواد آن بود بيش از 

فعالين و رهبران اتحاديه ها  و اعضاي حزب 
با .كمونيست ايران به شكنجه گاه ها فرستاده مي شوند 

اق ، مبارزات جنبش آغاز اين دوره سركوب و اختن
 نيمه –كارگري و كمونيستي خصلت كار مخفي 

  .علني خود را شروع مي نمايد

 
  با ياد

   آوتيس ميكائيليان
  )سلطان زاده  ( 

  
جنبش كارگري و كمونيستي ايران با نام و زندگي 
بسياري از فرزندان خود  ازجمله رفيق سلطانزاده هنوز 

 فرزند رنج وكار آوتيس! آنها بسيارند. ناآشناست
 1268دريك خانواده دهقاني ارمني درمراغه درسال 

نام مستعار سلطانزاده را بعدها به ياد نام . متولد شد
پدرش سلطان و مراغه را با خاطره زادگاهش براي 

درنوجواني زماني كه دوازده ساله . خود انتخاب نمود
 سالگي در 18بود براي تحصيل راهي روسيه شد و در

 سال بعد 7سيال دموكرات قفقاز شركت و جنبش سو
به عضويت حزب 1913 سالگي  يعني درسال 23در 

) بلشويك ( سوسيال دموكرات كارگري روسيه 
از بنيانگذاران حزب عدالت بود و دراولين . درآمد

معروف  (1920كنگره حزب كمونيست ايران درسال 
به نمايندگي از سوي ايرانيان مقيم ) به كنگره انزلي 

الزم به يادآوري است كه درآن زمان گفته ( كستان تر
 هزار كمونيست ايراني در نخستين 7مي شد كه 

كنفرانس حزبي تاشكند در تشكيالت حزبي سازمان 
داده شده بودند واين كنفرانس زمينه اي براي 
برگزاري نخستين كنگره حزب كمونيست ايران به 

دركنگره اول حزب . شركت داشت. )حساب مي آيد
 اسناد كنگره و خط مشي سياسي حزب كه بر اساس ،

نظرات سلطانزاده تدوين گرديده بودند مورد تاييد 
اكثريت اعضاي شركت كننده  دركنگره قرارگرفت 
. ودرانتخابات رهبري حزب به دبيراولي آن انتخاب شد

بعد از كنگره اول ، سلطان زاده همراه با كريم نيك 
گان حزب دردومين بين وعوض زاده به عنوان نمايند
سلطانزاده باارزيابي . كنگره كمينترن شركت مي كنند

از جنبش بورژوازي ملي درايران براين نظر بود كه 
درايران مبارزه انقالبي مي بايد از سطح ملي به سطح 
مبارزه اجتماعي طبقاتي انتقال يابد و گسترش مبارزات 

از آن جا كه اين . كمونيستي دردستور كارقرار گيرد
نظرات مورد موافقت و تاييد خط سياسي دفتر 
بلشويك ماوراقفقاز و حزب كمونيست آذربايجان 
قرار نداشت دوماه ونيم بعد از تاريخ كنگره اول حزب 

 15 نفر از 12 ، طي يك اقدام كودتايي 1920درسال 
نفر اعضاي كميته مركزي منتخب كنگره انزلي از 

خراج مي جمله سلطان زاده از تركيب رهبري حزب ا
چنين . گردند و سلطان زاده به مسكو منتقل مي گردد

مداخله اي نه تنها از سوي كميته مركزي منتخب 
كنگره اول پذيرفته نمي شود بلكه آنها بر موجوديت 

ايستادگي درمقابل . قانوني خود پافشاري مي نمايند
دخالت حزب كمونيست آذربايجان درامور داخلي 

به شكل گيري جناحي حزب كمونيست ايران منجر 
وابسته به آنها درحزب مي گردد كه كميته مركزي 

سلطا نزاده . جديدي را توطئه گرانه منتصب مي كنند
به خاطر دانش و اطالعات گسترده خود به عضويت 

 در 1921در سال  . هيات اجراييه كمينترن درمي آيد
مقام يكي از مشاوران نزديك لنين به رياست اداره 

ر كميسرهاي امورخارجه درمسكو خاورنزديك د
 1927 تا 1923برگزيده مي گردد و طي سال هاي 

دربخش ايجاد انستيتوي بانكداري شوروي و سردبيري 
در . مجله بانكداري شوروي به كار مشغول مي گردد 

 هيات اجراييه كمينترن تصميم به 1922 ژانويه 25
تغييراتي در كادر رهبري حزب كمونيست ايران زده 

ركيب جديد رهبري سلطان زاده بعنوان نماينده ودرت
دراين دوره وي با . حزب دركمينترن تعيين مي شود

خط غالب سياسي درحزب كمونيست ايران كه 
درهماهنگي با شوروي از رضاخان حمايت مي كرد 
درمي افتد و با صراحت بااين سياست مخالفت مي 

ت نمايد و با نوشتن مقاالت متعددي نسبت به اين سياس
زيان بار با مسئولين حزبي شوروي دست به روشنگري 

 كتاب از وي به رشته 7دراين دوره حداقل . مي زند
تحرير درمي آيد كه مي توان از مهم ترين آنها به نام 
هاي ايران معاصر ، امپرياليسم انگليس درايران ، نفت 

هعمچنين چندين . وذغال سنگ و كارگران نام برد
مله مزد،بها،سود، كار و سرمايه كتاب ماركسيستي از ج

و مانيفست كمونيست تحت سرپرستي او به فارسي 
درششمين كنگره كمينترن درسال . برگردانده مي شود

 سلطان زاده درگير بحث شديدي با هيلفردينگ 1928
دوميناتون  و بوخارين بر سر نقش سرمايه مالي مي 

سلطان زاده نظرات آنها را كه برتري سرمايه . گردد
بانكي برسرمايه صنعتي را قبول نداشتند مورد نقد قرار 

مي دهد و دررابطه با مساله نهضت هاي انقالبي 
درمستعمرات اعالم مي دارد كه مهم  اين نيست كه 
مباحثات ما حول اين مساله انجام شود كه آيا كشور 
معيني چون ايران مي تواند از مرحله توسعه سرمايه 

ين كه بايد يك رژيم شورايي داري بگذرد يا نه ؟ يا ا
را فورا تاسيس كرد ويا بايستي به جاي آن يك 
ديكتاتوري دموكراتيك پرولتاريا ودهقانان را پس از 
پيروزي انقالب جايگزين نمود بلكه  بايد بپذيريم كه 
درعصر امپرياليسم و انقالب هاي پرولتاريايي ، هيچ 
ي انقالب بورژوادموكراتيكي نمي تواند بدون رهبر

طبقه كارگر پيروز شود و اين بايد در محور ارزيابي 
سلطانزاده با همين منطق . هاي ما قرار داشته باشد

مخالف يكي دانستن تحوالت دركشورهاي ايران ، 
سوريه ، هند و چين بوده و آنها را دريك طبقه بندي 
نهادن عملي خطا مي دانست چراكه دربسياري از اين 
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گي اجتماعي همراه با كشورها باالترين شكل زند
عقب مانده ترين جلوه هاي آن وجود داشت و نظريه 
انقالب درمستعمرات بايد اهميت استراتژيك اين 

سلطان زاده . سرزمين ها را هميشه مورد نظر داشته باشد
همچنين براين نظر بود كه اصوال بورژوازي مايل به 
ا اتحاد با پرولتاريا ودهقانان نيست و سعي مي كند كه ب

مالكان و امپرياليست هاي خارجي متحد شود و خرده 
بورژوازي نيز نمي تواند به عنوان يك ركن انقالب 
دهقاني كارموثري انجام دهد به اين ترتيب پرولتاريا و 
دهقانان ازطريق سازمان يافتن درحزب كمونيست 
ايران به صورت دونيرويي باقي مي مانند كه قابليت 

  .فعاليت انقالبي دارند
سلطان زاده درآستانه  برگزاري كنگره دوم حزب 

 در اروميه  نظر خود را 1929كمونيست ايران درسال 
نسبت به حكومت جديد رضاخان در مقاله اي چنين 

 سال از برگزاري 7حزب درفاصله «: ابراز مي دارد 
اولين و دومين كنگره توانسته است تالش هاي دولت 

اولين هدف كنگره . را براي انحالل حزبي بي اثر سازد
حزب ، مبارزه با امپرياليسم بريتانيا و سلسله قاجاريه 

 نيز ضرورت دارد 1927بود و همان مبارزه درسال 
بااين تفاوت كه مراتب سلسله قاجاريه جاي خود را به 

اين كه با پايان سلطه بريتانيا . سلسله پهلوي داده است
ز ايران به آزادي كامل خواهد رسيد حرفي است ا

سرخوش خيالي زيرا رژيم رضاشاه توسط مالكان و 
فئودال ها حمايت مي شود واين افراد مانع بزرگي 
درآزادساختن ايران مي باشند و خروج نيروهاي 
انگليسي از ايران به هيچ وجه به سلطه بريتانيا پايان نداد 

رضا شاه . بلكه انگليسي ها شگرد خود را تغيير دادند
سي با امپرياليسم بريتانيا و مالكان هيچ گونه مبارزه اسا
باتوجه به اين استدالل كنگره . فئودال نكرده است

حزب بايد به بحث بي ثمر درباره نقش آزادي بخش 
( ملي رضاشاه و ماهيت بورژوايي حكومت كودتا 

همچنين ثابت شد كه . خاتمه دهد ) 1299سوم اسفند 
رضاشاه نه تنها به نهضت آزادي بخش ملي كشور 

مكي نكرد  بلكه درمدت كوتاهي خود به صورت ك
يك مالك بزرگ درآمد و مناسبات خويش را 
بااشراف فئودال درزمينه هاي مختلف 

فرق نظر ما با دموكرات ها و .... استوارترساخت
مشروطه چي هاي ايران آن است كه درهمان حال كه 
براي آنها پارلمان مقصد اصلي است ، براي ما پارلمان 

آنها به قوه انقالبي توده ها اعتقاد . ه استفقط وسيل
نداشته و به همين جهت پلتيك سازش با حكومت 
ورژيم امروزه ويا گوشه گيري ومنفي بافي هاي 

ولي ما درهيچ . فيلسوفانه را پيش كشيده اند
يك از فرونت ها مبارزه را ترك نكرده تا 
محونكردن رژيم كنوني و نرسيدن به 

رزمين نخواهيم مقصد اصلي اسلحه را ب
تاكتيك كمونيست ها اين نيست . گذاشت

( كه بايد درانتخابات شركت كرده وبلوك 
عمومي با كليه مخالفين حكومت ) اتحاد 

حاضره تشكيل داد و از تشكيالت غيرعلني 
و مبارزه انقالبي و شورش مسلحانه صرف 

  ».نظر كرد
متاسفانه از كارهاي نوشتاري سلطانزاده به جز مقاالتي 

تفرق و نقل قول هايي در اين يا آن كتاب ، اسنادي م
دراختيار نيست و آن چه نيز كه در تاريخ كتبي ناقص 
و تحريف شده جنبش كمونيستي ايران به جاي مانده 

 نظرات و انديشه سلطانزاده است نمي تواند مالك
بااين اميد كه روزي اين تجربيات از آرشيوهاي . باشد

ونيست شوروي سابق  ممنوعه و حذف شده حزب كم

وحزب توده ايران بتواند به بيرون درزكرده و دراختيار 
رفيق سلطانزاده دركنار تمامي اعضاي .جنبش قرارگيرد

كريم ( رهبري و كادرهاي حزب كمونيست ايران 
نيك بين ، حسين شرقي ، عبداحسين دهزاد ، ابوالقاسم 
ذره ، مرتضي علوي ، احسان اله خان دوستدار، دادش 

نيادزاد، علي اكبرزاده ، حمداله حسن زاده ، مالبابا ب
هاشم زاده ، اكبرنصيب زاده ،آشوري ، 

... ) جعفركنگاوري ، رضاپاشازاده ، علي حسين زاده  و
 1938-1937 ( 30درجريان تصفيه هاي خونين دهه 

دربرخي از نوشته ها . دوران استالين از ميان رفتند)
  .   بوده است1938 ژانويه 16تاريخ تيرباران او 

درتاريخ سياه ترورهاي استاليني نام  هزاران نفر از 
كادرهاي برجسته جنبش بين المللي كمونيستي به 

چشم مي خورند كه سلطانزاده يك نفر از ميان آن 
  !يادشان گرامي باد. بسياران بود

تاريخ جنبش كمونيستي : منابع اين مطلب از* 
ويلم ( هاي كارگري ، اتحاديه ) سپهر ذبيح ( درايران 

، خاطرات ايرج اسكندري ، خاطرات آوانسيان )فلور
  مي باشد.... و
  

به نقل از نبردخلق ، ارگان سازمان چريکهای 

  ۱۳۵۳ ، مردادماه ۴فدايي خلق ، شماره 

  

كارگران جهان چيت در 
كاروانسراسنگي به خون كشيده 

  شدند
كارسخت و طاقت فرسا .  بود50ارديبهشت ماه سال 

 12روزي . دركارخانه هاي جهان چيت جريان داشت
.  تومان پايه حقوقي مزد داده مي شد6ساعت كار با 

رقم مزد براي كودكان و زنان كه نيمي از كارگران 
 4-3واحد صنعتي جهان چيت را تشكيل مي دادند 

محمد صادق فاتح يزدي  خونخوار . توامان بيشتر نبود
مي مكيد و مثل زالوي سمجي خون كارگران را 

اعتنايي به رنج ها ودرخواست هاي كارگران نمي 
فشار زندگي بركارگران روز به روز بيشتر مي . كرد

گشت ولي فاتح كفتار باوجود سن زياد هر روز جوان 
كارگران جهان چيت كه از اين . تر و سالم تر مي شد

همه زورگويي و جالدي خشمگين شده بودند تصميم 
خود به وزارت كار درتهران گرفتند براي گرفتن حق 

 كارگر شجاع جهان چيت كه 2000. شكايت كنند
هنوز به درستي ماهيت پليد مقامات باال و وزارت كار 
را نمي شناختند و هنوز به رسيدگي وزارت كار اميد 
. داشتند پياده از كرج بطرف تهران حركت كردند

 كارگر خشمگين 2000دولت شاه كه از اتحاد 
بود طي توطئه مشتركي با فاتح خائن وحشت زده شده 

كه حاضر نبود ديناري به حقوق كارگران اضافه كند ، 
دستور داد جلوي راه كارگران را با شليك گلوله 

كارگران جهان چيت كه تصميم داشتند بيش . بگيرند
 كيلومتر راه را پياده طي كنند و به تهران برسند 40از 

مله ژاندارم هاي  كيلومتر از راه مورد ح20بعد از طي 
  .مسلح قرارگرفتند

كاميون هاي پر از ژاندارم در كاروانسراسنگي ، نيمه 
 تهران ، كارگران زحمتكش را كه اسلحه –راه كرج 

اي جز مشت هاي گره كرده و خشمگين خود نداشتند 
به رگبار مسلسل بستند و به اين ترتيب شكم كارگران 

 اعتصاب گرسنه اي را كه براي سيركردن آن دست به
عده زيادي دراين .زده بودند با سرب مذاب پركردند

واقعه مجروح شدند ودست وپاي خود را از دست 
اكنون كارگراني .  نفر شهيد گشتند20دادند و بيش از 

كه دراين واقعه خونين ناقص العضو شده اند قربانيان 
دراين . زنده جنايت فاتح در كرج زندگي مي كنند

ديگري غير از كارگران جهان واقعه همچنين افراد
از جمله يك قصاب . چيت مجروح و كشته شدند

ويك راننده زحمتكش شركت واحد كه هدف گلوله 
اين جواب . هاي ژاندارم ها قرارگرفته وبه قتل رسيدند

دولت محمد رضا شاه خائن بود به كارگراني كه براي 
گرفتن ابتدايي ترين حقوق خود دست به اعتصاب زده 

اين جواب وزارت كار بود به تقاضاهاي . بودند
كارگران به خاطر دريافت نان بيشتر براي سيركردن 

  .شكم زن و فرزند خود
 نفري 4 يك واحد 1353 مردادماه 20در روز يكشنبه 

از رزمندگان سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران 
كه اسم مستعار » طرح تاري وردي « عملياتي را با نام 

 بود با موفقيت به مرحله اجرا رفيق حسن نوروزي
درآورده و طي آن فاتح يزدي ، چشم راست شاه و 
صاحب كارخانجات چهان چيت ، روغن نباتي جهان ، 
آرمه ، اينترنول و اينترلوب وده ها كارخانه و صدها 

  . را ترور مي نمايند...هكتار زمين و باغ و
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اگر جمعيت كارگر اضافي را محصول 
انباشت و يا رشد ثروت بر اساس سرمايه 
بدانيم ، اين جمعيت اضافي  نه  بمثابه اهرمي 
براي ادامه حيات روش توليد سرمايه داري 
بلكه بالعكس تبديل به اهرم انباشت سرمايه 
دارانه شده و اين عده تبديل به ارتش يك 

ار كه خود بار مصرف سرمايه مي گردند، انگ
سرمايه به خرج خود ،آنها را توليد كرده 

  .است
  ماركس، كاپيتال، جلد اول

  
در . كارگران درشرايط بسيار دشواري قراردارند

كشورهاي ثروتمند مركز سرمايه داري، نيروي كار 
براي حفظ سطح دستمزدها به ميزان كنوني در برابر 
جبهه مشترك شركت هاي چند مليتي و دولت ها 

ه مي نمايد، در حالي كه شرايط كارگران در مبارز
پذيرش . كشورهاي پيراموني بسيار مشكل تر است
تجارت  «-گسترده و به كار گيري برنامه سرمايه داري

، انعطاف پذيري هر چه بيشتر بازار »بازار آزاد«، »آزاد
 فقط به نفع -كار و كاهش برنامه هاي رفاه اجتماعي

ان و مديران صاحب. عده خاصي تمام شده است
شركت هاي چند مليتي امروزه آزاد هستند هر كجا 
كه نيروي كار ارزان تر و هزينه ها پائين تر است، 
محصول خود را توليد كنند، از حق انحصاري توليد 
استفاده كنند و سرمايه را به هر كجا كه مي خواهند 

در مقابل همه روزه تعداد بيشتري از . منتقل نمايند
  . ضعيتي دشوارمواجه مي گردندكارگران با و

 همچنين -بسياري از تغييرات اقتصادي در آمريكا
تغييراتي كه منجر به تحت فشار قرار دادن هر چه 

 1980 و 1970 از دهه هاي -بيشتر نيروي كار گرديد
چهره جديد سرمايه "مراجعه كنيد به (آغاز گرديد

.) "رشد كند،مازاد سرمايه،  كوهي از قرض: داري
غييرات براي مواجهه با ركود اقتصادي در اين ت

كشورهاي محور سرمايه داري بدنبال رشد سريع پس 
در غياب . از دوران جنگ دوم صورت گرفت

تكنولوژي هاي جديد و يا هر گونه محرك ديگري 
براي فعال كردن اقتصاد، سرمايه نيازي فوري به يافتن 
. راهي جديد براي بدست آوردن منافع بيشتر داشت

يان نوين به فرماندهي اياالت متحده براي از ميان جر
جهاني «بردن مرزها براي سرمايه كه امروزه بيشتر 

ناميده مي شود، چيزي بيش از جستجويي » شدن
مهاجم وار براي يافتن زمينه هاي سرمايه گذاري هاي 

محدوديت هاي . سود آور در ديگر نقاط نيست
يه گذاري بيشمار در كشورهاي پيراموني براي سرما

هاي خارجي دليل كافي براي ستيزه جويي سرمايه 
بسياري از كشورهاي پيراموني . جهاني را فراهم آورد

كه پس از جنگ جهاني دوم تازه از قيد استعمار رها 
براي ايجاد امكان رشد مستقل ) مثل هند(شده بودند

موانع و محدوديت هاي بسياري براي ورود سرمايه 
  .راهم آوردندخارجي به كشور خود ف

فشار سرمايه براي افزايش سود آوري سرمايه گذاري 
در كشورهاي مركزي منجر به كاهش امنيت شغلي و 

ن مقاله بر ما در اي. رفاه اجتماعي گرديده است
وضعيت موجود در آمريكا تمركز مي كنيم ولي 

بطور مثال، . موقعيت اروپا نيز چندان متفاوت نيست
روند خصوصي سازي و سياست حساب شده كاهش 
قدرت اتحاديه هاي كارگري در طي ساليان توانائي 
جنبش كارگري در انگليس را به شدت كاهش داده 

 تالش براي در آلمان، شركت ها و دولت در. است 
سود آور ساختن سرمايه در حال از ميان بردن تمامي 
دست آوردهاي جنبش كارگري از زمان جنگ دوم 

گرهارد شرودر باافتخار . جهاني به اين سو مي باشند
 ما با بازسازي، موفق به افزايش انعطاف ":مي گويد

با رفرم هاي راديكال در ...در بازار كار شده ايم
ي و بخصوص بيمه هاي درماني سيستم رفاه اجتماع

راه را براي كاهش هزينه هاي غير مزدي كار هموار 
 ). 2003 دسامبر 30وال استريت ژورنال، (".كرده ايم

به عبارت ديگر سرمايه آلماني حقوق كارگران را از 
ميان برده، اخراج آنان را آسان ساخته و در عين حال 

  . رفاه اجتماعي را كاهش مي دهد
دولتي در كشورهاي پيراموني به همراه سياست هاي 

اشتياق سرمايه بين المللي براي سرمايه گذاري شرايط 
مشكلي را براي كارگران در اين مناطق فراهم آورده 

در چين كارگراني كه از مناطق دوردست به . اند
شهرها رو مي آورند در خوابگاه هاي بيش از حد 
شلوغ زندگي كرده، ساعت هاي طوالني براي 

ستمزدي بسيار اندك كار مي كنند، هيچ نوع د
در . اتحاديه اي ندارند و از حقوق اندكي برخوردارند

آمريكاي التين كارگراني كه بخواهند اتحاديه هاي 
كارگري ايجاد كنند همواره در معرض خطر قرار 

بطور مثال موسسين اتحاديه كارگران شركت (دارند
ي همراهي در آفريقاي جنوب.) كوكاكوال كشته شدند

دولت تحت كنترل كنگره ملي با سياست هاي نئو 
ليبرالي ، پشت متحد سنتي آنان يعني اتحاديه ها را 

به جاي آنان بسياري از قوانين . خالي كرده است
خصوصي سازي كه به جز ضرر براي كارگران چيزي 

در حالي كه وضعيت . ندارند به تصويب رسيده اند
كار، مثل براي بخش هاي خاصي از نيروي 

متخصصين كامپيوتر در هند، كمي بهتر شده است، 
براي بخش هاي ديگر در تمامي دنيا وخيم تر و روز 

  .به روز بدتر مي شود
همچنين اعمال خشونت (در فرار از شرايط طاقت فرسا

مردم در ) بر عليه كشاورزان فقير و بي زمين
كشورهاي پيراموني به شهرهاي پرجمعيت و مواجه 

نتيجه اين كه همه روزه . كاري روي مي آورندبا بي
تعداد بيشتري از مردم در مناطق فقير نشين از روزي به 

اين ارتش  در . روز ديگر زندگي را سر مي كنند
كشورهاي جهان سوم نه تنها براي اقتصاد كشور خود 
بلكه براي سرمايه بين المللي نيز به عنوان نيروي رزرو 

  .مطرح مي باشد
ي جديد سرمايه در همه جاي دنيا در هدف خط مش

 -افزايش سود از طريق ايجاد انعطاف در همه زمينه ها
اخراج و استخدام كارگران، به دست آوردن نيروي 
كار كم هزينه، كاهش رفاه اجتماعي، سرمايه گذاري 
در بازارهاي خارجي، بازگرداندن سود به منبع 

اين . تسرمايه، و دسترسي به منابع مواد خام جديد اس
روش ها در آمريكا و ديگر نقاط منجر به افزايش 

وجود ذخيره بزرگي .  ناامني در بازار كار شده است
از كارگران كه در شرايط ناامني زندگي مي كنند 

ماركس از اين خصوصيت پايه . پديده جديدي نيست
اي سرمايه داري به عنوان ارتش ذخيره كار ياد مي 

 از خصلت هاي پايه اي اين ارتش نه تنها يكي. كند
سرمايه داري است، بلكه به كاهش هزينه ها و در 
نتيجه سود آور ساختن بازارها كمك كرده و به 

 
  :بار مصرفكارگران يك

 
 ارتش بيكاران در 

 دوران حاضر
  

   دافگنوشته فرد و هاري م
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عنوان اسلحه اي دائمي در دست سرمايه داران بر عليه 
 .كارگران شاغل مورد استفاده قرار مي گيرد

  
  ارتش ذخيره كار

عني يكي از خصائل سرمايه داري،  توليد مازاد كار ي
نيروي عظيم انساني كه بنا به خواست و احتياج سرمايه 
وارد بازار كار شده و يا كنار گذاشته مي شوند، مي 

در دوران رونق و رشد ،نيروي كار زيادي براي . باشد
با . استفاده از حداكثر ظرفيت بازار كار الزم است

كاهش فروش در دوران ركود، كارگران مازاد 
 ذخيره كار، با استثنا هائي ارتش. اخراج مي گردند

در دوران جنگ . بسيار اندك، حضوري دائمي دارد
دوم به طور استثنائي و به علت نياز به حضور صد در 
صد نيروي كار براي توليد، در آمريكا بيكاري وجود 

براي جايگزين ساختن نيروي مردان، زنان به . نداشت
 11با وجود . عرصه كارخانه ها فراخوانده شدند

يليون نفر كه در ارتش و جبهه هاي جنگ مشغول م
  .بودند، بيكاري به صفر رسيد

اگر مي خواهيم به مسئله مازاد نيروي كار در ارتش 
ذخيره برخورد كنيم، همواره بايد دو نكته را در نظر 

اول اينكه مازاد جمعيت به طور مطلق . داشته باشيم
سط وجود ندارد، بلكه مازاد در بطن جامعه اي كه تو

انباشت فقط به خاطر خود «انگيزه سود و قانون طالئي 
دوم اينكه، . اداره مي شود، به وجود مي آيد» انباشت

اگر همه به اندازه كافي غذا براي خوردن، سرپناهي 
آبرومندانه براي زندگي، بيمه درماني،آموزش ، 
مرخصي كافي براي  تعطيالت طوالني تر و وقت 

قيت خود داشتند، كافي براي به كار گيري خال
  .مازادي به وجود نمي آمد

صاحبان تجارت و مديران شركت هاي بزرگ، بخش 
هاي فني و ساختاري خود را حتي زماني كه به طور 
كامل و يا اصال از آنها به دليل نبود تقاضا، به اندازه 

سرمايه داران .كافي استفاده نمي شود حفظ مي كنند
 -ختمان هاي خودبدون توجه به وضعيت بازار از سا

 و ماشين آالت مختلف -كارخانه ها، دفاتر و انبارها
خود نگاه داري مي كنند ، اما كارگران را مي توان 

سرمايه از كارگران به هنگام نياز استفاده . اخراج كرد
سرمايه با برخورد . كرده و سپس آنها را دور مي ريزد

ي با نيروي كار به عنوان بخشي از پروسه توليد كه م
توان به راحتي آن را تعويض و يا حذف كرد، به 

 -يعني انباشت دائمي ثروت–موتور حركت خود 
دست باز سرمايه در برخورد . جان تازه اي مي بخشد

با نيروي كار از اهميت حياتي براي ادامه حيات 
سيستم سرمايه داري برخوردار است، چرا كه از اين 

يرات ناگهاني در طريق انعطاف الزم براي مقابله با تغي
  . بازار هاي جهاني براي سرمايه داران فراهم مي آيد

براي سرمايه دار معني ندارد كه به كارگر خود در 
وقتي زمين دار . هنگام ركود همچنان حقوق بپردازد

به كمك ديگران فقط در فصل برداشت احتياج دارد، 
آيا معني دارد كه در تمامي سال به او حقوق بپردازد؟ 

 ممكن است استدالل كنند كه به نفع سرمايه برخي

است كه حتي در دوران ركود برخي از متخصصين 
خود را نگاه دارد تا بعدا به هنگام رونق مجدد بتواند 

اما امروزه . بالفاصله از نيروي كار آنان استفاده كند
ارتش ذخيره بيكاران پر است از متخصصين كامپيوتر، 

توانند در هر زمان جا مهندسين و تكنسين ها كه مي 
  .هاي خالي را پر كنند

اعضاي اين ارتش كه همواره در ترس و ناامني به سر 
مي برند را مي توان در دسته بندي هاي زير تقسيم 

  :بندي كرد
شامل كساني كه رسما به عنوان بيكار (بيكاران. 1

شناخته مي شوند چون در حال حاضر به دنبال كار 
گر حتي به دنبال كار هم مي گردند و كساني كه دي

  ).  نمي گردند
كارگران نيمه وقت كه مي خواهند تمام وقت كار . 2 

  .كنند
كساني كه شغل آزاد دارند و مي خواهند به طور . 3

تمام وقت استخدام شوند ولي فعال به صورت 
كساني كه در . 4.                 قراردادي كار مي كنند

كه هر لحظه امكان از شغل هائي مشغول به كار هستند 
ميان رفتن آن به دليل انتقال سرمايه به كشورهاي 
. ارزان تر، مكانيزه شدن و يا ركورد اقتصادي مي رود

اگر چه اين عده در واقع هنوز شاغل هستند ولي مي 
دانند كه به زودي بيكار مي شوند و رفتار آنان در 

كشاورزان در . محيط كار نيز بر همين اساس است
اي مركزي سرمايه ديگر تعداد زيادي به اين كشوره

اما در مقابل در كشورهاي . ارتش اضافه نمي كنند
پيراموني كشاورزان بخش بزرگي از اين ارتش و 
مهاجرين به شهرهاي بزرگ كشورهاي پيراموني و 

  .كشورهاي مركزي را تشكيل مي دهند
كساني كه جزء نيروي كار فعال محسوب نمي . 5

مثل (قع لزوم به لشكر كار مي پيوندندشوند ولي در مو
  )زندانيان و معلولين

در آمريكا هميشه كارفرمايان مي توانستند كارگران 
براي سرمايه . را به دلخواه خود از كار اخراج كنند

چنين شرايطي بسيار ايده آل بوده و حداكثر انعطاف 
پذيري را در صرفه جويي در هزينه ها براي آن فراهم 

 حكم صادره در ديوان عالي در سال متن. مي كند
، نشانگر قدرت سرمايه در اين » تنسي «  در1884

  :زمينه مي باشد
انسان بايد در خريد و فروش هر كجا كه بخواهد، « 

در استخدام و اخراج مستخدمين به دليلي مثبت و يا 
بدون دليل و يا حتي به دليلي منفي، آزاد بوده و از هر 

پين و (».ف قانون مبري باشدگونه اتهام عمل بر خال
  )1884وسترن و آتالنتيك رود، تنسي، 

اخراج دلبخواهي كارگران تنها با وجود اتحاديه ها 
اما قانون گذاران در . بود كه مي توانست كنترل گردد

سطح اياالت متحده و اياالت به مرور اخراج 
كارگران را به طور قانوني محدود كرده و در صورتي 

 مي خواست كارگري را اخراج كند كه كارفرمايي
كه قرارداد كاري محكمي در دست داشت، كار به 
دادگاه ارجاع يافته و بسيار طوالني و براي سرمايه 

سرمايه براي مقابله با اين . داران پر خرج مي گرديد
مشكل، كارهاي نيمه وقت ، قراردادي، موقتي، 
خصوصي سازي و انتقال بخش بزرگي از توليدات 

ا و سرويس به كشورهاي ارزان را افزايش داده كااله
تمامي اين توافقات مشروط به شروط خاص و . است

غير استاندارد، به سرمايه امكان تضعيف تعهدات 
 .اندكي كه همچنان وجود دارند را مي دهد

  
  فراهم كردن نيرو براي ارتش ذخيره

. اين نيرو در طي ساليان دستخوش تغييراتي شده است
ايط محلي و روابط اقتصادي ميان كشورهاي بنا به شر

مركزي و پيراموني تركيب و منابع فراهم آوري اين 
معموال مهمترين منبع تامين . لشكر متفاوت شده است

 رشد مشاغل معموال -نيرو توسعه سرمايه داري است
به اندازه رشد جمعيت و نيروي كار جابجا شده 

،جاده و گاهي اوقات زمين را براي ساختن سد. نيست
كارخانه ها غصب مي كنند و كشاورزان بي زمين به 

رشد توليد، فرمول الهي . شهرها روي مي آورند
برخي اقتصاد دانان،ظاهرا هم براي سرمايه و هم براي 

مي گويند كه با رشد توليد، . نيروي كار مثبت است
دستمزد باالتر براي كارگران نيز ممكن مي گردد 

اما .د بيشتري دست مي يابندچون سرمايه داران به سو
در واقعيت رشد توليد نيروي كار در اقتصاد سرمايه 

  .داري ديگر گونه بوده است
كشاورزي سرمايه دارانه در اروپاي غربي با رشد 
تكنولوژي نياز كمتري به نيروي كار داشت در نتيجه 
كشاورزان بيكار براي يافتن كار مجبور به مهاجرت به 

 كار خود در دوران بسط و شهرها و فروش نيروي
اياالت متحده در . گسترش سرمايه داري گرديدند

سال هاي اوليه رشد سرمايه داري از چنين ارتش 
تا قبل از دهه هاي ميانه قرن . ذخيره اي برخوردار نبود

نوزدهم مهاجرين اروپائي در آمريكا اكثرا به عنوان 
در نتيجه . كشاورز و صنعتگر مشغول به كار بودند

يروي بردگان براي استفاده در مزارع بزرگ پنبه و ن
كارگران . تنباكو در جنوب مورد استفاده قرار گرفت

  .بيشتر از شالق صاحبان مزارع مي ترسيدند تا بيكاري
صنعت در شمال رشد كرده و مداوما با پذيرش 
. مهاجرين جاي خالي نيروي مورد نياز را پر مي كرد

رين و پيوستن آنان به با ورود هر موج جديد از مهاج
 ، چيني ها در 1850 ايرلندي ها در دهه -نيروي كار

،ايتاليائي ها و اروپاي شرقي ها در 1870غرب در دهه 
 ، و آمريكاي التيني ها در دهه هاي 1900اوايل دهه 

 ترسي فراگير از بيكاري ميان -آخر قرن بيستم
كارگران شاغل ايجاد شده و در نتيجه فضا  به  سم 

به اين لشكر،  سياهان با . يسم آلوده مي گرديدراس
مهاجرت خود به شمال پس از دو جنگ جهاني اول و 
دوم و كشاورزان فقير پس از دوران ركود بزرگ 

  .پيوستند
در دوران پس از جنگ جهاني دوم ركود اقتصادي 

رشد دستمزدها . همزمان با باال رفتن دستمزدها شد
 تا  1950از موازي با رشد اقتصاديي بود كه 
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 1990 و 1980اما در دهه هاي .. ادامه داشت1970
دستمزد وساعات كار در حالي كه ميزان توليد باال 

كارگران فقط با مبارزه براي . رفته بود كاهش يافت
حقوق خود مي توانستند مطالبات خود را از سرمايه 

متاسفانه با ضعف كارگران در . داران بگيرند
درتي كارگران در كشورهاي مركزي و بي ق

كشورهاي پيراموني، بيشترين سود حاصل در اين سال 
  .ها به جيب صاحبان سرمايه سرازير گرديده است

حتي بدون در نظر گرفتن احتمال شريك شدن نيروي 
كار در سود حاصل از زحمت خود، توليد كارآمد 

با . مشكالت بيشتري را براي كارگران فراهم مي كند
باال رفتن توليد، چه توليد شده توسط ماشين آالت 
با (جديد، يا به كارگيري روش هاي كارآمد مديريت

كارگران متخصص ، )كمترين بهترين نتيجه را بگيريم
. كمتري براي سطح خاصي از توليد مورد نياز است

بدين ترتيب افزايش توليدخطري دائمي براي امنيت 
شغلي است بخصوص با توجه به مشاغل با حقوق باال 
در صنايع جا افتاده كه از رشد توليد باالئي برخوردار 

بنا بر اين كارگران اخراجي به دليل افزايش . نيستند
رشد . بع ديگري براي ارتش ذخيره هستندتوليد من

از سال . توليد در صنايع آمريكا بسيار باال بوده است
 درصد رشد كرده در 400 توليد حدود 2000 تا 1955

.  درصد بوده است10حالي كه افزايش استخدام فقط 
با اينكه بخشي از قطعات استفاده شده در صنايع 

ليد شده اند، آمريكائي قبال در كشورهاي پيراموني تو
رشد توليد نيروي كار دليل رشد توليد به طور كلي 

  .بوده است
به نسبت (از كاهش مشاغل در كارخانه ها در آمريكا

. استفاده فراواني شده است) اشتغال به طور كلي
 21 بوده كه حدود 1979باالترين ميزان اشتغال در 

ل اين ميزان تا سا. ميليون نفر مشغول به توليد بوده اند
 حدود ده درصد كاهش يافته ودر سال هاي 2000

مجددا ده ) بهبودي بيكاري(2002 تا 2001ركود 
درصد كاهش يافته در حالي كه توليد افزايش داشته 

اما اين آمار ،كاهش كار در توليدات كارخانه . است
اي در سطح جهاني را كه در نتيجه افزايش توليد و 

بر اساس .ردمازاد كاال مي باشد در نظر نمي گي
 ، مطالعه 2003 اكتبر 20گزارش وال استريت ژورنال، 

 اقتصاد بزرگ جهاني نشان مي دهد كه از سال 20
 22 درصد نيروي كار يعني 11 حدود 2002 تا 1995

 16اين كاهش در ژاپن . ميليون كارگر بيكار شده اند
حتي در .  درصد بوده است20درصد و در برزيل 

اي توليدي كاهش يافته چين كارگران كارخانه ه
تعداد اخراجيان كارخانه هاي دولتي ).  درصد15(اند

بسيار بيشتر از تعدادي است كه كارخانه هاي 
خريداري شده توسط سرمايه هاي جهاني و متمركز 

  .بر توليد براي صادرات استخدام مي كنند
منبع ديگر فراهم آوردن نيرو براي اين لشكر، كاهش 

ر دوران ريگان عمال گفته مي د. رفاه اجتماعي است
شد كه پولداران چندان هم پولدار نيستند، پس بايد 
ماليات كمتر بدهند تا بتوانند بيشتر سرمايه گذاري 

يكي از . كنند، و فقرا هم به اندازه كافي فقير نيستند
داليل رفرم در قانون رفاه اجتماعي در دوران كلينتون 

 پائين و وادار كردن بيكاران به پذيرش مشاغل
براي ايجاد . ناخوشايند و پيوستن به نيروي كار بود

نيروي كار بيشتر چنين سياست هايي را پيشه مي كنند 
  .ولي براي ايجاد شغل كاري انجام نمي شود

ارتش ذخيره در دوران فعلي امپرياليسم مشخصات 
با بين المللي تر شدن سرمايه . ويژه اي پيدا كرده است
شوري به كشور ديگر دارايي و جاري شدن آن از ك

بدين . ثابت سرمايه در تمامي دنيا پراكنده شده است
ترتيب دسترسي سرمايه به نيروي كار كشورهاي 

اين امر منجر به . پيراموني راحت تر و بيشتر شده است
مازاد نسبي جمعيت در كشورهاي مركزي مثل 

پس در حالي كه صاحبان . آمريكا و اروپا شده است
 ميان كارگران كشورهاي پيرامون كاركنان سرمايه از

خود را انتخاب مي كنند، كارگران كشورهاي 
همانطور كه گفته . مركزي از كار اخراج مي شوند

شد بسياري از كشاورزان سابق در كشورهاي پيرامون 
  .به لشكر محلي كار در شهرها پيوسته اند

كارگران بيكار از بخشي به بخش ديگر رفته، گاهي 
د را از دست مي دهند و گاهي چنان نا اميد كار خو

مي شوند كه ديگر به جستجوي كار نمي روند و تا 
اخيرا مقاله اي در . بهتر شدن شرايط صبر مي كنند

، تغييرات 2003 دسامبر 29لوس آنجلس تايمز، 
عجيبي كه در وضعيت يك بيكار رخ مي دهد را به 

شخصي بيكار مي شود و پس از . تصوير مي كشد
تي از جستجوي كار نا اميد گرديده و بدين ترتيب مد

از شمار لشكر بيكاران خارج شده و سپس براي مدتي 
به شغل هاي كوچك و آزاد روي مي آورد وبعد با 
تكيه به پس انداز كوچكي كه از كار آزاد به دست 
آورده كاري موقت و با در آمدي كمتر از شغل 

ماري، اصلي خود، بدون حقوق براي تعطيالت، بي
بازنشستگي، بيمه درماني و بدون آينده به دست مي 

تا كنون مشاغل امن، شامل مشاغل دولتي ، كار . آورد
اما با كاهش . در وزارت خانه ها و مدارس مي شد

بودجه دولتي اين مشاغل هم در معرض خطر قرار 
 .گرفته اند

  
 اسلحه اي براي سرمايه

 بردارد چون ارتش ذخيره براي سرمايه منافع بسيار در
اما . فقط به هنگام احتياج مورد استفاده قرار مي گيرد

. در عين حال ابزاري براي كنترل نيروي كار نيز هست
تعداد زياد كارگراني كه منتظر استخدام هستند از باال 

آگاهي كارگران . رفتن دستمزدها جلوگيري مي كند
از اينكه امكان از دست رفتن كارشان به دليل ركود 

صادي  يا جابجايي كارخانه به كشورهاي ارزان تر اقت
همواره وجود دارد، به ايجاد نيروي كاري مطيع 

اكثر كارگران مي دانند كه . كمك كرده است
بطور مثال در . موقعيت كاري اشان بسيار ناامن است

 درصد كل 20 در آمريكا 2003 تا 200طي سال 
ارگري يعني تقريبا يك نفر از هر چهار ك(نيروي كار 

از )  هزاردالر در سال حقوق مي گرفت40كه ساالنه 
يعني به . مشاغل تمام وقت يا نيمه وقت اخراج شدند

 ميليون شغل در سال از بين رفته 30طور متوسط حدد 
بدين ترتيب هر كسي ).  درصد مشاغل20حدد (است

كه هنوز در سر شغل خود است با ديدن اخراج 
اامني در كار داشته دوستان و آشنايان خود احساس ن

  .و كمتر به مبارزه مي انديشد
همچنين برخي از كارفرمايان براي هشدار به كاركنان 
خود ابتدا تعدادي را اخراج و سپس كارگران جديد 

كاركنان عضو اتحاديه ها در . استخدام مي كنند
كارهاي فصلي به راحتي كنار گذاشته مي شوند چون 

كار اخراج مي گردد كل نيري كار پس از اتمام فصل 
و كارگران مي دانند كارگري كه اعتراض مي كند 

  .سال ديگر استخدام نمي شود
از ديگر تاكتيك ها استخدام هاي موقت و قراردادي  

كاركنان نيمه . يا از طريق شركت هاي واسطه است
وقت، موقتي و قراردادي معموال كمتر دستمزد مي 

بيمه هاي گيرند و خرجي براي كارفرما از بابت 
نبايد تصور كرد كه كارهاي موقتي . مختلف ندارند

دانشگاه ها با . فقط در زمينه ي كارهاي يدي است
كاهش بودجه خود كمتر به استخدام تمام وقت 

اين . پرداخته  از مدرسين قراردادي استفاده مي كنند
روش بسياري از متخصصين حتي در زمينه كامپيوتر را 

  .در بر مي گيرد

فاده از كارگران قراردادي كه از طريق شركت است  
هاي واسطه صورت مي گيرد بدترين شرايط را براي 
نيروي كار فراهم مي كند چرا كه هيچ كدام از 
طرفين درگير خود را مسئول مسائل كاركنان نمي 

اين نوع استخدام بخصوص در بخش هاي . دانند
كشاورزي، كارهاي فصلي يا انتظامي بسيار معمول 

بازرسي وسيع از سوپر ماركت وال ماركت . تاس
نشان داد كه اكثر كاركنان اين سوپر ماركت از 

بسياري از . مدارك رسمي كافي برخوردار نيستند
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آنان مهاجرين غير قانوني بودند كه حتي انگليسي را 
  . به درستي صحبت نمي كردند

روش ديگر پائين آوردن هزينه هاي كار تقسيم 
از قطعات اتوموبيل گرفته تا (توليدات به قطعات

و توليد )  سرويس هاي هات الين براي ارائه اطالعات
اين قسمت ها . آنها در كشورهاي ارزان تر مي باشد

. قبال توسط كاركنان استخدامي انجام مي گرفت
 ": مي نويسد كه2003 ژانويه 3نيويورك تايمز 

امكانات در خارج از كشور امروزه مي توانند جانشين 
ه انواع مشاغل حتي مربوط به مسائل مالي و هم

خالصه هر شغلي كه جزء حياتي . حسابداري شوند
يك شركت نيست را مي توان به شركت هاي 

 اين روند ".خارجي كوچكتر و ارزان تر محول كرد
هر چه بيشتر مشاغل يقه سفيدان را مورد تهديد قرار 

 دوره هاي درسي اينترتي حتي يادگيري را از.مي دهد
يكي از همكاران . سلطه دانشگاه ها خارج كرده است

اخيرا دوره اي اينترتي را با مدرسي در كاليفرنيا و 
اين روند مسلما . ديگري در يونان به پايان رساند

مشاغل مربوط به تدريس را مورد تهديد قرار مي 
  .دهد

ارتش ذخيره زندگي كاركنان شاغل را مرتبا مورد 
مبارزه با تشكل هاي . دتهديدي جدي  قرار مي ده

كاركنان در دوران ريگان و به دنبال اعتصاب 
دولت .متخصصين كنترل در فرودگاه ها آغاز شد

ريگان عليرغم خطر پائين آوردن سطح امنيت 
. ترافيك هوايي دستور به اخراج همه اين كاركنان داد

ترس . اين حركت سرمايه را به زبان زور مسلح كرد
ي به خارج از كشور، اخراج از از بردن امكانات كار

كار وبرخورد پرخاشجويانه مديران  ، نيروي كاري را 
تاثيرات اين رام شدن را . مطيع و سربراه ساخته است

در كاهش وسيع هر نوع اعتراض و زمين گذاردن 
 تا 1978در فاصله ميان . كارمي توان مشاهده كرد

 20 درصد يعني از 65 اعتراضات كارگري 2002
در نتيجه تمامي .  ميليون كاهش يافته است7 به ميليون

. منافعي كه قبال به دست آمده بود از دست رفته است
 90 متوسط درآمد واقعي ":پل كروگمن مي نويسد

 درصد كاهش 7درصد از ماليات دهندگان آمريكايي 
  )2004 ژانويه 5نيشن، (".يافته است

با توجه به فضاي ضد كارگري كه توسط دولت 
وزارت كار به (  در حال حاضر دنبال مي شودآمريكا

كارفرمايان مي گويد كه چگونه با استخدام كارگران 
 نيويورك -ارزان مشكل اضافه كاري را حل كنند

مشكل مي توان قانون روابط ) 2004 ژانويه 5تايمز، 
  : كاري در آمريكا را باور كرد

 سياست اعالم شده اياالت متحده آمريكا تشويق "
ي براي توافق بوده و از آزادي كارگران براي چانه زن

ايجاد انجمن ها، سازمان ها و انتخاب نمايندگان خود 
براي انجام مذاكرات و تعيين شرايط با كارفرمايان 

  ".حمايت مي كند
اين قانون در دوران خاصي يعني دوران ركورد 

در آن دوران سرمايه داري . بزرگ تصويب گرديد

. روي كار پر از شور مبارزه بودهنوز نگران ثبات و ني
اين قانون امروزه از جانب دولت و صاحبان شركت 

 .ها كامال زير پا گذاشته مي شود
  

  ارتش ذخيره مخفي و علني
اياالت متحده آمريكا در مقايسه با ديگر كشورهاي 
سرمايه داري از بزرگترين ارتش ذخيره برخوردار 

كن است گرچه تخمين واقعي تعداد آنها نامم. است
اما اطالعاتي در باره وضعيت بخش هاي مختلف 

در حال حاضر . اول بيكاران رسمي هستند.وجود دارد
اين . ميليون رسما به دنبال كار مي گردند8در آمريكا 

 از 2004 تا ژانويه 2003ميزان درفاصله ميان نوامبر 
اما نه به خاطر اينكه تعدادي .  كاهش يافت5,6 به 5,9

 هزار 200يدا كردند بلكه در اين فاصله از آنان كار پ
 ميليون نفر مي 2حدود . نفر ديگر به دنبال كار نگشتند

. خواهند كار كنند ولي ديگر به دنبال كار نمي گردند
 ميليون نفر نيمه 4همچنين . اين تعداد جزو آمار نيستند

وقت كار مي كنند و خواهان كار تمام وقت مي 
 بقيه اضافه كنيم، آمار اگر اين تعداد را به. باشند

 درصد نيروي 10 ميليون نفر يعني 14واقعي حدود 
  .كار را نشان مي دهد

تعداد زيادي از اقشار اجتماعي هستند كه همچنان در 
مثال در آمريكا حدودا . اين آمار نشان داده نمي شوند

همچنين تعدادي از .  ميليون زنداني وجود دارد2
. عدم توانائي كار شده اندبيكاران موفق به گرفتن بيمه 

برخي به طور كامل گشتن به دنبال كار را پس از 
بسياري از كاركنان . مدتي ناموفقيت رها مي كنند

اين تعداد با . تشويق به بازنشستگي زودرس مي شوند
گرفتن پولي از شركت ها و بيمه هاي بازنشستگي 
خصوصي در واقع از دور نيروي مولد خارج مي 

آمار .  بيكاران محسوب نمي گردندشوند ولي جزء
 سال كه 54 تا 25نشان مي دهد كه تعداد مردان ميان 
 1991 درصد در 6بازنشستگي زودرس مي گيرند از 

در آلمان .  رسيده است2001 درصد در 10به بيش از 
 سال پيشنهاد شده در صورتي 58به كارگران باالي 

 تا كه ديگر دنبال كار نگردند حقوق بيكاري مناسبي
زمان بازنشستگي واقعي اشان دريافت و بعد از آن 

 .رسما بازنشسته شوند
  

  پي آمد ها
تنها راه رسيدن به اشتغال كامل، اگر شدني باشد، 

با توجه به . ايجاد كار در تناسب با رشد توليد است
 هزار شغل در ماه 140رشد جمعيت امروزه حدود 

ا سياست ام.  ميليون در سال مورد نياز است1,7يعني 
دولت ها و شركت ها در اين است كه اساسا هيچگاه 
اعالم نمي كنند كه واقعا به چه تعداد شغل نياز است 
چرا كه مي خواهند همواره ارتش ذخيره اي را داشته 

سرمايه براي حركت خود به اين ارتش نياز .باشند
نبود شغل به اندازه كافي مسابقه ميان كارگران .دارد

غل را وسعت بخشيده و در كنار آن براي گرفتن مشا
. به مسائل راسيستي و ضد مهاجران نيز دامن مي زند

در چنين شرايطي سازمان دهي كارگران بسيار مشكل 
اتحاديه ها در اياالت متحده امروزه فقط . مي گردد

  . درصد از كارگران را نمايندگي مي كنند13
چرا . حفظ سيستم رفاه اجتماعي به نفع سرمايه است

كه دولت ها ارتش ذخيره را براي زماني كه به 
اما همين . نيرويش احتياج باشد زنده نگاه مي دارند

سيستم هم به محض پر هزينه شدن زير سئوال مي 
امروزه دولت ها تالش مي كنند كه بار رفاه . رود

حتي .اجتماعي را به دوش سازمان هاي خيريه بگذارند
ياز به كمك هاي بسياري از كساني كه كار مي كنند ن

حداقل دستمزد در آمريكا از .اين سازمان ها دارند
 تا كنون با توجه به نرخ تورم 1980دهه هاي پاياني 

 ميليون 7در آمريكا حدود .  دالر كمتر شده است1,5
 52كسي كه . نفر با حداقل دستمزد زندگي مي كنند

 ساعت كار مي كند و ساعتي 40هفته و هفته اي 
 10712را مي گيرد ودر سال ) تمزدحداقل دس(5,15

خط فقر در آمريكا به طور رسمي . دالر درآمد دارد
 هزار 14300براي يك خانواده سه نفري در آمد 

  .دالري در سال مي باشد
بخشا علت عدم حمايت مردم از مبارزات كارگري 
در آمريكا اين باور عمومي است كه فقرا تنبل هستند 

ند و يا در مدرسه خوب و خود به دنبال كار نمي رو
درس نخوانده اند و در نتيجه سواد كار كردن را 

در هر حال تقصير خود آنان است كه در اين . ندارند
 .وضع زندگي مي كنند

  
  آينده ارتش ذخيره

وضعيت ارتش ذخيره در كشورهاي پيراموني بسيار 
چرا كه كارگران . بدتر از كشورهاي مركزي است
راي حقوق بيشتر و كشورهاي مركزي سال ها ب

مزاياي بهتر مبارزه كرده و تا حدودي نيز موفق بوده 
بخشي از اين دستاوردها مربوط به دوران رشد و . اند

رونق اقتصادي و باال رفتن ميزان ارزش اضافي 
همچنين در دوران جنگ سرد بيشتر توجه و .است

  .امكانات به مقابله با خطر اتحاد شوروي متمركز بود
سرمايه براي از ميان بردن امتيازات حركت اخير 

كارگران كشورهاي مركز و پيراموني خطري عظيم 
نبود سازمان هاي كارگري و رزمنده نبودن . است

سازمان هاي موجود به عالوه فشارهاي وارده از طرف 
سرمايه به كارگران، نيروي كاري را مطيع و رام 

كارگران در اروپا كه همواره . ساخته است
اي تاريخي بسياري را به دست آورده بودند دستاورده

جلوي اين تغييرات پس روانه را نمي توانند بگيرند و 
كارگران كشورهاي پيراموني ضعيف تراز قبل شده 

  .وتوانايي مقابله را از دست داده اند
سرمايه همچنان براي بدست آوردن منافع بيشتر تالش 

گ و ارتش ذخيره كارگران همچنان بزر. خواهد كرد
امروزه سرمايه در موضع حمله و . تر خواهد شد

برنامه هاي سرمايه براي . نيروي كار در دفاع است
سئوال اين جاست كه . آينده براي ما روشن است

  پاسخ نيروي كار به آن چه خواهد بود؟    
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مقتدا و آمريكائيان در 
 باتالق عراق

  
  مهرنوش كيان

  2004 آوريل 16
 

وضعيت در عراق همچنان رو به وخامت مي رود و 
دامنه خشونت و هرج و مرج همه روزه گسترده تر مي 

نيروهاي اشغالگر به رهبري آمريكائيان نشان . شود
داده اند كه اساسا يا به دليل ماهيت خود نمي توانند و 

خواهند با در پيش گرفتن سياست هاي مناسب يا نمي 
. به برقراري صلح و دموكراسي در عراق كمك كنند

از طرف ديگر نيروهاي حاضر در عراق نيز كه بر عليه 
اشغال مبارزه مي كنند به دليل منافع خاص و يا 
ديدگاه هاي ايدئولوژيكي خود مكمل سياست هاي 

ازان در اين روزها يكي از خبرس. آمريكائيان هستند
 . عراق  مقتدا ال صدر است

مقتدا از جانب آمريكائيان متهم شده كه در قتل آيت 
همچنين . اهللا خوئي در سال گذشته دست داشته است

يك ماه پيش حكم دستگيري وي از جانب يك 
دست داشتن نيروهاي ال . قاضي عراقي صادر گرديد

صدر در قتل خوئي از ابتدا روشن بود اما چرا 
يان براي دستگيري صدر يك سال صبر آمريكائ
  كردند؟

روزنامه ال صباح، ارگان شوراي حاكم بر عراق، 
چندي پيش نوشت كه بر اساس قوانين تصويب شده 

همه عراقي ها در "توسط حكومت موقت در عراق 
برابر قانون يكسان بوده و از حق آزادي بيان دفاع 

 مارس امسال روزنامه ال حوزه 28 در ".خواهد شد
كه توسط طرفداران ال صدر چاپ مي گرديد و 

 هزار نفر خواننده داشت توسط پليس عراق 10حدودا 
حاكم (و به دنبال حكم صادره از طرف برمر

دليل بستن روزنامه از . بسته شد) آمريكائي عراق
طرف دفتر برمر، چاپ مقاله هاي تحريك آميز برعليه 

 عراق نيروهاي آمريكائي و موئلفين و دعوت از مردم
ظاهرا آزادي بيان . براي ادامه مقاومت اعالم گرديد

فقط در صورتي مجاز است كه بر عليه حكومت 
  .حرفي زده نشود

به دنبال تعطيل روزنامه تظاهرات آرامي توسط 
طرفداران ال صدر صورت گرفت و خيلي زود اين 

همزمان با اعتراضات . اعتراضات به خشونت گرائيد
) خشم(گري به نام ال قادسنيروهاي صدر، ارتش دي

به رهبري هادي ال يمني با نيروهاي اسپانيائي مستقر 
اين . در نجف و اطراف آن درگيري هائي ايجاد نمود

ارتش نه براي مردم عراق و نه نيروهاي اشغالگر تا قبل 
بالفاصله بعد از اين . از اين تاريخ شناخته شده نبود

ل مهدي، درگيري ها، نيروهاي اشغالگر به ارتش ا

نيروي نظامي ال صدر در بغداد و شهرهاي ديگر 
مصطفي ال يعقوبي دست راست صدر . حمله كردند

در نجف به جرم شركت مستقيم در قتل خوئي توسط 
 آوريل صدر از 6در . پليس عراق دستگير گرديد

. مسجد خود در كوفه به دفترش در نجف رفت 
ي امن عليرغم اختالفاتش با حوضه نجف فعال تنها جا

  .براي وي همين شهر است
چرخش سياست آمريكا در مورد صدر با اظهارات 
برمر مبني بر اينكه صدر مي خواهد قدرت را در 
جنوب غصب كند و خود حكومتي تشكيل بدهد 

رامزفلد در كنفرانس مطبوعاتي خود در . آغاز گرديد
هفته گذشته، صدر و نيروهاي درگير با آمريكائيان در 

 باند تبهكاران، تروريست ها و "تي فلوجا را مش
عجيب اين جاست كه حتي خود .  خواند"جنايتكاران

آمريكائي ها بارها گفته اند كه صدر نماينده اكثريت 
شيعيان نيست ولي با اين حال با حركت هاي خود 
اورا بيشتر از آنچه كه خود او مي توانست مطرح 

  .كرده اند
مداوما از اما هدف آمريكائي ها چيست؟ آمريكا 

انتقال قدرت در اول جوالي امسال به حكومتي 
اما . متشكل از نمايندگان مردم عراق سخن مي گويد

بسياري از صاحب نظران معتقدند آمريكا در واقع 
وجود هرج و مرج . قصد خروج از عراق را ندارد

در عين حال . بهترين بهانه براي ادامه اشغال است
ه و از باالي خودخواهي و رفتار پرخاشجويان

آمريكائي ها شنيدن نصايح ديگران براي اتخاذ روش 
  .زيركانه تري را ناممكن كرده است

 حميد ال بياتي سخنگوي شوراي عالي انقالب 
اسالمي عراق، به رهبري آيت اهللا سيستاني از رهبران 

است الزم به تذكر . پر نفوذ و ميانه رو شيعه مي باشد
 هزار نفره اي به نام 10كه اين شورا نيز ارتش مسلح 

اين ارتش سال . ارتش ال بدر را تحت كنترل دارد
گذشته با نيروهاي صدر كه مي خواستند كنترل مالي 
برخي از اماكن مقدس شيعيان را به دست آورند در 

 من فكر مي ":ال بياتي مي گويد. گيري هائي داشت
در فلوجا سرافكنده كنم آمريكائيان از شكست 

اما . آنها دنبال يك هدف ضعيف مي گشتند.بودند
صدر نماينده بخش . اين انتخاب خطرناك است

كوچكي از شيعيان است اما طرفداران او بيشتر در 
امروزه در عراق تعداد اين . ميان فقرا و بيكاران هستند

 ال بياتي اضافه مي ".دو گروه رو به افزايش است
 ها به حرف ما گوش نمي كنند حتي  آمريكائي":كند

من مطمئنم ما مي . وقتي به نفع شان حرف مي زنيم
توانستيم جان بسياري ازعراقي ها و آمريكائي ها را 
نجات دهيم ولي شايد چون آمريكا ابر قدرت است 

ال  (".فكر مي كند كه از همه بهتر مسائل را مي فهمد
  )2004 آوريل 8-14اهرام، 

متهدين . عا از همه بهتر مي فهمدظاهرا آمريكا واق
به گزارش . عراقي در اين نقطه نظر تنها نيستند

 آوريل، برمر به مشاوره هاي، مشاور عالي 8گاردين 
رتبه انگليس در عراق، سر جرمي گرين استاك 

ناديده گرفتن تجربه . كوچكترين وقعي نگذاشت
انگليسي ها در كلني سابق خود و رابطه طوالني آنان 

لمانان منطقه احتماال به ضرر آمريكا تمام خواهد با مس
  .شد

دليل ديگر حمله به صدر و پيروانش، ترس آمريكا از 
اتحاد نيروهاي متنوعي كه بر عليه اشغال مبارزه مي 

بنا بر هفته نامه ال اهرام، اخيرا نيروهاي . كنند مي باشد
سني مستقر در فلوجا با نيروهاي صدردر بغداد 

البته صدرهمواره اعالم . ار كرده اندارتباطاتي برقر
كرده كه خواهان جمهوري اسالمي عراق به رهبري 
شيعيان است، اما در عين حال از وحدت نيروهاي 

او در . اسالم بر عليه اشغالگران نيز حمايت مي كند
 ناسيوناليسم "حال حاضر تالش دارد حول محور

 در ميان "عرب، اسالم سياسي و حركت انتفاده گونه
  .نيروهاي مختلف وحدت ايجاد كند

اول . درگيري هاي اخير چندين پيامد داشته است
اينكه به رابطه ظاهرا صلح آميز ميان نيروهاي شيعه و 

آيت اهللا سيستاني با اينكه از . اشغالگران پايان بخشيد
صدر دفاع نكرده است اما عملكرد نيروهاي 

برخورد به آمريكائي را نيز مورد انتقاد قرار داده و در 
 هزار سرباز در اطراف نجف به آنان 25تجمع بيش از 

شايد بهتر .  است"نجف خط قرمز"هشدار داده كه 
بود برمر رابطه با شيعيان را به دوستان انگليسي خود 

  !مي سپارد
دوم اينكه بار ديگر نشان داده شد كه آمريكا فقط مي 
. تواند بر روي نيروهاي موجود خود حساب كند

در واقع پس ) لهستاني و اوكرائيني(ي خارجينيروها
از اولين درگيري ها عنان اختيار دو شهر كوفه و 

همچنين در . كربال را به دست نيروهاي صدر دادند
صدر سيتي پس از اينكه نيروهاي صدر چند پاسگاه را 
اشغال كردند، نيروهاي پليس بالفاصله از صحنه 

ر نيست يكي از پليس ها گفت كه حاض. خارج شدند
رامز .به مردم  به خاطر نيروهاي آمريكائي شليك كند

فلد در مصاحبه خود اعالم كرد كه مرخصي همه 
نيروهاي آمريكائي را لغو كرده و مجددا خواستار 
افزايش بودجه براي تامين نيروي اشغال در عراق 

  .گرديد
. حل مسئله صدر براي آمريكائيان ساده نخواهد بود

 فقط راه "خروج آبرومندانه"رهاي آنان با بستن همه د
حل نظامي كه مي تواند به هر چه راديكال تر شدن 

بي علت نيست . شيعيان بيانجامد را باقي گذاشته اند
كه آمريكا حتي پادرمياني ايران براي كنترل دست 

قدمي مثبت از جانب همسايگان "پرورده خود را 
  .    مي نامد"عراق براي ايجاد ثبات
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براي كه زيباست 
  شب

  
  همايون فرهادي

  
پيش از آن كه حرف بزني ، قبل از آن كه بتواني فكر 
كني ، پيش از آن كه بتواني منتشرش كني ، بايد 

همه چيز بايد تحت بازبيني قرارداشته . كنترل شوي
ميزان پايبندي به سنت ها و ارزش هاي بغايت . باشد

رعايت كرده ارتجاعي و عقب مانده  را بايد آنچنان 
باشي كه ديگر تو خود نباشي  واگر توانسته باشي كه 
ازخطوط قرمز عبور كني ، عواقب وحشتناكي به 

  . انتظارت خواهند بود
در جامعه اي زندگي مي كنيم كه مجموعه اي  ناهم 
زبان و ناهم زمان و ملغمه اي از ضدفرهنگ ها احاطه 

ش  سال پي1400گروهي با معيارهاي . ات كرده اند
مبناي روابط اجتماعي را ترازو مي كنند و گروهي با 
ارزش ها و تجاربي مدرن و امروزي آن چنان منزوي 
. اند كه تنها خبري از آنها به گوشت مي خورد
  .فرهنگي استبدادي كه يدي طوالني در تاريخ ما دارد

 سانسور ، پوشيده گويي و پوشيده گرايي با فرهنگ 
 از ديكتاتوري هاي ما عجين شده و با ملغمه اي

سلطنتي و اسالمي استبداد را  بخشي از هويت ما 
پشتوانه اين استبداد  انواع و اقسام . ساخته است

نهادهايي است كه به شكل ملوك الطوايفي شكل مي 
گيرند و هركدام از آنها خداوندگاراني هستند غدار 
. كه بايد برهمه چيز مسلط باشند و حرف آخر را بزنند

استبداد درحوزه دولتي چه دراداره سانسورو اين نوع 
مميزي شاهنشاهي و چه درارشاد جمهوري اسالمي ، 
هريك كارنامه اي را درانسداد فرهنگي ايران به ثبت 
رسانده اند كه عوارضش ترسيدن و وحشت از بيان 

بياني كه بهاي سنگيني را صاحبانش تا به . انديشه است
  .امروز پرداخته اند

فهوم آزادي دركشور ما به عنوان هرج تازماني كه م
ومرج تبليغ مي شود طبيعي است كه بايد به عزاي 

دركشوري كه مفهوم آزادي نه به . آزادي نشست
معناي آزادي ديگران و احترام به افكار مخالفينت 
باشد هركس به خود اجازه مي دهد كه به محض 
تكيه برمسند قدرت و بدون كوچكترين آگاهي از 

رامون مي گذرد احكام الهي صادركند و آنچه درپي
بي فرهنگي را ترويج و تقويت نموده وآزادي را به 

آن هم دست بسته و باچشم بند كه حتي . قتل گاه ببرد
  .نتواند از خود به دفاع برخيزد

هزاران بارو با صدها زبان فغان برآورده شده است كه 
به شعور عمومي . مردم آقا باالسر احتياج ندارند

اجازه دهيد آزاد باشم تا آنگونه كه . رام بگذاريداحت
مي خواهم بيانديشم، باديگران گفتگو كنم، بخوانم، 
تجربه كنم، اشتباهاتم را خود تصحيح نمايم و پيش 

همه درنقش پيامبران ظاهر . اما كو گوش شنوا. بروم 
مرتب درگوشت . مي شوند و شيفته صدوراحكامند
 از خود شما بهتر مي مي خوانند كه ما صالح شما را

بايد . دهان بندمان مي زنند تارستگار شويم. دانيم

سرمان را پايين بياندازيم و زندگي گياهي پيشه كنيم 
  .تا حداقل اجر آخرت نصيبمان گردد

چماق تهديد با تاللوي جاودانه دائما بر باالي سر 
تهديد سنت ها و فرهنگ . مردم چرخان است

هبي ، تهديد حكومت ارتجاعي ، تهديد احكام مذ
هاي استبدادي ، خودسانسوري را از خانواده درذهن 

اين كار رابكن ، اين كار ".و رفتارمان مي نشاند
 بمثابه اولين روش هاي آموزش و تربيت "رانكن

آنگاه كه جوانه هاي چرايي . ك مي شوددرذهن ح
نيز به ذهن مي رسد يك باره با دهن بندي مواجه مي 
گردي كه نظام هاي حكومتي استبدادي درجامعه 

  . بوجود آورده اند
به يك كالم اگر با روانشناسي مسلط اجتماعي ، 
فرهنگ غالب توده ها ، فرهنگ سياسي و فرهنگ 

سي برخوردي اجتماعي حاكم يا جامعه شناسي سيا
ريشه اي نگردد آش همان آش است و كاسه همان 

تازماني كه ديد پدرساالرانه و شبان رمگي از . كاسه
ريشه كنده نشود دربه روي همان پاشنه اي خواهد 

تازماني كه . چرخيد كه تا به امروز چرخيده است
غالم ژاندارم ها پيامبران رهايي نام مي گيرند ، 

 محور تعيين هويت ها تازماني كه پدرخواندگان
هستند ، تازماني كه سانسور اجتماعي وسركوب 
آزادي چه قانون مند و چه بي قانون اعمال مي گردد 
و تازماني كه چماق دردست حكومت ودولت است 
و از تشكل مستقل نيروهاي اجتماعي اثري ديده نشود 
نقطه هاي كور سايه پليد خود را برحركت جامعه 

  .خواهند گذاشت
ه اي كه اساس شهروندي برآن حاكم نباشد و جامع

هريك از آحاد جامعه هويت خود را به عنوان يك 
شهروند نتوانسته باشد تعريف كند با مجموعه اي 
روبرو خواهد بود كه همه رعاياي يك آقاباالسر و 
توده اي بي شكلند كه به هر فرمي كه خواسته باشند 

اهند كه آنها توده اي را مي خو. شكلش خواهند داد
مطيع راس هرم قدرت باشد وتا زماني كه چنين نظمي 
را بپذيريم اختناق دربطئي ترين واحدهاي اجتماعي 

اگرجامعه شهروندان . خود را بازپرورش خواهد داد
خود را نه صرفا با آزادي هاي خصوصي بلكه با حوزه 
عمومي و سياست درارتباط قراردهد وآزادي انسان را 

ستره نهادهاي مدني را درتمامي محورجامعه بنهد وگ
سلول هاي اجتماعي تعين بخشد  آنگاه مي توان با 

ديگر نه پيامبري برسرمان خواهد بود و : اطمينان گفت
 .نه آقاباالسري

ديوارمــوش دارد "بايـد بـا  تهديـدات فرهنگـي چـون      
حـرف نـزن سـرت را مـي         "،  "موش هـم گـوش دارد     

بـان سـرخ    ز"،  "آدمي از زبان خود به بالست     "،  "برند
، "حـرف حـق تلـخ اسـت       "،  "سرسبز مـي دهـد بربـاد      

حرف رابايد  "،  "حرف را بايد هفت دفعه قورت داد      "
حق نشايد گفت جـز    "،  "چند دور دردهانت بچرخاني   

دروغ مصلحت آميز به از راست فتنه       "،  "به زير لحاف  
 و مفاهيمي ازايـن     "سكوت عالمت رضاست  "،  "انگيز

حكومـت هـاي    كه به فرهنگ مردم زير سلطه       -دست  
اسـتبدادي تبــديل شــده و اسـمش راهــم گذاشــته ايــم   

  تكليـف    -... فرهنگ پوشيده گويي ، استعاره ، تقيه و       
بايد به رهايي   . ما ن را روشن كرده و بدورشان بريزيم       

  .از اين چنبره ها فكركردو خود را آزادساخت
ــگ   ــرارادي ، فرهنـــ ــوري ارادي و غيـــ خودسانســـ

خت و همه آن چـه      سياستمداران  و سنت هاي جان س      
كه بروجدان و آگاهي بشريت سنگيني مي كند  بايـد           

ــد ــان برون ــذيريم كــه سياســت از گــرده   . ازمي اگــر بپ
فرهنگ خود را به جامعه تحميل مـي كنـد و فرهنـگ             
باكمــك گيــري از قــدرت دولتــي بــه قلــع وقمــع       
فرهيختگي مشغول مي گردد، پـس بايـد بپـذيريم كـه            

 خـاك سـپردن ايـن       فقط با درهم ريختن اين نظم و به       
زنجيرهاي پوسيده مي توان به آرزوهاي انساني  جامـه          

پس بياييد ازخود آغاز كنيم و آزادي       . واقعيت پوشاند 
  .را ارج نهيم

  

 !رور الرنتيسي را محكوم مي كنيمت
  

اوايل شب گذشته اتومبيل دکتر عبدالعزيز الرنتيسي 
رهبر سازمان حماس دريکي از خيابانهاي مرکزي 

موشکي يک هلي کوپتر شهر غزه مورد تهاجم 
اسرائيلي قرار گرفت، در نتيجه اين اقدام وحشيانه 
عالوه بر رنتيسي و دو تن از همراهانش تعدادي از 

  . مردم عادي نيز کشته و شماري مجروح شدند
اين اقدام جنايتکارانه بارديگر خشم و انزجار مردم 
حق طلب جهان را عليه تروريسم دولتي اسرائيل 

 اسرائيل با تداوم اين سياستها به دولت. برانگيخت
شکل آشکاري بيگانگي خود را با هرگونه موازين و 
قوانين بين المللي و نيز ستيز خود را با کم رنگ 
ترين و بي رمق ترين طرحهاي صلح آميز که 
متضمن هرگونه احترام اوليه به حقوق مردم 

گستاخي دولت اسرائيل . فلسطين باشد، نشان داد
سترده اي يافته است که اين روزها با چنان ابعاد گ

صراحت از وجود ليستي شامل اسامي رهبران 
جنبش فلسطين از جمله عرفات بعنوان هدفهاي 

که در " اقدامات بازدارنده" عمليات موسوم به 
  . دستور ترور قرار دارند، دفاع مي کند

ادامه اين سياست به گفته نخست وزير فلسطين 
است حمايت گرايانه يکي از نتايج مستقيم سي

حکومت آمريکا از دولت اشغالگر اسرائيل است که 
" تازه ترين نمونه آن در تائيد طرح موسوم به 

توسط بوش در جريان آخرين " متارکه يکجانبه
طبق اين طرح دولت . ديدار با شارون تجلي يافت

اسرائيل بيش از بيست شهرک يهودي نشين 
از نوار غزه پراکنده و از نظر امنيتي ضعيف را 

جمع آوري  و درعوض دو شهرک مهم و بزرگ را 
تقويت مي نمايد و ظاهرا نيروهاي نظامي خود را از 

با اين فرض که تسلط . نوار غزه بيرون مي کشد
هوائي، زميني و دريائي خود را همچنان بر منطقه 

براساس اين طرح دولت اسرائيل . غزه حفظ نمايد
ياز براي حق خود مي داند که در صورت ن

مورد " و " افراد مظنون" دستگيري و مجازات 
  .مستقيما وارد عمل شود" تعقيب

مخالفت سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران با 
ديدگاهها و برنامه هاي سازمان حماس نمي تواند 
مانع از ابراز انزجار عميق ما از تجاوزات روزمره 

ما ضمن محکوم . رژيم اشغالگر اسرائيل شود
رور الرنتيسي از همه سازمانها، احزاب کردن ت

سياسي، مجامع دمکراتيک و انسانهاي آزاده در 
سراسر جهان تقاضا مي کنيم که با اعتراضات 
گسترده و همگاني براي عقب نشاندن رژيم 

  .اشغالگر اسرائيل از هيچ تالشي دريغ نورزند
  

  هيئت اجرايي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
  ۲۰۰۴ آوريل ۱۸
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بعثت «
   يا»فرهنگي

 انقالب «
 در »فرهنگي

  دانشگاهها
  

  فرهاديهمايون 
 59درسالگرد انقالب ضدفرهنگي سال 

، يادتمام شهداي دانشگاه را گرامي مي 
برمقاومتشان درمقابل ارتجاع . داريم

درود مي فرستيم و بارديگر هم صدا 
اتحاد ، « با آنان اعالم مي داريم كه 

  .شعار ماست » مبارزه ، پيروزي 
   
 ».ي را بايد سالخي كردمرتدين فطر«

 دانشگاه 68فرمان صادرشده بود و 
ومدرسه عالي با اسم رمز انقالب 
فرهنگي و يا به تعبير رئيس جمهور 
صددرصد ، بني صدر ، بعثت فرهنگي 

چماقداران .اك وخون كشيده شدبه خ
ان اسالمي درپناه كميته چي ها خوسال

و سبزپوشان پاسدار و به زعامت خلفاي 
ن وانصار سيستم حكومتي  زمان و اعوا

و ايدئولوژيك  رژيم به قصد فتح 
دانشگاه ها از كفار ، يورش بابرنامه و 
سازماندهي شده خود را با سرانجامي 

جنايتي را مرتكب . خونين آغاز نمودند
گرديدند كه هرگز از خاطره ها 

ميخ اسالم در . فراموش نخواهد شد
دانشگاه ها بايد به هر بهايي زده مي 

  .شد
حضور حكومت تازه به 59تا سال 

دوران رسيده در دانشگاه ها محدود به 
فعاليت انجمن هاي اسالمي  چندنفره 
اي بود كه دركمال ضعف و زبوني 
خود تنها نقش جاسوسان رژيم براي 
شناسايي فعالين دانشجويي را دنبال مي 

اين كانون هاي شر نه تنها هيچ . كردند
 مالاعپايگاهي براي رژيم درجهت 

 ايدئولوژيك خود بر دانشگاه ها هسلط
نبودند بلكه جضور آنها در محيط هاي 
دانشگاهي و بي توجهي توده دانشجو 
به آنها ،  به قباي حكومتي ها هم برمي 
خورد و پذيرش اين امر مسئله اي نبود 

بني صدر در . كه بتوانندهضمش كنند
 ، يعني درست 59 فروردين ماه سال 31

 دانشگاه ها درمقطع يورش سراسري به
درمقاله اي درروزنامه انقالب اسالمي 
پيرامون فضاي موجود دردانشگاه ها 

براي ما جاي ... «: چنين مي نويسد
ترديد نيست كه اگر تصميم شوراي 
انقالب به اجرا درنيايد دانشگاه دير يا 

بايد . زود سنگر مخالفان خواهد شد
همه اين ضرورت را درك وفهم 

  »... كنند
 هاي رژيم به تكاپو مي افتند همه ارگان

كه رهبري عمليات عليه كفار را خود 
« اما رهبر همه را به . به دست بگيرند

نقشه اي كه . فرامي خواند» همه باهم 
خميني ، خامنه اي ، بهشتي ، باهنر و 
رفسنجاني  در شوراي انقالب چيده 
بودند با همياري قوه مجريه به زعامت 

همان گونه . بني صدر تكميل مي گردد
كه حمله خونين به كردستان و گنبد 

 آنان طرحريزيدرهمان روزها  نيز با 
خط تصفيه ، خط . انجام گرديده بود

تعطيلي دانشگاه ها ، خط يورش ، خط 
كتابسوزان ، خطي بود كه هم حزب 
جمهوري اسالمي باآن كامال موافق بود 

 هم ديگر ارگان هاي رژيم ، پس و
 دست به عمليات مل جايز نبود وبايدات

بااين تير هم آنها از شر . زده مي شد
دانشگاه و سنگر آزادي راحت مي 
شدند و هم واحدهاي درسي 

را مي ! و ضدانقالبي! ضداسالمي
توانستند حذف نمايند و هم آن كه 
استادان  و دانشجويان را به جرم 
ضدانقالب و ضداسالم بودن گروهي 

  .اخراج مي كنند
  

ستاد هماهنگي  « روز اول ارديبهشت
آموزش و سازماندهي ارتش بيست 

در روزنامه جمهوري اسالمي » ميليوني 
اعالم مي كند كه اعضاي آموزش 
ديده ارتش بيست ميليوني آماده اند 
كه هرچه زودتر به كمك دانشجويان و 
دانشگاهيان متعهد ومسئول شتافته و به 
ستاد عملياتي گروه هاي ضدانقالب را 

اين تعهد . شي برچينند از مراكز آموز
انجام و دانشگاه ها به خاك وخون 

  .كشيده شدند
اولين نشانه هاي اين هجوم گسترده به 

 فروردين در دانشگاه 26دانشگاه ها در 
تبريز بعد از سخنراني هاشمي 
رفسنجاني و تحريك براي حمله به 
. كفار در دانشگاه ها آغاز مي شود
ه تعداد زيادي از دانشجويان دانشگا

تبريز مورد ضرب و جرح شديد قرار 
. گرفته و تعدادي دستگير مي گردند

 29دانشكده پلي تكنيك تهران در روز 
 و به دنبال آن دانشگاه تهران فروردين

به خاك و 
خون كشيده 
.  مي شود

حمله به 
دانشگاه 

اهواز در 
روز جمعه 

 فروردين 29
تا روز يك 

 31شنبه 
فروردين به 

سركردگي 
راديو . جنتي ده ها نفر كشته مي دهد

اهواز مرتبا پيام مي دهد كه كمونيست 
ها دارند برادران مسلمان را مي كشند و 

راي كمك به مسلمانان را پيام جنتي ب
 3حداقل جنازه . بارها پخش مي كند

نفر از دانشجويان كه فجيعانه به قتل 
رسيده بودند در رود كارون پيدا مي 

به چندين نفر از دختران دانشجو . شود 
تجاوز مي كنند و جنايتي را هم چون 

 ارديبهشت 3دانشگاه زاهدان در روز 
صادق نظيري در . انجام مي دهند

نشگاه زاهدان به گلوله بسته شده و دا
صدها دانشجو با ميله هاي آهني ، 

مضروب مي ... چوب ، كارد و 
 30دانشگاه شيراز در روز .گردند

فروردين قرباني خود نسرين رستمي را 
براي دفاع از دانشگاه ، سنگرآزادي مي 

پاسداران و اوباشان حزب . دهد
جمهوري اسالمي به رهبري هادي 

صاري استاندار و كريمي غفاري ، ان
دادستان بيدادگاه هاي اسالمي گيالن 
روز سه شنبه دانشجويان را دردانشگاه 
گيالن مورد حمله وحشيانه قرار مي 

  ....دهند و
پس از بستن دانشگاه ها ، ستاد انقالب 

جالل الدين (  عضو 7فرهنگي با 
فارسي ، شمس آل احمد ، رباني 

لي املشي ، باهنر ، حسن حبيبي ، ع
به دستور ) شريعتمداري و سروش 
اين ستاد به . خميني تشكيل مي گردد

منظور تجديد سازمان و برنامه ريزي 
دانشگاه ها براي بازگشايي  به سالخي 

مهدي گلشني ، اسرافيليان . مي پردازد
و حسن آيت نيز از جمله كساني هستند 
كه از خارج از اين ستاد به آن خط مي 

هدوي كني ، حسن عارفي ، م. دهند
عزيزاهللا خوشوقت ، احمد احمدي ، 
محمدخاتمي ، ميرحسين موسوي نيز 

 از جمله كساني هستند كه 62تا سال 
. به تركيب اوليه  ستاد اضافه مي شوند

با افزايش صورت گرفته به پيشنهاد 
خامنه اي و رفسنجاني و تاييد خميني 
ستاد به شوراي عالي انقالب فرهنگي 

 عضو كار را ادامه 17  تا16تبديل و با 
تجديدنظر در برنامه درسي . مي دهد

دانشگاه ها بويژه در علوم انساني كه 
آن را نجس مي دانستند و حتي در 
شعارهايشان آورده بودند كه علوم 

آغاز مي !  انساني اسالمي بايد گردد 
قرار شان اين بود كه علوم انساني .گردد

 اسالمي توليد كنند و محصوالت آن _
 نيز بايد مصباح يزدي و ستادش را

اين . مدرسه بافرالعلوم توليد مي نمودند
محصوالت در نهايت در اختيار 
مدرسين حوزه علميه قم قرار گرفت و 

اخراج .  جلد كتاب از آن بيرون آمد5
استادان و تصفيه و پاكسازي آن ها ، 
تعطيلي فعاليت هاي سياسي ، تغيير 

 مركز مديريت دانشگاه ها ،راه اندازي
نشر دانشگاهي و مدرسه تربيت مدرس 
از جمله وظايف  شوراي عالي انقالب 

  .فرهنگي شد
آيا آن نتايجي را كه رژيم با غلبه 
فضاي امنيتي بر دانشگاه ها و حاكم 
كردن نظام گزينش ، تشديد مهاجرت 
تحصيل كرده ها ، ركود و رخوت در 
محيط هاي دانشجويي و غيرسياسي 

نبال مي كرد كردن دانشجويان  د
 دانشگاه را از خفت آنها »شر«توانست 

خالص كند؟ پاسخي كه سال ها بعد 
جنبش دانشجويي به آنها داد جز اين 

بارديگر دانشگاه ها مركز كفار و . بود
بي دينان شد و اين بار نسل جديدي 
كه خود در مدارس خواسته بودند 
تربيت اسالمي شان كنند به ميدان آمده 

خود تداوم مبارزات بود تا با حضور 
. آزاديخواهانه دانشجويي را حفظ كند

بارديگر دانشگاه بمثابه سنگر آزادي 
خاري برچشم كور جكومت گران 

درسالگرد انقالب . اسالمي شد
 ، يادتمام شهداي 59ضدفرهنگي سال 

. دانشگاه را گرامي مي داريم
برمقاومتشان درمقابل ارتجاع درود مي 

 با آنان فرستيم و بارديگر هم صدا
اتحاد ، مبارزه ، « اعالم مي داريم كه 

  .شعار ماست » پيروزي 
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  كتابمعرفي 
 يتجناي يك بازخوان

  يفرهاديون هما
 

 Flieh, bevorيرا كتابي به زبان آلماني بانام اخ
der Morgen graut  قلم خانم مريم انصاري به 

 . استمنتشرشده Ehrenwirthتوسط انتشاراتي    
 داستان  جمله خواننده با ديدن  كتابدرادامه تيتر 

ه و  را خريدكتابيك زن ايراني تشويق مي شود كه 
  . خواندن آن را آغازنمايد

ي انديشم كه ملحظاتي .  را شروع مي كنم خواندنش
چرا اين كتاب بايد به زبان آلماني نوشته مي شد كه 

؟ اي م داشته باشم را نتوانالزمبراي خواندنش سرعت 
 صفحه پاياني مكاش به فارسي بود تا زودتر مي توانست

اما . مري بده و آن را به امانت به ديگم را ببينكتاب
 هم زبان نيستند منبااين فكر كه بگذار ديگراني كه 

 نيز آن را بخوانند از تامل بيشتر براين خواسته نابجا
  .ي داردم مبرحذر

ي ا ابعاد جنايت عليه بشريت را همه بدانند و بگذار 
 به ي اين داستان هاي واقعخواندنكاش كه  امكان 

  .همه زبان هاي دنيا فراهم شود
 همه كاره آن ،يت اقل، خود رهبرخوانده سازمان  طاهر

 توطئه گر مرموزترين چهره داستان است كه و
  اونام. توصيف مي شوديش كارهادرجابجاي كتاب 

 را به اين تعمق وامي دارد كه چرا خوانندههمواره  
 مبارزه انساندرسازماني كه براي آزادي و بهروزي 

 شند هدايتيكتاتورهايي درمسديد چنين بامي كرد  
 راچرا ما بايد در دامان خود چنين كساني . دگيرنقرار

بال وپر مي داديم كه خود را قيم همه چيز بيانگارند و 
 كه ول كن شود مشتبهآن قدر امر به خودشان هم 

معامله هم نبوده و هم چنان بر فقاهت خود پافشاري 
( يگر چهره هاي اين داستان واقعي ، ابراهيم باد. نمايند

 رسول ، اكبر، ،، حامد ، پرويز ، آزاده ، سپهر ) ي اب
دراتفاقات منعكس شده .... كاظم ، فرهاد ، ژاله و
. م تفاوت ها را مي بينيو مدركتاب آشنا مي گردي

ظرفيت آدم ها ، شيوه هاي برخوردشان به آن چه كه 
يرامونشان مي گذرد و روحيات انساني و درپ

 را دركتاب شده غيرانساني در شخصيت هاي نام برده
  .مبا داستان دنبال مي كني

 بارديگر بازخوانده 1986 ژانويه 24ي جنايت  بازخوان
  .شودمي 
ي سازمان اعضابه حامد، يكي از قديمي ترين ......

و به او مهلت چندساعته داده  شده حكم اخراج ابالغ 
. يلون را ترك كنددرگاپمي شود كه مقر راديو 

اد تفنگ بدست تحت  ، افر اودرمقابل اعتراض
 ودرحالي كه برزمين زوراسلحهاتوريته طاهر اورا به 

پست  به مي كشانند از ساختمان مقر دوركرده و
به ابي ، .  محل منتقلش مي سازندتركبازرسي براي 

 مي شود كه اخطاردادهاز كادرهاي اصلي سازمان  
 به عبارتي دنباله  وروابط خود را تصحيح نموده 

دراعتراض به اين .  نگيردراكنگره  برگزاري خواست
اقدامات خودسرانه طاهر و باند وابسته به او ، اعضاي 

 همراه با خانواده هايشان از مقر ديگري سازمانديگر 
در آستانه . گردندمي » گاپيلون« راهي » گالله « در 

ورود آنها به مقر راديو به دستور طاهر كه درصورت 
دازي شود، جنايت يرانت آنها  بهعدم تحويل سالح 

 ......گرددعملي مي 
 كه نويسنده در مقدمه نوشته يادآورمي گردد كه باآن

اين كتاب براساس يك داستان واقعي و با تغيير نام و 
 آن نوشته شده است اما بسياري گرانمشخصات بازي 

ازخوانندگان كامال مي دانند كه باچه كساني 
اي . اكنند دراين داستان آشنايي بيشتري پيدقراراست

ين داستان چنكاش كه اين پوشيده گويي ها حتي در 
  .هايي هم درنظرگرفته نشود

 كه واژه ها م از كتاب  مجبورهربخشبا پايان گرفتن 
چراكه داستان آشناي  . م مروركن دوبارهرا درذهن

ياري از آنهايي را كه مي بسزندگي خود و 
 ردوراني كه د. مشان را در صفحات آن مي يابمشناسي
 و باانرژي تمام دركنار مردم و براي روزوشب ايران

دوراني كه . م تالش مي كرديمانتحقق آرمان هاي
 درون سازماني درميان صفوف واحد اختالفات
 جدايي ها را تحميل مي  شكاف انداخته و دوستان

 و كشتار، روزهاي دربدري و سركوبدوران . كند
 و فرار شتيممخفي شدن از هرآن چه كه دوستشان دا

 ماني كه درانتظار قرباني به دنبالگزمگاناز دست 
 سالدوران بي خبري از سازماني كه بهترين . دبودن

 و م را درپيوند با آن سپري كرده ايمانهاي عمر
يني اش سنگ كه مانباالخره دوري از روابط عاطفي 

رسيدن روز موعود خروج از . منطقي نمي شناسد
 در رفقا   ديگر بهتان كشور و رفتن به منطقه اي ام

 را مان وظايف پيشارويو مجغرافيايي ديگر ملحق شوي
گذر از وحشت شناسايي و . مباتوان بيشتري دنبال كني

هايي كه كمك  ويانه راه و محبت هادرمدستگيري 
ي معين  هاي همه  با مكثبه اين... انجام مي شود

نويسنده هر آن چه دراين .  پرداخته شده استدرنوشته
در نتيجه يم مي كند و تقسبه آموخته با خواننده تجر

 كه صفحات بعدي كتاب را د تشويق مي گردخواننده
  .دكنباسرعت بيشتري دنبال 

 اعالميه مشترک
اعدام شش مبارز کرد توسط جمهوري 

 اسالمي را محکوم مي کنيم
  

حزب دموكرات كردستان ايران ، باصدور بيانيه اي 
پرده از جنايت دهشتناك 1382 فروردين 26در 

ديگري به وسيله رژيم جمهوري اسالمي برداشته 
جنبش اسالمي « براساس اين بيانيه ، افرادمسلح . است

 ، درحوالي 1375 آبان 28، در» راق كردستان ع
 تن از مبارزان كرد، وابسته به حزب 7حلبچه 

دموكرات كردستان ايران ، رادستگيركرده وبه رژيم 
يكي ازمبارزان ، از .اسالمي ايران تحويل داده است

مهلكه رهايي يافته است اما، شش تن ديگر، به نام 
ارشدرضائي ، محمدعزيزقادري ، يونس : هاي 
پور، عدنان اسماعيلي ، مظفركاظمي و معروف محمد

سهرابي ، پس از چندين هفته ، باتحمل فشار وشكنجه 
 .، بدون محاكمه اعدام گرديده اند

جنبش اسالمي كردستان عراق « ما، همدستي شرم آور
با جمهوري اسالمي را محكوم كرده ، از تمام » 

احزاب و سازمان هاي مترقي وآزاديخواه عراق نيز 
واهيم كه اين جريان را به خاطر همكاري با مي خ

جمهوري اسالمي . حمهوري اسالمي محكوم كنند
بيهوده مي كوشد جلوي مبارزات مردم كردستان، در 

ما بر . راه آزادي و احقاق حقوق ملي، را سد نمايد
اين باوريم كه مبارزه متحدانه براي برچيدن نظام 

مه جمهوري اسالمي وظيفه ايست كه مي بايست ه
احزاب و سازمان هاي مترقي و انسان هاي آزاده براي 

  .رسيدن به آن از هيچ تالشي دريغ نورزند
درشرايطي كه رژيم جمهوري اسالمي با تحريم 
گسترده انتخابات مجلس هفتم، بويژه در كردستان از 

هيچ گونه مشروعيتي درميان مردم ايران  
برخوردارنيست و درشرايطي كه همبستگي و شادي 

ردم كردستان ايران، در به رسميت شناختن حقوق م
ملي مردم كردستان عراق در قانون اساسي جديد آن 
كشور، خشم حكومت گران اسالمي را بيش از پيش 
برانگيخته است، دستگيري وسيع مردم كردستان بار 
ديگردردستور نيروهاي امنيتي رژيم  جمهوري 

 انتقام در چنين شرايطي امكان.اسالمي قرارگرفته است
از دستگير شدگان و زندانيان سياسي خطري است 
واقعي كه مقابله با آن هوشياري همه آزاديخواهان را 

  . مي طلبد
ما با ابراز نگراني عميق براي  جان دستگيرشدگان و 
زندانيان سياسي دركردستان وضمن اعالم همبستگي 
با حزب دموكرات كردستان ايران ، همدردي عميق 

نواده هاي جانباختگان ، اعضا و كادرها و خود را با خا
  .رهبري اين حزب ابراز مي داريم

  
  جاودان باد ياد همه جانباختگان خلق كرد

  1383سي و يكم فروردين 
  2004نوزده آوريل 

  سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
  )اكثريت(شوراي مركزي سازمان فدائيان خلق ايران 

راه (مركزي سازمان كارگران انقالبي ايران كميته 
  )كارگر

  كومه له سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان 
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     كارگراني جهانيبرقرار باد  همبستگ
ست كه كارگران سراسر جهان ي كارگران، روزيللمن الي بيروز همبستگ–بهشت يازده اردي –اول ماه مه 
ر  دارند و صفوف خود را دي مياد مبارزات گذشته شان را گرامي ،رندي گي خود را جشن ميدستاوردها

آشكارشدن با .  سازندي  متحدتر ميكش  فارغ از ستم و بهرهيجاد جهانيه ادفاع از حقوقشان و مبارزه در را
 ين اجتماعيه حقوق و تاميه داران عليد تهاجم دولتها و سرماي، با تشديبرالي شدن نئوليهانتبعات دردناك ج
ن يشتريگر نقاط جهان كه بيانه و دي در خاورميستيالي امپريهايران و با ادامه جنگ افروزيمزد و حقوق بگ

ت و يز اهمي و رزم مشترك كارگران و زحمتكشان ني زحمتكش است، همبستگين متوجه توده هالطمات آ
ل ين و برزيز كه از آرژانتي سال گذشته نيمبارزات حق طلبانه كارگران، ط. افته استيشتر ي بس بيضرورت

. ش بگذاردي را به نما خودي و قاره ايه ادامه داشته، بعضا توانسته است ابعاد جهاني و روسيگرفته تا كره جنوب
 صلح يروهايگر اقشار و ني به همراه دكا و متحدانش به عراق، كارگران ي آمريچنان كه در سالگرد لشكركش

ل ي در اواي اروپائ »روز اقدام «ن ي مختلف برگزار كردند و دردومي را در كشور هايعيطلب، تظاهرات وس
دردفاع از اشتغال و حقوق .... و  ا، فرانسهيتاليلمان، اماه گذشته، صدها هزارتن از كارگران و زحمتكشان آ

  .ابانها آمدندي به خياجتماع
ه داران، همچنان، ازستم و فشار يان وسرمايه شوم حكومت مالير سايران، كارگران در زيهن ما ايدر م

ش يه خويل اوياسي و سيم مردم از حقوق مدنيت عظيران كه همچون اكثريكارگران ا.  برندي رنج ميافزونتر
 و يران دولتيان و مديتهاجم گسترده كارفرما.  را متحمل شدنديز فشار مضاعفيمحرومند، درسال گذشته ن

 يران، در خارج كردن بخشهاي مزد و حقوق بگيي ابتدايشتر حقوق و دستĤوردهاي در سلب بيخصوص
 موقت، در يبه قراردادها ي استخداميع قراردادهايل وسي از كارگران از شمول قانون كار، در تبديگريد

ت ي كارگران در حاكمي حقوقي و بين قانويان بير عري، تصو....  گسترده شاغالن و يكار سازياخراج و ب
» خاتون آباد« دفاع مجتمع مس يت هولناك كشتار كارگران بيجنا. را آشكار ساختي اسالميجمهور

  . نشان داديبا زحمتكشان را بروشند رژيم ي شدي و دشمنيت واقعيكرمان در بهمن ماه گذشته، ماه
 كسب يبران در دفاع از حق كار و اشتغال و راي ها و فشار ها، كارگران اين سركوبگريبه رغم همه ا

اعتراضات و اعتصابات كارگران . ديده و نخواهند كشيكار نكشي عادالنه شان، دست از تالش و پيخواستها
ن مبارزات حق ي از تداوم ايز گذشته، نمونه روشني در اراك، آبادان، خارك و اصفهان در پائيميپتروش

» ايران خودرو«عتراضات واحد هاي ، اي نساجي از كارخانه هايادي زداعتصاب و اعتراض در تعدا. طلبانه بود
ديگري از حركتهاي ي ، نمونه ها.... كرمان و هرمزگان، و ران دكتورسازي، تجمعات اعتراضي معدنچياو تر

اعتراضي كارگران در ارتباط با حقوق معوقه، اخراج، و انواع ديگر اجحافات و حق كشي ها از سوي مديران 
كارگران معترض، بويژه با تجمع در مراكز شهرها و با بستن جاده ها تالش كردند كه . ان بوديامو كارفر

اين تالشها و مبارزات . ر توده ها را جلب نمايندصداي اعتراض خود را رساتر ساخته و حمايت ديگر اقشا
رگرو متحد شدن  طاقت فرسا ديكبار ديگر نشان داد كه رها شدن كارگران از زير بار ستم و فشارهاي

صفوف و گسترش مبارزه مشترك و جمعي آنان است و مبارزه براي ايجاد تشكل هاي آزاد و مستقل 
مبارزه طبقه كارگر  ايران از مبارزات . راه محسوب مي شودكارگري نيز گامي اساسي و ضروري در اين 

تواند و بايد از حمايت جهاني بيشتري  يز مكارگران در ديگر جوامع  جدا نيست و تقويت و گسترش آن ني
 .برخوردار شود

  
  !برقرار باد همبستگي جهاني كارگران

  !سرنگون باد رژيم ماليان و سرمايه داران
  !زنده باد سوسياليسم

 ازمان اتحاد فداييان خلق ايرانس
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