
     
  ! پرستاران را تنها نگذاريم        

                                                                                      

  الله حسين پور 
  

رای    ران ب تاری در اي غل پرس ه ش ی ک ا از دوران ال ه س
ت  ته اس د، گذش ی ش وب م رم آور محس ده ای ش . ع

ل در ج ورانس نايتنگ ه فل ی ک د، دوران ی ش تيده م ان پرس ه
ی     تاری را برم غل پرس ه ش ی ک ا، دختران ران ام در اي
تان        ا در بيمارس ل، دکتره راد فامي ر اف ت تحقي د، تح گزيدن

د ی گرفتن رار م اران ق ب بيم ی از جان ا و حت غل . ه ش
ا       د و تنه ی ش وب نم ان محس اری برايش تاری افتخ پرس

ان        انواده ش ود و خ اش خ أمين مع رای ت ود ب ی ب . راه
ی پرس  د  برخ ی کردن ی م ان را مخف اب . تار بودنش انتخ

تاری   ته پرس رين"رش ر      " آخ ک دخت رای ي ه ب ود ک ی ب راه
  . جهت ادامه تحصيل باقی می ماند

  2  بقيه در صفحه                                                 
  

=================================    
  

  !   کر مشترک         
                                                                                                         

 t.roozbeh@freenet.de             تقی روزبه
  

ه یک ب هائی که هر باألخره پس از مدتی سکوت،چهره
 سازماندهی رفراندوم در کارگردانی و خود نقشی در فراخور

داشتند،آقایان  دیگریک همکاری با در خارج کشور
 یکی از حسين باقرزاده و رضاپهلوی، سازگارا، محسن

آقای علی ( اجرائی اکثریت-اعضای هئيت سياسی
مطالب و  آمده و  همزمان به روی صحنه بطور) مختاری

ابهامات ایجاد  مورد رفراندوم و سؤاالت و هائی را در پيام
 بطور گرچه این اظهارات هرکدام.کردند شده حول آن ابراز

های  گيری و تم ،اما دارای جهت جداگانه مطرح شدند
اظهارنظرهای فوق حاوی  سوی دیگر از. مشترکی بودند

 درستی شماری از نکات تازه ای نبودند،اما تأکيدی بودند بر
 چپ و  ادعاها و انتقادهای اصلی اپوزیسيون

ها و  خواهان دمکرات نسبت به ماهيت، هدف جمهوری
هم وجودداشت  هائی  ها، ناگفته گفته وه برعال .ها عملکرد آن

اریم به این د این جا نگاهی در. هستند حد خود مهم که در
   .ها ها و ناگفته گفته

  3بقيه در صفحه                                                 
  -----------------------------------------------------------  

  کنگره کار کانادا نامه اعتراضی  
    13     ص        ! به محمد خاتمی     

      

  
  

  گفتگو با  ليال صادقی         
  --------------------------------------------------------      6 در صفحه                       !     يکی از پرستاران معترض تهران 

  

  نظرخواهی مجله پژوهشی نگاه      
    از يوسف آبخون            

         پيرامون مسائل طبقه کارگر
   و مبارزه ضد سرمايه داری      

  11              ص =قسمت دوم و آخر =        
  

      
   پيام تسليت به مناسبت         
   ! دانش آموز و معلم١٦ دلخراش مرگ     

  13در صفحه                      
  *********** ************************   

  مشخصات تشکل کارگری    
 به مثابه جنبش اجتماعی طبقه 

  داری کارگر عليه سرمايه
 نقدی بر نظرات محسن حکيمی

 
  حشمت محسنی 

  
   9                       در صفحه  

    

  )راه کارگر ( ران انقالبی ايران  خبری کميته مرکزی سازمان کارگ–  نشريه سياسی                 
     2005   ژانويه 16         1383    دی27      يکشنبه 234    شماره     آرش کمانگر :  سردبير         



 2

  
  ادامه از صفحه يک  

  

  !پرستاران را تنها نگذاريم         
  

اکنون اما ، 
يک تاريخ از 
آن دوران 
. گذشته است

خيلی چيزها 
تغيير کرده 

ديگر . است
دختری از 
اينکه پرستار 

  .است شرم نمی کند
  . ديگر انتخاب رشته پرستاری، آخرين راه در تحصيالت نيست

ر دختری که پرستار می شود، زندگی او و خانواده اش از  ديگ
تضمين مالی برخوردار نيست، برعکس حقوقی که به او تعلق می 

 130حدود . گيرد،گاها مخارج شخصی وی را نيز تأمين نمی کند
هزار تومان ماهانه، آن هم به پرستارانی با سابقه شغلی پرداخت 

 بتوانند حقوق بيشتری برخی از پرستاران برای اينکه. می گردد
داشته باشند، خود را به مناطق بد آب و هوا منتقل می کنند و در 

درحالی که کار يک پرستار . بدترين شرايط مجبور به کار می شوند
در مجاورت بيمارها، خود کار دشواری محسوب می گردد، زيرا 
همواره با مشکالت جسمی و روحی بيمارو احتمال سرايت بيماری 

  .است و می بايست به طور ويژه به او پرداخت شودروبرو 
  ديگر مواظبت از چند بيمار در يک اتاق بيمارستان به عهده يک 

 تخت پرستاری 40 تا 30پرستار نيست، بلکه او بايد همزمان از 
بيهوده نيست که وقتی پای بيماری به بيمارستان می رسد، . کند

اه داری؟ پس همراهت همر: "اولين سئوال پرستاران از او اينست
همراه . اکنون بيمار در بيمارستان بدون همراه معنی ندارد" کو؟

در حالی که طبق . جای خالی پرستار را در بيمارستان ها پر می کند
برنامه توسعه سوم و چهارم، هرگونه استخدام محدود شده است و 

پرستاران مدتی است که ديگر نه . پرستاری نيز از همين زمره است
نها استخدام نمی شوند، بلکه با کوچک ترين بهانه ای از کار ت

  . برکنار می گردند
ديگر انتخاب کار در شب يا روز به عهده پرستار نيست، بلکه 

 بار مجبور به شب کاری ست، در حالی که هيچ گونه 14-15ماهانه 
  .مزايايی جهت شيفت شبانه به او تعلق نمی گيرد

او را حتی . رای شغل پرستاریديگر مرخصی افسانه ای ست ب
بخاطر بيماری نيز مرخص نمی کنند تا حدی که خود بر تخت 

همان گونه که برای . بيمارستان جای گيرد و شايد ديگر بلند نشود
. او مريض بود ولی مجبور به کار.  ساله اتفاق افتاد28پرستاری 

رئيس بيمارستان با مرخصی او موافقت نمی کند تا اينکه بر روی 
همان تخت هايی که روزانه مرتب می کرد، می خوابد و ديگر هرگز 

  .برنمی خيزد
ديگر شرايط کاری پرستار، ساعات کارش و وظائف روزانه اش که 

اين شرايط . در قرارداد اوليه به ثبت رسيده است، قابل اجراء نيست
پرستار در بيمارستان به يک . تنها بر روی کاغذ باقی می مانند

ک بدل می شود واز شدت کار نمی تواند کمر راست ماشين متحر
چه انتظاری می توان داشت که پرستار به بيماران توجه کند، . کند

پرستاری که اگر يک لحظه . محبت کند و به نيازهايش پاسخ دهد
بيشتر وقت خود را در کنار تختی صرف کند، طبيعتا از وقت تخت 

 را به دنبال خود های ديگر زده است، و اعتراض ساير بيماران
پرستار می داند که با کوچک ترين نارضايتی از کار او، . دارد

  .آری خيلی چيزها تغيير کرده است .اخراج می شود
پرستاران، قبل از هر چيز زنانی هستند که در جامعه ما ، در خانه و 
در کوچه و خيابان و از همه بيشتر در شغل خود تحت ستم چندگانه 

 ها نه تنها  به عنوان يک زن به طور مداوم سرکوب آن. قرار دارند
شده و مورد تحقير قرار می گيرند، بلکه مضافا به علت شغل خود 

آماری که از ميزان افسردگی زنان . نيز سرکوب و تحقير می شوند
بيشتر از . حکايت می کند، در ميان پرستاران به اوج خود می رسد

 مزمن رنج می برند و  درصد پرستاران از بيماری دپرسيون85
عالوه بر . روز به روز بر ميزان خودکشی بين آنان افزوده می گردد

تحقير و تبعيض های مردساالرانه، عدم امنيت شغلی،  اخراج های 
  .پی در پی و بی آيندگی نيز باعث وجود افسردگی می شود

سرعت خصوصی سازی در امر بهداشت، درمان و پزشکی نيز يکی 
. شدت گرفتن بی آيندگی در شغل پرستاری گشته استاز عوامل مهم 

پرستارانی که به استخدام بخش خصوصی در می آيند، از هيچ گونه 
امنيت شغلی برخوردار نيستند و مجبورند بسيار بيشتر از حد 

حذف خصوصی سازی درمان و بهداشت يکی از . معمول کار کنند
با . استخواست های اصلی پرستاران در حرکت اخيرشان بوده 

اينکه صاحبان بيمارستان های خصوصی بيشترين سود را از طريق 
پذيرش بيماران ثروتمند و پولدار می برند، اما پرستارانی که در 
بيمارستان های خصوصی کار می کنند،  از هيچ گونه مزايايی بهره 
مند نمی شوند و برعکس، هر آن در معرض اخراج قرار می گيرند، 

  .يای استخدام رسمی برخوردار شوندبدون آنکه از مزا
پرستاران، اين قشر بشدت زحمتکش در جامعه ما، که صحبت از 

هزار ، تنها در بخش خصوصی می شود، در حرکت اخيرشان 100
 نفر در مقابل مجلس، برای چند 200حدود . اما، چه تنها بودند

ساعت تجمع کرده و با قول های برخی نمايندگان مجلس بر سر کار 
مجلسی که عاطل و باطل، فقط برای تزيين رژيم .  بازگشتندخود

اسالمی برجا باقی مانده، عرضه به تصويب رساندن " جمهوری"
طرح ها و اليحه های خود را نيز ندارد، تا چه رسد به اين که چند 
نماينده از همين مجلس بر سر درب آن پديدار شوند و قول هايی به 

  !تحصن کنندگان بدهند
ت که سازمان نظام پرستاری و خانه پرستار، تنها چگونه اس

 پرستار را در مقابل مجلس  سازمان دهند؟ چه شد 200توانسته اند 
 سال پيش با حرکت 2آن همبستگی پرشور پرستاران  که حدود 

 ميليارد 20هماهنگ خود، دولت را مجبور به پذيرش يک بودجه 
ای که از دی ماه بودجه . تومانی جهت افزايش حقوق پرستاران کرد

 قابل پرداخت است،  اما شنيده می شود که هنوز اثری از 83
 هزارتومان در ماه است، ديده نشده 35افزايش حقوق که تنها 

  . است
سازمان های غيردولتی زنان کجا بودند، آيا دفاع از پرستاران، دفاع 

  از زنان محسوب نمی شود؟
 از تحصن سازمان های کارگری و مدافع زحمت کشان چرا
  پرستاران، اين قشر عميقا زحمتکش، حمايت نکردند؟ 

چرا سازمان های دانشجويی به اين حرکت پرستاران اهميت الزم را 
  ندادند؟ 

تا زمانی که پرستاران تنها بمانند و اقشار ديگر در جامعه آن ها را 
همراهی نکنند، تا زمانی که پرستاران آن همبستگی الزم و آن 

رسی به ن  فشار به دولت، کسب نکنند، دست آوردقاطعيت را در
   . خواسته های برحق آنان، سرابی بيش نيست
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  !کر کشترک              
  
  

   ها ناگفته -الف
  

ها، به روشنی  ها وهم زمانی وکرمشترک آن گرچه خود این پيام
،اما خبرازهماهنگی و رایزنی قبلی این جریانات بایکدیگر می داد

،  طفره رفتن ازپاسخ به سؤاالت مطرح شده ازجانب افکارعمومی
اند و چه  یعنی چه ازسوی کسانی که فراخوان را امضاء کرده

ها روشنگرانه  اند،خود بهمان اندازه گفته هائی که امضاء نکرده آن
باین ترتيب انبوه سؤاالت وابهامات مطرح شده درمورد نقش این .بود

اخوان،دامنه وکم وکيف وزمان شروع همکاری جریانات درتنظيم فر
خواهی با سلطنت طلبان،هدف وچگونگی  بين مدعيان جمهوری

وعلت اصراربرتشکيل آن عليرغم "شورای برگزاری رفراندوم"وترکيب 
مخالفت فراخوان دهندگان داخل کشور،هدف ونحوه تنظيم 

نویس مقدماتی قانونی اساسی جدید ودست بدست شدن  پيش
های   محافل خاص وچگونگی وکم وکيف ارتباط با قدرتآن درميان

بزرگ که بقول آقای سازگارا،موجب برداشتن کاله ازسرشان 
پاسخ  شده است،همگی بی"اپوزیسيون فهميده"باحترام
ها  ها ترجيح دادندکه بدون اشاره ازکنارآن آن.ماندند
ها دردفاع وتوجيه اقدامات  های آن گونه که گفته همان.بگذرند
های خود ونيزانتقادهای بعمل آمده نسبت به راهبرد رفراندوم  وهدف

های  گرچه ارتباطات و نشست.نيز بسيارسست و شکننده بود
پرده واعالم نشده درمورد یک مسأله عمومی سياسی  پشت

باموازین اوليه دمکراسی وضرورت شفافيت درتناقض آشکاراست 
 کوچک خود،یاد ومتأسفانه بطور کاریکاتورگونه ودرحد همان مقياس

-  اسالمی ومؤتلفين لييرال های سرکردگان جمهوری روش آورادامه
ها درآستانه انقالب بهمن،درشکل دادن به شورای  مذهبی آن

آن زمان وتنظيم پيش نویس سندقانون ) شورای انقالب(رهبری
اساسی درپشت درهای بسته وازباالی سرمردم توسط 

هائی ازسندفوق   بخشاست وبا وجود آن که حتی"خودگماشتگان"
ها منتشرشده وقابل انکارنيست،بااین وجود  حتی دربرخی ازسایت

بی تردید این رازداری سنگين . ها دریغ ازیک توضيح حداقل درمورد آن
دهد دامنه این  می نخست آن که نشان. ازسه جهت مهم است

قادر به  ها همکاری وميزان اطالعات درزپيداکرده آن چنان است که آن
  درحالی که طبيعی بوداگرشایعاتی چنين گسترده.نيستند یب آنتکذ

. شد  می نيست،تکذیب بود، واگرریگی درکفش کسی نادرست می
آن که باصطالح  دوم آن که اعتراف به آن را درشرایط کنونی و پيش از

که  وسوم آن.دانند شده باشد،آسيب پذیرمی شرایط ذهنی فراهم
يوه حرکت با چراغ خاموش،هم ها، بش قراراست این نوع همکاری

  .چنان ادامه پيداکند
  

  ها گفته  - ب
  

های  های فوق،تالش برای کاستن ازحساسيت  عالوه برناگفته
سواری ومصادره شعاررفراندوم برای  بوجود آمده نسبت به موج

ای خود وجه مشترک اظهارات این  پيشبرد مقاصد سياسی و برنامه
د که نقش و اقدامات ها تالش کردن آن.نفررا تشکيل می دهد٤

های خود را صرفا درحد حمایت طبيعی ازفراخوان رفراندوم  وفعاليت
عالوه برآن تالش برای توجيه تناقضات .توسط داخل کشورعنوان کنند

رفراندوم و پاسخ به انتقادهای مطرح شده نسبت به آن و کاستن 
های  هائی که دربرابراین پروژه قرارگرفته ازهدف ها وچالش ازتنش
رضاپهلوی تالش کرد که قبل ازهرچيز با حمایت صریح .هابود آن دیگر

او تالش کرد .طلبان مخالف رفراندوم را آرام کند از رفراندوم، سلطنت
قبل ) برای رفراندوم(تا ازیکسو ازدخيل بستن به صندوق رأی

ازسرنگونی رژیم ودرحيات جمهوری اسالمی دفاع کند وازسوی 
علی و نوع سلطه آن مانع حصول پيش دیگر بگوید که طبع رژیم ف

اودرعين حال تالش کرد با طرح . های تحقق رفراندوم است شرط
مسائلی چون ضرورت مقابله با آميزش دین و دولت،تساوی مرد و 

های دینی واقوام ایرانی،برانتقادهائی که نسبت  زن و حقوق اقليت
این به نارسائی پالتفرم بعمل آمده ومانع پيوستن دیگرانی به 

وی که قاعدتا باید خود را برنده .فراخوان شده است، دلجوئی کند
را ابزار مناسبی برای گسترش نفوذ  اصلی این فراخوان دانسته و آن

عمومی بداند،در پيام خود فراموش نکرد که از ایده  خود برجنبش
آینده،که اتحاد وهمکاری  مسکوت گذاشتن شکل و ساختارنظام

  .ن استواراست دفاع کندحول فراخوان بر پایه آ
 که بعنوان ٨١دراین ميان آقای حسين باقرزاده که اووحاميان منشور

طلبان به اردوی باصطالح دمکراسی  اسب تروا برای ورود سلطنت
کسوتی دارند،ونيز  خواهان افتخارپيش" جمهوری"ها با   آن واتئالف

 و ای خودهستند درمظان مصادره شعاررفراندوم برای مقاصد برنامه
پرده  های پشت قبال نيز ناپرهيزی کرده و حضورخود دربندو بست

درمورد فراخوان رفراندوم را با اعالم پيشاپيش توافقات مهمی که 
خواهد شد برمال ساخته بودند وحتی قبل ازعلنی  عنقریب اعالم

ای برای سازماندهی جنبش  شدن فراخوان رفراندوم تشکيل جبهه
ند،باانتشارمطلبی تالش کرد که این نقش رفراندوم را تدارک دیده بو

 را کمرنگ و زائل سازد و آن ٨١خود و حاميان گردآمده حول منشور
  . هارا به شایعه پراکنی طرفداران تئوری تؤطئه نسبت دهد

اما ازحق نباید گذشت که دراین ميان وضعيت سازمان اکثریت 
برجه این سازمان که هم چون کبوتردو.انگيزتربود     ازهمه رقت

ای درميان حاميان  خواهان و آشيانه ای درميان جمهوری آشيانه
ها  طلبان داشت،وشرمگين ازافشاء شدن  نشست ائتالف باسلطنت

و توافقات پشت پرده اش با آن دیگران،تالش براستی نافرجامی را 
هائی  بعمل آورد که ازطریق توضيحات سست ومتناقض با سياست

ت، مخالفت سازمان خود با ائتالف اس بردآن که عمال مشغول پيش
خواهان و سلطنت طلبان را که باموج انتقاد روبه  بين جمهوری

 را رفع  ائتالف عمال صورت گرفته تزایدی مواجه شده،اعالم دارد واین
توان سردربرف فروبرد ودرشرایطی  براستی تاکی می. و رجوع کند

چون محسن که خود صادرکنندگان فراخوان و کارگردانان اصلی آن 
و " جمهوری خواهان"سازگارا و یا کسانی چون رضاپهلوی ازاتحاد
گرفته سخن به ميان  سلطنت طلبان به مثابه امری صورت

ها گریخت و به سياست  ها و ازبيان آن آورند،ازنگاه به واقعيت می
  .نبرمتوسل شد؟" انجام بده و نامش"

ه بعنوان محلل سازگارا اشاره کرد ک وباألخره باید به سخنان محسن
اصلی داخل و خارج ولوالی اتصال جریانات مختلف و بدليل آن که 

کنندگان اصلی فراخوان رفراندوم است خود را موظف  یکی ازامضاء
های او حقيقتا بدليل  پاسخ. پرسش پاسخ بدهد١٣دیده که به 

است ونياز به هيچ گونه "خود افشاگر"سستی بيش ازاندازه،
ای از  برعکس صراحت واعترافات او درپاره.افشاگری اضافی ندارد

خواهان دمکرات و نيروهای رادیکال  مواردمهم که مورد انتقادجمهوری
چپ قراردارد وعموما ازسوی اکثرحاميان فراخوان تکذیب وانکارمی 

دراین جا نگاه .شود،درستی آن ادعاها را مورد تأیيد قرار می دهد
  : های وی کوتاهی داریم به فرازهای ازپاسخ

  
 رفراندوم قراراست درحيات جمهوری اسالمی -

  .گيرد صورت
  

یکی ازانتقادات اصلی مخالفين فراخوان موجود توهم پراکنی آن 
درمورد امکان برگزاری همه پرسی توسط رژیم جمهوری اسالمی 

  . بود
 گرچه درپاسخ به این سؤال که آیارفراندوم قرار است درزمان حيات -

شود یا پس از سرنگونی آن،آقای سازگارا جمهوری اسالمی برگزار
دهد ضمن ارائه پاسخ مثبت به آن، به پيروی ازتزمعروف  ترجيح می

بهترین دفاع حمله است،آن رابخيال خود با حمله به نقطه ضعف 
که ناشی ازنگرش خود وی منبی برمعادل گرفتن انقالب با -حریف

هرحال اما در. ترکيب کند-اسالمی و خشونت است رژیم جمهوری
اسالمی  درنزد اواین صراحت دارد که رفراندوم درزمان حيات جمهوری

ين بهم. گردد ی طرح آن بالموضوع میشود و گرنه بزعم و انجام می
گوید که اگر قرارباشد نظامی سرنگون شود،درآنصورت چه  دليل می

  می داردکه باروشن  نيازی به رفراندوم هست ودرهمين رابطه اعالم
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شدن نتيجه آراء مردم، نهادهای موجود متعلق به نظام کنونی 
صورت تمامی نهادهای نظامی و  والبد درآن. اعتبارمی شوند بی

های  غيرنظامی داوطلبانه جل و پالس خود را جمع کرده وبه حجره
  .خود درقم بازخواهندگشت

دیگری ازهمان امضاء دانيم این نظر دربرابرنظر شمار چنان که می
  کنندگان اوليه فراخوان ونيزبسياری  ازحمایت کنندگان قراردارد که 

اند درنظام مطلقه کنونی چنين چيزی ناممکن است و  ابراز داشته
  .این راهر بچه دبستانی هم می داند

گان قبل از دادن  است که آیا بهتر نبودکه فراخوان دهنده  پرسش این
که  بست کنونی است، و چنان  گشاینده بناند فراخوانی که مدعی

مشهوداست نه زمان وپيش شرط های آن و نه فاعل و به سرانجام 
رساننده آن و نه موضوعش بدرستی حتی برای خود صادرکنندگان 

های متضادی ازآن وجود  اوليه فراخوان روشن نيست ودریافت
داردابتدابين خود روشن می ساختندکه براستی دنبال چه چيزی 

شد، چه بسا  می هستند؟اگر چنين ضرورتی جدی انگاشته 
سست بودن بنياد شعاررفراندوم به مثابه یک شعارراهبردی روشن 

ای که هرکس با ظن خود  شد وازبوجود آمدن چنين بازارمکاره می
آمد و ازاتالف انرژی و  می است،جلوگيری بعمل یاردیگری شده

  . شد های ناشی ازآن ممانعت می سرخوردگی
  
های شکست  اندیشه بند ناف رفراندوم و -

  خورده اصالح طلبان
  

معلوم ) چنين رضاپهلوی وهم(سازگارا  های محسن طبق گفته
قراراست که ازطریق  اسالمی  شود که سرنوشت جمهوری می

واین دقيقا بر بنياد .گردد صندوق رأی وتحميل آن به رژیم روشن
 شکست خورده اصالح طلبان دولتی  اندیشه

ای که نادرستی خود را درطی یک دوره آزمون  اندیشه.تواراستاس
 ٨ای وبه بهائی سنگين درطی زمانی معادل  وخطای بزرگ توده

از این رو رفراندوم بعنوان شعارمرکزی .سال نشان داده است
وراهبردی برای گذرازنظام کنونی به نظام جدید در کنه خود 

جهاتی حتی بربازآفرینی یک توهم استواراست والبته از
 .ها طلبان حکومتی وغيرحکومتی مدافع آن نيرومندترازتوهم اصالح
طلبان دولتی این توهم درمحدوده باوربه  یعنی اگردرنزد اصالح

صندوق رأی با درنظرگرفتن ظرفيت وچهارچوب نظام حاکم قابل تصور 
بود، درنزد مدافعان رفراندوم این توهم درحد امکان تغييرکل نظام 

 بهمين دليل شعاررفراندوم را باید یک شعارپارادوکس !.حاکم هست
اسالمی  صندوق رأی درنظام جمهوری بشمارآورد که ازیکسوتوهم به

یعنی ميراث بجامانده ازدوره سپری شده دوم خرداد را باخود یدک 
کشد، وازسوی دیگربا رساندن آن باوج خوددرپی تغييرکل نظام  می

گوئيم  ن رواست که میازای.است"جادوی صندوق رأی"از طریق
اگرشعاررفراندوم بيش ازحد الزم جدی گرفته شود، واگربخواهد 

زمين بندشود واگرنخواهد درجایگاه  ازآسمان فرود آمده و پایش به
طبيعی وبایسته خود قرارگيرد،بندازبندش گسسته شده 

  . انکارخود خواهد پرداخت وبه
خواهان  جمهوری سازگارا این انتقاد مخالفين چپ و تأکيدات محسن

دموکرات را که ایده برقراری رفراندوم درنظام جمهوری اسالمی 
بربنياد یک توهم و آگاهی کاذب بناشده وازانتشاریک توهم تغذیه 

  . کند، به خوبی مدلل می کند می
  
  شبح انقالب   ترس از-
  

ها وشبح  اگرترس از فراروی مطالبات انباشته شده پائينی
طلبان وکنارنهادن باصطالح  صالحانقالب،موجب فلج شدن ا
یعنی امری که شروع جنبش (فشارازپائين درنزد آنان شد

،درنزد سازگارا و ) سرآغازآن بود٧٨تير١٨مردمی سال - دانشجوئی
طراحان رفراندوم نيزدقيقا همان ترس موجب پناه بردن به باز آفرینی 

ودرست بهمين دليل .های رأی می شود توهم نسبت به صندوق
شده و دارای خصلت  وق یک بازآفرینی آگاهانه محسوبتوهم ف

واگروی برسم تعارف نامی . ایدئوژیک و آگاهی کاذب است
 رود،آن را فقط از باب فشاربه حکومت  ازباصطالح جنبش بکارمی

را بقول خودش چنان  و آن.کند ودرخدمت صندوق رأی تعریف می
 که کند وبرایش کف و سقف می سازد بندی می بهداشتی بسته

بادقت ریاضی ازقبل معلوم است که ازکجا باید شروع شود و درکجا 
بعنوان مثال طبق دستورالعمل فوق جنبش . باید پایان یابد

 نباید ازسقف - البته وقتی زمانش فرابرسد والزم افتد- اعتراضی
  .اعتصاب باالتربرود و مثال به تظاهرات خيابانی فراروید

کند ونه جنبشی  یت پيدامیجنبش اما نه باسفارش کسی موجود
رأی جمهوری  های رأی توسط مردمی که ازصندوق حول صندوق

  .اند، می توان بوجود آورد اسالمی عبورکرده
خواهان و سلطنت طلبان به مثابه "جمهوری"ائتالف واتحاد بين - ٥

  آن چه که نقداست
یکی ازادعاهای منتقدین آن بوده است که اگرشعاررفراندوم بعنوان 

زمين بندنيست ونسيه  رراهبردی و کاربردی پایش بهیک شعا
پاسخ شماره . است،اما ائتالف وهمکاری حول آن نقداست

محسن سازگارا مهرتأیيدی است براین ادعا که توسط بسياری ١١
  :ازمدافعان رفراندوم انکارشده ومی شود

تمام حرف اينجا است که با "می گوید١١وی در پاسخ به سؤال 
پشتيبانی گرايشات و گروه های متفاوت سياسی طرح رفراندوم و 

اتحادی شکل گرفته است که اسباب تعجب محافل بين از آن، 
ايرانيان نشان داده اند که قادرند حتی . است المللی نيز شده

اختالفات بزرگی مثل سلطنت و جمهوريت را نيز در اين مرحله کنار 
م با يکديگر بگذارند و بر سر يک هدف روشن و مشخص مثل رفراندو

 و حل اين اختالفات را نيز به مجلس مؤسسان منتخب اتحاد نمايند
دهند که مکانيزمی دموکراتيک برای  مردم واگذار نمايند و اجازه

  ". پيشبرد مبارزه سياسی آنان حاکم باشد
بنابراین روشن است که اتحادی حول پيشبرد فرایند رفراندوم ونه 

دصرفا حول پراکندن ایده حتی آن گونه که گاهی ادعامی شو
های  رفراندوم، صورت گرفته است که قراراست تا تحقق هدف

  . برده شود اش پيش گانه پنج
آیا صریح ترازاین می توان به ادعای اپوزیسيون دمکرات مبنی بر 
تالش برای شکل دادن یک جبهه ضداستبدادی مبتنی برهمه باهم 

ن بربسترپروژه طلبا و سلطنت) شرمگين(خواهان  توسط جمهوری
  رفراندوم صحه گذاشت؟ 

 ادعا می کند که ١١اودرفراز دیگری ازپاسخ خود به سؤال
دنياکالهش رابه احترام اپوزیسيون دمکرات وفهميده ایران 

که چه  آن واین  ما البته ازچندوچون .ازسربرداشته است
اطالعيم وطبيعتا  اند،بی کشورها کاله خود را ازسربرداشته ميزان

تری دراین حوزه داشته  ازگارا باید اطالعات مشخصآقای س
توان تصدیق کردکه ادعای  می اما صرفنظرازکم وکيف آن درکل .باشد

های بزرگ  آخرچرا نباید قدرت. رسد گزافی بنظرنمی
المللی فرش  که برای ورود نيروهای بين"اپوزیسيونی"برای

 ملل برای کند و حتی درانتظار تغييرمنشورسازمان قرمزپهن
کند،کاله  می شماری   لحظه  بزرگ های هموارساختن مداخله قدرت

ازسربرندارند؟واگرهم هنوزکاله ازسربرنداشته باشند منتظرآنند که 
به بينند این اپوزیسيون تازه به دوران رسيده تاچه حد قابليت 

  .ماندگاری و گسترش دارد
آوردهای فراخوان درعرصه  ازحق نباید گذشت بيالن دست

واین .  آن درعرصه داخلی بيشتراست آوردهای مللی ازدستال بين
هرگزنباید فراموش کرد که .البته باگوهر فراخوان نيز درانطباق است

درفراخوان همه پرسی نقش عنصر خارجی درافکندن زنگوله بگردن 
  .گربه وحشی نقش کليدی دارد

  
پروژه  فرادستی گفتمان ليبراليستی بر  -

  رفراندوم
  

خود ضمن دفاع ازگفتمان ٤ازگارا درپاسخ شمارهآقای محسن س
ها  ليبراليستی واین که سخنی با مدافعان انقالب وکمونيست

   ميالدي،در عصر 2005اگر کسی در آستانه سال :"نداردمی گوید
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جهانی شدن، پس از فروپاشی اردوی کمونيسم و به 

وص پس از عبور ملت ايران از گفتمان انقالبی و ورودش خص
به دوره گفتمان ليبراليستی و دموکراتيک هنوز درصدد 
برپائی يک انقالب کمونيستی است، قاعدتًا هيچ حرف و 

  ." سخنی با او نيست
 برخالف تصور آقای سازگارا درکشورما خواست ملت فقط در 

خالصه - لييرالی گفتمان نئو - دفاع ازیک صدا و یک گفتمان
بلکه چه ایشان را پسندآید و چه نه،گفتمان . نمی شود

ای  ودراندازه. گفتمان آزادی و برابری :دیگری هم وجود دارد
اش  که مدافعان گفتمان نئوليبرالی نمی توانند نادیده

نبایدفراموش کردکه آقای سازگارا فقط به مخالفت با .بگيرند
بلکه اساسا منکر وجود .کند گفتمان آزادی وبرابری اکتفا نمی

دانيم که انکارموجودی که وجود دارد،مقدمه  ومی.است آن
های  انکارحق موجودیت وی است وآبشخوراصلی ایدئولوژی

گونه که  گفتمان مزبور آن. دهد گرا را تشکيل می تماميت
با فروپاشی اردوگاه شرق ) یا آرزودارند(پندارند ایشان می

ه چند گروه کمونيستی هم دچارفروپاشی نشد و منحصر ب
ازقضا اگرگوشی برای شنيدن و چشمی برای دیدن .نيست

وجود داشته باشد،این روزها می توان حضور آن را 
دراعتراضات ده ها هزارپرستار و دراعتراضات صدها هزار 

های  کارگر نسبت به سياست های نئوليبرالی و سياست
ی تعدیل اقتصادی حاکميت وازجمله مخالفت با خصوص

و اتفاقا همان دانشجویانی که آقای . سازی مشاهده کرد
سازگارا سنگ حمایت ازآنان را به سينه می زند،دراعتراضات 

 آذرامسال با شعارها وپالکاردهای متعددخود،نشان دادند 16
که دورازچشم ایشان،ازمدافعان جدی شعارنان،برابری 

های  التردید سازگارا و بسياری از نئوليبر بی.وآزادی هستند
ها و مطالبات مردم  وطنی ما،نه فقط به این خواست

آگاهند،بلکه دقيقا بخاطر وقوف به این مطالبات درپشت 
هایش  سنگری که دیواره.اند گرفته شعاررفراندوم سنگر

است که  تر از آن برخالف تصور مدافعان آن بسيار سست
توان  می چرا که از آن طریق نه. کنند تصورش را می

گيری کرد ونه حرکت مردم  سالمی را وادار به کنارها جمهوری
چندان نيازی به .   را حول صندوق های رأی منجمد ساخت

استعداد پيشگوئی کردن نيست اگر ادعا کنيم که 
ها  طلبان دولتی و منزوی شدن آن سرنوشت اصالح

درنزدمردم بزودی گریبان کسانی را که نخواستند و نمی 
  .گرفت م را فرابگيرند،خواهدخواهنداز آن درس های الز

          
   83 دیماه 20                                    

  
  

                          
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *       
  

  سر دبير هفته نامه 
                                

arash.k@rahekargar.net       
   

    روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
   

    تلفن عمومي سازمان
   

              6777819- 40- 49                
   

    شماره فاکس سازمان 
  

     43455804-1-33  
     

  سايت راديو برابری 
  

   www.radiobarabari.net  
  

  سايت راه کارگر   
  

          www.rahekargar.net    
 

  سايت اتحاد چپ کارگری
                               
www.etehadchap.com  

   
  سايت راديو صدای کارگران ايران      

       
      www.sedayekargaran.com   

  
مشخص" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان
 .نيستند 
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  گفتگو با  ليال صادقی               
  
   !   يکی از پرستاران معترض تهران  
  
  
  

  : يادداشت 
رستاران هفته ای که پشت سر گذاشتيم ، با تجمع اعتراضی پ در   

برابر مجلس شورای اسالمی  در شيراز و سپس در تهران و در
 پرستاران برای طرح مطالبات خود و دفاع از ٠روبرو بوديم 

خواسته های خويش هر چند مدت دست به اعتراض می زنند ، در 
اين رابطه به نقل از راديو برابری گفتگوی يکی از برنامه سازان 

 با کهانتخاب کرديم ه نامه ، برای هفت صادقی راراديو با خانم ليال
با تشکر  . پاره ای تغيرات گفتاری به نوشتاری آنرا انتشار می دهيم

   !برابری از دست اندر کاران راديو
  

  ه نامه راه کارگر  هفت                                
    

 *********************************************************        ********  
                             

با سالم خدمت خانم ليال صادقی که در اين گفتگو : پرسش   
 خانم صادقی در هفته های اخير ما ٠شرکت می کنيد

شاهد اعتراضات و تحصن بخش عمده ای از پرستاران در 
 طبق اخبار دريافتی با خبر شديم که جمعی از ٠ايران بوديم 

) ١٣٨٣ دی ٢٠(جمع شيراز در روز يکشنبه پرستاران بعد از ت
 شما بعنوان يک پرستار ٠در مقابل مجلس تجمع کردند 

پرستاران چه در بخش  ای که  مشکالت عمدهبفرماييد 
خصوصی و چه در بخش دولتی ، چه در زمينه اقتصادی و 
چه در زمينه کاری با آن دست به گريبانند چيست و آيا اصوال 

   دولتی هم هست يا نه ؟فرقی بين بخش خصوصی و
   
اين چند سئوال در يک سئوال است که من اميدوارم پاسخ :  پاسخ  

 ی و دولتی تفاوت فاحشی وجود دارداالن بين بخش خصوص! بدهم 
برداشتند بخش : منتهی امروز عمده مشکالت پرستاران اين استکه

دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند و اين يعنی در واقع 
درمان که اين خود يک فاجعه برای  کردن وزارت بهداشت وخصوصی 

 بيمارسان های دولتی با روسای دانشگاه ٠درمان و پزشکی است 
کال تبانی می کنند و پرستاران در قبال مبلغی که دريافت می کنند 

 يا ٢٠٠و آن مبلغ دريافتی مرتب کاهش پيدا می کند ، يعنی مثال 
اين پرستاران پرداخت بشود اين کمتر  تومان يا هر چقدر در ازاء ٣٠٠

 آنهم با ٠از نصف مبلغی است که دست پرستار می رسد 
 شيفت ٢٩ يعنی ما االن ٠شيفتهای کاری فوق العاده سنگين 

(  ساعت کار صورت می گيرد که بچه ها ١٩٨کاری داريم که معادل 
 ١۴٠پرستار دارند مرتب شيفت می دهند با حقو ق ) همکاران 
ی باشد که هر قدر پيش و اين تازه بخش دولتی ما م ن ، هزار توما

هم می شود و اين تنها به هفته های اخير مربوط  ترمی رويم بد
نمی شود بلکه مدت هاست که نظام پرستاری ما را دربر گرفته و 

  ! اين جريان دارد به پيش می رود
 در طی اين مدت اعتراضات ما را يا نشنيده گرفتند يا به حساب  
سائل سياسی گذاشتند در صورتی که عمده مسائل ما فقط م

مسائل صنفی است و مسائل سياسی به هيچ عنوان در آن 
 ٠دخالت نداشته است و اينان با دخالتشان آنرا سياسی می کنند 

 يعنی ٠ما فقط مطالبات مان را خواستيم ، استخدام را بر داشتند 
 خود من فارغ ٠االن در حدود چند ساله که استخدام نکردند 

 ٩ يا ٨التحصيل دانشکده تهرانم و از دانشگاه تهران مدرک گرفتم و 
سال هم سابقه کار دارم ولی دارم با اين شرايط يعنی با شرايط 

 هزار تومان ١۴٠ تا شيفت کاری می روم ولی دريافتی من ٣٠ تا ٢٩
است که از آن حق بيمه را کم می کنند و در نهايت چيزی در حدود 

  !زار تومان دستمان را می گيرد ه١٣٠
 تخت ، تنها دو پرستار است يعنی عمال تمام وقت ۴٠ تا ٣٠ در ازاء   

 اگر اشتباهی يا هر چيز ديگری صورت گيرد ، به ٠پرستار پر است 
اين همه زير استاندارد بين .  هرحال دو پرستار و اين همه تخت 

 وضع در بخش های خصوصی در واقع! المللی محسوب می شود
 معاونت درمان دانشگاه می آيند و ٠بمراتب بدتر از اين قضيه است 

تنها روی ارزشيابی بيمارستان و وضعيت کاری پرستاری نظارت می 
 تا جاييکه من اطالع دارم در ٠کنند و کاری به حقوق پرستار ندارند 

اکثر بيمارستان های تهران و اکثر بيمارستان های کشور ، مطالبات 
کامال به تعويق می افتد و پنج ماه و شش ماه اين پرستاری 

 مسئولين هيچ اقدامی نمی کند بلکه فقط به ٠مطالبات تاخير دارد 
می زنند ، ما واقعا نمی دانيم اين  خاطر ارزشيابی بيمارستان سر

ارزشيابی با چه معيار و چه مالکی صورت می گيرد ؟ آنهايی که بر 
ه مشکالت برای آنهايی که  عمد٠شمردم عمده مشکالت ما است 

ده ساله تقريبا فارغ التحصيل شدند ، اينستکه استخدامی صورت 
نگرفته و اگر استخدامی صورت بگيرد به اينصورت است که می آيند 
، ابتداء اولويت بندی می کنند و تازه اينها تماما از پيش تعين شده 

ان به نسبت به سابقه کارشو است ، آنهايی که سابقه کار دارند 
ساعت کاری شون اعتراض دارند ، نسبت به مطالبات عقب افتاده 

   ٠شان اعتراض دارند ، به کناری نهاده می شوند 
ايران کارانه يک پزشک ممکن است از چند ميليون باال بزند ولی   در 

کارانه يک پرستار درحد کم تر ، بستگی به بيمارستانهای مختلف 
 هزار تومان است آنهم با ٢۵ و ٢٠  تا١٠دارد ، يعنی نهايتا بين 

 ٣٠  دولت قول داده که ٠فشار کاری که روی پيکره پرستار است 
درصد به حقوق ها اضافه کنند ، هنوز ما چيزی نديديم ، قول دادند 
که استخدام بکنند که البته اينها همه فورماليته است ، همه از 

ايران ندارد  ين شده است و هنوز پرستار هيچ جايگاهی در يپيش تع
  !اين از قضيه مالی 

 از طرف ديگر فشار کاری که هست ، تقريبا به جرئت می توانم 
 در صد پرستارها ، چه آنهايی که ساليان سال استخدام ٨۵  بگويم 

رسمی هستند و چه آنهايی که تازه شروع به کار کرده اند ، چه 
افسردگی دانشکده پرستاری ، سر گرم کارند ، دچار  آنهايی که در

خودکشی ها در پرستاری های ما خيلی باال است ،   آمار٠هستند 
 سال درس خواندن و استخدام نشدن ، اميد ۴بخاطر اينکه بعد از 
 پرستارهای ما با اين همه تالش و اين همه ٠به زندگی ندارند 

پيگيری ها ، باز می رسند به اين که در مراکز خيريه يا مراکز 
اين مراکز خصوصی ، خيريه ، دارالشفاها و خصوصی که مثل قارچ 

 ٣٠اينجور برنامه ها هر روزه سبز می شوند ، کار کنند آنهم به ازاء 
 ساعت کاری است که حق ٢٠٠ تا شيفت معادل کاری که برابر

  .  هزار تومان است٩٠ تا ٨٠ا از انجام اين کارها ، معادل هپرستار
: ر ايران اينستکه  اين توضيحات ، عمده مشکالت ما د از بعد

هيچکس حرف ما را نمی فهمد ، هيچکس نيست به داد ما ها 
 نظام ٠دام کنيم برسد و ما خودمان واقعا مانديم که از چه کانالی اق

 هر موقع که صحبت از ٠متری پيش می رود پرستاری ما ميلي
که اعتصاب در شغل پرستاری اصال : اعتصاب شده ، فوری گفتند 

لی خوب ، آمديم قبول کرديم که اين اعتصاب هيچ  خي٠معنی ندارد 
 ٠معنی ندارد ، بسيار خوب خيلی از امکانات را حذف کرديد 

اورژانسی ها را جواب کرديد ، که آنهم بشدت سرکوب شد و 
 ٠ خيلی سريع اخراج می کنند ٠بشدت با بچه ها مخالفت شد 

نار کوچکترين صحبت که بشود ، بچه ها مجبورند با اين وضعيت ک
د ، عالقه به کار از يکطرف ، بيکاری از طرف ن چون می بين٠بيايند 

ديگر ، مسائل اقتصادی به يک سو ، تمام اينها معضالتی است که 
در ايران وجود دارد و بچه ها اکثرا سعی می کنند از اين شهر به آن 
شهر بروند ، بطوريکه بخشا می روند به زاهدان و به نقاط دور يا بد 

وا تا در شرايط سخت ، حقوق بيشتری را دريافت کنند ولی آب و ه
 يعنی ما می بينيم ، بچه هايی که به اين ٠هيچ فرقی نمی کند

نقاط رفتند ، دقيقا در همان وضعيتی هستند که در تبريز است يا در 
 در اين ميان ٠تهران است و در شهر های مرکزی بزرگ وجود دارد 

 و هستند روسا کامال در جريان ا٠دانشگاه کامال در جريان است 
    ٠ باشد ها مربوط به بيمارستاناين مسئله ، امری نيست که تنها
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   .....گفتگو با  ليال صادقی        

  
  

 اينکه در واقع ما ، ٠از خود دانشگاه و وزارت آب می خورد مسئله 
آن وزارت و رئيس ما را ، آنی که بعنوان وزير از راه می رسد و به 

اه وارد می شود ، ما نتوانيم بعنوان پرستار ، او را با خودمان دانشگ
اگر اين است ، پس ديگر چه حقی و حرفی برای ! همگام کنيم

برای بيماری که زير دست : گفتن باقی می ماند؟ جز اينکه بگوييم 
 ما وقتی برای بيماری که کم کاری ٠پرستار ها است ، متاسفيم 

نيم که چرا کم کاری صورت می صورت می گيرد ، اعتراض می ک
ما در حد همين حقوقی که می گيريم ، کار می :  می گويند ٠گيرد 
 فشار روی پرستاری فوق العاده زياد است ، چه از طريق ٠کنيم 

  ! روسای بيمارستان و چه از طريق باالتر ها
  

خانم ليال صادقی آيا بين بخش خصوصی و :  پرسش     
تا آنجا که اطالع داريم ، گويا دولتی تفاوتی است ؟ چون 

 ساعت در ماه به کار مشغول ١٩٠بخش خصوصی در حدود 
 ساعت اعالم شده است ، در اين ١۴۴است و بخش دولتی 
  زمينه چه می گوييد؟ 

  
 من االن در ٠چنين چيزی اصال وجود ندارد ! غلط است  :  پاسخ     

 که استخدام کسی برای آن بخش دولت٠بخش دولتی هستم 
 بخش دولتی مثال ٠ ساعت وجود دارد ١۴۴رسمی است اين 
 سال ، کار می کند ، حق تحصيلی را ٢۵ يا ٢٠کسی که با سابقه 

می گيرد ، کرايه اش را می گيرد ، بله اين صحت دارد، ولی برای 
 لذا ٠ سال کار می کند ، اين امکان وجود ندارد ١١ يا ١٠آنی که 

ی ، بخاطر اينکه ، اين بودجه از اين را واگذار کردند به بخش خصوص
ی دانند اين يک  در صورتی که نم٠روی دوش دولت بر داشته شود 

 دقيقا همان ويرانه ای است که روی ٠ است یفاجعه و يک ويران
 يعنی اين چرخ دنده ی بيمارستان دارد ، ٠برده ها پياده می کنند 

 و هيچ پرستاری در امان! روی برده های پرستاری می چرخد
ی هم باشند و هم يکدست  پرستاران بعنوان اينکه حام٠نيست 

 همه اين قشر اجتماعی در سر بزنگاهها کار را ، بایدعمل کنند 
بخش خصوصی که در دل بخش دولتی ها جا دارد در  ٠تعطيل کنند 

يعنی از بخش دولتی جدا نيست همين  ساعتی که شما می 
اگر هم اينطور باشد ، رسيده و اين اشتباه بعرض شما ، فرماييد 

 باشند که هایی باشد ، شايد آنان سر پرستارشاملد یشا
 باشند که از امکانات ويژه ای هاییند ، شايد آنهستر سوپروايز

 و گرنه در جاييکه من کار می کنم وضع به اين صورت و برخوردارند 
  پرستار حق شب کاری دارد ٠براين منوالی است که توضيح دادم 

رانه داده می شود ، نه حق شيفت در گردش داده می ولی نه کا
 با کوچکتری اعتراضی ، ٠شود ، هيچ کدام اين ها نيست 

اعتراضی ، تهديد مسئولين مخالفت می کنند ودر برابر کوچکترين 
 بچه ها در بخشهای ويژه دارند کار می کنند ٠ یمبه اخراج می شو

) اف _ ال _ وی (، ) يو _ سی _ سی ( ، )  يو_ سی _ آی  (، در 
 من تعجب می کنم که اين ٠منتهی وضع به همين وضعيت است 

 ساعت را بعرض شما رسانده و به شکلی شده که وضعيت ١۴٠
 ٢٠ بله در درون سابقه کارهای ٠اين دو بخش مخدوش شده است 

 ساله مان يک چنين قضيه ای وجود دارد که اينها تالش می ٣٠تا 
الش می کنند در جهت گرفتن حق کنند در جهت مطالباتشان ت

شيرشون در جهت کرفتن پاسشون ، ولی نمی دانند آن خانه ای 
ويران است و دارد ويران می شود به چه صورت بست که از پای 

است ؟ االن اعالن کردند که حول مسئله استخدامی بعد از ساليان 
سال ، می خواهند استخدام کنند ، ولی همين را هم آمدند به 

 بدين معنی که اگر شرکت کردی که کردی و ٠ادواری کردند صورت 
 جدا از اين يک ٠اگر شرکت نکردی ، حق شرکت کردن نداری 

ن شرايط سنگين را چه کسی سری شرايط سنگين گذاشتند و اي
ده د ، غير از آنهايی که از پيش تعين شمی تواند در آن شرکت کن

  ؟ند ا

وشنگر شما خانم صادقی از توضيحات ر: پرسش      
 ضمنا مطرح شده است که دولت بودجه ای در ٠متشکريم 

 ميليارد تومان به اين بخش وزارت بهداشت ٢٠حدود 
 هزار تومان به حقوق ٣۵تخصيص داده و قراره چيزی حدود 

 آيا اين قول و قرار ٠پرستاران بخش دولتی اضافه بشود 
   دولتی انجام شده و صورت گرفته است ؟

  
! هيچ عنوان ، يعنی اين مربوط به مدت ها پيش است به :  پاسخ   

 آقای پزشکيان ٠ هزار تومان را تازه اضافه کردند ٣۵البته اين مبلغ 
اظهار داشتند که ما اينرا اضافه می کنيم ، بخاطر اينکه بچه ها و 

صن کردند ، منتهی ما تا بحال حجمن ها گام به گام پيش رفتند و تان
می شود ن حال بيمارستانهای خصوصی هيچ چيز نديديم و شامل

چون که اينها بطور صريح اعالم می کنند که ما در مسائل 
 طبعيتا خصوصی ٠بيمارستان خصوصی ، نمی توانيم دخالت کنيم 

هايی که در دل بيمارستانهای دولتی و دانشگاهی ما هم است ، 
تومان و اين   هزار٣۵در مورد اين ها هم صادق است يعنی اين 

 ای که شما فرموديد ، تعلق بگيرند ، که هنوز هيچ خبری از بودجه
آن نيست فقط در مقام حرف است ، آيا سال ديگر ، دو سال ديگر 
صورت گيرد ، ما نمی دانيم ، چون اينها هميشه به تعويق می افتد 

ما تا زمانی که اينرا نبينيم ، تا زمانی ! و فقط در مايه حرف است 
 نيايد ، تا زمانيکه ما يک پرستار را چه از که ساعت کاری ما پائين

طرف خود جامعه و چه دولت برسميت نشناسد ، ما نمی توانيم 
 واقعيت همين است که هنوز ما برسميت ٠اين قضيه را باور کنيم 

 در صورتيکه اگر واقعا بخواهيم ، حسابش را ٠شناخته نشديم 
جان بکنيم ، مسئله درمان شوخی نيست ، مسئله استکه با 

هزاران هزار بيماردر ارتباط است و ما به هيچ عنوان نمی توانيم يک 
 اکثر دوستان پرستار ما ، اين چنين ٠وجدان کاری داشته باشد 

  . وضعيتی را دارند
 درصد ٩٠ تا ٨٠ من دارم خدمت شما عرض می کنم ،بيش از 

پرستارهای ما دچار افسردگی شديد هستند ، دچار اين هستند 
د ؟ يعنی وضع اين پرستار ها ، همه اش چه کنيم ، چه که چه کنن

کنيم است؟ پرستار هايی هستند که با گريه وارد بازار کار می 
شوند و با گريه شب کاری خود را ادامه می دهند ، بخاطر چی ؟ 

 بخاطر اينکه مدير ٠بخاطر اينکه هيچ نظام هماهنگی وجود ندارد 
پرستار بوده ، نمی تواند بيمارستان بعنوان کسی که روزی خودش 

 به هيچ عنوان از پرستار حمايت نمی کند و من ٠حمايت بکنند 
تعجب می کنم ، آنی که زمانی خودش پرستار بوده ، زمانی پشت 
ميز نشين بوده و خود اين شرايط را گذارنده ، چطور شرايط بچه ها 

 مرخصی به هيچ عنوان ، نه استحقاقی ، نه ٠درک نمی کند 
 در گزارش شماره اخير نشريه نظام ٠ی معنی ندارد استحالج

 ساله ما ، ٢٨پرستاری يکی از پرستارهای ما فوت کرده ، پرستار 
به اين علت که آمده به رئيس اش گفته ، من مريض هستم و اين 
را نپذيرفتند که به او مرخصی بدهند و اين بعد از مدتی پيگيری ، 

، همان بخشی که »  ؛ او آی ؛ سی« سر کار آمدن ، سرانجام در 
خوش کار می کرده ، بستری می شود و بعد از چند روز هم می 

 اين را چه کسی جوابگو است ؟ آيا آن چند ميلياردی که در ٠ميرد 
هزار تومان است ؟ چه ٣۵نظر گرفته اند ، جوابگو است ؟ آيا اين 

  چيزی می تواند ، جواب ما را بدهد؟ 
  

ا اشاره داشتيد به يک سری خانم صادقی شم:  پرسش     
حرکتهای اعتراضی در هفته اخير ، مخصوصا ما اطالع 

 پرستار دست ۵٠٠داشتيم که پنج روز پيش در شيراز حدود 
به اعتراضی و تحصن زدند و اخبار دريافتی ما گواه است که 

 ٠قراره پرستاران در تهران بزرگ برابر مجلس اجتماع کنند 
ران درشهرهای مختلف بويژه اين حرکتهای اعتراضی پرستا

آنچه که در روزهای گذشته و آنچه برای آينده در دستور 
کارپرستاران است که قراره انجام گيرد ، در رابطه با اين 

   اعتراضات شما چه اطالعی داريد ؟
  

 ٠اين حرکات از طرف انجمن پرستاری اعالم می شود : پاسخ        
 ما ٠ يک واحد صنفی هستيم انجمن پرستاری اعالم می کند که ما

 ما مطالبات خودمان را می خواهيم ٠هيچ کاری به سياست نداريم 
   منتهی در ٠يعنی اين مسئله ای که مربوط به چند ماه پيش بود 
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   .....گفتگو با  ليال صادقی               
                    

  
  

سياست بخاطر اينکه ، فوری بر گشتند به آن مهر ! نطفه خفه شد 
 ، مهر اين را می زنند که شما داريد ، وارد اين می شويد که زدند

 اينکه در جريان هستم نه تنها در شيراز که در ٠اختالل ايجاد بکنيد 
مشهد ، نه تنها در مشهد که اصفهان ، نه تنها در اصفهان که 
بعنوان بخشهای از بيمارستانهای خصوصی مختلف همه دست به 

از طرف نظام :  ولی اين قضيه ، می گويم اين حرکت می زنند
پرستاری دارد ، پيش می رود و دارند حمايت می کنند و بچه ها 

 حاال اينکه حدود سه ماه يا چهار ماه ٠قرار است که جمع بشوند 
پيش قول دارد که در کوتاه مدت رسيدگی کنند ولی چندين ماه به 

ها تنظيم کردند ، اگر تاخير افتاد و در نهايت اليحه پيشنادی که بچه 
با اين مدت جواب ما را ندهند ، منتظر حرکت های بعدی ما باشند 

 اين را اعالم کردند ولی ببينيم که درحرکت روز يکشنبه چه می ٠
شود ؟ آيا واقعامسئولين به حرفهايشان عمل می کنند يا نه ؟ يا 

 و ، رد می کنند! اينکه به اصطالح سر پرستاران را شيره می مالند
 ما بايد ٠آنرا موکول می کنند به ماههای آينده و به سالهای ديگر 

 اگر عمل مثبتی ديديم که فرجی ٠عمل مثبتی از اينها ببينيم 
  .نی اينکه خصوصی سازی را حذف کننداست و اولين اقدام شان يع

  
خانم صادقی امروزه بشکل کلی چه انجمن و :  پرسش      

ا را سازمان دهی می کنند تشکل هايی ، اين حرکتهای شم
و آيا اصوال اعتمادی به پيگيری اين تشکلها برای دستيابی 

  به خواستهای برحق پرستاران وجود دارد يا نه ؟ 
  

اين يک مسئله شخصی است و تقريبا می توانم بگويم :  پاسخ      
با وجود تعداد بسيار زياد پرستار ها ، تعداد کمی شرکت می کنند 

 اعتماد وجود ندارد يا بخاطر اينکه تا بحال حرکت  بخاطر اينکه٠
 اگر يک حرکتی مثبتی صورت بگيرد ، ٠مثبتی صورت نگرفته است 

مثال حدود چند ماه پيش ، به نام ما حتی با رهبری جلسه داشتند 
 منتهی کی ها با رهبری جلسه داشتند ؟ کسانی جلسه ٠

 با مديريت  کسانی که خودشان٠داشتند که از موضع قدرت بودند 
بودند ، کسانی که جايگاه مشخصی داشتند ، نه آن پرستاری که 

 هر ١٢ تا ١٠ ساعت شيفت می دهند ، نه آن پرستاری که ١٩
شب دارد کار می کند يا در ماه بدون هيچ اعتراضی برای کار می 
آيد و اگر اعتراضی بکند ، در جا حکم اخراجش را دستش می دهند 

 هستند که دارند مسائل را به اسم پرستارها اينها! که برود بيرون 
پيش می برند ، يعنی نمی آيند به من نوعی بفرض بگويند که فردا 

 در صورتی که در جريان ٠شما در اين اعتصاب شرکت بکنيد 
هستيم و بچه ها در شکلهای مختلفی شرکت می کنند ولی 

  اينها يی که نه٠عمده کسانی که شرکت می کنند اينها هستند 
 چون هيچ گاه ٠استحقاق شرکت دارند و نه هيچ استحقاق ديگری 

مدافع حق و حقوق پرستاری نيستند ، بلکه مدافع بی معنی کردن 
 بنظر من برای آنها مسئله فقط صرفا فورماليته ٠کارها هستند 

  !است 
بله پس اين حرکتهای اعتراضی خود جوش از :  پرسش      

د ، آنها که واقعا طرف خود پرستاران صورت می گير
  استحقاق دفاع از خودشان را دارند ، آنها چگونه است ؟ 

  
ِ آنها که ٠آن امر جدايی است ، بله آن امر جدايی است :  پاسخ     

ينها بصورت خود جوش صورت می گيرد ، کامال امر جدايی است و ا
می آيند و با نظام هماهنگ می کنند که فردا می خواهند در مقابل 

 من ٠مجلس قرار بگيرند به هر حال اينها هم شرکت می کنند 
نمی گوييم که صرفا مديريت ها و اين کسانی که زير مجموعه 

  بله پرستار های خود جوش ما ٠شان هستند ، شرکت نمی کنند 
اين قضيه شرکت می کنند و ، پرستار های زحمتکش ما ، در 

 حرف من اينه که مالقات ٠هستند ولی حرف من چيز ديگری است 
با رهبری مالقات با مجلس ، مالقات با دکتر پزشکيان ، مالقات با 
ديگری و غيره وظيفه ، وظيفه پرستار زحمکش است نه وظيفه آنی 

 حقوق و مزايای بااليی می گيرد و بهر ٠که جايگاه مشخص دارد 
 اينها در نزد ما امنيت ٠ل تثبيت شده و امنيت شغلی دارد حا

شغلی وجود ندارد ، پرستارن االن به اين نتيجه رسيده اند ، که 
بصورت خود جوش ، جنبش و حرکت خود جوش بپا کنند و با آن 

 با آن بيمارستان حاکم است ، با آن رئيس ٠نظامی که حاکم است 
تها از جمله حرکت فردا در برابر بيمارستان بر خورد بکنند و در حرک

 منتهی می ٠مجلس می خواهند تحصن بکنند ، شرکت بکنند 
گويم همه اينها موکول می شود که بينيم ، بعدا چه جوری می 

   ٠شود 
خانم صادقی همانجوری که اطالع داريد ، سال :  پرسش     

گذشته ، ما شايد حرکت اعتراضی معلمان بوديم ولی 
ت اعتراضی پرستاران ، هر دو گروه امسال شايد حرک

اجتماعی تا حدی از مشکالت يکسانی رنج می برند ، آيا 
فکر نمی کنيد اين حرکت ها بايد بهم پيوند بخورد؟ آنروز می 
بايست پرستاران از معلمين حمايت می کردند و امروز 
معلمين از پرستاران و همينطور ديگر جنبش ها از يکديگر 

 اين خواستهای يکسان بهم پيوند حمايت کنند تا بشود
بخورند تا بتوانند به خواستهای واقعی خودشان دست پيدا 

  کنند ؟
سئوال شما دو قشر جدا از هم را در بر می گيرد ، :  پاسخ     

درست است چه معلمين و چه پرستاران هر دو را بخواهيم به 
ار  منتهی پرستارها زير ب٠عنوان يک قشر زحمتکش در نظر بگيريم 

اين قضيه نمی روند ، يعنی هنوز نتوانسته باور بکنيد که آن 
 معلم سه ماه تعطيالت ٠جايگاهی که معلم داره ، پرستار هم دارد 

را دارد ، معلم ساعت کاری خيلی کم متری دارد ، معلم يک سری 
 اين حق ٠امتيازاتی دارد که پرستار آن امتيازات آنان را ندارند 

 واقعا فکرش را بکنيد ، خودتان بياييد ، توی طبيعی پرستار است که
يد ، متوجه کندر بيمارستان در اين شرايط کار اين نظام کار بکنيد و 
 بله اگر ٠د تار نمی تواند از معلم حمايت بکنمی شويد که پرس

 ولی ما می بينيم که نه حمايتی نمی ٠حمايت بکنند خوب بود 
د ، قضايای پرستار ها بکنشود ، نه معلم می آيد خودش را درگير 

نه پرستار می آيد خودش را در گير قضايای معلم بکند ، اگر اينطور 
بود مسلما قضيه خيلی راحت تر پيش می رفت ، مسلما به 
مطالبات عقب افتاده خيلی راحت تر می توانستند ، دست پيدا 
بکنند و از امسال به سال بعد و سالهای بعد تر کشيده نمی شد ، 

ينگونه عمل نمی گردد ، االن می بينيم که به اينصورت است چون ا
٠   

خانم صادقی از شما خيلی متشکرم که در اين :  رادیو     
 برای شما و ديگر همکارانتان در ٠گفتگو شرکت کرديد 

سر ايران ، آرزوی موفقيت داريم و اميدواريم با تاسر
تهای حرکتهای اعتراضی که شروع کردند ، بتوانند به خواس

بحق انسانی شان دست پيدا کنند ، خيلی ممنون که با ما 
   ٠همراه شديد 

  
 من هم اميدوارم که صدای ما ٠خيلی ممنون :  صادقی ليال     

حداقل همين طور يکه در داخل ايران بلند شده و اين حرکتهای خود 
 همانطور ٠جوش از طرف پرستاران و معلمين دارد، صورت می گيرد 

 به تمام دنيا رسيده شود که در داخل ايران بر ما چه هم صدای ما
 من ٠وضعی می گذرد و چه حق و حقوقی از ما پايمال می شود 

  !! هم از شما متشکرم
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  مشخصات تشکل کارگری به مثابه 
  داری جنبش اجتماعی طبقه کارگر عليه سرمايه

  
  نقدی بر نظرات محسن حکيمی

  
   =صسمت اول = 

 
تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی "تزهای که تحت عنوان 
اساسًا توسط آقای حکيمی فرموله " داری طبقه کارگر عليه سرمایه

این سه سند . شده در سه سند توضيح و تشریح شده است
 در کرج قرائت 1382اند از تزهایی که در روز اول ماه مه سال  عبارت

»  سندیکا بی بدیل نيست« نام ای است به شد، دومين سند مقاله
که در روزنامه شرق انتشار یافته و باالخره متن سخنرانی آقای 
. حکيمی در پالتاک که بعدًا به صورت نوشته انتشار یافته است

آقای حکيمی البته تنها مدافع تشکل مورد نظر نيست بلکه آقای 
تشکل فراگير ضد " ای تحت عنوان  مراد عظيمی نيز در نوشته

. یابی دفاع کرده است از این طرح سازمان" ها داری و شيوه مایهسر
ام و  من در این نوشته البته به اسناد آقای حکيمی مراجعه کرده

کنم بررسی آنها به نحوی نقد نوشته آقای عظيمی نيز  فکر می
  .محسوب شود

مشخصات تشکل کارگری بر طبق این اسناد تا آنجا که من 
  : استام به قرار زیر  فهميده

این تشکل یک تشکل موقت نيست بلکه بر عکس به قول : الف
منظور من از تشکل، سازمان غير حزبی و دایمی "آقای حکيمی 

یعنی با شوراهای انقالبی کارگران فرق ) 1". (طبقه کارگر است
. دارد و چيزی شبيه شوراهای کنترل در مقطع انقالب ایران است

شورا تشکل دائمی کارگران "آقای حکيمی در برابر اين نظر آه 
" آید و نه در هر شرایطی نيست و فقط در دوران انقالب به وجود می

در مقابل این پاسخ باید گفت آن نوع سازمان کارگری که : "گوید می
فقط در اوضاع انقالبی به وجود آمد شورای انقالبی کارگران برای 

به "  شورا"کسب قدرت است و نه آنچه در مقطع انقالب ایران نام 
بی شک، شوراهای کارگری اوایل انقالب ایران خصلت . خود گرفت
بارزترین نمونه این خصلت، کنترل کارگران . داری داشتند ضد سرمایه

اهداف آنها به هيچ وجه کسب قدرت سياسی . بر توليد و توزیع بود
دهد  بنابراین، نفس پيدایش این نوع تشکل در ایران نشان می. نبود

داری باشد اما هدف آن نه  تواند ضد سرمایه کارگری میکه تشکل 
مقطعی و برای کسب قدرت سياسی بلکه مبارزه دائمی با 

یا دست کم هدف اوليه آن کسب قدرت . داری باشد سرمایه
  )2".(سياسی نباشد

خاستگاه کارگران در مبارزه " فلسفه وجودی این تشکل از -ب
استنتاج " ر و سرمایهبه علت وجود تضاد عيني کا" و" طبقاتی 

مبنای «گوید  آقای حکيمی در پيوند با این مساله می. شده است
عينی این تشکل جنبش اجتماعی طبقه کارگر است که خاستگاه 
آن مبارزه طبقاتی کارگران به علت وجود تضاد عينی بين کار و 

سرمایه، مستقل از آگاهی، خواست و اراده این یا . سرمایه است
ان سياسی، به تعبير مارکس، حامل گورکن خویش آن فرد و جری

بنابراین، جنبش اجتماعی طبقه کارگر به . یعنی طبقه کارگر است
طور عينی ضد سرمایه است حتی اگر قادر نشده باشد که به این 

  ".ضدیت شکل آگاهانه بدهد
 تشکل مورد نظر آقای حکيمی با این که از خصلت ضد - ج

ا هم با حزب کمونيست تفاوت دارد و داری برخوردار است ام سرمایه
مرز این تشکل از " گوید آقای حکيمی در این باره می. هم با اتحادیه

های موجود  یک سو با حزب کمونيست و از سوی دیگر با تریدیونيون
داری حزب  تشکل کارگری ضد سرمایه. شود مشخص می

 اما این تشکل تریدیونيون هم نيست، زیرا با... کمونيست نيست 
کند اما در ادامه حرکت   اقتصادی عزیمت می- آن که از مبارزه صنفی

و برای الغای آن مبارزه . رود داری فراتر می خود از چارچوب سرمایه
  ".کند می

های تشکل کارگری مورد نظر  ترین خصلت مشخصات باال اساسی
های دیگری  این تشکل از ویژگی. کنند آقای حکيمی را روشن می

ی  ای دارند و برخی به نحوه که برخی جنبه حاشيهبرخوردار است 
در رابطه با تشکل کارگری . گيری یا گسترش آن اشاره دارند شکل

داری چند مالحظه وجود  به مثابه جنبش اجتماعی عليه سرمایه
  . دارد

اوًال این تنها شوراهای کارگران معطوف به قدرت نيستند که در 
رای کنترل توليد و توزیع نيز در گيرند بلکه شو دوران انقالب شکل می

شرایط انقالبی و تکوین آنها بيانگر نوعی قدرت دوگانه  در عرصه 
آیا آقای حکيمی یک نمونه از شورای کنترل سراغ . اقتصادی است

اگر شرایط . دارد که در شرایط غيرانقالبی شکل گرفته باشد
د در های کنترل بر تولي  که شرایط تولد شورای59 تا 57های  سال

اند دوران انقالبی نبودند خصلت این دوران از چه  ایران بوده
مختصاتی برخوردار بوده است؟ به عالوه در شكل شورايي تشكل 

ي مخصوصي وجود ندارد آه آن را به طور خود به  آارگري ماده
خودي در برابر مخالفان آن واآسينه آند آافيست در اين باره تجربه 

شوراهاي آارگري .  نظر قرار دهيمجنبش آارگري روسيه رامد
 در فاصله فوريه تا ژوئيه از دولت موقت 1917روسيه در انقالب 

بورژوايي حمايت به کرده بود يا شوراهاي آارگري در انقالب ايران با 
وجود تعرض به حريم سرمايه از رژيم برآمده از انقالب بهمن 

  . پشتيباني نمودند
ی در کجا شکل گرفته و نمونه آن ثانيًا تشکل مورد نظر آقای حکيم

های  سازمان شواليه"مشاهده شده است؟ آقای حکيمی از 
در . برد نام می" اتحادیه کارگران کره جنوبی" و " کارگری امريكا

های کارگری يا  رابطه با نمونه اول باید گفت که تشکل شواليه
 توسط یوریا استفنز خياط بُرشکار 1869سلحشوران کار که در سال 

فيالدلفيائی شکل گرفته بود، در ابتدا به شکل مخفی فعاليت 
 که به 1878کرد و سپس با گسترش اعضای خود که در سال  می

بندی این  ده هزار عضو رسيد پالتفرمی ارائه کرد که برای خصلت
پالتفرم این تشکل . تشکل از نقطه نظر بحث ما حائز اهميت است

کميت به جای اعتصاب، ح:"های زیر را مطرح کرده بود خواست
پذیر باشد، پایان دادن  هشت ساعت کار روزانه در هر جا که امکان

ها،  گاه ها و کار بچه به نظام کار پيمانی و کار اجباری محکومان داده
تصویب قانون بهداشت و ایمنی، و دستمزد مساوی برای کار 

های کار نشان  نگاهی به مواد پالتفرم شواليه). 3" (مساوی
ای  وارترین مضمون فعاليت اتحادیه هد که این مطالبات نمونهد می

ها تشکيل  های دنيا بر مبنای این خواست است و همه اتحادیه
چرا این تشکل که برای بهبود وضعيت طبقه کارگر در . اند شده

کرد یک تشکل ضد  چارچوب همين مناسبات موجود فعاليت می
  داری محسوب شده است؟ سرمایه

الگزاندر ایروان در . جنوبی را مورد مطالعه قرار دهيمنمونه کره 
دستمزدهای واقعی و مبارزه طبقاتی در کره " ای با عنوان  مقاله

:" شمارد مبارزات کارگری و مطالبات آنان را چنين بر می" جنوبی 
تشکيل اتحادیه دموکراتيک کارگران، حداقل دستمزد، افزایش 

ت کار روزانه در کره ساع(دستمزد، هشت ساعت کار در روز 
) ترین ساعت کار کارگران در جهان است جنوبی هنوز یکی از طویل

پایان دادن به سرکوب وحشيانه پليس، وضعيت بهتر کار و تامين 
های کارگری کره  دانند که شورای اتحادیه یا همه می) 4."(درمانی

رود اساسًا در چالش با  جنوبی که یک تشکل رزمنده به شمار می
مناسبات فردی "ه نقض قراردادهای جمعی و جایگزینی آن با مسال
این اتحادیه توانست دولت کره جنوبی را که . بر آمد کرده است" کار

داران کره جنوبی تغيير دهد  قصد داشت قانون کار را به نفع سرمایه
همين چالش بر سر قانون . تا حد معينی به عقب نشينی وا دارد

.  به عرصه مبارزه طبقاتی آشکار تبدیل کردکار بود که کره جنوبی را
شکوفایی " ای تحت عنوان  هو چول سون به درستی در مقاله

مضمون مبارزه شورای " آمد جنبش کارگری کره جنوبی دیر
دولت : "های کارگری کره جنوبی را چنين بيان کرده است اتحادیه

ی کره جنوبی اميدوار بود که در زمينه مناسبات کار مشارکت جمع
دموکراتيک به روش غربی را به اجرا بگذارد، و برای این کار 

خواست قانون کار جدید را با مشارکت و توافق کارگران و  می
های کارگری کره  شورای اتحادیه) kctu. (سرمایه تنظيم کند

مناسبات "جنوبی، در واکنش خود اعالم کرد که حاضر به پذیرش 
  یه نيز با مناسبات جمعی کار نيست و از طرف دیگر سرما" فردی کار
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جدید مخالفت کرد، به این ترتيب مضمون قانون کار جدید به عرصه 
مضمون مطالبات و ) 5". (یک مبارزه طبقاتی تمام عيار بدل شد

های کارگری چه  های کار و شورای اتحادیه های شواليه خواست
های فوق نه تنها با مشخصات  دهد؟  نمونه یچيزی را نشان م

کند انطباق ندارد بلکه  ساختار تشکلی که آقای حکيمی تبليغ می
تواند  های کارگری رزمنده می دهند که اتحادیه به خوبی نشان می

داری  شکل بگيرد و خصلت رزمنده و اعتراضی خود را عليه سرمایه
های دیگر  نمونه. دداری ادغام نگرد حفظ کند و در سيستم سرمایه

توان کوساتوي افریقای جنوبی یا  ها را می از این دست اتحادیه
  .سوليدارنوش لهستان نام برد

 ثالثًا تشکل مورد نظر آقای حکيمی تشکلی است که از مبارزه 
. روید داری فرا می کند و به مبارزه ضد سرمایه برای رفرم شروع می

ی از مبارزه برای مطالبات سئوال این است که فرارویی تشکل کارگر
داری چگونه  رفاهی در چارچوب سيستم به مبارزه ضد سرمایه

تواند  گيرد و یا در متن هر توازن قوایی تشکل کارگری می صورت می
داری ارتقاء  هر مبارزه برای مطالبات رفاهی را به مبارزه ضد سرمایه

قع دهد؟ دست یابی به خواست افزایش دستمزد، یا پرداخت به مو
های سازمان تامين  آن، یا کاهش ساعت کار، یا مخالفت با زورگویی

اجتماعی ضرورتًا، و بی واسطه در هر شرایطی مستلزم چالش با 
داری است؟ روشن است که بحث ما ناظر بر  خود نظام سرمایه
های جنبش کارگری است و از آرزوها و بایدهای  امکانات و توانایی
ز مدافعان جنبش کارگری به این برخی ا. کنيم آن صحبت نمی

مثًال . دانند دهند و این امر را ممکن می سئواالت پاسخ مثبت می
طبقه کارگر تاریخًا و از همان " گوید ناصر پایدار در این باره می

گيری و ابراز وجود خود، عليه استثمار و  های شکل  دورهترین جنينی
و فروش نيروی کار ستمکشي و ادبار فرا رسته از وجود رابطه خرید 

مبازه کارگران از اساس و در نقطه ظهور خود . فریاد سر داده است
  ) 6". (ای ضد کار مزدی بوده است مبارزه
کنيم ناصر پایدار نه تنها مدافع سرسخت و  که مشاهده می چنان

پيگير تشکلی از کارگران است که وظيفه مستقيم، بی واسطه و 
زدی است، بلکه معتقد است اساس آن مبارزه برای لغو کار م

خود و اصًال به لحاظ  " گيری های شکل ترین دوره جنينی" کارگران در 
از همين روست که او هيچ . این مبارزه را به پيش برده اند" تاریخی"

ای را در سطوح دیگر از نبرد بين کار و سرمایه به رسميت  مبارزه
بقای کارمزدی شناسد و همه اشکال دیگر مبارزه را در خدمت  نمی
او معتقد است تفکيک مبارزه اقتصادی از مبارزه . پندارد می

 حزبی در خدمت –سياسی، مبارزه خود انگيخته از مبارزه سياسی 
 - او در هر مبارزه صنفی. ادامه سلطه سرمایه بر کارگران قرار دارد

اقتصادی به خاطر تمایز کار با  سرمایه اتوماتيک و فی نفسه لغو کار 
تابد  او مبارزه در سطح حداقل را بر نمی. کند را مشاهده میمزدی 

ای نتواند به سطح حداکثر دست یابد رفرميستی،  و اگر هر مبارزه
پوپوليستی، بورژوایی و انعکاس منافع بورژوایی در ميان کارگران 

ناصر پایدار در رابطه با سطح توانایی جنبش کارگری هيچ . است
از نگاه او . شناسد به رسميت نمیلحظه، مرحله و دورانی را 

جنبش کارگری در هر لحظه، در هر زمان، در هر توازن قوای طبقاتی 
و در هر شرایطی تاریخی ظرفيت، و امکان مبارزه برای لغو کارمزدی 

ای است یکدست،  از نظر او جنبش کارگری صخره. برخوردار است
های  الیهآماده نبرد، بدون هيچ گونه تخلخل  و شکافی در ميان 

کارگری، متحد و دارای  انسجام آهنين بزخو کرده است که عليه 
این روایت از مبازه کارگران . کننده دست زند سرمایه به نبرد تعيين 

مارکس مراحل معينی را در مبارزه . با روایت مارکس تفاوت دارد
داری تشخيص می دهد و نتيجه نهایی مبارزه  کارگران عليه سرمایه

مارکس در مانيفست . کند ه عزیمت آن مخدوش نمیرا با نقط
مبارزه او عليه . گذرد  میمراحل مختلف رشدپرولتاریا از "گوید  می

در ابتدا کارگران یک . شود اش آغاز می بورژوازی با موجودیت
کارخانه، سپس کارگران یک شاخه صنعتی در یک منطقه، عليه 

. کنند مبارزه میکند  داری که مستقيمًا استثمارشان می سرمایه

آنان نه مناسبات بورژوایی توليد بلکه خود ابزارهای توليدی را مورد 
کنند،  کننده بيگانه را نابود می دهند، کاالهای رقابت حمله قرار می

اند  زنند و در حسرت آن شکنند، کارخانه را آتش می ها را می ماشين
در این . دکه موقعيت از دست رفته کارگر قرون وسطائی را بازیابن

مرحله، کارگران یک توده پراکنده در سراسر کشور و تکه پاره در 
اما با رشد صنعت، فقط شمار ... دهند نتيجه رقابت را تشکيل می

های بزرگ  يابد، بلکه او در توده پرولتاریا نيست که افزایش می
گيرد و خود نيز آن را بيش از  شود؛ نيرویش فزونی می متراکم می

کند منافع و اوضاع معيشتی در درون پرولتاریا روز  یپيش احساس م
های کارگران منفرد با  درگيری... شود تر می به روز همسان

تر خصلت درگيرهای دو طبقه را به  داران منفرد، هر چه بيش سرمایه
هایی  کنند ائتالف چنين است که کارگران شروع می. گيرد خود می

آورند و در دفاع از مزد  به وجود میداران  را عليه سرمایه) ها اتحادیه(
هائی دائمی  آنان خودشان انجمن. کارشان متحدًا عمل کنند

ای  های احتمالی، توشه و آذوقه کنند تا در خيزش تاسيس می
." شود اینجا و آنجا هم مبارزه تبدیل به شورش می. داشته باشند

)7(  
کس شاید شناسایی مراحل مختلف رشد مبارزه کارگران توسط مار

تا حدودی شماتيک باشد و نتوان این مراحل رشد را بر تجربه 
مثًال کارگران . جنبش کارگری این یا آن کشور، عينًا انطباق داد

کشور ما پس از تجربه شورای متحده در سالهای دهه بيست به 
اند و در دوران  ای چشمگير بوده مدت طوالنی فاقد تشکل اتحادیه

. اند ربه ساختن شوراهای کارگری زدهانقالب مستقيمًا دست به تج
اما در مقياس بزرگ و در سطح تجربه عمومی جنبش کارگری 

  .المللی حرف مارکس  صحت خود را ثابت کرده است بين
 -  برگرديم به بحث آقاي حكيمي در باره رابطه مبارزه صنفي

: گويد آقاي حكيمي مي. داري اقتصادي با مبارزه ضد سرمايه
اما این ... داری حزب کمونيست نيست   سرمایهتشکل کارگری ضد"

 -، زیرا با آن که از مبارزه صنفیتشکل تریدیونيون هم نيست
کند اما در ادامه حرکت خود از چارچوب  اقتصادی عزیمت می

در اين ". کند و برای الغای آن مبارزه می. رود داری فراتر می سرمایه
رگران بدون فرارويي  اقتصادي آا- تز به نحو  آشكاري مبارزه صنفي

انكار تشكل . داري انكار شده است آن به مبارزه ضد سرمايه
 اقتصادي در چارچوب -اي و ضرورت سطح مبارزه صنفي اتحاديه
داري با وجود صداقت و راديكاليزمي آه در انديشه آقاي  سرمايه

اي جز آاهش دامنه حرآت آارگران، ابعاد  حكيمي وجود دارد نتيجه
. شان در بر ندارد  گستردگي و ژرفش نيروي طبقاتيتجمع آنان، و

استقالل مبارزه اقتصادي طبقه آارگر منطق و الزامات و امكاناتي 
در مبارزه اقتصادي . توان به آنها بي توجهي آرد دارد آه نمي

هاي فكري و قومي و جنسي و غيره آه با  آارگران با همه تفاوت
 سرمايه در مقابل هم دارند در نقطه تماس بي واسطه آار و

 خود را مستقيما در  گيرند و بنابراين اشتراك منافع سرمايه قرار مي
تر  مبارزه اقتصادي جايي است آه آارگر راحت تر و سريع. یابند مي

آند و ثانيا تقابل منافع  اوال آارگر و مزدبگير بودن خود را حس مي
آند و ثالثا  دار به عنوان طرف مقابل خود لمس مي خود را با سرمايه

در واقع . يابد اشتراك منافع خود را با ديگر آارگران مثل خود در مي
در سطح اقتصادي، آارگر بودن است آه آارگر را به اتحاد با هم 

ترديدي نيست آه مبارزه . دارد سنخ خود در تقابل با حريف وا مي
طور آه امكاناتي براي اتحاد گسترده آارگران در  اقتصادي همان

هاي تسلط  هايي نيز برخوردار است زيرا پايه د از محدوديتبردار
واسط آار با سرمايه قرار  سرمايه بر آار فقط در نقطه تماس بي

سيستم تسلط سرمايه بر آارگر در سطوح مختلف توليد و . ندارد
ها است آه  باتوجه به اين امكانات و نيز محدوديت. شود بازتوليد مي

در .  دي الزم است اما آافي نيستضرورت مبارزه در سطح اقتصا
يابي طبقه آارگر بايد از مبارزه اقتصادي به نحوي استفاده  سازمان

در نگاه آقاي . هاي آن ضرر ببينيم آرد بي آن آه از محدوديت
داري چون با محدوديت  حكيمي اما مبارزه در چارچوب سرمايه
هيچ در حالي آه . شود مواجه است متاسفانه ضرورت آن انكار مي

تواند ابعاد تجمع و اتحاد  ي مبارزه اقتصادي نمي اي به اندازه مبارزه
  .  آارگران را چنين پردامنه و گسترده سازد

  
  )ادامه دارد   (                             
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  نظرخواهی مجله پژوهشی نگاه      
    از يوسف آبخون            

         پيرامون مسائل طبقه کارگر
  بارزه ضد سرمايه داری و م      

         =قسمت دوم و آخر=            
  
  
  

با توجه به اینها ، نظر شما درباره تحوالت :  پرسش 
اخير در جنبش کارگری چيست ؟ مقصود تحوالتی 
است که در این سالهای اخير در زمينه مبارزه ضد 
سرمایه داری طبقه کارگر و توضيح مختصات این 

 در روند خود به برگزاری مبارزه صورت گرفته است و
اول ماه مه ، واقعه سقز  و دستگيری و محاکمه 

  تعدادی از فعالين کارگری انجاميده است ؟ 
  

  اى در جنبش  به نظر من، تحوالت اميدوار آننده : پاسخ
مبارزات آارگرى در حال حاضر . آارگرى ايران در جريان است

اآنده فراتر هاى پر از سطح واحدهاى منفرد و براى خواست
 يك طبقه و با   دارد تا خود را به عنوان جنبش رفته و تالش

. ى حاآم سازمان دهد خواست واحدى در برابر دولت و طبقه
يابند، آه  ى اخير خود درمى آارگران بنا به تجربه دو دهه

آمادگى براى مبارزه و مقاومت سرسختانه و حتا آمادگى 
بى را براى سازمان براى جان فشانى اگر چه شرايط مناس

 روى و پيروزى  آورد، ولى براى پيش ها فراهم مى يابى آن
شان آافى  ها در دفاع از هستى و حقوق انسانى آن

بايد صرف نظر از نتايجى آه در مبارزات روزمره  نيستند و مى
شود، به فكر دستاوردى باشند آه اين  ها حاصل مى آن

راى سازمان يابى ها ب  روى آن تواند در پيش مبارزات مى
شان فراهم بياورد؛ چرا آه بدون  مستقل و سراسرى

هاى پايدار  ها به عنوان يك طبقه در تشكل متشكل شدن آن
شان ممكن  اى و انسانى شان، دفاع از حقوق پايه طبقاتى

هاى  اين درك حاال خود را در حمايت بخش. نخواهد بود
اى وادار  بر  يك ديگر و در تالش مختلف آارگرى از جنبش

ها  اى آن ساختن رژيم براى به رسميت شناختن حقوق پايه
مبارزاتى آه حاال هر روزه در برابر نهادهاى . نشان مى دهد

ها در شهرهاى  ها و استان دارى مختلفى از فرمان دارى
 .اند  رفته ، به پيش مختلف گرفته تا تجمع در برابر مجلس

هاى  ه مه سال براى برگزارى مراسم مستقل اول ما تالش
اخير و دفاع از صدور قطع نامه هايى آه بيان گر خواست 

هايى در راه پيمايى  واحد طبقاتى آارگران هستند نيز گام
تاريخى آارگران ايران در سازمان يابى خود به عنوان يك 

ى  ى دستگيرى و محاآمه واقعه. شود طبقه محسوب مى
رى مراسم  براى برگزا فعالين آارگرى شهر سقز در تالش

مستقل اول ماه مه نيز، آه به يمن حمايت اتحاديه هاى 
ى محلى به يك  بين المللى از اين آارگران، از يك حادثه

ى عمومى تبديل شد و از حمايت داخلى و بين  مساله
 .المللى وسيعى برخوردار گرديد، از اين جمله است

 آارگرى ما هنوز از موقعيت ضعيف و  ولى به هر حال، جنبش
  اى برخوردار است، آه به ضعف و پراآندگى پيش شكننده

گردد آه نتوانسته است خود را در  روان و جنبشى برمى
به اعتقاد من، سران رژيم . سطح آل طبقه سازمان دهد

آنند، تا از موقعيتى آه به دليل ضعف و   مى اسالمى تالش

 آارگرى ما فراهم گشته، براى نجات خود از  پراآندگى بخش
اند، استفاده آننده؛  اى آه در آن گرفتار شده صهمخم

اى آه رهايى از آن را در به بردگى آشاندن آارگران  مخمصه
و « بانك جهانى»هاى نئوليبرالى  و روى آوردن به سياست

براى به اصطالح جلب سرمايه « صندوق بين المللى پول»
هاى خارجى و همين طور داخلى براى حل بحران و به 

بينند؛   اندازى و بازسازى اقتصاد آشور مىاصطالح راه
 .اى آه سرنوشت رژيم به حل آن گره خورده است مساله

 آارگرى را هنوز خطرى براى  ها در شرايطى آه جنبش آن
آنند به سياست به اصطالح مدارا   نمى موجوديت خود حس

هاى نهادهاى بين  با مبارزات آارگرى و انطباق با خواست
روى « سازمان جهانى آار»هم چنين المللى سرمايه و 

اند، تا از يك طرف براى خود مشروعيتى آسب آنند و  آورده
اند،  هم شرايط را براى حل بحرانى آه در آن گرفتار آمده

ى شوراها و  هايى آه در تغيير چهره تالش. فراهم آنند
هاى  ى آارگر از ارگان هاى اسالمى و هم چنين خانه انجمن

م به نهادهاى سنديكايى و يا مستقيم سرآوب رژي
اى و به عنوان طرف سوم در مذاآرات اخير با  اتحاديه

توان از  صورت گرفته را نمى« سازمان جهانى آار»
ى آارگرى   رشد يابنده ى سياست مقابله با جنبش مجموعه

ناگفته پيداست، آه اگر خطر . و عقب نشاندن آن جدا نمود
 فراتر رود، اين خيمه  آارگرى از حد معينى و تهديد جنبش

تواند يك شبه به فراموشى  هاى سران رژيم مى شب بازى
ى برقرارى اقتدار آن،  هاى اوليه سپرده شود و هم چون سال

 آارگرى  از اين رو، جنبش. خون و شمشير جاى آن را بگيرد
تواند و نبايد آگاهى و آمادگى خود را به قول لنين، در  ما نمى
هاى به موقع از دست  عقب نشينىهاى جا به جا و  تعرض
امرى آه مستقيما به ميزان سازمان يافتگى و . بدهد

  .انسجام آن بستگى دارد
  

 به عقيده شما مبارزه ضد سرمایه داری :پرسش 
طبقه کارگر بطور مشخص از چه خصوصياتی 
برخوردار است و تا چه اندازه مبارزه متنوع و تو در 

ی افزایش دستمزد و  از مبارزه برا–توی طبقه کارگر 
تامين رفاهيات اجتماعی گرفته تامبارزه برای دخالت 
در سرنوشت جامعه بشری و کسب قدرت سياسی 

   را در بر ميگيرد ؟ و ناظر بر این مبارزات است ؟ –... و 
    

ى  ى ضد سرمايه دارى طبقه  از ديد من، مبارزه : پاسخ
ى  از مبارزهآارگر مفهومى است عام آه مبارزات آارگرى 

روزمره براى بهبود شرايط آار و زندگى، تا مبارزه براى الغاى 
اى آه در اين  ولى مساله. گيرد نظام آار مزدى را در بر مى

رابطه وجود دارد، اين است آه نه مى توان مرزهاى اين دو 
توان با ديوار چينى  سطح از مبارزه را درهم ريخت و نه مى

 در فرآيند تاريخى و چه همين طور آن را از هم جدا نمود؛ چه
 مبارزات آارگرى، يعنى همين مشكلى  در فرآيند مشخص

آه در درك برخى از فعاالن آارگرى ما به وجود آمده است، 
هاى بى  آه در آن يا ضرورت مبارزات روزمره براى خواست

ى خود انگيخته و يا اتحاديه هاى آارگرى در برابر  واسطه
ى حزبى و براى الغاى نظام آار  نهضرورت مبارزات آگاها

شود و يا دومى به جاى اولى نشانده  مزدى انكار مى
درك من اين است، آه نه از لحاظ تاريخى و نه در . شود مى

يعنى در شرايط رآود يا اعتالى _ مراحل مختلف مبارزه 
توان ضرورت اين دو سطح از مبارزه را انكار  نمى_ مبارزه 

با اين همه، هر . ها قايل شد براى آننمود و نه حتا تقدمى 
  آنند،  يك از دو سطح اين مبارزه از منطق خاصى تبعيت مى
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  ....  نظرخواهی از يوسف آبخون    
  
  
  

ى آارگر براى  ها سازمان يابى طبقه آه بدون توجه به آن
رهايى از نظام سرمايه دارى و يا براى الغاى نظام آار مزدى 

آمده، « مانيفست»ر آه در به دست همين طبقه، آن طو
 خود آگاه و مستقل اآثريت  براى به راه انداختن جنبش

 .عظيم و در خدمت اآثريت عظيم ممكن نخواهد بود
ى  اى و يا خود انگيخته و يا روزمره ى اتحاديه منطق مبارزه

هاى بى واسطه و  آارگرى از ضرورت مبارزه براى خواست
. شود ها ناشى مى اى حول اين خواست سازمان يابى توده

اى در اين رابطه، آليدى است و  مفهوم سازمان يابى توده
هاى  ى طبقه از بخش بر اين واقعيت استوار است، آه توده

مختلفى تشكيل شده آه در درجات مختلفى از آگاهى و 
ى  ها را بر پايه توان آن و بنابراين، نمى. آمادگى قرار دارند

 سازمان دهى نمود و يا ى اقليتى اصول جزمى و يا اراده
 تعيين شده قالب ريزى  ها را در اشكالى از پيش ى آن مبارزه
 چپ و يا برخى از  يعنى آارى آه در ميان جنبش_ نمود 

مساله اين است، آه . فعاالن آارگرى ما مرسوم شده است
ى آارگر از طريق سازمانى خود انگيخته حول همين  توده

 آه الجرم در چهارچوب هاى روزمره و بى واسطه، خواست
رود، متشكل شده و از   مى نظام سرمايه دارى پيش

، از يك «مانيفست» در  اى در خود و يا به قول مارآس طبقه
ى ملى تمام عيار و يا  ى بى شكل و پراآنده به طبقه طبقه

شود و اين گذار آن طور آه  اى براى خود تبديل مى به طبقه
عنوان « انترناسيونال»ى  ى افتتاحيه  در جلسه مارآس

نموده، با بر پا آردن يك حزب سياسى از جانب آارگران، آه 
هاى آارگرى  بنا به تاآيد وى سازمانى جدا از ساير سازمان

نيستند و با عمل آردن به مثابه يك طبقه، آه در آن سير 
شود،   پرولترى درك مى حرآت، شرايط و نتايج نهايى جنبش

خود براى سرنگونى سيادت ى  آنند و مبارزه حرآت مى
البته . برند  مى بورژوازى و تسخير قدرت سياسى را به پيش

ى آارگر آشور ما، اعتقادم  در اين فرآيند تاريخى براى طبقه
اين است آه نه بايد مدل انگليسى آه به قول مونتى 

ى آارگران در   از آن متاثر بوده و در آن توده جانسون، مارآس
 در اتحاديه هاى آارگرى سازمان يافته و ى خود ابتدا مبارزه
 در جهت ايجاد يك حزب سياسى و براى تبديل شدن  سپس
آنند، مطلق شود و نه  ى ملى تمام عيار حرآت مى به طبقه

مدل روسى آن آه به قول روزا لوآزامبورگ در بررسى 
اى سوسيال  هاى توده  روسيه و اعتصاب1905انقالب 
ان اتحاديه هاى آارگرى مستقل، بايد در فقد ها مى دموآرات

با . همه چيز را از صفر شروع آرده و به دست خود بسازند
توجه به تاآيدى آه وى با خطر منحل شدن صفوف مستقل 

اى و قرار گرفتن  آارگرى در مفهوم مبهمى از شوراهاى توده
ى اين  ى حزب سوسيال دموآرات روسيه به جاى اراده اراده

وآراسى داشته است، شايد متاثر از طبقه و به زير رفتن دم
همين تاآيد بوده است آه حزب سوسيال دموآرات روسيه 

 روسيه به آارگران 1905اى در روزهاى انقالب  در قطع نامه
توصيه آرده است، آه از فرصت به دست آمده سود جسته 

اى پرهيز آرده و  و از منحل شدن در شوراهاى توده
_ ى اتحاديه هاى مستقل يعن_ هاى پايدار طبقاتى  تشكل

 .خود را سازمان دهند

با اين مقدمات در الفباى سازمان دهى آارگرى و تجارب 
 آارگرى، سئوال من از برخى از فعاالن  تاريخى جنبش

همه چيز در : شود اوال آارگرى ما اين است، آه آيا مى
هاى آارگرى به طور آلى و شكست برخى  شكست جنبش

 رفته و صنعتى   در آشورهاى پيشاى هاى اتحاديه از جنبش
ها را به راست روى  ى خاصى از مبارزات آن و آن هم در دوره

با توجه به اين :  آارى رهبران آن خالصه نمود؟ ثانيا و سازش
اى  ها، به انكار اصل ضرورت سازمان دهى اتحاديه شكست

هاى خاصى از  تشكل:  آارگرى ما رسيد؟ و ثالثا براى جنبش
 آارگرى، مثل آميته هاى  رايط خاصى از جنبشدوره ها و ش

هاى پايدار  آارخانه و يا شوراهاى آارگرى، را به جاى تشكل
 اى آارگران نشاند؟ و توده

 آارى رهبران اتحاديه  به اعتقاد من، راست روى و سازش
ى  ى صنعتى و در دوره  رفته هاى آارگرى در آشورهاى پيش

ولى .  قابل تامل استاى ها، مساله ى آن خاصى از مبارزه
نتيجه گيرى برخى از فعاالن آارگرى از نتايج به اصطالح 

ها به روند عمومى  ها و تعميم آن  اين جنبش مشخص
 و روند  اى در اين آشورها به طور اخص  اتحاديه جنبش

اى به طور آلى و براى آشورهايى   اتحاديه تاريخى جنبش
 اين نتيجه .اى است فاجعه بار نظير آشور ما، مساله

ها اگر نگوييم آه آارگران ما را از دست يافتن به  گيرى
 بختانه مستقل  آه خوش_ شان  هاى پايدار طبقاتى تشكل

محروم _ دارند  ها در راه آن گام برمى از اين نتيجه گيرى
آنند، ولى الاقل آگاهى نادرستى را از بيرون به درون آن  مى

ها  ى ميليون بر تجربهاى آه در برا آنند؛ آگاهى منتقل مى
آارگرى قرار دارد آه در حال حاضر در صدها آشور جهان، از 

ى آن گرفته تا عقب مانده، براى سازمان دهى   رفته پيش
آنند و در برابر اين   مى اى خود تالش اى و توده اتحاديه

واقعيت قرار دارد، آه اين سازمان دهى نه تنها براى 
اى براى  اى در خود به طبقه سازمان دهى اين طبقه از طبقه

هاى روزمره و  خود و نه تنها براى سازمان دهى خواست
آنى، بلكه براى تسخير قدرت سياسى از جانب اين طبقه و 
براى سرنگونى سيادت سرمايه و الغاى نظام آار مزدى و 
هم چنين براى برقرارى و دفاع از سوسياليسم، همان طور 

 سوسياليستى نشان ى آشورهاى به اصطالح آه تجربه
 و چه در روزهاى انقالبى و  داد، و چه در روزهاى آرامش

ى انقالب ما نشان داد،  طوفانى آينده، همان طور آه تجربه
 .ضرورى است

، ولى  توانيم به واقعيت بى اعتنا باشيم ما مى
   !آنيم فرار  توانيم از آن  نمى
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  کنگره کار کانادانامه اعتراضی 
  اتمیبه سيد محمد خ

  
  دفتر رياست جمهوری

  خيابان فلسطين، چهار راه آذربايجان
  تهران، جمهوری اسالمی ايران

  
  جناب آقای رئيس جمهور

 ميليون کارگر کانادايی همبستگی خود را با 3به نمايندگی از طرف 
 کارگر اعتصابی کارخانه نساجی کردستان در شهر سنندج اين 350

  .استان اعالم ميکنم
 آغاز شد، آخرين نمونه 2004 دسامبر 22ه در روز اين اعتصاب ک

اين اعتصاب در اعتراض . از تعداد اعتصابهای دو ماهه اخير است
به اخراج کارگران با سابقه که به شکل موقت و کنتراتی به کار 
سال . گرفته شده و شامل قانون کار نمی شوند، صورت گرفته است

کارگران اعتصابی . دند کارگر با چنين شرايطی بيکار ش175گذشته 
خواهان پرداخت حقوق بهتر برای کارگران اخراجی يا بازگشت 

مجدد آنان به کار، پايان دادن به استخدامهای کنتراتی، شرايط بهتر 
  .کاری و بهداشت بهتر در محل کار هستند

به آن وابسته است، " کنگره کار کانادا"کنفدراسيون جهانی که 
 گذشته در دفاع از کارگران سنندج و لغو پيش از اين در نوامبر سال

خروج کارگران موقت از شمول قانون کار اعتراض خود را اعالم 
در آن مقطع نيروهای امنيتی کارخانه را محاصره کرده . کرده بود

 نگران هستند که اقدامات مشابهی توسط دولت clcو Icftu . بودند
  .برای درهم شکستن اعتصاب اتخاذ شود

 ، کارگران نساجی در کردستان icftu منابع ايرانی ما و بنا بر نظر
اما . برای دفاع از حقوق خود شورای کارگری انتخاب کرده اند

نيروهای امنيتی و کارفرمايان اعضاء اين شورا را تحت فشار قرار 
مسئول شورای کارگری آقای . داده اند تا اعتصاب را پايان دهند
منابع ما .  تهديد قرار گرفته استامانی چندين بار مورد بازجويی و

بر اين نظرند که تاکنون تنها حمايت و همبستگی کارگری مانع 
همچنين چندين نفر از اعضاء . دستگيری اين نماينده شده است

شورا از جمله آقايان هادی زرايی، اقبال مرادی، حسن شريعتی، 
  . فرشيد بهشتی زاد و احمد فاتحی نيز تهديد شده اند

Icftuعالم کرده است که ايجاد جلسه ای توسط وزارت کار و ساير  ا
مسئولين دستگاههای دولتی برای بررسی اعتصاب، بجای تحصيل 
شرايط مذاکره طرفين، کارگران را به اخراج فوری از کارخانه تهديد 

  .کرده است
 ارسال شد، اين کنفدراسيون icftuدر نامه ای که ديروز توسط 

يع جنبش کارگری در ايران را از نزديک اعالم کرده است که وقا
  .تعقيب ميکند

 دسامبر کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری 29روز 
 نفر متهم تشکلهای مستقل کارگری 7پيرامون از سرگيری دادگاه 

اين کارگران به جرم برپايی . در سقز به دولت ايران اعتراض کرد
پس از ديدار با نمايندگان  آنهم دو روز 2004جشن اول ماه مه سال 

در آخرين نامه " گای رايدر" آقای . کنفدراسيون دستگير شده بودند
يا . خود به رئيس جمهور خاتمی خواهان لغو اين اتهامات شده است

اينکه مقامات دولت ايران به ناظران بين المللی اين کنفدراسيون 
استی که در خو. اجازه دهند در دادگاههای اين متهمان شرکت کنند

  .از شروع اولين دادگاه در سپتامبر سال گذشته مورد قبول واقع نشد

آقای رئيس جمهور، در خاتمه به اطالع شما ميرسانيم که کارگران 
نساجی کردستان مورد حمايت ديگر کارگران  و مردم شهر سنندج 

اين کارگران . و جنبش بين المللی اتحاديه های کارگری هستند
ازمان جهانی کار از حق ايجاد تشکلهای مستقل برخالف موازين س

ما شديدا توصيه ميکنيم که در دفاع . و دموکراتيک محروم شده اند
از خواسته های آنها به منظور تضمين حقوق اتحاديه ای دخالت 

  .نمائيد
  
  

  با احترام،
   CLC   پرزيدنت - کنثو  جرجتی

   2005ژانويه   7 
  

       clcمسئولين و کميته اجرايی : کپی
  وزير محترم امور خارجه، پير پتيگرو

  وزير محترم کار، جو فونتانا
   ، آيلين کارولicftuوزير محترم همکاری بين المللی،

  سفارت ايران در کانادا، سفارت کانادا در ايران
ترجمه و تکثير از ائتالف بين المللی در حمايت از 

  .کارگران در ايران
  

==========================  ===  
  
  پيام تسليت به مناسبت           
     دانش آموز و معلم در ١٦ دلخراش مرگ   

  النيايی روستای سف ابتد مدرسهسوزی آتش
  

در تنها مدرسه پسرانه  دی 24  آتش سوزى روز پنجشنبه 
در شهرستان " خانميرزا"بخش " سفيالن"ابتدايى روستاى 

 دانش ١٦به مرگ لردگان استان چهارمحال و بختيارى، منجر 
 . آموز و معلم اين مدرسه شد

يکى از مسووالن آموزش و پرورش بخش " سليمان جهانى"
شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختيارى " خانميرزاى"

در اين حادثه که صبح پنجشنبه  :  گفتدر گفت و گو با ايرنا
  . معلم مدرسه کشته شدند یک  دانش آموز و ١۵رخ داد، 

بروز اين آتش سوزى را آتش گرفتن بخارى نفتى وى، دليل 
دانش آموزان در صدد خارج کردن : مدرسه عنوان کرد و گفت

بخارى از کالس درس بودند که اين بخارى با بشکه نفت 
برخورد کرده و موجب افزايش حجم آتش سوزى در مدرسه 

 ما این حادثه دلخراش را که ناشی از سازمان  .د گردی
منی الزم در اکثر مدارس ایران و بی فقدان امکانات ای

توجهی مقامات رژیم به این مسئله است را به اهالی 
قربانيان این فاجعه تسليت الن و خانواده های يروستای سف

    .ایشان شریک ميداندو خود را در غم د گویمي
  

  دوه فراوان ن  با ا                            
  

  )راه کارگر ( ران  سازمان کارگران انقالبی اي     
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مردان نقاب پوش در خيابانهای بغداد   
 .وحشت می آفرينند

 ربرت فيسک
 گردان اتحاد چپ کارگریبر

http://www.etehadchap.com/ 
  
  

روزنامه نگاری حرفه ای است که استفاده از کليشه در آن کم نيست 
داد اولين کليشه ای که به فکر انسان ميرسد حقيقت اما اينجا در بغ

عراقيهای وحشت زده ، مجاهدين . بغداد شهر ترس است. دارد
  . بيمناک ، سربازان آمريکايی و روزنامه نگاران وحشت زده

ژانويه، ٣٠آن روزی که بناست موهبات دمکراسی بر عراق ببارد ، 
خرين ويديوی آ. با سرعت و مسلم بودن روز قيامت نزديک ميشود

يک به يک از پشت .  پليس عراقی را نشان ميدهد۶قتل ? زرقاوی?
يکی از آنها تظاهر به مرگ . سر مورد اصابت گلوله قرار ميگيرند

ميکند اما مرد مسلحی از پشت سر به او نزديک شده سرش را با 
ديروز صبح .اين تصاويرهمگان را ميترساند. ای داغان ميکند گلوله

نجات دهندگان _  کاميون گارد ملی عراق ۴? الحوريه?در چهارراه 
. از کنار ماشين من ردشدند_ به زعم جرج بوش! آتی عراق

تفنگهايشان مثل سر جوجه تيغی هر پياده رو، موتوری يا ماشين 
ارتش عراق اسلحه های خود را روی . سواری را تعقيب ميکرد

 .مردم کشورش نشانه ميگيرد
نقاب بر چهره دارند و تنها چشمشان ) لیگارد م(همه اين سربازان 

  .شان ديده ميشود وحشت زده
تابستان گذشته شاهد صحنه مشابهی در آخرين روزهای پيش از 

اکنون . ورشيان بودم دست درجنوب بغداد? محموديه?سقوط شهر 
  کشور تکرار ميشود? همان صحنه در پايتخت

ندرور نظامی  در ميدان کمال جمبالت ، کنار رودخانه دجله، دو ل
سربازانی که مسلسل . به ميدان نزديک ميشوند) وی  هم(آمريکايی 

روی لندرور راکنترل ميکنند به رانندگان هشدار ميدهند از سر 
روی تابلو بزرگی در پشت لندرور نظامی ، به . راهشان دور شوند
  :عربی نوشته شده 

.  بگيريد متر با آن فاصله۵٠. از اين کاروان سبقت نگيريد.  ممنوع
رانندگان پشت سر اين لندرور اطاعت ميکنند ، آنها معنی عالمت  ? 
عبارتی که آمريکايی ها در محلهای بازرسی ? نيروی مهلک?

َ اما راننده دو لندرو وارد منطقه ای .اند را خوب ميدانند نوشته
ميشوند که راه بندان شديد جاده را مسدود کرده است و سربازان 

  . ا فرياد ميزنند که راه را باز کنيممسول مسلسل به م
 راهشان را ميبندد سرباز -ها را نديده وقتی يک تاکسی که آمريکايی

آمريکايی در لندرور اول يک ظرف پالستيکی پر از آب به سقف 
تاکسی پرتاب ميکند وبعد راننده لندرور را روی چمن ميدان به 

وسط رانندگان کاميون ديگری با رفتار مشابهی ت. حرکت در ميآورد
سرباز ماشين دوم از پشت عينک . نظامی آمريکايی روبرو ميشود

ما نا اميدانه تقال ميکنيم به . ? برگرديد?: آفتابی به ما دستور ميدهد
 . طرف راه بندان حرکت کنيم

بله درست است ، احتماال روسها برای باز کردن ترافيک در کابل از 
آمريکايی ? رهايی بخشان?نارنجک استفاده ميکردند اما اينجا 

عراقی . عراق پالستيک پر از آب به سوی مردم پرتاب ميکنند 
 ژانويه به بعد از دمکراسی تحميلی آمريکا ٣٠هايی که بنا است از 

  . مند شوند بهره

شکی ندارم اين . ? کارول تخصصی? ?لندرور عقبی عالمتی دارد
.  باشيم ميبيندمتخصص در همه ما احتمال اينکه بمبگذاران انتحاری

 پليس ۶چنين بمب گذاری، ساعتی پيش خود و . تقصيری هم ندارد
 . را در تيکريت به قتل رسانده است

پليس عراق : از پنجره کناری ماشين متوجه دليل راه بندان ميشوم 
رانندگان . بر سر فروش بنزين با صدها ماشين سوار درگير است

باشند که بناست در عراق حاضر نيستند بيش از اين در صف کااليی 
 . بنزين: به وفور وجود داشته باشد
کنار آن دارند . بسته است. ميروم? رامايا?برای ناهار به رستوران 

? ريف?به سوی پيتزايی .  طبقه ای ميسازند٢٠ديوار امنيتی 
حواسم به در ورودی است تا اگر افراد نامطلوب آمدند . ميروم 
 دقيقه ١٠پيتزای من در . اچه هستندگارسونها همه دستپ. ببينمشان

آنها هواسشان به . حاضر ميشود چرا که مشتری ديگری ندارند
( هستند? آن ماشين?خيابان است و مثل خرگوشهای ترسيده منتظر 

   -)آنکه ممکن است منفجر شود
به ديداردوست عراقی ميروم که دوره صدام مجله ادبی منتشر ?

 رای بدهم اما نميتوانند امنيت از من ميخواهند?: ميگويد. ميکرد
شايد که بمبگذار انتحاری در محل رای گيری  من را تامين کنند

آيند يک نارنجک  نباشد اما خواهند ديد که رای دادم سه روز بعد می
ها ادعا خواهند کرد سعی  آمريکايی.. ام اندازند توی خانه  می

علوی خواهند کردند و اطرافيان اياذ ) برای حفظ امنيت(خودشان را 
فکر ميکنی در چنين شرايطی من . شهيد راه دمکراسی شدم ?گفت 

  حاضرم رای بدهم؟
در دانشگاه منتصريه ، يکی از بهترين دانشگاههای عراق، 
. دانشجويان ادبيات انگليسی بنا است امتحان آخر ترم را بگذرانند

اما يکی از دانشجويان به من . ژانويه پايان ترم نيمساله است 
اند اوضاع آنچنان بحرانی  يگويد همکالسی هايش به استاد گفتهم

به جای آنکه به . است که نتوانسته اند برای امتحان آماده شوند
  . همه شان صفر بدهد استاد تصميم گرفته امتحان را عقب بياندازد

. ميگذرم? منطقه سبز?از چهارراه الحوريه عبور ميکنم و از کنار 
 سياه پس از مردان مسلح نقاب بر چهره ۴در۴ناگهان يک خودرو 
فاصله ?: ساکنان ماشين به عربی فرياد ميزنند . جلوم ظاهر ميشود

يک غربی ، موی بور، چشم آبی از در ? .فاصله بگيريد. بگيريد
پشت خودرو کالشنيکو خو را به سوی ماشين من گرفته و به عربی 

ميکند و سه باالخره راه را باز . ? برگرد? : ناقصی داد ميزند
های سياه ، در حاليکه الستيک  ماشين زره پوش شده ، با شيشه

خورد ، غربيها روی اسفالت سرمي) به علت سرعت(چرخهايشان 
منطقه ای که بنا است به .  ميرسانندمقدس را به امنيت منطقه سبز

  . در عراق است? حکومت?شکل سحرآميزی بسته باشد و مقر 
جنگ ?کلين پاول از . اندازم  نگاهی میبه تيتر روزنامه های عراق 

ها انقدر نگران جنگ داخلی در  چرا ما غربی. نگران است ? داخلی
کشوری هستيم که روابط در آن بيشتر قبيله ايست تا سکتاريست 

وابسته به مسعودبارزانی همين سوال ? ال تکری?ملی؟ روزنامه 
ابقه در عراق هيچوقت س?. درمورد جنگ داخلی را مطرح ميکند

  . جنگ داخلی وجود نداشته  ادعايی که درست است
 ژانويه و ٣٠پس با سرعت به پيش ميرويم بسوی انتخابات 

دراوج اين طغيان ژنرالهای آمريکايی در ترکيبی از . دمکراسی 
تنها در چهار استان ? به طور کامل?کذب و اميد ميگويند انتخابات 

  .  استان عراق عملی نيست١٨از 
 خبرخوشی است تا زمانيکه به آمار جمعيت مراجعه کنيد اين ظاهرا

استان شامل بيش از نيمی از جمعيت عراق  ۴و متوجه شويد که آن 
   . است

 


