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خير شاهد اوجگيری مجدد اعتراضات پرستاران هفته ادو  در

اين بخش از طبقه کارگر و . زحمتکش ايران بوده ايم 
  همچون ديگر اقشار اين طبقه ، قربانی ،مزدبگير کشورمان

سياست خصوصی سازی و برنامه های ضدکارگری جمهوری 
اکثر پرستاران ايران با . بوده استاسالمی و سرمايه داران 

وجود برخورداری از تحصيالت عالی و با وجود سختی و 
حساس بودن شغل شان و نيز متغير بودن دائمی شيفتهای 

 هزار تومان در ماه درآمد 200 تا 120کارشان ، تنها بين 
که با اين دستمزد ناچيز در اقتصاد تورم زده کشور و ، دارند 

هزينه های زندگی ، عمال در زير خط فقر گرانی سرسام آور 
  2  بقيه در صفحه                         .جای ميگيرند 

  --------------------------------------------------------  

  سه بديل در برابر جمهوری اسالمی     
  

   اردشير مهرداد        =    قسمت اول  =      
  :مقدمه 

 جان مایه ی بخش بزرگی از فعل و در شرایط امروز،
ميتوان در تالش برای  انفعاالت ناظر بر ایران را

: پاسخگویی به یک پرسش کليدی خالصه کرد
حکومت اسالمی با کدام نظام سياسی جای گزین 

ایران به دوره ای از تّحول . شود؟ علت روشن است
خود وارد شده که اجتناب ناپذیری یک انتقال 

در داخل، اميدها  برای . ت آنستسياسی از مفروضا
ح آن به یاس حفظ رژیم از طریق باز سازی و اصال

 اصالح گرایان بار ذهنی خود را پروژه . تبدیل شده 
       .... نشان داده و شکست قطعی خورده

  3  بقيه در صفحه                                                   

  

  ق،نگاهي به اوضاع عمومي عرا   
 موقعيت جمهوري اسالمي ايران  و 

 آستانه انتخابات اين آشورر د   
  5  ص                      ی مزارع  احمد      

                 
  !  سرباز خسته ، نمادی از زمين گير شدن امريکا در عراق 
================================    

  جنبش به مثابهرگری مشخصات تشکل کا    
  داری عليه سرمايهر اجتماعی طبقه کارگ    

  نقدی بر نظرات محسن حکيمی         
 

  8      ص =قسمت دوم و آخر =      حشمت محسنی

  *يادداشت سياسی هفته *          
 
    چهار بهمن ، سالگرد بخون تپيدن    
  !کارگران معدن خاتون آباد کرمان     
   -----------------------------------  

 
 افغانيها برای زندگی دراز حق انتخاب

ا جانبداریهرکجای جهان قويايران و
  !نماييم

     
  14 تا 12صفحات                

       

  
  )راه کارگر (  خبری کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران –  نشريه سياسی               
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ....   تداوم اعتراضات پرستاران  
  

به همين خاطر در چند سال اخير همزمان با شکل گيری تشکلهای 
د سازماندهی حرکات اعتراضی محلی و سراسری پرستاران ، شاه

گوناگون از سوی آنها بوده ايم که در مواردی بازتاب گسترده ای 
در تداوم اين اعتراضات شورانگيز بود که در  .در جامعه داشته اند 

شنبه پانزده دی بيش از پانصد نفر از پرستاران  سهروز 
 شيراز به دليل آنچه آه مشكالت جامعه پرستاری  بيمارستانهای

خواندند در ساختمان مرآزی دانشگاه علوم پزشكی شيراز تجمع  يم
خبرگزاری ايسنا، » بهداشت و درمان «به گزارش خبرنگار .  آردند

در اين تجمع آه از ساعت هشت صبح آغاز شد اغلب پرستاران 
بيمارستانهای دولتی و خصوصی شيراز و دانشجويان مشغول 

م محمدی يكی از آاظ. تحصيل در اين رشته ، حضور داشتند
به ازای "پرستاران حاضر در تجمع با اشاره به اين نکته  آه 

 وی ساعات آاری پرستاران "شود، به ما حقوق داده نمي، آارآرد 
مثال در بخشی آه بايد شش : را بسيار باال دانست و اظهارآرد

شود آه بدين وسيله  پرستار آار آنند تنها از سه نفر استفاده مي
  .شود  به پرستاران وارد ميفشار مضاعفی

 تن از 200بيش از همچنين در صبح روز يکشنبه بيست دی ، 
پرستاران تهران به نماينده گی از هزاران پرستار زحمتکش پايتخت 

اين . ، در برابر مجلس شورای اسالمی تجمع و تحصن کردند 
حرکت اعتراضی چند ساعت بعد با وعده رسيده گی نمايندگان 

پرستاران تهرانی مجددا در روز سه .   پايان يافت مجلس ، موقتا
 در اعتراض به تحقق نيافتن مطالبات خود، در مقابل  دی ،29شنبه 

به گزارش ايرنا اين . ريزی تجمع آردند سازمان مديريت و برنامه
سازمان "افراد آه حدود يكصد نفر بودند، پالآاردهايی با مضامين 

و " مانع تحقق مطالبات پرستاریمديريت و برنامه ريزی بزرگترين 
و " سازی در پرستاری برابر با استثمار پرستاران خصوصي"

آمبود پرستار موجب افزايش مرگ و مير در "همچنين 
تجمع کنندگان مطالبات خود را در . ، در دست داشتند"ها بيمارستان

سازی در حوزه بهداشت و درمان، عدم   روند خصوصي:  هاي زمينه
ميليارد ريالی به پرستاران، آمبود پرسنل  ه دويست پرداخت بودج

پرستاری و همچنين عدم رسيدگی دولت به وضعيت معيشتی 
آنندگان در گفت و گو با  تعدادی از تجمع. پرستاران اعالم آردند

خبرنگاران، علت تعداد آم پرستاران در اين تجمع را اعالم 
: انسته و گفتندها د ها و دانشگاه های بيمارستان ممنوعيت حراست

ر روی تابلوهای بها  هايی از سوی حراست از صبح امروز اطالعيه
مراآز بيمارستانی نصب شده بود، آه در آن شرآت پرستاران در 

آنها . اين تجمع و هرگونه ترك حوزه آاری ممنوع اعالم شده بود
ای با شايعه پراآنی قصد تعطيل  از چند روز قبل نيز عده: " افزودند
ها به  تجمع را داشتند، از اين رو بارها با تماس با بيمارستاننمودن 

اند، آه تجمع امروز  دروغ، از طرف تشكل خانه پرستار اعالم آرده
اين تجمع آه توسط تشكل خانه پرستار برگزار  . "لغو شده است

 ادامه  شده بود از ساعت هشت و سی دقيقه آغاز و تا ساعت يازده 
منيتی استانداری تهران عصر سه شنبه مديرآل سياسی ا . يافت

روز (درگفت و گوبا خبرنگار ايرنا، اعالم آرد آه برای تجمع 
به گزارش خبرنگار . ، پرستاران مجوزی صادر نشده است)شنبه سه

در تحصن , دبيرآل خانه پرستار, ايلنا نيز محمد شريفی مقدم
با تحصن متاسفانه : گفت, ريزي  روی سازمان مديريت و برنامه  روبه

اجازه , پرستاران ، امنيتی برخورد شد و با بهانه نداشتن مجوز
  . حضور پرستاران در تحصن را ندادند

اجازه برگزاری , هايی آه صورت گرفت  با آارشكني: وی افزود
وي با اشاره به اينكه تحصن  با هدف . مناسب تحصن را ندادند 

با : ست گفترساندن صدای اعتراض پرستاران به گوش مسووالن ا
خواهيم در روزهای آخر سال به مسووالن بگوييم آه   اين تحصن مي

اگر : وی افزود.  گير مطالبات خود هستند  پرستاران همچنان پي
ساختيم ؛   حتمًا با آمبودها مي, دانستيم آه بودجه دولت آم است  مي

دانيم آه آارشناسان سازمان مديريت پنج برابر   اما وقتی مي
با , مقدم  شريفي. توانيم ساآت بنشينيم  نمي,  دريافتی دارندپرستاران

متاسفانه : گفت, اشاره به محيط و فضای نامناسب آار پرستاران
انگيز و سختی است و اگر از   فضای آاری پرستاران يك فضای غم
قطعًا دچار مشكالت جسمی و , نظر مالی و معنوی هم تامين نشوند

سازمان مديريت قلدرمابانه : آردوی تصريح . روانی خواهند شد
: ای اعالم آرد  در همين حال خانه پرستار در بيانيه .آند  برخورد مي

های مغرضانه غيرآارشناسی و باندی   به دليل اجرای سياست
گذاران عرصه بهداشت و درمان در طی ساليان اخير   سياست

  . وضعيت پرستاران روز به روز بدتر شده است
طی دو :  در بيانيه خانه پرستار تصريح شده است,به گزارش ايلنا
ضمن , های مختلف پرستاری خصوصا خانه پرستار  سال اخير تشكل

خواستار مطالبات , برگزاری تجمعات و مكاتبات فراوان با مسووالن
در دنيا پرستاری بعد از : در اين بيانيه آمده است .نداين قشر شده ا

است و در آشورهای توسعه ترين شغل شناخته شده   سخت، معدن 
 ،يافته پرستاران عالوه بر برخورداری از شان اجتماعی خاص

 در ايران به دليل کهگفتنی است .آنند  باالترين حقوق را دريافت مي
وضعيت پرستاران به وخامت رسيده , رفتارهای مسووالن حکومتی

غم توسعه رعلي: در اين بيانيه خاطرنشان شده است.است
افزايش ,  های تخصصی و فوق تخصصي  ايجاد بخش, ا ه  بيمارستان

 و افزايش پنج برابری پزشك و پيچيده شدن  کشوردو برابر جمعيت
  . تعداد پرستاران سير نزولی داشته است،ها  مراقبت
ها و   آور شناختن پرستاری در بيمارستان  سخت و زيان, همچنين

وقف آامل بندی مشاغل و ت  مراآز خصوصی و اصالح قانون طبقه
 پرستاری در مراآز دولتی آه هر انسان  سازیطرح خصوصی

يكی از مطالبات ,اندازد   داری زمان جاهليت مي   منصفی را به ياد برده
پرداخت سريع و بدون قيد : در اين بيانيه آمده است.پرستاران است

درج آلمه آارشناسی , و شرط بيست ميليارد تومان مصوب مجلس
گذاری   ها و تعرفه  رفع تبعيض در پرداخت, در احكام پرستاري

  .خدمات پرستاری از ديگر مطالبات پرستاران ذآر شده است
های آتی   اگر مسووالن در برنامه« : در پايان اين بيانيه  آمده که 

عواقب هر , ای را برای پرستاری در نظر نگيرند  خود جايگاه ويژه
صول به مطالبات خود از پرستاران تا ح. اتفاقی به عهده آنها است 

  » . پا نخواهند نشست
بدين ترتيب پرستاران زحمتکش کشورمان عزم خود را جزم کرده 
اند که تا رسيدن به حقوق صنفی و منزلت اجتماعی  خويش از پای 

 و سرمايه داران رژيم بی توجهی ننشينند و اعتراضات خود عليه 
چه در اين ميان اما آن. حوزه بهداشت و درمان را تداوم بخشند 

پرستاران پيشرو و راديکال نبايد از ياد ببرند ، ممانعت از 
. سواستفاده عوامل  وابسته به اين يا آن جناح از حاکميت است 

برای نمونه تعدادی از اين عوامل و تشکلها سعی دارند خامنه ای و 
مجلس هفتم را حامی حقوق پرستاران جا بزنند تا از آن برای 

بايد با تاکيد بر استقالل جنبش و . خاتمی  بهره گيرند تضعيف جناح 
  .تشکلهای پرستاران ، جلوی اين نوع سواستفاده ها را گرفت 

   =   سردبير  =                              
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ....بر  ار  سه بديل در ب    
  

نه تنها از حمایت مردم نسبت به حکومت اثر چندانی بر جای 
در حالی . مانده، بلکه نفرت و انزجار از آن نيز ابعادی انفجاری یافتهن

که حکومت گران بيش از هر زمان دیگر به معجزه ی سرکوب دخيل 
بسته اند، کمتر از هميشه قادرند اختناق بيافرینند و مردم را به 

مشخصه اصلی این شرایط، دیگر نه بحران . تمکين وادارند 
  )1. (نترل است مشروعيت، بلکه بحران ک

در خارج ، تردیدی باقی نيست که جمهوری اسالمی با چالش 
در حاليکه اشغال عراق . بزرگ ترین قدرت موجود جهان روبروست

حلقه محاصره را بر گرد این رژیم کامل کرده بر شدت فشارهای 
دیپلماتيک و اقتصادی نيز بی وقفه افزوده می شود و انزوای کامل 

نخستين اقدامات در . تهدیدی جدی در آمدهبين المللی بصورت 
جهت بی ثبات سازی حکومت اسالمی، با طرح راه اندازی و تامين 

  )2. (مالی شبکه های رادیویی و تلویزیونی به اجرا گذاشته شده
تالش های آشکاری برای شکل دادن به یک ائتالف در همين حال 

ا در ایران گسترده ميان گروه های سياسی هوادار مداخله ی آمریک
  )3.(آغاز شده

 محافظه کاران حاکم بر پنتاگون پنهان نمی سازند که خواهان بر - نو
کناری رژیم ایران اند و دست زدن به چنين اقدامی را گامی مهم در 
جهت اجرای طرح های خود برای تجدید ساختار سياسی خاور 

ام تم) 4. (امپراطوری جهانی آمریکا، می دانند" ميانه و ساختمان 
تالش آنان این است که مسائلی چون انتخابات آتی ریاست 
جمهوری و یا بی ثباتی جاری در عراق و افغانستان نتوانند تاثيراتی 
فراتر از تغيير زمان بندی اجرایی بر طرح هایشان بگذارند و هدف 

  .های اصلی دست نخورده بمانند
 نتيجه یاد آوری چنين شرایطی هر چند می تواند برای گرفتن این

متعلق به دیروز است کافی باشد، اّما ، » جمهوری اسالمی «که 
.  کافی نيست برای آنکه تصویری از حکومت فردا داشته باشيم

اینکه استبداد دینی در آستانه ی سقوط است آیا، بدان معنی 
است که دوران ظلمت و فالکت و اسارت هم به سر آمده؟ آیا مردم 

ار بسته سلطنت، والیت و قيمومت را ایران قادر خواهند بود مد
باالخره در هم بشکنند و کار ناتمام انقالب مشروطه و انقالب بهمن 
را به انجام رسانند؟ و یا نه، می روند تا از دوزخ به دوزخ و از 

  خاکستر به خاکستر در غلطند؟ 
انتقال : پاسخ به این پرسش ها یعنی پاسخ به پرسش جایگزین

دام بدیل حکومتی خواهد انجاميد؟ بنای آن سياسی به استقرار ک
به کدام معماری سپرده خواهد شد؟ و چه کسانی، سرانجام ، آن 
را اشغال خواهند کرد؟ روشن است که، در صحنه سياست ناظر بر 
ایران روی کردهای  نظری وعملی بسيار متفاوتی در پاسخ به این 

روشن های با این وصف، هر گاه از سایه . پرسش ها وجود دارند
فرعی چشم بپوشيم، شاید بتوان همه ی آن را در سه طيف 

طيفی که خواهان استقرار یک . متفاوت از یکدیگر متمایز ساخت
حکومت کلونيالی است، طيفی که طرفدار یک دموکراسی ليبرالی 

با . است و طيفی که یک دموکراسی رادیکال را بر می گزیند
 می کوشد ظرفيت های نگاهی به این روی کردها، این نوشته

موجود را بيابد و از درون آنها، شمایی از چشم اندازهای بالقوه 
  .بيرون کشد

  

  )کلونيالی( حکومت سر پرست   -1
  

شماری از مخالفان جمهوری اسالمی مناسب ترین جایگزین والیت 
فقيه را حکومت سرپرست می دانند، مدل مطلوب را عراق و 

اینان در دفاع . مار آن را هم پنتاگون افغانستان فرض می کنند و مع
عنوان می کنند که  از بدیل حکومتی خود همان استدالل هایی را

و یا مدافعان دکترین » جنگ تمدن ها« همه ی طرفداران نظریه ی 
دولت های «،  »امپریاليسم انسانی«جنگ نامحدود، نظریه های 

د سد آنان مدعی ان) 5. (» دولت های شرور« و » ت خوردهسشک
راه استقرار دموکراسی های غربی در جوامعی نظير ایران صرفًا 

عامل ریشه ای تر ساختار های . حکومت های دینی نيست
فرهنگی و اجتماعی کهنه و باورهای سنت پرستانه و بنياد گرایانه 

 Rogue(حکومت های شرور و خود کامه . مردم این جوامع است
State  ( بيان سياسی کهنه پرستی ز جمله انواع دینی آنها،ا 

تا چنين جوامعی نوسازی . فرهنگی و عقب ماندگی اجتماعی اند
نشده و چنين ساختارهایی ریشه کن نشده، خود کامگی و 

بنابراین، رای و اراده ی . شرارت سياسی هم پا بر جا خواهد بود
آزاد مردم در این جوامع بيش از آنکه پاسخی باشد برای مشکل 

ستبداد ، بخشی از صورت مساله است؛ چرخه ی عقب ماندگی و ا
خود کامگی و تعجر به شکلی داوطلبانه و با نيروی درونی این 

این کار باید از بيرون و با زور صورت گيرد و . جوامع فرو نخواهد ریخت
نمی » جوامع مدرن« و »  ملت های متمدن«رسالت آن را جز 

گی و اجتماعی ميان توانند بر عهده گيرند تا زمانی که شکاف فرهن
پر ) که شرقی اند( و جوامع سنتی ) که غربی اند( جوامع مدرن 

نشده و امنيت تمدن غربی را سنت پرستی شرقی تهدید می 
کند، نظم جهانی نه بر پایه ی حق خود فرمانی ملی و برابری 
حقوقی ملت ها، بلکه بر اساس قيمومت، والیت و سر پرستی باید 

لت های سنت زده و عقب مانده باید یکی از کنترل م. برگزار شود
کلونياليزم بنابراین ، . حقوق ملت های مدرن و پيش رفته باشد

مسيری است که جوامع پيشامدرنی چون ایران با عبور از آن 
  )6.(خواهند توانست خود را نو سازند و از استبداد دینی برهانند

کامًال بی پایه و رویکرد کلونيالی به مساله جایگزینی به لحاظ نظری 
پيش فرض های . به لحاظ سياسی به شدت ماجراجویانه است

تئوریکی که دست مایه های این بدیل اند، بيش از آنکه از واقعيت 
های تاریخی و تجربی استنتاج شده باشند، از دست نوشته های 
ميليونرهای مسيحی ای نسخه پردازی شده اند که در مشروعيت 

آفریقائيان « حشيان و به بردگی گرفتن وحقانيت متمدن سازی و
با این همه، جماعتی از اپوزیسيون ایرانی که . نوشته شده » کافر

گرد این بدیل حلقه زده اند، و یا دارند می زنند، از محدوده شاه 
الهی ای  دو آتشه و حزب الهی های توبه کرده فراتر می رود و 

یعنی . می شودسابقًا چپ را هم شامل » روشنفکران«شماری از 
، نه فقط جاذبه ی بزرگ ترین ابر قدرت جهان خدمه ی ماشين 
شکنجه و سرکوب دو رژیم و قداره بند های پليس و ارتش و سپاه و 
همه ی آنهایی که جز با حاکميت وقدرت مردم با هر حاکميت 
وقدرت دیگری حاضرند بسازند به تکاپو انداخته، بلکه برخی از 

یشان را سوخته می بينند و اميدهایشان را روشنفکرانی که آرزوها
این واقعيت است ) 7(از دست شده در پی دجال کشانده است و

که تاملی مختصر بر پيش فرض های نظری و استنتاجات سياسی 
  .این بدیل را روا می دارد

دفاع از بدیل کلونيالی بر این فرض پایه ای استوار است که 
قب مانده رسالت  اجتماعی جوامع ع–نوسازی فرهنگی 

امپریاليسم به معنی عام آن و امپریاليسم آمریکا به معنی مشخص 
رسالت امپریاليست چيزی . این ابداع نظری نادرست است . است

نيست جز برداشتن موانع موجود بر سر راه گسترش قلمرو حرکت 
با : سرمایه و ارضای اشتهای سيری ناپذیر آن به کسب سود بيشتر

 و لشکر کشی و اشغال نظامی با، یا، بدون مدرنيزه ، یا، بدون زور
کردن و اشغال ایدئولوژیک، در به انجام رساندن چنين رسالتی 
امپریاليسم، و  از جمله امپریاليسم آمریکا، از هيچ اقدام و مداخله 

این اقدامات و مداخالت می تواند از تالش برای . ای فرو گذار نيست
کستن موانع فرهنگی و اجتماعی تجدید تقسيم جهان تا در هم ش

اثرات و پيامدهای این مداخالت در همه جا . و سياسی را در بر گيرد
هر ( لزومًا یکسان نيست، در حالی که در برخی جوامع یا مناطق 

ممکن است به تجدید ساخت های فرهنگی و ) چند بسيار به ندرت
ر جا زدن د) و به فراوانی( اجتماعی انجاميده باشد، در برخی دیگر 

اگر در جاهایی زیر بناهای مادی . و پس رفت آنها را سبب شده
مثًال صنعتی شدن، توسعه ی ( برای مدرن شدن ایجاد کرده

مناسبات کاالیی، دگرگونی الگوهای مصرف و شهر نشينی را 
در مناطقی دیگر این زیر بناها را ویران ساخته و یا رشد ) شتاب داده

 شواهد تاریخ عمومًا دو واقعيت را .آنها را متوقف ساخته است
اول اینکه، سلطه ی امپریاليستی دیناميزم درونی . نشان می دهند

جوامع پيرامونی را قطع می کند، در حالی که ساخت های جدیدی 
  بوجود می آورد، ساخت های کهنه را نه لزومًا نابود بلکه غالبًا در 
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  ....بر  ار  سه بديل در ب         
  
  

جوامع، و » نوسازی« دوم انيکه، ) 8.(ا باز توليد می کندکنار آنه
فرهنگی آنها، برای امپریاليسم نه یک » نوسازی«بطور مشخص 

ورود به حيات فرهنگی این . هدف است و نه یک الزام ساختاری
» نوسازی«جوامع آنگاه که صورت گرفته، بيش از آنکه موجب 

مع منتهی شده فيزیکی آن جوا» نابودی«فرهنگی شده باشد به 
تنها از این دیدگاه است که می توان هم قتل عام های بزرگ .

بوميان آمریکا ، استراليا، کانادا، زالند نو و اندونزی را درک کرد و هم 
عقب مانده گی های برخی ساخت های اجتماعی و فرهنگی در 

( فيليپين را پس از پنج دهه قرار گرفتن تحت سلطه ی استعماری 
ی به همان اندازه طوالنی در وابستگی به امپریاليسم و نيز زمان

ارتش آمریکا نسبت به آثار » مدرن«،  و هم رفتار محترمانه و )آمریکا
هنری و فرهنگی باقی مانده از تمدن های بين النهرین در جریان 

  . لشکر کشی و اشغال عراق
فرض دیگری که این بدیل به لحاظ نظری بر آن بنا شده این است 

 مدرن و مختص جوامع –نياد گرایی اسالمی پدیده ایست پيشا که ب
سنتی؛ در جوامع مدرن که مرداب های عقب ماندگی خشک شده 

این . فضای مناسب برای ادامه حيات ندارند» جانواران«این گونه 
نخست از آنرو که؛ بنياد گرای اسالمی . فرض نيز نادرست است

ت و در کنار آن یک دوجين نوع منحصر بفرد بنياد گرایی مذهبی نيس
از بنياد گرایی یهودی و . بنياد گرایی دیگر هم می توان سراغ گرفت

دوم اینکه، بنياد گرایی مذهبی تنها . مسيحی تا بنياد گرایی هندو
شکل از محافظه کاری ایدئولوژیک نيست؛ نه ایدئولوژی های برتری 

خت و نه نژادی و فاشيسم و نازیسم را می توان از آن متمایز سا
سوم اینکه، هيچ یک از . ناسيوناليسم قومی و شونيسم جنسی را

آنها نه لزومًا بقایای ساخت های کهنه اند و نه مختص جوامع عقب 
همگی آنها، همانقدر مدرن هستند که ليبراليسم و . مانده و سنتی
: غرب«یافت می شوند که در »شرق«و همانقدر در . سوسياليسم

یک پدیده هایی نيستند مهجور، حاشيه ای و و چهارم اینکه، هيچ 
یا در حال زوال، به عکس، این پدیده ها، درست در ابتدای هزاره ی 
سوم صحنه ی اجتماعی و سياسی بسياری از کشورها را اشغال 

  )9. (کرده و در حال شکوفائی اند
و یا رشد بعضی از ( وجود ایدئو لوژی های محافظه کار و رشد آنها 

يای معاصر بيش از همه، بيانگر تناقضاتی است که در دن) آنها
بدون قرار دادن آنها درون . سرمایه داری درون خود حمل می کند

بحران های ساختاری و ادواری سرمایه و بدون درک ارتباط آنها با 
بحران های ایدئولوژیک و نهادی دولت های سرمایه داری نمی توان 

وليد این گونه ایدولوژی ها را ضرورت وجودی و دیناميزم رشد و باز ت
نشخيص داد که جگونه ممکن است ایدئولوژی های . دریافت

محافظه کار به همان اندازه که عملکرد سيستم را در مقاطعی 
دچار اختالل می سازند، به باز توليد آن یاری دهند، نمی توان 
فهميد که پدیده هایی که در نفی یکدیگر ظاهر می شوند چگونه 

جنگ «با تئوری ) 10.(د در حمایت از یکدیگر عمل کنندمی توانن
نمی توان توضيح داد که چگونه » ردولت های شرو«و یا » تمدن ها

اسامه بن الدن،  بگينو برژنسکی ، یعنی یک ليبرال تمام عيار، باز
بنيادگرای دو آتشه، برای دوره ای بيش از یک دهه با هم در 

.  حمایت و تقویت کرده اندهمکاری نزدیک بوده اند و یکدیگر را
چگونه مکتب نو محافظه کاری آمریکایی از در هم آميزی بنياد 

  گرایی مسيحی بابنيادگرایی یهودی حاصل می شود؟ 
چگونه در مهد تمدن غرب، دولت بوش پایه های ایدئدلوژیک خود را 
. بر ادغام دین و دولت قرار می دهد و با سکوالریسم وداع می گوید

بمباران مدارس و » جنگ بی پایان« بایی ندارد که سهل است، ا
بيمارستانها، کشتار مردم بی دفاع و جهانگشایی برای تاسيس 
امپراطوری آمریکا را ماموریتی الهی بخواند و لشکر کشی هایش را 

  ) 11.(جنگ های صليبی 
راهبرد کلونيالی برای حل مساله جایگزینی در ایران به آنچه راه 

نيزه کردن ساختارهای فرهنگی و اجتماعی است و نخواهد برد مدر
البته به مراتب کمتر از آن، خشک کردن ریشه های بنياد گرایی 
مذهبی و محافظه کاری مذهبی و ایدئولوژیک این راهبرد، امّا، هر 
گاه زمينه ای برای تحقق پيدا کند بخوبی قادر است انتقال 

با قطع شدن . کاندسياسی در ایران را به  بيراهه های خوفناک بش
رابطه ی تحوالت کشور از محرک ها و نياز های درونی و افتادن آن 
روی یک ریل ماجراجویانه و سوادگرانه ای کلونيالی،بحرانها قومی و 
درگير های مذهبی از هر زمان دیگری می توانند مهار ناپذیر تر 
 شوند و زمينه برای براه افتادن جنگ های داخلی و پاره پاره شدن

 به یک این بدیل اگر ایران را عينًا. کشور مساعد تر از هميشه 
 ی دیگر تبدیل نکند، اِما می تواند از آن زووعراق و افغانستان و یا کو

دالالن اسلحه، باندهای «همان بهشتی را بسازد که جنگ ساالران 
قاچاق مواد مخدر، سودا گران جنسی و یا سياست بازهای نان به 

اسيوناليست های نژادی و شوونيست های قومی در نرخ روز خور، ن
می تواند سرزمينی مهيا کند به همان اندازه مطلوب . آرزویش اند 

برای سرمایه راهزن فراملی که از بيرون کشيدن دندان سالم جنازه 
) 12(»انقالب دموکراتيک«می تواند بنام . ها هم روی گردان نيستند

يروی ميليون ها زن و مزد به همان دوزخی را بنا کند که در آن ن
  . پيش فروش می شود»  یکی بخر، یکی ببر« نرخ

اینکه ایران تحت سلطه جمهوری اسالمی بدتر است و یا ایرانی 
در این پرسش امری که . کلونيزه شده، پرسش گمراه کننده ایست

مسلم پنداشته شده  این است که ، جز اراده ی صاحبان قدرت در 
نيروی تاثير گذار دیگری وجود ندارد، سرنوشت ميدان سياست ایران 

و مقدرات مردم ایران را یا حکومت اسالمی می تواند رقم زند و یا 
دولت ایاالت متحده، مردم در بهترین حال حضوری منفعل دارند و 

این تصویر . نقش شان محدود می شود به برگزیدن بد بجای بدتر
 سياسی در چهره ی مسخ شده ای است از واقعيت معادالت

  . ایران
جان سختی جمهوری اسالمی و یا قدر قدرتی و یکه تازی ایاالت 

اِما موجودیت مردمی که بيش . متحده تنها بخشی از واقعيت است
، خود حکومتی و جامعه ای بهتر مبارزه  از یک سده برای آزادی

کرده اند، دست به دو انقالب زده اند و امروز نيز قدرت جهنمی رژیم 
هر . گرفته اند بخش دیگری از واقعيت است ی را به ریشخنداسالم

رویکردی نسبت به تحوالت ایران که این واقعيت را در ارتباطی 
متقابل با یکدیگر نبيند و بطور مشخص مردم را از معادالت سياسی 
حذف کند و یا نقش شان را به یک عنصر فرعی تقليل دهد قطعًا در 

اکامی اش را از هم اکنون باید ارزیابی اش دچار خطا است و ن
نگاهی این چنين نادیده انگارانه و تقليل گرایانه نسبت به . بپذیرد
قدرت مداخله اشان هر گاه با مطلق پنداری قدرت دولت  مردم و

ایاالت متحده همراه باشد، قظعًا در اقدام مشخص سياسی 
 ای ، به گونه بدیل کلونيالی. پی خواهد داشت نتایجی خفت بار در 

  .آشکار، این هر دو ضعف را یکجا داراست
  

  )ادامه دارد    (                           
  
  --------------------------------------------------  

 در آخرین شماره سال گذشته  این  نوشته ، :توجه 
 تئوریک راه کارگر بعنوان سرمقاله –مجله سياسی 

 توجه به اهميت بحث بچاپ رسيده است که اینک با
آلترناتيو ، ما با تغيير عنوان و اندکی تلخيص درمقدمه 

  .آن ، به باز چاپ  مقاله در سه قسمت پرداخته ایم 
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  نگاهي به اوضاع عمومي عراق     
   و موقعيت جمهوري اسالمي ايران  

  در آستانه انتخابات اين آشور     
   

  ی مزارع احمد                
 
   
  

هنگامي آه آمريكا در آستانه حمله به عراق به قصد اشغال 
اين آشور بود، مستشاران اسرائيلي با تاآيد به آمريكاييها 
يادآوري ميكردند آه مبادا حمله خود را فقط با اشغال عراق 
به پايان برند بلكه بايد به فوريت تا دروازه هاي تهران به 

وع قابل بحثي نبود و سوريه در اين ميان موض. پيش روند
اشغال آن از نظر اسرائيلي ها قطعي ميرسيد و مقدمتا 
شورشهاي گسترده اي نيز در ادامه اين سياست آمريكا و 

البته . اسرائيل توسط آردهاي اين آشور به راه انداخته شد
در اينجا منظور اين نيست آه آردهاي سوريه خود خواسته 

 همنوايي اين هاي برحقي ندارند، بلكه همخواني و
شورشها و تخريبهاي گسترده اي آه وسيله دستهاي 

اما برنامه ها بر وفق . پنهاني انجام گرفت، مد نظر است
مراد آمريكا و اسرائيل در عراق پيش نرفت و از روز دوم 
سقوط بغداد يك گروهبان عراقي به نام رمضان با ماشين 

آه دامنه انفجاري خود تعدادي آمريكايي را به قتل رسانيد 
اين مقاومت آنچنان گسترده شده آه امروز بنابه اعتراف 

 عمليات ميرسد آه ميتوان گفت بسيار 80گاردين در روز به 
بيشتر است و اين مقاومت موجب زمينگير شدن نيروهاي 
آمريكايي در عراق شد و پروژه اشغال ايران و سوريه موقتا از 

 اين ميان بيكار ايران نيز در. دستور آار آنار گذارده شد
ننشسته و با استفاده از شرايط موجود و فروپاشي دولت 
در عراق به فوريت صدها هزار عراقي تبعيدي را آه در ايران 

در راس اينان دو تشكيالت . بودند به عراق گسيل داشت
نيز با امكان " حزب الدعوه"و " مجلس اعال"عمده به نام 

رژیم عراق وارد شدندمادي و معنوي و آموزشهاي فراوان به 
 ايران از ابتدا به خوبي ميدانست آه هدف آمريكا اسالمی

چيست، لذا با دقت تمام شروع به اجراي برنامه هايي در 
 دست ،عراق نمود تا به خوبي بتواند بدون دغدغه چنداني

آمريكا را در حنا بگذارد و موقتا شر اين غول وحشي را از 
ياست به آنجا رسيده آه ادامه اين س. سر خود آوتاه آند

 ايران وزنه سنگيني در مقابل آمريكا در  رژیمميتوان گفت
 . عراق است

 
  وضعيت شيعيان در عراق 

 
 درصد جمعيت آشور 62بنابه آمارهاي رسمي نزديك به 

عراق را شيعيان تشكيل ميدهند آه غالبا در شهرهاي مهم 
ت مذهبي متمرآز و اوضاع اقتصادي، مذهبي و ساير امورا

بايد گفت آه غالب اينان . اين شهرها را در دست خود دارند
و بويژه مسئوالن و گردانندگان اينان را شيعيان ايراني االصل 
تشكيل ميدهند آه از قرنها پيش به اين منطقه مهاجرت 

از . نموده و هميشه مورد حمايت دولتهاي ايراني بوده اند
به ايران بود زمان صفويه آه اين شهرها براي مدتي متعلق 

و پس از آن، هميشه شاهان صفوي و قاجار و حتي تا اندازه 
حمايت " نيز همگي )دز رژیم پهلوی ( اي شاه و شهبانو

در . بودند"  شيعه ائمه  مقابر آنندگان بي چون و چراي
 با مقبره ای مجللزمان شاه آخرين آار فرح ديبا ساختن 

ا مخارج صرف شصت ميليون تومان در اصفهان بود آه ب
فراوان و تشريفات عظيم و سالم و صلوات از طريق خانقين 

 ،"متاسفانه" بردند آه  "حضرت عباس" آرامگاه براي 
 . شهبانو را نيز نجات نداد

شيعيان ايراني االصل آه بدون شك شرآاي دست دوم 
عراقي نيز با خود همراه دارند، از دهها سال پيش امورات 

 اين شهرها را در ميان خود و اقتصادي، مذهبي و اجتماعي
را در " غريبه"در حقيقت به شكل انحصاري تقسيم نموده و 

براي مثال در اين شهرها آليددار، . درون خود راه نميدهند
مهر و تسبيح فروش، فروشندگان آفن، روضه خواني در 

همه اينها در انحصار خانواده هايي است آه . . . حرم و 
در جريان جنگ . ان مينمايددرآمدهاي عظيمي نصيب اين

صحن "نجف هم شاهد بوديم آه سرانجام مقتدا صدر آليد 
در حقيقت جنگ . را به آيت اهللا سيستاني برگرداند" حيدري

روحانيت . اصلي در اين شهر بر سر اين آليدها نيز بود
شيعه و ايراني االصل تحت هيچ شرايطي حاضر نبودند 

د اقتصادي است به داري را آه منبع عظيم درآم" آليد"
 . دست مقتدا صدر بدهند آه جزو طايفه شيعيان عرب است

 
  ماهيت اختالف سيستاني و صدر

  
است با سيستاني همچنان آه از نامش پيداست ايراني 

 وي مرجع تقليد ميليونها شيعه عراقي است و این همه 
در دويست سال گذشته . اين وزنه بسيار سنگيني است

جع تقليد شيعه ايراني بوده و البته بيشتر غالب بزرگان و مرا
به . در جنبشهاي اجتماعي عراق داشته اندی آنان نقشهاي

"  سمير عبيد " طوري آه نويسنده معروف عراقي به نام
اخيرا در مقاالتي به تمجيد تاريخ مراجع شيعه از جمله 

اين مراجع آه . اراآي و شيرازي و نقش آنان پرداخته بود
باني دولتهاي ايران نيز برخوردار بوده اند، هميشه از پشتي

توانسته اند پايگاههاي خود را در جامعه عراق مستحكم 
آنند به طوري آه آل امورات شيعيان در دست اينان متمرآز 

 در عراق شيعيان عرب نيز وجود دارند آه  از آن سو. است
ميتوان گفت آه روحانيت شيعه ايراني . از حيطه امورند خارج 
صل در گذشته تمايل چنداني نداشته تا شيعيان عرب به اال

آنان براي ورود فرزندان عرب شيعه . مصادر امور دست يابند
موانعي ايجاد ميكنند تا در درازمدت به قدرتشان آسيبي وارد 

عراقي االصل " حجت االسالم"امروز در بغداد چند . نشود
ز حيطه  وجود دارند آه خارج ا دیگرهمچون خالصي و بغدادي

" عوام الناس" نفوذ چندان گسترده اي در ميان  وقدرتند
دولت عالوي و آمريكاييان رويشان به همين دليل ، ندارند 

مقتدا صدر از جمله شيعيان عرب عراق بود . حساب نميكنند
 عراق و با جوانان عاصیآه با پشتيباني جمع آثيري از 

 امریکاییضد پشتيباني مخفيانه بعثي ها و ساير نيروهاي 
آه مخالف اشغال عراق بودند به جنگ با آمريكاييها پرداخت 

اما وي از پشتيباني . و آن فجايع در شهر نجف به وجود آمد
روحانيت ايراني االصل برخوردار نبود و سرانجام مجبور شد 

بسياري گمان بردند آه . را به سيستاني تحويل دهد" آليد"
 ميكند آه قطعا جمهوري اسالمي از مقتدا صدر حمايت

حقيقت نداشت زيرا جمهوري اسالمي با داشتن آن 
دستگاه عريض و طويل خود در بخشهاي زيادي از عراق 

  .نيازي به افرادي چون مقتدا صدر نداشت 
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  روحانيت شيعه و سياست 
 

 در عراق اين چنين خواسته شده آه روحانيت شيعه بويژه
همه . ايراني االصل آن آاري به آار سياست نداشته باشد

مراجع ايراني االصل هميشه در سايه حزب بعث با آرامش 
اينان از اين . زندگي ميكردند و بعضا دعاگويي نيز مينمودند

صدها . را براي خود بيمه ميكردند" آخرت"طريق دنيا و 
شد و در نصيبشان مي" زوار ائمه"ميليون دالر در سال از قبل 

حقيقت پادشاهان و روساي جمهوري غيررسمي بودند، 
دولتها نيز از اين عدم دخالت در سياست اينان به نفع خود 
بهره ميبردند و در حقيقت معامله اي دو جانبه انجام 

 . ميگرفت
براي مثال پدر مقتدا . اما اين روند در مورد همه يكسان نبود

به " قدرت"حيطه ي صدر آه مرجع تقليد و در عين حال از 
دور بود با ديدن آن اجحافات نسبت به شيعيان فقير عرب 
عراق و در عين حال جنايات صدام نميتوانست عكس العمل 

زيرا وي عرب عراق بود و تعهدي مبني بر عدم . نشان ندهد
به همين جهت به . شرآت و دخالت در سياست نداشت

را مورد هنگام خطبه آفن ميپوشيد و آشكارا صدام حسين 
 قرار ميداد آه سرانجام نيز به قتل رسيد و از اينجا انتقاد

هم اآنون در . فرق ميان اين دو بخش شيعه معلوم ميشود
عراق مقاالت زيادي در افشاي سياستهاي حوزه ي شيعه 
ايراني االصل به چاپ ميرسد و سازشكاري و همكاري آنان 

 در برابر غول با آمريكا و ايران را برمال ميكند، ولي اينان
و آمكهاي عظيم " عتبات مقدسه " عظيم روحانيت 

مقتدا صدر در . اقتصادي ايران به آنها به جايي نميرسند
 هاحقيقت خواست تا در پيروي از پدر خود به دفاع از عراقي

به نفع شيعيان عرب عراق بود و  اما چون اين دفاع . بپردازد
 ايران را زير ميتوانست منافع روحانيت شيعه متمايل به

قابل ذآر است آه .  پشتيباني قرار نگرفت سئوال ببرد مورد
جمهوري اسالمي بدش نميآيد تا وي را مدافع مقتدا صدر و 
دولتي آه در عراق عليه آمريكا مبارزه ميكند بشناسند، اما 
چنين نيست، شيوه مبارزه جمهوري اسالمي با آمريكا 

 ما در ايران شاهد همان شيوه بده و بستانهاي بازاري آه
موضوع ديگري آه قابل ذآر است اين آه . هستيم، ميباشد

روحانيون شيعه ايراني در ميان خود نيز تقسيم بنديهايي 
رضاي «دارند تا بهتر بتوانند درآمدهاي سرشار را در راه 

به مصرف برسانند به اين شكل آه هم اآنون چهار » خدا
 به جمع اموال و روحاني از چهار مليت در عتبات مقدسه

آيت اهللا سيستاني فارس، فرزندان خويي : ارشاد ميپردازند
ترك آذري، بشير نجفي و خاقاني ترآمن و پاآستاني 

اينان چهار چشمي مواظب اند تا خداي ناآرده . ميباشند
غريبه اي به ميان آنان وارد نشود و از طرفي حق يكديگر را 

يت اهللا خويي را به اين نيز پايمال نكنند و مجيد خويي فرزند آ
دليل به قتل رساندند آه بخش بزرگي از اموال حوزه آه 
متعلق به همگي بود به حساب شخصي خود در لندن واريز 

شرح . نمود و اين خيانت بزرگي به حساب آمد آه آيفر ديد
آامل اين ماجرا در همان تاريخ در سايت الجزيره نوشته 

 .شد
 

  يران در عراق ارژیم ابزارهاي اعمال نفوذ 
 

ساختار اقتصادي آشور عراق بويژه در مناطق شيعه نشين 
اين آشور نيز به جرگه . شباهت فراواني با ايران دارد

آشورهاي صنعتي نپيوسته و شيوه غالب توليد و مبادله در 
براي مثال در قبل از ماه محرم . آن سوداگري و بازار است

ن به عراق قمه و گذشته يكي از اقالم صادراتي بزرگ ايرا
 بازرگان عراقي از 450زنجير بود و يا همه شاهد بوديم آه 

ايران ديدن آردند و در حقيقت بازار امروز عراق زمينه بسيار 
متعلق ... مناسبي براي نفوذ ايران است، بانكهاي تجارت و 

به ايران در عراق با سرمايه گذاري و دادن وام به 
بازاريان ايران با .  آشور شريكندتوليدآنندگان ، در اقتصاد اين

داشتن تجربيات فراوان و امكانات دولتي نفوذ خود را بسيار 
در زمينه هاي سياسي نيز دو . در عراق گسترش داده اند

تشكيالت بزرگ مجلس اعال و حزب الدعوه با داشتن دهها 
هزار عضو دوره ديده و امكانات عظيم اقتصادي تبليغاتي و 

چندي پيش . با ايران همكاري مستقيم دارندراديو تلويزيوني 
آيت اهللا حكيم به دولت عراق پيشنهاد داد آه حاضر است «

براي تامين امنيت در روزهاي انتخابات سيصدهزار مامور 
مسلح در اختيار دولت بگذارد و البته اين مانور نبود بلكه 

 ايران رژیمدر مدت يك سال و نيم گذشته . حقيقت داشت
يل انواع سازمانها، گروه ها و احزاب تحت دست به تشك

بسياري از اين سازمانها نامهاي . نامهاي مختلف زده است
به علت فروپاشي . را نيز با خود حمل ميكنند» دموآراتيك«

دولت در عراق، فقر و گرسنگي در عراق رو به گسترش 
در اين ميان مساجد و تكايا با داشتن امكانات . نهاده است

 مبالغي هنگفت به توزيع مواد غذايي سرد و مالي با صرف
بايد گفت آه در ابتدا و در . گرم در ميان محرومان ميپردازند

دوره اي عوامل جمهوري اسالمي در استانهاي شيعه 
نشين به اعمالي از نوع شكنجه و چشم بند زدن و اعمال 
ضد انساني دست زدند، اما پس از مدتي اين اعمال فجيع 

نتقادات شديد قرار گرفت و اآنون تا حدي اين در عراق مورد ا
جمهوري اسالمي در عراق بسيار . امور متوقف شده است

محتاطانه عمل ميكند و حكيم اخيرا گفت ما خواستار 
 نيستيم بلكه خواستار  به سبک ایرانحكومت اسالمي

دولت جمهوري اسالمي . احترام به اسالم در دولت هستيم
ه و بخش عمده اي از بازار عراق ميكوشد تا حوزه هاي علمي

را در حيطه خود نگه دارد و از اين طريق نفوذ خود را در 
آشور عراق به شكل عمودي و افقي گسترش دهد تا از 

يكم منافع عظيم : اين طريق به دو هدف دست يابد
اقتصادي و آنترل بازار و تجارت بخش شيعه نشين آشور 

نعي سياسي و عراق و دوم و از همه مهمتر ايجاد ما
اجتماعي در عراق تا از آن طريق مانع فشار دولت امريكا بر 
ايران شود، بويژه در مورد دوم بايد گفت آه ايران بازي بسيار 
خطرناآي را با امريكا به پيش ميبرد، ميتوان گفت آه اين 
بازي در عراق اآنون به نقطه حساسي رسيده به طوري آه 

ون شعالن وزير دفاع، به امريكا رسما از طريق فردي همچ
هر . طور مرتب سياست ايران در عراق را زير ضرب ميگيرد

چه به انتخابات نزديك تر شويم جدالهاي پشت پرده بر روي 
 . به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت. صحنه مي آيد

 
  ، ميش به خيال ميچره گرگ به خيال ميبره

 
 از همكاري امريكا در ابتداي ورود خود به جنگ با عراق
اما در اين . آشورهاي منطقه از جمله ايران برخوردار بود

  ميان نوع همكاري ايران با امريكا با همكاري آويت و مصر و 
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هيچ آدام از اين آشورها . عربستان بسيار متفاوت بود

ايران سابقه و نفوذ مذهبي، سياسي و اجتماعي همچون 
دولت امريكا چنين ميپنداشت آه پس . را در عراق نداشتند

از ورود به عراق دولتي دست نشانده بر سر آار خواهد آورد 
ايران را خواهد آند و » آلك«و پس از آن به هر بهانه اي 

ايران نيز ميدانست آه اگر چه نميتواند در آن مرحله با رژیم 
ست آه ميتواند عراق را امريكا به مخالفت بپردازد ولي ميدان

به نوعي ديگر تصرف آند و به همين جهت به مجرد فروريزي 
مرزها صدها هزار عراقي را آه سالها بود در ايران زندگي 
ميكردند با امكانات تبليغاتي فراوان به عراق گسيل و به 

طرفين در آنار هم . سازماندهي در ميان آنان پرداخت
 بازار سنتي عراق، حوزه زندگي و رشد آردند يكي با آمك

، و دهها هزار نفر افراد اطالعاتي  "عتبات مقدسه" عظيم 
دوره ديده در پادگانهاي سپاه پاسداران با نيت خدمت به 

، و ديگري امريكا، با يكصد و پنجاه هزار سرباز »امت خدا و «
آه بعضي هاشان بيمار جنسي، جاني و آدمكش ميباشند 

و  ، مذهبی  قبيله اي در برابر ملتي با  تفكرات
 هزار ارتشي منحل شده، سه ميليون 400ناسيوناليستي، 

و سيصد هزار عضو بعثي منضبط در تشكيالت بعث با سابقه 
 ساله، ايستادند و فجايع ننگين ابوغريب را آفريدند و 30

  .  شده  است"بيدار" اآنون آه امريكا از خواب 
ش جامعه عراق  نيرومندترين بخ، پيش و»  انتخابات «در 

همان شيعياني هستند آه پيوندي ارگانيك با رژيم ايران 
امريكا اآنون دچار سردرگمي و از ناچاري دست به . دارند

دامن يكي از نوآران حقير خود به نام شعالن وزير دفاع 
ايران و سوريه رژیم ميشود آه هر روز سخناني را عليه 

ا شخصيت هاي بگويد آه روز بعد غالبا توسط نخست وزير ي
آخرين نمونه آن اين آه . ديگر در دولت عراق تكذيب ميشود

ايران يك ميليارد دالر براي دخالت در امور عراق به رژیم 
 17از گفته هاي شعالن، دوشنبه » مصرف رسانيده است

و اين بار در حالتي آه بسياري از روشنفكران عراقي . ژانويه
 و سياستمدار است، از جمله عبداالمير علوان آه نويسنده

اآنون . ايران در عراق را بهتر از امريكا ميدانندرژیم وجود 
امريكا با تمام توان خود ميكوشد آه سهم ايران را در 
آرسيهاي پارلمان آينده پايين بياورد و در اين زمينه 
تصميماتي در امريكا گرفته شده آه نويسنده عراقي سمير 

 ايران  رژیم موقعيت واقعياما. عبيد آن را افشا نموده است
در ميان شيعيان و بازاريان عراق و وجود دو تشكيالت عمده 
نظامي سياسي وابسته به ايران در هر جهت قدرت چانه 
زني جمهوري اسالمي را بسيار باال ميبرد، حتي اگر تعداد 

 در مجلس اندك باشند نميتواند رژیم ایراننمايندگان طرفدار
. وضاع عمومي شيعيان عراق بگذاردتاثير بسيار مهمي بر ا

ميبينيم آه اين روزها امريكا تهديدات خود را در زمينه داشتن 
سالح هاي اتمي ايران تشديد آرده و هدف، پس زدن 

 .طرفداران ايران در دولت آتي عراق است
روزنامه نيويورآر روز يكشنبه از قول سيمور هرش نوشت آه 

 مورد سايت هاي امريكا مشغول تحقيقاتي مخفيانه در
اتمي در ايران است و سخنگوي آاخ سفيد اعالم داشته آه 

سيمور هرش در ...  ناآراميها در منطقه ميباشدمسببايران 
پايان مينويسد آه بوش عمال دستوراتي را امضا نموده تا 

در ضربتی آماندوهاي امريكايي بتوانند به عمليات ضروري 

استيصال را در گفتار و ميتوان به آساني . ايران دست بزنند
 .رفتار دولتيان امريكا مشاهده آرد

در اين نوشته تنها به اوضاع عمومي عراق و سياست 
" انتخابات"جمهوري اسالمي ايران در اين آشور در آستانه 

ايران بتواند از رژیم پرداخته شده است و اينكه تا چه حد 
ستفاده برگهاي برنده اي در معامله و چانه زني با آمريكا ا

ايران دست باال را در معامله رژیم  تاآنون باید گفتآند،
 . داشته است

فاآتورهاي ديگري نيز در عراق سرسختانه عمل ميكنند آه 
 و اي بسا آه جريان به اصطالح نقش دارندهر آدام جداگانه 

انتخابات را متوقف آنند، مهمتر از همه مقاومت مسلحانه 
ش آه نفس را از آنان گرفته و گسترده عليه آمريكا و نوآران

در هفته ي گذشته دولت آمريكا جنرال لوك را براي بررسي 
مجدد اوضاع به اين آشور فرستاد و دوم اينكه طيف 

 اعم از بنيادگرایان اسالمی ،تپوزیسيونوسيعي از نيروهاي 
 ناصريست ها، سوسياليست ها، بخشي از ، بعثی ها ،

ها و افراد چپ کرد ، بخشی از نيروحزب آمونيست عراق، 
همگي با انتخابات مخالف و قبل از هر چيز خواستار خروج 

  .قواي اشغالگر از آشور خود هستند
 اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي عراق بسيار بحراني 

آمريكا با صرف آن همه پول همچنان . و درهم ريخته است
تا  2شهر بغداد در يك ماه گذشته روزانه بين . زمينگير است

قالبي و بي سر و تهي " انتخابات. " ساعت برق داشته3
آه امريكا زورچپان براي اجرايش ميكوشد تنها روزنه اي 
است آه ميخواهد از اين طريق مفري براي خود فراهم آند 
و پس از آن نيروهايشان را به پايگاههاي دوازده گانه آه در 

ز عراق ا" آبرومندانه"خارج شهرها ساخته شده منتقل و يا 
امپریاليسم اين پيچيده ترين مشكلي است آه . فرار آنند

آمريكا با آن روبروست و جمهوري اسالمي به خوبي به اين 
 ، لذا از بحران عراق و درماندگی امریکا ، امر واقف است

  . برای تداوم حيات شوم خود بهره ميگيرد 
  

از اینرو نيروهای مترقی ، مستقل و چپ عراق ، در 
وامان با امپریاليسم امریکا و بنيادگرایی تقابل ت

اسالمی ، و نيز افشای بی امان دخالتهای رژیم 
اسالمی ایران در عراق ، نه تنها کمک بزرگی به 

کار  نیرهایی و استقالل ملت خود ميکنند ، بلکه با ا
کمک بزرگی نيز به جنبش آزادیخواهی و برابری 

ر ، اما تنها این راه سوم ، دشوا. ان ميکنند ایرطلبی 
  . است  و مترقیراه رهائيبخش
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 مشخصات تشکل کارگری به مثابه 
داری جنبش اجتماعی طبقه کارگر عليه سرمايه  

 
 نقدی بر نظرات محسن حکيمی

 
  حشمت محسنی =      صسمت دوم و آخر = 

 
 

  نظر آقای حکيمی در باره اتحادیه
  

طرح کرده است آقای حکيمی در پيوند با اتحادیه یکرشته مسایل 
ها  ها به واقعيات تجربی اشاره دارد و برخی از آن که برخی از آن

جا آه آقای حکيمی به اهداف وزارت  تا آن. اند احکام کلی و عمومی
های سازمان جهانی کار ناظر بر  نامه کار و توافق آن با مقاوله

گردد  های دست ساز بر می دهی یکسری از اتحادیه سازمان
تا آنجا که به نظر .  حکم صادره از طرف او مخالف ورزیدتوان با نمی

ها و احزاب بورژوایی برای حاکم  آقای حکيمی نسبت به تالش دولت
کردن سندیکاليسم و به طور کلی رفرميسم بر سندیکاها نيز اشاره 

توان با این حکم او نيز موافقت نکرد و بر  آن  صحه  دارد نمی
ن واقعيات تجربی یک حکم کلی اما آقای حکيمی از ای. نگذاشت

جنبش کارگری یک چيز است و جنبش سندیکایی چيزی " نظير 
" کامًال دیگری، چيز یکسره مغایر و متضاد با ماهيت جنبش کارگری

توان با آن موافقت کرد و یا با آن مخالفت  کند آه نمی صادر می
هاي آارگري است آه  اتحاديه تشكلي در ميان انواع تشكل. نورزید

خصلت پايدار دارد و توده طبقه را در شرايط تسلط سرمايه، در 
وضعيت سرنگوني آن و حتي در دوران پس از آسب قدرت توسط 

 اقتصادي با -ضرورت مبارزه سياسي. دهد آارگران سازمان مي
اش تحت هيچ شرايطي نبايد ضرورت مبارزه  داري خصلت ضدسرمايه

ي آه در تراز باالتري صورت ا هر مبارزه. اي را منتفي سازد اتحاديه
تر مبارزه را در خود جذب آند و در يك  گيرد اگر نتواند اشكال پائين مي

.  آل واحد ادغام نمايد از غنا، عمق و گستردگي خود آاسته است
اي محصول ابداع و اختراع اين يا آن  يابي به شكل اتحاديه سازمان

رگر در پهناي حزب سياسي نيست بلكه نتيجه مبارزه خود طبقه آا
 سال حيات جنبش آارگري 200آره زمين و در طول زماني دستكم 

هاي سياسي ابداع  اگر اشكال تشكل آارگري را گروه. است
نمايند سئوالي آه مخالفان اتحاديه  آنند بلكه آن را آشف مي نمي

از جمله آقاي حكيمي بايد به آن پاسخ دهند اين است آه چرا 
اديه، از غرب تا شرق از شمال تا جنوب يابي به شكل اتح سازمان

  در مسافت زماني چنين طوالني رايج، عمومي و پايدار بوده است؟
ها هميشه، در همه   بايد به ياد داشته باشيم سندیکاها و اتحادیه

اند و  ها و در همه شرایط مبارزه طبقاتی حامل رفرميسم نبوده زمان
آزادی . اند مل کردهع" مکتب مبارزه طبقاتی"تاحدودی به عنوان 

ها تا دوران طوالنی به عنوان یک حق به رسميت شناخته  اتحادیه
ها  حتی روبسپير پدر انقالب کبير فرانسه اتحادیه. شده است  نمی

های طوالنی از ميان  ها تا مدت اتحادیه) 8. (را ممنوع اعالم کرده بود
  .اند آتش و خون عبور کرده تا خود را تثبيت کرده

جنبش کارگری صرفًا برای اهداف انقالبی مبارزه نکرده است بلکه 
تر از آن برای بهبود وضعيت خود در چارچوب وضع  عالوه بر آن و بيش

ای چيزی جز  موجود مبارزه کرده است و ظرف چنين مبارزه
مراجعه به فاکت ها و واقعيات . اند ها نبوده سندیکاها و اتحادیه

کند بلکه به شدت حکم آقای  ائيد نمیتجربی تنها این حکم را ت
اگر نه بهتر است بيالن کار مبارزات . کند حکيمی را مردود اعالم می

کارگری از آغاز تاکنون را مورد مشاهده قرار دهيم تا حجم و وزن 
مبارزه برای اصالحات و مبارزه برای دگرگونی بنيادی سيستم را 

  . شودمورد مقایسه قرار داد تا صحت حکم باال ثابت
ای ميان   البته در تفسير از خصلت و جوهر مبارزات اتحادیه

ها مناقشه وجود دارد و هر یک از گرایشات بر روی  مارکسيست
مثًال ریچارد هایمن در رساله با ارزش خود . ای تاکيد می ورزد نکته

با دنبال " های کارگری شناسی اتحادیه مارکسيسم و جامعه"به نام 
 مارکس و انگلس در پيوند با اتحادیه معتقد کردن رد پای نظرات

از لحاظ : " ها وجود دارد بينانه در آثار  آن است یک تفسير خوش
ترین نمایندگان تفسير  تاریخی مارکس و انگلس برجسته

هایمن نظرات مارکس و ". اند بينانه از اتحادیه کارگری بوده خوش
 تکامل :"کند بندی می انگس پيرامون اتحادیه را چنين جمع

ی شماری از کارگران  داری صنعتی با گردآوری انبوه سرمایه
آورد و  های سازمان و تشکيالت جمعی را فراهم می شرط پيش

شود که کارگران را به اتحاد بر  هایی را موجب می محروميت
این وحدت با فرارویی از رقابت در بازار کار، خود به خود . انگيزد می

اندازد، آگاهی کارگران را رشد  خطر میداری را به  ثبات سرمایه
دست . دهد ها آموزش می های مبارزه را به آن دهد و شيوه می

های سياسی  ها، کارگران را به آغاز شکل آوردهای محدود اتحادیه
فعاليت و سرانجام به چالش مستقيم با کل ساختار سلطه 

ر هایمن با مطالعه نظرات افرادی نظي) 9." (دهد طبقاتی سوق می
از زمان فوت مارکس و انگلس به "لنين یا تروتسکی معتقد است 

ای را  داری صحت تز ساده گرایي در جامعه سرمایه بعد رشد اتحادیه
تر زیر  های اوليه خود مطرح کرده بودند بيش ها در نوشته که آن

تری پيدا  ميدان بيش" تفسير بدبينانه "و بدین طریق . سئوال برد
 نکته که در 3ها پيرامون  در مرزبندی با اتحادیهاین امر . کرده است

 نکته 3این . مکاتبات مارکس و انگلس وجود دارد قابل فهم است
  :اند از این که عبارت

  های کارگری موجود نماینده کل طبقه کارگر نبودند اتحادیه -1
رهبری طبقه کارگر انگليس کامًال به دست رهبران فاسد  -2

  .فتاده استاتحادیه کارگری و مروجين آن ا
 بورژوا شدن طبقه کارگر بریتانيا که حاصل موقعيت انحصاری - 3 

  . داری بریتانيا در اقتصاد جهان است سرمایه
ها بعدًا در  هایمن اما معتقد است تجارب منفی عملکرد اتحادیه

نظرات مارکس و انگلس تغييراتی به وجود آورد اما آنها این تجارب 
 تحت اوضاع و احوال معين و ویژه و به پویشی که استثنائا"منفی را 
  .کردند تلقی می" آید پيش می" محلی"اصطالح 

بندی دیگری  جان کلی نظرات مختلف مارکس و انگلس را با صورت
عدم "ها را ناشی از  کند و فراز و فرودهای نظری آن ارائه می

" نمودهای ظاهری " و توقف در سطح پدیداری و " موشکافی نظری
مطالعه دقيق : " گوید او می. داند  مبارزات جاری میرویدادها و

دهد که تجزیه و تحليل  های مارکس و انگلس نشان می نوشته
بينی انقالبی  گرایی مسير ساده و مشخص خوش ها از اتحادیه آن

دهه چهل تا تجزیه و تحليل انتقادی و حتی بدبينانه دهه هشتاد 
 1971ه هایمن در سال را طی نکرد یعنی آن چه را ک) 1978دریپر (

  )10".(ناميد" بينانه خوش"تز 
هرگز تئوری واحد و "جان کلی معتقد است مارکس و انگلس 

اند تا بتوانند در تجزیه و  گرایی نداشته منسجمی در باره اتحادیه
تحليل خود طی فراز و نشيب مبارزه طبقاتی نظریه مشخصی را 

 دارای چنين اگر مارکس و انگس"او معتقد است ". بسط دهند
ها از عملکردها  ای بودند انتظار نداشتيم که تجزیه و تحليل آن تئوری

و مبارزات اتحادیه کارگری طی دوران رزمندگی و سکون چنين فراز و 
او علت این امر را در  اين جا ." گيری داشته باشد فرود چشم

مارکس و انگلس در بررسی "کند که  جستجو می
" اند و در عوض این  بوده" کافی نظریفاقد موش"گرایی اتحادیه

رویدادها و مبارزات جاری است که در " نمودهای ظاهری
  ".ها جایگاه ویژه دارد های آن نوشته

ها از زاویه دیگری به مساله می  تونی کليف در بررسی اتحادیه
او معتقد است که هایمن تفاوت نظرات مارکس دهه چهل و . پردازد

او در نقد نظر . است" خوب توضيح نداده"شصت یا عقاید لنين را 
هایی چون  های مارکسيست هایمن نگرش: "گوید هایمن می

. داند می" بدبينانه"یا " بينانه خوش "مارکس و لنين و تروتسکی را یا 
 یا دهه شصت که 1848اما به توضيع  مربوط به تفاوت مارکس در 

 1848 در سال .پردازد به تحول خود مبارزه طبقاتی مربوط است نمی
داری را تهدید  های کارگری بریتانيا بقای نظام سرمایه اتحادیه
این دگرگونی به . این امر اما در دهه شصت صادق نبود. کردند می

شد، بلکه ریشه  خصلت اساسی یا روشنفكرانه مارکس مربوط نمی
همين مساله . مندی مبارزاتی طبقه داشت در خودآگاهی و توان
  ) 11". (کند های آارگری را تعيين می  اتحادیهاست که به ماهيت



 9

  

   ....نقدی بر نظرات                   
  
  

بندی  کنيم در مورد نقش، وظایف و خصلت که مشاهده می چنان
ها وجود  های کارگری نظرات متنوعی در ميان مارکسيست اتحادیه
های متنوع بخش قابل توجهی از واقعيت  اگر این صورتبندی. دارد
دهند سئوال این است که این  های کارگری را نشان می حادیهات

درک از اتحادیه که برای آن وظایف و عملکرد ثابتی قائل است و در 
واقع به آن همچون ارگانی فراتاریخی می نگرد از کجا آمده و معضل 

  این روایت از اتحادیه کجا نهفته است؟
حادیه در پيش به نظر من اشکال اساسی این نگاه و روایت از ات

در این روایت از مساله، مضمون فعاليت . فرض آن نهفته است
اتحادیه در هر شرایط و لحظه از مبارزه طبقاتی یک امر ثابت و 
تغييرناپذیر است و عوامل موثر در هر موقعيت مشخص از مبارزه 

نگاهی به جایگاه و سير حرکت . کند طبقاتی نقشی در آن ایفا نمی
دهد که ما  قاطع و در کشورهای مختلف نشان میاتحادیه ها در م

ایم بلکه بر  نه با یک روایت و یک نقش و کارکرد از اتحادیه مواجه
. های گوناگون آن روبه رو هستيم ها و کارکرد عکس با تنوع اتحادیه

ها در  ریچارد هایمن در بررسی عمومی از مختصات اتحادیه
کند آه بسيار  ندی میب  نگاه و روایت را صورت3کشورهای مختلف 

  .روشنگر است
بهبود فروش کند که برای   نگاه اول اتحادیه را ارگانی تلقی می

مدافعان این نگاه از اتحادیه مارکس ، . کند  مبارزه مینيروی کار
  .سيدنی وب و لنين هستند

 پيشبرد مبارزه طبقاتیکرده که در  نگاه دوم اتحادیه را ارگانی تلقی 
 در این نگاه افزایش دستمزد و یا کاهش ساعات .آند نقش ايفا می

کار اهميت اساسی ندارد، بلکه اهميت اتحادیه در آن است که به 
به امر خودرهانی کارگران یاری " مکتب مبارزه طبقاتی"مثابه 
رساند و بنابراین اهميت سياسی اخالقي آن مد نظر قرار  می
 اتحادیه نزدیک روایت انگلس در مقاطعی به این نگاه از. گيرد می

های کارگری انگليس در اوان پيدایش آن  است و تجربه اتحادیه
  .بيشتر مد نظر است
انگارد و هدف اساسی آن   مینهادی در جامعهنگاه سوم اتحادیه را 

  .  استادغام و انتگره شدن کارگران در سيستم
ها از اتحادیه بر این نکته نغز و  هایمن پس از بر شماری این روایت

گذارد که این سه کارکرد جدا از هم نيستند و در  م تاکيد میمه
او . گردند های مزبور به یکدیگر نيز تبدیل می تجربه واقعی مولفه

های باال یعنی اتحادیه به  معتقد است این امر که کداميک از مولفه
آند، یا ارگانی که  مثابه ارگانی که آارگران را در جامعه ادغام می

کند؛ و یا به مثابه  ش نيروی کار در بازار مبارزه میبرای بهبود فرو
کند به تاریخ، شرایط  ارگانی در خدمت مبارزه طبقاتی عمل می

مثًال اتحادیه های . مبارزه و فاکتورهای دیگر آن جامعه بستگی دارد
کارگری آلمان بين ارگانی در بازار کار برای بهبود فروش نيروی کار 

وان ارگانی که در جامعه مدنی نقش عمل می کند و با نهادی عن
کند در  کند و هدف ادغام کارگران در سيستم را دنبال می ایفا می

های کارگری ایتاليا بين ارگانی که از جامعه  اتحادیه. حرکت است
برآمده و به عنوان ارگانی که در راستای مبارزه طبقاتی عمل 

نگليس در اتحادی های کارگری ا. شود کنند بيشتر مشاهده می می
اوان پيدایش خود بين ارگانی برای بهبود فروش نيروی کار در بازار  و 
ارگانی که در خدمت مبارزه طبقاتی است بيشتر ایفای نقش کرده 

  . به سمت مدل آلمانی حرکت کرده است70های  اما از سال. است
دهد که ما نه با یک مدل از اتحادیه بلکه  های هایمن نشان می مدل

او با ترسيم مخروط . ای متعددی از اتحادیه مواجه هستيمه با مدل
  )11.(دهد زیر این مساله را نشان می

  جامعه
     بازار--- -- -- --- -- طبقه 

با هر تفسير از مساله . سازد مخروط هایمن چند نکته را روشن می
توانيم تحول و دگرگونی در نقش و کارکرد  که موافق باشيم نمی

در . ها ظرف ثابتی نيستند اتحادیه. ار قرار دهيمها را مورد انک اتحادیه
با هم فرق ... این یا آن کشور، در این یا آن مرحله از مبارزه طبقاتی 

  بنابراین . دارند

تعریف یک کارکرد معين برای اتحادیه و تلقی آن همچون امری : الف 
فراتاریخی و خارج از زمان و مکان با تجربه واقعی و عينی خود 

  . ها ناسازگار است اتحادیه
شود بين  ها بنا به ضرورتی که در ميدان مبارزه پيدا می  اتحادیه-ب

سه کارکرد اصلی خود یعنی ارگانی برای بهبود فروش نيروی کار، 
به عنوان ارگانی در خدمت مبارزه طبقاتی و به مثابه نهادی از 

ها را  به عالوه منطق مبارزه آن. کنند جامعه مدنی نقش ایفا می
کند که گاهی اوقات با جنبش زنان یا جنبش رنگين  وادار می

  . پوستان ائتالف کنند
اند عملكرد  های استبدادی  در کشورهائی که داراي رژیم- ج

های  دهد که مبارزه کارگران از خواست ها نشان می اتحادیه
کند اما هر چه  های سياسی گذر می اقتصادی به سمت خواست
ها در سيستم  کند اتحادیه يدا مینظام دموکراتيک گسترش پ

  .بيشتر ادغام می شوند
یا به قول " فروشنده نيروی کار" ها کارگران را به مثابه   اتحادیه- د

کنندگان بلکه به  اتحادیه، کارگران را نه به عنوان توليد"گرامشی 
این خصلت اساسي اتحادیه ) 12"(کند عنوان مزدبگيران متشکل می

تواند سرمایه را   کوران مبارزه طبقاتی میاست، اما همين امر در
این خصلت از اتحادیه را ارنست مندل به . مورد چالش قرار دهد
ها در اصل خواهان  اتحادیه"بندی کرده است درستی چنين صورت

داری نيستند، بلكه تنها  لغو استثمار و براندازی سيستم سرمایه
ها خواهان  آن. زندسا استثمار را برای توده مزدبگير، قابل تحمل می

الغای کارمزدی نيستند، بلکه برای افزایش دستمزد و حقوق 
ها با نظام  اما در عين حال، اتحادیه. کنند کارگران مبارزه می

ها از کاهش دستمزدهای  آن. داری همساز هم نيستند سرمایه
کنند و از نوسانات مساعد عرضه تقاضای  واقعی جلوگيری می
ار برای افزایش قيمت بازاری این کاال حداقل به نيروی کار در بازار ک

کنند، تا برای توده  ای و تحت شرایط معينی استفاده می طور دوره
سازند که از مصرف و  متشکل طبقه کارگر این امکان را فراهم می

نيازهای حداقل فراتر  رفته و بدین ترتيب سازمان طبقاتی، آگاهی 
تری به وجود آید و   وسيعطبقاتی و رشد اعتماد به نفس در سطح

به نظر ) 13"(های مبارزه برای براندازی نظام مهيا شود شرط پيش
 در - ذ. رسد فرمول مندل حق مطلب را به خوبي ادا آرده باشد مي

کشوری که بر پائی یک اتحادیه مستقل از ميان آتش و خون 
داری و  گذرد برجسته کردن ادغام آن درسيستم سرمایه می

  . تواند محلی از اعراب داشته باشد ميسم آن چقدر میاستنتاج رفور
هاي آارگري را در چند محور   به طور آلي فلسفه وجودي اتحاديه

  :توان خالصه آرد مي
آند آه از رقابت ميان آارگران برای فروش  ها تالش مي اتحاديه: الف

  .داران جلوگيري به عمل آورد نيروی کار خود در برابر سرمايه
ها آارگران را در مبارزه براي افزايش دستمزد و آاهش  اتحاديه: ب

  .ساعات آار متحد سازد
آند آارگران را به مثابه فروشندگان نيروي  ها تالش مي اتحاديه: ج

آار سازمان دهد و زيربناي اوليه اتحاد طبقاتي را در ميان آارگران 
  .فراهم سازد

 طبقه آارگر يابي به شكل اتحاديه مساوي با خودرهاني سازمان: د
نيست اما بدون مبارزه در سطح اقتصادي امر خودرهاني آارگران 

واسطه  ناممكن است بنابراين اتحاد طبقاتي بدون مبارزه روزمره، بي
  .گيرد با سرمايه در عرصه اقتصادي اصال شكل نمي

 نكته ديگري آه بايد توجه داشته باشيم اين است آه در نگاه آقاي 
يي با سنديكاليسم مترادف و يكي انگاشته حكيمي مبارزه سنديكا

شود آه مبارزه  سنديكاليسم به گرايشي اطالق مي. شده است
سنديكايي را براي بهبود جزيي، موقت، و در چارچوب نظم موجود 

زند  آند و از هرگونه درگيري با مناسبات موجود تن مي آليزه مي ايده
شان آارگران را  ييابي سنديكايي توان مبارزات در حالي آه سازمان

  .سازد ها را متحد مي دهد ودر برابر سرمايه آن افزايش مي
و باالخره بايد به نگاه آقاي حكيمي به اتحاديه آارگري در آشورهاي 

هاي  آقاي حكيمي در باره اتحاديه. ديگر هر چند آوتاه اشاره آرد
ري هاي آارگ گيري اتحاديه با استناد به موضع«گويد  آارگري اروپا مي

هاي آارگري موجود  اروپا به اين نتيجه رسيدم آه اآثر اتحاديه
. »داري نيستند ابزارهاي مناسبي براي مبارزه با جنگ و سرمايه

واقعيت اين است آه در پيوند با مساله جنگ و مساله مشخص 
  ها نيروي اصلي مخالفت در مبارزه عليه  عراق اگر اتحاديه
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  ... .نقدی بر نظرات               
  
  
  

هاي بوش نبودند دستكم يكي از نيروهاي اصلي مخالفت  سياست
 اتحاديه بزرگ اروپا 4به عالوه هم اآنون. رفتند با آن به شمار مي

  فرانسه در CGT ايتاليا و CGL , آلمان, DGB انگلستانTUC يعني
گيري ضد اجتماعي توني بلر، شرودر، شيراك و  برابر جهت

ممكن است آارگران در اين جا . آنند يبرلسكوني دارند مقاومت م
توان گفت  يا آن جا حرآات راديكالي صورت دهند اما با قاطعيت مي

ترند و به خاآريزهاي آخر عقب  آه آارگران غير سنديكاليزه ناتوان
  . شوند رانده مي

  
  درک آقای حکيمی از استقالل تشکل کارگری

  
" گوید  رگری میآقای حکيمی در پيوند با مساله استقالل تشکل کا

یک ویژگی مهم این تشکل آن است که  تقسيم بندی غير طبقاتی 
در . کند را منتفی می" وابسته"و " مستقل"های کارگری به   تشکل

به معنی عدم وابستگی " استقالل"بندی، مفهوم  این تقسيم
دار و دولت حامی آن نيست،  بلکه  تشکل کارگری به طبقه سرمایه

به سخن دیگر، در . شود ه دولت را شامل میفقط عدم وابستگی ب
شود صرفًا وابستگی به  بندی آن چه مردود قلمداد می این تقسيم

حال . داری مردود نيست دولت و وابستگی به احزاب طبقه سرمایه
های کارگری موجود به ویژه  آن که از قضا ضعف اساس اکثر تشکل

 احزاب مدافع ها به داری پيشرفته وابستگی آن در دنيای سرمایه
خصلت سرمایه ستيز تشکل کارگری ضد . داری است سرمایه
داری عالوه بر وابستگی به دولت این وابستگی را نيز  سرمایه

  ".کند منتفی می
در نگاه و روایت آقای حکيمی از استقالل تشکل کارگری و مرزبندی 

های معينی از استقالل یک حلقه مفقوده وجود دارد که در  با درک
معهذا در این . علوم نيست مخاطب بحث چه کسانی هستندآن م

" وابسته" و " مستقل"اول اینکه معيار . جا دو نکته طرح شده است
بودن تشکل کارگری به عنوان یک معيار غيرطبقاتی مورد نقد قرار 

دوم اینکه به نظر آقای حکيمی خصلت طبقاتی تشکل . گرفته است
. داری است ب مدافع سرمایهکارگری در گرو استقالل آن از احزا

  .بگذارید از نکته اول شروع کنيم
یک تشکل کارگری با خصلت استقالل از دولت و احزاب چرا یک 

یک " وابسته" و " مستقل" های  تشکل طبقاتی نيست؟ چرا صفت
اند؟ اگر یک اتحادیه مستقل از منافع صرفًا بی  معيار غير طبقاتی

گران دفاع کند چرا یک تشکل واسطه، روزمره و آنی اقتصادی کار
شود؟ به چه دليل این اتحادیه یکی از  غيرطبقاتی محسوب می

های طبقه کارگر نيست؟ چرا باید در اساسنامه این اتحادیه  نهادی
فعاليت آارگران مدافع احزاب بورژایی در ميان کارگران ممنوع اعالم 

ليل شود تا آنگاه به یک تشکل طبقاتی تبدیل شود؟ به کدامين د
داری  سرمایه تشکل وابسته به یک حزب چپ لزومًا سياست ضد

فرانسه که زیر نفوذ حزب کمونيست CGT کند؟ مثًال  اتخاذ می
فرانسه قرار دارد و به احزاب بورژوایی وابسته نيست آیا لزومًا 

به عالوه با . کند سياست طبقاتی مخالف طبقه بورژوا اتخاد می
ژوایی در ميان تشکل کارگری چه ممنوع کردن فعاليت احزاب بور

تضمينی وجود دارد که کارگران غيرحزبی و منفرد در برابر افکار 
توان کارگران دارای افکار  چگونه می. بورژوایی واکسينه باشند

غيربورژوایی را از کارگران دارای افکار بورژوایی تفکيک کرد؟ به عالوه 
های   دارد و در حوزههائی افکار بورژوایی هر فردکارگر نيز در حوزه

رسد آقای حکيمی تشکلی را مستقل  به نظر می. دیگر ضد آن
داند که طرفداران احزاب بورژوایی در آن نباشند و از وابستگی  می

تردیدی نيست که یک . داری برحذر باشد به احزاب مدافع سرمایه
تواند از احزاب بورژوایی مستقل نباشد  تشکل مستقل کارگری نمی

 وابستگی به احزاب بورژوایی قبل از هر چيز استقالل و هر نوع
اما سئوال این است چرا آقای . کند تشکل کارگری را نقض می

حکيمی در بحث استقالل تشکل کارگری نسبت به احزاب غير 
گوید؟ آیا این سکوت به معنای این است که  بورژوایی چيزی نمی

پ را های کارگری به احزاب چ آقای حکيمی وابستگی تشکل

پذیرد؟ اگر پاسخ آقای حکيمی به سئوال فوق مثبت باشد آنگاه  می
  معنای استقالل تشکل کارگری کدام است؟

به نظر من استقالل تشکل کارگری قبل از هر چيز به معنای این 
تسمه "است که این تشکل وابسته به هيچ دولتی نباشد و به

نشود، هر هيچ حزب سياسی از جمله احزاب چپ نيز بدل " نقاله 
چند با فعاليت کارگران طرفدار احزاب سياسی در درون تشکل 

تشکل مستقل، تشکلی است . مخالفتی نباید وجود داشته باشد
دهد و در برابر  های تشکيل دهنده آن حساب پس می که به توده

تشکل مستقل، تشکلی است که اساسًا به . گو است ها پاسخ آن
قتدار خود را نه از احزاب بلکه از کند و ا های کارگر تکيه می توده
تشکل مستقل تشکلی . کند های تشکيل دهنده آن کسب می توده

آورند و آن را  است که نه احزاب بلکه کارگران آن را به وجود می
. گيرند کنند و برای تداوم فعاليت آن تصميم می هدایت و رهبری می

از تشکل مستقل، تشکلی است که مکانيزم درونی فعاليت آن 
ها و احزاب آزاد است و تنها اراده   حقوقی دولت-اتوریته سياسی

  .کند کارگران را نمایندگی و بيان می
شود بيشتر  ای که یک تشکل از مختصات باال برخوردار می به درجه

باید به یاد داشته .  گذارد استقالل طبقاتی خود را به نمایش می
 برابر نمایندگان و باشيم که انگلس حتی استقالل طبقه کارگر در

به این دليل ساده . داد کارمندان ویژه خود را نيز مورد تاکيد قرار می
کم به ارباب  که اگر وکيل از طرف موکل خود قابل عزل نباشد کم

طبقه کارگر : "گوید او در این باره می. شود موکل خود تبدیل می
نيت داشته در مقابل نمایندگان و کارمندان ویژه خود مصو... باید  می

باید آنها را بدون استثناء در هر زمان قابل انفصال اعالم  باشد، می
اگر این تاکيدات را بپذیریم باید قبول کنيم که استقالل ) 14." (کند

تشکل کارگری از دولت، از احزاب، از طبقه بورژوا در یک سطح قرار 
ل در هر چه یک تشک. ندارند و به عبارت بهتر در طول هم قرار دارند

سطح سياسی خود را از اتوریته دولت و احزاب سياسی مستقل 
کند که در سطح اقتصادی  نگه دارد زمينه عينی مساعدی پيدا می
  .از سلطه طبقاتی بورژوازی مستقل گردد

" وابسته"به عالوه استقالل تشکل کارگری از احزاب بورژوایی و 
ران را مختل یابی کارگ بودن آن به احزاب چپ سطوح مختلف سازمان

اند،  اعضای تشکل کارگری از اعضای احزاب چپ متفاوت. سازد می
های کارگری از اعضای احزاب به مراتب  دامنه اعضای تشکل

ترند و منطق و انگيزه فعاليت و مبارزه آنها نيز با هم فرق  گسترده
  )15.(دارند

سئوالي آه مطرح است اين است آه از نظر آقای حکيمی 
شود، نقش احزاب  ن تشکل کارگری چگونه تعيين میهای درو ارگان

چپ در پيوند با این مساله کدام است؟ آیا نهادهای رهبری این 
تشکل را کارگران انتخاب می کنند یا حزبی که مدافع این تشکل 

کند؟ کارگران  است؟ ماليه و حق عضویت آن را چه نهادی کنترل می
 رابطه احزاب عضو تشکل یا احزاب چپ؟ به طور کلی نسبت و

غيربورژوایی با تشکل کارگری چه مختصاتی دارد؟ نفود احزاب 
بيشتر خصلت معنوی، اخالقی و با ارائه راهبردهای صحيح مشخص 

  گردد؟  حقوقی تامين می- شود یا با مکانيزم اداری می
  

های معينی  در طرح آقای حکيمی ابهام، سوء تفاهم و ناگفتنی
تردید پاسخ به این  بی. کند  ایجاد میوجود دارد که این سئواالت را

تر و  سئواالت و سئواالت دیگر زمينه مساعدی برای بحث بيش
  .آورد زمينه تفاهم را فراهم می

  
   - -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ---   
  

  :  منابع
 سخنرانی در پالتاک ، اتاق شبکه همبستگی – محسن حکيمی -1

  . یکارگر
  .  روزنامه شرق– سندیکا بی بدیل نيست - محسن حکيمی-2
  . 84 ص – کيومرث پریانی -های سرخ  نان و گل- ميلتون ملترز-3
 دستمزدهای واقعی و مبارزه طبقاتی در کره – الگزاندر ایروان -4

  .122، ص 3 نگاه نو، شماره - جنوبی
 - شکوفایی دیرآمد جنبش کارگری کره جنوبی– هو چول سون-5

  .46، ص 165راه کارگر، شماره 
  .1 ص -"رازی و نقد نظرات محسن حکيمی. م " – ناصر پایدار -6
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    .....نقدی بر نظرات               
  
  
 - مانيفست حزب کمونيست-  فردریک انگلس– کارل مارکس -7

  .52-3ترجمه شهاب برهان، ص 
 1791ال قانون لوشاپليه که در چهاردهم ژوئن س"  در فرانسه با -8

 به تصویب رسانيد، هر –تنها دو سال پس از انقالب کبير فرانسه 
 قوانين 614 تا 414نوع تجمع کارگری را ممنوع کرد و بر طبق مواد 

گيری و نيز انتخاب رئيس و منشی توسط  جزائی هر نوع تصميم
های کارگری قدغن شد و ماموران حکومتی نيز اجازه  تشکل

این قانون ضد .  کارگری را بپذیرندهای نداشتند شکایات تشکل
.  بيش از پيش تقویت شد1834ای با قانون دهم آپریل سال  اتحادیه

ریاحی نشر . فرانتس نویمان، اتحادیه، دمکراسی، دیکتاتوری، ح
  .12بيدار ص 

های  شناسی اتحادیه  ریچارد هایمن، مارکسيسم و جامعه-9
   .14و 13، ص 7ریاحی، بيدار شماره . ح" کارگری

اتحادیه کارگری به مثابه عامل : مارکس و انگلس" جان کلی، -10
  .87، ص 7ریاحی، بيدار شماره . ، ح "انقالبی

 تونی کليف، مارکسيسم، بوروکراسی و اتحادیه کارگری، -11
  .116، ص 7ریاحی، بيدار شماره .مترجم ح

  .63 آنتونيو گرامشی، شوراهای کارگری ، مترجم رهرو، ص -12
ها با سيستم سرمایه داری هم  آیا اتحادیه« مندل،  ارنست-13

پری اندرسن نيز . 140، ص 7آرین، بيدار شماره . مترجم م» سازند؟
داری  مانند ارنست مندل رابطه دیالکتيکی اتحادیه و جامعه سرمایه

های کارگري هم  اتحادیه"را به نحواحسن تشریح کرده است 
اند چرا که با  نداری و هم جزئی از آ اپوزیسيون سرمایه

های مربوط به دستمزد، هم در مقابل توزیع نابرابر درآمد  درخواست
کنند و هم با موجودیت خود،  تعيين شده در جامعه مقاومت می

گذارند که این خود مخالفت مدیریت را  اصل توزیع نابرابر را صحه می
درجه تشریک مساعی ... به مثابه عنصری مکمل در برابر خود دارد

ران اتحادیه کارگری هر چه باشد، وجود اتحادیه عمًال رهب
دهنده اختالف غير قابل حل بين سرمایه و کار در جامعه  نشان

دهنده امتناع طبقه  اتحادیه کارگری نشان. مبتنی بر بازار است
داری و عمل کردن بر طبق  کارگر از یکی شدن جامعه سرمایه

 ترتيب همه جا موجب های کارگری به این اتحادیه. شرایط آن است
شوند یعنی توجه به هویت مجزاي پرولتاریا  آگاهی طبقه کارگر می

این . به مثابه یک نيروی اجتماعی با منافع مشترک خود در جامعه
امر البته مانند آگاهی سوسياليستی نيست یعنی قصور و اراده 
هژمونيک ایجاد نظم اجتماعی جدید که تنها یک حزب انقالبی 

اما این امر یک مرحله ضروری در راستای . به وجود آوردتواند  می
ها و امکانات  محدودیت"از مقاله ". رسيدن به این هدف است

 ، 7پری اندرسن به نقل از بيدار شماره " فعاليت اتحادیه کارگری
  . 42 و41صص 

  . انگس، مقدمه بر جنگ داخلی در فرانسه-14
ه سطح از مبارزه و رابطه س  براي توضيح مفصل اين مساله-15

تواند به  مقاله  مند مي اقتصادي سياسي و نظري خواننده عالقه
من به نام دفاع از تشكل مستقل آارگري در نشريه راه آارگر  

  .مراجعه آند
  

     
 

 
 
 
  

  
  
   
  

  *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 
 سازمانميشوند ، الزاما بيانگر مواضع

 .نيستند 
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   اتحاد چپ از سايت ياد داشت سياسی         
         http://www.etehadchap.com   

  
  ون تپيدن  ، سالروز بخ بهمن۴       

  کارگران معدنچی در خاتون آباد کرمان 
 
  شليک به کارگران خاتون آباد، شليک به  

 شقيقه انسانيت است ، نبايد فراموشش کرد
   

بهمن هر سال ، ماه رودرويی مردم  . به استقبال ماه بهمن می رويم
کشور ايران با رژيم سلطنت پهلوی و به گور سپردن تخت و تاج 

 سال پيش ، ما شاهد ٢۶بهمن ماه ٢۶ در ٠ اين خاندان است
پيروزی   و اقتدار کوتاه مدت ميليون ها تن از زنان ، جوانان ، 
دانشجويان ، آزاديخواهان ترقيخواه ، تهيدستان حاشيه شهر ، 

( کارگران و زحمتکشان کشور مان  بوديم که بعداز در   رفتن شاه 
وبا آغاز پيروزی ، جشن و سرور خودرابه پا داشتند )  دی26روز 

 جشنی به وسعت ١٣۵٧ بهمن ٢٢ و٢١قيام مسلحانه روزهای 
   !تماميت جامعه ايران را برای  مردم ما برابر شمرد

اين روزهای گذران ، چه زود جای خود را به ذره ذره خوردن 
گوشت تن تمامی آزاديخواهانی داد ، که چندی پيش داد خود را از 

          ٠حاکمان سنگدل ستانده بودند
 بهمن ، ما شاهد دو حادثه و ۴بعد تر به فاصله چند سال ،  در روز 

رخداد سياسی بوديم  ، که هر انسان مال انديش را به فکروا می 
 کردستان که برخی ازکاذرها و  رهبری سازمان ۶۴ بهمن ۴دارد ، 

خود ،  جان کادر های خود را می » داد « اقليت در طلب وصول 
 شليک ٨٢ بهمن ۴ونده همچنان در بايگانی است و ستاند و آن پر

گلوله حاکمان سرمايه به جان کارگران اخراجی که در مقابل دفتر 
پيمانکار مجتمع ذوب فلز به همراه خانواده هايشان ، برای رسيدن 

  ٠به خواسته هايشان ، دست به تحصن زده بودند
سرکوبگر به ناگهان تحصن و تجمع آرام کارگران ، توسط نيروهای 

ضد شورش جمهوری اسالمی مورد يورش وحشيانه قرار می گيرد 
و به خاک و خون کشيده می شود و چهار تن به اسامی مومنی ، 

  !جاويدی ، مهدوی ، رياحی جان می سپارند
در طول بست و گسترش حيات سرمايه در ايران ، اين اولين بار 

 .نيست که کارگران به گلوله بسته می شوند
 کارگران کشتار و سرکوب می ٨٢ بهمن ۴ر نبود که در اول با

گردند ولی اين کشتار و تجاوز به حق کار ، حق تجمع ، حق 
اعتصاب و مطالبات واقعی کارگران ، يک نمايش ضد تاريخی را 

که : ديگر بار به به افکار عمومی کشورمان و جهان نشان می دهد 
 !! سرمايه مسالمت نمی شناسد

دوری « ش باورانی که ، پوشالی بودن شعار ساده دالن و خو
را عين استبداد » زور و اسلحه « و کارکرد » گزينی از خشونت 

می شناسند ، در برابر اين جنگ نابرابر تحصن و گلوله 
حکومتگران ، بايد می ديدند که اين رژيم سرمايه است که خشونت 

  !عريان را بنمايش گذاشته و می گذارد
فين حرکت از پايين و هر نوع تحول بنيادی نيروی اينان  يعنی مخال

اعماق جامعه ، خوب است ، عوض موعظه و اين همه شعار 
آرامش و مسالمت و تن آسايی و مخالفت با انقالب توده ها  ، چشم 
های نابينای خود را باز کنند تا اين سرکوب و کشتار را ، که تنها و 

راج و برای دريافت تنها در طلب وصول حق کار و اعتراض به اخ
دستمزدهای معوقه و نه حتی اعمال خشونت و نه سرنگونی مالک 

خصوصی معدن مس خاتون آباد و حکومت ، به چنين کشتاری 
« و » مدرنيته « دژخيمانه ای انجاميده است با ساز و کارهای 

های خودشانی و هر نوع خوشباوری به شيوه های » آرامش طلبی 
  ! اربابان کهنه کار ، برابر نشناسندحقوق بشری ادعايی اين 

همين : متاسفيم که مجبوريم ، اين واقعيت عريان را بيان داريم 
 تا ٨٢ بهمن ۴کشتار کارگران با همه تلخکامی بجا مانده از خود از 

به امروز برای اعضاء خانواده و ما هم طبقه ی های آنان ، نشان 
ان خود و ابتکار عمل داد ، که راهی جز به دست گرفتن نيروی توام

و به ميدان آمدن ، آنهم به هر زبانی و به هر شکلی برای تثبيت اين 
شعار که کارگر حق دارد اعتصاب کند ، حق دارد اجتماع نمايد ، حق 
دارد متشکل گردد و بايد اين حق را داشته باشد که تشکل مستقل 
ار خود را بزند و صد البته هر نوع زخم و حمله ، تهاجم و کشت

کارگران هم ممنوع است و کننده آن بايد در پيشگاه قانون و افکار 
  !عمومی و بشکل علنی محاکمه گردد

شهر ( اتحاد چپ کارگری کشتار کارگران معدن مس خاتون آباد  
را ديگر بار قويا محکوم می کند و کل حاکميت جمهوری ) بابک 

ه می اسالمی را مسئول اين کشتار می شناسد و بر آن است ک
بايستی ضمن گراميداشت ياد يکايک کارگران جانباخته ، در سطح 
جهان نيز برای به جريان انداختن پرونده اين کشتار ، ازهر امکانی 
درسطح هبستگی جهانی بهره گرفت تا کل نظام بيش از پيش ، 
مجبور به پاسخگويی دادخواهی اعضاء خانواده های قربانيان و 

  ! ان  گردد جامعه کارگری ايران و جه
  
 1383 دی 30   
 
  -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- --- -- -- --  

  
   اعتصاب دو هزار کارگر کارخانه پارس مينو 

  
   ٢٠٠۴ ژانويه ١٨ – ١٣٨٣ دی ٢٩سه شنبه 

نزديك به دو هزار آارگر :  خبرگزاری آار ايران- تهران
 شنبه برای از بعد از ظهر روز سه" پارس مينو"شرآت 

دريافت برخی مطالبات خود در مقابل اين شرآت تجمع 
  . اند  آرده

خبرنگار به جمعی از اين آارگران، طی تماس تلفنی 
گروه آارگری ايلنا، اعالم داشتند آه برای دريافت 

حقوق قانونی خود از مديرعامل اين شرآت تا فردا صبح 
  . به اعتصاب خود ادامه خواهند داد

  . به جزئيات مطالبات خود اشاره ای نكردنداين آارگران
تا زمانی آه : هم چنين تجمع آنندگان يادآور شدند

مسووالن آشوری به حق خواهی آنان پاسخی ندهند، 
  . ساآت نخواهند شد
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از حق انتخاب افغانيها برای زندگی در ايران و 
  !هرکجای جهان قويا جانبداری نماييم

                      
  

  !  آزاديخواهان ايرانی و جانبداران مبانی حقوق بشر 
  

 سردمداران نظام جمهوری اسالمی ، از تابستان گذشته با صدور  
امريه های شداد و غالظ ، فشار بر روی افغانی های مقيم ايران را 

ازدواج ها ، صدور به ثبت رسيدن افزايش داده اند ، جلوگيری از
و محروم کردن هزاران کودک افغانی از امر آموزش و شناسنامه 

تحصيل آنان همه و همه مصاديق ستم چندين باره ايست که 
متوجه يکی از محروم ترين نيروی مهاجر در ايران با اشکال 

  ٠گوناگونی  روا دا شته شده و می شود 
در زمينه محروميت کودکان افغانی از تحصيل در ايران نامه زير از  

انی، واگويای درد يکايک مادران و پدرانی است که از وطن يک افغ
خود رانده و در ايران به سبعانه ترين شکل ، موجوديت آنان به هيچ 

  :گرفته می شود
 در صد از دانش آموزان مهاجر افغان از ٩٠امسال حدود «   

تحصيل باز ماندند و مقامات دولتی ايران و بدتر از همه 
 هم در اين خصوص کاری که مثمر مقامات دولت افغانستان
اکنون هر  « : وی ادامه می دهد»! ثمر باشد ، انجام ندادند

روز تعداد زيادی از دانش آموزان مهاجر که توان پرداخت 
  » شهريه را ندارند، از مدارس ايران اخراج می شوند 

دولت ايران با چند دسته کردن مردم و « : در ادامه نامه آمده است 
روحانيون از قشر عادی مردم به برخی از اختالفات ميان جدا کردن 

در ) از نامه افغانی ، سايت کابل ( » مردم و علما دامن می زند
مقابل افغانی ها در اعتراض به چنين سياستی که بيکاری و خانه 
نشينی و خيابان گردی و افزايش کودکان خيابانی کار و برخی 

ته ، در مرکزين ترين نقطه ناهنجاری های اجتماعی را در پی داش
باتوجه به اينکه ! زيست خود شهر مشهد دست به اعتراض زدند 

اين حرکت ، تجمعی آرام بود ، پليس ضد شورش به تجمع کننده 
گان يورش آورده ، عالوه بر ضرب و شتم ، تنی چند از فعالين زنان و 

 ،  اين اقدام پليس٠مردان سازماندهنده اين تجمع را دستگير کردند
نشان می دهد که رژيم چون هميشه ، ظرفيت تحمل هيچ اعتراض 

  .و تجمعی را ندارد
 افغانی ها ، همچنان در زير فشار مقامات رژيم اسالمی و  

   !عدم حمايت توده ای در ايران ، له می گردند
 سال حاکميت جمهوری اسالمی ايران با توجه به ٢۶ در طی 

م افسار گسيخته و چپاول اموال افزايش فقر ، نداری ، گرانی ، تور
ملی توسط کل حاکميت و اختالس های ميليون ها و ميلياردها 
تومانی آقا زاده ها ، بنياد های عريض و طويل و تعطيلی و باز ماندن 
چرخ توليد و خودمانی سازی های بيرويه را که در جهت پاسخگويی 
 به سياست های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول صورت

 رژيم که مجموعه اين سياست را در راستای گسترش ٠می گيرد 
نئو ليبرالستی کشاندن چرخه اقتصاد به پيش می برد، با افزايش 
هر روزه اين بحران ها، پاسخی برای مطالبات ميليون ها ايرانی 

  .ندارد
 بناگزير زايش و گسترش اين بحران عظيم اجتماعی را به نيروی  

ه خود آنان نيز در طول سالها اقامت مهاجری نسبت می دهد ک
  ! شان در چرخه دنده اين نظام له شده اند

 رژيم جمهوری اسالمی ، برای عدم پاسخگويی به اين حد از 
انحطاط حيات اجتماعی در جهت بهبود بخشيدن به زندگی مردمان 
ايران و بويژه محرومان سراسر کشور، بهانه پذيرايی از چند ميليون 

  ! و زحمتکش را به ميان می کشدافغانی شريف 
 علم کردن اين بهانه در طی سالهای اخير ، توسط هر يک از کوتولو  

های نظام ، آنچنان زخمی به پيکره نيروی اجتماعی افغانی های  
ساکن ايران وارد آورد که کمتر از زخم زندگی در درون افغانستان 

 بهانه  دسامبر و١١ حادثه ضدانسانی ٠طالبان ها نبوده است
تروريسم «  جويی بوش و تونی بلر و همراهان شان برای ستيز با

و پيش بردن سياست استراتژيکی امپرياليسم آمريکا در » اسالمی 
سطح خاور ميانه بزرگ ، فرصت تهاجم به افغانستان را فراهم 
ساخت و اين يورش نظامی ديگر بار مهاجرت افغان ها به ايران ، 

 نشست بن و ٠ادا و استراليا را با خود داشت پاکستان و اروپا و کان
همسانی آمريکا و اتحاديه اروپا ، برای تعيين دولت جايگزين و بعدتر 
با روی کار آمدن حامدکرزای در افغانستان ، مسائل افغانی ها در 

  !ايران را از گذشته پيچيده تر نمود
م در اين شرايط ورود افغانی ها از مرزهای کشور را ممنوع اعال

:  در همين رابطه طبق اطالع خبرگزاری کابل آمده است ٠داشتند 
از سوی رهبری خامنه ای مستقيما دستور شليک به « 

افغانی هايی که از مرز غير قانونی وارد خاک ايران می 
  خبرگزاری کابل ، سايت کابل »  شوند ، صادر شده است 

 اخطار و جمع ديگر اينکه با فشار وارد آوردن به يکايک افغان ها و
آوری آنان از سطح شهرها زمينه بازگرداندن به اجبارافغان ها را 

 مسئله ثبت نام نکردن کودکان محصل افغانی در پرتو ٠پياده کردند
 و اين در ٠همين سياست ضد انسانی اخراج ها بوده است 

  :حاليسکه 
طبق قرارداد سه جانبه دولت افغانستان ـ ايران و «  

ندگان سازمان ملل که آواره گان افغان تا کميساريای پناه
   )سايت کابل ( »  می توانند در ايران باقی بمانند٢٠٠٨سال 

اما رژيم خودکامه اسالمی ايران ، قرار داد سه جانبه را يکطرفه 
نقض کرده تا زمينه های خروج اجباری و بيرويه و ضد انسانی آواره 

  !گان افغانی را فراهم آورد
ایق امر،  گزارش زير سبعيت  سران جمهوری     دراثبات حق

 در زمينه ٠اسالمی را به نمایش می گذارد و نشان مي دهد 
بازگشت داوطلبانه به افغانستان ، عوامل رژیم  سياست سرکيسه 
کردن مردمی  که بعد از دو دهه کار و تالش در تمام زمينه ها بويژه 

ش کشيده اند سخت ترين و جان فرساترين کارهای اجتماعی به دو
در ايران ُپرتعب زيسته اند و در زير بار وکار کمر خم ننموده اند و .  

ريشه دوانيده و فرزندان هزاران تن از آنان در ايران دنيا آمده و از مادر 
بدون کمترين سهم اجتماعی تا آخرين دينار .  ايرانی می با شند 

 را ديگر بار در آنان را در مرزها می ستانند تا اين انسان های شريف
  ! کشور خود محتاج و نيازمند دست کسان و ناکسان باقی گذارند

  :  در گزارش آمده است  
 با نامه سفارت افغانستان ۴/٩/٨٣روز چهاشنبه « 

 شهريور ١٧خواستيم از مرز دوغارون خارج شويم ، پاسگاه 
 با ٠٠٠ نفر بوديم متوقف و ١٠٠هنگ مرزی تايباد ما را که 

 ٠٠٠اک ما را مورد تمسخر قرار دادند وضعی اسفن
 تومان دريافت ٢۵٠٠ازهرنفرما بابت جا و دو ليوان چای 

 درحين باز جويی ها ما را دادگاهی خطاب می ٠کردند 
کردند و می گفتند، برای جلوگيری ازدادگاهی شدنتان بايد 

تومان پرداخت کنيد تا بتوانيد فردا صبح ازمرز ١١٠٠٠نفری 
شب با همان وضع « : دامه گزارش آمده است در ا»  ٠رد شويد

 همه را ۵/٨/٨٣ روز بعد پنج شنبه ٠فجيع سپری شد 
 ٢ صبح در محل اطالعات هنگ مرزی جای دادند و ۶ساعت 

 صبح با تشکيل صف از چند نفر ٨ساعت بعد يعنی ساعت 
خواستند تا به عنوان شاهد به دادگستری تايباد و همراه 

پس از دريافت « : گزارش می نويسد نويسنده » ! آنها بردند
 تومان به ما قول دادند نا ما را از مرز ١١٠٠٠مبلغ گفته شده 

 در همين حال فردی که خود را نماينده قالبی ٠خارج کنند 
سازمان ملل می خواند به ما نزديک شد و ما را به اردوگاه 

 در اين همراهی اين ٠سفيد سنگ فريمان همراهی کرد 
تومان ٢٠٠٠ی سازمان ملل از هر مهاجر افغانی نماينده قالب

 اينهابه چه حقی «: در پايان گزارش می پرسد » دريافت کردند
بايد با ما اين طور رفتار کنند ؟ آيا دليل اينکه ما افغانی 
هستيم و آيا اينکه می خواهيم داوطلبانه به کشورمان باز 

اين گرديم و ما بايد برای باز گشت قانونی به کشور مان 
   جمعی از افغانی ها ، سايت کابل نامه» !! همه رنج بکشيم ؟

    
 به افغانی های مقيم ايران به هر طريق ممکنی ،   

  !!ياری رسانيم
 در مقابل مطالب پيشگفته ، تصميمات جديد مسئولين نظام    

  هر روز که ! فشار به مراتب بيشتری را متوجه افغانی ها می نمايد
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می گذرد مصوبات جديد وزارت کشور و مداخله مامورين اجرايی در 
حوزه کار و زندگی افغانی ها و در وضعيت بر گرداندن آنان فراهم 

 تازه تری اين فرامين خبر جديدی است که همزمان با ٠می آورند 
سالروز انقالب ، چون هر سال در ماه بهمن، فرمان آزاد سازی 

ندانی را فراهم آورند تا به نفع موجوديت خود وکيان اسالم تعدادی ز
:     در اين زمينه ، روزنامه خراسان گزارش داده است  ! تبليغ نمايند

با موافقت رهبر انقالب ، محکومين افغانی در ايران مورد عفو قرار 
می گيرند ، علی قهرمانی مدير کل عفو و بخشودگی قوه قضاييه 

  :ار فارس اعالم داشت در گفتگو با خبرنگ
 ٢۴/٨/٨٣کليه محکومين از افغانی ها که تا تاريخ  « 

محکوميت آنان در محاکم عمومی انقالب ، نظامی ، تعزيرات 
حکومتی قطعيت يافته در حال اجراء می باشد ، مورد عفو 

 عفو اين افراد مشروط به اين است که ٠قرار می گيرند 
 ٢٩/١٢/٨٣ريخ شاکی خصوصی نداشته باشند يا تا تا

رضايت شاکی را جلب و يا ضرر و زيان مدعی خصوصی را 
نکته مرکزی اين عفو رهبر در تکمله اين گزارش جا » جبران نمايند 

مسئوليت اجرايی اين کار « :  علی قهرمانی می گويد ٠داراد 
به عهده کمسيونی مرکب از وزارت کشور ، وزارت امور 

زندانها و نيروی انتظامات خارجه ، وزارت اطالعات ، سازمان 
اين عفو در حال اجراء « :  قهرمانی در ادامه گفت »است 

است و اتباع افغانی به تدريج آزاد و تحويل اداره کل اتباع و 
مهاجرين خارجی وزارت کشور می شوند تا تحويل مقامات 

 ١٣٨٣ دی ٢٩روزنامه خراسان، سه شنبه  ( »دولت داده شوند 
   ) ١۶٠۴۵، شماره 

مدير « : ر همين روزنامه دو روز بعد تر از قول ايسنا آمده است د
کل روابط عمومی قوه قضاييه حسينی ، با خذ موافقت 
نظام رهبری که در مورد رئيس قوه قضاييه طی نامه اين 
اخذ شده بود ، کليه اتباع افغانستان که در زندان های ايران 

   ! بهمن ماه آزاد می شوند٢٢هستند ، مصادف با 
 البته تنها زندانيان که شاکی خصوصی دارند ، در صورت  

رضايت شاکی آزاد می گردند و کليه زندانيان آزاد شده ، 
روزنامه ( » ! بالفاصله به کشور خود تحويل داده ميشوند

   ) ١٣٨٣ بهمن ١خرسان ، پنجشنبه 
  

 می بينيم که تالش همه ارگانهای موازی هم از وزارت اطالعات ،  
کشور ، وزارت امور خارجه ، سازمان زندانها و نيروی انتظامی وزارت 

همه و همه برای پاسخگويی به منويات دولت وابسته کرزای ، 
افعانی ها به بهانه عفو رهبر از خود زندان کت بسته تحويل مقامات 

  ! دولت افغانستان می گردند 
از يکسو و تالش نظام جمهوری » بخشش «  عمق اين عفو 

، برای يک خانه روبی تمام عيار از افغانی های مقيم ايران اسالمی 
از سوی ديگر، بيش ازهر چيز ،  بستن امکان حيات و زندگی برابر، 

در مقابل این واقعيت  مردمان کشورمان  . هر مهاجر افغانی است 
 سال حاکميتُ پر ِادباررژیم اسالمی ، خود طعم  ٢۵که در طی 

ن ها شهروند خويش را در سراسر تبعيد و خانه بدوشی ، ميليو
جهان به چشم دیده اند  و تلخی چنين جابجایی را ميليون ها 
ايرانی در درون و بيرون کشور هر يک به فراخور خويش چشيده اند 
، قبول همين تلخکامی ، سکوت جامعه ايرانيان آزاديخواه در داخل و 
ه خارج کشور، در مقابل چنين ستمگری آشکار حکومت  نسبت ب

این سکوت ، . افغانی ها در داخل کشور را بی معنی می نماید 
مزه تلخ يک نوع خارجی ستيزی اعالم نشده را بويژه در نزد 
جانبداران حقوق بشر، بنمايش می گذارد و الزم می نمايد که در 
اين رابطه در رفتار خود بويژه ما که طعم تلخ تبعيد و راسيسم 

ای جهان کشيده ايم ، امروز دولتی وغير دولتی را در جای ج
هرگونه سکوت را در برابر رفتار حکومت گران اسالمی نسبت به 
مردمان شريف افغانی ، ساکن کشورمان ايران بشکنيم و از حق 

   ٠سرنوشت آنان دفاع کنيم 
  امروز پايه ای ترين درک ازحقوق بشر،  محترم شمردن حق 

آدميان بايد محق زندگی و امکان حق کار ، اقامت می باشند که 

  ! باشند که در هر کجای جهان که خود بخواهند ، زندگی کنند
 بر ما است که از حق زندگی برابر يکايک افغانی ها در ايران و  

دربرابر فشار و ستمی که متوجه آنها است ، با تمام توان و قدرت ،  
دست به ايستادگی و پايداری بزنيم و سياست های کارگزاران 

وری اسالمی را در برابر جهانيان و بشریت مترقی بر مال نظام جمه
  !! نمایيم 

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

  يک ميليون گرسنه در کشور  
  

  
 نماينده اروميه در مجلس  بيتا مهدوی- تهران، خبر گزاری سينا

بودجه اختصاص يافته به وزارت رفاه بسيار : شورای اسالمی گفت 
تکافوی هزينه ها ی آن را نمی کند از اين رو وزارت کم است و 

امام در حال  رفاه، سازمان تامين اجتمايی و کميته امداد
عضو کميسيو ن " عابد فتاحی " دکتر . ورشکستگی هستند

بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی به خبر گزاری سينا گفت 
 800و   هزار2 سرانه بهداشت هر فرد 83در بودجه بهداشت سال :

تومان در نظر گرفته شده بود و اين در حالی است که در بودجه 
 تومان پيش بينی شده 200 هزار و 2سال آينده سرانه بهداشت 

در : وی افزود  .است که برای تامين هزينه ها بسيار اندک است 
 ميليون فقير در کشور وجود دارند و آمار 11 تا 10حال حاضر 

 نفر رسيده  ميليونيکتند به باالی تعداد افرادی که گرسنه هس
پوشش دادن اين افراد با وزارت : نماينده اروميه تصريح کرد. است

رفاه ، بهزيستی و کميته امداد است که آنها هم به علت کمبود 
در : وی تاکيد کرد  .بودجه در حال ورشکستگی قرار گرفته اند

ند، وزارت جامعه کنونی ما بيکاری غوغا می کند ، فقر بيداد می ک
تحصيل کرده بيکار جويای کار را سر و  رفاه تاسيس شد تا افراد

سامانی دهد و حداقل امکانات را برای خانواده های کم درآمد تامين 
کند اما بودجه اختصاص يافته به اين وزارتخانه به قدری پايين 

فتاحی خاطر  .است که خود وزارتخانه در حال ورشکستگی است 
نشگاه های علوم پزشکی تهران ، شهيد بهشتی، و دا: نشان ساخت 

علوم پزشکی ايران با کمبود بودجه روبرو هستند بطوری که به 
سختی قادر به تامين حقوق کارکنان خود هستند و آنچنان در مضيقه 

 .هستند که از نمايندگان کميسيون بهداشت مجلس کمک خواسته اند 
رفاه از واجبات است که ت تامين بودجه وزار: وی در پايان افزود 

را بدست فراموشی يد به آن توجه شود ، نبايد وزارت رفاه با
  .بسپاريم 

 

         


