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 "بدتر  "   و " بد "گزينهنه آقايان ،        
  !  کردن موقوف، اين نظام بايد برود

 
  amirjavaheri@yahoo.com   امير جواهری لنگرودی

 
بعد از گزينش کانديدا ها از طرف شورای نگهبان و                  :    يادداشت  

حذف مصطفی معين و نامه های رد و بدل شده بين حداد عادل و                       
ان ؛ معين به کارزارانتخاباتی راه          خامنه ای و او و شورای نگهب            

"  بندبا امضاء          13 خرداد بيانيه ای را در                7يافت وروزشنبه       
حزب توده نيز فردای     .  صادر کرد   "  خدمتگزار کوچک مردم ايران      

ضمن ...  حزب  :  "  "  آن روز فيلش ياد هندوستان کرد و نوشت               
در سمت ايجاد يک حکومت       ...    از دکتر مصطفی معين       ...  استقبال

نيروهای ...  ئتالف ملی برپايه يک جبهه وسيع ، معتقد است که بايد           ا
دموکراتيک و آزادی خواه کشوربياييد دست دردست هم ، جبهه                      
وسيع نيروهای ضد ديکتاتوری و مدافع دموکراسی را پايه ريزی                 

به سمت رهايی کشورازبند های استبداد رژيم واليت فقيه           ...  کنيم و   
دی براين نگاه و همه طرفداران شيوه           نوشته حاضر نق   ."  بگشاييم
درنظام جمهوری اسالمی ايران است  ،           "  انتخابات آزاد "  گزينش  

 . باشد که مورد داوری خواننده گان قرارگيرد
   2           بقيه در صفحه                

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

   حازم حمجون  بااحمد مزارعی  مصاحبه 
  پيرامون مسائل فلسطين           

  
چندی است که آريل شاريون نخست وزير اسرائيل ادعا کرده که                      
ميخواهد بطور يکجانبه چند شهرک يهودی نشين را تخليه کرده و                
به فلسطينيها واگذارد ، از سوی ديگر جورج بوش نيز گاه و بيگاه                

و هيئت هائی نيز برای        صحبت از تشکيل دولت فلسطينی مينمايد             
امّا به نظر ميرسد که         .    .  مذاکره به خاور ميانه  فرستاده است               

حقيقت مطلب چنين نيست بلکه آمريکا بعلت گرفتاريهائی که در                      
عراق و در جهان عرب با آن روبروست دست به تبليغاتی ميزند تا                 
شايد بتواند افکار عمومی جهان عرب را آرام کند و آريل شارون هم   

  . در اين راه به کمک آمريکا شنافته است 
  10                                    بقيه در صفحه 

  

         زمين لرزه ، بهمن يا بحران ؟   
  6  ص               جمشيد پدرام             

  

  
  

از   (  منصور اسانلو    با       سعيد افشار   مصاحبه    
   ) رانهرهبران سنديکای کارگران شرکت واحد ت

 !پيرامون جديدترين تهاجم عوامل رژيم     
      

  : يادداشت 
 ژوئن  ٢(  ١٣٨۴ خرداد   ١٢دراولين ساعات بامدادی روز پنجشنبه       

در يک حمله گسترده لباس شخصی ها به محل سنديکای               )  ٢٠٠۵
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه واقع درمحل                    

شليک بطری آتشزا و کوکتل       سنديکای کارگران خباز، مهاجمان با         
مولوتوف ، اين محل را آتش زدند و بخشی ازساختمان آتش                               

حمله کننده گان بمب آتش زا رااز بيرون به روی بالکن                           .گرفت
پرتاب نمودند که موجب شکستن شيشه ها و آب شدن قسمتی                            

  .ازکانال فلزی کولرگرديد 
هران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی درمحل خبازان ت            

واقع است و مدتی پس از حمله ، مردم وهمسايه ها از وحشت و                       
  .ترس از سرايت حريق به خانه های خود به خيابانهاآمدند                                  

اين حمله و ايجاد آتش سوزی در پی حمله روز نوزده ارديبهشت                    
به رهبری  "  خانه کارگر "  هشتاد و چهارکه با سازمانگری عوامل        

درابعاد ديگری صورت       حسن صادقی صورت گرفته بود ، انبار                  
  .پذيرفت

  7  در صفحه                                       بقيه
  
   ----------------------------------------------------------  
  

  اعتراض مشترک به سازمان جهانی کار   
  18    در صفحه                      

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

 !م   مارکسيزم و ليبراليس
  

  محمد رضا شالگونی         
  14 ص                                       

       

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

  ! اين نظام بايد برود  .....           
    
 ٠ جمهوری اسالمی روزهای مرگ خود را درمقابل خويش دارد                

خطر افتادن موجوديت رژيم     ترس ازشورشهای احتمالی مردم و به         
، رهبران جناحهای مختلف آنرا به هم نزديک می کند ولی اين                           

چرا که   !  کی و همکاری نمی تواند، مدت طوالنی دوام آورد                 نزدي
تناقضات و بحران های درونی نظام ، آنچنان ريشه داربوده که تنها              

  !سازدترس از خطر واژگونی ، موقتا آنها را به هم نزديک می                          
اع هرچه که باشد، نشان می دهد که بحران عميقی درحال                 اوض   

به پرتگاه گريبان يکديگررا         تکوين است واين بارآنها تماما درل              
 گفتن ندارد که گالويزی جدی آنها با هم ، ممکن است                   ٠گرفته اند 

تماما تماشاگر  دراين ميان   ريزپای همه شان را خالی کنندومردم نيز         
  .  نبردند تا خود نيز راه خود جويندصحنه

ظام جمهوری اسالمی بر خالف اسم و            برهمگان روشن است که ن       
 به معنی متعارف کلمه نيست ، بلکه يک         "   جمهوری "ظاهرآن يک   

 " اصل واليت فقيه         "نظام سياسی استبدادی است که بنياد آن بر              
 مشروط و مقيد به اين          " جمهوری    "استواراست وخود مضمون      

 بعبارتی ديگرجمهوری اسالمی ، جمهوری طرفداران             ٠اصل است  
   ٠واليت فقيه است 

ی وجود دارند که         دربرابرچنين حقيقت آشکاری ، همواره کسان              
 واليت فقيه    کارکرد به برجسته بودن       آگاهیبزنگاهها با    رهميشه س 

 وبا  هم با ديده ترديد به اين حقيقت نگاه می کنند               زدراين نظام ، با     
 که نبايد تخم ترديد و          کرشمه و ادا ، بزبان نمی رانند ولی برآنند               

 درگمی   ر آشفتگی و س        توهم را درجامعه پراکندو درميان مردم              
اخالل در کار نظام ، آشوب و بلوا را برحيات جامعه                       ٠جادنموداي

  !مستولی می کند که البد دشمنان خيالی ا زآن سود می جويند                            
 "تحت عنوان برپايی يک         ،   همه کسانی که به نام دمکراسی                 

  ، راه معامله و چانه زنی با اين و آن گرايش را به                 "انتخابات آزاد   
 اصالحات  "  نوعی راه جويی       به    صرف ظرفيت پذيری در نظام و        

 !!د جبهه جديدی باز می کنند ، خاک در چشم مردم می پاشن              "ناکام  
تگان به تقصير، ديگر            در چنين شرايطی ، که همه ورشکس                      

 که  " انتخابات آزاد     "بارصحنه آرايی کرده اند ، برانگيختن شعار            
 نيروهای ملی و مذهبی و       "ازمدت ها پيش دردرون کشورازيکسو       

 و دربيرون کشورنيز     سنگش را به سينه می زدند       "  ضت آزادی   نه
 دراطالعيه  کهکم خون و بی رمق        "   جمهوری خواهان     "بخشی از 

، هنوز پوسته ُکور سويی را در قانون         ها و بيانيه های تاکنونی خود      
"  با راهجويی         ، و همواره       اساسی رژيم می ديدند و می بينند               

شيوه های  "   از اسم شب      "    چانه زنی از باال    "  و  "  آرامش فعال   
 به رفرم و      را باورشانعمق     تا می گيرند،  نيز بهره     "مسالمت آميز 

دراين راه و   .     مردم را به نمايش گذارند      بی اعتقادی شان به انقالب     
برای پاسخگويی به رويداد های موجود درون جامعه و مشخصا                    

 به   آری و نه    :  انتخابات دو راه  درمقابل همگان جا بازمی کند                     
   انتخابات بعبارتی شرکت يا تحريم و چگونه تحريمی ؟

 " را دست پخت و دست ساز                 " حکم حکومتی         "گرايشی که       
 جامعه محسوب می کنند و نقشه مندی         "عناصرمحافظه کاروراست   

 را به هيچ می گيرند ، همان سناريوی          " بيت رهبری    "به اصطالح   
کشند تا نقش     را ديگر بارپيش می          " حجتيه وای حجتيه         "کهنه   

 درکشاکش بازی انتخاباتی را           مبارزه طبقاتی موجود درجامعه و          
   ٠کمرنگ سازند

 از يک" دراين معادله ساده ، آدمی با مشخصه سعيد حجاريان پرده   
 برداشت  درهمايش طرفداران معين  "  ازپيش طراحی شده    سناريوی  

هبان شورای نگ... امری که البته قابل کتمان نبود و"    :  و اعالم کرد  
سايت "    (  را وادارساخت که در رد صالحيت معين ، تجديد نظر کند            

 " بدتر " در مقابل    " بد "   گزينه برای بسترسازی ،  اين عمل   )  گويا  
" مشارکت حداکثری   "  و بردن آن به درون جامعه برای برانگيختن         

معين در محک ترازوی          .  ، صحنه آرايی شد         مورد نظررهبری       
 حذف می گردد بعدا      درمرحله اول  بر، ره شورای نگهبان با مشورت   

 "  با مداخله حداد عادل و نامه او به رهبر و خطاب قراردادن                            
 " مصطفی معين      " ، ديگربار   حذف اوليه بعد از   "شورای نگهبان    

تا ميدان تبليغ انتخاباتی بين او و رفسنجانی داغ نگه                    گزين شده     
   ٠داشته شود 
، آنهم دراين شرايط ،        "انتخابات آزاد "  و"  رفراندوم  "  طرفداران  

 ُکرهماهنگ ، توهم و خواست اليه هايی ازجامعه را نمايندگی            دريک
می کنند که دمکراسی و آزادی می خواهند ولی همت و نای جنگيدن      

بايد اين را چندين باره              ٠وصول به دمکراسی را ندارند             برای    
 " تا زمانی که جمهوری اسالمی  وجود دارد ، نمی تواند :تکرارکرد

راه رفراندوم ازتحريم    "  آنانی که شعار   .   را بپذيرد   "نتخابات آزاد    ا
را امروزسرمی دهند و      "     فرمايشی می گذرد      –انتخابات نمايشی     

نمی گويند چگونه ، آيا انتخابات آزاد ورفراندوم تحت حاکميت                          
جمهوری اسالمی يا بعد ازسرنگونی اين نظام ؟ هم آنان هستند که                 

 رنگ باختگان ورشکسته اصالح طلبی         نگاهبايد ، نگاه خود را با           
کسانی که به تحريم         :  نظام که تا يکشبنه اول خرداد می گفتند                    

آن ها می     .  انتخابات معتقدند، منفعل هستند و دچارياس شده اند                
تنها راه تحول درجامعه ی ما ازطريق آرام وتدريجی                      :  "  گفتند
ری نمی دموکراسی جز صندوق رای ، راه ديگ: " می گفتند."  است

 84 خرداد   27در:  "  و ادعا می کردند  ومی گفتند                  ."    شناسد
روزانتخابات ، به هرحال رئيس جمهوری انتخاب خواهد شد و اين               

باشد بهتر است ازاين که ازجناح          "  اصالح طلب  "  رئيس جمهور     
ولی آن ها هرگزبه جامعه نمی گفتند همه ی             ..."    محافظه کارباشد 

کانديدای "    تا وقتی درست است که        "ادله های ادعايی شان     "  اين  
درعرصه انتخابات حضوردارد وياتنها دردل چنين نگاهی           "    شان  

ّاَخ است و نبايد آنرا بعنوان يک تاکتيک برگزيد         "  تحريم  "  است که   
محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه ی مشارکت       وهمين نگرش بود که        

ادآوری نمايد اسالمی را واداشت که بارها درپاسخ به مخالفين خود ي       
کرد و جبهه ی مشارکت راه ديگری به           "    سياست ورزی "  بايد  :  

پس .  نمی شناسد "    سياست ورزی "  جزشرکت درانتخابات برای        
نماينده اش را زدند ، ادعای عدم شرکت         "  شورای نگهبان   "  وقتی  

درانتخابات و برپايی کنگره فوق العاده را پيش می کشند و وقتی هم             
کارسازافتاد ، ادعای ديروزی شان رنگ می             "  حکم حکومتی     "  

همين فريب کاری حکومتی  و         "  سياست ورزی    "  بازد ، چرا که       
عدم :  "  دريوزه گی را در خود دارد ؛ که خاتمی اعالم می کند                          

و اساسا به نوعی هم          "  حضورمعين اشتباهی استراتژيک است          
  . منکرصدورحکم حکومتی هم می شود 

ران داخلی اصالحات به کنار، درخارج                 حا ل  اين نگاه طرفدا              
کارگزارو معرف سيمای راه کيانوری      "  سايت پيک نت    "  ازکشور،  

، جنگ صليبی اش را با طرفداران        "  راه توده   "  ها با لينک نشريه     
بازنده :   درپاسخ      وهمين است که     شعار تحريم از مدتها آغاز کرده       

 وازهردو سو    درهردو صورت، آنکه عمال     ":  می فرمايند   کيست ؟   
زيرا اگرمعين برنده اين انتخابات        .  بازنده است، جبهه تحريم است       

( شود، آنها تحريم کننده بوده و سهمی دراين پيروزی مردم ندارند             
و يا يک کانديدا ازجبهه             )  1376تکراراشتباه تحريم انتخابات          

  ارتجاع و سرمايه داری تجاری و غارتگر برکرسی رياست 
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  ! نظام بايد برود اين.....          
  

جمهوری خواهد نشست، که تحريم کنندگان عمال درجهت پيروزی             
 .او عمل کرده و دشمن خويش را به رياست جمهوری رسانده اند                

 اميد و انتظارما توده ای ها آنست که                  :"و نتيجه می گيرند         "  
کوچ "  دمکراسی و حقوق بشر   "نيروی عمده ازاين جبهه به جبهه        

دراين :  می گويم    )   ، به نقل از، سايت پيک نت             راه توده "  (  .کند
بايد بدانند؛ ما که          نيز"   حزب توده           "و    " راه توده      "ميان    

شعارتحريم فعال را برگزيده ايم ، اين تحريم را متوجه اين و آن فرد                
نکرده ونکرده ايم ، بلکه اين تحريم ، کل حاکميت جمهوری اسالمی             

را بايد دردل چنين فرايندی      مواضع حزب توده           !را دربرمی گيرد  
 حزب  "   و به دنبال او          "  راه توده    "   ابتداء    ٠مورد نقد قرارداد   

ام به  هردو بعد از يک دور شرقی و قمری زدن ، سرانج                   "  توده  
 و گشايش      " خط امام        "همان سياست همدردی و همکاری با                

دمکراسی   "   جبهه به حمايت ازدايره      ديروزی"  جبهه متحد خلق    "
کنند ، چرا که اين دو         می   آقای معين کوچ     امروزی  "  روحقوق بش 

و آقای معين در            ندجبهه درمضمون چندان متفاوت ازهم نيست             
!! محور خطوط برنامه ای اين جبهه را گشوده اند                  )  13(سيزده   

ما تصور نمی کنيم هيچ نيروی         :  "  می فرمايند    "    راه توده    "  که
ما نسبت به اين بيانيه      مترقی، ملی و ميهن دوستی با اين ارزيابی            
برنامه حداقل برای            مخالف باشد، که محتوای اين بيانيه،                       
و )  سايت پيک نت       (  ."عبورازمرحله کنونی تحوالت درايران است     

ضمن ...  حزب  :  "   اطالعيه مرکزی اعالم می دارد            چنين شد که    
ازدکترمصطفی معين درنفی قبول قيموميت شورای                    ...  استقبال

وهمچنين حرکت درسمت ايجاد     ...  لی فقيه آن و    نگهبان ارتجاع و و    
يک حکومت ائتالف ملی برپايه يک جبهه وسيع ، معتقد است که                    

نيروهای دموکراتيک و آزادی خواه کشور بياييد دست                        ...  بايد
دردست هم جبهه وسيع نيروهای ضد ديکتاتوری و مدافع                                   

ای به سمت رهايی کشورازبند ه    ...  دموکراسی را پايه ريزی کنيم و        
" کميته مرکزی حزب تودة ايران      .  استبداد رژيم واليت فقيه بگشاييم    

 خرداد  7و اين اطالعيه حزب يک روزبعد ازبيانيه مصطفی معين                  
  .صادر گرديد" خدمتگزار کوچک مردم ايران "  با امضاء 84

 اين باربرخالف گذشته نه     " طيف توده ای     " اين کشف جديد            
  و ضرورت"   دوران تاريخی ـــ جهانی      "  الزاماتبخاطرپاسخگويی  

 البته برای حزب توده        " مبارزه ضد امپرياليستی     "  پاسخگويی به 
حتمی ، فوری ،      "  هنوزخطرامپرياليسم آمريکا همچنان      ء   نااستثنا
صرفا برای  بلکه اينبار  هم است     " امپرياليسم "پس  .  است  "  جدی  

يم  تحر   " و گذراز      " اصالحات   "چرخه و دفاع از         " دمکراسی   "
اعالم تشکيل يک جبهه گسترده، مرکب ازنيروهای       "  و  "  انتخابات  

داخل و خارج ازحاکميت برای پيشبرد اصالحات و رفُرم ازيکسو ،              
و اعالم کابينه ائتالفی ازميان نيروهای اين جبهه، درصورت                           

 فراهم  )  سايت پيک نت      ..."  (  پيروزی درانتخابات ازسوی ديگر     
 "وام و بقاء رژيم و بويژه ظرفيت                 برای د    آنهم البد  .  آمده است  

با اين يا آن جناح رژيم          نظام ، دررکاب همکاری         "اصالح پذيری    
 حزب توده             : بد نيست گفته شود                               ٠استوارخواهد بود      

"  و " تربچه های پوک       "اينبارمخالفانشان را برخالف گذشته ها        ،
  گروهگ های آمريکايی و سيا ساخته        "    ،"  سوسيال امپرياليسم   

  آنان را    بلکه نمی خوانند "   ضد انقالب      " ،    "مل بيگانه عا" ،    "
"  "  دگماتيستهای کتابی        "يا   "   دمکراسی و تمدن           "دشمنان   

کننده روزنه اصالحات و پيشرفت مبارزه         وعناصر کند  "  آنارشيسم  
 حزب توده      دراساس برای      . منتصب خواهندنمود    " که بر که          "

ون کردن رژيم     نه برای سرنگ    "   جبهه متحد خلق         "تشکيل اين     
"  مرتجعين درون حاکميت       "اسالمی ، بلکه برای مبارزه با جناح            

 با هم به سوی تشکيل جبهه واحد ضد              "است و شعاراستراتژيک      
 ازديربا تاکنون   "  "واليت فقيه   "  رژيم  برای طرد   ٠٠٠ديکتاتوری  

 هر چند حزب توده واکثريت             ٠، همين مفهوم را تامين می کند               
پيروزباد "  :   بيانيه مشترکی با عنوان           طی  ١٣۶۴درارديبهشت   

هم "  مبارزه خلق درراه سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی ايران                
راه (   وبعد ترحزب توده درقبال انتقاد سازمان ما                    موضع بودند   

 به اين تاخير در رويکرد شعار سرنگونی درنشريه خود                      )کارگر
اين  با جسارت انقالبی می توانيم اعالم کنيم و از                     "  :داد     پاسخ

نظردرآينده هم با سربلندی دفاع خواهيم کرد که حزب توده ايران و               
بدرستی شعارسرنگونی را    )  اکثريت  (  ايران    سازمان فدائيان خلق   

با لحظه شناسی و با محتوی غنی سياسی و انقالبی مطرح کردند                    
، پرسيدنی است چه    )  ١٣۶۴ آذر   ١۴ ،   ٧٩شماره    نامه مردم ،  (  "

 با محتوی غنی     "،  "   لحظه شناسی      "ن  شد که هر دوجريان ازاي      
وبه دامن پاک ،       ند در چند سال بعد حذر کرد            "سياسی و انقالبی       

طرد (  دفاع ازاصالح طلبی وعدول شعارسرنگونی و به سطح شعار           
آيا غيرازاين  !   ؟ ندآنهم در داخل گيومه رسيد     )  " واليت فقيه  "رژيم  

صل نبوده و   است که سرنگونی نظام ، هيچ گاه برای حزب توده ، ا              
 " در مقابل    " بد "نيست ، بلکه همواره به جبهه سايی و ائتالف با             

 شکوفا گردد  اش"   جبهه متحد خلق     "تا تنور کرد  می   تفکر   "بد تر 
 واينباربا امامان مکالی ديگری      " امام خمينی     " يکباربه رهبری     ٠

  !!؟ان درمی آوريدشکه ازآستين 
 اين خط درتمام طول      .است  ضرروزيان اين خط تلخکام تجربه شده         

 می مانهنگی ی را متوجه جامعه و مردم  رآسيب ف از خود     حياتش ، 
  مفهوم دمکراسی را درواگذاری و وانهادن حق و حقوق                  تاسازد   
 حزبازمنظر  رجامعه دردستهای اليت خوب يا بد و بد ت                       خويش
 اگررد شما و جمهوری خواهان امروزی از نوع بابک                     ٠بازيابند

 که گاه   ٠٠٠حکمت ، فرخ نگهدار، باقر زاده و       اميرخسروی ، بيژن    
را "  رفراندوم   "   چشم دارند و گاه خواب              "انتخابات آزاد  "  به   

درهردوی تان ، يک اختالف       درسر می پرورانند، مد نظرقراردهيم         
را به دست اليت       ان    حزب توده اختيارمردم      .صوری متجلی است       

د ورفراندوم   می دان    ، داخلی ده بارمعرفی شده و امتحان پس داده            
چی ها وجمهوری خواهان ، اختيارمردم را دردست اليت های خارج            

حمايت قدرتهای    به      متکی   تکنوکراتهای داخل و خارج            و حتی   
 ايمان ، باورواعتقاد        ،  تفکرو نگاه  دو اين     ٠ می گذارند     وا  خارجی

مردم به خود ساالری واتکاء به خود را که ازطريق اعمال قدرت                     
 و زدايندهنگ مردم می ره بايد فراهم آيد ، ازفنيروهای طبقاتی جامع  

و تکيه بر قدرت       سرانجام تسلسل تاريخی پرستش فرد ، قهرمان               
را بصورت يک بيماری اجتماعی ــ فرهنگی و سياسی            جهانی برتر   

   ٠دن برجامعه مستولی می ساز                                  داده و آنرا                 ادامه         
 نيروی دوران سازخود      از منظر چنين نگرشی استکه ، مردم به            
دست فراموشی می سپارند     کمتر اتکا می کنند که هيچ ، بل آنرا به            ،
" ،  "  حزب توده   "  ،  "  راه توده   "  تخريب فرهنگی که ازادبيات      ٠

بذرش  در جامعه  ا فشانده می شود          ...  وغيره  "  جمهوری خواهان   
، آفتی است که سالها باعث عقب افتادگی جامعه وحيات و ممات آن                

م به باال داشتن و طبقات اجتماعی را                شده و می شود و آن چش             
ازمبارزه تهی ساختن ، که ما عوارضش را درتمامی اين سالها                        

    !!شاهد بوده و هستيم 
 ، که حزب توده يکباربا همين پنداربافی ها بود که به                   گفتن ندارد  

آن رسوايی ها رسيدند وعجيب آنکه امروز به همان گذشته برگشته            
 " خرداد ٢  " را همچون مقطع     " بدتر "   و " بد   "وگزينش تاکتيک   

 تو گويی که داغ هشت سال ازنکبت            !!سياست خود اعالم می دارد      
برتن آنان و جامعه وهم       "  اصالح طلبان    "  زندگی اين به اصطالح       

 .  سرنوشتان کشورنخورده است 
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معين يا کروبی ؛            شعارشرکت درانتخابات ، فرقی نمی کند                        

گردی به     ، عقب   يا هرجانی ديگری که باشد       رفسنجانی يا الريجانی  
عقب ی و سرمايه داری          قهقراه ، بازگشتی درائتالف با بورژواز           

   ٠حاکم است مانده 
سال خدمت    ۵از بعد " حزب توده    " بايد با صدای بلند اعالم کرد که         

و خط     خميني به خمينی و رژيمش و رکاب زدن برای ازنفس نيافتان         
 سال جان فرسودن      ٨"   راه توده      " ، و     " ضدامپرياليستی امام   "

و  ، و لشکر کشی " محمد خاتمی " بی رمق "اصالحات " دربرابر 
قداره بندی دربرابرهر مخالفی ، امروزه درحساس ترين شرايط                     

 دفاع  تامبارزه مردمان جامعه ما ن ، به سراب اول شان برگشته اند              
 که جامعه و نيروهای محرکه آنرا را "مکراتيک ملی  انقالب د "  :  از

 فارغ ازپتانسيل ماهيت طبقاتی دولت و نيروهای موجود درون آن                
  .شناخته و به سياق سابق گام بردارند

ق جامعه به شرکت درانتصابات ، توسل و تمسک جستن به                    تشوي
کانديداتوری معين و تشويق مردم برای رای دادن به او ، گشودن                   

 فرا    . نگاه می کند    اش ونيهم به توده ای است که به اپوزس        راه تو 
انتخابات ، ناديده گرفتن ظرفيت مبارزه           شرکت در   خواندن مردم به   

رين ايام تا به       موجود است و ازدورت      ايران   ای است که درجامعه         
 18از    "  محمد خاتمی "  امروز و بويژه درطول دو دوره اجرايی             

 مختلفی درخيزش های مردم           خود را به اشکال         تير به اين سو،       
   ٠سراسرکشور نشان داده است 

برای ما چشم به مبارزه درون کشور و به مبارزات جاری و سيال                   
، بدون اصل خود      "   حزب توده      "موجوددوختن ، برخالف تصور     

سوسياليست ها  ٠تکشان قابل تصور نيست        رهانی کارگران و زحم     
مصطفی "  زنوع   در پی آن نيستند که فرمانروايان خيرانديشی ا                  

بلکه درپی شوراندن طبقه               ،          را برسرعقل آورند               "معين
کارگروعموم تهيدستان وزحمتکشان عليه فرمانروايی اقليت بهره             
کشی هستند که ماهيت اجتماعی او را قبل ازهرچيز با موضع گيری              
او درقبال حق نامحدود سازماندهی اراده مستقل آحاد جامعه                              

 نگاهی به    ٠ه اند ان به محک کشيد     يکسو و کارگران و زحمتکش       زا
بيانيه اعالم شده معين نشان می دهد که او تا چه حد حاضر است                      

 يک کلمه   ،شدند  نو حاضر   د  حق نامحدوداين اراده مردمی را بپذير       
وتبعيض عليه سخنگوی خودش     )  زنان  (نيمه ديگر جامعه     حيات  از
  را جدی بگيرد؟ ) خانم کواليی ( 

سرنگون ــ سرنگون ،      "   ،    "  استبدادمرگ بر "  :  مردم ميگويند    
، شما برای او رئيس جمهور می تراشيد ؟                      "  حاکميت ملعون      

کمونيسم مارکس ، همه را به دوری گزينی از شيوه های عوام                          
دعوت معين ها   فريبانه ، متحد شدن موقتی و مشروط با مانورامثال           

 می کند که برای دست يابی به قدرت ازتوسل به هيچ عملی کوتاهی               
به خيرانديشانه ترين   )  خامنه ای   (  رهبر  نمی ورزند تا از شراستبداد    

  .شکل حمايت کند
حزب توده  "  برای کشاندن   "  راه توده   "  من هيچ ترديدی ندارم که     

برسرعقل ، به اين نوع تحريک و تحريف حقايق نيازمبرمی دارد            "  
 ، با شرکت فعال درانتخابات ، می خواهد جرم                   "حزب توده "     .

 برای او تراشيده     "اه توده    ر "ی سالهای قبلی ای اش را که           تراش
 اين نوع     ٠ وا کند تا نيروی رفته را بجوی بازيابد                  شبود، ازسر  

 ايست که حزب توده      " برگ انجير  "راهجويی ها، در حقيقت همان        
 ١٨  " اش در سالها قبل ، درکتاب              " گناه اوليه      "بعد ازارتکاب    

 ازبارگاه  ردن گناه آلوده گی اش      برای دک ک    "سال دفاع ازخط امام      
امام به او متوسل شد وباپذيرش رهبری خمينی بخشی از رهبری                   
خود و بخشی ازکادرهايش را ازدم شمشيرگذراند و خود با اين مشی 

 به سراشيپی سقوطی افتاد که تا امروز درپيشگاه مردمان ما                 اش  
               ٠يک دم ازآن رهايی نيافته است 

 و سوسياليست های باورمند به مبارزه طبقاتی،                            ما چپ       
نيازسرخورده گان واعتقاد باختگان سياسی ، به امرمبارزه طبقاتی            
وهرنوع خود حکومتی مردم را درک می کنيم واعالم می داريم که                 

ازطرف رژيم اسالمی چيزی نيست     "  انتخابات آزاد   "  انتظارپذيرش  
اره بين مردم و طلب          ، جزپنداربافی و توهم پراکنی ، چند صد ب                  

عمرچند باره برای همين حکومت گران نااليق و با صراحت تکرار               
جمهوری اسالمی نمی خواهد و نمی تواند به انتخابات                 :  می کنم     

آزاد تن بدهد و ازاينروهمه طرفداران واقعی انتخابات آزاد ، برای                  
دست يافتن به آن ناگزيرند ، برای کنارزدن ، واژگون کردن و                            

نی تماميت اين نظام و درهم شکستن دستگاههای سرکوب               سرنگو
آن درکنارتوده عظيم جامعه مان مبارزه  کنند و به آنان                                            

  .درسازمانيابی برای برانداختن اين نظام ياری رسانند 
  

             
  

برای ما نيروهای وفادار به دمکراسی و آزادی ، بحث                                             
 عمومی مردم نيست    برسرانتخابات آزاد يا گردن گذاشتن به حق رای       

، زيرا که اين امرتفسيربردارنيست ، بلکه بحث برسرشرايط عملی               
اند که  "  رفراندوم  "  و"  انتخابات آزاد    "  طرفداران.  شدن آنست    

ازجانب ما  .بايد به ابهامات خود آفريده شان ، جواب قانع کننده دهند           
که اين بحث سرراستی است وهر کسی به سادگی می تواند ، آنرا                     

خود را به گيجی و سردرگمی می زند        "  حزب توده   "  اينکه  .  ابد  دري
، درواقع برگشت به عقب خود را ديگربارانعکاس می دهد و                              

  : پاسخش نيزروشن است 
  هر که نآموخت از گذشت روزگار  هيچ نآموزد ، زهيچ آموزگاز

   نبايد از ياد ببريم ، هواداری ازدمکراسی يک چيزاست و جنگيدن            
تا به امروز روشن شده که چه کسانی . سی چيزی ديگر برای دمکرا

با کارکردشان ، ادعای دمکراسی خواهی را براستبداد ترجيح می                 
ازميان اين جمع ،     .   سال بسيارفراوانند     26دهند و اينان نيز دراين        

بريده گان   .  بخش محدودی آماده اند برای دمکراسی به جنگنند                   
م آبرو باخته اند و حنايشان           ازجبهه رودررويی ها نيزدربرابرمرد      

  !  رنگی ندارد
    نيازی به گفتن ندارد ، رژيم جمهوری اسالمی نه يک رژيم                           

فاعل مايشاء  .  استبدادی فردی بلکه استبداد مذهبی تمام عياراست            
درآن يک فرد به تنهايی نيست ؛ بل يک گروه و يک سيکل مذهبی                   

 برهستی و زندگی    قوام يافته و نظام اعتقادی غيرمنعطف و مستولی        
  .سراسرجامعه ماست که فرمان می راند وآنانند که کارگزارند

    امروزدردرون چنين نظامی ، يک اکثريت خاموش چندين                            
ميليونی ، زيرسرکوب خونين و عنان گسيخته رژيم استبداد مذهبی              

بايد ! ، اسيرفالکت اقتصادی، درحال برانگيختگی دايمی بسرمی برند       
دربرابرموجوديت اين توده لگد مال شده اعماق : ت به حزب توده گف

  ، کل حاکميت استبدادی نيزنيک می دانند ، واگذاری کوچکترين و 



 5

  

   !اين نظام بايد برود   .....                   
   

  
تنها کوچکترين روزنه و نسيم آزاديهای سياسی ، با سرعت تمام،                

شنده برای براندازی   دامن گسترجامعه شده  و بدل به تند بادی خرو           
  . کليت نظام می گردد

" اصالحات  "   ساله   8     پس آنهايی که بعد ازشکست فضاحت بار        
خاتمی ، دو باره به معين يا رفسنجانی دخيل بسته اند ، فراموش                      
می کنند که رفسنجانی يکی ازمعماران اصلی اين نظام استبدادی                     

ا مطيع فرامين    و معين مهره ای است که رهبر، او ر              .  حاکم است    
مصطفی (  او.  حکومتی خود و وام داردربازی انتخابات کرده است             

 ميليون رای اعالم    20نيزبمانند خاتمی که فردای انتخابش با       )  معين  
قانون "  صحبت ازتغيير قانون اساسی ، خيانت است                   :  "  کرد   

اساسی که اصل واليت درآن مستتر وکل اين قانون اساسی تجلی                     
  تا کمرخم گشت و دست واليتش رافشرد ، کاری که . وجودی او است

تا به امروزهمه کارگزاران نظام اين گونه عمل کرده اندو معين                    
  !! نيزراهی جزاين ندارد

    دراين ميان رفسنجانی نيز طرفدار چشم پوشی ازمبانی واليت                   
فقيه نبوده و نيست بلکه طرفدارشيوه های عوام فريبانه مثال کم                      

رفسنجانی چه درگذشته رياست         .  انداختن آن است     تنش تردرجا      
" جنگ کم شتاب     "  جمهوری و چه امروزطرفدارنوعی استراتژی         

در تحکيم پايه های جمهوری اسالمی ايران است وهمو بود که                         
همواره خط قرمزها راترسيم می کرد تا عمود خيمه نظام درهم                         

م کالن  با اينکه وزن و مهره سوخته ای بيش نيست که مرد            !  نريزد  
شهرتهران درششمين انتخابات مجلس ، اورا حد زدند وبال و پرش             
را قيچی کردند ولی موذی ترازآن است که بخواهد ، اين چنين آسان              

رفسنجانی با همه اعتقاد و بی اعتقادی اش ،            .  ازقدرت دست بکشد  
اينرا می فهمد که ُبود او و فرزندان رانت خوارش ، درگرو حفظ                        

انی اساسی جمهوری اسالمی است واگراين مبانی         نظام ودفاع از مب    
درخطر بيفتد ، خود اوبا همه کارگزارانش درزير سيالب براه افتاده              
توده محرومان کشورمان غرقه می گردند ، بنابراين به نفس افتاده              

  . و به نجاتش برخاسته است 
     برما اپوزسيون چپ و سوسياليست آشکاراست ، نه معين ، نه               

 و نه ديگرجانيان رژيم که هريک از آنان برخاسته ازآنند             رفسنجانی
، کسانی نيستند که داوطلبانه و بطورمسالمت آميزمرگ خود را                      

 سال حاکميت سياه اش ، چنان           26اين رژيم درطول      .  پذيرا شوند    
عرصه را برهمگان تنگ کرده  وچنان وحشيانه همه طبقات و                          

 که بعيد است ، اين          اقشارمحروم جامعه را سرکوب شان کرده اند           
 اين را   –مردم درصورت سقوط اينان ، به آسانی ازخيرشان بگذرند           

 بنابراين همين حد     –هر کدام ازکارگزاران نظام به خوبی می دانند              
دانستن ، وسيله می گردد ، تا آنجا که بتوانند سالح برزمين                                  

ن تنها و تنها اين مردما      .  نگذارندو به هرحيله رهی جويند تا بمانند         
. کشورمان هستند که بايد ، حاکميت خدعه و نيرنگ را فرو بريزانند            

ياری ازغيرداشتن و توسل جستن به هرگونه دخالت نظامی                               
وغيرنظامی بيگايگان ، خيانت آشکاربه تاريخ و تلخ کامی نفرت                   
انگيزمردمان مان را درپی خواهد داشت که تا ابد نمی توان خون                    

  !!پاک کرد شويی آن را ازدوش کننده گانش 
      استقراردمکراسی و دست يابی به آزادی  و يک لقمه نان ،                       
کاروحق حاکميت مردم واستقالل وجودی کشوردربرابرهرنوع                      
تجاوزو مداخله ، بدون سرنگونی جمهوری اسالمی و درهم                              

همه ما  .  شکستن تمامی دستگاههای سرکوب آن امکان ناپذير است         
 پشت سرگذاشتيم،درجبهه         که حاکميت دو نظام استبدادی را                      

رودرويی با استبداد ودر هم شکستن زنجيره اختناق وارتجاع سالها           
رابطه :  رنج بيشماری را به جان خريده ايم ، نيک می دانيم                               

هواداران دمکراسی با نيروهايی که برای دمکراسی می جنگند ، به            
شرايط پيکاردمکراسی وعقب نشينی های آن ، بستگی تام دارد                      

بارزه درحال پيشروی باشد ، بخش فزاينده ای ازهواداران             هرقدرم.
منفعل دمکراسی به حمايت فعال ازآن برمی خيزند و به صفوف                        

ولی درهنگامه عقب نشينی ،           .  رزمنده گان آزادی می پيوندند              
صفوف رزمنده گان محدودتر می شود وازآن فراتردرميان بخشی                 

ان پيروزی پيکاروحتی   ازهواداران آزادی ، ترديد و بد بينی به امک           
اين يک قانون عمومی است . حقانيت آن ترديد و بد بينی النه می کند

که تجربه همه پيکارهای تاکنونی درنقاط گوناگون جهان برای                        
دمکراسی وعليه جبهه خود کامه گی و ستمگری ، صورت پذيرفته              

نبايد ترديد داشت که آزادی و      .  و صحت خود را نيزنشان داده است         
. اسی را درهيچ جای جهان به مردم هديه نداده و نمی دهند                    دمکر

تجربه تمام انقالبات و تاريخ همه جنبش های توده ای ، نشان داده                 
راه دادن ترديد به     .  است که برای وصول به دمکراسی بايد جنگيد            

نهمين .  خود دراين جنگ نا برابر، خاک پاشيدن به چشم مردم است             
"  جامعه ما ازمدت ها پيش به حق آنرا              دوره انتخابات که مردمان     

ناميده اند، شرايطی ای را درمقابل ما گذاشته که آزمون "  انتصابات  
اصالحات ُمردو جامعه سيال ،            .  و خطای ديگرباررا برنمی تابد           

. پرتپش وپرتنش مان ، چنديست که حلوايش را نيزخورده است                     
داريم که چنين   ما حق ن  .    نمی بايد جامعه را به جسم مرده پيوند زد           

 !!                                                                                                 کنيم 
 1384خرداد                                     

  

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

ر دانشجويان دانشگاه آزاد اناراحضا  
  به کميته انضباطی          

 
در ( نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد انار25

به علت آنچه که رفتار خالف شوون اسالمی ) استان کرمان
ناميده می شود،به کميته انضباطی این دانشگاه احضار 

 دانشجویان احضار شده بنا بر گفته مسئوالن.شدند
مدیران این .دانشگاه در معرض اخراج از دانشگاه هستند

دانشگاه با صدور اطالعيه چهار بندی،دانشجویان را به 
رعيات موازین اسالمی موظف نموده اند و تصریح کرده اند 

رفتارهای غير اسالمی،آرایش کردن "در صورت مشاهده 
دختران،استفاده نا مناسب از چادر علی الخصوص در سطح 

ایش نامناسب موی پسران و پوشش های شهر،آر
از " نامتعارف،ارتباط دانشجویان دختر و پسر در سطح شهر

. دانشگاه اخراج خواهند شد  
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    !زمين لرزه ، بهمن يا بحران ؟          
   

  جمشيد پدرام                    
  

آیا باید سخنرانی ژاک شيراک درتلویزیون  برای  ميليون ها بيننده                        
 1789این قانون اساسی فرزند انقالب      :  "  انسوی راقبول کرد که گفت      فر

تظاهر کننده   .  یا جمالت  کوتاه ولی گویای مردم عادی را ؟                 ."  است
:  " جوانی  سرش را به دوریين خبرنگاری نزدیک کرده  وگفته است                    

:  " یا فرانسوی دیگری می گوید         ."  اروپای امریکایيی نمی خواهيم       
  اتحادیه اروپا

ن ما نيست بلکه تشکيالتی نئوليبرالی است که منافع کنسرن ها               ميه
  یا فرد بيکار چهل وهفت ساله."  رابرمنافع مردم ترجيح ميدهد

ما رابه دلخواه خود به بازی گرفته اند        :  "  ایی  که با عصبانييت می گفت        
  باید با. ونميدانيم چراباید قربانی نيروهای بازارشویم

  ."ون اساسی ليبرال ازخود دفاع کنيمگفتن با این قان" نه " 
اما هيچيک ازترفند های ژاک شيراک برای متقاعد کردن فرانسویان به                
دادن رای مثبت به قانون اساسی اتحادیه اروپا کارگرنيافتاد وآنها باپنجاه             

ازآن هم تکان دهنده تررفراندم بعدی         .  سه درصد این قانون رارد کردند        
. یی قاطع ترجامعه اروپایی رابا بحران روبروکرد      ا"  نه"  مردم هلند بود که با    

بهمنی بود برای سران دولت ها وزمين لرزه ایی بود برای  بانکها                          
وسرمایه دارانی که با مقررات زدایی ، تعرفه های ارزان وبخشودگی                  
مالياتی یا اخراج  های  جمعی  به ثروت های هنگفت دست پيداکرده                   

  .بودند
ها به راست یا چپ محدود نمی شد بلکه درخود           گفتن ها ، اما تن    "  نه  "  

احزاب سوسيال دمکرات یا سوسياليست هم نظرات گاه متفاوت                     
مثال لورن فابيون که جوانترین رئيس جمهوردهه هشتاد          .ومتضاد بروزکرد 

فرانسه وازپيروان فر انسواميتران وسوسيال دمکراتی بورژوااست این              
کرد وگفت که تصویب آن غوغا به پا         ارزیابی  "  بيش از حد ليبرال   "  قانون را 

  .خواهد کرد
اگرراستها ازموضع ناسيوناليستی وایجاد ترس ووحشت ازپيوستن                 
کشورهایی چون ترکيه، رمانی وبلغارستان دررابطه با سرازیرشدن کارگر          
ارزان به بسيج نيرو پرداختند، سوسياليست ها وکمونيست ها ، اما، به               

  ون درستی درک کرده بودند که  قان
اساسی اروپا نابود کننده جامعه رفاه یا آنچه از این جامعه باقی  مانده                 
است خواهد شد وبهمين دليل قبل ازرفراندم کارزاربحث وتبليغات                     
وسيعی رادامن زدند بطوریکه مساله قانون اساسی ازحوزه  متخصصين           
ونخبگان خارج وبه مساله ایی همگانی تبدیل شد وهشتادوسه درصد              

جد آنراهمه جا حتی سرميزغذا درخانه های خود  به بحث                  مردم به    
  .گذاشتند

حتی نظرپرسی هایی که قبل ازرفراندم صورت گرفت کال بانتایج رفراندم            
ازسه )  ای اس پی او اس        (  طبق نظرخواهی    .    کم وبيش شبيه بود    

هزار وسيصد وپنجاه نفر مشخص شده بود  که هشتاد درصد کارگران،                
، پنجاه وشش در صد جوانان بين هيجده تا بيست            هفتاد درصد دهقانان  

همينطور هم  .  خواهند گفت "  نه  "  وچهارسال به قانون اساسی اروپا         
طبق آمارمشخص شده است که پنجاه وسه درصد بخاطروضعيت                    
اقتصادی واجتماعی کنونی، چهل درصد بخاطرمحتوای ليبرالی قانون               

" نه  "   اروپایی    اساسی وسی وپنج درصد بخاطرورود ترکيه به جامعه           
  .گفته اند

تردیدی نميتوان داشت که اصل راهنمای سياست جامعه اروپا رقابت                
است وپيشبرد خط مشی اقتصادی سازمان بازرگانی جهانی، بانک                 
جهانی وکال سياستهای نئوليبرالی جهان گستر توربوسرمایه داری                 

يونها نفر  این سياست  نه تنها تا کنون به  بيکارسازیهای ميل            .  امریکایی  
منتهی شده بلکه تاثيرسوء خود را بربخش هایی که درمحدوده رقابت                
قرارندارند گذاشته است، بخش هایی چون بهداشت ودرمان، آموزش              

درواقع  سياست صرفه جویی          .  وپرورش، فرهنگ وخدمات عمومی       
ومرزهای بازبسوی شرق ازیکسوموجب  فرارسرمایه به این کشورها               

ازل  وازدیگرسوبه بيکاری درکشورهای مبدا شده       وجذب کارگربادستمزد ن  
باپيوستن تزکيه هفتاد ميليونی پيش بينی ميشود که با مهاجرت           .  است

.  ميليونها کارگربی کارازترکيه بحران بيکاری ابعاد بی سابقه ایی پيداکند           
در بخش درمان نه تنها هرساله قيمت داروافزایش یافته است بلکه با                   

 سازی ها افت کيفيت خدمات دراغلب               کاهش پرسنل و خصوصی       
  . کشورهای اروپایی محسوس بوده است

تاسف آوراین که درزمينه خدمات درقانون اساسی پيش بينی شده                  
است که مرزهای ملی مربوط به سيستم اجتماعی وتندرستی باید                 
برچيده شود ، حرکتی که ازیک سو ميتواند از بارمسوليت  کشورهایی               

ی  بهترین سيستم درمانی اند کم کند ولی                 چون دانمارک که دارا      
ازدیگرسوسيستم دودرجه ایی بيمه درمانی را بوجود می آورد، یکی                
خصوصی که  که تجربه فاجعه بارآنرادرکشورهایی چون امریکا یابریتانيا              
شاهد بوده ایم ودیگربخش کوچک وکم اهميتی که به بخش دولتی                   

.  ن قانون را تهييه کرده است       دادگاه اروپا هم اکنون ای     .  واگذار می شود  
طيق این قانون که به نفع آزادی بخش خدمات است مرزهای دولت رفاه               
ازبين می رود ودرچارچوب جامعه اروپا کشورها دیگر موظف نيستند                   

  خدمات خود رابه شهروندان محدود کنند یا
این قانون هنوزتصویب     .  به مطالبات اجتماعی مهاجرین پاسخ دهند           

  .ل عدم تصویب آن کامال روشن  نيستنشده ولی دلي
مثال روشن   .  ناروشنی ها دربسياری زمينه ها همچنان باقی است              

نيست چرا حقوق نمایندگان پارلمان اروپا چنان متفاوت است که  حقوق             
یک نماینده  ازحقوق نخست وزیربيشتروحقوق دیگری درسطح یک                  

یک نماینده  مثال طبق منبع پارلمان اروپا  حقوق            .  کارگرمتخصص است 
ایتاليایی دوازده هزاروچهارصدوسی چهاریورووشصت ودو سنت ولی              

دربين باالترین  .  حقوق یک نماینده مجاری هشت صدوچهل یورواست           
مشخص :  وپایين ترین حقوق ضابطه حقوقهای دیگرهم نامشخص است        

  نيست چراحقوق یک نماینده
مالتا ازآلمان کمترازنماینده اطریشی وحقوق یک نماینده ازکشور                    

  .بيشترازنماینده چک است
درک .  اعتراض مردم فرانسه کامال قابل پيش بينی بود                                 

سيصدوهشتادودوصفحه قانون اساسی جامعه اروپا نه برای همه                   
این هم حقيقتی است که فرانسه ازبيکاری             .  ممکن ونه الزم است      

مزمن ده ودودرصد رنج می برد وعلی رغم رشد اقتصادی دوونيم درصد               
سه با معدل اروپایی دووچهاردهم  درصد باالتربوده ولی                    که درمقای  

 2003 تا 1995هنوزنتوانسته است برای بيکاران کار ایجاد کند وبين سال            
: منبع  (نرخ رشد مولدیت نسبت به دیگرنقاط جهان نصف بوده است                  

، اما مردم فرانسه هنوزهم با             )انستيتوتحقيقات تجاری درنيویورک        
 طلبانه بوش فاصله زیادی دارند وحاضر               سياست نئوليبرالی وجنگ    

نيستند دست آوردهایی که طی سالها مبارزه بدست آورده اند را                      
ازدست دهند ، دست آوردهایی چون سی پنج ساعت کاردرهفته،                   
خدمات عمومی نسبتا خوب، بيمه درمانی وحمایت قوی ازکارگران                    

  . درزمينه  اخراج های گروهی
 -داد که بادم  ودستگاه بوروکراتيک            تجربه روزمره به مردم نشان             

تکنوکراتيکی روبرویند که نه تنها با آن یيگانه اند بلکه بدون آنکه نظری                  
ازآنها بخواهد سياست خود رابه خرج وبه قيمت بيکاری وفقرروبه                       
گسترش آنها پيش می برد، برای نمونه  در خصوص ليبراليزه کردن                      

 2002ن انرژی  دراسپانيا درسال       درپرتقال و ليبراليزه کرد    2000کاردرسال  
  . ازمردم هيچگونه نظرخواهی صورت نگرفت

باوجودی که ارزش هایی چون عدالت، همبستگی و عدم تبعيض                      
اقتصاد "  و"  اشتغال کامل   "درقراردادهای جامعه اروپا آورده شده است و         

متمایل به رفاه اجتماعی جزء اهداف جدید قيد شده، بمجردیکه             "    بازار
ن این ارزش ها بخواهند شيوه عملی کردن آنهارامشخص کنند              طرفدارا

درراس این   .  بسياری ازدولت ها مواضع انعطاف ناپذیراتخاذ می کنند              
کشورهاانگليس قرارگرفته است که همچنان هم بااصرارتمام خواهان              

درکناراین .  پنج ميليارد یورو تخفيف دربودجه ایست که باید بپردازد                   
مایندگان یکسان شود، تصميمات              مسایل قراراست حقوق ن             

بيشتربااکثریت آرا ونه اتفاق  آرا گرفته شود، قدرت بيشتری به پارلمان                
اروپاداده شود واصول اقتصادی  گوناگونی که همه کشورهای جامعه                 
اروپا برسرآن به توافق رسيده اند دوباره بررسی شود یعنی مسایلی                

ونی می تواند همگی      که بدون نظارت دایمی ازپایين  وبابسيج ميلي             
درجهت خالف منافع مردم جهت داده شود،  مثال گردش آزاد سرمایه یا               

  .ماندات بانک مرکزیی اروپا برای حفظ ثبات قيمت ها
 اقدام  مردم فرانسه وهلند سرآغازرودررویی  مردم اروپاست بابحرانی             
که درصورت مواجه نبودن با مقاومت وسيع  ميتواند ازاین هم سریع                     

نده ایی تيره وتاررابرای ميليون ها انسان یی کاروفقير وبی آینده رقم             ترآی
  .  زند

                  ***********************  
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  ادامه از صفحه يک 
  
از (  مصاحبه سعيد افشار با منصور اسانلو                   

  ) رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد تهران 
 !   پيرامون جديدترين تهاجم عوامل رژيم  
  

   در پی اين تهاجم سبعانه به دفتر سنديکا، سعيد افشار يکی از                       
برنامه سازان  راديو برابری ، گفتگوی را با                                                                    
منصوراسانلوازرهبران سنديکايی شرکت واحد ، که خوداو درتهاجم        

، مورد ضرب و    "  حسن صادقی   "  و  "  خانه کارگر "  قبلی عوامل      
صد داشتند که شاهرنگ     شتم قرارگرفت ، حتی زبان او را بريدند وق          

  .او را نيز ببرند ، ضبط گرديد
     منصوراسانلو دراين گفتگو، دادخواهی کارگران ايران را                         

آرزو می نماييم که شما بتوانيد            :  "  ...  اينگونه برزبان می راند       
درآنجايی که آزادترهستيد وامکانی داريد ؛ فضای حق طلبی و حق                

.  جهانيان برسانيد       خواهی و سنديکا خواهی ما را به گوش                           
اينجا فشا زيادی به ما وارد می            .  ازهرامکانی که هست اقدام کنيد       

شود و جلو ی مجمع ما را دارند می گيرند وممکن است مشکالت                    
به ما کمک کنيد و اين شماره           :"  و ادامه می دهد        ."  زياد ترشود 

حساب را دريابيد تا ما بتوانيم ، باراين اخراج ها ، بيکاری ها و                         
ست دادن امکانات دستمزدی کارگران را يک مقدارسبک کنيم                  ازد

ودربرابرفشارهای مالی ، زانو نزنيم و بتوانيم اين حق طلبی را تا                  
ما کارگران فشارجانی، مرگ همه را به جان               .  به آخرادامه بدهيم    

خريده ايم اما همکاران ما الاقل اين پشتوانه مالی را برای گذران                     
د که به خاطرنداری و فقرجلوی ظلم                زن و بچه خودداشته باشن          

واستبداد کارفرما ومديرعامل ظالم شرکت واحد زانو                                               
  !!!"نزنند،همين

 ضمن تشکرازدست اندرکاران راديو برابری ؛ با پاره ای                                 ما
در ايجا  تغييرات گفتاری به نوشتاری ، اين گفتگوی افشائگرانه را ا            

                راه کارگر   هفته نامه .                     منتشر ميکنيم 
  

    **************************************   
 سالم برشما ، آقای اسانلو ميشود ازاتفاق           :رادیو برابری 

  صورت گرفته صحبت کنيد وما راهم  درجریان بگذارید؟ 
 ما اعضاء هييت موسس احياء و بازگشایی شرکت            :پاسخ

جمع عمومی اعالم    دو مرتبه ما م    .  واحد درتهران هستيم     
 و دیگری در تاریخ      84 اردیبهشت   23کردیم ، یک باردرتهران      

 ، برای جلوگيری از تشکيل مجمع ما درتاریخ            84 خرداد    13
 اردیبهشت ، یک حمله عمومی که با سازماندهی                   19

 اتوبوس   12مدیرعامل شرکت واحد مصطفی نوریان ،                 
" و"  خانه کارگر  "  دراختيار حمله کننده گان که اعضاء              

که دراصل شوراهای   "  شوراهای ی فرمایشی اسالمی کار     
اسالمی کار ، نماینده کارفرما هستند و متاسفانه زیرچتر              
حمایت یک بخشی ازپليس امنيتی ، نيروی انتظامی تهران           
که سرهنگ آسایش ، سرهنگ صبوری ، سرهنگ شعبانی          
، سرگرد شجاعی ، سروان عبادی و سروان خوشرفتارهم           

ادی دیگر که همه لباس شخصی به تن                 به اضافه تعد    
اسامی آنها که بردم همه در آنجا حضور داشتند و            .  داشتند

  .جلوی این حمله را نگرفتند 
    مهاجمان درب ، دیوار و پنجره ها را شکستند و به داخل              
. ساختمان هجوم آوردند و وسایل سندیکا را به سرقت بردند    

رد حمله   عکسهای شهدای کارگرجبهه های جنگ را مو             
قراردادند و قاب های آنها را شکستندو وسایل سندیکا و                

لوازم شخصی افرادعضو سندیکا، اسناد و مدارک را به                  
بعد به شکل دستجمعی ما را مورد ضرب و              .سرقت بردند 

 نفره  40 تا   30من تا حد مرگ به برابرتهاجم       .  شتم قرار دادند  
 ميدان  که به طبقه باالی سندیکای کارگران خباز واقع در              

حسن آباد تهران ، خيابان امام خمينی ، کوچه خيام پالک               
  . یا درب ششم انجام شد، موردتهاجم واقع شدم22

     این حمله برای این انجام گرفت تا جلوی تشکيل مجمع           
.  روز بعد از آنروز بگيرند      4 ، یعنی     84 اردبهشت   23ما را در     

 بشکل   اردبيهشت کارگران شرکت واحد،      23ولی در آنروز     
گسترده ای حضور پيدا کردند و خيابان امام خمينی و خيابان           
حسن آباد مملو از راننده گان و زحمتکشان شرکت واحد                

با اینکه جلوی ساختمان را بشيوه غيرقانونی گرفتند و           .  بود
بازهم آ نجا نيروی انتظامی پليس امنيتی و نيروی انتظامی           

 جلوی برگزاری   ، نقش اصلی دراین کارغيرقانونی داشت که      
 حق  98 و 87یک مجمع کارگری که طبق مقاوله نا مه های            

ما است که سندیکای مستقل و بدون دخالت حکومت و                
کارفرما داشته باشيم ، ولی دخالت کردند و ما ازهمکاران              
مان خواستيم با توجه به این وضعيت ، بخاطر اینکه خشونت    

تند و ساعت   درگيری پيش نياید ، بروند که همکاران ما نرف           
 تبدیل به یک متينک بزرگ شدو درميدان حسن آباد          12 تا   11

 کارگرشرکت واحدکه من ناچارا ، آنجا مجبور        3000با بيش از    
به سخنرانی شدم و وضعيت دشوارخودمان را برای تشکيل          
سندیکا توضيح دادیم و یک بيانيه خواندیم که چرا اجازه                  

ران ما این بود که        اما نظرکارگ .  ندادندکه مجمع برگزارشود   
همه خواهان انحالل   !  همين تجمع خيابانی ، مجمع ماست      

شوراهای اسالمی کارکه شورای کارفرمایی هستندرا بر            
. کارگران خواستار سندیکای آزاد کارگری شدند      .  زبان راندند 

درست که در آن مجمع ، رای کتبی داده نشد و لی با رای                
  . ده استشفاهی و تشویق حضار این مسله انجام ش

بدليل اینکه به ما اجازه ندادند داخل           :     باید اضافه کنم      
 خرداد را بعنوان مجمع دوم               13ساختمان برویم ، روز        

و دیگرروزنامه های عمومی    "  روزنامه ا قبال    "  گذاشتيم و به    
و بطریق گوناگونی به اطالع اعضاء رساندیم تا مجمع ما                 

ی ازطرف نيروهای    ازهفته قبل فشار فزاینده ا      .  برگزارشود  
انتظامی و پليس امنيتی تهران بزرگ ، معاونت و مدیرت                 
شرکت واحد و حراست ها ومدیر کل استان کل کارتهران               
آقای عزیزی ، امروز صبح با من تماس گرفتند وخواهان این              

در صورتيکه  .  هستند که این مجمع عمومی به عقب بيافتد         
آیند و یک مجمع چيزی نيست ، طی دو ساعت کارگران می 

من نمی دانم که     .  رای می اندازند وپی کارشان می روند          
این چه مسله ای است که اینگاربرای این جناح حکومت ،               
ازکشورعزیزمان ایران ، نمی خواهند یک مجمع عمومی آزاد          
کارگری تشکيل بشود واین کوچکترین حق هرکارگراست که        

  .یک نهاد مدنی به نام سندیکا داشته باشند
 آقای اسانلو ، جریان حمله نيمه شب                 :دیو برابری را  

  پنجشنبه شب به چه شکل بوده است ؟ 
 حدودا نيمه های شب ، نمی دانم کوکتل مولوتوف             :پاسخ

بود یا چيز دیگر، آتشزا انداخته ميشه به بالکن ، دفتر                      
سندیکای کارگران خباز، آتش سوزی مهيبی درقسمت               

وی بود ازلحاظ گرما، دریچه       بالکن رخ داد وآن مواد آنقدر ق          
کانال را آتـش گرفت ، پنجره ها شکسته شد، دود و آتش                
تمام محوطه باال را می گيرد که همسایه ها بيرون می                   
ریزند و به پليس زنگ می زند با آب می خواهند خاموش                  
کنندکه به شدت آتش اضافه می گردد و درنتيجه آتش                   

 2ا ساعت     نشانی برای خاموش کردن از راه می رسدت              
 در خيابان      112پليس تهران      .  بامداد، محله شلوغ بود        
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ابوسعيد هم درآنجا حضورپيدا کردند و صورتجلسه ای هم             
بعد .  تهيه شده و مردم محل هم شاهد این قضيه هستند             

ازاین آتش سوزی نيروهای امنيتی ، درصبح بجای اینکه                
اجازه بدهند که امنيت مملکت برقرارباشه تا یک مجمع                 

رگری ساده برقرارشود ، ازصبح ما را زیرفشارقراردادند تا            کا
. ما را ازساختمان بيرون کنند و مجمع فردا برگزارنشود                  

همين طور چندین بارامروز نيروی انتظامی با ماشين های             
خودشان با لباس های شخصی و نظامی آمدند و به                      

که ما نامه ازاستانداری گرفتيم وآقای            :  کارگران گفتند     
مسابقه "  و  "  رحلت امام    "   هم نوشته که بدليل         طالیی
  . نباینداین مجمع برگزاربشود" فوتبال

     ببينيد یک مجمعی که چند هزارکارگرمی آیند ، رای می           
اندازدو می روند، حتی تجمع هم نمی کنند ، این چه ربطی            
به مسابقه فوتبالی دارد که استادیوم اش درجاده کرج و                

هر است آنورشهره ، می تواند داشته         ميدان آزادی و آنورش    
باشد؟ این تجمع چه ربطی به این دارد که فردا ، مراسم                  
ارتحال امام خمينی در بيابان های پشت بهشت زهرا است           
وباتجمع ما درجنب حسن آباد ، که کيلومترها فاصله دارد               
برقرارمی شود؟ این است که این فشارتا همين لحظه که              

نم، بطور فزاینده افزایش یافته که      دارم با شما صحبت می ک     
یکی ازاعضاء سندیکای کارگران خبازراا ینقدرتحت                       
فشارقراردادندکه آمده واینجا داد وفریادی هم کرده که چرا            

خودش به ما این     :  را راه دادند؟ اوهم گفت       )  ما ها   (  اینها  
فرصت را دادند واعضاء سندیکای کارگران خباز با فعاليت                

ارگران شرکت واحد موافق هستند           اعضائ سندیکای ک     
باید اینجا باشندتا       .  واینها مثل بچه های ما هستند               

باید اضافه کنم یک       .        سندیکای خود را راه بياندازند         
دودسته گی براثرفشارهای زیاد ماموران امنيتی بوجود آمده        
بود که آقای نادرلو، نيم ساعت پيش رفتند وهنوزماها                    

فشارزیاد است که این     .  يمدرسندیکای همکاران مان هست    
مجمع را ما برقرارنکنيم ، حتی یکی ازافسران نيروی                     

ما جلوی  "   به یکی ازهمکاران گفته؛       112انتظامی کالنتری   
این ساختمان را سيم خواردار می کشيم تا فردا کسی                 

جالب آنکه فردا یکی از کارگران صنف          !"  نتواند، بيایداین تو   
که متعاقب حمله ای که     "  زی  خليل گودر "  خباز به نام آقای     

دارودسته خانه کارگروشورای ها وحراستی ها صورت گرفته        
بود، آنروزدچارحمله شدندودرُکوما به سرمی                              
بردودربيمارستان سينا، چند روزقبل این پيرمردزحمتکش             

فردا دربرنامه است مجلس ختمی         .  سندیکایی فوت کرد    
محل که  برای این پيرمرد درحسينيه همين سندیکادرهمين        

با این حرف افسر        .  مجمع عمومی است، برقرار گردد          
کالنتری ، نشان می دهد؛ این آقایان دارند به یک ملک                    

سند این ملک به نام سندیکایی       .  خصوصی تجاوز می کنند    
صنف خبازلواشی، سنگکی وتافتونی     .  نانوایان تهران است   

وباتوجه به اینکه این جا بایدفردابازباشدتاآ ن مجلس                     
رشودوطبيعی استکه تاجایيکه بتوانيم مقاومت خواهيم       برگزا

تاجایيکه بتوانيم این مجمع قانونی خودمان را                  .  کرد   
درچهارچوب مقاوله نامه های بين المللی کارو                             
منشورجهانی سندیکایی و یکی ازمواد اعالميه جهانی               
حقوق بشراست ، به انجام می برسانيم و وظيفه خودمان            

 یمان ، خانواده هامان ، تاریخ مان            را درقبال زن و بچه ها        
  .وآینده ها مان انجام می دهيم

که عده ای     :   آ قای اسانلوما شنيدیم             :رادیوبرابری  
ازکارگران را بخصوص در سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی         
تهران و حومه تهدید کردند ، ارعاب کردند و حتی بعضی ها              

جمين روبرو شدند    را حکم تعليق دادندواینان را با تهدیدمها         

خود شما ، دراین باره شما چه اطالعاتی دارید که          :  ازجمله  
  بما بدهيد؟

.   دقيقا اطالعات دارم و به نام خدمتتون می گویم                :پاسخ
 بطورغيرقانونی  83 اسفند   21از زمستان به اینطرف  دفيفا از      

و بدون هيچ حکمی ، جلوی کارکردن من را گرفتند و االن                 
. ه است که من حقوق دریافتی ندارم              نزدیک به سه ما     

درشرایط سخت افتصادی به زندگی من و خانواده ام فشار            
من پسردانشجویی دارم که باید هزینه                   .  می آورد   

دانشگاهی اش را که درایران خيلی هزینه دانشجویی باال            
قسط و بدهی هم داریم و این بيرحم ها         .  است، باید بدهم    

ینکه دلمان می خواست      بی هيچ دليلی و فقط به جرم ا           
سندیکای کارگری، سندیکا ی مستقل  وآزادی تشکل                 

 13داشته باشيم ، فعال من را بيکار کردند و عالوه بر من                   
نفرازهمکاران ام مثل آقای علی زاد حسينی ، ابراهيم                  
مددی ، اسداله حاجی رومنان ، عباس نژند کودکی ، احد               

ينی اخراج  فرشی ، آیت جدیدی ، رضا طرازی ، بهروز حس            
:  نفر دیگربشکل معلق هستند مانند         8 تا   7کردند و تعداد     

 ساله که   55آقای سيد داوود رضوی ، محمود هژبری کارگر          
. ایشان را هم ازدیروزمعلق کردند        .  سابقه کارزیادی دارد    

تعداد زیادی را جا به جا کردند و مناطق خدمت شان را                     
اضافه .  ندعوض کردند و کارگران را به دو دست ترفرستاد             

. کاری و مزایای شغلی تعدادی ازکارگران را قطع کردند                 
حاال !!   یوروهم نمی رسد    200درآمد ما کارگران ماهيانه به        

بدليل اینکه خواهان   .  اینرا هم به روی ما ها قطع می کنند          
تشکل آزاد کارگری برپایه مقاوله نامه های بين المللی                 

 و آزادی    هيچ جرم و گناهی جزسندیکا خواهی         .  هستيم
  !!تشکل مستقل هم ما نداریم 

که این مهاجمين       :   آقای اسانلوکفتند     :  رادیو برابری  
  ....خواسته بودند با تيغ موکت بری ، زبان شما را ببرند

  !!!! بریدند نه اینکه ببرند: پاسخ
" علی اکبر عيوضی      "      آن روزی که حمله کردند، آقای         

حسن "   و  ریيس شورای شرق تهران خانه کارگرشرق            
ریيس و سخنگوی شوراهای عالی کار ، همان              "  صادقی

شورای کارفرمایی ، اصال کسی به اینها رای ندارند، اصال               
نظام شوراها اینقدر کارفرمایی بود که امروزوزارت کار                    
مجبورشده زیرفشارسازمان بين المللی کاروبا حضورآقای           

عضاءرهبری خوان ساوامایاما، آقای وانرالن ، آقای پاپایوما ازا        
کننده سازمان جهانی کار، یک الیحه گذرانده که شوراها               
قيد نشده و سندیکا ها درچهارچوب استانداردهای جهانی           

دراین .          بعنوان تشکل سه جانبه گرایی مطرح شده است       
ارتباط موقعی که ما مورد حمله واقع شدیم ، فقط به جرم                

 ها توسط   همين که این آقایان شورایی ها و خانه کارگری           
. مدیرعامل شرکت واحدلجستيک و پشتيبانی شدند                  

مصطفی نوریان شروع کردند به من حمله کردن ، پنجه                  
بوکس داشتند، چماق داشتند، چاقو داشتند، کلت و بی              
سيم در دست حسن صادقی بودو با کلت به دهن من می             

 کارکر دیگری را که آنجا بودند ، مهاجمان                 8 یا     7.  کوبيد
ند از آنجا بيرون کنند تا من تنها بمانم یا مرا به                تالش داشت 

 8 تا   7وقتی دیدند   .  نوعی ازآنجا ببرند ولی موفق نشدند         
حسن . نفر هستند و دیگر نمی توانند این تجاوزرا پنهان کنند

و "  مرگ برتوده ای    "  ،  "  مرگ بر منافق    :  "  صادقی شعارداد   
 من هجوم   پس به .  فرمان داد که همان جا کلک من را بکنند         

آوردند و من را درگوشه ای روی جام بزرگ فلزی انداختند و              
گلوی مرا علی اکبرعيوضی فشار داد و زبان ام را البته نه                 
زبان ، بلکه گلوی من را با تيغ یا چاقوی ببرند که زبانم یک                  

 تا بخيه خورده ،      7مقدار رویش بریده شده است که حدود          



 9

 تکه اش آویزان است و        البته بخيه اش نگرفته که االن یک         
 بخيه خورده   17یک قسمت ازگلو و حنجره ام پاره شده که            

 ميلی متر با      3 بخيه روی درست شاهرگم که           4است و    
بعد ازاین تهاجم دسته     .  شاهرگ اصلی ام فاصله نداشت        

جمعی به من ، به پزشکی قانونی که من مراجعه کردم ،                
نوک شست   مورد آثار ضرب و شتم ازفرق سرتا            22به من   

  .پای ام را نوشته و طول درمان داده است 
 گویا حسن صادقی به همراه یکی یا دو نفر             :رادیو برابری 

دیگراز نماینده گان خانه کارگر موجود و شوراهای اسالمی            
) ا ، ال،او    (  کار ، راهی سویيس شدند تا درنشست                 

شما وقتی این خبر را می      .  سازمان جهانی کار شرکت کنند    
  !! چه احساسی دارید؟شنوید ،
ما همين دیروز صبح     .   این واقعا جای تاسف دارد            :پاسخ

نامه ای خطاب به سازمان بين المللی کار ، راجع به این                  
آقایانی که به ملک خصوصی مردم ، به جان مردم ، به مال               
مردم تجاوزکردند و موتور سيکلت سندیکا و لوازم سندیکا را           

. ين المللی کار معرفی کردیم      به سرقت بردند، به سازمان ب     
خواهان این شدیم که به اینها اجازه سخنگویی از طرف                 
کارگران ایران را ندهند و اینها اصال کارگر نيستند ، اینها                   

اینها ازروزاول هم به نام خانه           .  عوامل کارفرماها هستند    
کارگر ، بعنوان یک حزب در وزارت کشورو نه دروزارت کاربه               

يالتی که ازاول برپایه زور، غصب، چماق         تشک.  ثبت رسيدند 
سازمان :  ريا، ساختمان خانه کارگررا که سالها به عنوان              

سندیکای خانه کارگران ایران در خيابان ابوریحان بود را فتح             
ما ابراز تاسف و غم می کنيم از اینکه ؛ اینها درآنجا               .  کردند

.  ندبعنوان نماینده کارگران پذیرفته بشوندو درآنجاصحبت کن         
ما نامه هایی به آقای خوان و واندرالن دادیم و اینها را افشاء        
کردیم و مشخص نمودیم که اینها عوامل دولت و کارفرماها            

  .هستند و نماینده کارگران نيستند
 اميدواریم که اینها پایشان به ژنو برسد ، اجازه تصاحب                  

 کرسی کارگران ایران واجازه سخنگویی به هيچ وجه به اینها  
این آرزوی ما است ما دستمان کوتاه است ، اگر               !!  ندهند

ما .  شما می توانيد اینها را درآنجا افشاء کنيد                            
همين االن من که با      .  درکشوراستبدادی زندگی می کنيم      

شما صحبت می کنم ، هر لحظه بيم مرگ ، ترور و نابودی                
خانواده و همکاران من مثل آقای زادحسنی ، منصور                     

فردوسی، مددی و دیگراعضاء هييت موسس   حقيقی ، بهروز  
ما بين مرگ و زندگی داریم          .  سندیکای کارگری می رود     

تالش می کنيم تا یکی ازمفاداعالميه جهانی حقوق بشررا           
که حق آزادی بيان و حق آزادی تشکل است را درایران                    

  !!بتوانيم نهادینه کنيم 
گيری و   آقای اسانلو؛ حاال بعد از این همه در          :رادیو برابری 

تجاوزگری به حقوق شما ها و ماجرا های آفریده شده                   
برعليه تان ، شما چشم اندازاحياء سندیکای واحد                       

  !اتوبوسرانی تهران و حومه را چگونه می بينيد؟
 ما این هفته گزارشات متعدد داشتيم و جلسات              :  پاسخ

تقریبا هرروزصبح تا شب در محل سندیکا       .  چندی برپا کردیم    
روزدوستان زیادی می آمدندواساسنامه را             هر.  بردیم    

بازخوانی کردیم و یک اساسنامه مدرن و نو که پاسخگوی              
مسایل امروزی کارگری کارگران شرکت واحد باشد را تنظيم         

  . و تدوین کرده ایم
اکثریت کارگران شرکت واحد ، دل درگرو محبت ما دارند و               

 سندیکایی  شعارها و حقایقی که به لحاظ زندگی کارگران و         
هزارنفر )  8000(  بيش ازهشت .  مطرح است را می پذیرند        

تابحال اعالم آمادگی کردند که درمجمع عمومی فردا ، می            
  . خواهند شرکت کنند

آیندِه خوب ، آیندِه دمکراتيک       .      بنظرما افق روشن است     
 را ما در پيش     وعادالنه برای مردم ایران و کارگر شرکت واحد        

دوران گذارازاستبداد به دمکراسی هستيم و       تا ما در    .  داریم
اما از راه مان و ایمان مان         .این خستگی را بجان می خریم       

کارگرها و همکاری های که ما داریم ،         .  دست برنمی داریم  
هرروز تعداد بيشتری به صنف دمکراسی خواهی و کارگران           
که مایل به داشتن سندیکای مستقل و آزاد هستنداضافه             

يرویی که تا امروزما را حفظ کرده و نگذاشته          آن ن .  می گردد 
که عوامل حکومت ما را به زندان ، ترور و قتلگاه ببرند، شاید              
همين حمایت استکه ازطرف کارگران شرکت واحد نسبت            

  . به اعضاء هييت موسس صورت گرفته است
 آقای اسانلو، بسيار ازشما سپاسگزارم که          :رادیو برابری 

برایتان و همکارانتان و همينطور     .  یددر این گفتگو شرکت کرد    
برای همه کارگران شرکت واحد در راه ادامه این مبارزه ،                 

  .موفقيت آرزو می نمایم 
 من هم به سهم خودمان و به نمایندگی از          :منصوراسانلو

طرف کارگران، دوستان و رفقای خودم که برای دوام و بقاء              
نيم و آرزو    سندیکا مبارزه می کنند، ازشما قدردانی می ک           

می نمایيم که شما بتوانيد درآنجایی که آزادترهستيد                  
وامکانی دارید ؛ فضای حق طلبی و حق خواهی و سندیکا             

ازهرامکانی که  .  خواهی ما را به گوش جهانيان برسانيد           
اینجا فشارزیادی به ما وارد می شود و          .  هست اقدام کنيد  

الت جلوی مجمع ما را دارند می گيرند و ممکن است مشک            
  .زیاد ترشود

   ما شماره حسابی را اعالم کرده ایم برای کمک به                       
شماره .کارگران اخراجی که خانواده هایشان ازهم نپاشد          

 بانک ملی ایران شعبه حافظ ، ُکد                  88  94  95حساب   
 علی   –منصور اسانلو      (   به نام های            75حسابگری   
به نام اعضاء موسس شورای     )   حسن کریمی    –زادحسينی  
  .  کارگری شرکت واحد تهرانسندیکای

.     اگر می توانيد این حساب ما را به جهانيان معرفی کنيد            
ما به خاطر اینکه خانواده های کارگران ازهم نپاشد و                      
دچارفقروفحشاء نشوند،این خواهش یاری را نه ازدولتها              

ها و همکاران کارگرمان           )  ان، جی ، او          (  بلکه از   
مردمان جهان  .  د داریم    درسراسرجهان و ایرانيان شرافتمن     

. درموقع زلزله و سيل هم به یکدیگر کمک می کنند                        
بيکارشدن غيرقانونی اززلزله هم بدتر است و یک حمایت              

  . جهانی رامی طلبد
  به ما کمک کنيد و این شماره حساب را در یابيد تا ما                      
بتوانيم ، بار این اخراج ها ، بيکاری ها و از دست دادن                       

 کارگران را یکمقدار سبک کنيم                   امکانات دستمزدی   
ودربرابرفشارهای مالی ، زانو نزنيم و بتوانيم این حق طلبی           

ما کارگران فشارجانی، مرگ همه      .  را تا به آخرادامه بدهيم     
را به جان خریده ایم اما همکاران ما الاقل این پشتوانه مالی            
را برای گذران زن و بچه خودداشته باشند که به خاطرنداری            

 جلوی ظلم واستبداد کارفرما ومدیرعامل ظالم شرکت         و فقر 
  !!!واحد زانو نزنند،همين

 می توانم از شما خواهش کنم که باردیکر،           :سعيد افشار 
  . این شماره حساب را اعالم کنيد

 از شما قدردانی می کنم ، بخاطر اینکه             : منصوراسانلو 
صدای ما را بگوش جهانيان ميرسانيد و در یک فضای نيمه               

بله .  تاریک ، شما یک پنجره روشنایی برای ما می گشایيد           
 بانک ملی ایران شعبه حافظ      88  94  95شماره حساب   :  بله  

 علی  –منصور اسانلو    (   به نام های        75، ُکد حسابگری      
به نام اعضاء موسس شورای     )   حسن کریمی    –زادحسينی  

  . سندیکای کارگری شرکت واحد تهران
  ......  فطع شد تلفنی رتباط دراینجا ا               
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

   ....با حازم حمجونمصاحبه         
  
  

با وجود همه اينها مصاحبه ای با يکی از فلسطينيهای ساکن کانادا                
به معنی بازگشت می باشد و هدف        "  عوده"  که وابسته به سازمان     

نی است  آنان مبارزه در راه احقاق حقوق پايمال شده آوارگان فلسطي          
، ترتيب داده شده و مسئله فلسطين رااز جهات مختلفی به بحث                        

  . گذاشتده ايم که ميتواند به روشن شدن معضل فلسطين کمک کند
            

  2005مه  26     احمد مزارعی                      
  

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

 آقای حازم حمجون ، از اينکه دعوت ما را           باتشکر از شما   -پرسش  
برای مصاحبه با راديو برابری پذيرفتيد، لطف کنيد در مورد                               

  . تشکيالتی که به آن وابسته هستيد توضيحاتی بفرمائيد
العوده "   من حازم حمجون وابسته به تشکيالتی هستم بنام            -  جواب

م هدف ما   و بمعنی بازگشت ، ما در تورنتوی کانادا زندگی می کني           "  
مبارزه در راه احقاق حقوق مردم فلسطينی بويژه آوارگان ميباشد                 

 بهنگام تشکيل دولت          1948مشکل آوارگان فلسطينی از سال                .
 900 تا    700اسرائيل آغاز گرديد، در اين سال تعداد زيادی ما بين                

هزار نفر فلسطينی ازخانه و کاشانه خود رانده شده و بصورت                         
جاور همچون مصر، اردن ، سوريه ، لبنان و پناهنده به کشورهای م 

ّغزه پناهنده شدند، غير از اينان تعداد زيادی نزديک به يک ميليون              
و دويست هزار نفر فلسطينی نيز در درون خاک اسرائيل زندگی می              
کنند که عليرغم جابجا کردن آنان و اشغال زمين هايشان ، اّما در                      

يلی دارند، همچنين بايد از        اسرائيل ماند ه و شناسنامه های اسرائ           
 روز ه اعراب و اسرائيل 6پناهندگان ديگری نيز که در جريان جنگ      

کاشانه و زمينهای خود را از دست دادند ياد کرد که تعداد اينان نيز                 
هدف اصلی ما مبارزه در راه            .   هزار نفر است          200نزديک به     

  . احقاق حقوق از دست رفته اين پناهندگان است 
نادا می کوشيم از طريق نشر مقاالت در مطبوعات ،                           ما در کا     

برگزاری جلسات سخنرانی، مصاحبه با افراد ذينفوذ و سايت                            
الکترونيکی در اينترنت به شرح و تفضيل اين مشکل بپردازيم و                    
مردم را در کانادا متوجه حقوق ضايع شده و نقض آشکار حقوق                    

ر کانادا با مشکل    همچنين ما د  .  بشر نسبت به مردم فلسطين بنمايئم        
پناهندگانی روبرو هستيم که از فلسطين ميآيند، زيرا دولت کانادا                     
بمناسبت داشتن رابطه حسنه با اسرائيل ، پناهندگان فلسطينی را با               
ديد سياسی می نگرد،  بارها اين پناهندگان به زندان افتاده و در                       

برای مسئله مهمتری که ما وظيفه داريم          .  مواردی اخراج شده اند       
مردم کانادا و بويژه نيروهای مترقی و پيشرو اين کشور توضيح                    
. دهيم همانا وضعيت رقت بار مردم فلسطين در شرايط آپارتايد است          

سياست آپارتايد بطور جدی و بسيار ظالمانه از طرف دولت اسرائيل            
در مورد ملت فلسطين در اردوگاه های آوارگان و حتی در شهرهای             

حتی سياست آپارتايد در مورد يک ميليون         .  يشود  فلسطين اعمال م   
و دويست هزار فلسطينی که دارای شناسنامه اسرائيلی نيز هستند                
کم و بيش به اجرا در ميآيد، آنان نيز از آزادی خريد و فروش                              
زمينهای خود محرومند و با موانع زيادی در زندگی روزانه                                

  . روبرويند

 اوضاع عمومی در           اگر ممکن است نظرتان را در مورد                      -س
  . سرزمين های اشغالی بيان بفرمائيد

  

     
  

 اينروزها در منابع خبری سرو صدای زيادی در مورد تشکيل                 -ج  
دولت فلسطينی و رهبری ابومازن بچشم ميخورد و اينگونه وانمود             
ميشود که قرار است دولتی فلسطينی به  رهبری ابو مازن تشکيل                  

ين ادّعا دروغ است و حقيقت ندارد و           شود، اّما من بايد بگويم که ا        
برای اينکه مسئله روشن شود من در اينجا به سياست آپارتايد که                  
بتوسط دولت اسرائيل در سرزمينهای اشغالی اعمال ميشود                              

 وقتی اسرائيل منطقه غرب رود اردن را                67در سال     .  ميپردازم   
طق باشغال خود در آورد نزديک به يک ميليون فلسطينی در اين منا             

دولت اسرائيل برای اشغال اين سرزمينها از نظر نظامی             .  ميزيستند
برنامه داشت اّما از نظر اجتماعی و سياسی و چگونگی اداره آنان                

از طرفی دولت     .   هيچ برنامه ای در دستور کار خود نداشت                      –
اسرائيل هميشه ميگوشد مناطقی را باشغال  در آورد و يا به هنگام                

ش گيرد که در آنجا کمترين افراد از مردم                    اشغال سياستی در پي       
بهمين دليل بود که بهنگام جنگ              .  فلسطين حضور داشته باشند        

 اسرائيل بفوريت پس از اشغال،  فلسطينی ها را از سرزمين                1948
 امکان اخراج فلسطينيها 1967اّما در سال . خود بيرون و آواره کرد   

هالی اين منطقه    از غرب رود اردن وجود نداشت زيرا بسياری از ا              
برنامه اخراج فلسطينيها از                 .  از قبل خود پناهنده بودند                      

سرزمينهايشان ابتدا بتوسط شخصی بنام يگان آلون تنظيم و سپس              
بتوسط آريل شارون توسعه داده شد، شخص ديگری بنام والديمير               
جابونتسکی که خود از بنيانگزاران حزب دست راستی ليکود است ، 

 حيات پناهندگان و نابوديشان طرح ديوار آهنين          برای پايان دادن به    
را باجرا در آورد که اکنون تبديل به اجرای ديوار هائل گرديده و                       
هدف اين است که آن بخش از فلسطينيها که ما نتوانستيم به                                
کشورهای عربی اخراجشان کنيم در درون ديوارهای بلند بتونی                    

 ميشوند و يا در         محاصره اشان می کنيم يا اينکه مجبور به فرار                
اّما اين فکر يعنی محاصره فلسينيها در درون . همانجا جان ميسپارند 

ديوار ها از کجا سر چشمه گرفته است ؟  بايد بگويم که اين فکر                        
تازه گی ندارد دولت اسرائيل اين برنامه را از آفريقای جنوبی                            
آموخت که آفريقای جنوبی نيز بر طبق عملکرد دولت کانادا در                         

  . سرخپوستان باجرا در آوردمورد
در عمل اينگونه است که شهرها و شهرستانها و روستاهای                             
فلسطينی  را تبديل به گتو ها و يا زندانها ی رو باز می کنند که                             
خروج و دخول از اين گتو ها تنها از طريق دروازه های مخصوص                

برای .  که بتوسط سربازان اسرائيلی محافظت ميشود امکان دارد                
شهر يک ميليون نفری غزه راه خروج و دخولش بتوسط                       مثال   

سربازان ارتش اسرائيل کنترل ميشود و از راه ديگری نميتوان گذر             
اين برنامه گتوئی کردن زندگی فلسطينيها از هنگام قرار داد                 .  کرد

  اسلو باجرا در آمد، درحقيقت همه شهرهای فلسطينی بتوسط 
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شاهراهها ي نظامی در محاصره  است که هيچ فلسطينی حق ورود               
اسرائيليها باين هم اکتفا نکرده و اکنون            .  باين شاهراهها را ندارد     

 ميليون  8مشغول کشيدن ديواری عظيم بدور فلسطينيها هستند که              
دالر خرج دارد، هشت متر طول و چهار متر عرض دارد، دو شبکه               

ديگری متصل به برق برای جلوگيری از        سيم خاردار، يکی عادی و      
نزديک شدن به ديوار، همچنين در درون ديوارها مسلسلهای                           
الکترونيکی نيز نصب شده که با رادار چشم الکترونيک مجهزند و              

  .اگر کسی بآن نزديک شود مورد اصابت گلوله قرار ميگيرد
 کانتون و يا گتو تقسيم شده که           13اکنون سرزمين های اشغالی به        

مگی با شاهراههای نظامی در محاصره قرار دارند، خروج و                        ه
  دخول از اين گتوها تنها از نقاط تفتيش که بوسيله سربازان 

اسرائيلی کنترل ميشود امکان دارد، در هر يکی از اين کانتونها اگر              
 دقيقه ميتواند    15شورشی و يا تظاهراتی انجام گيرد در کمتر  از                  

رار گيرد، با اين حال بحث از دولت           مورد سرکوب ارتش اسرائيل ق      
همگان بياد دارند که در          .  مستقل فلسطين حرفی بی معنی است               

کشور آفريقای جنوبی دولت برای آسان کردن کار خود مناطقی را                 
ايجاد کرده بود که ظاهرًا سياهان در اين هوم          "  هوم لند   "  تحت نام   

هر مستقل   لند ها اختيارشان با خودشان بود، در اين مناطق بظا                     
امور مردم و مشکالتشان بوسيله پليس هائی که از طرف همان                       
مردم ستخدام  شده بود حل و فصل ميشد، دولت آفريقای جنوبی                       
ادعا ميکرد که به سياهان استقالل داده است ولی آيا آن مناطق در                  
واقع مستقل بودند؟ مسلمًا نه، تنها دولت برای آسان کردن کار خود              

اکنون وضع دولت فلسطينی نيز مشابه      .   انداخته بود  اين بازی را راه   
سياهان در آفريقای جنوبی در دوره آپارتايد است        "  دولتهای"  همان

بحث در مورد دولت  مستقل فلسطينی ميتوان  گفت توهم است و                  .  
در حال حاضر فلسطين عبارتست از زندانهای            .  قطعًا حقيقت ندارد   

، و مدعيان دولت در             متعدد  سرباز بصورت گتوهای پراکنده                   
هم اکنون که ما شاهد       .  فلسطين بمثابه زندانبانان اين زندانها هستند      

آنيم که ساختن شهرک ها بدون توقف ادامه دارد، مردم فلسطين را               
در گتوها زندانی کرده آنگاه آزادانه در سرزمينهايشان شهرک                       
 ميسازند، زيرا ساختن شهرک ها در غياب مردم فلسطين برای آنان            

کامًال مقرون به صرفه است زيرا مشکل در گيری را ندارند، در                        
حاليکه مردم فلسطين را در گتوها زندانی کرده اند همه سرزمينهای            
سر سبز، چشمه ها ، باغها و مراتع آنان را باشغال خود در آورده                   

در عين حال بايد گفت که سياست سرکوب و ترور نيز شديدًا                     .  اند
 فلسطينی  در زندان بسر ميبرند شکنجه          8000بيش از   .  ادامه دارد 

نير که جزء سياست رسمی دولت اسرائيل است و شديدًا اعمال                         
وجود نقاط تفتيش در اطراف گتوهای فلسطينيها خود                       .  ميشود

من در اينجا از        .  بارزترين نمونه سياست ظالمانه آپارتايد است               
 شهری نام ميبرم که در تاريخ فلسطين جزء ثروتمندترين،                                  

سرسبزترين و زيباترين شهر فلسطين بوده است ، اين شهر هميشه            
مرکز صادرات محصوالت کشاورزی و ميوه جات بوده است                              

اّما اين   .  بزرگترين منابع آب فلسطين در شهر قلقيليه قرار دارد                  .
شهر اکنون در گرسنگی بسر ميبرد و اين خود فاجعه نظامی                               

يد از نقطه معيّنی خارج و         اهالی اين شهر همگی با      .  آپارتايد است    
داخل شوند،  ارتش اسرائيل به آنان اجازه رفتن برای کشاورزی را               
نميدهد هر روز يا هفته فقط به تعدادی اجازه رفتن بر سر زمينها                      
راميدهد و بر اساس همدردی که در ميان مردم وجود دارد هر کس                

اّما .  ميکوشد بخشی از زمينهای ديگران را نيز بکارد، يا آب بدهد               
فاجعه بارتر اينکه ارتش اسرائيل بهنگام برداشت محصول اجازه                 

نميدهد کشاورزان بموقع به بيرون از شهر بروند و در نتيجه بيشتر             
  . مواقع محصوالتشان نابود ميشود

 وضع سازمانهای سياسی موجود در فلسطين همچون حماس،             -س
 چگونه  جبهه خلق، جبهه دموکراتيک و الفتح چگونه است و آنان              

  در اين نظام آپارتايد به فعاليت می پردازند؟
 در مورد اين سازمانها بايد بگويم که در حال حاضر حماس بنا                   -ج

به مواضعی که بر عليه قرار داد اسلو اتخاذ کرده از اعتبار بيشتر                   
برخوردار است و در انتخابات اخير شهرداريها بيشترين آراء را                    

ه خلق برای آزادی فلسطين ، در          بخود اختصاص داد در مورد جبه       
گذشته آنها بزرگترين و پر نفوذ ترين سازمان سياسی  در فلسطين                
بودند اما دولت اسرائيل شديدًا با آنان مبارزه ميکند هر کس                                
کوچکترين رابطه ای با آنان داشته باشد يا ترور ميشود و يا بزندان              

ن سازمان  افکنده ميشود نمونه آن ابو علی مصطفی از رهبران اي                
بود که بوسيله موشک بقتل رسيد و يا رهبر ديگر اينان بنام احمد                   

اما چون افرادی از اين سازمان          .  سعادت که در زندان بسر ميبرد         
بطور مستقل و نه بنام سازمان در قرار داد اسلو شرکت داشتند                         
اعتبار خود را از دست دادند و اّما سازمان الفتح که حزب حاکم                         

نسل جوان الفتح که عمدتًا          .  بحران درونی است        است نيز دچار        
وابسته به گردان مقاومت االقصی ميباشند خواستار مبارزه با                          

  .اسرائيل ميباشند
آنان شاهدند که بعد از انتقاضه دوم ، تبديل به زندانی شده اند و هر                 
گونه عملی که برای آزادی فلسطين باشد نميتوانند انجام دهند،                        

سی که در زندان اسير است چگونه ميتواند                  همانطور که گفتم ک       
مسئولييت اين سازمان    .  مبارزه کند، مبارزه اوبسيار محدود است           

اکنون بسيار بسيار سنگين شده است ، سربازان اسرائيلی در تمام                
شهرها و روستاها، در خيابانها و کوچه ها حضور دارند ، در                            

، در اين      زندگی و در مسايل ريز و درشت مردم دخالت ميکنند                       
اوضاع بحث دولت و استقالل و آزادی کامًال بی مفهوم است ، به                      
همين دليل راهی بجز مقاومت در برابر اين سازمانها وجود ندارد،                
اعضاء و سازمانها از خود و از يکديگر ميپرسند وقتی سرباز                         
اسرائيلی در کوچه ، خيابان و خانه ما وجود دارد، آزادی و استقالل              

  کجاست؟
ضعيت طبقات و گروهها ی اجتماعی و عملکرد جامعه مدنی               و -س

  در فلسطين به چه شکل است؟ 
 اگر بخواهيم با ديد مارکسيستی به جامعه بنگريم در شهرهای                  -ج

مردم در بيشتر     .  فلسطين طبقه پرولتر به آن شکل وجود ندارد                   
% 100در صد ودر روستاها تا                 %  80شهرهای فلسطين تا           

در .  صادی، اجتماعی آنان وحشتناک است               اوضاع اقت   .  بيکارند
 قرن گذشته فلسطينيها امکان مسافرت به                         80-  70سالهای     

کشورهای خليج و ساير نقاط جهان را داشتند و با ارسال مبالغ                         
فراوان موجب رونق اقتصادی مردم ميشدند، اما اکنون و بويژه از                

له  همه اين درآمدها متوقف شده، تنها درآمد مردم بوسي                  90سال   
ان جی او   "  ها ميباشد  امروزه      "  ان جی او  "  دولتهای اروپائی و     

ها در حقيقت سازمانهای جامعه مدنی فلسطينی ميباشند،                        "    
سازمانهای سياسی و احزاب نيز بنوعی رابطه جامعه مدنی را در                  
ميان خود دارند، اّما در مجموعه بايد گفت که عموم جامعه فلسطين              

 برخی از اين نهادها در حقيقت                     دچار مشکالت فراوانی است          
عملکردشان ضد آزادی و ضد پيشرفت مردم فلسطين است ، زيرا                  

در فلسطين هنوز مسئله آزادی و استقالل حل نشده و ما در گوشه                   
و کنار فلسطين با سربازان اسرائيلی و دستورات ناگهانی آنان                         
روبرو هستيم سياست اينها آموزش به جوانان در مورد عدم                             

 ، همزيستی مسالمت آمير، ايجاد کالسهای آموزش های                   خشونت
  فنی، آشپزی ، اينترنت و اين گونه چيزهاست که نميتواند تأثير 
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عميقی در جامعه داشته باشد، مشکل جامعه فلسطين چيز ديگری                 
 در هنگام   بخشی ازاينها خدماتی را انجام ميدهند، سال گذشته       .  است  

اعتصاب غذای زنان زندانی فلسطينی آنان توانستند تا ّحدی به زنان            
زندانی از نظر قانونی کمک کنند و تظاهراتی نيز در بيرون زندان                   
  . براه افتاد که متاسفانه يک زن بتوسط سربازان اسرائيل کشته شد

برای اينکه بدانيد حضور ارتش اسرائيل تا چه ّحد جريان جامعه                     
   شهر رام اهللا مورد 2001رامتوقف وتخريب ميکند در سال مدنی 

هجوم سربازان اسرائيل قرار گرفت در روزهائی که آنان شهر را در            
اشغال خود داشتند همه موسسات شهری، ادارات دولتی، دفاتر  آنان 
، کامپيوتر ها و هر چيزی که شکل زندگی مدرن و جامعه مدنی                         

در روزهای هجوم ارتش    .  ده شد داشت بتوسط آنان تخريب و آتش ز      
اسرائيل هيچ موسسه ای از حمله آنان مصون نماند، حال حساب                    

در اردوگاه بالطه    .  کنيد که جامعه مدنی چگونه ميتواند توسعه يابد          
در غزه نيز همين کار  را انجام دادند پس از هچوم به آن اردوگاه                       

داق همه مظاهر باصطالح جامعه مدنی را در زير چکمه ها و قن                        
به مجرد اينکه مردم فلسطين در جائی          .  تفنگهای ارتش تخريب شد    

موفقيّتی بدست آوردند مورد هجوم ارتش اسرائيل قرار ميگيرد و                 
  .نابود ميشود

 هم اکنون رابطه ميان دولت اسرائيل و دولت باصطالح خود                     -س
  مختار فلسطين بر چه مبنائی است و چگونه عمل ميکند؟

  
ا حدودی توضيح دادم که اين رابطه بمثابه                من در اين باره ت          -ج

زندان و زندانبان است ، شما خود شاهد بوديد که حتی شخص ياسر              
عرفات خود بمثابه زندانی بود و چند سالی آفتاب نديد و روزهای                    

"  خود ميزيست، "  حاکميت  "  زيادی با شمع و بدون برق در محل            
است چه رابطه   فعلی که بسيار ضعيف تر از ماقبلی خويش          "  دولت  

" دولت"  ای ميتواند با دولت شارون و ارتش اسرائيل داشته باشد،           
البته خط  .  فلسطين در جهت خواسته های اسرائيل در حرکت است              

سرخهائی وجود دارد که ابومازن نميتواند از آن بگذرد همچون                      
در .  حقوق پناهندگان که تاکنون کسی نتوانسته آن را انکار کند                      

آزادی سرزمين فلسطين حل نشده و پليس و ارتش              حاليکه مسئله    
فلسطين چه نقشی      "  دولت"  اسرائيل بر همه چيز مسّلط است                 

مشکل اصلی از آنجا شروع شد که سازمان               .  ميتواند داشته باشد    
را بامضاء رسانيد    "  اسلو"  آزاديبخش فلسطين در حالی قرار داد           

سازمان در  که مسئله آزادی فلسطين حل نشده بود، در حقيقت اين               
برای مثال   .  نيمه راه از کار باز ايستاد و رسالتش متوقف شد                        

ابومازن که خود نيز پناهنده محسوب می شود درمواردی اعالم                      
داشته که حتی ميشود روی حقوق پناهندگان هم به مذاکره پرداخت               
، در حاليکه وی حق معامله باحقوق ميليونها انسان آواره شده را                 

ه ميان باصطالح دولت فلسطينی و دولت اسرائيل          مذاکراتی ک .  ندارد
انجام ميگيرد کامًال بی اعتبار است زيرا يکی فاقد قدرت ، آزادی و                 
استقالل وديگری دارای قدرت، ارتش نيرومند و همه امکانات                         
سرکوب است، در چنين شرايطی اين اسرائيل است که خواسته های            

" امروز   .  ی کند  فلسطين تحميل و ديکته م        "  دولت   "  خود را بر    
فلسطين حتی حدودی و مرزی ندارد، همه مرزها در کنترل            "  دولت  

ارتش اسرائيل است ، هيچ فلسطينی از جمله رهبران الفتح نيز حق               
آزادانه خروج و دخول از فلسطين را ندارند، کدام دولت کدام سلطه               

  و کدام رابطه؟ 
ه دولت    اينروزها در رسانه های مختلف چنين گفته ميشود ک                 -س

اسرائيل در نظر دارد تعدادی از شهرک های اطراف غزه را تخليه                  

کرده و به فلسطينها واگذارد، هدف از اين تبليغات چيست و تا چه                    
  حد اين ادعا حقيقت دارد ؟ 

  
 من همانطور که گفتم اساس اين پروژه بر آپارتايد بنا شده و                       -ج

ه نظامی و   شهر ها و روستاهای فلسطين همگی در محاصره شاهرا          
ارتش اسرائيل قرار دارند و خارج شدن اسرائيل از چند شهرک و                   

دولت .  سپردن آن بدست  فلسطينيها چيز زيادی را تغيير نميدهد                    
اسرائيل مناسب  می بيند کار سرکوب و آرام کردن فلسطينيها را                      
بخودشان واگذارد ، اّما در حقيقت اسرائيل از بيرون کانتونها بر                     

ط است با اين حساب خروج ارتش و ساکنان                           همه امور مسلّ      
اسرائيلی از چند شهرک تغييری در ّکل ماجرا بوجود نميآورد، بدون            
شک اسرائيل در نبود رسانه های مستقل به تبليغات گسترده ای                      
دست ميزند که گويا ميخواهند به فلسطينيهاخدمتی انجام دهند ولی               

هم اکنون   .  ست   درحقيقت شانه خالی کردن از مشکالت امنّيتی ا                
دولت اسرائيل کمک ميکند تا پليس فلسطين  آموزش ديده و آنرا                     
تقويت کند و اين در حالی است که مردم فلسطين مرحله آزاد سازی                
سرزمين خود را از سر می گذرانند ، تقويت و آموزش پليس                               
فلسطين معنا يش اين است که فلسطينيها برای رسيدن به آزادی                      

 محّلی  و خودی و سپس با دولت و ارتش اسرائيل             ابتدا بايد با پليس   
سياست فعلی شارون تخليه شهرک ها نيست بلکه               .  درگير بشوند  

  . هدف انداختن فلسطينيها بجان يکديگر است 
  
 تا زمانيکه ياسر عرفات زنده بود همه امور  در دست وی                           -س

متمرکز بود عزل و نصب و اداره بسياری کارها بشيوه شخصی                       
رفت ، اکنون و با مرگ ياسر عرفات تا چه ّحد رابطه                         انجام ميگ  

  سابق شکسته شده و روابط دمکراتيزه شده است؟ 
  
 نخست بايد بگويم که هنوز بسيار زود است که در مورد                                 -ج

مجموعه عملکرد های عرفات و نقش وی در جنبش فلسطين                            
اّما آنچه که ميخواهم بگويم اين است که عرفات                    .  قضاوت نمود  

بود که ميکوشيد همگان را در زير چتر واحدی نگهدارد              شخصيتی  
و البته اين امر بيشتر شامل اعضاء سازمان الفتح ميشد گاهًا اتفاق               
ميافتاد که ياسر عرفات دستور بازداشت افرادی از سازمانهای ديگر 
را صادر ميکرد حّتی در مواردی بدستور وی افرادی را ترور و يا                  

" ام چنين کارهائی بخشی از توافقنامه              زندانی کردند و البته انج        
بايد گفت که تعداد          .  ميان عرفات و دولت اسرائيل بود               "  اسلو

زندانيان زيادی ما از اعضاء سازمانهای مختلف در زمان عرفات                  
داشتيم و بسياری نيز بدستور مسئوالن الفتح و شخص عرفات                        
ترور شدند و از هيمن جا بود که ملت فلسطين نسبت به ياسر                              

رفات ، سازمان الفتح و قرار داد اسلو بدبين شدند و چشمشان به                ع
در اين مرحله عرفات و ساير رهبران               .  مسائل بيشتری باز شد          

سازمان الفتح کوشيدند به دستگير کردن رهبران انتقاضه  دوره                    
دوم بپردازند زيرا دور نوينی از مبارزه مخالفان بر عليه قرار داد                   

هم اکنون  .  روز نيز کم وبيش ادامه دارد         اسلو آغاز شده بود و ام         
مناسباتی تازه در درون الفتح شروع شده بسياری از طرفداران                      
عرفات کنار گذاشته شده اند، از آنجهت مخالفتهائی نيز با سياست                 
ابومازن در ميان اعضاء جوان الفتح در حال گسترش است ، زيرا                  

وجود دارد و    آنان بوضوح می بيينند که سياستهای زمان انتقاضه              
از طرفی ارتش اسرائيل در تمام شئون زندگی  آنان دخالت دارد،                     
آنان ميگويند چکونه ما بايد از مقاومت دست برداشته و اسلحه                       
خود را تحويل دهيم در صورتيکه ارتش مسلح اسرائيل در همه جا                

اعضاء گردان االقصی که نيروی ضربتی الفتح ميباشد           .حضور دارد 
  در مورد دموکراتيزه شدن در . ری درگير ی دارد هم اکنون با رهب
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  ....مصاحبه با حازم حمجون                   
  
  

الفتح بايد بگويم که تغييرات ريشه ای انجا م نگرفته و مصطفی                        
برغوتی خواست تا از طرف سارمانهای وابسته به ان جی او ها  در             

های چپ  انتخابات شرکت کند که موفق نشد، زيرا وی جزء شخصيت            
  مجددًا بايد بگويم با وجود ارتش در گوشه . فلسطينی محسوب ميشد

وتکايای کاشانه مردم فلسطين بحث دموکراتيزه شدن مفهوم                          
ندارد، فلسطين مانند عراق است ، آيا در عراق با وجود قوای                            
اشغالگر آمريکا و آنهمه تخريب و کشتار و ناامنی ميتوان به                             

  . يز مشابه عراق است دموکراسی رسيد؟ فلسطين ن
  
از نظر شما و ساير سازمانهای مارکسيستی موجود در فلسطين : س

  ، آينده آزادی و دموکراسی را در فلسطين چگونه می بينيد ؟ 
  
 من از طرف سازمانهای موجود در فلسطين نميتوانم سخن                         -ج

بگويم، اّما خودم بعنوان شخصی که در خارج برای آزادی سرزمين             
ارزه ميکنم باور  دارم که آزادی سرزمين فلسطين تنهابه              و مّلتم مب  

مسئله بسيار مهمی که     .   خالصه نميشود  67مناطق اشغالی در سال      
ما اکنون در پيش رو داريم حل مسئله پناهندگان فلسطينی است و                    

درگوشه ای از سرزمين فلسطين نميتواند راه حل         "  دولتی"  تشکيل  
ک ميليون و دويست هزار نفر      بيش از ي  .  مشکل مردم فلسطين باشد   

از مردم فلسطين در درون خاک اسرائيل زندگی ميکنند، آنان بخش              
اصلی مردم فلسطين ميباشند و ما باور داريم که در سرزمين                              
فلسطين که بنظر ما از رودخانه اردن تا دريای مديترانه ميباشد،                     
ميتواند دولت واحدی تشکيل گردد و همگان از يهود و مسلمان و                   

سيحی همچنانکه درگذشته در کنار هم زندگی ميکرده اند امروز                  م
اّما امروز ما با . نيز ميتوانند در دولت واحد دموکراتيک زندگی کنند       

مشکل تهاجم سرمايه داری امپرياليستی و در رأس آن آمريکا                         
روبرو هستيم که کشور عراق و افغانستان را در اشغال خود در                       

لبنان و بقيه را نيز تهديد باشغال ميکند و آورده و ايران و سوريه و    
در نتيجه جبهه ما بسيار گسترده تر است و ما می کوشيم با اتحاد و                
کمک ساير خلقها و کمک های بين المللی بتوانيم مسئله را حل کنيم               

در حال حاضر همه رهبران دولتهای منطقه بمثابه مهره های                      .  
براحتی جابجا ميشوند،    شطرنجی در ميدان بازی آمريکا هستند که            

با وجود اينها ّحل مسئله فلسطين از حل مسئله کل منطقه جدا نيست               
مابخوبی ميدانيم که مشکالت ما در          .  و ما در اين را ه ميکوشيم              

نتيجه فشار اصلی سرمايه داری بين المللی و در رأس آن                                      
سياستهای توسعه طلبانه آمريکا است ، در مورد سياست خاص ما               

ن اينجنين است که بايد با استفاده از تجربيات گذشته                       در فلسطي  
بويژه دست آوردهای انتقاضه بکوشيم وحدت مبارزاتی خودرا حفظ           
کنيم ، هم اکنون ماميکوشيم با ايجاد اتحاد ی مّجدد ميان سازمانهای            
مختلف پناهندگان در فلسطين و در ساير کشورهای عربی و حتی در     

ی دوره تازه ای از مبارزه  و انتقاضه            ازوپا و آمريکا زمينه را برا       
را  باشکوه ديگری فراهم کنيم ما در اين راه به استراتژی و تاکتيک 
تازه نياز داريم که ميکوشيم آنراتنظيم نمائيم ، ما اميدواريم که                          
انتقاضه آينده ما همراه با خيزشها  ومقاومت های گسترده تر ساير               

نها از اين راه است که               ت.  ملتهای ديگر در منطقه همراه باشد              
  . ميتوانيم به موفقّيت برسيم

  
اآقای حمجون از  شما بابت اين مصاحبه و اطالعات مفيدی که ارائه        

  !نموديد تشکر ميکنيم 
  

  
  
  

       

             
 
  

  *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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   )1(  مارآسيسم و ليبراليسم         
 

  کدام سوسياليسم ؟ : برگرفته ار فصل هشتم کتاب 
   محمدرضا شالگونی

 
اين روزها رايج ترين انتقادها به نظريه سياست مارآسيستى،                  

گذشته از  .  انتقاداتى هستند آه ازديدگاه ليبرالى صورت مى گيرند         
پيروزى آامل ليبراليسم      "نظريه پردازان ليبراليسم آه دائمًا از              

بر مارآسيسم سخن ميگويند، عده زيادى از        "  اقتصادى و سياسى  
ز وقتى ميخواهند به انتقادات خود          سرخوردگان از مارآسيسم ني     

انسجام منطقى بدهند، آگاهانه يا ناآگاهانه به ديدگاه ليبرالى روى            
اين غلبه ليبراليسم در ميان مخالفان مارآسيسم البته              .  ميآورند

اوًال ليبراليسم بهتر از هر جريان فكرى ديگر          .  امرى تصادفى نيست  
ل دفاع ترين روايت     منافع عمومى بورژوازى را بيان مى آند و قاب               

ايدئولوژيك بورژوازى را از جامعه مطلوب او ارائه ميدهد و ثانيًا در                    
نتيجه تشديد و تعميق روند بين المللى شدن سرمايه در دو دهه                 
اخير، آه به تضعيف اقتدار دولتهاى ملى و وظائف اجتماعى آنها                  

 ليبراليسم     مى انجامد، زمينه مساعد ويژه اى براى گسترش                
از اين رو   .  دى و سياسى در ميان بورژوازى بوجود آمده است           اقتصا

 فكرى مخالف در مقابل                ليبراليسم اآنون بزرگترين چالش           
مارآسيسم محسوب مى شود و جهت گيرى غالب انتقادات امروزى         
به مارآسيسم را در ارتباط آنها با درك ليبراليستى از دمكراسى                  

انتقادهايى آه از ديدگاه      اما غالب    .  بهتر و روشنتر ميتوان دريافت      
ليبراليستى عليه مارآسيسم صورت مى گيرند، روى سه محور بهم          

مارآسيسم سياست را تابعى از اقتصاد و          :  پيوسته زير متمرآزند   
امر روبنائى ميداند، بنابراين به دمكراسى چندان اهميتى نمى دهد           
و نمى تواند بدهد، مارآسيسم دمكراسى سياسى را فريبى                   

 ميداند، بنابراين نمى تواند مبارزه براى آنرا جدى بگيرد،                 بورژوائى
مارآسيسم به اصالت فرد اعتقاد ندارد و به آزاديهاى فردى بى                   

 . توجه است، بنابراين خواه ناخواه در مقابل دمكراسى مى ايستد
 مسلم شان امرى    ضعف اصلى چنين انتقادهايى اين است آه فرض        

مكراسى را چيزى آم اهميت      زيرا مارآسيسم نه د     .  خيالى است 
ميداند و نه آنگونه آه آنها مى فهمند، فريبى بورژوائى، و نه به                      

اين ضعف از آنجا بر مى خيزد آه در          .  آزاديهاى فردى بى توجه است    
غالب اين انتقادات، مارآسيسم با سيستم نظرى حاآم در                       

حال آنكه  .  آشورهاى سوسياليستى موجود يكسان تلقى ميشود       
  البته نمى توان انكار آرد آه در جنبش       .   نادرست است  چنين فرضى 

آمونيستى، آم نيستند جريانهائى آه دمكراسى را فقط همچون             
" وسيله اى مى نگرند براى دستيابى به سوسياليسم، يا به تعبيرى          

همچون نردبانى براى عروج به عصرى طالئى آه بعد بايد دور                      
سوسياليسم "  صول جانبى اما اين جريانها را بايد مح      ."انداخته شود 

به حساب آورد و در هرحال نظرات آنها را نبايد به حساب                 "  موجود
مارآسيسم دمكراسى را شرط وجودى            .  مارآسيسم نوشت  

حاآميت آارگرى و بنابراين يكى از الزامات حياتى سوسياليسم                
با مطالعه آثار آالسيكهاى مارآسيسم ميتوان دريافت آه            .  ميداند

بر درك ليبراليستى از دمكراسى، نه از بى               انتقاد مارآسيسم     
اعتقادى مارآسيسم به دمكراسى بلكه از حياتى دانستن آن                   

 .ناشى مى شود
به عبارت ديگر، اختالف مارآسيسم و ليبراليسم بر سر دمكراسى            
درست وارونه آن چيزى است آه بسيارى از ليبرالهاى امروزى                    

ليبراليسم است آه   ترسيم مى آنند و در واقع نه مارآسيسم بلكه          
هرگز بطور همه جانبه از دمكراسى دفاع نكرده و نمى تواند دفاع                 

براى روشن شدن مطلب، توضيح مختصرى در پاسخ به                    .  آند
 .انتقادهاى سه گانه باال ضرورت دارد

  
 .آنچه روبنائى است بى اهميت نيست

 
 را  "قانون تكامل تاريخ انسانى  "آه_  بنا به نظريه ماترياليسم تاريخى     

 محسوب   بيان مى آند و بى ترديد بزرگترين آشف علمى مارآس            
آگاهى انسانها نيست آه وجود آنها را تعيين مى آند،               "_مى شود

." بلكه وجود اجتماعى آنهاست آه به آگاهى شان تعين مى بخشد          
بعبارت ديگر، از آنجا آه آگاهى و انديشه انسانى نه در جائى از                    

ائى جريان دارد آه براى زنده ماندن            ابديت، بلكه در مغز انسانه       
ناگزيرند قبل از هر چيز بخورند و بنوشند و مسكن و پوشاآى براى                
خود فراهم آورند، ناچار بوسيله شرايط توليد زندگى انسانى                     

 روند عمومى زندگى اجتماعى، سياسى و          پس.  مشروط مى شود 
وان فكرى انسان را تنها بر بستر روند توليد زندگى مادى او ميت                     

مثًال تنها از اين طريق ميتوان توضيح داد آه چرا در جوامع             .توضيح داد 
قبيله اى آه از طريق يك اقتصاد معيشتى ساده زندگى مى آنند،               
رياضيات عالى جائى ندارد و نمى تواند داشته باشد، يا چرا مذاهب             
تك خدائى فقط در مرحله معينى از تاريخ انسانى شكل مى گيرند،             

ر دمكراسى هاى مبتنى بر برده دارى جهان باستان،              و يا چرا د      
نظريه .  بردگان نمى توانستند از حق شهروندى برخوردار باشند              

ماترياليستى تاريخ با روشنائى انداختن بر زمينه عينى پيدائى،                 
دگرگونى و زوال نهادهاى مختلف اجتماعى، امكان بررسى علمى            

دها را فراهم      و دقيق عوامل و شرايط وجودى اين نها                 مشخص
مى آورد و در عين حال هاله تقدسى را آه پيرامون منشاء و غايت                 
غالب اين نهادها درست شده آنار ميزند و هرنوع خرافه پردازى در               

و درست بهمين دليل        .  باره اعتبار ابدى آنها را بهم مى ريزد               
نمى تواند با مخالفتهاى جدى روبرو نشود و به انحاء مختلف تحريف             

در واقع اگر نظريه داروين در زيست شناسى هنوز هم منافع            .  نگردد
آسانى را به مخاطره مى اندازد و اگر نظريه فرويد در روانشناسى               
هنوز احساسات خيلى ها را جريحه دار مى آند، و اگر عده اى از                   

 نظريه    پاسداران تاريك انديشى حتى هنوز هم از عواقب پذيرش              
 است نظريه ماترياليسم         آپرنيك وحشت دارند، چگونه ممكن           

 آه با روشنائى انداختن بر روابط اجتماعى انسانها،           تاريخى مارآس 
پته آنهائى را آه به حساب ديگران زندگى مى آنند، به آب                           
مى اندازد، با مخالفتهاى جدى روبرو نشود؟ اگر همين چهار نظريه              
بزرگ را در نظر بگيريم مى بينيم همه آنها به لحاظى سرنوشت                   

هر يك از آنها عليرغم اينكه با بهم ريختن                 :  بهى داشته اند  مشا
تصورات مسلط در باره انسان و جهان، قلمرو آگاهى و آزادى                       

آسا وسعت داده اند، ولى از طرف مخالفان،        انسانى را بنحوى جهش   
و .  همچون تحقير انسان و توهين به ارزشهاى او تلقى شده اند                

ى به بى توجهى به دمكراسى       متهم آردن نظريه ماترياليسم تاريخ    
اين در حالى است آه اين          .  از جمله چنين مخالفت هائى است       

نظريه به ما آمك مى آند آه با بدست آوردن شناخت علمى از                    
شرايط وجودى دمكراسى مبارزه موثرى را براى دستيابى به آن                 

 تعيين آننده    ماترياليسم تاريخى با تاآيد بر نقش       .  سازمان بدهيم   
در تحوالت  "(  زيربنائى"عوامل  :  يا به بيان استعارى   )  قتصادىعوامل ا 

 واقعى عوامل ديگر را ناديده مى گيرد، نه ضرورتًا           اجتماعى، نه نقش  
 را با مراجعه به عوامل اقتصادى        هر پديده يا روند اجتماعى مشخص     

توضيح ميدهد، و نه پتانسيل عظيم اقدامات آگاهانه انسانى را انكار           
 بايد توجه داشت آه اوًال ماترياليسم تاريخى، عوامل             زيرا.  مى آند

اقتصادى را عوامل تعيين آننده در تحليل نهائى ميداند و نه تنها                   
"....  ميگويد  انگلس.   زمانى  عوامل موثر در هر سطح و در هر قوس           

بنا به درك ماترياليستى تاريخ عامل نهايتًا تعيين آننده در تاريخ،                  
   و نه من هرگز بيش      نه مارآس .  ى واقعى است  توليد و بازتوليد زندگ   

از اينرو اگر آسى آنرا به اين گفته تبديل آند           .  از اين چيزى نگفته ايم   
آن قضيه را به      .  آه عامل اقتصادى تنها عامل تعيين آننده است            

وضعيت اقتصادى پايه   .  عبارتى بى معنى، پرت و مهمل تبديل ميكند        
ال سياسى مبارزه طبقاتى و       است، اما عناصر گوناگون روبنا اشك        

نتايج آن، همچون قوانين اساسى مّقرر بوسيله طبقه پيروز بعد از               
يك نبرد موفق و غيره اشكال قضائى و بويژه بازتابهاى همه اين                    

، نظريه هاى   (در آنها  )مبارزات واقعى در ذهن شرآت آنندگان                
سياسى، حقوقى و فلسفى، نظرات مذهبى و تبديل بعدى آنها به            

نيز بر جريان مبارزات تاريخى تاثير ميگذارند و         _  تمهاى جزميات سيس
و (  1....)در موارد زيادى مخصوصًا شكل آنها را تعيين مى آنند                   

  بنابراين، ثالثًا در مقياسهاى آوچك ،عوامل غير اقتصادى غالبًا نقش           
تعيين آننده اى پيدا مى آند و از اينرو علت بى واسطه بسيارى از                 

هاى روبنائى را نميتوان با عوامل اقتصادى توضيح           مشخصات پديده  
 ميگويد در جوامع جديد براى آنكه قوانين بتوانند از              مثًال انگلس .  داد

انسجام درونى برخوردار باشند نمى توانند بطور دقيق بازتاب                     
شرايط اقتصادى باشند و يا ميگويد خشك مغزى است آه آدم                     

  و ( 2.)لل اقتصادى پيدا آند آند و براى همه خرافات اوليه ع تالش
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ثالثًا ماترياليسم تاريخى رابطه علّيت را يك طرفه نمى داند و بر تاثير              
متقابل پديده ها و روندهاى زيربنائى و روبنائى بر يكديگر تاآيد                     
مى ورزد و بنابراين نشان ميدهد آه عوامل اقتصادى بنوبه خود از                 

 با ابراز ناراحتى از آسانى         انگلس.  وبنائى تاثير مى پذيرند   عوامل ر 
 عوامل فكرى را در تاريخ ناديده مى گيرند،         آه مدعى بودند آنها نقش    

درك غير ديالكتيكى رايج در باره علت و            (  ادعا)مبناى اين "مى گويد
  معلول همچون قطبهاى آامًال مخالف، و بى توجهى آامل به آنش            

 مى آنند   قايان بطور غالب تقريبًا به عمد فراموش      اين آ .  متقابل است 
آه وقتى يك عنصر تاريخى به وسيله علل ديگر، علل نهايتًا                         

 نشان ميدهد، و ميتواند بر              اقتصادى، موجوديت يافت، واآنش       
3."  ) آورده اند، اثر بگذارد     و حتى بر روى عللى آه بوجودش        محيطش

رآسيسم در عين حال     بر پايه چنين درآى از علّيت است آه ما            (  
آه مى گويد آگاهى اجتماعى انسان بوسيله وجود اجتماعى او                

در همان حال معتقد است آه انسان فقط در قالب           .  مشروط ميگردد 
عناصر روبنائى است آه از چند و چون هستى اجتماعى خودآگاه               

در واقع اگر   (  4.)ميگردد و براى دگرگون آردن آن به اقدام بر مى خيزد          
نيروى محرآه بى واسطه     "م مبارزه طبقاتى را همچون        مارآسيس

در جوامع طبقاتى مى نگرد و وظيفه اصلى خود را                          "  تاريخ
سازماندهى مبارزه طبقاتى پرولتاريا ميداند، شكل گيرى اين مبارزه           

بعبارت ديگر   .  را فقط در قالب عناصر روبنائى امكان پذير مى داند              
آگاهانه انسان براى     مارآسيسم ميگويد ريشه آگاهى و اقدام              

دگرگون آردن خود و جهان را بايد در شرايط توليد مادى زندگى او                  
جستجو آرد، اما دگرگونى آگاهانه را فقط از سطح روبنا ميتوان آغاز             

بنابراين آسانى آه مارآسيسم را به بى توجهى به عوامل                .آرد
 مى نمايند آه         سياسى و فكرى متهم مى آنند، فراموش                  

 از هر جريان فكرى و سياسى، نظريه اى است               شمارآسيسم بي 
معطوف به عمل آه وظيفه اصلى خود را دگرگون ساختن جهان                  

و اگر  "   ميگويد  در پاسخ چنين آسانى است آه انگلس           .  ميداند
چرا ما براى    (   پس)قدرت سياسى بلحاظ اقتصادى بى اثر است،           

( لتى  يعنى قدرت دو  )ديكتاتورى سياسى پرولتاريا مى جنگيم ؟ زور       
و با توجه به همين نكته است آه          (  5!)نيز يك قدرت اقتصادى است     

استدالل در  .  سياست بايد بر اقتصاد تقدم داده شود         "لنين ميگويد 
اما از   (  6.") آردن الفباى مارآسيسم است         جهت ديگر، فراموش    

اينها آه بگذريم، آسانيكه از ارزشهاى ليبرالى دفاع مى آنند بايد               
 آه ليبراليسم نيز بطور ضمنى عوامل اقتصادى          توجه داشته باشند  

را در جوامع امروزى تعيين آننده ميداند، البته بشيوه اى آامًال                     
اگر مارآسيسم به     .  ايدئولوژيك و بدون تحليل علمى منسجم            

شيوه اى علمى نشان ميدهد آه آگاهى اجتماعى انسان بر پايه               
ين بوسيله آن    شرايط توليد مادى زندگى او شكل مى گيرد و بنابرا            

مشروط ميشود و درستى اين قانون را در تمام طول تاريخ انسانى               
بطور مستند اثبات مى آند، ليبراليسم بصورت ايدئولوژيك و بى آنكه            
نظريه اى علمى ارائه دهد، مدعى است آه دمكراسى بدون آزادى            

يعنى دمكراسى را فقط بر       .  مالكيت و بازار آزاد قابل وصول نيست         
با اشاره به همين نكته      .  يه اقتصادى معينى عملى ميداند     مبناى پا 

به "....   نامدار انگليسى،ميگويد    آار، تاريخ نويس   _اچ_است آه ائى   
با (  يعنى مارآسيسم و ليبراليسم   )اين معنى هر دو سيستم نظرى     

اعتقاد به اينكه يك نظم اقتصادى تعيين آنندة روبناى ايدئولوژى و                
و فوآوياما آه خود از پيروزى       (  7")رندتوافق دا .  رفتار سياسى است  

ليبراليسم دم ميزند و از اعتبار ابدى ارزشهاى ليبرالى دفاع                        
مى آند، در مقاله اى آه قبًال به آن اشاره آرده ام، ضمن اينكه در رد               

آگاهى علت است و نه معلول       "نظريه تاريخى مارآسيستى ميگويد   
با ناراحتى از اشاعه    "  ...و ميتواند مستقل از جهان مادى تكامل يابد        

تمايل ماترياليستى انديشه    "نظريه ماترياليستى، اضافه ميكند آه       
جديد مشخصه نه فقط چپها آه ممكن است به مارآسيسم                      

 داشته باشند، بلكه بسيارى از ضد مارآسيستهاى آتشين             گرايش
در واقع جريانى در راست وجود دارد آه ميتوان آنرا                  .  نيز هست 

ناميد، جريانى  "وال استريت جورنال   " دترمينستى مكتب ماترياليسم 
آه اهميت ايدئولوژى و فرهنگ را پائين مى آورد و انسان را اساسًا               

 مى آند،    بصورت يك فرد عقالئى آه براى حداآثر سود تالش                   
اين حرفها، اشك تمساح آسانى است آه                        ...."  مى بيند

آنند و در    ترين مقدسات تبديل      را به مقدس   "  بازار آزاد    "مى آوشند
فوآوياما با زدن مارك        .عين حال ميخواهند از نتايج آن بگريزند               

به نظر اقتصادى مسلط در محافل بورژوازى مالى               "  ماترياليسم"
را در معناى      "  ماترياليسم"معاصر، در حقيقت ميكوشد مفهوم           

يعنى سودجوئى و بى اعتنائى به ارزشهاى               _  اخالقى منفى  
ماترياليسم مكتب  " آردن آنچه     بكار ببرد و با هم سطح        _  انسانى

مى نامد با ماترياليسم تاريخى، مارآسيسم را      "  وال استريت جورنال  
متهم آند آه درست مانند بورژواهاى آزمند به ارزشهاى انسانى               

ولى اشكال اقتصاددانان ليبراليسم در توجه آنها به         .  بى اعتنا است  
.  نيست  تعيين آننده عوامل اقتصادى در تحوالت اجتماعى              نقش

است "  بازار آزاد "بلكه در اعتقاد خرافى آنها به مشكل گشا بودن             
. مى نامد   "  اسطوره بازار  "چيزى آه جان آنت گالبرايت بحق آنرا            

 در   حقيقت اين است آه اآنون نظريه ماترياليسم تاريخى مارآس            
محافل جدى علمى نه فقط مخالف مهمى ندارد بلكه نظريه اى                   

وب مى شود و اگر نه رسمًا، دست آم            آامًال پذيرفته شده محس     
عمًال، بيكى از مفروضات مسلم علوم اجتماعى جديد تبديل شده              

 ديگر اآنون ليبرالها نمى توانند در حالى         در نتيجه اين پذيرش   .  است
آه از آزادى مالكيت و آزادى بازار بعنوان بنيادهاى اصلى دمكراسى             

ه نهادهاى سياسى   دفاع مى آنند، مارآسيسم را به بى اعتنائى ب        
بنابراين خصلت آامًال ايدئولوژيك برخورد         .  و اجتماعى متهم آنند      

ليبراليسم را با دمكراسى و آزاديهاى سياسى اآنون خيلى بهتر                
در حقيقت آسى آه با نوشته هاى پرطرفدارترين           .  ميتوان دريافت 

پيامبران اقتصادى نئوليبراليسم، مانند ميلتون فريدمن و فردريك                 
آشنائى داشته باشد با وضوع بيشترى ميتواند در يابد آه نه            هايك،  

مارآسيسم بلكه ليبراليسم يعنى نيرومندترين مسلك سياسى             
 .بورژوازى است آه دمكراسى را در قربانگاه اقتصاد ذبح مى آند

 
 .دمكراسى سياسى الزم است ولى آافى نيست

 
برنامه سياسى مارآسيسم را در آوتاه ترين بيان ميتوان                           

و اين چيزى است آه      (  8.)تعريف آرد "  دمكراتيزاسيون آامل جامعه  "
براى .  بدون مبارزه براى دمكراسى سياسى دست يافتنى نيست          

آنكه نظر مارآسيسم را در باره دمكراسى دريابيم، بايد توجه داشته           
 از آن سخن          و انگلس     باشيم آه سوسياليسمى آه مارآس         

راى تجديد سازمان جامعه        تدوين شده اى ب       ميگويندطرح از پيش    
 طبقاتى و جهت       نيست، بلكه نظريه اى است در باره يك جنبش            

. گيرى تاريخى آن و نتايجى آه نهايتًا به آنها ميرسد                                   
  سوسياليسمى آه مارآسيسم از آن سخن ميگويد بدون جنبش             
طبقه آارگر و بدون دستيابى آارگران به قدرت سياسى غير قابل                

فًا از براندازى مناسبات سرمايه دارى        مارآسيسم صر .  تصور است 
دفاع نمى آند بلكه اساسًا از ضرورت جايگزين شدن تصميمات                   

سوسياليسم .  آگاهانه مردم بجاى اين مناسبات سخن ميگويد             
مارآسيستى درست بدليل اينكه سوسياليسم طبقاتى است،              

زيرا اگر اين سوسياليسم تنها با دستيابى         .  ضرورتًا دمكراتيك است  
 آارگر به قدرت سياسى مى تواند واقعيت يابد، تكامل و                     طبقه

 آارگرى بدون دمكراسى قابل تصور نيست و حفظ               پيروزى جنبش 
آنترل توده آارگران بر قدرت سياسى فقط از طريق دمكراسى فعال            

نياز به گفتن ندارد آه مبارزه       .  و دائمًا عميق يابنده امكان پذير است      
 و جز    م در مبارزات اين جنبش     براى دمكراسى سياسى حلقه مقد     

 در تمام دوران         و انگلس     بهمين دليل مارآس    .  الينفك آنهاست  
فعاليت علمى و سياسى شان، هميشه با بيشترين تاآيدات از                 
. ضرورت مبارزه براى اشكال دمكراتيك حكومت سخن ميگويند                  

تصادفى نيست آه مانيفست آمونيست اهميت حياتى دمكراسى         
نخستين گام در انقالب طبقه        :  "يد قرار ميدهد   را چنين مورد تاآ     

آارگر ارتقاى پرولتاريا به موقعيت طبقه حاآم، پيروزى در نبرد                      
 از اين عبارت       و انگلس    بى ترديد منظور مارآس    "  دمكراسى است 

، دست يافتن به قدرت سياسى در يك          "پيروزى در نبرد دمكراسى   "
ق الغاى هر نوع       چسبيدن به قدرت از طري         انتخابات آزاد و سپس     

اگر اآنون برگزارى انتخابات آزاد و مهمتر از آن،             .  انتخابات آزاد نبود   
پيروزى آارگران در آن، جز در معدودى از آشورها احتمال بسيار                   

 بسيار   بعيدى است، مسلمًا چنين احتمالى صد و چهل سال پيش           
 ،"  پيروزى در نبرد دمكراسى      "  بنابراين منظور آنها از      .  بعيدتر بود  

  اساسًا پيروزى در يك انقالب سياسى است آه وظيفه آن دمكراتيزه 
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آردن ساختار دولتى و گشودن راه براى استقرار حاآميت آارگران              
به عبارت ديگر، آنها به دمكراسى سياسى همچون نردبانى          .  است

ورد استفاده  نمى نگرند آه بايد براى دستيابى به قدرت سياسى م          
قرار گيرد و بعد دور انداخته شود، بلكه آنرا همچون بنياد سياسى                

اين نكته اى است آه با بررسى آثار         .  سوسياليسم تلقى مى آنند   
 در نامه اى به      مثًال انگلس .  آنان ميتوان آنرا با قطعيت آامل دريافت        

، 1846 اآتبر 23آه در    "  آميته مكاتبات آمونيستى در بروآسل          "
، نوشته است،    "ايدئولوژى آلمانى " آمى بعد از تمام شدن           يعنى

در "  سوسياليسم حقيقى " با طرفداران     ضمن گزارشى از مباحثاتش   
 ميگويد در مقابل سئوال آنها در         يك آلوپ آارگران آلمانى در پاريس      

اهداف آمونيستها را به اين نحو تعريف        ...."  باره اهداف آمونيستها،  
انجام :(  فع پرولتاريا در مقابل منافع بورژوازى       پاسدارى از منا  :)  آردم

اين آار از طريق امحاى مالكيت خصوصى و گذاشتن اشتراك در                   
 هيچ وسيله ديگرى جز يك            عدم پذيرش  (  3دارائى به جاى آن،      

در اين  (  9")انقالب دمكراتيك از طريق زور براى اجراى اين هدفها              
انيفست نوشته  آه آمى بيشتر از يك سال قبل از تدوين م            _  نامه  

مى بينيم آه اوًال هدف نهائى به منظور تاآيد بيشتر جلوتر             _  شده  
بيان شده ولى دمكراسى بعنوان شرط عملى شدن آن معرفى                 
شده است، ثانيًا روشن شده است آه دمكراسى فقط از طريق يك             

بعبارت ديگر، در اينجا به دمكراسى        .  انقالب قهرآميز بدست مى آيد    
ى آه بعد از وصول به هدف بايد دور انداخته                 نه همچون وسيله ا   

شود، بلكه همچون جزئى غير قابل تفكيك از سوسياليسم نگاه                 
 از     و انگلس      و اين نشان ميدهد آه منظور مارآس               .  ميشود
در مانيفست نمى تواند استفاده     "  پيروزى در نبرد دمكراسى    "عبارت

درت فرصت طلبانه از دمكراسى در دوره قبل از دستيابى به ق                     
آه در واقع طرح اوليه      "  اصول آمونيسم "مراجعه به .  سياسى باشد 

مانيفست محسوب ميشود و فقط چند ماه قبل از تدوين مانيفست،            
"  نوشته شده است درستى اين برداشت از عبارت             توسط انگلس 

در .  را با روشنى بيشترى تائيد مى آند       "  پيروزى در نبرد دمكراسى    
( آمونيستى)مسير اين انقالب        "اينجا در پاسخ اين سئوال آه            

نخست يك قانون    "  چگونه خواهد بود؟ گفته ميشود ، اين انقالب            
اساسى دمكراتيك و بوسيله آن، بطور مستقيم يا غير مستقيم،                

بطور مستقيم در     .   ميكند   حاآميت سياسى پرولتاريا را تاسيس        
بطور .  انگلستان، آه پرولتاريا اآنون اآثريت مردم را تشكيل ميدهد           

غير مستقيم در فرانسه و در آلمان، آه اآثريت عالوه بر پرولتاريا از                
دهقانان و بورژواهاى آوچك تشكيل مى شود آه اآنون در حال                   
تبديل شدن به پرولتاريا هستند و به لحاظ منافع سياسى شان هر              
چه بيشتر به پرولتاريا وابسته ميشوند و بنابراين بزودى ناگزيرند                 

شايد اين مستلزم جنگ دومى هم        .  ا را بپذيرند  خواستهاى پرولتاري 
اين جمالت  (  10.)باشد آه فقط با پيروزى پرولتاريا ميتواند پايان يابد          

را با تفصيل     "  نبرد دمكراسى  "همان عبارت مانيفست در باره             
بيشترى بيان مى آنند و بنابراين معلوم ميشود آه منظور از آن                    

از طريق بدست آوردن       پيروزى به شيوه آامًال دمكراتيك يعنى               
اآثريت آراء در نظامى سياسى است آه انقالب پرولتاريا بايد آنرا                 

، بيست و دو سال بعد در پرتو             و انگلس    البته مارآس .  بوجود آورد 
تجربه آمون دريافتند آه پرولتاريا صرفًا با تصرف ماشين دولتى                    

لكه ب.  دست يابد "  پيروزى در نبرد دمكرسى    "بورژوائى نميتواند به     
براى دست يافتن به اين پيروزى بايد آن ماشين را در هم بشكند و                 

آنها اين نكته را با صراحت، از         .  دستگاه دمكراتيك ترى را بوجود آورد     
 بر چاپ آلمانى مانيفست        1872جمله در مقدمه اى آه در سال            

 به دمكراسى بعنوان شرط       اين نگرش (  11.)نوشتند، يادآورى آردند  
وسياليسم و جز غير قابل تفكيك آن، بقول هال            دست يافتن به س    

 مشهود است و در واقع با              و انگلس    در يپر، در تمام آثار مارآس       
آغاز (  1843در سال   ) در نقد فلسفه حق هگل          ياداشتهاى مارآس 

به آمال  (  1871در سال   )   مى شود و در تحليل از تجربه آمون پاريس       
ارآسيسم،  رسالت خود را    اما از آنجا آه م    (.  12)پختگى خود ميرسد  

ميداند، "  دمكراتيزاسيون آامل جامعه    "در يك آالم مبارزه براى            
بنابراين نمى تواند تنها به دمكراسى سياسى اآتفا آند به چند                  

نخست اينكه دمكراسى سياسى فقط جزئى از دمكراسى           :  دليل
آامل و جامع ميتواند باشد و نه آل آن، و در بهترين حالت ممكن                    

واند امكان تصميم گيرى در باره بخشى از مسائل جامعه را            فقط ميت 
اين نكته در دنياى امروز        .  براى عموم شهروندان آن فراهم سازد         

 200مثًال در دنيائى آه       .  بسيار روشنتر از گذشته قابل درك است         
   بزرگ فرامليتى حدود يك سوم توليد ناخالص                  شرآت خصوص  
لى را زير آنترل دارند و           درصد تكنولوژى عا     80 از     جهانى و بيش   

ميتوانند با تصميماتشان آه فارغ از هر نوع آنترل موثر دولتى، در                  
ستادهاى نامرئى و براستى دست نيافتنى، گرفته ميشوند بر                  
زندگى ميليونها انسان در غالب آشورهاى جهان اثرات مهمى                  
بگذارند، چگونه ميشود دمكراسى را فقط به سطح سياست                    

غ از آنچه در حوزه اقتصادى و اجتماعى ميگذرد،              محدود آرد و فار     
 عظيم   اميدوار بود آه همه چيز روبراه خواهد شد؟ اصوًال اگر نقش              

عوامل اقتصادى و توليدى را در شكل دادن به مسير حرآت جامعه و             
تاريخ انسانى بپذيريم، چگونه مى توانيم از محدوديت دمكراسى               

د به سياست اقتصادى و     سياستى آه نباي    _  فقط به حوزه سياست   
توليدى تبديل شود دفاع آنيم؟ دوم اينكه دمكراسى سياسى فقط            
با اعالم آن از طريق يك سند قانونى واقعيت نمى يابد، بلكه فقط در               
صورتى ميتواند واقعى باشد و به ميزانى ميتواند واقعى باشد آه                

را زي.  همه شهروندان جامعه بتوانند از آن در عمل برخوردار شوند               
 استوار است آه        دمكراسى سياسى بنا به تعريف، براين فرض            

عموم شهروندان جامعه از فرصتهاى مساوى براى ابراز نظر در امور             
اما اين برابرى در امكان ابراز نظر و راى آزاد، در           .  سياسى برخوردارند 

زيرا نظام سرمايه دارى   .  جامعه سرمايه دارى نمى تواند واقعى باشد     
ابرابرى واقعى و البته نه رسمى و قانونى افراد در                   اساسًا بر ن    

بعبارت ديگر، برابرى در آزادى، در جامعه       .  جامعه مدنى استوار است   
در واقع بقول هيلل      .   واقعى باشد    سرمايه دارى نميتواند يك فرض     

استاينر، آزادى فقط در صورتى ميتواند معناى واقعى داشته باشد              
ام اعضاى جامعه توزيع شده          آه بنحوى مساوى تر در ميان تم           

از نظر مارآسيسم، توجه به اين حقيقت اهميت حياتى          (  13.)باشد
زيرا مارآسيسم قبل از هر چيز براى آزادى آنهائى مبارزه                  .  دارد

مى آند آه اين نابرابرى در آزادى به هزينه آنها ميتواند دوام يابد و                  
ظر، دمكراسى  بدون برخوردارى آنها از فرصتهاى برابر براى ابراز ن              

سوم اينكه دمكراسى     .  سياسى نمى تواند چندان واقعى باشد        
سياسى نيز مانند تمام نهادهاى سياسى و ايدئولوژيك در شرايط              

و بنابراين در    .  مادى و توليدى معينى ميتواند وجود داشته باشد            
جامعه سرمايه دارى فقط تا حد معينى ميتواند تكامل يابد و بعد از                 

با توجه به اين     .  ايه دارى را به مخاطره مى اندازد      آن موجوديت سرم   
مالحظات است آه مارآسيسم در عين حال آه دمكراسى                       
سياسى را براى خود رهانى طبقه آارگر بسيار الزم و حياتى                     
ميداند، نه فقط براى دستيابى به هدف نهائى ، يعنى                                
سوسياليسم ، بلكه همچنين براى تكميل و تكامل خود دمكراسى            

، خواهان فراتر رفتن از آن، و ارتقاى آن به سطح                            سياسى
ميباشد، دمكراسى اى  آه عالوه بر           (  انتگرال)دمكراسى جامع      

سياسى، اجتماعى هم هست و امكان تصميم گيرى در باره همه              
. مسائل عمومى جامعه را براى همه شهروندان آن فراهم مى آورد            

ن آنرا دنبال     در تمام آثارشا       و انگلس    اين خطى است آه مارآس      
  خطابيه مارس  "و   "  اصول آمونيسم  "  "مساله يهود،  "  مى آنند،از

آنها همه جريانهائى را آه     "  جنگ داخلى در فرانسه   "گرفته تا "  1850
خود را سوسياليست قلمداد مى آنند و در عين حال در جا زدن در                 

آنها .  دمكراسى سياسى را تبليغ مى آند، محكوم مى نمايند                
ى را فريب بورژوائى نمى دانند، اما تبليغ اآتفا به            دمكراسى بورژوائ 

دمكراسى سياسى را مسلمًا يك فريب بورژوائى مى دانند، و                   
معتقدند آه اگر اين دمكراسى براى خود رهانى طبقه آارگر و                     
رسيدن به سوسياليسم مورد استفاده قرار نگيرد، به فريبى                     

 سرمايه داران،  بورژوائى ، به وسيله اى براى تحميق آارگران توسط          
 .تبديل خواهد شد

با آنكه مارآسيسم دمكراسى سياسى را فقط جزئى از دمكراسى          
جامع ميداند و بر ضرورت فراتر رفتن از آن دائمًا تاآيد مى ورزد، ولى                

را در قبال آن،    "  همه يا هيچ  "  هر نوع برخوردماگزيماليستى و موضع     
 در همان مباحثه با         مثًال مارآس .  زيان بار ميداند و محكوم ميكند       

پريشان فكرى  (  آه قبًال به آن اشاره شد        )  برونوباوئر مساله يهود   
باوئر را آه فرق ميان آزادى سياسى و آزادى اجتماعى را در                         
نمى يابد و حتى دستيابى به اولى را منوط به تحقق دومى ميداند               

آزادى سياسى مسلمًا  گام         :"مورد انتقاد قرار ميدهد و ميگويد          
   است، آن بى ترديد شكل نهائى آزادى انسانى  به پيشبزرگى 
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ولى شكل نهائى آزادى انسانى در نظم جهانى          .  بطور عام نيست  
بايد توجه آرد آه ما در اينجا از آزادى واقعى و عملى             .  موجود است 

اسى و توضيح ميدهد آه بنابراين ، آزادى سي            ."  صحبت مى آنيم 
بنابراين ،  "  مرحله اى است آه بايد از آن عبور آرد و اضافه ميكند آه            

شما بدون رهانيدن      :ما همصدا با باوئر به يهوديان نمى گوئيم                
ريشه اى خودتان از مذهب يهوديت ، نميتوانيد به لحاظ سياسى                 

چون شما ميتوانيد بدون        :  بلكه به آنها ميگوئيم          .  آزاد بشويد  
از مذهب يهوديت ، به آزادى سياسى دست        گسست آامل و پيگير     

و ."   آزادى سياسى بخودى خود آزادى انسانى نيست            يابيد، پس 
 از ليبرالهاى    مارآس"   خانواده مقدس "حتى در ادامه همين بحث در      

مدافع آزادى يهود در مقابل ماگزيماليسم ارتجاعى باوئر دفاع                     
   فقط مارآس  باز الزم است يادآورى آنم آه اين موضع        (  14.)مى آند

جوان نيست، بلكه خط ثابتى است آه مارآسيسم هميشه دنبال             
 و   مثًال بيست و هشت سال بعد از اين مباحثه، مارآس              .  مى آند
 در مقابل استدالل ماگزيماليستى مشابهى آه اين بار از                 انگلس

طرف باآونين و طرفداران او در انترناسيونال علم شده بود، بر لزوم               
در .  و دفاع از دمكراسى سياسى تاآيد مى ورزند         مبارزه سياسى    

( 1871سپتامبر   21) در سخنرانى خود در                اين رابطه، انگلس     
ما امحاى طبقات را         "   انترناسيونال در لندن، ميگويد           آنفرانس
چه وسيله اى براى رسيدن به آن وجود دارد؟ تنها                    .  ميخواهيم

يد بر   و بعد ضمن تاآ       .....)وسيله، سلطه سياسى پرولتارياست       
آزاديهاى (  ضرورت مبارزه سياسى در اين جهت، اضافه مى آند               

سياسى، حق تجمع و تشكل ، و آزادى مطبوعات اينها سالح  ما                  
آيا ما بايد، در حاليكه آسى ميخواهد اينها را از چنگ ما در              .  هستند

امتناع آنيم؟ گفته     (  از مبارزه سياسى    )آورد، عقب بنشينيم و         
سى از طرف ما بمعناى اين است آه ما            ميشود آه يك اقدام سيا     
، تا زمانيكه اين وضع موجود بما        بر عكس .  وضع موجود را مى پذيريم     

 عليه آنرا ميدهد، استفاده ما از اين وسايل به                    وسايل اعتراض  
و اين خطى    (  15.") نظم مسلط از طرف ما نيست           معناى پذيرش 

از آنها نيز     ، بلكه بعد         و انگلس    است آه نه فقط بوسيله مارآس        
بوسيله غالب نظريه پردازان بزرگ مارآسيسم مورد تاآيد قرار                   

مثًال بر خالف آنچه اين روزها تبليغ مى شود، لنين نيز از                .  مى گيرد
او نيز هميشه بر اهميت         .  قاطع ترين مدافعان همين خط است         

حياتى دمكراسى سياسى براى مبارزات پرولتاريا تاآيد مى ورزد و             
ى ماگزيماليستى با دمكراسى سياسى را رد مى آند        هرنوع برخورد 

من فقط به سه نمونه از اين نوع تاآيدات او آه فقط به چند سال                    
يعنى داغترين سالهاى حمالت او به          )  قبل و بعد از انقالب اآتبر         

نخستين نمونه را ميتوان در     :  تعلق دارند، اشاره مى آنم   (  رفرميسم
 و نيز سوسيال دمكراتهاى          بحثهاى لنين با بوخارين و پياتاآف            

لهستانى ديد آه دمكراسى را در دوران امپرياليسم امكان ناپذير                
مى دانستند و با اين استدالل با شعار حق تعيين سرنوشت ملى و              

لنين در مقابله با اين نظرات،            .  برنامه حداقل مخالفت ميكردند       
" قاطعانه از دمكراسى سياسى دفاع مى آند و از جمله مى گويد              

است آه فقط   "  حقوقى"عبارت از اعالم و تحقق        "دمكراسى"  مامت
تا ميزان خيلى آوچك و خيلى نسبى در سرمايه دارى قابل تحقق               

اما بدون اعالم اين حقوق، بدون مبارزه براى به اجرا در                  .  هستند
آمدن آنها حاال و بالفاصله ، بدون تربيت توده ها با روح اين مبارزه،                   

 يعنى  1916اين بحثها به  سال        (  16")سوسياليسم ناممكن است  
نمونه دوم  .  يكسال قبل از بقدرت رسيدن حزب بلشويك تعلق دارند          

را ميتوان در بحثهائى آه هنگام تدوين برنامه جديد حزب در                         
در اين بحثها      .  جريان داشتند مشاهده آرد        1917_19سالهاى   

اى بوخارين و اسميرنوف با اين استدالل آه حزب بلشويك مبارزه بر             
گذار به سوسياليسم را آغاز آرده است و ميخواهد از دمكراسى                

لنين با  .  بورژوائى فراتر برود، خواهان حذف آامل برنامه حداقل بودند         
بطور (   از انقالب اآتبر    يعنى اندآى پيش    )1917اين نظر آنها در اآتبر     

 اين است آه تا در چهارچوب           آامل مخالفت مى آند و استداللش      
ائى زندگى مى آنيم و تا بيك دمكراسى برتر                        جامعه بورژو   

 1918   نرسيده ايم، نبايد از برنامه حداقل صرفنظر آنيم، اما در مارس          
با حذف برنامه حداقل ، بشرط اينكه استفاده از             (  در آنگره هفتم   )

پارلمانتاريسم بورژوائى به هيچ وجه رد نشود، موافقت مى آند و              "
  هاى طبقاتى بزرگى آه در پيش      اين است آه اگر در جنگ       استداللش

هستند، شكست خورديم و عقب رانده شديم، به آشفتگى نظرى            
( 1919   در مارس )و فقط در آنگره هشتم         .  و سياسى در نغلتيم     

 را با آنار گذاشتن آامل خواستهاى برنامه                است آه موافقتش    
حداقل اعالم مى آند، اما جالب است آه حتى در همان آنگره نيز               

وخارين آه طرفدار آنار گذاشتن حق تعيين سرنوشت                با نظر ب     
بجاى حق تعيين سرنوشت ملى است، بشدت             (هرملت)آارگران

بيمارى آودآى   "نمونه سوم را در آتاب           (  17.)مخالفت مى آند  
 بعنوان تدارك براى آنگره     1920مه  _ميتوان پيد آرد آه در آوريل       ....."

لنين اهميت   دوم انترناسيونال آمونيست نوشته شده و در آن                 
دمكراسى سياسى براى مبارزات  طبقه آارگر و لزوم بيشترين                  
استفاده از آن در راستاى اين مبارزات را با تاآيد و تفصيل بيان                       

اين نمونه ها نشان ميدهند آه لنين اهميت بسيار زيادى             .  مى آند
براى دمكراسى سياسى قائل بوده است و اشكال دمكراتيك                    

هيچ وجه با اشكال غير دمكراتيك آن يكسان         حكومت بورژوازى را به     
تلقى نمى آرده است، و همچنين نشان ميدهند آه او دست آم                
قبل از رسيدن به حاآميت آارگرى ، مبارزه براى دمكراسى                        
سياسى و دفاع از آن را يكى از مهمترين وظائف پرولتاريا                             

  ِ .مى دانسته است
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  راض مشترک به سازمان جهانی کاراعت  
  

  جناب آقاي خوان سوماويا
  مدير آل محترم سازمان بين المللي آار 

  
) مجمع عمومي    (    ILCاجالس    93بر اساس اعالم رسانه ها در           

   در ژنو     June  2005  16    تا    May  31  آن سازمان آه از تاريخ    
ان طبقه  متاسفانه باز هم آساني به عنوان نمايندگ        .  برگزار مي شود  

آارگر ايران شرآت مي آنند آه در هيچ انتخابات دموآراتيكي به                      
عنوان نماينده برگزيده نشده  و تنها منتخب حزب خانه آارگر                            

  . هستند
بدين وسيله ، ما تشكل هاي آارگري مستقل اعالم مي آنيم اين                           
شرآت آنندگان نمايندگان واقعي آارگران ايران نبوده و اعتراض                  

نسبت به پذيرش اين افراد براي حضور در جلسات                شديد خود را      
همان گونه آه خود در           .  سازمان بين المللي آار اعالم مي آنيم               

جريان هستيد، آقايان حسن صادقي و پرويز احمدي پنجكي از جمله              
 در حمله به مرآز سنديكايي و          19/2/84آساني هستند آه در روز         

ان ، ضرب و جرح     سنديكاي آارگران شرآت واحد اتوبوس راني تهر      
پرونده . فعاالن سنديكايي و تخريب آن مكان دخالت مستقيم داشته اند

قضايي اين حادثه آه نامبردگان جزء متهميان رديف اول هستند، هم            
 تهران ، مراحل قانوني خود      11اآنون در حوزه ي قضايي منطقه ي        

  .را طي مي آند
ت اشخاص  بدين وسيله از جنابعالي درخواست مي شود ، از شرآ                

فوق الذآر در جلسه ي عمومي آن سازمان جلوگيري نموده ،                            
ترتيبي به عمل آوريد آه نمايندگان طبقه آارگر ايران در اين گونه                  

  .مجامع شرآت آنند
  آميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد آارگري  -
   انجمن فرهنگي حمايتي آارگران-
توبوس  هيئت موسس احياي سنديكاي آارگران شرآت واحدا        -

  راني تهران
   هيئت موسسين سنديكاهاي آارگري- 

  

  
 

   کارگران شرکت ايران خودرو جمعی ازاعتراض 
  

  مدير آل محترم سازمان بين المللي آار
  سوماويا جناب آقاي خوان 

آن )  مجمع عمومي    (  بر اساس اعالم رسانه ها در اجالس             
. ي شود  ژوئن در ژنو برگزار م      16مه تا    30 سازمان آه از تاريخ    

طبقه آارگر ايران    متاسفانه باز هم آساني به عنوان نمايندگان       
شرآت مي آنند آه در هيچ انتخابات دموآراتيكي به عنوان                 

بدين وسيله ، ما کارگران ایران خودرو         برگزيده نشده اند   نماينده
توليدی با بيش از سی هزار کارگر           یکی از بزگترین واحدهای    

آارگران  نندگان نمايندگان واقعي  اعالم مي آنيم اين شرآت آ       
ايران نبوده و اعتراض شديد خود را نسبت به پذيرش اين افراد               

جلسات سازمان بين المللي آار اعالم مي آنيم        براي حضور در  
. 

دانيد ما کارگران شرکت      جناب آقای دبير کل همانگنه که می         
  ایران خودروبا بيش از سی هزار کارگر شاغل در اتومبيل سازی

ین مجموعه بزرگ توليدی به علت ممنوعيت ایجاد هر گونه                 ا
هر گونه نمایند ه کارگری محروم        داشتن تشکل های کارگری از   

نداریم در نتيجه     هستيم و هيچ کسی را به عنوان نماینده خود        
هيات شرکت کننده ایرانی نماینده ما کارگران نبوده بلکه                    

 نه تنها نماینده    تشکيالت خانه کارگر می باشند که       وابسته به 
دولتی و کارفرمائی بوده و      ما کارگران نيستنند بلکه یک تشکل      

دولتی و   خانه کارگر یک تشکل   .  در تقابل با ما کارگران قرار دارند      
 شرایطی وجود     کار فرمائی می باشد چون در اساسنامه آن          

  نمی توانند در آن شرکت و یا عضوء              دارد که همه کارگران     
اسالمی کار   یط انتخابات تشکيل شوراهای    یکی از شرا  .شوند  

ابتدا تشکيل هيئتهای تشخيص صالحيت که نماینده کارفرما و            
افراد مورد اعتماد دولت در آن عضویت دارند می                چند نفر از   

جهانی کار و حقوق       باشند که مغایر با تمام کنوانسيونهای          
 ما   بشردر مورد عضویت کارگران در تشکلهای خود می باشند          

 اسالمی کار     آیين نامه تشکيل شوراهای     جنابعالی را به   توجه
می کنيم که حتی یک مورد آن          هئيت دولت ایران چلب     مصوبه

 طبق موازین جهانی کارحقوق بشر نمی باشد چون طبق آیين          
نامه انتخابات شوراهای اسالمی کار نفرات انتخابی در                      

ینده نما(توسط وزارت کار        شوراهای اسالمی کار ابتدا باید        
 و کار فرما تشخيص صالحيت شوند و اگر شرایط الزم که) دولت

در اساسنامه آن آمده است را داشته باشند می توانند نماینده            
تمام نمایندگان شوراهای اسالمی کار      کارگران شوندو در نتيجه   

در نهایت   جزء نفرات تائيد شده دولت و کار فرما می باشند و              
 یک   صلی شوراهای اسالمی کار   خانه کارگر به عنوان تشکل ا      

بودهو نفرات آن نيز مورد تائيد دولت می         تشکيل صدرصد دولتی  
ندارند نمونه عملکرد    باشند و هيچ منافع مشترک با ما کارگران        

این تشکل حضور در شورای عالی کار وقبول تصویب                           
می باشد که مورد قبول ما کارگران نبوده         84 دستمزدهای سال 
خانه کارگر مخالف   .دارد گران ایران به آن ادامه    و اعتراض تمام کار   

 ایجاد تشکلهای کارگری بوده و نمونه آن سازماندهی حمله به          
نمایندگان کارگران شرکت واحدو سندیکای آنان می باشدنمونه        

 حمایت از یک کاندیدای مشخص         به بعدی وادار کردن کارگران    
معترض  اندر انتخابات ریاست جمهوری ایران و توهين به کارگر          

که در روز اول ماه می روز جهانی کارگر در استادیوم آزادی                    
خواسته های مشخص خود از چمله حق        اجتماع کرده خواستار  

جدا از   اعتصاب حق اعتراض و اجتماع ایجاد تشکل های کارگری        
دولت خواستار انحالل شرکتهای پيمانکاری و لغو قرار دادهای            

باالی خط فقر که چهارصدو      دستمزد عادالنه    وموقت و خواهان  
ما کارگران ایران      پنجاه هزار تومان بودند می باشد در نتيجه           

خودرو که یکی از بزرگترین واحدهای توليدی ایران هستيم این            
 ندانسته و خواهان اخراج آنان از این              نماینده خود  تشکل را 

  .باشيم مجامع چهانی کار می
   جناب آقای دبيرکل
نداشتن  ودرو به علت نداشتن حق تشکل        ما کارگران ایران خ    

 نداشتن امنيت       آزادی بيان آزادی اجتماعات حق اعتصاب             
پيمانکاری و قرار دادهای موقت          شغلی با وجود شرکتهای      

 نداشتن امنيت جانی به علت رعایت نکردن استانداردهای             
ایمنی نداشتن رفاه اجتماعی نبودن بيمه های بيکاری با                    

دستمزدهای خود و بی توجهی      ين بودن اخراجهای بی رویه وپای   
 وزارت کار در مقابل این خواستهای انسانی ما و همراهی                

 خواهان لغو کرسی وزارت کار ایران در          وزارت کار با کار فرمایان    
   .می باشيم سازمان جهانی کار


