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  نيو اورلئان                 
   !! و سياه پوستان دفن گاه تهيدستان

            
   رسول آرام                          
  

پيش و پس از طوفان مو سوم به کاترينا ؛ مردم جهان 
موقعيت مناسبی يافتند  تا بتوانند به تماشای نمايش صحنه 
هايی  از بر خوردها و تصميمات ضد بشری سياست مداران 

ه از سوی بر اساس اخبار منتشر. آمريکايی بنشينند
خبرنگاران غير وابسته و منتقدين بشر دوست ؛ رژيم ضد 
بشری امپرياليسم آمريکا قبل از طوفان کاترينا ؛ قادر بود 
بخش های زيادی از مردم تهی دست و سياه پوستان را از 

اما با يک .نيواورلئان خارج  و آنان را از اين فاجعه برهاند
ردم در اين شهر نگاه سطحی به وضعيت طبقاتی و نژادی م

 هزار نفری نيواورلئان 500متوجه خواهيم شد که از جمعيت 
 هزار نفر از 400 هزار نفر را  سياه پوستان و کال 350

ساکنين اين شهر را فقير ترين اقشاری تشکيل ميدهند که زير 
روشن است با چنين بافتی ؛ . خط مطلق فقر زندگی ميکنند

واره از  مرفه ترين اقشار بايستی رژيم جنايتکار آمريکا  هم
  .جامعه حمايت نمايد

پس از اخطار های اوليه ای که به اهالی شهر داده شده بود 
تا  شهر را تخليه نمايند؛ آنان که  همواره قدرت و توانايی 
جابجايی  را داشتند؛ بسرعت با هواپيما و ديگر وسايل 

بخش هايی از . عمومی و خصوصی شهر را ترک نمودند
ر با توجه به امکانات ناچيزشان دير تر و با آهستگی مردم ني

در اين حال دهها هزار از بی . امر تخليه را انجام دادند
چيزترين انسانها نه قدرت تهيه مخارج سفر را داشتند و نه 

  .اميدی به اسکان در اياالت ديگر
آنان   ادامه  سکنی در شهر نيواورلئان و مقاومت در مقابل 

 را  انتخاب کردند ؛ زيرا آن را  تنها راه مقابله طوفان  کاترينا
از سوی ديگرهيچ يک از . با مرگ ارزيابی نموده بودند

رسانه ها و کانالهای تلويزيونی و راديويی  ابعاد طوفان را تا  
آاز اينرو مردم  مثل . حدی که واقعا بود ؛ اعالم نکرده بودند

ده و به زندگی هميشه که در مقابل طوفانهای قبلی مقاومت کر
مشقت بار خود ادامه داده بودند؛ اين بار را نيز به فال نيک 

  .گرفتند
با خالی شدن شهر البته وضعيت برای آنان بمراتب بهتر و 

سياه پوستان فقير خود را در شهر خالی .مناسب تر شده بود
يافتند ؛ آنان  از امکانات بسيار " ارباب"از سکنه و خالی از 

شکمهای گرسنه شان .ه گيری سود جستندبهتری برای پنا
اجازه داشتند از بهترين مواد غذايی که در حالت عادی 
. ميبايستی در کيسه های زباله  بدنبالشان بگردند؛ پر شوند

اما هرچه زمان رسيدن طوفان نزديکتر ميشد؛ وضعيت آنان 
شدت طوفان به اندازه ای بود که .  نيز پرخطر تر ميگشت

تازه بعد از بروز فاجعه .  را به کام کشيدغالب ساکنين شهر
بود که ابعاد حادثه  برای دست اندرکاران کاخ سفيد روشن 

با وجود اين نه تنها اقدامی برای نجات بازماندگان !!  شد
انجام ندادند؛ بلکه تفنگداران آمريکايی را برای حراست از 
قه اموال سرمايه دارانی که شهر را تخليه کرده بودند؛ به منط

نه تنها تفنگداران بلکه تانکهای آمريکايی که تا .گسيل داشتند
را ..... کنون وظيفه کشتار مردم ويتنام ؛ عراق؛ افغانستان و 

  .وارد عمل گرديند"  هموطنان"داشتند اينبار برای کشتار 
بدينوسيله سيستم امپرياليستی همانند همه نيروهای سرکوب 

 اصلی خود يعنی سرمايه گر نشان دادند که تنها از حاميان

آنان نه تنها به خيل جمعيتی که بر روی . داران دفاع ميکنند
آب شناور بوده  و خواهان کمک های دولت بودند ؛ توجهی 

 14بلکه در همان روزاول پس از طوفان يعنی . ننمودند 
 نفر از همين بيچارگان در نيواورلئان را  بضرب 5شهريور 

  .گلوله  کشتند
بعد درگيری بين مردم مسلح و نيروهای آمريکايی از اين به 

از ابعاد اين درگيريها هيچ گونه اطالع دقيقی . شدت يافت 
دردست نيست، اما پيام بوش به مسؤلين شهر مبنی بر کوتاه 
نيامدن نظاميان در مقابل مردم را همه خبر گزاريها اعالم 

دست متعاقب آن نير اعالم شد که سياه پوستان را با . کردند
  .بند از نيو اورلئان خارج ميکنند
 روز از واقعه هنوز ميزان  10اکنون پس از گذشت نزديک به 

کشته شده گان بر اثر درگيری با پليس و يا بواسطه طوفان از 
  . سوی دست انکاران کاخ سفيد  اعالم نشده است

ارزيابی ها تنها در مورد ميزان خسارات مالی روز به روز 
 ميليارد دالر خسارت را 120 اکنون ميزان .افزايش مييابد
اين ميزان خسارات را دولت آمريکا بايستی .اعالم نموده اند

از کانالهای مختلف مثل برگزاری کنسرت از طريق هنرمندان 
انسان دوست و يا جمع آوری اعانات از کانال کليساها و 

آنچه که . رسانه ها و يا دولتهای ايلتی و خارجی تهيه نمايد
لم است اين کمکها تنها برای پر کردن چاله هايی است که مس

طوفان بر سر راه سيستم سرمايه داری آمريکا ايجاد نموده و 
بعيد است سهم قابل توجهی از آن برای رفع گرسنگی و آواره 

  .گی ساکنين شهر نيو اورلئان مصرف شود 
 فقرا و تهيدستان بهترين عزيران خود را از دست دادند؛ و 

بر طبق اعتراف . ری از آنها بيمار و معلول شدند بسيا
 کيسه مخصوص حمل 26000مقامات امريکايی ، تا کنون 

اين تنها گوشه کوچکی .جسد به نيواورلئان فرستاده شده است
شايان ذکر است که برخورد . از عمق فاجعه را نشان ميدهد 

نژادپرستانه رژيم آمريکا نيز در مورد دستگيری کسانی که 
د غذايی را از فروشگاها خارج ميکردند ؛ نشانگر آن بود موا

که اين سياهان هستند که هنوز بايد برعليه تبعيض نژادی 
اين در حالی است که ا سرمايه داران و کمپانيها . مبارزه کنند

تمامی خسارات خود را از دولت و يا شرکتهای بيمه دريافت 
چپاول طبقه خواهند کرد تا  بعد از اين نيز بتوانند به 

  .زحمتکش کماکان ادامه دهند
طوفان کاترينا بار ديگر پرده را از روی چهره کثيف 
ثروتمندترين کشور سرمايه داری و کال بربريت سرمايه ، 

 . کنار زد و عمق توحش نظام طبقاتی را جلوه گر ساخت 
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

   ...عليه سياست سرکوب و اعدام       
  
  
  

 1344 متولد  یاسماعيل محمدرشات امده است که گزادر
 به جرم 1382ماه   فرزند بود که در مرداد5 یمتاهل و دارا

اسماعيل .  دستگير شده بود کومه له و عضويت در یهمکار
،  بسيار ی بعد از يکسال بالتکليفي و تحمل شکنجه هایمحمد

 ديوان عالي کشور به اعدام 32سال گذشته توسط شعبه 
پس از آن از طرف خانواده و دوستان و . شد  حکومم

 ، مدافع حقوق بشر یهانهاد ، سياسي یهمچنين سازمانها
 وسيعي ی تالشها"عفو بين الملل "  و ی کارگریاتحاديه ها

 از اعدام او صورت گرفت که متاسفانه ی جلوگيریبرا
 ی اسالمي بويژه با سرکار آمدن احمدیجنايتکاران جمهور

 از درنده یشدن قدرت و تشکيل کابينه ا کاسه کنژاد و ي
 در پرونده سنگينی که  امنيتی – ترين جنايتکاران نظامي

 به اين نامه ها و تالشها توجهي نکرده رند ،سرکوب مردم دا
عليه مردم کردستان و جنبش  و کينه و نفرت کور خود را

آنها  با ريختن خون اسماعيل و برابری طلبانه آزاديخواهانه 
  .يشتر به مردم نشان دادند  بیمحمد

 دختر کوچک اسماعيل که دو شهريورماه 13 روز يکشنبه 
 مالقات پدرشان به زندان اروميه مراجعه ميکنند وصيت یبرا

  بدين .گيرن نامه پدرشان  همراه  با لباسهايش را تحويل مي
 اسالمي خبر اعدام اسماعيل را یترتيب جنايتکاران جمهور

  .دبه آنها اعالم ميکنن
راه کارگر ضمن محکوم   ايران ـی کارگران انقالبسازمان

 از همه سازمانها و یکردن اين جنايت سازمانيافته حکومت
 بشردوست دعوت ميکند عليه سياست سرکوب و ینهادها

 به اعتراض ی اجتماعیاعدام مردم و پيشروان جنبشها
برخيزند و نگذارند جنايتکاران حاکم بيش از اين زندانيان 

خصوصا با توجه به اينکه دهها و .  کنند یقربان ا ریسسيا
 در کردستان و یصدها نفر درتظاهرات و اعتراضات توده ا

 شده اند رژيم جنايتکار حاکم یخوزستان دستگير و زندان
 کنترل خشم و اعتراض مردم خواهد کوشيد زندانيان یبرا

اعتراض .  مرگ قرار دهد ی را در مقابل جوخه هایديگر
 نجات جان ی تنها راه برای اين سياست حکومتهه عليگسترد

 زندانيان یدرنگ جايز نيست خانوادها. است یزندانيان سياس
  .دوخته اند  به اعتراض گسترده ما چشم یسياس

   
   ايران ـراه کارگر ی کارگران انقالبسازمان   
  

  2005 سپتامبر 6                    
  

  
  
  
  

  
جنايتکارانه اسماعيل محمدی ، از ما ضمن محکوم کردن اعدام 

صميم قلب مراتب همدردی و تسليت خود  را به خانواده اين عزيز 
از دست رفته اعالم داشته و برای بستگان ، دوستان و همرزمان 
اين فرزند دالور و دلسوز زحمتکشان کردستان ، آرزوی صبر و 

  .بردباری می کنيم  
      هفته نامه راه کارگر -  رامدوه و احتد  با ا                    

  
  

     
  *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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  د تهران اعتراض يکپارچه  رانندگان شرکت واح
  
  

  
      
  

در پاسخ به سرکوبهای سازماندهی شده دولت احمدی نژاد ؛ 
  در اعتراض به،  تهران شرکت واحد انندگان اتوبوسر

 و   "انتخابات" نفر از همکارانشان در دوره قبل از 17اخراج 
 اشان و همچنين در زاياي پرداخت نشدهحقوق معوقه و م

مقابله با  جو فشار و سرکوب رانندگان توسط مزدوران رژيم 
 در يک اقدام يکپارچه و منظم ، 08.09.05 روز چهارشنبه،  

 . هاي اتوبوس خود را حين حمل مسافران روشن آردند چراغ
آنان  بدينوسيله اتحاد و يکپارچگی خود  رابه  رخ جيره 

 . يس جمهور ارتجاعی کشاندندخواران ري
اين اعتراض  پاسخ دندان شکن  رانندگان شرکت واحد به 
سياست های   رب انگيز دولت احمدی نژاد؛ که  برای هرچه 
بيشتر زير فشار دادن مردم ؛ جهت ادامه حيات ننگينش 

  . برنامه ريزی شده است ،بود
ان  بايد همچون ساير آارآن معتقدند؛ شرآت واحدرانندگان  
 در اعياد و به کارگران و کارکنان شرکت واحد نيز شهرداري 

 غير نقدی پرداخت  هزار تومان بن40مناسبتهاي مختلف 
 تحقق اين امر با وجود قول وقرارهای زيادی  تاکنون .گردد

  . نيافته است
  هزار تومان 160 بايد 84  ماه از سال6 پس از گذشت آنها 

 از  هزار تومان40ول پرداخت  فقط قدريافت ميداشته اند که 
 هزار 20 داده شده آه از اين مبلغ هم ؛" مسيولين"طرف 

  . تومان بابت آت و شلوار فرم رانندگان آسر شده است
 ضی نار خود  شدت از وضعيت حقوق و مزايا گان به راننده
اي آه بدون شاگرد در ترافيك   حقوق راننده :ه و معتقدندبود

 هزار تومان است آه 6روزي آشد،   زحمت مي؛تهران 
 200 تا 180بيمه ماليات حدود   دريافتي ماهيانه با آسر حق

اين مبلغ بر اساس ارزيابی های موجود که . هزار تومان است
از طرف خود دولت اعالم گرديده زير خط فقر محسوب 

 هزار تومان اجاره 130آنها با اين حقوق ميبايستی .ميشود
ای معاش خانواده خود نه تنها دچار خانه پرداخت نمايند و بر

مشکالت هستند بلکه چنانچه بتوانند برای خود کار دومی 
گر .دست و پا نمايند؛ تمامی وقتشان  صرف کار دوم ميگردد

چه آنان ميداندد که دولت احمدی نژاد دولت فريب و سرکوب 
ميباشد؛ اما برای احقاق حقوق خود بر   سخنان عوامفريبانه 

که گفته بود پول نفت را داخل سفره مردم مياورم احمدی نژاد 
اين در حالی است که کابينه احمدی نژاد اعالم . تاکيد ميکنند

سخنان احمدی نژادی  در کوچه و بازار بد فهميده " کرده 
  " شده است

آنها معتقدند نه تنها  دولت در پرداخت همين حقوق تعيين 
 آنان نياز به وام شده شان  سهل انگاری مينمايد بلکه چنانچه

هم داشته باشند، ميبايستی چندين بار مراجعه نموده و در 
اين درحالی است . صورت پافشاری به اخراج تهديد ميگردند

 روزانه بليتهاي دريافتي از مردم را از راننده تحويل و   که 
آنند و در صورتي آه  همچون مثقال طال در زرگري وزن مي

در اينحال .آنند ننده را توبيخ ميمقداري از آن آم باشد، را
 در برخی از مسافران که قادر به پرداخت پول بليط نيستند 
آنند و  ارائه بليت آوتاهي آرده و با راننده مشاجره مي

زمانيكه اين مسأله را به مسؤوالن شرآت واحد اطالع 
ند؛  تقصير بی پولی مردم را هم به گردن رانندگان ده مي

   .اتوبوس مياندازند
 مصطفي نوريان، مديرعامل شرآت اتوبوسراني تهران و 

   يکی از مزدوران دستگاه واليت فقيه  نه تنها حومه
درخواستهای کارگران و رانندگان اتوبوس در تهران را غير 

رانندگان شرآت واحد توقع ": آند يقانونی ميداند  بلکه تاکيدم
ت بن چرا آه شرآت واحد موظف به پرداخ. غيرقانوني دارند

غيرنقدي نيست و آنها انتظار دارند تا از مزاياي ساير 
   ".آارآنان شهرداري برخوردار باشند

 10 اين در حالی است که شرکت واحد روزانه بيش از  
 رانندگان  .ميليون نفر مسافر را در تهران  حمل و نقل مينمايد

شرکت واحد نه تنها حقوق حقه  خود را دريافت نميدارند 
گيری مطالبات صنفی توسط کارگران ؛ موجب شده بلکه  پي
  .نفر از همرزمانشان اخراج گردند17است که 

مزايايی که ديگر  کارگران شرکت واحد ممعتقدند که 
بر اثر مبارزات خود بدست آورده اند ؛ مثل " دولت" کارکنان

 هزار تومانی ؛ لباس کار ،جزء الينفک مزايای هر 40بن 
لين جيره خوار شرکت واحد تصميم مسؤ.  کارگری ميباشند 

دارند مثل همه مزايای بحق کارگران  در سراسر ايران اين 
  .حقوق  را نيز پايمال نمايند

اين در حالی است که مزايای فوق در شرکت واحد به  کسانی 
. که بر عليه کارگران عمل مينمايند به راحتی تعلق ميگيرد

  .قرار گرفته استاين  تبعيضات نيز  مورد اعتراض کارگران 
بواسطه  افشاگری کارگران و رو کردن  دست  عواملين 

از کارگران پيشرو شرکت  نفر 17 مزدور انجمن اسالمی ؛  
. اين شرکت   اخراج گردييده اند" مدير عامل"واحد توسط 

اين در حالی است که مديران مزدور شرکت واحد؛ کارگران 
يض منطقه و خطوط اضافه آاري، تعومبارز را تحديد به قطع 

گونه  و جلوگيري از ارتقاء رتبه، احضارهاي مكرر آه هيچ
  . ميسازند وجود ندارد، مواجه برای آنان  یتوجيه

اعتراض روز چهارشنبه کارگران شرکت واحد ؛ درحقيقت 
سرپرست اداره حقوقی شهرداری " پس از مالقاتی است که با

د را عملی آنها نه تنها قولهای خو. صورت گرفته " تهران
   .ننمودند بلکه شدت فشار بر کارگران را افزايش دادند

  
 رانندگان شرآت واحد از دريافت حقوق آامل آه پاسخگوي 

 حداقل دستمزد  آنها درخواست . مخارج آنها باشد، محرومند 
  . را دارند هزار تومان است، 250به خط فقر آه 

  
 500و هزار 10 حدود هم اکنون در شرکت واحد  تهران ؛

راننده   در شيفت صبح و بعد از ظهر مشغول به فعاليت و 
  . جابجايي مسافران هستند
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  !کارگران ايران تنها نيستند       
  

برای حمایت از کارگران و زحمتکشان ایران در مقابل 
داری جمهوری اسالمی تهاجمات و حمالت دولت سرمایه

ندگان زیر با ایران، به حقوق اوليه دموکراتيک؛ ما امضا کن
ترتيب و سازماندهی و برگزاری هفته حمایت از کارگران 

کارگران ایران تنها «: ایران با صدای رسا اعالم می کنيم
  » !نيستند

هدف ما حمایت از کارگران و زحمتکشان ایران است که 
-مورد ارعاب و توهين و کشتار توسط مزدوران دولت سرمایه

  : تحقق نکات زیر هستيمما خواهان. داری قرار گرفته اند
احقاق تمام مطالبات کارگری از جمله حق  •

اعتصاب؛ حق ایجاد تشکل مستقل کارگری؛ حق بيان و 
 ؛... و  تجمع

پایان بخشيدن به تمام حمالت فيزیکی،  •
ها؛ کشتار و شکنجه کارگران و زحمتکمشان در دستگيری
 ها و شهرهای کردستان؛کارخانه

  . زندانيان سياسیآزادی بدون قيد و شرط تمام •
  

-در هفته حمایت از کارگران و زحمتکشان ما در سطح بين
المللی در هر کشوری که ساکن باشيم، نسبت به توان و 
امکانات و نيروی خود در اشکال مختلفی نظير تظاهرات در 

های دولت جمهوری ها و کنسولگریمقابل سفارتخانه
-ت به زباناسالمی یا هر مکان مناسب دیگر، ترتيب جلسا

های رادیویی و تلویزیونی و های محلی، مصاحبه
آوری کمک مالی برای کارگران، مراجعه به مطبوعاتی، جمع

های کارگری برای جلب حمایت و همبستگی و اتحادیه
ترین حمایت و همبستگی ما وسيع. غيره، اقدام خواهيم زد

ب کارگری را در سطح جهانی را در دفاع از کارگران ایران جل
  .خواهيم داد

  
  !ها و رفقا ایطبقهدوستان،هم 

المللی در این اطالعيه را امضا کنيد و سازماندهی بين
  .حمایت از کارگران و زحمتکشان را با هم آغاز کنيم

هفته اول ماه اکتبر را به هفته حمایت از کارگران و 
بگذاریم صدای کارگران و . زحمتکشان ایران مبدل کنيم

 جهان در هر کارخانه و محل کارگری و نيروهای مترقی
  :  شهرهای کردستان شنيده شود که

  »!کارگران ایران تنها نيستند«
  

 » کارگران ايران تنها نيستند «: هماهنگ کنندگان
 
  -----------------------------------------------------  
  

اطالعيه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار 
 دستگيری فعالين کارگری و کرمانشاه در مورد

 اجتماعی
   

به سازمانهای کارگری و مدافع حقوق بشر در سراسر 
 جهان

   
درجریان ناآراميهای واعتراضات اچتماعی اخير درشهرهای 
مختلف تعداد زیادی از جوانان، فعالين اجتماعی وکارگری د 
ستگيرشده اند، ازجمله این فعالين می توان به خانم رویا 

ای برهان د یوار گر اشاره کرد که هنوز در طلوعی و آق
بازداشت هستند، اما این روند محد ود به جریان اعتراضات 
نشده ودرپی آن تعقيپ و فراخواندن  به اطالعا ت وباز جو 
ئی های متعد د و مکرری  نسبت به فعالين کار گری د ر 
شهر سنندج صورت گرفته این افراد که مورد بازجوئی 

 -2 اسمائيل کا ظمی -1:رفته اند عبارتند ازوارعاب قرار گ
  . خا لد سواری-4 هادی احمدی -3محمد نعمتی 

 مااین شيوه ی بر خورد را که ، آشکارا  نقض ابتدائی ترین 
حقوق انسانيست ، محکوم می کنيم وآنرا طرحی برای 
ارعاب وترساندن انسانها وبخصوص کارگران ازپيگيری 

آزادی فوری وبی قيد شرط حقوقشان می دانيم  وخواهان 
رویا طلوعی وبرهان دیوارگر ومنع تعقيب وبازجوئی ازفعالين 

  .یاد شده  هستيم 
    

  انجمن صنفی کارگران برق وفلزکار کرمانشاه
  

                            8/6/1384  
  - -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- ---  
  

  اتحاديه های آزاد کارگریالمللي بين  کنفدراسيون
 

  تشکيالت اتحاديه جهانی کارگری               
افزایش اذيت و آزارهای اخير فعالين اتحاديه ای 

  در ايران را محکوم ميکند
  

   2005نهم سپتامبر , بروکسل
به پايان بخشيدن کمپين  ,  ICFTUامروز اتحاديه جهانی 

كای آارگران شرآت واحد سندياذيت و آزار مقامات و فعالين 
به آنها گوشزد , اتوبوسرانی تهران و حومه توسط دولت

  .نمود
 سپتامبر بدنبال اعتراض به 7ه ای در روز ين اتحاديفعال

در ,  تومان است40000حقوق های معوقه خود که بالغ بر 
ن صورت بود که ياعتراض آنها به ا.  ر شدنديتهران دستگ

ضمن , د را روشن گذاشتندرانندگان اتوبوس چراغهای خو
  .رساندندينکه مسافران را هم به نقاط مختلف شهر ميا

اختالل در " سپتامبر به دادگاه برده شده و به 8آنها در روز 
د ضمانت آزاد يمتعاقبا به ق.  متهم گشتند" نظم عمومی

  .شدند
Guy Ryder جنرال سکرتری ICFTU , ضمن نامه ای به رئيس

نگرانی خود را در , د احمدی نژادجمهور جديد ايران محمو
ابراز , مورد واقعه اخير که در صدر اتفاقات گذشته ميباشد

واقعه ای که به کمپين آزار و اذيت مداوم و مبرم . داشت
, ت اتوبوسرانی معتلق به حکومتتوسط مديریت شرک

  .افزايدمي
ه يندگان اتحاديهر زمانی که نما: " نوشتGuy Ryderآقای 
, ات کارگران را ابراز داشتنديقات کرده و شکات ماليريبا مد

ز يگری نيکارگران د.   کاری و اخراج روبرو گشته انديآنها با ب
ت از يض منطقه و خطوط و محروميتعو, با قطع اضافه کاری
  ."ل موجهی مواجه شده انديچ دليارتقاء رتبه  بدون ه
 17ز در مورد اخراج ي در گذشته نICFTU: "وی ادامه ميدهد 
 به 2005ل الی ژوئن يطی ماه آور, کايتن از اعضاء سند

 نفر هم در 17ن يهمه ا.  ان شما اعتراض کرده بودينيشيپ
ل ين مجمع عمومی آن دخيه وسازماندهی اوليجاد اتحاديا

 به عنوان 2005بوده  و هم در مجمع عمومی سوم ژوئن 
  ."ئت مدیره  انتخاب شده بودندياعضاء ه

فعال , وانگريت که برهان دين واقعيار در کنار يع اخيوقا
هنوز , ربط دستگير شده بوديک واقعه بيه ای که در ياتحاد

ت استانداردهای کار ينشان خوبی از رعا, آزاد نشده است
  . د ندارديتوسط دولت جد, ن المللی کاريسازمان ب

ن امر برای چهره های يا: "   گفت Guy Ryderامروز آقای 
نکه يا مبنی بر ايای متقاعد کردن دند در چالش بريدولت جد

مترصد است حقوق کارگران را احترام بگذارد و مقاوله نامه 
ما .  ستيشروع خوبی ن, ت کندين المللی را رعايهای ب

م گرفت و ير نظر خواهيک زيت را از نزديهمچون گذشته وضع
ن يم تا ايدهيم ادامه ميقی که بتوانيبه آوردن فشار از هر طر

  ."ميرطرف سازمسائل را ب
)ICFTU  (145 مرکز اتحاديه ای 234 ميليون کارگر را در 

.   کشور در دنيا نمايندگی ميکند154  در ICFTUوابسته به 
ICFTUهمچنين عضو اتحاديه های جهانی ميباشد    .

http://www.global-unions.org   
 621 018از طریق شماره تلفن  , لطفا برای اطالعات بيشتر

  . تماس حاصل نماييدICFTU با بخش خبری  + 32 476
  

اتحاد بين المللی در حمايت از "ترجمه و تکثير از 
  "کارگران در ايران
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  ديدگاه                         
  

  تاثيرات جنبش سنديکائی بر جنبش 
   عمومی دمکراتيک

       
  -  منصور اسالو                            

  
  )   ايران (  فرهنگ توسعه به نقل از نشريه        

   
(  تاريخ يكصد ساله اخير آارگران و زحمتكشاني آه تحت اين واژه در 

گردهم آمدند تا براي حل مشكالت و سختي هايشان گفتگو آنند و ) سنديكا 
راه حل پيدا آنند به اين واژه جهاني خو گرفتند و با اين واژه آه بار تاريخي 

تشكيالت . خشي تاريخي و طبقاتي داشته است معيني در حق طلبي و آگاهي ب
خود را ساختند و به امر مبارزه پرداختند آه حاصل آن بطور مثال بوجود 

ترجمه متون زيادي از .  بيمه هاي تأمين اجتماعي بود –آمدن وزارت آار 
زبان هاي ديگر آه به امر مبارزه طبقاتي و تعادل اجتماعي آمك مي آرد ، 

شكل گرفت و تحت عنوان سنديكا و افراد متعلق به توسط سنديكايي ها 
شوراي متحده سراسري اتحاديه هاي آارگري ايران يك انقالب فرهنگي در 
محرومان ، آارگران و حتي دهقانان صورت گرفت ، بطوري آه در 
بسياري از مناطق روستايي نيز اتحاديه هاي دهقاني همان سنديكاهاي دهقاني 

آنها و آگاهي بخشي هاي آنها در دوره دولت ملي شكل گرفتند آه مبارزات 
از مالكين آسر و به سهم % 15دآتر مصدق باعث شد آه بهره مالكانه 

  . آشاورزان و دهقانان باز گردد 
   اسالومنصور                                       

 هيأت مديره سنديكاي آارگران شرآت واحد اتوبوسراني تهران و رئيس
  حومه

   ***********************************        
وقتي از سنديكاها به عنوان آموزشگاه پايه اي و اوليه 
دموآراسي سخن مي گوئيم داليلي تاريخي و جغرافيايي 

اما در آغاز به ماهيت روش . پشتوانه اين ادعا ست 
. سنديايي نظري مي اندازيم تا موضوع روشن تر شود 

واژه اي فرانسوي آه بيش از صد  ) Syndicat( سنديكا 
سال پيش به همراه نوگرايي ها و نوجويي هاي زندگي وارد 

دوران قبل از انقالب مشروطه ، بعد از اعزام . فرهنگ ما شد 
دانش آموزان توسط اميرآبير به اروپا و خصوصًا فرانسه آه 
مهد فرهنگ و دانش و دموآراسي در آن روزگار بود ، و 

سوي براي بسياري از درباريان و سخن گفتن به فران
. روشنفكران و با سوادان آن روزگار مزيتي به شمار مي آمد 

آما اينكه هنوز هستند پيرزنان و پيرمرداني آه در 
گفتگوهايشان به نشانه تشخص واژه يا ديالوگي را به 
فرانسوي بيان مي آنند و در آن هنگام چشمهايشان برق 

اي اتحاديه ، تشكل ، گروه سنديكا به معن. خاصي مي زند 
 عربي –هاي آارگري و اخيرًا انجمن صنفي به زبان فارسي 

اما در عمل براي آن آارگراني آه با عمل . ما ترجمه گرديد 
راديو ، . ( درگير اين واژه شدند ، سنديكا همان سنديكا بود 

تلويزيون ، آامپيوتر ، دموآراسي ، فريزر ، اتوبوس ، ميني 
در تاريخ يكصد ساله ... )  فرآانس ، فيزيك ، بوس ، آنتن ،

) سنديكا ( اخير آارگران و زحمتكشاني آه تحت اين واژه 
گردهم آمدند تا براي حل مشكالت و سختي هايشان 
گفتگو آنند و راه حل پيدا آنند به اين واژه جهاني خو گرفتند 
و با اين واژه آه بار تاريخي معيني در حق طلبي و آگاهي 

تشكيالت خود را . اريخي و طبقاتي داشته است بخشي ت
ساختند و به امر مبارزه پرداختند آه حاصل آن بطور مثال 

.  بيمه هاي تأمين اجتماعي بود –بوجود آمدن وزارت آار 
ترجمه متون زيادي از زبان هاي ديگر آه به امر مبارزه 
طبقاتي و تعادل اجتماعي آمك مي آرد ، توسط 

رفت و تحت عنوان سنديكا و افراد سنديكايي ها شكل گ
متعلق به شوراي متحده سراسري اتحاديه هاي آارگري 
ايران يك انقالب فرهنگي در محرومان ، آارگران و حتي 
دهقانان صورت گرفت ، بطوري آه در بسياري از مناطق 
روستايي نيز اتحاديه هاي دهقاني همان سنديكاهاي 

و آگاهي بخشي دهقاني شكل گرفتند آه مبارزات آنها 

هاي آنها در دوره دولت ملي دآتر مصدق باعث شد آه بهره 
از مالكين آسر و به سهم آشاورزان و % 15مالكانه 

  سازمان و آموزش سنديكايي . دهقانان باز گردد 
سنديكاها مدرسه آموزش روابط دموآراتيك و دموآراسي 

نهاد سنديكايي از آف جامعه آغاز به رشد و نمو . هستند 
افراد يك آارگاه يا شرآت يا آارخانه به صورت . ي آند م

داوطلبانه و بر اساس آگاهي يافتن از وضعيت جامعه خويش 
و تالش براي تحول و دگرگوني شرايط زيست خودشان 

عناصري از آارگران آه آگاهي بيشتري . گردهم مي آيند 
يافته اند ، خوآموزي آرده اند يا با نگاه ژرف تري به جهان 

رامون خودشان نگريسته اند پيش مي افتند و ديگران را پي
پس از آنكه تعدادي از . دعوت به حضور و گفتگو مي نمايند 

افراد بر اثر شنيدن دعوت همكاران خود به يكديگر پيوستند ، 
افراد در مجامع عمومي . مجمع عمومي برقرار مي شود 

اره هر درب. وجلسات عمومي آامًال خود مختار و آزاد هستند 
موضوعي آه به آار و حقوق آارشان مربوط مي شود گفتگو 

. همه با هم برابر هستند . مي آنند و نظر مي دهند 
برتري افراد فقط به . هيچكس بر هيچكس رجحاني ندارد 

واسطه آگاهي و دانشي است آه به ديگران ارائه مي 
دهند و سعي در باال بردن ميزان آگاهي همكاران مي نمايند 

سازمان سنديكا از همين جا شكل مي گيرد ، افراد پس از . 
حضور در جلسات عمومي و باال بردن ميزان دانش خود 
نسبت به امر زندگي و معيشت و آگاهي عمومي از 
وضعيت اقتصادي اجتماعي شهر و ديار و آشور خودشان و 
ديگران در جهان به طرف تشكيل مجمع عمومي حرآت مي 

همترين و اثر گذارترين واحد مجمع عمومي م. آنند 
اين امر در سنديكاهي آارگري و . سازماني سنديكا هاست 

به همين دليل دموآراتيك . آارفرمايي هيچ فرقي نمي آند 
جلسات را سنديكاها تشكيل مي دهند ، چرا آه همه با 
حقوق برابر و يكسان در آنها شرآت مي آنند و هيچ مقام و 

افراد را در سنديكا مورد منصبي نمي تواند حق عمومي 
در مجمع عمومي همه نظر مي دهند ، . تعرض قرار دهد 

سؤال مي آنند ، توضيح مي دهند ، پاسخ مي گويند و حق 
دارند براي نمايندگي در سازمان هاي مختلف سنديكا و 
. ارگان ها و ارآان سنديكاها خود را معرفي و آانديد نمايند 

أي تك تك افراد سنديكا اينجا مجمع عمومي است آه با ر
حق دارد آزادانه نظر بدهد ، آانديد شود ، آانديد نمايد و 
رأي بدهد و آراي اآثريت افراد حرف آخر را در هر موردي مي 
زند ، ضمن آنكه اقليت هم از آن پس بايستي از رأي اآثريت 
. تبعيت نمايد و همه براي پيشبرد امور سنديكا تالش نمايند 

حق را دارد در آنفرانس هاي هفتگي و اما اقليت اين 
سؤال آند ، و اگر . جلسات عمومي نظريات خود را بگويد 

متوجه سير غلطي در طي امور شد ، نكته ها را گوشزد 
نمايد و در انتخابات بعد شرآت آند و اگر توانست رأي آزاد 

اينجا در اولين مرحله تشكيالتي . افراد را بدست بياورد 
كا ، اعضاي سنديكا با فرآيند شدن سازمان سندي

دموآراسي به بهترين شكلي آشنا مي شوند و با عملي 
ترين شيوه آن را به آار مي برند يعني فرآيند ، حق آزادي 
بيان ، مسئول بودن در برابر بيان ، حق پرسش ، حق 
پاسخگويي ، حق آانديدا شدن ، حق آانديدا آردن ، حق 

الش سازنده براي به انتخاب آردن و انتخاب شدن و حق ت
آرسي نشاندن نظريات خود با تكيه بر آراي عمومي و حق 
حضور برابر حقوق رأي اقليت در آنار اآثريت و تالش براي 

آه همه اين . آنكه در آينده بتواند رأي اآثريت را بدست آورد 
ها با تكيه بر رفتار عمل گروه گرايانه و به نفع اآثريت 

ش هاي صادقانه و مسئوالنه رأي آه با ديدن تال. اعضاست 
مرحله بعد انتخابات . به نظريات و عملكرد افراد مي دهند 

آه پس از آن . ارآان سنديكا توسط مجمع عمومي است 
آه يك اساسنامه پيشنهادي را آه قبًال از سوي اعضا مورد 
بررسي و تحقيق قرار گرفته و همه سعي آرده اند نقاط 

ند و بر نكات قوت آن بيفزايند ، ضعف پيشنهادي اش را آم آن
براي تصويب در مجمع عمومي توسط هيأت مؤسس آه از 
همان افراد آگاه اوليه آه ديگران را براي تشكيل سنديكا 

در جلسه مجمع عمومي . دعوت مي آنند ارائه مي شود 
  اساسنامه پيشنهادي مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس 
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   .... برتاثيرات جنبش سنديکائی         
  
  

بعد از اصالح و تصويب . مواد آن به رأي گذاشته مي شود 
اساسنامه ، انتخاب هيأت مديره سنديكا و بازرسان آن آغاز 
مي شود هيأت مديره معموًال با آانديدا شدن و خود را به 

اما در بسياري از . مجمع معرفي آردن انتخاب مي شود 
اتي ظاهري و جاها و مراآز افراد بنا به خصلت هاي حي

تواضع بي دليل آانديدا نمي شوند در نتيجه حاضرين ، 
آساني را آه فكر مي آنند صالحيت انجام امور را دارند با 
خواهش و تمنا آانديدا مي آنند و سپس رأي گيري صورت 
مي پذيرد آه بنا به پيش بيني اساسنامه تعداد افراد هيأت 

علي البدل ، مديره و علي البدل و بازرسان و بازرسان 
مشخص شده است آه به ترتيب اآثريت آرا انتخاب مي 
شوند و آساني آه آراي آمتري دارند عضو علي البدل 

بعد از . هيأت مديره و همچنين بازرسان قرار مي گيرند 
انتخاب هيأت مديره و بازرسان ، آنها از بين خود رئيس و 

ي و نايب رئيس و دبير و خزانه دار و مسئول روابط عموم
ديگر مسئولين هيأت مديره را طبق اساسنامه با آراي 

و ساز و آار . اآثريت و با توافق جمعي انتخاب مي آنند 
مجموعه اين توضيحات در . سنديكا آغاز به آار مي نمايد 

نحوه انتخابات تشكيالت دروني سنديكا ، نشان آشكار از 
ديگر توجه به آراي عمومي ، بدون دخالت هيچ نيرو و نهادي 

و آنكه همه جا اين آراي عمومي است آه به . دارد 
اساسنامه ، هيأت مديره ، بازرسان و در نتيجه به سياست 

مجموعه اين روش چيزي . هاي سنديكا ، شكل مي دهد 
از . به جز آموزش دموآراسي در تئوري و در عمل نيست 

همين جا زمينه آموزش تئوري دموآراسي تبديل به عمل 
افراد با . در نهادهاي پايه اي جامعه مي شود دموآراتيك 

در . فرايند دموآراسي و روش هاي آن آشنا مي شوند 
همين راستا بر ارزش وجودي خويش و قدرت انتخاب خويش 

قدرت و منزلت رأي و نظر خود را مي . آگاهي مي يابند 
فهمند و مهم بودنشان براي خويشتن و جامعه را درك مي 

ك رأي آنها تعيين آننده ترين رأي براي آنند ، گاه همان ي
تعيين سرنوشت امري مهم جلوه مي آند و همه اين روال 
به باال بردن سطح اعتماد به نفس و سالمتي روان آنها 
آمك مي آند ، انساني آه مي فهمد خودش و رأي و 
نظرش مهم و تأثير گذار است و اوست آه جزو بازي گردان 

 افسردگي و ناراحتي هاي هاي زندگي خودش است ، دچار
روحي و رواني نمي شود در نتيجه به سوي انحطاط و 
اعمال نا اميدانه همچون اعتياد و فساد و افيون ها نمي رود 

لذت درك از خويش و دانستن اينكه ديگران براي او و رأي و . 
روحيات نا اميدانه ، تنگ نظرانه ، . نظر او ارزش قائل هستند 

اينكه افراد . خواهانه را آاهش مي دهد فرد گرايانه و خود
ببينند در ساختن چيزي آه به آن اعتقاد دارند و در شكل 
گيري آن نقش داشته اند ، حضور دارند ، آنهارا از بند 
بسياري از خلل هاي اجتماعي دور مي آند ، در مبحث 
روانشناسي اجتماعي و درستي و اينكه انسان اجتماعي 

ايگاه واقعي خود را مي يابد بسيار در اجتماع دموآراتيك ج
بحث شده است و روش هاي درماني مدرن و نوين در 
بسياري از افسردگي ها و حتي بيماران رواني و جنايتكاران 
بيمار نشان داده است از اصلي ترين علت هاي بروز اين 
گرفتاري ها تنهايي و احساس بي ثمري آردن و بي 

دآي آدمها بوده توجهي ديدن در سنين بخصوصي در آو
است و راه درمان توجه انساني و مسئوالنه به انسانها بوده 
است آه در ساختارهاي دموآراتيك همچون سنديكا ها و 
احزاب به عينه درستي اين نظريات ديده ميشود ، مثًال در 
سنديكاي ما آارگران شرآت واحد اتوبوسراني تهران ، 

ده اند ، حتي سيگار بسياري از افراد از زماني به سنديكا آم
آشيدن را ترك آرده اند و جلوه هاي مثبت زيادي از رفتار 
جمعي در خانواده هايشان اثر گذاشته است و درك تازه اي 
از زندگي پيدا آرده اند آه در طوالني مدت به بهبود شرايط 

  . اجتماعي آمك خواهد آرد
  

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

  چهره ات را می شناختيم،
                  با قدمهای آهسته

  .                   که امواج مه آلوِد پشت پنجره را می دريدی
  صدايـت را می شناختيم،

                          که در ولوله ی آهن و سرب،
                                    شقايق های فالت بزرگ را به 

  .رايی می خواندهمس
  و نامت را،

  .که بر صخره های سخت به خون حکاکی کردی       ... 
  تو را می شناختيم،

  .                  تو را می شناسيم
  با شهامت تو بيدار شديم، 

                            با شقاوت بر زندگی می تازيم،
  .شق می ورزيم                                     و به نازکی ع

  
  ... سال گذشت17

  
 به دست 1367خاطره هزاران زندانی سياسی که در تابستان 

رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی در ايران قتل عام شدند را 
  .گرامی بداريم

بزرگداشت خاطره مقاومت و شکست ناپذيری زندانيان 
ه برای سرنگونی رژيم اسالمی سياسی بخش مهمی از مبارز

  .است
  :ن مناسبت برنامه ای به شرح زير تدارک ديده ايمبه همي

  
خود ويژگی زندان " ارائه بحثی تحت عنوان  -1

  توسط مژده ارسی زندانی سياسی سابق"زنان
  
 موسيقی -2
 
، متن و اجرای "با من برقص" روخوانی نمايشی  -3

 هايده ترابی: تک خوانی
 
 بحث و گفتگو -4
  

  16 ساعت 2005 سپتامبر 24شنبه : زمان
 Bernhard str. 12 – Paradox – ( Linien   :مکان

2, 3, 10, Haltestelle: Sielwall)   
  

  ) يورو3برای افراد بيکار ( يورو 5: ورودی
  

  )شهربرمن (     گروه زنان ايرانی           
  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 8

  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ....  مرکل نيز يک زن                 
  

                   
م از اينکه خانم مرکل قبل از آنکه يک زن باشد، رئيس بگذري

 است و نظراتش را همواره در CDUحزب دست راستی 
او هيچ گاه . راستای سياست های اين حزب، بيان کرده است

درباره دفاع از حقوق زنان در آلمان صحبت نکرده و بر 
عکس، برای مثال در رابطه با بحث کورتاژ به يک طرح 

هت آزادی نسبی زنان برای کورتاژ نيز رأی بسيار ولرم ج
منفی داده و طرح سهميه بندی برای اعمال حضور برابر 

  . زنان با مردان را رد کرده است
اما با وجود اين، سئواالتی از اين قبيل طرح می شود که چون 
جنسيت خانم مرکل، مؤنث می باشد، آيا برای هم جنسان او 

  کافی است تا به او رأی دهند؟
ا برعکس، برای زنان شرم آور است که بجای رأی به هم ي

  جنس خود، به يک مرد رأی دهند؟
آيا يک زن به صرف اينکه يک زن . سئوال بسيار مهمی است

است، نماينده زنان محسوب شده و مدافع هم جنسان خود 
خواهد بود؟ سئوال تکميلی اين است، آيا جنسيت کسی که 

ت، مهم نيست؟ آيا تنها برنامه نماينده و مدافع حقوق زنان اس
و قوانينی که در جامعه پياده می گردد و از آن دفاع به عمل 
می آيد، تعيين کننده است؟ حال مجری آن چه مرد و چه زن، 

  فرقی نمی کند؟
اگر هر سئوال را در جای خود بررسی کنيم، نتيجه اين می 
. شود که شرط الزم برای دفاع از حقوق زنان، جنسيت است

وشن است که برخی مردان آگاهی خوبی نسبت به حقوق ر
زنان دارند و با تمام وجود ابراز آمادگی می کنند تا از حقوق 

اما بايد دقت شود، اين مردان با . زنان دفاع به عمل آورند
پايمال کردن منافعی که تا به حال داشته اند،  از حقوق  زنان 

 که اين دو و مسلما شرايطی پيش می آيد. دفاع می کنند
در چنين حالتی . منفعت در مقابل هم عرض اندام می کنند

طبيعتا مردان به دنبال منافع خود روان می گردند و هيچ گاه 
نمی توان تصورکرد، يک مرد در نقش يک زن، منافع او را 

زيرا يک مرد، مرد به دنيا آمده، مرد . به طور واقعی درک کند
کند و هر چقدر آگاهی در تربيت شده و مردساالر زندگی می 

رابطه با حقوق زنان و نقش فرودست آنان در جامعه و ستمی 
که بر آنان می رود، داشته باشد، هيچ گاه نمی تواند آن 
تحقيری را که زنان در جزئی ترين روابط انسانی به طور 

بنابراين بايد زن بود و . روزانه لمس می کنند، درک نمايد
روشن .  حقوق هم جنسان خود کردمردان را وادار به پذيرش

است که نمی توان به آگاهی و درک مردان در دفاع از حقوق 
  . زنان اتکاء کرد و آنان را به جای خود انتخاب نمود

در اينجا هزار بار تأکيد می کنم که زنان در راه مبارزه برای 
. بدست آوردن حقوق خود، بدون مردان ناموفق خواهند بود

اق حقوق زنان، در وهله اول نيازمند آگاهی مبارزه برای احق
اتوپيای " جزيره زنان"مردان به اين حقوق است وگرنه 

  . ناقصی بيش نخواهد بود
  . اينجا بحث بر سر نمايندگی از حقوق زنان است

بنابراين اگر از کانديداتوری رياست جمهوری صحبت می 
 کنيم، يا اگر از نمايندگی در مجلس، از کميته مرکزی يک
حزب، يا از يک  کميسيون کاری حرف می زنيم، تنها بر اين 
امر تأکيد می کنيم که زنان می بايست خود، نماينده هم جنسان 

خود در اين ارگان ها باشند و نبايد مردان را به نمايندگی خود 
  .انتخاب کرده و به حضور آنان اتکاء نمايند

ی اينکه آيا صرف زن بودن برا. حال به سئوال دوم می رسيم
از حق زنان دفاع شود، کافی است؟ اينجاست که آنگال مرکل 

و ديگر فرقی . با ريش و سبيل  در مقابلمان قد علم می کند
مهم  اين است که . نمی کند که اين کانديدا، خود يک زن است

اين زن از حقوق زنان صحبت کند و برای جايگاه هم جنسان 
نمايندگی از زنان، بنابراين شرط کافی برای . خود بکوشد

برنامه و طرح عملياتی است که از حقوق زنان دفاع به عمل 
  . آورد

اکنون ديده می شود که مجامع مختلف ايرانی، بسيار قاطع از 
سهميه بندی و حضور زنان در ارگان های رهبری و غيره 

هرچند که . در عمل، اما چيزی تغيير نمی کند. دفاع می کنند
 مهم ترين قدم در اعمال حضور برابر سهميه بندی، اولين و

زنان با مردان در اين مجامع ا ست، و  اين سهميه بايد به 
مردان تحميل شود وگرنه هيچ گاه شانس حضور برابر با 

اما . مردان در چنين ارگان هايی برای زنان فراهم نخواهد شد
بحث اينجاست که آيا تنها سهميه و باال بردن حضور زنان 

  کافی است؟
 درصد و 30تی در ميان احزاب خارجی که سهميه بندی ح

 درصد را به طور واقعی عملی کرده اند، باز می بينيم 50گاها 
که مردان دست اول را در رهبری دارند و در مواقع حساس، 

گويا . اين مردان هستند که جلو می آيند و مطرح می شوند
 زنان صرفا نقش سياهی لشکر را داشته و يا تنها سندی
. هستند برای اثبات مدرن بودن و طرفداری از حقوق زنان

چنين روشی به طور سمبوليک و مصنوعا در ميان احزاب، 
  .گروه ها و مجامع ايرانی نيز رواج يافته است

آنچه مهم است، آگاهی نسبت به حقوق زنان و اعمال آن در 
چنين آگاهی ای . صحنه اجتماع و در روابط انسانی است

حتی بسياری از فمينيست هايی که ادعای . استبسيار نسبی 
آگاهی نسبت به حقوق زنان را دارند، در مواقعی نشان می 
دهند که هنوز با شناخت کامل از سيستم و تربيت مردساالری 
فاصله داشته و هم چنان نيازمند دريافت روشنگری در اين 

نمی توان درجامعه ای  که طی هزاران سال . زمينه می باشند
تاريخ به صورت مردساالرانه، تکامل يافته است، زيست در 

اما از تأثيرات آن برحذر ماند و ادعای آگاهی کامل نسبت به 
بنابراين بايد اعتراف کرد که نه تنها عموم . آن را داشت

زنان، بلکه زنان فمينيست نيز تحت تأثير جامعه مردساالر، از 
 يک آگاهی نسبی رفتارهای مردساالرانه بری نيستند و فعال به

  .رسيده اند
تالش برای دست يابی به آگاهی فمينيستی و مبارزه برای جا 
انداختن مفاهيم، رفتارها، قوانين و اعمال ضد مرد ساالری، 
از جمله وظائف هر زن آگاه به حقوق جنس خود، در جامعه 

بنابراين تنها به چنين زنانی که نه تنها در حرف، بلکه . است
ور قاطع از حقوق زنان دفاع می کنند و با در عمل و به ط

کانديد کردن وحضور فعال خود در مقام های رهبری، در 
دولت و در هر ارگان مؤثر در سرنوشت مردم، دخالت می 

  .  نمايند، می توان و بايد اتکاء کرد
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   دو قطعنامه مصوب دهمين کنگره سازمان
  
  

   قطعنامه اول                  
تژی و مبانی تاکتيک های ما در استرا

  مبارزه با جمهوری اسالمی 
  

 سازمان ما برای آلترناتيو سوسياليستی در برابر - 1 
جايگزينی جمهوری . جمهوری اسالمی مبارزه می کند

اسالمی با خود حکومتی  اکثريت استثمار شونده و مزد و 
حقوق بگير، استراتژی  ما در مبارزه با جمهوری اسالمی 

 . است
ما با يک دولت سرمايه داری در شکل استبداد دينی و با  -2

استراتژی ما برای . تهاجم جهانی نئو ليبراليسم رو به روئيم
سرنگونی چنين رژيمی و سد کردن  آلترناتيوهای ليبرالی و 
برای مقاومت در برابر هجوم نئوليبرليسم جهانی، بسيج، 

 طبقات مزد تشکل و تجهيز نيروی اجتماعی سوسياليسم يعنی
و حقوق بگير، زحمتکشان، بيکاران و تهيدستان در راستای 

. خود رهانی و تأسيس حکومت دموکراتيک خودشان است 
متحدين درجه اول اين نيرو در سرنگونی جمهوری اسالمی، 
گرايشات برابری خواه و گرايشات ضد نئوليبراليسم اقتصادی 

حيط در جنبش های اجتماعی نظير جنبش های زنان؛ م
  . زيست، ملی و جوانان اند

 
مبارزه از امروز برای سوسياليسم به اين معنا نيست که  -3

 ما شرائط و موازنه نيروها را هم اکنون برای تحقق ضرورتًا
آلترناتيو سوسياليستی در برابر جمهوری اسالمی مساعد 

ارزيابی می کنيم؛ بلکه به اين معناست که اين استراتژی  
صل در دستور است و ما  بر آنيم که مبارزه مستقيما و بالف

سوسياليستی کارگران و زحمتکشان با استبداد و برای آزادی 
های سياسی و حقوق شهروندی در پيوند با مبارزه طبقاتی 
شان، به بستر شکل گيری آلترناتيو سوسياليستی از دل اين 

 با چنين آلترناتيوی مبارزه  و جايگزينی جمهوری اسالمی
  . شودتبديل 

ما تالش برای تغيير شرائط  نامساعد و موازنه قوا به  - 4
سود آلترناتيو سوسياليستی در برابر جمهوری اسالمی را 
وظيفه نامشروِط همين امروِز و محتوا و هدف تاکتيک های 

 صرفنظر از اين که اين تالش تا مقطع –خود تلقی می کنيم 
ما برسد يا  نتيجه مورد نظر سرنگونی جمهوری اسالمی به

  . نه
 تاکتيک محوری ما در سرنگونی جمهوری اسالمی، شکل -5

گيری يک جنبش دموکراتيک و ضد نئو ليبراليسم اقتصادی از 
جنبش های اجتماعی موجود در اتحاد با قطب ضد سرمايه 

  . داری ی طرفدار دموکراسی مشارکتی و برابری است
ه سود اين هدف عمومی تاکتيک های ما  تغيير موازنه قوا ب

 –قطب در برابر استبداد حاکم وهمه آلترناتيوهای رقيب اش 
  -از فاشيست تا دموکرات و از سلطنت طلب تا جمهوری خواه 

  . است
 مشارکت فعال کارگران و زحمتکشان در مبارزه عمومی -6

عليه استبداد و برای آزادی های سياسی و شهروندی، به 
پوشی ناپذير از مبارزه شرطی  می تواند بخشی حياتی و چشم 

طبقاتی و پيکار آنان برای دموکراسی سياسی و رهائی باشد 
که مداخله آنان در اين مبارزه عمومی، با صف مستقل و از 

موضع طبقاتی خودشان و نه همچون متحد و همراه و حامی 
  . جريانات بورژوائی صورت بگيرد

يگر در مبارزات ميان طبقات دما مداخله سوسياليستی  - 7
بايد برای دامن زدن به تعارضات و شکاف های درونی آن ها 
به قصد هرچه ضعيف تر و منزوی تر کردن موقعيت و نفوذ 
جريانات، سياست ها و افکار ضد سوسياليستی و ضد 

 –کارگری؛ تالش برای سوق دادن گرايشات و عناصر مستعد 
  به گرويدن به  مواضع دموکراتيک،–اگر وجود داشته باشند 
به حامی هيچ ما  بدون تبديل شدن ،مترقی و سوسياليستی

طبقه و حزب و جريان و شخصيتی در برابر مرتجع تر يا 
دخالتگری سوسياليستی در . عقب مانده تر از خودش باشد

 يا –مبارزه درونی طبقات ديگر با آن نوع دخالتگری که ما را 
ل کند،  به حمايتگر يکی از طرفين دعوا تبدي–طبقه کارگر را 

اين مداخله اگر مداخله ای باشد که هريک . ذاتًا در تضاد است
  تقويت کند و به طبقه کارگراز طرفين دعوا را در برابر  

 و يا برهم خوردن موازنه بين طبقات آنضعف مبارزه طبقاتی 
ديگر به زيان آلترناتيو کارگری کمک کند، يا کارگران را به 

 –ر اندازه دموکرات و مترقی  ه–حامی و دنبالچه هر جريانی 
، کارگرانتبديل کند، مداخله ای از موضع مبارزه طبقاتی 

  . مداخله ای سوسياليستی نخواهد بود
 همکاری و ائتالف موقت با نيروهای غير طرفدار -8

سوسياليسم در جريان مبارزه عمومی دموکراتيک و ضد 
استبدادی تنها در مواردی موضوعيت دارد  که به تقويت 
مواضع کارگران و زحمتکشان يا به گشايشی در مبارزه 

مضمون تاکتيک های ما در همکاری . طبقاتی آنان کمک کند
با جريانات غير سوسياليست بايد تضعيف استبداد و از اين 
طريق ، خدمت به تسهيل مبارزه اردوی کار و زحمت برای 
سرنگونی رژيم و تسخير قدرت سياسی توسط اين نيرو باشد 

ه به هيچوجه تقويت قطب بورژوازی دمکرات  بجای و ن
  .اردوی کارگران و زحمتکشان در برابر رژيم 

 در پيکار برای دموکراسی و سرنگونی استبداد، وظيفه ما -9
بسيج و سازماندهی نيروی اجتماعی و طبقاتی خودمان است 
و تالش مان بايد اين باشد که قلعه استبداد با به ميدان آمدن 

 و قرار گرفتن اش در صف اول پيکار عمومی برای اين نيرو
ما هيچ وظيفه ای در ايجاد يا تقويت . دموکراسی ويران شود

يا حمايت از بلوک ها و جبهه های فراطبقاتی در برابر 
ضمن اين که برای تضعيف استبداد . جمهوری اسالمی نداريم

و تسهيل مبارزه اردوی کار برای برپائی خود حکومتی شان، 
توانيم تحت شرائطی از جنبش های ضد استبدادی می 

  .رفدار سوسياليسم هم بهره بگيريمدموکراتيِک غير ط
 شکاف فاجعه بار ميان مبارزه برای آزادی و مبارزه -10

 که از عوامل اساسی - برای نان در برابر جمهوری اسالمی 
  تنها از طريق پيوند مبارزه دموکراتيک –بقای رژيم است 

و روشنفکران با جنبش های مطالباتی کارگران و دانشجويان 
اين شکاف اساسًا از فرا نرفتن . زحمتکشان تأمين نمی شود

مبارزات مزد و حقوق بگيران و زحمتکشان از مطالبات 
صنفی و اقتصادی شان به مبارزات سياسی ناشی شده است و 
 برای بر طرف شدن اين شکاف، مبارزه برای آزادی و

درونی ی مبارزه مزد و حقوق بگيران و دموکراسی، بايد 
زحمتکشان بشود؛ و اين تنها از طريق ارتقأ مبارزات صنفی 

  . و مطالباتی آنان به سطح سياسی امکان پذير است
ما، هم به منظور از ميان رفتن شکاف ميان مبارزه برای 
آزادی و مبارزه برای نان، در جهت سياسی شدن جنبش مزد 

ت کشان پرچمدار شدن اين نيرو در و حقوق بگيران و زحم
مبارزه برای دموکراسی تالش می کنيم؛ و هم بمنظور ايجاد 
يک نهضت عمومی برای محاصره رژيم در ابعاد ملی؛ 
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تضعيف قدرت سرکوب و حکومت ناپذير کردن کشور برای 
حاکمان، از اتصال و پيوند جنبش دموکراتيک ضد استبدادی و 

اگر چه . ی استقبال می کنيمجنبش های اجتماعی و مطالبات
پيوند مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی در درون جنبش 
کارگری برای ما اولويت استراتژيک دارد، اما هيچ يک از 
اين دو سطح پيوند، جای ديگری را پر نمی کنند و نبايد در 

  .برابر هم قرار داده شوند
=============================     

  
     قطعنامه دوم                   

  در باره ائتالف با نيروهای غير سوسياليستی
  

ما باید منطق سياست های ائتالفی مان را منسجم تر 
  :در این زمينه دو مسئله اهميت اساسی دارد. کنيم

با جریانهای ) سوسيالستی( منطق کلی ائتالف چپ-اول 
  .غيرسوسياليستی

سئوال اول . اسخ داددر این مورد باید به دو سئوال مهم پ
می تواند با نيروهای "  این است که آیا چپ اصال

غيرسوسياليست وارد ائتالف ، همکاری و یا همراهی 
زیرا مخالفت . مثبت است" بشود؟ پاسخ این سئوال قطعا

چپ را به انزوا " اصولی با هر نوع ائتالف ميان این دو مسلما
ه آیا سئوال دوم این است ک. و فلج شدگی می کشاند

ائتالف ميان طرفداران سوسياليسم و نيروهای 
غيرسوسياليست، خواسته یا ناخواسته به حاشيه رانده 

یعنی بستر اصلی شکل گيری و ( شدن پيکارهای طبقاتی
نمی انجامد؟ پاسخ این ) گسترش جنبش سوسياليستی 

است که آری در غالب موارد چنين ائتالف هائی پيکارهای 
شيه می راند و خواسته و یا ناخواسته در طبقاتی را به حا

سطوحی به َآشتی طبقاتی می انجامد و آشتی طبقاتی 
در جامعه طبقاتی هميشه به ضرر طبقه کارگر و چپ می 

برای گریز از چنين خطری طرفداران سوسياليسم . انجامد
باید از شرکت در هرنوع بلوک فراطبقاتی، یا ائتالف عمومی 

با ) سازی های رایج" جبهه "یعنی( سياسی و پایدار
جریاناهای غيرسوسياليست خودداری کنند و به آشتی 

حتی به ( طبقاتی ميان بهره کشان و کارگران و زحمتکشان 
  .تن ندهند) صورت موقت

 شرایط مشخص اتئالف ميان چپ و جریانات - دوم
غيرسوسياليست در چشم انداز کنونی ميدان سياست 

  ایران
ول نيست، ناظر به ارزیابی از شرایط این مسئله ناظر به اص

سئوال این است که در شرایط کنونی ضعف . مشخص است
چه نيروئی شرایط ائتالف را تعيين می کند، " چپ ، قاعدتا

چپ یا نيروهای غيرسوسياليست؟ ما باید  از شرایط 
ائتالف . مشخص هر ائتالف ارزیابی روشنی  داشته باشيم

فریضه مذهبی نيست که با نيروهای غيرسوسياليست یک 
هدف ائتالف هميشه این . ما مجبور به انجامش باشيم

است که نفوذ خودمان را به عنوان یک نيروی طرفدار 
) به  عنوان یک نيروی سياسی" و نه صرفا( سوسياليسم 

گسترش بدهيم و یا شرایط عمومی را برای گسترش 
جنبش سوسياليستی یا الاقل بهبود شرایط زندگی پایه 

ی اجتماعی آن، مساعدتر سازیم؛ و گر نه  ائتالف با غير ها
هر چند که ما . سوسياليست ها به ضرر ما تمام خواهد شد

به عنوان یک نيروی سياسی در ميان " را صرفا
با این . غيرسوسياليست ها به نيروی مقبول تری تبدیل کند

مالحظات پاسخ به سئوال باال باید چنين باشد که در اوضاع 
 شرایط ائتالف با غيرسوسياليست ها را ما تعيين کنونی

بنابراین حتی . نمی کنيم آنها هستند که تعيين می کنند
برای بهبود شرایط ائتالف با غيرسوسيالست ها هم که 
شده، ما باید روی تقویت جنبش سوسياليستی و پایه های 

و حداقل الزم برای این کار، در . طبقاتی آن متمرکز شویم
وز ایران و جهان، بيش از هر چيز دیگر تمرکز بر شرایط امر

، و تالش برای تقویت )اقتصادی( روی مقابله با نئوليبراليسم
رها کردن این . جنبش اجتماعی کارگران و زحمتکشان است

حلقه کليدی جز نابودسازی چپ معنی دیگری نخواهد 
داشت، حتی اگر در پوشش سرخ ترین شعارها صورت 

است که رابطه ما را با نيروهای این حداقل . بگيرد
در شرایط کنونی . غيرسوسياليست به آزمون می کشد

ضعف چپ، آنها در هيچ ائتالفی این تمرکز ما روی خواست 
. ها و نيازهای پایه طبقاتی مان را به ما نخواهند بخشيد

جریانانهای بورژوائی در اپوزیسيون جمهوری اسالمی، البته 
 شرایط زندگی مردم و تامين روی کاغذ از ضرورت بهبود
چرا که چنين حرفهائی حاال . اجتماعی حرف می زنند

اما بهبود شرایط زندگی زحمتکشان فقط با . مالياتی ندارد
و این چيزی است . نيروی مستقل خود آنها شدنی است
اگر چنين " مخصوصا. که آنها هرگز با آن کنار نخواهند آمد

  .ته باشدجنبشی جهت گيری طبقاتی روشنی داش
  

  خط کلی سياست های ائتالفی ما در شرایط کنونی
  

 با توجه به دو مالحظه ای که در باال گفته شد ما ناگزیریم 
به " در شرایط کنونی ، ائتالف با غيرسوسيالست ها عمال

  . حوزه های زیرمحدود کنيم
 ائتالف هائی که مسئله قدرت سياسی را به طور - الف

همه . هایشان قرار نمی دهدمستقيم در کانون فعاليت 
تشکل های دفاع از آزادی ها، دفاع از زندانيان سياسی، 

هم " مبارزه عليه نابرابری های جنسی و ملی که غالبا
تشکل های غيرحزبی هستند و سازمان های حزبی به 
عنوان سازمان در آنها شرکت نمی کنند بلکه اعضای این 

 بر پایه یک فرد یک سازمان ها و نيز غيرسازمانی ها در آنها
  .رای شرکت دارند

 ائتالف های که برای سازماندهی اقدام مشخص و یا - ب
مطرح کردن خواست و مسئله ای مشخص شکل می گيرند 

راه اندازی یک " مثال. و به تشکل های پایدار نمی انجامند
  ....تظاهرات مشخص عليه جمهوری اسالمی 

هائی را تشکيل هم این ها بخش اعظم ائتالف " حاال عمال
می دهند که  فعاالن چپ با غيرسوسيالست ها سازمان 
می دهند و جالب این است که در این دو حوزه وزن فعاالن 

  . باالست" چپ نسبتا
 فروم اجتماعی پيشنهادی سازمان ما که در کنگره های - ج

قبلی مان به تصویب رسيده ا ست نيز در حقيقت مستلزم 
زیرا هر چند . اليست هاستشکلی ازهمکاری با غيرسوسي

فروم اجتماعی بر پایه پيوند جنبش های اجتماعی رادیکال و 
بر مبنای پيکار برای دمکراسی و ضدیت با نئوليبراليسم و 
امپریاليسم شکل می گيرد ولی مسلم است که دموکرات 
های غيرسوسياليست هم نه تنها می توانند بلکه باید 

  . اشندتالش شود که در آن شرکت داشته ب
  

  "فروم دمکراتيک" درباره                 
  

طرح فروم دمکراتيک که در کنگره های پيشين سازمان ما 
" تصویب شد نه تنها  در شرایط کنونی سياست ایران عمال

نمی تواند پا بگيرد بلکه با توجه به ضعف بی سابقه چپ آن 
در شرایط کنونی ، . را به زائده بورژوازی تبدیل می کند

نيروهای سوسيالست حتی اگر در یک ائتالف جنبشی با 
به زائده آنها تبدیل " غيرسوسيالست ها همکاری کنند عمال

خواهند شد و نخواهند توانست تاثيری بر اوضاع سياسی 
مگر این که مبنای ائتالف با تاکيد بر مبارزه . کشور بگذارند

امری که در طرح . ضدنئوليبرالی و ضدامپریاليستی باشد
در طرح فورم . فروم دمکراتيک مورد نظر ما نبوده است

دمکراتيک با این که ما درک درستی از منطق ائتالفی چپ 
و بنابراین از اول ( با نيروهای غيرسوسياليست داشتيم 

تاکيد می کردیم که ائتالف نباید ناطر بر تجدید سازمان 
ولی شرایط مشخص ) قدرت سياسی بورژوائی باشد

با ضعف عمومی چپ در مقابل نيروهای کنونی را که 
ضدسوسياليست قابل تعریف " غيرسوسياليست و مخصوصا

  . است نادیده می گرفتيم
    --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- --  
   در شماره بعد درج خواهد شدنيز  کنگره د سياسی مصوبسن
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   !مساله ملی در مانيفست        
  

  ان روسدولسکیروم: نوشته 
  رياحی . ح : ترجمه 

  
 مانيفست  يادداشتی بر بخشی از کارگر وسرزمين پدری

  
                                    ) 1(   

  
نگرش کارگران نسبت به " مانيفست کمونيست "  دربخشی از 

کمونيست ها مورد سرزنش : " کشورشان بحث وبررسی می شود
.  ميهن وملييت را ازبين ببرندقرار گرفته اند  که می خواهند

. نمی توان آنچه را ندارند از دستشان  گرفت. کارگران ميهن ندارند
پرولتاريا قبل ازهر چيز بايد ابتدا به قدرت سياسی دست يابد 
وخودرا به صورت طبقه ی هدايت کننده ی ملت ارتقا دهد وبه مثابه 

ی است ، البته تا اين مرحله پرولتاريا مل. يک ملت ابراز وجود کند
  . نه درمفهوم بورژوايی کلمه

 بين ملل دراثررشد بورژوا زی ، آزادی های ملیاختالف وتضاد
  تجارت، بازار جهانی ويکسانی شيوه توليد وشرايط

  .زندگی متناسب با آن بتدريج وبيش ازپيش ازميان می رود
سيادت پرولتاريا به  ازميان رفتن اين اختالفات وتضادها شدت  می 

فعاليت متحد، دست کم ، فعاليت متحد کشورهای متمدن . شدبخ
بهمان نسبت که  .ازجمله شرط نخستين رهايی پرولتارياست

استثمارفردازفرد ازبين می رود استثماريک ملت بدست ملت ديگر 
تضاد بين طبقات درمحدوده  به همان نسبت که . نيزازبين می رود

ه ملت ديگر نيز ازبين ملت ازبين می رود،  دشمنی يک ملت نسبت ب
  ." خواهد رفت

اين طورآمده " مانيفست "  چند صفحه پيش ازاين نقل قول در 
  مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازی درآغاز اگرنه : " است

پرولتاری هر . درمضمون اما به لحاظ شکل وصورت ملی است
کشورطبعا درآغاز می بايست کار را بابورژوازی خودی يکسره 

  ." کند
 بخشها درادبيات سوسياليستی به منظور تاييد نگرش منفی اين

جنبش کارگری سوسياليستی نسبت به ميهن پرستی وخاک پرستی 
بهررو، اين تالش . بورژوازی به دفعات بی شمار نقل شده است

اغلب برای تعديل زبان محکم وقاطع اين بندها وارائه يک مفهوم 
 ی مثال می توان ازبرا. ملی متضاد به آنها صورت گرفته است 

کونو نظريه پرداز سوسيال دموکرات آلمانی نقل قول  هاينريش
" نظريه تاريخ ، اجتماع و دولت مارکس: " او در اثر خود . آورد

طبق نظر کونو . بندهای باال را مورد بحث وبررسی قرار می دهد
  :آنچه مارکس وانگلس می خواستند بگويند چنين است

گرميهن ندارد ودرزندگی ملت شرکت نمی کار ) 1848( امروزه " 
اما روزی  از .اوازثروت مادی ومعنوی ملت هيچ سهمی ندارد. کند

روزها کارگران به قدرت سياسی دست خواهند يافت ودرحکومت و 
  ميان ملت جايگاه فرادستی پيدا

خواهند کردو درآن صورت به اصطالح خود ملت را بوجود آورده 
   وحتی اگر ناسيوناليسم آنهاآنها ملی خواهند بود. اند

با ناسيوناليسم بورژوازی مشابه نباشد، احساس ملی خواهند 
  . " داشت

را ازقلم می " تا اين مرحله " اين تفسير کونو عبارت کوچک 
می بايست خود را به صورت ملت ...... زيرا پرولتاريا : ( " اندازد

ن عبارت نشان اي." ) درآورد تا اين مرحله پرولتاريا خود ملی است 
دهنده ی آن است که مارکس وانگلس براين باور نبودند که 

  .باقی بماند"  ملی " پرولتاری برای هميشه  
اما . تفسير کونو درادبيات رفورميستی به يک استاندارد تبديل شد

اين تفسير پس از جنگ جهانی دوم دراردوگاه کشورهای کمونيستی 
" مانيفست" برچاپ " قدمه ايی م" بدين ترتيب در . نيزپذيرفته شد

 چاپ کرد، چنين نوشته شده 1946که نشراشترن دروين درسال 
: " می گويد" مانيفست کمونيست" آنجا که مارکس در: " است

چون پرولتارياپيش از هرچيزمی بايست به سيادت سياسی دست پيدا 
کند، می بايست به طبقه رهبرملت ارتقا يابد، می بايست 

." ت درآورد تا اين مرحله پرولتاريا خود ملی استخودرابصورت مل
بدين معنی است که دقيقا طبقه کارگردردوران ماست که نقش يک 
طبقه ملی را بازی می کند وستون فقرات ملت را درمبارزه عليه 

امروزه طبقه . فاشيسم وبرای نيل به دمکراسی تشکيل می دهد
 مستقل، آزاد کارگر اتريش مبارزه می کند تا با ايجاد اتريش

  ." ودمکراتيک سرزمين پدری را فتح کند
البته اين تفسير نه تنها همانند تفسير کونونيست بلکه پارا فراتر می 

لنين درتقابل کامل با اين تفسيرهای ناسيوناليستی درمقاله . گذارد
  : نوشت" کارل مارکس: " معروف خودتحت عنوان

تناب درعصر بورژوازی ملت ثمره ضروری وشکل اج" 
طبقه کارگرنمی تواند قدرتمند شود، . ناپذيرتکامل اجتماعی است

نمی تواند به بلوغ دست يابد، نمی تواند نيروهای خود را تحکيم 
وبدون " خودرا به صورت ملت درآورد" بخشد مگرازاين طريق که 

اما ." ) البته نه درمفهوم بورژوايی کلمه( " باشد " ملی " اين که 
ری ميل به درهم نورديدن محدوده ملی دارد، به تکامل سرمايه دا

انزوای ملی پايان می بخشد وتضاد طبقاتی را جايگزين تضاد ملی 
  درکشورهای . می کند

کارگران سرزمين " سرمايه داری پيشرفته ترکامال حقيقت دارد که 
کارگران ، دست کم ، " فعاليت متحد " واين که ." پدری ندارند

ی ازنخستين شرايط رهايی پرولتارياست يک" درکشورهای متمدن 
. بااين همه حتی تفسير لنين هم درمجموع قانع  کنننده نيست"   

پرولتاريا حتی پس ازنيل به " مانيفست " درعين حال که طبق 
" ملی" خواهد بود، لنين اين " تا اين مرحله خود ملی " سيادت 

ن که اين بودن رافقط به آغاز جنبش طبقه کارگر، يعنی پيش ازاي
لنين می گويد  . محدود می کند" به پختگی دست يابد" طبقه 

کارگران دريک جامعه ی سرمايه داری کامال پيشرفته بيش 
  ازهرزمان ديگری

تعجب آورنيست که شماری ازنويسندگان ! سرزمين پدری ندارند
اما تعجب . سوسياليت تالش کردند منظورواقعی مارکس رادريابند

به " مانيفست" ذشت زمان اين نقل قول های آورتر اين که باگ
اصول اعتقادی ايی تبديل شد که شعارهای برنامه ايی مهمی حتی 

. کامال درک نشده بود، ازآن اتخاذ شد" مانيفست" اگر جمله ها ی 
ميهن " اين امرمخصوصادرمورد اين اظهارنظر که کارگران 

له ی به تکرار اين عبارت از توصيح اين جم. صادق است" ندارند
( ظاهر ساده وانطباق آن باعملکرد روزمره ی احزاب سوسياليستی 

ساده تربود، ومتاسفانه اين امراشتباه رابيش ) وبعدا کمونيستی 
  .انداخته است" مانيفست " ازپيش به گردن نويسندگان 

  
 )                               2 (   

           
چيست ؟ کارگران به چه " مانيفست" مفهوم واقعی اين اظهارات 

وچگونه است که حتی پس از کسب فدرت " وطن ندارند" معنا 
تا اين مرحله ملی باقی می مانند؟ برای پاسخ به اين " همچنان 

  .را بررسی کنيم" مانيفست" سوال ظاهرا می بايست واژگان 
همواره وهمه جا " ملييت" و" ملت " همه می دانند که اصطالحات 

کار نرفته است مثال درزبان انگليسی و فرانسه يک به يک معنی ب
" معموال به معنی اتباع يک دولت خود فرمان ولغت " ملت" 

يا مترادف شهروندی يا فقط مختص جماعتی اصيل ودارای " ملييت
بوده است درحالی که درزبان آلمانی " ) خلق "يا" مردم (" زبان 

عت هم ودراروپای شرقی هردواصطالح دراساس به يک جما
  .تباروهم زبان مربوط می شود

مارکس وانگلس مخصوصا درنوشته های نخستين خود تقريبا همه 
جاازکاربردی که درزبان انگليسی وفرانسوی متداول است استفاده 

به منظور مشخص کردن اتباع يک " ملت " آنها ازلغت. کرده اند
تثناء ازاين  اصطالح بطور اس( کشورخود فرمان استفاده کرده اند 

مثال برای لهستانی ها . نيز استفاده شده است" تاريخی " برای ملل 
" ملييت" از ديگرسو، .) که موقتا ازاين حق محروم شده بودند

 تعلق داشتن به يک کشور، -1: ازنظرآنها دومعنی زيررا داشت
 يک جماعت صرفا -2يا . مخصوصا مردمی که يک دولت دارند

تنها اصطلحی است که دررابطه با به درنتيجه اين تقريبا . قومی 
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چک ( مثال اسالوهای اتريشی " ملت های بدون تاريخ " اصطالح 
بازماندگان " ورومانيايی ها يا دررابطه با ) ها ، کروآتها، وغيره 

مثال گل ها،  برتن ها وباسک ها مورد استفاده قرار " ملت ها 
" شديد با مفهوم درتقابل " ( ملييت " دقيقا اين مفهوم . گرفته است

که به معنی ملتی که کشورخود وبنابراين تاريخ سياسی " ملت ها
داشت مهم ترين ويژگی اصطالح مارکس وانگلس را ) خود را 

  :دراين رابطه نمونه هايی می آوريم. تشکيل می داد
گفت که " مشترک المنافع "  درمجله 1866انگلس درسال " 

 دارای ملييت های متفاوتی منطقه کوهستانی گل وولش بدون ترديد
" ملت " ازانگليسی هاهستند، هرچند کسی به بقايای اين ملل لقب 

نمی دهد همانطورکه  به ساکنين سلی ، بريتانی وفرانسه اين لقب را 
  ..." نمی دهند

درباره اسالوهای " آلمان وپان اسالويسم " وانگلس درمقاله 
 می توان دو گروه اسالوهای اتريشی را: اتريش می گويد

يک گروه که بقايای ملييت ها راشامل می شوند . بازشناخت
  وتاريخشان به گذشته برمی گردد وتکامل تاريخی کنونيشان 

... باتاريخ ملت های بانژاد  وزبانهای  گوناگون درهم تنيده است
درنتيجه اين ملييت ها گرچه منحصرا درخاک اترش زندگی ميکنند 

  ."  گوناگون را ندارندبه هيچ وجه وضعييت ملت های
بوهم وکروآسی هيچ کدام دارای : " انگلس درجای ديگری می گويد

ملييت . قدرتی که به مثابه  ملت مستقل وجود داشته باشند نيستند
های آنها دراثر عوامل تاريخی که موجب جذب آنها درنژادهای 

تنها اگر اين ملييت ها خود با ديگر . قويترشد، به تدريج تضعيف شد
می توان انتظار داشت که استقالل ( ملت های اسالوی متحد شوند، 
در اينجا اشاره ی انگلس به " ( خودرا تا حدودی به دست آورند

درجه ی اهميتی که انگلس برای تفاوت واژه شناسی  ) روسيه است
قايل بود را می توان درمقاله ايی که " ملييت" و" ملت " مفاهيم 
دراين مقاله فرقی . آورده شد درک کرد" مشترک المنافع " درمجله 

" و " ملی " واصول " ملييت" و " ملی " که او بين مسائل 
اوتنهااصل اول را تاييد . گذارده است بارزوچشمگير است" ملييت

همانطورکه معروف است . واصل دوم را با تمام نيرو رد کرد
مارکس وانگلس ، به خطا،  آينده سياسی اسلواک ها، صربها، 

  .روآتها ، سلوون ها ، اوکراينی ها وغيره را انکار می کنندک
  

 )                              3(   
  

. درمانيفست نمونه های چندی ازاين اصطالحات مشاهده می شود
صحبت می کند که با " صنايع ملی " از " مانيفست" مثال آنجا که 

اره به آشکارا اش) 13( تکامل سرمايه داری تضعيف می شوند، 
کارخانه های . " صنايعی دارد که محدود به خطه يک کشورمعين اند

  که " ) کارخانه های متعلق به دولت" دربرگردان انگليسی " ( ملی 
درپايان بخش دوم به آن اشاره شده طبعا به همين معنی درک می 

  استان های مستقل يا نه چندان" درجمله . شود
ظام های مالياتی خاص خود هستند بهم پيوسته که دارای منافع  و ن

يک جا جمع وبه صورت يک ملت با دولت واحد، منافع طبقاتی ملی 
" و " ملت " واژه ." واحد ومرزها وتعرفه ی گمرکی واحد دارند

بطور آشکاربه دولت ومردمی که يک کشوردارند ونه به " ملی 
 و سرانجام ،آنجا که مارکس. ملييت درمفهوم تباروزبان اشاره دارد

پرولتاريا صحبت " ملی " درباره مبارزه " مانيفست " انگلس د ر 
می کنند ، معنی کامال متفاوتی ازتفسير رفورميست ها 

معنی آن را از قطعه زير که . ونورفورميست ها رامد نظر دارند
منشاء مبارزه طبقاتی پرولتاريا را تصوير می کند به روشنی می 

رگران منفرد وسپس مبارزه درآغاز مبارزه کا." توان دريافت
کارگران يک کارخانه وپس از آن کارگران شاخه ای از تجارت 
دريک محل عليه بورژواهای منفردی که مستقيما استثمارشان می 

  ...."کنند پيش می رود
دقيقا همين پيوند الزم بود تا مبارزات محلی متعدد که همه دارای 

بقات متمرکز ويژگی يکسانی بودند دريک مبارزه ملی بين ط
پرولتاريا يعنی مبارزه ای که " ملی " دراينجا مبارزه  ." شوند

درمقياس کل يک کشور انجام می شود، مستقيما با مبارزه طبقاتی 
يکسان دانسته می شود، زيرا تنها چنين تمرکزمبارزه کارگران 

  درمقياسی کشوری می تواند

ار دهدوبه اين کارگران را به مثابه يک طبقه درمقابل بورژوازی قر
  .مبارزات مهرمبارزه سياسی بزند

باز گرديم به قطعه ای که درآغاز نقل کرديم ، آنجايی که مارکس و 
انگلس درباره مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازی به مثابه مبارزه ای 

درآنجا منظورشان بطور . است صحبت می کنند" درآغاز ملی " که 
  آشکار

رچارچوب يک کشور واحد پيش برده مبارزه ای است که درآغاز د
طبيعی است که پرولتاريا ی : " دالئل آنها چنين است. ميشود

هرکشوری نخست می بايست کار خود را با بورژوازی خودی 
به طبقه رهبر و " اما ازاين ديدگاه برآمد پرولتاريا ." يکسره کند
نيز مفهوم بسيارمشخصی پيدا " ملت " وتبديل خود به " حاکم ملت 

اين مفهوم بيانگرآن است که راهنمای پرولتاريا ازآغاز می . ميکند
بايست مرزهای موجود کشورباشد وپرولتاريا خود را به سطح طبقه 

  ! حاکم درچارچوب کشورموجود ارتقا دهد
تا اين مرحله ملی " به همين دليل است که پرولتاريا درآغاز و 

زيرا بورژوازی  -"هر چند نه درمفهوم بورژوايی کلمه " –" است
هدف خودرا جدايی سياسی ملت ها از يکديگرواستثمارملل بيگانه 

ازديگرسو، طبقه کارگر پيروز ازهمان . بدست ملت خودی می داند
آغاز درراستای ازميان بردن خصومت ها وتضاد بين ملت ها گام 

پرولتاريا با هژمونی خود می خواهد شرايطی را . برخواهد داشت
تضاد بين طبقات درچارچوب ملت ازميان " حت آن فراهم آورد که ت

تنها ازاين ." برود ودشمنی يک ملت عليه ملت ديگرپايان پذيرد
ديدگاه است که می توان منظور انگلس  جوان را آنجا که درباره ی 

ملييت می نويسد درک کرد، و منظور اوبه " نابودی" يا " الغاء " 
های سياسی بين ملت ها جماعات قومی و مرز" الغاء " يقين  نه 

قدرت " ) "  مانيفست" به بيان ( درجامعه ای که  ) 17. ( است
، ودولت آن گونه " همگانی خصلت سياسی خودرا ازدست می دهد

" حکومت های ملی " که آن را می شناسيم پژمرده می شود برای 
  .مجزا جايی نمی تواند وجودداشته باشد

                          
        )                              4(   

    
فراتر " مانيفست" احساس می کنيم که تجزيه وتحليل اصطالحات 

روشن شد که قطعه . متن  شناسی صرف است "  موشکافی " از
" ملييت" و" ملت " های مورد بحث اساسا درمفهوم سياسی با

.  نداردرابطه پيدا می کند  وبنابر اين   باتفسيرهای پيشين خوانايی
اين امر مخصوصا درمورد توضيح کامال دلخواهانه  وسفسطه  

ناسيوناليسم " " مانيفست" گرايانه  کونوکه  تالش داشت از
خاصی را تفسير کند و انترناسيوناليسم  جنبش کارگری " پرولتری

. را به خواست  همکاری بين المللی ملت ها تقليل دهد صادق است 
 نکرد که پرولتاريا می بايست نسبت  موعظه هم" مانيفست " اما 

" مساله ملييت " به جنبش ملی بی تفاوت باشد، ودررابطه با 
  .داشته باشد" نهيليستی" برخوردی 

منظورش " وطن ندارند" می گويد کارگران " مانيفست " آنجا که 
کارگران . دولت ملی بورژوايی است ونه ملييت درمفهوم قومی کلمه

طبق نظر مارکس وانگلس آنها می بايست  زيرا " وطن ندارند" 
دولت ملی بورژوايی را دستگاه  ستم وتعدی برخود بدانند وپس از 

چراکه  " وطن ندارند" دستيابی به قدرت هم درمفهوم سياسی کلمه 
دولت  های سوسياليست ملی منفرد تنها مرحله ای گذرا در راه 

بود، زيرا  رسيدن به جامعه بی طبقه  وبدون دولت  آتی خواهد 
  !تاسيس چنين جامعه ای تنها درمقياس بين المللی ميسر است

" که در محافل " مانيفست "از " بی تفاوت " بدين ترتيب تفسير 
بادرنظر . مارکسيستی متداول بود بی پايه  واساس است " سنتی 

گرفتن تمامی جوانب قضيه ، اين حقيقت که زيان چنين تفسيری به 
اچيز بود ودرمفهومی حتی به آن کمک کرد جنبش سوسياليستی  ن

هرچند به صورت ( به اين وضعييت مربوط می شود که اين تفسير 
گرايش جهان  وطنی جنبش کارگری ، تالش آن جهت ) مغشوش 

جدايی ملی وتضادهای بين ملت " فايق آمدن برتنگ نظری ملی  و
سيسم دراين مفهوم ، اما بيشتر به روح مارک. رابازتاب می داد" ها
نزديک بود تابه تفسير ناسيوناليستی برنشتاين ، " مانيفست " و 

  .    ديگران و کونو
   ------------------------------------------------------  
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  هری مگداف و پل سوئيزی                                     
      
  

و ــ سرمايه داري با چهره انساني؟ اصالحات و ضد 
  اصالحات 

  
براي ماليم آردن اثرات مخرب عملكرد عريان نظام سرمايه 
داري بر جامعه و محيط زيست ميتوان دست به اصالحاتي 

البته بسياري از اين اصالحات از جمله اقداماتي آه منجر . زد
ود وضع آارگران در آشورهاي سرمايه داري مرآزي به بهب

گرديد مثل آم شدن ساعات آار روزانه و هفتگي، حق 
تشكيل اتحاديه، بيمه اجتماعي و صندوق بازنشستگي 
دولتي، افزايش درآمدها و قوانين ايمني در محل آار صورت 

نگراني در مورد محيط زيست منجر به وضع قوانيني . گرفت
بار آيفيت هوا و آب در بيشتر شد آه شرايط اسف 

اما . آشورهاي پيشرفته سرمايه داري را بهبود بخشيد
همانطور آه اآنون شاهد اوضاع در آشورهاي مرآزي 

آه دست  هستيم، براي سرمايه اين امكان وجود دارد
آوردهاي نامبرده را، دست آوردهايي آه نتيجه ي مبارزات 

در حين دوره . دسخت طبقه آارگر بوده اند از ميان بردار
هاي اوج و نزول مبارزه طبقاتي، هنگامي آه شرايط آشكارا 
به نفع سرمايه است، آوشش خواهد شد آه نه تنها 
دستاوردهاي باال از ميان برداشته شود بلكه شرايط را به 

آه سرمايه با آمترين منافع روبرو بود و  وضعي برگردانند 
  . بيشترين قدرت مانور را داشت

 جنگ دوم جهاني، سرمايه از ترس انقالب آه در پايان
ميتوانست تمام سيستم را از ميان برد، و از آنجا آه براي 
ترميم آشورهاي جنگ زده نياز به همكاري آارگران داشت، 

آن شد آه در بخش بزرگي از اروپا دولت رفاه برپا آند ــ  بر
دولت آلمان حتي . تعطيالت با حقوق و دستمزدهاي باال

در اياالت متحده . ن را در هيئت مديره شرآتها راه دادآارگرا
دولت رفاه با نيوديل روزولت آغاز شد و در سراسر دهه ي 

  .  برنامه هاي جديدي به آن اضافه شد1960
به دنبال جنگ دوم جهاني وقتي آه اقتصاد آشورها سريعا 

اتوموبيل و گسترش حومه " انقالب"در حال بازسازي بود و 
ام پيامدهايش نيز اين اقتصادها را به پيش شهرها با تم

ميراند، مقادير زيادي پول وجود داشت آه نه تنها ميتوانست 
بودجه برنامه هاي دولت را تامين آند بلكه دستمزد آارگران 
را نيز افزايش دهد، در عين حال آه سود فراواني هم نصيب 

هنگامي آه اقتصاد سريعا رشد ميكند . سرمايه داري ميشد
باال ميرود و در ) بدون صرف آوشش زياد(زان مالياتها مي

دل .  بودجه تامين آرد نتيجه ميتوان براي برنامه هاي جديد
 و آوشش در 1960نگراني براي ثبات اجتماعي در دهه 

جلب پشتيباني مردم در جنگ سرد بويژه در اياالت متحده 
آنچه در عمل . دليل ديگر افزايش برنامه هاي اجتماعي بود

اتفاق افتاد به روحيه مبارزاتي اتحاديه ها و ديگر اشكال 
مبارزه طبقاتي مانند جنبش سياهان براي آسب حقوق 

اما با رشد فزاينده ي . مدني و اقتصاد نيز وابستگي داشت
انحصارات، رقابت ميان آشورها شديدتر شد و نيروي 
جديدي براي تحرك بخشيدن به اقتصاد و رشد سريع اش آن 

 1960پس از جنگ دوم جهاني تا اواخر دهه ي طور آه 
  . صورت گرفته بود، وجود نداشت

 رآود اقتصادي آغاز شد، سرمايه به 1970وقتي آه در دهه 
براي باال نگه داشتن سود، . چند طريق واآنش نشان داد

استراتژي هاي سرمايه گذاري تغيير آرد ــ از سرمايه گذاري 
ه گذاري در بخش خدمات و در توليد آاالهاي مادي به سرماي

" فرآورده هاي"با ايجاد و فروش (سفته بازي در بازار مالي 
جوامع سرمايه داري با آغاز دوران رآود ). مالي مختلف

اقتصادي مانند تمام تاريخ خود در دورانهاي بحران، بار 
و (سنگين رآود، ميليتاريسم و جنگ را به دوش طبقه آارگر 

باالترين قشر جامعه از همان . انداختند) مردم مستعمرات
 جنگ طبقاتي پيگيري با هدف آاهش 1980آغاز دهه 

به طور . ماليات انحصارات و افراد ثروتمند به راه انداخت
همزمان ــ و با شدتي مضاعف در سالهاي اخير ــ اقشار 
صاحب امتياز و سرمايه دار، پيكاري براي از ميان بردن 

از جمله حقوق (ه انداختند بسياري از حقوق آارگران به را
حمله به برنامه هاي رفاهي، دشوار ): نيروهاي ذخيره ارتش

آردن هر چه بيشتر پيوستن به اتحاديه هاي آارگري و 
آسان تر آردن اخراج آارگران؛ آم آردن حقوق 

از جمله (بازنشستگي، خصوصي آردن خدمات اوليه 
و آوشش در خصوصي آردن بيمه اجتماعي ) مدارس
نيروهاي محافظه آار در اياالت متحده هيچگاه . انآارگر

هدف آنها از . برنامه هاي اجتماعي دولت را نپذيرفته بودند
ميان بردن هر آنچه بود آه با نيوويل فرانكلين روزولت و 

 آغاز شده بود و برگرداندن 1960دهه ي " جامعه بزرگ"
وضعيت به دوراني بود آه دولت نقش عمده اي در حمايت از 

در اروپا نيز تالش مشابهي از سوي . قوق آارگران نداشتح
سرمايه براي آاهش پشتيباني از حقوق آارگران وجود دارد 
به اين بهانه آه چنين آاري براي رقابت در بازار جهاني 

  . ضرورت دارد
آزمندي، فردگرايي و رقابت يعني ويژگي هايي آه توسط 

 از ميان بردن سرمايه داري رشد داده ميشود، توجيه آننده
بنابر . برنامه هايي است آه به آارگران و فقرا آمك ميكند

اين سرمايه داري ممكن است فقط در دوره هاي آوتاهي 
اما روي اصالحاتي آه دست . داشته باشد" چهره انساني"

آوردهاي ناچيزي دارند هيچگاه نميتوان حساب آرد آه 
انگونه آه هم. جامعه اي به راستي انساني به وجود آورند

اآنون شاهديم با قدرت گيري هر چه بيشتر سرمايه در برابر 
آار حرآت ضد اصالحات اتفاق افتاده و جنگ طبقاتي يك 

نكته مهمتر . طرفه از باال شكل عادي به خود گرفته است
آنكه پليدي هاي بي عدالتي، فقر و فالآت، نابودي محيط 

مكان زيست و مصرف منابع طبيعي با سرعتي بيش از ا
جايگزيني آن ــ و نيز رخنه اقتصادي، سياسي، و نظامي 
آشورهاي امپرياليستي مرآزي در آشورهاي محيطي ــ 

  . همه ناشي از ماهيت و سرشت سرمايه داري است
اين پليدي ها بخشي از ژنهاي نظام سرمايه داري است و 

دوري جستن از . از اين رو جامعه اي نوين الزم است
عا يك انتخاب دلبخواه نيست؛ محدوديت سرمايه داري واق

محيط زيست و گسترش فقر و فالآت تغيير جامعه را به ما 
آينده، امكانات معدودي را پيش روي ما . تحميل خواهد آرد

يا برپايي ) بربريت(ميگذارد ــ يا رفتن به سوي فاشيسم 
جامعه اي جمعي و تعاوني آه بتواند نيازهاي بنياني همه 

  . اهم آندي بشريت را فر
  
  ــ درسهاي شكست جوامع مابعد انقالبي 3

   "سوسياليستي"     
  

با توجه به ميزان فالآت مردم جهان و خطر فاجعه باري آه 
 آرد؟ نورا  نظام سرمايه متوجه محيط زيست ميكند، چه بايد

بنيانگذار بانك زنان در ونزوئال ) Nora Castaneda(آاستاندا 
  ما در حال : "ين پرسش داده استاخيرا پاسخ ساده اي به ا
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ايجاد اقتصادي هستيم آه در خدمت انسانهاست، نه آنكه 
  ." انسانها در خدمت آن باشند

اين توضيح ميتواند بيانگر هدف اساسي سوسياليسم و 
اما تحوالتي آه . منعكس آننده اميد ميلياردها انسان باشد

 دو انقالب بزرگ سوسياليستي ــ در شوروي و به دنبال
چين ــ صورت گرفت بسياري از نيروهاي چپ را در مورد 

  . آينده سوسياليسم دچار يأس و دلسردي آرده است
بسياري از ماها متاسفانه ديدي ساده انگارانه نسبت به 
تاريخ داريم و تضادهايي را آه بر سر راه رسيدن به نظم 

جوامع مابعد .  دارد ناديده ميگيريم وجود اجتماعي جديد
اشتغال آامل، : انقالبي دست آوردهاي بزرگي داشتند

آموزش همگاني، خدمات پزشكي همگاني، صنعتي شدن، 
افزايش طول عمر، آاهش شديد مرگ و مير اطفال و خيلي 

اين انقالبات راه پيشرفت به سوي . چيزهاي ديگر
 نسبتا آوتاهي سوسياليسم را نشان دادند اما پس از مدت

به سوي نظامهاي اجتماعي انحراف پيدا آردند آه نه 
سرانجام هر دو آشور . سرمايه داري بود نه سوسياليستي

سئوال اين است . قطعا راه سرمايه داري را در پيش گرفتند
آه چه شد اين انقالب ها به انحراف آشيده شدند و آيا در 

ديكال، يعني آوششهاي آينده براي در پيش گرفتن راهي را
راه سوسياليسم، درسهايي براي ياد گرفتن از اين رويدادها 
هست؟ پيدا آردن پاسخ هاي محكم، مشكل است و ما 

اما ميخواهيم . هم ادعاي دانستن همه ي پاسخها را نداريم
خطوط آلي مطالعه و تحليلي را نشان دهيم آه ميتواند به 

  . درك علل اين شكستها آمك آند
همترين موضوع اين است آه انحراف از راه به نظر ما، م

سوسياليسم اجتناب ناپذير نبود، بلكه محصول شرايط 
تاريخي مشخصي بود ــ تا حد زيادي به دليل استقامت 

ايدئولوژي . گروههاي اجتماعي آهن و شيوه تفكر قديمي
سرمايه داري پا برجا ماند و در خدمت گروههاي حاآمه 

 شان، در عين حال آه جديدي قرار گرفت آه بسياري
اخالقيات هيئت حاآمه برافتاده را حفظ آرده بودند، در پي 
منافع شخصي خود و دستيابي به مقامي باالتر در سلسله 

هدف اعالم شده ي دمكراسي . مراتب حكومت جديد بودند
واقعي يعني درگير بودن عميق مردم و مشارآت آنها در 

ن، بيشتر در حرف تعيين سياستها و فعاليتهاي جامعه نوي
شايد يكي از درسها ــ اگر نگوييم مهمترين . بود تا عمل

درس ــ در مورد جوامع مابعد انقالبي اثبات اين مسئله 
است آه سوسياليسم يك شبه پياده شدني نيست و براي 
چنين دگرگوني در ساختار اجتماعي و آگاهي توده مردم 

پر از تله ها اين راه . راهي به راستي طوالني در پيش است
مائوتسه تونگ مسئله را ساده و روشن . و دامها هم هست

  : اين طور توضيح ميدهد
مارآسيسم ــ لنينيسم و تجربه اتحاد شوروي، چين و ديگر "

آشورهاي سوسياليستي همه به ما ميآموزد آه جامعه 
سوسياليستي دوره ي تاريخي بسيار بسيار طوالني را 

دوره مبارزه طبقاتي ميان در سراسر اين . دربرميگيرد
بورژوازي و پرولتاريا ادامه مييابد و مسئله ي اين آه انتخاب 
ميان راه سرمايه داري و سوسياليسم آدام برنده خواهد 
شد بر جاي ميماند به همانگونه آه خطر برگشت به 

  ) 14." (سرمايه داري، بر جاي خواهد ماند
ته نياز به دوران گذار طوالني به سوسياليسم تكامل ياف

فرهنگي به راستي نوين دارد آه سرشار از جهان بيني 
، ارزش ها، اصول )ايدئولوژي(اما جهان بيني . جديد ميباشد

اخالقي و اعتقادات غالب در سرمايه داري، قدرتمنداند و 
ما در جامعه اي . نميتوانند يك شبه به چيز ديگري تغيير آنند
طمع، فردگرايي و زندگي ميكنيم آه نه تنها خودخواهي، 

روحيه افتادن گرگها به جان هم را ترغيب ميكند بلكه اغلب 
در حالي آه جامعه . به چنين فرهنگي نياز دارد

سوسياليستي به ايدئولوژي جمعي و اشتراآي آه با 
 اجتماعي عميقا متفاوتي خوانايي دارد نياز داشته و  عملكرد

ري آن به ايجاد آن آمك ميكند؛ جامعه اي آه هدف محو
آمك به همه ي مردم، ممنوع ساختن سلسله مراتب، 
غلبه بر اختالف مقام و حرآت به سوي برابري اجتماعي 

مارآس مسئله دشوار مربوط به چنين تغييراتي را از . است
  : نظر فلسفي اين طور مطرح ميكند

آئين ماترياليستي اي آه انسان را محصول شرايط و تربيت "
ن را نتيجه ي تغيير شرايط و تربيت او و در نتيجه تغيير انسا

ميداند از ياد ميبرد آه اين انسانها هستند آه شرايط را 
. تغيير ميدهند و آموزش دهنده، خود بايد آموزش داده شود

بنابرين، اين آئين ناگزير جامعه را به دو بخش تقسيم ميكند 
تقارن دگرگون سازي . آه يكي از آنها بر جامعه برتري دارد

ط و فعاليتهاي انساني يا دگرگوني خود، تنها ميتواند در شراي
  ) 15." (عمل انقالبي درك و به طور عقالني فهم شود

و . است" عمل انقالبي"جمله تعيين آننده در نقل قول باال 
اين، درجه بااليي از شرآت مردم در فرايند انقالبي براي برپا 

د الاقل نياز اين، به نوبه خو. ساختن جامعه نوين را ميطلبد
به آزادي آامل توده هاي مردم و تشويق آنها به انتقاد از 

  . رهبران و مورد سئوال قرار دادن سياستهاي آنها دارد
  

  تجربه ي اتحاد شوروي : الف
  

شكست تجربه ي برقراري جامعه سوسياليستي در اتحاد 
برغم بهبود اساسي . شوروي به عوامل چندي مربوط است

ماعي و پيشرفت صنعتي چشمگير، هيچگاه از نظر رفاه اجت
خط مشي سوسياليستي روشن و استواري در آنجا برقرار 
. نشد ــ قطعا آن سوسياليسمي آه مورد نظر مارآس بود

شوروي گرچه آشوري سرمايه داري نبود اما 
ما قبال در صفحات اين مجله . سوسياليستي هم نبود

درباره ي برخي از برداشتهاي خود را ) مانتلي ريويو(
مشكالت اقتصادي و اجتماعي موجود در شوروي به طور 

در اينجا همه ي آن بحث را ) 16. (مفصل مطرح آرده ايم
تكرار نخواهيم آرد بلكه خالصه اي از موضوعات آليدي را با 
استفاده از گزيده هايي از مقاالت منتشر شده قبلي مطرح 

  . خواهيم آرد
ي دنيا را تكان داد اما  در حالي آه به راست1917انقالب 

چهار . جامعه مابعد انقالبي آن با خطرات متعددي روبرو بود
سال جنگ داخلي جامعه شوروي را از هم گسست، بخش 
بزرگي از زير ساخت جامعه را نابود آرد و مرگ و نابودي 

جامعه انقالبي نوين با خطر تصميم . فراواني به بار آورد
، بريتانيا، فرانسه و غيره ــ به اياالت متحده قدرتهاي بزرگ ــ

با اين همه و . خرد آردن انقالب بلشويكي در نطفه روبرو بود
با وجود مشكالت وخيم، اتحاد شوروي به محضي آه 
توانست نفس تازه آند با سرعتي پيگير آوشش آرد امكان 
دسترسي عادالنه به مسكن، آموزش، خدمات پزشكي و 

.  را براي مردم فراهم آندنگهداري از سالمندان و معلولين
نكته ي به راستي چشمگير و حتي هيجان انگيز، دستيابي 
به اشتغال آامل و تداوم آن هم زمان با موقعي بود آه غرب 

در آن سالها حتي در . در ورطه ي بحران بزرگ فرو رفته بود
 تا 20ثروتمندترين آشورهاي سرمايه داري به طور معمول 

  . شت درصد بيكاري وجود دا30
حين جنگ دوم جهاني، هري مگداف به منظور آماده آردن 
برنامه اي براي شرآتهاي توليد آننده ابزار ماشيني، از اين 

صاحبان اين صنايع بارها به او ميگفتند . صنايع بازديد ميكرد
آه ادامه بقاي شرآت آنها در اوج بحران اقتصادي وابسته به 

 برنامه پنج ساله سيل سفارشاتي بود آه از شوروي براي
عالوه بر آن شوروي با تكيه بر توان خود، . دريافت ميكردند

آشوري عقب افتاده از نظر صنعتي را به آشور پيشرفته 
صنعتي تبديل آرد ــ آشوري آه توانست ارتش و نيروي 
هوايي تجهيز آند آه نه تنها در جنگ دوم جهاني در برابر 

ايي ارتش آلمان تجاوز آلمان ايستاد بلكه در شكست نه
با اين همه هدف نهايي . نقش عمده اي بازي آرد

سوسياليسم از همان سالهاي اول بعد از انقالب عمدتا به 
دليل رشد يك بوروآراسي نخبه گرا و ديوانساالر همراه با 
  . ناسيوناليسم انحرافي تا حد زيادي به بيراهه آشانده شد
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  ناسيوناليسم  ديوانساالري و 
  

جامعه مابعد انقالبي روسيه از جامعه ايده آل 
 مارآس و انگلس پيشنهاد شده  سوسياليستي آه توسط
 نسخه اي  مارآس و انگلس هيچ. بود سخت به دور افتاد

گرفتاريها و دردسرهاي .  نپيچيده بودند براي جامعه جديد
ن شكستها يا مبارزه در راه سوسياليسم از جمله امكا

پيروزيهاي متناوب و برد و باخت در نبردها تا انتقال قدرت از 
طبقات باال به طبقات پايين و استقرار آامل آن را نيز به دقت 
پيش بيني نكرده بودند اما با آموختن از سير حوادث زمان 
خود و تاييد اصول جمهوري مردمي، در باور خود به پيروزي 

بنابر اين .  تزلزل نشان ندادندنهايي سوسياليسم هيچگاه
آنها نه تنها از آمون پاريس استقبال آردند بلكه آن را مورد 

جنگ داخلي در "مطالعه قرار دادند ــ از جمله در رساله 
انگلس در پيشگفتار خود بر اين . به قلم مارآس" فرانسه

رساله مشخصا به سياستهاي سوسياليستي آمون اشاره 
ه اهميت حياتي داشت، آوشش آمون به نظر او آنچ. ميكند

در برقراري تدابير حفاظتي در برابر تشكيل نوعي رهبري بود 
  : آه بعدا به ارباب جديدي بدل شود

غاز مجبور به تشخيص اين مسئله شد آه  آمون از همان آ"
وقتي طبقه آارگر به قدرت رسيد نميتواند با ماشين دولتي 

ه برتري تازه فتح شده سابق آشور را اداره آند و براي اينك
اش را دوباره از دست ندهد از يكسو بايد تمامي ماشين 
سرآوبگر قديم را آه قبال عليه خودش از آن استفاده ميشد 
از ميان بردارد و از سوي ديگر خود را در برابر نمايندگان و 

براي جلوگيري از . . . مقامات منتخب خودش محافظت آند
از خدمتگزار جامعه به اربابان تبديل دولت و ارگانهاي آن 

جامعه ــ تغيير اجتناب ناپذير در تمام دولتهاي پيشين ــ 
نخست آنكه . آمون از دو وسيله خطاناپذير استفاده آرد

تمام مقامات اداري و قضايي و آموزشي را بر پايه انتخابات 
  همگاني به شرط حق فراخواني بي قيد و شرط آنها توسط

نكه حقوق همه ي مقامات  دوم آ. رگزيدهمان راي دهندگان ب
. . . از باال تا پايين به اندازه حقوق ديگر آارگران تعيين شد 

از اين طريق مانع موثري در برابر مقام جويي و جاه طلبي به 
و اين عالوه بر احكام الزامي بود آه به نمايندگان . وجود آمد

  ." نهادهاي انتخابي اعالم شده بود
رعكس با شرايط ويژه اي روبرو بود آه منجر انقالب شوروي ب

به رشد بوروآراسي شد و بعدا بر جامعه شوروي مسلط 
مشاهدات تروتسكي در پايان جنگ داخلي ارزش ذآر . گرديد

  : آردن دارد
 ميليوني در به وجود آوردن 5مرخص آردن ارتش سرخ "

فرماندهان فاتح، . ديوانساالري نقش آوچكي نداشت
در شوراي محلي، اقتصاد و بخش آموزشي مقامات بااليي 

به دست آوردند و پيگيرانه در همه جا رژيمي درست آردند 
بدين ترتيب . آه پيروزي در جنگ داخلي را تضمين آرده بود

توده هاي مردم به تدريج در همه جا از مشارآت در رهبري 
، نوشته "خيانت به انقالب." ("آشور دور نگهداشته شدند

  ) تروتسكي
دوران سخت و پرمشقت بازسازي بعد از جنگ اول طي 

جهاني و جنگ داخلي متعاقب آن ديوانساالري مثل سرطان 
ديري نگذشت آه آنترل اقتصاد و جامعه در دست . رشد آرد

دولتي متمرآز گرديد آه اقليت آوچكي بر آن حاآم بودند؛ 
به موازات . بر قدرت دولتي داشتند اقليتي آه تسلط شديد 

خبه اي از مردم ــ رهبران حزبي، روساي صنايع، آن بخش ن
مقامات دولتي، افسران ارتش، روشنفكران و هنرمندان ــ 

قشربندي جامعه و . تبديل به قشري صاحب امتياز شدند
سلسله مراتب، بعد از مدتي جا افتاد و بر ساخت و الگوي 

اثر گذاشت و در بازسازي و شكل بندي ) ثروت(انباشت 
اين قشربندي منافعي . نقش بازي آرداجتماعي جديد 

نه تنها از جهت درآمد : نصيب اقشار صاحب امتياز ميكرد
بلكه از آن مهمتر از جهت اختالف در آيفيت مراقبتهاي 

خانه هاي ييالقي به (پزشكي، آموزشي، محل سكونت 

، تفريحگاههاي دوره )عالوه آپارتمانهاي بزرگ در شهرها
ر، اتومبيل و دسترسي تعطيلي، آلبه هاي مخصوص شكا

طبيعتا به همان . به مواد غذايي آه در بازار پيدا نميشد
اندازه آه مصرف اين قشر باال افزايش مي يافت، آمتر در 

امتيازات و قدرت افراد . دسترس بقيه مردم قرار ميگرفت
اما وجه امتياز اين وضع . قشر باال به اوالد آنها نيز ميرسيد

ن بود آه مالكيت خصوصي بر نسبت به سرمايه داري اي
  . وسايل توليد به ارث نميرسيد

سيستم فرماندهي از باال و سلسله مراتبي با قدرت هر 
چه تمامتر بر اآثر جنبه هاي زندگي مدني و آل اقتصاد 

وجوه برجسته ديوانساالري گسترده . آشور حاآم بود
و احساس عدم امنيت ) تصلب(عبارت بود از انعطاف پذيري 

ر ميان بخش صاحب امتياز ــ نياز به محافظت از منافع دائم د
خود، احتراز از از دست دادن موقعيت ممتاز و حتي ترس از 

ديوانساالري عموما در همه نهادها، موسسات . زندان
بدين . دولتي و سنديكاهاي صنعتي نفوذ گسترده داشت

ترتيب سيستم حاآم بر شوروي تضادهاي مخصوص به خود 
ساختاري ديوانساالر آه آامال جدا از مردم : وردرا به وجود آ

عمل ميكرد و چنان انعطاف ناپذير شده و محكم جا خوش 
آرده بود آه قادر بود هرگونه اصالحات سياسي و اقتصادي 

پا به . در جهت بهبود آارآيي در توليد و توزيع را خنثي آند
پاي اين تحوالت اختالف در شرايط زندگي ميان بخشهاي 

 مردم، ميان جمهوري و مناطق به وجود آمده، در هر مختلف
يك از جمهوري ها اقشار باال و متوسط با جديت دنبال 
رسيدن به مقام باالتر و شيوه زندگي بهتر از نوع طبقات باال 

  . و متوسط غرب افتادند
دومين نوع انحراف از اصول سوسياليستي در مورد مسئله 

 انرژي هر چه تمامتر بر تزارهاي روس با. ملي اتفاق افتاد
مناطق وسيعي مرآب از ملتهاي مختلف با اقوام متفاوت 

تزارها و اشرافيت روس يك امپراتوري به وجود . دست يافتند
پس از سرنگوني تزار بر سر اينكه با اين وضع چگونه . آوردند

بايد رفتار آرد ميان رهبران حزب آمونيست اختالف وجود 
عنوان سوسياليست چه بايد در اين موقعيت به . داشت

تشكيل : آرد؟ لنين موضع گيري استواري داشت
فدراسيوني از اياالت مختلف آه هر يك حق جدا شدن 

عالوه بر آن قانون اساسي بايد طوري باشد . داشته باشند
آه روساي جمهور اتحاد شوروي ميان مليتهاي مختلف 

رمانتيك استالين پيشنهادات لنين را به عنوان اينكه . بچرخد
ماحصل آار تشكيل فدراسيوني بود آه . اند تمسخر ميكرد

قانون ) اياالت(روسيه در مرآز آن قرار گرفته و روسي آردن 
  ) 17. (حاآم شد

برنامه توسعه اقتصادي آه به دنبال آمد بازتابي از موقعيت 
اين واقعيت . بود) نسبت به جمهوريهاي ديگر(برتر روسيه 

اورميانه اي و آسيايي شوروي بعد دارد آه جمهوري هاي خ
از انقالب از جهات چندي به طور چشمگيري پيشرفت 

به طور مثال سطح زندگي، آموزش و تسهيالت . آردند
فرهنگي جمهوريهاي خاورميانه اي خيلي باالتر از اقوام 

پيشرفت به جمهوري . مشابه در آن سوي مرزهاشان بود
اين همه با . هاي آسيايي شوروي نيز گسترش يافت

اختالفات عمده ميان مرآز و بخشهاي پيراموني بر جاي 
آتابچه آمار رسمي اتحاد شوروي منتشره در سال . ماند

در آل : " سال پس از انقالب ــ گزارش ميدهد70 ــ 1987
در مدارسي هستند . . .  درصد از دانش آموزان 21آشور 

؛  درصد آب لوله آشي ندارند30آه گرماي مرآزي ندارند؛ 
ما بر اين باوريم آه اين ) 18" ( درصد فاضالب ندارند40

آمبودها نشان دهنده اولويتهايي است آه در مرآز 
از اين رو به طور مثال در . اتخاذ شده بود) روسيه(

 درصد زايشگاهها، بخشهاي پزشكي و 60ترآمنستان 
بيمارستانهاي آودآان فاقد آب جاري بود و نزديك به دو سوم 

انقالب منافع ) 19(ا لوله آشي داخلي نداشت بيمارستانه
چشمگيري نصيب مستعمرات سابق روسيه آرد اما اختالف 

تصوير آلي . عمده ميان مرآز و پيرامون بر جاي ماند
 ناخالص داخلي سرانه روسيه با چندجمهوري  مقايسه توليد

 نشان 2شوروي در جدول   سال حكومت 70آسيايي پس از 
  . داده شده است
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   ....ره يافتن به سوسياليسم         
  
  

ــ جمهوريهاي مختلف ) 1990( ناخالص داخلي سرانه  توليد
  نسبت به جمهوري روسيه 

  100جمهوري روسيه 
   60آذربايجان 

  46قرقيزستان 
  39تاجيكستان 
  47ترآمنستان 

   55ازبكستان 
  

  ) 20 (2جدول شماره 
ري تفاوت عالوه بر تفاوت ميان روسيه و مستعمرات قبلي تزا

عمده اي ميان بخشهاي مختلف خود روسيه ــ ميان مسكو 
و مناطق عقب افتاده آن ــ از جهت سطح زندگي و آيفيت 

  . زندگي بر جاي ماند
  

   ادامه دارد
  
  

14- Mao Zedong, "On Khrushchev’s Phony Socialism 
and  

Its Historical Lessons for the world: Comment on the 
open  

Letter of the Central Committee of the CPSU" 1964  
15- Karl Marx, Theses on Feuebach. 3rd Theses  
16- Prestroika and the Future of Socialism- Part I & II  

)March & April 1990)` "Are There Lessons to be 
Learned"  

)Feb- 1991); A Note on Market Socialism" (May 
1995), and   

Paul Sweezy, "Post Revolutionary Society" (New York 
Monthly  

Review Press 1980 .  
17- Moshe Lewin, Lenin’s Last Struggle (New York, 

Monthly,  
Review Press, 19803 (  

18- The U.S.S.R.in Figures for 1987 (Moscow: Finansy 
I   

Statistika 1988 (  
19- Nikolai Shmelev and Vladimir Popov, The Turning 

Point  
)Doubleday, 1989(  

20- A.Maddison, The world economy: A Millenial 
Perspective      -   )OECD, 1001(  

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

 دانشجوی دانشگاه صنعتی سهند تبريز از 115
   !يکاهای مستقل کارگری حمايت کردندسند

  
 نفر از دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز، با 115

آميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد   " فراخوانامضای نامه
حمايت خود را از تشکل های آزاد و "آارگري در ايران

تن نامه ای که دانشجويان م. مستقل کارگری اعالم داشتند
د تبريز امضا کرده اند به شرح زير دانشگاه صنعتی سهن

  :است
  ،وزارت آار و امور اجتماعی

  ،سازمان هاي آارگري در سراسر جهان
  ILOسازمان بين المللي آار 

امروزه در ايران حدود نيمي از آارگران با قراردادهاي موقت  
آار و حتي با برگه هاي سفيد امضا در بي حقوقي مطلق 

ي هاي رسمي، آارگراني آه با طبق پيش بين. مشغول به آارند
قراردادهاي موقت به آار گرفته مي شوند، طي چند سال آينده 

از سوي . درصد از آارگران شاغل را در برخواهند گرفت90
ديگر قانونگذاران در ايران به دنبال خارج آردن آارگاه هاي 

خروج از شمول سي ماده قانون (داراي آمتر از پنج و ده نفر 
ان قاليباف از شمول قانون آار، در پي محروم و آارگر) آار

آردن آامل همه آارگران موقت از حداقل تأمين اجتماعي مي 
در اين شرايط سازمان جهاني آار با اعزام نمايندگاني . باشند

به ايران و نظارت به امضاي تفاهم نامه اي در خصوص 
در رابطه با (اصالحاتي در فصل ششم قانون آار موجود 

آه بدون حضور نمايندگان مستقل ) ي آارگريتشكل ها
آارگران انجام گرفته، در آمال تأسف عمًال بر بي حقوقي 
آارگران در ايران صحه گذاشته و به اين وسيله به آن 

قطعًا آارگران ايران آه به دليل . رسميت بخشيده است
محروميت از داشتن تشكل هاي مستقل خود همواره شاهد 

گري و مغاير با مقاوله نامه هاي تحميل قوانين ضد آار
 بوده اند، تفاهم نامه اي را آه (ILO)سازمان جهاني آار 

نمايندگان آنها در تنظيم و امضاي آن حضور نداشته اند، به 
لذا ما امضاآنندگان زير خواهان به . رسميت نخواهند شناخت

رسميت شناختن آزادي ايجاد تشكل هاي مستقل آارگري 
ستا ضمن درخواست از وزارت آار و امور در اين را. هستيم

اجتماعي جهت رفع موانع تشكل يابي آارگران و به رسميت 
شناختن نمايندگان مستقل آارگران جهت حضور در تمامي 
نشست هاي مربوط به تدوين قوانين مرتبط با آار از سازمان 
هاي آارگري نيز در سراسر جهان مي خواهيم تا از خواست 

همچنين از همكاران . ن ايران حمايت نمايندهاي برحق آارگرا
خود در اين سازمان ها و ساير مجامع بين المللي آارگري مي 
خواهيم تا از سازمان جهاني آار بخواهند آه به رسميت 
شناسي و نظارت به امضاي هر گونه تفاهم نامه مربوط به 
قوانين آارگري در ايران را، منوط به حضور نماينده هاي 

و ) از طريق تصميمات جمعي آارگران(رگران مستقل آا
استفاده از ابزارهاي الزم جهت نظارت بر اين انتخابات، 

  .بنمايند
  آميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد آارگري در ايران
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