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   ٢٠٠٥  اکتبر  ٣١                       ١٣٨٤ آبان ٩                      دوشنبه  ٢٧٠  شماره          

  اعالميه کميته مرکزی سازمان          
  
   پيرامون سخنان جنجال برانگيز     

  !" احمدی نژاد "             
  
محمود احمدی نژاد رئيس جمهور اسالمی در بيست و ششم  

  .اکتبر خواهان پاک کردن اسم اسرائيل از نقشه جغرافيا شد
ش  اين موضع نازيستی احمدی نژاد عليه ملت يهود زير پوش

 که ساليان سال است -غلط انداز دفاع از ملت مظلوم فلسطين 
تحت سياست پاکسازی  نازيستی از طرف دولت صهيونيستی 

 تنها از فطرت ارتجاعی ايدئولوژيک اش –اسرائيل قرار دارد 
      . سرچشمه نمی گيرد

    ٢بقيه در صفحه                                        

  
  

  !   اهکار رژيم اسالمی کودکان کار ش  
  رسول آرام                     

 ساله 12 دختر 84 آبان 08نا بر گزارش کيهان در ب

فرماندار از زندان "  وساطت"ای پس از سه ماه با 

  !آزادشد

   ٢٠ بقيه در صفحه                                 

     
  

   !بحران هسته ای پاشنه آشيل موجوديت رژيم
  

  های گزارش کامل فعاليت
  »کمپين کارگران ايران تنها نيست « 

  ٨ص 

t.roozbeh@freenet.de               تقی روزبه    
  
سخنان نژاد پرستانه احمدی نژاد درمورد محو اسرائيل  

ازروی نقشه جهان،درطی يکی دوروز گذشته چنان اجماع 
جهانی عليه دولت ايران به وجود آورد که تا قبل ازآن، نه 

  .حتی  دولت آمريکا تصورش را نمی کردندخود رژيم و نه 
  ٣بقيه در صفحه                           

  ----------------------------------------------------------  
  !دو تاکتيک ، يک استراتژی : ايران در عراق 

   ٥حه در صفآرش کمانگر                             
  ------------------------------------------------------------  

  مبارزه طبقاتی در پيکار با استبداد،    
   و مصوبات کنگره دهم راه کارگر    

  
  =متن سخنرانی شهاب برهان  در پالتاک =    

  
  ٢٢در صفحه                        

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

   انگلس  و مساله دمکراسی مارکس و 
  

  رياحی . ح  :جمه تر                  دوتن . د  : نوشته 
   ٢٦  در صفحه                             

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

    استراتژي آمريكا در عراق
  

  احمد مزارعی   :ترجمه   - الياس عاقل 

  نامه جمعي از فعالين سوسياليست 
   ٢١ در صفحه          ی جنبش کارگر
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  مه از صفحه يک ادا
  
   ...زي سخنان جنجال برانگرامونيپ     

  
اين اظهار نظر ضد انسانی حتی از روی بالهت سياسی و يا 

وی در واکنش به . از روی چرخش اشتباهی زبان نبود
توضيح وزارت خارجه اش که برای خنثی کردن  واکنش های 
تند جهانی گفته بود که حرف احمدی نژاد بد فهميده شده و 
منظورش اين نبوده است، اعالم کرد که منظورش دقيقًا همان 

  .بوده و سؤ تفاهمی در کار نبوده است
در پشت اين اظهار نظر جنون آميز و تحريک کننده، اساسا 
يک محرک سياسی و يک خط سياسی قرار دارد که دقيقًا 
دنباله و مکمل سياست بحران سازی هسته ای رژيم اسالمی 

ا به مشی بحران آفرينی در بيرون از هر دوی اينه. است
مرزها مربوط می شوند و پشت و روی يک سکه اند که با 

  . محاسبه و طراحی قبلی به اجرا گذاشته می شوند
هدف سران رژيم از اين بحران آفرينی ها  در سطح جهانی 
اگر باج خواهی و باال بردن قدرت چانه زنی اش در زد و 

ها با او می کنند؛ اما محل بندهائی است که امپرياليست 
. مصرف اصلی اين بحران آفرينی خارجی، داخل ايران است

اگر چه رژيم اسالمی با دندان قروچه های امپرياليست ها و 
تهديدات رو به فزونی شان رو به روست، اما واقعيت اين 
است که حيات رژيم اسالمی از سوی آتشفشان ملتهب و پر 

 ايران بمراتب بيش تر در غليان نارضائی و نفرت مردم
طراحان اصلی سياست . معرض تهديد قرار دارد تا از خارج

در ايران با آفرينش بحران هسته ای و باد زدن به آن از 
طريق تحريکات ماجرا جويانه ای نظير سخنان اخير احمدی 
نژاد، دارند ماجرائی شبيه اشغال سفارت آمريکا را می 

ن، در پشت گرد و خاک آن آفرينند تا درست مثل همان زما
حساب مردم را برسند و ايران را که اين بار ديگر بطور 
برگشت ناپذيری بيدار شده است، به خيال خودشان به 

اين بحران سازی  هر بهره خارجی . گورستان تبديل کنند
برای رژيم اسالمی داشته باشد، اساسًا توطئه ای است عليه 

م و برای خفه کردن هر مبارزات مردم ايران عليه اين رژي
  .صدای حق طلب

در تحريکات و تحرکات هسته ای، رژيم لرزان اسالمی می 
کوشد بلکه غرور ناسيوناليستی را در ايرانيان شعله ور کرده  

در . و آن را اگر بتواند، به عامل حمايت از رژيم تبديل کند
تحريکات اخير برای نابودی اسرائيل هم دارد رياکارانه به 

دم ايران با مردم فلسطين تکيه ت و همبستگی مرحساسي
  . کندمي

مردم ايران بايد در برابر اين توطئه خطرناک که کشور و 
زندگی و حيات آنان را از درون و بيرون در معرض تهديد 
جدی قرار می دهد و به حمله پيشگيرانه اسرائيل  و 
تجاوزگری های ويرانگرانه آمريکا بهانه و مشروعيت هديه 

کند، هشيار باشند و با مخالفت فعال با اين بحران آفرينی می 
همانطور . ها و ماجراجوئی های جنون آميز، آن را خنثی کنند

که در مسأله هسته ای بايد با دفاع از صلح و خلع سالح 
هسته ای در سراسر دنيا و از جمله در اسرائيل و مخالفت با 

ژيم را خنثی تجهيز ايران به سالح هسته ای، بحران سازی ر
کرد ؛ تحريکات اخير احمدی نژاد را هم بايد با محکوم کردن 

قاطع ايدئولوژی ضد يهود و مخالفت با سياسيت نازيستی 
  .رژيم اسالمی برای حل  مسأله فلسطين  افشاء نمود 

  
  ) راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  
   ١٣٨٤  آبان ٨  -  ٢٠٠٥  اکتبر ٣٠               

  

  

    
       *با ما ارتباط بگيريد *       

 
  آرش کمانگر:  سر دبير 

                               
 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 

  



  ادامه از صفحه يک
   

  
   ....بحران هسته ای پاشنه آشيل         

  
سخنان نژاد پرستانه احمدی نژاد درمورد محو اسرائيل 
ازروی نقشه جهان،درطی یکی دوروز گذشته چنان اجماع 
جهانی عليه دولت ایران به وجود آورد که تا قبل ازآن، نه 

. یکا تصورش را نمی کردندخود رژیم و نه حتی  دولت آمر
بی شک احمدی نژاد هرگزگمان نمی کرد که درکسوت 
رئيس جمهوربرزبان راندن همان شعارهای هميشگی حزب 
الهی ها، می تواند چه ولوله تکان دهنده ای را عليه او و 
. دولتی که او ریاست جمهوری اش را برعهده گرفته برپا کند

وفی عنان تا پاپ درطی یک شبانه روزکرعظيم جهانی ازک
اعظم،ازکشورهای اسالمی و همسایه ودوست تا دول 

سفيران رژیم ایران . اروپائی و آمریکا عليه ایران شکل گرفت
. درکشورهای مهم دریک اقدام هماهنگ فراخوانده شدند

نقطه اوج این فشاربين المللی صدور قطعنامه ای در 
 به محکوميت ایران درشورای امنيت سازمان ملل بود که

کنگره نمایندگان آمریکا هم فرصت را .اتفاق آراء صورت گرفت
. ازدست نداده و قطعنامه ای عليه دولت ایران صادرکرد

گفته می شود که کوفی عنان برآن شده که بزودی وقبل 
بی . ازنشست شورای حکام سفری به کشور ایران بکند

تردید سفر او درپی بحران کنونی و قبل ازاجالس حساس 
ی حکام که کمترازیک ماه دیگربرگزارمی شورا

شود،دربرگيرنده آخرین اتمام حجت وی به دولت ایران است  
درموردموقعيت بس حساس و خطيری که دربرابرش 

قاعدتا خانم رایس که پيش ازاین سخت درتالش .قرارگرفته 
دیپلماتيک  برای منزوی ساختن کامل رژیم، باهدف ارجاع 

ملل بود،باید بيش ازهرکس دیگر پرونده ایران به سازمان 
ازاین که خود رژیم ایران این چنين به کمکش شتافته است 

حاال دیگرمی توان به سادگی از اخراج . سپاسگزارباشد
ایران ازسازمان ملل ویاحذف نمایندگی اش ازمجامع بين 
المللی سخن به ميان آوردکه خود درحکم عدم به رسميت 

 حاال دیگر برداشتن .شناخته شدن دولت حمهوری است
نبردیکه بازنده .  گام های بعدی بسی آسان ترشده است

  . آن ازقبل روشن شده است
درپی صدورقطعنامه اولتيماتوم گونه شورای حکام عليه 
حکومت ایران دراجالس پيشين،آماده سازی فضای بين 
المللی برای محکوميت رژیم ایران ومطرح کردن این رژیم به 

ين المللی که صلح و امنيت جهان را مورد عنوان یک یاغی ب
تهدید قرار می دهد دردستور وزارت امورخارجه آمریکا 

هدف آن بود  که به افکارعمومی جهانيان پذیرانده .قرارگرفت
شود که مهارایران قبل ازدست یابی به سالح 
اتمی،بهرحال، ازمهار ایران اتمی کم هزینه ترو معقول 

محورهای متعددی تالش های و درهمين رابطه در. تراست
پرونده های ایران نظير نقش آن . هدفمند شروع شد

دوباره ... سپتامبرو انفجارعربستان ولبنان و11درماجرای  
حتی گفته شد که ایران انفجارهسته ای . گشوده شدند

برای کانونی کردن هرچه بيشتر . هم انجام داده است
کره شمالی بحران هسته ای ایران  تالش برای حل مشکل 

فشاربه . و کاهش دادن دامنه بحران در عراق شدت گرفت 
سوریه وحزب اله لبنان تشدید شد درحدی که سوریه متحد 
ایران نيز دربرابر دوراهی ی نظير دولت ليبی یعنی یا رام 

کشاندن . شدن یا تحریم و پذیرش خطر سرنگونی قرارگرفت
اق و حتی پای ایران و حزب اله لبنان به درگيری های عر

مداخله درمناطق حساسی چون اهواز توسط این قدرت  ها 
تالش ها برای جلب نظرروسيه و چين درپی .باالگرفت 

کسب همراهی هند و شکست دادن تالش رژیم ایران برای 
. دورزدن باصطالح اروپا و نگاه به شرق مضاعف گردید

درهمان حال دولت آمریکا به تالش های خود برای تقویت 
افزود که برگزاری کنفرانس " یسيون دست آموز وراماپوز"

برلين و کنفرانس موسسه اینترپرایزو مایکل لدین درآمریکا با 
شرکت برخی ازنيروهای اپوزیسيون ایران نمونه ای ازآن 

   1*است
دربرابرچنين اقداماتی دست اندرکاران رژیم گرچه درمقام 
ل سخن هم چنان از نگاه به شرق و بهره گيری ازعام

اقتصادی درایچاد موازنه بين  رابطه  اقتصادی و سياسی و 
وحتی تهدید ضمنی برخی کشورها چون کره جنوبی 

اما .  می آورند واستراليا و تاحدی انگليستان سخن به ميان
درواقعيت آمر آن ها ضمن عقب نشينی گام به گام 
ازتهدیدها و ادعاهای اوليه خود و درپی سخنان احمدی نژاد 

ان ملل اوال اصل ادامه مذاکرات مجدد را پذیرفتند و درسازم
ثانيا دریک عقب نشينی آشکار با دعوت ازبازرسين آژانس 
عمال بيکی ازمواد اولتيماتوم شورای حکام، یعنی بازرسی 
از نقاط حساس وامکان تماس و گفتگوی آژانس با برخی 
دست ندرکاران پروژه هسته ای را پذیرفته و اطالعات 

ازچگونگی فعاليت های گذشته خود مهمی هم 
و اخيرا هم احمدی نژاد درگفتگو با . دراختيارآژانس نهادند

پوتين توافق کرد که درچهارچوب آژانس همه گونه همکاری 
  .  را برای حل مشکالت  به عمل آورد

    بااین وجود سخنان اخيراحمدی نژاد وضع را ازاین هم که 
حظات ممکن،بهترین او درحساس ترین ل.بود خراب ترکرد

مستمسک را دراختيار دولت آمریکا و کشورهای غربی 
قرارداد تا توقعات و انتظارات خود را ازطرف مقابل گسترش 

چرا که  دوقطبی شدن فضای بين المللی عليه ایران . دهند
و خالی شدن چاپاهای رژیم،موجب تقویت  قدرت چانه زنی 

حاال .  است حریفان و تضعيف قدرت چانه زنی رژیم شده
دیگر امر محکوميت ایران درسازمان ملل درصورت کوتاه 
نيامدن قطعی ترشده و زمينه برای پيشروی گام به گام 

  .حریفان آماده ترشده است
  

    اشتباه محاسبه استراتژیک رژیم
 

جمهوری اسالمی درپی حساب بازکردن بيش ازحد درباره 
بانش شده و بحرانی که دولت آمریکا درعراق دست به  گری

نيز با حساب بازکردن بيش ازحد به شکاف های بين اروپا و 
آمریکا ازیکسو وحمایت حاميانی چون چين و هند و روسيه 
ازطرف دیگر، و با اتکاء به درآمد سرشارنفتی شرایط را برای 
بهم زدن قرارداد سعد آباد و طی کردن مسيرکره شمالی 

ااین کار خود وحال آن که اوال ب. 2*مناسب تشخيص داد
اروپا را به امریکا نزدیک ترکرده و خالء بحران بين المللی را 
پرکرد و ثانيا به آمریکا کمک کرد تا با حرکت ازحربه 
دپيلماسی به سوی حربه هائی چون تحریم اقتصادی 
وحتی فرااقتصادی، برپایه اجماع جهانی به دکترین حمله 

ش کشور ودولت و ثالثا نق. پيشگيرانه پوشش تازه ای بدهد
ایران  درمنطقه حساس نفتی و استراتژیک خاورميانه  را با 

عالوه .نقش غيرقابل مقایسه کره شمالی یکسان دانست
عليرغم مقایسه فناوری هسته ای با ملی کردن -براین رژیم

 حتی نمی تواند همانند ماجرای سفارت و - صنعت نفت
 واین. جنگ عراق به حمایت توده ها اميد به بندد

 درصد درآمد دولت ازفروش 70درشرایطی است که بيش از
درصد نيازهای داخلی ازطریق % 70نفت بوده و بيش از

واردات خارجی تأمين می شود و ایران دراین عرصه یکی 
. ازشکننده ترین حکومت های جهان را تشکيل می دهد

واگر شکاف های داخلی را براین وضعيت اضافه کنيم، 
نون بحث انتقال زمام مذاکرات شکاف هائی که هم اک

هسته ای به رفسنجانی و خاتمی را پيش کشيده ودولت 
را مجبورکرده که گزارش عملکرد هسته ای خود را برای 
مجمع تشخيص مصلحت بدهد، آنگاه به شکنندگی مواضع 
رژیم درمذاکرات هسته ای و و کاهش قدرت چانی زنی اش 
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ی درچنين این که هرعقب نشين. بيشترپی خواهيم برد
فضائی منجر به طرح توقعات و انتظارت تازه ای ازسوی 

  .قدرت های بزرگ خواهد شد
  

  تبدیل شدن پروژه هسته ای به پاشنه آشيل رژیم
  

با فعل و انفعاالت جاری اکنون بيش ازپيش روشن شده که 
دست یابی به چرخه سوخت هسته ای به ضد خود و به 

  .پاشنه آشيل رژیم تبدیل شده است
اهداف راهبردی سران نظام،دست یابی به اقتدارهسته در

ای درپی فروپاشی جهان دوقطبی و به مثابه عامل جبران 
کننده  نقاط اتکائی که دیگروجود ندارند، و درچهارچوب روند 
روبه تشدید تهدیدات بين المللی وتأمين توازن منطقه 

دست )باتوجه به تسليح اتمی اسرائيل و هندو پاکستان(ای
ی به توانائی هسته ای عامل  بازدارنده دربرابراین گونه باب

تهدیدات و تضمين کننده ثبات حکومتی ارزیابی شده 
اما غافل ازاین که برمال شدن این هدف به دليل .است

حساسيت فوق العاده ای که موقعيت ایران و ماهيت رژیم 
والیت فقيه برمی انگيزد، می تواند منجربه عزمی بين 

والبتبه همان .ی ممانعت ازدست یابی رژیم گرددالمللی برا
طور که اشاره شددراین ميان خطاهای تاکتيکی بزرگ دولت 
مکتبی جدید نيز درفراهم ساختن  شرایط مناسب برای آن 
که دولت آمریکا اهداف و عزم  خود را به عزم بين المللی 

  .تبدیل کند،نقش مهمی داشته است
کتيکی فوق،بحرانی که درپرتو خطاهای استراتژیکی و تا

بزعم رژیم قراربود که درخدمت تثبيت وتقویت موقعيت رژیم 
درعرصه جهانی و داخلی قرارگيرد، به ضد خود تبدیل می 

یعنی اوال درسطح بين المللی با روندشکل گيری . شود
اجماع جهانی حتی همان چاپاهای موجود دربين 
 کشورهای غيرمتعهد ویاحمایت کشورهائی چون هند و
چين و روسيه، شکاف بين اروپا و آمریکا به زیان رژیم تغيير 
کرده وچون حشره ئی که دست  وپایش درتورهای تنيده 
شده عنکبوتی هوشيار گيرکرده باشد، باهرتالش مجدد 

حتی موقعيت . تنها حلقه محاصره خود را تنگ ترمی کند
جناح اصول گرا درداخل نيز بشدت روبه ضعف گذاشته 

ایش برای حکومت کردن بيش ازپيش به زیر وتوانائی ه
اصول گرایان که با شعارعدالت و بردن نان به .سؤال می رود

سرسفره مردم قوه مجریه را به دست 
گرفتند،دربرابرانتظارات زیادی که دربين رای دهندگان به خود 
برانگيختند،اکنون تنها پس ازگذشت سه ماه معلوم می 

ادعای تثبيت قيمت ها،دروغ شود که نه فقط با کنارگذاشتن 
گویانی بيش نبوده اند،بلکه با هرسخن و اقدامی که به 
عمل می آورند موجب فرارسرمایه ها وافزایش ریسک 
سرمایه گذاری وباالرفتن تورم و درواقع خالی کردن سفره 

اگر درشرایط پس از انقالب بهمن . موجود مردم می شوند
لی بودن طبل خط چندین سال طول کشيد تا مردم به توخا

امامی ها پی ببرند و برای روشدن دست اصالح طلبان هم 
چندسالی الزم آمد،اما اکنون تنها سه ماه کافی بوده است  
تامردم  پی به ماهيت این شارتاالن ها واصول گرایان قالبی 
و بالباس مبدل که موقعيتشان را مدیون حمایت بيت رهبری 

  . هستند، ببرند
سته ای رفته رفته دارد  به پاشنه آشيل اگرشعار اقتداره

رژیم و به منزله ابزاری برای خود زنی آن تبدیل می شود،به 
معنای آن نيست که قدرت های خارجی و یا خود رژیم 

هم چنين . ميدان را به مردم و به دموکراسی خواهند سپرد
به معنای آن نيست که نتيجه نبرد طرفين الزاما به سود 

برعکس با توجه به هدف ها و .  شدمردم تمام خواهد
ماهيت هردوطرف،دوران سخت و مشقت باری دربرابر مردم 

آن چه که  به طرفين منازعات امکان نقش . ایران قرار دارد
آفرینی تا این درجه فاجعه بار می دهد، همانا فقدان یک 

. مطالباتی درصحنه سياسی است- جنبش فراگيردمکراتيک

اسری و غلبه برآن چه که کمک به شکل گيری جنبش سر
می توان آن را  بحران آلترناتيومردمی ناميد، مهم ترین اقدام 
عاجلی است که دربرابر همه نيروهای مترقی و مدافعان 

  .آزادی و برابری قرار دارد
         
 30.10.05 -08.08.84  

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

ست که این کنفرانس ویاگردهم آئی که با  جالب ا-1*
نظير آقای حسين - همراهی جمهوری خواهان شرمگين

باقرزاده و سلطنت طلبان برای بهره گيری دیرهنگام از 
ثمرات موج سواری پروژه رفراندوم صورت گرفت،برای آن که 
بتواند بدور ازهياهو و فشارها به نتيجه برسد، بصورت 

تقریبا . صوصی برگزارگردیدپنهانی و به عنوان نشست خ
هم زمان موسسه انترپرایز و مایکل لدین هم تالش های 
موازی را برای نزدیک کردن اپوزیسيون به سياست و 

حزب دمکرات ایران . سياستمداران دولت آمریکا تشدید کرد
نکته ای که درمورد . ازشرکت کنندگان دراین اجالس بود

مان هائی چون تحوالت فوق حائز اهميت است سکوت ساز
اکثریت و اتحادفدائيان خلق ایران یعنی مؤتلفين امروزی 
حزب دمکرات هستند که صالح آن دیدند که نه درمورد 
شرکت حزب دموکرات موضعی اتخاذ کنند، ونه دربازتاب 

اگر . دادن اخباراین گونه فعاليت ها کوششی بکارگيرند
ضرب المثل ایرانی سکوت عالمت رضا  مصداق داشته 

اشد، باید گفت که احتماال آنان درضمير و خلوت گاه خود ب
به " اپوزیسيون"خویشتن را به عنوان نيروهای ذخيره این 

اما فعال قدری باید صبرکرد  و دید که آیا .حساب می آورند
 سکوت عالمت رضاست یا نه؟

  
به عنوان نمونه می توان  سخنان حميد رضا ترقی  -2*

کرد که درسایت آفتاب درج شورای مرکزی موتلفه اشاره 
نظام بر این است که کامال تهاجمی  سياست: شده است

حميدرضا ترقی در خصوص اظهارات اخير رئيس   کند عمل
: برخی کشورهای اروپایی گفت العمل جمهور و عکس

سياست نظام بر این است که در شرایط فعلی به صورت 
عضو شورای مرکزی جمعيت  .تهاجمی عمل کند کامال
سياست  تلفه اسالمی با بيان این که دولت گذشتهمؤ

اغماض، امتياز دهی و مواضع انفعالی در پيش گرفته بود ، 
این : مورد تایيد قرار داد و افزود سياست فعلی دولت را

این  سياستی است که نظام پای آن ایستاده و بنابراین
  .استراتژی جدید نباید تضعيف شود

امتياز گرفتن از  را برایوی در پيش گرفتن این سياست 
در شرایط فعلی : کشورهای اروپایی موثر دانست و گفت

مواضع جدی و تهاجمی از سوی آنها وجود  امکان اتخاذ
زیاد در اختيار  ندارد زیرا آنها اهرمی برای وارد کردن فشار

ندارند و تحليل دولت از شرایط منطقه به این شکل است 
ای اتخاذ مواضع تهاجمی بهترین موقع بر که در حال حاضر

  .است
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    در عراقرانيا                
  

   !! ی استراتژکي ، کيدو تاکت     
  

  آرش کمانگر                  
  

تاریخ سياست خارجی دولتهای جهان، سراغ ندارد و اگر 
درست تر گفته باشيم، جزو استثناء نادر است که حکومت 

شدید بحران و جنگ معينی، منفعت سياسی خود را هم ت
داخلی در یک کشور معين ببيند و هم در تثبيت حکومت آن 

 خود را ذینفع - مادام که گرایش او را یدک می کشد-کشور
اما این استثناء نادر، هم اکنون به وقوع پيوسته .  بپندارد 
  .است 

سياست خارجی رژیم اسالمی ایران در قبال مسائل کشور 
از این سياست ظاهرًا متناقض جلوه ای ) عراق ( همسایه 

  . را به معرض نمایش گذاشته است 
آیا سياست رژیم ایران در قبال عراق، متناقض و ناشی از 
فقدان یک استراتژی روشن است ؟ یا نه، تناقضی در کار 
نيست و صرفًا دو بعد یک سياست، دو تاکتيک برای یک 

  !استراتژی را جلوه گر می سازد؟
که با هر بمبی که در عراق منفجر می از یکسو شاهد آنيم 

شود، با هر سرباز آمریکایی ودیگر قوای اشغالگر که به 
خاک می افتد و با  هر اینچی  که آمریکا و متحدینش در 
باتالق عراق فرو می روند، برق شادی در چشمان سران 
رژیم و رسانه های وابسته به آنها سو سو می زند و 

  .  کند رضایت خاطر آنها را جلب می
از سوئی دیگر همه امکانات مالی، سياسی و نظامی رژیم 

تا . در خدمت گروههای اسالمی شيعه قرار می گيرد
هژمونی خود را بر قدرت سياسی حاکم بر عراق و کًال 

 درصد آنرا شيعيان  60 که بيش از -سرنوشت این کشور
 حفظ و تثبيت کند، یعنی همان –تشکيل ميدهند 
رت رسيدن خود را مدیون تجاوز نظامی گروههایی که بقد

آمریکا به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسين و حزب 
" آمریکائی که برای رژیم اسالمی یک . بعث هستند 
خاور ميانه " محسوب می شود و در طرح " شيطان بزرگ

آن، پایان دادن به عمرچمهوری اسالمی ایران نيز " بزرگ
  .جزو پروژ ه های کار شده است 

ن پدیده ، مصداق کامل این ضرب المثل فارسی است که ای
  !! "عدو شود سبب خير ، اگر خدا خواهد : " ميگوید 

چگونه می شود هم تشدید بحران و جنگ داخلی در عراق 
و هم تثبيت حکومت آن تحت هژمونی بنياد گرایان شيعی ، 
مورد استقبال رژیم ایران قرار گيرد و از دو وجه واقعيت امروز 

اق، نفع ببرد؟ آیا این ناشی از آشفتگی در سياست عر
خارجی رژیم والیت فقيه نيست ؟ و یا شاید بدليل وجود 
جناح بندی در این رژیم ، هر دسته و باندی ، سياست 

  ! مستقل خود را در عراق پيش می برد؟
پاسخ پرسش اول، منفی است و به جرأت می توان گفت 

ران استراتژی نسبتًا که الاقل در مورد عراق ، رژیم ای
( روشنی دارد و از طریق پيشبرد یک سياست دو منظوره 

  . یک هدف معين را دنبال می کند !!) هم با باز هم با کبوتر
پاسخ پرسش دوم هم منفی است ، نه بدین خاطر که در 
رژیم ایران، دسته بندی وجود ندارد و یا سياست همه 

ه بدین خاطر که جناحها در مورد عراق یکسا ن است ، بلک
از قدیم االیام عرصه سياست خارجی همچون کنترل قوای 
نظامی و انتظامی جزو ملک طلق ولی فقيه و همپالگی 

  . های وی بوده است 
اصالح " تردیدی نيست که افراد و گروههای موسوم به 

در رژیم اسالمی، همچون  مورد " معتدل" و " طلب

سمپاتی نسبت به افغانستان، در مورد عراق، نيز نوعی 
حمله آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم بعث نشان داده اند 

در این کشور و " آرامش" و تمایل خود را برای استقرار 
آنها همچنين . تثبيت حکومت جدید آن بارها بيان کرده اند 

مخالف ماجراجوئيهای آپارات اصلی نظام در مورد کمک 
ی اسالمی که در ضمنی به شبکه القاعده و دیگر گروهها 

برابر اشغالگران آمریکایی دست به سالح برده اند و کًال 
 و از جمله تشکيل ستادهای –طرحهای تروریستی 

اما ابراز وجود آنها درعرصه .  و غيره هستند –استشهادی 
سياست خارجی و در ارتباط با عراق، در شرایط کنونی از 

ا برای دخالت زیر. حد غرولندهای ژورناليستی فراتر نمی رود
موثر در سرنوشت عراق باید  از دو امکان مهم بهره مند 

ایندو ابزار بطور کامل در دست جناح یا . پول و سالح : بود
  . رژیم است " محافظه کار" جناحهای 

قوه " و " قوه مقننه" پرت شده از " اصالح طلبان " بنابراین 
اد را حتی آنزمان که بطور صوری سکان این دو نه" مجریه 

در دست داشتند، کاره ای نبودند چه برسد اکنون که در 
  . حواشی نظام ، به غرزدن مشغول هستند

بنابراین سياست خارجی رژیم را آپارات اصلی نظام به 
بر مبنای این سياست، . رهبری خامنه ای تعيين می کند 

منفعت استراتژیک رژیم در عراق این است که همزمان دو 
" از یکسو نگذارند. یط کنونی به پيش ببرندتاکتيک را درشرا

آب خوش از گلوی قوای نظامی آمریکا و متحدینش در عراق 
و باتالق ناشی از بحران سياسی و جنگ تمام " فرو رود

باید هزینه اشغال . عيار داخلی در این کشور ، بخشکد 
نظامی را آنقدر باال برد که جناحهای سياسی در آمریکا و 

ین کشور ، هرگز مجوز دیگری به کاخ سفيد افکار عمومی ا
برای پيشبرد سياست خود از طریق جنگ و به کشتن دادن 
سربازان آمریکایی و حيف و ميل صدها ميليارد دالر از بودجه 

اگر آمریکا پس از سرنگونی سریع .  این کشور را صادر نکنند
و سهل الوصول حکومت صدام، با یک مقاومت مسلحانه 

 نمی شد و روند اشغال و جا انداختن گسترده مواجه
حکومت دست نشانده به خوبی و خوشی پيش می رفت، 
این چشم انداز می توانست چراغ سبزی باشد برای 
پيشبرد دیگر پروژه های آمریکا در خاور ميانه و در رأس آنها 

اما چنانکه می . به زانو در آوردن رژیمهای ایران و سوریه
شد، روند کار به ميل آمریکا بينيم و پيش بينی هم می 

پيش نرفت و آمریکا دچار همان بحران و انزوایی شد که در 
در طول دو سال گذشته ، . مقطع جنگ ویتنام با آن روبرو بود

بيش از صد هزار نفر در عراق کشته شده اند که دو هزار 
  . نفر از آنها نظاميان آمریکایی بودند

بال اشغال نظامی جمهوری اسالمی ایران ميداند که بدن
افغانستان و عراق، حلقه محاصره آمریکا به دور ایران، تقریبًا  

این رژیم همچنين ميداند که او در . تکميل شده است 
  . ليست سياه آمریکا، جزو الویتهای اول است 

بنابراین پيروز در آمدن آمریکا در عراق، سناریوئی بود و 
ان حاکمان هست که در صورت وقوع، خواب را از چشم

پس همه امکانات مالی، تدارکاتی، تسليحاتی . خواهد ربود
و انفجاری باید مخفيانه به خدمت گرفته شود که آمریکا 
رنگ تثبيت را بر چهره خود نبيند، باید کاری کرد که بوی 
تعفن باتالق عراق، فکر یک حمله و جنگ جدید را از کله 

در . ر کنددولتمردان حاکم و طبقه سياسی این کشور بد
همين راستا بود که فوج فوج افراد وابسته به القاعده امکان 
پيدا می کنند که با امنيت کامل از افغانستان وارد خاک 
ایران شده و بخشهایی از آنها بی هيچ مزاحمتی به عراق 

در هفته های اخير نيز دیدیم که حتی . گسيل  شوند 
را متهم کرد که انگليس نيز پس از مدتها سکوت، رژیم ایران 

با ارسال اسلحه و مواد انفجاری ، به عمليات های اخير 
عليه اشغالگران بریتانيائی درجنوب عراق ، یاری رسانده 

در همين راستا رسانه های رژیم با رله منظم . است 
  حوادث خونبار عراق و به نمایش گذاشتن ویرانی و بی آینده 
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  ....  در عراقرانيا             
  
  

 مردم این کشور، به شدت در تالش هستند که افکار گی
عمومی کشور مان  را تحت تأثير قرار دهند و به آنها القاء 
کنند که پروراندن فکر سرنگونی رژیم در ذهن شان مساوی 
با فجایع و فالکتی خواهد بود که اکنون در عراق شاهد آنيم 

ت که بنابراین بخشی از منفعت رژیم ایران این بوده و هس. 
شعله های مقاومت در برابر آمریکا و انگليس ، کماکان 

اما به موازات این تاکتيک، تاکتيک .  فروزان باقی بماند
دیگری نيز در پيش گرفته شده است و آن تقویت جریانات 

مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق، ( اسالمی شيعه 
با هدف بدست گرفتن ....) حزب الدعوه، سپاه بدر و

 اصلی حکومت نوپا، اکثریت پارلمان و کوبيدن مهر سکانهای
. بنياد گرایی اسالمی بر قانون اساسی جدید عراق است 

در همين راستا بود که شيعيان عراق بيشترین مشارکت را 
  .در رأی گيریها داشته اند

 جمهوری اسالمی ایران ميداند که تداوم مقاومت مسلحانه 
یکا در عراق، باالخره از یکطرف و حضور گسترده نظامی آمر

روزی به پایان ميرسد و دولتی در این کشور شکل خواهد 
برای رژیم ایران بسيار  اهميت دارد که چنين . گرفت

  . حکومتی دوست رژیم ایران باشد نه خصم آن
در " والیت فقيه" بعالوه اگر چه پياده کردن نسخه کپک زده 

یک نوع عراق بعيد بنظر ميرسد، اما کمک به شکل گيری 
) و بنابراین غير دموکراتيک و غير الئيک ( حکومت اسالمی 

در عراق، پيروزی بزرگی برای حکام مستبد و مذهبی ایران 
هم اکنون رژیم عالوه بر کمک های مستقيم . خواهد بود

مالی و نظامی به گروههای شيعه ، نقش بزرگی در اقتصاد 
ارت ، گسترش تج. و بازارهای جنوب عراق بازی می کند 

سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد این خطه و 
از طریق "  آیات عظام " باالخره چرب کردن ریش و سبيل 
به اماکن مقدس ) زائران( گسيل سيل توریستهای مذهبی 

که سود سرشاری نصيب دکان داران دین می ( شيعيان 
همه و همه در خدمت تقویت گروههای شيعی و جلب ) کند

اگر رژیم بتواند از طریق .  جنوب عراق است رضایت مردم
که اکثرًا دو دهه ميهمان و ( متحدین و دوستان عراقی خود 

یک رژیم نيمه اسالمی ، زن ) جيره خوار رژیم ایران بودند
که تا این ( ستيز و غير دمکراتيک در عراق سرکار آورد 

آنگاه نفس کشيدن برایش آسانتر ) لحظه موفق بوده 
  . خواهد شد 

بدین ترتيب می بينيم که دو تاکتيک متفاوت ، عمًال در 
اما آنچه . خدمت  استراتژی واحدی به پيش برده می شوند

گرانيگاه این استراتژی را تشکيل ميدهد، خود عراق نيست 
هر دو وجه . بلکه بقای حکومت والیت فقيه در ایران است 

این سياست، وظيفه دارند که طول عمر رژیم ایران را 
فزایش داده و آنرا در برابر خصم داخلی و خارجی ، ا

در این راستا، هم از جهت باتالقی کردن . واکسينه کند
حضور آمریکا  در عراق و هم از نظر فرا دست کردن 
گروههای اسالمی شيعی در این کشور ، موفقيتهایی 

اما به موازات این پيشروی ، . نصيب رژیم ایران شده است 
اجراجوئيهای هسته ای خود، نه تنها خطر رژیم عمًال با م

آمریکا را از سر خود رفع نکرده، بلکه سبب شده انزوای بين 
المللی رژیم عميق تر گشته و آمریکا متحدین جدیدی پيدا 

این ماجراجوئی، ميتواند تا حدود زیادی دستاوردهای . کند 
رژیم را در عراق بر باد دهد و معضل حفظ  بقاء برای این 

  . را همچنان الینحل باقی گذارد رژیم 
  
  

  ٢٠٠٥ اکتبر ١٩                             
  

  استراتژي آمريكا در عراق            
   

  احمد مزارعي : ترجمه        *دآتر الياس عاقل        
  
قحطي در زندگي مردم عراق حالتي عادي و روزانه به خود گرفته   

وسيله نيروهاي مقاومت عليه در نتيجه تهاجماتي آه به . است
اشغالگران انجام ميگيرد و عمليات تروريستي آه بر ضد مردم 

 نفر به طور متوسط به قتل 50عراق به وقوع ميپيوندد روزانه 
ميشود تهاجمات موجود در عراق را به دو بخش تقسيم . ميرسند

  . مقاومت بر ضد اشغالگران و تروريسم عليه شهروندان: آرد
ابتدا عليه نيروهاي گشتي آمريكائيها و آاروانهاي حمل مقاومت در 

مواد غذايي براي مراآز ارتشي انجام گرفت و بسيار گسترش يافت 
آنان ابتدا با تعداد اندآي . به طوري آه آمريكايي ها زمينگير شدند

مقاومت خود را شروع و سپس در مراحل بعدي به گسترش 
 آنان در شروع آار اسلحه. عمليات و تشكيالت خود پرداختند

ابتدايي بود اما به مرور زمان توانستند از اسلحه هاي پيشرفته آه 
ميتوانست خودروهاي نظامي، تانكها و در مرحله بعدي هلي 

همچنين آنان . آوپترهاي دشمن را هدف قرار دهد، استفاده آنند
توانستند بر تعداد عمليات روزانه خود بيفزايند به طوري آه اآنون 

.  مورد در روز رسيده است86ه اعتراف آمريكائي ها به بنا ب
امروزه عمليات نيروهاي مقاومت در عراق براي آمريكائي ها 
بسيار دردناك است زيرا نميتوانند آنان را از مردم عادي تشخيص 
دهند و اين بدان علت است آه مردم در سراسر عراق از نيروهاي 

نند و حاضر نميشوند آنان مقاومت حمايت آرده و آنان را مخفي ميك
  . را به دشمن تسليم آنند

. تروريسم به همراه نيروهاي اشغالگر آمريكايي وارد عراق شد
آنان با ايجاد تفرقه ميان شيعه، آرد و سني به نفرت در ميان مردم 
عراق دامن زدند و اين درست برعكس ادعاي دموآراسي خواهي 

 ميان مردم عراق زمينه دامن زدن به چنين نفرتي در. آمريكا بود
تقسيم اين آشور را به سه منطقه سني، شيعه و آردنشين فراهم 
ميكند و از طرفي هرگاه اين تقسيم انجام گيرد آار حكومت 

براي بيشتر آردن نفرت ميان شيعه . اشغالگران را نيز آسان ميكند
و سني ماموران آمريكايي و اسرائيلي دست به ترور رهبران 

ه زدند و برنامه را آنچنان تنظيم نمودند آه گويا مذهبي دو گرو
اما اين برنامه آنان با . شيعيان و سني ها از يكديگر انتقام ميگيرند

شكست روبرو شد و در مناسبات مختلفي آه پيش آمد رهبران 
مذهبي سني و شيعه وحدت خود را اعالم داشته و توطئه 

ها و اسرائيلي ها از سوئي آمريكايي . اشغالگران را خنثي نمودند
دست زدن به عمليات تروريستي مشابه در آردستان را ضروري 
نميدانستند زيرا آردستان تقريبا حالتي جدا شده از عراق داشت و 

  . ضرورتي براي ايجاد تفرقه نداشت
آمريكايي ها اين شيوه ايجاد نفرت ميان شهروندان يك آشور را در 

؛ شيوه اي آه گروهي جريان جنگ دوم جهاني در پيش گرفتند
شهروند بيگناه را به قتل ميرسانند و آنگاه اين قتل را منتسب به 

دولت آمريكا دست به تبليغات . بخشي از مردم همان شهر ميكنند
گسترده اي زد تا وانمود آند آه مقاومت در عراق به وسيله 
تشكيالت زرقاوي و القاعده انجام ميگيرد، اما عليرغم همه ادعاي 

تاآنون نتوانسته اند يكي از آنان را دستگير و در تلويزيون به آنان 
آنان هميشه ادعا آرده آه تعدادي افراد القاعده را . مردم نشان دهند

دستگير و يا به قتل رسانده اند، و متاسفانه اين ادعاي آمريكايي ها 
تا حد زيادي مورد قبول عامه قرار گرفته و اين بدان علت است آه 

 خود را عليه تروريسم اينچنين آغاز آرده و با رسانه بوش تبليغ
هاي جمعي نيز توافق شده تا اين ادعا را به طور گسترده تبليغ 

ارتش آمريكا با استفاده از اين تبليغات به عمليات گسترده اي . آنند
عليه شهرهاي عراق دست زد، ساختمانها و همه موسسات مدني 

داد زيادي از شهروندان را به را در اين شهرها تخريب نمود و تع
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قتل رسانيد و عده زيادي را دستگير آرد و همه اينها به نام 
اما هدف اصلي ارتش . تروريسم و زرقاوي و القاعده انجام ميشود

آمريكا انتقام از ساآنان شهرهاي عراقي است زيرا اهالي اين 
شهرها حاضر نيستند نيروهاي مقاومت را تحويل آمريكايي ها 

ارتش آمريكا به تخريب شهرهاي مختلف ميپردازد تا با ايجاد . دبدهن
. ارعاب و وحشت مردم را از حمايت از نيروهاي مقاومت باز بدارد

در زمان جنگ دوم جهاني ارتش آلمان نازي همين معامله را با 
مردم چكسلواآي آرد، آنها در آن دوره بسياري از روستاها را به 

قاومت را مخفي ميكردند به طور آامل اين دليل آه اعضاي ارتش م
  . نابود آردند

را به عنوان سفير » نگروپونتي« دولت آمريكا 2004در ماه اپريل 
. وي در راس سفارت آمريكا قرار گرفت. خود در عراق تعيين نمود

سفارت آمريكا در عراق داراي سه هزار آارمند است آه همگي از 
انتخاب . اتي ميباشند و ساير سازمانهاي اطالعCIAماموران 

نگروپونتي به علت تاريخ سياهي بود آه وي در قتل و آشتار 
نگروپونتي ابتدا آار خود را . بيگناهان در ساير آشورها داشت

در ويتنام آغاز آرد، وي مسئوليت تشكيل » فونيكس«تحت عمليات 
. گروههاي آموزش تخريب و مرگ را در ويتنام به عهده داشت

 بيش از چهل هزار تن از چريكهاي ويتنامي را به گروه تحت نظر او
او سپس به آشورهاي آمريكاي التين، فيليپين، مكزيك . قتل رساندند

  . و در نهايت به عراق فرستاده شد
 ريگان رئيس جمهوري وقت آمريكا نگروپونتي را 1981در سال 

نگروپونتي در . به عنوان سفير به آشور هندوراس فرستاد
كيل گروهي براي قتل و آشتار مخالفان دولت هندوراس به تش

وي همچنين دست به تشكيل . پرداخت» جنرال گوستاو مارتينز«
گروهي از مخالفان دولت نيكاراگوئه تحت نام آونتراها زد تا بتوانند 
با توسل به ترور و تخريب موجبات سقوط دولت انقالبي 

مايت و همچنين نگروپونتي به ح. ساندينيست ها را فراهم آنند
سازماندهي گروههاي تروريستي در السالوادور پرداخت تا به قتل 
آشاورزان اين آشور آه از نيروهاي انقالبي حمايت ميكردند 

با اين حساب اعزام نگروپونتي به عراق با اهدافي مشابه . بپردازند
انجام ميگرفت تا وي بتواند با ايجاد گروههاي مرگ به تفرقه و 

م عراق مشغول شود و موجب تضعيف تخريب در ميان مرد
  . نيروهاي مقاومت ملي در عراق گردد

اگرچه نگروپونتي مدت زيادي در عراق نماند، اما پيش از رفتن 
مسئوليت ادامه آاري خود را به دو نفر آه داراي تجربيات فراواني 
در ايجاد گروههاي ترور و مرگ و تخريب داشتند، واگذار نمود، آن 

بود آه در سالهاي هشتاد مسئوليت يك » مز استيلجي«دو نفر يكي 
 نفره نيروهاي ويژه آمريكايي در السالوادور را به عهده 55گروه 

آه تحت نام مبارزه با مواد مخدر » استيوآاسل«داشته و ديگري 
سالهاي درازي مبارزه عليه نيروهاي انقالبي در آمريكاي التين را 

زارت آشور عراق به آار اين دو نفر در و. به عهده داشته است
برنامه آنان تربيت ميليشياي مسلح براي شخصيت هاي . پرداختند

اين . عراقي همچون عالوي و چلبي و با هدف حمايت از آنان بود
نيروها رابطه اي با دولت عراق ندارند بلكه در خدمت پيشبرد افراد 

گروههاي ديگري توسط . و شخصيت هاي وابسته به آمريكا هستند
 در درون 40 و گردان 36 افراد تحت عنوان گردان آوماندو اين

آه هدف همه اينان » گرگ«و » شير«ارتش عراق و گردان هاي 
يكي از خونخوارترين . مبارزه سرسختانه با مخالفان دولت ميباشد

گروههاي آوماندويي آه توسط اين دو نفر تربيت شده اند گروهي 
عمل ميكند، » عدنان ثابت«پليسي است آه زير نظر ژنرال عراقي 

تعداد آنها ده هزار نفر است آه از تعداد ارتش انگلستان در عراق 
هم بيشترند و اين دومين گروه نيروهاي ضربتي بعد از انگليسي ها 

همه گروههايي آه توسط اين دو شخص تربيت شده اند . ميباشند
 و زير نظر بعثي هائي عمل ميكنند آه توسط عالوي انتخاب شده اند

از ميان . اينان سرسختانه با نيروهاي مقاومت به جنگ ميپردازند
وزير آشور عراق آه » فالح نقيب«اين بعثي ها ميتوان از 

است، وزير دفاع آشور عراق » عدنان ثابت«پسرعموي ژنرال 

اين شخص به اتهام اختالس دو ميليارد دالر تحت (حازم شعالن 
اني رئيس اطالعات آشور و ژنرال محمد شهو) مترجم. تعقيب است

  . عراق نام برد
غالب افراد ميليشياي اين گروهها از شيعيان انتخاب شده اند و از 

مثلث «آنان در مناطق سني نشين و بويژه در منطقه اي معروف به 
اين سياست درست در جهت ايجاد تفرقه . استفاده ميشود» سني

فاده از است. مذهبي ميان مردم عراق در پيش گرفته شده است
پيشمرگهاي آرد و شيعه به مثابه پيكان حمله عليه سني مذهبان و 

  . تخريب خانه و آاشانه آنان زمينه جنگ داخلي را فراهم مياورد
از طرف ديگر سربازان نيروي دريايي آمريكا نيز براي خود دست 

 گردان هفتم 2004در ژانويه . به تشكيل گروههايي ويژه زده اند
ريكا در عراق دست به تشكيل گروهي آماندوئي نيروي دريايي آم

گروه . زد» پاسداران آزادي عراق« نفر تحت نام 61مرآب از 
توسط هم اينان به وجود آمده و » مجاهدان آزادي«ديگري تحت نام 

  . از هر دو گروه مذآور در تهاجم به شهر انبار استفاده شده است
  

ي مقاومت استفاده از همه اين گروهها در جهت مبارزه با نيروها
هر . دستگيري افراد سني و مقاوم به معني مرگ آنهاست. ميشود

روز در عراق تعداد زيادي جسد گمنام در گوشه و آنار آشور آشف 
يك . بر بيشتر اجساد اين قربانيان آثار شكنجه مشهود است. ميشود

اعتراف آرد آه هدف » وين داونينج«ژنرال آمريكايي به نام 
 و آوماندوهاي پليس مبارزه و قتل نيروهاي گروههاي مرگ
او اين تاآتيك را بر ضد نيروهاي مقاومت عملي . مقاومت است

واجب و مشروع دانست و اظهار داشت آه از ابتداي اشغال عراق 
  . اين نوع مبارزه با مخالفان ادامه داشته است

رسانه هاي جمعي آمريكا با تبليغات گسترده ميكوشند هرگونه 
از نيروهاي مقاومت را محكوم نمايند و تلويزيون آمريكايي حمايت 

ها در عراق در تمام شبهاي هفته ميكوشد با تبليغ عليه نيروهاي 
مقاومت و اينكه آنان افرادي جنايتكار، معتاد و همجنس گرا 

اين تلويزيون . ميباشند، مردم را از همكاري با آنان باز دارد
افراد نيروهاي مقاومت اعمالي بر ميكوشد اينگونه وانمود سازد آه 

انجام ميدهند و به همين دليل » اسالم و مصالح مسلمانان«خالف 
  . نبايد در مورد آنان هيچگونه رحم و شفقتي به آار برد

آه در زبان » گالديو«همچنين نيروهاي آمريكايي از تاآتيكي به نام 
ك ابتدا در اين تاآتي. ايتاليايي به معني شمشير است استفاده ميكنند

جريان جنگ جهاني دوم توسط چرچيل نخست وزير انگلستان و 
در آن . رئيس سازمان سيا در آن زمان تنظيم شد» آالن داالس«

 گروههايي را به طور محرمانه تشكيل دادند CIAزمان ناتو با آمك 
تا در آشورهاي ايتاليا، اسپانيا، آلمان، پرتغال و فرانسه دست به 

روندان بزنند و سپس آن را به گردن آمونيست ترور و آشتار شه
ها بيندازند تا از اين راه بتوانند موجي ضد آمونيستي در ميان 
مردم به وجود آورند، بطوري آه خود مردم خواستار مبارزه با 

اين سياست براي مدتي اعمال . آمونيست ها توسط دولت شوند
حال انجام همين سياست اآنون توسط آمريكا در عراق در . گرديد

است، با اين شيوه آنان هم به تفرقه در ميان مردم دست ميزنند و 
امروزه بوش و بلر همين . هم عليه نيروهاي مقاومت تبليغ ميكنند

  . سياست ها را حتي در آشور خود به نوعي اعمال ميكنند
به » گالديو«به خاطر منزوي آردن نيروهاي مقاومت، تاآتيك 

آمريكايي ها اين . راق در حال انجام استوسيله آمريكايي ها در ع
شيوه را به آار ميبرند تا مردم عراق و ملتهاي همسايه عراق را از 

همين چندي پيش بود آه سفير مصر . نيروهاي مقاومت دور سازند
استراتژي بوش . و الجزائر در عراق ربوده شده و به قتل رسيدند
اق است اگرچه آنان در عراق ايجاد نفرت و تفرقه در ميان مردم عر

  . به عراق آمدند» آزادي و دموآراسي«ابتدا با ادعاي استقرار 
        ------------------------------------------------  

  
ست و  آمريكا  ساکندآتر الياس عاقل نويسنده و تحليلگر سياسي* 

   .اين مقاله نيز از مجله الحقايق  چاپ لندن ترجمه شده است 
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  های کامل فعاليتگزارش 
  »کمپين کارگران ايران تنها نيست « 

  
  2005 اکتبر 25

  
  "کارگران ایران تنها نيستند"قطعنامه پایانی کمپين 

  
ها و احزاب های کارگری، فعالين کارگری، سازمانتشکل

  ! چپ و سوسياليست
  ! المللیحمایت کنندگان و پشتيبانان بين

 سپتامبر تا 11(ان مدافعين کمپين دفاع از کارگران ایر
  )2005هشتم اکتبر 

 
 را به یاری" کارگران ایران تنها نيستند"ما اینک کمپين 

  !ایممان به پایان بردهحمایت و پشتکار جمعی
های کار و معيشت تهاجم سبعانه رژیم به تمامی عرصه

-کارگران برای استثمار بيشتر و توليد ارزش اضافی گسترده
و رژیم حامی سرمایه، گسترش داران  تر به نفع سرمایه
های بانک جهانی و ها و پيروی از سياستخصوصی سازی
المللی پول، تعطيلی واحدهای صنعتی و صندوق بين

 وسيع است که  های سازی توليدی که حاصل آن بيکاری
کند، پایان دادن به  کارگران را به قعر فالکت پرتاب می

ن آن با جایگزین کرد های پيمانی وموقت و استخدام
های رسمی، سرکوب مستمر دستاوردهای  استخدام

گلوله بستن  کارگری، تهاجم به اجتماعات کارگری وبه 
سقز (، دستگيری فعالين کارگری )معدن خاتون آباد(کارگران 
 نفر در کردستان در طول سه هفته 25کشتن ) ... کردستان

حدود دو ماه پيش، اختناق فزاینده و شرایط معيشتی 
عواقب . ی را به طبقه کارگرایران تحميل کرده استاسفناک

سابقه  بی ها گسترش اقتصادی و اجتماعی این سياست
زحمتکش،  های کارگری و های خالی خانوادهفقروسفره

پدیده فحشاء، گسترش ميليونی کودکان  رشد انفجارآميز
و خودکشی درميان  سابقه اعتياد خيابانی کار،افزایش بی

ها، تحميل ستم چندگانه به ی آنآیندگ جوانان و بی
  . های تحت ستم ایران وسایر بالیای اجتماعی است مليت

رهایی طبقه کارگر، تنها " که قبل ازهرچيز دانيم میما نيک 
اما تردیدی نيست ". به دست خود طبقه کارگر ميسراست

که طبقه کارگر ایران، به دليل وجود سيستم ضدکارگری 
 و دفاع  د را برای ایجاد تشکلجمهوری اسالمی، مبارزه خو

 ٢7طی ازموجودیت خویش در شرایطی بسيار سختی در 
 ازهمين روما وظيفه خود .برد گذشته به پيش برده و می

مان به عنوان بخشی از این دانيم که با همه امکانات می
طبقه، مبارزات طبقه کارگر ایران را تقویت کرده، از آن 

 کارگران ایران در مبارزه پشتيبانی کنيم و نشان دهيم که
خود برای رهائی از زرو و ستم و استثمار رژیم ضدکارگری و 

تنها «کش جمهوری اسالمی و واچيدن زنجيرهایشان،  آزادی
  . »!نيستند

کارگران "بنابراین ما، کار پرثمر و تا حدی سراسری کمپين 
را پایان یافته تلقی نکرده، بلکه آن را !" ایران تنها نيستند

هرچه  حمایت دانيم برای پيگيری و زی میآغا
وسيعتردرسطح شهرها و کشورهای  مختلف، اما با کار 
پيگير جمعی و شورایی از پایين به اشکال گوناگون برای 

 : های چند گانه زیرپاسخگویی به خواسته
احقاق تمام مطالبات کارگری از جمله حق اعتصاب؛ حق * 

که ... و تجمع  و ایجاد تشکل مستقل کارگری؛ حق بيان 
  درخواست همه مردم آزاده ایران هم هست؛

ها؛  پایان بخشيدن به تمام حمالت فيزیکی، دستگيری* 
ها و   کشتار و شکنجه کارگران و زحمتکشان در کارخانه

  شهرهای کردستان؛

آزادی بدون قيد و شرط تمام زندانيان سياسی و پایان * 
دور احکام دادن به هرگونه شکنجه روحی و جسمی و ص

  قصاص، سنگسار و اعدام؛
ممنوعيت کار کودکان و پایان دادن به بردگی کار آنان و * 

 شان در سراسر کشور؛تامين زندگی یکایک
لغو کليه قوانين مذهبی ضدزن و مردساالر، پایان دادن به * 

سرکوب سيستماتيک زنان و به رسميت شناختن برابری 
  زن و مرد در کليه شئونات اجتماعی،

اخراج نمایندگان جمهوری اسالمی از سازمان جهانی *  
  و سایر مجامع کارگری؛ ) او. ال. آی(کار
تر برای حمایت  المللی هر چه وسيعجلب همبستگی بين* 

مادی و معنوی از مبارزات کارگری در ایران و از جمله 
های به کارگران  آوری تاسيس صندوق مالی برای کمک جمع

  .ران اعتصابی، اخراجی و زندانیهای کارگو خانواده
  

  2005 اکتبر 20
  
  

  !نامه سرگشاده
  

  های کارگری، تشکل
های ها و احزاب چپ و سوسياليست و همه انسانسازمان
  !آزاده

  
ترین حقوقشما اطالع دارید که کارگران ایران شاید از بی

، اعتصاب، تجمع و آنان آزادی تشکل. کارگران جهان هستند
در حالی که حکومت جمهوری اسالمی . دارندآزادی بيان ن
شود و بنا به آمارهای ترین کارفرما محسوب میایران، بزرگ

 درصد صنایع در دست حکومت است، 70رسمی بيش از 
 ماه 30اما دستمزد ناچيز صدها هزار کارگر از چند روز تا 

با این وجود هرگونه اعتراض کارگری . پرداخت نشده است
-اخراج. شودو خشونت جواب داده میبا سرکوب پليسی 

کاری مکفی کاری و عدم بيمه بیهای وسيع و بیسازی
ها را با مشکالت و کاران و خانواده آنزیست و زندگی بی

بنا به اقرار . ای مواجه ساخته استهای عدیدهآسيب
 ميليون نفر از جمعيت 12مقامات رسمی حکومت، حدود 
 2 تا 1کنند و درآمدی روزانه ایران، در فقر مطلق زندکی می

-رحمانه مورد بهرهکودکان کم سن و سال بی. دالر دارند
در حالی که ایران، یکی از . گيرندکشی سرمایه قرار می

کشورهای ثروتمند جهان و بر روی دریایی از نفت و گاز قرار 
 از سوی واحد 2005درآمد نفتی ایران در سال . گرفته است

 359 ميليارد و 50، در حدود FTUاطالعات اکونوميست 
 ميليون 492 ميليارد و 46 نيز 2006ميليون دالر و در سال 
جمهوری اسالمی، بخش اعظم این . دالر برآورد شده است
های اتمی کشتار جمعی یابی به سالحمبالغ را صرف دست

کند که هم اکنون نيز جامعه ایران را در معرض مخاطرات می
 . تاحتمالی قرار داده اس

خواه کردستان، دایما مردم تحت ستم، به ویژه مردم آزادی
رو بهبا خشونت و جنگ و کشتار نيروهای انتطامی رو

اخيرا نيز مردم این منطقه در اعتراض به خشونت . هستند
را در » شوانه قادری«نيروهای انتظامی که جوانی به نام 

 زیر شکنجه به قتل رسانده بودند، دست به اعتراض زده
 25بودند، با یورش نيروهای ضدشورش قرار گرفتند؛ حدود 

دفاع با تيراندازی ماموران جان خود را از نفر از مردم بی
مردم شهرهای . دست دادند و صدها نفر نيز زخمی گردیدند

کردستان، همچنان زیر فشار ميليتاریسم زندگی سختی 
  .دارند
ان های مخوف جمهوری اسالمی، مملو از زندانيزندان

سياسی است و زندانيان دایما در زیر شکنجه روحی و 
  .ها نيز رو به فزونی استاعدام. جسمی قرار دارند
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   ....هايتگزارش کامل فعال   
  
  
  

های آپارتاید حکومت جمهوری اسالمی، با سياست
زنان ایران، . جنسی، آزار و اذیت زنان را تشدید کرده است

خود، حتا از انتخاب رنگ و ترین حقوق انسانی از ابتدایی
  .مدل لباس نيز محروم هستند

، »!کمپين کارگران ایران تنها نيستند«ما هماهنگ کنندگان 
ها و حقوقیدر پایان یک ماه اعتراض به همه این بی

های حکومت جمهوری اسالمی و استثمار شدید سرکوب
ها و احزاب و المللی شما تشکلنيروی کار در سطح بين

دوست ای کارگری، چپ، سوسياليست و انسانهسازمان
دریغ همکاری و همبستگی با در کنار ما قرار گرفتيد و بی

  . نهایت سپاسگزاریمکارگران ایران نمودید، بی
اميدواریم شما در همبستگی با مبارزات کارگران و مردم 
آزاده ایران، از هر طریق ممکن به حکومت جمهوری 

 و حقوق اقتصادی، سياسی و اسالمی فشار بياورید تا حق
از جمله . اجتماعی کارگران ایران را به رسميت بشناسد

- خواست اخراج نمایندگان جمهوری اسالمی از سازمان بين
های ضدکارگری و عدم ، به دليل سياست)ILO(المللی کار 

شمول در مورد لغو شکنجه و اعدام، اجرای قوانين جهان
، کودکان و به ویژه عدم های کارگران، زنانحقوق و آزادی
المللی کار،  سازمان بين98 و  87هاینامهاجرای مقاوله

  . رساندکمک شایانی به جنبش کارگری ایران می
دریغ طبقاتی های بیقطعا تالش ما با همبستگی و حمایت

دهد تا شما، دلگرمی بيشتری به جنبش کارگری ایران می
زور و ستم و استثمار قاطعانه مبارزه خود را برای رهایی از 

در پایان بار دیگر از همه شما . جمهوری اسالمی پيش ببرد
 .کنيمهایمان در جهان تشکر میایطبقههم

  
  !کمپين کارگران ایران تنها نيستند

   2005 اکتبر 20
  
 

  »!هفته کارگران ایران تنها نيستند«های گزارش فعاليت
  

  
همبستگی سوسياليستی با "گزارش فعاليت  

  " پاریس–رگران ایران کا
  

 نفره کارگران و حقوق بگيران 150000شرکت در تظاهرات 
در این تظاهرات که اولين .  اکتبر در پاریس 4فرانسوی در 

 40اتحاد عمل تمام سندیکاهای کارگری فرانسوی بعد از 
سال بود ، تمام فعالين اتحادیه های پاریس و بویژ ه 

) ت . ژ. س " ( سهکنفدراسيون سراسری کارگران فران"
ما با اعالم حمایت از این تظاهرات به پخش . حضور داشتند 

 اعالميه اقدام کرده و در طول تظاهرات که بعلت 3000
شرکت گسترده و حتی بيش از حد انتظار سازمان دهندگان 

 ساعت طول کشيد ، ما با گروههای 5کارگران بيش از 
م و دالیل مختلف اتحادیه ای و سياسی به گفتگو نشستي

شرکت خود در این تظاهرات و هدف کارزار خود را توضيح 
به عنوان نمونه ما اعالميه را مستقيما به آلن . دادیم 

اتحادیه کمونيستهای "کریوین و اوليویه بزانسونو رهبران 
 .ها شدیم دادیم و  خواستار حمایت آ ن" انقالبی

ائل ایران مالقات با سناتور کمونيست خانم  بيدار که به مس
بسيار حساس بوده وقبال در چارچوب یک هيئت به ایران 

قرار شد که از این به بعد تماسهای منظم . سفر کرده بود 
 .با خانم بيدار داشته باشيم 

مالقات با آقای ژول گی سو از رهبران شاخه جوانان حزب 
کمونيست فرانسه و توضيح مسائل کارگران ایران و حمایت 

در این گفتگو هم زمينه .  اکتبر4ظاهرات و شرکت ما در ت
 .فعاليت گسترده و مداوم با ایشان مورد تاکيد قرار گرفت

و دعوت از گرگ اکسلی " الریپوست"جلسه با رفقای گروه 
شرکت کرد !" کارگران ایران تنها نيستند"که در پالتاک اتاق 

ها برای فعاليت مشترک در رابطه با ، و جلب حمایت آن
 .ایران 

ت، .ژ.القات با فعالين اتحادیه متالورژی کنفدراسيون سم
 .توضيح مسائل کارگران ایران و اهداف کارزار ما

های منطقه ها و اتحادیهشرکت در جلسه مشترک انجمن
 .های کارزار پاریس و دادن اعالميه11

ت .د.اف.پخش اعالميه در برابر دفتر مرکزی کنفدراسيون س
 20 فرانسه است ، در منطقه که دومين سندیکای کارگران

 . پاریس
الزم به توضيح است که بعلت کوتاه بودن زمان فعاليت گروه 
ما که تنها یک ماه از ثبت رسمی آن در فرانسه ميگذرد و 

های های موجود گروهنيز اصرار ما در عدم استفاده از کانال
های فرانسوی برای تاکيد بر ها و اتحادیهدیگر با سازمان

راسازمانی و وجود گرایشات مختلف نظری در گروه خصلت ف
، ما بيشتر سعی در معرفی کارزار و فراهم کردن زمينه 

کارگران ایران تنها "بعدی کار داشتيم چرا که از نظر ما کارزار 
می بایست  سرآغاز مبارزات ما در حمایت از !" نيستند 

. کارگران ایران و نه فقط یک کارزار یک هفته ای باشد
تقبال دوستان و رفقای فرانسوی از شرکت ما در اس

 . اکتبر نوید خوبی برای آینده است4تظاهرات 
  

  " کارگران ايران تنهانيستند"هفته کمپين 
  چگونه گذشت؟) سوئد(درشهرگوتنبرگ

 
 کارگران، زحمتکشان وفعالين مدافع حقوق کارگران

 
های و هدف"  کارگران ايران تنهانيستند" فراخوان کمپين 

بااستقبال جمعی ازفعالين ) گوتنبرگ(برشمرده درآن درشهر
ها و نيروهای چپ منفرد روبرو شد و تالش ها، سازمانگروه

کردند که ازهمه امکانات تبليغی بهره گرفته و اهميت اين 
 .کارزاريک هفته ای را به ا فکارعمومی توضيح دهند

ون راديو صدای کومله دراين شهر، فراخوان اين حرکت رابدر
های شنوندگان خود بردو سازماندهی شب خانه

 اکتبر و ٨همبستگی باکارگران ايران رابرای شنبه شب 
حزب کمونيست ايران ــ واحد : نخستين اقدام فعالين

  .گوتنبرگ اعالم نمود
متعاقب آن موضوع سازماندهی يک تحرک خيابانی بشکل 

ن مدافعين کمپي" آکسيون ايستاده برای همان روزازجانب 
 .اعالم شد" کارگران ايران تنهانيستند
المللی ساالنه کتاب در گوتنبرگ جمعه برپايی نمايشگاه بين

های  سرفصلی شد برای بردن خواسته٢٠٠۵ سيپتامبر ٣٠
حضور آقای ربيع نيکو يک . کارگران ايران بدرون جامعه ميزبان

تن ازفعالين کارگری درايران و پناهنده سياسی ــ که 
 اين اواخر پاسخ منفی ازدولت سوئد دريافت متاسفانه

المللی داشته در کنار آقای فرامرز پويا مسئول روابط بين
ای و سنديکاليست حزب چپ سوئد درغرفه فعالين اتحاديه

 ربيع نيکو مشکالت و معضالت ٠سوئد صحبت داشتند
های آنان دراين مرحله را کارگران ايران رابرشمرد و خواسته

استه های اقدامات کمپين مبنی برعدم در مجموعه خو
برخورداری کارگران ازحق تشکل، حق اعتصاب، حق 
اجتماعات، ممنوعيت کارکودکان، نابرابری حقوق زنان کارگر 

های با همکاران شان، بيکارسازی هاکه محصول سياست
های جهانی شدن خصوصی سازی وهمراهی با سياست

يش می رودبه اززمان هاشمی رفسنجانی به اين سو به پ
   محيط چند روزه .روشنترين وجه برای حاضرين معرفی کرد
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نمايشگاه بين المللی کتاب گوتنبرگ فرصت تبليغی 
 ٠مناسبی برای معرفی کمپين رادوچندان کرد

راديوکومله دردوبرنامه : گفتگوباراديوهای محلی ازجمله
ز ــ راديو همراه ــ راديو سپر، کردی وفارسی ــ راديوالبر

کارگران " توانست فضای تبليغی موثری رادرمعرفی کمپين 
 دراين رابطه .باخودهمراه سازد" ايران تنها نيستند

راديوسپردربرنامه روزچهارشنبه خودطی گفتگويی با 
ياسمين ميظريکی ازفعالين اين کمپين سطوح گوناگون 

اين کارزاررامعرفی فعاليت وسيع پشتيبانان بين المللی 
. کردویاسمين ميظربه سئواالت گوينده راديو پاسخ گفت

متقابال بهرام رحمانی نيز در گفتگويش با راديو صدای کومله 
ــ گوتنبرگ نقش نيروهای شرکت کننده وگستردگی اين 

  .حرکت را باز شمرد
ازجهت خبری فعاليت اين هفته تحت : توان گفتمی

اترازاين راديو  سراسری  فر٠پوشش موثری قرارگرفت
هم حرکت شهرگوتنبرگ را در " پژواک"فارسی زبان سوئد 

برنامه روز جمعه خود بازتاب داد و راديو برابری نيزبرای 
پوشش داخل کشور و انعکاس وسيعترين اقدام دو باربا 
اميرجواهری وبا ديگرفعالين اين کمپين گفتگوداشته و 

  .بادرت ورزيده استراديوصدای کارگران نيزبه اين امر م
 ظهرباحضورجمعی ازفعالين ٣٠/١٢آکسيون خيابانی ساعت

سياسی شهر و برپاداشتن چندين باندرول و پالکادر در 
های کارگران ايران شروع و باخواندن متن دفاع ازخواسته

اطالعيه و پخش تراکت تبليغی خود به زبان سوئدی و 
اعتراضی، سردادن شعارها توسط اجتماع کنندگان درحرکت 
جمع . نمودندنظر رهگذران جامعه ميزبان رابه خودجلب می

های کارگران ايران، آوری امضاءهای حمايتی ازخواسته
 . ادامه داشت٢پخش اطالعيه  و سردادن شعار تا ساعت 

اضافه گردد، روزهای جمعه، شنبه و يکشنبه فروم 
اجتماعی شهر گوتنبرگ در محدوده مرکزی شهرفضای 

های بوجودآورده بود و همين فرصت ديگری سياسی ویژ
بودکه موضوع کمپين وپخش اطالعيه های آن بدرون فعالين 

  .سوئدی برده شود
شب همبستگی با : "نشست شب هنگام تحت عنوان

درادامه تحرکت خيابانی درسالن اجتماعات " کارگران ايران
فولکت هوس هامارکولن با حضور جمعی از فعالين سياسی 

فعين کارگران و آزاديخواهان ايرانی استقبال شهر و مدا
 سالن بابرپايی ميزکتاب و شعار ها وعکس هايی ٠شد

  ٠آذين شده بود
مجری برنامه آقای اردشيرنصراهللا بيگی، ازفعالين شناخته 
شده حزب کمونيست ايران ــ گوتنبرگ ، ابتداء برنامه شب 
همبستگی را در دو سطح سياسی وبا حضور سخرانان 

 امير – کریم منيری –فرهاد شعبانی : (  رفقاجلسه
سپس . واجراء موسيقی و پذیرایی معرفی کرد) جواهری 

هایی  که در راه با اعالم يک دقيقه سکوت به يادهمه خون
وصول آزادی برزمين ريخته شد و سپس باپخش 
سرودانترناسيونال به زبان ارمنی فضای صميمانه ای 

رفيق اردشير سپس . درسالن ودرميان جمع پدید آمد
: اطالعيه شب همبستگی را برای جمعيت حاضر ادا نمود

از معادن آهن کرمان تا . تو تنها نيستی ای هم سرنوشت
نساجی کردستان، از شاهوی سنندج تا صنایع چوب 
ساوه،از معادن سنگ طبس تا کنار تنور های داغ نانوانيهای 

ا یخچال کردستان،ازکارگاههای قالی باف ساوه ت.اصفهان 
سازی لرستان در ميدانی بسيار وسيعتر ازاین، نبرد کارگران 

داری اسالمی وکارفرمایان با هدف ایرن بت رژیم سرمایه
  .ها و مطالباتشان همچنان ادامه داردیستيابی به خواسته

درچنين شرایطی طبقه کارگرایران نيازمند حمایت و 
.  استپشتيبانی ما وهم طبقه ایهایشان درسراسر جهان

برای نشان دادن حمایت خود ازاین مبارزات، ما فعالين 
درکنار شما یاران شریف وآزادیخواه امشب دراین مکان 
دورهم جمع شده ایم تا پشتيبانی وهمبستگی خود را با 

دراینجا ادامه برنامه .کارگران و زحمتکشان ایران اعالم داریم
ست را به فرهاد شعبانی عضو کميته مرکزی حزب کموني

ایران که مهمان برنامه شب همبستگی با کارگران ایران در 
 .گوتنبرگ هستند، واگذار می کنيم

اطالعيه شما که االن ادا گردید : رفيق فرهاد یادآورشد
مبارزات کارگران درایران پهنه وسيعی از : دهد کهنشان می

سراسر کشور را با خود به همراه دارد و روزی نيست که ما 
ها، ،اعتراض وتجمعات کارگرن در برابر کارخانهشاهد اعتصاب

ها، و حتی مجلس ها، اداره کار، استانداریفرمانداری
کارگران در وسيع ترین شکل خيابان ها . اسالمی نباشيم 

کنند،الستيک آتش ميزنند تا را می بندند، راه بندان می
امروز برانگيختن . فرصتی برای وصول مطالبات خود بيابند 

المللی وظيفه عاجل ما در ی و حمایت بينپشتبان
حمایت مالی و . پشتيبانی از تحرکات داخل کشور است

تدارک صندوق حمایت ازاعتصابات کارگران داخل کشور امر 
ها؛ احزاب ومردم شرافتمندی است همه ما فعالين سازمان

که خود را با مبارزات کارگران داخل کشور هم سرنوشت 
ارگران شاهو از سنندج کردستان چندی پيش ک. می یابند

ایران با انتشاراسامی خود و اعالم شماره حسابی از ما 
یاری طلب کردند تا بتوانند به مبارزات خود ادامه دهند و 

هفته . اعضاء خانواده شان زیر بار فشار زندگی له نشوند
نشان داد که درجمع "  کارگران ایران تنها نيستند: "کمپين

 است، مادامی که دورهم جمع می ما ظرفيت بيشماری
. گردیم که کاری بدین وسعت انجام دهيمشویم قادر می

باید نقاط قوت وضعف این حرکت را برشمرد وبرای استمرار 
رفيق شعبانی در ادامه برای  مبارزه . کارنقشه داشت

کارگران و زحمتکشان ایران در جای جای کشور و پشتيبانان 
ی همراهی و اتحاد همه جانبه آنان در این سوی جهان آرزو

  .تر ورسالت آميزتری را آرزو کرد
پس آنگاه ادامه برنامه از جانب مجری به کریم منيری فعال 

رفيق کریم ضمن برشمردن شمه ای . کارگری سپرده شد
از فعل وانفعاالت مبارزات کارگران در طی سالهای اخير، به 

شی از منيری در بخ. دشواری مبارزات نيزاشاره داشت
موانع سازماندهی جنبش گارگران درایران : سخنان خویش 

را تنها موجودیت استبداد حاکم ندانست بلکه عامل 
شکست وتشتت را دروضعيت موجود را نيز ازعوامل این 

رفيق منيری در پایان سخنانش و اطالع . موانع شمرد
چندی است که در این : رسانی به حاضرین اعالم داشت 

فعالين سياسی با قبول پذیرش گرایشات  شهر جمعی از 
گرد هم آمدند و پی گفتگوهایی چندی برسر مواردی به 

این جمع به زودی مباحث خود را علنی . توافق رسيده اند
جا دارد که همه ما برای دفاع از موجودیت . می نمایند

مبارزات کارگران در شرایط اجتماعی خارج از کشور زمينه 
جانبه تری را فراهم آوریم تا به بحث و گفتگوهای همه 

المللی شکل همه جانبه تری در سطح پشتيبانان بين
این سطح از بحث ها . تحرکات وسيع تری را سازمان دهيم

تعدد گرایشات را در خود جا داده و تحرک از پایين را مبنای 
اميد واریم که بتوانيم همه ظرفيت . عمل خود می شناسد

با آرزوی . ن اقدام سهيم ببينيمموجود دراین شهر را درای
پس آنگاه برنامه با اجراء . پيروزی سخنان خود رابه پایان برد

ترانه وسرودی توسط یکی ازحاضرین به زبان ارمنی فضایی 
ادای منظومه بلند . دیگری به شب همبستگی بخشيد

رفيق کاوه از فعالين حزب کمونيست ایران وکومله به زبان 
این . نامه شب همبستگی بود کردی بخش دیگری از بر

. بخش از برنامه با سخنان اميرجواهری به پایان برده شد
  رفيق امير با ادای گزارش کارکرد یک هفته ای اقدامات 
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صورت گرفته درسطح شهرها و کشورهای جهان به اشکال 
 جلسه مختلف و معرفی پشتيبانان این حرکت و تدارک سه

پالتاکی و حضور چند تنی ازحمایت گران فرانسوی ، 
انگليسی؛ کانادایی دراطاق در یکشنبه شب گذشته 
ودرادامه چهارشنبه شب محمود صالحی از چهره های 
: شناخته شده جنبش کارگری و یک تن از سخنگویان

و یارانش " کميته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری"
آنان از مشکالت و تنگناهای این . نداز سقز مهمان اطاق بود

مرحله از مبارزات خود برای حاضرین صحبت کردند 
وخواستاردریافت گزارشی ازاین اقدام سراسری کمپين 

دست اند کاران .را طلب کردند" کارگران ایران تنها نيستند"
این اقدام گزارش همه جانبه ای از کارهای صورت گرفته 

دامه از دشواری مبارزات خود محمود صالحی درا. اراهه داد
واینکه درداخل کشورپيشروان کارگری حاضر به صرف 
هرگونه هزینه ای درراستای وصول مطالبات خود هستند 

المللی در تمام ولی همه آنان به پشتيبانی و حمایت بين
انتظار کارگران داخل . سطوح مادی و معنوی احتياج دارند

های الت و دشواریکشور این است که ما در اینجا، مشک
المللی را زندگی آنان را به جهان اعالم داریم و حمایت بين

همان گونه که رفيق . با اقدامات آنان همراه نمایيم 
شعبانی اشاره به شماره حساب کارگران شاهو سنندج 
نمود، می تواند نمونه دفاع عملی از خواسته کارگران در 

ن فعالين کمپين همچني: درادامه باید بگویم. صحنه باشد
جمعه شب گذشته اطاق دیگری تشکيل دادند تا گزارشات 

تمایل عمومی به ادامه کاری وبر .  دریافتی را اعالم دارند
قرار شد . شمردن نقاط ضعف و قوت این حرکت بوده است 

 اکتبر نشستی تحت 14که در ادامه با زهم درجمعه شب 
-م یک هفتهگزارش دهی و جمعبتدی از این اقدا: " عنوان 

جا دارد که دوستان حاضر نيز در این . صورت گيرد" ای 
رفيق امير در پایان . سلسله بحث ها مشارکت ورزند

شهر : ازاطالع رسانی کریم منيری تشکر کرد و افزود
گوتنبرگ ظرفيت وسيعی از فعالين منفرد چپ و 
سوسياليست را با خود به همراه دارد ، کافی استکه عينک 

ی و فرقه ای را به کناری نهيم و ازاین همه انحصار طلب
ظرفيت در پشتيبانی از مبارزات کارگران وزحمتکشان در 

: کمپين یک هفته ای . بحث وگفتگو ها بهره گيریم 
دراین شرایط وبا این وسعت " کارگران ایران تنها نيستند"

نشان داد وقتی به این شکل و بر سر خواسته های معينی 
 می توانيم هر کدام ارتباط فردی خود دور هم جمع شویم،

را در سطح این وآن کشور در یک ظرف عمومی جا دهيم و 
 نيرو در سطح 180می بينيم که از این کمپين امروز بيش از 

جهان پشتيبانی کرده اند و این سطح کار به تنهایی ممکن 
با آرزوی استمرار این تحرکات و ادامه اقدامات در . نيست

  .رگ ، سخنانم را به پایان می برمسطح شهر گوتنب
ادامه برنامه شب همبستگی با کارکران ایران در گوتنبرگ با 
پذیرایی و پخش ترانه وسرود و همراهی حاضرین تا پاسی 

 .از شب ادامه داشت
مجموع این تحرکات دیگر بار در رادیو البرز در یکشنبه شب و 

 ادامه اینگونه با آرزوی. در رادیو کومله به اطالع مردم رسيد 
و . های شهر درامر خبررسانیاقدامات و تشکر از رسانه

همه دست اندرکاران و پشتيبان کمپين کارگران ایران تنها 
  . "نيستند

 
  گوتنبرگ–" کارگران ایران تنها نيستند " مدافعين کمپين 

  سوئد
  1384 برابر مهر2005اکتبر  8

   اکتبردر حمایت و پشتيبانی از کارگران ایران9

  )سوئد(گزارش  وستروس 
   

 بعد ار ظهر ميز گردی همراه با پالکادر 3 تا 11از ساعت 
روی آن ) پشتيبانی از کارگران ایران تنها نيستند(بزرگ که 

های اصلی شهر وستروس در نوشته بود در یکی از خيابان
در این روز نمایندگان سندیکاليستها ی . سوئد ایجاد گردید 

 دقيقه یک 15دنند بطوریکه هر شهر فعاالنه شرکت کر
باریکی از آنها با بلند گوئی که در دست داشت  پيام کميته 
هماهنگی کارگران ایران تنها نيستند را ميخواند و دیگران و 

  .به جمع آوری امضاء و پول مشغول بودند 
  کرون و پخش  319  امضاء، 120در این ميز گرد مجموعا  

هماهنگی مربوط به های کميته   صفحه  نوشته800
کارگران ایران تنها نيستند در ميان مردمی که مشتاقانه 

  . طلب خواندن آن بودند پخش گردید 
 

کميته هماهنگی هفته «های گزارش فعاليت
  » استكهلم–همبستگی با کارگران ایران 

  
های متنوعی برای جلب حمایت و پشتيبانی فعاليت
وسياليست از های چپ و سهای کارگری و سازمانتشکل

مبارزات کارگران ایران، انجام گرفت که گزارش کوتاهی از آن 
-در نشریات سازمان. آوریمجا میرا به همراه عکس در این

ها و احزاب چپ سوئدی مطالبی در رابطه با وضعيت 
کارگران ایران، جنبش انقالبی کردستان و برای آزادی 

فارسی در رایوهای . نوشته شد... زندانيان سياسی و
  .زبان، چندین مصاحبه در این مورد صورت گرفت

همچنين سه برنامه مشخص، یعنی شب همبستگی با 
کارگران ایران، آکسيون اعتراضی در مقابل سفارت ایران و 

  . آکسيونی نيز در ميدان مرکزی استکهلم برگزار گردید
، شب همبستگی با »شيستا ترف«اول اکتبر در سالن 
نخست رفيق فرخنده آشنا به . ار شدکارگران ایران برگز
سپس بهرام رحمانی . ها را اعالم کردعنوان مجری برنامه

. درباره وضعيت کارگران ایران و مبارزاتشان سخن گفت
ای از این بحث را به جلسه جمشيد اطيابی، ترجمه فشرده

 رهبر حزب سوسياليست و  Håkan Blomqvist. ارائه داد
  Johanssonجتماعی استکهلم، استاد انستيتو تحقيقات ا

Arne وMattias Brundhardاز حزب سوسياليست عدالت -
خواه و رفيق عباس افشم، از فعالين با سابقه جنبش 

  .کارگری ایران، درباره موقعيت کارگران سخنرانی گفتند
در بخش دیگر این برنامه فيلم مستندی به زبان انگليسی 

رژانتين که نخست رفيق از مبارزات کارگران و مردم معترض آ
زاده توضيحاتی درباره آن داد و سپس بخشی رحيم عابدین

این مراسم با سرود . از آن در پرده بزرگ نمایش داده شد
  .انترناسيونال به پایان رسيد

عصر هفتم اکتبر، جوانان سوسياليست سوئدی، در حمایت 
از جنبش کارگری ایران، آکسيونی را در مقابل سفارت 

اسالمی در استکهلم برگزار کردند که خانم جمهوری 
Helena Ericsson سردبير نشریه کارگران کومونال و خانم ،

Kerstin Alfredssonهای  از سوی سازمان مارکسيست
جنبش کارگری و رفقا جمشيد و عباس افشم نيز سخرانی 

این آکسيون با خواندن سرود انترناسيونال به پایان . کردند
    . رسيد

م اکتبر، آکسيونی نيز در ميدان مرکزی استکهلم روز هشت
. برگزار گردید که توجه بخش وسيعی از مردم را جلب کرد

در ابتدا خانم پيا اطيابی، گزارشی از وضعيت کارگران، زنان 
  .و کودکان ایران را به زبان سوئدی قرائت کرد

سخنرانان درباره وضعيت ایران و به ویژه مبارزات جنبش 
 رهبر Håkan Blomqvistاولين سخنران .  زدندکارگری حرف

وی در بخشی از سخنرانی خود . حزب سوسياليست بود
به مبارزه و مطالبات کارگران ایران پرداخت و در بخش دیگر 
  به وضعيت جنبش کارگری سوئد اشاره کرد و بر همبستگی 
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    ....هايتگزارش کامل فعال    
  
  

ها ليه سرمایه و رژیمکارگران ایران و سوئد در مبارزه ع
  .حامی سرمایه تاکيد کرد

 از فعالين  Andreas Malmیکی دیگر از سخنرانان
  سندیکاليست سوئد بود که چند ماه پيش به همراه یکی از 

ها به ایران سفر کرده بود و در اعضای ایرانی سندیکاليست 
-ها را به ویژهبازگشت یک شماره از نشریه سندیکاليست

ت و موقعيت کارگران ایران اختصاص داده بودند نامه مبارزا
-که به صورت کتاب نيز چاپ شده و در این آکسيون نسخه

  .هایی از آن به فروش رسيد
Per Åkeخواه و های عدالت از سوی حزب سوسياليست

 . سخنرانی کرد»اوفنسيو«یکی از سردبيران نشریه چپ 
-ت از سوی سازمان مارکسيسKerstin Alfredssonخانم 

رانی کرد که در سخنان خود از  سخنهای جنبش کارگری
  .جمله برای کارگران ایران آرزوی موفقيت کرد
 رهبر، Lars Ohly نامه پشتيبانی حزب چپ سوئد، با امضای

Alic Åström  خانم نماینده پارلمان سوئد و مسئول روابط
عضو گروه نمایندگی حزب Jonas Sjöstedt الملل حزب، بين

 خانم معاون حزب، Ulla Hafmenرلمان اروپا، چپ در پا
Thomas Magnusson بخش استان استکهلم حزب چپ، و 

Faramarz Pooyaمشاور سياسی حزب چپ قرائت گردید  .  
 هنرمند سرشناس Jan Hammarlundعالوه بر سخنرانان، 

چپ سوئدی، در این آکسيون حضور داشت که با صدای 
 خواند که  و ترانه سروداش چند دلنشين و اشعار طبقاتی

بيش از پيش توجه رهگذران را به آکسيون و شعارهای آن 
  .جلب کرد

از «: بر روی چندین باندرول شعارهای فوق نوشته شده بود
زندانی سياسی آزاد «، »!جنبش کارگری ایران حمایت کنيد

و » !سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی«، »!باید گردد
  » !زنده باد سوسياليسم«

در پایان قطعنامه به زبان فارسی را رفيق عباس افشم و 
 .سوئدی آن را نيز خانم پيا مجری برنامه قرائت کردند

های اخير ای از این حرکتبندی فشردهاگر بخواهيم جمع
اوال، . استکهلم بکنيم، باید گفت تجربه خوب و مثبتی بود

گيری در فضایی صميمانه و شورایی گرفته هرگونه تصميم
ها به دوما، ما جدا از مراجعه به رهبری اتحادیه. شدیم

تر از ها مراجعه کردیم که رایکالهای این تشکللوکال
- سوما، به تشکل. رهبری بورورکراتيک رهبری اتحادیه است
انداز رابطه مستمر های چپ و سوسياليست با چشم

ها نيز اخبار و مقاالتی در های آنمراجعه کردیم و رسانه
. ه با جنبش کارگری ایران و کردستان درج کردندرابط

همچنين رفقای سوئدی خواهان ارسال اخبار و گزارشات 
ها و ادامه رابطه های آنجنبش کارگری ایران به رسانه

های هایی از تالشاین هم رگه. مستمر بودند
  .انترناسيوناليستی ما بود که باید تعميق و گسترش یابد

  
 

  آتبر استكهلم ا8قطعنامه آآسيون 
 

وقفه به  دارى جمهورى اسالمى، بى رژيم سرمايه
 آارگرى و مردم تحت  عدالتى، اختناق و سرآوب جنبش بى

- کارگران ایران، از ابتدایی. دهد خواه ادامه مى ستم و آزادى
ترین حقوق دمکراتيک خود، مانند حق تشکل مستقل و 

تمزد حتا دس. اعتصاب و تجمع و آزادی بيان محروم هستند
اما با وجود این همه . شودها به موقع پرداخت نمیناچيز آن

سرکوب و اختناق سياسی و فشارهای اقتصادی، اآثريت 
مردم ايران، به ويژه آارگران، برای برآنارى اين رژيم و برپايى 

خواه خود در فضايى آزاد، انسانى و برابر  حكومت دل

 آارگرى، آه  جنبشفعالين ما . کنندپيگيرانه مبارزه می
همواره بر عليه زور و ستم و استثمار و سرکوب و جنگ 

ها و اختناق و   به سرآوب آنيم، در اعتراض مبارزه مى
جنايات جمهورى اسالمى، با هدف جلب حمايت و 

هاى چپ،  هاى آارگرى و سازمان پشتيبانى تشكل
آارگران ايران «دوست جهان، آمپين  سوسياليست و انسان

بريم، در استكهلم نيز با همكارى   مى را پيش» !تنها نيستند
دوستان سوئدى، در اول اآتبر يك شب همبستگى و هفتم 
اآتبر نيز به فراخوان جوانان چپ سوئدى آآسيونى را در 
مقابل سفارت جمهورى اسالمى برگزار آرديم، امروز 

 آارگرى  ايم تا از جنبش جا جمع شده هشتم اآتبر نيز در اين
طلب ايران دفاع آنيم؛ خواهان تحقق  هاى حق و ديگر جنبش

 :مطالبات زير هستيم
 احقاق تمام مطالبات آارگرى از جمله حق اعتصاب، حق -1

 ...ايجاد تشكل مستقل آارگرى، حق آزادى بيان و تجمع و
 پايان بخشيدن به تمام حمالت فيزيكى و حالت -2

گران ها، آشتار و شكنجه آار  العاده نظامى، دستگيرى فوق
 ها و شهرهاى آردستان؛ و زحمتكشان در آارخانه

 آزادى بدون قيد و شرط تمام زندانيان سياسى و پايان -3
دادن به هر گونه شكنجه روحى و جسمى، سنگسار، 

  و اعدام؛ قصاص
  پايان دادن به آار آوآان و تامين زندگى آنان؛-4
 اخراج نمايندگان جمهورى اسالمى از سازمان -5

 .لمللى آارا بين
 

 - کميته هماهنگی هفته همبستگی با کارگران ایران 
 استكهلم
  2005هشتم اآتبر 

 
 آکسيون هفتم اکتبر، جوانان سوسياليست سوئدیدر عکس

  مقابل سفارت جمهوری اسالمی در استکهلم
  

  
های آکسيون هشتم اکتبر، در ميدان مرکزی عکس

  استکهلم
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کارگران " انی از گزارش فعاليت های کميته پشتيب
   هامبورگ–" ایران تنها نيستند

  
در شهر هامبورگ، با این روحيه تشکيل " کميته پشتيبانی" 

شد که امر دفاع از کارگران ایران باید به مثابۀ یک حرکت 
فعال و همگانی و به ویژه فراگرایشی عمل نموده و به یک 

  .جریان دائمی تبدیل گردد
رده و ارگانيک با احزاب و از آنجائی که ما ارتباط گست

سازمان های کمونيستی و چپ و اتحادیه ها و تشکالت 
کارگری نداشتيم و در عين حال با توجه به فرصت اندک و 
محدود این کارزار، برای ما امکان برگذاری فعاليت های 

هامبورگ، " کميته پشتيبانی " عملی موجود نبود، لذا 
ام های پشتيبانی و اساسًا تمرکز خود را جهت دریافت پي

از این . انعکاس اخبار مبارزات کارگران ایران معطوف داشت
  :رواقدامات ما محدود به موارد زیرین است

 ارسال متن ترجمه شدۀ اطالعيه به زبان های آلمانی و – 1
 ،(MLPD) لنينيست آلمان –انگليسی به حزب مارکسيست 

 ، اتحادیۀ معلمين(PDS)حزب سوسياليسم دمکراتيک 
(GEW)  سازمان ، Linksrück ) جریان چپی که بيشتر در
های غير پارلمانی از جمله سوسيال فوروم فعال فعاليت
از این احزاب و . Neues Deutschland و روزنامۀ  ) است

کارگران " تشکل ها خواستار شدیم که ضمن انتشار بيانيۀ 
، اقدام به ارسال پيام های پشتيبانی "ایران تنها نيستند

 .نمایند
 در ماه اکتبر یک تور در ارتباط با سندیکای کارگران نفت – 2

از .  شهر آلمان انجام خواهد گرفت16 عراق در –بصره 
آنجائی که ما در کميتۀ تدارک این تور در هامبورگ هستيم، 
پيش نهاد دادیم که در جلسۀ شهر هامبورگ، ما هم امکان 

اط با کارگران ایران پيدا کنيم که در یک زمان محدود در ارتب
اما چون پيش نهادهای دیگری نيز از جانب . صحبت کنيم

های موجود در این کميته اعالم سایر گروه ها و سازمان
شده بود، لذا همگان بر این نظر بودند که این امر باعث عدم 
تمرکز در مورد مبارزات کارگران عراق شده و لذا مورد 

 چنين اکسيون سراسری ولی برگذاری. موافقت قرار نگرفت
در مورد کارگران ایران مورد استقبال قرار گرفت که ما کار در 
این زمينه را پس از پایان تور کارگران عراق پيگيری خواهيم 

ضمنا در نظر داریم در همين نشست نيز یک برگۀ . کرد
اطالعاتی در مورد وضعيت و مبارزات کارگران ایران تهيه و 

  .توزیع کنيم
 در اعتراض به هجوم دولت آلمان 2004اه اوت سال  از م– 3

    Hartz-4   به اقشار پائينی جامعه که در شکل قانون
عملی گردیده، جنبشی به نام تظاهرات دوشنبه ها بوجود 

 شهر 220تظاهرات دوشنبه ها در ابتدا در بيش از . آمد
اوج این مبارزات در . آلمان هر دوشنبه برگذار می شد

 هزار 50با شرکت بيش از  (2004اکتبر سال  2تظاهرات  
در شهر برلين به )  هزار نفر30با بيش از ( اکتبر 3و در ) نفر

 80این تظاهرات هم چنان در بيش از . نمایش گذاشته شد
" کميتۀ پشتيبانی"برخی از اعضای . شهر آلمان ادامه دارد

. هامبورگ از ابتدا به طور فعال در این جنبش شرکت نمودند
 نوامبر یک تظاهرات مرکزی از جانب کميتۀ 5 تاریخ در

همآهنگی این تظاهرات در شهر برلين سازمان دهی شده 
ما خواستار شده ایم در صورت امکان در ميتينگ . است

پایانی این تظاهرات بتوانيم پيامی در پشتيبانی از این 
مبارزات و مختصری در ارتباط با وضعيت کارگران ایران و 

هنوز جوابی در این مورد دریافت . نان قرائت نمائيممبارزات آ
  .نکرده ایم

 گفتگو و بررسی برگذاری یک شب همبستگی کارگران – 4
ایران و آلمان، در ارتباط با سالگرد اعتصاب با شکوه هشت 

  .روزۀ کارگران ُاپل
  :پيشنهادات ما به کميتۀ همآهنگی

رتباط با ایجاد یک کميتۀ فراگرایشی، گسترده و دائمی در ا
طرح وضعيت و مبارزات کارگران ایران در ميان احزاب، 

های کارگری در خارج از ایران ها و تشکلها، اتحادیهسازمان
که بتواند تدریجا اعتبار نمایندگی کارگران ایران را در عمل 

  .کسب کند
در مورد مبارزات ) بانک اطالعاتی(ایجاد یک مرکز خبری

نظم اخبار و اطالعات جمع آوری کارگران ایران و انتشار م
- های مختلف جهت تغذیه و ارتباط با سازمانشده به زبان
 .های خارجی

های ایجاد صندوق کمک به کارگران ایران و انتشار قبض
 .کمک مالی

 –" کارگران ایران تنها نيستند" کميته پشتيبانی از 
  12/10/2005هامبورگ؛ 

 
ه گزارش فرانکفورتترجمه متن آلمانی نام

 های انقالبی آلمانسوسيالست
 رفقا 

کنيد از حرکت اعتراضی هفته هائی که مالحظه میگزارش
همبستگی با کارگران ایران در فرانکفورت در مقابل 

  .کنسولگری جمهوری اسالمی می باشد
المللی  به صورت بين هاها و اعضای اتحادیهسوسياليست

های ایران گریها و کنسولدر آخرین روزها در مقابل سفارت
بر عليه فشارهای روبه افزایش دولتی در برابر تالش برای 

  .ایجاد تشکالت مستقل کارگری در ایران تظاهرات کردند
ای برای دفاع از کارگران  اعتراضی یک هفته این حرکت

صورت می ) کارگران ایران تنها نيستند(ایرانی تحت نام 
  .گيرد

 دوشنبه قبل از ظهر در در ارتباط با این حرکت حمایتی روز
فرانکفورت و همين طور برلين در مقابل سفارت جمهوری 

  .اسالمی این اکسيون انجام پذیرفت
 رفيق در مقابل سفارت 4در فرانکفورت رفقای ما، در ابتدا 

جا گرفتند و برای حق تشکل مستقل کارگران و آزادی 
  .زندانيان سياسی اعتراض نمودند

 رولهای پالکاردهایمان در مقابل مدت کوتاهی از باز کردن
سفارت نگذشته بود که شخصی ) لوکس زده ی(ساختمان 

از کارکنان سفارت با عجله بيرون دوید و پرسيد شما اینجا 
  .چه کار می خواهيد انجام دهيد

که ما جواب دادیم در اعتراض برای احقاق حق کارگران در 
رک محل او به این ترتيب خواهان ت. ایران اینجا هستيم 

سفارت بوسيله ی ما شد وگرنه در غير این صورت پليس را 
 دقيقه 5شخص مورد نظر در مدت . متوجه خواهد نمود

سعی نمود دو بار پالکاردهای ما را پاره نماید، کاری که 
  !موفق به انجام آن نگردید

پس از مدت کوتاهی بعد از این جریان پليس اولين گروه خود 
 بعد از یک مشاجره کوتاه با پليس ما .را وارد ماجرا نمود

به این . محل اعتراض خود را به آنسوی خيابان انتقال دادیم
. دليل که اعتراض مستقيمًا در مقابل سفارت ممنوع بوده
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به جز . این مسئله غيرمحترمانه با ما در ميان گذاشته شد
  .این مسئله روی هم رفته فضای این حرکت خوب بود

تعداد بيشتری رفقای فعال ایرانی بعد از این مسئله 
این رفقا با سالمهای فراوان . فرانکفورتی به تظاهرات آمدند

   به خاطر این به اعتراض پيوستند و با تشکر از یک یک ما
 روی  .حمایت و همکاری فعال به حرکت اعتراضی پيوستند

هم رفته می توان این اعتراض را از دسته اعتراض های 
زیرا که رفتار خشن و امتناع . تموفقيت آميز دانس

غيردوستانه متعلقين سفارت رژیم جمهوری اسالمی 
  .اهداف و خواسته ها ی ما را مورد تأیيد قرار داد

کارکنان سفارت که از دریافت نامه از طرف ما امتناع می 
کردند، گذشته از این حتی حاظر نشدند شخصی را به 

تيب می بایستی ما به این تر. نمایندگی از طرف ما بپذیرند
  .ها ارسال کنيماین نامه را بعدا بوسيله فاکس برای آن

با تمام این احوال آن چيزی که برای ما مهم بود این بود که 
که حمایت از کارگران ایران و زندانيان سياسی را برجسته 

  .نمائيم
مهمانان و مراجعين کنسولگری ایران بوسيله اطالعيه ها و 

يت سخت فعالين سندیکائی در ایران گزارشات ما از وضع
  .مطلع گردیدند

ما کارگران ایران را تنها نمی "ما در جایمان ایستاده ایم، 
  !گذاریم

"  
  حمایت از کارگران ایران از برمن گزارش هفته

 
در حمایت  تظاهرات ایستاده ایی  اکتبر 7 تا اکتبر 5 تاریخ از
راض به اعت  در هاکارگران ایران و همبستگی با آن از

اسالمی و در حمایت از  های ضدانسانی جمهورسياست
طرف  از "ایران تنها نيستند کارگران " المللیفراخوان بين

شهر برمن تدارک  نيروهای چپ و دمکرات و آزادیخواه در
 و حمل  اول به شکل اکسيون دیده شده بود که در روز

 به زبان آلمانی و فارسی بود که سعی شده پالکاردهایی
روی آن نوشته و  های کارگران ایرانبود مطالبات و خواسته

ها، این خواسته هارا به آن برای جلب توجه مردم و خواندن
کوچک تهيه و چاپ کرده بودیم که به  صورت کاغذهای

  .  می دادیم دست مردم
  :هااز جمله خواسته

 اعتصاب حق
  قراردادی لغو کار

  آزادی حق بيان و
 ارک دفاع از امنيت

  حق بيمه
  انسانی است حق تشکل نياز

 زندانيان سياسی آزادی همه
 .......و
جمله  از. روز دوم و سوم ميز اطالعات گذاشته شده بود در

را از حق تشکل  کارگران 1990 تصویب قانون کار که در سال
 .محروم می سازد

 نفر، های کمتر از پنجمشموليت کار در کارگاه تصویب لغو
در  ان خانون آباد کرمان و سرکوب کارگرانکارگر سرکوب

 ،...تهران و کردستان و
مثبتی داشت و  واقع ميز کتاب و اطالعات بازده ای بسيار در

آلمانی مسلط بودند سعی  رفقاو دوستانی که به زبان
ها و مطالبات کارگران کنند و خواسته کردند تا مردم صحبت

جمهوری  رگری و سياست های ضد کا را مطرح نمایند ایران
  .گذاشته شد اسالمی را در این سه روز به نمایش

  ."ایران تنها نيستند کارکران" کمپين 
 

  گزارش حرکت اعتراضی در برلين
 

زمان با در ارتباط با هفته کارگران ایران تنها نيستند و هم 
حرکت اعتراضی در اقصی نقاط جهان و حرکت اعتراضی در 

مقابل سفارت جمهوری فرانکفورت، اعتراضی نيز در 
اسالمی در برلين همراه با رفقای فعال آلمانی صورت 

  .گرفت
این حرکت نيز تحت نام کارگران ایران تنها نيستند با حمل 
پالکاردهائی با همين مزمون در مقابل سفارت ایران در 

  .برلين صورت گرفت
رفقای ایرانی و فعالين چپ سوسياليست آلمانی که 

شنبه در مقابل سفارت ایران تجمع  صبح روز دو9ساعت 
نموده بودند در اولين ساعات صبح روز دوشنبه با حمل 
پالکارد و تهيه شعارهائی در حمایت از کارگران ایران و حق 

 اعتراضی خود را آغاز  ایجاد تشکالت مستقل، حرکت
  .نمودند

این اعتراض که با عکس العمل سریع کارکنان سفارت 
 سفارت را مجبور به رفت و مواجه شده بود محافظين

آمدهای مکرر و فراوان چه پياده و چه با اتومبيل نمود و به 
این ترتيب وابستگان سفارت نگرانی خود را از این اعتراض 

  .نشان دادند
 تعدد افراد کوچک بود  که از لحاظاین اعتراض با وجود این

ولی نگرانی هائی را در افراد سفارت و همچنين پليس 
  .ردایجاد ک

دقایقی پس ازشروع حرکت اعتراضی سرو کله پليس در 
که محل پيدا شده و با عجله و نگرانی از تعداد ما و از این
که انتظار افراد بيشتری را می کشيم می پرسيدند و آیا این

  برای این کار اجازه رسمی را داریم یا نه؟
با وجود اینکه ما توضيح دادیم که انتظار افراد بيشتری را 
نداریم و رفقای ما همه در محل حضور دارند ، پس از حضور 
اولين گشتی پليس، به تعداد اتومبيلهای گشتی افزوده 

های گشتی می شد به طوری که تعداد افراد و اتومبيل
  .پليس از تعداد تظاهرکنندگان بيشتر می شد

پليس که با آوردن مينی بوس خالی در محل نگرانی خود را 
قبل اعالم نشده و احتمال شرکت افراد از یک حرکت از 

بيشتر را به ما نشان می داد، بعد از سرو کله زدن ها و 
مشاجره های بيشتر زمانی که پليس از نظر حضور افراد 
فعال دیگری در محل خاطرش آسوده گردید عقب نشينی 
نموده بود مجددًا به این انصراف افتاد که به بهانه حفظ 

ان سفارت ما را به آنسوی مسافت ميان ما و ساختم
البته جای آن دارد که از حضور افراد . خيابان نقل مکان دهد

پليس با لباس شخصی نيز در ميان سایر افراد پليس نام 
  .ببریم

بعد از مشاجره ای دیگر ما پذیرفتيم که به آن سوی خيابان 
مقابل سفارت برویم که خود شانس بيشتری به ما داد که 

ابان عبور می کردند و حضور ما را حس اشخاصی که از خي
نموده بودند مسئله و علت اعتراض خود را برای آنان توضيح 

بعضی از این اشخاص با وجود اینکه در محل زندگی . دهيم
می کردند با تعجب اظهار نمودند که از وجود سفارت ایران 
در آنجا بی خبر بوده و اکنون بعد از حضور ما به این مسئله 

  . اندپی برده
ما که با به دست داشتن پالکادرها و پيکتها به آهستگی به 
آنسوی خيابان می رفتيم، باآلجبار به علت رفت و آمد 
اتومبيلها مجبور به توقف بيشتری در سطح خيابان گردیدیم 

  .که این هم با اعتراض نيروی پليس روبرو شد
در خالل این مدت رفقا با سر دادن شعار در حمایت از 

ران ایران و اینکه کارگران ایران تنها نيستند فضای پر از کارگ
سکوت خيابان را به شور و شوق در آورده و توجه رهگذران 

  .را به وجود خود جلب می کردند
رفقای شرکت کننده در این حرکت پس از مدت نسبتًا 
طوالنی با در دست داشتن پالکارد اقدام به ترک محل 

ت پليس برای کنترل مدارک نمودند که مجددًا با مزاحم
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شناسائی یکی از شرکت کنندگان با اعتراض ما مواجه 
  .شدند و مجبور به عقب نشينی گردیدند

در خاتمه رفقا محل را با آرزوی جمع شدن مجدد در ارتباط 
با حمایتهای فعاليتهای مستمرتری در ارتباط با کارگران ایران 

  .ترک نمودند
  2005 کتبر 9

  
رگران ایران، در تورنتوی کانادا  برگزار به حمایت از کا

  !شد 
کارگران ایران تنها "گردهمایی در همبستگی با کمپين 

  "نيستند
  

 دانشگاه پيرسون در در  جلسه ای  اکتبر8 شنبه روز
"  کارگران ایران تنها نيستند"همبستگی با کمپين 

شامل اجرای موسيقی و که برنامه این . شدبرگزار
 با موفقيت ن در مورد زنان کارگر بودسخنرانی خانم نسری

  : نيروهای سازمانده عبارت بودند از. شدبرگزار 
 حزب و تورنتو - )راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ایران

   تورنتو -کمونيست ایران 
  

هفته همبستگی با کارگران «گزارش فعالين کمپين 
  در انگليس و اسکاتلند» ايران 

  
  اسکاتلند

ت مدافعان هفته دفاع از کارگران ايران با بخش گزارش مالقا
المللی شورای سراسری اتحاديه های کارگری بين

  .اسکاتلند
 ، مدافعان هفته دفاع از ٢٠٠۴ اکتبر۴صبح سه شنبه 

کارگران ايران، شامل دو نفر از اعضای گرايش کارگری در 
حزب سوسياليست اسکاتلند، يک نفر از اعضای تحريريه 

و دو نفر از اعضای فورم مارکسيستی نشريه کرتيک 
-المللی شورای سراسری اتحاديهاسکاتلند با بخش بين

های کارگری اسکاتلند در گالسکو مالقات کردند و پس از 
توضيح شفاهی پيرامون مفاد نامه و فراخوان اين کارزار از 
اين بخش خواستند تا مسئله کارگران ايران را در اجالس 

ها که در هفته اول ماه نوامبر حاديهکميته اجرايی اين ات
-شود طرح کنند و در رابطه با حمايت از خواستبرگزار مي

آنها را به تصوب » کارگران ايران تنها نيستند «های کمپين 
  . اتحاديه های عضو اين شورا و شورای سراسری برسانند

 اکتبر فورم مارکسيستی ١همچنين در جلسه روز شنبه 
 نفر ١١نشگاه کالدونيان برپا گرديد، اسکاتلند که در دا

اعضای هماهنگی اين فورم تصميم گرفتند از کميين 
دفاع کنند و مسولين اين » کارگران ايران تنها نيستند «

و سندی مکبرنی به نمايندگی از طرف » ماتيو جونز«کميته 
 اکتبر در 9 و 8فورم و مدافعان نشريه کريتيک در روزهای 

ست اسکاتلند به ما کمک کردند کنفرانس حزب سوسيالي
هفته کارگران ایران تنها "صدها اطالعيه در حمایت از 

  -پخش کنيم" نيستند
 جلسه مشترکی با -اکتبر13  فورم مارکسيستی  روز  

 با عنوان اسالم سياسی در قدرت –حاميان نشریه کریتيک 
در ایران و رابطه آن با کار وسرمایه به زبان انگليسی برگزار 

که در آن تعدادی از فعالين چپ از جمله برخی ازاعضای کرد 
های سوسياليستی در مرکز تحقيقات تيوری و جنبش

 4دانشگاه گالسکو که همراه با بخش پرسش و پاسخ 
سخنران این جلسه . ساعت طول کشيد شرکت کردند

  . یاسمين ميظر بود
هفته «در روزهای قبل از ماه اکتبر فعالين کمپين 

در انگليس و اسکاتلند موفق  »کارگران ايرانهمبستگی با 
 و فعالين  مارکسيست برخی از اساتيد شدند حمايت

از جمله ، جنبش چپ را در حمايت از کارزار بدست آورند
  :پروفسورها

  ) مولف کتاب در فراسوی سرمايه(استفان مزارس _  
کينگز کالج و از فعالين . ماخور از دانشگاه لندن موشه_  

  يهونيستیجنبش ضد ص
  استاد دانشگاه گالسکو . برژيت فاولر_ 

  ستراسکاليد  کريستين کوپراستاد دانشگاه_  
  پرفسور بازيل کورکاتيس استاد دانشگاه آکسفورد_  
  دانشگاه آبردين استاد  تری برازرستون_ 
 کليف سلوتراستاد دانشگاه برادفورد و از اولين بنيانگزاران_  

با نقدی بر  يا که اکنونجنبش ترتسکييستی در بريتان
    . سوسياليسم فعاليت دارد گذشته در جنبش برای

هفته دوم ماه اکتبرکار ثبت رسمی صندوق کمک به 
کارگران ایران نيز به نتيجه رسيد و اساسنامه این صندوق 
به مثابه یک خيریه مطابق با قوانين بریتانيا تایيد شد که 

  .تشر خواهد شدتر در این رابطه بعدا مناطالعات مفصل
  

  گزارش از حرکت کارگران ایران تنها نيستند درلندن
  

به دعوت شرکت کنندگان در این حرکت، تظاهراتی در روز 
 در برابر سفارت 2 تا 12 از ساعت 2005 اکتبر4چهارشنبه 

در این تظاهرات . جمهوری اسالمی در لندن برگزار شد
های تحادیهتعدادی از نمایندگان کارگران بریتانيایی از ا

.                              مختلف کارگری و فعالين کارگری ایرانی شرکت داشتند
  

های کارگری و اعضای پارلمان  پشتيبانی رهبران اتحاديه
  »کارگران ايران تنها نيستند«کمپين  بريتانيا از

  
، در شهر ساحلي 2005  سپتامبر28در روز چهارشنبه 

آوري مواجه برايتون، کنفرانس حزب کارگر با واقعي شگفت
هنگام سخنراني جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا، . شد

» مزخرف«زند  فردي داد مي» دموکراسي در عراق«در مورد 
ناظران جلسه اين فرد را به زور از سالن . »دروغ است«و 

وقتي که . او را دستش گرفتندبيرون انداخته و کارت ورودي 
اين فرد سعي کرد که بار ديگر به سالن وارد شود بنا به 

پس اين ! قانون جديد ضد تروريزم از ورودش جلوگيري شد
فردی که رهبری حزب کارگر را وادار به چنين واکنش 
خشونت آميزی کشاند چه کسی بود؟ کدام تروريست بين 

آقای بلر است که (!) »حزب کارگر«المللی بود؟ باعث ننگ 
 Walter(کسی را که از سالن بيرون انداختند والتر ولفگانگ 

Wolfgang( ساله که چندين دهه عضو حزب 82، فردی 
 از آلمان نازی ها 1937کارگر بريتانيا بوده است، و در سال 

اين . باشد ، می(!)به بريتانيای دموکراتيک فرار کرده بود
شناخته شده » والتر گيت«ها واقعه نقدا از سوی بعضی

  .است
کميته نمايندگی «شب همان روز اولين سخنران جلسه   

» چتر«، )Labour Representation Committee(» کارگر
اصلی برای جمع آوری فعالين چپ درون حزب کارگر، والتر 

 شرکت 150در اين جلسه، که در آن حدود . ولفگانگ بود
ی کارگری و حزب کارگر کرده بودند، فعالين چپ اتحاديه ها

کارگران ايران «در بين آنان اطالعيه کمپين . شرکت کردند
وسيعًا توزيع شد و وضعيت کارگران ايران به » تنها نيستند

بر اساس . تعداد بسياری از شرکت کنندگان تشريح شد
اين مداخله چهار عضو چپی حزب کارگر در پارلمان، رهبران 

سياری از کادرهای رهبری و دو اتحاديه کارگری، و تعداد ب
کارگران «های کارگری اعتراضنامه کمپين  فعاالن اتحاديه

  .را امضاء کردند» ايران تنها نيستند
  :بعضی از امضاء کنندگان  

باب کرو، رهبر اتحاديه کارگران راه آهن، دريانوردی و _ 
  (RMT)ترانسپورت 

مارک سرواتکا، رهبر اتحاديه کارمندان بخش عمومی _ 
  (PCS)) دولتی(
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جان هولمز، عضو کميته ملی اتحاديه کارگران مخابرات _ 
(CWU)  

  جان مکدونال، عضو پارلمان حزب کارگر_ 
  جرمی کوربين، عضو پارلمان حزب کارگر_ 
  کيتي کالرک، عضو پارلمان حزب کارگر _ 
 .باب ورينگ، عضو پارلمان حزب کارگر_ 
  

در »  نيستند کارگران  ایران  تنها « در ادامه کمپين 
 !شب همبستگی با  کارگران  ایران برگزار شد  نروژ

 
 شب  همبستگی با 2005 اکتبر 9عصر  روز یکشنبه 

کارگران  ایران با  شرکت  تعدادی از  مدافعين حقوق  
این مراسم با  . کارگران ایران در شهر اسلو  برگزار گردید

اختگان  سرود  انترناسيونال  و یک دقيقه سکوت بياد  جانب
 . راه  آزادی و سوسياليسم برنامه  خود را شروع  کرد

سپس رفيق بهروز ناصری عضو حزب کمونيست ایران در 
های  معرفی کمپين ، زمينه و اهداف آن و سپس فعاليت

انجام » کارگران  ایران  تنها  نيستند« که  فعالين  کمپين 
ر رفيق د. داده  بودند، مختصر سخنانی  ایراد  کردند

سخنانش به ضرورت برجسته کردن موضوع جنبش کارگری 
و مبارزات کارگران در بطن اوضاع  سياسی کنونی و 
اهميتی که  این عرصه  دارد ،  بعنوان آلترناتيو  سياسی  و 

طبقاتی در مقابل  آلترناتيو راست  و  بورژوایی  که اميد  
  خود را برای  شرکت  در  قدرت سياسی  به دخالت  آمریکا

های  غربی  بسته اند،  اشاره  داشته  و افزودند و  دولت
های  گروهی امروز در کشورهای که در شرایطی که رسانه

که ما  مقيم آن هستيم هيچ  انعکاسی از وضعيت   زندگی 
و مبارزات کارگران و زحمتکشان  ندارند،  این  کار روی دوش 

گران ها و مدافعان حقوق کارها، سوسياليستکمونيست
افتد تا  وضعيت زندگی و مبارزاتی طبقه کارگر ایران  را می

 های  کارگری و احزاب چپ  و به  گوش اتحادیه
سوسياليست در  این  کشورها  برساند و همزمان کوشش 

ها  از حقوق و مبارزات  شود  تا  همبستگی و حمایت  آن
 . کارگران ایران هر  چه  بيشتر  بدست  آورند

دی رفيق یاور اعتماد عضو  سازمان  کارگران سخنران بع
ایشان ضمن خوشامدگویی  . بود)  راه کارگر(انقالبی ایران

هفته همبستگی با «به  شرکت کنندگان، افزودند که 
در » !کارگران ایران  تنها  نيستند«با عنوان » کارگران ایران

های گيرد که  با  تشدید سياستشرایطی صورت می
 در ایران بر  ابعاد فاصله و ستم طبقاتی نئوليبراليستی

افزوده شده است و ما  شاهد گسترش روز افزون مبارزه 
مزد  و  حقوق بکيران یعنی کارگران واحد های  صنعتی،  
خدمات، معلمين، پرستاران و غيره برای احقاق حقوق خود 

فرا رویی ایم مبارزه در عرصه سياسی می تواند . هستيم
 و پایداری دمکراسی ئ آزادی و برابری خود ضامن برقراری

ها  جلب حمایت بين المللی از این حرکت. در ایران باشد
امروز بر عهده ما فعالين سوسياليست و کمونيست است 

اميدوارم . ميشویمکه اصوال با چنين رسالتی معنی و تعریف 
در این  رسالت خود  هوشيار، مصمم،  پيگير و متحد  عمل  

 » ... . کنيم
بدنبال رفيق ارلينگ فولکورد عضو سخنگوی حزب اتحاد  
سرخ  برای  انتخابات، ضمن  حمایت خود  و حزبش  از 
حقوق  کارگران  ایران  و  این  کمپين  اظهار داشتند که 

انتخاب دولت  . دولت  نروژ  انتخاب  خود را  کرده است«
- تگذاری شرکت نفنروژ را باید از زاویه  ارتباط  و  سرمایه

  به هيچ  روی سياستی  هاآن.  در  ایران  دید)  ستات اویل
ما  باید . نندکه  منافعشان را به  خطر  بيندازد اتخاذ  نمی

شبکه حمایت از حقوق  کارگران  ایران  بسازیم و تالش  
کنيم  تا کارگران نروژی  هر چه  بيشتری در دفاع  از  حقوق 

 . »مکارگران  ایران را همراه  خود کني

. در بخش  دوم شب همبستگی دو فيلم به  نمایش  در آمد
اول  فيلمی  از  اول  ماه  امسال در تهران ،  و دوم فيلم 

که  از سوی کانون زندانيان »  شاهدان چشم بند زده«
با  تشکر از . سياسی در تبعيد آنرا دریافت  کرده بودیم

م را  دوستان کانون که  با ما همکاری  کرده  و آن  فيل
  . برایمان  ارسال کردند

در سالن  مراسم نمایشگاه عکسهای کارگران  در  حال 
اعتراض و تظاهرات،  و همچنين  ميز کتاب  و نشریات دایر 

در خالل برنامه و هنگام  استراحت موزیک و سرودهای . بود
  . انقالبی زینت بخش مراسمان بود

بخش ) او. آل(یاد آوری  کنيم  که اتحادیه سراسری کارگران 
رسما از ) وی.ار(اسلو و حزب اتحاد سرخ  برای  انتخابات 

کارگران  ایران  تنها  «حقوق کارگران  ایران و کمپين 
حمایت  کرده  و همبستگی  خود  را  اعالم  »  نيستند

 . داشته  بودند
مراسم همبستگی  با  کارگران  ایران در فضای صميمی و 

 . رفيقانه ای  برگزار  شد
ای مربوط به جنبش طبقه کارگر ایران را ما  باید  فعاليت

ای  سوسيالست و کماکان ادامه داده و تمام انسان
مدافعان حقوق کارگران  را  فرا  می خوانيم  تا  در  راستای 

تقویت منافع  کارگران  و  زحمتکشان و جلب  همبستگی  
 . هر چه  بيشتر کارگران  نروژ، با  ما همراه  باشند

 ،  اعالم  حمایت اتحادیه  2005 اکتبر 12امروز چهارشنبه 
کارگران  پست و ارتباطات از  مبارزات  کارگران  ایران برای  

به  .  حقوق خود از جمله  حق  تشکل ،  را  دریافت  کردیم
اميد  اینکه شاهد این  باشيم که تمام  کارگران  نروژ و  

عملی  خود احزاب چپ  و سوسياليست نروژ همبستگی 
با  مبارزات  کارگران ایران را بيان  داشته و همبستگی 
جهانی کارگران به  وزنه عينی در معادالت  سياسی 

  .طبقاتی  تبدیل  گردد
  

   نروژ-» کارگران  ایران  تنها  نيستند«فعالين کمپين 
 2005 اکتبر  12

 
 تظاهرات ايستاده در مقابل سفارت ايران در مادريد

 
ر تعدادی از کارگران و دانشجويان اسپانيا در  اکتب١١روز 

مقابل سفارت ايران در مادريد در تظاهراتی به فراخوان 
. ميليتانت و اتحاديه دانش آموزان اسپانيا شرکت کردند.ای

 اين تظاهرکنندگان خواهان احترام به حقوق دمکراتيک
در پايان اين  . کارگران ايران و پايان اختناق نيروی کار بودند

تظاهرات ايستاده، شرکت کنندگان اسپانيای کوشش کردند 
اعتراض خود را به سفارت ايران تحويل دهند ولی سفارت از 
پذيرش اين اعتراض خود داری کرد و حتی اجازه نداد طومار 

اين متن قطعنامه . حمايت در صندوق پستی آن قرار گيرد
را همراه با تظاهرات امروز ما طوماری : اين تظاهرات است

ها فعا ل کارگری امضا شده دردست داريم که توسط ده
ما . است و در آن سرکوب کارگران ايران محکوم شده است

گرايش . خواهان پايان چنين سرکوبهايی هستيم
-مارکسيست ميليتانت و اتحاديه دانش آموزان فراخوان بين

را پاسخ داده اند وما » کارگران ايران تنها نيستند«المللی 
زار خود در دفاع از کارگران ايران و عليه نظام به کار

سرکوبگرانه ای که شما نمايند ه آن هستيد را ادامه 
  ٠خواهيم داد

 
  !"کارگران ايران تنها نيستند: "تظاهرات وين

  
و " های جوان اتريشسوسياليست"ای فعالين امروز عده

در جلوی سفارت جمهوری "  ايرانSOS"ای از نمايندگان عده
کارگران "می ايران در همبستگی با کمپين بين المللی اسال

اين فعالين . دست به تظاهرات زدند!" ايران تنها نيستند
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ها شعارهای ايی پيچيده ای را باز کردن که بر روی آنپرچم
همه زندانيان سياسی در ايران آزاد بايد گردند، آمده بود و 

 کارگران ها را با جنبشالمللی آنبه وضوح همبستگی بين
 .ايران نشان می داد

ای که بوسيله جمع کثيری از فعاالن سياسی نامه اعتراضيه
، پيشروی کارگری و "های جوانسوسياليست"رده رهبری 

های کارگری سوسيال دموکرات امضاء شده بود، اتحاديه
ما در حال ورود به سفارت . تحويل نماينده سفارت گرديد
اد که اگر وارد سفارت شويم، بوديم که پليس به ما اخطار د

او نمونه فعاالن کرد را مثال . تواند دفاع کنداز امنيت ما نمی
آورد که برای اعتراض به سفارت رفته بودند و بوسيله 

در نتيجه، پليس . سفارت دستگير شدند" نيروهای امنيتی"
با سفارت صحبت کرد و توافق نمود که يک نفر به نمايندگی 

بيرون از سفارت آمده و اعتراضنامه را از طرف سفارت به 
  .دريافت کند

ما دليل رفتن خود را به آنجا توضيح داديم و اعالم کرديم که 
هر زمان متوجه شويم که حکومت بر روی اتحاديه ها و 
کارگران ايران فشار و خفقان اعمال می کند، باز برخواهيم 

  .گشت
  ماريان هکل

  از سوسياليست های جوان آلسرگروند
  تريشا
  2005اکتبر  9

10  

  تظاهرات در پاکستان در حمایت از کارگران ایران

  

در هفته کارگران ایران تنها نيستند ما تصميم :گزارش
ر ابتدا گرفتيم که به مدت سه روز در چند شهر پاکستان د

ها و اعتراض خود را به مسئوالن امضا جمع آوری کنيم و آن
ما موفق . جمهوری اسالمی در پاکستان نحویل دهيم

 امضا 400 امضا در راولپتدی، 400 امضا در الهور، 300شدیم 
 امضا در پيشاور از 200 امضا در کراچی و 500در کویته، 

وزنامه نگاران، رهبران اتحادیه کارگری، حقوق دانان، شعرا، ر
  .فعاالن سياسی و دانشجویان جمع آوری کنيم

  

تمام امضاهای جمع آوری شده را در تظاهرات ایستاده در  
مقابل سفارت و کنسولگری جمهوری اسالمی در شهرهای 

به دليل زلزله اخير در . ها تحویل دادیموق به مسئوالن آنف
پاکستان و گرفتاری رفقای ما در درگيری در کمک رسانی به 
زلزله زد گان ما تنها تواستيم عکس های در مقابل 

  .کنسواگری در کویته را برای شما ارسال کنيم

   الهور-هنا

  2005 اکتبر 24

 )ل اکتبرآخرین شماره کمپين هفته او (12 شماره
 

 !کارگران ایران تنها نيستند
  

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

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

کارگران ایران تنها «: ا اعالم می کنيمایران با صدای رس
  » !نيستند

هدف ما حمایت از کارگران و زحمتکشان ایران است که 
داری مورد ارعاب و توهين و کشتار سرکوبگران نظام سرمایه

 . اندقرار گرفته
 

 :ما خواهان تحقق نکات زیر هستيم
  

احقاق تمام مطالبات کارگری از جمله حق اعتصاب؛ حق * 
  ؛... و  شکل مستقل کارگری؛ حق بيان و تجمعایجاد ت

 
ها؛ پایان بخشيدن به تمام حمالت فيزیکی، دستگيری* 

ها و کشتار و شکنجه کارگران و زحمتکمشان در کارخانه
  شهرهای کردستان؛

  
  .آزادی بدون قيد و شرط تمام زندانيان سياسی* 
  

-در هفته حمایت از کارگران و زحمتکشان ما در سطح بين
مللی در هر کشوری که ساکن باشيم، نسبت به توان و ال

امکانات و نيروی خود در اشکال مختلفی نظير تظاهرات در 
های دولت جمهوری ها و کنسولگریمقابل سفارتخانه

-اسالمی یا هر مکان مناسب دیگر، ترتيب جلسات به زبان
های رادیویی و تلویزیونی و های محلی، مصاحبه

 کمک مالی برای کارگران، مراجعه به آوریمطبوعاتی، جمع
های کارگری برای جلب حمایت و همبستگی و اتحادیه

ترین حمایت و ما وسيع. غيره، اقدام خواهيم کرد
همبستگی کارگری را در سطح جهانی را در دفاع از 

 .کارگران ایران جلب خواهيم داد
  

 ها و رفقاایطبقه دوستان،هم
المللی در و سازماندهی بيناین اطالعيه را امضا کنيد 

 .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

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

  
 »!رگران ایران تنها نيستندکا«
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  :هماهنگ کنندگان

 
  کميته خارج کشور حزب کمونيست ایران-
   های انقالبی ایران اتحادیه سوسياليست-
  کميته خارج) راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ایران-

 کشور
  شبکه همبستگی کارگری - 
   اتحاد چپ کارگری ایران-
 –ی با کارگران ایران کميته هماهنگی هفته همبستگ -

 استکهلم
  سوئيس– جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی -
  آمریکای شمالی– اتحادیه ایرانيان سوسياليست -
  آمریکا– اتحاد چپ ایرانيان واشنگتن -
   پاریس–همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران  -
   انجمن کارگری جمال چراغ ویسی-

Committee for a Marxist International-   
 

 حمایت کنندگان
  
  :کميته های کارگری در ایران* 
  )ایران( کميته اقدام کارگری -
  عده ای از کارگران ایران خودرو-
های توليدی ها و کارخانه جمعی از کارگران کارگاه-

  کردستان
 
  :ها و سندیکاهای کارگریاتحادیه* 
  

این ليست طوالنی انگليسی را ميتوانيد در سایت ( 
  )ازمان مالحظه کنيد س
  
  :های دمکراتيک در خارج کشور و احزابتشکل* 
 
های  سوسياليست- کانون دانشجويان ايرانی در هلند  -

کميتۀ "  -)نروژ( انجمن کردهای ليل هامر - انقالبی کردستان
 - » کارگران ایران تنها نيستند«پشتيبانی از حرکت 

 - راق  کميته خارج اتحادیه کمونيستهای ع-"هامبورگ
 حزب -IRAN SOS -   هسته اقليت-انجمن حق زنان 

 . حزب رنجبران-)م.ل.م(کمونيست ایران 
 
  

  : ها و وبالگ های اینترنتیسایت* 
  

جوان ، فعال جنبش کارگری:  وبالگ های ایران -
کارگران ایران تنها ، کمونيست انقالبی،  تسوسياليس

  .  وبالگ کارگران پيشرو کردستان- نيستند
  

  - گلشن- گزارشگر- جنبش کارگری-: سایت های خارج* 
- org.laborstart.www- آشتی-   رهایی - تریفه

aIndymedi -بولتن آارگرى"نشريه  - سایت کارگران ایران"-
com.ogspotbl.leebar://http - ایران تریبون - آزاد ایران- 

  
  :های پالتاکاتاق* 
  
   اتاق پالتکی ایران سوسياليست فوروم-
 

 :رادیوها* 
 در شهر  ه مهرادیو صدای کۆ - رادیو روژات-  هانور– رادیو آوا -

رادیو صدای  – اجتماعی - سياسی پيام نشریه یتوبوری
 رادیو همصدا -  رادیو برابری-)استکهلم(رادیو همبستگی -نو
 –) یوتبری( رادیو سپهر - )استکهلم(  رادیو شراره ها - )نروژ(
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  * جشن * 

  شب همبستگی با کارگران ايران در ونکوور   
  

در راستای حمايت از مبارزات و مطالبات طبقه کارگر ايران  
و همبستگی با تشکلهای مستقل کارگری ، مراسمی در 

   .ونکوور برگزار ميشود
قرائت پيام کميته برگزاری مراسم و رقص و : برنامه شامل 

  .ميباشد "  دی جی " موزيکهای شاد 
   نوامبر از ساعت هفت  شب تا يک بامداد 12شنبه : زمان 

تروت ليک کاميونيتی سنتر ، ونکوور ، شماره  : مکان 
   خيابان ويکتوريا  درايو3350

  ) ه سال رايگان برای کودکان زير د( هفت  دالر : وروديه 
 پيتزا ، تنقالت و انواع مشروبات الکلی و عير الکلی در -

  .محل مراسم بفروش ميرسد 
  
 تمامی عوايد اين جشن به همراه کمکهای مالی دوستداران -

جنبش کارگری به فعالين اخراجی تشکلهای مستقل کارگری 
  !ايران اعطاء خواهد شد 

  
   ونکوور-ن ايران کميته برگزاری شب همبستگی با کارگرا
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ....کودکان کار                       
  

هاي     آسيب متعدد ریشه های جمهوری اسالمی مولد
 کو دکان خيابانی  واژه ای  جدید در فرهنگ سرمایه   .اجتماعيست

داری نيست؛ اما واژه ای گسترده در فرهنگ سرمایه انگلی و 
  .سالميستوابسته  جمهوری ا

تشکيل ؛ کودکان خيابانی از دو شاخته بزرگ  از کودکان 
  در فرهنگ جمهوری ؛ با نام کودکان  فرارییک دسته .ميشوند

اسالمی گسترش یافته و دسته دیگر  به نام  کودکان کار؛ شناخته 
کودکان فراری  به دالئل مختلف مثل فقر  و یا فشارهای . شده اند

از خانواده ها   ؛ برای دست یابی به تعصبی و مذهبی پاره ای 
و در خواستهای خود را کرده  را ترک  خودزندگی بهتر وآزادتر خانواده

 فاسدی که جمهوری اسالمی برایشان مهيا کرده است در   جامعه
این قبيل کودکان  خوراک خوبی برای باندهای .  جستجو مينمایند؛

  . نددر جمهوری اسالمی ميباش" ناشناخته" متعدد و 
  .شاخه  بزرگی از کودکان خيابانی  را  کودکان کار تشکيل ميد هند

کودکان کار به آن دسته از کودکان الطاق ميگردد که در جمع 
 چون خانواده قادر به تامين مخارج لی و.خانواده خود زندگی ميکنند

روز مره خود نيست؛ و از آنجا که این گونه کودکان از عاطفه 
بت به خانواده خود برخوردارند ؛ خود را ملزم انسانی  باالئی نس

 در این راه   از آنها. نمایندکمک   را از نظر مالی ميدانند تا خانواده 
 بخشی از  تاطریق کار بدنی و یا دست فروشی ؛کوشش مينمایند

خانواده آنها نيز به این . هزینه های جاری خانواده را تامين مينمایند
وده و فرزندان خود ر ا یکی از کانالهای گونه کمک آنها نيازمند ب

 مراجعه به این قبيل کودکان ؛.تامين مخارج خود محسوب مينمایند
بازار کار ؛در معرض سوء استفاده عوامل مختلفی که ظاهرا مورد 

دسته ای از . حمایت دست اندرکاران رژیم نميباشند قرار ميگيرند
نبوده و اضافه نياز آنها نيز  که قادر به انجام  کار های سنگين 

  .؛ به کار های انگلی  روی ميآورندمحسوب ميگردندسرمایه داران 
برخی از این کودکان نيز   دارای والدینی ميباشند که ضمن   

آنها     اکثرا خود را با . بيکاری در حاشيه شهرها زندگی ميکنند
مشاغلي انگلی و با درآمدها و دستمزدهاي  بسيار اندک مشغول 

جوانان این خانواده ها  بدالئل وضعيت معيشتی و .   ند ميدار
 از یک وضعيت ویژه  ؛اجتماعی  و  برخورد از باالی  متموالن با آنان

.  برخوردارند؛العملي و ضد رژیمی بسيار  پرخاشگر، برونگرا، عكس
 در مفاسد اجتماعی از سوی دیگر آنان در معرض خطر بلقوه 

ار دارند و طعمه بسيار ارزنده ای  قر کنونی ایران ؛جوامع شهری
این باندهای ميتوانند  آنان . اي ميباشند برای   باندهاي تبهكار حرفه

هاي جنسي، قاچاق و فروش  را  با اعمالي چون سوء استفاده
جمعبند همه این مسائل و .اعضاي بدن آودآان، وادار نمایند

ست ؛ مسسائل بيشماری که نقل آن در این نوشته حائز اهميت ني
 تبدیل  نطر جسمی و روحی از چه  انسانهای بيماریآنان را به 
بر اساس گزارش روزنامه ایسنا که در این رابطه تحقيقاتی . مينماید

 نفر از 4133بعمل آورده است  و بر اساس   آزمایشهائی  روي 
  .آودآان خياباني ايران انجام گرفته؛ آمار زیر استخراج شده است

 درصد به 61آان به بيماريهاي چشمي و  درصد اين آود73 
 درصد آنها از 64همچنين . بيماريهاي تنفسي مبتال هستند

 درصد 61 درصد از مشكل اختالل در شنوايي و 69بيماريهاي قلبي،
 درصد نيز دچار بيماريهاي پوستي 82برند؛  از آمبود توجه رنج مي

 61  درصد آنها بي سواد ند،56از نظر سواد آموزي هم. هستند
 درصد آنها فاقد 86درصدشان مشكالت گفتاري دارند و در مجموع

اين آمار نشان دهنده وضعيت اسفبار و . اند  هرگونه مهارت شغلي
بيماری .وحشتناک آودآان خياباني در رژیم جمهوری اسالميست

این کودکان گویای وضعيت فالکت بار زندگی آنان است که   نه تنها 
ایران  به زندگی  ادامه ميدهند ؛ بلکه در بستر بيمار شهر های 

  .فاقد هرگونه امکان درمانی  و بهداشتی نيز ميباشند
در این رابطه نيز   مديرآل دفتر سالمت و رفاه اجتماعي سازمان . 

مديريت و برنامه جمهوری اسالمی   در مصاحبه ای با ایسنا ضمن 
ف  درصد معتر15افشای افزایش قيمت وزیت پزشکان به ميزان 

 نفر آه به بيمارستان مراجعه مي 100هم اآنون از هر : است که
 نفر با پرداخت هزينه گزاف بيمارستان به زير خط فقر سقوط 3آنند، 

حال کسانی که خود به خود زیر خط فقر هستند ؛ آیا .مي آنند 
توانایی مراجعه به پزشگ را دارند؟ روشن است که اینگونه کودکان 

ه پزشگ ميباشند و نه کسی ميتواند آنان برای نه قادر به مراجعه ب
  .یک معاینه پزشکی  آماده نماید

  .از ميزان واقعی کودکان کار آمار دقيقی در دست نيست 
اما راهب  عضو هيات علمي دانشگاه با ارائه آماري در مورد تعداد 

در ايران آمار دقيقي از تعداد : گويد آودآان خيابانی  در ايران مي
 درصد آودآان 80اباني وجود ندارد؛ ولي در مجموعآودآان خي

ها مجبور  خياباني، آودآان آارند آه به علت فقر اقتصادي خانواده
به آار در خيابان هستند و بيشتر آنها در استانهاي خراسان، تهران، 

 درصد اين آودآان داراي 90برند، لرستان و آردستان  به سر مي
 درصد آنها از 42رند آه  درصدشان مهاج80والدين هستند ، 

 درصد از آشورهاي ديگر 38روستاها و شهرهاي ديگر آشور و 
 18 تا 5 درصد آنها مذآر و در سنين 78اند و از نظر جنسيت نيز  آمده

  . .سالگي قرار دارند
امور " تعداد این کودکان بقدری زیاد ميباشند که فردين، مدير

احبه با نشریه شهرداري تهران در یک مص" آسيبهاي اجتماعي
 آودك 654 هزار و 3ایسنا  اعالم ميدارد  ؛ تنها در نيمه اول امسال 

با اینحال وی ادامه . اند آوري شده خياباني از سطح شهر جمع
بعلت کثرت این کودکان و نياز خانواده به درآمد آنان  : ميدهد 
تواند مشكل آنها را  آوري و حذف اشتغال آودآان خياباني نمي جمع
اما جمع آوری این کودکان معلوم نيست چگونه و با چه ". آندحل 

  .اهدافی صورت ميگيرد
ما تنها از طریق برخی از اخبار است که ميتوانيم فشار رژیم را بر 

 سياه نامه کيهان 84آبان .08در تاریخ . این کودکان مشاهده کنيم
  .ساله را از زندان آزاد آرد12فرماندار خرم آباد يك دختر " نوشت

برپايه اين گزارش شجاع دريكوند هنگام بازديد از زندان خرم آباد با 
ساله اي در بند نسوان مواجه شد آه تعجب وي را 12دختر بچه 
  .برانگيخت

دريكوند از اين دختر خواست ماجراي به زندان افتادنش را توضيح 
به اتفاق پدر و زن پدرش زندگي مي آند و در : دهد آه وي گفت

ها براساس نياز به پول، مبلغي وجه نقد از زن پدرش يكي از روز
برداشته است و متعاقب آن آار به نيروي انتظامي و دادگاه آشيد 

  ."و اآنون حدود سه ماه از محكوميتش در زندان ميگذرد
 اینگونه است که  آنچه  که از درون زندان بزرگ به زندانهای کوچک 

نداران به ادوستی دست " انسان"برده ميشوند؛ تنها برای تبليغات 
بيرون درز داده ميشوند؛ ولی همين کافيست که ابعاد جنایت کاری 

   .این رژیم روشن گردد
يگر تا کنون هيچگونه تالشی براي ساماندهي آودآان  از سويي د

جمهوری اسالمی " مستضعف پناه"خياباني به عنوان قربانيان رژیم 
رد گویای واقعيت های آنچه که در بستر جامعه ميگذ. نشده است 

  رسول خادم رئيس آميسيون   .بسيار تکاندهنده تری ميباشد
» شرق«وگو با  اجتماعى شوراى شهر تهران در گفت_ فرهنگى 

 ميليون نفر حاشيه نشين در ایران وجود 5اقرار ميکند  که بيش از 
دارند و دولت هم هيچگونه برنامه ای برای اشتغال و اسکان آنها 

 12 س از این مصاحبه بود که صحابی ؛ شهردار منطقهپ.  ندارد
آباد اين شهر در  آلونكهاي غيرمجاز قلعه وآيل: مشهد اعالم کرد 

شود گفتني است،  محدوده شهر نوين اين شهرداري تخريب مي
آباد در شعاع   خانوار در مجموعه قلعه وآيل500پيش از يكهزار و 

   .آباد سكونت دارند انتهايي بلوار وآيل 
این است راه حل نهائی دست اندر کاران جمهوری اسالمی .  

 ميليون حاشيه 5آیا رژیم اسالم تصميم دارد با ! برای مقابله با فقر
نشين در ایران با همين رویه غير انسانی برخورد نماید؟  اخبار چند 
روز قبل ایران مبنی بر  گسترش حوزه فعاليت پليس شهری  در 

این واقعيت است که شيوه های پراکنده حاشيه شهر ها گویای 
سازی حاشيه نشينان در پيکان سياست های ضد مردمی رژیم 

  . قرارگرفته است" عدالت خواه"
 نه تنها در پی ریشه یابی این معضل این دولت ؛از سوی دیگر 

ميباشد ؛ بلکه خود بخوبی ميداند که نه فقط این معضل ناجتماعی 
تماعی زائيده خود حاکميت والیت اجتماعی بلکه همه معضالت اج

 بستر فقيه بوده و هرچه مردم در فقر و فالکت زندگی کنند ؛ او
 حاکميت از این روست.مناسبی برای مردم خواهد یافت

نه تنها به وعده های خود عمل نخواهد کرد بلکه " مستضعف پناه"
.  خواهد نمود  مزایای گذشته مردم را نيز با شمشير سالخیکليه 
 همانند گذشته : وزير آار و امور اجتماعي اعالم کردان نمونه بعنو

  .به منظور ايجاد اشتغال وامي به افراد ارائه نمي آند
پرداخت سه ميليون تومان براي اشتغال هر فرد آه در : وي افزود

دولت قبلي تصويب شده بود شكست خورده است زيرا از ميان 
 هزار شغل ايجاد 50 هزار شغل پيش بيني شده تنها حدود 300

کودکان کار و ,  تا از این طریق بر خيل کودکان خيابان .شده است
  !کودکان فراری افزوده گردد
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نامه جمعي از فعالين 
  سوسياليست جنبش کارگري

  
   

   رفقا و  عزيزان فعال در جنبش کارگري
  

کننده تحوالت در ميان فعالين جنبش کارگري ما را به روند نگران 
در هفته ها و ماههاي اخير ما . نوشتن اين نامه واداشته است

شاهد آن بوده ايم که چگونه جنبشي که بعد از دو دهه رکود و 
رخوت دوباره پا به ميدان گذاشته و مي رود تا راهگشاي بهبودي 

يد به بناي زندگي انساني واقعي در زندگي کارگران ايران شده و ام
تري را براي طبقه کارگر ايران زنده کند، اکنون دستخوش تنشها و 
مشاجراتي شده است به نحوي که پيشروي آن را دچار مشکل 

  .نموده است
دور جديد تحرکات در جنبش کارگري ايران در سالهاي اخير با تاکيد 

غاز شده بر اهميت تعيين کننده ايجاد تشکلهاي مستقل کارگري آ
به نظر مي رسيد که در ميان همه فعالين جنبش کارگري اين . بود

وفاق حاصل شده است که فقدان تشکل علت اصلي تيره روزي 
امروز کارگران و بي دفاعي آنان در مقابل تهاجمات بي وقفه 
سرمايه داران و دولت بود و بدون رفع اين نقطه ضعف اصلي جنبش 

براي تحقق انبوه مطالبات کارگران کارگري نه تنها هيچ امکاني 
نيست، بلکه چه بسا آينده اي تيره تر در انتظار ميليونها کارگر و 

  .فرزندان آنان است
بر بستر همين وفاق عمومي بود که در سالهاي اخير هيات 
موسس سنديکاها، کميته هاي کارگري در کارخانجات و سرانجام 

اي آزاد کارگري شکل کميته هاي پيگيري و هماهنگي ايجاد تشکله
آنچه در اين دوره برجسته بود نه اختالفات فرضي و واقعي . گرفتند

در ميان اين فعاالن، بلکه جهتگيري مشترک آنان براي غلبه بر بي 
  .تشکلي مطلق طبقه کارگر بود

امروز اما به نظر مي رسد که مبارزه براي سازمانيابي طبقه کارگر 
ک با ساير فعالين جنبش کارگري نه در مسير جستجوي نقاط اشترا

ما امروز شاهد . بلکه در جهت ايجاد تمايز بين آنان صورت مي گيرد
وضعيتي هستيم که حتا مشاجرات مربوط به سبک کار و نوع 
سازمان بين فعالين جنبش کارگري و تاکيد بر صحت خط و مشي 
خود، عمال امر اتحاد و مبارزه براي گسترش زمينه هاي وحدت 

تنشهاي موجود .  کارگران را تحت الشعاع قرار داده استطبقاتي
در کميته پيگيري آخرين نمونه اين تحول نگران کننده را به نمايش 

  . مي گذارد
به زعم ما اين روند تا همين امروز مشکالتي جدي در راه پيشروي 

ما به موانع سياسي و حقوقي . جنبش کارگري قرار داده است
در محيط کار و مخاطرات آن براي فعالين ايجاد تشکلهاي کارگري 
اما بر اين نظريم که نمي توان ايجاد تنها . جنبش کارگري واقفيم

يک سنديکا در دوره اخير و عدم پيشروي هاي بيشتر در اين زمينه 
به نظر مي رسد . را تماما به آن موانع و مشکالت مربوط دانست

 مشوق اصلي آنچه در آغاز تحرکات جديد جنبش کارگري محرک و
فعالين جنبش کارگري بود، امروز بيشتر و بيشتر حاشيه اي مي 

تالش و مبارزه براي ايجاد تشکلهاي کارگري در محيط کار . شود
از همين . جاي خود را به فعاليت در بيرون از محل کار مي دهد

روست که تاکيد بر افتراق و تمايز با ديگران جايگزين روحيه وحدت 
در همين مسير . عالين جنبش کارگري  شده استطلبي در ميان ف

نيز کميته هاي پيگيري و هماهنگي به جاي پرداختن به مبارزه 
براي ايجاد تشکلهاي کارگري، مي روند تا خود عمال جايگزين آنان 

بي جهت نيست که هم تالشها براي ايجاد سنديکا ها و . شوند
مي گيرند و هم اتحاديه ها و انجمنهاي صنفي مورد بي مهري قرار 

کميته هاي کارگري کارخانجات نيز امروز بيشتر و بيشتر به 
فراموشي سپرده شده و تشکلهاي بيرون از محيط کار به جاي آنها 

به نظر ما اين گونه مرز بنديها و تاکيد بر تمايزات در . مي نشينند
شرايط کنوني مبارزه طبقاتي در ايران انعکاس تکامل واقعي جنبش 

ساده ترين بررسي وضعيت کنوني طبقه کارگر و . يستندکارگري ن
مصافهاي پيش روي آن نشان ميدهد که منفعت عيني طبقه 
کارگري که ناچار به فروش نيروي کار خود به قيمتي به مراتب کمتر 
از ارزش آن و ناچار به ادامه حيات در مرز فقر مطلق است و اکثريت 

ادهاي موقت هستند، در آن با بيحقوقي مطلق عمال گروگان قرارد
وحدت هر چه گسترده تر و تمرکز هر چه بيشتر نيرو است و نه در 
تاکيد بر اصول نظري و سياسي انتزاعي همراه با تفرقه و جدايي 

  . عملي
  رفقا و عزيزان

نگران اين که نيروي جنبش نوپاي طبقه ما در مناقشات . ما نگرانيم
ناقشاتي جنبش ما را نگران اين که چنين م. دروني مستهلک شود

ما نگران از دست . قبل از رسيدن به بلوغ دچار فرسودگي نمايد
  .دادن اين فرصت تاريخي هستيم

مجادله و مباحثه بر سر اهداف و نقشه هاي جنبش يک نياز 
ضروري هر جنبش واقعي اجتماعي است و در ميان فعالين جنبش 

 طبيعي بزرگترين طبقه اجتماعي وجود چنين مجادالتي کامال
اما نياز به وحدت طبقاتي در ميان کارگران اگر از نياز به . است

کارگر . مجادله ضروري تر نباشد، قطعا از آن کم اهميت تر نيست
به ويژه در شرايطي مثل . منفرد در مقابل سرمايه دار بيدفاع است

شرايط فالکتبار امروز کارگران ايران، مبارزه براي وحدت طبقاتي 
جتناب از تبديل اختالف نظر بر سر خط و مشي به کارگران و ا

اختالف در عمل و ايجاد شکاف در ميان همين تعداد هنوز محدود 
  . فعالين جنبش کارگري، امري حياتي است

توجه به اهميت مبارزه براي ايجاد تشکلهاي کارگران در محيط کار 
به نظر ما آن حلقه فراموش شده اي است که زمينه هاي وحدت 

بيرحمانه ترين ديکتاتوري سرمايه . تي کارگران را فراهم ميكندطبقا
در اين عرصه است که زندگي و سالمت جان کارگران را تهديد مي 

 . کند
  رفقا، عزيزان، فعالين صديق جنبش کارگري، 

  
در هم شکستن استبداد سرمايه داران و کارفرمايان و کارگزاران 

رخانجات و کارگاهها، اعم از آنان در واحد هاي توليدي و خدماتي، کا
دولتي و خصوصي تنها با عمل متحد توده طبقه کارگر امکانپذير 
است و اين نيز در گرو اتحاد همه فعالين راستين و پيشرو جنبش 

کارگران حق دارند از فعالين جنبش . کارگري با هر گرايشي است
نقشه خود انتظار تالش و مبارزه براي بسيج بيشترين نيرو و بهترين 

پاسخ به اين انتظار برحق کارگران . هاي مبارزاتي را داشته باشند
و به اين نياز مبرم و حياتي طبقه کارگر امر هر فعال مبارز جنبش 

اين انتظار کارگران از هر سنديکاليست مبارز، از هر . کارگري است
فعال شورائي وفادار به منافع طبقه کارگر و از هر پيشرو جنبش 

 که حاضر به پذيرش تباهي روزمره جسم و روان کارگري است
  . ميليونها کارگر و فرزندانشان نيست

و سرانجام روي سخن ما به ويژه با فعالين سوسياليست جنبش 
بدون حضور طبقه متشکل و وسيعا متحد، هيچ . کارگري است

. سخني از جنبش سوسياليستي کارگران نمي تواند در ميان باشد
ش کارگري تنها منتقدي هوشيار نيست، فعال سوسياليست جنب

پر . بلکه همچنين پيگير ترين مبارز راه وحدت طبقاتي کارگران است
افتخار ترين برگهاي تاريخ جنبش کارگري در تمام کشورهاي جهان 
در دوره هايي نوشته شده است که فعالين سوسياليست جنبش 

 قرار کارگري در راس مبارزه براي گسترش وحدت طبقاتي کارگران
سنت قطعه قطعه کردن طبقه کارگر و جنبش آن متعلق . گرفته اند

ايجاد مرز بين کارگران يک کارگاه با . به سوسياليستها نيست
کارگاه ديگر، يک شاخه توليدي با يک شاخه ديگر و يک کشور با 
کشور ديگر همواره خواست راست ترين گرايشات درون جنبش 

ليستها پيکاري براي غلبه بر اين مبارزه سوسيا. کارگري بوده است
سوسياليستها . مرزها و گذر از اين تقسيم بنديهاي تحميلي است

ناقلين رقابت سرمايه داري به درون طبقه نيستند، آنها در اتحاد 
  . طبقاتي کارگران غلبه بر اين رقابت را دنبال مي کنند

  . اين اصلي ترين ميدان مبارزه امروز ماست
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مبارزه طبقاتی در پيکار با استبداد، و مصوبات 
  کنگره دهم راه کارگر

  
سخنرانی شهاب برهان در ايران سوسياليست 

  2005   اکتبر 21 – فوروم
  

وشتاری از روی نوار پياده  و اندکی متن زير با تغييراتی ن
  کوتاه شده است 

  
پيش از ورود به بحث اجازه می خواهم توضيحی را که الزم 

  .می دانم بدهم
عنوان صحبت امروز به مصوبات کنگره دهم راه کارگر 

از اين جهت من الزم می دانم در بدو صحبت . مربوط می شود
ور است ولی هايم بگويم که هر چند که اين موضوع در دست

من قصد ندارم از اين تريبون عمومی طرفداران سوسياليسم 
ما همه طرفداران . جهت  تبليغ برای راه کارگر استفاده کنم

سوسياليسم و فعالين جنبش کارگری با انبوهی مسائل رو به 
رو هستيم که يا هرکدام برای آن ها پاسخ هائی داريم، يا به 

 کارگر هم در اين ميان بعنوان راه. دنبال پاسخ هائی می گرديم
بخشی از همين نيرو مسائلی را در برابر خودش می بيند و 
پاسخ هائی برای آن ها دارد که بخشی از آن ها در اسناد 

قصد من اين نيست که در اينجا . کنگره دهم اش منعکس اند
بطور مشخص يک يک اين سه سند و ماده به ماده آن ها را 

صد من اين است که آن مسائل اساسی به بحث بگذارم بلکه ق
و مهمی را که ما در برابر خودمان ديده ايم و تصور می کنيم 
که اين ها نه فقط مسائل ما بلکه مسائل عموم فعالين 
کارگری، پيشروان جنبش کارگری و طرفداران سوسياليسم 
هست، يا قاعدتًا بايد باشد، با هم به بحث بگذاريم و روی آن 

اين ها مسائل استراتژيک جنبش ما هستند . کنيمها تبادل نظر 
که با تبادل نظر و همفکری بايد برايشان پاسخ پيدا کنيم و 

به اين دليل من . پاسخ های موجود را تکميل يا اصالح کنيم
يک رشته مسائل و سئواالتی را که گمان می کنم علی القاعده 
 بايد دلمشغولی عمومی ما طرفداران سوساليسم و فعالين

  .جنبش کارگری باشد، مورد بحث قرار می دهم
قطعًا همه موضوعاتی را که در اين اسناد مطرح شده اند  
نمی توانم در اينجا به بحث بگذارم بلکه سعی می کنم که 

پس . رئوس و اهم مسائل را طرح بکنم چون فرصت کم است
می خواهم بگويم که نبايد انتظار داشت در اين يک جلسه چه 

 که اميدوارم در اين بحث –من و چه از جانب شما از جانب 
صحبت در .  همه حرف ها گفته بشود–ها فعاالنه مداخله کنيد 

باره اين مصوبات برای من بهانه ايست برای دعوت از همه 
شما و از همه رفقای فعال در جنبش کارگری و طرفدراران 
سوسياليسم که برای راه انداختن يک ديالوگ خانوادگی و 

يقانه روی مسائلی که مسائل همه ماست، مسائل طبقه رف
ماست، مشکالت روزمره و مسائل چشم انداز و افق رو به 
روی ماست، تبادل نظر و همفکری کنيم و اميدوار هستم که 
امشب مداخله فعال شما پاسخ مثبتی به اين دعوت باشد و در 
ات آينده هم به شيوه های ديگر و حتا با پيشنهادات و ابتکار

 صرفنطر از اين که اسناد –شما به اين ديالوگ ادامه بدهيم 
  . راه کارگر چه بوده است

ما می توانيم در سايت راه کارگر ستونی را باز کنيم تا شما 
اگر روی اين اسناد يا روی صحبت های امشب من حرف و 
انتقادی  يا پرسشی داريد بنويسيد و بفرستيد ما آن ها را درج 

حتا خارج از چهارچوب بحث . سخ هم می دهيممی کنيم و پا
های امشب يا اسناد راه کارگر، مسائل و راه حل هائی که به 

ما از . فکرتان می رسد را بفرستيد درج کنيم و بحث کنيم
هرنوع پيشنهاد و ابتکاری برای اين که در اين شرائط که 
طبقه کارگر فعال است و جنبش کارگری به اين نوع فعاليت 

ری و سياسی هماهنگ بين ما ها نيازمند است، های فک
بتوانيم دست در دست هم کارهائی را انجام بدهيم، استقبال 

  .می کنيم
               ***********************  

يک مسئله بزرگ امروز، موجوديت و دوام رژيم جمهوری 
هر کس به دليلی و به هر حال می خواهد از . اسالمی است

ولی می بينيم که اين رژيم هنوز . الص بشودشر اين رژيم خ
خالصی از " معمای. " جان سختی می کند و سر جايش است

می بينيم . رژيم گوئی باالخره هنوز پاسخی پيدا نکرده است
که بر اساس چگونگی پاسخ با اين مسأله صف آرائی هائی 

يک عده از طريق طومار امضا کردن؛ يک . صورت می گيرد
يل بستن به آمريکا؛ يک عده از اين طريق عده از طريق دخ

هرجريانی بر ... که آمريکا اسلحه هايشان را پس بدهد، 
حسب طينت طبقاتی خودش و منافعی که دارد دنبال راهی 

ما چه بايد بکنيم؟ ما بايد به دنبال چه راهی برای . است
خالصی از اين رژيم باشيم؟ قطعًا بايد  به دنبال راهی برای 

اشيم که به اهدافی که در مبارزه طبقاتی داريم سرنگونی ب
رابطه : در اينجا يک مسأله مطرح می شود. پاسخ بدهد

  .مبارزه  ضد استبدادی و مبارزه طبقاتی
اين کامًال درست است که مبارزه ضد استبدادی يک مبارزه 
همگانی و فرا طبقاتی است؛ اما آيا مبارزه ضد استبدادی از 

  است؟مبارزه طبقاتی منفصل 
برخی می خواهند اين را به ما بقبوالنند و ما را وادار بکنند 
که از مبارزه طبقاتی دست بکشيم تا اين مبارزه همگانی به 

می گويند مبارزه : اينان استدالل هائی هم دارند. فرجام برسد
ضد استبدادی مبارزه ای طبقاتی نيست، برای مطالبات 

شهروندی و حقوق عمومی است؛ برای آزادی های سياسی و 
يا می گويند که خود طبقه کارگر ضرورتًا بايد در .  مدنی است

مبارزه ضد استبدادی مشارکت فعال داشته باشد چرا که از هر 
يا استدالل می کنند . کس ديگر به دموکراسی نيازمندتر است

که اصًال برای آن که طبقه کارگر در راه منافع خودش و در 
ودش حرکت بکند، در قدم اول بايد آينده در جهت حاکميت خ

استبداد را بعنوان مانع مقدم از سر راهش بردارد؛ بايد به 
دموکراسی دست پيدا کند و فضای دموکراتيک برای حرکت 

پس تقدم با مبارزه ضد استبدادی است و در اين . اش پيدا کند
مبارزه طبقه کارگر بايد منافع و مبارزه طبقاتی اش را به 

 تا  با غلبه بر استبداد، فضا برای مبارزه طبقاتی حاشيه براند
  .باز بشود

همين االن در ايران . در اين استدالالت ذره ای حقانيت نيست
می بينيم که همين مبارزه جاری با استبداد، آشکارا يک 

تمام اپوزيسيون رژيم در مبارزه با اين . مبارزه طبقاتی است
ن را تعقيب می حکومت دارند منافع طبقاتی خاص خودشا

.  چه اصالح طلبان و چه طرفداران سرنگونی–کنند 
  اپوزيسيون بورژوائی، هم در مبارزه با  استبداد دينی، و هم 
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در رقابت و مبارزه طيف های درونی خودش بر سر 
جايگزينی اين حکومت، به دنبال منافع و امتيازات طبقاتی 

اما همه اين ها تالش می کنند مسأله را برای . خودش است
مردم، فقط مسأله استبداد دينی جلوه بدهند، در حالی که برای 
خودشان مسأله مالکيت و ثروت در مبارزه با اين حکومت 

اغلب اين ها . مطرح است و فقط مسأله استبداد دينی نيست
خودشان مستبد های باسابقه  يا مستبد های بالقوه ای 

د؛ با استبداد هم مسأله ای ندارند ولی تالش شان اين هستن
است که برای مردم  تمام مسأله را در استبداد مذهبی خالصه 

تالش می کنند توده های مردم را به مبارزه با استبداد . کنند
دينی محدود کنند تا بتوانند از آن ها بعنوان گوشت دم توپ يا 

کنند و سوار بر دوش وسيله ای برای کنار زدن رژيم استفاده 
  .آنان به اهداف و آمال طبقاتی خودشان برسند

اما اين استبداد دينی، شکل دولت سرمايه داری است که در 
مبارزه طبقات پائين با شکل استبدادی يک . ايران حاکم است

دولت سرمايه داری نمی تواند از مبارزه طبقاتی شان منفصل 
روز عالوه بر مبارزات به همين دليل هم هست که ما ام. باشد

صرفًا ضد استبدادی، شاهد وجود جنبش های گسترده 
اما وجهی از مبارزه طبقاتی . مطالباتی و اجتماعی هستيم

بورژوازی، خاموش نگهداشتن همين مبارزه طبقاتی پائينی 
تالش . ها عليه باالئی ها در متن پيکار با استبداد است
جتماعی و بورژوازی اين است که همين جنبش های ا

 خاموش – که نمی رسد –مطالباتی را اگر زور اش برسد 
کند، منفعل و تماشاگر نگهدارد؛ به حاشيه براند و نگذارد که 
مردم اين مطالبات شان را در مبارزه ضد استبدادی وارد 

  . کنند
اما برای ما مبارزه ضد استبدادی  از مبارزه طبقاتی جدا 

ون کردن چنين دولتی، ما می گوئيم که برای سرنگ. نيست
تنها اهرم ضد استبدادی کافی نيست و بايد مبارزه طبقاتی 

  . کارگران و زحمتکشان هرچه پرتوان تر شود
ما به ضرورت مشارکت کارگران و زحمتکشان در پيکار با 
استبداد و برای آزادی های سياسی و شهروندی تأکيد داريم و 

اندن و پيشروی آن را حياتی و همچون اکسيژن برای زنده م
جنبش کارگری تلقی می کنيم؛ اما از طرف ديگر معتقديم که 

 و نه فقط با استبداد دينی –مبارزه کارساز و قطعی با استبداد 
  و کسب آزادی، بدون قوام گرفتن -بلکه با هر استبدادی 

مبارزه طبقاتی کارگران، بدون به ميدان آمدن مزد و حقوق 
با مطالبات معيشتی و رفاهی و بگيران وجنبش های اجتماعی 

با خواسته های راديکال آزادی خواهانه و برابری طلبانه 
به اين دليل ما در پی آن هستيم که . شان امکان ناپذير است

مبارزه با استبداد و برای آزادی با مداخله فعال طبقه کارگر و 
زحمتکشان و نيروهای مزد و حقوق بگير و در متن مبارزه 

  .انجام بگيرد و آن ها پرچمدار اين مبارزه بشوندطبقاتی شان 
  
             **********************   
  

چنين پاسخی به رابطه مبارزه با استبداد و مبارزه طبقاتی، 
از جمله . تکليف بسياری از سئواالت ديگر را روشن می کند

اين سئوال که رابطه مبارزه برای سرنگونی با مبارزه برای 
   يا دولت جايگزين چيست؟آلترناتيو

آيا ما می خواهيم که استبداد سرنگون بشود و آلترناتيو 
سوسياليستی جايش را بگيرد؛ يا اين که می گوئيم نه، فعًال 
برای طبقه کارگر زود است؛ فعال آمادگی ندارد؛ اول بايد يک 
حکومت بورژوائی قابل تحمل تر بيايد، مقداری گشايش ايجاد 

  به طبقه کارگر برسد؟کند تا بعد نوبت 
خيلی ها هستند که اسم خودشان را چپ يا حتا سوسياليست 
می گذارند ولی معتقد اند که مبارزه برای آلترناتيو 

ما را حواله می دهند . سوسياليستی تّوهم و خيالپردازی است
به اين که ببينيد وضع کارگران چقدر خراب است، چقدر 

ند، تشکل ندارند، وحدت درگير نان شب اند، چقدر پراکنده ا
شما چطور می توانيد تصور کنيد که با طبقه کارگری . ندارند

در اين موقعيت بشود آلترناتيو سوسياليستی در برابر اين 
  رژيم درست کرد؟ 

ما معتقديم که مبارزه برای سرنگونی و مبارزه برای 
آن ها را نمی شود از . جايگزينی پشت و روی يک سکه اند

همه فراکسيون های بورژوازی که با . کرديکديگر جدا 
همديگر رقيب هستند، در مبارزه با حکومت، آشکارا دارند 
آلترناتيو خودشان را مطرح می کنند، پالتفرم و برنامه می 

آن ها يک لحظه هم اين را . دهند و حول آن يارگيری می کنند
 چه به شکل –کتمان نمی کنند که درگيری شان با حکومت 

 فقط برای اين است که  آلترناتيو -و چه سرنگونی اصالحات 
در اين ميان گويا فقط برای . خودشان را سازمان بدهند

طبقات کارگر و زحمتکش زود است که در حين مبارزه با 
استبداد، به آلترناتيو خودشان بيانديشند و برای آن تدارک 

آن ها فقط بايد برای به زير کشيدن اين حکومت مايه ! ببينند
بگذارند، جانفشانی کنند اما اگر بخواهند برای جايگزينی 
حکومتی که به زير می کشند آماده بشوند، گفته می شود 
برای شما زود است؛ شما ضعيف هستيد، تشکل نداريد، عقب 

  .مانده هستيد وغيره
يک تناقض واقعی و عملی وجود دارد بين اين که ما همه 

ضر شاهديم  و ضعف های طبقه کارگر را در وضعيت حا
انکارشان نمی کنيم، اما با وجود اين استراتژی مان در برابر 

 يعنی –جمهوری اسالمی را آلترناتيو سوسياليستی 
.   تعيين می کنيم-خودحکومتی اکثريت مزد و حقوق بگير 

اين تناقض را در ذهن ما می دانند و ما را متهم می کنند که 
اما اين تناقض در . نيمالهوتی هستيم و واقعيت ها را نمی بي

ما اين تناقض را چطور پاسخ می . عينيت و در وضعيت است
  دهيم؟

می . من بالفاصله سئوالی را در برابر اين منتقدين می گذارم
گويم فرض کنيم که شما درست می گوئيد؛ اما سوال من از 

  پس چه بايد کرد؟: شما اين است 
 بجز اين که بگويند آن ها ناگزير اند و هيچ راه ديگری ندارند

خيلی از . فعًال بايد برای يک آلترناتيو بورژوائی مبارزه کنيم
اين هائی که اسم خودشان را چپ يا حتا سوسياليست می 

 شرم يا ترس دارند از اين – بويژه چپ های خلقی –گذارند 
اما . شهامت اش را ندارند. که اين پاسخ را به صراحت بدهند

 به اين سئوال بدهند بجز اين که پاسخ ديگری نمی توانند
چون طبقه کارگر ضعيف است، وظيفه ما تقويت بورژوازی و 

اسم چنين کسی را نمی . کمک به به قدرت رسيدن آن است
اگر ما بخواهيم برای ساختن . شود سوسياليست گذاشت

. آلترناتيو بورژوائی ناوه کشی کنيم، سوسياليست نيستيم
  د، وظيفه ما هرگز ساختن طبقه ما هرچقدر هم ضعيف باش
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معنای . آلترناتيو بورژوائی يا مشارکت در معماری آن نيست
اين که ما سوسياليستيم اساسًا اين است که ما هميشه و در 
هر شرائطی و از جمله در برابر جمهوری اسالمی برای 

می خواهيم يعنی ن. آلترناتيو سوسياليستی مبارزه می کنيم
هيچ نوع حکومت بورژوائی از جمله نوع باصطالح 

ماهمزمان با مبارزه برای . دموکراتيک اش روی کار بيايد
سرنگونی جمهوری اسالمی با شکل گيری هر آلترناتيو 

ممکن است زورمان . بورژوائی بجای آن هم مبارزه می کنيم
د اين را  موازنه قوا تعيين خواه. نرسد؛ اين بحث ديگريست

ولی ما نمی گوئيم چون ضعيفيم پس برويم ناوه کش يک . کرد
 و اگر - که هستيم –اگر ضعيفيم . آلترناتيو بورژوائی بشويم

  وظيفه ما - که فعًال نيست–موازنه قوا به سود ما نيست 
تقويت خودمان و تغيير توازن قوا بسود طبقه مان در جريان 

ازی به بهانه وجود مبارزه با استبداد است و نه تقويت بورژو
اين که موفق می شويم يا نمی شويم که آلترناتيومان . استبداد

را در برابر جمهوری اسالمی قرار بدهيم، به خيلی عوامل 
ما . وابسته است که اولی مبارزه مان در اين راه است

هيچوقت نمی توانيم راهمان را بر اساس اين که تا چه اندازه 
ما راهمان را انتخاب می .  کنيمشانس موفقيت داريم انتخاب

کنيم و در آن راه مبارزه می کنيم؛ و يکی از شرائط موفقيت 
  ! دراين راه اين است که اصًال اين راه را انتخاب کنيم

به اين دليل است که ما تأکيد داريم که در مبارزه با استبداد ما 
  .بايد فقط روی نيروی اجتماعی خودمان تکيه کنيم

***  
 به ما می گويند که طبقه کارگر در مبارزه با استبداد اما اينجا

گوئی که ما می خواهيم طبقه . و برای دموکراسی تنها نيست
کارگر به تنهائی و بدون در نظر گرفتن ديگر نيروهائی که 
عليه استبداد و در آزادی های سياسی و شهروندی ذی نفع 

ن ما خواها. نه ما چنين فکری نداريم! هستند حرکت کند
همکاری طبقه کارگر با ديگر نيروهای مخالف استبداد و 

اما مسئله ای که . آزادی خواه  در امر سرنگونی رژيم هستيم
نيروی اصلی : ما در برابر خودمان می گذاريم اين است که 

  سرنگونی کدام است؟
. طرفداران سرنگونی جواب های مختلفی به سئوال دارند

يکی .  بخش من استيکی ممکن است بگويد ارتش رهائی
ديگر ممکن است بگويد حزب من قدرت را به دست می گيرد 

يکی فکر می کند . و بعد به توده های کارگر تفويض می کند
  پاسخ ما چيست؟. آمريکا بايد بيايد کلک رژيم را بکند

که معتقد ) چپ های داخل گيومه( از چپ ها يک دسته هستند 
بارزه همگانی و فرا اند که چون مبارزه با استبداد يک م

نه آن همه با همی که خمينی ( طبقاتی است پس همه با هم 
بايد جمع ) می گفت، بلکه همه نيروهای دموکرات با هم 

  ...بشويم اول استبداد را بياندازيم تا بعد 
ما معتقديم که اين جنبش های اجتماعی و در مرکزشان 

عال اند و جنبش کارگری که االن در ميدان مبارزه و بسيار ف
پتانسيل فوق العاده عظيمی دارند، بايد بعنوان نيروی اصلی 
سرنگونی در نظر گرفته شوند و به حاشيه مبارزات 

ما قبول داريم که . روشنفکران با استبداد رانده نشوند
سرنگونی جمهوری اسالمی بايد از طريق وحدت جنبش های 

نوان سياسی و جنبش های اجتماعی صورت بگيرد، اما ما بع
طرفداران سوسياليسم بايد بدانيم نيروی ما کدام است و در 

درست است که دانشجويان و روشنفکران . کجا ايستاده ايم
حاال در صف مقدم مبارزه با استبداد هستند؛ درست است که 
نويسندگان و وکال و روزنامه نگاران و هنرمندان هم دارند با 

ناديده نمی گيريم و به استبداد مبارزه می کنند و ما آنان را 
مبارزات شان اهميت می دهيم، اما نيروی ما کدام است؟ 

در امر سرنگونی، کار : سئوال را به اين شکل مطرح می کنم 
  باکی؟ همکاری با کی؟ 

  

  
  

پاسخ صريح ما اين است که نيروی ما کارگران و زحمتکشان 
و نيروهای هم سرنوشت با آن هاست و ما بايد به اين نيرو 

به غير از جنبش کارگری . اين نيرو هم تنها نيست. تکيه کنيم
جنبش های اجتماعی ديگر مثل جنبش زنان، مليت ها، 
جوانان، محيط زيست و غيره را داريم که گرايشات 
دموکراتيک و نيز ضد نئوليبراليسم اقتصادی درون اين 
جنبش ها نزديک ترين متحد جنبش کارگری به حساب می 

با نئوليبراليسم اقتصادی  که بختک اش ايران را مبارزه . آيند
هم مثل همه جای دنيا گرفته، حلقه اتصال اين جنبش ها با 

ما خواهان آن هستيم که اين نيروها بر . جنبش کارگری است
پايه مبارزه برای دموکراسی و عليه سياست های نئوليبرالی 

 استراتژی ما سوسياليست ها در برابر. با هم متحد بشوند
دموکرات " جمهوری اسالمی نبايد ايجاد بلوک با بورژوازی 

بلکه بايد ايجاد بلوکی از گرايشات دموکراتيک و ضد " 
نئوليبرالی جنبش های اجتماعی حول قطب آزادی خواه، 
. برابری طلب و ضد سرمايه داری مزد و حقوق بگيران باشد
 اگر مسأله مهم استراتژی در برابر جمهوری اسالمی و برای
تعيين تکليف با حال و آيند آن، مسأله گردآوری نيروست و 
هر جريانی به نوعی به اين استراتژی پاسخ می دهد، 
استراتژی ما گردآوری چنين بلوکی است و نه بلوک مثًال 

 چرا که مسأله ما فقط –نيروهای جمهوری خواه و الئيک 
  . استبداد يا استبداد دينی نيست

بايد در خدمت شکل گيری چنين تاکتيک های ما هم طبعًا 
نيروئی باشند و نه در جهت تقويت بلوک با بورژوازی 
باصطالح دموکرات در برابر رژيم به قيمت اين که بلوک 
استراتژيک ما برای سرنگونی و جايگزينی در برابر بلوک 

  . بورژوازی و جمهوری اسالمی تضعيف بشود
ه با استبداد پس ما معتقد نيستيم که طبقه کارگر در مبارز

تنهاست يا به تنهائی و بدون همکاری با ديگر نيروهای ضد 
  ما همکاری با نيروهای . استبداد و طالب آزادی بايد عمل کند
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ديگر را به لحاظ اصولی رد نمی کنيم؛ منتها قضيه را 
بهيچوجه اينطور نمی بينيم که گويا يک تکليف و فريضه 

وکراتيک است که حتما با اين نيروها ائتالف يا همکاری دم
بايد ببينيم چرا بايد همکاری کرد؛ با کدام نيرو و تحت . کنيم

چه شرائطی؟ همکاری های ما با ديگر نيروها بايد در خدمت 
اگر آن را تضعيف . تقويت نيروهای استراتژيک مان باشد

  هرچند هم که ظاهر–کند، همکاری موضوعيت ندارد 
دموکراتيک داشته باشد و تقويت اردوی دموکراسی در برابر 

پس ما ضرورت همکاری و ائتالف را فقط . رژيم به نظر بيايد
از وجود استبداد در نمی آوريم و ضرورت آن را با نيازهای 

  .جنبش طبقاتی خودمان می سنجيم
  
  

در ارتباط  با مسأله سرنگونی و رابطه مبارزه برای 
زه برای سوسياليسم، موضوع ديگری هم دموکراسی و مبار

هست که ما از سال ها پيش بر آن انگشت گذاشته و آن را 
بصورت سمبوليک جدائی ميان مبارزه برای آزادی و مبارزه 

  .برای نان ناميده ايم
يکی از دالئل عمده ای که اين رژيم علی رغم شکنندگی اش 

آن قوام هنوز بر سرپاست و يکی از دالئلی که مبارزه عليه 
نمی گيرد اين است که بين مبارزه برای آزادی و مبارزه برای 

يک مبارزه ضد استبدادی و برای . نان شکاف هست
دموکراسی وجود دارد که بخش های معينی از جامعه آن را 
به پيش می برند؛ و يک مبارزه برای نان و معيشت و 
مطالبات رفاهی وجود دارد که خيلی در پی مبارزه برای 

زادی نيست و بخش های ديگری از جامعه آن را به پيش می آ
برای " تقسيم کار اجتماعی" سال هاست عمًال نوعی. برند

گوئی اين . مبارزه در اين دو عرصه به وجود آمده است
وظيفه دانشجويان و مطبوعاتيان و روشنفکران است که در 
گير مبارزه سياسی باشند و با استبداد و برای دموکراسی 

ارزه کنند؛  و سهم کارگران و زحمتکشان هم اين است که مب
فقط برای خواسته های معيشتی مبارزه کنند و مداخله در 

  ! مبارزه سياسی در برابر استبداد کارآن ها نيست
نسبت به اين شکاف ميان مبارزه برای نان و مبارزه برای 

يک برداشت . آزادی، دو برداشت و دو راه حل ديده می شود
است که اين شکاف از عدم پيوند روشنفکرانی که برای اين 

آزادی مبارزه می کنند با کارگرانی که برای نان مبارزه می 
راه حلی که ارائه می شود اين است که . کنند ناشی شده است

دانشجويان را تشويق کنيم که با کارگران اعالم همبستگی 
 بگيرند؛ کنند؛ بروند با آن ها در محالت و کارخانه ها تماس

و متقابًآل کارگران هم از مبارزات دانشجويان حمايت کنند؛ 
يعنی گويا با اتصال اين دو . برای همديگر به خيابان بياند

بخش اجتماعی به يکديگر، معضل شکاف ميان مبارزه برای 
اين يک درک . نان و مبارزه برای آزادی حل می شود

وليستی برای پوپوليستی از شکاف ياد شده و يک راه حل پوپ
  .آن است

بايد تأکيد کنم که چنين ارتباط و اتصالی بسيار ضروری است 
بايد دانشجويان را به اتصال به . و بايد برايش تالش کرد

جنبش کارگری و حمايت از جنبش کارگران کارخانه ها، 

پرستاران، معلمان و غيره؛ و متقابًال اين ها را هم به 
راتيک دانشجويان و همبستگی با جنبش مترقی و دموک

ولی اگر در همين حد بمانيم، . روشنفکران تشويق کرد
معنايش اين می شود که آن تقسيم کار اجتماعی برای دو 
عرصه مبارزه برای آزادی و مبارزه برای نان را به رسميت 

کارگر، دانشجو، « شناخته ايم و در اينصورت، شعارهای 
بارکدانشجو، کارگر، پيو«  و »!اتحاد! اتحاد  به »!ندتان 

  .شعارهائی پوپوليستی تبديل می شوند
م

ما ضمن اين که به پيوند  مبارزاتی بخش های مختلف 
اجتماعی بسيار اهميت می دهيم ولی اساس شکاف ميان 
مبارزه برای آزادی و مبارزه برای نان را در عدم پيوند ميان 
دانشجو و کارگر نمی بينيم بلکه اين شکاف، در درون خود 

اين شکاف از آنجاست که مبارزات . بش کارگری استجن
کارگران و زحمتکشان فعًال  عمدتًا در سطح صنفی و معيشتی 

از اين کمبود . است و هنوز به سطح سياسی فرا نرفته است
درونی در جنبش مزد و حقوق بگيران است که عمًال مبارزه 

  . سياسی و برای آزادی به روشنفکران منحصر شده است
ه حل اين شکاف را صرفًا در پيوند دانشجو و کارگر نمی ما را

بينيم بلکه در اين می بينيم که مبارزات اقتصادی و سياسی 
راه حل را در اين می بينيم که . کارگران با هم پيوند بخورد

مبارزه عليه استبداد، مبارزه برای آزادی های سياسی و 
. دشهروندی، درونی ی مبارزات خود جنبش کارگری بشو

اين يکی از ضعف های بزرگی است که جنبش کارگری فعًال 
  .با آن رو به رو است

لزوم و اهميت اتصال جنبش کارگری با جنبش آزادی خواهانه 
اقشار ديگر در اين است که يک جنبش يکپارچه در مقياس 
ملی را عليه جمهوری اسالمی بسيج می کند و امکان 

ولی ازميان .  می کندمحاصره رژيم در تمامی سطوح را فراهم
رفتن شکاف ميان جنبش نان و جنبش آزادی از طريق ارتقأ 
مبارزات اقتصادی مزد و حقوق بگيران به سطح مطالبات 

درست است که فعًال جنبش . سياسی ممکن شدنی است
کارگری و روشنفکری است که پيشگام مبارزه برای آزادی 

بايد در است، اما خط ما اين است که خود جنبش کارگری 
صف مقدم اين مبارزه قرار بگيرد و پرچمدار مبارزه با 

  .     استبداد و برای آزادی بشود
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  رياحی . ح : ترجمه        دوتن . د:   نوشته 
  
  مارکس وانگلس و دمکراسی )  ١
  

دربحث پيرامون مارکس وانگلس ازچهرهای برجسته 
  ازجمله دالئل اینکه  این اصطالح پس از. دمکراسی نبوده اند

 درقاموس سياسی آن ها وزن واهميت کمتری 1848سا ل 
این مفهوم توجه آنهارااز لحاظ نظری به خود . پيدا می کند

با ان همه ، دررویارویی با مخالفين خرده . جلب نمی کند
 که حاضر نيستند جنبه بورژوای خود، یعنی افراد مترقی ایی

های اجتماعی برنامه کمونيستی را بپذیرند، همچنان ازاین 
به عالوه همان طور که سعی . مفهوم استفاده می کنند

کرده ام دراین مقاله نشان دهم مارکس وانگلس ازمفهوم 
ضمنی دمکراسی  برای تحکيم اندیشه سياسی خود 

( ایه ایی مفهوم دمکراسی آن هابراصلی پ. استفاده کردند
استوار بود که ابزار ووسایل بروزوتجلی ) حاکميت اکثریت 
دستيابی به چنين ابزارووسایلی فرارویی . خودرا  می طلبيد

. ازحوزه تنگ ومحدود اکثریت های پارلمانی رابه همراه دارد
اکثریت های پارلمانی معموال بارای دهندگان محدود، 

اعی سروکار سيستم رای دهی غيرانتخابی وسرکوب اجتم
به اکثریت درجامعه به طور کلی توجه  مارکس وانگلس. دارد

داشتند ودرجستجوی شيوه هایی بودند که اکثریت را به اثر 
این حوزه . گذاری برسامانه سياسی زمان خود تشویق کنند

ارزیابی وضعيت جامعه را نيز دربرمی گرفت وبررسی ابزارهای 
ایی که بتوانند به دمکراتيک را ضروری می ساخت، ابزاره

اکثریت مردم یاری رسانند تا خود رابه مثابه موجودی 
مختصر اینکه، هدف ایجاد هم خوانی . سياسی نشان دهند

بين ساختارهای اجتماعی وسياسی بود به اميد تسریع 
ادبيات اخير با این مساله .  سياسی–روندهای اجتماعی 

  چگونه برخورد کرده است؟
ت که ازنظر مارکس وانگلس استدالل پيرسن این اس

دمکراسی ثمره حتمی پيروزی پرولتاریا درمبارزه طبقاتی 
او مدعی است که مارکس وانگلس توجه کافی به .است

این غفلت ازآنجاناشی . جنبه نهادی دمکراسی نداشتند
آنها . ميشود که آنها به درست بودن مسير تاریخ باور داشتند

اری یکسان بدانند می خواستند دمکراسی رابا سرمایه د
وسرانجام معتقد بودند که پی ریزی دمکراسی واقعی پس از 
انقالب سوسياليستی همه مسایل را حل خواهد کردومادام 
که به آن مرحله نرسيم زمينه ترفند و مانور بسيار محدود 

  )1. ( است
اوازمارکس وانگلس . لوین نيز دیدگاه کم وبيش مشابهی دارد

شان نسبت به آزادی های دمکراتيک به خاطر نگرش هدف دار
ودیدگاه ازپيش تعيين شده ای که درخصوص پرولتاریا دارند 

طبق این نظر طبقه انقالبی بدون رعایت اصول .انتقاد می کند
شيوه تجزیه ) 2.(دمکراتيک می تواند قدرت را تضمين کند

وتحليل دیگری هم هست که می گوید مارکس وانگلس 
خود به دمکراسی راکنار گذاشتند و درسنين بلوغ باورپيشين 

این جزیی ازخصومت آنها بود با همه اصول غير تجربی که 
  .واقعيتی مشخص را درهاله ابهام می پيچيد

هوفمن به مخالفت مارکس وانگلس باگرایشات درون حزب 
  سوسيال دمکرات آلمان اشاره می کند واین که آنها زودتر از

 فاقد جنبه طبقاتی تعریف برنشتاین دولت دمکراتيک را دولتی
بااین همه، اواشاره می کند که مارکس وانگلس این . کردند

موضع گيری را دمکراسی عاميانه می دانستند نه این که 
افزون بر این ، آنها ازاین که دولت . دمکراسی راکامال رد کنند

هستی مستقلی دارد انتقاد کردند وبه شکل منظم به 
  )3(.مفهوم دمکراسی نپرداختند

البته همه مفسرین به مدارک واستدالهای مارکس وانگلس 
نظر کيت گراهام نيز به لحاظی به موضع  .شک نکرده اند

اونيزبر جهت گيری . گيری دردست بررسی ما نزدیک است
اکثریت باورانه سياسی مارکس تاکيد دارد ، هرچند آنطورکه 
ه باید به توضيح آن نمی پردازد وبه تنش های واقعی اشار

نمی کند، یعنی به تنش هایی که بعدا خواهيم دید از 
درگيری  ضرورت های مبارزه طبقاتی با الزامات دمکراتيک  

گراهام برجنبه های جامعه شناختی واقتصادی . پيش می آید
اندیشه مارکس متمرکز می شود، درصورتی که دراین نوشته 

  )4.(تاکيد بربعد سياسی مساله است
اثر ) 1843" (نقد فلسفه حق هگل " ه برای بررسی این جنب

  .:درآن جا آمده است. مارکس نقطه شروع مفيدی است
سلطنت را نمی توان درمحدده ی اصطالحاتی که دارد درک " 

دردمکراسی ، هيچ . کرد ، اما  دمکراسی را می توان فهميد
عنصری جز مفهومی که خاص آن است مفهوم دیگری 

نصری از کل ملت است هر عنصری درواقعييت امرع.ندارد
... درسلطنت یک بخش ویژگی کل را تعيين می کند.

دردمکراسی قانون اساسی ... دمکراسی شکل ومحتواست
تنها به مثابه یک اراده راسخ  ظاهرمی شود یعنی خواست 

دردمکراسی اصل صوری در عين حال اصل .....خود گردانی
ين بنابر این تنها دمکراسی وحدت راست. مادی  نيز هست
   )5. " ( عام وخاص است

دراینجا دمکراسی تنها اصل عام وبهنجاری است که همه 
این امر از این رواست که . مقوالت دیگر را شامل می شود
 کل نيست که با مفاهيم - دمکراسی دارای تفاوت های جزء

سياسی دیگرگره خورده باشد وآن مفاهيم نياز به اصول 
.  جزء وکل را تعيين کننددیگری مرتبط  باشند که رابطه بين

  .دمکراسی کل است زیرا کل جمعيت را نمایندگی می کند
دراین چارچوب ایده نمایندگی به معنی آن نيست که این 

اصطالح رامی توان جایگزین مردم کرد بلکه کل مردم است                              
تنها درصورتی .  برای ميانجی در این مفهوم نيستوجایی

که این شکل مطلق هویت حفظ شود جنبه های صوری 
وعام دمکراسی وجنبه های مشخص وویژه آن یکی ومتحد 
می شوند واین وضعيتی است که برای معنی داشتن این 

دمکراسی به مثابه ایده ایی که هيچ . مفهوم ضروری است
ارد به لحاظ مفهومی بی پایه ایی درشرایط مشخص ند

به آن به مثابه شکل مشخص نگریسته شود  تاثيراست واگر
مثال به شکل روندی معين وبدون درنظر گرفتن کليت این  

عالقه مارکس به تعيين جایگاه . مفهوم ناکارآست
 کل –دمکراسی دریک سلسله مراتب، اتکاء اوبه مدل جزء 

) ایيد خود ندارد که نيازی به هيچ عامل بيرونی به منظورت( 
اما از . ، همه اینها نشانه های فلسفه هگل را بر خود دارد

زمينه ایی بی نهایت انتزاعی  آن جا که این توضيحات بر
صورت گرفته است ومارکس هم هنوز تجزیه وتحليل طبقات 

  اجتماعی رابسط نداده بود، 
فاصله گرفتن اواز مشغله ذهنی اوليه اش با فلسفه وپذیرش 

. سم تنها حاصل اش می توانست تحول نگرش اوباشدکموني
از ميان نرفت بلکه شکل طرفداری از ) مردم ( تاکيد او برکل 

  حاکميت اکثریت وتعهد اساسی به باالترین حد دمکراسی 
مستقيم ومنطبق با واقعيات اجتماعی وسياسی را به 

  .خودگرفت
عالقه "  نقد فلسفه حق هگل " جنبه مهم دیگر کتاب 

کس به ازبين بردن تفاوت بين جامعه مدنی وجامعه مار
این که جامعه مدنی موظف  است نفوذ قوه  .سياسی است

مقننه را در توده ها ودر صورت امکان درهمگی آن ها افزایش 
دهد، این که جامعه مدنی واقعی در صدد است تا خود را 
جای گزین جامعه مدنی غيرواقعی سازد ، ودارای قوه مقننه 

نتيجه تالش جامعه مدنی است درهویت یابی  این همهشود، 
. سياسی یا تبدیل هستی سياسی به هستی واقعی خود

تالش جامعه مدنی در تبدیل خود به جامعه ی سياسی ، به 
جامعه ی واقعی ، به مثابه تالشی بس عام جهت مشارکت 
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درمفهوم مشخص، قيد وبند ) 6.(درقوه مقننه جلوه می کند
ارد جامعه مدنی نقش سياسی را داشته هایی که نمی گذ

این به معنی یورش به . برده شود باشد می بایست از ميان 
ممنوعييت هایی است که مانع ورود اعضاء به عرصه 
. سياسی می شود، مثال محدودیت در حق رای یا آزادی بيان

با این همه، اگر دمکراسی نوع جدید فعاليت های خودرابه 
جامعه مدنی هنوز هم  حدود می کرداین نوع قيد وبند هام

این به این . نمی توانست نقشی سياسی داشته باشد
خاطر است که عوامل غير رسمی که ریشه درساختار جامعه 
. دارند نيز به همان اندازه برای دمکراسی مانع ایجاد می کنند

اقتصادی، _ اجتماعی  عوامل غير رسمی عبارتند ازنابرابریهای
 نمی گذارند بسياری ازاعضاء جامعه نقش نابرابری هایی که

عاملين سياسی را بازی کنند وبه آن ها برای درک مسائل 
الزامات کسب معاش به . حاد، آموزش کافی داده نمی شود

معنی آن است که اعضاء جامعه نمی توانند زمان کافی برای 
همه اعضاء جامعه فراهم کرده باشد تابتواند به شهروند 

بنابر این مارکس تالش دارد شکل . ندسياسی تبدیل شو
این شکل . همگانی وراستين دمکراسی رابسط دهد

همگانی بيش ترین تعداد افراد راقادر می سازد بيش ترین 
مارکس سعی . تاثير را بر شرایط زیست خود داشته باشند

 سياسی آنطورکه -دارد نشان دهد که اختالف اجتماعی
 نظری ازپيش تعيين شده ایبرال ها استدالل می کنند ، امر

  ای نيست، بلکه حاصل شرایط تاریخی وبنابر این تابع تحول 
  .و دگرگونی است

نقد فلسفه حق " می بایست تاکيد کرد زمانی که مارکس 
را می نوشت هنوز این موضع گيری را به طور کامل "  هگل 

با این حال ، به روشنی اهميت سياسی ی . تدوین نگرده بود
حمله ی اوبه حق پسر .  اجتماعی رادرک کردنارسایی های

طبقه ی زمين . این مساله را نشان می دهد) برارث ( ارشد 
دار دردولت هگلی جایگاه ویژه ایی داشت، اما مارکس این 
جایگاه رانه درهم پيوندی معقول بااستقالل اقتصادی بلکه 
نتيجه نابودی هدف عام  دولت به دست مالکييت خصوصی 

" ( درباره مساله یهود" اندیشه مارکس در ) 7.( می دانست
اودراین اثرانقالب ضد .یک مرحله پيشرفت می کند) 1843

. فئودالی را مشخص تر وبادیدی انتقادی تربررسی می کند
ازنظر اودستآورد این انقالب یک جامعه مدنی است که چون 
ازحيات سياسی جامعه جدا ست منافع خصوصی درآن دست 

نظر مارکس پيرامون سرمایه داری تا حدودی ميهم . باال را دارد
بااین همه ، اوبرای نخستين . ورنگ مایه ایی اخالقی دارد

بارروند دوسویه ای راترسيم می کند که درآن دولت سياسی 
آن . بابسط چشم اندازها وزن واهميتی مادی می بخشد

سوی دیگر این سکه این است که جامعه مدنی ازمسائل 
  ) 8. ( ه مفهوم منافع همگانی فراتر می رودمورد نظرخود ب

کوالکووسکی این فرمولبندی را از دولت تماميت خواه کابوس 
  وار استالينيسم که با درب وداغان کردن جامعه مدنی به

اما برای این که  ) 9.( زور آن را جذب می کرد مجزا می کند
این نقد قابل دفاع باشد ضروری است روشن کنيم که دست 

به هدف مورد نظر مارکس بدون تصور شکلی بوروکراتيک یابی 
مدرکی دال برآن که کوالکووسکی . وظالمانه غير ممکن است

امکان ناپذیری بدیل تاریخی یا نظری ای رانشان داده باشد در 
افزون بر این ، کوالکووسکی معتقد است که .دست نيست

مارکس بر هویت جامعه مدنی وجامعه سياسی ونبود هر نوع 
کوالکووسکی برای این . ميانجی بين این دونطر می دهد

بااین همه، حق . ادعای خود، اما مدرکی ارائه نمی دهد
باکوالکووسکی است آنجاکه سوال می کند نظریه دمکراسی 

  مارکس اشاره به چه شکل های نهادی دارد؟
لوچيوکولتی براین نظراست که مارکس درتمام دوران حيات 

مکراسی مستقيم پای بند بوده سياسی خود به مدل د
کولتی با اطمينان خاطر بخش هایی ازنقل قول ها یی . است

رامی آورد که درآن مارکس ظاهرااصل نمایندگی رانقد کرده 

اما این بخش ها به لحاظ اعتبارعمومی دارای ) 10.(است
        .                           چنان وضوحی که کولتی در آن  ها سراغ دارد نيستند

انتقادهای مارکس متوجه مدل هگلی نمایندگی طبقاتی 
نکته ای که کولتی مستقيما به آن نپرداخته : است
البته درصورتی که اظهارات بجای مارکس مبنی بر این .است

                     که مقوله نمایندگی درعمل بااین تئوری خوانایی ندارد در مورد    
 همه سيستم های نمایندگی ونه فقط سيستم نمایندگی 
هگلی صادق هستند، بسط دهيم ، با این حد تفسير کولتی 

با این همه، ازاین مساله نمی توان نتيجه گرفت . معتبر است
کولتی بر . که مارکس فقط طرفداردمکراسی مستقيم بود

ادعا می " ..نقد فلسفه حق هگل " اساس یک جمله ازکتاب 
اما این . کند که مارکس خواهان ازميان بردن دولت است

جمله مارکس رانقل نمی کند که می گوید این خواست 
اودرصورتی درست است که دولت سياسی به مثابه دولت 
سياسی ،با قانون اساسی ، ازطرف کل جامعه پذیرفته 

  )11. (نشود
افزون براین، کولتی به ضد آرمان پرستی مارکس ومساله 
مورد عالقه اویعنی هم گام بودن باروند تاریخ توجه کافی 

مارکس به غير عملی بودن دمکراسی . نشان نمی دهد
اینکه حتی هگل تعداد : مستقيم درآن مقطع زمانی آگاه بود

 است زیادی ازاعضاء رااضافی نام نهاده است بهترین دليلی
.( که می توان عليه شرکت مستقيم همه اعضا پيش کشيد

  :مارکس استدالل زیررا ارائه می دهد) 12
اگرکسی درباره امورمعين یاعمل مشخص دولت صحبت " 

می کند، بدیهی است که همه افراد آن را به طور انفرادی 
اگر چنين بود فرد جامعه  واقعی بود . انجام نمی دهند
 فرد درعين حال همه اموررا می بایست .وجامعه دیگرزائد 
درحالی که جامعه به فرد امکان می دهد به .انجام می داد

   )13." (جای دیگران عمل کند ودیگران نيز به جای او
مارکس درمورد این که نهادها تاچه حدمی توانند خاص را یه 
 عام پيوند زنندو ازمنافع خصوصی درصورتی که شرایط

ين تکوینی موجود نباشد فراروند، اجتماعی عام برای چن
ازاین رواست که مدل های نظریه پردازان سياسی . بدبين بود

دردوران . می بایست باواقعييات زمانشان انطباق داده شود
مدرن ایده دولت تنها درتجرید ازدولت سياسی صرف 
یادرتجرید جامعه سياسی از جامعه مدنی ، یعنی از وضعيت 

  این امتياز فرانسویان است که . د آیدواقعی آن می تواند پدی
این واقعيت مجرد را تعریف وتدوین کردند وبا این کار اصل 

بنابراین، تجریدی که فرانسویان . سياسی رانيز بوجود آوردند
را بانی آن می دانند نه یک تجزیه بلکه پی آمد راستين وثمره 

این کشف . اعتقاد سياسی دوباره کشف شده است
ابرنهاد والبته برابرنهادی ضروری صادق مجرددریک بر

جامعه مدنی می بایست توان واستعداد کامل  )14.(است
جامعه می بایست به بعد ووسعت . خود راگسترش دهد

خاص خود زمينه بروز دهد وازآن جا که از قيد وبند های 
سياسی فئودالی گریزان است قادراست چنين هدفی را 

که منافع خصوصی جامعه به موازات آن دولت . عملی سازد
مدنی سد راهش نيست ، می تواند مفهوم عام راروشن 

زمانی که این دو روند کامل شد ، جامعه . وصریح بيان کند
می توانند بدون این که ) دررابطه با نظام فئودالی ( ودولت 

خشونتی بریکدیگر تحميل کنند به اتحادی عالی تر که عام 
سازکارهای تصميم . بندرابه خاص پيوند می دهد دست یا

اگر . گيری بخودی خود نمی تواند این مساله را حل کند
سازکارهای تصميم گيری درمورد جامعه ای به کار گرفته شود 
که آگاهی ضروری درآن رشد نکرده باشد، درگيری منافع 

مردم برای فاصله گرفتن از . خصوصی آنهارا درهم می شکند
ه فردیت آنها با اجتماعی چنين وضعيتی می بایست دریابند ک

بودنشان نه درتضاد بلکه یکی زمينه کامل دیگری را فراهم 
مارکس درپی گيری این مسير اتحاد از طریق  ) 15.(می سازد

این  تفسير . افتراق ومشخصا بامدل هگلی تاریخ کارمی کند
مارکس بی تردید .  درپدیده شناسی روح بيان شده است
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او این مدل را بسيار ...اب نقد چنين استدالل می کند که کت
قانع کننده ترتجسم می کند تا آن اثری که این نقد عليه آن 

با این وجود، درعين حال که مارکس  .نوشته شده است
درطرح مسائل مربوط به توضيح هگل موفق است وبحث مورد 
نظر اوپرسش های جالبی پيرامون شکل های دمکراسی 

د، می توان درهمراهی مستقيم وغير مستقيم مطرح می کن
باپيرسن این طوراستدالل کرد که مارکس هيچ پاسخ نهادی 

هرچند . مشخصی به مشکالتی که مطرح می کند نمی دهد
باید توجه داشت که مارکس واقعا طرفدارحق رای عمومی 

درعين حال که مارکس برای این خواست اهميت . است
دولت فراوان قائل است وآن رامنادی رایطه جدیدی بين 

سياسی وجامعه مدنی می داند، این خواست ضرورتا به 
دگرگونی تلقی نمی  مثابه ابراز اصلی مبين نيل واقعی به این

) به لحاظ نظری ( مارکس نگران آن است که مبادا   .شود
شکل های تکامل تاریخی به شيوه سوسياليست های آرمان 

نظام انقالب دمکراتيک که عليه . گرا به نام او تمام شود
این حقيقتی اساسی . فئودالی بود راه درازی درپيش داشت

است که محدود کننده امکانات رادیکال هایی است که می 
تاریخ احتماال به گزینش . خواهند برنامه بدیلی را اعالم کنند

های معينی پایان می بخشد وگزینش های جدیدی 
رادرچشم انداز قرار می دهد وشکل های قانونی جدیدی را 

مارکس همچنين برآن است نقد قابل اتکائی . بوجود می آورد
. را ارائه دهد تا تناقضات شيوه های گفتمان موجود رادریابد

موثرترین شيوه نقد عبارت است از  ازنظر او، همانند هگل، 
. ارزیابی صحت یک استدالل درچارچوب همات استدالل
ند منتقدین نباید عليه معيارهایی که خود تعيين می کن

استدالل بياورند، زیرا این کار دست یابی بس سهل وساده به 
معيارهای منتقدین می بایست . پيروزی معنی می دهد

همواره چالش پذیر باشد وکسانی که مورد انتقاد قرار می 
گيرند باید انتقادهای بيش از حد خشنی  که به چارچوب 

اتيک به گفتمان دمکر. ارزیابی  آنها ارائه می شود را برتابند
کار فراهم می کرد زیرا  ویژه زمينه مناسبی برای این شيوه 

اصل دمکراسی درچارچوب خودگردانی کل جمعيت ، ظاهرا 
درعوض، استدالل های بسياری از . بسياراميد بخش بود

مخالفين اصل خودگردانی آن ها  بسيارکم اهميت بود  
بطوریکه  برای منتقدین رادیکالی     

مارکس برمال کردن نارسائی های آن کار نسبتا آسانی چون 
ازین رو ضرورتی نداشت که مدلهای  بدیلی بسط یابد تا . بود

نارسایی ها برمال شود زیرا نظم موجود خود را به نحوکارآمدی 
ود تناقضات بکارنظریه پردازان فقط نشان دادن . رسوا می کرد

تناقضات بدون کمک چارچوب نظری بدیل اشاره به راه این  و
وظيفه . حل هایی داشت که چنين تناقضاتی را دورمی زد
  .نظریه پردازان ادامه مسير ميانه بين افراط وتفریط بود

                                                              
ی حسابرسی دمکراس: حسابرسی دمکراتيک پادشاهی بریتانيا " -1

لندن  سال .  تراست88چارتر(  اثر دی بيتهام 12و 7ص "  در بریتانيا
1993  

اسکایالر، از گرایش چپ، شکل فاصله گيری بيش ازحد 
جریدی ، به دراین شکل هنجارهای ت. ازواقعيت را می پذیرد

چاریب .اصطالح کانت ، به دستورمطلق جای مشخصی ندارد
دیس، از گرایش راست، درموضع تبعيت از واقعيت 

هنجارهاآن چنان ملموس می شوند که وضعيت .قراردارد
برای پرهيز از این . موجود به سادگی آنهاراازميان می برد

خطرات الزم بود هنجارهایی تدوین شود که ریشه درواقعيت 
چنين . حقيقتا موجود ودرعين حال به فراسوی آن نظر داشتند

  .هنجارهایی می بایست بتواند بر واقعيت اثر بگذارد
به هنجاراوليه واصلی " نقد فلسفه حق  هگل " درکتاب

این به معنی حرکت . دمکراتيزه کردن پرداخته می شود 
رشد ناکافی . هرچه بيشتر درجهت حاکميت کل مردم است

ماعی می تواند قيد وبندهایی رابه این هدف تحميل روابط اجت
.( اما به لحاظ نظری دست یابی به آن غير ممکن نيست.کند

به اصطالح هگل این رشد ناکافی بی نهایت حقيقی ونه 
این هدف به همه شرایط ) درنهایت دروغين را بوجود می آورد

برقراری دمکراسی ناقص ارتباط پيدا می کند زیرا بر پایه 
عيت مشابهی پایه ریزی شده است وریشه درنوع گفتمان  واق

. مشابهی دادروصرفا تجلی شکل پيش رفته تر این شرایط است
اختالف بين این هدف وهمه شرایط مفدم بر آن تنشی ایجاد می کند 

استنباط مارکس از . که این روند را به پيش سوق می دهد
ا وابزار ایستا دمکراسی استنباطی است بيشينه خواه که بر هدف ه

متمرکز نيست بلکه برآنست تاکنش متقابلی بين این دوبوجود آورد 
دمکراسی ازنظر اوذاتا : که هردوهستی به یمن آن تغير کنند

  .پویاست
قوه مقننه را به ) تصميمات ( مساله این نيست که آیا جامعه مدنی

مساله عبارت است . کمک نمایندگانش ویا همه افراد پياده می کند
ز تعميم انتخابات درگسترده ترین حد ممکن، چه دررابطه باداشتن ا

مارکس دراین مقطع ) 16.(حق رای وچه دررابطه باحق انتخاب شدن
وقتی نقد هگل را بسط داد . اززندگی خود را دمکرات تعریف می کرد

وکمونيسم راپذیرفت دیگردرنوشته های اوبه دمکراسی به مثابه مرکز 
بااین . ارهای سياسی اش اشاره نمی شودثقل ارزیابی ها ومعي

همه ، می توان چنين استدالل کرد که این قضيه بيش تریک 
مارکس . دگرگونی فرانمودی بود ونه یک تغيير دراصل وجوهرقضيه 

قصد خود مبنی بر فروداز ) 1845" (تزهایی درباره فوئرباخ " بانوشتن 
دی رااعالن بلندای نظریه سياسی به زمين سفت ساختارهای اقتصا

تئوری وعمل می بایست نه مستقل ازیک دیگربلکه به . می دارد
این .مثابه شبکه مناسبات الزم وملزوم یک دیگرحيات داشته باشند

امرمستلزم آن بود که مارکس موضوع مورد نظر خودرا عوض کند ونه 
تجزیه وتحليل اقتصادی . این که باباورهای دمکراتيک خود فاصله بگيرد

چارچوب سياسی از پيش موجود تکوین می یافت ونه اینکه مارکس بر
دراین چارچوب دمکراسی نقش اساسی داشت، . جای گزین آن شود

زیرا تنها باآن می شد اصول وپيشرفت ها را سنجيد ودرباره آن داوری 
تنها دمکراسی بوجود آورنده تماميت هگلی بود یعنی جایی که . کرد

د جای گاه خود رادریک کل دیگر دستورات سياسی می توانستن
دمکراسی مشروعيتی فراهم می آورد که هيچ . باواسطه پيدا کنند

بااین همه، عالقه مارکس به اجتناب . اصل دیگر آن را دراختيارنداشت
ازلحن بلندپروازانه نوشته های اوليه که به نظر اوبه ایده آليسم 

هومی بود هگلی آلوده بود، بدین معنی بود که دمکراسی ازنظر اومف
عامل دیگرعالقه . که جرات نمی کردند ازآن نامی به ميان آورند

مارکس به تضمين هویت دقيق ومشخص برای پروژه  کمونيستی 
زبان دمکراسی کامال دراختيارکسانی بود که می خواستند . جدید بود

جامعه موجود رااصالح کنند تا این که بخواهند آن را براندازند، به 
ست ها نمی توانند آن را درخدمت مقاصد خود قرار طوری که کموني

  ) ادامه دارد   (                         .دهند
   -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ---  

  :                  زیرنویس های این بخش 
  

 تا 190 و 29 تا 26ص " تئوری مارکسيستی وسياست دمکراتيک " -2
    )1986کمبریج سال  ( 192

( نوشته جی هوفمن " مارکس انگلس ودمکراسی ليبرالی " -3
   )1983آمستردام سال 

" اجتماعی برای جهان بعد لنينیتئوری : معاصرما :  کارل مارکس-4
  . اثر کی گراهام140 و مخصوصا ص 144 تا132ص 

   30 و29مجموعه آثارمارکس وانگلس جلد سوم ص -5
  118 همان جا ص -6
  111 تا 97 همان جا ص -7
  168 تا 164 مجصوصا  ص 75 و146 همان جا ص -8
وحدت : اسطوره از خود بيگانگی بشری"  نگاه کنيد به مقاله -9
ایده " درکتاب " معه مدنی وسياسی دراندیشه سوسياليستی جا

(   اثر ال کوالکووسکی 34یک ارزیابی دوباره ص : سوسياليستی
   ) 1977لندن سال

اثر "  نوشته های آغازین : پيش گفتاری برکارل مارکس  "  -10
 مونتبی جانسون نيز درزمينه برداشت 46 تا 40لوچيوکولتی ص 

او به من اجازه داده . فعاليت دارد " نقد " ابمارکس ازدمکراسی درکت
  است متنی را ببينم که درآن                                                                  

انتقارات خود از تقسير کولتی را بيان داشته است واین متن همراه 
  .بامکالمات خصوصی مرادرفرمول بندی زیر یاری رسانده است

  30موعه آثارمارکس وانگلس جلد سوم ص  مج-11
  116 همان جاص -12
  118 همان جا ص -13
  114 و113 همان جا ص -14
  117 همان جا ص-15
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