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 يک خبرودو تفسير
 تقی روزبه

 درميان - يونی14 -راديوفرانسه شب گذشته 
رئيس هئيت -اخبارخود ازمسافرت منصوراسانلو

 به لندن -مديره سنديکای کارگران شرکت واحد
برای شرکت درکنگره  فدراسيون جهانی کارگران 

 يونی برگزارمی 15 و14حمل ونقل که درروزهای 
برداد، ودرهمين رابطه با ابراهيم مددی نايب گردد خ

  .رئيس سنديکا نيز گفتگوئی را بانجام رساند
  :خبرفوق ازدوجنبه  حائزاهميت است

قبل ازهمه وصرفنظرازهرنيتی که رژيم داشته 
باشد، نفس اجازه خروج به رئيس هئيت مديره يک 
سنديکای مستقل،آن هم کسی که به تازگی وبه 

ادشده است،برای شرکت طورموقت اززندان آز
درکنگره جهانی فدراسيون کارگری را بايد يک گام 
مهم درتثبيت موجوديت سنديکای مستقل شرکت 

امری که به نوبه خود نشان می .واحدبشمارآورد
دهد که حتی دريک نظام استبدادی و تماميت خواه 
همچون جمهوری اسالمی هم،می توان تشکل 

را به رژيم صنفی مستقلی را بوجود آورد وآن 
البته همانطورکه تجربه روند شکل .تحميل کرد

گيری اين سنديکا نشان می دهد،دست يابی به چنين 
دستاوردی بدون مبارزه پيگيروهمراه با پرداخت 
هزينه ازسوی کارگران ودرکنارآن جلب حمايت 

دست آوردی که . تشکل های جهانی ناممکن است
 با کسب حفظ وتداوم آن هشياری بيشتری درمقايسه

  . طلب می کند  را آن،ازسوی  کارگران
درهرحال،برای دوستداران سازمان يابی 
کارگران،اينکه يک تشکل سنديکائی مستقل بتواند 
دراوج سرکوب وبگيروبندهای رژيم به ميزانی 
ازتثبيت موجوديت خويش برسد که به تواند 
بطوررسمی نماينده ای به خارج ازکشورارسال 

  .خوشحال کننده ای استکند،فی نفسه خبر 
اما .اما ای کاش سکه فقط يک روی داشت

. چنين نيست وصحنه واقعی پيچيده ترازآن است
ازاين روگزاره فوق تنها می تواند بخشی ازحقيقت 

بهمين دليل اگرتصورکنيم که .باشد ونه همه آن
تمکين رژيم  فقط ازسرضعف و بدليل مزبور 

نيزاهداف صورت گرفته است،درموردتوازن قوا و 
رژيم دچاراشتباه محاسبه خواهيم شد و ازانگيزه 
واقعی،پيچيدگی مانورها والجرم ازعواقب محتمل آن 

اگردرنظربگيريم که رژيم اکنون .غافل خواهيم گرديد
حتی تاب تحمل رفت و آمد های عادی ايرانيان از 
خارج وبه خارج را ندارد و تحت عنوان ممانعت 

 بيگانگان وتبديل شدن به ازافتادن شهروندان به دام
عوامل دانسته وندانسته پروژه انقالب نرم 

آن ها را گروگان گرفته و تحت ... وجاسوسی و

انواع فشارها وآزارها قرارمی دهد ودرشرايطی که 
حتی شماری ازاصالح طلبان ممنوع الخروج شده 

 سال زندان را 5اند، وبويژه درشرايطی که شمشير
ته اند،آنگاه خود را برباالی سراسانلونگهداش

ناگزيرمی بينيم که درجستجوی علت  ديگری برای 
گشاده دستی رژيم دردادن اجازه خروج به آقای 

  :منصوراسانلو برآئيم
رژيم خوب می داند که يک فعال داری نفوذ 
واعتباراجتماعی درمقياس داخلی و جهانی با خروج 
اززيستگاه طبيعی خويش، به ميزان زيادی کارآئی 

ازاين زاويه اجازه خروج . را ازدست خواهد دادخود
وماندگارشدن درخارج ازکشورازسوی رژيم به 
عنوان حربه وگزينه ای محسوب می شود که اتاق 
فکرودستگاه اطالعاتی حاکميت برای بی اثرکردن 
يک فعال کارگری سرشناسی مثل اسانلو درسطح 

البته . داخل وبين المللی رويش حساب بازکرده است
يد فراموش کرد که رژيم قبل ازرسيدن به چنين نبا

نقطه ای ابتدا نهايت سعی خود را می کند که فعالين 
ورهبران شناخته شده مبارز و مخالف با خود را با 

وبادرهم ...تهديد و فشاروزندان و شکنجه و
شکستن روحيه آن ها ومرعوب کردن وکشاندن به 

اگرکسی . مصاحبه و همکاری، ازميدان بدرکند
ازاين خان ها بسالمت بگذرد و درهمان حال وجهه 
داخلی و بين المللی پيداکند،با درنظرگرفتن هزينه 
سنگين نگهداشتن چنين افرادی در زندان و ياحذف 
آن ها ازطريق ترور،ترجيح می دهد که درصورت 

نمونه .امکان آن ها را روانه خارج از کشورکند
آن ها اين که .گنجی و اسانلو ازاين موارد است

ممکن است درخارج ازکشوربا فراغ خاطربيشتری 
فعاليت بکنند،دربرابراهميت خروج ازمتن اصلی 
ميدان مبارزه وازميان پايگاه اجتماعی خود 
وتضعيف احتمالی روحيه کارگران درغياب وی 

بنابراين تحت شرايط معينی .چندان اهميتی ندارد
گزينه خروج ازکشوربرای بی اثرکردن نقش 

 سوژه،يکی ازشگرد های شناخته شده اجتماعی
بياد داريم که شخص اسانلو .رژيم محسوب می شود

نيزدريکی ازمصاحبه های اخيرخودوپس ازآزادی 
اززندان،پرده ازتالش بازجويان برای تشويق وی 
به مهاجرت خارج ازکشور حتی باپرداخت حقوق 

آشکاراست .ماهيانه ده هزاريوروويا دالر، برداشت
ی ازسوی دستگاه اطالعاتی حکومت که چنين تالش

نشان دهنده نگرانی رژيم ازنقش روبافزون يک 
برهمين اساس است که  . شخصيت کارگری است

می توان فرض کرد که قصد اصلی رژيم ازاجازه 
خروج به وی دراساس تمهيدی است برای 

ودرهمين راستا با . ازکارانداختن نقش واهميت وی
 سال زندان درپی 5 تکيه براهرم  شمشيرداموکلسِ 

 بازگشت مجددبداخل  ونيزتالش احتمالی برای 
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 يک خبرودو تفسير
ارسال انواع سيگنال ها،خواهد کوشيد که 
دروهله نخست اقامت او را درخارج ازکشورمشمول 
مرورزمان کند ودرنهايت وی را ازبرگشتن بداخل 

بديهی است که اگراسانلو .کشور منصرف نمايد
ی نزند واين پوست خربزه ها دست به چنين انتحار

نتواند وی را بليزاندکه با قرائن وشواهد موجود 
احتمالش ضعيف بنظرمی رسد،واگروی بداخل 
برگردد،آنگاه تالش خواهد کرد که تا بااستفاده 
ازانواع اتهامات نظيرمالقات با فالن و بهمان مقام 
ونماينده اين يا آن دولت  واتهام دريافت کمک مالی 

 با دولت های خارجی،برحجم پرونده وی و زدوبند
بی شک نحوه عملکرد آقای .بيافزايد

اسانلووچگونگی واکنش های وی به چنين دعوت 
هائی، می تواند دست رژيم را درايراد چنين 

  .اتهاماتی بسته ويابازترکند
درهرصورت بادرنظرگرفتن سناريوی فوق، 
کارگران بايد ضمن بهره گيری ازفرصت های به 

ده اما درهمان حال با هوشياری کامل وجودآم
  .ترفندهای رژيم را با شکست مواجه سازند

 البته دراين ميان  يک سناريوی ديگررا 
گرچه با احتمال ضعيف تر،درتفسيراين رويداد  نمی 

براساس شق مزبور اگربرخی .توان منتفی دانست
ادعا ها و شايعات درباره  انجام مذاکرات پشت پرده  

دگان اصلی سنديکای شرکت واحد با بين گردانن
بخشی ازجناح های حکومتی وحصول توافقاتی 
مابين آن ها واقعيت داشته باشد، آنگاه دادن اجازه 
خروج ازکشوربقصد شرکت درکنگره فدراسيون 
جهانی کارگران حمل ونقل را می توان به عنوان 
بخشی ازسازش مزبورو درحکم پاداشی دربرابرآن 

اگر چنين چيزی . ه شمارآوردوبرای تحکيم آن ب
صحت داشته باشد درواقع بايد گفت رژيم توانسته با 
يک تيرچندين نشان بزند و به بهترين وجه وبا 
ارزان ترين بهاء و پرداخت کمترين هزينه، دست 
آورد مبارزات درخشان کارگران شرکت واحد 

بی شک درصورت وقوع چنين . رامصادره کند
اهد بود که سنگين ترين حالتی، اين طبقه کارگرخو

اميدواريم که شق .هزينه را پرداخت خواهد کرد
اخيرفقط يک سناريوی فرضی باشد ونادرست ازآب 

سناريوئی که سيررويدادها البته بزودی . درآيد
. بطالن ويا صحت آن را به ثبوت خواهد رساند

همانطورکه گفتم درچهارچوب اطالعات وداده های 
د به عنوان شق اصلی کنونی چنين فرضی را نباي

وفرض نخست تصورکردونبايدبا مبالغه دراين گونه 
شايعات به سهولت دردام رژيم برای اشاعه بی 
اعتمادی وبی اعتبارکردن مبارزات کارگران 

گرچه نبايد ازتالش های .ورهبران کارگری افتاد

رژيم دراين زمينه وخطرات کمين کرده 
ژيم وقتی چراکه ر. دربرابرکارگران نيزغافل ماند

درمبارزه مستقيم و رودر رو با شکل گيری 
سنديکای مستقل وبزانودرآوردن کارگران وشخص 
اسانلوازطريق زندان و شکنجه و تهديد نتوانست 
موفق بشود،طبيعی  است که بفکرراه های ديگری 
بيفتد و تمامی تالش خود را برای شکست ازدرون 
 وازطريق تهی کردن دست آوردهای جنبش کارگری

بنابراين مقابله با اين گونه تمهيدات رژيم . بکارگيرد
وخنثی کردن آن، هوشياری ويژه ای را ازسوی 
کارگران سنديکای شرکت واحد بطوراخص و 
سايرکارگران و فعالين چپ بطوراعم، برای حفظ 
دست آوردهای مبارزه کارگران شرکت واحد که 

  .متعلق به همه کارگران است، طلب می کند
دن بدنه سنديکا وکارگران شرکت فعال مان

واحد، کنترل ونظارت برعملکرد رهبران و مشروط 
کردن اختيارات آن ها درموارداساسی به موافقت 
مجامع عمومی کارگری ونظرعموم کارگران،صيقل 
دادن هرچه بيشتربه سياست های مستقل کارگری 
دربرابررژيم وهمه جناح ها،افشاء هرگونه زدو 

کردن اقدامات و فعاليت بنداحتمالی وشفاف 
مسئولين سنديکا،درکنارافشاء ترفندها و تاکتيک 
های رژيم اعم ازتهديدو تطميع برای بدام انداختن 

درکناروبه .رهبران،دارای اهميت زيادی است
موازات آن، هوشياری نسبت به تالش قدرت های 
بزرگ وامپرياليستی برای نفوذ سياسی 

وبازوی دفاع وغيرسياسی دراين نوع تشکل ها، د
وحفاظت ازدست آوردهای جنش کارگران شرکت 

  .واحد  وکل جنبش کارگری را تشکيل می دهد
برفعالين مبارز کارگری و چپ است که 
کارگران را نسبت به طرفندهای همه جانبه رژيم 

دراين آگاهی بخشی،هم بايد ضعف رژيم .هوشيارکنند
" درمقابل"درمبارزه رودررو وعقب نشينی وی از 

 نشان داد،وهم لزوم داشتن هوشياری را
اين .را" پنجره مجاور"دربرابرتالش او درورود از

که کارگران بدانندکه درصورت فشردن صفوف 
خود،عليرغم همه بگيروبه بندها و قدرت نمائی ها، 
رژيم ناچارازعقب نشينی است، می تواندعزم 
کارگران را برای شتاب بخشيدن به حرکت خود 

به تشکل های مستقل و درجهت دست يابی 
درچنين شرايطی پيشروی به .سراسری دوچندان کند

جلو، درگروهوشياری هرچه بيشترنسبت به 
ترفندهای رژيم  ولزوم تقويت دامنه وانسجام 

ونبايد فراموش .وهمبستگی صفوف کارگری است
کنيم که تمامی تالش های رژيم نيزمعطوف به ايجاد 

عالين تشتت و آشفتگی درصفوف کارگران وف
  .   مبارزاست
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 *ديدگاه * 
 موريانه تپش های زمان ات را می شمارد

 
اين را . جنبش کارگران و معلمان عاملين بيگانه نيستند

من و آقای زيدآبادی و مردان دولت احمدی نژاد می دانيم 
که اين معترضين بر پايه ی شرايط عينی و مادی، به دليل 

 .ارت بی امان است که به ميدان آمده اندفقر گسترده و غ
  

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

احمد زيدآبادی تحليل گر مسائل سياسی ايران، خاورميانه و 
سفر اورتگا به تهران و «البته جهان مطلبی با عنوان 

سی نوشته . بی. برای سايت بی» دردسر چپگرايان ايرانی
  .ه استکه در سايت ادوار نيوز هم باز انتشار شد

در اين مطلب آقای زيدآبادی به سفر اورتگا و رابطه ی 
حکومت ايران با رهبران چپگرای ايرانی پرداخته و نوشته 

چهره های چپگرا و «است که اين مجموعه از روابط برای 
چرا که » .سوسياليست ايرانی دردسرساز شده است

جمهوری اسالمی از زمان تاسيس خود با سوسياليست «
ی گرايش مارکسيستی، نه فقط ميانه ی خوبی های دارا

نداشته بلکه سازمان های آنها را متالشی و نيروهای 
از اين «: و افزوده» .راديکال آنها را سرکوب کرده است

رو سوسياليست های ارتدوکس ايرانی عمومن در برابر 
  ».جمهوری اسالمی موضع مخالف دارند

» دردسرهای«از آقای زيدآبادی ممنونم که برای : اول
چپگرايان و سوسياليست های ايرانی دل می سوزاند اما 
گمان می کنم بهتر بود ايشان ابتدا فکری به حال 
. دردسرهای چهره های راستگرا و ليبرال ايرانی می کرد
. آقای زيدآبادی می داند که من دارم از چه حرف می زنم
دان من دارم از حمله ی آمريکا به افغانستان و عراق، از زن

گوانتانامو و ابوغريب، از سرکوب وسيع تظاهرات 
ضدجهانی سازی در آلمان، از سرکوب خشن تظاهرات 
روز جهانی کارگر در آمريکا و از يک سابقه ی تاريخی 
پر از توطئه، پر از آدمی ستيزی و پر از خشونت عريان 

چهره های چپگرا و «اگر قرار است . سخن می گويم
برابر عملکرد همه ی چپ های در » سوسياليست ايرانی

جهان پاسخگو باشند، آقای زيدآبادی و شرکا هم بايد در 
مقابل عملکرد جرج بوش و دونالد رامسفلد و کاندوليزا 

به . رايس و پل ولفوويتز و مايکل لدين پاسخگو باشند
خصوص که من و آقای زيدآبادی می دانيم که امروز 

رال ايرانی دارند برخی از همين چهره های راستگرا و ليب
  .چه السی با کاخ سفيد نشينان می زنند

را خيلی » ارتدوکس«ابتدا بنويسم که اين کلمه ی : دوم
جدی نگيريد چون در ادامه معلوم خواهد شد، منظور آقای 

اما سوسياليست های . چيست» ارتدوکس«زيدآبادی از 
ايرانی تنها به خاطر متالشی شدن سازمان هايشان و 

روهای راديکال شان از سوی جمهوری اسالمی سرکوب ني
البته زيدآبادی عزيز هرجايی که . نيست که با آن مخالفند

الزم می داند خاک در چشم واقعيت می پاشد اما البد می 
داند که نقض آشکار حقوق زنان در قالب اعمال قوانين ضد 
زن، تحميل پوشش اجباری، دامن زدن به گفتمان و فرهنگ 

 استفاده از تريبون های رسمی و رسانه های مردساالر با
دولتی و سرکوب فعاالن جنبش زنان، نقض آشکار آزادی 
های سياسی و اجتماعی در قالب سرکوب فعاالن جنبش 

دانشجويی، اعمال سانسور و سالخی ادب و هنر و انديشه، 
تهديد فعاالن رهايی خواه و عدالت طلب و سرکوب مداوم 

کار حقوق کارگران در قالب نيروهای مخالف، نقض آش
جلوگيری از ايجاد تشکل های مستقل کارگری و سرکوب 
تشکل های موجود و حمايت آشکار از غارتگران و بهره 
کشان، ايجاد و سازماندهی مافيای اقتصادی در همه ی 
عرصه های سودآور، دخالت در حوزه ی خصوصی افراد 

 اين خاک و در يک کالم انهدام اقتصاد و اجتماع و فرهنگ
با تکيه بر تاريخی پر از کشتار و مردمی ستيزی، با تکيه 
بر تاريخی مذکر دليل مخالفت سوسياليست های ارتدوکس 

  .و غيرارتدوکس ايرانی با جمهوری اسالمی است
سوسياليست های ارتدوکس «: آقای زيدآبادی می نويسد

به رغم شعارهای عدالت طلبانه دولت احمدی ... ايرانی 
رييس جمهوری ايران، آن را دولتی راستگرا و نژاد، 

  ».انحصارگر می دانند
معنی اين جمله چيست؟ آيا آقای زيدآبادی مانند دوست و 
همکارشان محمد قوچانی می خواهد ادعا کند محمود 
احمدی نژاد و جرج بوش هم چپگرا هستند؟ بگذاريد 

احمدی نژاد شعارهای عدالت . تکليفمان را روشن کنيم
در واقع شعارهای عدالت طلبانه ی چپ .  داده استطلبانه

را مصادره کرده و چون سردمداران دولت های سازندگی 
و اصالحات هيچ قدمی برای الاقل تخفيف تضاد طبقاتی 
برنداشته بودند، چون سياست های حضرات خود عامل 
تشديد تضاد طبقاتی بوده است، توانست بر موج نارضايتی 

 آقای زيدآبادی می داند که دقيقن در البد. مردم سوار شود
چنين شرايطی هيتلر با سر دادن همين شعارها به پيروزی 

  .رسيد
آن شعارها دولت احمدی نژاد نه » به رغم«با وجود اين و 

توان اين را دارد که با سرمايه داری مبارزه کند و نه 
چرا که خود برآمده از استراتژی ارگان . انگيزه ی آن را

که تا مغز استخوان به سرمايه داری و مناسبات هايی است 
احمدی . و روابط و امکانات آشکار و پنهان آن وابسته اند

نژاد نه می تواند و نه می خواهد که با اسکله های غير 
قانونی، با مافيای نفت و زمين و شکر و چای و پسته و 

اين . اتوموبيل و هزار و يک شبه مافيای ديگر مبارزه کند
  .قضا شباهت آشکاری به هيتلر مغفور داردهم از 

از سوی ديگر جنبش های به واقع عدالت خواه اجتماعی در 
جنبش . دوران احمدی نژاد به شدت سرکوب می شوند

اين را من و آقای . کارگران و معلمان عاملين بيگانه نيستند
زيدآبادی و مردان دولت احمدی نژاد می دانيم که اين 

شرايط عينی و مادی، به دليل فقر معترضين بر پايه ی 
  .گسترده و غارت بی امان است که به ميدان آمده اند

احمدی نژاد و يارانش اما چون از همان ابتدای انقالب ملی 
گرايی را اساس بدبختی اسالم و مسلمين دانسته اند، در 
پازل راستگرايی افراطی خود به جای تاکيد بر نژاد و 

و البته می بينيم و می دانيم که . ملت، مذهب را نشانده اند
انجام اعمالی چون اخراج مهاجران افغانی تنها از دولت 

آقای زيدآبادی به عنوان تحليل گر . های راستگرا برمی آيد
مسائل جهان حتمن اين را می داند که در اروپا هرگاه دولت 
های راست بر سر کار می آيند وضعيت مهاجرين بدتر می 

ه اين نمونه را با عملکرد دولت احمدی شود و حتمن تشاب
من به شدت مايلم داليل آقای زيدآبادی . نژاد درک می کند

  .را برای چپگرا دانستن چنين دولتی بدانم
سوسياليست های ارتدوکس «: آقای زيدآبادی می نويسد

 ايرانی در عين حال، حامی پر و پا قرص دولت های 
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 دموريانه تپش های زمان ات را می شمار
چپگرای آمريکای التين از جمله دولت های کوبا، ونزوئال، 

 پرو و نيکاراگوئه به شمار می روند، يعنی درست همان 
دولت هايی که با جمهوری اسالمی روابط گرم و صميمانه 
يی دارند و رهبرانشان از تکريم و تمجيد آقای احمدی نژاد 

 می و کمی بعدتر ادامه» .و سياست های او پرهيز ندارند
اما هنگامی که آقای احمدی نژاد با رهبرانی مانند «: دهد

هوگو چاوز و يا دانيل اورتگا در دانشگاه حاضر می شود، 
  ».برای اين دسته از دانشجويان لحظه ی مصيبت است

آقای زيدآبادی عزيز معلوم است که خيلی عجله داشته : اول
. چپگرايان ايران را روشن کند» دردسرهای«تا تکليف 

آنقدر که فراموش می کند بايد به جای پرو نام اکوادور يا 
چنين اشتباهی از يک تحليل گر . بوليوی را می نوشت
  .مسائل جهان بعيد است

فارغ از اين که چقدر پيش فرض آقای زيدآبادی : دوم
درست است، چقدر با جغرافيای چپ ايران آشنايی دارد و 

 چپ ايران را چقدر تالش می کند موضع انتقادی بخشی از
که اتفاقن بخشی از همان چپ دانشجويی را هم در برمی 
گيرد، در برابر دولت های کوبا و ونزوئال و بوليوی و 
اکوادور و نيکاراگوئه نبيند و يا خودش را به نديدن بزند، 

دانشجويان و » مصيبت«در ضمن فراموش می کند که اگر 
از شده، چهره های چپگرا و سوسياليست ايرانی تازه آغ

دانشجويان و چهره های راستگرا و ليبرال » مصيبت«
او فراموش می . ايرانی خيلی پيشتر از اين آغاز شده بود

کند که دانشجويان و چهره های راستگرا و ليبرال ايرانی 
از همان آغاز، از همان کنفرانس گوادلوپ و بعد ماجرای 

د او فراموش می کن. شده اند» مصيبت«مک فارلين دچار 
ايشان و ياران و هم انديشانش از زمانی آغاز » مصيبت«

حقوق بشری در برابر چپ » مستقل«شده است که مجامع 
او فراموش . ُکشان دهه ی شصت در ايران سکوت کردند

می کند که از قضا بسياری از تئوريسين های فعلی 
ليبراليسم در ايران سوابق چندان خوشايندی ندارند و اين 

من دوست دارم بدانم آن . است» يبتمص«ديگر عين 
زمانی که چپ های امروز مصيبت زده ی ايران را رج به 
رج روانه ی کشتارگاه ها و گورهای بی نشان می کردند، 
دوستان و همفکران آقای زيدآبادی، دوستانی چون محسن 
سازگارا، مرتضا مرديها، اکبر گنجی، حميدرضا جاليی 

ژاد، مرتضا نيلی، سعيد پور، عيسا سحرخيز، موسا غنی ن
حجاريان، عليرضا علوی تبار، رجبعلی مزروعی و 
عبدالکريم سروش که اتفاقن اين روزها دوباره دچار 

  هيستيری چپ ستيزی شده اند، کجا بوده اند؟
در سال های اخير به ويژه پس «: آقای زيدآبادی می نويسد

از ناکامی جنبش اصالحی ايران برای تغيير مناسبات 
در نظام جمهوری اسالمی، گرايش به تفکرات قدرت 

چپگرايانه از نوع ارتدوکسی آن در دانشگاه های ايران 
افزايش يافته و دانشجويان چپگرا می توانند با انتشار 
نشريات دانشجويی و برگزاری جلسه، به ترويج انديشه 

  .های خود بپردازند
در واقع، گرايش به انديشه های چپ ارتدوکسی در بين 

خشی از دانشجويان و مدارای نسبی دستگاه های امنيتی با ب
آنها، سبب شده است که برخی از انجمن های اسالمی 
دانشگاه ها، اصل مسئله را به برنامه يی طراحی شده از 
طرف حکومت برای تضعيف دانشجويان هوادار 

  .دموکراسی و ليبراليسم نسبت دهند

ما نوع برخورد هر چند چنين ادعايی قابل اثبات نيست، ا
دانشجويان چپگرا با مسائل ايران و ادبياتی که در نشريات 
خود به کار می گيرند، به نظر نمی رسد که نگرانی چندانی 
برای حکومت ايجاد کند، چرا که برخورد و ادبيات آنها به 
اندازه يی راديکال و ارتدوکسی است که افراد اهل انديشه 

  .آنها را جذب کندرا بيشتر می ترساند تا اين که 
بنابر اين به نظر برخی از تحليلگران گسترش اين نوع 
تفکرات در بين اليه يی از دانشجويان ايران، حرکتی 
عمومن احساسی و سطحی تلقی می شود و توانايی تبديل 

با اين حال، اين . شدن به اقدامی کيفی و عمقی را ندارد
 در دسته از دانشجويان معمولن حضوری پر سر و صدا

برخی از دانشگاه ها دارند و بدون پروا، ضمن دفاع از 
ميراث سوسياليستی اتحاد جماهير شوروی، عليه دولت 

  ».آقای احمدی نژاد موضع می گيرند
آقای زيدآبادی به نکته ی درستی اشاره می کند اما آن : اول

او به درستی اشاره می . را ابتر و نيمه کاره رها می سازد
» می توانند«ی است که دانشجويان چپگرا کند که به تازگ

نشريه منتشر کنند و با برگزاری جلسات دانشجويی به 
تا اينجای ماجرا درست، . ترويج انديشه های خود بپردازند

اما آقای زيدآبادی نمی گويد که دقيقن زمانی که چپ 
به جای تحمل آن » نهادهای امنيتی«سرکوب شود و 

است که دانشجويان و چهره فعاالنش را قلع و قمع کنند 
  .های راستگرا و ليبرال می توانند عرض اندام کنند

آقای زيدآبادی نمی گويد انديشه ی ليبرال زمانی توانست در 
ايران رشد کند که دانشجويان تحکيمی در کنار ديگر 
نهادهای سرکوب و وحشت، همان هايی که حاال بخشی 

اند، دانشجويان شان تئوريسين های ليبراليسم ايرانی شده 
چپگرا و سوسياليست را در دانشگاه های ايران از دم تيغ 
گذراندند و برای چپ ُکشی چادرهای تحکيم وحدت را بر پا 
کردند و در جوخه های شکار به دنبال نيروهای چپگرا و 
سوسياليست خيابان ها را گز کردند و در قامت بازجو آنها 

ه های چند دقيقه يی بر را زير اخيه کشيدند و در قامت دادگا
مرگشان فرمان راندند و در قامت سانسورچی های اداره ی 
ارشاد و فعاالن حوزه ی هنری و ستاد انقالب فرهنگی 

  .انديشه شان را قصابی کردند
آقای زيدآبادی نمی گويد که همان فعاالن انقالب فرهنگی، 
شکوری رادها و ميردامادی ها و عباس عبدی ها هستند که 

د يکی در ميان از قدرت گيری چپ دانشگاهی سخن دارن
می گويند و نمی گويد اين يعنی گرای امنيتی دادن به 
کسانی که امروز از انقالب فرهنگی دوم سخن می گويند، 

اين چپ ها خطرناک ! يعنی برادران ديروز و امروز
  !ترندها
آقای زيدآبادی تلويحن دانشجويان چپگرا را متهم به : دوم

اند که از سوی نهادهای امنيتی تقويت می شوند تا اين می د
و . دانشجويان هوادار دموکراسی و ليبراليسم تضعيف شوند

البته بالفاصله تذکر می دهد که چنين ادعايی قابل اثبات 
  .نيست

حاال که بنا به نوشتن از ادعاهای غير قابل اثبات است 
اولين . بگذاريد من هم چند ادعای غير قابل اثبات بنويسم

ادعای غير قابل اثبات من اين است که نوشتن اين مقاله در 
راستای همان گرا دادن امنيتی و تحريک نهادهای سرکوب 
به برخورد با دانشجويان چپگرا و سوسياليست است، هر 

دومين ادعای غير قابل . چند چنين ادعايی قابل اثبات نيست
. م دارداثبات من اين است که اين مقاله کارکرد دومی ه

 آقای زيدآبادی می خواسته است با نوشتن اين مقاله و توجه 
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 موريانه تپش های زمان ات را می شمارد

 
و » ارتدوکس«، »راديکال«دادن به دانشجويانی که 

مدافع ميراث س«
سی برای دوستان ايرانی که در .بی.و انتشار آن در بی

موکراسی و ليبراليسم مشغول مغازله با جرج سايه ی امن د
بوش و قهوه خوران با مايکل لدينند، سيگنال بفرستد که اگر 
دير بجنبيد اين دانشجويان چپگرا و سوسياليست نامرد هر 

هر چند اين ادعا هم قابل اثبات . چه رشته ايم پنبه می کنند
  .نيست

هستند » وسياليستی اتحاد جماهير شوروی

ان آقای زيدآبادی به رسم کهنه شده و مندرس دوست: سوم
دوم خردادی همچنان راديکال و ارتدوکس را مترادف می 

ديديد که فهم ايشان از راديکال و ارتدوکس چندان هم . داند
را جدی » ارتدوکس«دقيق نيست، برای همين نوشتم اين 

  .نگيريد
آقای زيدآبادی نوشته است که دانشجويان چپگرا و : چهارم

و توانايی سوسياليست افراد اهل انديشه را می ترسانند 
م با من ه. تبديل شدن به حرکتی عمقی و کيفی را ندارند

 هم نشان دادم که افراد اهل قبًال. آقای زيدآبادی هم نظرم
انديشه يی چون عليرضا علوی تبار، مرتضا مرديها، 
حميدرضا جاليی پور، عباس عبدی و ابراهيم يزدی چگونه 

. ق می دهمترسيده اند و البته به خاطر اين ترس به آنها ح
جريانی که برابر فتوای آقای زيدآبادی توان تبديل شدن به 

  .حرکتی عمقی و کيفی را ندارد خيلی ترسناک است
من به شدت تمايل دارم با اين دانشجويان چپگرا و : پنجم

سوسياليستی که از ميراث اتحاد جماهير شوروی دفاع می 
 هرچه َااز آقای زيدآبادی می خواهم لطف. کنند، آشنا شوم

زودتر اين کار را انجام دهد تا من هم بدانم در زمانه يی که 
حتا حزب توده ی ايران به عنوان حزبی که همواره در 
سال های گذشته از سياست های شوروی حمايت می کرده 
است، اکنون از اتحاد جماهير شوروی دفاع نمی کند، 

و » بدون پروا«چگونه دانشجويان چپگرا و سوسياليست 
  .از شوروی دفاع می کنند» ا سر و صداب«

هم پيمانی و «: آقای زيدآبادی چند خط بعدتر می نويسد
همسويی سياسی رييس جمهور ايران با رهبران چپگرای 
آمريکای التين، تناقض های فکری اين دسته از دانشجويان 
را برمال و آنان را در چشم دانشجويان ناراضی، خفيف می 

  ».کند
آرزوهای . ن آرزوهای آقای زيدآبادی استاين ديگر ترجما

کسی که می بيند همه ی رشته ها در حال پنبه شدنند و البته 
 . شب متاسفانه دراز است و قلندر خوشبختانه بيدار

  
 هژير پالسچی

دياکوبوسيله ى , 2007 ژوئن 17يكشنبه 

  

  مشترکاطالعيه
همچنان در  چهره سرشناس جنبش کارگری محمود صالحی 
جان انسانی مبارز و آگاه به مبارزه طبقاتی، . زندان است

.بطور جدی در خطر است ، با تمام قوا به ياريش بشتابيم   
 

 
 

" به دنبال دعوت  فعاالن ما امضاء کننده گان  اطالعيه مشترک 
     ، در نشست)سوئد(وتنبرگ گ–کانون همبستگی با کارگران ايران 

،  در پاسخ به دعوت کانون گرد هم )2007 يونی 14پنج شنبه ( 
آمديم و در امر دفاع از جان محمود صالحی برای يک سلسله اقدامات 

  . مشترک مبارزاتی توافق نموديم 
 جسور زفعاالن يکی انبايد اجازه دهيم ، محمود صالحی : ما بر آنيم 

امروز در بدترين وضعيت بيمار است و کارگر که بشدت طبقه 
 همچنان در زندان رژيم سرمايه جسمانی به بند کشيده شده است،

  .داری جمهوری اسالمی  بماند
  جسم و ، بيش از ايننبايد اجازه داد محمود صالحی : ما بر آنيم

  .  قرار بگيردمرگ جانش در معرض خطر 
بايد فورا دست . د اعتراض کرهمه جانبه بايد به اين وضعيت بطور 

از همه امکانات بکار شد و برای آزادی و مداوای محمود صالحی 
  .بهره گرفت 

دفاع از آزادی بی قيد وشرط و فوری :  خواست اکيد ما 
محمود صالحی و ياری رسانی به کمپين مالی نجيبه صالح 
  . زاده همسر ايشان  و آزادی همه زندانيان سياسی  ايران است

ق خواست های مشترک مان ، ما با مراجعه به در راستای تحق
اتحاديه سراسری کارگران سوئد، احزاب و سازمانها ، نهاد های 
گوناگون و بر پايی ميز اطالعاتی در ميدان يرن توريت و نقاط ديگر 
شهر ، مراجعه به رسانه ها و بر پايی شب همبستگی با محمود 

تيبانی کمپين های صالحی ، همراهی با ديگر فعاالن و تقويت و پش
موازی در ساير شهر ها و کشورها ، به هرطريق ممکنی در جهت 

 . هر چه  رسا تر نمودن خواست های مشترک مان تالش می نماييم 
 فعال جنبش کارگری با و مداوای محمود صالحیفوری برای آزادی 

 وهماهنگ درخارج پيش بسوی اعتراضی فوریهمه توان، 
 کشور ازکشوربا مبارزان داخل 

 –  کميته اقدام مشترک برای نجات جان محمود صالحی 
  ) يونی 14منتخبين نشست (،)سوئد(گوتنبرگ

 – بهروزمهرآبادی – حسين مقدم –فيروزآذری  –مينوميرانيانی 
  2007 يونی     15 اميرجواهری

   امضا کنندگان احزاب ، سازمانها و نهاد ها
  برگ  گوتنتشکيالت –حزب کمونيست کارگری ايران 

  کميته گوتنبرک حزب اتحاد کمونيسم کارگری    
   واحد گوتنبرگ - فدائيان کمونيست اتحادسازمان 

   گوتنبرگ حوزه –حزب کمونيست ايران تشکيالت 
   واحد گوتنبرگ–) راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران

   فعالين گوتنبرگ –اتحاد چپ کارگری 
  ) سوئد( گوتنبرگ–کانون همبستگی با کارگران ايران 

  ) سوئد( گوتنبرگ -کانون دفاع از آزادی بيان
  )سوئد( گوتنبرگ –پاتوق کتاب انديشه 

   واحد سوئد –دراسيون سراسری پناهندگان ايرانیهمبستگی ف
   گوتنبرگ –راديو تالش        -       گوتنبرگ–راديو همراه 

  گ  گوتنبر– راديو البرز   - گوتنبرگراديو صبح شنبه با شما
   گوتنبرگ –راديو کومله     -    گوتنبرگ –راديو همبستگی 

  . نمائيدگر مالحظهررا در سايت راه کاامضاء اشخاص 
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 :اختصاصی وبالگ کارگر

 بازخوانی تجربه ی صندوق حمايت "
  "از کارگران زندانی
 کريم آسايش محمد

ی " دت روان ب وح ار موج يم ک يکولوژک"تقس ده در " پس وی ش

ر ا ای پرولت ادات و  دني نن، ع ار، س رايض، افک ات، غ حساس

ه  ه در دو کلم د ک ی کن ق م واطفی را خل دردی "ن را آ  ع هم

ی سير           . می توان ناميد  " طبقاتی ری در جهت در کارخانه هر پرولت

ارش    ای همک ی از رفق زء الينفک ه ج ه مثاب تن را ب ه خويش دارد ک

  )1"(درک کند

ه     " زد ک ری برخي ای فک ما پرولتاري ان ش ه از مي د ک ه باش دوش ب

ده نقش                دی در امر انقالب آين دوش برادران خود يعنی کارگران ي

 )2"(ايفا کند

ای فکری          ه پرولتاري ه مثاب اتی را دانشجويان ب تجسم همدردی طبق

تند               ايش گذاش ه نم دانی ب ارگران زن . در طرح صندوق حمايت از ک

ا       د و ب ف نماندن م متوق اتی ه دردی طبق د هم جويان در ح دانش

ال   ی و اتص تی  همراه اهی کمونيس رويج آگ ه ت ان (آن ب بي

ه ی                اتی طبق ابی طبق زوم تشکل ي ان ل انترناسيوناليسم پرولتری، بي

ان   رمايه داری و بي يتی س ی جنس ی طرف ارگر، رد اسطوره ی ب ک

ا               خط مشی مستقل زنان کارگر در جنبش زنان، اعالم همبستگی ب

ه و مطا/) مبارزات کارگران و معلمان   / مبارزات جاری طبقاتی     لب

خص  ی مش دانی (ی سياس ارگران زن دردی ) آزادی ک آن را از هم

  .ساده به همدردی ستيزه جو مبدل ساختند

ارگر   ه ی ک ارزاتی طبق ای مب نت ه ای س ا احي جويان ب ی (دانش يعن

ارگری         " پول مقاومت "سنت   ه های ک که فردريش انگلس دراتحادي

د نشان دادن  ) از آن به عنوان يک ابزار موثر مبارزاتی ياد می کند          

ای     ه ه ه فرق تند و ب ارگری هس م ک يش سوسياليس داوم جن ه در ت ک

د       ق ندارن ارگری تعل ای غيرک دانشجويان سوسياليست   . راديکال نم

ز از      ی ني نش سياس ه در ک ه بلک ط در نظري ه فق ه ن د ک ان دادن نش

ر    د و از صرفا مهر خود را ب ته ان ارگری گسس راديکاليسم غيرک

دن در ح     اعی ش مت اجتم ه س ات زدن ب دتحرک پ  . رکتن ک چ اين

ه ی      ک نحل وان ي ی ت ر نم جويی را ديگ بش دانش ارگری در جن ک

د       ه رش يش رو ب ک جن ه ي ه مثاب د آن را ب ه باي د بلک ری خوان نظ

  .دريافت

ه ن برنام اد و خودگردان اي زاری خودبني ا برگ دون (دانشجويان ب ب

ب        رای کس گاه ب ت در دانش اعی حاکمي ای ارتج ه نهاده وع ب رج

تقل دست زد و               نشان دادند که  ) مجوز ه عمل مس  می توان و بايد ب

روی خود دانشجويان                 ر ني ه ب شرط آن اراده ی مستحکم برای تکي

  .است

محمود صالحی، شيث امانی و صديق کريمی برای برگزاری اول           

د                   دان افتادن ه زن ارگر ب ه ی ک . ماه مه مستقل و با پرچم واقعی طبق

ه ی       ارزاتی طبق تقل مب ا نمادهای پيشبرد خط مس د و آن ه  کارگرن

دانشجويان با برپايی کارزار برای آزادی و حمايت از آنان، نشان            

ا       ود را ب دی خ د و مرزبن ی کنن ارزه م ين راه مب ه در هم د ک دادن

ارگر را              ه ی ک اتی طبق د استقالل طبق ه می خواهن ا ک رفرميست ه

ه            ا ک د و سکتاريست ه ی مخدوش کنن در بيراهه ی سه جانبه گراي

ر خود کارگران نمی دانند و به جای آن می           رهايی کارگران را ام   

د         ا   . خواهند رهايی قالبی را به آن ها هديه دهند اعالم نمودن ن ه اي

ه در    انگر آن ک ود و بي ه ی کوچک ب ديهی يک تجرب درس های ب

ارگری    . هر اقدام عملی چه آموزه های بزرگی وجود دارد           چپ ک

ه گر        رای فرق ه ب ت ک ره ی سياس ازغ از داي ه ف ان داد ک ان نش اي

چيزی جز مواضع سياسی فرقه ی متبوعشان نيست، جامعه وجود    

ان   م ن د، غ ود دارن ارگران وج ود دارد، ک اعی وج ر اجتم دارد، ام

ن            ی در اي ه فعاليت عمل وجود دارد و برايش اهميت قائل است و ب

  پيروز باد سوسياليسم و جنبش لغو کار مزدی.مورد می پردازد

  :پانوشت ها

  آنتونيو گرامشی/ ه کارگر کارخان     -1

ت      -2 جويان سوسياليس ی دانش ين الملل ره ی ب ه کنگ ام ب / پي

 فردريش انگلس 

……………………………..........  

 
 

  * پيوندها* 
  روابط عمومی سازمانايميل 

public@rahekargar.net  
  عمومي سازمانروابط تلفن 

0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804-1-33  
   راه کارگرتيسا

www.rahekargar.net  
  سايت راديو برابری

www.radiobarabari.net  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
مشخص "  ديدگاه "که با کد مقاالتی : توجه 
 .، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستندميشوند
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  *ديدگاه * 
 

  ،ران زندانیگطرح حمايت از کار
 يک تجربه شخص

  
در حمايت از هفته دانشجويان عالمه نيز  از ابتدای اين

 را با قرار دادن ميز، بروشور کارگران زندانی طرح حمايتی
های طرح و صندوق کمک مالی در دانشگاه علوم اجتماعی 

در ادامه در دانشکده حقوق . و ارتباطات شروع کردند
 بچه  که به گفته .علوم سياسی نيز طرح را شروع کردند و

د دنشجويان قرار ها از همان روز اول مورد اسقبال شدي
 . گرفته است

روز چهارشنبه من بعد از ماه ها بار ديگر به دانشگاه 
صبح اين روز به دانشکده حقوق و علوم . عالمه رفتم

با . سياسی عالمه رفتم که در آن جا نيز طرح را آغاز کنيم
وجود فضای سنگين و امنيتی دانشکده که ناشی از 

انشجويی در عالمه برخورد های اخير حراست با فعاالن د
بود و هم چنين حضور پررنگ حراست دانشگاه که با ديدن 
ما دوباره به جنب و جوش افتاده بودند با ابتکار بچه ها به 
جای قرار دادن ميز که امکان برخورد را برای حراست 
راحت تر می کرد تصميم گرفتم دست به دست بروشور ها 

در همان .  کنيمرا پخش کنيم و کمک مالی را هم دستی جمع
دقايق ابتدايی بروشور ها به تعداد زيادی در ميان 

و .  و کمک مالی قابل قبولی جمع شد دنشجويان پخش شد
ه است و بايد ددر پايان روز هم گويا بروشور ها تمام ش

بعد از  . برای دانشکده حقوق دوباره بروشور ببريم
  به طرف،هماهنگی های الزم با بچه های اين دانشکده

  . رفتم دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات 
امروز هم ميز . آن جا از ابتدای هفته بچه ميز گذاشته بودند

حراست دانشکده چند بار از جلوی ميز رد . را قرار داديم
شد و نگاهی خشم ناک به بروشور ها و اعالميه های 

 تن از ٣ بزرگی که بر روی آن هدف طرح که کمک مالی به
محمود صالحی، شيث امانی و صديق ( انی کارگران زند

 اعالميه بزرگ ديگری  نوشته شده بود و هم چنين) کريمی
گام عملی جنبش دانشجويی برای ( که روی آن عبارت

  . انداختند نوشته شده بود، می) حمايت از جنبش کارگری
  اما می توانم به جرات بگويم به خاطر حضور زياد بچه در

عاتی که صندوق را در حياط اطراف صندوق در کل سا
گذاشته بوديم و هراس حراست از مقاومت دانشجويان هيچ 

نکات . برخورد خاصی از طرف حراست صورت نگرفت
جالب اين چند ساعت حضور من در پای صندوق زياد بود 

  : که به اختصار برخی از آن ها را شرح می دهم
 استقبال دانشجوان ورودی جديد واقعا برای شخص من - ١

که به خاطر دوری از فضای دانشکده برخوردی با آن ها 
بسياری از آن ها بعد از اين که . نداشتم، بسيار جالب بود

 به صندوق می انداختند و به بروشور ها  کمک مالی را
نگاه می کردند، با کنجکاوی در مورد خواست کارگران و 

کليت جنبش طبقه کارگر و داليل ه دليل بازداشت شان و ب
وم پيوند حرکت های دانشجويی با جنبش کارگری می لز

پرسيدند که من در حد توانم برای شان توضيح می دادم 
حتی برخی منابع بيشتری برای مطالعه می خواستند که در 

اين امر من را بسيار . حد توانم به آن ها معرفی کردم

جای پای مان همچنان در عالمه محکم . خوشحال کرد
  . است
 علوم اجتماعی و ارتباطات عالمه را می توان دانشکده - ٢

دانشجوان کرد در آن جا ! کردستان دانشگاه عالمه ناميد
خيلی ها از اين که از کارگران زندانی در . بسيار هستند

اما در کنار آن در . کردستان حمايت می شود استقبال کردند
گپ هايی که می زديم هر دو طرف به اين توافق می 

افع کل انسان ها و خصوصا طبقه کارگر را رسيديم که من
بايد ورای مليت و قوميت و محل تولد و زندگی در نظر 
گرفت و بايد يک همبستگی جهانی حول خواست های 

  .کارگران و کل انسان ها آزادی خواه به وجود بياوريم
 نيز در ياری رسانی به ما  بچه های فعال حقوق زنان - ٣

در صحبت هايی هم که داشتيم در عالمه بسيار کمک کردند 
پيشنهاد می دادند که اين همبستگی را بين جنبش زنان و 

  . کارگری نيز به وجود بياوريم
برخی از دوستان عزيزی که همچنان دل در گروی  - ۴

شيوخ و سرداران تازه شهر دار شده اصالح طلب دارند با 
هم "لحنی به ظاهر دلسوزانه در حالی که با روزنامه ی 

! حسن( ما ا از اين کار های . خود را باد می زدند" ميهن
برحذر می داشتند و تنها راه را شرکت در  !)خطرناکه حسن

دوستان احتماال هر جا صندوق می . انتخابات می دانستند
 دانشجويان  بينند ياد رای دادن می افتند چون تنها کارکرد

 اما نکته جالب برای من. را ماشين رای دادن می دانند
تفاوت برخورد اين دوستان با برخورد همپالکی هايشان 

اين امر نشان می دهد که الاقل در .  دانشگاه شريف بود در
  . عالمه بسيار ضعيف هستند

اما اتفاق جالب امروز اين بود که مهندس موسوی  - ۴
خوئينی ها نماينده سابق مجلس و دبير کل ادوار تحکيم 

هم خود در زندان به وحدت که در سال گذشته چند ماهی 
برای يک کار تحقيقاتی به دانشکده ما آمد و . سر می برد

ما  در همان ابتدا با ديدن ميز ما بروشور ها و تبليغات های
با حالت حيرت زده از ما سوال کرد که آيا نهاد های 

تان مشکل يتی با شما برخورد نکردند و برايحراست و امن
دادم که در دانشگاه های به وجود نياوردند؟ من هم توضيح 

ديگر اين کار را کرده اند اما خوش بختانه در عالمه به 
 حضور پررنگ بچه ها تاکنون نتوانستند اين کار را  خاطر

 همبستگی با  بکنند در ضمن به ايشان تاکيد کردم که
جنبش کارگری به ما اين قدرت را می دهد که در مقابل 

ان که چندان از فضای ايش. زورمداران محکم ايستادگی کنم
دانشگاه های خصوصا اتفاقات اخير دانشگاه عالمه 
اطالعی نداشتند در اين زمينه ها سوال کردند و من هم 

در ضمن گاليه هايی نسبت به کم لطفی . توضيحاتی دادم
دوستان ادوار نيوز در قبال اطالع رسانی اخبار فعاليت های 

ن انتقاد را  که ايشا دانشجويان مستقل را مطرح کردم
در انتها ضمن استقبال از . پذيرفتند قول رفع آن را دادند

طرح ما کمک مالی خود را به صندوق انداختند و با دقت 
  . شروع به مطالعه بروشور ها کردند

در کل برای من به شخصه که مدتی بود از فضای دانشکده 
سابقم دور بودم امروز روز جالبی بود چون به من واقعا 

د که عالمه همچنان زنده است و اين زندگی و ثابت ش
پويندگ اش را با برداشتن گام های عملی در دفاع از 

  .  نشان می دهدکارگرجنبش پيشروی طبقه 

 فؤاد شمس
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!فعاالن حقوق بشر در ايران گزارش ميدهند  

  بر من چگونه گذشت ؟
    زندان اوين-وق بشری کيوان رفيعی فعال حق

  
  به نام آزادی

  با درود به محضر ملت شريف ايران 
ه در يک سال  ا افشای خالصه ی آنچه ک ا ب ر آن شدم ت ب
اخير بر بنده از سوی دولت به اصطالح مهر ورز و عدالت 
محور جمهوری اسالمی گذشت به وظيفه مبارزاتی خود در 

  .راستای افشای نقض حقوق بشر عمل نمايم
ن  وق     م اس حق ر اس ه ب تم ک ری هس وق بش ال حق ک فع ي

ه   ا مجموع اری ب ا همک اعی ب ايف اجتم ده و وظ تعريف ش
ا  ارزه ب دس مب ر مق ه ام ران ب ر در اي وق بش االن حق فع
وان                ان آن در حد ت ناقضين حقوق بشر  و حمايت از قرباني

  .می پرداختم و اساسا فردی تحت تعقيب و متواری نبودم
ر 18در  ا1385 تي م    در خياب ه حک يچ گون دون ه ن ، ب

انون توسط عوامل                ی خالف ق ه عمل بازداشتی يا ارتکاب ب
دم  وده ش وری اسالمی رب ی جمه ه  . امنيت ودن ب پس از رب

رادی           209  که بازداشتگاه امنيتی  و نام آن با سلولهای انف
، چشمهای بسته ،  دوربين ، سکوت و مرگ زمان عجين             

رادی شما      .شده است منتقل شدم    رده  115ره به سلول انف  ب
 ساعت قرار بازداشت 24 روز بال تکليفی 2شدم و پس از  

، بدون تفهيم اتهام توسط مراجع قضايی صادر شد و پس              
 ميليون ريال وثيقه برايم صادر شد اما        500 ساعت   24از  

به جای اجازه تماس به برای توديع وثيقه ، اينجانب را از             
ازجو و          115سلول   ان   3 به اتاق کوچکی به همراه ب  نگهب

م شکستن                ر و در ه منتقل نمودند و به قصد توهين و تحقي
ه         ه بهان د  و ب رون آوردن نم بي روحيه ام ، لباسهايم را از ت
ه               ايم را داشتند ک بلندی مو با قيچی قصد کوتاه نمودن موه
لول    ه س ت ب س از مقاوم ی روی داد و پ ری فيزيک درگي

ی  73انفرادی   ل   برده شدم و اين در حالی بود که حت  از دلي
ر انسانی       د غي بازداشت خود مطلع نبودم و همچنين از رون
و غير قانونی ناراحت بودم و به نشانه اعتراض شروع به           
کوبيدن به درب سلول نمودم سپس من را با چشمان بسته             

يس بازداشتگاه  زد مصطفی کريمی ري د ، وی 209ن  بردن
ه    انی ک ر زم ا ه ه ت رد ک وان ک راض ، عن ه اعت در پاسخ ب

ه هيچ                    ت از ب م و ني مايل داشته باشيم شما را نگه می داري
رار        ود را تک ل خ م عم از ه ه ب داريم و چنانچ م ن ی ه دليل
  .نماييد شما را با دستبند و پا بند در انفرادی نگه ميداريم

ماره  رادی ش ه انف ده را ب پس بن د و 63 س ل نمودن  منتق
دف    ا ه د  و تنه روع ش ته ش ا چشمهای بس ا ب ازجويی ه ب

ازجو ی و   ب ا برچسب زن ا ب ازجويی ه ه ب ت دادن ب ا جه  ه
ا ساير       رای سرکوب و برخورد ب ه ای ب بدست آوردن بهان
ه                  ه ب ود ک ران ب االن حقوق بشر در اي اعضای مجموعه فع
ر         علت اين که اتهام خاصی مطرح نبود بازجويی ها تماما ب

ود    " بی سندی    " تضاد  " اساس مبهمات    ال تکليفی ب . و ب
د            به طوری که در جل     اتی مطرح و در جلسه بع ساتی اتهام

رای  ا  کسی ب ه ه ا و هفت ا روزه ام رخ می داد ي ر اته تغيي
  .رسيدگی به وضعيتم به سراغم نمی آمد

اين در حالی بود که من و خانواده ام از يکديگر بی اطالع              
اب      ه  " بوديم و همواره از داشتن کت ون  " روزنام " تلويزي

ات  " تلفن  " لباس مناسب  " قلم و کاغذ   هواخوری  " مالق
  .و امکان حرکت و ساير امکانات محروم بودم" 

ن    تگيری م د روز پس از دس ه چن دم ک ع ش ازگی مطل ه ت ب
ا                د و ب ه ان دری ام رفت مامورين وزارت اطالعات به منزل پ
ن      ه م ق ب ه متعل وازم ک داری از ل زل مق تن من م ريخ ه ه ب

کالت نبوده را با خود بر ده اند و خانواده ام علی رغم مش   
ده در   ه جستجوی بن ادی ب ای متم ردد و دوری راه روزه ت

الب  اه انق را " دادگ ت زه انونی " بهش کی ق " پزش
د و پس از   ...  بيمارستانها و    ودن من در    3پرداختن اه ب  م

  . زندان اوين از سوی مراجع قضايی تاييد شد 209
ر                      ر انسانی  و غي ار غي ال تکليفی  و رفت اه ب پس از يک م

ه      قانونی به ع   نوان اعتراض اقدام به اعتصاب آب نمودم  ک
س از  تگاه  4پ يس بازداش اعد ري ول مس ا ق  209 روز ب

د                  ی چن ی آب دليل ب اعتصاب خود را شکستم که پس از آن ب
 روز جز  15روزه به عفونت روده ای مبتال شدم و حدود           

ت و  ان عفون ان زم ورم و در هم تم بخ زی نتوانس آب چي
ه آغاز شد  و روز          وان        خونريزی لث های بسياری از درد ت
  .حرکت و خواب از من سلب شد

ه                   ا ب ه آزاد هستی  وي د ک بازجوها بارها به من اعالم کردن
ی    الم م رای آزادی اع اريخی ب ا ت د ي واهی ش زودی آزاد خ

ات  و           ا مالق ی ي ا وعده تماس تلفن ه من می    ... نمودند ي ب
رای                    زی جز اهرمی ب ن مطالب کذب چي امی اي ه تم دادند ک

رادی           فشار   های روحی و روانی نبود و ماهها در سلول انف
و بی خبر و بالتکليف بودن و تحت شکنجه های روحی و     

را جز کسی که نديده است نمی  } اصطالحا معلق  { روانی    
  .تواند درک نمايد

 ماه انفرادی به اين روند غير انسانی         3به هر حال پس از      
ود         د     با توسل به ابزار موجود اعتراض بسياری نم م  و تاکي

ک      ر اساس اصل تفکي ومی ب اق عم ه ات د ب ه باي ودم ک نم
رای            د شما را ب ده اعالم نمودن ه بن ه ب ل شوم ک جرايم منتق
ه محل ديگری            ا عده ب اتاق عمومی جز به نزد اعضای الق

من نيز به بی توّجهی به اصل تفکيک جرايم           . نمی فرستيم 
ی اعتراض نمودم و آنان جهت افزايش فشار روحی و روان         

زد        ه ن ا              2من را ب ا ب ه هر دوی آنه  تروريست فرستادند ک
مصرف روزانه دهها قرص اعصاب و خواب حالت طبيعی           
می يافتند ، آنها بر اساس اصول مذهبی و عقيدتی افراطی            
خويش بار ها بنده را تهديد به مرگ نمودند  و مقدمات آن             
م              مانند شيشه را هم تهيه نمودند و بدين گونه است که رژي

  .ز تضاد عقايد به عنوان ابزار شکنجه استفاده می نمايدا
ه       به هر حال بنده انتقال به نزد ايرانيان را خواستار شدم ک

د   ت می نمودن ررا مخالف ا مک ازجو ه و . ب متشنج شدن ج
ی                     ددا عل ا مج ال از آنج رای انتق ده ب ه بن سلول باعث شد ک
رغم عفونت روده ای دست به اعتصاب آب بزنم که پس از 

ا سلول             209 روز رييس بازداشتگاه     3 ه ي ده گفت ک ه بن  ب
انفرادی و يا همين جايی که هستيد يکی را انتخاب کنيد که            

ود     ر ب يار بهت ا بس رادی از اينج لول انف ا س ابراين . قطع بن
دست نوشته ای از بنده گرفتند که بنده به تقاضای خود  و           
رادی را        ه انف ال ب ای انتق ه تقاض ان نام تن پاي ت نوش جه

  .نموده ام
ماره      رادی ش لول انف ه س ن را ب س از آن م ل 130پ  منتق

ا در             19نمودند و اين بال تکليفی ها همچنان ادامه داشت ت
 امنيت و به نزد بازپرس      14مهر ماه بنده را به باز پرسی        

ه    دام علي ون اق البی را همچ ه وی مط د ک ين راسخ بردن مت
اط ب   ام و ارتب ه نظ غ علي ق تبلي ت  از طري ای امني ا گروهه

  معاند نظام به عنوان اتهام عنوان و آخرين دفاعيات را از 
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  بر من چگونه گذشت ؟
ه من را         ه چرا وثيق بنده اخذ نمودند و در جواب اينجانب ک

 قبول نمی کنند  عنوان نمودند که دادگاه انقالب اختيارات 
در                     ا هر چق نم ت ول نمی ک ه شما را قب ويژهای دارد و وثيق

  .بازداشت باقی بمانيدالزم باشد در 
تن      انواده و داش ا خ اس ب ون تم البی همچ ال مط ر ح ه ه ب
وردنظرم را      ل م ان وکي ه ايش دم ک تار ش ل را خواس وکي
د و   از نداري ل ني ما وکي د ش د و گفتن اب نمودن جاسوس خط
د خود را می             ورد تايي ل م رای شما وکي ا ب اگر الزم باشد م

اری    گيريم و برای تماس تلفنی من با منزل هم عمال           هيچ ک
  .صورت نگرفت

دا  ل پي ذ وکي ورد اخ ا در م ا بازجوه ه ب پس از مشکالتی ک
ددا در  ودم مج ر 25نم از  1385 مه ان ب ه هم ن را ب  م

پرسی بردند و اتهامات جديدی همچون شرکت در تجمع و            
ن را     د و م افه نمودن ات اض ه اتهام ع را ب دازی تجم راه ان

  . نگه داشتند130بازهم در انفرادی شماره 
ه رياست         13 به شعبه     1385 آذر   15در   اه انقالب ب  دادگ

دافع            " قاضی سادات بردند     ل م دون حضور وکي " دادگاه ب
نماينده دادستان و به صورت غير علنی برگزار شد و خود       

د و            ه   10قاضی بر خالف قانون کيفر خواست را خوان  دقيق
اعم در خواست   ا دف ه تنه د ک ده داده ش ه بن اع ب فرصت دف

ود         ارايه ا  اه ب سناد اتهامم از سوی وزارت اطالعات به دادگ
رادی                 ، پس ا ز يک ماه از دادگاه در حالی که در سلول انف
ه       ما ب ده ش ه پرون د ک وان ش ودم عن دور رای ب ر ص منتظ

  .بازرسی عودت داده شده است و تداوم بالتکليفی 
ه 190 پس از 1385 دی 21در   روز 7 روز بازداشت ک

ب و وحش   يط رع لول 183ت و آن در مح  روز آن در س
ی گذشت ،   ا ی روحی و روان واع شکنجه ه ا ان رادی ب انف

اقی      121پس از آن به اتاق عمومی        ه ات ا       6*5 ک ر  و ب  مت
ت  ا  19جمعي ين تماس ب ازه اول دم و اج ل ش ود منتق ر ب  نف

ده داده شد  و              6منزل پس از بيش از       ه بن ری ب  ماه بی خب
ر     خانواده من پس از اين مدت طوالنی موف        ق به دريافت خب

اری ويروسی         . سالمتی من شدند   وعی بيم در همان زمان ن
 شايع شده بود که به علت عدم رسيدگی پزشکی            209در  

ه آن                     ه صورتی ب وديم  و شخصا ب تال شده ب همه به آن مب
بيماری مبتال شده بودم که همراه با سرفه از مخاطم خون      

دگی خارج می شد و به علت بسته بودن محيط و عدم رسي             
  . ماه با آن بيماری به سر برديم2حدود 

دود    ا ح ه مجموع ه   2در هفت تيم ک وری داش اعت هواخ  س
اقی   ود از ات ارت ب ا 6*5مکان هواخوری عب ه تنه ر ک  مت

ه ای        ود و هفت بک آن ب قف مش لول س ا س رق آن ب  10ف
زل داشتيم و روزهای تکراری و                 ا من دقيقه اجازه تماس ب

د و در آ رار ميش ی تک ال بالتکليف ای س رين روزه  85خ
ود و از وی    ار نم ده را احض در بن ان پ ات گرگ اداره اطالع
د و         يدن از عقاي ت کش رای دس ده ب ا بن ود ب ته ب خواس
د روز پيش از         د و آخرين جلسه چن فعاليتهايم صحبت نماي

  .عيد  با بازجو ها بر همين محور بود
اما من نتوانستم و نمی توانم از دفاع بدون تبعيض حقوق              

ا اق  انس ز در ات وروز را ني د ن ان عي ردارم ، زم نها دست ب
اد شما                کوچک خود با دلی پر اميد و ايمان به راه خود با ي

وروز نشستيم           ر سر سفره ن ه هر حال    .هموطنان عزيز ب ب
ده       ر بن ار ب ای فش امی ابزاره ات از تم " وزارت اطالع

ه        ن دادن ب مجموعه و تعدادی از اعضای مجموعه جهت ت
ا   ن     خواسته های آن دی از اي ا امي ا ن د  و ب ن استفاده نمودن

 وزارت 209 من را از بند  28/1/1386روش  در تاريخ 
ه سالن       اه      6اطالعات ب درز گ ان          7 ان ه مي ن و ب دان اوي  زن

ی        زندانيان عادی جهت استفاده از تاکتيک تضاد عقايد  و ب
  .اعتنا به اصل تفکيک جرايم منتقل نمودند

اه    ه دادگ ت ب ل     در اول ارديبهش ه دلي ه ب دم ک ل ش منتق
از             اهم ب خودداری نماينده دادستان و وزارت اطالعات دادگ
ی و       اعتها معطل اد و س ق افت ه تعوي د و ب زار نش م برگ ه

  .خستگی و فشار عصبی آن برای من باقی ماند 
ه وزارت اطالعات         1386/ 2/ 30در تاريخ     با خبر شدم ک

زايش فشار    رای اف ر انسانی زده و ب ل غي ه عم ر دست ب ب
وده است و              دری ام نم بنده اقدام به يورش مجدد به منزل پ
راه         ه هم رادرم را ب د ب اعاتی بع واهر و س در و خ دا پ ابت
ن عمل                    ه اي د ک رده ان ه اداره اطالعات ب زل ب لوازمی از من
ات و گذشت                ان تحقيق غير انسانی و غير موجه  پس از پاي
ر                 دان سند ب وجيهی جز فق ه ت يکسال از بازداشت هيچ گون
ق       ن از طري ر م ار ب زايش فش رای اف الش ب ن و ت ه م علي

  .ايجاد مشکل برای اعضای خانواده ام ندارد
د و          22به هر حال خانواده ام ساعت          آن شب پس از تهدي

رداد      اريخ اول خ دند و در ت ازجويی آزاد ش ه 1386ب  ب
تان و وزارت      ده دادس م نماين از ه ه ب دم ک ل ش اه منتق دادگ

ات از حضور در دادگ م  اطالع از ه وده و ب ودداری نم اه خ
  .دادگاهم به تعويق افتاد و من همچنان بال تکليف مانده ام

اريخ  ار  13/3/1386در ت انواده ام را احض ددا خ  مج
ه دارد     ان ادام د همچن ن رون د و اي ل    . نمودن ه دلي ون ب ا کن ت

ات                 ه مالق انواده موفق ب ا خ عدم اجازه مال قات حضوری ب
 از اعضای مجموعه فعاالن      تن 11آنها نشده ام و همچنين      

ازجويی و      ته ب ال گذش ی يکس ران در ط ر در اي وق بش حق
ه        ر ک انی ديگ ر انس ال غي ياری اعم د و بس ده ان د ش تهدي
روزی دستان تاريخ افشا خواهد نمود و اينکه  جرم من و       
دی   دون تبعيض و مرزبن اع ب ا دف ا و تنه همکاران من تنه

را      ر در اي وق بش ض حق ان نق ی از قرباني وده و سياس ن ب
اکنون با تمامی فشارها و سختی ها حاضر نيستم لحظه ای           
از دفاع از حقوق انسانها و مبارزه با ناقضين حقوق بشر        
وع     ه طل د ب ا امي ن مشکالت را ب امی اي ردارم ، تم دست ب
واهم   ل خ ود تحم ان خ ه همنوع دالت و عشق ب يد ع خورش

  . نمود
  زنده باد آزادی  و برابری

    زندان اوين-قوق بشری کيوان رفيعی فعال ح
14/3/86  
 

 

…………………………………… 
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ارزش فرد را با دشمنانش ارزيابی "اگر ضرب المثل قديمی 
صحيح باشد، در اينجا از توصيه نامه های " می کنند

ارزشمندی که چپ های رفرميست در ذيل بخش اول اين 
  .نمودند، کمال تشکر را دارمنوشته نثار اينجانب 

  کميته های سوسياليستی: قسمت دوم
  و  پارادوکس سنديکا" لغو کار مزدی"

نيست که مانع ايجاد ارتباطی " سنديکاليسم"البته اين تنها بينش 

مستحکم و انقالبی ميان کارگران سوسياليست و توده ِی کارگری 

انقالبی "ه ی ديدگاه ديگری نيز در مقطع کنونی از زاوي.  می شود

.  روش انقالبی را نفی کرده و عمًال سد راه آن می گردد" گری

" رفيق عليرضا خباز، کارگر جوشکار و يکی از  امضاء کنندگان 

فراخوان کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري هزاران 

در مقاله ای به " لغو کار مزدی" در شماره ِی يک نشريه "کارگر

  :می نويسد" اد تشکل های نوين کارگریپيش بسوی ايج"عنوان 

.  نوع مطالبات کارگران ايران گسترده و فراگير و سراسری است "

همچنين ويژگی مهم ديگر در اين مطالب شکل کالن آن است، مثل 

مقابله با خصوصی سازی، حفظ تأمين اجتماعی، مقابله با 

خراج مقابله با ا... قراردادهای موقت کار، خواست تشکل مستقل و 

ها و بيکاری سازی های سراسری و بيمه بيکاری را می توان به 

  .اين نوع مطالبات اضافه کرد

مسئله ی حضور سياسی کارگران در عرصه های اجتماعی به 

نمونه های عينی اين مهم را می .  عنوان يک مطالبه ی مهم است

توان هم در نوع شعارهای کارگران در تجمعات و تظاهرات 

 قلب نظام سرمايه داری را نشانه گرفته اند ديد و هم کارگری که

شيوه های اعتراضی گوناگون عليه اخراج و بيکاری سازی ها و 

تعطيلی واحدهای توليدی، و تصميم گيری در شيوه ی شرکت در 

اين نوع مطالبات و .  انتخابات را نيز می توان به آن اضافه کرد

ديد با سطح کميت طبقه کارگر  و حضور کارگران نسل ج

تحصيالت باالتر و رشد سرمايه های کالن و ورود آنها به ايران و 

حضور بيش از پيش سرمايه خصوصی و غيره، همه و همه نياز 

کارگران به تشکل های فراگير و سراسری را در رشته های 

صنعت نفت، .  مختلف توليدی صنعتی و خدماتی افزايش داده است

 و  غيره نيازمند تشکل های پوشاک، ساختمان، خودرو سازی

.  کارگری قوی هستند که مطالبات کالن کارگری را پيگيری کنند

از طرفی، تشکل های سنتی در سطح جهانی تجربه شده اند و نا 

گران نيازمند تشکلی کار.  کارآمدی آن ها به اثبات رسيده است

هستند که بتواند  مطالبات سراسری کارگران را پاسخ گو باشد، 

.   موجود متفاوت باشدساختار تشکيالتی آن با تشکل های سنتی

از تنگ نظری های .  يانات سياسی و دولت باشدرمستقل از ج

صنفی فاصله گرفته و بتواند نقش آموزش کارگران و سازماندهی 

در هر دولتی با هر .   جديد و وسيع بعهده گيردآنها را در عرصه

با فرقه گرايی و .  نوع ايدئولوژی ماندگار و متداوم باشد

کارگران را از .  بوروکراتيسم و سنديکاليسم مرزبندی داشته باشد

در نهايت و در چشم انداز کلی سيستم کار مزدی را .  هم جدا نکند

ص ."( ود قرار دهدهدف قرار داده و لغو کار مزدی را اساس خ

  )44 و 43ص 

خوب، اين خواسته ها تا زمانيکه آرزوی قلبی يک مبارز را تشکيل 

اما هنگاميکه می خواهد به يک رهنمود .  می دهد، اشکالی ندارد

آن چه تشکلی خواهد .  مشخص تبديل شود، باعث تعجب خواهد شد

، فراگير هم "لغو کار مزدی"بود که در عين اساس قرار دادن 

چشم "اشد؟  آن چه تشکلی است که سوسياليست است، چرا که ب

، يعنی کل "انداز کلی سيستم کار مزدی را هدف قرار داده

" مستقل  از جريانات سياسی"سرمايه داری را، اما ) سيستم(نظام

پديده " تشکل"است؟  مشکل عملی چنين شعارهايی در اينست که 

.   اش مجرد نمی باشدای انتزاعی نبوده و از عناصر تشکيل دهنده

لغو کار "باشد و در عين حال " فراگير"اگر تشکلی قرار است 

را اساس فعاليت های خود  قرار دهد، پس عناصر تشکيل " مزدی

دهنده اش می بايست همگی سوسياليست و ضد نظام سرمايه داری 

آيا رفيق خباز معتقد است که کليه ی کارگران ايران .  باشند

 و يا به آگاهی سوسياليستی دست يافته اند؟  اگر سوسياليست اند؟ 

از تنگ نظری " چنين است، پس چه نيازی به تشکلی دارند که 

نقش آموزش کارگران و های صنفی فاصله گرفته و بتواند 

؟  " را در عرصه های جديد و وسيع به عهده گيردسازماندهی آنها

با اين محتوا و اگر چنين نيست، پس چگونه انتظار دارند که تشکلی 

  بتواند تمامی کارگران را به صفوف خود جذب کند؟  

همانطور که گفتيم، هيچ تشکلی در فضا تشکيل نيافته و در زمان و 

اکثريت قابل . مکان عينی و از افرادی واقعی تشکيل می شود

مالحظه ای از کارگران ايران نه تنها سوسياليست نيستند، بلکه 

ِ  مذهبی و بعضًا تحت تأثير ايدئولو ژی های ضد سوسياليستی

گويا رفيق خباز در جامعه ی ديگری .  قرار دارند" سنديکاليستی"

زندگی می نمايد، هر چند که در هيچ نقطه ای از جهان و در هيچ 

مقطع تاريخی ای ما شاهد آن نبوده ايم که تمامی جمعيت کارگری 

 به بخصوص در ايران، بسياری از کارگران. سوسياليست باشند

علت تجربه ی تلخی که از سياست بازی بورژوازی حکومتی و 

اصالح طلب داشته اند و نتيجه ی مبارزات سياسی مستقل را 

را می " سياسی"و " سياست"سرکوب و زندان می دانند، تا کلمه ی 

گيری اين واقعيت،  البته در شکل.  شنوند، گريزان می گردند

برای اينکه کارگران .  ه استديدگاه سنديکاليستی نيز بی اثر نبود

ايرانی به آگاهی طبقاتی رسيده و سوسياليست شوند تا خواستار 

گردند، نياز به "سيستم کار مزدی"عضويت در تشکلی عليه 

حال اگر رفيق خباز .  آموزش و تجربه های عينی مبارزاتی دارند

با ادعای ما موافق است، يعنی قبول دارد که توده ِی کارگری بايد 

   طريق آموزش و تجربه به آگاهی طبقاتی و علم مبارزه طبقاتی از
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دست يابد، ظرف تشکيالتی و يا بعبارت ساده تر، اين کالس درسی 

و شاگرد را در ) قشر آگاه و با تجربه کارگری(را که آموزگار 

 خود جای می دهد، کدامست؟  تجربيات گذشته جنبش کارگری در

مقاطع زمانی و مکان های جغرافيايی به ما نشان داده که اين 

همين سنديکا ها و اتحاديه ها، يا به عبارت ) يا کالس درس(ظرف

می باشند، هر چند که وظايف شان " تشکل های سنتی"خودشان، 

يعنی تشکالتی که بنا بر ماهيت و اهداف . منحصر به اين نمی باشد

ه  توضيح داديم، توده های شان، همانطور که در بخش گذشت

کارگری را بدون نياز به آموزش قبلی، فقط به صرف کارگر بودن 

شان و برای مبارزه جهت تحقق خواسته های روزمره و اقتصادی، 

در چنين ظرفی است که قشر پيشروی .  به خود جذب می کند

کارگری در کنار ديگران قرار گرفته و با در آميختن آموزش های 

 اقتصادی، آگاهی سوسياليستی و –ين مبارزه طبقاتی نظری در ح

حال اگر ما .  تجربه مبارزاتی خود را به ايشان منتقل می کند

بخواهيم تشکالتی فراگير را سازمان دهيم که پيش شرِط شرکت 

باشد، " هدف قرار دادن سيستم کار مزدی"توده ِی کارگری در آن 

 نداشته باشد حق ندارد تا کودکی سواد: حکم آن را دارد که بگوييم

که مضحک بودن چنين حکمی آنقدر ! در کالس اول نام نويسی کند

يعنی همانطور که .  واضح است که نياز به توضيح بيشتری ندارد

آن کودک بی سواد نمی تواند وارد کالس اول شود و تا آخر عمر 

بيسواد می ماند، توده ِی کارگر بی تجربه و غير سياسی نيز نمی 

 وارد تشکيالتی شود که قرار است در آن مورد آموزش و تواند

  . تربيت طبقاتی قرار گيرد

در اينجا ممکن است رفيق خباز بگويد که فکر اينجايش را هم کرده 

آنچه پاسخگوی نياز فعلی : " است مثًال ممکن است بگويد که

کارگران در عرصه مبارزه طبقاتی است ايجاد کميته های کارگری 

در نبود تشکل های مستقل کارگری، .  بزرگ استدر صنايع 

کميته های کارگری می توانند بستر ساز ايجاد شوراهای مستقل 

اين کميته ها می توانند با ايجاد ارتباط سراسری و .  کارگری باشند

فراگير نقش مهمی در سازماندهی توده ای کارگری برای دستيابی 

  هر واحد توليدی می .به مطالبات اساسی طبقه کارگر ايفا کنند

تواند با هويت دادن به مبارزات روزمره کارگران حول مطالبات 

آنان کميته کارگری خود را با حضور کارگران پيشرو سازمان 

رفيق : سوأل خود را تکرار ميکنيم)  45 و44ص ص ." (دهد

شما که قرار است در هر واحد توليدی " تشکل نوينِ "عزيز،آيا اين 

با ايجاد ارتباط سراسری و فراگير نقش مهمی در "تشکيل شود و 

مبارزات کارگران "ايفا کند و به " سازماندهی توده ای کارگری

، "با حضور کارگران پيشرو سازمان دهد... حول مطالبات آنان

می " هدف قرار دادن سيستم کار مزدی"دارای پيش شرِط سياسیِ  

تشکل "تفاوتی با باشد يا نه؟  اگر پاسخ شما منفی است، پس هيچ 

و .  سنديکا و اتحاديه نداشته و دعوا بر سر نام آن است" های سنتی

اگر پاسخ شما مثبت است، آن زمان مثال کودک بی سواد و پيش 

شما " تشکيالت نوين"شرط راه يافتن اش به کالس اول مصداق 

  . خواهد بود

  کميته های سوسياليستی کارخانه و محالت 
" شکل نوين"ب تر می گردد که اين رفيق اما موضوع زمانی جال

.  را نشان داده و مدعی ميگردد که چنين تشکالتی عينيت دارند

اين کميته ها در يکسال اخير توانسته اند با ايجاد : "... دقت کنيد

انگيزه در کارگران واحد توليدی خود و برقراری ارتباط اجتماعی 

ماعی بيرون از بين مسائل و مطالبات داخل واحد و مسائل اجت

حرکت .کارخانه جايگاه خود را در مبارزه ی کارگری تقويت کنند

کارگران کارخانجات توليدی تهران برای ايجاد کميته کارگری و 

نقش اين کميته در اطالع رسانی و انتشار مطالبات کارگران اين 

کارخانه و به ويژه سازماندهی اعتصاب کوتاه مدت در حمايت از 

ر شده ی سقز می تواند الگوی و خدماتی ديگر کارگران دستگي

  )45همانجا، ص . " (برای ايجاد کميته های مشابه باشد

البته کميته های سوسياليستی که کارگران و ديگر سوسياليست ها را 

نمی باشد و اساس کار حزبی " تشکل نوينی"در خود جای می دهد، 

حل کار نبوده اين کميته ها نيز محدود به م.  را تشکيل داده است

بلکه در مناطق و محله های کارگری حاضر بوده و به سازماندهی 

کارگران و خانواده های ايشان، همچنين دانشجويان و زنان و ديگر 

محدود کردن نقش کميته .  جنبش های اجتماعی مشغول بوده اند

های سوسياليستی به کارخانه ها، بيانگر ديد بسيار محدود و سطحی 

هندگان آن نسبت به مبارزه ِی طبقه کارگر و اهداف ِ پيشنهاد د

چپ انقالبی در زمان گزينش عملکرد و .  استراتژيک آن می باشد

تاکتيک های خود بايد همواره هدف نهايی را مد نظر داشته و 

پس اگر هدف نهايی .  اشکالی را که مناسب با آنها است اتخاذ کند

شوراهای کارگری در سوسياليست های انقالبی انتقال قدرت به 

محل کار برای کنترل توليد و ابزار توليد و خالصه اجتماعی کردن 

است، می ) لغو سيستم کار مزدی(مالکيت ابزار توليد و روند توليد 

بايست که بتواند از قدرت سياسی به دست آمده و روابط حاکميت 

و  همچنين می بايست فرهنگ کار و .  حراست کند) شوراها(نوين 

.  گی اجتماعی را در سطح کل جامعه اشاعه داده و مسلط کندزند

اين اهداف را نمی توان تنها با استقرار قدرت در محدوده ِی 

کارخانه و محل کار  به دست آورد، بلکه بايد با تشکيل شوراهای 

مناطق و محله ها کل جمعيت جامعه را نيز درگير اعمال مستقيم 

يدن به چنين اهدافی، در حال و الزمه ی رس.  قدرت سياسی نمود

حاضر،  تشکيل کميته های سوسياليستی در محل کار و مناطق و 

و اشاعه ... محله های زندگی کارگران و دانشجويان و زنان و 

نظرات و افکار کمونيستی و استفاده از هر موقعيتی برای دامن 

زدن به اعتراضات مردمی و اقدامات مستقيم در سطح گسترده ِی 

  .عی استاجتما

رفيق خباز طوری درباره ی عملکرد کميته ِی مورد نظر خود 

  صحبت می کند و آن را الگو قرار می دهد که گويا کميته های 
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..." کميته پيگيری "و يا ..." کميته هماهنگی "امروزی، از جمله 

کارگران نمونه ای از کميته های سوسياليست هستند و عملکرد 

اما آيا چنين .  پيشروی ما از چارچوب کار محفلی فراتر رفته است

چيزی واقعيت دارد؟ با رجوع به اعضای متشکل در اين کميته ها و 

آقای .  تجربيات چند ساله ی آنان متوجه می شويم که چنين نيست

نامه ای به آقای مهدی رياضی در مورد عملکرد محمد اشرفی در 

من در رابطه با شما و ديگران ... : "  می نويسد..."کميته پيگيری "

کاری ندارم ولی اعالم ميکنم که يکی از سوغات های " فعال

حاکميت ديکتاتوری برای کل جامعه زير سلطه به خصوص 

ت اپوزيسون حاکميت بيماری سکتاريستی است که از خصل

ديکتاتوری حاکميت نشات گرفته و بر عمق جامعه تابش ميکند و 

بنابراين در . بازتاب آن از درون تشکلهای اپوزيسون ظاهر ميگردد 

وجود تمام ما و ديگر تشکلها و گروها بال استثنا رگه های 

سکتاريسم وجود دارد که اين نشانه جامعه ای تحت سلطه 

 انعکاس می يابد در اين ميان سکتاريستی است که به ديگر نقاط نيز

 ماری خواهد شد که آگاهانه مبارزهگروهی موفق به خروج از اين بي

  . کند

.  علت اينکه کميته نتوانست به پيام های حمايت جواب بدهد -1

حذف از طرف يک نفر نبود بلکه کليه نمايندگان با هم اختالف 

 کرده به خصوص افرادی که در حال حاضر کناره گيری. داشتند 

و چون روش اتفاق .مانع حرکت کميته بودند" اين افراد دايما.اند 

آراء را برای پيش برد نظرات محفلی خود به کميته تحميل کرده 

بنابراين تا آخرين لحظه نيز نتوانستند در رابطه با جواب . بودند 

به دنبال آن نتوانستند .دادن به مکاتبات کميته به اتفاق آراء برسند 

 .انتخاب کنندسخنگو 

آقای عظيم زاده با تمام توان سعی می کرد افرادی را که "  اتفاقا-2

حتی .  کرده اند و اطرافيان آنها را در کميته نگهدارد کناره گيری

به صورت نان قرض دادن در رای گيری ها برايشان آراء جمع 

می کرد ، يعنی اگر حمايت ايشان از آن افراد نبود آن افراد هيچ 

. (( نميتوانستند به اندازه ای که نماينده شوند رای بدست آورندوقت 

ولی بدنه کميته به اين .))بماند...البته حاال به چه دليل و چگونه 

کميته . اعتقاد رسيده بود ، که با وجود اين افراد در صدر کميته 

و جالب است .هيچ وقت نخواهد توانست حتی يک قدم به جلوبردارد

ده در مقابل اين خواست اعضا مانند بقيه نمايندگان که آقای عظيم زا

ايستاده بود و از افرادی که مانع حرکت و پويايی کميته بودند دفاع 

تا اينکه تعدادی از اعضا ی کميته جدا از نمايندگان . می کرد

از اعضا بخواهند مجمع عمومی ناتمام " تصميم گرفتند مستقيما

ورد همين افرادی که شما به پس از اين م.چهارم را برگزار کنند

و .) مانع برگزاری مجمع عمومی بودند ( عنوان قربانی نام ميبريد

اين افراد درست زمانی کناره گيری کردند که خود را در مقابل 

در نتيجه متوجه شدند که ديگر .تصميم قطعی اعضا مشاهده کردند

امکان ندارد بتوانند مانع بر گزاری مجمع عمومی جهارم شوند 

 ميگويم آنها برای  ولی من. بنابراين اعالم کناره گيری کردند .

اينکه مجبور به جوابگويی نسبت به اعمال ضد جنبشی خود نشوند 

نامه (....".  و شانه از مسئوليت خالی کنند ، در واقع فرار کردند

     ...")کميته پيگيری "ياضی در مورد عملکرد ای به آقای مهدی ر

  

برای .  البته کميته ی هماهنگی نيز در همين اوضاع گرفتار است

تبيين چنين مشخصه ای می توانيم به نامه ی آقای رضا مقدم با 

ايشان در اين .  رجوع کنيم" ارزيابی از کميته هماهنگی "عنوان 

" بارو"در نشريه ِی  که 1386 فروردين 23مقاله که به تاريخ 

الزم به ذکر است که اعضاء کميته : " منتشر گشته می نويسد

هماهنگی در قبال يک نقشه عمل درباره فعاليت اصلی خود که 

حتا همان حد از تفاوت .  ايجاد تشکل است، نظرات يکسانی ندارند

نظرات اعضاء کميته هماهنگی که علنی شده بيانگر وجود نظرات 

منتهی . ه خط رسمی و فعاليت های تا کنونی استانتقادی نسبت ب

يک بررسی عينی از عملکرد کميته هماهنگی نمی تواند خود را به 

تفاوت نظرات درونی اين تشکل مشغول سازد بلکه بايد بر مواضع 

اعالم شده علنی و عملکرد تا کنونی کميته هماهنگی استناد کند، 

ز اعضاء کميته مواضع علنی و عملکردی که به نظرات بخشی ا

  ) 1ص ." (هماهنگی نزديک است و الجرم از بقيه دور

نام گرفته که معتقد است " دمکراسی کارگری"البته ما مخالف آنچه 

می توان در يک تشکيالت حامل نظرگاه های مختلف و متفاوت 

بود نيستيم و خود نيز برخوردهاِی سرکوبگرايانه ِی استالينيستی در 

مشی "بط شبه نظامی مسلط بر تشکالت سازمان های چپ و روا

اما آيا می توان در .  دوران گذشته را محکوم می کنيم" چريکی

يک تشکيالت، ديدگاه هايی آنچنان متفاوت و مخالف همزيستی 

داشته باشند که امکان دادن حتا يک گزارش و يا پيوستن به يک 

ه کميت"ائتالف را غير ممکن سازد؟ در چنين حالتی چگونه چنين 

برقرار سازد و يا " ارتباط سراسری و فراگير"می خواهد " ای

ايفا کند؟  اتفاقًا در " نقش مهمی در سازماندهی توده ای کارگری"

مورد اينکه، شرايط کنونی مبارزه طبقاتی ايجاد کميته های 

را می طلبد با " براندازی سيستم کار مزدی"سوسياليستی، با هدف 

 اما برخالف ايشان کميته هاِی موجود را رفيق خباز کامًال موافقيم،

ندانسته و معتقديم که ديدگاه های متفاوتی که اصول آنها " الگو"

باعث رکود فعاليت کميته ها می شوند بايد از دست يکديگر خالص 

شده و برای رسيدن به توافق، در شکل کميته های مجزا 

ايط کار اين کميته ها با داشتن شر. اختالفاتشان را دنبال کنند

مشترک در سنديکا ها و ديگر انجمن های صنفی می توانند در 

حين اتحاد عمل، مبارزات سياسی و نظری خود را دنبال کنند تا 

  .  نهايتًا به برنامه ای مشترک و يا برنامه هايی متفاوت دست يابند

در مورد شکل مبارزه ی اين کميته ها با الگوی ارائه شده توسط 

کميته های "بطور صريح تر، با الگوهای موجود از آقای خباز، يا 

  شکل باز و علنی کار آنها، امکان .  موافق نيستيم" سوسياليستی
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.  هرگونه عمل جدی و پراتيک انقالبی را از ايشان گرفته است

شايد چنين شکلی هنگام نبود مبارزات صنفی سازمان يافته و برای 

عالين چپ، در مقطع نبود شرايط گسترده ِی کار عملی بقای ف

مشکل ساز نبوده است، اما اينک که جنبش های مختلف اجتماعی 

می روند تا در آينده ای نزديک به شکل فراگير و سراسری ذر 

آيند، تداوم چنين شکلی از فعاليت باعث فروپاشی و نابودی آنها 

ميته های ک"البته اين به شرطی است که .  خواهد گشت

بخواهند وارد پراتيک انقالبی شده و مبارزات " سوسياليستی

اگر ما .  کارگری را به اهداف کوتاه مدت و درازمدت آن برسانند

از هدف کوتاه مدت و درازمدت طبقه کارگر دارای درک متفاوتی 

نيز از هم " کميته های سوسياليستی"باشيم، مسلمًا در محتوا و شکل 

  .جدا می گرديم

  داف و وظايف کميته هااه
اگر هدف درازمدت ما الغاء  نظام سرمايه داری و دگرگونی 

" کار مزدی"بنيادين و راديکال کليه روابط و مناسبات آن، از جمله 

باشد، و اين را تنها از طريق مبارزه طبقاتی برای جايگزينی 

حاکميت سرمايه با شوراهای کارگری و منطقه ای بدانيم ، رجوع 

بيات چپ انقالبی در اوايل قرن بيستم و به خصوص به تجر

تجربيات حزب بلشويک روسيه می تواند گنجينه ای از راه حل ها 

اما ما شاهديم که دقيقًا در چنين زمانی، عده ای با .  را ارائه دهد

خواندن اين الگوهای تاريخًا موفقِ  جنبش کارگری و سر " سنتی"

رار دادن تشکالتی غير منسجم و الگو ق" تشکالت نوين"دادن شعار 

از لحاظ نظری و علنی از لحاظ سازمانی، ما را به نا کجا آباد فرا 

البته از زاويه ی ديد ما نسبت به اهداف کوتاه مدت و . می خوانند

چرا که ما معتقديم رسيدن به .  درازمدت طبقه کارگر چنين است

ه کار بستن اهداف باال تنها از طريق تداوم مبارزه ی طبقاتی و ب

علم آن در مراحل مختلف و مناسب با شرايط عينی مبارزه امکان 

نيز در اين موارد با ما " لغو کار مزدی"اما آيا رفقای .  پذير است

: " هم عقيده هستند؟  به ادامه ِی صحبت های آقای خباز دقت کنيد

کميته های . تشکل شورايی از مهم ترين مطالبات کارگران است

توانند با آگاهی گری و سازماندهی کارگران حول اين کارگری می 

مطالبه چشم انداز ايجاد شورا های مستقل کارگری را روشن تر 

، "مهمترين مطالبات کارگران"اين گفته، ) 45همانجا، ص "(کنند

يعنی چه؟  آيا اين بدين معنا است که کارگران از سرمايه داران و 

را در خواست می " ریايجاد شوراهای مستقل کارگ"حکومت آن 

کنند؟  و انتظار دارند که که سرمايه داران و حاکميت شان آن را به 

منظور آقای خباز .  ايشان تفويض دارند؟  مسلمًا اينطور نيست

کميته ها رسيدن به تشکل شورايی است " هدف"اينست که مهمترين 

.  در اينجاست که ما متوجه اصل اختالف خود با ايشان می شويم.  

در جاييکه ما می خواهيم از طريق پيشبرد و اعتالی مبارزه جاری 
طبقاتیِ کارگران و ضربه زدن به ساختار عينی حاکميت سرمايه، 

لغو کار "به لغو نظام و مناسبات سرمايه داری نائل آييم، رفقای 
به آن " تشکل و سازماندهی طبقاتی"ميخواهند از طريق " مزدی
ه آقای خباز مبارزه ِی کميته ها را بر به همين علت است ک  .برسند

  .  متمرکز می سازد" تشکيل شوراها"مطالبه 

  

شوراها و تشکالت "برای اينکه متوجه شويم که  چگونه شعار 

ما را به نا کجا آباد رهنمون می سازند، و اينکه اين " نوين

قرار است چه محتوايی داشته باشند و يا اينکه چه اهدافی " شوراها"

از آقای ناصر " جنبش کارگران معلم" بال کنند، به مقاله ِی را دن

رجوع "  لغو کار مزدی"پايدار، يکی ديگر از معتقدين به نظرگاه 

" ايشان پس از نقِد کانون های صنفی معلمان، بعنواِن .  می کنيم

رضايت به اين نوع سازمانيابی يعنی بستن چشم اميد به دولت 

... ر ورطه اين توهم زيانبار سرمايه داری و فرو غلطيدن د

به ايشان تشکيل شوراها " چهارچوب قانونيت و قانونمداری سرمايه

معلمان بايد بعنوان بخشی از طبقه کارگر به : " را پيشنهاد می کند

شوراهائی که ظرف مبارزه . صورت شورائی متحد و متشکل شوند

آنها ضد سرمايه داری آنها و مرکز حضور خالق و متحد همه آحاد 

رفرميسم چپ تاريخًا تالش کرده است تا معلمان را به عنوان . باشد

يک نيروی غيرکارگری، از بدنه جنبش طبقاتی توده های کارگر 

جدا و به تسمه نقاله دموکراسی طلبی رفرميستی و فراطبقاتی تبديل 

معلمان به لحاظ کثرت عناصر فعال سياسی در همه دوره . نمايد

داشته اند، اما فعاالن سياسی اين بخش از ها، وضعيتی چشمگير 

طبقه کارگر بسان فعالين سياسی ساير بخش های آن، زير فشار 

توهمات سوسيال خلقی و دموکراسی جويانه بسيار کم قادر به ايفای 

نقش راديکال طبقاتی در سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری طبقه 

اين روند نقطه پايان معلمان فعال کارگر می توانند بر . خود شده اند

می توانند در نقش واقعی آگاهان جنبش لغو کار مزدی . بگذارند

برای سازمانيابی آنان می توانند و بايد . طبقه شان ظاهر گردند
 .سراسری جنبش کارگری عليه نظام سرمايه داری تالش کنند

مبارزات معلمان برای حصول مطالبات جاری روزشان، بايد بستر 

سازمانيابی آگاه آنان برای پيوند با ساير کارگران و تالش فعالين 
جنبش کارگران معلم، سايت " ( .سراسری مبارزه طبقاتی گردد

پس می بينيم که بعد از تشکيل شوراهای )  سيمای سوسياليسم

مستقل، هدف، ساخت شورای بزرگ تری است که تمام طبقه 

اصطالحاتی . " ..کارگر را در بر گيرد و از آنجاييکه برای ايشان 

   در رابطه با جنبش کارگری مفاهيمی »خارج و داخل « از نوع

در هر نقطه از جهان خود را آحادی از کارگران . بی معنی هستند

و جنبش کارگری آن ديار می بينيم و شرکت فعال در مبارزات 

جاری طبقه کارگر، حضور مؤثر کمونيستی در اين جنبش و 

برای سازمان دادن ضد کار مزدی همراهی و همکوشی با فعالين 
را امر مبرم و محتوم خويش  جنبش ضد سرمايه داری کارگران

فعالين جنبش لغو کار مزدی چه " بيانيه ِی . " ( تلقی می کنيم

  تشکيل شوراهای "، پس گام بعدی نيز فعاليت برای ")هستند؟ کسانی
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 يعنی اينکه در عوض تشکل و . است" لغو کار مزدی جهانی

سازماندهی طبقه کارگر برای پيشبرد مبارزه ی طبقاتی با هدف 

انقالب در ساختار حکومتی و آغاز گذارِ  سوسياليستی، اين رفقا 

مبارزه طبقاتی را در خدمت تشکل و سازماندهی  طبقه کارگر از 

) شوراها(به تشکالت بزرگ ) کميته(تشکل های محدود و کوچک 

  .می بينند) شورای جهانی( رگ تر و بز

  چگونه پانه کوک به شورا ها می رسد؟
چنين ديدگاهی در تاريخ مبارزات طبقه کارگر، پس از شکست 

حکومت شوراها و احياء مجدد حکومت سرمايه داری به شکل 

رفقای .  حقوقی دولتی آن در روسيه، در سطح جهانی ظاهر گشت

: "  باره می نويسند که در اين" کارگران انترناسيوناليست"

شوراگرايی در دوران برآمد انقالبی و جنبش کارگران مسلح آلمان 

اگر شوراگرايی و شوراها بر برآمد جنبش کارگری . سربرآورد

آلمان متکی است، بايد دکترين شوراگرايی را بمثابه يک جنبش 

فکری، يکی از آخرين سنگرهای عقب نشينی نظری جنبش 

 تهاجم ايدئولوژيک بورژوازی در بعد از کمونيستی در مقابل

برخالف جنبش شورايی که بر . شکست انقالب اکتبر بشمار آورد

برآمد سياسی مبارزه طبقاتی تکيه دارد، دکترين شوراگرايی بر 

ضعف و عقب نشينی نظری کامل از مارکسيسم استوار گرديده 

ريخی  پنهان ميماند که نقش تا اين عقب نشينی آنجا از ديده. است

شوراها که . شوراها توسط روشنفکران شوراگرا رمانتيزه ميشود

نهادهای جنبش کارگری برای کسب قدرت در شرايط انقالبی 

شوراها و ." ( " هستند، در نزد شوراگرايان ايداليزه ميشوند

  ")شوراگرايی

" آنتون پانه کوک"پايه گذار اين طرز تفکر مبارزی هلندی به نام 

ه عليه رويزيونيسم انترناسيونال اول در کنار بود که در مبارز

بلشويسم قرار داشت، اما رفته رفته از آنها دور گشته و به نتايجی 

لغو کار مزدی مطرح می " شورا گرايان"رسيد که اينک توسط 

پانه کوک نيز همچون ترتسکی و گرامشی برای توضيح .  گردد

طرح " سماستاليني"چگونگی شکست حکومت شوراها و  استقرار 

اما تا رسيدن به چنين نتايجی راه .  های خود را مطرح ساخت

به گفته ِی جان گربر در مقاله ای با .   طوالنی ای را طی کرد

آنتون پانه کوک و تالش برای يک سوسياليسم رهايی  "  عنوان

سياست  "5 در نشريه ِی شماره ِی 1998، که در سال "دهنده

:  ًا منتشر گشته است، می گويدمجدد ) New Politics" ( نوين

، "ذهنی"و " عينی"آنتون پانه کوک از آغاز به هموزنیِ  شرايط 

حتا زمانيکه دوشا دوش لنين عليه نظرات اکونوميستی و 

ِ کائوتسکی ها و پلخانف ها، برای ايجاد  رويزيونيستی

او، که تا سال   .انترناسيوناليسم دوم  مبارزه می کرد، معتقد بود

نسته بود تعادلی بين نظرات عمومی خود و اين هسته ی  توا1910

 تا 1910دوآليستی بر قرار سازد، تحت تأثير وقايعی که بين 

ظهور و ثبات رژيم استالين بوقوع پيوست تفکر جديدی را بنيان 

" شوراها و شورا گرايی"گذاشت که بقول محمد کشاورز در مقاله 

برخالف آنارشيسم "): کارگران انترناسيوناليست"مندج در سايت (

که از همان ابتدای سازمانيابی جنبش کارگری، بعنوان يک سنت 

و در رأس ايشان پانه ( سياسی ابراز وجود کرد، شوراگرايی 

بمثابه يک سنت فکری و بعنوان يک واکنش به شکست ) کوک

بدين ترتيب بود که پانه .  انقالب و تجربه استالينيسم پديدار گشت

، از لحاظ  نظری، به دام ) ابژه و سوبژه(نداشتن کوک با هموزن پ

می افتد،  و از لحاظ  ايدئولوژيک ") پراکسيس("نظرات لوکاچ  

چون گرامشی به نوعی  تکيه بر کار  صرفًا  ايدئولوژيک و تدوين 

، و از لحاظ سياسی به اراده گرايی و آنارشيسم باکونينی " برنامه"

  .نزديک می شود

" هژمونی ايدئولوژيک"تحت تاثير تئوری او  همچون گرامشی، 

نه ضرورت " علت اصلی ضعف پرولتاريا" معتقد می گردد که 

هايی است که شرايط عينی بر او تحميل می کند، آنطور که 

ضعف "معتقدات ماترياليست های ديالکتيسين است، بلکه 

.  اوست که به نظراِت بورژوازی آلوده اش می سازد" ايدئولوژيک

ِ  شکلگيری در اينجا  هسته ی الزم برای نفی شرايط عينی

شوراهای کارگری در هنگام خالء سياسی حاکميت در شرايط 

او نيز چون گرامشی معتقد ميگردد که .  انقالبی شکل گرفته است

پرولتاريا در مبارزه ِی خود، بايد تمامی جهان کهن را مورد تحول 

را همراه با قرار دهد، يعنی بايد  فرهنگ مستقل سوسياليستی 

او حتا  هنگاميکه در . شرايط سياسی و اقتصادی دگرگون سازد

را به رشته تحرير در می " سوسياليسم و طبقه"  مقاله 1911سال 

گذاشته " فرهنگ سوسياليستی"آورد، تمام تکيه ی خود را بر روی 

اين توده ِی زمخت،  و بی سواد در حقيقت حامل :"و می گويد

فرهنگ سوسياليستی از فرهنگ ... اشند فرهنگی عالی تر می ب

بورژوازی جدا است، نه تنها به اين علت که وسعت بيشتری دارد 

.  بلکه به اين علت که محتوای درونی اش نيز کامًال متفاوت است

اين فرهنگ آن چيزی است که انسان را در ارتباطی کامًال متفاوت 

قرار می با طبيعت، يعنی با شرايط خارجی و ديگر انسان ها 

پس اين تئوری مارکسيستی )  1911سوسياليسم و طبقه، ."(دهد

که،  موجوديت عينی و کار انسانی است که او را در ارتباط با 

طبيعت و دنيای خارجی قرار می دهد، جای خود را به مقوله ای 

  .  می دهد" فرهنگ"ذهنی، يعنی 

کارگری با اينکه در پراتيک، هنوز به لزوم حزب و اتحاديه های 

بعنوان اشکال ضروری برای پيشبرد مبارزه طبقه کارگر اعتقاد 

داشت، در توصيه های تاکتيکی خود به فعالين کارگری گوشزد می 

آنچه پرولتاريا را در مقابل بورژوازی قدرتمند تر می کند :  کند که

نه شمار کارگران، که ديسيپلين و تعهد آنها به يکديگر است که در 

ايی بورژوازی کارگران را به يک فرهنگ عالی مقابل فرد گر

به " اتحاديه های صنفی"و " حزب"و آنچه . تری می رساند

  کارگران می دهد نيز چيزی جز آموزش و آگاهی به فرهنگ 
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  )2( چپ انقالبی و تشکالت کارگری

سوسياليستی نبوده و نهايتًا ايشان را از لحاظ فرهنگی آماده می 

 جمعی در دست گرفته و جامعه ی نوين سازد تا قدرت را به شکل

پس می بينيم که در اين تفکر، ).  نقل به معنی(را بر پا کنند 

به شکل تفکيک ناپذيری " تشکل طبقاتی، آگاهی و پراتيک انقالبی"

به باور او، اين فرهنگ سوسياليستی است که . در هم می آميزند

اتی جامعه ی نوين را امکانپذير می سازد و نه سيادت طبق

نقش حزب .  پرولتاريا پس از انهدام ماشين حکومت سرمايه داری

و اتحاديه های کارگری بمثابه ساختارهايی که مبارزه عينی طبقه 

کارگر را در خود جمع کرده و به جلو می برند، در اينجا تبديل به 

آماده " فرهنگی"ظروفی می گردند که پرولتاريا را از لحاظ 

  .حکومت می کنند

ورت است که در انديشه ِی او زمينه ِی اوليه ِی نفی مطلق بدين ص

هر آنچه که در چارچوب نظام سرمايه داری است، آماده گشته و 

اين جرقه را ، جان .  تنها نياز به يک جرقه داشت تا شعله ور شود

آنتون پانه کوک و تالش برای يک سوسياليسم " گربر در مقاله ِی 

آزاديخواهانه ِی پروس در سال ، تظاهرات های "رهايی دهنده

تحت تاثير اين تظاهرات ها است که پانه کوک .  می داند1910

شده که در آن فرهنگ )" توده ای(اقدام جمعی "معتقد به حقانيت 

پرولتاريای متشکل از تمام خطوط پارلمانتاريستی و سيستم 

شکلی که بدون در نظر گرفتن شرايط . نمايندگی گذر کرده است

ارزه طبقاتی و امکانات مادی و شمار شرکت کنندگان و عينی مب

تنها به احساس همدردی و ... حتا خواسته های خود کارگران و  

آنچه که تعيين کننده .  فدايی گری و روحيه کار جمعی وابسته است

  .   است و الغير" روحيه تشکيالتی"می شود تنها 

آگاهی و فرهنگ " اقدام جمعی"بنا بر مبنای اين ديدگاه، با هر 

پس آنچه مهم است تداوم اين اقدامات برای .  پرولتری رشد می کند

پراتيک انقالبی ديگر سمت و سوی .  رشد فرهنگ پرولتری است

ضربه زدن به روابط و مناسبات سرمايه داری و سرنگونی 

حکومت آن را ندارد، بلکه هدفش سازمان دادن مبارزه جمعی 

اگر کمی با دقت در .  ی آنان می باشدکارگران برای ارتقاء فرهنگ

اين نظريه بيانديشيم متوجه خواهيم شد که مبارزه طبقاتی کارگران 

عليه بورژوازی تبديل به کميتی از ميزان آگاهی و رشد فرهنگی 

پرولتاريا گشته که به صورت تدريجی و يکنواخت، پس از هر 

فت و خيز و ديگر ا.  ، در کارگران اندوخته می شود"اقدام جمعی"

ِ  مبارزه طبقاتی و اهميِت سازماندهی متنوع برای  های عينی

او در نهايت اعالم می . برخورد با واقعيات مبارزه رنگ می بازند

حقانيت " تشکيالت حزبی"و " اتحاديه های صنفی"دارد که ديگر 

خود را از دست داده اند، چرا که در اين نهادهای گسترده بر 

بورژوازی استوار گشته اند که )  روکراسیب(اصول سلسله مراتبی 

فرهنگ پرولتری از آنها فراتر رفته است و تنها يک شکل از 

که بدون در نظر گرفتن کميت،  )  شوراهای کارگری(سازماندهی 

باشد  حقانيت داشته و جای سازماندهی " اقدام جمعی"قادر به 

  ) 1916. (متنوع کارگری را می گيرد

 ديدگاه، شکست مبارزه طبقاتی در روسيه نه برای معتقدان به اين

نتيجه ی روند عينی مبارزه ی طبقاتی و تغيير قوای اجتماعی به 

نفع بورژوازی، بلکه در محدوده ِی تنگ تشکيالتی و مشکالت 

اين .  همه چيز وارونه می شود.  سازماندهی توضيح داده می شود

 بروکراسی جدايی بين روشنفکر  و توده های کارگری و يا وجود

در حزب و سازمان های حکومتی نه به علت وجود روابط  و 

مناسبات سرمايه داری در جامعه و در  نتيجه حاکميت آن ، بلکه 

  .خود، تبديل به علتِِ شکست پرولتاريا می گردد

لغو کار "رفقای " شوراگرايانه ی"پس می بينيم که نظريه ی 

فکر روشنفکران نه حاصل تفکر کارگری، بلکه محصول ت" مزدی

سوسياليستی است که فرهنگ سوسياليستی را ايدئاليزه کرده و آن 

برای . را جايگزين شرايط عينی مبارزه طبقاتی قرار می دهند

ايشان ديگر مهم نيست که شرايط عينی مبارزه ی طبقاتی در حال 

حاضر،  تشکيل سنديکا ها، اتحاديه ها و کانون ها و انجمن های 

 ی يک ضرورت عينی به کارگران تحميل کرده صنفی را بمثابه

است و ما بعنوان روشنفکران انقالبی و يا قشر پيشروی کارگری 

موظفيم شيوه علمی چگونگی کار با اين نهادها را برای ادغام با 

بلکه اين .  توده ی کارگری و انتقال آگاهی سوسياليستی تبيين کنيم

 به اراده ی ايشان شرايط عينی مبارزه ِی طبقاتی است که بايد

  . تمکين کرده و شکل شورايی را بپذيرد

متأسفانه بايد برای تأکيد بر ضرورت سازماندهی مبارزات !  رفقا

جاری طبقه کارگر برای احقاق حقوق خود با هدِف انقالب 

ساختارِی حکومت و نظام سرمايه داری سخنان خود را تکرار 

از قريب به سه دهه در مقطعی که طبقه کارگر ايران پس .  کنيم

انزوا و افتراق، به لزوم سازمان يافتن در تشکلهاِی صنفی رسيده 

است، ما بايد در حين تشکل در کميته های سوسياليستی با شکل و 

ِ  ايشان در نهادهای  محتواِی منسجم انقالبی در مبارزات روزمره

صنفی شرکت کرده و از اين طريق با ضربه زدن به ساختار عينی 

ت و نظام سرمايه داری، شرايط مبارزه ی طبقاتی را به نفع حاکمي

هر تفکری که بخواهد وظايف ما را محدود .  پرولتاريا تغيير دهيم

و يا به بهانه ِی ) سنديکاليسم(به کارهای صنفی و قانونی کرده 

سازماندهی سياسی طبقه کارگر، ما را از پيوند و ادغام در 

انحرافی است ) شوراگرايی(د مبارزات طبقاتی جاری منصرف ساز

خطرناک که پيروی از آنها می تواند در اين مقطع حساس تاريخی 

  . مبارزات طبقه کارگر را با شکست مواجه سازد

و " کميته ای"در پايان اين بخش خاطر نشان می سازيم که اشکال 

تنها اشکال مورد نياز برای پيشبرد "  اتحاديه ای–سنديکا "

ر نبوده و ما در بخش های آينده به توضيح مبارزات طبقه کارگ

نظرات خود نسبت به ساختار حزبی و شورايی نيز خواهيم 

  ....ادامه دارد            پايان قسمت دوم                 .پرداخت

 1386  خرداد–بينا داراب زند 

16 



کارفرمايان ايران هم به صالحيت هيأت نمايندگان به 
الس جهانی کار ظاهر کارفرمائی ايران در اج
 !شکايت کردند

 
ُسنبه کارگران ايران برای اخراج نمايندگان قالبی 
از سازمان جهانی کار، اتحاديه های کارگری شرکت کننده در 
کميسيون های اين سازمان می تواند باشد و نه اکتفا کردن به ارائه 

وارد شدن از اين راه البته کاری . شکوائيه به مجمع عمومی آن
دراز مدت می طلبد و حاميان طبقه کارگر ايران در خارج سنگين و 

از کشور در يک همکاری و هماهنگی برنامه ريزی شده و نقشه مند 
    سايت راه کارگر           .می توانند اين راه سنگالخ را هموار کنند

 
در هشتم ژوئن و همزمان با آغاز اجالس ساالنه سازمان جهانی کار 

 )ILO ( تراضی با شرکت جمعی از ايرانيان حامی آکسيونی اع
کارگران ايران که از کشورهای مختلف در ژنو گرد آمده بودند  
برگزار شد که طی آن، هيأتی از سخنگويان تظاهر کنندگان، به ديدار 
نماينده سازمان جهانی کار رفته و ضمن تشريح مشکالت و مطالبات 

ين انتسابی دولت پايه ای کارگران ايران، نسبت به پذيرش مأمور
گان کارگران ايران توسط سازمان جهانی دايران تحت عنوان نماين
، اعتراف از جمله نکات مهم در اين ديدار. کار اعتراض کردند

چون هزينه اين سازمان را : نماينده سازمان جهانی کار بود که
دولت ها می پردازند، اين سازمان در اين مورد نمی تواند به دولت 

  . ار بياوردايران فش
سازمان جهاني بنا بر خبری از خبرگزاری  ايلنا که در زير می آيد، 

هم در همان اجالس به اعتبارنامه های کسانی  ) IOE( آارفرمايان 
که دولت اسالمی ايران آنان را تحت عنوان نمايندگان کارفرمايان به 

  ! اين اجالس اعزام داشته بود اعتراض کرده  است
که رژيم اسالمی به منع کارگران از وشن می شود به اين ترتيب ر

اعزام نمايندگان حقيقی خود به نهادهای بين المللی قانع نيست و حتا 
نمايندگان حقيقی کارفرمايان را هم با گماشتگان دولتی جايگزين می 

و اين چيزی نيست جز تبديل آن سه جانبه گری قالبی، به  .کند
  .اميت خواه فاشيستیيکجانبه گری واقعی ی يک رژيم تم

حاال بايد صبر کرد و ديد که سنبه کدام طرف قوی تر است و کميته 
اعتبارنامه های سازمان جهانی کار، در بررسی اين شکايت، طرف 

را خواهد گرفت يا طرف دولت ) شاکی ( سازمان جهاني آارفرمايان 
 اسالمی را با همان استداللی که به هيأت سخنگويان حاميان کارگران

در هرصورت مسلم است که طرف کارگران ايران را ! ارائه شد
  .نخواهد گرفت

در ديدار سخنگويان آکسيون اعتراضی ژنو با نماينده سازمان جهانی 
کار  شخص اخير صراحتا گفت که اينگونه اعتراضات به حضور 
نمايندگان قالبی کارگران ايران در مجمع عمومی سازمان در دستور 

و نمی توانند منشأ اثر باشند اما اگر اين شکايات و قرار نمی گيرند 
اعتراضات در کميسيون های مربوطه و از جانب نمايندگان 
سنديکاهای بين المللی صورت بگيرند می توانند مورد بررسی قرار 

وی افزود که  تا به حال هيچ اعتراض و شکايتی نسبت به . بگيرند
ب به کارگران ايران از صالحيت و اعتبارنامه های نمايندگان منتس

  . جانب هيچ سندکائی در اين کميسيون ها صورت نگرفته است
سنبه کارگران ايران برای اخراج از اين بيانات معلوم می شود که 

نمايندگان قالبی از سازمان جهانی کار، اتحاديه های کارگری شرکت 
دن  و نه اکتفا کر،کننده در کميسيون های اين سازمان می تواند باشد

وارد شدن از اين راه البته . به ارائه شکوائيه به مجمع عمومی آن
کاری سنگين و دراز مدت می طلبد و حاميان طبقه کارگر ايران در 
خارج از کشور در يک همکاری و هماهنگی برنامه ريزی شده و 

 .نقشه مند می توانند اين راه سنگالخ را هموار کنند
  
 1386 بيست و سوم خردادماه - 2007 ژوئن 13 -سايت راه کارگر   
  

   خبرگزاري آار ايران- تهران
  دبيرکل کانون عالي انجمن هاي کارفرمايي ايران 

اعتبارنامه هيات نمايندگان به ظاهر آارفرمايي ايران، در 
  قطعي نشد ILOاجالس 

هنوز : دبيرآل آانون عالي انجمن هاي صنفي آارفرمايي ايران گفت
  هيات نمايندگان به ظاهر آارفرمايي ايراني تصويب اعتبارنامه هاي

   .در اجالس ساليانه سازمان جهاني آار قطعي نشده است
به گزارش خبرنگار گروه آارگري ايلنا، محمد عطاريان آه به 

براساس شكايتي :  بازگشته است، يادآور شدILOتازگي از اجالس 
  ILO  در اجالس امسالIOEآه از سوي سازمان جهاني آارفرمايان 

عليه هيات به ظاهر آارفرمايي ايران مطرح شده است، آميته 
اعتبارنامه هاي اين اجالس، مشغول بررسي صالحيت هيات 

  .نمايندگان آارفرماي ايراني است

 به هيات آارفرمايي ILOهر چند از سوي سازمان : وي تصريح آرد
ايراني مانند همه شرآت آنندگان آارت حضور در جلسات آنفرانس 

اده شده است، اما داشتن اين آارت به معني تاييد قطعي اعتبارنامه د
 .دارندگان آن نيست

عطاريان با بيان اينكه طبق معمول هر سال، در طول برگزاري 
اجالس ساليانه سازمان جهاني آار براي اعتراض به اعتبارنامه 

در اجالس امسال اين : شرآت آنندگان مهلتي مقرر شده است، افزود
  .تا پايان پنج شنبه گذشته برقرار بودمهلت 

وي با اشاره به نارضايتي سازمان جهاني آارفرمايان از اقدامات غير 
قانوني سال گذشته دولت ايران براي تشكيل تشكل جديد آارفرمايي، 

مسووالن اين سازمان جهاني امسال در آستانه برگزاري : گفت
آارفرمايي  به منظور صيانت از آزادي تشكل هاي ILOاجالس 

اي را عليه هيات جديد آارفرمايي ايران   بخش خصوصي، شكواييه
مطرح آردند آه به احتمال قوي تا پايان هفته جاري آميته اعتبارنامه 

  .نظر خود را اعالم خواهد آرد

از زمستان سال گذشته آه وزارت آار و امور : عطاريان يادآور شد
تي از فعاليت هاي آانون اجتماعي ايران، اخبار و گزارش هاي نادرس

عالي انجمن هاي صنفي آارفرمايي ايران به سازمان هاي جهاني آار 
و آارفرمايان گزارش داد، سازمان هاي مذآور پس از بررسي 
اظهارات طرفين به بي پايه و اساس بودن گزارش هاي دروغين پي 

 .برد

ه هيات آانون عالي انجمن هاي صنفي آارفرمايي ايران ب: وي افزود
منظور حفظ منافع ملي تا به امروز از اختيارات و ابزارهاي قانوني 
خود استفاده نكرده و معتقد است با توجه به صدور احكام اخير 
دستگاه هاي قضايي، تا پايان سال جاري چالش ايجاد شده برطرف 

  .خواهد شد

وي با بيان اينكه نمايندگان هيات مديره آانون عالي انجمن هاي 
 تنها به منظور ILOرمايي ايران در اجالس امسال صنفي آارف

 مجمع عمومي آنفدراسيون بخش LOEحضور در مجمع عمومي 
خصوصي آشورهاي آسيا و اقيانوسيه جلسات آنفرانس شرآت 

اعتراض اخير سازمان جهاني آارفرمايان به : داشتند، افزود
صالحيت هيات جديد آارفرمايان ايراني تنها در چارچوب وظايف 

ن سازمان جهاني بوده و هيات مديره آانون عالي انجمن هاي اي
مساله صنفي آارفرمايي ايران به منظور حفظ منافع ملي در اين 

 .تاآنون دخالتي نداشته است

آانون عالي انجمن هاي صنفي آارفرمايي ايران به : وي وعده داد
زودي طي يك نشست مطبوعاتي ديدگاه هاي خود را در اين مورد 

  .واهد آرد بيان خ

سازمان جهاني آارفرمايان متاسفانه شكايت جداگانه : عطارديان افزود
اي را عليه دولت ايران در آميته آزادي انجمن سازمان جهاني آار 

 ILOمطرح آرده آه روند رسيدگي آن پس از اتمام اجالس ساليانه 
 .آغاز خواهد شد

.............................................  
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 ه مافيا به روايت رسمیچهر
  
تورم و گرانی , احمدی نژاد اگر تاکنون نتوانسته است*

های " موفقيت.. "و, بيکاری را کاهش دهد, را مهار کند
او را در اقدامات دستگاه سرکوبش در اعدام و شکنجه و 

  .... اما,زندان بايد خالصه کرد
  

محمود احمدی نژاد اگر پس از دو سال :روشنگری
وت رييس جمهور و عليرغم وعده های حضور در کس

تورم و گرانی را مهار , کالن انتخاباتی اش نتوانسته است
جلوی ورشکستگی کارخانه , بيکاری را کاهش دهد, کند

های او را در " موفقيت"و اگر در اين مدت , ها را بگيرد
در اجرای ( اقدامات دستگاه سرکوبش بايد خالصه کرد 

ن به بهانه بدحجابی و طرح هايی چون حمله به زنا
دستگيری و ضرب و شتم خيابانی جوانان به نام مبارزه 
با اوباش و اعدام های فزاينده در مالعام و برقراری 
حکومت نظامی اعالم نشده در مناطقی چون سيستان و 

در عوض در چهارچوب ...) بلوچستان و خوزستان و
رقابت های جناحی و الپوشانی مقاصد خود هم که شده 

وانسته است تا حدودی چهره فاسد و مافيايی نظامی را ت
که وی خود رييس جمهور و بخشی از آن است نشان 
دهد؛ چهره ای که او خود را تا حدودی ناگزير يافته است 
آن را علنی کند تا همزمان بتواند مدعی شود که او 
شخصا خواست و تالش کرد که دست رانت خواران دانه 

ه وعده های انتخاباتی اش عمل کند درشت را قطع کند و ب
اما مافيای حکومتی قدرقدرت , و عدالت را حاکم سازد

 . نگذاشت
احمدی نژاد هر بار که از سوی منتقدان خود در جناح 

در , رقيب هدف انتقادهای سازمان يافته قرار گرفت
واکنش به اين انتقادات گوشه ای از پرده اعمال منتقدان 

ترين نمونه سخنان او در جريان تازه . خود را باال زد
سفر به سمنان است که بعد از غوغای نشريات و رسانه 
های وابسته يا نزديک به جناح رفسنجانی در مورد نرخ 
بهره و نامه ای که در انتقاد از سياست های اقتصادی 

انتشار دادند مطرح " اساتيد اقتصاد"احمدی نژاد به نام 
 . کرد

 8شيلنگ "اشاره کرد که " دریدهان قل"او در سمنان به 
المال وصل کرده و با يک پمپ و برق سه فاز  اينچ به بيت

ريزد و بستگان  مکد و به حساب و به جيب خود مي مي
و منظورش البته رفسنجانی و " کند خود را متنفع مي

 . خاندان او بود
او به يکی از مصاحبه های پيشين رفسنجانی در مورد 

که طی آن ادعا کرده بود که پس از دارايی ها و اموالش 
انقالب نه تنها ثروتی به هم نزده که بخشی از دارايی اش 

بدون ذکر نام اشاره کرد و , را هم از دست داده
خواه و فرصت طلب و  وقتى به اين افراد زياده:"گفت

گويد من اين  اي، مي گوييم از آجا آورده رانت خوار مي
شناسيم، وقتى  و را ميثروت را از قبل داشتم، ما آه ت

انقالب شد تو چيزى نداشتي، در طول انقالب هم آه تو 
اي، پس  گذارى نداشته مسووليت داشتى و فرصت سرمايه

او در سمنان ." اين ثروت آالن از آجا به دست آمده است

از تصميمش در باره کاهش نرخ بهره دفاع کرد و 
ش را به نويسندگان نامه انتقاد از سياست های اقتصادی ا

همدستی با مافيا که از نظر او اسم شب هاشمی رفسنجانی 
ما را متهم :"و گروهبندی حامی اوست متهم کرد و گفت

آنند، يك نفر از  گيری مي به شتابزدگی در تصميم
اقتصاددانانی آه مدعی است و آاهش نرخ سود تسهيالت 

داند، بيايد ادعای خود را به  را به ضرر آشور مي
   ."ثابت آندصورت علمی 

ای  عده:"گفت" مافيا"او در تشريح رابطه نامه منتشره با 
با آار مافيايی بعضی مواقع حقايق را دگرگون جلوه 

نشانند و هدف آنها  جای خود مي دهند و ديگران را به مي
 ." ضربه زدن به دولت است

ايجاد شوك "به " کار مافيايی"نژاد در تشريح  احمدي
اخالل در نظام دارويی آشور و آاذب در بازار مسكن، 

اقدامات "به عنوان نمونه هايی از " رويه شكر واردات بي
اين شبكه : "اشاره کرد و گفت" ها مافيايی اين گروه

مافيايی با دسترسی به منابع قدرت و ثروت، با فضاسازی 
  ." آند خدمات دولت را تخريب مي

 
انه احمدی نژاد که زير حمله دائم جناح رفسنجانی و رس

های اوست در واکنش به فشارهای وارده بر خود از 
اشاره کرده " شيلنگ هشت اينچی"سوی اين جناح به 

گروهبندی مزبور در زمينه " مافيايی"است و به نقش 
با اين حال او هر قدر هم که . بازار مسکن و دارو و شکر

زيرا , شعار بدهد قادر به قطع دست اين مافيا نخواهد بود
بخشی از نظامی است که او رييس جمهور آن اين مافيا 

از اين جهت او همان . است و برای حفظ آن تالش می کند
آنها اگر . وضعی را دارد که زمانی اصالح طلبان داشتند

می خواستند قدمی در جهت وعده های خود بردارند اول 
از همه بايد واليت فقيه و همه نهادهای فراقانونی و دولت 

 وی را از سر راه کنار می زدند ولی سايه تحت اختيار
اين کار معادل واژگون سازی همان نظامی بود که آنها 
در چهارچوب آن و برای حفظ موجوديتش به مصادر 

از اين : نتيجه را همه می دانند. قدرت دولتی رسيده بودند
دوران فقط رسوايی و سرشکستگی برای مدعيان 

رژيم و اين اصالحات ماند و واقعيت اصالح ناپذيری 
جناح های جمهوری اسالمی , واقعيت اساسی ديگر که

, اگر بر سر پست و مقام گوشت تن هم را بخورند
. استخوان هايشان را برای روز مبادا نگاه می دارند

مشابه همين وضع اکنون گريبانگير احمدی نژاد شده 
  .است

 کامال روشن است که او نمی خواهد و اراده آن را ندارد 
,  رانت خواران دانه درشت حکومتی را قطع کندکه دست

چرا که اين کار در واقع زيرپای رژيم خودش را خالی 
بنابراين تنها خاصيت واکنش های احمدی . خواهد کرد

نژاد به انتقادات هماهنگ و هدايت شده جناح رفسنجانی 
از سياست های دولتش برمال شدن چهره نفرت انگيز 

در چهارچوب رژيم . استرژيم فاسد جمهوری اسالمی 
. جمهوری اسالمی نه اصالحات آينده دارد نه اقتدارگرايی

 . خانه از پای بست ويران است
   برگرفته از سايت روشنگری
.............................................  
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 اعتصاب کارگران شرکت نيشکر هفت تپه
 که از روز  کارگران،بنابه گزارشات رسيده از شرکت نيشکر هفت تپه

 اعتصاب خود را شروع کردند همچنان به 1386 خرداد 20 دوشنبه
 نيشكرهفت تپه در حالي  اعتصاب خود ادامه ميدهند پنج هزار آارگر

چهارمين روز اعتصاب خود را آغاز آردندآه در طي روزهاي گذشته 
تجمع سه هزار نفري شان با وجود فضاي آرام ومسالمت آميز آنان 

 به شدت مورد  روي انتظامي و حراست قرار گرفت ومورد هجوم ني
  .ضرب وشتم قرار گرفتند

  
صبح روز پنج شنبه بيست و چهارم خرداد ماه ساعت هفت صبح سه 
هزار وپانصد نفر از آارگران و آارمندان نيشكر هفت تپه جلوي درب 

به گزارش خبر نگار مدافع حقوق بشر . مديريت آارخانه تجمع آردند
رگران با شعارهاي مرگ بر هيات مديره دروغ گو و هيات ودمكراسي آا

کارگران .مديره اخراج بايد گردد اعتراضات خودشان شروع کردند
 يکی از اعضای هيات مديره بنام مستحبی را از شرکت بيرون  خشمگين
آارگران در ساعت نه صبح با خروج از آارخانه به سمت پاسگاه . کردند

نجا تجمع آرده و سپس به سمت جاده هاي هفت تپه رفتند و مدتی در آ
روبروي آارخانه رفتند و با بستن جاده مانع عبور آاميونها وماشين 

کارگران اعالم آردند در روز . هاي شرآت ها و آارخانجات منطقه شدند
  . بيشتري به اعتراضات خود ادامه مي دهند  هاي آينده با شدت عمل

  
وم قول پرداخت آليه حقوق مدير عامل شرآت آه در اعتصاب دور د

 ظرف مدت يك هفته داده بود،اعضاي هيات مديره  نان راآومزاياي 
يکی از نماينده آارگران خطاب . رابراي آرام آردن آارگران فرستاده بود

هيچ شرط ويا پيش شرطي را براي : به اعضاي هيات مديره گفت 
ده بندعنوان  گران را در چهارمذاآره قبول نمي آنيم وخواسته هاي آار

  .آرد
  .پرداخت حقوق معوقه سه ماه گذشته .1
  .پرداخت پول بن های کارگران. 2
  .دادن هديه ها که به کارگران وعده آن را داده بودند . 3
  .حق داشتن سنديکای کارگری.4
در حال ( حق شرکت کارگران فصلی در انتخاب نمايندگان کارگران.5

    شرايطی طاقت فرسا نفر کارگر نی بردر1500حاضر بيش از 
ودرگرمای شديد خوزستان از داشتن حداقل امکانات ايمنی ورفاهی 

  .) محروم هستند
  .حق طبقه بندی مشاغل. 6 
  .بازنشسته کردن کارگرانی که دوران بازنشستگی آنها گذشته .7
  .تامين وسائل ايمنی کارگران.8
  .پرداخت حق بدی آب و هوا.9 

ه از عناصر امنيتی و نظامی هستند که اخراج هئيت مديره شرکت ک.10
به خاطر نداشتن تخصص باعث سوئ مديريت و ورشکستگی شرکت 

  .شده اند
متوقف کردن تهديدات و فشارها و پرونده سازی عليه فعالين  .11

  .کارگری اين شرکت
) که از افراد رده باالی حکومت هستند( متوقف کردن مافيای شکر .12

  .ورود غير قانونی شکر 
ارتقای پايه کارگران بر مبنای تخصص و تجربه و نه بر مبنای .13

  . وابستگی به نيروهای امنيتی و اطالعاتی
الزم به ياد آوری است اين کارخانه نقش زيادی در امرار معاش 
کشاورزان و کارگران شهرهای هفت تپه، شوش و انديمشک دارد و 

  هزاران
 کارخانه امرار معاش می نفر به طور مستقيم و يا غير مستقيم ازاين

  .کنند
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران از سازمان جهانی کار و 
سازمانهای ديگر خواستار محکوم کردن فشارها عليه کارگران ايران و 

   از آنها است و بخصوص از کارگران نيشکر هفت تپه حمايت
  .خوزستان است 

  گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

…………………………………… 
 

 
 

 اطالعيه
  ) ITF  ( کارگران حمل و نقل بنابر دعوت فدارسيون جهانی

از سنديکای کارگران شرکت واحد جهت حضور ر کنگره 
فدراسيون مذکور، با موافقت هيئت مديره سنديکا، آقای 

 27 الی 22منصور اسانلو رئيس هيئت مديره از تاريخ 
گلستان محل برگزاری خرداد ماه به شهر لندن پايتخت ان

  .کنگره مسافرت نموده است
همچنين قرار است ايشان طبق برنامه ريزی اتحاديه بين 

  در اجالس ساليانه سازمان بين )  ITUC ( المللی کارگران
  المللی کار           

 ( ILO ) و ديگر جلسات اتحاديه کارگران کشورهای حضور
ايران از جمله يافته و در باره مشکالت عمومی کارگران 
  .مشکالت  کارگران شرکت واحد سخنرانی نمايد

سنديکا اولين حضور نماينده مستقل خود در کنگره بين 
المللی کارگری را يک موفقيت بزرگ دانسته و اين رويداد 

  .خجسته را به جامعه کارگری شادباش می گويد
سنديکای شرکت واحد مراتب سپاسگزاری خود را از اتحاديه 

  و فدارسيون جهانی کارگران )  ( ITUCللی کارگرانبين الم
  و ديگر اتحاديه های  کارگری به ويژه ) ITF (حمل و نقل 

باشد که .  اعالم می نمايد (CLC ) اتحاديه کار کاناد
همبستگی و کوششها منجر به رعايت حقوق کارگران ايران 
از جمله حق آزادی تشکيل سنديکای کارگری و اجرای 

 . سازمان بين المللی کار شود87مه مقاوله نا

 ان شرکت واحد سنديکای کارگر
 حومه اتوبوسرانی تهران                           

                                         1386 / 3 / 23   

……………………………………  
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  خاورانخردادماه،خميني و 

   

 
 

، وقتي خبر خاوراني  ام يكي از مادران داغديده شنيده

 را شنيده بود با روسري قرمز در خاوران خمينيمرگ 

و هرگز ازياد نخواهم برد آه آشور . ي پرداختبه پايكوب

اينك قريب به .  شده بوداي حكهضمدر آن خردادماه چه 

اما هرچه بود، در . دو دهه از آن جريانات گذشته است

ويت ه است آه اآنون بي حافظه تاريخي نسلي برجا مانده

هاي شهرهاي مختلف  و سرگشته و خسته، در خيابان

بخوانيد جان (آند  ايران براي ادامه حيات تالش مي

ميراث خميني چه بوده؟ چرا آقايان پاسخ ). آند مي

نژاد آه در هر شهر بزرگ و آوچك  دهند؟ احمدي نمي

ايران وعده ساخت دو ورزشگاه و چندهزار فرصت 

دهد، چرا  به جوانان ميشغلي و امكان زندگي بهتر را 

 سال گذشته 27گويد آه محض نمونه در تمام اين  نمي

اند؟ ثروت ملي  از انقالب حتا يك ورزشگاه نساخته

شود؟ اصوًال تداوم واليت فقيه پس  آشور خرج چه مي

بار سلطنت  از مرگ خميني، چه لزومي داشته و آيا اين

مه ه روحانيت شيعه را بر آشور مسلط نكرده است؟ اين

 فقر و نابرابري براي چيست؟

  

الخصوص  آام ايرانيان تلخ و علي خردادماه همواره به

ها بوده  ترين ماه هاي استبداد اسالمي، تلخ در اين سال

 را با فتح خرمشهرسان شيريني  به ياد بياوريد چه. است

منطق جنگ به آام مردم تلخ آردند و چگونه  م بيتداو

 خرداد هر سال آه گويا خميني انتظار 15ي  به بهانه

آشيد، سراسر آشور را غرق در سياهي  فرج از آن مي

 خرداد 14و اآنون در . آردند هاي تصنعي مي عزاداري

  ...دهند و  آقا مي  در مرقدها بارعامچه 

حال جمهوري اسالمي بدون آاريزماي خميني، در 

تواند و  برد و نمي ترين دوران خود به سر مي ضعيف

نخواهد توانست پاسخگوي خيل عظيم مطالبات جامعه 

  .باشد

جمهوري اسالمي دقيقًا پا جاي پاي رژيم پهلوي در 

  دالرهاي نفتي و تورمگذارد آه  مي54هاي پس از  سال

مهوري اسالمي ج. خودش آرده بود قدرت از خود بي

داند آه بر خالف شعار رئيس جمهورش،  نيز مي

و درگير . خواهند داند آه مردم هم نمي و مي. تواند نمي

  .زمان رفتن است

  

خميني و تاثير تلخي آه بر جاي گذاشته است، محو 

اغدار اين ها د ي ميليون اما در خاطره. خواهند شد

. سرزمين، دوراني سياه و تباه همواره باقي خواهد ماند

هاي برجاي مانده از جنايات  دوراني آه مثل موزه

 .ها سپرده خواهد شد ها به موزه نازي

  

ديالوگي » عابر پياده«در فيلم بسيار زيبا و ضد فاشيسم 

اش  پيرمردي نازي و دختر آوچكي آه نوه. وجود دارد

دخترك از پدر . روند نايات فاشيسم ميي ج است به موزه

چرا بعضي چيزها رو تو موزه «: پرسد بزرگ مي

و پدر بزرگ بعد از آمي مكث و ترديد پاسخ » ذارن؟ مي

و . »آه هيچ وقت فراموش نشن براي اين«: دهد مي

حكايت خردادماه و جناياتي از قبيل خاوران آه توسط 

                .      است خميني انجام گرفته از اين دست

  برگرفته از ماهنامه تاسيانی                                

 

 20

http://tasyani.blogspot.com/2007/04/blog-post.html
http://ps.wikipedia.org/wiki/آ�?ت_ا�?�?�?_ر�?ح_ا�?�?�?_خ�?�?�?�?
http://www.webneveshteha.com/images/gallery/emamw.jpg
http://www.webneveshteha.com/images/gallery/emamw.jpg
http://www.webneveshteha.com/images/gallery/emamw.jpg
http://www.webneveshteha.com/images/gallery/emamw.jpg
http://www.webneveshteha.com/images/gallery/emamw.jpg
http://www.al-vefagh.com/1384/840304/html/005541.jpg
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=333191
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=333191
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=333191

	موریانه تپش های زمان ات را می شمارد
	موریانه تپش های زمان ات را می شمارد
	موریانه تپش های زمان ات را می شمارد



