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  هارم تيرماهبه مناسبت چ

   امين سالروز تاسيس سازمان٢٩
 سال پيش، توسط بخشی از فعالين کمونيست ٢٩ سازمان ما، 

های شاه رها شده   ضدسلطنت پهلوی که در جریان انقالب از زندان
و بخشی از نسل جوان و رزمنده کمونيستی  که در جریان تکوین 

ارم انقالب عليه رژیم شاه به پيکار برخواسته بود، در چه
بخشی از جنبش " راه کارگر. "،  بنيان گذاشته شد١٣٥٨تير

کمونيستی رزمنده و مستقل  و ادامه سنت سوسياليسم انقالبی تاریخ 
معاصر ایران  بود که  در آن دوران  شور و شوق انقالبی و 
سرمستی توده ای پيروزی بر استبداد سلطنتی با طرح  شعار 

نشان داد که ازبطن انقالب توده ای !"  زنده باد انقالب! انقالب مرد"
و پرشکوه ضد سلطنتی، ضد انقالبی فاشيستی  سر بر آورده است 
که تمامی دست آوردهای مردمی انقالب بهمن را به نابودی خواهد 

های ضدامپریاليستی رژیم جمهوری اسالمی با  افشای داعيه. کشاند
جدا مبارزه ضدامپریاليستی از مبارزه برای دمکراسی " طرح 
گيریهای  اوليه سازمان ما عليه  فراز دیگری ازموضع" نيست

چنين جسارتی در آن دوران .  ارتجاع برخواسته از انقالب  بود
خلسه  توده ای  و توهم عمومی به رژیم جمهوری اسالمی شنای 
نفس گيری بر خالف جریان و پذیرا شدن انزوای پرشکوه برای 

دادها   یا زود در پرتو رویدفاع از ارزیابی درستی بود که دیر
سازمان ما در آن شرایط به شدت  . رسيد حقانيت آن  به اثبات می

بغرنج راهکارمقابله با پيشروی ارتجاع برای درهم کوبيدن 
آوردهای انقالب را  افشاء ماهيت ارتجاعی رژیم جمهوری  دست

های وسيع مرد م از بختک توهم به  اسالمی برای رهاسازی توده
ها و  اسالمی و  سازماندهی مقاومت توده ای در همه عرصهارتجاع 

کرد که همدوش با   می در مرکز آن جنبش کارگری دانسته و تالش
سایر نيروهای چپ انقالبی  همه توش و توان خود را دراین مسير 

یکی از مهم ترین دالئلی  که چرا تالش ما و سایر . متمرکز سازد
رتجاع اسالمی به ثمر ننشست نيروهای چپ انقالبی در سدکردن ا

گرائی عميق حاکم بر جنبش چپ و کمونيستی بود که توامندی  فرقه
ای  برای خودسازمانيابی  و فشرده ساختن  جنبش کارگری و توده 

  .کرد صفوفش دربرابرپيشروی ارتجاع حاکم را بشدت تضعيف می
  

 تهاجم همه جانبه رژیم اسالمی در خرداد سال شصت برای امحاء 
الفين، چپ انقالبی را در برابرآزمون سرنوشت ساز دیگری قرار مخ
گرایانه خود و چپ انقالبی در  سازمان ما با  نقد عملکرد فرقه. داد

ای   سرفصل جدیدی از فعاليت  برخورد با جنبش کارگری و توده
. فاشيستی گشود   در زیر شدیدترین سرکوب  سازمانی را

ست کارگران و زحمتکشان و یاری استقرارفعالين در محيط کار و زی
های کارگری و توده ای به یکی از  رساندن به آنها برای ایجاد تشکل

این انتقال اما به . فعاليت سازمانی ما مبدل شد ان  پرتمرترین دور
بهای  جان  صدها تن از بهترین فعالين سازمان که در ميانشان ده 

صدها . ، تمام شدتن از اعضای کميته مرکزی سازمان قرار داشتند
هم رزمی که با گذشتن از جان خود، اعتقاد راستين به آرمان های 
کمونيستی سازمان را با صالبت بی مانندی در زندان های اسالمی و 
در زیر شدیدترین شکنجه ها  پاس داشتند و همراه  هزاران مبارزه 

خواه  پوزه شکنجه گران را به خاک ماليده و  چپ انقالبی و آزادی
  .رگ زرینی بر دفتر مقاومت در زندان های مخوف اسالمی افزودندب

  
سوسياليسم " فروپاشی. اما آزمون بزرگ دیگری در راه بود

و بهمراه آن، بحران گسترده جنبش جهانی کمونيستی که "  موجود
در . ما را نيز همچون بخشی از این جنبش زیر امواج خود  گرفت

هانی کمونيستی و ایران ، این مقطع سرنوست ساز برای جنبش ج
از " سوسياليسم موجود"سازمان ما  با بازاندیشی تجربه شکست 

ای خود در  مفاهيم پایه" سوسيالسم مارکسی" موضع بازگشت به

. باره بدیل سوسياليستی را به طور بنيادی بازسازی کرد
سوسياليسمی که ما به عنوان بدیل رژیم جمهوری اسالمی برای آن 

بخش که  کنيم سوسياليسمی است رهائی ز مبارزه میاز همين امرو
های بی قيدوشرط سياسی و حق مردم برای تعيين و تغيير  آزادی

ای   جوئی برابرخواهانه نظام سياسی را  جزئی جدائی ناپذیراز عدالت
داند که با از ميان برداشتن استثمار انسان انسان به ثمر  می
ت محيطی، مبتنی بر سوسياليسمی زنانه گرا، زیس. نشيند می

گری،  برابرحقوقی  ملی و تنوع فرهنگی، صلح گرا و ضدنظامی
متعهد به پيکارمشترک جهانی برای آزادی، برابری، صلح و 

های  همبستگی  که در مسير پایان دادن به انواع و اقسام تبعيض
  !  دارد موجود در جامعه طبقاتی گام برمی

  
يس سازمان را گرامی می  امين سالگرد تاس٢٩امروز در شرایطی 

داریم که جنبش کارگری عليرغم فشار سنگين حافظان سرمایه، راه 
خود برای متشکل شدن را با فدرت می پيماید و از حقوق مورد 
تعرض خود با صالبت و همبستگی  دفاع می کند؛ جنبش دانشجویی 
هر چند زیر سنگين ترین فشارها و سرکوب ها از درون و بيرون 

، اما با تمام توان برای متشکل شدن و بسيج توده های قرار دارد
دانشجو تالش می کند و فعالين چپ جنبش دانشجویی بيش از بيش 
با توده ی دانشجو پيوند می خورند و خواب حاکمان تاریک اندیش 
را آشفته تر می سازند، و هم زمان، جنبش زنان با صالبت بی 

عه ای مردساالر پای می نظيری بر حق برابر خود با مردان در جام
فشارد و در این راه از سرکوب بيرحمانه چکمه پوشان اسالمی 

مبارزه ای که تحسين جهانيان را . ترسی به خود راه نمی دهد
و جنبش خلق های تحت ستم تالش بی نظيری . برانگيخته است

 آن هم در شرایطی که ،برای احقاق حقوق خود را سازمان می دهد
بهانه های گوناگون سرکوب لجام گسيخته ای عليه رژیم اسالمی به 

  .خلق های تحت ستم را سازماندهی کرده است
های  اميدبخشی برای گسترش فعاليت   در چنين شرایطی چشم انداز

طرفداران آزادی و سوسياليسم و همکاری مشترک آنها برای 
های اجتماعی کشورمان در مبارزه  توامندی جنبش کارگری و جنبش

های جهانخوارانه و  ژیم جمهوری اسالمی  و سياستعليه ر
شرایطی که بدیل .جویانه امپریاليستی  فراهم شده است سلطه

تواند به همت تالش مشترک همه طرفداران آزادی  سوسياليستی می
وسوساليسم با  کنشگر تاریخی آن، اردوی کار،  پيوند یافته و به 

  .دل شودنيروی مادی تغيير در عرصه پيکار طبقاتی مب
ها و   امين سالگرد تاسيس خود در برابر خانواده٢٩سازمان ما در
باختگان سازمان سرتعظيم فرود آورده  و یک بار  بازماندگان جان

دیگر بر آرمان های خود، در دفاع پيگر از آزادی های بی قيد و 
شرط سياسی ؛ بر دفاع قاطع از دمکراسی؛ مخالفت بر هرگونه 

ذهبی، فرهنگی، اجتماعی؛ بر تاکيد همه تبعيض جنسی، ملی، م
جانبه بر همبستگی مردمی؛ مخالفت قاطع با هر نوع مداخالت 

ساختن  امپریاليستی بهر شکل و بهانه  و مبارزه پيگر برای عملی
سوسياليسم و همکاری با همه نيروهای سوسياليستی و آزای خواه 

 از هيچ در مبارزه برای اهداف مشترک تاکيد کرده و در این راه
  .تالشی فرو گذار نخواهد کرد

  زنده باد آزادی
  زنده باد سوسياليسم

  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران 
  1378 تيرماه 4
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جدول های آمارمبارزات کارگری در 
 ١٣٨۶سال

 رگران ایرانبر پایه بولتن روزشمار مبارزات کا
 ١٣٨٧منتشره در اول ماه مه سال  در سال گذشته

  :تدوین و جمعبندی از 
 یوسف آبخون و امير جواهری لنگرودی

  : مقدمه 
تذکراین نکته ضروری است ، آنچه که در زیر از نظرتان می گذرد، 
یعنی جداول و آمار مبارزات کارگران ایران ، از روزشمار مبارزات 

 تهيه شده است که ما پيشتر این روز ١٣٨۶ال کارگران ایران در س
  . انتشار داده ایم ٨٧شمار را در آستانه اول ماه مه سال  

 گزارش ٢٠۶۶تعداد اخبار کارگری؛  در این روز شمار، در مجموع 
از این . از اخبار حرکات  و مسائل کارگری گرد آوری شده است

 .    خبرمربوط به حرکات کارگری است٨٢١تعداد 
 آوری این نکته الزم است این تعداد مربوط به حرکات بزرگ یاد

کارگری است که به دليل اهميت و پرسروصدا بودن شان به 
بسياری . ناگزیردر مطبوعات و یا گزارشات دیگر منعکس شده اند

از اخبار حرکات کارگری تنها به حرکات کارگری در صنایع و یا 
گزارش حرکات کارگری . واحدهای خدماتی برزگ محدود می گردند 

کارگاه ها و واحدهای کوچک، که بخش اعظم ومحروم وبی حقوق 
صدای . طبقه کارگرما را تشکيل می دهند، در این تعداد وجود ندارد 

 ميليون کارگری اعم از ٩مبارزات این بخش از کارگران مانند حدود
 زنان وکودکان محروم که در شرائط برده وار در کارگاههای قاليبافی

کارمی کنند،  به جز واحد ها ی سازمان یافته ای از کارگاه ها 
وواحد های کوچک مثل خبازان شهر سقز، اخبار آنان اساسا در 

به هر حال این آمار تنها می تواند . جائی منعکس نشده و نمی شود
تصویری کلی از اوضاع مبارزه طبقه کارگرایران در سال گذشته را 

  . به دست بدهد
  :که در چهار محور عمومی زیر دسته بندی شده اند: تاشکال حرک

 
  شکل حرکت تعداد

تظاهرات دربرابر  88
 نهاد های رژيم

1 

تحصن، راه   71
بندان، تجمع های 

 اعتراضی

2 

47 
615    

 که مجموعه 
گوناگون  اشکال

 وحو در سط
پائين در محيط 
کار را شامل می 

 شود

  اعتصاب
  

  ساير اشکال
 

3  
4 

 :خواست ها 

  اعتراض به 
قراردادهای موقت و 
شرکت های پيمان 

 .کاری

5 

 
حق تشکل که شامل موارد برجسته مانند شرکت واحد، نيشکر هفت 

ن ودر سایر واحد ها این خواست  بار ها به اشکال گوناگو. تپه است
 . مطرح شده اند که در آمار تعداد منظور شده است

   

 
نامه به نهادهای بين  11

المللی از جانب فعاالن 
کارگری و تشکل های 

 داخل کشور

1 

ب کارگران، سرکو 16
دستگيری و بازداشت 
و دادگاه وشالق 

 خوردن 

2 

 
 :رکود توليد و تعطيلی کارخانه ها

 محور اصلی مبارزات کارگران 
صنایع بزرگ درسال گذشته را مبارزه با تعطيلی کارخانه ها 

 کارخانه ۴٢بر اساس آمار گرد آوری شده ما، .  تشکيل می داد
البته تعداد کارخانه های تعطيل شده ، .  تعطيل شدنددر سال گذشته

بر اساس گفته برخی از مقامات ومسئولين رژیم بسيار بيش تر از 
در این قسمت تالش شده است بر اساس اخبار و . این است

گزارش های دریافتی در این رابطه، تصویری هرچند کلی از 
این . وداوضاع صنایع و توليد درایران در سال گذشته داده ش

اخبار بر پایه نام کارخانه، رشته توليدی و یا خدماتی، علت 
ورشکستگی، تعداد کارگران، و محل و سال شروع بحران  در آن 
کارخانه وسرانجام آن تنظيم شده تا این تصویر تا حدودی روشن 

  . تر شود
البته تصویر واقعی از رکود توليد و بحران کارخانه ها حتی بر 

اعترافات مسئوالن و دست اندرکاران رژیم بسيار اساس برخی از 
) ۵٧٨(به طور مثال همان طور که در خبر شماره . تيره تراست

آمده، تعداد کارگران کارخانه های صنایع خانگی به طور کلی از 
 هزار نفر رسيده، وعلت آن ورود بی ٠٠٠/١٠یک ميليون نفر به

ر ما تنها یک رویه توليدات مشابه خارجی ذکر شده، که در اخبا
بنا به گفته علی رضا محجوب، . مورد از آن ها موجود است

 ۵٠٠رئيس فراکسيون کارگری مجلس در سال گذشته بيش از 
و یا همان طور که درخبر .  واحد بحران دار وجود داشته است

کارخانه چای سازی کشور  ١۵٠آمده از ) ۶٢٢(شماره
ن که در خبر شماره کارخانه در سال گذشته تعطيل شدند و یا ای٢۴

 ١٣٨۶ واحد توليدی در سال ١٠٠آمده که بيش از ) ١٨٢٢(
  . تعطيل شدند

برخی از واحد ها ویا صنایع توليدی که کم تر شناخته شده هستند 
 و گزارشات بسيار محدودی در مورد آن ها وجود

به طور مثال می توان از معادن نام برد که با بحران روبرو . دارد
آمده تعداد کارگران معادن ) ١٨۴٠(ور که درخبر همان ط. هستند

 نفر کاهش یافته است و همين طور ۶٠٠ نفر به ١٢٠٠طبس از
آمده که جمعيت کارگری عسلویه از  ) ١٨۴٢(در خبر شماره 

رسيده است که در خبر حمله  ٢٧ / ٠٠٠ به   ۵٠  / ٠٠٠
کارگران به اتوبوس احمدی نژاد در دیدار از آن  جا ذکر شده 

  . است
علت ورشکستگی کارخانه ها،  همان طور که در خبرهای شماره 

آمده ، واردات بی رویه کاالهای مشابه مثل شکر )  ۶٢١  و۶١۶(
، کمبود نقدینگی، بدهی به شرکت های آب وبرق وتلفن ، 

و شرط موفقيت . وخصوصی سازی وسوء مدیریت، ذکرشده اند
یی فروش محصوالت، آن ها، رقابت توليدی ویا توليد ارزان، توانا

داشتن نقدینگی و نداشتن بدهی به شرکت های آب وبرق وتلفن 
  . ذکر شده است

به هر حال بر اساس جدول آماری زیر می توان تصویر زیر از 
 .بحران صنایع ورکود توليد در سال گذشته را به دست آورد

 
  

  خواست تعداد
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:رشته توليدی کارخانه های تعطيل شده  
همان طور  که در جدول مشاهده می شود ، صنایع نساجی ، که 
زمانی جزو صنایع اصلی  و با بيش ترین تعداد محسوب می شد، 

در .  قرار گرفته اندبيش از سایر صنایع در معرض بحران وتعطيلی
مورد صنایع نيشکر که سال گذشته با ورود بی رویه شکر ، همراه 
با طرح ها کشت وصنعت دچار بحران شدند، باید اضافه کرد که 
تعداد زیادی از کارخانه های قند نيز در استان خراسان و آذربایجان 

دالیل . سایر مناطق تعطيل شدند که در این آمار نيامده است
تگی کارخانه ، واردات کاالهای مشابه خارجی،  خصوصی ورشکس

سازی ها و سوء مدیریت، کمبود نقدینگی و بدهی آن ها به شرکت 
  . های دولتی آب وبرق و تلفن  ذکر شده است 

در مواردی مثل کارخانه پوشش رشت، ساریت مازندران و ویتانا، 
جلوگيری کارگران برای حفظ مشاغل شان ناگزیر به اشغال کارخانه، 

. از خروج وسائل توليد، راه اندازی توليد وحتی خرید آن شده اند
این مساله تقریبا در بسياری از کارخانه های بحرانی و در پی پيش 

به . برد سياست خصوص سازی در برابر کارگران قرار گرفته است
طور مثال در کارخانه ساریت مازندران، کارفرما به کارگران گفته 

ميليارد تومان در مدت بيشت روز تهيه کنند ١١آن هابود که اگر 
در کارخانه . حاضر خواهدشد که کارخانه را به کارگران واگذار کند

پوشش رشت کارفرما باگرفتن حکم خروج وسائل کارخانه می 
ولی کارگران . خواست  تا آن ها را فروخته و کارخانه را تعطيل کند 

در مورد . ئل شده اندباحضور در کارخانه مانع از خروج وسا
کارخانه ویتانا نيز کارگران حاضر به خرید کارخانه وراه اندازی آن 

  . شده اند
از آن جا که بسياری از کارخانه ها ی بحرانی دولتی است، دولت 
می تواند با بخشودن بدهی های کارخانه های بحرانی به شرکت های 

لوی تعطيلی دولتی  و تامين نقدیگی و نوسازی و فروش توليد، ج
ولی ظاهرا حرص . کارخات و بيکار سازی های گسترده را بگيرد

وآز مافيای دولتی برای تاراج زمين و وسائل کارخانه ها، که به نام 
خصوصی سازی برای به اصطالح راه اندازی آن ها، جلوی چشم 
مسئوان رژیم از عواقب ناشی از این بيکار سازی ها را گرفته 

 . است
  : ن سرکوب کارگرا

دستگيری و بازداشت و اعزام  کارگران به دادگاه ها ، در رویا 
روئی کارگران با رژیم درسال گذشته ابعداد گسترده و بی سابقه ای 
. پيدا کرد و آن را به یکی از مسائل مهم جنبش کارگری تبدیل نمود

عالوه بر دستگيری و بازداشت فعاالن کارگری که دررابطه با 
ا و اتحادیه های مستقل کارگری و برگزاری سازماندهی تشکل ه

مراسم مستقل اول ماه مه در رابطه با سندیکای شرکت واحد 
اتوبوس رانی تهران وحومه و فعاالن کارگری شهر سقز، که در 
رابطه با منصور اسانلو و محمود صالحی انعکاس داخلی وبين 
اللملی وسيعی یافت،  فعاالن کارگری بسياری در رابطه با 

زماندهی مبارزات کارگری در مناطق مختلف مورد سرکوب و سا
به این ترتيب می .  آزار و حتی ترور سازمانيافته دولتی قرار گرفتند

توان گفت که رویاروئی کارگران در سال گذشته جنبه طبقاتی 
  . آشکاری پيدا کرد
 :١٣٨۶دادگاه های کارگری در سال/ بازداشت / آمار دستگيری

دستگيری و بازداشت و اعزام به دادگاه کارگران در بيش ترین تعداد 
تهران و سپس سنندج و اهواز و تبریز صورت گرفت که در رابطه 
با سازماندهی سندیکای شرکت واحد در تهران وسندیکای خبازان 

در اوج گيری . در سنندج و سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه بود
ان درشهرهای گوناگون  تعدادی از معلم٨۶مبارزات معلمان در سال 

همچنين دستگيری و دادگاهی و زندانی کردن . دستگير شدند
کارگران سنندجی و محمود صالحی در رابطه با برگزاری مراسم اول 

درسال های گذشته در سنندج بيش ترین انعکاس خبری را  ماه مه
که صدور احکام به شالق کشيدن کارگران ، در سطح داخل و . داشت
 خارج 
ب وسيع داشته که نفرت عمومی کارگران و مدافعان آنان را با بازتا

هم چنين دستگيری کارگران نيشکرهفت .  خود به همراه داشته است
 . تپه و فعاالن کارگری در تبریز در رده بعدی اخبار قرار داشت

 
 :١٣٨۶ویژگی مبارزات کارگری درسال  

 در مقایسه با ١٣٨۶  مبارزه برای حداقل دست مزد در سال - ١
سال های گذشته از ابعاد وسيع تر وسازمان یافته تری برخوردار 

 هزار تومانی ٢٣٠در اوج اعتراضات کارگری به تعيين حداقل . بود
داقل هزینه های زندگی در خط فقر که از طرف مقامات دربرابر ح

 هزار تومان اعالم شده بود، نامه جمعی ومشترک ۵٠٠رژیم 
 امضاء از اهميت ٢٠٠٠کارگران از بخش های مختلف کارگری با 

  . بسياری برخوردار بود
می توان گفت خط سير اعتراضی برای تعيين نرخ دستمزد به تناسب 

ی و سبد هزینه های زندگی کارگران و باال رفتن تورم و گران
زحمتکشان ایران در طول چند سال گذشته، بازتاب گسترده ای در 
سطح اعتراضات و خواسته های کارگران بر سر تعيين دستمزدها 

  بشکل ٨۶نمونه آنچه در سال . طی آخر هر سال داشته است 
  .گسترده دیده شده در نوع خود منحصر بفرد می باشد

 ) ٨۶ (درسال گذشته :  یافتگی مبارزات کارگری سازمان– ٢
خود را در سازماندهی تشکل ها و اتحادیه های مبارزات کارگران 

در راس این تالش ها، . مستقل کارگری ورشد آن ها  نشان داد
سازماندهی سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه قرار داشت که در پی 

ن بار و پس از مبارزه توده ای وطوالنی کارگری و برای اولي
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، در 

در سال گذشته عالوه بر .  یک واحد توليدی بزرگ شکل گرفت
تشکل هائی که در بيرون از کارخانه ها و از جانب فعاالن کارگری 
جهت ایجاد تشکل های کارگری سازماندهی شده بودند، تشکل های 

در مجموع بنا بر . محيط های کار شکل گرفتندکارگری گوناگونی در 
 تشکل کارگری آمده است ٢١آمار ما در اخبار گردآوری شده اسامی 

که از جمله تشکل ها ی سراسری مختلف معلمان و احيای انجمن 
های صنفی کارگری در رابطه با کارگاه های توليدی کوچک و همين 

 در سال گذشته و از جمله. طور خبازان از اهميت برخوردار بودند
اتحادیه سراسری "  ، اولين مجمع ٨۶  فروردین ٢۴در تاریخ

 – نفر از کارگران اخراجی ١۴٩با " کارگران اخراجی و بيکار
 موقت مراکز مختلف کارگری کشور در سنندج بر گزار –تعليقی 
 نفر عضو ٣ نفر عضو اصلی و ١۵در مجمع عمومی آن . گردید

. و یک بازرس علل البدل انتخاب شدند بازرس اصالی ٣علل الدل ، 
گفتنی است که در دومين مجمع عمومی این تشکل سراسری ، نام 

اتحادیه آزاد کارگران ایران "  خود را به
net.ettehade.www://http/ است که در قابل ذکر .  تغيير داد

تشکيل گردید که در "  انجمن حمایت از کودکان کار" سال گذشته 
دیگر اینکه  . مبارزه برای الغای کار کودکان دارای اهميت است 

گشایش سایت ها و وبالگ های کارگری  نيز عليرغم فيلترینگ 
گسترده توانست کار خبر رسانی مستقل تحرکات کارگری را بعهده 

 فریاد کارگر"  از گيرد ، که می توان
com.blogfa.faryadekaregar://http/،ندای کارگر ،  نشریه

اتوبوس من ، وبالگ پویا ، فریاد معلم ، صدای معلم ، کارنوشت ، 
  ، مجله  com.blogspot.twu7.www://httpوبالگ هفت تپه 

، انجمن com.blogfa.raheaiande.www://httpی راه آینده 
،  com.blogfa.sedayekaveha://httpه  صدای کاو کارگری

، کارگر com.avayedigar://httpرادیو اینترنيتی آوای دیگر 
post/com.blogfa.kargareemrooz://http-امروز
aspx.112 و غيره گزارش شده است ، .  

 رشته توليدی  تعداد تعداد کارگران 
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تقل اول ماه مه در سراسر کشور و تبدیل   برگزاری مراسم مس-٣
آن به اعتراضات  عمومی وطبقاتی کارگران و طرح شعار هائی در 
رابطه با مطالبات سراسری کارگران در اعتراض به حداقل دستمزد 
ها، قراردادهای کارموقت و  عملکرد شرکت های پيمان کاری به 

بارزات  از جمله ویژگی م--عنوان بازوان اجرائی این طرح و 
 حرکت ١٠٩بنا به اخبار در مجموع .  بود٨۶کارگری در سال 

. کارگری برای برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه صورت گرفت
دستگيری کارگران در این مراسم و به ویژه در اردو گاه کار 
عسلویه و د ستگيری دوفعال کارگری دراین رابطه از انعکاس 

  . وسيعی برخوردارشد
ایتی کارگران بخش های مختلف از مبارزات کارگری و  حرکت های حم-۴

صدوربيانيه هایئ در این رابطه از تشکل های کارگری و فعاالن کارگری 
و همين  طور حمایت جنبش اجتماعی گوناگون از مبارزات کارگری از 

حمایت جنبش های . ویژگی مبارزات کارگری در سال گذشته بود
 کارگری و همين طور –نشجوئی دانشجوئی و شکل گيری تشکل های دا

حمایت تشکل های کارگری از جنبش دانشجوئی و زنان و جوانان حاکی 
قابل طرح است که طی سال . از رشد آگاهی طبقاتی در ميان کارگران بود

 زنان و –گذشته به دفعات فعاالن کارگری نيز از تحرکات دانشجویان 
خانواده های اعداميان زندانيان سياسی و حتی با حضور خود در اجتماع 

  . در خاوران ، به دفاع از این جنبش ها و اعتراضات بر خواسته اند
   کانون های مبارزات کارگری برا ساس رشته ای را می توان به —۵

  ترتبيب زیر نام برد؛
 نساجی، قندوشکر و کشت وصنعت ها و صنایع غذائی و سپس صنایع 

  . لوازم خانگی  ومعادن
شهرداری ها، آموزش وپرورش ومعلمان، مخابرات، : ودر بخش خدمات 

اخبار مبارزات کارگری به .  راه آهن و حمل ونقل و رانندگان اتوبوس
ویژه در بخش خدمات و در برخی از رشته ها برای اولين در سال گذشته 

  .به گوش رسيد
کانون مبارزان کارگری از لحاظ منطقه ای وبر حسب اخبار منتشره ما 

  : ازعبارت بود 
استان های تهران، کردستان، خوزستان ،اراک، قزوین، گيالن، آذربایجان 

  و سپس یزد و اصفهان وخراسان 
 کارگر ١٠٧۴  حادثه در محيط های کار، ١١٧٠٠ در سال گذشته در-۶

  کارگر معلول ١١١۵و) ١٠٨٧خبر شماره( جان خود را از دست دادند 
رگری در بخش ساختمان روی بيش تر سوانح کا. ویا از کار افتاده شدند

دو اعتصاب کارگری در اعتراض به فقدان . داد و سپس در پرسکاری
امکانات ایمنی و در مرگ همکار در کارخانه سایپا و ایران خودرو 

  . صورت گرفت
 در سال گذشته مسئله خصوصی سازی ها و جنبه اجرایی بخشيدن به - ٧

شورای مصلحت نظام ،   قانون اساسی ، با فرمان خامنه ای و ۴۴اصل 
وزیر نفت در سخنانی که . صنعت نفت و پتروشيمی را نيز دربر گرفت 

سده دوم صنعت " خرداد ماه آن را انتشار داد گفت ٣خبرگزاری فارس 
در این زمينه و به ". نفت را با رویکرد نگاه به داخل شروع می کنيم

 شرکت عنوان مقدمه خصوصی سازی صنعت نفت، چندی پيش مدیر عامل
تمامی شرکت های فرعی شرکت ملی " ملی گاز ایران به خبرنگاران گفت 

  باید به بخش خصوصی واگذار شوند اخيرا نيز ۴۴گاز در قالب اصل
پيشنهاد جدیدی در وزارتخانه مطرح کردیم که با توجه به مشکالت برخی 
از این شرکت ها که سود ده نيستند کل شرکت گاز به عنوان شرکت مادر 

ام آن در بورس عرضه شود که به این ترتيب سهام شرکت مادر و سه
  ".شرکت های زیر مجموعه یک جا واگذار خواهد شد

طبق " درعين حال معاون سازمان خصوصی سازی نيز اعالم داشت
  در سال جاری مجتمع ۴۴آخرین وضعيت واگذاری شرکت های اصل

 آینده واگذار  ماه۴الی ٣پتروشيمی تبریز و پاالیشگاه اصفهان طی  
 ٢٠٠٨، ژوئن ١٣٨٧تير                                    ".خواهند شد

………………………………………. 

 

  ی کانون نویسندگان ایرانبيانيه 
 درباره ی رفتارهای ضدحقوق انسانی

   
های مختلف اجتماعی  در پی فشارهای فزاینده ی حاکميت بر گروه

 حقوق انسانی و شهروندی، ویژه کوشندگان راه آزادی و کسِب به
یکی از . یی هستيم های تازه شاهد دستگيری، تهدید و محکوميت

مدافعان حقوق بشر در کردستان به یازده سال حبس تعزیری محکوم 
شده است، و چند زن و مرد جوان از فعاالن آذربایجان و کردستان 

ار نتظنيز به احکام سنگين زندان و تبعيد محکوميت یافته اند یا در ا
 . برند چنين سرنوشتی به سر می

اند اوج  جویانی که زیر فشارهای گوناگون بوده خودکشی دانش
جویان ادامه دارد و هر  بازداشت و احضار دانش. یی یافته است تازه

های مذهبی از جمله  اقليت. روز شمار بيش تری به زندان می افتند
آزار قرار دارند و بهائيان و دراویش گنابادی به شدت تحت تعقيب و 

برند از حِق داشتن وکيل و مالقات  برخی که در زندان به سر می
زندانيان عقيدتی از جمله دگراندیشانی که خود را ملتزم . محروم اند

دانند در معرض انواع اتهام، تعقيب و  به عقاید تحميلی حاکم نمی
با هر گونه تشکل و اعتراض کارگری، حتی برای . آزار اند

های صنفی مانند درخواست پرداخت حقوق  ترین خواست ییابتدا
مانده و ابقا در کار، تشکيل اتحادیه و سندیکای آزاد  عقب

ها کودک به اتهام  ده. گيرد بار صورت می برخوردهای خشونت
تهدید و . برند کاری در سنين کودکی زیر حکم اعدام به سر می بزه

های  ها و تشکل  روزنامهو. فشار بر مدافعان حقوق زنان ادامه دارد
های ساختگی به تعطيل کشانده  مطبوعاتی و فرهنگی به بهانه

  . شوند می
در این فضای تيره و تار که تاسف و نگرانی همه ی مردم آزاده 
ایران و جهان را برانگيخته است بار دیگر نسبت به این اقدامات 

 ۴/۴/١٣٨٧کانون نویسندگان ایران     .دهيم ضّد انسانی هشدار می

……………………………………. 

 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشریه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ایميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  

  فاکس سازمانشماره 
43455804-1-33 

  سایت راه کارگر
net.rahekargar.www  

  سایت رادیو برابری
net.radiobarabari.www  

  سایت اتحاد چپ کارگری
www.etehadchap.org  
 انسایت رادیو صدای کارگران ایر

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشریه انگليسی ایران بولتن

org.bulletin-iran.www 
 

مشخص " دیدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
، نيستندميشوند سازمان مواضع بيانگر .الزاما
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 ١٣٧٨تير١٨مبارزات دانشجویان در
 !ودرسهای آن
 امير جواهری لنگرودی

تير پيوندی عميق ) ١٨(شکست اصالح طلبی با حادثه هيجدهم 
 بعبارتی. وفراموش ناشدنی در تاریخ مبارزات ایران داشته و دارد

 ، اولين حرکت وخيزش مهم  ایرانماه دانشجویان جنبش تير ،دیگر
که رًاس حکومت را مورد  بود، برعليه اصالح طلبان و خيانت آنها

این حرکت هرچند  فورانی از پائين بوده و لی  . دتهاجم قرار داده بو
تاریخ مبارزات . با سا زش باالئيها و سرکوب آنان روبرو شد 

اره هم عليه استبداد و هم   همو،ۀ گذشته ده۵ما در دانشگاههای 
عليه سياست های مداخله جویانه کشورهای معظم سرمایه داری بوده 

  .است 
 تبلورمقاومت تاریخی دانشجویان در برابر کودتا ١٣٣٢ آذر ١۶ 

عمق . ها بود  گران امپریاليستی و درباریان فساد پرور پهلو ی
رفداران  و دستگيری های وسيع و پر شمار ط۴٠مبارزات اواخر دهه 

فزون بر  .بود مبارزات مسلحانه در درون و برون دانشگاه نطفه بسته
 نيز در ميدان دانشگاه و دانشگاهيان  جای ۵٧ جانمایه انقالب ،آن

ویژه داشته است و بيهوده نبود که بخشی از طرفداران خمينی نيز با 
بست نشينی در نماز خانه دانشگاه تهران ، زمينه معرفی نهضت او را 

ه دانشجویان مسلمان و مردم باز شناساند و خمينی نيز بعد از قيام ب
بهمن ، با گزینش طالقانی به امامت نماز جمعه ، صحن چمن دانشگاه 

انقالب " های را مصلی نمازگزاران گرداند و با صحنه سازی
 تا جای ، ، هر نيروی دگر اندیشی را از دانشگاه بيرون راند"فرهنگی

  . داند و بر مراد خویش سوار گرددپای خود را سفت گر
 برای درس آموزی از آن را در پی نوشت ،صورت مسئله اين واقعه

 تير ١٨روزجمعه : يک تاريخچه کوتاه به اين شکل می توان نوشت 
، دانشجويان آه با تجمع و راهپيمايى در برابر توقيف روزنامه ١٣٧٨

ه خود با سالم به اعتراض برخاسته بودند، نيمه شب در خوابگا
 اطاقها را شكسته، بنيروهاى ضربتى حكومت رو برو شدند آه در

 بى ، دانشجويانوسائل و آتابهاى دانشجويان را بهم ريخته و پاره آرده
دفاع را با مشت و لگد و اسلحه گرم مضروب و مجروح آرده و 

موالى ما حسين، اين هديه را از "شمارى از لباس شخصی ها با ذآر 
 از طبقات باالى ساختمان به پائين پرتاب  رادانشجويان،  "ما بپذير

آردند آه در نتيجه تعدادى از جمله عزت ابراهيم نژاد جان باختند و 
 تيرماه، در ١٨بدنبال شب خونين . گروه بزرگى روانه بيمارستانها شدند

، نيروهاى مبارز جوان به گردهمايى آزاديخواهانه زتهران طی شش رو
و مردم آوچه و خيابان به پشتيبانى از دانشجويان بى خود ادامه دادند 

 تيرماه هر روز تظاهرات اعتراض آميز ٢٣تا روز . دفاع شتافتند
شعارها و خواستهاى آنان از رسيدگى فورى . گسترده مردم ادامه داشت

به حمله شبانه به خوابگاه و محكوم آردن مهاجمان، تا به چالش طلبيدن 
وزيرعلوم استعفاء داد و مجلسيان و . گرفتکل حاکميت را در بر می 

نيروهای چندی از حاکميت و به ظاهر اصالح طلب در برابر 
اجتماعات دانشجويان در کوی و صحن دانشگاه حاضر شدند و آنانرا به 

درخارج کشور نيز نيروهای مدافع . آرامش و مذاکره فرا خواندند
واحد ، درکنار  در يک ُکر ،در جمهوری اسالمی ايران اصالح طلبی

فعاليت سايت ها و وبالگ ها ، رسانه ها و نشريات خويش ، 
سازماندهی سيمنار ها و نشست های بيشمار، تحرکات دانشجويان را 

محمد " تند روی و رودررويی با پيامبراصالحات بيست ميليونی 
.  ارزيابی می کردند ، در برابر دستگاه واليت و و دولت او" خاتمی

 آنچه در تهران می گذشت، وقايع مشابه اى در تبريز، اما در برابر
. اصفهان، مشهد، شيراز، اهواز ،آرمان ، رشت و کردستان رخ داد 

در اين .... دستگيری ها و زخميهاى فراوانى از خود بر جا ی نهاد
ميان ، رئيس جمهور حكومت اسالمى محمد خاتمی به عنوان رياست 

در کرد و دانشجويان تجمع شورای امنيت ملی، فرمان سرکوب صا
کننده در کوی دانشگاه و مردم حامی آنان را اراذل و اوباش خواند و 

رژيم  تاريک انديش . وزراى مستعفى، استعفاهاى خود را پس گرفتند
ديگر بار آنترل را بدست گرفته و هزاران تن را بازداشت و روانه 

 يك روز سياه در اين روز در تاريخ ايران به عنوان... زندان ها نمود 
  . اسالمى و مدعيان اصالح طلبی نظام ثبت شده استآارنامه رژيم 

 اگر عکس ام را پاره کردند ، ؛خامنه ای که ابتداء بر زبان رانده بود 
 به یکباره شمشير از رو بست و همه قوای .شما از کوره در نروید 

. مودسرکوب را دعوت به ایستادگی و مقابله در برابر دانشجویان ن

. ایستادگی و مقاومت دانشجویان را به عوامل بيگانه نسبت داد
متعاقب چنين موضعگيری ، رژیم در پایگاههای خود که به نام 

ی خبرنگار  ها  شنيده : "کرد، ادعا بود دانشجو راه اندازی نموده
 حاکی از این - پایگاه خبری و تحليلی دانشجویان ایران – شریف نيوز

از نومحافظه کاران مشهور آمریکا، عضو » دینمایکل ل«است که 
شورای روابط خارجی و از طراحان جنگ آمریکا عليه عراق، اخيرا 

ما : لدین همچنين گفته.  تير در ایران بوده است١٨که در زمان  گفته
  . "کردیم از نزدیک این جریان را هدایت می

 نبوده  این گونه جعل حوادث و رویداد ها در طی سه دهه حاکميت کم
می نشيند ، " کفگير به ته دیگ "  بقول معروف که  هر جا.ونيست

پای آمریکا ، اسرائيل، اجنبی و سازمان های کمونيستی به ميان 
کشيده می شود تا رودررویی با مبارزین را برای بسيج توده بی شکل 

" رفسنجانی در نماز جمعه ، فرود  .  نمایدتوجيه ،و قواره خویش
را بهانه بسيج نمازگزاران ساخت تا کرور کرور " م عمود خيمه نظا

 را دانشجویان را دستگير کنند و مبارزات آنان و خواسته هایشان
ولی آیا صورت مسئله را باید در سطح ! بيش از پيش سرکوب نمایند

 ! نه : همين تاریخ نگاری چند سطری دید؟ پاسخ روشن است 
ابرخود می نهيم و به آن   امروزوقتی شعارهای هيجده تير را در بر

نگاهی می اندازيم ، با حجم مطالباتی روبرو می گرديم که ازآنروزتا 
نه دولت خاتمی با . امروز ازجانب حکومت گران پا سخ نگرفته است

ادعای اطالح طلبی اش به آن خواسته ها پاسخ گفته و نه احمدی نژاد 
  . به لحاظ ماهيت و سرشت خود پاسخگو می تواند باشد

، برون فتادن خشم خفته آن نيروی عظيم ١٣٧٨ تير ١٨جمعه ادثه ح
از  اجتماعی یعنی دانشجویان و جوانان دختر و پسری بود که در

 خود قربانی و اکنون ، گذر کرده بودند1257قالب بهمن درون کوره ان
   . شده بودندحکومت سرمایه داران پاسدار دین ، نتایج

 و در رژیم "انقالب فرهنگی " نيروی جوان دانشجویی که در 
 به منتهی اليه جامعه رانده ،کشاکش رودررویی با حاکميت خود کامه

شدند و دفاتر، نشریات و فعاالن خود را دراین رودررویی نا برابر از 
 زندانی رژیم تازه به قدرت رسيده دست داد ند و تا حدی زیر زمينی و

  . گردیدند
 و غلبه رژیم" انقالب فرهنگی"ها پس از گشایش دیگر باره دانشگاه

نيروهای حراست و حزب اللهی و انجمن های دست ساخت آنان نيز 
نتوانست ، دانشجوی دختر و پسر بر آمده از متن انقالب را که تازه از 

نش رها گشته و بدرون صافی فيلتر دهها پرسش و پاسخ و گزی
  فشارنوع کالسهای درس راه یافته و با سياست جدا سازی و دهها

 .  گرفته بودند ، خاموش سازدقرار  ، بظاهر تحت کنترلدیگر
آنچه در جنبش دانشجویی ایران برجسته است ، خواستگاه چند وجهی 

 خواسته های چند وجهی  کل  با نيروهای درون آن در همسویی
از دانشجویان وقتی شعار تغيير مدیرست را می شنویم ، . جامعه است 

 وقتی. ميبيندر واقع عنصر جابجایی نماینده دستگاه حاکميت را می 
 صحن دانشگاه را از نيروی نظامی تهی می خواهند ، دانشجویان،

 پادگانی کردن پایان دادن به  نيروی حراست و اطالعات واخراجیعنی 
طلبند ، وقتی بر عليه جدا سازی کالسها و فشار بر دانشگاهها را می 

و   شعارشاهد متحد الشکل کردن دختران در برابر پوشش اجباری
تقابل با آپارتاید و   معناست کهیندب،  مبازره دانشجویان هستيم

 برابر حقوقی دختران و پسران را تالش در حهت نابرابری جنسی و
  .شاهدیم 
 برابری مليت ها و اهميت زبان و های شعارشجویاندان  آنجا که

آذربایجان و  در سطح دانشگاه های کردستان ، را شناسایی آن
 حقوقی مليت ها ی به امر برابر، و غيره را سر می دهند خوزستان

می اندیشند و به اتحاد داوطلبانه تمامی دانشجویان در کنار هم و 
مسانی نيروهای خود فکر می کنند و در تقابل با جداسازی ارزش ه

  . های کاذب قدم بر می دارند
آنجا که در مقابل خصوصی سازی دانشگاه و گرانی واحد ها ی درسی 
شعار بر زبان می رانند ، با سياست های کالن سرمایه داری و 

 آنجا که شعار ،سياست های نئوليبراليستی رژیم به چالش بر می آیند
حمایت و پشتيبانی از مبارزات کارگران را سر می دهند ، در واقع 

 هم سرنوشتی بخش قابل ،ز پدران و مادران زحمتکش کشور رادفاع ا
توجهی از دانشجویان با کارگران و دفاع از مطالبات آنان را معنی می 

ها ، شعارهای  حداکثری و حداقلی همه این خواست . بخشند
 در بنوعیاین سطح شعارها،  . دانشجویان را با خود به همراه دارد

 جنبش های اجتماعی وشعارهای عمومی جامعه   بانزدیکی و همراهی
  .نيز تلقی می گردد
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 این است که دانشجو در نبرد نابرابر خود با دستگاه عریض و مهم 
ن حاکميت استبدادی ، بتوانند رابطه واقعی این دو طویل و خون چکا
را پيدا کند و انطباق واقعی  این )  صنفی و سياسی(سطح خواسته ها 

خواست ها را در قبال شرایط موجود و ایجاد رابطه منطقی  با آنرا به 
سطح بيان واقعی شرایط موثرجنبش اجتماعی و مطالباتی در کل 

ساخته و سازماندهی کارزار سراسری مبارزات خویش را جامعه بدل 
 . با استقالل عمل تشکالت خویش پيوند دهند

بررسی قابل تامل در امر درس آموزی از آنچه طی دهسال گذشته تا 
نکته .  آذر گذشته است ١٣به امروز در برابر ماست ، حادثه 

حد زیادی اساسی این جاست ؛ اگر خواسته ها ی دانشجویان تا 
مشترک است ، اگر نيروی دانشجو چند گانه است ، اگر ما با 
دانشجویان الئيک ، نيمه الئيک ، مذهبی ، چپ ، سوسياليست ، 
ليبرال ، سوسيال دمکرات ، رادیکال ، مبارز ، آزادی خواه و 

  و غيره بشکل واقعی روبرو ، ميليتانت ، اتحاد چپیبرابری طلب 
ید واقعيت چند گانه گی و پلوراليسم را هستيم که هستيم ، پس با

  .بپذیریم 
 در برابر خواسته های مشترک ، محترم شمردن اختالفات و 
رسميت دادن به سطوح معين این چند گانگی ، به زیر پرچم خود 
نکشاندن دیگران ، خود را از کل جنبش اعتراضی و مطالباتی جدا 

 نکردن مبارزه نساختن ، به رسميت شناختن تریبون ها ، مصادره
و تدارک  ها  فعاليتمختلف حوسطدیگران ، و برسميت شناختن 

 و غيره و غيره ، ها تنوع سازمانيابی و دوری گزینی از پراکندگی
 .پاشنه آشيل به زانو در آوردن رژیم حاکم می باشد 

ی سطوح مبارزات موجود در درون و برون  یادمان نرود در تمام
.  مبارزات ما ست و گسست در کشور ، اقتدار رژیم از پراکندگی
 نا راستی ها و نا صواب ها، رژیم نغلبه بر پراکندگی و بيرون راند

را ورشکسته تر از آنچه که هست ، در برابر توده مردمان جامعه ما 
 ممکن ،یی با کليت نظامجلوه داده و راه پيشروی آنان را در رودررو

آنجا که دوری گزینی از نا راستی ها صحبت به ميان . می سازد
که کشيدم ، توجه ام بيش از پيش ، به سخنگویان نا الیقی است ، 

بر بعد از دوره ای بر خر مراد سوار می گردند و  بزعم خویش،
ود را وارث بر حق خ و خاک می پاشند  و دیگرانیاندانشجو چشم 

با توسل به منابع گروه های جنبش وسخنگوی آنان قلمداد کرده و 
 یا سر از رسانه هایی درمی آورند که تنها ،طرفدار نظام پادشاهی

راه عالج ایران را حمله نظامی می دانند یا تحریم اقتصادی کشور 
 در متن ،اگر براستی این  نيمه راهان  . می نامندرا،  معجزه رهایی

 به یکباره برخی از آنان قيام دانشجویی بودند، پس چگونه است که
 تا موفق گردند بر بارگاه بوش و  انداین چنين تغيير عقيده داده

  . یابندخاندان پهلوی بار عام
 در طول ایران، بویژهمبارزات  بر خاسته از درون دانشگاه های 

   طلبانهمبارات حق  کهاست،  نشان دادهه های گذشته،ده
شناخت   ميزان الحراره ی  دقيق سنج ، باز به مثابهیان،دانشجو

 نمایندگی می یودحدجامعه ایران را تا  درسطح پيشروی مبارزه 
در خود جنبش  زدودن پراکندگی ها ، ایجاد پيوند سراسری. کند

 پيوند خوردن این جنبش با  دانشجوئی از طرفی و از طرف دیگر،
ژه با مبارزات زنان و تمامی نيروی تحرکات اجتماعی موجود  و بوی

طبقاتی کارگران ، توده ای ساختن خویش در قبال سازمانيابی و 
 رفتن به درون جامعه و اعماق ، پيشروی و عقب نشينی بهنگام ،

ین دوره در برابر در تکوین مبارزاتی ادرسهایی الزمی ایست ، که 
 ١٣٨٧ تير  ١٢ . همگان قرارگرفته است

…………………………………… 

 از سری مقاالت قدیمی راه کارگر

  طبقه کارگر
 پيران آزاد

 ١٣٧١  ، فروردین ٩٣اه کارگر ، شماره از نشریه ر
  مقدمه

چه کسانی جزو طبقه کارگر هستند؟ و چه نيروهای اجتماعی در این 
طبقه جای می گيرند؟ این سئوال در وهله اول شاید بسيار پيش پا 

اما اگر جوانب مسئله با دقت بررسی شود و . افتاده به نظر آید
ورد توجه قرار گيرند، عوامل تغييردهنده بافت و ساخت اجتماعی م

در پرتو پاسخ . آشکار می شود" سهل و ممتنع"اهميت این سئوال 
به این سئوال برای یک حزب سياسی که پيوسته به این نيروی 

 اجتماعی نظر داشته و می خواهد با آن حرکت کند، -معين طبقاتی
را شناخته " اصل و منشاء"روشن می شود که تا چه حد ابعاد این 

به همين ترتيب تصویر سازمان دهی . هم ساز بوده استو با آن 
اجتماعی وضوح پيدا کرده و فعاليت سازمان گرانه در مسير صحيح 

 . و مناسب خود قرار می گيرد
  تعریف

به ) 1370،1991پائيز (در برنامه مصوب اولين کنگره سازمان ما 
ی  یعنی تمام کسان–کارگران : ".... عنوان تعریف طبقه کارگر آمده

این فرمول بندی  ....-که فقط از طریق نيروی کارشان زندگی می کنند
بيش از هر چيز تأکيدی است بر استفاده از مبانی تعریف طبقه 
کارگر که از جانب پایه گذاران جنبش این طبقه، یعنی مارکس و 
انگلس، مطرح شده و به قصد فاصله گرفتن از درک های نادرستی 

خش بزرگی از جنبش کارگری مسلط است که طی قرن حاضر بر ب
نگاهی به سير تعریف طبقه کارگر عالوه بر روشن گری . بوده است

در این باره، زمينه بررسی بهتر و دریافت تعریف امروزی از این 
  . طبقه را فراهم می کند

از نظر مارکس که در اقتصاد سياسی خود، راز سرمایه داری یعنی 
ارزش " ایجاد کنندگان" کند، ارزش اضافی را بررسی و عيان می

اضافی یعنی کسانی که مورد استثمار سرمایه داری قرار می گيرند و 
در مناسبات سرمایه داری ميزان کمتری از ارزش ایجاد شده توسط 

به آن ها پرداخت می شود، طبقه کار " مزد"کار آن ها به عنوان 
حاشيه انگلس در . مزدوری مدرن یعنی طبقه کارگر اعالم می شوند
را چنين ) پرولتاریا(چاپ انگليسی مانيفست کمونيستی، طبقه کارگر 

منظور از پرولتاریا طبقه کارگران مزدبگير جدید : "تعریف می کند
است که مالک ابزار توليد نبوده و از این رو مجبورند برای آن که 

  )1".(بتوانند زندگی کنند نيروی کار خود را بفروشند
 نظرات مارکس و انگلس برمی آید و در آن طور که از مجموعه

همين تعریف انگلس نيز خود را نشان می دهد، آن ها در تعریف 
بر نيروی کار شاغل در توليِد صنعتی : ، اوال)پرولتاریا(طبقه کارگر 

، وقتی که از )مدرن(نظر داشته اند و تأکيد آن ها بر واژه جدید 
 یعنی نيروی کار .طبقه کارگر صحبت می کنند مؤید این نظر است

مزدوری که در مرحله رشد اوليه سرمایه داری متولد شده بود و 
بی شک ما شيوه بررسی علمی . این جز در حوزه توليد صنعتی نبود

که مورد استفاده مارکس بود و سرمایه داری در مرحله رشد و 
ساخت معين و اوليه خود در قرن نوزدهم مطالعه می شد، این نتيجه 

بوده و نيروی کار که با سرمایه داری در آن دوره پدید گيری درست 
بخش دیگر نيروی کار در آن دوره  . آمده بود نيروی کار صنعتی بود

مارکس نيروی . عمدتا ریشه در نظامات ماقبل سرمایه داری داشتند
و اندک نيروی مزدبگير ) چه کشاورزی و چه شهری(کار فعلی 
نکته مهم تر آن که  در : ثانيا. يدمی نام" لومپن پرولتاریا"دیگر را 

مبنا بود و " فروش نيروی کار"تعریف طبقه کارگر معيار عمومی 
و ميزان درآمد مطرح نبودند و به ) کاریدی یا فکری(کيفيت کار 

به . عنوان شاخص برای معين کردن طبقه کارگر به کار نمی رفتند
در )  اضافیایجاد کنندگان ارزش(این گفته مارکس در مورد کارگران 

تمامی آن کسانی که در توليد کاالها : "توليد سرمایه داری توجه کنيد
از مشخصا کارگر یدی تا . به این یا آن شکل هم کاری می کنند

  )2)". (در صورتی که جزو صاحبان سرمایه نباشند(مدیر، مهندس 
مارکس بر آن بود که طبقه کارگر از ميان همه نيروهای مخالف 

انقالبی ترین است، چون استثمار این نظام به طور سرمایه داری 
" آینده"هم چنين تأکيد می کرد که این طبقه . مستقيم متوجه اوست

بودن نقش این " کيفی"است و نظامات آتی را شکل می دهد و بر 
از ميان .  اجتماعی انگشت می گذاشت-طبقه در حيات اقتصادی
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 کرد، گسترش خصوصيات دیگری که برای طبقه کارگر بيان می
مارکس بر آن بود که در اثر . کمی و عددی آن در جامعه بود

گسترش سرمایه داری و با پيوستن اقشار دیگر بی چيزان و 
دهقانان به صف نيروی کار صنعتی، طبقه کارگر به کثيرالعده ترین 
طبقه اجتماعی تبدیل می شود و از این جهت هميشه از حکومت 

روند توسعه سرمایه . ریت نام می بردکارگران با صفت حکومت اکث
داری، بخش اساسی این نظر را به اثبات رساند اما تبدیل شدن طبقه 
کارگر به بزرگ ترین طبقه در جوامع سرمایه داری از طریق 

  . گسترش مطلق بخش صنعتی نيروی کارنبود
بعد از مارکس، اگر چه تعریف طبقه کارگر به صورت ظاهر حفظ شد 

خش بزرگی از نيروهای جنبش طبقه کارگر، یعنی اما از جانب ب
احزاب پيرو مارکس تغييراتی در آن داده شد که جدا از جنبه رسمی 

در . آن تأثير مهمی در سازمان دهی عملی مبارزه این جنبش داشت
  :درک این احزاب از طبقه کارگر دو نکته مهم به چشم می خورد

ته یعنی محدود کردن  تأکيد کليشه وار بر بخش اول تعریف گذش-1 
طبقه در وجه اصلی آن به نيروی کار صنعتی و عدم توجه به 
تغييرات رشد سرمایه داری و نادیده گرفتن تغييرات ساختاری ناشی 
از آن در نيروی کار و الجرم عدم وفاداری به شيوه بررسی علمی 

  .که روش مارکس بود
در " ارفروش نيروی ک" فاصله گيری عملی از مبنای عمومی -2 

تعيين طبقه کارگر و جدا کردن عملی نيروی کار فکری و هم چنين 
صنعتی از آن و الجرم حذف عملی ) یدی(الیه های باالیی نيروی کار 

  .این بخش ها از حوزه سازمان دهی طبقه
یکی از مهم ترین این نمونه تغييرات، حذف عملی الیه های باالئی و 

و سازمان دهی این گونه ماهر کارگران صنعتی از حوزه توجه 
این عمل تحت تفکيک  کارگران، به . احزاب در اوائل قرن بيستم بود

توجه نظری تفکيک و . صورت گرفت" یقه سفيد"و " یقه آبی"
حذف این الیه ها آن بود که سرمایه داری با دادن بخشی از سود 

آن ها را مطيع و آرام کرده و ) دست مزد بيشتر(خود به این الیه ها 
در حقيقت خریداری می کند و این الیه ها به همين دليل خود را در 

این استدالل به نحو . منافع و سرنوشت طبقه شریک نمی دانند
. شدیدتری در مورد کارکنان فکری و متخصصين به کار گرفته شد

این نظر که بر جنبه ای از واقعيت تکيه داشت جز انتخاب راه آسان 
سيار پيچيده سازمان دهی طبقه ای که هر و پاسخی ساده به مسئله ب

نتيجه عملی این راه . روزه گسترده تر و مرکب تر می شد، نبود
محدود شدن احزاب کارگری انقالبی به الیه های پایين نيروی کار و 

  . عمال به کارگران یدی بود
عناوین طبقات در جامعه شوروی سابق نمونه گویای همان روش 

ی که مالکيت خصوصی و طبقه سرمایه در شورو. پيش گفته است
دار هم وجود نداشت، نيروی کار فکری و متخصصين را 

طبقات رسمی شوروی . می ناميدند) روشن فکران" (انتليجنسيا"
این . کارگران، دهقانان کلخوزی و انتليجنسيا: سابق چنين بودند

تفکيک در نيروی کار بيان گر همان دوپایه ای است که پيش تر 
ت تأثير این نگرش احزاب وابسته به این بخش جنبش تح. آمد

کارگری تعاریف خود از طبقه کارگر در کشورهای مختلف را ارائه 
. می کردند و این نگرش محدود کننده در عملِ  آن ها دیده می شد

در آخرین تعریف خود از ) پ.کا.د(برای مثال حزب کمونيست آلمان 
 های مهم نيروی کار چه ، اگر جه بخش1984طبقه کارگر در سال 

یدی و چه فکری را جزو طبقه کارگر می داند، هنوز بخش های 
" کارکنان"چه یدی و چه فکری در رده های (مهمی از نيروی کار 

این کشور از جمله معلمين، مهندسان، پزشکان ") کارمندان"و 
اطالعات (شاغل در بيمارستان ها و کارکنان خدمات انفورماتيک 

حقوق " را از تعریف خود حذف و آن ها را جزو )الکترونيکی
  )3. (و انتليجنسيا می داند" بگيران الیه های متوسط جامعه

تأثير واقعيات اجتماعی اما در تعریف های سال های اخير بيشتر 
حزب کمونيست فرانسه در سند مصوب . خود را نشان می دهد

يما و در بخش مربوط به ترسيم س) 27کنگره (آخرین کنگره خود 
می " به چگونه حزبی نيازمندیم؟"مختصات حزب تحت عنوان 

تحت تأثير تکامل علمی و تکنولوژیک، تغييرات پدید : ".... گوید
در این دگرگونی ها .... آمده در ميان طبقه کارگر شتاب یافته است

ُبعد فکری فعاليت طبقه کارگر در فعاليت توليدی جدید بدون وقفه 
طبقه کارگر را نباید به کارگران .... ابدگسترش و افزایش می ی

کارگران یدی، متخصص، ماهر، هم چنين کارمندان، . محدود ساخت
بخش وسيعی از تکنسين ها و مهندسين، اجزاء طبقه کارگر را  

تکامل مشاغلی از نوع خدمات، طبقه کارگر را ..... تشکيل می دهند
می بخشی از آن ها به صف طبقه کارگر . تضعيف نمی کند

باید دست اندرکار جامه عمل پوشاندن به یک مرحله ..... پيوندند
قطعی فعاليت و شکل دادن به نفوذمان در بين مهندسين، تکنسين 

نمی توان حزب طبقه کارگر بود، .... ها، کادرها و محققين شویم
بدون آن که ریشه خود را در ميان تمامی اجزاء آن گسترش 

  ) 4....".(داد
 هم می شود فهميد که حزب کمونيست فرانسه از از همين تعریف

احزاب و گروه . تغيير نظر خود درباره طبقه کارگر سخن می گوید
های کارگری دیگر اروپا  که فاصله نظری با حزب کمونيست 
شوروی سابق داشتند، در دهه های اخيرتعاریف بازتری از طبقه 

 متمایل به از آن جمله می توان از جریانات. کارگر ارائه کردند
در آلمان که " گروه کارگران سوسياليست"مثًال . تروتسکی نام برد

 5/0در انگليس است، تنها " حزب کارگران سوسياليست"متحد 
آلمان را که به نوعی در سود " مزد وحقوق بگيران"درصد از تمام 

مؤسسه سهيم هستند، جزو طبقه کارگر نمی داند و از جمعيت فعال 
 درصد را جزو طبقه کارگر حساب می 5/73ان آلم) در سن کار(

 )5. (کند
 تحوالت نيروی کار

طی بيش از یک قرن و نيم از ارائه تعریف طبقه کارگر، تغييرات 
نکته برجسته . عظيمی در نيروی کار و طبقه کارگر پيدا شده است

در این روند تبدیل طبقه کارگر به بزرگ ترین طبقه اجتماعی، بنا بر 
فروش "اگر همان معيار عمومی . طبقه کارگر استتعریف اوليه 
را در نظر داشته باشيم، در جهان سرمایه داری این " نيروی کار

مثال سير تغييرات نيروی کار در جمهوری . امر متحقق شده است
به کل جمعيت " نيروی کار مستقل"نسبت : آلمان از این قرار است

% 12 به 1950در سال % 28 و 1882در سال % 38فعال از 
نيروی کار مزد و حقوق " کاهش یافته و نسبت 1980در سال 

 %88 به 1950در سال % 72 و 1882در سال % 62از " بگير
  )6. ( افزایش یافته است1980در سال 

اما مسائل مهم تر در روند تحوالت، آن دسته از تغييرات است که 
 نمی بدون شناخت و بررسی و نتيجه گيری از آن ها جنبش کارگری

تغييراتی که ناشی از تغيير ساخت . تواند به اهداف خود نزدیک شود
 فنی و -و الگوی رشد سرمایه داری و پيش رفت های علمی

  .تکنولژیک بوده است
افزایش کمی :  تحول نيروی کار در بخش های مختلف اقتصاد-1

طبقه کارگر مساوی با تمرکز آن در بخش توليد صنعتی نبوده و طی 
 از جنگ جهانی دوم و خصوصا در سه دهه اخير برعکس دوره بعد

  )7. (صورت گرفته است
روند این تغييرات در دو کشور درجه اول جهان، آمریکا و آلمان از 

 حدود 1989ميليونی آمریکا در سال 220در جامعه : این قرار است
 65 ميليون کارگر در بخش توليدی فعاليت داشتند و حدود 20

که شامل فعاليت اطالعات و برنامه (ش خدمات ميليون نفر در بخ
 )9). (ریزی هم می شود

نکته مهم در بررسی تغييرات درون بخش توليدی صنعتی آلمان 
کاهش شدید تعداد کارگران صنایع کالسيک و سنگين است که سابقا 

این تغييرات . در جنبش کارگری بر این قسمت تأکيد زیادی می شد
 1980در سال . ی چشم گير بوده استطی دهه شصت و هفتاد ميالد

 هزار نفر سقوط 187هزار نفر به 517تعداد کارگران معادن از 
هزار نفر و تعداد 219 هزار به 309کرده و تعداد کارگران فوالد از 

.  هزار نفر کاهش یافته است234 هزار به 510کارگران نساجی از 
)10(  

 تحوالت است که البته باید توجه  کرد که این شمای عمومی روند
بيش از هر جای دیگر خود را در کشورهای پيش رفته سرمایه 
داری نشان می دهد و به یک معنی می تواند آینده دیگر مناطق را 

اما بدون در نظر گرفتن این نکته، بررسی آمار توزیع . هم بيان کند
نيروی کار در یک کشور در حال صنعتی شدن، ممکن است تفاوت 

مثال در ایران تعداد . مای عمومی را نشان دهدهایی با این ش
در هر صورت این . کارگران پوالد و فلزات افزایش یافته است

تغييرات همان طور که گفته شد، ناشی از تغيير ساخت سرمایه داری 
دیگر نمی توان گفت پيش رفت . و پيش رفت های تکنيکی است

ی، به صورت مناسبات سرمایه داری حتما با رشد بخش توليد صنعت
این روند واقعی حرکت سرمایه داری است و . کالسيک هم راه است

در . نمی توان با ذهنيت قبلی و الگوهای ثابت، با آن برخورد کرد
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حجم مبادله و توليد در مجموع " سود"حضور و حاکميت قانون 
عالوه بر این پاره ای از رشته . جهانی خود با محدودیت روبروست

و پاره ای ) مانند معادن ذغال(لف منسوخ می شوند ها به دالئل مخت
از مواد با پيدا شدن جای گزین ها و باال بودن هزینه توليد و اشباع 

و در پاره ای از رشته ها با به ) فوالد(بازار از رونق می افتند 
جابه جایی نيروی کار صورت می ) رابوت(کارگيری ابزارهای نوین 

ها را برای کم کردن هزینه توليد و پاره ای دیگر از رشته . گيرد
فرار از عواقب محيط زیستی آن جابه جا کرده و به حاشيه صادر 

اما در مجموع می توان گفت که همان شمای عمومی نشان . می کنند
دهنده برهم خوردن توازن بين بخش های اقتصاد به ضرر بخش 

  .توليدی صنعتی کالسيک است
الحی است که در دو دهه اخير این اصط": نيروی کار منعطف " -2

در مؤسسات سرمایه داری رایج شده است و اشاره به شناور شدن 
یعنی شناور شدن زمان . عناصر مختلف در فعاليت اقتصادی دارد

سرمایه داری برای مقابله با . کار، محل کار و کارکنان مؤسسات
بحران و مشکالت خود در دهه های اخير در کشورهای پيش رفته 

ی این روش ها را به کار گرفته و رفته رفته به همه جا صنعت
تالش مدیران بر آن است که یک هسته مرکزی . گسترش داده است

از کارکنان ثابت را حفظ کرده و بخش مهم نيروی کار را به صورت 
موقت و فعلی از طریق قرارداد برای انجام و پایان یک فعاليت به 

در آلمان . ت در حال گسترش استاین پدیده کار غيرثاب. کار گيرند
کارکنان تازه استخدام به صورت کارکنان ثابت % 50 فقط 88سال 

تمامی کارکنان صنعت کاغذ و چاپ % 25و . و دائمی درآمدند
به عنوان شيوه های اجرائی این عمل از روش . غيردائمی بودند

که " کارگر چند حرفه"به کارگيری . های مختلف استفاده می شود
ستخدام مؤسسه است، برای انجام برنامه های دیگر مؤسسه، در ا

اجاره نيروی کار از مؤسسات دیگر و یا مؤسساتی که برای کارهای 
برده "موقت و غيردائم نيروی کار تأمين می کنند و اصطالحًا 

این روش اخير کارگر را از رابطه . ناميده می شوند و غيره" فروش
لذا مسائل آن نيز از پيش پای با صاحب کار اصلی خارج کرده و 

اگرچه هنوز این روش چندان همه گير . مدیریت برداشته می شود
نيروی کار % 2نشده و مثال در سال های پایانی دهه هشتاد فقط 

آلمان مجبور بودند از این طریق کار پيدا کنند اما در همين مدت 
 درصد رشد 50 تا 40" برده فروشی"ميزان فعاليت شرکت های 

  ) 11. (شته استدا
. کار نيمه وقت شيوه دیگری است که روز به روز رایج می شود

این روش کار در کشورهای پيش رفته صنعتی از جانب زنان و 
زنان به دليل . جوانان خصوصا زوج های جوان استقبال می شود

مشکالتی که در مورد بچه های شان دارند و دیگران به دليل آن که 
کمتری دریافت کنند، اما زمان بيشتری برای ترجيح می دهند پول 

استفاده شخصی خود داشته باشند و این ناشی از سطح فرهنگی 
شناور شدن زمان کار و برداشتن اجبار . امروزین این مردم است

برای شروع و پایان هم زمان کار همه کارکنان مؤسسه از دهه 
ان هفتاد در برخی از مؤسسات کشورهای صنعتی خصوصا در آلم

به طوری که تا پایان . آغاز شد و روز به روز وسعت بيشتری یافت
کل نيروی کار این کشور به نوعی از زمان شناور % 25آن دهه 

انجام فعاليت اقتصادی بيرون از محل مؤسسه به . استفاده می کرد
در کشورها و محيط ها و . صورت یک امر تثبيت شده در می آید

ن امر به دالئل متفاوت انجام می رشته های مختلف اقتصادی ای
مثال شکل گيری حرفه ها و مشاغل جدید برنامه ریزی . شود

الکترونيکی این امکان را برای این مشاغل به وجود آورده که 
در بيرون از ) یعنی بخشی از ساعات کار(بخشی از فعاليت خود را 

از طرف دیگر در موارد . محل مؤسسه و مثال درخانه انجام دهند
یگری مانند وضع کنونی در ایران، عقب مانده ترین شيوه های د

توليدی که تماما با دست و یا بخشی به کمک دستگاه انجام ميشود 
را برای هرچه ارزان تر ) مانند توليد پوشاک و سایر کاالهای دستی(

کردن مخارج توليد به صورت قراردادی به زنان خانه دار محول می 
  .کنند

کارگر مهاجر که شامل نيروی : جایی نيروی کار تحرک و جابه -3
کار خارجی است که در کشورهای مختلف مشغول فعاليت است، در 
دهه پایانی قرن بيستم نه تنها به صورت یکی از رایج ترین پدیده ها 
درآمده، بلکه می رود تا با شکل گيری نهایی بازارهای منطقه ای و 

ون و مرزهای ملی را در ادغام سرمایه چهره نيروی کار را دگرگ
اگر تا پایان دهه هشتاد تعداد کارگران خارجی . این حوزه محو کند

در پيش رفته ترین قطب های صنعتی اروپا مانند آلمان و فرانسه 
 هزار 700 ميليون نسبت به 5/4در آلمان (چندین ميليون نفر شد 

ر با ادغام نهایی بازار مشترک و هجوم نيروی کا) 60نفر در دهه 
جنوب اروپا به شمال و سيل جمعيت از بيرون قاره به آن، چه 
ترکيبی ایجاد خواهد کرد؟ ایاالت متحده که تاکنون به زور اسلحه و 
برپایی دیوار جلوی حرکت نيروی در جستجوی کار ازمکزیک را 
می گرفت، با تشکيل اتحادیه آمریکای شمالی و مکزیک با این پدیده 

 چند ميليون افغانی به ترکيب نيروی کار چه خواهد کرد؟ هم اکنون
ایران و پاکستان داخل شده و هنوز حرکت های بزرگی در آن منطقه 

 .و در سایر مناطق در پيش است
 چند مسئله

. بررسی هایی از این دست وظيفه طرح و یافتن پاسخ مسائل را دارد
نقدا به طرح چند مسئله می پردازیم که به لحاظ سازمان دهی جنبش 

ارگری برای ما اهميت دارد و در طرح و پاسخ به آن ها تأخير ک
بسيار داشته ایم و شاید در جنبش های کارگری کشورهای پيش 

بی . رفته مدت ها از طرح و حرکت برای حل آن ها گذشته است
شک با بضاعت کنونی عمدتا طرح پاره ای مسائل و نه پاسخ ها، 

  .ميسر است
ق به جنبش کارگری کشور ما گرایش  هنوز در سازمان های متعل-1

محدود کردن طبقه کارگر به بخش کارگران صنعتی و الیه های پایين 
، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی )کارگران یدی(این بخش 

تأثيرات خود را نشان می دهد و ما به طور قطعی با آن تعيين و 
ندرج در همان طور که در ابتدا آمد، تعریف م. تکليف نکرده ایم

برنامه مصوب کنگره اول سازمان ما حرکت مهمی در این 
تمامی . راستاست، اما به لحاظ عملی هنوز در ابتدای راه هستيم

بررسی ها و تحليل های ما در مورد جنبش کارگری محدود به بخش 
صنعتی بوده و می توان گفت در بهترین حالت فقط منافع و 

  .بيان شده استشعارهای حرکتی این بخش دریافته و 
همان طور که قبال گفته شد این تکيه و تأکيد یک جانبه بر 
توجيحاتی استوار بودند که گذر زمان و روند مبارزه طبقاتی و تحول 
و تکوین ساختارهای طبقاتی سستی و بی پایگی آن ها را نمایان 

برداشت کليشه ای از بخشی از تعریق اوليه بنيان گذاران . کرد
صنعت . از این دسته است" صنعت زده گی"و بينش جنبش کارگری 

گرایی با الگوی رشد صنعتی در شوروی سابق و تأکيد یک جانبه بر 
منابع سنگين در توسعه آن کشور، بدون شک در جنبش کارگری و 

صنعت . یا حداقل در بخش مهمی از آن، ابعاد عميق تری یافت
مقوله ای سنگين در کانون توجه قرار گرفت و حتی تبدیل به 

به نحوی که حتی در کشورهای پيش رفته که . ایدئولوژیک  شد
حوزه ها و رشته های جدید فعاليت اقتصادی شکل می گرفتند و پدید 
می آمدند، تأخير زیادی در دریافت نقش و اهميت آن ها وجود 

  .داشت
توجيحات دیگری از این دست به حذف عملی و بی توجهی به الیه 

این .  صنعتی و کارکنان فکری مربوط می شودهای ماهر کارگران
استدالل که این بخش ها به دليل دریافت بخشی از سود حاصله از 
استثمار عمده کارگران، آرام گرفته و تعلقی به منافع عمومی طبقه 
حس نمی کنند، تعميم داده شده و نتيجه منطقی خود را سال ها بعد 

 و آمریکا که یک سره در تزهای آن دسته از گروه های چپ اروپا
از همه طبقه کارگر کشورهای پيش رفته بریدند و به اصطالح 

این بار هم به بخشی از . شدند، نمایان می کند" جهان سومی"
و آن این که امپریاليسم با کسب مافوق سود . حقيقت استناد شد

حاصل از غارت کشورهای جهان سوم و بخشش بخش ناچيزی از 
ورهای خود توانسته آن ها را مهار کند و در آن به طبقه کارگر کش

نتيجه کارگران کشورهای پيش رفته تا زمانی که انقالبات جهان 
سوم با رهائی آن کشورها و در نتيجه ایجاد بحران بزرگ در 

و . کشورهای متروپل پيروز نشده، به انقالب رو نخواهند کرد
 اما واقعيت !بنابراین یک سره باید عطایشان را به لقایشان بخشيد

آن است که این استدالل از همان فرض اوليه که باعث حذف بخشی 
این . از کارگران از حوزه سازمان دهی طبقه می شود، غلط بود

گونه برخورد بيش از هر چيز ناشی از نوميدی در سازمان دهی 
می . طبقه و آحاد طبقه بر اساس الگوهای پيش ساخته و ذهنی است

" نظریه ُمُثل افالطونی"يشتر متعلق به پيروان توان گفت این روش ب
مانند ُمُثل افالطونی، کارگر مثالی ذهنی نزد ما . است تا روشی علمی

دارد و چون  واقعيت موجود را که به آن برخورد می کنيم، مطابق 
آن مثال نمی یابيم و او حاضر نيست هر لحظه مانند آن بشورد و 
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 پس به این نتيجه می رسيم که اعتصاب کند و عليه سرمایه بجنگد،
رهرو علم اما، تصویر . این موجود به درد کارگر بودن نمی خورد

کارگر را از جمع بند آن چه که هست، می سازد و راه برون رفت از 
  .وضعيت و تغيير را از همين جمع بند می یابد

حذف عملی و بی توجهی به سایر بخش های طبقه کارگر فقط مبتنی 
در سازمان دهی طبقه، .  دالیل و ذهنيات نبوده استبر این گونه

نقطه نظرها و طرح های بسيار درست و منطقی هم توانسته در اثر 
مثال این نظر که . انحرافات بعدی به این بی توجهی منجر شود

به " مزد و حقوق بگير"عليرغم قبول تمامی بخش های نيروی کار 
ن هسته مرکزی آن عنوان طبقه کارگر، بخش صنعتی را به عنوا

منطق محکم و نتایج عملی این نظر طی . مورد توجه قرار می دهد
در . سال ها خود را نشان داده است و نياز به  اثبات ندارد

کشورهای پيش رفته با تاریخ طوالنی کار سازمان یافته طبقاتی و 
 سنن مبارزاتی اقتصادی و سياسی طبقه کارگر، نقش کارگران

کالسيک و صنایع سنگين، بسيار برجسته بوده صنعتی و حتی بخش 
است که به عنوان " سندیکای فلزکاران"مثال هنوز در آلمان . است

موتور اصلی هرگونه حرکت برای مبارزه اقتصادی همه مزد و 
اما مشکل از آن جا . حقوق بگيران همه ساله به حرکت در می آید

 که به شروع می شود و شد که این نقش آن قدر مطلق می شود
گونه ای ایدئولوژیک مانع دریافت پدیده های نو و تغييرات می 

آیا یک کمونيست جستجوگر می تواند خود را به وزن و نقش . شود
محدود کند و عوامل دیگر را " سندیکای فلزکاران آلمان"هنوز مهم 

  نبيند؟ 
اما مشکل مهم تر در این رابطه که بيشتر به ما مربوط می شود، 

اری از این نقطه نظر درست و در نتيجه کاربست ناهنجار کليشه برد
اگر نقش صنایع سنگين و کارگران . آن در سازمان دهی طبقه است

آن در کشورهای پيش رفته در یک مقطع زمانی معين و تاکنون 
چنين مهم بوده، نباید روند شکل گيری و توسعه طبقاتی اجتماعی 

سنن و مسائل مربوط به در این کشورها و مبارزه طبقاتی و همه 
مبارزه اقتصادی و سياسی طبقه کارگر که در این بخش ها ریشه 
داشته و به نوعی با رشد این بخش ها بارور شده را از نظر دور 

وگرنه فقط نفس اندازه و بزرگی و کوچکی رشته صنعتی . داشت
نمی تواند توضيح دهنده جای گاه و نقش آن رشته در مبارزه 

البته اهميت اقتصادی یک رشته توليدی در کل . کارگری باشد
با این . اقتصاد یک کشور را در این رابطه باید هميشه در نظر گرفت

حساب سنت مبارزاتی متشکل فلزکاران و مجاورت آن ها بابخش 
معادن سابقا فعال آلمان و غيره و غيره در وزن و نقش کنونی آن 

 دوره سهم این رشته ها تأثير دارد و این در حالی است که در یک
نقش درجه "اما سئوال این است که . در کل اقتصاد آلمان مهم بود

یک رشته اقتصادی در مبارزه کارگران یک کشور آیا در جائی " اول
دیگر بدون فراهم آمدن و وجود همه آن عوامل به همان رشته 
واگذار می شود؟ و یا در دنباله این سئوال آیا باید با تکيه بر این 

ليشه و در انتظار فراهم آمدن همه عوامل، توجه و تالش اصلی در ک
سازماندهی طبقه را در این رشته اقتصادی متمرکز کرد؟ به چه دليل 
باید نسبت به انواع امکانات موجود کم توجهی کرد؟ در ایران بخش 
نفت و گاز نقش مهمی در جنبش کارگری داشته اند و این عالوه بر 

خش در اقتصاد ایران، ناشی از سنن مبارزه وزن چشم گير این ب
اما . جمعی اقتصادی و سياسی آن ها طی پنجاه سال اخير بوده است

آیا بخش اتومبيل که نه تنها اهميت اقتصادی چندانی ندارد و حامل 
آن سنن نيز نيست، باید در مقابل بخش های غيرصنعتی مثال 

ان آموزش و آموزش و پرورش از اولویت برخوردار باشد؟ کارکن
پرورش در ایران چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کيفی، یعنی 
تأثيرات اقتصادی و اجتماعی و سياسی، از مهم ترین بخش های 
طبقه کارگر هستند که جنبش کارگری به صورت رسمی از آن غافل 

 588 معادل 1362تعداد کارکنان این بخش در سال . بوده است
 کارکنان بخش دولتی ایران که بيش از یک سوم کل(هزار نفر 

بود و در ) صنایع نفت و گاز و معادن و فلزات هم جزو آن است
بيش (همين سال کل مزد و حقوق بگيران کارگاه های بزرگ صنعتی 

و در معادن بخش .  هزار نفر بوده است567بالغ بر ) نفر10از 
.  هزار نفر مشغول به کار بودند40) بخش اصلی معادن(عمومی 
ت و استاندارد زندگی بخش آموزش و پرورش در حد متوسط وضعي

و این بخش که کارفرمای اصلی آن دولت است، سابقه و . طبقه است
 سال اخير داشته و به علت 50سنن مبارزاتی درخشانی در 

گستردگی شبکه فعاليت آن ها و حضور تقریبا در تمامی خانه ها از 

این . ی بازی می کندطریق محصلين، نقش سياسی و اجتماعی وسيع
بخش طی دهه ها مبارزه خود جزو آن بخش های پيش رو طبقه 
کارگر بوده که به طور نسبی بيشترین نزدیکی را با سوسياليسم و 

آمادگی عينی جهت سازمان یابی آن . آرمان های چپ بروز داده اند
ها، به لحاظ وجود ارتباط و فعاليت مشترک و پيوسته جزو بهترین 

ا همه این مختصات، مورد غفلت بوده و از برنامه هاست و ب
چه رسد به این که به عنوان . سازمان دهی طبقاتی جدا افتاده است

شرح مختصات . یکی از کانون های اصلی طبقه مورد توجه باشد
بخش آموزش و پرورش صرفا بيان یک مثال برای روشن کردن 

ش کليشه ای عدم تحرک ذهنی در برخورد با سازماندهی طبقه و رو
  . در این مورد بود

از مشکالت دیگری که در جنبش کارگری ما رایج است و به نوعی 
به لحاظ بينشی و تعميم منطقی شبيه همان نظر محدود کننده طبقه 

کردن طبقه " ایدئولوژیزه"به یکی از بخش های آن است، مشکل 
این روش در سازمان دهی طبقه برخالف روش مارکس که در . است
نيفست به صراحت بيان شده، اوال فقط طرف داران یک ما

ایدئولوژی در جنبش کارگری را به رسميت می شناسد و ثانيا آن ها 
را بنا براین ادعا که بيان کننده منافع واقعی طبقه هستند، به جای 

این برخورد بدون آن که رسما بيان شود، در . خود طبقه می نشاند
 وقتی که بحث بر سر آلترناتيو مثال. عمل سياسی بروز می کند

کارگری در یک جامعه سرمایه داری است، چيزی که در ذهن 
حامالن این نظر مجسم می شود، آلترناتيوی است متشکل از مثال 

نتيجه منطقه این گونه نگرش آن است که . سازمان های کمونيستی
در شرایطی که در یک کشور معين وزن سازمان های کمونيستی در 

جه نباشد، حامالن این نظر عدم امکان آلترناتيو کارگری را خور تو
بحث در این مورد از حوزه این نوشته بيرون است . نتيجه می گيرند

و نام بردن از این مشکل صرفا برای ارائه ليست مسائلی است که 
  .جنبش کارگری با آن ها روبروست

حل این مسائل و رخت بربستن این گرایشات منفی از جنبش 
رگری، آن را در راستای واقعی خود قرار می دهد و آن را توان کا

شرط . مند می کند تا بتواند به مسائل اصلی و واقعی خود پاسخ دهد
حرکت در این جهت مبارزه با گرایش یک جانبه نگر و محدود کننده 

  .در سازمان دهی طبقه است
  حل مسائل باال که به نيروها و سازمان ها و فعالين جنبش-1

. کارگری مربوط است تازه ما را با روی دیگر مسئله روبرو می کند
مشکل آن است که همان تفکيک و جداسازی ! مسئله دو روی دارد

بخش های طبقه را، سيستم سرمایه داری نه تنها استقبال  کرده 
بلکه به نحو سيستماتيک به کار گرفته و آن را در ميان مزد و 

مشکل آن است که غفلت نسبت . هم انداخته استحقوق بگيران جا 
به بخش های مختلف، آن قدر طوالنی بوده و از سوی دیگر این 
بخش ها در تفکيک اجتماعی ظاهری حامل ذهنيت هایی شده اند که 

" مزد و حقوق بگير"حداقل مسئله آن است که تمامی بخش های 
اگر چه به . از آن ها نام برده شود"کارگر"حاضر نيستند به عنوان 

  . طور عملی در صف اصلی ایستاده اند
مثال در بازار . در کشورهای مختلف این تفکيک صور متفاوتی دارد

کار رسمی ایران تمام کسانی که مشمول قانون کار می شوند، کارگر 
وزارت ( تعداد این عده در بخش دولتی 1362در سال . نام دارند

 نفر از کل 282586) خانه ها، نهاد ها و مؤسسات دولتی
سایرین که تحت قانون استخدام .  نفر کارکنان دولت بود1768488

کشوری و یا در مؤسسات غيرمشمول قانون استخدام کشوری به 
صورت های رسمی، پيمانی و خرید خدمت به کار می پردازند از 
. عنوان شغلی کارمند و یا بخشا خدمت گزار استفاده می کنند

گر در همه بخش ها، چه صنعت و چه خدمات عناوین کارمند و کار
ميزان حقوق و دست مزد کارمندان عموما . و غيره، وجود دارد

 در بخش معدن ميزان 62مثال در سال . باالتر از کارگران است
.  درصد بيش از کارگران بود25متوسط پرداختی به کارمندان تقریبا 

ای مختلف این رده های شغلی زمنيه های متفاوت فکری و شيوه ه
  . زندگی و گرایشات گوناگون دارند

نمونه ای از این تفکيک در یک کشور پيش رفته، آلمان، از این 
، استخدام شده )آربایتر(در این کشور سه عنوان کارگر : قرار است

به طور رسمی در مورد مزد و ) آمته-ب(و کارمند )  گشتلته-آن(
و دوم در بخش عنوان های اول . حقوق بگيران به کار می رود

. خدمات و صنعت و عنوان سوم اساسا در خدمات به کار می رود
سيستم پرداخت به این رده ها بسيار پيچيده است و بر اساس رده 
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کارگر : بندی شغلی آن ها انجام می شود که به ا ین ترتيب است
فنی، کارگر آزموده، کارگر غير آزموده و استخدام شده در موقعيت 

ميزان . ام شده و مستقل و استخدام شده عادیمدیریت، استخد
دریافتی استخدام شده در موقعيت مدیریت در مرتبه اول و سپس 
استخدام شده عادی مرد و بعد از آن کارگر فنی مرد است همچنين 
کارگران آزموده مرد بيش از استخدام شده عادی حقوق دریافت می 

جز در مورد مشاهده می شود که تفاوت در عنوان شغلی . کنند
استخدام شده ها لزوما برتری دست مزد نسبت به کارگر "بخشی از 

 درصد 25. کيفيت کار نيز به همين ترتيب است. ایجاد نمی کند
 درصد آن 10را صاحبان مشاغل ساده اداری و " استخدام شده ها"

تعداد . ها را فروشندگان زن در نيمه دهه هشتاد تشکيل می دادند
ان استخدام شده به کار می پردازند، روز به روز کسانی که با عنو

 استخدام 42 کارگر، 45 به ازاء هر 1989بيشتر شده و در سال 
ميزان تشکل پذیری در ميان شاغلين با این . شده مشغول کار بود

در سال های پایانی دهه . عنوان هنوز از کارگران پائين تر است
. تحادیه ها عضویت داشتهشتاد از تقریبا هر دو کارگر یک نفر در ا

این عناوین . این نسبت برای استخدام شده ها پنج به یک است
شغلی اتحادیه های جداگانه خود را دارند و عليرغم همکاری اتحادیه 

در یک اتحادیه " اتحاد سراسری اتحادیه ها"ها و بعضا عضویت در 
در این کشور نظر و گرایش منفی نسبت . مشترک مجتمع نمی شوند

 موضع این عناوین شغلی در مباره طبقاتی که قبال در ميان به
این . نيروهای چپ قوی بود، روز به روز کم رنگ تر شده است

روزها نه تنها تقریبا تمامی گروه ها و احزاب چپ این عناوین را 
جزو طبقه کارگر حساب می کنند، بلکه با گسترش مبارزه اتحادیه 

  . بين هستندهای این بخش ها نسبت به آن خوش 
به هر حال این تفکيک وجود دارد و شناخت مسائل آن و یافتين 

و این . پاسخ برای آن از وظائف اصلی جنبش کارگری است
خصوصا در کشوری مانند کشور ما که مبارزه متشکل در سطح 

بی شک . طبقه سابقه و توان چندانی ندارد، بيشتر مورد توجه است
راه هم سو و هم جهت کردن بخش پاسخ به معظالت این تفکيل و 

های مختلف مزد و حقوق بگيران چندانآسان نيست، ا ما جز حل این 
تجربه . معضل راه دیگری برای سازمان دهی طبقه وجود ندارد

" مقبوالت"نشان داده که در صورت برخورد خالق و عدم تحميل 
حزبی که خود را حزب مزد . خود به جنبش عينی راه یافته می شود

  .حقوق بگيران اعالم می کند باید بتواند این مسئله را حل کندو 
هنوز با " نيروی کار منعطف" نحوه سازمان دهی بيکاران و -2

آیا اساسا این بخش ها به شيوه های رایج . ابهام همراه است
اتحادیه ای و غيره متشکل می شوند و یا چگونه می توان پيوند آن 

روی کار دائم و غيره را برقرار ها با سایر بخش های شاغل و ني
به نظر می رسد نيروی کار منعطف و غيرثابت عليرغم همه . کرد

یک . ضعف های سازماندهی انگيزه الزم برای تشکل یابی را دارد
بررسی در انگلستان نشان می دهد که گرایش در این گونه کارها 

ام وقت برای فعاليت اتحادیه ای تقریبا مشابه کارهای تم) نيمه وقت(
 درصد اتحادیه بودن زنان نيمه وقت در 1984مثال در سال . است

و کارکنان ماهر % 27، خدمات تندرستی%7رشته های فروشندگی
بوده است که همان نسبت های کارکنان تمام وقت را نشان % 31

پس به یک معنی رشد کار نيمه وقت نمی تواند به ) 12.(می دهد
بيش از .  دهی طبقه به حساب آیدعنوان یک عامل منفی در سازمان

آن که از این تغييرات بهراسيم و جنبه های مثبت آن ها را فراموش 
اما ابعاد مسئله . کنيم، می توان در یافتن پاسخ های مناسب کوشيد
انبوه کارگران به . در این حوزه در کشور ما فراتر از این هاست

 ها به صورت شدت پراکنده فعلی، تعداد زیاد زنانی که در خانه
قراردادی کار توليدی انجام می دهند و بسياری که در کارگاه های 

  .کوچک مشغولند و غيره
 اگر از زاویه تنگ گذشته به طبقه نگاه نکنيم و اگر هم بخش -3

های آن و افق های وسيع آن را به حساب آوریم، در آن صورت با 
لف زندگی این درنظر گرفتن تنوع و گوناگونی زیاد در جنبه های مخت

بخش ها، با این سئوال روبرو می شویم که چه شکل و چه فرم از 
سازمان دهی اقتصادی و سياسی پاسخ گوی هم جهت و هم بستر کردن 
این جریان عظيم خواهد بود؟ با فراتر گذاشتن پا از محدوده صنعتی و 
داخل شدن در بخش های دیگر، تنوع فراوان تر در فرهنگ و گرایش و 

واقعيت مهم . کار و مبارزه و منافع را در پيش رو خواهيم داشتشيوه 
تقابل " در مورد بخش های متفاوت طبقه کارگر، وجه اشتراک آن ها در 

است و این وجه اشتراک است که طبقه را " اصلی نيروی کار و سرمایه

اما واقعيت دیگر همانا تنوع و گوناگونی در این . شکل می دهد
تنوعی که روز به روز بر دامنه آن .  آن استجریان بزرگ و جنبش

قبول این واقعيت و به رسميت شناختن این تنوع . افزوده می شود
چه در سطح . مستقيما راه به چگونگی سازمان دهی می برد

این که شمار زیاد و متنوع سازمان دهی . اقتصادی و چه سياسی
 هم آهنگ چگونه خود را... های گروهی، رشته ای و اتحادیه ای و 

می کنند و چگونه با سازمان دهی سياسی هم راه می شوند، و این 
آخری از چه نوع روش ها و ساخت هایی برای تأمين این نيازها 
پيروی می کند؟ تعریف رابطه سياسی و تنظيم فعاليت سياسی با 
فعاليت هر لحظه این مجموعه متنوع چه خواهد بود؟ و چگونه بر 

رند؟ حزبی که وظيفه خود را هم بستر کردن یک دیگر تأثير می گذا
" تقابل کار و سرمایه"این جریان بزرگ و متنوع می داند، چگونه 

را به راه نمای اصلی این جریان تبدیل می کند که در پرتو آن هم 
جهتی حاصل شود؟ چگونه زندگی را در خود جاری و برای تغيير 

                    زندگی و ساختن آن عمل می کند؟
  نتيجه

امروز دیگر از زاویه اصلی باید به طبقه کارگر نگاه کرد و هم از 
این زاویه بزرگی و نقش بی همتای آن در شکل دادن زندگی و تحول 

محدود کردن طبقه کارگر به فقط یکی از بخش های . را دریافت
آن،بخش صنعتی، با همه اهميت و گستردگی این بخش، جز محروم 

قه کارگر نيست و اعالم در اقليت ماندن ابدی و شدن از جریان طب
حرکت از این . جدا افتادن از مسير اصلی تحول و تفسير اجتماعی

زاویه اما مسائل و مشکالت مهمی را که هر روز هم بازتوليد 
. خواهند شد در رابطه با سازمان دهی طبقه کارگر مطرح می کند

 کسکت آهنی تداعی اگر دیگر از طبقه کارگر فقط دودکش کارخانه و
نشود در آن صورت با انسانی سر و کار داریم که در هزار لباس و 
هزار مکان نه تنها با دست و فکر بلکه با ابزار جادوئی و مافوق 

اما در عين حال اقليت ناچيزی را . ذهنی ، جهان را پيش می برد
فربه می کند، خود را فرسوده می کند و تحول زندگی آن طور که 

این انسان کاری که فعاليت متنوع می کند، . پيش نمی رودباید 
چگونه می توان . گوناگونی را در همه جنبه ها با خود حمل می کند

این گوناگونی ها را در جهت خواست بزرگ هم جهت کرد؟ بی شک 
قدم اول همراه شدن با همه بخش ها و شرکت دادن آن ها در 

است به کاربردن واژه بررسی و شناخت مسائل و یافتن راه حل ه
، که مارکس در تعریف خود به کار برد، به )"مدرن(طبقه جدید "

معنی قرن بيست و یکمی آن همه مشکل را حل نمی کند، تنها راه را 
 .می گشاید

  :منابع
فریدریش انگلس، حاشيه بر چاپ انگليسی مانيفست کمونيستی در (1) 
  462، صفحه 4د  مجموعه آثار مارکس انگلس آلمانی جل1888سال 
کارل مارکس، تئوری های درباره ارزش اضافی، مجموعه آثار (2) 

 119-120مارکس انگلس، جلد یک، صفحه 
) دکاپ(، جزوه منتشره حزب کمونيست آلمان "طبقه کارگر امروز"(3) 
 7 صفحه 1983-84سال 
، به نقل 1990سند مصوب کنگره حزب کمونيست فرانسه، دسامبر (4) 

 84 شماره از راه کارگر
" مبارزه طبقاتی"مجله " طبقه کارگر، آیا هنوز وجود دارد؟"(5) 

  منتشره در آلمان1986، ژانویه 26شماره 
 )5(آلمان به نقل از " 1984آمار اجتماعی سال "(6) 
ميرانوند، -ملل متحد، ترجمه ع" 1991توسعه انسانی "گزارش (7) 

 ضميمه ماه نامه جامعه سالم
 1990 کار، سازمان بين المللی کار کتاب سال آمار(8) 
 )5(شماره (9) 

 )4(شماره (10) 
" مبارزه طبقاتی"مجله " تأثيرات بحران اقتصادی بر طبقه کارگر"(11) 
 56شماره 
آن روجرز، سوسياليسم بين . جدید وجود دارد" زیرطبقه"آیا یک (12) 

  منتشره در انگلستان1988، 40المللی، شماره 
 مرکز آمار 1363وط به ایران از سال نامه آماری همه آمار مرب(13) 

 ایران    
 حاوی دو جدول آماری نيز ٩٣اصل مقاله در نشریه راه کارگر : توجه 

بود که در تایپ مجدد به دليل اشکال فنی از آوردن آن خودداری شده 
 .است

…………………………… 
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 جنبش دانش آموزی ایتاليا
 1969س و آوریل  ، مار54، شماره New Left Reviewمجله 

 چييرا اینگرائو:نویسنده 
   صادق تهرانی :مترجم 

های رم آموز مدارس در خيابان هزار دانش40، 1968در سوم دسامبر  
- ها در نازیونيل ، که یکی از مهمهنگامی که آن. به راهپيمایی پرداختند

رفت حرکت می کردند زنان بورژوا در های شهر به شمار میترین خيابان
های مجاور با تعجب و نگرانی به  خرید و کارمندان اداری ساختمانحال
  .کردندها نگاه میآن
ها به جای مدرسه در خيابان بودند چيز غير عادی نبود و این که بچه 

ای دیگر بود ؛ و تعداد کرد، اما این بار مساله به گونهکسی را نگران نمی
سبت به آنچه انجام می دادند ها بسيار زیاد بود و آنها احساس بدی نبچه

کردند در معرض آموزان سعی میمعموال در چنين مواقعی دانش. نداشتند 
ای شان قرار نگيرند اما این بار گویی هيچ ترس و واهمهدید معلمان

اند این امکان وجود رسد که آنها به این نتيجه رسيدهبه نظر می . نداشتند 
ها فکر نکنند و ند و طبق الگوی آندارد که از معلمانشان پيروی نکن

- دانش. که زیر واژه انظباط نهفته است را نپذیرند سرکوب و خشونتی 
ها مورد استفاده گفتن" نه " ی این آموزان یک کلمه بزرگ را برای همه

  ".اعتصاب عمومی"دادند قرار می
آموزان باشد چه از سوی کارگران ، اعتصاب عمومی چه از سوی دانش

چنين امری به کار طوالنی و . افتدنی و بدون زمينه اتفاق نمیناگها
. صبورانه، بحث، ميتنگ، اعالميه، اعتصابات مجزا و غيره احتياج دارد

که یک تهييج در پایه وجود افتد، مگر آناین اعتصاب از باال اتفاق نمی
تعدادی از دانش آموزان معموال در ميتنگ و در تظاهراتی . داشته باشد

انجام ) دانشجویان ( ترشان کردند که از طرف همکاران مسنت میشرک
شان های مشابهی را در سطح مدرسهکردند اقدامشد و بعد سعی میمی

ها تصميم دانشجویان دانشگاهدر سال تحصيلی جدید بود که . انجام دهند
ها با افراد مختلف در آن. آموزان کار کنندگرفتند تا روی مساله دانش

های موجود استفاده کردند، به وسيله س تماس گرفتند، از تمام کانالمدار
اعالميه، دوستان و خویشاوندان، پيوندهای سياسی از هر نوع مختلف آن 

های مائوئيست، و حزیی ، جناح چپ کاتوليک، گروههایشاخه(
های روز به روز ما با گروه. بر قرار می کردند ) تروتسکيست غيره

کار ) نفر در هر مدرسه نيستند 5 تا 4که اغلب بيش از (آموزان دانش
شان در مدرسه ها در مورد اقداماتکردیم به آن میکردیم و سعیمی

شان را ارتقاء پيشنهادهایی ارائه کنيم؛ و در همان حال آگاهی سياسی
این اقدام بيش از آن چه ما انتظار داشتيم به سرعت گسترش یافت . بدهيم

. صابات یک روزه یا دو روزه در مدارس توام بودو گهگاه با اعت
 و  ایآموزان حرفهسرانجام در یک بعدازظهر، یک مجمع بزرگ دانش 

فنی تصميم گرفت که زمان برای یک اعتصاب بزرگ آماده شده است پس 
ها در یک اعتصاب بزرگ آموزان تربيت معلم و دبيرستاناز دو روز دانش
بایست نخستين گروهی ای میان فنی و حرفهآموزدانش. به هم ملحق شدند

دارند این جای تعجب نداشت که از باشند که چنين اعتصابی را اعالم می
آموزش فنی و . آموزان بودندها مبارزترین بخش دانشهمان ابتدا آن

مرحله تحصيلی کالج فقط برای . ای در ایتاليا مثل انگليس نيستحرفه
آموزانی معموال مدارس  بنابراین، آن دانش.پذیر استدوره متوسطه امکان

-  سالگی انجام می14این انتخاب در سن (کنند  را انتخاب می ایحرفه
- که از نظر مالی امکان رفتن به کالج یا دانشگاه را ندارند و می) گيرد

بنابراین آگاهی . خواهند پس از یک دوره سریع دیپلم شان را بگيرند
-های دیگر دانشتر از بخشوزان بسيار بيشآمطبقاتی این بخش از دانش

دانند به ها فرزندان طبقه کارگر استثمار شده هستند و میآن. آموزی است
چنين آگاه هستند که ها فرا خواهد رسيد و همزودی نوبت استثمار شدن آن

ها را در یافتن کار اند آنميزان زحمتی را که برای دریافت دیپلم کشيده
آموزان به طور عينی در مورد این بخش از دانش. دیاری نخواهد کر

بنابراین برای ما خيلی آسان بود . شودترین ميزان تبعيض وارد میبيش
های مارکسيستی بيان کنيم، و ها را در قالب اصطالحکه نارضایتی آن

یک جز  ها توضيح دهيم که این تبعيض یک تبعيض طبقاتی است؛ و آن
داری نام دارد که مورد زرگی که سرمایهکوچک از ماشين طبقاتی ب
گيرند هنگامی که این خطی مشی ما مورد سواستفاده طبقاتی قرار می

ها از نظام مدارس با شدت بسيار  قرار گرفت نارضایتی عميق آن قبول
به شعار مورد عالقه " سرنگون باد مدرسه طبقاتی". عظيمی منفجر شد

مساله کمی ) چیلی(ن دبيرستان آموزادر مورد دانش. ها تبدیل شدآن
آموزان با مسایل اضطراری مثل دیپلم مواجه این دانش. متفاوت بود

این . ای دشوار بودها در بسيج اقدامات تودهنبودند، بنابراین قانع کردن آن

آموزان آموزان کمتر در فشار بودند؛ این دسته از دانشدسته از دانش
ها به ندرت موفق ر بودند اما آناغلب از هم آگاهی سياسی برخوردا

ما . ای به حرکت در آورندميشدند که دانش آموزان را به صورت توده
گفتيم دانش آموزان ممکن است خود را پيشرو قلمداد گاهی برای مزاح می

رغم تمام علی. ی انقالبی را باید در جای دیگری جستجو کردکنند اما توده
های بچه(ای و فنی که نسبت به حرفهاین اختالفات بين رفقای مدارس 

ترین بخش وجود داشت باید این را در نظر گرفت که از آماده) طبقات مرفه
ها نخستين کسانی در مدارس در مطرح کردن مسایل سياسی بودند آن

بودند که مسله باز کردن مجمع را در مدارس مطرح کردند، که بعدها به 
- گشایش مجمع از سوی دانشخواست. مساله اصلی مدارس تبدیل شد

. آموزان مطرح شده بود که از طرف مسوالن پاسخ منفی دریافت کرد
اسکاگليا وزیر آموزش و پرورش تصميم گرفت نظرش را در مورد مجمع 

  :بيان کند نظر او بدین قرار بود
   مجمع باید فقط برای یک و یا دو نماینده از هر کالس باز باشد-" 
  سه حق شرکت نخواهد داشت هيچ کس خارج از مدر-
 کنترل کامل توسط معلمان یا ریيس انجام خواهد شد که در هر مجمع -

ها تصميم خواهند گرفت که مجمع اصال برگزار حاضر خواهد بود و آن
  ". شود یا نه

 کامال ها مجمعیآن. آموزان قرار گرفتاین پيشنهاد موجب خشم دانش
  : قرار زیر بودخواستند؛ که مشخصات آن بهمتفاوت می

  آموزان را دربر گيردمجمع عموی باید تمام دانش -
آموزان دیگر مدارس هم باز باشد، و دانشجویان دِر مجمع باید بر روی دانش 

  .کنند را هم دربر گيردکارگران و مردمی که در همسایگی زندگی می
  مجمع باید مثل درخت باشد

ن قدرت دموکراتيک و به یک تواند به عنواتنها در این صورت مجمع می 
  آموزان تبدیل شودنيروی واقعی و سياسی دانش

دست رد زدن بر سينه مجلس نمایندگی و اظهار تمایل به مجمعی که آزاد 
 در آگاهی سياسی دانش  به جلو و عمومی باشد یک گام بسيار مهم 

تر این اعالم یک نه به به عبارت ساده. رفتآموزان به شمار می
بنابر این . ی پارلمانی و اظهار عالقه به دموکراسی شورایی بوددموکراس

آموزان برای آن مبارزه کنند؛ و این وظيفه بسيار مهم است که دانش
های الزم و ممکن را ماست که این مبارزه را تشویق کنيم، وتمام کمک

از سوی دیگر ما . برای کسانی فراهم کنيم که در این مبارزه درگير هستند
چون اشکال دموکراتيک هميشه به خاطر داشته باشيم که مجمع همباید 

این اشتباه خواهد بود اگر آن را به . قدرت، تنها یک وسيله و ابزار است
در رابطه با این مسئله، ما در رم . عنوان هدف نهایی مبارزه تعيين کنيم

ن ما به این نتيجه رسيدیم که مدارسی که پيرامو. های زیادی آموختيمچيز
شان کنند؛ وقتی به این خواستکار می) مجمع( مجلس -مسئله دموکراسی

ها که کار نمی دانند با آن چه کنند، و اغلب در باره توالترسند نمیمی
در آن دسته از مدارسی . کنندهای بد اخالق و غيره صحبت میکنند و معلم

تر  و سختتردهد مبارزه معموال خشنکه مدیر مدرسه اجازه مجمع را نمی
آموزان در رسيدن ی جنگندگی دانش درجه اغلب بسيار. تر بودو طوالنی
-دانند که دموکراسی میها میآن. شان اختالف وجود داردهایبه خواست

ها مجبورند حول این مسئله اما آن. خواهند و مدیر مدرسه مخالف آن است
رهنگ طبقاتی و تمرکز کنند و مسئله ساختار مدرسه و تبعيض طبقاتی و ف

در دراز مدت عدم صراحت و روشنی درباره . کنندغيره را فراموش می
در . آموزان تاثير منفی خواهد گذاشتاهداف کلی بر رزمندگی دانش

و من مطمئن هستم که وضعيت انگليس زیاد متفاوت (موقعيت ایتاليا 
م ای هستند تحت انواع واقسامبارزترین دانش آموزان، آن دسته) نيست
من یک . ترین فشارها از سوی معلمان، مدیران و خانواده هستندشدید

شان مجبور می شوند فرزندان از طرف والدین. ها دارمدوجين از این مثال
. که ترجيح می دهند به اعتصاب بپيوندندبه مدرسه بروند، در حالی

  افراد نامطلوب چونشان هممعلمان به شاگردان به خاطر فعاليت سياسی
دار به ها مشکلهای به زعم آنها با والدین در باره بچهآن. زنندمهر می
  .پردازندهای طوالنی میبحث

یکی از . ان را در خانه محبوس کردند تا به ما نپيوندندوالدین، دختر
دانست وقتی به او می. ها از پنجره بيرون پرید تا به ما ملحق شوددختر

بعضی اوقات تنبيه، فيزیکی . يه خواهد کردخانه برگردد پدرش او را تنب
در این شرایط نوعی . شناسانه و اخالقی استنيست، بلکه احساسی، روان

ها مقاومت در برابر این نوع تنبيه. شودشستشوی مغزی به کار برده می
آموز به اندازه کافی آگاهی سياسی نداشته هرگاه دانش. بسيار دشوار است

العمل مقامات کند و چرا عکس برای چه مبارزه میباشد و نداند که واقعا
ها مسئول تا این اندازه قوی است، آنگاه مقاومت در برابر این نوع تنبيه

  . به انرژی بسيار زیادی نياز خواهد داشت
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های رسيم که مبارزه برای خواستبنابراین ما به این نتيجه می
اهنگ سياسی دموکراتيک زمانی پيروز خواهد شد که توسط یک پيش

تر سياسی در نظر پيشاهنگی که مسائل را در ابعاد وسيع. رهبری شود
تواند توسط یک نيروی خارجی مثل خود البته این پيشاهنگ نمی. بگيرد

آموزان که تا چه ميزان از مسائل دانش صرف نظر از این.نمایندگی شود
خل مدارس مطلع باشيم برای ما این امر غير ممکن بود که هر روز در دا

بنابر این هنگامی . آموز رابطه برقرار کنيمی دانشمبارزه کنيم؛ و با توده
ها تماس برقرار کردیم سعی کردیم در هر مدرسه که ما در حدی با آن

گيری را کامال به خودشان واگذار گروه پایه درست کنيم و قدرت تصميم
یه نباید هيچ های پاما روی این موضوع اصرار کردیم که گروه. کردیم
- گيری را بدون مشورت در مجمع اتخاذ کنند و همواره باید با دانشتصميم

مدارسی . کنند در تبادل نظر باشند آموزانی که با عالقه و سخت کار می
ها گروه پایه قوی وجود داشت؛ تنها مدارسی بودند که توانستند که در آن

این .  اعتصاب پيش آمددر مقابل سرکوب عمومی مقاومت کنند که به دنبال
ها بود از گروه پایه به طور مشخص، در مدارسی اتفاق افتاد که ما مدت

برخوردار بودیم، و به کار تبليغی اکتفا نکرده بودم و اصرار داشتيم 
مسائل کلی را باید در نظر داشت و به طور مستمر تحليل از جامعه و 

- زمان ما اصرار میمه. رابطه جامعه و مدرسه را همواره در نظر داشت
آموزان به کردیم که کار ایدئولوژیکی درون گروه باید درپيوند با دانش

پيشرفت سياسی گروه . ها باشدترین ترمترین شيوه و کاربرد سادهآسان
  . آموزان ارتقا پيدا کند دانش تنها زمانی ممکن است که آگاهی سياسی

ساختار مدرسه و جامعه را بایست رابطه بين برای انجام چنين کاری، می
که چگونه محتوی مواد آموزشی توسط طبقه حاکم توضيح می دادیم و این

   : نکته تاکيد داشتيم4ما به طور مشخص روی . شودتعيين می
گيریم با آنچه ما واقعا هستيم و با موقعيت آنچه ما در مدرسه فرا می . 1

 حالی که برای در. اجتماعی ما متفاوت است و به هم ربطی ندارند
فرزندان طبقات باالدست مسئله زیاد مهم نيست، فرزندان طبقات زحمتکش 

بنابر این . توانند از برخورد به واقعيات اجتماعی روزانه اجتناب کنندنمی
. ها پذیرش یک فرهنگ مجرد و انتزاعی بسيار دشوارتر استبرای آن

شان ه زندگی روزمرهشود و ربطی بها تحميل میفرهنگی که از باال به آن
  . ندارد

شود فرهنک طبقات باال دست  فرهنگی که در مدارس آموزش داده می– 2
اند تا دهقانان و کارگران هيچگاه وقت، پول و ابزار آن را نداشته. است

شوند تا از بنابر این فرزندان طبقه کارگر مجبور می. فرهنگی توليد کنند
و جذب افکار و عقاید طبقات حاکم . شان دست بشویندعقاید و از زبان

اند و هرگاه هم که ها در این مسير ناموفق بودهاکثر اوقات آن. بشوند
ها را به ابزار اند آناند با خشونتی که عليه خود به کار بردهحرکتی کرده

  . اندمنفعل در دستان طبقه حاکم تبدیل کرده
دبيات بی طرف  فرهنگ بی طرف، علم بی طرف، تاریخ بی طرف و ا– 3

شود تاریخ تاریخی که به ما در مدارس آموزش داده می. وجود ندارد
شود بر ادبياتی که آموزش داده می. هاستبرگزیرگان و نه تاریخ توده

شود علمی که به ما آموزش داده می. اساس ایدئولوژی طبقه حاکم است
ین از علم گذشته از ا. تنها اسلحه قدرتمندی برای استثمار کارگران است

  . شودبرای ساختن بمب اتمی و ناپالم هم استفاده می
گرایی شود، فرد آنچه به عنوان فضيلت در مدارس ما آموزش داده می– 4

ها متوجه کسانی است که بدون در تمام تحسين. و جاه طلبی شخصی است
های باالیی در طبقه خود  به مقام ها با بقيه مردمنظر گرفتن رابطه آن

امتحانات همه بر اساس مواجهه بين افراد و چيزهایی .  یافته باشنددست
بنابراین همه در تالشند که به . است که دانش آموز قرار بوده بياموزد

نوعی با خود کنار بيایند، همواره احساس جوانی داشته باشند، بسيار خود 
ای تر از آن بدانند که قادر باشند دنيرا مجزا ببينند و خود را کوچک

در مقياس کوچک این انعکاس آن چيزی است که . پيرامون را تعيير بدهند
  . دهدداری رخ میبرای افراد مجزا در جامعه سرمایه

آموزان به این مسائل آخری بسيار حساس هستند زیرا مسائل اکثر دانش
آموزان در مورد در ابتدا خيلی از دانش. کندرا به طور مستقيم مطرح می

شان را به نوعی با مسائل که مسائل فردیکردند اومت میاین امر مق
ها به نوعی  چنين کاری آن پنداشتند با انجامها میآن. سياسی مرتبط کنيم

اما خيلی از مسائل با پشتکار و فعاليت . شوندشان محروم میاز فردیت
- مردم به آهستگی در یافتند که شخصيت فردی. های پایه تغيير کردگروه
آموزان در یکی از دانش. کنددر محيط آزاد سياسی رشد و نمو میشان 

من آموختم که مسائل و مشکالت بقيه مردم درست :" همين زمينه گفت
باید این مشکالت را با هم به طور سياسی حل . مثل مشکالت من است

  حل این مشکالت به طور فردی امکان ندارد. کنيم
………………………………………….  

  *ديدگاه * 
 پرداخت دستمزد به آن؟لغوکارخانگی يا 

 سعيد سهرابی
 سالم دمکرات :برگرفته از سایت  - 1387خرداد  28

تا اجتماعی شدِن کامل کارخانگی وبا حرکت به سوی چنين هدفی، ما  اما
حداقل دستمزد و مزایا برای زنان خانه دار مطابق حداقل  باید خواهان

. اده کار باشيمکارگران شاغل و کارگران بيکار آم حقوق و مزایای همه
حداقل دستمزد و بيمه و تامين اجتماعی حق   هزار تومان600بنابراین، 

ماهانه آنان از ثروت اجتماعی توليد  همه زنان خانه دار و حداقل سهم
  .به آنان بپردازد شده توسط طبقه کارگر است که دولت باید

  منيژه گازرانی                                                                  
اینکه مقوله کار خانگی ، موضوع جنبش کارگری و زنان قرار  در

توان عالئم تعميق این جنبشها و مکانيسم های  بگيرد تنها می
این پارامتریست برای سطح . آنها را دید همبستگی ارتباط هرچه بيشتر

 نمی ای به اندازه این موضوع هيج مکانيسم زنده. و رشد این جنبشها
رابه جنبش کارگری  تواند جنبش زنان وبطور کلی جنبش آزادیخواهانه

منيژه گازرانی و  نوشته. مربوط سازد یا رابطه این جنبشها را عيان کند
 .گسترش این بحث در سطح جنبش کارگری به این خاطر اهميت دارد

 دليل اهميت موضوع آنست که طرح خواسته های روشن و ملموس و
 حضور نداشت 57گی کارگری مشخصه ایست که درقيام مرتبط با زند

شده بود که مشکل زندگی کارگری فقط شاه است ورفتن  چنين وانمود.
کسانيکه قدرت را بدست . بمعنای عام است  او بيان خوشبختی و آزادی

آزادی آنها ربطی به زندگی کارگری  گرفتند نشان دادند که خوشبختی و
آزادی در خانه کارگر را هم  شاه می رفت تاندارد وخيلی چيزها باید با 

خواسته های  . بکوبد، از جمله خود این نوکيسه های بقدرت خزیده
 این فضا بهشت. زندگی کارگری پرچم مبارزات آن روزگار نبودند

شيادان، پوپوليست ها و کسانيست که فریب کارگران و مردم تهيدست ، 
ازای عملی شان مشخص شعارهای عام که مابه . وکارشان است  کسب

از اینرو تالش برای .دشمنان انقالب و رهایی است  نباشد ، محل رخنه
حرکت و جنبش اجتماعی از مقوالت  روشن نمودن خواسته های یک
خارج از اینکه پاسخ  طرح کارخانگی. اساسی تدارک یک پيروزی است 

. ارکاین تد منيژه را به مسئله درست یا غلط بدانيم گامی است در جهت
 اینها را. بقول معروف طرح درست سوال نيمی از پاسخ مسئله است 

 .می گویم تا اهميت پی گيری این بحث را گفته باشم
راه  کار خانگی بعنوان یک معضل واقعی ، مانعی است بزرگ بر سر

برداشتن این مانع ولغو کارخانگی بطور کلی آدرسی . رهایی زنان
اگر این . لی به مانعی اساسی استرنجی بزرگ و پاسخی ک درست برای

مبارزات روزمره وارد شود باید بتواند ضمن  هدف بخواهد به عرصه
امری عملی، خود را به وضعيت  حفظ راستای استراتژیک به مثابه

مزد به کارخانگی را بر   پرچم،منيژه برای این تطابق.کنونی تحميل نماید
اجتماعی کردن کار  ميدارد، در حاليکه آلترناتيو اصلی او بدرستی

 .خانگی است
نخست  اگر بخواهيم جوانب مختلف این شعار را بررسی کنيم باید

 کارخانگی وعواقب مصيبت بار آنرا برای عمدتا زنان خانه دار یا زنانی
که عالوه بر کار بيرون ملزم به انجام تمام و کمال کارخانگی هستند 

 و رنج نيمی از بشریت توجه کنيد که داریم در باره سرگذشت )بشناسيم
 .).زنان صحبت می کنيم معاصر یعنی اکثریت

مبتنی بر  برای جامعه ای. نخست آنکه کار خانگی کاری است بدون مزد
کارمزدی درک این مسئله خيلی آسان است که اگر کاری صورت می 

پس تنها الزم است که آنرا .پس مزدی باید به آن تعلق بگيرد گيرد
عده ای از فمنيست ها .ند ودنبال کارفرما بگردند کن بعنوان کار حساب

کارفرما شناخته و مدعی حقوق از آنان  مردان را صاحب کار یا
دولت سرمایه داران قرار می دهد  اما منيژه بدرستی کارفرما را.ميشدند

دستمزد بر اساس حداقل  در جوامعی که حداقل. و طالب مزد از آنهاست
معاش خانواده  ارفرما مدعيست که امرارمعيشت خانوار تعيين ميشود، ک

که این  فرض کنيم. را در مزد مرد یا نان آور خانه در نظر گرفته است
 مرد(ادعا درعمل هم واقعيت داشته باشد در آنصورت سلطه نان آورخانه

آلترناتيو موقت منيژه اما پرداخت مستقيم به . تثبيت ميشود ) ساالری
 .دار از سوی دولت است زن خانه

تکراری  دوما اینکه کارخانگی فقط کاری بدون مزد نيست بلکه کاریست
 و با دامنه ای محدود ودر انزوا که عواقب وخيمی برای تکامل ورشد

کاری نيست که اکثر زنان از روی عالقه به آن . اجتماعی انسان دارد
تازه تا همانجایی که کار خانگی صنعتی شده ، هنوز . باشند پرداخته
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به شغل پرستاری و تا حدودی آموزگاری . مانده است  ه باقیکاری زنان
بنگاه های خدمات خانگی در کشور های  ، کار در مهد کودک ها و

 .اتفاق آنان زن هستند در صد قریب به.نگاه کنيم » پيشرفته«
قرار  خواست دستمزد اما در راستای رهایی زنان از وظيفه کارخانگی

زیرا . راتژیک جنبش زنان همسو نيست ندارد ورابطه اش با اهداف است
ميزانی از استقالل . را دستکم از چهارچوب خانه خارج نمی کند زنان

اجتماعی حتما در پی دستمزد حاصل ميشود اما بهيچوجه  مالی واهميت
از آزادی انتخاب شغل وکار در اجتماع قابل  با موقعيت اجتماعی حاصل

ای حضور در اجتماع و اساسی بر کارخانگی مانعی. مقایسه نيست
است ولذا نخستين قدم  تحوالت آن و ورطه ای برای پرتاب زنان بيکار

 .موثر معافيت زنان از کار خانگی است
. است اینکه چگونه این امر مهم تحقق می یابد، محتاج بحثی عمومی

اما تا این بحث عمومی مرا تصحيح نکرده است گمان می کنم بهترین 
سير اجتماعی کردن کار خانگی حرکت کنيم و باشد که در م راه آن

مسلما برای .نداریم که با این استراتژی بيگانه است  آلترناتيو هایی بر
تنها ما بازائ سرمایه داری می داند تمام  کسی که سوسياليسم را

جنبه اصالحی بر این سيستم دارد،  اقدامات در چهارچوب این سيستم
پشتيباتی می کنيم که  اصالحاتیماضمن مبارزه برای سوسياليسم از 

داده و  جنبش فی الحال برای الغائ وضعيت کنونی امور را گسترش
 .تقویت می کند

مسئول  من تا آنجا که منيژه کارخانگی را کار حساب ميکند ودولت را
 پرداخت هزینه های آن می داند ، کامال با او موافق هستم اما در مورد

افق نيستم زیرا همانطور که گفتم زنان پرداخت بصورت دستمزد با او مو
برای روشن تر کردن این مسئله . چهارچوب خانه خارج نمی کند را از

روند تاریخی نشان می . مرکب از وظایف متعدد ببينيم باید کارخانگی را
که از عهده خانواده خارج شده ازطریق تقسيم  دهد که این امرتا آنجا

مثال آموزش که روزگاری  . شدن به وظایف متعددعمل کرده است
تا حدودی به  وظيفه خانواده بود امروزه به مدارس و تيمارداری

اساسی که  با قيد این مالحظه. منتقل شده است... و .......بيمارستانها و
 دولتی کردن موجب افزایش سلطه کامل دولت براین عرصه ها شده است

 فکر سازی باالخص در مقوله آموزش دست دولت سرمایه دار در .
درغياب قدرت . طبقه حاکم، بی رقيب بازمانده است  منطبق با منفعت

برعرصه هایی که دولتی می شوند یک  اجتماعی ،نظارت توده ای
هزینه ها را تامين کند  دولت را باید موظف کرد که. ضرورت است 

 . قرار گيرد مابقی کار باید حتی االمکان بعهده توده های ذیربط
نظارت  ل، مراکز نگهداری از کودکان با هزینه دولت وایجاد اشتغا

امکانات .وعده های غذای مجانی در مدارس ومحل های کار . والدین
رایگان در محل های مسکونی برای استفاده عموم از قبيل  عمومی

با امکان ... مجموعه های ورزشی ، کتابخانه و رختشویخانه ها و
يمه بيکاری وبازنشستگی عموم ها ب مهمتر از این. نگهداری کودکان

این . حداقل برخوردار باشند مردم ، همه آحاد مردم باید از امکان زندگی
کارخانگی بدرجات زیادی  ها اصالحاتی است که اگرچه زنان را از قيد

سرمایه قرار می  در اختيار» آزاد«رها می کند اما آنها را چون کارگر 
 .دهد

برای  . تماعی شدن پاسخ می گيردبطور خالصه لغو کار خانگی با اج
تبدیل آن به پرچم مبارزه روزمره باید آنرا خواستی مرکب یا مجموعه 

که عمده ترین هایش می تواند از این . از خواستها در نظر گرفت ای
اوال قبوالندن آن بعنوان کاری الزم در پروسه توليد با همه  : قرار باشد

 های آن از سوی دولت سرمایه دوما تقبل هزینه.کار مشخصات این نوع
و ) سرمایه داری سرنگون نشده است تا مادام که سيستم( داری 

امکانات رفاهی که کار خانگی  پرداخت این هزینه در شکل آن نوعی از
بيمه بيکاری و  سوما ایجاد شغل،. را از دوش خانواده بر ميدارد

 دکانامکان نگهداری کو. بازنشستگی وحداقل زندگی برای همگان 
وغذا درمدارس ومحلهای کار وبا نظارت وبرنامه ریزی توده های 

 .ذیربط
پرداخت  برای تحقق این خواسته ها در مبارزات روزمره باید خواهان

پيش شرط چنين تحميلی تشکل . هزینه کار خانگی توسط دولت باشيم 
آن جنبش کارگری که . مستقل زنان دراتحاد با جنبش کارگریست های

هدف بدیهی و تاریخی واز ثمرات مبارزه خود می  ان راآزادی زن
. جوانب این مقوله را توضيح داده ام من درمقاله دیگری برخی. شناسد

 :آن مقاله را در آدرس زیر می توان دید
pdf.ikhaneg0/pdf/IMG/com.kargaremrooz.www://http 

............................................... 

 * دیدگاه *
  آماده کردن ميدان جنگ

 سيمور هرش
ون آدم در ایران زندگی ميکنند و هرکدام  ميلي80. بگذارید جدی باشيم :فالون*

ر یا آنطور هستند، ابلهانه این تصور که همه آنها یا اینطو. آنها یک فرد هستند
 . است

نيروهای ویژه جدید با مجاهدین خلق کار ميکنند و :  مشاور سابق پنتاگون*
فقط اگر مردم ميدانستند چقدر به ...دولت بوش بی صبرانه منتظر نتيجه است

  ... اب های بانکی مجاهدین ميرودحس
مقاله اخير سيمور هرش نشان ميدهد جنگ کم شتاب بين آمریکا . روشنگری

ورژیم اسالمی که از قبل شروع شده بود، اکنون سرعت خطرناکی به خود 
بدتر آنکه به گفته . گرفته بطوریکه تعداد زیادی کشته برجای ميگذارد

ار گيری مزدوران محلی هم بهانه تشدید مرتبطين با مقامات امنيتی آمریکا بک
مقاله . سرکوب به رژیم ميدهد و هم بهانه دخالت نظامی بيشتر به دولت بوش

همچنين نشان ميدهد دفتر دیک چنی باحل مسالمت آميز مناقشه هسته ای 
مخالف است و با بی صبری وبا فشار برای پياده کردن مدل عمليات سومالی 

. ش را بطرف برخورد نظامی مستقيم سوق دهددر ایران تالش ميکندکشمک
یوشکا فيشر به هرش ميگوید بسته پيشنهادی جدیداروپا حاوی عنصر جدیدی 
است که راه را برای پذیرش ایران باز ميکند، اما او تردید دارد که کاخ سفيد 

اطالعات مهمی که هرش در مقاله داده است برای ایرانيان . به این تن در دهد
ر این سوال را پيش می آورد رژیم ایران تا کجا ميخواهد آب به یک بار دیگ

آسياب چنی و گروه مدافع حمله نظامی بریزد و آیا وحشت از مردم این رژیم 
  . را به جایی کشانده که به استقبال تهدید خارجی هم ميرود

باید یادآوری کرد در متن برخی . در زیر نکات عمده مقاله گزارش شده است
 سياسی به رسم رسانه های خارجی تحت عنوان مليت یا مذهب آنها گروه های

روشن است که مسووليت اقدامات گروه . خوانده شده اند که امری خطاست
های سياسی را نميتوان به حساب مردم نوشت، همچنان که مسووليت اعمال 

 . رژیم ایران را نميتوان به حساب مردم ایران گذاشت
 آماده کردن ميدان جنگ

 ولت بوش عمليات سری عليه ایران را تشدید کرده استد
 2008 جوالی 7. نيویورکر

 ميليارددالری برای تشدید 400کنگره آمریکا سال گذشته با تامين بودجه *
عمليات مخفی شامل حمایت از اقليت . عمليات سری در ایران موافقت کرد

و جمع عرب اهواز و گروه های بلوچ و دیگر سازمان های مخالف است 
  .آوری اطالعات در مورد برنامه هسته ای ایران را هم در بر ميگيرد

نيروهای عملياتی ویژه ایاالت . عمليات سری در ایران بدون سابقه نيست*
متحده از سال گذشته با تصویب رئيس جمهورعمليات فرامرزی را از جنوب 

سپاه , س این عمليات از جمله شامل گرفتن اعضای القد. عراق پيش ميبرند
در جنگ با ترور , هدف های درجه یک,و بازجویی از آنها و تعقيب , م.قدس

ولی عمليات کنونی در ایران . رئيس جمهور و دستگيری یا کشتن آنها ميشد
 هم در آن شرکت JSOCکه سازمان سياو ستاد فرماندهی مشترک ویژه 

 .  دارددارند، ابعاد و دامنه بسيار گسترده تری
س جمهور شامل کار با گروه هایی از اپوزیسيون و انتقال پول پروژه رئي* 

است و طيف گسترده ای ازفعاليت ها در جنوب ایران و نواحی شرقی ایران را 
  .که در آنجا گروه های مخالف بلوچ قوی هستند در برميگيرد

عليرغم ناراحتی تعدادی از نمایندگان از برخی بخش های طرح و دامن گرفتن *
 تحت کنترل 2006نجام طرح در کنگره ای که بعد از انتخابات بحث، سرا

به عبارت دیگر برخی از اعضای رهبری حزب . دمکرات هاست تصویب شد
دمکرات درخفا مایلند پروژه بوش برای عمليات سری در داخل ایران به پيش 
رود، این در حالی است که نامزد حزب، باراک اوباما در موضع گيری رسمی 

 . ر راه دیپلماتيک و مذاکره است است طرفداخود گفته
درخواست تامين بودجه پروژه عمليات سری همان زمان به کنگره داده شد *

که گزارش سازمان های اطالعاتی آمریکا منتشرشد و در آن نتيجه گيری شده 
.  متوقف کرد2003بود ایران کار روی توليد سالح هسته ای را در سال 

وليزارایس، جان مک کين و دیگران گزارش مزبور بوش، رابرت گيتس، کند
را زیر سوال بردند و همزمان دولت بوش اتهامات مربوط به دخالت ایران در 

رسانه ها، از جمله تایمز . عراق و کشتن آمریکایی ها را دو باره مطرح کرد
 . ادعا را مورد سوال قرار دادندصحت این 

گرانی کاخ سفيد درموردبرنامه اتمی رهبران نظامی و غيرنظامی پنتاگون با ن*
ایران موافقند ولی برخی از آنها در مورد اینکه حمله نظامی راه حل درستی 

رابرت گيتس در یک جلسه غيررسمی با کميته دمکراتيک . است تردید دارند
سنا در سال گذشته در مورد عواقب یک حمله پيشگيرانه به ایران هشدار داد 

هادی ها خلق خواهيم کرد که نوادگان ما باید با دشمن ما نسلی از ج, : و گفت
دمکرات ها از این اظهار نظر گيتس , .در اینجا، درون آمریکا، بجنگند

. جاخوردند و یکی پرسيد آیا او از طرف بوش و دیک چنی صحبت ميکند
 , .بگذارید بگویم اینجا من از طرف خودم صحبت ميکنم, : گيتس پاسخ داد
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  ل های نشانه گيری شدهقت: ,مجاز,ترور 
رئيس ستاد مشترک، آدميرال مایک مولن تالش ميکرد فشار کاخ سفيد برای *

بعالوه حداقل ده فرمانده نظامی چهار . حمله نظامی به ایران را عقب براند
جنگ با ,ستاره، با تجربه مستقيم در عمليات نظامی در سراسر جهان طی 

برجسته ترین آنها . نقش بازی ميکنندبوش، در مخالفت با حمله نظامی , ترور
آدميرال فالون است که در ماه مارس گذشته به خاطر مصاحبه های خود، زیر 

خيلی ها فکر , :فالون در صحبتی با هرش در ماه ژوئن گفت. فشار استعفا داد
. بگذارید جدی باشيم. ميکند شما باید یا موافق یا مخالف ایرانی ها باشيد

. در این کشور زندگی ميکنند و هرکدام آنها یک فرد هستندهشتاد ميليون آدم 
او در ادامه , .این تصور که همه آنها یا اینطور یا آنطور هستند، ابلهانه است

آیا در باره برخی چيزها که , : همين صحبت با هرش درمورد جنگ عراق گفت
  ,.بعضی ازآنها خيلی احمقانه است. پيشنهاد شده حرفی زدم

 از موافقت رهبری حزب دمکرات با پروژه سری ابرازناراحتی منابع هرش*
کردند و گفتند برنامه دقيقی برای نظارت بر پروژه وجود ندارد و در مورد آن 

به گفته یکی از منابع هرش یک نکته مهم این . توافق صورت گرفته است
 , potential defensive lethal action,پروژه عملياتی تحت عنوان

هرش یادآوری . است]م.ی که ميتواند به قتل در حالت تدافع منجر شودعمليات[ 
ميکند آندرو کابرن در ماه مه بخش هایی از این پروژه را در سایت اینترنتی 

این مقاله قبال در روشنگری بازتاب شده و آنرا .[کانتر پانج منتشر کرد
 , .بخوانيدا در لينک زیر مقاله ميتوانيد در بخش روابط ایران و آمریکا ی

بعالوه ممکن است تصوری که برخی از اعضای دمکرات کنگره از عمليات 
در تفسير بوش از . سری درایران دارند با درک بوش تفاوت داشته باشد

قانون، عمليات سری نظامی برخالف عمليات سری سيا، نيازی نيست بطور 
مهور حق مشخص در پروژه نام برده شود، زیرا بر مبنای قانون به رئيس ج

. داده شده عمليات نظامی در جبهه جنگ را بدون دخالت کنگره فرماندهی کند
در ایران، . ولی هميشه مرز مشخصی بين دو نوع عمليات وجود ندارد

ماموران سيا و عوامل محلی آنها مهارت های زبانی و اطالعات راجع به محل 
مشترک فرماندهی دارند که از آنها برای ایجاد ارتباط برای عمليات ستاد 

JSOC استفاده ميشود و از پایگاه ناشناخته ای واقع در غرب افغانستان با
آنها کار کرده و برای تامين و انتقال پرسنل، مواد و پول به داخل ایران اقدام 

در نتيجه به کنگره اطالعات کامل داده نشده که پول چطور بکار . ميکنند
ویژه در پروژه بوش مسکوت مانده یکی از ماموریت های نيروهای . ميرود
  .”,high-value targets“, هدف های دارای ارزش باال,تعقيب : است

حاال بيش از پيش در کنگره درک ميشود که در سالهای اخير دولت بوش مرز 
بين عمليات نظامی و عمليات جاسوسی را در هم ریخته تا کنگره را از وقایع 

ین کار ماموران سيا را که فقط مجازند در دولت بوش با ا. بی اطالع بگذارد
عمليات جاسوسی شرکت کنند درعمليات مربوط به قتل های نشانه گيری شده 

این امر موجب شد کنگره . شرکت ميدهد، بدون اینکه به کنگره گزارش دهد
ژنرال مایکل هایدن را برای توضيح در مورد زبان مبهم پروژه و اصطالح 

هایدن اطمينان داد . فرا بخواند , defensive lethal action,عمليات 
اصطالح به کار برده شده فقط به عملياتی در درون ایران اشاره دارد که طی 
آن ماموران آمریکایی با خطر دستگيری یا نوعی دیگر از تهدید روبرو هستند 

اما همه نمایندگان راضی نشدند ویکی . و برای فرار از آن به قتل دست ميزنند
. اقدام به قتل نه, :ها در مورد مفهوم مصوبه به پرزیدنت بوش نوشتاز آن
 .  سفيد نگرفته استاو تا ماه ژوئن جوابی از کاخ., تمام

به خاطر تردیدهایی که طرح بوش در ميان قانونگزاران بوجود آورده هرش *
در رهبری حزب دمکرات مراجعه کرد ,  نفره8دارو دسته ,به چهار نفر از

ید رهبر اکثریت سنا، نانسی پلوسی سخنگوی کنگره، جان هری ر: یعنی
راکفلر رئيس کمتيه اطالعاتی سنا و سيلورستر ریز رئيس کميته اطالعاتی 

ولی همه آنها به بهانه فوق سری بودن پروژه از پاسخ خودداری . کنگره
  .کردند

یکی از اعضای کنگره به هرش گفت حتی اگر دمکرات ها در ماه نوامبر *
یک سال طول خواهد کشيد تا ما اطالعات مربوط فعاليت های ,  شوندپيروز

کنترل پول در دست ماست و , :اما او گفت, جاسوسی را تحت کنترل بگيریم 
اما من در مورد این دولت خيلی . آنها بدون پول هيچکاری نميتوانند بکنند

 , .این دولت خيلی رازدار بوده است. مشکوکم
 راه مداخله نظامی در ایران عراق فدای هموار کردن 

هرش در مورد عزل فالون می نویسد طنز قضيه این است که در مورد خطر *
خود او به هرش گفت که .ایران، فالون از جوانب بسيار با بوش موافق است

 مارس، قبل از استعفایش 4فالون در . روابط کاری خوبی با بوش داشته است
آنها , : در مورد نقش ایران در عراق گفتدر مقابل کميته نيروهای مسلح سنا 

مطلقا کمک نميکنند، بسيار مخرب هستند و من مطلقا هيچيک از عمليات آنها 
و از زمانی که در اینکار بوده ام چيز مثبتی از آنها در . را قابل بخشش نميدانم

فالون در صحبت با هرش گفت وقتی فرماندهی نيروهای , . این منطقه ندیده ام
را بر عهده گرفت با این مساله روبرو شد که ایرانی ها به همه گروه منطقه 

. این به نفع آنها بود که ما را از آنجا برانند, : های مخالف کمک ميکنند
و چرانه؟ آنها نميدانستند . بنابراین مصمم بودند هرچه بيشتر آمریکایی بکشند
 به این نتيجه رسيدم من. چه نيرویی باال می آید ولی ميخواستند ما را برانند

برای حل . که مساله عراق را بدون مساله همسایه هایش نميتوان حل کرد
ر مورد مساله عراق ما باید عراق و سوریه را درگير ميکردیم و من باید د

 , .همسایه ها کار ميکردم
خاموش کردن شعله ,فالون گفت تمرکز او مساله هسته یا تغيير رژیم نبود، 

به گفته او در واشينگتن مداوما بر سر مذاکره یا . ,ق بودهای آتش در عرا
من معتقد بودم بمباران فقط وقتی باید صورت بگيرد , : بمباران ایران بحث بود

  ,.که ایران کار احمقانه ای بکند
بازنشستگی پيش از موعد فالون فقط به علت اظهارات منفی او در باره *

علت اعتقاد قوی او بهزنجير فرماندهی و بمباران ایران نبود بلکه همچنين به 
یکی از . اصرار او به اطالع از عمليات ویژه در حوزه مسووليت خودش بود

مدافعان او ژنرال جان شيهان فرمانده نيروهای آمریکا در آتالنتيک بود که 
رئيس , تزار ,بوش سال گذشته به او پيشنهاد کرد نقش تازه ابداع شده 

شيهان . نستان را بپذیرد ولی او این پيشنهاد را رد کردجمهور در عراق و افغا
که اکنون بازنشسته شده است به هرش گفت دليل گزینش فالون به فرماندهی 
کل این بود که او یک متفکر استراتژیک است و به او وظيفه داده شده بود که 
یک استراتژی جامع برای عمليات مخفی و غير آن در ایران، عراق و 

و بر اساس قانون، فرمانده کل نيروهای رزمی مسئول . ن طراحی کندافغانستا
ولی قانون در دوره بوش اجرا نمی . کليه عمليات نظامی در تماميت آن است

وقتی فالون استراتژی خود را ارائه داد گروه کوچکی در کاخ سفيد . شود
رد دولت بوش طرح هایی را تصویب ک. ترتيبی دادند که او کنار گذاشته شود

  .که نقش زنجير فرماندهی تکه پاره شده و تضعيف شود
یک گروه . شيهان اضافه کرد یک استراتژی هماهنگ پيش برده نمی شود

کوچک غيرنظامی و فاقد دانش های الزم خارج از زنجير فرماندهی عمليات را 
یکی از همکاران فالون به هرش گفت وقتی فالون مسووليت را . اداره ميکنند

, .چيزهای عجيبی در عمليات ویژه اتفاق می افتد,گرفت به اوگفت برعهده 
یک . بررسی این چيزهای عجيب، سرنخ ماجرا را به دیک چنی مربوط ميکرد

فالون را پائين کشيدند چون ميخواست از : مشاور پنتاکون به هرش گفت 
 . حمله به ایران جلوگيری کند و این کار او قابل تحسين است

 ه ترور و عمليات خرابکارانه در ایران گسترش بی سابق
هرش می نویسد در ماه های اخير براساس گزارشات رسانه های ایران، * 

در این مرحله مقدماتی غيرممکن . اقدامات خشونت آميز افزایش یافته است
است بتوان نقش ستاد مشترک ویژه یا سيا یا تاثير آن بر رهبران ایران را 

سانه های ایران با دقت توسط سرهنگ نيروی هوایی گزارشات ر. ارزیابی کرد
او در کالج ملی جنگ، استراتژی تدریس . سام گاردینر ثبت و تعقيب مشود

 در ایران را برای دولت war gamesميکرد و حاال فرضيه های جنگی 
گاردینر به هرش . آمریکا، شبکه های حمایتی و دانشگاه ها هدایت ميکند

یران در مورد کشتارهایی که درداخل کشور صورت رسانه های ا, : ميگوید
رسانه هایی که تحت کنترل هستند و همين بر . ميگيرد خيلی باز عمل ميکنند

ما . اهميت این موضوع می افزاید که آنها همه این چيزها را گزارش ميکنند
به زحمت روزی ميگذرد که جایی . شروع کرده ایم به داخل حکومت نگاه کنيم

 درگيری 4 یا 3تنها در یکی از آخرهفته های اخير . ت نگيرددرگيری صور
  ,.بوده است و ایرانی ها حتی افسران سپاه را که کشته شده اند نام می برند

در اوایل امسال یک گروه اهوازی ادعا کرد یک سرهنگ سپاه را کشته است 
و حکومت ایران تایيد کرد انفجار مرکز فرهنگی شيراز که به کشته شدن 

 نفر انجاميد، یک عمل 200داقل دوازده نفرو زخمی شدن بيش از ح
نميتوان از دخالت . تروریستی بوده نه آنطور که قبال اعالم شده بود یک حادثه

آمریکا در این حوادث مشخص اطالع به دست آورد ولی گاردینر گفت ایرانی 
يا به ها اکنون شروع کرده اند به آنکه از آمریکا، انگليس و اخيرا از س

این پدیده جدیدی است و حکایت از اوج . عنوان مسوول این حوادث نام ببرند
به نظر گاردینر این نوع خشونت ها حکومت مذهبی ایران را نه . تنش دارد

 .  تقویت ميکنندتضعيف بلکه
بسياری از عمليات توسط مخالفان حکومت در ایران انجام ميشود نه توسط * 

در عمليات سری این است که کنترل , انتقال پول, اشکالی که . آمریکایی ها
به گفته یک افسر سابق اطالعاتی انتقال . اینکه پول به کجا ميرود دشوار است

پول و اسلحه باعث افشای عمليات شده است و این رژیم ایران را قادر ميکند 
او نيز تایيد ميکند یک یک نتيجه .بگوید اپوزیسيون از آمریکا الهام ميگيرد

حتمالی این عمليات ميتواند این باشد که ایرانی ها به سرکوب شدید گروه های ا
  .اپوزیسيون متوسل شوند که به دولت بوش بهانه ای برای دخالت ميدهد

ولی نصر به هرش گفت آمریکا در مورد تنش ملی در ایران بيش از حد *
توسل شده به گفته او گروه هایی که آمریکا به آنها م. حساب باز کرده است

کوچک و حاشيه ای هستند و نميتوانند تاثير زیادی بر حکومت یا اوضاع 
شما هميشه ميتوانيد یک گروه فعال را گير بياورید , اوگفت. سياسی بگذارند

که مایل باشند بروند و یک پليس را بکشند، ولی این نتيجه معکوس خواهد 
 , . داد و اکثریت جمعيت را برخواهد انگيخت

   جنداهللا
رابرت بائر یک افسر سابق عمليات مخفی با دو دهه تجربه در خاورميانه و * 

او گفت . جنوب آسيا به هرش گفت استفاده آمریکا از بلوچ ها مساله ساز است
آنها از رژیم تهران نفرت دارند ولی . بلوچ ها سنی های بنيادگرا هستند, :
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 کافران، در این مورد شيعه این ها سر. ميتوانيد آنها را نوعی القاعده بدانيد
طنز آميز این است که ما دوباره داریم با سنی های . های ایران، را می برند

, . بنياد گرا کار ميکنيم، درست کاری که در افغانستان در سالهای هشتاد کردیم
هرش یادآوری ميکند رمزی یوسف که به خاطر بمب گذاری در مرکز تجارت 

 شد و خالد شيخ محمد که او را یکی از ، محکوم1993جهانی در سال 
 سپتامبر ميدانند هردو از بنيادگرایان سنی بلوچ 11سازماندهندگان حمله 

  .هستند
این یک سازمان سلفی تبهکار : نصر در مورد گروه جنداهللا به هرش گفت* 

است که اعضایش در همان مدرسه هایی تربيت شده اند که طالبان و افراطيون 
جنداهللا مسووليت بمب , . ها با قاچاق مواد مخدر هم دست دارندالقاعده و آن

 را که در آن 2007گذاری در یک اتوبوس حامل سربازان سپاه در فوریه 
به گفته بائر جند اهللا از گروه .  عضو سپاه کشته شدند برعهده گرفت11حداقل 

 . هایی است که از حمایت آمریکا سود می برد
 مجاهدین خلق و پژاک 

رش در ادامه می نویسد سيا و نيروهای عمليات ویژه همچنين از دیرباز با ه* 
مجاهدین خلق بيش از . مجاهدین خلق و پژاک: دو گروه دیگر ارتباط دارند

با وجود این اخيرا مستقيما . یک دهه در ليست تروریست هایی آمریکا هستند
 یک مشاور .و غير مستقيم از آمریکا اسلحه و اطالعات دریافت کرده اند

  سابق پنتاگون گفت بخشی از پولی که اخيرا کنگره تصویب کرد ممکن است
نيروهای ویژه جدید با مجاهدین , : او اضافه کرد. توی صندوق مجاهدین برود

او همچنين , .دولت بوش بی صبرانه منتظر نتيجه است. خلق کار ميکنند
 وجودندارد، ورهبران هيچ نهادی که دفتر حساب مجاهدین را کنترل کند, :گفت

فقط اگر مردم ميدانستند چقدر . آنها سالهاست که جيب هایشان را پر ميکنند
مجاهدین ميگيرند و چقدر پول به حساب های بانکی آنها ميرود، و عليرغم 

  ,.این برای اهداف آمریکا هيچ فایده ای ندارند
ه از پژاک هرش در ادامه می نویسد گزارش شده است ایاالت متحده مخفيان*

به گفته گاردینر، استراتژیست نظامي، درگيری مسلحانه پژاک . حمایت ميکند
با ایران و عمليات تروریستی آن عليه هدف های ایرانی اخيرا بطور چشمگير 

در مقاله تعدادی از درگيری ها که در رسانه های رژیم . [افزایش یافته است
سفر مالکی و اظهارات او گاردینز به ] م. هم منعکس شده، ذکر شده است

. مبنی بر ممنوعيت حضور مجاهدین در عراق بعد از این سفر اشاره ميکند
مالکی بعد از این سفر گفت عراق مایل نيست مرکز عمليات سری عليه 

به نظر گاردینر این موضع مالکی که درتقابل با پروژه . کشورهای دیگر باشد
به منافع خود نسبت به منافع سری بوش است نشان دهنده آن است که عراق 

به گفته گاردینر چنين نشانه هایی در مورد دولت . آمریکا اولویت ميدهد
پاکستان نيز دیده ميشود که اخيرا موافقت کرد سران جنداهللا را به ایران پس 

به نظر گاردینر سياست آمریکا دولت های عراق وپاکستان را به . بدهد
 . نزدیکی با رژیم ایران می کشاند

  فشار دفترچنی برای اجرای مدل عمليات وزیرستان و سومالی در ایران
هرش در ادامه مينویسد عمليات منجر به کشتار در نيروهای ویژه نيز *

این عمليات شبيه مدل عمليات در وزیرستان برای . نگرانی ایجاد کرده است
افسر ولی یک . کشتن رهبران طالبان است که به موفقيت هایی هم انجاميد

اطالعاتی سابق به هرش گفت آن عمليات موفق بود زیر کوچک بوده و آدم 
های کارآمدی از سيا ونيروهای ناتو با اتکاء برموشک ها و ابزار پيشرفته 

  .جنگی آن را پيش بردند
اما هرش خاطر نشان ميکند حتی همان عمليات نيز به کشتن مردم غيرنظامی 

 ژانویه امسال که طی 21 ابولطيف ابوليبی در از جمله قتل. افغانستان انجاميد
طالبان نيز براساس گزارش .  شهروندغيرنظامی افغان کشته شدند11آن 

مظنون به دادن اطالعات به آمریکا و , ده ها نفر از مردم,واشينکتن پست 
تصور ميرود بسياری از قربانی ها برای آمریکا جاسوسی . متحدانش را کشتند

 ضبط شده و بعد پخش ها، یک مورد سربریدن، در ویدیواعدام آن. ميکردند
  . شد
مقام اطالعاتی سابق به هرش ميگویدنسخه برداری و تکرار همان مدل *

نشانه ,همه مشغول بحث در مورد , . عمليات در ایران چندان ساده نيست
] م.مقصود ترورهای گزینشی است.[ هستند, گيری هدف های با ارزش

به شدت برآشفته اند زیرا دفتر چنی اهدافی را که باید ماموران نيروی ویژه 
زده شوند اولویت بندی کرده و حاال او دارد بی قرار ميشود و برای به دست 

ولی به زمان درازی نياز است تا آدم مناسب . آوردن نتيجه فشار گذاشته است
  ,.را در جای الزم بگذاری

 دارند اکنون نتایج درخشان منبع وابسته به پنتاگون نيز به هرش گفت آنها
عمليات سری را که در شاخ آفریقا به اجرا گذاشته بودند و طی آن از افراد 

اما . محلی و تقلب در حمل پرچم استفاده ميشد، در افغانستان پياده ميکنند
شتاب دیک چنی برای اینکه بتواند اینگونه عمليات را در ایران پياده کند، 

زدن و ترور اهداف و , :به گفته او.  ميکندعمال طرح را در نطفه خفه
کاخ . اشخاص گزینش شده در وزیرستان یک چيز است و در ایران چيز دیگر

سفيد تصور ميکند یک سایز برای همه مناسب است، ولی مسائل قانونی در 
مورد قتل خارج از دستگاه قضایی در وزیرستان به مساله بزرگی تبدیل نمی 

در . لبان از مرز عبور کرده و وارد و خارج ميشوندشود، چون القاعده و طا
 , . ستراتژیک و سياسی متفاوت استایران مالحظات قضایي، ا

دردرون جامعه اطالعاتی مخالفت عظيمی با برپا , :او همچنين به هرش گفت 
کردن جنگ مخفی در داخل ایران با استفاده از عوامل بلوچ ها و اهوازی 

همه از نظر فيزیکی بسيار با شهامت , يات ویژهعمل, رهبران . وجود دارد
ایران وزیرستان . هستند، ولی آنها صدای اعتراض شان را بلند نمی کنند

  ,.نيست
یک نظر سنجی موسسه گالوپ در ماه نوامبر، همان وقت که گزارش سازمان *

 درصد نظر دهندگان با استفاده از 73های اطالعاتی منتشر شد، نشان ميداد 
قتصادی و دیپلوماتيک برای جلوگيری از برنامه هسته ای ایران موافق ابزار ا
جمهوریخواهان .  درصد آنها با اقدام نظامی مستقيم موافق بودند6تنها . بودند

  .دو برابر بيش از دمکرات ها از حمله نظامی دفاع ميکردند
به گفته هرش تردیدی نيست که خستگی از جنگ عراق باعث شده مردم کمتر 

ولی به نظر او اوضاع ميتواند . وانند یک جنگ دیگر با ایران را تحمل کنندبت
ماجرای قایق ها در خليج فارس در ژانویه امسال خطر . به سرعت تغيير کند

هرش یادآوری ميکند در این . بالقوه موجود در وضع کنونی را نشان داد
ظ کردند که تهدید ماجرا پنتاگون گفته بود امواج رادیویی از قایق ایران را ضب

پرزیدنت بوش که برای سفر , .منفجر کند, ميکرد ميخواهد کشتی آمریکا را 
و , تحریک آميز , یک هفته ای به خاورميانه رفته بود حرکت قایق ها را 

  .عنوان رسانه های انگليسی بود, دو دقيقه تا جنگ, . توصيف کرد, خطرناک,
انده نيروهای دریایی آمریکا در این بحران را آدميرال کوین کاسگریف فرم

او از مقر خود در انگلستان به نمایندگان رسانه ها در . منطقه فروخواباند
بله، موضوع . هيچ شليک اخطار دهنده ای صورت نگرفت, :پنتاگون گفت 

ما با . ولی باید به زمينه اوضاع نگاه کرد. جدی تر از آن است که دیده ایم
من چنين درکی . روی دریایی آنها مرتبا تعامل داریمسپاه پاسداران انقالب و ني

 . , قایق ترسيده بودیم5ا از این نداشتم که م
یک هفته بعد پنتاگون با اعالم اینکه صدا نه از قایق ها بلکه از پارازیت محلی 

  .  آمد بر حرف آدميرال صحه گذاشتمی
رال، خشم دیک با وجوداین، به گفته یک مقام سابق اطالعاتي، این اقدام آدمي

نظرعموم به اقدام متقابل بود و : ولی درسی گرفته شد. چنی را برانگيخت
  .مردم حتی می پرسيدند چرا آمریکا به اقدام تندتری دست نميزند

موضوع . به گفته این مقام چندهفته بعد اجالسی در دفتر دیک چنی برگزار شد
خصمانه بين تهران چگونه ميتوان یک دست آویز بزرگ , :آن عبارت بود از

 , .و واشينگتن ایجاد کرد
 بسته پيشنهادی اروپا راه را باز کرده است : یوشکافيشر

در ماه ژوئن پرزیدنت بوش سفری به اروپا داشت که رسما سفر خداحافظی * 
اما . بود و طی آن با ملکه انگليس چای و با سارکوزی و همسرش شام خورد

رای جلوگيری از برنامه هسته ای ایران مساله جدی تر یک سری مالقات ها ب
رایس در تدارک برای یک بسته . بود که موضوع آن علنی نشده است

پيشنهادی جدید شرکت داشت، ولی موضع واشينگتن توقف غنی سازی قبل از 
  .شروع مذاکرات است که ایرانی ها آن را رد کرده اند
پيشنهاد جدید پذیرفته نشود بعد از انتشار مقاله یوشکافيشر که در آن گفته اگر 

فيشر که . اوضاع بطور مرگباری سخت خواهد شد، هرش با فيشر صحبت کرد
به گفته هرش ارتباطات گسترده ای درمحافل دیپلوماتيک دارد به او گفت 

این پيشنهاد ميگوید , : پيشنهاد جدید اروپایی ها حاوی یک عنصر جدید است
جدید را متوقف کنند و طرف مقابل باید ایرانی ها باید ساختن سانتریفوژهای 

، هرچند ایران هنوز ,هرنوع افزایش تحریم های شورای امنيت را متوقف کند
. باید کليه فعاليت های غنی سازی را متوقف کند تا مذاکرات رسمی آغاز شود

این ميتواند برای ایرانی ها، اگر حسن نيت داشته باشند، , : فيشر اضافه کرد
, :فيشر اضافه کرد سوال بزرگ مربوط به واشينگتن است, .دقابل قبول باش

من فکر ميکنم آمریکایی ها عميقا درمورد چگونگی برخورد به ایران اختالف 
بعضی از مقامات نگران عواقب حمله نظامی هستند و برخی دیگر فکر . دارند

ی من اروپایی ها را می شناسم، ول.. ميکنند حمله غيرقابل اجتناب خواهد بود
 , . رسانداصال نميدانم آمریکایی ها در مورد این مساله کار را به کجا خواهند

در پایان مقاله، هرش به مساله انتخابات و نظرات اوباما و مک کين در * 
رابطه با ایران می پردازد که در آن اشاره رفته است مک کين حتی با تدارک 

 در این بخش آمده راندی .شرایطی که مذاکره امکان پذیر شود مخالفت ميکند
شونمان مسوول سياست امنيت ملی مک کين در کمپ انتخاباتی او که یک 
نومحافظه کار شناخته شده است رابط مک کين با کاخ سفيد و دوست دیوید 

برخی شونمان را نامزد پست مشاور . ادینگتون مسول دفتر دیک چنی است
کند معلوم نيست مک کين هرش اضافه مي. امنيت ملی برای مک کين ميدانند

عمليات سری در , که عضو کميته نيروهای مسلح سنا است، در مورد برنامه 
در کنفرانس آیپک در ماه ژوئن اوباما موضع . گزارش داده است یانه, ایران

تکرار کرد، ولی او هم , دیپلوماسی اصولی و سخت گيرانه , خود را در مورد 
  . روی ميز نگاه خواهد داشتامی رامک کين تاکيد کرد گزینه نظمانند 

  روشنگری:                                                          برگرفته از

…………………………………… 


