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 دو رويداد در دو مقطع
 
 

تيرماه، زنده کننده خاطره دو رويداد مهم در          
های مردم ايران عليه          تاريخ مبارزاتی توده    

 .رژيم جمهوری اسالمی است
، دو روز پس ازتهاجم خونين      ١٣۶٠اول تير   

های پاسداران و اوباش وابسته به رژيم به     گله
 خرداد، جالدان رژيم                      ٣٠تظاهرات        

جمهوری اسالمی فرصت را برای آغاز قتل         
رفيق .  عام زندانيان سياسی مساعد يافتند              

سعيد سلطانپورکه در تهاجم پاسداران به                  
اش دستگير شده بود به همراه     مراسم عروسی 

اين اعدام وحشيانه     .   تن ديگر اعدام شد        ٢٢
سرآغاز مرحله جديدی از تالش حاکميت                

در سه   .  برای غلبه قطعی بر اوضاع بود             
سالی که ازقدرت گيری جمهوری اسالمی             

گذشت، کشاکشی تعيين کننده ميان                           می
های مردمی که رژيم شاه را سرنگون                توده

کرده بودند و خواستار متحقق ساختن                          
هايشان بودند از يکسو و رژيم                        خواست

جمهوری اسالمی از سوی ديگر در جريان           
رژيم مرحله به مرحله با سرکوب                   .  بود

های کردستان، ترکمن           جنبش انقالبی توده      
صحرا، جنبش کارگری، و دانشجويان تالش       

جنگ ارتجاعی  .  کرد  بر اوضاع غلبه نمايد       
با عراق نيز با دامن زدن به روحيات                           

ای برای      ناسيوناليستی و شووينيستی بهانه        
دشمن "معطوف نمودن افکار عمومی به                 

به خدمت تسهيل شرايط سرکوب          "  خارجی
 ۵٩اوايل سال     .  در داخل به کار گرفته شد          

، نقطه  ۶٠ها تعطيل شدند و تير سال          دانشگاه
ای از سرکوب خونين،                          آغاز مرحله      

های دسته جمعی و ايجاد جو رعب و               اعدام
وحشت بر جامعه بود که به تسلط نزديک به           

 نياز جمهوری اسالمی به روابط سياسی با آمريکای التين

های اخير آمريکای التين تحوالت               در سال   
مشخصی را به خود ديده است و در چندين                    
کشور آن کسانی در چارچوب انتخابات رياست       
جمهوری و پارلمانی قدرت را به دست                           

سوسياليسم قرن  "اند که خود را رهروان        گرفته
تر رهبری يک    نامند يا حتا پيش    می"  ويکم بيست

 .اند انقالب دمکراتيک را به دست داشته
چاوز که ادعای رهبری سوسياليسم قرن                       

جمهور  ويکم را دارد در ونزوئال رئيس          بيست

است و اورتگا که از رهبران جبهه                              
ها بود دوباره در نيکاراگوئه                ساندينيست

چاوز و اورتگا     .  قدرت را به دست گرفت        
هر دو به ايران سفر کرده و خواستار                         

 .اند روابط نزديکی با جمهوری اسالمی شده
سفر بيست خرداد گذشته اورتگا به ايران و           

ی روابط کشورهای آمريکای التين با         مسئله
ی تبليغات   جمهوری اسالمی از سويی مايه       

 ! تشکل های طبقاتی کارگران
 )٣(وظائف و تاکتيک های ما 

بيش از دو سال از برگزاری نخستين مجمع            
عمومی کارگران سنديکای شرکت واحد می         

فعالين و اعضای هيئت مديره سنديکا،       .  گذرد
در شرايطی که از همه سو تحت فشار و                     
پيگرد قرار دارند، در تدارک برگزاری                   
دومين مجمع عمومی و انتخابات دومين                    
دوره ی هيئت مديره و بازرسان سنديکا                    

سنديکای کارگران شرکت واحد، تا          .  هستند
آنجا که به دوره جديد فعاليت آن بر می                        

 پا به عرصه وجود     ٨٣گردد، از اواسط سال     
امااينکه آياتضمينی برای ادامه کاری     .گذاشت

فعاليت اين سنديکاهست يانه؟بايدديدکه                      
آياسنديکای کارگران شرکت واحدورهبران         
آن می توانندبه ضروريات فعاليت دراين                 

 دوره پاسخ درستی بدهنديانه؟
سنديکای کارگران  شرکت واحد، گرچه از           

وزارت "  غيرقانونی"همان آغاز، به مهر            

 آيا تضمينی بر ادامه کاری 
   سنديکای کارگران شرکت واحد هست؟

 )اقليت(بيانيه سازمان فدائيان 
 

   شعله های خشم،  
 بار ديگر
  زبانه کشيد

٨ 
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 خالصه ای از اطالعيه ها 
 و بيانيه های سازمان

 زنده بادسوسياليسم

يک دهه سکون و خمودگی بر جنبش                                     
های مردم    آزاديخواهانه و برابری طلبانه توده    

 .ايران منجر شد
ها را بازگشايی نمود        رژيم، زمانی دانشگاه    

ها هزار دانشجو و صدها              که با تصفيه ده       
ها اطمينان حاصل کرد       استاد مترقی دانشگاه   

عجالتا خطری از جانب دانشگاه متوجهش              
، به اين معنا نتايجی     ۶٠سرکوب سال   .  نيست

را که حکومت اسالمی از آن انتظار داشت،           
 .به بار آورد

با پايان جنگ ايران و عراق، رفته رفته                     
ای، کارگری و دانشجويی            های توده     جنبش

دوران خمودگی را پشت سر گذاشتند و                      
ای، و    های توده   اعتراضات به اشکال شورش   

جنبش .  حرکات پراکنده کارگری آغاز شدند        
. دانشجوئی اما شرايط متفاوتی داشت                        

دانشجويان و استادان چپ و              "  پاکسازی"
های         ها، صافی               مترقی از دانشگاه              

ايدئولوژيکی که برای گزينش دانشجويان               
ايجاد شده بود و ممنوعيت هر گونه فعاليت              
دانشجويی خارج از چهارچوب نظام عقيدتی        
حکومت اسالمی سبب شده بود که حرکت و           

ها مقدور      اعتراض چشمگيری در دانشگاه        
های اسالمی دانشجويی در            نباشد و انجمن     

مقام کنترل کننده ايدئولوژيک و سياسی                    
ها تسلط      دانشجويان بر همه امور دانشگاه           

اما مبارزه جاری در جامعه            .  داشته باشند  
های تعيين شده توسط حکومت را پشت            قالب

 .گشود سر گذاشته و راه خود را می
توانست از اين قاعده              ها نيز نمی          دانشگاه

های    مبارزه در درون انجمن        .  مستثنا باشد  
" دفتر تحکيم وحدت    "اسالمی که اکنون در         

متشکل شده بودند، به کشاکش در درون اين           
دو گرايش عمده در درون اين    . تشکل انجاميد 

تشکل شکل گرفت؛ گرايشی که کماکان به               
جناح مسلط هيات حاکمه متعلق بود و                          
گرايشی که ايجاد اندکی فضای بحث و                       

برآمد آن  .  کرد  فعاليت دانشجويی را طلب می     
ای و          مرحله در جنبش اعتراضی توده                 

های نيمه دوم دهه       دانشجويی که فضای سال    
کرد در درون هيات حاکمه،         هفتاد اقتضا می   

به جلوی صحنه راندن خاتمی بود که در                   
 عمدتا با آرای جوانان        ١٣٧۶انتخابات سال    

گذشت .  و زنان به رياست جمهوری رسيد            
مدتی نه چندان طوالنی از قرار گرفتن اين              
گرايش در راس قوه مجريه کافی بود که به              

زاده نيز        متوهمين نشان دهد از اين امام                
گرايش تا کنون       .  ای ساخته نيست          معجزه

طرفدار خاتمی در درون دفتر تحکيم وحدت         
در اعتراض به مماشات رئيس جمهور و                  
طرفدارانش در قبال تشديد سرکوب و                         
ممنوعيت انتشار نشريات طرفدار رئيس                 
جمهور از جمله روزنامه سالم، تحصن و               

 تير سال   ١٨روز  .  تظاهراتی را سازمان داد    
، تظاهرات که از خوابگاه دانشگاه               ١٣٧٨

ها کشيده    آغازگشته بود به سرعت به خيابان        
جمهوری اسالمی که زبانی جز سرکوب      .  شد

فهمد تنها راه چاره را در                     و کشتار نمی      
اما اين  .  سرکوب خونين اين تظاهرات دانست    

.  متفاوت بود      ١٣۶٠بار اوضاع  با تير                 
 سال  ٢٠" با شعار     ١٣٧٨ تير    ١٨تظاهرات  

 به سکون    ۶٠نه مانند تير   "    سکوت تمام شد   
و رکود انجاميد، بلکه نويد دهنده آغاز پايان            

های مردمی که           اجتماع توده   .  سکوت بود   
برای حمايت از دانشجويان به مقابل دانشگاه         
تهران آمده بودند و در شعارها با دانشجويان          

کردند نيز تنها بيانگر اين مساله          همراهی می 
بود که آتش خفته در درون جامعه کم کم                     

کشد و اعتراضات دانشجويی طليعه       زبانه می 
 .آن است

های تحت ستم           از آن زمان، جنبش توده             
مراحل متعددی از جنگ و گريز با حکومت          
اسالمی را طی کرده است و عليرغم افت و             

جنبش .  خيزها سير صعودی داشته است               
 سال  ٢٠دانشجوئی  که برای اولين بار پايان         

ها    سکوت را علنا و با صدای بلند در خيابان           
های   اعالم کرد، سرانجام توانسته است قالب        

های وابسته    تشکل.  تعيين شده رژيم را بشکند     
ها تجزيه شده     به حکومت اسالمی در دانشگاه    

گرايش چپ جنبش دانشجويی  اعتماد به         .  اند
نفس يافته است تا حضور علنی و مستقل                   

کابوسی که خواب را بر     .  خود را اعالم نمايد   
حکومت اسالمی حرام کرده بود، هم اکنون            

ها و جنبش دانشجويی              به واقعيت دانشگاه      
دولت احمدی نژاد با اين           .  تبديل شده است     

تواند بار ديگر رکود و خمود               توهم که می    
ها حاکم کند،         را بر دانشگاه      ۶٠اوائل دهه     

موج جديدی از سرکوب و بگير و ببند                         
اما اين    .  دانشجويان را سازمان داده است            

اقدامات هرچند با آزار و اذيت دانشجويان               
همراه است، هرگز نخواهد توانست نتايج                

چرا که  .  مورد نظر حکومت را به بار آورد         
. جنبش دانشجويی يک جنبش درخود نيست          

های مردم      از جنبش طبقه کارگر  و توده                
گيرد، نمايانگر مبارزه جاری در          انرژی می 

. گذارد   جامعه است و خود بر آن تاثير می                
های      جنبش طبقه کارگر ايران و جنبش                    

ای مرحله رخوت و ترس از سرکوب را          توده
اند و به اشکال مختلف به              پشت سر گذاشته    

جنبش دانشجويی نيز   .  دهند  پيشروی ادامه می  
اندازی که در مقابل خود دارد،                  تنها چشم  

پيشرفت به مراحل باالتر مبارزه و راديکال          
ای     سرکوب به ابزار پوسيده        .    شدن است  

تبديل شده که قادر نيست سيلی را که به راه              
 .افتاده است، متوقف سازد
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، سازمان با       ١٣٨۶ خرداد       ٢٣درتاريخ        
نبرد "صدور اطالعيه ای تحت عنوان                       

با انتشار  "  طبقاتی کارگران گسترس می يابد     
خبر اعتراض کارگران مجتمع نيشکر هفت          
تپه، از مبارزات و مطالبات آن ها حمايت                

 :در اين اطالعيه آمده است. کرد
امروز، کارگران نيشکر هفت تپه که تعداد        "  

 نفر می رسد، در اعتراض به         ۵٠٠٠آنها به   
عدم تحقق مطالبات شان جاده فرعی بازار              

کارگران متجاوز از دو       .  هفت تپه را بستند      
ماه است که حقوق و مزايای خود را دريافت          

پيش از اين، مديريت اين واحد که        .  نکرده اند 
متعلق به جهاد کشاورزی ست،  به کارگران          
قول داده بود که ده روز، دستمزدهای معوقه          

. اما به وعده خود عمل نکرد     . را پرداخت کند 
بنابراين، کارگران مجددا دست به اعتراض          

اين اعتراض با واکنش پليس روبرو            .  زدند
با اين وجود کارگران مصمم اند تا              .  گرديد

تحقق مطالبات شان به اعتراضات علنی خود       
 . "ادامه دهند

اين  اطالعيه همچنين با اشاره به تجمعات و           
راهپيمائی و تظاهرات کارگران کارخانه                
کاشی سراميک کازرون و کارگران پارس            
زنيچ که به علت عدم پرداخت حقوق و                        
مزايای شان دست به اعتراض زده بودند و             
نيز تجمع اعتراضی کارکنان بخش درمان              
تامين اجتماعی که به خاطر وضعيت                          
معيشتی بد خود در مقابل اين سازمان تجمع            
کرده بودند، از مبارزات و مطالبات آنها                   

 .حمايت نمود
 :اطالعيه در پايان نتيجه گرفت

بايد اين سياست ضد انسانی سرمايه داران           "
کارگران راه  .  و دولت آنها را درهم شکست        

ديگری جز تشديد مبارزه برای رهائی از                
آنها به پا   .  وضعيت فالکت بار موجود ندارند     

خاسته اند و با گسترش روز افزون مبارزات         
خود نشان می دهند که به يک جنگ طبقاتی            
آشتی ناپذير عليه نظم ضد انسانی موجود                 

 ."روی آورده اند
قاطعانه از       )  اقليت(سازمان فدائيان              "

مبارزات پيگير کارگران و مطالبات برحق           
به تعويق انداختن حقوق    .  شان حمايت می کند   

دستمزد .  و مزايای کارگران بايد متوقف شود      
سيستم .  کارگران بايد افزايش يابد                          

کارگران بايد  .  قراردادهای موقت بايد برافتد     
از حق اعتصاب و آزادی ايجاد تشکل های              

 ."مستقل برخوردار گردند
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 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 

های بزرگ وابسته به       ضد کمونيستی رسانه   
ها و      داری جهانی عليه سوسياليست       سرمايه

نيروهای چپ راديکال ايران و از سويی                  
ها در درون        موجب برخی از سردرگمی         

اين که   .  برخی از محافل همينان شده است           
داری جهانی مانند     های بزرگ سرمايه    رسانه
اندرکاران آن از هر            و دست   .  سی.بی.بی

فرصتی برای تضعيف نيروهای چپ                         
کنند نبايد موجب      راديکال ايران استفاده می      

شگفتی باشد، چرا که اين جزئی از وظايف             
نگاران اين      هاست و روزنامه         دائمی آن    

خوری  ها هم بدون چنين خدمتی از نان        رسانه
 !افتند می

های راديکال     ها و چپ      اما آيا سوسياليست    
بايستی در برابر چنين رويدادهای          ايران می 

نه چندان مهم سياسی دچار سردرگمی شوند           
و نتوانند موضعی اتخاذ کنند؟ هر قدر اين                 

های   تر به بازمانده       ها آغشته    سوسياليست
نظريات انحرافی گذشته باشند سردرگمی               

. تر خواهد بود     آنان برای اتخاذ موضع بيش       
مدافع اتحاد   "  احزاب برادر "در دورانی که      

شوروی سابق هنوز وزنه و نيرويی محسوب       
شدند هر سياست و موضع ضدآمريکايی،         می

 جا زده        ضدامپرياليستی و لذا قابل  دفاع             
به همين خاطر بود که حزب توده و           .  شد  می

امثالهم از يک رژيم به غايت ارتجاعی و                  
ضدانسانی به نام جمهوری اسالمی ايران                
دفاع کردند و هنوز هم از برخی جهات                       

ولی در همان دوران و هم چنين              .  کنند  می
امروز موضع چپ راديکال ايران مشخص و     

های ايران     کمونيست.  روشن بود و هست        
همواره از اين سياست لنينی دفاع کرده و                  

کنند که حتا يک موضع عام                                 می
ای از      ضدامپرياليستی نبايد آنان را ذره             

مبارزه برای برانداختن يک ارتجاع سياسی          
به عبارت  .  مانند جمهوری اسالمی دور کند       

ی   ديگر همانگونه که لنين مبارزه                        
ضدامپرياليستی را از مبارزه عليه ارتجاع             

های ايران نيز هرگز      کرد، کمونيست   جدا نمی 
 .نبايد يکی را قربانی ديگری بکنند

واقعيت اين است که چاوز و اورتگا که                      
رغم    کنند، علی    اکنون به ايران رفت و آمد می      

تمام ادعاهايی که دارند، نه نمايندگان                          
. سوسياليسم هستند و نه رهبران انقالبی                   

ست که در اين مورد دو مثال ساده                     کافی
وقتی که از چاوز پرسيده                  .  آورده شود    

سوسياليسم "شود که الگوی وی برای                می
: گويد   چيست وی پاسخ می   "  قرن بيست و يکم   

اگر از آقای     !  عيسی مسيح و فيدل کاسترو         

اورتگا خواسته شود که از آخرين اقداماتش            
سخن بگويد، شايد وی پاسخ دهد که                               

" بلوک کارفرمايان ساندينيست     "بنيانگذاری   
های چند سال اخيرش بوده           از جمله فعاليت   

به عبارت ديگر چاوز و اورتگا هر              .  است
های امپرياليستی       چند تضادهايی با سياست      

آمريکايی دارند به طوری که اين امپرياليسم          
هار حتا برضد چاوز کودتا هم سازمان                      

دهد اما از سوی ديگر در عمل و پراتيک              می
های نظم موجود           روزمره در چارچوب      

طبقاتی که در کشورهايشان موجود است                 
ست که هر کمونيستی          بديهی.  کنند    عمل می 

بايد از اصالحاتی که در ونزوئال برای رفاه           
های مردم اين کشور          تر توده     و آزادی بيش   
گيرد دفاع کند و همچنين                  صورت می   

ست که هر کمونيستی بايد سرابی را               بديهی
که چاوز به نام سوسياليسم قرن بيست و يکم           
با الگو قرار دادن عيسی مسيح و فيدل                         
کاسترو نامگذاری کرده است و همچنين                   
روابطش را با جمهوری ارتجاعی اسالمی             

 .افشاء کند
در طرف ديگراين روابط ديپلماتيک،  رژيم          

جمهوری .  جمهوری اسالمی قرار دارد              
های اقتصادی و تجاری         اسالمی که در زمينه   

به مراتب با کشورهای سراپا وابسته به                      
امپرياليسم آمريکا مانند امارات متحده عربی        

تری دارد تا با ونزوئال و           و ترکيه روابط بيش  
ی روابط ديپلماتيک در پی             کوبا، در زمينه   

تر با کشورهای آمريکای التين          ی بيش      رابطه
چرا که جمهوری اسالمی به ويژه با             .  است

اش بيش از هر زمان ديگری            ی اتمی      پرونده
ی      ايزوله شده و مجبور است که در صحنه           

ديپلماتيک جهانی روابطی برای خود دست و       
از سوی ديگر برقراری روابط                .  پا کند   

تر با کشورهای آمريکای التين اين              گسترده
آورد را برای جمهوری اسالمی دارد              دست

که اين رژيم از اعتباری که به هر حال اين               
کشورها، به خصوص ونزوئال، در افکار               

اند به نفع خود استفاده             عمومی کسب کرده   
ست که از          تر کسی       وگرنه امروز کم   .  کند

ماهيت به غايت ارتجاعی جمهوری اسالمی         
اطالع باشد به همين خاطر است که حتا                  بی

مسئوالن کنونی ونزوئالئی از اعالم روابط           
بی قيد و شرط با جمهوری اسالمی اکراه                  

ويسنته   –در اين زمينه پاسخ خوزه            .  دارند
جمهور ونزوئال در           رانخل، معاون رئيس    

مصاحبه با خبرنگار آژانس پيه که ماه                        
نوامبر گذشته صورت گرفت، خالی از لطف        

: خبرنگار اين آژانس از رانخل پرسيد     .  نيست
سيستم اتحاد ونزوئال مثًال با ايران چگونه                

با ايران،   :  رود؟ وی پاسخ داد             پيش می  
ی مهم         اتحادی وجود ندارد، يک رابطه          

همانطور که ما با چين و هند و        .  موجود است 
مالزی و اندونزی رابطه داريم با ايران هم               

المللی       داريم، ما در حال آشنايی با سياست بين       
 .هستيم

روابط کشور  .  پاسخ آقای رانخل روشن است     
متبوع وی در چارچوب روابط نظم موجود            

شايد کسی   .  گيرد       ديپلماتيک صورت می    
امروز هنوز گمان کند که چين يا کوبا                          
سوسياليستی هستند اما همان شخص خوب             
می داند که هند و مالزی و اندونزی                               
کشورهايی هستند که مانند جمهوری اسالمی        

اند و ونزوئال يا               داری       خلص سرمايه  
. ها رابطه دارد          نيکاراگوئه  هم با همه آن         

ی اين کشورها با جمهوری              بنابراين رابطه 
اسالمی نبايد هيچ گونه خللی در مبارزه با                

ای به هر          اين رژيم و افشای هر گونه رابطه       
. بهانه و از هر نوعی باشد ايجاد نمايد                          

جمهوری اسالمی را نه خدا و پيغمبر نجات            
دهد و نه روابط با چاوز و کاسترو و                      می

 !اورتگا

 نياز جمهوری اسالمی به روابط سياسی با آمريکای التين

 

 نشريه کار 
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 حل مسئله فلسطين 
 به شيوه امپرياليست ها

 
جستجو برای ريشه يابی علل و عوامل                       
وضعيت بحرانی و انفجاری که منطقه                       
خاورميانه را، از استان هلمند در جنوب                   
افغانستان تا نوارغزه در کرانه دريای                        
مديترانه، به ميدان جنگی خونين بدل ساخته           

 برمی    ٢٠٠١است، به نهم سپتامبر سال                 
روزی که تروريست های اسالم گرا          .  گردد

در "  مرکز تجارت جهانی  "برج های دوقلوی    
شهر نيويورک را با دو هواپيمای مسافری              
ربوده شده مورد حمله قرار داده و هزاران              

هنوز گرد و    .  نفر را به کام مرگ فرستادند         
خاک ناشی از سقوط اين دو برج  فرو                          

را "  خاورميانه"ننشسته بود که دولت آمريکا       
مرکز طرح اين عمليات خوانده  و تجديد                   
آرايش سياسی اين پرآشوب ترين منطقه                    
جهان را تنها راه دستگيری، مجازات و                     
مقابله با آمرين و عاملين اين جنايت اعالم                

با چشم انداز دستيابی به اين هدف بود            .  کرد
و ايجاد    "  جنگ با تروريسم      "که سياست       

" دموکراتيزه"ازطريق   "  خاورميانه بزرگ  "
کردن کشورهای ديکتاتورزده اين منطقه در         

 . دستور کار قرار گرفت
اکنون پس از گذشت چند سال، نتايج فاجعه              

. باراين اقدامات بر همگان آشکار شده است          
پای امپرياليستها به هرجای اين منطقه بحران    
زده که رسيده، نتيجه تنها جنگ، کشتار،                   

 -فالکت اقتصادی و تشديد اختالفات مذهبی           
عراق، اولين نقطه کاربست    .  قومی بوده است  

. اين سياست بود که يکسر به شکست انجاميد        
در حاليکه عراق درآتش جنگ می سوخت،           

دراينجا با اعمال نفوذ،     .  نوبت به لبنان رسيد    
حمايت مستقيم وصرف ميليونها                                     
دالرامپرياليستها موفق شدند در انتخابات                

 دولتی گوش به فرمان خود بر         ٢٠٠۵فوريه  
سر کار بياورند که وظيفه مقابله با نفوذ                      

برغم .  مرتجعين اسالم گرا را به عهده داشت       
تمام تشبثات امپرياليستها و حمله ارتش                      

، ٢٠٠۶اسرائيل به جنوب لبنان درتابستان             
نتيجه اما تقويت و گسترش بيشتر نفوذ                         

پس از لبنان، نوبت به             .  بود"  حزب اهللا   "
در فلسطين درهم        "  دموکراسی"برقراری    

طرح دولت  .  شکسته و غرق به خون رسيد         
جورج بوش، که ازحمايت کامل اتحاديه                   
اروپا  و دولت اسرائيل برخوردار بود،                     
صرفا برپائی يک انتخابات نمايشی و کسب           
مشروعيت برای دولت فلسطين به رهبری             

اما توده های فقرزده             .  سازمان فتح بود        
وستمديده فلسطين، سرخورده ازارتشاء و               

، "فتح"زورگوئی تازه به دوران رسيدگان             
نارضايتی از وضع موجود را با رای خود              

به .  به نمايندگان حماس، به نمايش گذاشتند            
، ٢٠٠۶اين ترتيب دستاورد انتخابات ژانويه        

بين "  ناظران"که به اعتراف دهها نفر از               
المللی طابق النعل بالنعل مطابق موازين                   

ساخته دست دولت های                "  دموکراتيک"
امپرياليستی غرب برگزار شد، نه تضعيف            
مرتجعين اسالم گرا و تقويت جناح وابسته به         
غرب، که پيروزی قاطع جنبش اسالمی                    

اين وضعيت تمامی امپرياليستها      .  حماس بود 
صادراتی که  "  دموکراسی.  "را غافلگير نمود  

بايد نامزدهای مورد نظر آنها را به قدرت                
می رساند، اکنون به پيروزی مخالفين آنها               

از سوی ديگر، تجربه ناموفق    . منجر شده بود 
عراق، به آنها امکان نمی داد که با يک                       

به .  لشگرکشی کار حماس را يکسره سازند          
اين دليل آنها راه محاصره اقتصادی و به                   
زانو درآوردن تدريجی دولت خودگردان                 
فلسطين به رهبری حماس را در پيش گرفته           
و يک بار ديگر ماهيت فريبکارانه و                            
دروغين ادعاهای دموکراسی خواهانه خود           

 .را به نمايش گذاشتند
اعمال تحريم اقتصادی از سوی آمريکا و                 
اتحاديه اروپا و توقيف ميليونها دالردرآمد              
های مالياتی دولت خودگردان فلسطين از                
سوی اسرائيل، شرايط را برای توده های                 
فقرزده فلسطين بيش از پيش دشوار ساخت و        
پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و                          

. کارکنان دولت را ماهها به عقب انداخت                
تاثيراين سياست بويژه در نوارغزه، که بيش         

 درصد مردم زير خط  فقر زندگی                    ٩٠از
کرده،  تنها با کمک های سازمان ملل زنده               

 درصد جميعت فعال آن          ۶٠بوده و بيش از      
بيکارهستند، عواقبی فاجعه آميز به همراه               

همزمان با اعمال فشار به حماس،              .  داشت
و تشديد اختالفات ميان     "  فتح"سياست تقويت   

برغم تحريم     .    اين دو گروه دنبال شد                 
اقتصادی دولت تحت رهبری حماس،                         
ميليونها دالربا هدف ايجاد و تقويت يک                    
نيروی نظامی گوش به فرمان امپرياليستها،          

، به جيب فتح    "گارد رياست جمهوری  "با نام   
ادامه اين سياست جنايتکارانه        .  سرازير شد  

سرانجام، در اواسط اکتبر سال گذشته، به                
يکرشته درگيری های مسلحانه ميان                           

. نيروهای نظامی فتح و حماس منجر شد                  
ارتجاع عرب، در وحشت از گسترش                        
منازعات و برغم نارضايتی ضمنی                             
امپرياليستها، به فوريت دست به کار حل                  

. اختالفات ميان دو گروه فتح و حماس شد                
" کنفرانس مکه "حاصل اين تالش ها بر پائی       

به ابتکار دولت عربستان سعودی درماه                   
دولت وحدت ملی          "  فوريه و تشکيل               

برغم .  متشکل از حماس و فتح بود       "  فلسطين
تمام اين اقدامات، امپرياليسم آمريکا ضمن             
ادامه کمک های مالی و تسليحاتی خود به                 

گارد "فتح، افزايش سريع تعداد سربازان                 
 ٨۵٠٠ نفر به      ٢۵٠٠از  "  رياست جمهوری 

به نظر می     .  نفر را در دستور کار گذاشت          
رسد که طرح امپرياليستهای آمريکائی                     
يکسره ساختن کار حماس در آينده ای                         

صلح "روشن بود که دوران            .  نزديک بود  

.  به خاتمه خود نزديک می شد                     "  مسلح
نيروهای نظامی حماس در نوار غزه                           

 ژوئيه، با يکرشته              ١۴سرانجام  روز              
عمليات برق آسا، شکست قطعی بازوی                    
نظامی فتح را آغاز کرده و پس از چند روز             

. کنترل کامل نوارغزه را به دست گرفتتند              
دهها نفر نيروی نظامی وابسته به فتح                         
دستگير شده و مراکزعملياتی فتح تا                             
دفترمحمود عباس به اشغال درآمد و وسايل            

محمود عباس   .  اين مراکز به يغما برده شد           
، "دولت وحدت ملی فلسطين     "ضمن انحالل    

را مامور تشکيل يک دولت         "  سالم فياض  "
نيروهای نظامی وابسته به     .  اضطراری نمود 

فتح هم کنترل مناطق کرانه غربی رود اردن         
را به دست گرفته و دهها نماينده مجلس و                  
رهبران حماس در اين منطقه را دستگير                  

. کرده و دفاتراين جريان را تعطيل نمودند               
بالفاصله، تمامی امپرياليستها و دولت                       
اسرائيل، که مسبب اصلی سيه روزی توده             
های مردم فلسطين هستند، ضمن حمايت از            
دولت جديد، کمک های مالی خود به دولت              

اغلب .  خود گردان فلسطين را از سر گرفتند        
کشورهای عربی هم ضمن حمايت از دولت           
اضطراری فلسطين، حمايت خود را از                     

به اين    .  اقدامات امپرياليستها اعالم نمودند         
ترتيب طرح امپرياليستها برای يکسره نمودن     
کار حماس با تشکيل دو دولت خودگردان                 

 . فلسطينی وارد مرحله جديدی شد
برغم آرامش نسبی روزهای اخير، اما                       
هنوزپايانی به روزهای دشوار و سختی که            
توده های مردم فلسطين درنوارغزه پشت سر       

دولت اسرائيل به دليل        .  می گذارند، نيست     
تجديد آرايش سياسی هفته های اخير نتوانست       
دخالتی فعال در اين درگيری ها به نفع فتح               

اما اکنون با انتخاب وزير دفاع          .  داشته باشد 
جديد، به نظر می رسد که بايد منتظر تشديد             
فشار نظامی اسرائيل بر نيروهای حماس در         

دولت مصرهم اعالم نموده که     .  نوار غزه بود  
اجازه برپائی يک دولت اسالمی درهمسايگی      

با تنگ تر شدن حلقه          .  خود را نخواهد داد      
محاصره به دور حماس در نوار غزه،                        
رهبران اين گروه به تکاپو افتادند تا شايد                  

توده .  راهی برای فرار از اين وضعيت بيابند       
های مردم فلسطين در نوارغزه هم ديگر                  

برغم .  باور خود به حماس را از دست دادند          
تمام اين تغييرات و احتماالت، اما هيچ چشم            
اندازی برای حل بحران خاورميانه متصور          

اين بحران، به دنبال نيروئی که بتواند       .  نيست
پاسخ گوی نيازهای آن باشد، به هر گوشه ای     
سر کشيده و جريانات مختلف سياسی را با               

. سرعت گردباد به مرکز تحوالت می راند             
پس از مدت کوتاهی و با آشکار شدن ناتوانی         
اين نيروها از حل بحران، توده های کارگر            
و زحمتکش به اين جريانات پشت کرده و                 
جستجو برای يافتن نيروئی که بتواند پاسخ              
گوی راديکاليسم آنها باشد، دوباره از سر                 

اين است منطق مبارزه           .  گرفته می شود       
 . طبقاتی
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          شعله های خشم، بار ديگر زبانه کشيد
 
 

 !کارگران و زحمتکشان
 
 

سه شنبه شب، شعله های خشم واعتراض توده های زحمتکش مردم ايران، بار ديگر زبانه کشيد و تهران تا نخستين ساعات                                    
 .بامداد روز چهارشنبه، عرصه درگيری مردم با نيروهای سرکوب مزدور حکومت اسالمی بود

. بانک ها و فروشگاه های زنجيره ای دولت و سرمايه داران مورد حمله قرار گرفت                 .  تعداد زيادی پمپ بنزين به آتش کشيده شد        
مزدوران بسيج و سپاهی را به ياری        .  گستردگی اين اعتراض به حدی بود که واحدهای ضد شورش قادر به مهار اوضاع نبودند                 

گروهی از مردم نيز      .   نفر کشته  و تعدادی زخمی شده اند               ٣حداقل  .  نيروهای سرکوب به سوی مردم آتش گشودند           .  طلبيدند
 .دستگير شده اند

 
 شب،  ٩همين که در ساعت     .  گرچه اين اعتراض در تهران گسترده بود و شکل شورش به خود گرفت، اما محدود به تهران نبود                    

در شهرستان ها نيز، مردم، سيل آسا به سوی پمپ            .   بامداد اعالم نمود    ١شبکه دوم خبر اجرای سهميه بندی بنزين را از ساعت              
در سراسر ايران، پليس و ديگر نيروهای سرکوب در پمپ          .  اما بسياری از آنها پشاپيش تعطيل کرده بودند       .  بنزين ها يورش بردند   

 . بنزين ها و خيابان ها مستقر شدند، تا مانع گسترش اين اعتراضات گردند
 

اعتراض توده های مردم سراسر ايران، به ويژه شورش توده های مردم زحمتکش تهران، اعتراض به رژيمی ست که زندگی را                      
هر روز به   .  ميليون ها انسان را به ورطه فقر  و گرسنگی سوق داده است              .  بر دهها ميليون تن از توده های مردم تباه کرده است           

 .بهانه ای بهای کاالها و خدمات مورد نياز  را افزايش می دهد
اعتراض توده مردم به موجوديت رژيمی ست که دشمن مردم است و چنان از توده ها وحشت دارد که همچون يک راهزن، اقدام                        

تصميم ارتجاعی و ضد مردمی خود را شبانه اعالم می کند، تا مردم فرصت واکنش                .  راهزنانه خود راغافل گيرانه انجام می دهد      
 .اعتراضی پيدا نکنند

 
بهای بنزين به زودی،    .  توده های مردم ايران آگاهند که سهميه بندی بنزين، مقدمه ای برای چاپيدن بيشتر آنها توسط دولت است                      

اين افزايش، موج عنان گسيخته ديگری از گرانی کاالها و خدمات مورد نياز مردم زحمتکش را  . حداقل سه، چهار برابر می شود 
 .در پی خواهد داشت

 
اعتراض توده های مردم، اعتراض برحق آنها به رژيمی ست که جز تباه کردن زندگی کارگران و زحمتکشان در ايران ثمری                            

 .هر سکوتی، ارتجاع حاکم بر ايران را هارتر خواهد کرد. بايد دامنه اعتراض را وسعت داد. نداشته و نخواهد داشت
 

بهای بنزين نبايد، يک ريال     .  بساط سهميه بندی بنزين بايد برچيده شود       :  خواست فوری توده های ميليونی مردم ايران اين است         
 .افزايش يابد

 
 .مرگ بر رژيمی که با افزايش روزافزون بهای کاالها و خدمات، زندگی ميليون ها تن از مردم زحمتکش راتباه کرده است

 
 

 بر قرار باد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٨۶ تير ۶
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٧درصفحه   

کار احمدی نژاد ممهور گرديد و در برابر               
فعاليت آن، موانع متعددی نهاده شد، اما به                
همت فعاالن سنديکا، که از حمايت توده                     
کارگران اين شرکت برخوردار بوده اند،                 
فعاليت اين سنديکا ، گرچه با افت و خيز ،                 
گرچه به بهای تحمل شرايط بسيار دشوار                
معيشتی وگرچه  به بهای اخراج و                                  
محروميت و زندان،اما تا به امروز ادامه                 

اگر تخريب و اشغال مکان                .  يافته است   
جلسات هفتگی سنديکا نتوانست کار اين                   
سنديکا را به تعطيل بکشاند و دو سال پيش               
کارگران شرکت واحد، تنها چند روز پس از          
يورش وحشيانه عمال رژيم به اين مکان،                
توانستند مجمع عمومی خود را در کف                      
خيابان و در محاصره نيروهای نظامی                      
وامنيتی رژيم تشکيل دهند و رسما موجوديت       
سنديکای خود را اعالم نمايند، اگر تعليق،               
ضرب و جرح، بازداشت و حبس کارگران            
و رهبران سنديکا نتوانست خللی در اراده                
آنهابه ادامه مبارزه  ايجاد کند، اکنون که                    
کارگران شرکت واحد، به ويژه فعالين و                   
رهبران سنديکا که يک پروسه سخت و                     
سنگين دوساله  ی درگيری و کشمکش دائمی        
با رژيم جمهوری اسالمی و دستگاه امنيتی             
آن را پشت سر گذاشته اند و درجريان اين                 
مبارزه و کشمکش، تجارب گرانبهائی نيز              
آموخته اند، دليلی وجود ندارد که اين بار                   
نتوانند مجمع عمومی خود را به شکل                         
موفقيت آميزی برگزار نمايند و يا بر ادامه              

 . کاری سنديکا پافشاری نکنند
هر چند در اين زمينه کماکان موانعی موجود         
است و شرايط حاکم بر جامعه ، درمقايسه با           
دوسال قبل ، تغييراتی مبتنی بر تشديد بيش              
از پيش اختناق را شاهد بوده است، و هر                   
چند اقدامات پليسی و سرکوب گرانه عليه                
کارگران و فعالين کارگری نسبت به گذشته            
افزايش يافته است، اما کارگران شرکت واحد     
و فعالين سنديکائی نيز تغييراتی را از سر                
گذرانده اند و همان کارگران و فعالين                          

آنان، چه از      .  سنديکائی دوسال قبل نيستند        
لحاظ ارتقاء آگاهی يا شناخت ازدستگاه حاکم         
و روش های بسيار مزورانه و گاه پيچيده آن           
در قبال فعالين کارگری و چه از جنبه جلب             
حمايت های بين المللی گام های قابل توجهی          

 .نيز به پيش برداشته اند
طی دوسال جنگ و رودرروئی،  که در                    
آغاز، دامنه و شدت آن، شايد برای بسياری             
از کارگران و فعالين سنديکا نيز غير قابل                
تصور بود، سنديکای کارگران شرکت واحد،      
توانست در برابر دروغ بافی ها، دوز و                     
کلک ها، تهديدها و تطميع ها، زور گوئی ها          
و روش های به غايت ضد انسانی و به شدت           

سرکوبگرانه رژيم مقاومت کند، تالش رژيم         
وعوامل آن برای نفاق افکنی درميان                           
کارگران را خنثا سازد و از درون اين                         
کشمکش وجنگ نابرابر، سرفراز بيرون                

کارگران پيشرو وفعالين سنديکای              .  بيايد
شرکت واحد که در جريان يک رشته جدال             
های مداوم، بی ترديد تجارب عملی بسيار               
مهمی را نيز آموخته اند، با حفظ                                      
هوشياری،ابتکارعمل کارگری واتکاء به              
توده  کارگران قادرند بر موانع موجود در               
اين زمينه نيز فائق آيندوبرغم تشديدجوخفقان        
وسرکوب، درهمان مسيرپيموده شده ، راه              

 .خود را ادامه دهند
البته سنديکای کارگران شرکت واحد يا هر             
تشکل کارگری مستقل ديگر و به طور کلی             
جنبش کارگری نمی تواند و نبايد نسبت به                
تشديد سرکوب وافزايش فشارهای پليسی                 
عليه فعالين کارگری و نسبت به تلفات و                    
خسارات خود دراين جدال، بی توجه يا بی               

کارگران پيشرو و فعالين              .  تفاوت بماند    
کارگری محصول سال ها کار و فعاليت آگاه          
گرانه، ثمره سال ها درد و رنج و صرف                   
انرژی و زحمت اند و بی هيچ ترديدی در                 
زمره ثروت های طبقه کارگر محسوب می            
شوند و طبقه کارگر نمی تواند و نبايد اين                  
ثروت را بدون حساب و کتاب مصرف کند و    

برعکس در اينجا،     .  يا دچار ولخرجی شود      
در شرايط مشخص ايران که يک ديکتاتوری        
عريان وعنان گسيخته حاکم است، اجرای               
دقيق ترين صرفه جوئی ها و رعايت                           
پنهانکاری، ضروری، و شرط ادامه کاری و       
بقاء فعال تشکل های کارگری و نياز حياتی            

 . جنبش کارگری محسوب می شود
ادامه کاری و بقاء فعال سنديکای شرکت                  
واحد، در گرو روش های مناسب                                   
سازماندهی و تلفيق معقول فعاليت مخفی و             

گرچه بازتاب شدت اقدامات            .  علنی است   
سرکوبگرانه کارگران واختناق تشديد شونده        
حاکم برجامعه، تا هم اکنون هم عمال برخی             
شيوه های اصالحی فعاليت در ميان                             
کارگران را به فعالين کارگری و سنديکائی            
تحميل نموده است، بااين همه روشن است که        
اتخاذ روش ها و مکانيزم هائی که ضربه                 
پذيری اين تشکل و خسارات و تلفات آن را              
کاهش دهد، ضرورتی است که بايد به طور            

ازاين طريق،   .  آگاهانه به آن پرداخته شود          
درواقع  بی آن که مضمون اهداف، فعاليت              
ها و مطالبات سنديکا را تنزل داد، نه فقط                  
می توان دامنه تلفات وخسارات راکاهش داد،       
بلکه همچنين  می توان اثرات سوء احتمالی            
اين  خسارات و تلفات بر روی توده                               
کارگران و حتابرروی  برخی از فعالين                    

به هررو، نبايد    .کارگری را نيز خنثا ساخت       
گذاشت رژيم ضد کارگری جمهوری                          
اسالمی، کارگران پيشرو و فعالين کارگری،        
اين ثروت های اندوخته شده طبقه کارگر را           

 .به يغما برد
اکنون هيچ کارگر ولو نيمه آگاهی نيست که            
به ماهيت ضدکارگری جمهوری اسالمی                
واين که اين رژيم مخالف آزادی های                           
سياسی، مخالف تشکل های مستقل کارگری          
اعم از صنفی يا سياسی و مخالف تشکل                     
هايی از نوع سنديکای کارگران شرکت                    

دوسال بعد از       .  واحداست، پی نبرده باشد         
اعالم موجوديت سنديکای کارگران شرکت          
واحد، نه تنها اين سنديکا از سوی رژيم به                

" قانونی"رسميت شناخته نشده و مجوز                    
برای فعاليت آن صادرنشده است، بلکه                      
کارگران اين شرکت و رهبران سنديکای آن          
ها، مدام تحت فشار و پی گرد قرار داشته                  

منصور اسانلو رئيس هيئت مديره                   .  اند
سنديکا چند بار ربوده شده، ماه هابه حبس                
افتاده و اکنون به پنج سال زندان محکوم شده          

دهها تن ديگر از فعالين اين سنديکا               .  است
نيز دائما درمعرض تعقيب و پی گرد بوده و            
موردتهديد و ارعاب قرار گرفته اند ، تعليق            
و اخراج شده اند، به دادگاه احضار شده اند و         
پيوسته در معرض بازداشت و شالق و حبس         

اينها همه البته  آن طور که گرايش           .  بوده اند 
سوپر  راست و رفرميست قانونگرا وانمود            
می کند، نه از آن روست که سنديکای                          
کارگران شرکت واحد برای تحقق مطالبات           

 به اعتصاب    ٨۴کارگران، درنيمه دوم سال        
و يا به اين دليل که اعضای                 !  روی آورد  

و "  خود محوری "هيئت مديره سنديکا دچار       
شده اند و با رسانه های                   "  خودشيفتگی"

خارجی، زيادی مصاحبه می کنند و يا در                 
 -)  ١(جمع های دانشجوئی حضور يافته اند،        

کسی که درپوشش نقدسنديکای شرکت                      
واحدچنين الطائالتی به هم می بافد، آگاهانه           
ياناآگاهانه، سرکوب سنديکاوکارگران                     
شرکت واحدتوسط رژيم ضدکارگری                        
جمهوری اسالمی راتوجيه می کندويا                        
دربهترين حالت آن رابه گردن رهبران                     

بلکه از آن روست که                -سنديکا مياندازد  
رژيم جمهوری اسالمی که در آن دين و                     
دولت به طور کامل وهمه جانبه درهم ادغام           
شده اند، رژيمی است ارتجاعی که ذاتا                       
مخالف آزادی های سياسی از جمله آزادی               

اين رژيم،  .  تشکل های مستقل کارگری است     
مخالف تشکل يابی کارگران است و روشن            
است تشکلی را که به ابتکار و توسط خود                
کارگران به وجود آمده باشدوبرای تحقق                  
مطالبات کارگران مبارزه نمايد، نه تنها به              
رسميت نمی شناسد و برای فعاليت آن مجوز         
صادر نمی کند، بلکه به دفتر آن نيز يورش              
می برد، آن را تخريب می کند و فعالين آن                
تشکل را نيز مورد تعقيب و پيگرد قرار می            

 آيا تضمينی بر ادامه کاری  ١ازصفحه 
   سنديکای کارگران شرکت واحد هست؟
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 سال پس از حاکميت ارتجاع       ٢٩اکنون  .  دهد
اسالمی و دو سال پس از اعالم موجوديت                
سنديکای شرکت  واحد کسی نمی تواند اين              
واقعيت را، البته اگر که ريگی به کفش                       

نداشته باشد، انکارنمايد و برماهيت ارتجاعی       
 .و ضد کارگری نظام حاکم سرپوش  بگذارد

جمهوری اسالمی در طی اين دو سال به                   
انحاء مختلفی کوشيده است درمرحله نخست         
اين سنديکا را از هم بپاشاند و در مرحله                    
بعدی با تحميل يک رشته درگيری ها و                      
اقدامات فرسايشی بر کارگران و فعالين                    
سنديکا و تبديل آن به مشغله اصلی سنديکای          
شرکت واحد، رهبران سنديکا را از پرداختن        
به ساير مسائلی که توده کارگران با آن دست          

 .به گريبان اند، بازدارد
با اين همه بايد به اين مسئله نيز اشاره کرد                
که جنبش طبقاتی کارگران اکنون به مرحله            
ای رسيده است که مخالفت رژيم وتالش                   
هاواقدامات سرکوبگرانه آن نمی تواند به                 
سادگی راه را بر فعاليت و ادامه کاری                        
تشکلی از نوع سنديکای شرکت واحد به کلی         

تشکلی که به نيروی خود                  .  مسدود کند    
کارگران ايجاد شده است، از طريق استمرار        
و گسترش مبارزه برای تحقق مطالبات توده          
کارگران، با اتکاء به نيروی کارگران                        
وازطريق بسيج و سازماندهی اين نيرو ، و             
در يک روياروئی دائمی ست که می تواند               
خود را بر رژيم تحميل کند و راه را برای                 

 .ادامه کاری خويش باز نگاه دارد
عضويت سنديکای شرکت واحد در                             

"  فدراسيون جهانی  کارگران  حمل و نقل              "
ITF)(         شرکت و سخنرانی اسانلو به عنوان ،

 ٢۴نماينده سنديکا در نشست آی تی اف که              
 خرداد در لندن برگزار گرديد،                       ٢۶تا     

همچنين شرکت و سخن رانی وی دراجالس          
ساالنه کنفدراسيون اتحاديه های آزاد                          

 -در بروکسل،       )  ITUC(کارگری جهان       
بيانگر   -صرف نظرازماهيت اين اتحاديه ها       

چيز ديگری نيست جز آن که سنديکای                       
شرکت واحد علی رغم تمام تلفات و                              
خسارات، موجوديت خود را در اين حدود بر        
رژيم تحميل نموده است، ولو آن که رژيم،               
سنديکای شرکت واحد را به رسميت نشناخته       
است و يا هر آينه ممکن است تعرض بزرگ          

 .تری را نيز عليه آن سازمان دهد
اقدامی ازاين دست توسط  سنديکای کارگران       
شرکت واحد، نه فقط کوشش رژيم و تشکل             
های دست ساز آن برای منزوی ساختن                     
سنديکای شرکت  واحد را خنثا می سازد،                
بلکه در عين حال می تواند توجه توده های              
کارگر متشکل در اتحاديه های عضو اين                 

نهادها را به معضالت و مسائل جنبش                        
کارگری ايران جلب نمايد و کسب حمايت                
آنها از جنبش کارگری ايران را نيز در پی               
داشته باشد واز اين طريق به ادامه کاری                   

با اين همه روشن      .  سنديکا نيز ياری برساند     
است که سنديکای شرکت واحد ضمن جلب             
حمايت کارگران از سراسر جهان،برای آنکه       
سنديکای کارگران شرکت واحدبماند، قبل از       
هر چيز بايد روی نيروی کارگران اين                       
شرکت و روی نيروی اتحاد کارگران ايران          

سنديکائی که به نيروی کارگران      .  حساب کند 
شرکت واحد ايجاد شده است، در وهله                        
نخست، تنها با بسيج،اتحاد و تغذيه از نيروی         
همين کارگران است که می تواندموجوديت           
خودراتحميل و ادامه کاری خود را تضمين            

 .کند
درپايان نکته بسيارمهمی راکه حتمابايدبه آن        
اشاره نموداين واقعيت است که از اعتصاب           

 به اين سو، اقدامات سنديکای                   ٨۴بهمن    
شرکت واحد در جهت بسيج نيروهای بدنه              

. خود،بطورمحسوسی  دچار افت شده است           
بی هيچ گونه تعارفی، اين يک روندی بسيار          
منفی است که تداومش چيز ديگری جز                      
جدائی رهبران سنديکا از توده کارگران                   
نيست و بی هيچ گونه ترديدی، به زيان بقاء             

جدائی رهبران  .فعال وادامه کاری سنديکاست   
سنديکا ازتوده کارگران، يعنی رواج                           
بوروکراتيسم درسنديکاوتبديل سنديکابه يک       

مشابه همين اتحاديه           .تشکل بوروکراتيک     
هائی که رهبران آنها، در باال و از فراز سر            
کارگران تصميم می گيرند و درهمان باال و            
دورازچشم کارگران عليه منافع آنها به بند و          

رهبران سنديکای شرکت    .  بست می پردازند   
واحد،اين روندمنفی رابايدهشداری جدی تلقی     
نمايند، پيش ازآنکه ديگرخيلی ديرشده باشد،         
به رويکرد اوليه خود به توده ها رجعت                     

هشت هزار عضو سنديکا را دريابند            .  کنند
 ١٧وبا تغذيه و بسيج اين نيروی عظيم،                      

هزار کارگر شرکت واحد را که جز تعدادی           
معدود، همه از سنديکای خود حمايت می                 
کرده اند،حول مطالبات راديکال کارگری به        

 .ميدان مبارزه  بکشانند
بدون ارائه پاسخ های عملی ومناسب به اين            
ضرورت هاو تحقق مواردی که به                               
اختصاربدان اشاره شد،نه فقط تضمينی برای       
ادامه کاری و بقاء فعال سنديکای کارگران             
شرکت واحد متصور نيست، بلکه بتدريج اين       
سنديکا ، اعتبار، نقش مثبت وجايگاه مهمی            
راکه تاکنون درجنبش کارگری کسب نموده           

 .است ، ازدست خواهدداد
 

 :زيرنويس
نقد کارگری بر        "نگاه کنيد به مقاله                 -١

سنديکای کارگری، ضرورت نقد در برابر            
به قلم حسين اکبری مندرج         "  خطای ناگزير  

 .٨۶ خرداد ۵در سايت اخبار روز مورخ 

 ۶ازصفحه 

 آيا تضمينی بر ادامه کاری 
  سنديکای کارگران شرکت واحد 

 کمک های  مالی
 (*)کانادا

 
   دالر١۵٠              قايقران            
    دالر۵٠            مهران بندر     
    دالر۵٠            دريا             
   دالر۵٠            الکومه        
  دالر١٠٠            ستاره          

   دالر۵٠            صدای فدائی   
   دالر١٠            نرگس          

  دالر١٠            نفيسه ناصری  
  دالر١٠            انقالب              

  دالر١٠٠              ١دمکراسی شورائی 
   دالر٣۵زنده باد سوسياليسم                    

  دالر۵٠          رفيق روزبه        
 

 هلند
 

   يورو١٠٠رفيق محسن                          
 رفيق شهيد علی اکبر

     يورو۴٠ صفائی فراهانی                     
    يورو١۵٠منصور اسکندری                  

 
 سوئيس

 
   فرانک ١٠٠شورا                                   
   فرانک ١٠٠اشرف                                  

 
 
  يرانا
 

  تومان ٢٠٠٠            احمد شاملو 
  تومان ٣٠٠٠           رفيق حميد مومنی 
  تومان ۵٠٠٠           رفيق  بيژن جزنی

 
 
  لمانآ
 

  يورو١٠            بهار  
   يورو١٠          رفيق رشيد حسنی  

    يورو۵                       کامی    
                      Ahmet  kaya٢۵يورو   

 
 انگليس 

 
    يورو۵٠          بهرنگ     

 
 

  فرانسه 
 

    اورو۶٠زيبرم                                   
    يورو۵٠بيژن جزنی                           

 
 دانمارک 

 
 کرون ٢٠٠                        ١٣٧٠آزادی 

ار                 -( * )  درج درک ن ی م ال در ليست کمک م
د        ۵٠٢ اک ا ب  يک کمک مالی از کانادا اشتباه

ه درست آن             ود ک حبيب شلمور ارسال شده ب
 .حبيب سلحشور است



 ۵٠۴ شماره ٨۶نيمه  اول تير   ٨

 ٩درصفحه 

 تشکل های غير حزبی کارگران 
 

تاکيدی که تاکنون بر تشکل حزبی طبقه کارگر و نقش هسته های                          
سرخ کارخانه ها ومحالت، به عنوان پايه های مستحکم حزب طبقاتی              
کارگران گرديد، مطلقا نافی تشکل های غير حزبی کارگران و نقش و              

حزب سياسی طبقاتی کارگران همواره دربرگيرنده        .  اهميت آنها نيست  
در حالی که تشکل های            .  پيشروترين و آگاه ترين کارگران است              

. غيرحزبی طبقه کارگر، توده های وسيع کارگر را متشکل می سازند             
اين تشکل ها را که طبقه کارگر جهانی در جريان يک مبارزه تاريخی              

تشکل های سياسی     :  آفريده است، به سه گروه می توان تقسيم کرد                  
تشکل های پايدار صنفی،       .  پايدار که مهم ترين آنها، شوراها هستند            

هر .  نظير اتحاديه ها و تشکل های انتقالی از نمونه کميته های کارخانه        
يک از اين تشکل ها جايگاه و نقش معينی به حسب اوضاع سياسی                       

شوراها، تشکل سياسی مختص طبقه کارگر در دوران             .  جامعه دارند 
بنابراين، نمی توانند تحت هر شرايطی        .  تالطمات سياسی وانقالب اند    

. پديد آيند و به عنوان ارگان های اقتدار سياسی طبقه کارگر عمل کنند               
اتحاديه ها يا آنچه که در ايران به آنها سنديکا اطالق می شود، تشکل                   
های پايدار صنفی طبقه کارگراند که در دوره های رکود سياسی، نقش             

کميته های کارخانه،   .  اصلی را درجنبش طبقاتی کارگران ايفا می کنند        
يعنی .  تشکل های مختص وضعيت های ويژه و ناپايدار سياسی اند                   

وضعيت سياسی جامعه وبالنتيجه مبارزات توده ی به نحوی ست که نه      
می توان به آن رکود سياسی اطالق کرد که توده مردم به کلی از                             
مبارزه سياسی علنی برکنارند و نه تحوالت سياسی به يک موقعيت                    

های عريان را نيز بايد در همين                   ديکتاتوری.انقالبی انجاميده است     
منتها کميته های کارخانه در          .  مقوله اوضاع سياسی ويژه جای داد           

 .چنين شرايطی عموما مخفی فعاليت می کنند
بر اين مبنا بايد ديد که امروزه در ايران کدام تشکل، مناسب مبارزه                     

 .توده های کارگر است
 

 کميته های کارخانه و کارگاه
 

هرکس، اين واقعيت را می داند که در ايران وضعيت معيشتی توده                     
. های کارگر وخيم است و يک بحران اقتصادی و سياسی وجود دارد                

در .  در همين حال يک رژيم ديکتاتوری عريان نيزحاکم می باشد                      
ايران، آزادی های سياسی وجود ندارد و حقوق دمکراتيک توده های                

از اين رو طبقه کارگر از داشتن تشکل           .  مردم از آنها سلب شده است       
اين البته به آن معنا نيست که                 .  های توده ای علنی محروم است              

محدود تشکل هائی به شکل       .  کارگران به طور مطلق بی سازمان اند         
مخفی و نيمه علنی و حتا با پوشش های ديگر، به شکل قانونی و علنی                
وجود دارند، آما آنقدر محدودند که تاثير قابل مالحظه ای بر کل بی                     

 .سازمانی طبقه کارگر ندارند
. بااين وجود، يک چيز مسلم است و همه روزه آن را می بينيم                                  

اين مبارزه شکل علنی و بسيار گسترده           .  کارگران درحال مبارزه اند     
همان گونه که قبال اشاره شد، جنبش خود انگيخته          .  به خود گرفته است   

کارگری در سال های اخير چنان ابعادی به خود گرفته است که در                      
سئوال .  طول تمام دوران پيدايش طبقه کارگر در ايران بی سابقه است            

اين است که چطور می شود در کشوری که وضعيت معيشتی                                  
کارگران بی نهايت و خيم است و تعداد اعتراضات کارگری در اشکال       
مختلف، در هروز، يا هفته و ماه، گاه به اندازه قاره ای همچون اروپا                 
می رسد، کارگران نمی توانند تشکل های پايدار خود را ايجاد کنند؟                   

پاسخی به اين سئوال نمی توان داد مگر آنکه دليل آن را در ويژگی                       
به دو ويژگی جامعه ايران بايد       .  های سياسی جامعه ايران جستجو کرد      

نخستين ويژگی که همانا مانع عمده برسر راه ايجاد تشکل            :  اشاره کرد 
های صنفی پايدار طبقه کارگر است، اختناق و ديکتاتوری عريان                       
است و دومين ويژگی، ناپايداری اوضاع سياسی، يعنی وضعيتی ست             
که نه دوران رکود سياسی درمبارزات توده ای ست ونه اين مبارزه به             
مرحله ای رسيده است که بخواهد با رژيم حاکم و نظم موجود تعيين                    

اگر اتحاد پايداری     .  اما مبارزه به هر حال جاری ست              .  تکليف کند  
نتوانسته يا نمی تواند در لحظه کنونی مثال در شکل اتحاديه ها شکل                    

اگر اين اتحاد ها    .  بگيرد، وجود اتحادهای ناپايدار غير قابل انکار است       
وجود نمی داشت، اساسا نمی توانست بحث وصحبتی از مبارزه جمعی     
کارگران، دراشکالی که با آن روبرو هستيم نظير اعتصابات، تجمعات           
اعتراضی، راهپيمائی ها  و تظاهرات، اشغال کارخانه ها، بستن جاده              

همين واقعيات نشان می دهند که            .  ها وغيره و غيره در ميان باشد             
کارگران در پی اتحاد هر چه بيشتر هستند، اما به تشکلی نياز است که               

بنابراين، بايد برای ايجاد و             .    بيانگر تمام وضعيت موجود باشد            
گسترش آن شکل از تشکل غير حزبی کارگران تالش نمود که منطبق              
بر وضعيت سياسی موجود و سطح مبارزاتی کارگران، بتواند همين                
مبارزات جاری را سازماندهی و رهبری کند و به تشکل و آگاهی                        

تجربه جنبش بين المللی کارگری و      .  روز افزون کارگران ياری رساند    
حتا  جنبش کارگری در خود ايران، نشان داده است که چنين تشکلی ،                

 .کميته های کارخانه وکارگاه است
کميته کارخانه چيست؟ کميته کارخانه و کارگاه، يک تشکل غير                          
حزبی انتقالی و ناپايدار است که تحت شرايط سياسی ويژه ای که در                  

ناپايداری آن نسبی ست و تابعی       .  باال به آن اشاره شد، شکل می گيرد         
خصلت انتقالی اين تشکل، بيانگر       .  ست از وضعيت سياسی خودويژه      

اين واقعيت است که کميته کارخانه، يک پديده ثابت و جاافتاده نيست،               
نه يک تشکل صرفا صنفی ست        .  بلکه بايد به پديده ديگری تحول يابد        

که برای مطالبات اقتصادی کارگران شکل گرفته باشد و نه تشکلی                     
سياسی که وظيفه خود را کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر قرار             

با اين وجود، هم از مطالبات اقتصادی و سياسی طبقه                       .  داده باشد  
کارگر دفاع می کند و هم  مبارزه کارگران را در اين هر دو شکل،                       

هم شکل مبارزه تدافعی کارگران را          .  سازماندهی و رهبری می کند       
اين که به کدام    .  سازماندهی و رهبری می کند و هم مبارزه تعرضی را         

يک از اشکال تشکل سياسی يا صنفی طبقه کارگر تحول خواهد يافت،             
وابسته به تحول اوضاع سياسی و سرنوشت مبارزه طبقاتی کارگران               

اگر جهت تحوالت، ارتقاء شکل مبارزه            .  در اين مقطع معين است         
سياسی طبقه کارگر، پيدايش موقعيت انقالبی و حتا انقالب باشد، کميته            

هم .  های کارخانه، تحول نهائی خود را در شوراها خواهند يافت                        
شوراهائی که ارگان های اعمال حاکميت سياسی طبقه کارگر در                         
سطح سراسر جامعه هستند وهم ارگان های اعمال کنترل و مديريت                  

اگر بالعکس، وضعيت کنونی    .  کارگری به صورت شوراهای کارخانه    
در نهايت به ثبات اوضاع سياسی و يک دوران رکود سياسی بيانجامد،      

 .تحول نهائی اين کميته ها، سنديکا خواهد بود
هر کس که تاريخ انقالب سوسياليستی اکتبر را در روسيه مطالعه                        
کرده باشد، به خوبی می داند که کميته های کارخانه چه نقش مهمی در    
جريان انقالب فوريه تا اکتبر ايفا نمودند و چگونه شکل تحولی خود را             

 . به شوراها طی کردند
در دوره بحران انقالبی پس از جنگ جهانی اول، به ويژه در ايتاليا                     

 ! تشکل های طبقاتی کارگران
 )٣(وظائف و تاکتيک های ما 



٨ازصفحه   

 ١٠درصفحه 

 ۵٠۴ شماره ٨۶نيمه  اول تير   ٩

وانگليس، مرکز اصلی ابتکار عمل توده های کارگر همين کميته های              
کارخانه و کارگاه بودند که تحول خود را تا مرحله کنترل کارگری بر               

 . توليد نيز پيش بردند
بنابراين، انترناسيونال سوم، به ويژه درنخستين سال های تشکيل خود،          
تاکيد ويژه ای بر کميته های کارخانه و کارگاه در جنب شعار شوراها               

وقتی که مسئله تشکيل سنديکاهای سرخ در برابر سنديکاهای              .  داشت
سازشکار زرد، نيز به يک وظيفه مبرم جنبش کمونيستی و کارگری                 
جهان تبديل گرديد، انترناسيونال سوم، اصلی ترين تاکيد را بر ايجاد و             

 .گسترش کميته های کارخانه قرار داد
تزهائی در باره   "کنگره دوم انترناسيونال کمونيستی در قطعنامه خود،         

 :می گويد..."  ای، کميته های کارخانه  جنبش اتحاديه
.تمايل به ايجاد کميته های کارخانه، از علل متعددی منشاء می گيرد            "  
مبارزه عليه بوروکراسی ضدانقالبی، دلسردی ناشی از شکست های         (  

اتحاديه، تالش برای ايجاد سازمانی که دربرگيرنده تمام کارگران                       
اما در نهايت، از مبارزه برای کنترل صنعت،  به عنوان وظيفه              )  باشد

هدف فوری   ....تاريخی خاص کميته های کارخانه، نتيجه می شود                   
مبارزه کميته های کارخانه عليه سرمايه داری، کنترل کارگران بر                    

کارگران هر رشته صنعت، مستثنا از حرفه آنها، از                       .  توليد است  
اند که اغلب منافع شان ايجاب                  خرابکاری سرمايه داران در رنج           

کند، توليد را متوقف سازند تا اين که آسان تر بتوانندکارگران را                     می
نياز به  .  مجبور به پذيرش شرايطی نمايند که به حال آنها مساعد نيست           

مراقبت از خود، در برابر يک چنين خرابکاری های سرمايه داران،                
کارگران را مستقل از عقايدشان            
متحد می سازد و بنا براين کميته            
های کارخانه که توسط کارگران          
يک موسسه، انتخاب می شوند،             
وسيع ترين سازمان های توده ای          

کميته های        ....پرولتاريا هستند       
کارخانه سازمان های فراگيری             
هستند که در دسترس تمام                           

اما مبارزه آنها، تدريجا می     .  ...  کارگران يک موسسه معين قرار دارند     
 ."تواند خصلت يک مبارزه سراسری به خود بگيرد

انترناسيونال کمونيستی و انترناسيونال          "در قطعنامه کنگره سوم،             
نيز پس از اشاره به بحران اقتصادی حاد جهان             "  اتحاديه های سرخ     

سرمايه داری، سياست تعرضی ضد کارگری بورژوازی عليه                             
کارگران، که هدف آن کاهش دستمزد هاست و شرايطی که از يک                      
سو، به نارضايتی وسيع در ميان کارگران و از سوی ديگر،                                     
ورشکستگی اتحاديه های کهنه و روش های مبارزاتی آنها منجر شده               

. هر کارخانه بايد به سنگر انقالب تبديل شود               :  "  است ، آمده است      
از طريق رابطين جمع      (  اشکال سنتی رابطه ميان توده های اتحاديه             

بايد جای خود   )  آوری حق عضويت، نمايندگان و هيئت های نمايندگی          
تمام کارگران با هر عقيده          .  را به تشکيل کميته های کارخانه بدهد             

. سياسی، بايد در انتخابات کميته های کارخانه مشارکت داشته باشند                 
طرفداران انترناسيونال اتحاديه های سرخ بايد تالش کنند که تمام                        
کارگران کارخانه در انتخابات ارگان نمايندگی شان، مداخله داشته                    

هر تالشی برای انتخاب صرفا رفقای همفکر خود در کميته های           .باشند
کارخانه، که به معنای کنار گذاشتن توده های غير حزبی باشد، بايد                     

. ست و نه کميته کارخانه            اين يک سلول حزبی      .  شديدا محکوم شود    
های   کارگران انقالبی بايد از طريق سلول های حزبی خود، در ميتينگ          

 ."عمومی و کميته کارخانه، تاثيرگذار باشند
در شرايط کنونی   "  در تزهای کنگره چهارم کمينترن، نيز تاکيد شد که          

هيچ جنبش کارگری نمی تواند خود را يک جنبش پرولتری توده ای                   
کامال سازمان يافته بداند، مگر آنکه طبقه کارگر و سازمان های آن                     
بتوانند کميته های کارخانه ای را سازمان دهند که ستون فقرات جنبش              

به ويژه مبارزه عليه تعرض سرمايه داری و کنترل توليد، بدون           .  باشند

اين که کمونيست ها جای پای محکمی در کارخانه ها داشته باشند و                    
کارگران در محل کارشان سازمان های پرولتری رزمنده خود را                       

ايجاد کرده باشند، بی       )  کميته های کارخانه و شوراهای کارگری           (  
بنابراين، کنگره يکی از وظائف مهمی را که در                .  نتيجه خواهد بود   

برابر هر حزب کمونيست، قرار گرفته است، تقويت نفوذ آن در                            
کارخانه ها و حمايت از جنبش کميته های کارخانه يا ابتکار ايجاد                        

 ."چنين جنبشی می داند
المللی   در اين قطعنامه ها که در حقيقت يک جمعبندی از تجربه بين                    

جنبش کميته های کارخانه، محسوب می شوند، و ظائفی در برابر                       
افزايش  "کميته های کارخانه قرار می گيرد که از مبارزه برای                             

پرداخت حقوق کارگران در ايام            "  دستمزد و شرايط زندگی بهتر           
بيکاری توسط سرمايه داران ، تا مقابله با اخراج و بسته شدن کارخانه              
ها از طريق اشغال و برعهده گرفتن اداره امور کارخانه ، برقراری                  
کنترل کارگری، الغاء اسرار بازرگانی  و حتا فراتر آن را در بر می                  

کميته های   :  "  چنانچه در قطعنامه کنگره دوم گفته می شود                .  گيرد
کارخانه بايد از محدوده های کنترل در کارخانه های جدا از هم فراتر                

آنها به زودی با مسئله کنترل کارگری بر کل رشته های                          .  روند   
واز آنجائی که هر    .  صنعت و بهم پيوستگی آنها رو به رو خواهند بود           

گونه تالش کارگران برای اعمال کنترل بر عرضه مواد خام، يا                            
کنترل عمليات مالی صاحبان کارخانه، با جدی ترين اقدامات عليه                      
کارگران، از جانب بورژوازی و حکومت سرمايه داری، رو به رو                  
می گردد، مبارزه برای کنترل توليد بايد به مبارزه برای کسب قدرت                

 ."توسط طبقه کارگر بيانجامد
اين تنوع وظائف که بيانگر سطوح متفاوت مبارزه کارگران در                            
کارخانه ها يا کشورهای مختلف         
است، به خوبی خصلت منعطف          
کميته های کارخانه را نشان می           

 .دهد
کميته های کارخانه ای که در آن          
ايام شکل گرفته بودند، همان گونه    
که اشاره کرديم، به علت خصلت        
ناپايدار و انتقالی شان، نمی                     
توانستند مدت زيادی دوام آورند واز اين رو با تغيير اوضاع سياسی                  

 .از ميان رفتند
در ايران، اين کميته های کارخانه، پس از سرنگونی رژيم سلطنتی                    
شاه در ايران، به نام شوراهای کارخانه، پديد آمدند و در شرايط                             
سياسی ويژه پس از قيام حتا تا مرز کنترل پيش رفتند و در برخی                           

اما با تسلط سياسی       .  کارخانه ها، کنترل کارگری را معمول داشتند             
معهذا از نيمه دوم دهه       .  جمهوری اسالمی بر اوضاع، از ميان رفتند         

 در سطحی ديگر، به شکل کميته های مخفی کارخانه دوباره پديد                 ۶٠
برخی از آنها   .  اما اين بار، تعداد اعضای آنها بسيار محدود بود          .  آمدند

امروزه در سطح محدودی     .  در نتيجه سرکوب و پيگرد از هم پاشيدند          
ما .  اين کميته ها وجود دارند ولو اينکه اسم آنها کميته کارخانه نباشد                 

اين را می دانيم که در برخی کارخانه ها، گروه محدودی از                                      
پيشروترين  و آگاهترين کارگران، مستقل از وابستگی سازمانی و                      
سياسی شان مشترکًا با يکديگر فعاليت می کنند و مبارزات کارگران                 

آنها حتا بر سر مسائل سياسی           .  را سازماندهی و رهبری می نمايند          
اين در حقيقت همان کميته کارخانه            .  اطالعيه هائی منتشر می کنند        

منتها با توجه به شرايط موجود، مخفی ست و توده وسيع کارگر             .  است
ترديدی نيست که در       .  را در کارخانه و کارگاه در بر نگرفته است                

روند مبارزه، نقاط ضعف اين کميته ها بر طرف خواهد شد و به                            
 .سازمان های توده ای کارگری تبديل می شوند

در مرحله کنونی بر روی همين         )  اقليت(تاکيد اصلی سازمان فدائيان       
. کميته های کارخانه به عنوان تشکل های غير حزبی کارگران است                

اين کميته ها می توانند         .  دالئل آن نيز پيش از اين توضيح داده شد                 
مبارزه کارگران را درهر سطح اقتصادی و سياسی آن سازماندهی و               

 
د خود را يک                   وان در شرايط کنونی هيچ جنبش کارگری نمی ت
که              جنبش پرولتری توده ای کامال سازمان يافته بداند، مگر آن
ه ای              ان طبقه کارگر و سازمان های آن بتوانند کميته های کارخ

 . را سازمان دهند که ستون فقرات جنبش باشند



 ٩از صفحه 

 ۵٠۴ شماره ٨۶نيمه  اول تير   ١٠

 ١١درصفحه 

کميته ها، تشکل هائی درنقطه توليدند و در دسترس                    .  رهبری کنند  
يعنی کميته ها، تشکل هائی هستند که به ابتکار عمل خود                  .  کارگران

. اين کميته ها مناسب اوضاع سياسی موجودند           .  کارگران تکيه دارند   
به اين علت که تحت شرايط سرکوب واختناق، قادرند به فعاليت                -اوال

ثانيا به خاطر خصلت انعطاف          .  خود در ميان کارگران ادامه دهند            
توانند با تحول اوضاع سياسی در جهت دگرگونی و                       پذيرشان، می  

انقالب، که از ديدگاه سازمان ما، چشم انداز تحول اوضاع است، به                    
بنا به دالئل فوق الذکر است که        .  تشکل هائی نظير شوراها ارتقاء يابند      

هسته های سرخ کارخانه، بايد برای ايجاد و گسترش، کميته های                         
کارخانه و کارگاه تالش کنند و تمرکز اصلی کار خود را دراين تشکل              

درمورد کميته های کارخانه به       .  های غير حزبی کارگران قرار دهند        
اين نکته بايد اشاره کرد که مخفی وعلنی بودن آنها در اين دوران،                        
تابعی ست از وضعيت سياسی جامعه و تناسب قوا، هم در سطح                            

تشخيص اين مسئله  در هر مورد بر           .  جامعه و هم در درون کارخانه       
 .عهده اعضای کميته های کارخانه و کارگاه است

 
 اتحاديه های کارگری

 
اکنون بايد به يکی ديگر از تشکل های غير حزبی کارگران، اتحاديه                 

در ايران به علت حاکميت رژيم         .  های کارگری يا سنديکاها پرداخت      
ديکتاتوری واختناق، اتحاديه ها نتوانسته اند مثل بسياری از کشورهای          
ديگر جهان، به پديده ای پايدار، تبديل شوند وهم اکنون نيز کارگران                  

اين هم روشن است      .  از داشتن اتحاديه های علنی توده ای محروم اند            
از .  که آزادی اتحاديه، جزئی الينفک از آزادی های سياسی می باشد               

اين رو نمی توان فرض کرد که در ايران آزادی سنديکا وجود داشته                  
اين گفتار البته به اين معنا       .  باشد، اما آزادی سياسی وجود نداشته باشد        

در ايران، کارگران صنوف،      .  نيست که استثنائات ناديده گرفته شوند         
يک سنت ديرينه سنديکائی دارند واز اين رو، به علت محدود بودن و                
بسته بودن اين سنديکا ها، همواره توانسته اند حيات خود را ولو با                        

اعضای چند نفری خود، در                     
. دشوارترين شرايط هم حفظ کنند        

اما هيچگاه نتوانسته اند نقش تاثير        
گذاری بر جنبش طبقه کارگر که          
اساسا درکارخانه ها ومراکز                  
توليدی و خدماتی بزرگ متمرکز        

ممکن است،   .  است، داشته باشند     
تحت شرايطی خاص، در همين            

اوضاع سياسی موجود نيز، اتحاديه ای در درون يک يا چند موسسه                  
. بزرگ هم، به خصوص آنهائی که سنت سنديکائی دارند، پديد آيد                      

نمونه آن را هم در شرکت واحد اتوبوسرانی ديديم که رژيم عجالتا با                   
 .سرکوب مانع فعاليت آن شده است

) اقليت(سياست ما در قبال تشکل اتحاديه ای چيست؟ سازمان فدائيان              
درقطعنامه ها و مصوبات خود همواره تاکيد کرده است که ما برای                    
متشکل ساختن وآگاه نمودن کارگران به منافع طبقاتی خود، بايد درهر             
تشکل صنفی توده ای غير دولتی شامل سنديکا ها، تعاونی ها و جوامع           
مختلف کمک متقابل کارگری حضور داشته باشيم و تا جائی که به                       

. تشکل وآگاهی طبقاتی کارگران ياری می رسانند آنها را تقويت کنيم                
اما يک چيز بايد برايمان روشن باشد که هدف ما چيست و حد و حدود                

 توقعات ما از اين تشکل ها چه بايد باشد؟
روشن است که هدف ما، همان هدف طبقاتی کارگران، برپائی انقالب              

سئوال اما اين     .  اجتماعی کارگری و الغاء کارمزدی و طبقات است              
است که آيا مثال تعاونی های مصرف کارگری، تا جائی که واقعا                          
دمکراتيک اند و توسط خود کارگران برپا شده اند و يا سنديکاها که                     
وجودشان در چارچوب نظم سرمايه داری اجتناب ناپذير ا ست، تا کجا           

 درخدمت اين هدف بزرگ کارگری قرار دارند؟
دراينجا برای توضيح مسئله بايد ابتدا به جنبش جهانی کارگری و                         

 .تجارب آن پرداخت و سپس به ايران بازگشت
در تاريخ جنبش جهانی کارگری، اتحاديه های کارگری و تعاونی ها،               
تاريخ خاص خود را دارند، گذشته ای داشته اند و مراحلی را سپری                   

آنهاهمواره همان نبوده و نيستند که        .  کرده اند، تا به امروز رسيده اند         
اگر حتا به پديده تعاونی      .  در دوران آغازين شکل گيری شان بود ه اند          

های کارگری که خصلت سياسی شان از همان آغاز هم محدود بوده                   
است، نگاه کنيم، می بينيم که زمانی، گيريم بر اساس توهم و انديشه                     

اما، .  های تخيلی، هدفشان را جامعه سوسياليستی قرار می دادند                        
حداکثر تا اوائل قرن بيستم، ديگر چنين تعاونی هائی با اين هدف، در                 

ممکن است گفته    .  شکل گسترده نيمه اول قرن نوزدهم وجود نداشت             
شود که اين تعاونی ها چون از همان آغاز خصلتی خرده بورژوائی                    
داشتند، بنابراين روشن است که می بايستی چنين تحولی را از سر                       

پس ببينيم، در مورد اتحاديه های کارگری وضع بر چه                      .  بگذرانند
اگر به گذشته اتحاديه های کارگری، درمراحل اوليه شکل       . منوال است 

گيری شان، هم در يک کشور معين وهم در سطح جهانی نگاه کنيم،                    
نه فقط از اين جهت که             .  می بينيم که وجودشان افتخار آفرين بود              

مراکز قدرتمندی برای سازمان يابی طبقه کارگر محسوب می شدند و              
برای تحميل مطالبات روزمره کارگران به طبقه سرمايه دار، راديکال           
عمل می کردند، بلکه خواهان فراتر رفتن از نظم موجود، برانداختن                

اين را به    .  نظام سرمايه داری واستقرار جامعه ای سوسياليستی بودند          
اما همان  .  وضوح می توان به ويژه در انگليس، فرانسه و آلمان ديد                 

گونه که می دانيم، اتحاديه های کارگری انگليس به عنوان قدرتمند                      
ترين تشکل های طبقاتی کارگران، از اواسط قرن نوزدهم، بيش از                    

مارکس و انگلس   .  پيش خود را به دايره مناسبات موجود محدود کردند         
از رهبران برجسته جنبش کارگری، نخست، تالش فراوانی مبذول                    
داشتند، تا اتحاديه های کارگری انگليس را به فراتر رفتن از مطالبات               

اما نتيجه قابل     .  روزمره و مبارزه برای برچيدن کارمزدی، وادارند            
آنها سپس رهبران اتحاديه های کارگری          .  مالحظه ای در پی نداشت       

مارکس، درنامه ای که به          .  انگليس را مورد حمله شديد قراردادند            
 به ويلهلم    ١٨٧٨ فوريه   ١١تاريخ  

ليبکنشت نوشت، پس از اشاره به         
اين نکته که طبقه کارگر انگليس          

 روحيه خود را           ١٨۴٨پس از       
عميقا از دست داد وبه نقطه ای               
رسيد که تبديل به دنباله روحزب          

: ليبرال گرديد، می افزايد                          
رهبری آنها کامال در دست                   "

." رهبران فاسد اتحاديه و تبليغات چی های حرفه ای قرار گرفته است             
 ١٨٩٢انگلس نيز، در چندين نامه و سرانجام درمقدمه چاپ انگليسی               

تحليل جامعی از علل          "  وضع طبقه کارکر درانگليس         "اثر خود،       
او .  طبقاتی واقتصادی انحطاط اتحاديه های کارگری انگليس ارائه داد          

پيدايش اشرافيت کارگری وسهيم شدن قشری از طبقه کارگر انگليس               
در منافع ناشی از انحصار صنعتی انگليس را در بازار جهانی، علت                

از جمله، در    .  عقب گرد و انحطاط جنبش اتحاديه ای انگليس دانست             
اين که شرايط آنها به     .  .  .اتحاديه های بزرگ      -ثانيا:  "اين مقدمه نوشت  

 به بعد بهبود يافته است، در آن ترديد           ١٨۴٨نحو قابل مالحظه ای از       
 ١۵نيست و بهترين دليل آنهم، اين واقعيت است که به مدتی بيش از                     

سال، نه فقط مناسبات آنها با کارفرمايان، بلکه کارفرمايان با آنها                          
آنها درميان طبقه کارگر اشرافيتی را تشکيل می                .  حسنه بوده است    

آنها موفق شده اند که يک موقعيت بالنسبه راحت، برای خودشان           .  دهند
آنها کارگران نمونه   .تامين کنند و آنرا چونان وضعيتی جاودانه پندارند         

به راستی هم، امروزه آنها برای هر           .  آقايان لئون لوی و گيفن هستند        
سرمايه دار عاقل به طور خاص و کل طبقه سرمايه دار، علی العموم،              

 
ما برای متشکل ساختن وآگاه نمودن کارگران به منافع طبقاتی          
ی شامل                             ت ر دول وده ای غي فی ت خود، بايد درهر تشکل صن
ارگری         ل ک اب سنديکا ها، تعاونی ها و جوامع مختلف کمک متق
ی                     ات ق ب اهی ط حضور داشته باشيم و تا جائی که به تشکل وآگ

 . کارگران ياری می رسانند آنها را تقويت کنيم



 ١٠از صفحه 
 ۵٠۴ شماره ٨۶نيمه  اول تير   ١١

 ١٢درصفحه 

 .مردمانی نازنين وخوش رفتارند
اما آنچه که به توده بزرگ کارگران ارتباط پيدا می کند، اين است که                   

 .اگر فقر و ناامنی زندگی آنها، بدتر از گذشته نباشد، بهتر نيست
در دوره انحصار صنعتنی انگليس، طبقه کارگر               :  حقيقت اين است    

اين منافع  .  انگلستان، تا حدود معينی در منافع انحصار، سهيم شده است         
اقليت ممتاز، بيشترين سهم    .  بسيار ناموزون در ميان آنها توزيع گرديد       

اما حتا توده های بزرگ ، الاقل گاهگاهی، سهمی گذرا          .  را به جيب زد 
اين است دليل اينکه چرا از دوران زوال اوئن ايسم،                                  .  داشتند

با درهم شکسته شدن     .  سوسياليسمی درانگليس، وجود پيدا نکرده است      
آن انحصار، طبقه کارگر انگليس، آن موقعيت ممتاز را از دست  می                 

با رفقای    -همراه با اقليت ممتاز رهبری کننده اش        -خود را درکل    .  دهد
اين است دليل اين که       .  کارگرش درخارج، در يک سطح خواهد يافت         

 ."  چرا بار ديگر درانگليس، سوسياليسم وجود پيدا خواهد کرد
اما روندی که  جنبش اتحاديه ای انگليس طی کرد، منحصر به فرد                       

دراوائل قرن بيستم وقتی که جريان تجديد نظر طلبی در احزاب              .  نبود
دمکرات سر بلند کرد، حتا در آلمان، قدرتمندترين متحد                       -سوسيال

وقتی که جنگ جهانی      .  برنشتين، پاره ای از سران اتحاديه ها بودند             
اول آغاز می شود، آنگاه ديگر قطعی ست که اتحاديه های کارگری                    
تقريبا تمام کشورهای سرمايه داری جهان، مسير اتحاديه های                               

 . کارگری انگليس را طی کرده اند
جناح چپ انترناسيونال دوم به رهبری لنين، اقدام به تبيين روند                             
انحطاط، هم در احزاب سوسيال دمکرات و هم اتحاديه های کارگری               

لنين نوشته های متعددی را به تحليل و تبيين اين مسئله                                  .  نمود
 .اختصاص داد
با استناد به تمام      "  امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم       "در اثر خود      

نوشته های مارکس  وانگلس، پيرامون روند انحطاط اتحاديه های                       
کارگری انگليس وعلل آن، اثبات می کند که آنچه در يک دوران معين              

مختص انگليس بود، با ورود                       
سرمايه داری به مرحله امپرياليسم،       

همان اشرافيت  .  عموميت يافته است   
کارگری  و بورکراسی اتحاديه ای،        
در پيشرفته ترين کشورهای سرمايه      
داری شکل گرفته و جنبش کارگری       

وی در   .  را به انحطاط  کشانده اند          
اين اثر رابطه ميان امپرياليسم  و رشد اپورتونيسم را در جنبش                               

امپرياليسم به مثابه      "لنين دراثرديگر خود        .  کارگری نشان می دهد       
نيز اين مسئله را مورد بررسی قرار           "  باالترين مرحله سرمايه داری    

ذکر اين نکته الزم است که  درانگلستان تمايل           ":  می دهد و می نويسد     
امپرياليسم مبنی بر اين که بين کارگران شکاف ايجاد کند و اپورتونيسم      
را در بين آنها تقويت نمايد و جنبش کارگری را موقتا دچار فساد                            

مدت ها قبل از پايان قرن نوزدهم  و آغاز قرن بيستم متظاهر                     -سازد
زيرا دوصفت مشخصه مهم امپرياليسم يعنی مستملکات             .  گرديده بود  

عظيم مستعمراتی و موقعيت انحصاری در بازار جهان از نيمه قرن                  
مارکس و انگلس سال های متمادی       .  نوزدهم در انگلستان وجود داشت     

اين رابطه اپورتونيسم در جنبش کارگری را با خصوصيات                                    
امپرياليستی سرمايه داری انگلستان به طور منظمی بررسی می                         

 به مارکس نوشت          ١٨۵٨ اکتبر سال          ٧مثال انگلس در          .  نمودند
پرولتاريای انگلستان عمال به طور روز افزونی جنبه ی بورژوازی             "

به خود می گيرد و به نظر می رسد اين ملت که از هر ملت ديگری                       
در بيشتر بورژواست می خواهد سرانجام کار را به جائی برساند که                  

  بورژوازی يک اشرافيت بورژوازی و يک پرولتاريای                            رديف
بديهی ست اين امر از طرف ملتی که تمام                 .  بورژوازی داشته باشد    

جهان را استثمار می نمايد تا حدود معينی طبق قاعده به نظر می                            
 اوت  ١١تقريبا پس از يک ربع قرن، انگلس در نامه مورخه                ."  رسد

که "صحبت می کند        "  بدترين تردونيون های انگليسی       " از      ١٨٨١
اجازه می دهند افرادی بر آنها رهبری نمايند که از طرف بورژوازی               

وجه تمايز   ."  خريداری شده و يا دست کم جيره بگير وی هستند                        
موقعيت کنونی آنچنان شرايط اقتصادی و سياسی است که نمی                              
توانست بر شدت آشتی ناپذيری اپورتونيسم با منافع عمومی و اساسی               

امپرياليسم از حالت جنينی خود خارج شده و          :  جنبش کارگری نيافزايد  
به يک سيستم مسلط تبديل گرديده است؛ انحصارهای سرمايه داری در           

تقسيم جهان به    :  اقتصاد ملی و سياست جای اول را اشغال می نمايند               
و اما از طرف ديگر به جای انحصار بدون شريک           .  پايان رسيده است  

انگلستان، اکنون می بينيم عده قليلی از دول امپرياليستی برای شرکت              
در اين انحصار با يک ديگر به مبارزه ای مشغول اند که صف                                

اپورتونيسم اکنون ديگر    .  مشخصه تمام قرن بيستم را تشکيل می دهد           
نمی تواند در جنبش کارگری يک کشور، آن طور که در نيمه دوم                        

برای مدتی مديد يعنی دهها        -قرن نوزدهم در انگلستن مشاهده می شد        
اپورتونيسم در يک سلسله      .  سال پی درپی پيروزی مطلق داشته باشد          

از کشورها به نضج خود رسيده، از حد نضج گذشته و گنديده شده و به     
عنوان سوسيال شوينيسم  کامال با سياست بورژوازی در آميخته                           

 ." است
مسئله .  تبيين لنين، البته شامل اتحاديه های کارگری روسيه نيز بود                  

اصال به اين صورت نبود که چون روسيه در مقايسه با تعداد ديگری                 
از کشورهای سرمايه داری، عقب مانده تر بود، بنابراين اتحاديه ها                   

در اينجا نيز، اتحاديه ها تکيه گاه منشويک ها            .  موضع ديگری داشتند  
ها بالعکس نقطه اتکايشان، کميته های کارخانه بود که              بلشويک.  بودند

در جريان انقالب فوريه شکل گرفته بودند وتقريبا در بست، از مشی                 
کميته های کارخانه که      .  انقالبی حزب بلشويک جانبداری می کردند         

ارگان های اقتدار طبقه کارگر درکارخانه ها بودند، عمال قدرت                           
دوگانه ای را درکارخانه ها ايجاد کرده بودند و به عنوان تشکل پيشتاز           
پرولتاريای انقالبی روسيه،               
برای دگرگونی تمام نظم                       

اجتماعی موجود          -اقتصادی
طبيعی بود که   .  تالش می کردند  

منشويک ها و اتحاديه های                  
کارگری روسيه در درون آن ها      

همين کميته  .  نفوذی نداشته باشند  
ها هستند که همدوش حزب بلشويک، پرولتاريای روسيه را به سوی                 

 . رهبری کردند١٩١٧برپائی انقالب سوسياليستی 
پس از انقالب اکتبر، تالش فراوانی از سوی کمينترن، برای ايجاد                      

سنديکاهائی نيز درتعدادی از      .  سنديکاهای طبقاتی سرخ انجام گرفت       
کشورهای سرمايه داری شکل گرفتند که به لحاظ خصلت راديکال و                
سوسياليستی خود، در طول تمام تاريخ جنبش کارگری جهان، بی بديل            

تا جائی که امروز      .  اما بازهم تدريجا روندی معکوس طی شد          .  بودند
آن چه که هم اکنون در       .  ديگر چيزی از آن سنديکاها باقی نمانده است         

سطح جهان با آن روبه رو هستيم، همان سنديکاهای سازشکار و                          
 -رفرميست هستند که اغلب آنها دنباله رو احزاب ليبرال سوسيال                        

دمکرات هستند و يا در بهترين حالت، وابسته به  احزاب رويزيونيست            
 . سوسيال رفرميست باقی مانده از دوران اتحاد جماهير شوروی سايق

اکنون به نظر می رسد که حتا تبيينی که از رابطه امپرياليسم و شکل                   
گيری اشرافيت کارگری ، اپورتونيسم و رفرميسم ارائه می شد،                          

چرا که تنها با خصلت     .  پاسخگوی وضعيت اتحاديه های موجود نيست      
سازشکار و رفرميست اتحاديه های کشورهای امپرياليست، روبه رو             
نيستيم، بلکه عموم اتحاديه های کشورهای جهان، شايد با اندکی تغيير              

 
ر ،                              ارگ ه ک ق رای طب ا ب ه ه ادي ح ه داری ات اي درابتدای تکامل سرم

ی            .   پبشرفت عظيمی بود   وان ات زيرا انتقالی بود از حالت پراکندگی و ن
 . کارگران به سرآغاز اتحاد طبقاتی

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران
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 ١١ازصفحه 

که نمی توان آن را به حساب آورد، با وضعيت مشابهی روبه رو                           
دراين جاست که بايد پاسخی به مسئله داد که جوابگوی انبوهی            .  هستند

يکاها نه فقط در کشورهای امپرياليست               چرا سند  .  از سئواالت باشد    
بلکه درعموم کشورهای جهان، رفرميست و سازشکارند؟ چرا سنديکا          
ها به رغم اين که تشکيالت توده های کارگراند ، بوروکراسی بر آنها                
حاکم است؟ چرارهبری اين تشکل ها همواره در دست راست ترين                    
گرايشات درجنبش کارگری قرار می گيرد؟ چرا در مواردی که                          
کارگران راديکال در رهبری اتحاديه ها قرار گرفته اند، يا اتوماتيک               
تصفيه شده اند، ياتغيير ماهيت داده اند؟ اصوال آيا سنديکا ها می توانند              
با توجه به مسيری که طی کرده اند، خواهان انقالب اجتماعی                                 

سنديکا، يک نهاد    :  کارگری باشند يا نه؟ پاسخ تمام سئواالت اين است           
سنديکا هيچگاه نمی     .  کارگری ادغام شده درنظام سرمايه داری ست            

توانسته و نخواهد توانست، نهاد انقالبی طبقه کارگر برای دگرگونی                 
نظام سرمايه داری و برانداختن سيستم             

چرا که موجوديت اش        .  کارمزدی باشد  
دو .  وابسته به موجوديت کارمزدی ست        

عرصه اصلی فعاليت اتحاديه ها، منازعه      
کارگران با سرمايه داران بر سر دستمزد       

بايد نظام مزد        .  و ساعات کار است           
بگيری بر قرار باشد و اين منازعه در               
جريان، تا موجوديت اتحاديه معنا پيدا                

اين است، دليل اين که چرا سرمايه داران پس از يک دوران                         .  کند
کوتاه مقاومت در برابر اتحاديه ها، دريافتند که اتحاديه های کارگری،             
نه تنها برای نظام سرمايه داری مضر و خطرناک نيستند، بلکه اساسا              

اين .  نهادی هستند که می توانند در خدمت حفظ نظم موجود قرار گيرند         
درعين حال پاسخی ست به تمام سئواالت ديگر، از جمله اين که چرا                  
اتحاديه ها نمی توانند از محدوده نظم موجود فراتر روند، چرا بايد به                 
عنوان يک نهاد ادغام شده در نظام سرمايه داری، بوروکراتيک                          
باشند، چرا رهبران آنها رفرميست از کار درمی آنيد و حتا هنگامی                    
که توده های کارگر به انقالب روی می آورند، اين رهبران                                       
بوروکرات و رفرميست اتحاديه ها، درمقابل کارگران و انقالب می                  
ايستند؟ نمونه های متعددی را در قرن بيستم، به ويژه پس از انقالب                    

 .سوسياليستی اکتبر ، دراروپا می تواند ديد
وقتی که واقعيت اتحاديه ها به خوبی شناخته شد، آنگاه هر جريان                         
کمونيست می تواند با شناخت و آگاهی کامل، مناسبات  خود را با                          

ببيند که از اتحاديه اصوال چه انتظاری می توان          .  اتحاديه ها تنظيم کند   
خالصه .  داشت، دراتحاديه ها چه می توان کرد و به کارگران چه گفت           

چگونه می توان وظائف يک تشکيالت کمونيستی را در درون همين                
 . تشکل های زرد رفرميست پيش برد

گيريم تشکلی که      .  اتحاديه ها هر چه باشند، تشکل طبقه کارگراند                  
واقعيت توده های کارگری     .  مختص نظام موجوداند وادغام شده در آن       

و .  را که در درون اين اتحاديه ها هستند، کسی نمی تواند ناديده گيرد                 
اساسا بدون همين توده های کارگر، هيچ انقالب اجتماعی کارگری هم             

تجربه نيز به قدر کافی نشان داده است که                         .  درکار نخواهد بود      
تشکيالت کارگری  .  تشکيالت ديگری هم  نتوانسته جای آن را بگيرد            

هر تشکيالت کارگری که بخواهد شکل بگيرد،             .  هم اختراعی نيست    
البته بايد در نظرداشت که          .  بايد خود طبقه کارگر آن را ايجاد کند                

صحبت از لحظه کنونی جهان و مرحله کنونی مبارزه طبقه کارگر                     
واال اگر شرايط ديگر باشد، همان گونه که تجربه به خصوص                 .  است

کارگران اروپائی نشان داده است، آنها شوراها، کميته های کارخانه و             
 .کسی چه می داند، شايد تشکل های جديد را به وجود آورند

کسانی که می گويند، کارکردن در درون اين اتحاديه ها بی فايده است،           
چون شرايط برای ايجاد تشکل های ديگری مثال از نمونه شوراها نيز              

. وجود ندارد، چارهای ندارند جز اينکه يک سره کنار بکشند                                 

کمونيست ها، اما هنوز به خوبی می توانند از تجارب گذشته جنبش                     
دراينجا مناسب   .  کارگری، رهنمودهای کمينترن ولنين ياری بگيرند           

اشاره "  بيماری کودکی چپ روی درکمونيسم          "است که به اثر لنين          
کنيم ويک نقل قول از اين اثر که خطاب اش به کمونيست های چپ                      

 :وی در اين اثرنوشت. است، بياوريم
درابتدای تکامل سرمايه داری اتحاديه ها برای طبقه کارگر ،                               "

زيرا انتقالی بود از حالت پراکندگی و ناتوانی              .  پبشرفت عظيمی بود   
هنگامی که عالی ترين شکل اتحاد       .  کارگران به سرآغاز اتحاد طبقاتی     

که شايستگی اين     (ا      حزب انقالبی پرولتاري    طبقاتی پرولتر ها يعنی         
عنوان را تنها وقتی خواهد  داشت که بتواند پيشوايان را با طبقه و                          

آغاز )  توده در يک واحد کل و جدائی ناپذير به يکديگر مربوط سازد                
 از صفات       برخیبه پيدايش نهاد، اتحاديه ها ناگزير رفته رفته                            

ارتجاعی و محدوديت صنفی و تمايل به برکنار ماندن از سياست و تا                
ولی در هيچ جای     .  حدودی کهنه پرستی خود وغيره را آشکار ساختند         

جهان، تکامل پرولتاريا جز از طريق اتحادها و همکاری متقابل آنان با          
حزب طبقه کارگر انجام            
نگرفته است و نمی                       

و .  .....توانست انجام گيرد    
در کشورهای      .  اما بعد     

مترقی تر از روسيه برخی      
از جنبه های ارتجاعی                
اتحاديه ها بی شک دارای        
تاثيری به مراتب شديدتر          

علت اين که در کشور ما             .  از روسيه بوده و می بايست هم باشد                 
و تاحدودی اکنون هم در     (منشويک ها تکيه گاهی دراتحاديه ها داشتند         

محدوديت صنفی و خودخواهی        )  عده معدودی از اتحاديه ها دارند            
درباختر، منشويک های آنجا بسی            .  حرفه ای و اپورتونيسم است           

در آن جا يک قشر          "  جای گير شده اند       "استوارتر در اتحاديه ها             
سنديکاليست، محدود، خودپرست، بی روح،       "  اشراف منش کارگری   "

آزمند خرده بورژوا و دارای روحيه امپرياليستی، که امپرياليسم آنها                 
  پديد آمده است که به مراتب نيرومندتر از                 را خريده و فاسد نموده،       

 .......چنين قشری در کشور ماست
به نام توده کارگر و به      "  قشر اشراف منش کارگری   "ولی مبارزه ما با     

خاطر جلب وی به سوی ما انجام می گرديد؛ مبارزه ما با پيشوايان                       
اپورتونيست و سوسيال شوينيست به خاطر جلب طبقه کارگر به سوی             

فراموش نمودن اين حقيقت کامال مقدماتی و کامال           .  ما انجام می گيرد    
 خصلت   ازچپ آلمان، که        "مبرهن سفاهت است و کمونيست های               

!! خروج از اتحاديه ها    .  .  .   اتحاديه ها     سرانمرتجعانه و ضد انقالبی      
  من درآوردی  و ايجاد شکل های جديد  و                !!  امتناع از کار در آنها        
را نتيجه می گيرند، مرتکب همين سفاهت می        !! سازمان های کارگری 

اين چنان سفاهت بخشايش ناپذيری ست که باحد اعالی                             .  شوند
زيرا منشويک  .  خدمتگذاری کمونيست ها به بورژوازی همپايه است          

شوينيست و     -های ما هم مانند همه سران اپورتونيست و سوسيال                    
عمال بورژوازی در      "کائوتسکيست اتحاديه ها، چيزی نيستند جز                 

همان چيزی که ما همواره بر ضد منشويک ها می             "  (جنبش کارگری 
و يا بنا به گفته بسيار عالی و بسيار صائب پيروان دانيل دولتون            )  گفتيم

 Labor) "کارپردازان کارگری طبقه سرمايه داران            "در آمريکا       
lieutenants of the capitalist class)  .        امتناع از کار کردن در

درون اتحاديه های ارتجاعی معنايش آن است که توده های کارگران                 
کامال رشد نيافته ياعقب مانده را تحت نفوذ سران مرتجع، عمال                            

باقی "  کارگران بورژوا شده   "بورژوازی و کارگران اشراف منش يا          
 انگلس به مارکس در باره           ١٨۵٨رجوع شود به نامه سال           (گذاريم   

 )."کارگران انگليسی
لذا می توان و بايد در درون تشکل های زرد هم کار کرد، تا زمانی                       
که خود شرايط منجر به روی آوری توده های کارگر به سوی تشکل                  

 

ه داری مضر                اي اتحاديه های کارگری، نه تنها برای نظام سرم
و خطرناک نيستند، بلکه اساسا نهادی هستند که می توانند در         

 . خدمت حفظ نظم موجود قرار گيرند



 ۵٠۴ شماره ٨۶نيمه  اول تير   ١٣
 ١٢ازصفحه 

اما تنها به   .    های انقالبی غير حزبی از نمونه شوراها و کميته ها گردد          
اين مقدم بر هر چيز، نياز        .    يک شرط، آنهم وجود يک حزب انقالبی        
 .کنونی در هر کشور سرمايه داری ست

. اکنون کليات بحث اتحاديه را کنار بگذاريم و به مسئله ايران بپردازيم             
در ايران هم، روال طی شده                   
توسط اتحاديه ها همان است ، که        

منتها با کمی    .  درسطح جهان بود   
تفاوت که به آن اشاره خواهيم               

 .کرد
ابتدا که اتحاديه ها در ايران شکل      
گرفتند، خصلت های راديکال              

با انقالب  .  اوليه را با خود داشتند     
اکتبر، سنديکاهای سرخ پا گرفتند که به تمام معنا، پرولتری و انقالبی               

بعد از استقرار رژيم رضا خان و سرکوب های جنبش                               .  بودند
سنديکاهائی که پس از شهريور      .  کارگری، اين سنديکاها از بين رفتند       

اما در محدوده ای    .   شکل گرفتند، ديگر آن سنديکاهای سرخ نبودند       ٢٠
 ٢٨بعد از کودتای      .  هنوز خصلت راديکال خود را حفظ کرده بودند            

، ديگر ما با يک جنبش اتحاديه ای در ايران روبه رو نيستيم               ٣٢مرداد
و اگر در محدوده ای کوچک، اتحاديه های مستقل وجود داشت،                            

. خصلت راديکال آنها ديگر از چارچوب نظم موجود فراتر نمی رفت             
اکنون نيز ما به طور واقعی با اتحاديه ها يا سنديکا رو به رو نيستيم،                   

 .مگر درهمان حدودی که قبال به آن اشاره شد
پيش از اين گفتيم که چشم انداز تحول اوضاع سياسی در ايران چيست               

چرا )  اقليت(و سازمان فدائيان        
تاکيد خود را بر کميته های                    

اگر .  کارخانه وکارگاه نهاده است 
اوضاع مطابق اين تحليل تحول         
يابد، در آن صورت مسئله ابعاد         

. ديگری به خود خواهد گرفت            
شوراها پديد می آيند و کميته                

. های کارخانه برای کنترل يا مديريت کارگری شکل می گيرند وغيره            
اما عوامل مختلفی می توانند عمل کنند  که مسير تحول اوضاع                               

فرض کنيم که طبقه      .  منحرف گردد و شرايط سياسی ديگری پديد آيد           
حاکم، برای جلوگيری از وقوع انقالب و به تاخير انداختن آن، تاکتيک            
هائی را اتخاذ کند که در محدوده ای اين امکان نيز پديد آمده باشد که                    

در آن صورت موضع سازمان ما به       .  سنديکا ها در ايران شکل بگيرند     
عنوان يک جريان کمونيست که برای يک انقالب اجتماعی کارگری                

 مبارزه می کند چيست؟
ما، بدون از ياد بردن اين واقعيت که سنديکا، يک تشکيالت رفرميست            
طبقه کارگر در چارچوب نظم موجود است، بايد تا جائی که گامی                        
درجهت متشکل شدن کارگران، و به اين اعتبار،  پيشرفتی در جنبش                 

اين سياستی ست که تا همين لحظه           .  کرگری ست از آن حمايت کنيم         
نيز سازمان ما در قبال تشکيل سنديکای شرکت واحد نيز اتخاذ نموده                

سپس، در هر رشته ای که اعضا وهواداران سازمان ما حضور            .  است
دارند و در آن جا سنديکا تشکيل شده است، بايد به صورت يک                              

. فراکسيون مستقل در سنديکا حضور پيدا کنيم و وظائفان را پيش بريم             
اگر تا آن زمان، يک حزب واحد کمونيست شکل نگرفته باشد، بايد                     
تالش کرد، اين فراکسيون را با ديگر سازمان های کمونيست تشکيل                 

ما بايد بتوانيم درهمان سنديکا وظائف خود را درخدمت                                 .  داد
. سازماندهی طبقه کارگر برای برپائی يک انقالب اجتماعی پيش ببريم          

بايد بتوانيم درهمان جا برای تشکيالت حزبی مان عضو گيری کنيم،                 
بايد ماهيت تشکل سنيديکا را برای توده های کارگر عضو سنديکا                       

بايد سنديکا را زير فشار قرار دهيم که هر چه راديکال             .  روشن سازيم 
حتا از آن گروه     .  تر برای تحقق مطالبات فوری کارگران مبارزه کند           

از رهبران سنديکا که درهمين محدوده، خالصانه برای تحقق مطالبات            
کارگران تالش می کنند، حمايت نمائيم، و بالعکس آنهائی را که وارد                

 . بند و بست با دولت و طبقه حاکم می شوند رسوا سازيم
اين مسئله نيز بايد برای ما روشن          
باشد که حد وحدودی که                                
سنديکاليست ها در اوضاع کنونی        

 -طالب آن هستند، تحوالت بورژوا      
. دمکراتيک در ايران است                       

بنابراين تاجائی  با کمونيست ها              
خواهند بود که انجام تحوالت                    

دمکراتيک   -معوقه بورژوا           
چرا که در واقع آنها طالب اين                  .  دردستور کار قرار داشته باشد           

تحوالت هستند واساسا تحقق اهداف شان درچنين شرايطی ممکن                       
البته اين واقعيت را بايد درنظر داشت که همواره استثنائات                      .  است

بايد به اين نکته نيز توجه داشت که                   .  ای وجود دارند        درهر پديده  
سنديکاليست به کسی اطالق می شود که سنديکا برای وی در آن واحد               

 .هدف و وسيله است
سنديکاليست کسی ست که از سياست پرولتری دوری می جويد و                        

خالصه کالم يک      .  برای انقالب اجتماعی کارگری تالش نمی کند               
رفرميست است و نبايد کسی که خود را کمونيست می داند و برای                       
يک انقالب کارگری تالش می نمايد، اما تمرکزفعاليتش درسنديکا                     

 . ست، سنديکاليست به حساب آورد
همان گونه که پيش از اين اشاره               
شد، اساسا سياست سازمان فدائيان        

اين است که بايد در هر              )  اقليت(
تشکل توده ای کارگری، مادام که           
دولتی نيست، فعاليت کرد، می                  
خواهد اتحاديه باشد، تعاونی، يا                
مراکز فرهنکی و حتا ورزشی                  

آنچه که در مورد تشکل های طبقاتی غير حزبی کارگری                 .  کارگری
گفته شد، به نحوی ديگر درمورد تشکل های دمکراتيک نيز صادق                   

ما بايد بتوانيم درتشکل های توده ای دمکراتيک نظير تشکل                   .  است
های زنان، دانشجويان وغيره نيز فعاليت کنيم و برای راديکال                              

 .ترکردن هر چه بيشتر آنها تالش نمائيم
درمبحث تشکل های غيرحزبی کارگری، تشکلی که در اين نوشته                     
مورد بحث قرار نگرفت، اما يکی از مهمترين و راديکال ترين تشکل              

اين تشکل سياسی به اين علت               .های طبقه کارگر است شورااست           
دراينجا مورد بحث قرار نگرفت که سازمان ما، دهها مقاله جداگانه به              
آن اختصاص داده است و همان گونه که همگان آگاهند، اهميت آن                       

در آن حد است که فوری ترين وظيفه               )  اقليت(برای سازمان فدائيان    
انقالب ايران را حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان، درهم                         
شکستن ماشين دولتی بورژوائی و استقرار يک دولت شورائی قرار                 

 . داده است
آن چه باقی می ماند و در ادامه اين بحث، بايد پيرامون آن صحبت                         
شود، اشکال مبارزاتی طبقه کارگر برای سرنگونی بورژوازی و                     

 .کسب قدرت سياسی ست
  

 
ا، يک تشکيالت                          ک دي ه سن ما، بدون از ياد بردن اين واقعيت ک
ا                       د ت اي ظم موجود است، ب رفرميست طبقه کارگر در چارچوب ن

ار،               ب ت ن اع جائی که گامی درجهت متشکل شدن کارگران، و به اي
 . پيشرفتی در جنبش کرگری ست از آن حمايت کنيم

 
يت           ال ع بايد در هر تشکل توده ای کارگری، مادام که دولتی نيست، ف
ا                     ت کی و ح رهن ز ف راک کرد، می خواهد اتحاديه باشد، تعاونی، يا م

 . ورزشی کارگری

 کميته های کارخانه را درهر کارخانه و کارگاه ايجاد کنيم



١۵درصفحه   
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 به راستی چه اتفاقی در جامعه رخ داده                     
است؟ آيا رسانه های کشور نسبت به گذشته           
از گستره ی فعاليت بيشتری برخوردار شده         
اند؟ آيا نويسنگان و مطبوعات داخلی، رژيم         
را به چالش گرفته اند که رژيم اينچنين                       
سراسيمه به مطبوعات چنگ و دندان نشان           
می دهد؟ اگر چنين نيست که يقينا اينگونه                
نيست، پس چرا اين روزها مسئوالن                          
جمهوری اسالمی مدام بر طبل سرکوب                  
مطبوعات می کوبند؟ چرا محسن اژه ای                 
وزير اطالعات رژيم سعی دارد نوع جديدی        
از اتهام و پرونده سازی را بر فضای                          
مطبوعاتی کشور حاکم سازد؟ چه خطری              
رژيم را تهديد می کند که او با وقاحت                         

هر کس از طريق                :  آشکار می گويد          
سخنرانی يا نوشتن مقاله ای به اهداف                        

ياری رساند، به کار جاسوسی اقدام       "  دشمن"
چرا صفار هرندی وزير ارشاد        .  کرده است 

رژيم به مناسبت های مختلف گاه و بيگاه،                
روزنامه ها را که از کمترين آزادی                             
برخوردار نيستند مورد حمله و تاخت و تاز           

يک بار با طرح اينکه                .  قرار می دهد       
در قالب برنامه ناتوی فرهنگی              دشمنان    "

خود، از ميان برخی عناصر داخلی                             
سربازگيری می آنند؛ رسانه های داخلی را           

و در جای     ".  ، می خواند       پياده نظام دشمن    
رسانه ها حليم   "ديگر با تهديد و تکرار اينکه       

، تالش می کند                 "دشمن را هم نزنند                
اختناق  را تيزتر از             "  داموکلوس"شمشير

  .پيش باالی سر رسانه های منتقد نگه دارد
 افزايش اعمال فشار بر مطبوعات چنان به            
سياست روز جمهوری اسالمی تبديل شده              

است که، حتا محمد يزدی رئيس پيشين                         
قوه ی قضائيه نيز جهت سرکوب مطبوعات،   

به نوشته ی صدای       .  وارد ميدان شده است      
ای خطاب    عدالت، محمد يزدی با ارسال نامه      

برخورد با  "  شاهرودی خواستار      هاشمی    به
" رسانه ها و توقيف نشريات ساختار شکن            

 . شده است
به راستی چه اتفاقی در جامعه در شرف رخ           
دادن است که رژيم و به تبع آن وزرای                       
ارشاد و اطالعات دولت احمدی نژاد تا بدين         
حد نسبت به رسانه های داخلی حساس شده             

رسانه هايی که بر اساس مصوبات و            .  اند؟
شورای عالی  "دستور العمل های پی در پی         

هر روز تحت فشار و           "  امنيت ملی رژيم     
تا جايی   .  محدوديت بيشتری قرار گرفته اند       

که از طرح بسياری از موضوعات روز                 
رسانه هايی که     .  درون جامعه منع شده اند        

بعضا تحت فشار نيروهای امنيتی ،                              
سرتيترها و موضوعات حساس خبری به آن        

 .ها ديکته می شود
بدون شک، سر منشاء تمام سياست های                    
توطئه گرانه، سرکوب و اعمال سانسور بر           
رسانه ها را، بايد در سخنرانی ها و متن                    
فتوای سريع خامنه ای نسبت به مطبوعات             

هاى گروهى    اداره رسانه :" که می گويد يافت،
بايد تحت امر و اشراف ولى امر مسلمين                  

حال در حاکميت قرون وسطائی                ".  باشد
جمهوری اسالمی، آنهم بر بستر تنگ چنين           
فتوايی، آيا می توان شاهد سرکوب عنان                  
گسيخته ی مطبوعات منتقد رژيم نبود؟ سخن        
 گفتن ازآزادی مطبوعات ديگرجای خوددارد 
واقعيت اين است که جمهوری اسالمی يک            
رژيم سرمايه دار ی ست که بر پايه ی  دين             

ماهيت اين رژيم آنچنان      .    شکل گرفته است   
با افکار و ايده های پوسيده ی قرون                              
وسطايی در آميخته است که بدون اعمال                  
سرکوب در هيچ عرصه ای از عرصه های          
اجتماعی قادر به ادامه ی حيات در                               

در .  همزيستی با توده ها نبوده و نخواهد بود         
اين ميانه آن دسته از روزنامه ها و                                
مطبوعات داخلی که مسائل گريبانگير                      

کنند،    منعکس می  ها  را هر چند اندک                 توده
 همواره زير تيغ سانسور و تاخت و تاز                                
حاکميت جمهوری اسالمی، که هم اکنون                
فقر، فحشاء، دزدی، بيکاری، اعتياد و                      
استثمار شديد کارگران و زحمتکشان ابعاد             
بی سابقه ای به خود گرفته و شکاف طبقاتی           
تمام تار و پود جامعه را به سمت دو قطبی                
شدن به حرکت در آورده است، طبيعی ست           
که نويسندگان، روزنامه نگاران و به تبع آن          
مطبوعات و رسانه های کشور نيز به طور            

. مطلق از انعکاس اين مسائل خودداری  کنند  
مطبوعات و نويسندگان رسانه ای نيز بر                 
بستر تجزيه طبقاتی و قطب بندی اقشار                    
جامعه، در خواستگاه و تعلقات  منافع                         

بخشی از     .  طبقاتی خود قرارمی گيرند             
نويسندگان و رسانه ها، به تاسی از رژيم و             
دفاع از منافع طبقاتی خود، نه فقط مبلغ و                 
مدافع جمهوری اسالمی اند، بلکه خود در               
مقام بخشی از ارگان های سرکوب و                          
سانسور رژيم در مقابل نويسندگان و رسانه          

در عوض دسته    .  های منتقد قرار گرفته اند       
ای ديگر از رسانه ها در مواردی بخشی از           

.  دهند   مسائل مبتالبه مردم را انعکاس می              
آنچه هم اکنون باعث وحشت جمهوری                     
اسالمی شده تا بيش از هر زمان ديگر تيغ                
سانسور و فشار بر  مطبوعات را تيزتر                    

و گرنه     .  نمايد، اين دسته آخر هستند                   
مطبوعات وابسته به جناح مسلط رژيم، نه              
فقط از اين قاعده مستثنا هستند بلکه پاداش               

 .   هم می گيرند
 جمهوری اسالمی، به دليل ماهيت به غايت           
ارتجاعی، و تداوم نزديک به سه دهه از                   
رفتارهای ناهنجارش، در مقابله با تمامی                
مطالبات انسانی و مورد نياز توده ها، هم                 
اکنون به صورت رژيمی ويرانگر در مقابل         

 . کل جامعه قرار گرفته است
 بيان معضالت اجتماعی، فقر، بيکاری و               
عدم امنيت در درون جامعه، مقابله با اختناق        
و سانسور، دفاع از حق آزادی بيان، افشای            
رفتارهای ناهنجار حاکميت در مقابله با                   
جنبش های اجتماعی، بر مال کردن فساد،               
رشوه و دزدی های کالن سردمداران رژيم،         
افشای قراردادها و معامالت سری عليه                   
منافع توده ها و ده ها  مورد ديگر از                             

سياسی  توده ها،         -خواسته های اجتماعی       
جزء اولين وظائف و رسالت رسانه ای                     

. روزنامه ها و مطبوعات غير دولتی ست              
وظيفه ای که اجراء حد اقل و نيم بند آن                       
نيزمی تواند، کل موجوديت و بقاء جمهوری         

 . اسالمی را به چالش بگيرد
 با توجه به رسالت اين چنينی مطبوعات در           
قبال جامعه، سرکوب شديد نويسندگان و                  
مطبوعاتی که اندکی پا را از مرزهای تعيين         

گذارند، ريشه در ماهيت                شده فراتر می       
ارتجاعی و قرون وسطائی جمهوری                         

آنچه امروز از فشار و                   .  اسالمی دارد    
سانسور خبری، بر روزنامه ها می گذرد،             

 ساله ی جمهوری     ٢٨ادامه ی همان سياست      
اسالمی در برخورد با مطبوعات منتقد                     
است، که هم اکنون ابعاد وسيعتری به خود              

به راستی اعمال فشار و                  .  گرفته است    
محدوديت باز هم بيشتر مطبوعات، با کدام             

 انگيزه صورت می گيرد؟  
بدون شک، وحشت و سراسيمگی جمهوری         
اسالمی، در برخورد به رسانه های بعضا              
منتقد را، بايد در واقعيت های موجود جامعه         

با وجود سرکوب و اختناق حاکم بر                 .  ديد
جامعه، هم اکنون، دامنه ی مطالبات و                       
اعتراضات توده ها، در حال تعميق و                         

هر روزه در گوشه و        .  گسترش بيشتر است   
کنار کشور، اخبار متعددی از اعتراضات             
کارگران، دانشجويان، زنان، معلمان و ديگر      

و .  گروه های اجتماعی به گوش می رسد              
لذا، جمهوری اسالمی از وحشت انتشار                  
اخبار اين مبارزات، با توسل به سپر امنيتی           

روابط پنهان رسانه    "  و کشف هر روزه ی         
، پيشا پيش، شمشير از رو بسته        "ها با دشمن  

تا مطبوعاتی را که به نوعی بخواهند          .  است
خارج ازچهارچوب سيستم جمهوری اسالمی     

 افزايش فشار و سانسور بيشتر مطبوعات، با کدام هدف؟

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت



 ١ازصفحه 

 ١۴از صفحه 

 ۵٠۴ شماره ٨۶نيمه  اول تير   ١۵

ديگر که مقامات جمهوری اسالمی بسيار از         
راه .  آن خوششان می آيد، بگير و ببند است            

حلی که در روزهای اخير تحت عنوان                       
" جمع آوری معتادان پر خطر             "مضحک    
آنها می خواهند با اين جنجال ها        .  شاهد بوديم 

و تحليل ها به فراموشی بسپارند که علت                   
اصلی گسترش اعتياد، مناسبات سرمايه                   

. داری و حاکميت جمهوری اسالمی است               
اگر اين حرف ها و راه حل ها به درد چيزی            
می خورد تاکنون بايد اثری از نتايج اش می            

اما همواره ما شاهد جريان عکس آن،         .  ديديم
 .يعنی گسترش اعتياد بوده ايم

برای آن که بتوانيم کمی فراتر رفته و علت و     
ريشه رشد سرسام آور اعتياد را جستجو                   
کنيم، بايد ابتدا نگاهی به موقعيت انسان در              

 .مناسبات سرمايه داری بيندازيم
با پيدايش مناسبات سرمايه داری، نيروی                

کارگر برای امرار      .  کار به کاال تبديل شد          
معاش مجبور شد نيروی کار خود را مانند               

در اين ميان کاال     .  يک کاال به فروش رساند      
که محصول کار کارگر می باشد، با آفريننده          
ی خود هر چه بيشتر فاصله گرفت و به                      

 .چيزی جدا از آن تبديل شد
انسان .  انسان موجودی استثنايی است                  

موجودی است که با کار خود، طبيعت را در          
: به قول مارکس   .  خدمت خود قرار می دهد       

". طبيعت اندام غيرارگانيک انسان است              "
انسان از آگاهی و توانايی خود استفاده می                
کند برای تغيير شکل طبيعت و در اين ميان             

اما حيوانات  .  طبيعت را نيز بازتوليد می کند       
اين تفاوت   .  تنها خود را بازتوليد می کنند             

اما .  اساسی انسان با ساير موجودات است            
هنگامی که اين انسان در جامعه سرمايه                    
داری کااليی را توليد می کند که متعلق به                 
خود او نبوده، هيچ رابطه ای به صورت                   

جبر و   ملموس با آن ندارد و تنها از روی                 
 مجبور به فروش نيروی کار می             نياز خود  

شود، اينجا ديگر صحبتی از کار آگاهانه و              
همانطور که مارکس در             .  هدفمند نيست    

رابطه با کار کارگر در مناسبات سرمايه                  
کارش داوطلبانه نيست، بل    :  "داری می گويد  

کار کردن خود    .  که تحميلی و اجباری است       
نياز نيست، بل که وسيله ای است تا نيازهای          

اين که در     .  خارج از کار را برآورده کند            
نبود اجبار و از جمله اجبار فيزيکی، از کار           
مانند طاعون فرار می کنند، به وضوح                      

 ".خصلت بيگانه بودن کار را نشان می دهد
در اين مناسبات، طبيعت از انسان جدا شده و         
انسان به واقع اندام غير ارگانيک خود را از           

در اين شکل، انسان از قالب         .  دست می دهد   
موجودی استثنايی خارج شده و تنها برای                

 چرا ايران دارای باالترين آمار معتادين در جهان است؟
 سئوالی که جمهوری اسالمی از آن گريز می کند

به عبارتی ديگر    .   می کند   کارباز توليد خود     
 .تنها خود را باز توليد می کند

بيگانه شدن انسان از محصول توليدی خود             
اين بيگانگی به     .  به همين جا ختم نمی شود         

 .بيگانگی انسان از انسان نيز تسری می يابد
سر منشاء تمام اين از خود بيگانگی ها، کار            

 .بيگانه شده است
کار بيگانه شده، به همان        :  "به قول مارکس   

نحوه که فعاليت آزاد و خود انگيخته را به                 
 را  نسان ا نوعیوسيله بدل می کند، زندگی          

 .نيز به وسيله زيست فيزيکی تبديل می کند
آگاهی ای که انسان به واسطه تعلق به نوع               
خويش داراست، به سبب بيگانگی دگرگون           

 برايش  نوعیمی شود، به طوری که زندگی         
 ".بدل به وسيله ای صرف می شود

اين تعارض، يعنی تعارض بين انسان به                   
مثابه موجودی استثنايی با انسان جامعه                     
سرمايه داری، انسانی که تنها خود را                          
بازتوليد می کند و اين نتيجه مستقيم کار                     
بيگانه شده است، زمينه ی شکل گيری انواع         
گوناگون بحران های درونی برای انسان ها           
را فراهم آورده و او را در معرض آسيب                  

حال هر  .  های مختلف اجتماعی قرار می دهد     
قدر که ارتش بيکاران گسترده تر باشد، هر             
قدر که اين جامعه بيشتر در فقر غوطه ور                
گردد، هر قدر که انسان محدودتر و                              
محدودتر گردد به گونه ای که حتا در                           
چارديواری خانه ی خود نيز احساس آزادی          
نکند، اين بحران ها عميق تر و شديدتر می              

 .گردند
بيهوده نيست که معتادان به طور عموم از                
اقشار تهيدست جامعه هستند و بيماری های            
روانی در ميان اين اقشار از گسترده گی                   

 .فراوانی برخوردار است
و باز بيهوده نيست که در جامعه ايران که                 
ميليون ها انسان در زير خط فقر زند گی می           
کنند و آزادی های سياسی، اجتماعی و                       
فرهنگی آن چنان محدود و تنگ است، ايران         
در صدر ليست کشورهای دارای افراد معتاد        

 .قرار می گيرد
همان طور که مذهب تخدير روحی انسان در        
طول تاريخ بوده است، ترياک و ساير مواد             
مخدر نيز تخدير جسم و روح انسانِ  دربندِ               

 .مناسبات سرمايه داريست
انسانی که در جمهوری اسالمی هر روز                  

انسانی .  خود را بيشتر در بند احساس می کند       
که در دايره ی بسته خود به اعتياد پناه می                 

 .برد
به واقع معتاد، مريضی روحی است و بايد به   
عنوان يک مريض با او برخورد شده و                      

 .درمان گردد

اما در ايران معتاد را نه به عنوان يک                         
. مريض که به چشم يک خالفکار می نگرند          

معتادين را به جرم داشتن مواد مخدر و                       
استعمال آن دستگير می کنند، در حالی که او          
بايد درمان شده و مسبب بيماری او نيز                       
جامعه سرمايه داری و حکومت جمهوری              

 .اسالمی است
همه کشورهای سرمايه داری با معضل                     

اما اين معضل در           .  اعتياد روبرو هستند      
ايران به طور مثال با کشورهای اروپايی                 

اين واقعيت غير قابل     .  غير قابل مقايسه است    
انکار به اين دليل است که در ايران، ما با                  
مناسباتی در عقب مانده ترين و ارتجاعی                 

 . ترين شکل آن روبرو هستيم
جمهوری اسالمی برای معضل اعتياد راه               
حلی ندارد، چرا که مناسباتی که او از آن                   
پاسداری می کند علت وجودی  اعتياد و                     

 .گسترش سرسام آور آن است
تنها با از بين رفتن مناسبات سرمايه داری               
است که ريشه وجودی اعتياد از بين خواهد             
رفت و تنها هنگامی که به معتاد به عنوان                 
يک بيمار روحی نگريسته شود، می توان به         

 .درمان آن پرداخت
معتاد مريض است و          .  معتاد مجرم نيست      

 . مسبب آن مناسبات سرمايه داريست
 
 

حرکت  کنند، با وجود اينکه از کم ترين                     
آزادی برخوردار نيستند، همچنان در سيطره       

 .تهديد و ارعاب خود، نگه دارد
 اگر چه، اعمال روش های خود سانسوری و     
ه              ردن آن، نسبت ب ه ک ن ادي ه رای ن تالش ب
سرکوب عريان نويسندگان و مطبوعات منتقد      
رای                    ری ب ت م ه های ک ن زي جامعه، هميشه ه
ه       ان رژيم های ضد مردمی، دارد، اما همه نش
وده است             های تاريخی، بيانگر اين واقعيت ب
ه                     مل ی، از ج ردم د م ای ض م ه ه، رژي ک
اب و                 ا ارع ز ب رگ ی، ه الم وری اس ه م ج
ه از                    ت م آن دس ل د ق ه ان ت وانس ت وب ن رک س
ع             اف ن ه م نويسندگان و روزنامه نگارانی را ک
شان با منافع کارگران و توده های زحمتکش         
ه                    ان د و رس ن ن جامعه گره خورده است بشک

  های منتقد را به سکوت بکشانند

افزايش فشار و سانسور بيشتر 
 مطبوعات، با کدام هدف؟
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رای                 ه ب ان داگ های خود را در دو نسخه ج
دوستان و آشنايان خود در خارج از کشور                
ه                  ان را ب ت اي ه ه ام ارسال و از آنها بخواهيد ن

 . يکی از آدرس های زير پست کنند
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١۵در صفحه    

 راديو دمکراسی شورائی

شنبه، پنجشنبه و        راديو دمکراسی شورائی، روزهای يکشنبه، سه           
 شب به وقت ايران، روی      ٩ / ۵ تا   ٨ / ۵ی هر هفته، از ساعت        جمعه

 کيلو هرتز، پخش     ١٢١٢٠ متر، فرکانس     ٢۵طول موج کوتاه رديف      
 . شود می 

های صدای دمکراسی شورائی، همزمان از طريق سايت راديو             برنامه
، نيز پخش           org.radioshora.www://httpدمکراسی شورائی،    

 .شود می

١۶ 

 بيست و ششم ژوئن برابر با پنجم تيرماه،                
از .  روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است           

اين رو در روزهای اخير شاهد ارايه                           
آمارهای گوناگونی در مورد وضعيت اعتياد        

 .در ايران بوده ايم
 آمار اعتياد در ايران آن چنان وحشتناک                  
است که حتا مقامات حکومت اسالمی نيز                

ناگزير از اعتراف به آن شده و درباره ی                   
 به قلم     مجبورعوارض غيرقابل جبران آن          

 .فرسايی گشته اند
آمارهايی که می گويند ايران دارای باالترين         

آمارهايی که   .  ميزان معتاد در جهان است          
حاکی از وجود دو تا سه ميليون و هفتصد                  
هزار معتاد در ايران است که باز براساس               
آمارهای دولتی بين سيصد تا چهارصد هزار        

 .نفر از اين تعداد، معتادين تزريقی هستند
براساس آمار ارايه شده از سوی فرمانده                   
نيروی انتظامی، پنج هزار نفر در سال                      
گذشته بر اثر مصرف مواد مخدر در گذشته           
اند و باز فراموش نکنيم که نيمی از زندانيان          
کشور، محکومين جرايم مربوط به مواد                   

 .مخدر هستند
امروز  کمتر خانواده ايست که با مشکل                     
اعتياد در بين اقوام و يا ساير نزديکان خود              

اعتياد حتا در مدارس نيز              .  روبرو نباشد   
براساس آمارها دو در صد       .  جوالن می دهد   

از دانش آموزان و سه درصد از دانشجويان           
 .معتاد هستند

به جز اين، اعتياد عامل گسترش برخی ديگر       
از نابسامانی ها و مشکالت اجتماعی می                 

اعتياد عامل گسترش فحشا، جنايت و           .  باشد
 .دزدی در جامعه است

يکی ديگر از اين موارد، گسترش بيماری               
ايدز در ايران است که حکومت اسالمی                    
همواره سعی در پنهان کردن اين موضوع و          

شايد به  .  تابو ساختن از اين بيماری را دارد         
همين دليل است که آمار واقعی در مورد اين           

حتا بسياری   .  بيماری در دسترس نمی باشد        
واهمه دارند تا ابتالی خود به بيماری ايدز را         

به دليل    .  به نزديک ترين اقوام خود بگويند          
مصرف سرنگ به صورت مشترک،                        
معتادان تزريقی بزرگترين گروهی هستند که       
در معرض خطر اين بيماری قرار داشته و             

 .يا می توانند ناقل اين بيماری گردند
گفته می شود در ايران از هر پانصد نفر يک          
نفر به بيماری ايدز مبتال است که رقم بسيار            

 .بااليی محسوب می شود
اما چرا ايران دارای باالترين آمار معتاد در           
دنياست؟ ايران را چه شده است که امروز                
اعتياد، فحشا، خودکشی، قتل، دزدی در آن             

 بيداد می کند؟
کارشناسان دولتی و ليبرال به جای بررسی            
علت و ريشه اصلی معضل گسترش اعتياد،          
همواره سعی دارند داليلی بتراشند تا                           
مناسبات سرمايه داری را از اين مساله                      

از نظر آنها کسب لذت،        .  برکنار نگاه دارند   
مشکالت جنسی، دوستان معتاد و يا فراوانی         
مواد مخدر از جمله داليل اعتياد در نزد                     

راه حل های آنها نيز          .  انسان ها می باشند       
 .مانند تحليل شان به هيچ  دردی نمی خورد

از نظر آنها آموزش خانواده ها و افراد در                
مورد عوارض بد اعتياد و يا معاشرت با                   

راه حل  .  سايرين يکی از اين راه حل هاست         

 چرا ايران دارای باالترين آمار معتادين در جهان است؟
 

 سئوالی که جمهوری اسالمی از آن گريز می کند


