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  های جنبشی اجتماعیاتحاديه
  يابی کارگرانپاسخی مناسب به سازمان
  حشمت محسنی

يط تاريخ حيات جنبش کارگری کشور ما در يکی از دشوارترين شرا
 ناتوانی آارگران در عالوه براين دشواری . بردخود به سر می

 ،بار آنونىنيازهای ابتدايی زندگی در متن شرايط فالآت برآوردن
است که نه تنها حق تشکل بگر مصاف با رژيمى استبدادی و سرکو

- کند بلكه با تمام قوا آن را درهم میمستقل کارگران را  انکار می
  .شکند

 آرام اما استوار در جهت ،  جنبش کارگری83های سال از اولين ماه 
. های موثری بر داشته استای کارگری گامهاى تودهريزی تشکلپی

- ى اين پيكار در سالگيرى سنديکای شرکت واحد نخستين طليعهشكل
پاى تالش کارگران شرکت واحد، نهادهايی هم. هاى اخير بوده است
های کارگری، اتحاد ، کميته هماهنگی، اتحاد کميتهنظير کميته پيگيری

اين نهادها اگرچه تشکل . يکی پس از ديگری تکوين يافتند... بيکاران
- ی وجودی خود را تالش برای ايجاد تشکلای نبودند اما فلسفهتوده

بعدتر خيز بلند کارگران نيشکر هفت تپه . کردندای تلقى میهای توده
 سنديکای شرکت واحد رعدی در آسمان بی ابر گيرىداد که شكلنشان 

- نبود بلکه بازتاب و تجسم شرايطی بود که مبارزه براى برپايى تشكل
  .    داداى  را در دستور آارگران قرار مىهاى علنى، مستقل و توده

 در چنين شرايطی چنبش کارگری برای پيشروى در راستاى هدف ياد 
گرانه رژيم اسالمی را خنثی بهای سرکوآه سياستشده و براى آن 

 پاسخی مناسب تواند در اين شرايط،کند چه بايد بکند؟ کدام آرايش می
آيا توسل به قانون و حرکات قانونی کارساز است؟ آيا . تلقی شود

های علنيت با قانونيت برابر است؟ آيا تکيه يک جانبه بر خواست
آيا سياسی . های سياسی راهگشاستاقتصادی بی توجه به خواست

ی برد؟ رابطهها را زير ضرب نمیهای کارگری آنکردن شتابان تشکل
 ، دانشجويان،های اجتماعی نظير زنانجنبش کارگری با ديگر جنبش

ى جنبش آارگرى با احزاب چگونه و رابطه. کدام است... هاخلق
تواند در اين نوشته هايی از اين دست نمیاست؟ اين مسايل و پرسش

رسی قرار گيرد، در اين نوشته تنها به يک جنبه از اين مورد بر
يابی جنبش کارگری در شكل مناسب سازمان:. شودمسايل پرداخته می

  .ی کشور ماشرايط ويژه
- ها و استراتژی طرح،يابی جنبش کارگریدر پاسخ به معضل سازمان

- ها اشاره نمیاين نوشته به همه اين طرح. اندهای متعددی ارائه شده
کند که کند و فقط خود را به معرفی و مقايسه سه استراتژی محدود می

های يابی در نوشتههای ديگر سازمانطرح. ای هستنداز جنس اتحاديه
ها ديگری از اين قلم  مورد بررسی قرار گرفته که نياز به بازگويی آن

يابی کارگران های ارائه شده برای سازمانطرح). 1(جا نيستدر اين
  :بندی کردتوان در سه فقره صورتمیرا 

   سنديکای قانونی با نگاه معطوف به باال-1 
   سنديکای قانونی  با نگاه معطوف به پايين-2
   اتحاديه جنبشی اجتماعی -3

در . اندهايی است که در ايران ارائه شدهبندی ناظر بر بديلاين تقسيم
و ) 2(هاهای تاريخی متفاوت، طرحکشورهای ديگر يا در دوره
ای وجود دارد که بررسی يابی اتحاديهمختصات ديگری برای سازمان

جا خود را به بررسی جنبش ما اين. ی مرکزی ما نيستها مسالهآن
  .کنيمکارگری در شرايط ويژه ايران محدود می
  سنديکای قانونی با نگاه معطوف به باال

د  و در عمل هايی که برای سازمانيابی کارگری پيشنهايکی از طرح
فعاالن .  سنديکای قانونی با نگاه معطوف به باال است،تبليغ شده است

و مدافعان اين  نوع سنديکا، خواهان تشکلی هستند که قانون کار يا  
های جهانی آن را نامهقانون اساسی جهمورى اسالمى و يا مقاوله

هاد در اين مدل از سنديکا، اصل بر قانونيت اين ن. تصريح کرده است
است؛ و تالش فعاالن کارگری مدافع اين نوع سنديکا اقناع رژيم حاکم، 
برای پذيرش موادی است که خود رژيم در حقوق و قانون خود به 

اشاره به بندهايى از قانون کار يا قانون اساسی .  استرسميت شناخته
های جهانی ورد زبان اين بخش از کارگران نامهو يا موادی از مقاوله

ها اساسا در پى فشار از پايين برای ايجاد سنديکا نيستند  آن.است
آوشند مسير زنی با مقامات مىبلکه اساسا با نگاه به باال و چانه

 ،ساختار سنديکای مطلوب اين مدل. گيرى آن را هموار سازندشكل
های آن در پيشگاه رژيم  قانونی است که همه ارگان-ساختاری حقوقی

مدافعان اين نوع مدل تعمد دارند که به رژيم . استباز و قابل دسترس 

. کنندحاکم يادآوری کنند که دقيقا در چارچوب قانون دارند فعاليت می
- زيستی مسالمتهم"گرايی و اين ساختار سنديکايی با اصل سه جانبه

اين سنديکاها . کارگران با کارفرمايان و دولت انطباق ذاتی دارد" آميز
ها را کنند بلکه منافع مشترک آنيه را نمايندگی نمیتمايز کار از سرما

ی تنگاتنگی يابی به اين مدل از سنديکا رابطهروش دست. کنندبيان می
ی هاها در انتخاب شيوهآن. با ساختار و اهداف سنديکای مزبور دارد

مبارزه به اشکال قانونی توجه دارند و مذاکره با مقامات، 
از اشکال رايج و عمومی ... ماکن دولتیطومارنويسی، مراجعه به ا

. رودداران اين مدل از سنديکا به شمار میهای مبارزه طرفشيوه
آنچه که تا اين جا گفته شده است خصلت شماتيک دارد، و در اين جا 

- جا شايد موضع طرفداران اين نوع سنديکا با مدل بيان شده فرقيا آن
-  نوع سنديکا را بازتاب میاما مختصات اصلی اين. هايی داشته باشد

  .شناسانددهد و مدافعان آن را می
  سنديکای قانونی  معطوف به پايين

يابی کارگری ارائه  و در عمل تا طرح ديگری که در راستاى سازمان
  .يافته است سنديکای قانونی  معطوف به پايين استحدی تحقق

. کنندکيه میهای کارگر ت مدافعان اين مدل از سنديکا اساسا بر توده
ها آن. ها نه به باال، بلکه به نيروی خود کارگران استنگاه آن

خواهان تمايز مرزهای هويت کارگران از کارفرمايان و دولت حامی 
ها از منافع کارگران در چارچوب وضع موجود دفاع آن. ها هستندآن
سنديکای اين مدل . دهندکنند، اما به چارچوب موجود تن نمیمی

. دهدو ستيز کار عليه سرمايه را سازمان می. ای رزمنده استسنديک
مدافعان اين مدل از سنديکا خواهان ساختاری دموکراتيک، باز و 

های  قانونی است  که مشروعيت خود را نه از رژيم، بلکه دارای اندام
کند، و در صدد تحميل از روند انتخابات دموکراتيک و حقوقی اخذ می

اين مدل از سنديکا با مدل پيشين در .  قانونی استخود بر ساختارهای
 هرچند در اهداف و مضمون ،ساختار و آرايش سنديکايی تفاوتی ندارد

ى  سنديکا،ی مطلوب مدافعان اين مدلنمونه. فعاليت از هم متمايزند
مدافعان اين مدل از سنديکا، خود را تنها به .  شرکت واحد است
آنند بلكه بسته به بارزه محدود نمىهاى قانونى ماستفاده از شكل
اين مدل از . جويندهاى غير قانونى مبارزه نيز سود مىشرايط از شكل

سنديکا چه از لحاظ مضمون فعاليت و چه از حيث روش مبارزه از 
  . شوندمدافعان سنديکای قانونی با نگاه به باال از هم تقکيک می

  های جنبشی اجتماعیاتحاديه
ر جنبش کارگری ما ارائه شده اتحاديه علنی اما ثبت  طرح سومی که د

دهی کارگران از نقطه توليد فراتر در اين طرح، سازمان. نشده است
در اين طرح، دغدغه . گيردتری را دربر میرود و دامنه وسيعمی

. اصلی نه قانونی بودن تشکل، بلکه حضور موثر آن در عمل است
- رود و از آنها فراتر میی اتحاديههای تاکنوناين طرح اگر چه از مدل

شود ولی تاکنون در جنبش ما از سيمای هايی متمايز میها در حوزه
و در انتقال ادبيات مربوط به . ای برخوردار نبوده استنظری جا افتاده

تر در من پيش. اين نوع از اتحاديه کوتاهی بسيارى صورت گفته است
ام؛ در  خام و ابتدايی طرح کردههای متعددی در اين باره نکاتینوشته

های مربوط به شمارم و در پرتو بحثاين جا فرصت را غنيمت می
ی جنبشی اجتماعی نکاتی را به صورت عام و کلی اما در اتحاديه

های بحث اتحاديه.  کنمپيوند با شرايط مشخص جنبش کارگری بيان می
ه برای برون جديد اجتماعی  بحثی است که از  دهه هفتاد قرن گذشت

ها سه موضوع در اين بحث. ها مطرح شدرفت از بحران اتحاديه
 -ها؛ ب چالش با بوروکراسی در اتحاديه–الف : محوری برجسته بود

زنان، کارگران مهاجر، ( بندی طبقه و عطف توجه به آنتغيير اليه
نظير (های جديد  رابطه با جنبش-؛ ج...)بيکاران، کارگران پاره وقت

 در پاسخ به بحران  ...). محيط زيست، صلح، سبک زندگیزنان،
داد که ها و راه برون رفت از آن سه  گرايش خود را نشان میاتحاديه

 :عبارت بودند از
گرايش اول که رويکردی به پايين داشت و خواهان فعال کردن 1-

اين گرايش در مرزبندى با .  و عضو گيری از کارگران بود،اعضا
م بر اتحاديه، بر خصلت دموکراتيک اتحاديه تاکيد بوروآراسى حاآ

- اين گرايش اما کماکان درکى سنتی از اتحاديه را نمايندگی می. داشت
  . کردجان کلی از جمله کسانی بود که اين گرايش را بيان  می. کرد

ی مرکزی و گرايش دوم گرايشی بود که در عين حال آه بر هسته- 2
اکيد داشت، اما دامنه آن را گسترش ی طبقه کارگر تبخش برنشسته

ای طبقه کارگر را به ترکيب اتحاديه اضافه های حاشيهداد و بخشمی
کيم مودی يکی از مدافعان اين گرايش است که بر اين نکته . کردمی

های تاکيد فراوانی کرده است و  خواهان جذب بيکاران، جوانان، گروه
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ی جذب شعارهای ی ايدهاو حت. در اتحاديه شده است... جوارهم
جوار را در اتحاديه طرح کرده که برای های همبيکاران، جوانان، گروه

 .پردازمبحث ما از اهميت وافری برخوردار است که من بعدا به آن می
گرايش سوم گرايشی است که نه تنها دامنه سازماندهی را گسترش 3-
دهد و  به های جامعه تسری میدهد بلکه آن را به ساير بخشمی

 يکی از محققانی که ،پتر واترمن. های متعدد و برابر باور داردسوژه
ها  برخی از خصلت،در اين باره مقاالت متعددی به نگارش در آورده

بندی کرده ها را چنين صورت اين نوع اتحاديهاجتماعیهای و ويژگی
 :  است

 ارتباط فشرده با جنبش طبقات زحمتکش که فاقد اتحاديه يا •
بخش خردکااليی، کارگران خانگی، دهقانان، (پذير هستند اتحاديه نا
  ).ها و متخصصاندار، تکنسينزنان خانه

های دموکراتيک فراطبقاتی يا غير پيوند نزديک با جنبش •
های مردمی وابسته به کليساها، زنان، ساکنان محل، جنبش(طبقاتی

 )محيط زيست، حقوق بشر و جنبش صلح و غيره
 ای ايجاد يک جامعه مدنی قدرتمند و متنوعتالش بر •
پيوند با ساير متحدان بالقوه به عنوان شرکای برابر، دموکراتيک  •

و مستقل، بدون ادعا برای تحت سلطه در آوردن، پيشاهنگی يا الويت 
 )3.(در سازماندهی قدرت

  خصلت اجتماعی گرايش دوم و سوم نسبت ،شودکه مالحظه مىچنان
اين نوشته با . دهندنونی تفاوت معينی را نشان میبه سنديکاهای تاک

. داند گرايش دوم را اصولی و کارساز می،الهام از ديدگاه کيم مودی
های جنبشی اجتماعی  نظير سنديکای قانونی  وجه مشخصه اتحاديه

ها آن.  سازماندهی پيکار کارگران عليه سرمايه است،معطوف به پايين
کنند، بلکه برعکس تمايز منافع يندگی نمیوحدت کار با سرمايه را نما
ها ابزار مبارزه طبقاتی اند و از آن. کنندکار از سرمايه را بيان می

چنين در به کارگيری ها همآن. جويندادغام شدن در نظام دوری می
اشکال مبارزه، فرق چندانی با تشکل ياد شده ندارند و از اين نظر 

های آن چه اتحاديه. کندر جدا نمیها را از سنديکای مزبومرزی آن
  قبل از هر چيز ،کندجنبشی اجتماعی را از سنديکای مزبور جدا می

اگر سنديکای قانونی  معطوف به . ها استساختار و نيروی ترکيبی آن
 کارگران را در محل توليد و فراتر از آن در محل کار سازمان ،پايين
ی توليد و محل کار نقطههای جنبشی اجتماعی از اتحاديه دهد،می

چون محلی برای روند و محيط زيست کارگران را همفراتر می
يابی آصف بيات اين نوع سازمان. گيرندها در نظر میسازمانيابی آن
او در . کندمشخص می" های کارگری خيابانیاتحاديه"را به عنوان 
بت بين ی ديگر برای از ميان برداشتن رقايک شيوه"گويداين باره می

. های کارگری خيابانی استکارگران بخش غير رسمی، ايجاد اتحاديه
توانند صدها هزار نفر عناصر مجزا هايی هستند که میها سازماناين

های غير رسمی از هم را که ظاهرا در اين اقيانوس پهناور فعاليت
- ها و فروشندگان خيابانی میها، کارگاهبنگاه. شناورند گردهم آورند

انند برای بهبود کسب و کار خويش، حمايت از منافع خود در برابر تو
های رسمی و ساالران دولتی دست به اتحاديهداران و ديوانمغازه

کنيم اجتماعی بودن که مالحظه میچنان) 4."(غيررسمی بزنند
های جنبشی صرفا بر سازماندهی در محل توليد يا محل کار اتحاديه

ی اجتماعی اتحاديه در ه بر آن بر گسترش پايهتاکيد ندارد بلکه عالو
  .ها نيز تاکيد داردمحيط زيست آن

-  بنابراين اولين تفاوت سنديکای قانونی  معطوف به پايين با اتحاديه
اما .  اجتماعی در ترکيب اين دو نوع تشکل نهفته استهای جنبشی

شود اين است که اگر چه دامنه پرسش مهمی که بالفاصله مطرح می
ی  اما رابطه،يابدسازماندهی و ترکيب اين نوع اتحاديه گسترش می

آيا . ی مرکزی اين نوع تشکل اجتماعی با پيرامون آن کدام استهسته
های کليدی طبقه از همان نقشی در اقتصاد برخوردارند که مثال بخش

های طبقه دارای قدرت برابرند و  ی بخشپزخانه؟آيا همهکارگران کوره
توانند موثر عمل کنند؟ کدام بخش نيروی کار تعيين يزان میبه يک م

کننده قدرت کارگری اند؟آن نيرويی که به کننده و کدام بخش آن تکميل
چون تواند هملحاظ اقتصادی کارآيی دارد الزاما از نظر سياسی می

نيروی ضربت جنبش عمل کند؟ در ايران مشخص ما تناسب و روابط 
دوی کار و زحمت چگونه است؟ پرداختن به های مختلف اربين بخش

اما . طلبداين مسايل در اين نوشته ناممکن است و فرصت ديگری می
قبل از هر چيز بايد . بگذاريد در اين باره به چند نکته کوتاه اشاره کنم

به اين پرسش پاسخ گفت آه به طور کلی قدرت اردوی کار از کجا 
  گيرد؟نشات می

  : گويد اين پرسش و در تاييد نظر آرونويتز میکيم سايپس در پاسخ به

کنم که يک جنبش کارگری حداقل در دوران اوليه تكوين من فکر می" 
خود نوعی از جنبش اجتماعی است که نظم اجتماعی مستقر را به 

بخشد جايگاه کشد و مخصوصا آن چه به آن اهميت میچالش می
جنبش کارگری در حوزه يافتگى اوليه نمود سازمان. اجتماعی آن است

از اين رو جنبش کارگری . ی جامعه مستقر استتوليد، توزيع و مبادله
: اندهای اجتماعی ديگر فاقد آناز چيزی برخوردار است که گروه

مبادله . توانايی متوقف کردن و عمليات از درون فرآيند توليد، توزيع 
 بالقوه است اين موقعيت و همين نيروی اجتماعی). 1973آرنوويتز، (

  )5".  (سازدهای کارگری را با اهميت میکه جنبش
و " جايگاه اجتماعی"کنيم قدرت طبقه کارگر از که مالحظه میچنان
متوقف کردن و عمليات از درون فرآيند توليد، "آن در " توانايی"در

های کيم مودی نيز که بر گسترش پايه. نهفته است" توزيع و مبادله
های طبقه را هم ارز ی بخش همه، تاکيد فراوانی دارداجتماعی اتحاديه

يابی اين بخش از ی توليد و سازمانکند و اهميت و جايگاه نقطهنمی
  .داندی کليدی می نکته،هاکارگران را نسبت به ساير بخش

 اما ترآيب و ساختار نيروی کار در ايران چگونه است؟ جدا از اين که 
 يک ،لف طبقه چه نظری داشته باشيمهای مختنسبت به تناسب بخش

 بخش ،چيز در پيوند با ساختار نيروی کار در ايران روشن است
 به جز غول خفته يعنی کارگران نفت -برنشسته طبقه کارگر در ايران

تواند تاثيرات  می،بندی معينی مقاومت کندکه اگر برخيزد و در زمان
از همان اهميتی  -کارسازی بر سرنوشت جنبش کارگری بر جای نهاد

در اقتصاد ايران در برابر دولت برخوردار نيست که در ساير کشورها 
اين امر به دليل استقالل مالی نسبی دولت از طبقه مسلط . دارد

و نقش نفت در اقتصاد ايران که به  متولی آن يعنى . اقتصادی است
به عالوه اهميت . دولت ويژگی يک رژيم رانتی نفتی را بخشيده است

چون جوانان بيکار، ای طبقه کارگر ايران همهای حاشيهياسی بخشس
های حاشيه توليد هايی از زحمتکشان که با تودهزنان بيکار و بخش

پوشانی دارند؛ يا مزد و حقوق بگيران بخش خدمات نظير معلمان و هم
ی انقالب که در تجربهچنان. پرستاران بيش از ساير کشورها است

  . ها را مشاهده کرديمی آنايران نقش سياس
ی ى جنبشى اجتماعى و رابطههاجا به ترکيب اجتماعی اتحاديهتا اين

اما تمايز ميان  اين نوع اتحاديه با .  های آن اشاره شدبين اليه
شود، سنديکای قانونی  معطوف به پايين به همين نکته محدود نمی

ديه را هم در بر ی وجودی اين دو مدل از اتحابلکه مضمون و فلسفه
ها بر سياسی و تعرضی کردن ى اتحاديهبرخی در بحث احيا. گيردمی
ها و حرکت در راستاى تقابل با سرمايه تاکيد دارند و به قول آن

اين . کوبندمی" تهاجم ضروری نهادهای تدافعی"استفان مزاروش بر 
 ،ری اما در چارچوب ديگ،تفاوت و تمايز را  پتر واترمن  در دو محور

کند ها دو مطالبه را اضافه میکند و بر وظايف تاکنونى اتحاديهبيان می
اين دو . رودکه تا حد معينی از چارچوب  مطالبات حداقلی فراتر می

  :اند ازمحور عبارت
مبارزه بر سر کار مزدوری و مسايل آن، نه صرفا برای مزد و  "-1

ه بر فرآيند کار، شرايط بهتر؛ بلکه برای کنترل کارگران و اتحادي
کاری فرعی و جايی، مقاطعهآوری جديد، جابهگذاری، فنسرمايه
هايی چنين مبارزات و استراتژی. های آموزشى و کارآموزیسياست

در گفت و گو و عمل مشترک با جماعات دارای منافع مشترک، و 
مثال با طرفداران محيط زيست يا (برای جلوگيری از بروز شكاف 

  .يابندها سامان مىی افزايش اعتبار خواستو برا) زنان
 طرح مسايل اجتماعی در مقياس عمومی جامعه به خصوص در -2

- انظار کارگران و يا در اتحاديه که مبارزه عليه اقتدارگرايی، اکثريت
ساالری، اعتقاد به برتری يک جنس، نژادپرستی و ساالری، ديوان

 )6. "(گيردغيره را در بر می
هاى جنبشی اجتماعی  از دهند که اتحاديهنشان میاين محورها 

روند و به کنند و سپس از آن فراتر میهای حداقل شروع میخواست
ی البته رفتن به فراسوی مبارزه. دهندخصلت تدافعی مبارزه تن نمی

گرايانه نيست بلکه محصول منطق پيکار طبقاتی تدافعی امری اراده
ط کار و زيست شما ناگزيريد از آن برای دفاع از حداقل شراي. است

زمانى فردريک چهارم پادشاه آلمان گفته بود کسی که . فراتر رويد
های موجود را کند حتی همان حداقلهميشه در حال تدافعی مبارزه می

اى امر ثابتی نيست و مضمون مبارزه اتحاديه. تواند حفظ کندهم نمی
 .    کندير پيدا میدر فراز و فرود مبارزه طبقاتی تحول و تغي

- محور ديگری که مرز بين اين دو نوع تشکل را از هم  متمايز می
در اولی ما با ساختاری کامال .  ساختار اين دو اتحاديه است،سازد

ها و نهادهای قانونی دموکراتيک با اعضا و اساسنامه مشخص و اندام
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ايم که رو ايم؛ در دومی اما باساختاری روبهو با دفتر و دستک مواجه
استوار " اساسنامه نانوشته"  روابط درون آن بر،خصلت جنبشی دارد

است، ترکيب آن بيش از اين که بر اعضا و پرداخت حق عضويت 
 روابط درونی آن از هر نوع ،متكى باشد بر فعاالن کارگری تکيه دارد

ها و مناسبات سلسله مراتبی و اقتدارگرايانه به دور است و اين شيوه
ط را از درون کارخانه و تقويت روابط افقی و مستقيم بين رواب

مناسبات حاکم بر اين نوع اتحاديه به قول . کندآغاز میکارگران 
 متمرکز، ،دهى هرمیهای سازمانواترمن با فرا رفتن از مدل

های منعطف، دموکراتيک، بوروکراتيک و منجمد؛ و با تشويق مدل
. يابداى  سامان مىدر روابط شبکه ،افقی، غيرمتمرکز و خوديارانه

ساختار تشکيالنی اين نوع اتحاديه بيش از آن که از ساختار سازمانی 
ای است که به تر شبکه بيش،نهادی شده و عمودی  برخوردار باشد

" بندیشبکه"ى واترمن به گفته. شودطور افقی با هم هماهنگ می
های ها به شيوهاين جنبش" .تر به ارتباطات اشاره دارد تا نهادهابيش

اند و حداقل در بعضی دهی شدهپذير سازمان باز و انعطاف،غير رسمی
ها از سلسله مراتب و بوروکراسی و حتی گاه از قرار دادن زمينه

البته اتحاديه جنبش ) 7". (کنندشرايطی برای عضويت اجتناب می
سان های غير رسمی يا غيرسلسله مراتبی هماجتماعی با سازمان

های جنبشی اجتماعی عمدتا از چنين ساختاری اتحاديه. نيست
ها را دربر تواند آنبرخوردارند، اما اين امر مطلق نيست، و گاهی می

به عالوه اتحاديه جنبشی اجتماعی ضرورتا غير قانونی ) 8.(گيرد
توانند خود را ثبت و نيستند و حتی در کشورهای پيرامونی هم می

توان از اتحاديه کارگری فليپين  نام  عنوان نمونه میبه. قانونی کنند
چه در اين جا مورد تاکيد است مناسب بودن اين شکل از آن. برد

دهی در پيوند با شرايط ويژه و ساختار خاص اردوی کار و سازمان
زحمت ايران است و نه برشماری مختصات عام و فراگير برای هر 

  .جتماعی ا–های جنبشی نوع ساختار اتحاديه
 ، به جای سيستم نظارت از باال به پايين،در اتحاديه جنبشی اجتماعی

 وفاداری  و اطاعت کورکورانه در مبارزه؛ ارتباطات بر مبنای ،انظباط
- دهی میی مشترک سازمان، اعتمادهای متقابل و تجربهسرنوشتیهم

-اين مناسبات از درون کارخانه شروع می. آيندشوند و يا به دست می
شود و به سطح محله، منطقه و سرانجام در سراسر کشور گسترش 

ى جنبشی اتحاديه را در چند اگر بخواهيم تمايز و وجه مشخصه.  يابدمی
  :توان گفتمولفه خالصه کنيم می

   حقوقی–نامه رسمی تا بر اساس" نامه نانوشتهاساس"تکيه بر 1- 
ندگان، هوادران و کندهندگان، مشارکتسازمان(تکيه بر فعاالن 2- 

  تا بر اعضای رسمی) حاميان
 دهی عمودیهی افقی تا سازماندتکيه بر سازمان 3-
 ای تا نهادهای رسمیتکيه بر ارتباطات توده4- 
تکيه بر کارکرد هدايت و هماهنگی با خصلت سيال تا رهبری رسمی 5- 

 )9. (و ثابت و از باال به پايين
ساختار جنبشی تابع . رت دارد در اين جا يادآوری يک نکته ضرو

استراتژی اتحاديه اجتماعی  است و در خود و فی نفسه بدون توجه به 
از اين رو بين . کننده برخوردار نيست از اهميت تعيين،راهبرد آن

عنصرهای تشکيل دهنده اتحاديه اجتماعی جديد، مضمون فعاليت و 
تار جنبش يک اند و ساخکنندهترکيب اجتماعی اتحاديه عناصر تعيين

ساختار از "به قول چاندلر . رودها به شمار میمتغير وابسته به آن
از اين رو کسانی که بوروکراسی را ) 10". (کنداستراتژی پيروی می

 ، چه آگاه باشند و چه نه،داننداتحاديه می" قانون آهنين اوليگارشی"
به نمايش  غيرتاريخی و  جبرباورانه از ساختار را ،گرايانهدرکی ذات

ها يک ذات موهوم و ثابت، خارج از مناسبات حاآم بر آن.گذارندمی
 که ،دهند به اتحاديه نسبت می،هارغم خواست آنکارگران و حتى علی

اش، خود را متعين و متجلی به قول اهل منطق در جريان و صيروت
ها با ذاتی کردن بوروکراسی در اتحاديه درکی به عالوه آن. سازدمی
کنند بدين معنا که اين کارگران نيستند که رباوارانه را هم منعکس میجب

 يعنی –سازند بلکه ماده مخصوصی در اتحاديه ساختار را می
ی کارگران در سازد و توده است که اين تشکل را می-بوروکراسی

ها ساخت و بافت اين درک. اندها در برابر آن مقهور و  بی ارادهاتحاديه
های ويژه درون آن ، نفوذ يا عدم نفوذ سياسی  و بخشطبقه، اليه

ى مختلف بر طبقه، توازن قوای سياسی و باالخره هااحزاب و گروه
ها در آن به فعاليت گيرند که اتحاديهشرايط و متن تاريخی را ناديده می

  بحثها بوروکراسی در اتحاديهىگفتنى است آه مساله) 11(. اندمشغول
ها را تهديد از زمان مارکس و انگلس اين آفت، اتحاديه اى نيست وتازه
در قرن بيستم کسی که بر اين نکته بسيار پافشاری کرده . کرده استمی

 هواخواهى از  بود که بعدها به  آلمانىرابرت ميشل سوسيال دموکرات
تز او اين بود که هر تشکل و سازمان بزرگی به . گرايش يافتفاشيسم 

زمان با او رايت ميلز هم. غلتد و از آن گريزی نيستبورکراتيسم در می
 مهای اول قرن بيستحتی در در دهه) 12.(داشتباور  چنين تزی  بهنيز

 را نظرمکتبی در امريکا که به مکتب ويسکانسن معروف بود اين 
در دهه پنجاه قرن بيستم  در امريکا تزی رايج شد که . کردتئوريزه می

ها اگر چه  اتحاديه،بر مبنای اين تز. ف گشتمعرو" تئوری بلوغ"به 
خود دموکراتيک ى به اصصالح آودآى يا پاگيرى  دورهدرممكن است 
- می دردر دوران بلوغ خود لزوما و ذاتا به بورکراتيسم اما  ،عمل کنند

 . سازندو جوهر  و ذات خود را متعين می. غلتند
-يه آارگرى رزمنده هم در واقع تفاوت ميان يك اتحاد،مدافعان اين نظر

چون آوساتو در افريقاى جنوبى را با يك اتحاديه صنفی که بر مدار 
به عالوه کسی که در .  گيرندسازش کار و سرمايه بنا شده را ناديده مى

 کل يک اتحاديه ،ی وجود بوروکراسیو به بهانه" راديکاليسم"پوشش 
عی اتحاديه را با های اجتمای اعضا و پايه دارد توده،کندرا نفی می

به عبارت . راندهای بورژوازی و دولت با يك چوب مىرهبران و البی
ناديده . شودديگر تمايزی بين اعضا و رهبران سازشکار قايل نمی

 البته تنها مشکل ،های اجتماعی اتحاديه با رهبران سازشکارگرفتن پايه
های در پارهاين ديدگاه نيست؛ هم ارز کردن برخی از رهبران محلی که 

ها نقش فعال و غير قابل انکاری دارند با رهبران در سطح از اتحاديه
-داران اين نظر مرتکب میهايی است که طرفملی هم از جمله خبط

شود واقعيت اين است چه در همان طور که کيم مودی متذکر می. شوند
 قرن 90 و 70هاى  و در دهه،جنگ اول و چه در جنگ جهانى دوم

ها در فعاليت، اعتراض و های اجتماعی اتحاديه نقش پايه،گذشته
 و داغ کردن زير پای رهبران اتحاديه در مبارزه ،هاى کارگریاعتصاب

های درخشان عليه تعرض سرمايه و دولت حامی آن يکی از برگ
گويد کيم مودی در اين باره می. رودمبارزات کارگری به شمار می
ها بيش از آن که از سر صدقه  اين سالفعاليت و مبارزه کارگری در

ها و کارگران خارج از سنديکاها رخ داده باشد از سوی نيافتهسازمان
ها به پيش رفته است و به ى  اتحاديهها و آارگران متشكل در بدنهپايه

  .سهم خود نتايج مثبتی به بار آورده است
ها را بر حاديههای اين سه مدل از اتتا اين جا تمايزها و برخی شباهت
اکنون پرسشی که در برابر ما . اندشمردم که در جنبش ما ارائه شده

هاى ساختار ها با ويژگىکدام يک از اين مدل: گيرد اين استقرار می
تری تواند از ادامه کاری بيشطبقه کارگر در جامعه ما انطباق دارد و می

نظر من از بين سه به . در برابر فشارهای رژيم اسالمی برخوردار باشد
مدل ارائه شده، اتحاديه جنبشی اجتماعی کامال با شرايط مشخص کشور 

های های ساير جنبشاين طرح تنها برگرفته از تجربه. ما انطباق دارد
کارگری در دنيا نيست، بلکه عالوه بر آن برخاسته از شرايط مشخص و 

گ و زندگی ای است که جنبش کارگری کشور ما در آن به نبرد مرويژه
  :اندازاين شرايط در فشرده ترين بيان عبارت. دست زده است

 ، مذهبی– رژيم جمهوری اسالمی به مثابه يك رژيم ايدئولوژيک -الف
کند تابد و با تمام قوا تالش مینهادهای مدنی مستقل از دولت را برنمی

  . راهه بکشاندها را در نطفه خفه کند يا به بیآن
دهد که ت و ساخت طبقه کارگر در کشور ما نشان می نگاهی به باف-ب

-ما با يک مشكل ساختاری از نقطه نظر ضعف تمرکز آارگران در شاخه
های صنعتی، خدماتی و کشاورزی روبه رو ايم؛ و کماکان در ساخت 
جامعه روابطی وجود دارد که هنوز زير سلطه آامل سرمايه قرار 

. اندار را در خود جذب کردهاند اما بخش عظيمی از نيروی کنگرفته
طبقه کارگر کشور ما از نظر اجتماعی سخت ناهمگون و به لحاظ توريع 

به عالوه از منظر بافت ملی و جنسی . جغرافيای به شدت نامتمرکز است
به لحاظ . ای قرار داردبسيار متنوع است  و  در پراکندگی خرد کننده
ه وقت، بخشی مقاطعه حقوقی برخی از کارگران قراردادى، بخشی پار

-تر میاند که وحدت نداشته کارگران را بازهم شکننده...  کار 
  ).13.(سازند

ها، ى توليد بدون به ميدان آمدن شاخه سازماندهی کارگران در نقطه-ج
 ،ایهای حاشيههای ديگر نظير زنان، جوانان بيکار، بخشاقشار و اليه
 بلکه ،رابر رژيم سازمان دهدتواند نيروی موثری را در بنه تنها نمی

تواند در دراز مدت بقای خود را اگر در امر سازماندهی موفق شود نمی
 ) 14(. حفظ کند

اگر اين محورها را بپذيريم که برخی مختصات نيروی کار ايران را 
دهد نوع سنديکای معطوف به پايين نسبت به اتحاديه جنبش بازتاب می
های جنبش کارگرى را بسيج نمايد و از تی ظرفيتواند همهنمی اجتماعی

محدوديت کارآيی اين نوع سنديکا نه . کارآيی محدودتری برخوردار است
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پذير آن در زير ساطور يک رژيم فاشيستی، بلکه به خاطر ساختار ضربه
-عالوه بر آن به خاطر تمرکز در محيط کار و ناديده گرفتن ساير بخش

 تمرکز آن بر سازماندهی در محيط هر چند تاکيد و. های طبقه هم هست
کار نبايد تحت هيچ شرايطی ناديده گرفته شود و ارزش آن را انکار 

جدا از شرايط ساختاری که جنبش کارگری در آن دست به نبرد . کرد
زند، نگاهی به شرايط جاری کار و پيکار  و آرايش حريفان در حال می

بنابراين وجوه . سازدمینبرد نيز، ضروت برپايی تشکل فراگير را موکد 
  :دهدی شرايط حاضر  و توازن قوای کنونی نشان میمشخصه

کند؛ بدين جنبش کارگری ما کماکان در چارچوب تدافعی مبارزه می1 - 
مزد و بهبود شرايط کار، بلکه برای  معنا که عمدتا نه برای افزايش دست

وگيری از مزدهاى عقب افتاده، جلچون پرداخت دستهايى همخواست
تر به عبارت روشن. پردازدبه نبرد می... ها، تثبيت قرادادهای کاراخراج

آارگران عمدتا نه برای بهبود شرايط و موقعيت خود، بلکه برای 
هاى تر شرايط زندگی خود به مقابله با تهاجمجلوگيری از تخريب بيش

  خيزند داران و  رژيم بر میسرمايه
گيرد که جنبش کارگری با ی صورت میاين مبارزه در شرايط2 - 

ی واحد  مبارزه در محدوده،استقاده از مبارزه قانونی و فراقانونی؛
توليدی يا محل کار و فراتر از محيط کار؛ و با استفاده از همه اشکال 

  .برد يک نبرد گرياليی، موضعی و فرسايشى را به پيش می،اعتراضی
د که از يک طرف جنبش رواين مبارزه در شرايطی پيش می 3 - 

يابد و با فداکاری يابی را درمیکارگری نياز سوزان به تشکل و سازمان
 در دستور قرار داده است؛ و از 83ريزی آن را مخصوصا از سال پی

طرف ديگر رژيم اسالمی، با ارزيابی دقيق از اين مرحله از برآمد 
عاالن را با توده کند حلقه ارتباط ف تالش می،کارگران برای ساختن تشکل
گيری، زندانی و باال بردن هزينه فعاليت کارگران قطع کند و با دست

 .گران جنبش کارگری را مختل سازدنقش سازمان
ترين در چنين شرايطی هر طرح معطوف به سازماندهی بايد بتواند بيش

نيرو را گردآوری کند و از سويی ديگر بتواند چاقوی تيز سرکوب رژيم 
 .تواند آن را بی اثر سازدتا آنجا که میرا کند و 

 البته طرح اتحاديه جنبشی اجتماعی اگرچه در برابر سنديکای رسمی 
 اما در برابر سنديکای معطوف به پايين قرار ،معطوف به باال قرار دارد

تواند سنديکای  اجتماعی میبه عبارت ديگر اتحاديه جنبشی. ندارد
هر . تواند به آن محدود شوداما نمیمعطوف به پايين را در بر گيرد 

-ى توليد محدود میای که مضمون فعاليت خود را تنها به نقطهاتحاديه
گيرد، در حالی که سنديکای کند در اتحاديه جنبشی اجتماعی جای می

  .تواند اتحاديه جنبشی اجتماعی را در بر گيردمعطوف به پايين نمی
ترين سياست اين اريم و خطرناکدهی نياز دی اشکال سازمانما به همه

ها را در برابر هم قرار دهيم و يا با برخورد لوکس است که اين تشکل
ما در شرايط کامال تدافعی قرار داريم و به هر ذره از . ها را نفی کنيمآن

  .انرژی، مقاومت و فداکاری در جنبش کارگری احتياج داريم
 هيچ شرايطی نبايد به  مرزبندی با مدل سنديکای قانونی البته تحت

ای شود خواهد تودهتشکلی که می.معنای نفی مبارزه قانونی به شمار آيد
. تواند از امکانات و ابزارهای قانونی استفاده نکندای بماند نمیيا توده

هاى قانونی نيست، بلکه بحث بر سر نفس استفاده از امکانات و ابزار
ارچوب امکانات و ابزارهای بحث بر سر محدود کردن فعاليت خود در چ

-ی غيرقانونی هيچ يک فىی قانونی و مبارزهپس مبارزه. قانونی است
تواند خبط گاهی اوقات قانونی نکردن مبارزه می. نفسه مقدس نيست
ی مبارزه است نه نقطه به عالوه قانونی شدن نتيجه. بزرگ به شمار آيد

ها ديکاها و اتحاديهدر هيچ کجای دنيا مسير تکوين سن. عزيمت مبارزه
ها های قانونی عبور نکرده است بلکه بر عکس اول اتحاديهاز از راه

قانونی شدن اتحاديه . انداند و سپس خود را قانونی کردهشکل گرفته
جنبشی اجتماعی در ايران به احتمال قريب به باال چنين مسيری طی 

  )15.(کندمی
ای به آن نياز های تودهتشکلريزی آنچه که کارگران ايران در دوره پی

-تالش برای سازمان. های متناسب با اين شرايط ويژه استدارند تشکل
يابی به آن اگرچه يکی از نيازهای حياتى يابی اين نوع تشکل و دست

رود اما بدون تشخيص منطق مبارزه طبقاتی در ايران به شمار می
ريزی اين نوع یکم در دوران اوليه پمبارزه در شرايط سرکوب، دست

تواند دود شود و به هوا های فداآارانه کارگران می تالش،هااتحاديه
دهی و مبارزه در شرايط به نظرم منطق و قانون طاليی سازمان. برود

ی دامنه: سرکوب و زير تسلط يک رژيم وحشی پليسی عبارت است از
ات بايد هرچه تر باشد؛ مطالبایتر و تودهيابی بايد هرچه گستردهسازمان
تر خصلت عمومی، فراگير و حداقلی داشته باشد؛ اشکال مبارزه بيش

تر خصلت گرياليی، موضعی و موردی داشته باشد و تا بايد هر چه بيش

تواند از رويارويی با رژيم مخصوصا در دوران اوليه تکوين آنجا که می
ارگری متناسب با آرايش نيرو و گردآوری قوا جنبش ک. خود پرهيز کند

تواند مطالبات خود را تعميق دهد، اشکال جديد مبارزه را در دستور می
قرار دهد و فراتر از آن با تمام قوا رژيم و نظم موجود را به چالش 

اما اين امر قبل از هر چيز و پيش از هر چيز، مرهون گردآوری . کشد
. بستگی و به ميدان آمدن اردوی کار و زحمت استنيرو، جلب هم

 به تجمع، تشکل و ،ی مبارزهش ما بيش از راديکاليسم در شيوهجنب
ناديده گرفتن اين منطق و قانون طاليی . گردآوری نيرو  نياز دارد

ی يک رژيم فاشيستی جز هرز دادن نيرو و انرژی، مبارزه در زير سلطه
جز دريافت ضربات خرد کننده، جز گسست در مبارزه و انتقال تجربه از 

  )16.(ای در بر نداردديگر نتيجهنسلی به نسل 
يابی مناسب و منطبق با شرايط ويژه، و رعايت اتخاذ سياست سازمان

منطق مبارزه در پيکارهای طبقاتی در کشور ما، هنوز به معضل 
پرسش . گويدهايی مختلف جنبش کارگری پاسخ نمیبندی بخشمفصل

ی اقشار در شرايط پراکندگی ساختار: مرکزی در اين باره اين است
های گوناگون اين جنبش بندی بخشمختلف طبقه کارگر ايران، مفصل

دهد؟ آيا از طريق همکاری و توافق رهبران عملی اين چگونه رخ می
 و يا از ،های يک ديگر يا از طريق جذب خواست،ها در مبارزهبخش

ها و امکانات مايهدست) 17(طريق توافق پيرامون مطالبات مشترک؟
اند ؟ محيط زيست های مختلف طبقه کارگر در کشور ما کداماتصال بخش

تواند به محل پيوند بين کارگران تبديل شود؟ کارگران تا چه اندازه می
های متنوع  توانند نقش ميانجی ميان اليهکارگران بيکار تا چه ميزان می
های  هم اکنون موجود مخصوصا شورای آارگران را بازی کنند؟ تشکل

توانند در خدمت اين امر قرار های کارگری چگونه میشکلهمکاری ت
دهند هايی از اين دست نياز سوزانی را نشان میها و پرسشگيرند؟ اين

که بايد پاسخ بگيرند؛  امری که متاسفانه چپ ايران به آن بی اعتنا 
چون گردآوری اخبار کارگری و منعکس بيل زدن زمين نرم، هم. است

رود اما تحت  در جای خود کار با ارزشی به شمار می اگرچه،هاکردن آن
تواند جای خالی پرداختن به اين معضالت واقعی و هيچ شرايطی نمی

ما نياز داريم که از . کننده برای پيشروی جنبش کارگری را پر کندتعيين
دستيابی به . مان تصور روشنی داشته باشيممسير راهپيمايی جنبش

يابی البته الزم است اما به هيچ وجه کافی اندرکی درست از منطق سازم
برای تحقق اين امر ما به بيش از يک تصور روشن از منطق . نيست

ريزی لحظه به لحظه و آجر به آجر تشکل پی. يابی احتياج داريمسازمان
های منعطف نياز ی استوار و تاکتيکدر شرايط سرکوِب ايران به اراده

  2008 مای 14                                                          .دارد
..................................  

  :منابع
  :کارگرنگاه کنيد به مقاالت من در سايت راه 1-
  نابرابری ملی در ميان جنبش کارگری - 
  کارگرینابرابرسی جنسی در ميان جنبش- 
 نوفهای کوچک و صيابی کارگران کارگاهضرورت سازمان- 
 دهی کارگران در محيط زيست ضرورت سازمان-

 و در نقد مواضع منصور حکمت، کاک پوالد، ايرج آذرين، محسن 
حکيمی، و ديگران که خصلت غير فرمال تشکل علنی در شرايط 

چنين کاربرد مدل جنبش اجتماعی در هم. سرکوب تشريح شده است
حول در آرايش تپيوند با جنبش زنان نگاه کنيد به مقاله با ارزش 

 .سارا لقمانی، مدرسه فمينيستی کمپين، محتاج فداکاری و هوشمندی
همکاری (ها را به اتحاديه صنفی، اتحاديه ائتالفی کيم مودی اتحاديه-2

کند اما در آثار سليگ ، و اتحاديه جنبشی اجتماعی تقسيم می)احزاب
 پرلمن، ويکتوريا بونل و کيم سايپس سه تيپ اتحاديه کارگری 

به عنوان مثال " جنبش اجتماعی"و " اتحاديه سياسی"، "اقتصادی"
  .اندمطرح شده

 فرهنگ و -های جديد اجتماعی، انترناسيوناليسم، ارتباطات اتحاديه-3
  .آزاد.پيتر واترمن، برگردان ح. همبستگی در يک چارچوب

ی زنان احمدآباد های اتحاديه آصف بيات در اين باره از تجربه-4
ر هند و تجربه مبارزه در آامريکای التين و به طور ويژه گجرات د

در آمريکای التين فعاالن : نويسداو می. کندآفريقای جنوبی ياد می
توانند کنند میهای فقير زندگی میهای کارگری که در محلهاتحاديه
های دهی و مشارکت را از محل کار خود به محلهی سازمانتجربه

ه ساکنانی که فاقد تجربه مشابه هستند به سکونت خويش و آن دست
شايد . باشند منتقل سازندويژه زنان که بازيگران اصلی در محالت می

تر ذکر يک نمونه از افريقای جنوبی اهميت چنين مشارکتی را روشن
 در افريقای جنوبی 1986-1987های مبارزات سياسی سال. سازد
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سياهپوستان، از . اخترا فراهم س" قدرت مردم"مبنای مادی ايجاد 
ی طريق اشکال مختلف مقاومت، به گفته مورفی موراب رهبر جبهه

-محله. ساختند" ناپذيرحکومت"توانستند خود را ) UDF(متحد مقاومت
سپس خالء . نشين خود را از کنترل دولت آزاد ساختندهای سياه پوست

شکالی پر شد که ا" قدرت ايتدايی مردم"قدرت به وجود آمده به وسيله
های کارپردازی، شوراهای نمايندگان های دفاع، سازمانمانند کميته

های آموزان و به ويژه کميته دانش- مربيان-دانشجويان، انجمن اوليا
هايی، های ما چنين بحثهرگز محله:"به گفته موراب. خيابانی داشت

چنين مشارکتی، چنين نمايندگی مستقيمی را به چشم خود نديده بود که 
پوستان معمولی آفريقای جنوبی را نه تنها فعاالن سياسی بلکه حتی سياه

شان مثل يک تکه چوب رام و مطيع بودند دربر که در تمام طول زندگی
مشارکت کارگان، : دموکراتيک کردن روند آزاد سازی. "گرفتمی

، آصف بيات، برگردان عليرضا طيب، اطالعات "سياست تعديل و توسعه
  124ی، صسياسی اقتصاد

های جديد در بندی نظری برای اتحاديهتوانيم از يک مفهوم آيا ما می-5
افريقای جنوبی و فراسوی آن استفاده کنيم؟ کيم سايپس، برگردان 

  . زاگرس جنگلی
 فرهنگ و -های جديد اجتماعی، انترناسيوناليسم، ارتباطات اتحاديه-6

  .آزاد.پيتر واترمن، برگردان ح. همبستگی در يک چارچوب
  .132 جامعه شناسی معاصر، کيت نش، محمدتقی دلفروز، ص-7
  .جا همان-8
يک مدل جديد اتحاديه برای نظم جديد : اتحاديه  اجتماعی جديد-9

  .آزاد.جهانی، پتر واترمن،ح
های اجتماعی دوناتال والپورتا، ماريو ديانی ای بر جنبش مقدمه-10

  .219محمد تقی دلفروز، ص
وزبه به عنوان يکی از آخرين نمونه از اين برخوردها  رفيق تقی ر-11

خصلت بوروکراتيزه "گويددر انکار ضرورت مبارزه برای اتحاديه می
ها سبب شده که اتخاذ اين ويژگی. شدن و ميل نيرومند سازش طبقاتی

گيری در تصميمات به نوک هرم و رهبران منتقل شده و نقش تصميم
بورژوازی نيز با دامن زدن به چنين مجامع عمومی به حداقل برسد و 

های بسته ها درپشت دربتمرکزی در خريد رهبران و چانه زنی با آن
، )1بخش(های فعالين کارگریپيرامون چالش."(دست باال را داشته باشد

  .تقی روزبه
 سال پيش منصور حکمت اين نکته را بيان کرده 20در ايران حداقل 

و در همان . کردای نمیها اشارهن ايدهبود هر چند هيچ وقت به ماخذ اي
موقع جواب خود را دريافت کرده بود که ناگزير شد از موضع خود عقب 

ای يابی اتحاديهنشيند و اعالم کند که هر کس که آجری بر آجِر سازمان
 سال رفيق 20تازه بعداز . کنددر ايران بگذارد او از اين امر استقبال می

يابی تحويل جنبش رف مشخصی برای سازمانروزبه به جای اين که ح
  . دهدهای کهنه و جواب گرفته را تحويل ما میکارگری دهد دارد حرف

های کارگری، ريچارد هايمن ، شناسی اتحاديه مارکسيسم و جامعه-12
در سنت مارکسيستی تا .  ويژه جنبش کارگری7رياحی، بيدار شماره . ح
را به عنوانی يک " نين اليگارشیقانون آه"دانم کسیجا که من میآن

توان بر آن فايق آمد ی ذاتی اتحاديه که تحت هيچ شرايطی نمیپديده
به عنوان نمونه پری اندرسون در پاسخ به . مورد تاييد قرار نداده است

-های صنفی بريتانيا کهنه و ديوانامروزه اکثر اتحاديه"گويداين تز می
 از اعتماد بی چون و چرای هاآن. است) بوروکراتيک(ساالرانه 
شرکت تعداد کمی از اعضا در انتخابات . شان برخوردار نيستنداعضای
 زبانزد - تنها وسيله صوری که اعضا برای کنترل اتحاديه دارند-اتحاديه
-راستی بودن و ميان حال بودن بسياری از رهبران اتحاديهدست: است

سلما درست نيست م. های صنفی هم علت اين وضع است هم معلول آن
وجود داشته باشد که " قانون آهنين اليگارشی"که قانونی جبری به نام

آفريند که ای آمرانه میناپذيری يک بوروکراسی اتحاديهبه طور اجتناب
اين مفهوم صرفا همان . در برابر نيازهای اعضايش بی تفاوت است

. نامدمی" عوارض متافيزيکی بوروکراسی"چيزی است که الوين گولدنر
های صنفی، هر اندازه بزرگ، هيچ دليل اساسی وجود ندارد که اتحاديه

نتواند از يک دموکراسی با شرکت وسيع اعضا متکی بر حق پرس و 
ها چنين دموکراسی را اين که اتحاديه: جوی آنان برخوردار باشند

يابی نيست های کور سازمانآورند ناشی از ضرورتمعموال به دست نمی
به عبارت . کننداشی از محيط سياسی است که در آن فعاليت میبلکه ن

های صنفی را بايد به کمک ماهيت ديگر، فقدان دموکراسی در اتحاديه
پری اندرسون، حدود و "داریسرمايه:نظامی فهميد که در آن مندرج اند

  .امکانات عمل اتحاديه صنفی، شاپور اعتماد

يون نفر در يک ميليون  و به عنوان نمونه بيش از دوازده ميل-13
دهی اين نيروی عظيم اند که سازمانسيصد هزار دار قالی به کار مشغول

ی توليد و از طريق مجمع عمومی اگر نگويم ناممکن سخت در نقطه
  .ماندتر به شوخی مینمايد يا به عبارت صريحدشوار می

- میسوسياليستی بازگشت به سنت رفيق امير پيام در مقاله -14
-های مستقل و تودهجنبش کارگری فقدان تشکل ترين ضعفمهم:"نويسد

توجهی فعالين سوسياليست  چنين کمهای کار و همای کارگران در محيط
تالش  ر و نيز نبودهای کاای کارگران در محيطدهی تودهبه سازمان

واقعيت اين است ". باشدها مینقشه مند و متمرکز برای ايجاد اين تشکل
های کار دارد و دهی کارگران در محيطی اهميتی که سازمانکه با همه

تاکيدهای درست بسياری از فعاالن جنبش کارگری بر ضرورت اين 
يرون از يابی کارگران در بدهی؛ به مساله سازمانسطح از سازمان

 با -های مختلف اردوی کارهای کار و اتصال و پيوند ميان بخشمحيط
  .شود عنايت نمی-توجه به ويژگی ساختاری طبقه کارگر در ايران

رياحی، نشر . اتحاديه، دموکراسی، ديکتاتوری، فرانتس نويمان، ح-15
  .بيدار
ش  آذر در جنب16توان در برگزاری مراسم  يک نمونه اخير را می-16

دانشجويی مشاهده کرد که ضربات مهلکی بر نسل جديد چپ وارد کرده 
  .است
توان به تجربه های کارگری میيک نمونه موفق از تجربه جنبش-17

احساس "نويسددانيل سينگر در اين باره می. سوليدارينوش مراجعه کرد
همبستگی قوی که بين کارگران وجود داشت يکی ديگر ازخصوصيات 

سازی، بش بود، به عنوان مثال کارگران کارخانه کشتیبارز اين جن
زنی زيادی برخوردار نبودند های پرستاران را که از قدرت جانهخواست

  ". های خود ارائه کردندبه صورت بخشی از خواست
سوئيزی، دانيل سينگر ، پيتر . م. ساخت اقتصادی و جنبش کارگری، پل 

    .148گرين، ترجمه علی مازندارنی،ص 

…………………………………… 
 اعتراضات گسترده کارگران نيشکر هفت تپه

 به سطح شهر شوش کشيده شد
گزارشاتی رسيده از شهر شوش ، کارگران نيشکر هفت تپه که از 
صبح امروز در مقابل فرمانداری اين شهر دست به تجمع زده 
بودند،و شعارهای عليه بی لياقتی و بی عملی کارگزاران شهرستان 

اين تجمع .  عامل شرکت نيشکر هفت تپه می دادند شوش  و مدير
  .چندين ساعت در مقابل فرمانداری شوش ادامه يافت

 سپس کارگران  از فرمانداری شوش و در خيابان اصلی شهر به 
سمت بازار راهپيمائی کردند که در اين راهپيمائی  کارگران شروع 

ير بی لياقت مد: به شعار دادن کردند شعارهای آنها عبارت بودند از
 ساله 20ساعدی / استعفا استعفا ، مدير بی کفايت نمی خواهيم 

 سال نماينده اين 20منظور ساعدی نماينده شوش که (نمخواهيم 
در مسير اين راهپيمائی تعداد زيادی از مردم بخصوص ) شهر است

از طرفی . جوانان اين شهر به صفوف راهپيمائی کارگران پيوستند 
اشينها که از آنجا عبور می کردند با بوق زدن از ديگر رانندگان م

  .کارگران حمايت می کردند
 در طی مسير يکی از افراد وزارت اطالعات که قصد فيلم برداری از 
کارگران داشت با اعتراض شديد آنها مواجه گرديد و ناچار به ترک 

در اين اثنا مامورين  نيروی انتظامی به حمايت از . صحنه گرديد
ن وزارت اطالعا ت که در حال فيلم برداری از کارگران بود ماموري

  .ند نمود و شروع به ضرب و شتم تعدادی از کارگران  کردند
کارگران اعالم کرده اند که در روزهای آينده اگر به خواسته های 
خود نرسند به شيوه های مختلف اعتراضات خود را شدت خواهند 

  .بخشيد
ستار حمايت کارگران شرکت ملی نفت کارگران نيشکر هفت تپه  خوا

  .و ساير کارگران ايران از خواسته های خود هستند
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ، از اعتراضات  کارگران 
برای بدست آوردن حقوق خود حمايت می کند، و از سازمان جهانی 
کار خواهان پايان دادن به سوکت خود در مقابل سلب حقوق اوليه 

ان  ايران است و همچنين از سنديکاهای کارگری جهان کارگر
  .خواهان حمايت از کارگران ايران است
  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

 2008 مه 11 برابر با 1387 ارديبهشت 22
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 آيا مارکس همچنان روز آمد است ؟
  و پنجمين سالگرد در گذشت مارکس در بزرگداشت يکصد و بيست 

 
 تلويزيون برابری با آقا محسن –در اين بخش گفتگوی راديو 

 .حکيمی به نوشتار تبديل می شود 
 –با سالم خدمت آقای محسن حکيمی که دعوت راديو   : برابری

آقای . تلويزيون برابری را پذيرفتند و در اين گفتگو شرکت می کنند 
پنجمين سالگرد مرگ مارکس هستيم و بهمين حکيمی در صدو بيست و 

بهر حال . دليل گفتگوئی را پيرامون نقطه نظرات مارکس خواهيم داشت 
حدود صدو پنجاه سال که از نقطه نظرات مارکس می گذرد، آيا درک 
مارکس از پروژ ه ی سوسياليسم در جهان معاصر همچنان معتبر است ؟ 

ياليسم برداشت داشت در زمان با توجه باينکه آنچه که مارکس از سوس
" حيات خودش شکل نگرفت و آنچه که نيز در قرن بيستم و بعنوان 

در کشورهای بلوک شرق بوجود آمد، شکست " سوسياليسم واقعًا موجود
خورد ؟ شما چه نظری در اين رابطه داريد؟ بخصوص در اين جهان 
ن معاصر آيا نقطه نظرات مارکس از ارزش و اعتبار خودش همچنا

 برخوردار است يا خير ؟ 
.   من هم به شما و همچنين شنوندگان شما سالم عرض می کنم : حکيمی

همانطور که شما گفتيد امسال صد و بيست و پنجمين سال از مرگ 
مارکس می گذرد و در اين فاصله مهم ترين اتفاقی که افتاده و خودش را 
. به نظريه مارکس منتسب کرده، انقالب اکتبر و جريانات بعد از آن هست 

ه آيا سوسياليسم با مساله ای که برای شوروی پيش آمد ، سئوال اينست ک
همچنان اعتبار خودش را دارد يا نه ؟ بنظر من سوسياليسم همچنان 
اعتبار خودش را حفظ کرده ، باين دليل روشن که سوسياليسم پيش از 

همانطور که مارکس . آنکه يک نظر باشد ، بنظر من يک جنبش واقعيست 
می گويد سوسياليسم يک آرمانی نيست که قرار  " ايدئولوژی آلمانی" در 

ً  موجود هست و اين  است در آينده پياده شود و بلکه يک جنبش واقعا
جنبش ، جنبش طبقه کارگر است که در واقع و بهر حال مولودخود جامعه 

. دقيقًا باين دليل که طبقه ی کارگر وجود دارد . سرمايه داری است 
   .سوسياليسم هم وجود دارد 

منتهی اينکه چرا در شوروی سوسياليسم به اين سرنوشت دچار شد ، 
بنظر . خوب اين البته قابل بحث است و مورد نقد و تحليل بايد قرار بگيرد 

من مساله مربوط به نظريه ای می شود که خودش را به مارکس منتسب 
آن چيز ی که تحت نام سوسياليسم خودش را معرفی کرد بنظر من . کرد 
و االن که ما به گذشته نگاه می .   جز سرمايه داری دولتی نبود چيزی

کنيم و می بينيم که در واقع يک مغايرت و تباين آشکاری هست بين 
در . نظرات حزب بلشويک به رهبری لنين و آنچه که مارکس مطرح کرد

واقع مساله ای که آنجا پيش آمد اين بود که بجای اينکه طبقه ی کارگر 
بقه متشکل بشود و قدرت را بدست بگيرد ، به نيابت از آن بعنوان يک ط

و اتفاقًا توده ی کارگر را کنار زد . يک حزب آمد و قدرت را بدست گرفت 
توده ی کارگری که در شوراها متشکل شده بود، از طريق حزب به . 

" حاشيه رانده شد و در واقع بجای دولت تزاری و بعد هم دولت 
 –در اين دولت .  حزب بود–ود آمد يک ، دولت آنچه که بوج"  کرنسکی

حزب توده کارگر بتدريج به حاشيه رانده شد و اين درست خالف آن چيری 
مطرح می کرد و می گفت که طبقه " مانيفيست " بود که مارکس در 

. کارگر بهرحال بايد بعنوان يک طبقه متشکل شود و قدرت را بدست گيرد 
ر يعنی کمونيست ها شکی نيست که از نظر البته عناصر پيشرو طبقه کارگ

منتهی . مارکس مصمم ترين و پيشرو ترين بخش طبقه ی کارگر هستند 
اينها در نظريه مارکس نبايستی خودشان را بعنوان يک تشکل جدا از 

در حاليکه در شوروی چنين شد و آن نظريه . طبقه کارگر متشکل کنند 
ل دموکراسی آلمان و بويژه ای که بوجود آمد بيشتر متاثر از سوسيا

يعنی اين بحث را که سوسياليسم نظريه ايست . بود" کائوتسکی" شخص 
که توسط دانشوران و بورژوازی مدون می شود و به درون طبقه ی 

از او " لنين " مطرح کرد و بعد " کائوتسکی" کارگربرده می شود ، ابتدا 
  . گرفت 

 چندين جا می گويد که در واقع بحث اين بود که مارکس بصراحت در
در . جنبش خود انگيخته ی طبقه کارگر يک جنبش ضد سرمايه داريست 

اين جنبش خود انگيخته را يک جنبش "  حاليکه لنين در  چه بايد کرد 
می داند و سوسياليست شدن آنرا و يعنی  " تراديسيونی" بورژوائی  و 

قه ی کارگر می ضد سرمايه داری شدن آنرا مشروط به وجود آگاهی در طب
است ، " تراديسيونی" اينکه می گويد که جنبش کارگر يک جنبش . کند 

يکی از پيامدهايش اينست که آگاهی لزومًا بايد از بيرون به درون طبقه ی 
پيامد دوم اينکه يک تشکيالت برای انقالبيون حرفه ای . کارگر برده شود 

ين دو تشکيالتی در ا. الزم است و يک تشکيالت هم برای توده کارگران
وقتيکه به نظريه مارکس در مورد تشکل های . نظريه ی مارکس نيست 

توده ای بر می گرديم ، مارکس بصراحت می گويد که آگر اتحاديه های 
کارگری به سطح لغو کارمزدی و سوسياليسم نرسند به درد هيچ چيزی 

  . نمی خورند
اصله پيشروان طبقه بهر حال منظور مارکس اين بود که هر چه بيشتر ف

کارگر و توده ی کارگران را کم  کند تا به آنجائی که اينها هر دو در يک 
ضمن اينکه منکر نقش پيشرو کمونيست ها . تشکل واحد متشکل بشوند 

  . هم نبود 
می خواهم بگويم که ازدل سرمايه داری دولتی، آنچه که در شوروی پيش 

دش رسيد و در واقع تمايالت آمد در هيات استالين به اوج انحراف خو
بورژازی صنعتی روسيه خودش را بصورت سرمايه داری دولتی نشان 
. داد که بهر حال شوروی بصورت يک قدرت سرمايه داری بزرگ در آمد 

بتدريج از آنچه که سوسياليسم ناميده می شد دور شد و در دهه هشتاد و 
. د و از هم پاشيد نود قرن بيستم آن امپراتوری بزرگ از درون منفجر ش

االن به قهقرا رفته و شرايط اش از نظر سرمايه داری کشور های غربی 
 . هم بنظر من عقب تر است 

: حال که بحث طبقه پيش آمد، اجازه بدهيد اين سئوال را بکنيم    :برابری
با توجه باين . در هر حال حکومت کارگری، حکومت اکثريت جامعه هست 

 مسير تحوالت تاريخی شاهد کاهش کارگران صنعتی نکته و از آنجا که در
هستيم و شاهد افزايش بخش خدمات، خود تعريف طبقه در اين شرايط 

با توجه باينکه ما هنوز می خواهيم باين مساله . موضوع مهمی می شود 
وفا دار باشيم که حکومت کارگری، حکومت اکثريت جامعه بر اکثريت 

نيد در تعريف طبقه کارگر و با توجه شما فکر می ک. جامعه خواهد بود
باينکه در زمان مارکس معطوف به کارگران صنعتی بود، امروز ما بايد 
چه دقتی بکنيم و چگونه برداشت خودمان را از مفهوم طبقه دقيق تر 

 کنيم؟ 
قبل از اينکه باين سئوال شماجواب بدهم، دو نکته را !   ببينيد: حکيمی

اينکه در برخورد با نظريات مارکس هر چه با يکی : الزم است اشاره کنم 
وی بعنوان يک انسان معمولی برخورد بکنيم ، کمک بيشتری به خود اوو 

منظورم اينست که از . کسانيکه خودشان را پيرو او می دانند، کرده ايم 
مارکس يک پيغمبر و يک پيشگو درست نکنيم ، چيزی که خود او اساسًا 

ين جا  و وقتی که پی می برد اشتباهی کرده ، او در چند. مخالف اش بود 
مثًال . خودش بصراحت می گفت که نظر ما در مورد فالن مساله اشتباه بود

 بصراحت می گويد که ما فکر می کرديم که 1848در مورد انقالبهای 
اوضاع رو به اعتالء است در حاليکه رو به فرونشستن بود و ما اشتباه 

که در مورد مارکس بنظر من بيش از آنکه از نکته ديگر اين. می کرديم 
راست آشکار بورژوازی لطمه خورده باشد، از کسانی لطمه خورده است 

اينرا بخصوص در رابطه . که تحت نام او اتفاقًا سنگ او را بسينه زده اند 
با سئوال شما مطرح می کنم ، برای اينکه آن چيزی که بعنوان نظريه ی 

  . اساسًا نظريه مارکس نبود و نيست طبقه در مارکس مطرح شد 
درست . مارکس هيچوقت بخش خدمات را از طبقه کارگر جدا ندانسته 

باين دليل که او کارگر غير مولد را جزء الينفکی از طبقه کارگر می 
بر سر همين " هايش با آدام اسميت " پلميک " و اساسًا يکی از . دانست 

غير مولد ، يعنی کارگر خدمات کارگر " که آدام اسميت " مساله بود 
راجزو کارگران نمی دانست و فقط کسی را که مستقيمًا ارزش اضافی 
توليد می کند، کارگر می دانست در حاليکه مارکس بصراحت با آن 
مخالفت می کرد و کارگر غير مولد را هم جزئی از طبقه ی کارگر می 

غير مستقيم در يعنی از نظر مارکس کارگر غير مولد هم بطور . دانست 
توليد ارزش اضافی نقش دارد به اين معنا که وقتی کاالئی توليد می شود 

تا موقعی که آن کاال به مصرف کننده برسد و در واقع ارزش اضافی آن  
متحقق شود ، مسيری را طی می کند و از جمله کارگر خدمات يکی از پله 

 که – کاالی الف مثًال. هائيست که باعث تحقق اين ارزش اضافی می شود 
 توليد می شود ، وقتی ببازار می آيد وتا بدست مصرف -درکارخانه الف
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کننده برسد پروسه ای طی می کند و آن کارگر خدمات و آن فروشنده 
فروشگاه تا آنرا بدست مصرف کننده ندهد، پروسه ارزش اضافی تحقق 

گر کارگر مثال خيلی بارزترش کارگر حمل و نقل است ، ا. پيدا نمی کند 
حمل و نقل کاال را از آن کارخانه ای که توليد شده تا جائی که بايد بدست 

 .مصرف کننده برسد حمل نکند اين پروسه متحقق نمی شود 
بنابراين کارگر خدمات از نظر مارکس جز جدائی ناپذيری از طبقه ی 
. کارگر است که بطورغير  مستقيم در تحقق و انباشت سرمايه نقش دارد 

 آمار هم که نگاه بکنيد می بينيد که اتفاقًا آمار شاغلين در بخش خدمات به
از بخش صنعت بيشتر است و اين هيچ مغايرتی با نظريه ی مارکس ندارد 

اين مغايرت از آنجا شروع شد که يک عده ای آمدند و گفتند که . 
بنابراين . پرولتاريا ی مورد نظر مارکس صرفًا کارگر مولد صنعتی است 

قتی که آمارها همه نشان ميدهد که بخش خدمات بهر حال در صد باالئی و
از شاغلين را تشکيل می دهد در حاليکه صنعت و کشاورزی کمتر از 

%  30شاغلين در بخش خدمات هستند ، % 45 مثًال در ايران –آنست 
 از نظر مارکس جزء –در بخش کشاورزی % 25در بخش صنعت و 

ارگر است و آن نظريه ای که آمد وگفت که جدائی ناپذيری از طبقه ک
کارگر از نظر مارکس صرفًا کارگر مولد است ، اتفاقًا نظر مارکس نبود و 

واين گزک بدست جناح راست . يک نوع انحرافی از نظريه مارکس بود 
االن نادرست از آب بورژوازی داد که بيايد و بگويد که نظريه ی مارکس 

کارگر صنعتی آب رفته و بخش خدمات بيشتر شده در آمده باين دليل که مدام 
  . است 

می خواهم بگويم که آن چيزی که به مارکس نسبت داده شده واقعيت 
" کاپيتال" اسناد و شواهدی از مارکس و بويژه درجلد چهارم . ندارد 

" تحت عنوان نظريه های ارزش اضافی منتشر شده ، پلميک هايش با 
ت که از نظر مارکس مارگر غير مولد يا همه گواه اينس" آدام اسميت 

بنابراين اينکه االن گويا خدمات بيشتر . خدمات جزئی از طبقه کارگر است 
شده و کارگر صنعتی کمتر شده و اين نقيض است درمورد نظريه مارکس، 

 . من اينرا درست نمی دانم 
در پايان گفتگو سئوال ديگری را با شما ! آقای محسن حکيمی  :برابری 

عده ای مطرح می کنند که در هر حال سوسياليسم :  در ميان می گذاريم 
اگر سوسياليسم . است و يک آرمان شهری بيش نيست " اتوپی" يک 

شدنی هست ، از نظر شما چگونه اين امر تحقق پيدا خواهد کرد؟ در 
ضمن مشخصات اين سوسياليسم از نظر شما چيست و چه ويژگيهائی را 

ال ما از چه تعاريف و اشکالی از آن بايستی پرهيز کنيم دارد؟ و در عين ح
و آنرا به آيندگان و سازندگاين واگذار کنيم که سوسياليسم را بنا خواهند 

 کرد ؟ 
جريانی  بود که با آمدن مارکس "  اتوپيک" سوسياليسم ! ببينيد : حکيمی

رح بنابراين آنچه که مارکس مط. به عرضه ی اين نظريه به نقد کشيده شد
کرد اتفاقًا معطوف بود بيک واقعيتی و جنبشی که آن هم جنبش طبقه ی 
کارگر است و مارکس اشاره به آن جنبش می کرد و سوسياليسم را مطرح 

و بنابراين تا آن جنبش وجود دارد ، بنظر من سوسياليسم هم . می کرد 
به يعنی آن امر مادی ای که االن وجود دارد و روز بروز هم . وجود دارد 

دليل شدت استثمار و توحش سرمايه داری برجسته تر می شود ، ما با 
طبقه ی کارگری مواجه هستيم که در شش گوشه ی جهان فرياد می کشد 

بنابراين تا . و خواهان دنيای ديگريست ، دنيائی که در آن استثمار نباشد
 زمانيکه  کارگر هست و استثمار هست ضد استثمار هم که لغو آن و بويژه

  . لغو کار مزدی هست ، وجود خواهد داشت 
آن ويژگی ای که شما فرموديد که بايد برای سوسياليستی که بعد صد و 
بيست و پنج سال از مرگ مارکس وجود دارد بشمريم ، بنظر من بايد 

يعنی اينکه در پرتو . تحت عنوان سوسياليسم لغو کارمزدی از آن نام برد
سرمايه داری دولتی آمد وخودش را آن تجربه ای که شد و در واقع 

بعنوان سوسياليسم جا زد، االن نقد آن باينجا می رسد که سوسياليسم 
بهر . الزامًا بايستی به الغاء کارمزدی برسد تا به آن سرنوست دچار نشود

حال و همانطور که اشاره کردم، آنچه که در شوروی اتفاق افتاد 
 و فقط جای سرمايه دار باينصورت بود که کارمزدی از ميان نرفت

خصوصی با سرمايه دار دولتی عوض شد و در واقع مالکيت دولتی 
در حاليکه در نظريه مارکس آنچه که بايد در مقابل سرمايه . بوجود آمد

  .داری خصوصی بوجود بيايد ، مالکيت اجتماعی است نه مالکيت دولتی
وی صورت اينها همه بهر حال رئوس آن نقديست که بايد در مورد شور

در واقع آن چيزی که در آينده بايد شکل بگيرد بر مبنای اين . بگيرد 
 . تجربه و نقد شوروی بايد انجام گيرد 

  . آقای محسن حکيمی از شما بسيار سپاسگزارم  : برابری

…………………………………… 

 سالگی 60راز بقا در 
 اسرائيل

  

 
 

 کودکان هبرون در ويرانه های خانه: تداوم ستم، راز ماندگاری مقاومت
 .شان که تازه زير بولدوزر اسرائيل رفته است

  
 سالگی تاسيس اسرائيل مقاله 60هفته نامه اکونوميست در . روشنگری

مقاله راز ماندگاری مقاومت . "آوارهفلسطينی های ” ای دارد تحت عنوان
 . گزارش کوتاه شده ای از اين مقاله را ميخوانيد. را به خوبی نشان ميدهد

                      ***  
مقاله با توصيفی از وضعيت پناهندگان فلسطينی در اردوگاه نهرالبارد 

  .واقع در شمال لبنان بعد از تهاجم سال گذشته شروع ميشود
خوفی که بر پناهندگان غيرنظامی در اين تهاجم رفت اساسا به فجايع م[ 

زيرا حتی . افکارعمومی گزارش نشد و نه فقط توسط رسانه های غربی
احزاب اسالمی بويژه حزب اهللا لبنان مداخله و جانبداری از پناهندگان را 

 ] م.به نفع خود نمی ديدند
وگاه آمدند  جهادی که به اين ارد500اکونوميست نوشته است حدود

فلسطينی نبودند، بيشتر آنها از عربستان سعودي، عراق، سوريه وديگر 
کشورها آمده بودند و از دست فلسطينی های ساکن اردوگاه کارزيادی 

 اردوگاه 12ساخته نبود، زيرا دولت لبنان هيچ مسووليتی در رابطه با 
ن نيز پناهندگی فلسطينی خود برعهده نميگيرد و موسسات خود پناهندگا

اما به .قدرتی ندارد )PLO(بعد از سقوط سازمان آزادی بخش فلسطين
هرحال خانه های همه پناهندگان زير آتش سنگين ارتش لبنان با خاک 

 پناهنده ساکن آنها مجبور به ترک اردوگاه 20000يکسان شد وکليه 
 . شدند

اره حاال اردوگاه به آرامی بازسازی ميشود و پناهندگان به خانه های کن
صاحب قهوه خانه موقت که . اردوگاه که کمتر آسيب ديده اند باز ميگردند

در جاده اصلی و مخروبه بساط خود رادوباره برپاکرده، يک تابلو 
 ماالبارد رادوباره می ": رنگارنگ را برافراشته که روی آن نوشته است

  ".سازيم و به فلسطين باز ميگرديم
. رکز البارد کامال ويران شده استاکونوميست در ادامه می نويسد م

 ساله که خانواده اش از سفد واقع در شمال 27ياسرالحاجی يک مهندس 
آمده اند، و داشت به دوستش کمک ) اکنون بخشی از اسرائيل(فلسطين 

ميکرد تا تل های خاک اتاق نشيمن بدون ديوار او را با بيل کنار بزند، 
.  کج و مخروبه اشاره ميکندتنفسی می گيرد و به دهها ستون سيمانی

ساختمان چهار طبقه تمام هستی خاندان او از جمله مغازه بقالی شان را 
: او با لحنی خشک ميگويد.  سال مبارزه در تبعيد60ميوه : تشکيل ميداد

  ".برای نسل من, نکبت ,nakba اين است "
 70 ميليونی فلسطينی جهان، که 10اکونوميست در ادامه می نويسد 

د آنها پناهنده يا نسل بعدی آنها هستند، در اين احساس تلخ با حاجی درص
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خلق های ديگر هم از تراژدی های عظيم رنج برده اند، ولی . سهيم اند
رنج فلسطينی نه تنها پايان نمی يابد، بلکه به شيوه وحشتناکی خود را 

بدتر اينکه تحت تاثير آن، سياست منطقه و ورای آن . تکرار ميکند
 سال گذشته سه چهارم اعراب 6در نظرسنجی های . م شده استمسمو

 . مداوما فلسطين را در ميان اولويت های خود قرار داده اند
در .  تاکنون چيز زيادی تغيير نکرده است1948به عبارت ديگر از سال 

آن زمان فشار پائين، پنج حکومت عرب را مجبور کرد عليرغم بی ميلی 
در . لوگيری از تشکيل دولت اسرائيل بفرستندخود نيروهايی را برای ج

 نفر از مناطقی رانده شدند که به 750000جنگی که به دنبال آمد، حدود 
سربازان از بازگشت آنها به خانه های شان . دولت يهود تبديل شد

 روستای آباء و اجدادی آنها را 531جلوگيری نموده و بطور سيستماتيک 
در جنگ .  ميخوانندnakba  "نکبت"  ها اين را فلسطينی. ويران کردند

، بيست و دو درصد باقيمانده فلسطين تاريخي، تحت 1967 روزه ژوئن 6
 .  فلسطينی ديگر آواره شدند250000حکومت اسرائيل در آمد و 

مبارزان . در تبعيد، فلسطينی ها مورد آزار، حمله و تعقيب قرار گرفتند
 مجبور به فرار به 1970بعد از خيزش  )PLO(سازمان آزادی بخش 

مسيحيان لبنان اردوگاه های تل زعفر و قرنطينه را در سال . اردن شدند
.  ويران کرده و فلسطينی ها را در صبرا و شتيال قتل عام کردند70های 

اسرائيل در همان سال، سازمان آزادی بخش فلسطين را دربيروت تحت 
 دوباره در تونس محاصره نظامی قرار داد و رهبران آن را به تبعيد

کويت .  در تريپولی همين کار را کردند1984سوری ها در سال . فرستاد
 فلسطينی را به خاطر آنکه رهبرشان ابلهانه 300000، 1991در سال 

از حمله صدام به کويت دفاع کرده بود، بيرون کرده و به امارات خليج 
 به جرم  هزاران تن از آنها را90معمر قذافی در سال های . فرستاد

امضای قرارداد صلح با اسرائيل در اسلو تحت تعقيب قرار داد و بيرون 
 فلسطينی 20000 تقريبا تمام 2003از زمان حمله به عراق در .کرد

ساکن اين کشور را به سوی مرزها راندند و هنوز بسياری از آنها در 
 . اردوگاه های خاکی کوير در پريشانی زندگی ميکنند

ا عليرغم اينهمه مصيبت احساس ملت بودن را حفظ اينکه فلسطينی ه
با وجود اين موانع بر سر راه يک . کرده اند، گواهی بر استقامت آنهاست

 . پارچگی آنها امروز بيش از هميشه است
 ميليون آنها در فلسطين 5حدود : اکونوميست اين موانع را نام می برد

ل غربی اسرائيل با در ساح. تاريخی زير کنترل اسرائيل زندگی ميکنند
 درصد خاک را 40ساختن شهرک های اشغالی و پايگاه های نظامی حدود 

، اسرائيل با برپا 2000در واکنش به انتفاضه سال . تصرف کرده است
 ميليون 2.5کردن ديوارها و ايستگاه های نگهبانی در اين مناطق، 
ئن از ژو. فلسطينی را در دهها جزيره محصور از هم جدا کرده است

 ميليون ساکن غزه 1.5گذشته که حماس کنترل غزه را به دست گرفت، 
 مايل مربعی زندانی شده و با کمک غذايی قطره چکانی 146در يک نوار 

  . سازمان های بين المللی خود را زنده نگه ميدارند
 ميليون فلسطينی ساکن اسرائيل وضع بهتری دارند ولی از 1.1

با توجه به تبعيض . عيض قرار ميگيرندنظراقتصادی و قانونی مورد تب
هايی که عليه آنها روا ميشود جای تعجب ندارد که نظرسنجی ها نشان 

 درصد آنها در اين وحشت به سر می برند که اسرائيل سرانجام 62ميدهد 
 .آنها را بيرون خواهد راند

اکونوميست در ادامه تصويری از آوارگان و تبعيديان فلسطينی در خارج 
زمين های اشغال شده از اردن تا آمريکا و السالوادور و شيلی و از سر

مشکالت اغلب آنها به خصوص در کشورهای عربی به دست ميدهد و 
اضافه ميکند فاصله ها و مرز ها تنها عواملی نيستند که فلسطينی ها را 

مذهب، رشد فزاينده شکاف بين بخش های فقير و . از هم جدا ميکنند
ات سياسی و سرانجام تفاوت پناهنده ها و غيرپناهنده ها ثروتمند، اختالف

 . را نيز بايد به اين عوامل اضافه کرد
  دفاع از هويت ملي، برای مقابله با ستم

در ادامه مقاله اکونوميست آمده است آژانس امداد سازمان ملل 
UNRWA ميليون پناهنده فلسطينی در 4.5 مسئوليت تامين رفاه 

حدود نيمی از فلسطينی هايی که در قلمروهای . ده داردخاورميانه را برعه
يک چهارم . اشغال شده، از جمله در غزه، زندگی ميکنند پناهنده هستند

 . اسرائيلی های فلسطينی نيز مساکن اصلی شان را از دست داده اند
در ادامه مقاله آمده است پناهندگی شورمندانه به فلسطينی بودن خود 

 ثروتمندان و افراد موفق آنها به شدت پيوند خود را افتخار ميکنند، حتی
آنها ممکن است ويالهای بزرگ بخرند، ولی . با هويت خود حفظ ميکنند

 . اغلب جای آن را کنار اردوگاه هاانتخاب ميکنند
 در حاشيه شمالی شهر نابولوس Balata پناهنده ساکن اردوگاه 20000

 شان صحبت ميکنند که در ساحل غربي، هنوز با همان لهجه روستای

اکنون به اسرائيل تبديل شده است، حتی نسل دوم وسوم پناهندگان اوليه 
 بعد از اينکه بخشی از UNRWAوقتی . هم از اين امر مستثنی نيستند

اردوگاه با بولدوزرهای اسرائيل با خاک يکسان شد، به آنها پيشنهاد داد 
 اسکان دهد، اين پيشنهاد را زمينی خريده و آنها را در کنار اردو گاه جنين

به همين ترتيب ساکنين بی خانمان شده ی نهرالبارد در تالش . رد کردند
هستند تا وقتی اردوگاه شان بازسازی شود، براساس ساختار روستای 

 . اصلی زادگاه شان جليله ناحيه بندی و نامگذاری شود
 که در در امان پايتخت اردن، فلسطينی های اغلب سکوالر و ثروتمند

باالی تپه ها زندگی ميکنند از بخش مذهبی و محافظه کار جمعيت که خانه 
های آنها فشرده به هم در شيب تپه ها قراردارد، اجتناب ميکنند و ساکنين 
ساحل غربی هنوز از خاطره هجوم غزه ای های جويای کار در سال های 

فه مسيحی سنتا اين بيشتر فلسطينی های مر.  احساس اشمئزاز ميکنند90
هستند که ميل به مهاجرت دارند و به اقليت ناچيزی تبديل شده اند که با 

 . تقويت اسالم گرايان تند رو مورد تعقيب هم قرار ميگيرند
  اسلو، اشتباه بزرگ عرفات و منشاء اصلی صعود حماس
 گفته 1968اکونوميست آنگاه سخنان گلدن ماير را يادآوری ميکند که در 

 و سپس اضافه ميکند  " به نام مردم فلسطين وجود نداردچيزی " : بود
حاال تاريخ نويسان صاحب اعتبار قبول ميکنند آغاز شکل گيری ملت 

 " نکبت" با وجود اين هنگام وقوع .  برميگردد19فلسطين به قرن 
احساس ملی فلسطينی ها رقيق تر بود از احساس ملی يهوديان در 

يان سنن غليظ مذهبی و سده هااداره دوهزاره ی قبل، هنگامی که يهود
  . خود توسط قوانين شريعت را در خورجين داشتند

اين : اکونوميست راز ماندگاری مقاومت فلسطينی ها را چنين شرح ميدهد
سرگذشت سلب مالکيت و آرزوی بازگشت به خانه است که بخش های 

طه کمتر نقش تاريخ در اين راب. مختلف فلسطينی ها را به هم پيوند ميدهد
 . است

در ادامه مقاله اکونوميست ميخوانيم به ياسر عرفات رهبر سازمان 
آزاديبخش و بزرگ ترين شاخه اش يعنی حزب سکوالر فتح، در فاصله 

عليرغم همه نقايصش اين اعتبار را بايد  " ، 2004 و 1969سال های 
لی و او در حا.  که هويت شکننده فلسطينی ها را حفظ و تقويت کرد "داد

موفق به اين کار شد که آرزوی های فلسطينی ها را به طرف صلح با 
اين به معنای تحول از . اسرائيل بر پايه مفهومی امکان پذير سوق داد

اشتياق در زمينه ای ملموس يعنی بازگشت به همه سرزمين های از دست 
رفته به يک وعده انتزاعي، يعنی تشکيل يک دولت ملی در قطعه زمينی 

 .  کوچک تر بودبسيار
 قرارداد اسلو را امضا کرد، کاری که امروز 1993اما ياسر عرفات در 

بيشتر فلسطينی ها اشتباه ميدانند، زيرا اين قرارداد هيچ وعده قابل 
اعتمادی برای تشکيل يک دولت فلسطينی در ازای به رسميت شناختن 

ه شکست  در کمپ ديويد ب2000اسرائيل نميداد و سرانجام نيز در سال 
 . انجاميد

اکونوميست در ادامه مينويسد بسياری از فلسطينی های مستاصل از 
جنگ، به يک پاسپورت و جايی که بتوان آن وطن خواند قانع بودند، ولی 

در .  اسلو به معنای فروختن فلسطين بود،برای فلسطينی های فقيرتر
حاليکه ساختن شهرک های اشغالی در ساحل غربی رو به گسترش 

 Palestinian Authority,يگذاشت، و نهاد جديدی که تحت عنوان م
تشکيل شده بود بيش از پيش در فساد غوطه ور ميشد،و مذاکرات هم , 

شکست خورده و به خونريزی منجر شد، شمار بيشتری از فلسطينی ها 
 . اززير پرچم عرفات خارج شدند و به حماس روی آوردند

تشکيل آن در سال : س می پردازداکونوميست در ادامه به رشد حما
، فاصله گرفتن از مواضع سلفش اخوان المسلمين مصر و 1987

کنارآمدن تدريجی با ايده صلح با اسرائيل، تقويت پايه هايش در ميان 
مردم از طريق ارائه کار اجتماعی و شهرت به درستکاری و عدم پذيرش 

 انتخابات پارلمانی روندهای رياکارانه صلح به نفع اسرائيل، پيروزيش در
، بهره برداری از نفرت مردم از الفتح به خاطر تحت الحمايه 2006

آمريکا شدن، و به دست گرفتن کنترل غزه در يک اقدام پيشگيرانه در 
 . تابستان گذشته و مقاومت در برابر فشار اسرائيل

وحشت از پايان يافتن اميد به راه حل دو دولت و برخی قطعنامه 
 .  ملل که رسما غير معتبر محسوب ميشوندهای سازمان

اکونوميست نتيجه کلی اين اوضاع را با ذکر ارقام يک نظر سنجی که در 
در گزينش مردم برای مقام : فوريه امسال به عمل آمد، نشان ميدهد

رياست جمهوری برای اولين بار محبوبيت اسماييل هانيه بر محمود 
 کشته بعد از انتفاضه 4700 به نوشته اکونوميست،. عباس پيشی گرفت

دوم و فالکت بيشتر صد هزار نفر ديگر، موضع مردم نسبت به اسرائيل را 
شمار فزاينده ای از فلسطينی ها اکنون معتقدند . سخت تر کرده است
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اسرائيل طوری در ساحل غربی رخنه کرده است که ديگر راه حل دو 
 اکنون طرفدار حدود يک چهارم فلسطينی ها. دولت از دست رفته است

يک دولت دو مليتی با حقوق برابر برای همه شهروندان هستند، چيزی که 
اين امر هم موضع . يهوديان اسرائيلی هرگز حاضر به پذيرش آن نيستند

 . حماس را در برابر فتح تقويت ميکند
حاال صدای نارضايی از درون فتح نيز به گوش ميرسد که برعباس فشار 

شامی شامی نماينده . ا در مذاکرات سخت تر کندمی آورد موضع خود ر
 اگر آقای  ":وابسته به فتح در پارلمان از اردوگاه پناهندگی جنين ميگويد

عباس با هرچيزی موافقت کند بدون اينکه حق بازگشت پناهندگان را 
  ".بگيرد، آنوقت يک انتفاضه پناهندگان روی خواهد داد

مناقشه بايد در :  توصيه ميکنددر عمل آقای شامی يک فرمول آشنا را
 حل 1948 مجمع عمومی سازمان ملل در سال 194انطباق با قطعنامه 

 پناهندگانی که ميخواهند به خانه خود  ":اين قطعنامه اعالم ميکرد. شود
برگردند و با همسايگان خود در صلح زندگی کنند، بايد در سريع ترين 

و قطعنامه خواهان جبران  ".وقت ممکن اجازه اين کار را پيدا کنند
 . خسارت به بقيه بود

اکونوميست در ادامه مينويسد بزرگ ترين نظرسنجی در مورد گزينه 
 توسط يکی از معتبرترين موسسات نظرات سنجی 2003بازگشت در سال 

او از پناهندگان ساحل غربي، غزه، . فلسطيني، خليل شکاکي، به عمل آمد
رفتن به :  گزينه ها کدام را انتخاب ميکننداردن و لبنان پرسيد در ميان اين

اسرائيل، يا ماندن در چارچوب يک دولت فلسطيني، يا اخذ حق شهروندی 
 . آنهايی که به اسرائيل نروند، خسارت دريافت ميکنند. در نقطه ای ديگر

در لبنان اين  ( درصد گفتند ميخواهند به اسرائيل بروند 10در مجموع 
برخی نظر سنجی شکاکی را ).  درصد بود5  درصد و در اردن23رقم 

زير سوال برده اند، بخشا به اين علت که او اين شرط را اضافه کرده بود 
که بازگشت محدود به سهميه مورد قبول اسرائيل خواهد بود که در عمل 

 در سال 10000اعداد غيررسمی به رقمی حدود : عدد ناچيزی خواهد بود
ا نيمی از ارقام مهاجرت ساليانه يهوديان به اشاره ميکنند که برابر است ب

اگر شانس معقولی برای بازگشت وجود داشته باشد، عده . اسرائيل
 . بيشتری خواهان بازگشت به اسرائيل خواهند بود

اکونوميست ادامه ميدهد اما حتی در صورت قبول ارقام شکاکي، 
" اختن نظرسنجی ها نشان ميدهد برای بيشتر فلسطينی ها به رسميت شن

به گفته عباس .  فيزيکی است"بازگشت" قانونی آنها مهم تر از  " حق
 " :  گخ يک مرکز پژوهشی در رام اهللا استSHAMLشيبلک بنيانگذار

اگر ما نتووانيم حق بازگشت را به دست آوريم، به اين معناست که روايت 
 ".اسرائيل از تاريخ را پذيرفته ايم

 تامين ميکند؟ چه کسی منبع پرداخت خسارت را 
احتماال پرداخت خسارت : اکونوميست سپس به نکته ديگری اشاره ميکند

 .  توخالی است،هم مثل خود وعده دولت
گروه . اکونوميست می نويسد خود پرداختن خسارت نيز مانع کمی نيست

 – فلسطينی – که يک تيم پژوهشی اسرائيلی Aix Groupمحور 
 4.5دالنه برای جبران و رسيدگی به فرانسوی است، تخمين ميزند رقم عا

  .  ميليارد دالر خواهد شد85 و 55ميليون پناهنده ی رسما ثبت شده بين 
اکونوميست در ادامه به شرايط بسيار دشوار کنونی می پردازد که در آن 
نه فقط مساله پناهندگان بلکه حتی توافقی قابل قبول در مورد خود 

کونوميست معتقد است محمود عباس ا. سرزمين راه درازی در پيش دارد
که فقط بخشی از دولت را، آن هم بطور خيلی متزلزل، در دست دارد، در 
موقعيتی نيست که بتواند تقاضاهای اسرائيل در مورد قرار داد صلح به 

اهود المرت نيز اگر از يک اينچ بگذرد، آتش غضب راست . اجرا در آورد
 . ها را شعله ور ميکند

: گاه مضمون تهی مذاکرات کنونی را چنين بازتاب ميدهداکونوميست آن
هردو طرف حاال روی چيزی مذاکره ميکنند که اسرائيل هم اکنون آن را از 

که در آناپليس روی ميز قرار داشت، به  " مذاکره روی صلح نهايی" 
 .  تقليل داده است "چارچوب توافقات " مذاکره روی 

ت ميخواند که اندکی پيش در رابطه با اکونوميست درانتها چيزی را موفقي
قرارداد اسلو مشابه آن را از قول فلسطينی ها اشتباه بزرگ عرفات 

ولی . چشم انداز بد است,: خوانده بود، تازه آن را نيز غيرمحتمل ميداند
اگر، عليرغم همه انتظارات، آنها به توافقی دست يابند، مثال، مقدار زمينی 

ساحل غربی و غزه رها کند، حتی بدون اين که اسرائيل حاضر است در 
 60که مرزها را به دقت مشخص نمايد، اين ميتواند سالروز غم انگيز 

        برگرفته از سايت روشنگری, . را به جشن تبديل کند "نکبت" سال 

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

 
 

 ادعانامۀ ما عليه سرمايه داری
 

ری در طول قرن ها تغييرات زيادی کرده است، داسرمايه ** 
اما اساس آن که مالکيت خصوصی و تعقيب سود است، عوض 

سرمايه . نشده و تکامل آن بر همين اساس صورت گرفته است
داری هر چه بيشتر دوام آورده، ثروت و امکانات بيشتری در 
دست اقليت کوچکتری از سرمايه داران انباشته شده و زندگی و 

شت اکثريت هر چه عظيم تری از جمعيت، به افزايش باز سرنو
سرمايه . هم بيشتر سرمايه در دست اقليتی، وابسته شده است

های بزرگ، سرمايه های کوچکتر را بلعيده اند و قوی ترين 
سرمايه داران، بزرگترين رشته های توليد، تجاری و مالی را به 

راتوری سرمايه انحصار خود در آورده و امپرياليسم، يعنی امپ
انحصارات امپرياليستی  در رقابت . برجهان را بوجود آورده اند

بين خود بر سر تصاحب بيشترين بازارهای دنيا، جهان را با 
نسانها و ثروت هايش، دو بار، در کورۀ جنگی عالم گير به 

از دل اين خاکسترها غول های هزارپای . خاکستر تبديل کرده اند
بر آورده اند، که هر يک به تنهائی بمراتب عظيم تری سر 

انحصار مرکب چندين رشتۀ توليدی، تجاری و مالی را قبضه 
اما حرص  سود و افزايش باز هم بيشتر سرمايه، با . کرده اند

تبديل شدن به قدرت انحصاری يک کشور سيراب نشده، و از بهم 
پيوستن انحصارات کشورهای مختلف، انحصارات فرامليتی 

 که رقابت و کشمکش در بين آنها برای بلعيدن  بوجود آمدند
  .يکديگر هنوز ادامه دارد

سرمايه داری عليرغم آنکه مناسبات و قيد و بندهای ** 
اجتماعی وابسته به آنرا از هم گسست، تا بتواند همۀ انسان ها 
را صرفنظر از جنس، نژاد و مليت آنها، بصورت کاال به بازار 

ر سرمايه برای کسب سود وافزايش آورد، اما، ولع سيری ناپذي
خود، سرمايه را بر آن داشت که تبعيض جنسی و کهتری زن را 
بمثابه عوامل کاهش ارزش نيروی کار و افزايش سود، بازسازی 

مناسبات خانوادگی را بر اساس مناسبات پولی، به نفع . کند
سرمايه سازماندهی نمايد، جنسيت را در خدمت کسب سود قرار 

ی کاهش مخارج دولت سرمايه دار در مقابل برنامه دهد و برا
عالوه بر آن سرمايه داری . های رفع تبعيض جنسی مقاومت کند

جهانی در جهت منافع خود با عقب مانده ترين حکومتهای ماقبل 
در . سرمايه داری و قوانين ضد زن آنها سازش کرده است
 های مجموع با تغييرات ساختاری در ترکيب نيروی کار در دهه

اخير و بهربرداری سرمايه داری از تداوم  تبعيض جنسی در 
ساختار های سياسی و اجتماعی، اکنون تبعيض جنسی و کهتری 
. زن در ساختار های درون سرمايه داری تعبيه شده است

بطوريکه برای مبارزۀ همه جانبه و زود اثر با مردساالری، 
بلکه . اکتفا کردديگر نميتوان تنها بر برابری صوری در قانون 

  .بايد با سرمايه داری درگير شد
انحصارات فرا مليتی، حوزه های اصلی علوم، تحقيقات، ** 

 يعنی کليد اقتصاد -تکنولوژی جديد و بخش اعظم ماليه جهان را 
انحصارات .  در دست گرفته اند-جهان و شريان تمام بشريت را 

ود کامه و فرامليتی که تعداشان بسيار اندک است، سالطين خ
بلکه خدايانی قادر مطلق هستند که مرگ و زندگی و مقدرات نوع 
بشر و حتی طبيعت را در دستان خود گرفته اند و دنيا را از 
نهانگاه خود، به هر سوئی که سودشان ايجاب ميکند ميرانند، بی 
آنکه به هيچ قدرتی حساب پس دهند، يا هيچ قانونی، هيچ ملتی 

 .امکان کنترل آنها را داشته باشدو هيچ دولتی در جهان 
 برگرفته از برنامه سازمان راه کارگر                                        

 



 11

  تار تنها
  صادق افروز

 15-14برای خيلی از نوجوانان .مهدی اصال معنی جوانی را نفهميد 
 برادران و خواهرانشان توسط جمهوری 1360ساله که در اوايل دهه 

پاسداران اين نسل باقی . دام شدند وضع بهمين منوال بود اسالمی اع
اين " شايد براه برادرش برود ." مانده را بسيار خطرناک می دانستند 

را پاسدار بازجويی می گفت که هر دو هفته يکبار در بازداشت گاه به او 
سيلی می زد و گوشزد می کرد که مبادا خطا کند و قدم در راه برادر 

ی مهدی اما جز خاطره ای مبهم و حرف های اين و آن و برا.بگذارد 
  شنيده بود که برادرش . کمی افسانه از برادر چيزی به جا نمانده بود 

منصور به کارگران ذوب آهن اصفهان ، اقتصاد و فلسفه و مانيفست 
اين ها را . مارکس و دولت و انقالب لنين را آموزش می داده است 

ب  می گفت که عالقه خاصی به منصور بيشتر عمه اش با آب و تا
پدر . پدر ومادر ، اما مذهبی بودند و کمتر حرف می زدند . داشت 

ترجيح می داد بعنوان  مخلص آل عبا و عاشق امام حسين در محل 
شناخته شود ؛ که در تاسوعا و عاشورا برای عزاداران حسينی چای و 

ده ای باشد که به شربت می ريزد تا اينکه پدر کمونيست تير باران ش
کارگران ذوب آهن فلسفه ماترياليستی می آموخته و آنها را به شورش 

  .وا می داشته است 
عمه ، اما هر وقت از منصور حرف می زد از انسانيت و صداقت و 
شخصيت واالی او می گفت و در حاليکه اشک در چشمانش بود از او 

  .  ياد می کرد 
 و سيلی خوردن و دشنام شنيدن و و در همين حال رفتن به بازجويی

اين شکنجه . چون گوسفند ذبح شده از قپان آويزان شدن ادامه داشت 
. آنقدر ادامه داشت تا وقتی که مهدی خود را در چنگال اعتياد ديد 

پاسداران وقتی فهميدند مسئله اعتيادش جدی است و جا بجای سوزن 
آدم ." احت شد خيالشان ر.در دستانش ديده می شود رهايش کردند 

شايع بود که پاسداران خودشان معتادش کرده " معتاد که خطری ندارد 
  . ما که نفهميديم ؛ شايد هم راست باشد . اند 

همه فاميل سعی می کردند مهدی را کمک کنند تا از شر اعتياد خالص 
نمی توانست بفهمد آنچه می گذرد يک .پدر همچنان ساکت بود . شود 

پسر بزرگش را که اعدام کرده اند ، . دگی واقعی است کابوس است يا زن
دودخترش که از کشور گريخته اند و حاال اين پسر باقی مانده دارد 

عمه ، اما اين در و آن در ميزد تا او . اينطوری خودش را نابود می کند 
همين عمه بود که سرانجام فهميد مهدی با . را از اعتياد خالص کند 

که به موسيقی دارد می تواند به جای پناه بردن به توجه به عالقه ای 
و از آن .افيون با کشيدن پنجه هايش بر سيم های تار خود را بيان کند 

شايد . همه فشار که درونش را مثل خوره می خورد خالص سازد 
مهدی که اجازه . هيچکس به اندازه عمه ،مهدی را درک نمی کرد 

گيرد و يا حتی به سربازی برود ؛ نداشت درسش را تمام کند و ديپلم ب
مدتی در کارگاه ريخته . چاره ای جز کار در کارگاه های کوچک نداشت 

شب ها پس از . گری و بعد تراشکاری کار می کرد و بعد لوله کش شد 
کار تار را برمی داشت وکنار درخت کهنی که قدمتش را به دوران شاه 

 سيم های تار می کشيد عباس تخمين می زدند می نشست و با زخمه بر
می گويند صدای تار شبيه به صدای ضجه است ؛ بيان نوعی درد است . 

؛ مويه زنان است ؛ ناله زنان و کودکانی است که شوهر و پدرانشان را 
درد . تار مهدی همين صدا را می داد . در جنگ از دست داده اند 

يلی های استخوان های صورت وفک و تير کشيدن دندان ها به خاطر س
پاسداران و شانه از جادر آمده پس از قپانی طوالنی و بعد مکث و 

کم کم بين . سکون بين نت ها که جای خالی برادر را به ياد می آورد 
هر شب خانه يکی . اهالی محل جا افتاد که تار مهدی صفای ديگری دارد

 بعد پاسدار ان. دوران تلخ زندگی انگار تمام شده بود . از دوستان بود 
و حاال خودش از شر اعتياد خالص شده . از اعتياد رهايش کرده بودند 

 . عمه از همه خوشحال تر بود .بود
نمی دانم شايد درست باشد که می گويند بعضی ها بد شانس به دنيا آمده 

درست هنگامی که همه چيز می رفت . مهدی هم از آن دسته بود . اند 
وفتی شنيدم به رئيسم گفتم بايد . درست شود اتفاق وحشتناکی افتاد 

خيابان بند آمده بود .هرچه پرسيد چه شده گفتم بعدا می گويم . بروم 
از البالی جمعيت خودم را داخل کردم .جمعيت زيادی ازدحام کرده بودند .
لباس . مهدی پاهايش را دراز کرده بود و به کسی تکيه داده بود .  

اهرش معلوم نبود چه اتفاقی افتاده ولی لز ظ. هايش خاکی و کثيف بودند
. بعد گفتند اتوموبيل ب ام و سرمه ای رنگ به اوکوبيده است .است 

. گويا دختر جوان راننده مشغول کورس با اتوموبيل ديگری بوده است 

اين روز ها دختران و پسران آقازاده ها و از ما بهتران با اتوموبيل های 
ن های اصفهان کورس می گذارند  ميليون تومانی شان در خيابا60-70

مهدی به سختی .ماشين آمبوالنس هنوز نيامده بود . و خدايی می کنند 
" داداشی اين يکی ديگه خيلی محکم بود : " می گفت . حرف می زد 

مهدی دو هفته ای در بيمارستان . . .... منظورش ضربه اتوموبيل بود 
بدنش اين . است پزشکان می گفتند از داخل خون ريزی کرده. بود 

اگر از کتک ها  وشکنجه . ضربه آخری را ديگر نتوانست تحمل کند 
پاسداران و سوزن های افيون جان سالم بدر برده بود اين آخری را 

عمه تار را آورده بود و کنار تختش گذاشته . ديگر نتوانست تاب بياورد 
ر تار بود و التماس می کرد که عمه جان ما را تنها نگذار و دستی ب

مهدی اما پس از دوهفته  نه تنها عمه ، بلکه همه دوستانش و .بکش 
. ضربه آخری را واقعا نمی شد تحمل کرد . تارش  را هم تنها گذاشت 

 کيلومتر در ساعت 100آخر با ب ام و آخرين مدل بيايی و با سرعت 
بکوبی بر مشتی پوست و استخوان که از شکنجه پاسدار و هيوالی 

در مراسم تشييع جنازه رفقايش تابوت . سالم بدر برده است افيون جان 
  . عمه تار را بغل کرده بود و از پی جمعيت می آمد . را حمل می کردند 

 .در ميان انبوه جمعيت عده ای از کارگران ذوب آهن هم ديده می شدند
  زخمه ات ای دوست

  بر رگ اين ساز 
  چه زخمی زده است

 *کاينگونه غريب می مويد ؟ 
    2008مه                                                                

 شعر نوا از مجموعه شعر های حميد رضا رحيمی*              

……………………………............. 
 چهارمين روز اعتراضات کارگران هفت تپه در مقابل فرمانداری شوش

 نفر از 2000به بنابه گزارشات رسيده از شهرستان شوش نزديک 
کارگران نيشکر هفت تپه برای چهارمين روز متوالی مقابل فرمانداری اين 

کارگران اعتراضات خود را از صبح .شهر دست به اعتراض و تجمع زدند
امروز مجدادا آغاز کردند و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود 

و حمايت همچنين از اقشار مختلف جامعه به صفوف کارگران پيوستند 
کارگران همانند روزهای گذشته در حال شعار .خود را از آنها اعالم کردند

شعارهائی .دادن هستند و خواهان برآورده شدن خواسته های خود هستند
که کارگران امروز سر می دادند عبارت بود از ، معيشت و زندگی حق 

اقت مسئول بی لي/ کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه / مسلم ماست
/ پرونده سازی و احضار عليه کارگران را متوقف کنيد/ استعفا استعفا

  .مرک بر شفيعی و مرک بر زيبدار و شعارهای ديگر
روز گذشته فرماندار و ساير کارگزاران شهر سعی داشتند که با وعده 
دادن اعتراضات کارگران را متوقف کنند آنها به کارگران وعده می دادند 

 آينده اقداماتی خواهيم کرد و با اين وعده ها قصد که در طی  روزهای
ولی کارگران با سر .  دستگی ايجاد کنند2داشتند  ميان کارگران اختالف و 

ما وعده تو خالی نمی خواهيم ما حقوق معوقه را : دادن شعارهايی مانند
  .می خواهيم جلوی اين حرکت تفرقه انگيز را گرفتند

ش کردند که از تجمع کارگران در مقابل صبح امروز نيرويها انتطامی تال
فرمانداری جلوگيری نمايند که با مقاومت کارگران روبرو  گرديد و آنها به 

در حال حاضر . تحصن و اعتراض خود در مقابل فرمانداری ادامه دادند
  .نيروی انتظامی کارگران را در محاصره خود دارند

 رسيدن به خواسته های خود کارگران امروز يکبار ديگر تاکيد کردند که تا
آنها از کارگران شرکت . به تحصن و اعتراضات خود ادامه خواهند داد

ملی نفت و ساير کارگران ايران خواستار حمايت از خواسته های خود 
الزم به ياد آوری است که تعدادی از واحدهای صنعتی از کارگران . شدند

  .نيشکر هفت تپه اعالم حمايت نمودند
  :ی کارگران اعتصاب  کننده نيشکر هفت تپه به قرار زير می باشدخواسته ها

   ماه اخير2پرداخت حقوق معوقه 
  پايان دادن به پرونده سازيها و احضار فعالين کارگری به دادگاه انقالب

برکناری مدير عامل شرکت يعقوب شفيعی و همچنين اعضای هيئت مديره 
ام زيبداری که در برکناری رئيس حراست شرکت فردی بن اين شرکت

  سرکوب، جاسوسی و پرونده سازی عليه کارگران نقش مستقيم دارد
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران ، از خواسته های کارگران نيشکر 
هفت تپه که خواهان حقوق معوقه خود وساير خواسته ها هستند حمايت 

کارگران می کند و از سازمان جهانی کار خواستار حمايت از حقوق اوليه 
    فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران             .در ايران است

   2008 مه 13 برابر با 1387ارديبهشت 24                         

………………………………………. 
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 )رئيس بانک استعالجی آمريکا (برنانکه 
 زنگ خطر را به صدا در آورد

  ترجمه کاوه آزادی - راينر روپ
هر روز مستغالت بيشتری چوب : الجی آمريکا رئيس بانک استع

  بحران استقراضی تهديد ميکند ،     .  حراج ميخورند 
  …                                   اقتصاد اياالت متحده روی  به سوی به گل نشستن دارد 

هر بشکه ( در روز سه شنبه قيمت  هر  بشکه : بحران مجددآ جدی است 
سبک در بازاربورس نفت خام نيو يورک تقريبآ  نفت )  ليتری 159، 

در همان حال وهمزمان قيمت های .  باال ترين قيمت جديد  – دالر 121
مواد غذائی افزايش ميابند ، ورشکستگی  به همه   جای جهان کشيده 

حتی قيمتها ی زمين در اياالت متحده آمريکا نميخواهند به آسانی . ميشود 
تا آنجا که ، هر روز بر تعداد چوب  حراج .  تند از سقوط روزانه باز ايس

 آمريکا بدهکارند و –خوردن  بر اموال کسانی که به بانکهای رهنی 
نميتوانند بدهی هايشان را بپردازند، بيشتر ميشود ، باعث شده که  باال 
ترين رئيس بانک استعالجی امريکا زنگ خطر را بشدت به صدا در آورد 

 اقتصاد امريکا بی کم وکاست بر لبه سقوط قرار به نظر بر نانکه کل. 
از کنگره امريکا )  به وقت محلی( به همين علت روز دو شنبه . دارد 

 .                                                                                              دست يابی به  چاره  ای  اساسی  را  تقاضا نموده 
 ميليون خانه خالی وجود دارد و بعلت 18يکا در حال حاضر  در آمر

سقوط قيمت ها تقريبآ قابل فروش نيستند و در نتيجه بی  ارزش مانده اند 
بنابراين تد ا بير واقدامات عليه حراج ، نه فقط مورد توجه وام دهندگان . 

و وام گيرند گان است ، بلکه مورد عالقه همگان نيز ميباشد ، اينرا بر 
نانکه در يک سخنرانی در  دانشکده  اقتصاد کلمبيا در نيو يورک اظهار 

به گفته رئيس بانک استقراضی  در آمريکا در سال گذشته حدود .  داشت 
 درصد بيش از 53 ميليون خانه به حراج گذاشته شده است ،1,5
 اين روند سرعت 2008طبق جديد ترين اطالعات در سال  . 2006سال

    .                                                            بيشتری  گرفته 
 همچنين اظهار داشت ؛ که شرايط    بازار وام مسکن هر روز برنانکه 

  .                                                                                                       سخت تر ميشود 
و بورسيانه  ند که  هنوزهم با خوش بينی های بی معنا خالف  کسانی هست

که البته اغلبشان درآمد های هنگفتی ( رئيس بزرگترين بانک های آمريکا 
نفر 100همچنين ، بعد از يک همه پرسی از . نظر دارند ) به جيب ميزنند 

گرداننده اقتصاد آمريکا در اياالت متحده ، مدتهاست  بر اين باورند ، که 
 تقريبآ زمين گير شده و 2008در واقع رشد اقتصاد درسه ماهه اول سال 

اما بعدآ  خواهد . در سه ماهه دوم با رشد منفی روبرو خواهد بود 
اين کارشناسان برای تمامی امسال  . توانست دو باره خود را باال  بکشد 

 درصدی را  2,1 يک رشد 2009يک رشد يک در صدی ، و برای سال 
با توجه به اين شرايط سخت  در هر صورت اميد ميرود . ميکنند پيشبينی 

  .                                                                     ، بلکه ، اقتصاد آمريکا رو به بهبودی نهد 
 به صورتی ناگهانی وغير عادی بهره بانک های اعتباری امريکا پائين 

 قبل بهره وام های اعتباری بانک مرکزی را  تا ابتدا در هفته. آمد ه اند 
 در صورتيکه که در حالت ورشکستگی –حد دو در صد تنزل  دادند 

.  رسمی، پائين تر از حد چهار درصد عمآل يک بهره منفی به حساب ميايد 
اخيرآ بدنبال يک تحقيق که  از طرف بانک استعالجی آمريکا انجام يافته  

و  سرمايه گذاران   و  وام دهندگان  جانبی ؛ عمدتآ مصرف کنندگان  
شرايط نسبت به سه ماهه .  بانکها از محدوديت بازار وام  شاکی اند 

گذشته بد تر و   بد تر گشته ، همآنگونه که رئيس کل بانک استعالجی 
بيش از نصف سئوال شوندگان اين تحقيق بر اين باورند که بر . ميگويد 

  .                                                                                                           مالحظات دقيقتر و بيشتری صورت گيرد وام های شخصی ويا معامالتی
 کنسرن های بزرگ سرمايه آمريکائی  بدون آزردگی خاطر ، در ميان 

 حق بيمه برای پرداخت. بانکهای استعالجی  بدنبال ميليا رد ها ميکاوند 
وبيمه برای هر تسويه ) برنامه های استعالجی ( هر جابجائی در چارچوب 

بعنوان  . حسابی  مدت هاست  که به امور روزمره تبديل گرديده اند 
 را بعنوان ارزش )اوراق بها دار ( تضمين ، حتی بانک استعالجی نيز  

ره های در همان حال اجازه نميدهند آن ورق پا.اسمی  بر ميدارد
 دربازار اينگونه معامالت به حساب .  را در بازار بفروش برساننداستقراضی

ماليات دهندگان، طبيعی است اگر اوراق بها دار با از دست دادن کل ارزششان 
در  بازار های  سفته بازی  طعمه بانکهای خصوصی گردند و قابل تسعير 

می  سازمان وام دهی اياالت آنها اسا سآ سعی بر آن دارند ، که تما.  نمانند 
متحده  را از سقوط نجات دهند ، سقوطی که تمامی  سيستم  را خواهد لرزاند 

ايانی  بنظر نميرسد پ–آن تدابير جديد ی که کنگره آمريکا  تصويب نموده  . 
 . بر  بحران اقتصادی اش باشد

……………………………………… 

  برای نجات جان يک مادرتالش 
 74 به کمک يک مرد ديگر شوهر 82ر سال زنی که د اکرم مهدوی،

 سال از وی بزرگتر بوده به قتل رسانده با 50ساله خود را که نزديک به 
تأييد حکم صادره در ديوان عالی کشور و ارسال آن جهت استيذان رئيس 

  .قوه قضاييه در معرض اعدام قرار دارد
 و کمپين کمک به اکرم مهدوی از سوی جمعی از فعاالن حقوق بشر 

مدافعان حقوق زنان به راه افتاده و قصد دارد با جمع اوری کمک مالی و 
  .پرداخت آن به شاکيان پرونده از اعدام وی جلوگيري کند

اکرم مهدوی دوبار ازدواج کرده که هردو ازدواج در سنين پائين و 
ناخواسته انجام گرفته است واقدام او به ارتکاب قتل ناشی از رشد خشم و 

  . خانواده در پی يک ازدواج اجباری استخشونت در
االن پروند در اجرای «: مينا جعفری، وکيل مدافع اکرم مهدوی می گويد

احکام دادسرای جنائی است وبايد برود پيش رئيس قوه قضائيه تا بتوانند 
حکم را اجرا کنند ما تمام سعی خودمان را می کنيم که خانواده مقتول 

يه راضی کنيم و اين امر فقط با همکاری  ميليون د۶٠رابرای پرداخت 
خانواده اکرم وضع ماليش اصال خوب نبوده ونيست . مردم ميسر می شود

  .»و به همين دليل هم نمی توانند کمک کنند
در آغاز سنين بلوغ با پيوند زناشويي  تحت فشار خانواده اکرم مهدوی

ختر هفده بست آه چهل سال از او بزرگتر بود و حاصل اين ازدواج يک د
  .ساله است

اکرم که خود زن جوانی است، چهار سال پيش به دنبال آشنايی با مرد 
، »به تحريک اين مرد جوان«: جوانی و آنگونه که وکيل او می گويد

 ساله اش را که از نظر سنی جای پدرش بوده به قتل می ٧۴شوهر 
  .رساند

او . سالگی بوداولين ازدواج اکرم مهدوی در سن سيزده «: او می افزايد
در سن هيجده سالگی از شوهرش، که پسر دايی او نيز بود، طالق می 

او از همسر .بعد درسن بيست سالگی با فرد مقتول ازدواج می کند. گيرد
اولش يک دختر شانزده ساله دارد ولی از همسر دومش چون سن بااليی 

  .»داشته بچه دار نشده است
وان از پيامد های ناگوار ازدواج های اين واقعه را می ت« :گويد مينا می

 2008 آوريل 6          .»اجباری دانست
  ……………………………………………. 
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