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ما که در مبارزه عليه سرمايه داری از همين امروز برای 
 با در نظر گرفتن آنچه که ،سوسياليسم و کمونيسم مبارزه می کنيم

در باره اين دوره آمد و ضمن تائيد سياست ها و مصوبات کنگره 
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آمادگی برای تهاجم خارجی و جلوگيری از حرکت های توده ای را در 
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يانه ی امريکا است؛ عمآل کشور را در وضعيت و اهداف سلطه جو
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استقالل اتحاديه ی صنفی و کارگری مفهومش آن است که اين اتحاديه 
يشات مختلف سياسی متعلق به اعضاء همان صنف است که دارای گرا

درميان کارگران يک کارخانه يا يک بخش، کارگران . واقتصادی هستند
توانيم  نمی.  يا مخالف آن در کنارهم قرار دارند طرفدارسرمايه داری و

دار فالن حزب نبايد وارد اتحاديه شوند يا اين  بگوييم مثال کارگران طرف
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 با شرکت بخشی از اعضا ١٣٨٧کنگره ساالنه سازمان در مردادماه 
با گزينش هيات نشست کنگره .و شماری از ميهمانان برگزار شد

  .اداره کننده رسما کار خود را آغاز نمود
نخست بياد جان باختگان راه آزادی و سوسياليسم يک دقيقه سکوت 

سپس  آئين نامه اداره کنگره که مصوب کميته مرکزی .اعالم شد
  .بود، با  تغييراتی مورد تاييد شرکت کنندگان در کنگره قرار گرفت

  :دستور کار کنگره
  ند سياسی ـ  سند پيشنهادی کميسيون سياسیـ بررسی س1
ـ بررسی گزارش عملکرد کميته مرکزی ، نهادها و ارگانهای 2

   .تشکيالتی
  ـ بررسی گزارش کميسيون مرکزی نظارت و رسيدگی به شکايات 3
  .ـ قطعنامه در مورد معيارهای حاکم بر رسانه های سازمان4
ری و نيز سند ـ قطعنامه حول تشکل های توده ای و جنبش کارگ5

   .ساختار و پيوند با جنبش های اجتماعی
ـ انتخاب اعضای کميته مرکزی و کميسيون مرکزی نظارت و 6

  .رسيدگی به شکايات
گفتگوها و مباحث گسترده ای پيرامون نقد و بررسی سند سياسی 

بدين . ،با مشارکت فعال اعضا و برخی از ميهمانان صورت گرفت 
کليات سند بحث شد و شرکت کنندگان در ترتيب که ابتدا در باره 

آنگاه در باره کليات .بحث نظر تاييدی يا انتقادی خودرا طرح کردند
سند رای گيری شد و کليات سند با اکثريت آرای دارندگان رای به 

سپس بحث درباره جزئيات  سند سياسی آغاز . تصويب کنگره رسيد
ی از بندهای سند شد وپيشنهاداتی درباره اصالحات يا تغييرات برخ

مطرح شد و در پايان اين بحث کميسيونی برای جمع بندی و دسته 
بندی کردن انتقادها و پيشنهادها تشکيل شد و نتيحه کار خود را به 
کنگره ارائه کرد و در تک تک موارد رای گيری شد و در نتيجه 
تغييراتی در سند  پيرامون تدقيق يا تغيير يا اصالح برخی از بندها 

قابل ذکر است که در مرحله رای گيری در باره تغييرات . جام گرفتان
رگری و زنان مربوط ميشد ، در دو مورد که به بخش کا

 .کنگره خواهان حذف دو پاراگراف گرديد که اقليت مخالف بوداکثريت
نظر اقليت دراين دو مورد در پاورقی سند سياسی مصوب کنگره ( 

  . )اورده شده است
می ميتوانند با مقايسه پيش نويس اوليه که در سايت  خوانندگان گرا

و نشريه سازمان موجود است  با سند مصوبه کنگره که در پی اين 
اطالعيه آمده است به چند و چون و کم و کيف کليه تغييرات انجام 

  . شده پی ببرند
درباره عملکرد کميته مرکزی و نهادها و ارگانهای تشکيالتی 

مجموع بر عملکردآنان صحه گذاشت و در صحبت شد و کنگره در 
  .  مواردی پيشنهاداتی برای بهبود کار ارگانهای مزبور ارايه کرد

گزارش کميسيون نظارت مرکزی که ناظر بر بررسی عملکرد درونی 
و نظارت بر نهادها و ارگانهای مرکزی مزبور بود، با اندک 

  .اصالحاتی به تاييد کنگره رسيد
ند سياسی و نيز گفتگو روی کارکردهای از انجا که بحث روی س

تشکيالتی زمان زيادی بخود اختصاص داد و چون سندهای 
تشکلهای توده ای و جنبش کارگری و نيز بخشی از قطعنامه های 
مربوط به معيارهای حاکم بر رسانه های سازمان به موقع ارايه 
 نشده بود،کنگره تصميم گيری در مورد آنها و سند ساختار و پيوند
با جنبش های اجتماعی را با توجه به کمبود وقت به بعد از کنگره و 
انجام مباحث کافی و سپس تصميم گيری با آرای اعضا و به شکل 

  . مناسب موکول کرد و کميته مرکزی را موظف به تدارک آن نمود
کميته مرکزی و کميسيون مرکزی نظارت برای دور جديد فعاليت با 

  .ننده در کنگره انتخاب شدندآرای مخفی اعضای شرکت ک
کنگره سيزدهم سازمان  با خواندن سرود انترناسيونال به پايان 

 . رسيد
)راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   

١٣٨٧                               شهريور   
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 ١٣سند سياسی مصوب کنگره 
 )راه کارگر ( ران سازمان کارگران انقالبی اي

  اوضاع سياسی و وظائف ما
  

 نگاهی به اوضاع بين المللی
در بررسی سال گذشته و دوره کنونی نشانه های هر چه بيشتری 
ديده می شود که حاکی از آن است که  وضعيت تازه ای در مسير 

اين . مبارزه جنبش ما عليه سرمايه داری در حال تکوين است 
و متناقضی را در درون خود حمل می وضعيت ظرفيتهای متفاوت 

کند که چگونگی و توان جنبش برای برخورد با اين ظرفيتها، فراز 
مردم ايران در اين سا ل رو گردانی . و فرود مبارزه را رقم می زند 

خود را از ارتجاع و نظام سياسی استبداد مذهبی به نحو بارزتری 
ای اعتراضی و تداوم حرکته.  در آخرين نمايش انتخاباتی نشان دادند

مبارزه جنبشهای اجتماعی عليرغم همه سرکوبها نشان داد که اين 
مبارزه  برای رهائی بر بستر تکوين وضعيت تازه مبارزه طبقاتی 

  .جهانی و منطقه ای سمت و سوی خاص خود را می يابد
نگاهی گذرا به مسير عمومی مبارزه و آنچه در مبارزه با برنامه 

ايه در جريان است به دريافت بهتر از چگونگی نئو ليبرالی سرم
 . تکوين وضعيت تازه کمک می کند 

 و جريان دالرهای نفتی به ١٩٧١در سال " برتون وودز" لغو 
 شرايط را برای ١٩٧٣بانک های آمريکايی پس از بحران نفتی 

نئوليبراليسم به عنوان روبنای . عروج سرمايه مالی فراهم آورد
 –الی جهانی و برای غلبه بر مبارزات طبقاتی فکری اين سرمايه م
 قرن گذشته، به ايدئولوژی حاکم در ٧٠ و ٦٠توده ای سا ل های 

پيشرفته ترين کشورهای سرمايه داری بدل شد و پس از سقوط 
بلوک شوروی سا بق و گشايش سرزمين های جديد به روی آن، 

 به بعد صف طوالنی ١٩٩٠از. سرعت هرچه بيشتری يافت
 قاره جهان برای اجرای نسخه های بانک جهانی و 5ای کشوره

صندوق بين المللی پول جهت پيوستن به اين برنامه به پاره ای از 
کشورهای آمريکای التين و آسيا و آفريقای جنوبی اضافه شد  که از 

فضای سياسی دهه .  اين برنامه را به اجرا گذاشته بودند٨٠دهه 
هيچ " عار معروف تاچر، يعنی  را همان ش٩٠ و به ويژه دهه ٨٠

پوشانده بود و گفتمان نئو ليبرالی " بديل ديگری وجود ندارد 
 . به اوج خود رسيده بود" مذهب سرمايه و پول" حاکميت داشت و 

 سال دوره ريگان و بوش پدر و پيشروی ١٢در آمريکا بعد از 
مد بر سرکار آ" بيل کلينتون " اقتصاد نئو ليبرالی، حزب دمکرات با 

پيمان تجارت " ( نفتا" .تا همان مسير را پی گرفته و گسترش دهد
و گسترش اين سياست در آمريکای مرکزی و ) آزاد آمريکای شمالی

جنوبی طراحی شد ، برنامه های استراتژيک نظا می برای پاسخ به 
. بحرانها ادامه يافت و زمينه تجاوز به خاور ميانه فراهم گشت 

ن و جنگ کوسوو پيش برده شد و نقش جديد دخالت نظامی در بالکا
در سمت معاونت رئيس " ّا لگور" عليرغم ادعای . ناتو تعريف شد 

جمهور و آ نهمه هياهوی طرفداری او از محيط زيست، اقدام عملی 
ادامه پيش روی نئو . مهمی نشد و پيمان کيوتو به تصويب نرسيد 

ن هارترين و سياه ليبراليسم زمينه ساز قدرت گيری و روی کار آ مد
با جرج بوش و دارو " نئو کانها" ترين بخش راست سرمايه يعنی 

 . دسته و همه سياه کاريهای آ نها در سراسر جهان شد 
حال و روز نئو کانها و .  روزگار ديگری است ٢٠٠٨اٌما حاال در

جرج بوش که بر همه چيزسيطره داشتند چنان شده که هم حزبی 
 خود مجبور به اعالم فاصله با آنها هستند و های آنها هم برای حفظ

حزب دمکرات که دو دوره قبلی را با ! اين همه ماجرا نيست 
شعارهای معتدل در برابر بوش باخت، با چهره و پديده ای به ميدان 
می آ يد که مهمترين ويژ ه گی خود را بيگانگی و دور بودن از 

می داند وآنرا " تغيير" دستگاه سياسی آمريکا و طرفداری از 
با جنگ عرا ق " باراک اوباما" اگر چه مخالفت . برجسته ميکند

تاثير مهمی در جلب نظر اکثريت بزرگ مردم آمريکا دارد که با 
جنگ مخالف شده اند، اٌما مسئله اصلی و درجه اٌول آمريکائيها 
مخالفت با برنامه های داخلی حکومت آمريکا و مبارزه با روزگار 

 ميليون آمريکائی هيچ نوع ٤٧وقتی. ه پيدا کرده اند سياهی است ک
 ميليون ٢٨بيمه ای برای درمان و سالمت ندارند، وقتی که 

آمريکائی بدون جيره دولتی کمک های غذائی قادر به تامين غذای 
روزانه  نيستند، وقتی بدهی سرانه بابت وام مسکن و اقالم مصرفی 
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 پرداخت وامها را ندارند  و  هزار دالر رسيده و آنها توان باز٥٠به
بی خانمان می شوند و ديگر تحمل نمی کنند و اعتراض می کنند، 

 هزار کارگر جنرال موتورز در اين سال بزرگترين ٨٠زمانيکه 
حرکت را در سه دهه اخير به پا می کنند وتا حد  زيادی از 
خواستهای خود را تحميل می کنند، دوره ای است که بخش مهمی 

است ؛ و " اوباما " ه مجبور به گرد آمدن به زير پرچم از سرماي
شعارهائی به ميان کشيده می شوند که ظرفيت برخورد با بحران و 

، پايان جنگ " نفتا " تجديد نظر در : بن بست را داشته باشند
عراق، بيمه عمومی تندرستی ، ازدياد ماليات شرکتهای بزرگ و 

ين ، افزايش مخارج و کاهش ماليات در آمدهای متوسط به پائ
اينهمه مواردی بر خالف جهت برنامه نئو ليبرالی . تعهدات دولتی

اوباما برای همراهی با جوانان آمريکائی که بيش از هر ! است 
" زمانی در صحنه سياسی فعال شده اند ، در مخالفت با فرهنگ و 

صحبت می کند که نشان گر نيرومند شدن فرهنگ " گرايش به پول 
ديگری در ميان پائينی هاست و اوباما برای رسيدن به سياسی 

قدرت از خصوصيات وو يژه گيهای خود برای هم سازی با آن ها 
بخش های مهمی از سرمايه داری آمريکا ميخواهد . بهره می گيرد 

بوسيله اوباما هژمونی معنوی از دست رفته آمريکا در جهان را 
آمريکا را کاهش دهد، ترميم کند و مخالفت مردم جهان با دولت 

مخالفتی که از جنگ جهانی دوم تا کنون به باالترين حد خود رسيده 
امريکا ميخواهد بدين وسيله امکان پيش برد سياست های . است

 .جهانخوارانه خود را بيابد
عليرغم اين که در کشورهای اروپايی نئوليبراليسم هم چنان 

اعتراضی چون پيشروی می کند، ولی در برابر آن حرکت های 
  . عتصاب لکوموتيورانان و رشد حزب چپ در آلمان مشاهده می شودا

بعد ار کنار گذاشته شدن قانون اساسی نئو ليبرالی و نظامی گرايانه 
" اتحاديه اروپا در اثر مبارزه مردم به ويژه فرانسويها و هلنديها، 

 که برای ساماندهی اتحاديه مطرح شد با رای" قرار داد ليسبون 
 نيافت و بحران تازه ای ايجاد منفی ايرلنديها حا ل و روز بهتری

 . شد
در آمريکای التين موا نع پيش روی برنامه سرمايه جهانی بيش از 
گذشته نمايان شد و مسير کنار رفتن و تعويض حکومتها زير فشار 

اين دور از . پائينی ها در آخرين نمونه ، پاراگوئه ، تداوم يافت 
 اگر تحوالت درون اياالت متحده را در ارتباط با موانع واقعيت نيست

پيش روی برنامه سرمايه در ساير نقاط به بينيم و آنرا بازتاب 
 . مبارزه در همه جا و از جمله و به ويژه در آمريکای ال تين بدانيم 

ورود روزافزون سرمايه به بازارهای مالی آمريکا طی سه دهه 
دوره ای در بخش های مختلف گذشته منجر به رشد بادکنکی 

نتيجه آن . اقتصادی شد که آخرين آن بخش مسکن و امالک بود
 ١٢افزايش بی حد وا مها ی مسکن و کاالهای مصرفی تا بيش از 

 و ترکيدن اين بادکنک در سال ٢٠٠٦هزار ميليارد دالر تا سال 
افزايش قيمت نفت و انرژی ، کسری بود . گذشته و بحران مالی بود

 ميليارد دالر در بخش تجارت، هزينه کمر شکن ٨٠٠ش از جه بي
جنگ عراق و افغانستان، رشد بی سابقه بدهی خارجی و در نتيجه 
همه اينها سقوط ارزش دالر، ابعاد بحران را گسترش داد و آن را به 

 . همه پهنه سرمايه داری کشاند
ر مبارزه عليه بحران زيست محيطی که آمريکا تا همين روزها از زي

بار مسئوليت آن شانه خالی می کرد و آنرا به سيکلهای طبيعی ربط 
اٌما آنچه در . می داد، حتی دولت بوش را هم مجبور به واکنش کرد 

دستور قرار گرفت نه حرکت برای حل واقعی بلکه واکنشی بود سود 
يکبار ديگر صدای طرفداری از انرژی هسته ای . جويانه و انحرافی 

که در اثر مبارزات دهه گذشته عليه آن ضعيف شده را تقويت کردند 
بود و همه مرتجعان از بوش گرفته تا حاکمان اسالمی ايران جارچی 

" يا آنکه برنامه سود جويانه . فوائد اين انرژی خانمانسوز شدند
را برای جايگزينی سوخت فسيلی پيش ) اتانول" ( سوختهای گياهی

برای چنين سوختی در بسياری نتيجه زير کشت بردن زمينها . بردند 
از کشورها ونتيجه  کاهش کشت و توليد مواد غذائی  و تاثير 
افزايش قيمت سوخت و خشکسالی و غيره اين بود که قيمت مواد 

 ميليون ٩٠٠غذائی به نحو بی سابقه ای افزايش يابد و عالوه بر 
جمعيتی که هميشه در گرسنگی به سرمی بردند، تامين مواد غذائی 

ی بخشهای بزرگتری از مردم جها ن غير ممکن شود؛ و اين برا
محدود به کشورهای فقير نما ند بلکه در اياالت متحده تعداد کسانی 
که مثًال در ايالت ميشيگان بدون جيره غذائی کمکی دولتی قادر به 
تامين غذای خود نيستند در چند سا ل اخير دو برابر شده و به بيش 

اين در حالی است که فروش و . ه است  درصد جمعيت رسيد١٠ا ز
" سود بزرگترين شرکتهای مواد کشاورزی و غذائی جهان مانند 

 ١١٣٤ درصد تا ٨٦از" موزائيک" و " کارگيل" ، " مونسانتو
اين بحران با مبارزه و به خيابان آمدن . درصد رشد داشته است 

ن مردم در کشورهای مختلف پاسخ داده شد که در ايران هم شاهد آ
اين گفته يکی از بوميان سرخ پوست شرکت کننده در . بوديم 

اعتراض بين المللی در شهر رم عليه کنفرانس رم برای بحران مواد 
سياستگزاری غذای انسانها بايد از : " غذائی در ماه ژوئن که گفت 

دست شرکتها و دولتها به دست توليد کنند گان مستقيم و خود مردم 
 بيان رسای همه آنانی با شد که دراينمورد ، می تواند" بر گردد

  . مبارزه کردند و می کنند
عالوه بر همه اينها نشانه های شکست تهاجم نظامی در خاور ميانه 
برای پيش برد طرحی مشهود ترشد که خاور ميانه بزرگتر يا جديد 
ناميده شده که  روايت آمريکا ا ز برنامه نئو ليبرالی سرمايه جهانی 

اين سال، در افغانستان نه تنها هيچ ثباتی پديدار نشد حتی در . بود 
در شهر کابل هم حاکميت " کارزای" می توان گفت که حکومت 

اٌما بيشتر از آن، بحران افغانستان حاال به طور عملی . کامل ندارد 
به درون پاکستان کشيده شده و در پاکستان بی ثباتی و بحران بی 

ارتش پاکستان که از بدوتاسيس اين  . سابقه ای به وجود آمده است
کشور نقطه اتکای سنتی سياست آمريکا در شبه قاره هند بوده، در 
جنگ با طالبان نه تنها کارائی  الزم برای عصای دست آمريکا بودن 
را ندارد بلکه با بروز نافرمانی و رفتن سربازان به صفوف طالبان 

ين در سال گذشته گره مسئله فلسط. ارکان آن به لرزه افتاده است 
کورتری شد و ابزار کارائی  در دست آمريکا و اسرائيل برای پيش 

زندانی شدن ميليونی فلسطينيها در باريکه . برد برنامه هايشان نبود
غزه آتش مبارزه به حق آنها را خاموش نکرد و از اين وضعيت 
فقط زمينه افزايش نفوذ  هر چند کوتاه مد ت جريانهای ارتجاعی 

در عراق اگر . يا سی اسالمی و حکومت اسالمی ايران فراهم شد س
چه آمريکائيها در حد محدودی توانستند شدت گيری مسير سقوط 
خود را کنترل کنند و به ويژه نزديکی روابط دستگاه واليت فقيه با 
جريان شيعی حاکم در عراق و احزاب کرد حاکم را کاهش دهند 

برگی موثر در خدمت حکومت بنحوی که جريان مقتدی صدر به 
اٌما اين توازن هنوز چيزی نيست که . اسالمی ايران تبديل شده است

حتی قادر به تحميل قرار داد امنيتی سياسی  به دولت عراق برای 
حفظ دائمی پايگاههای آمريکا در عراق به ترتيبی شوند که می 

ه بحران در لبنان و تجديد آرايش نيروهای سياسی آن  ک. خواهند
بخشی از توازن عمومی جنگ آمريکائيها و هم چنين اروپائيها در 
خاور ميانه است اگر چه با ابتکار و سردمدارای متحدين اصلی 

به نقطه تعادل رسيد اٌما متحد ) کنفرانس قطر(امريکا و اروپا 
حکومت اسالمی يعنی حزب اهللا، تاثير گذاری خود را حفظ کرده 

عاالت موقعيت نامناسبی را برای مجموعه اين فعل و انف. است 
بهمين دليل آمريکا در رابطه با قدرت اصلی . آمريکا نشان می دهد 

رقيب در خاور ميانه يعنی حکومت اسالمی ايران خطوط اصلی همان 
 بيکر را دنبال می کند تا با ايجاد توازن –برنامه کميسيون هميلتون 

ياسی و ايجاد مناسب و رسيدن به نقطه تعادل، از طريق فشار س
بلوکی از کشورهای عرب و منزوی کردن حکومت اسالمی ، کاهش 
نفوذ آن در منطقه و فشار اقتصادی و غيره، نوعی از ارتباط و 
مناسبات با حکومت اسالمی بوجود آيد که تعادل  نيروهای منطقه 

فشار در مورد برنامه .  ای بهم نخورده  و در کنترل آمريکا باشد 
 اسالمی يکی از اصلی ترين زمينه های پيش برد هسته ای حکومت

اين سياست است چرا که هم با منافع و نگرانيهای اسرائيل منطبق 
در . است و هم می تواند متحدان بين المللی زيادی را گرد آورد 

ماههای پايانی حکومت بوش عالوه بر همه چيز باال بردن فشار در 
و نگرانيهای مربوط به اين زمينه مطرح است چرا که با حساسيت 

اين نقطه اتکا و تاکيد کانديد جمهوريخواهان . امنيت سر و کار دارد
عليرغم همه اين سياست ها . برای رياست جمهوری آينده است 

هنوز خطر حمله  نظامی به ايران منتفی نشده است و تهديد نظامی 
که فشار زيادی آورده و حکومت اسالمی ( و تحريم های اقتصادی 

هنوز )  برکت گران شدن قيمت نفت خود را سر پا نگه داشته به
دستآويز دستگاه واليت برای باال بردن فشار سرکوب جهت کنترل 

  .مردمی است که بدليل فالکت به جان آمده اند
اگر چه سايه امپرياليسم و ارتجاع منطقه بر خاور ميانه سنگينی می 

می شود ، پتانسيل کند اٌما نشانه های بن بست هر دو قطب ديده 
  مبارزاتی نيروها و جنبشهای اجتماعی که به
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 دنبا ل رهائی وا قعی و عليه  هر دو قطب اند، در نقاطی مانند 
ايران، ترکيه، مصر و تا حدودی عراق به جريان افتاده است، که در 

 . اين دوره مشهود بود 
الی از جمع بندی آنچه که آمد می توان دريافت که برنامه نئو ليبر

سرمايه جهانی به نحوی که مورد انتظار آنان بود پيش نرفته و نمی 
البته .رود، امری که تاثيرات خود را در تعادل مبارزاتی می گذارد

اين بدان معنا نيست که برنامه نئو ليبرالی متوقف شده است بلکه 
حتی  . سرعت پيشروی آن در مقا يسه با دهه گذشته کندتر شده است

که اين برنامه در پاره ای از نقاط تازه شروع شده و در ميتوان گفت 
اين . بعضی منا طق مانند اروپای شرقی با سرعت زيادی ادامه دارد 

کندتر شدن يک دست آورد است که می تواند به عنوان مرحله ای 
از بحران به افزايش نيروی پيشروی و تقويت و گسترش مبارزه 

در عين حال روی .  بيانجامدراديکال عليه مناسبات سرمايه داری
آوری سرمايه به حدی از رفرمها می تواند رفرميسم را در بخشها 
يی از جنبش تقويت کرده و باعث روی آوری وجذ ب آ نها در 

در پاره ای از نقاط  ظرفيت پيشروی راست . نهادهای دولتی  شود 
افراطی تاحدی با شعار های سوسيا ل فاشيستی در اين وضعيت تازه 

هم چنان است امکان رشد بيشتر نيروهای . نوز مطرح است ه
اٌما در وضعيت . مرتجع سياسی اسالمی در مناطقی از خاور ميانه 

مشخص ايران به ويژه در پرتو مبارزات و تحوالت سا ل گذشته هم 
می توان گذر و عبور از بعضی از اين حالتها را شاهد بود و به 

 . ليه سرمايه داری رسيدظرفيتهای زياد پيش روی مبارزه ع
 نگاهی به اوضاع ايران

، برنامه نئو ليبرالی با ٥٧در ايران به دليل شرايط بعد از انقالب 
تاخير زمانی نسبت به ساير نقاط و با افت و خيز به جريان افتاد و 

 سال پيش فشار دستگاه حاکمه برای سرعت دادن به پيشروی 4از 
ا در اقتصاد سرمايه داری دولتی آنها اين برنامه ر. آن اوج گرفت 

به گل نشسته و بکمک  دستگاه استبدادی اسالمی منفوری  بيش 
می برند که در کشاکش مبارزه با نيروی کار و مردمی رام نشدنی 
هميشه شعارهای سوسيال فاشيستی و سرکوب را تجربه کرده و 

چنانکه با بهره گيری از موضوع تهديد خارجی و . حاال هم می کند 
برای  کنترل مبارزه جنبش های اجتماعی هم سطح سرکوب را به 
باالترين حد خود در سالهای اخير رساندند و هم شعارهای معيشتی 

بخش خصوصی . با پول نفت را به خدمت گرفتند " نان " و آوردن 
سرمايه داری هم که رشد فزاينده ای پيدا کرد حاصلی بهتر از 

نتيجه . برای زندگی مردم نداشتهمپالکی اش در ساير نقاط جهان 
همه ا قدامات نظم حاکم در اين سال جز فالکت و خشم بی حد اکثريت 
بزرگ جمعيت و در عين حال تالش های حکومتی نبود  که پاسخ 

وقتی به روايت رژيم کمتر از . خود را هم در واکنش عمومی يافت 
"  درصد وا جدين حق رای در تهران و شهرهای بزرگ در 30
شرکت می کنند چيزی نيست جز آنکه اکثريت بزرگ می " تخابات ان

گويند اميدهيچ تغييری در وضعيت از طريق اين حکومت را ندارند و 
وقتی شاهد . به عبارتی خواست سرنگونی آن را بيان می کنند

حرکت های اعتراضی هستيم و اشکالی از اعتراض به فالکت را 
 مبارزات درون شهری کشيده تجربه می کنم که بخشا ابعا د آن به

برمال می " شعارهای عدالت خواهی احمدی نژاد" می شود، پوچی 
مبارزه ای که در اين سال ابعاد تازه ای پيدا کرد پاسخ مناسبی . شود

هم به سرکوبی است که با بهره گيری از تنشها در روابط خارجی 
لتهای می توان بر آن بود که اين مبارزه با تداوم خص. تشديد شد 

خود که در چالش با استبداد مذهبی پرورده شده و قيد و شرط بر 
آزادی را تحمل نمی کند، قادر است ظرفيتهای تازه ی وضعيت 
کنونی برای جلوگيری از برنامه های نئو ليبرالی و پيشروی مبارزه 

تالش در اين راستا دربررسی . عليه سرمايه داری را به وجود آورد
 . جتماعی در سال گذشته کم و بيش ديده می شودمبارزات جنبشهای ا

 

 جنبش کارگران و زحمتکشان
جنبش کارگران و زحمتکشان در اين سال از هر نظر حرکتهای قابل 

بخشهای مختلف، چه مزد و حقوق بگيران رسمی و . توجهی داشت 
چه غير رسمی و بيکاران و غيره به اشکا ل مختلف و در سطوح 

پا فشاری بر حق داشتن . فالکت فعال بودند متفاوت در اعتراض به 
تشکلهای مستقل از سوی مزد و حقوق بگيران رسمی وسعت بيشتر 
داشت روال اعتراض به مقررات کار و دستمزد هم به همين سان 

عالوه بر همه اينها موج اعالم همبستگی بخشهای مختلف از . بود
جتماعی يکديگر و هم چنين همبستگی و پشتيبانی از جنبشهای ا

ديگر، زنان و دانشجويان ، در مقابله با سرکوب حکومتی و آزادی 
اگر چه سرکوب حکومتی فعاليت . کشی به سطح  باال تر ی رسيد

پاره ای از تشکلهای اعالم شده کارگری مانند سنديکای شرکت 
واحد را کاهش داد ، اّما تداوم و گسترش مبارزه و اعتراض و 

. خبر از عدم موفقيت سرکوب می دهدمقاومت به اشکا ل متفاوت 
اين سال چه از نظر تداوم و چه به لحاظ گسترش پايه ای و توده ای 
بودن حرکتها و چه از جنبه طرح خواستها و برخورد با سياستهای 
عمومی سرمايه داری و حکومت اسالمی آن، فرازهای تازه ای 

کارگران يکی از برجسته ترين نمونه ها، مبارزه چند ماهه . داشت 
همبستگی وسيع کارکنان اين موسسه و . نيشکر هفت تپه است 

شرکت تقريبًا همگانی آنها، خستگی ناپذيری و جسارت برخورد با 
انواع سرکوب و مقاومت در برابر آن، متکی نبودن به معدودی 
چهره شناخته شده و فعا ل کارگری و استفاده از ا نواع اشکال 

 مبارزه از محيط کار به محيط های مبارزه و حرکت جمعی، گسترش
شهری و عمومی و تظاهرات خيابانی و تحصن وجلب حمايت ساير 
مردم زحمتکش ، به کارگيری تاکتيکهای را يج را ه بندان که با 
اختالل در سيستم حمل و نقل تاثير مبارزه را وسيع تر می کند، 
 پيگيری خواست تشکل مستقل، جمع آوری ا مضا، تشکيل اتحاديه

مستقل کارگری، بی اعتبار کردن مديريت و حراست و در افتادن با 
کنترل سياسی حکومتی؛ و بيش از آن در افتادن با سياست اقتصادی 
نئو ليبرالی سرمايه داری در اين مورد يعنی واردات شکر ارزان و 

 .به رکود کشاندن صنايع نيشکر، همگی نشان از اين فراز است
ری از مزد و حقوق بگيران که تجمع در زمانی که بخشهای ديگ

چندانی هم در يک محيط کار مشخص ندارند، مانند معلمان، گسترش 
يافته اند و هم چنين در شرايطی که شيوه های استبدادی و تهديد 
رايج است کشيده شدن مبارزه از محيط کار به محيط های شهری که 

 عمومی را روندی رشد يابنده در همه جهان دارد، اهميت محيط های
در شرايطی نشان می دهد که سرمايه داران خود خواهان تعطيل 

در . بسياری از موسسات اند و برکار آئی آن تاکيد می گذارند 
مبارزه در محيط های عمومی با در ميان گذاشتن مسائل ، حمايت 

 . بخشهای ديگر جلب می شود و همبستگی رشد می کند
و شهری که با افزايش فالکت گسترش مبارزه به محيط های عمومی 

و فشار سياسی حکومت باز هم بيشتر خواهد شد، توجه به اشکال 
  )١( . متنوع ديگری از سازمانيابی را ضروری می سازد

 حنبش زنان 
جنبش زنان در اين دوره عليرغم شديدترين بگير و به بندها از 

مداومت و پيگيری زنان برای خواسته های خود و . نفس نيافتاد
اگر چه خواستهائی که به صورت . حقوق برابر مثا ل زدنی است 

رسمی اعالم می شود با بيان ريشه ای نابرابری فاصله دارد و اگر 
چه هنوز توده های وسيع به ويژه محرومترين زنان به چشم نمی 

يکی از ريشه ای ترين و راديکال ترين " مسئله زنان" آيند، اّما 
ه داری و  مبارزه بر سر آن از اصلی مسائل جامعه طبقاتی سرماي

ترين مبارزات برای برابری انسانی است و به ويژه در يک جامعه 
تحت سيطره آپارتايد رسمی جنسی هر نوع مبارزه در اين راه با 

اين مبارزه در مقا ومت جانانه دخترا . راديکاليسم در هم تنيده است 
ی را برسرو نی نمايان بود که چماقهای نيروی امنيت اجتماع

صورت خود تحمل کردند و زن وارانه ا يستادند تا آنانکه خواستها 
و مطالبات را به شيوا يی بيان کرده،  نوشتند و يا فرياد کردند و 
بيشتر از آن ، با  به کارگيری شيوه ها و روشهائی فعاليت کردند که 
خود حامل جوهر برابری طلبانه و تقويت کننده کنش گری به جای 

 پذيری است و در درگيريهای هميشگی آنان که با همين شيوه کنش
ها ی بحث در باره مسائل زنان و مبارزه برای برابری را در ميان 

  . زنان و اليه های مختلف آن به گونه ای فعا ل به جريان انداختند
ويژه گی جنبش زنان ايران که بر درهم تنيد گی مبارزات اجتماعی 

شيوه ها و . اکيد دارند، باز هم برجسته بود گوناگون برای برابری ت
روشهايی که زنان برای فعاليت خود به کار می گيرند و مناسبات 
جمعی و مبارزاتی خود را بر آن مبنا می سازند و بر تنوع تاکيد 

دنيای ديگری ممکن است " همه نشانه هايی از عمل به شعار دارند،
  )٢ ( .وبرو شدمی باشد، که در اين سال با چالشهائی ر" 

 جنبش دانشجويی 
جنبش دانشجوئی ومبارزات آن در اين سا ل نشاندهنده  همان 
ظرفيت های  تازه مبارزه بود و قدرت آنرا به نمايش گذاشت و می 

از . توان ا ز آن به عنوان نقطه ی عطفی در اين جنبش نا م برد
ی  و واکنش تند دستگاه واليت که با دستپاچگ٨٦ آذر١٦مبارزات 
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در صدد بر آمد تا باصطالح بساط مقاومت و مبارزه چپ ها را جمع 
کند تا مبارزات وسيع دا نشگاه شيراز و تبريز و تربيت معلم و 
زنجان و بسيار شهرهای کوچک و بزرگ ديگربستر پيشروی 
سياست پادگانی کردن دانشگاه را به چالش کشيد  و تداوم مبارزه و 

هم چنين مبارزه . ان را تحميل کردگسترش آن خواسته های دانشجوي
مستقيم دانشجويان با موا رد فساد همزاد استبداد، رژيم را در 

اين در حالی . سرکوب دانشجويان با مشکالت زيادی مواجه ساخت
بود که ليبرالها و اصالح طلبان گوناگون، در داخل و خارج، که در 

اخراج و مقابل فشار دستگاه واليت قافيه را باخته، از حکومت 
وارفته و خاموش شده بودند، جنبش دانشجوئی را هم به کيش خود 

اين سال و بر آمد . می پنداشتند و برای آن عزا داری می کردند 
پرقوت اين جنبش نه تنها اين کرخت شده ها را هم شوکه کرد بلکه 

 .چپ های سابق را هم به تکاپو انداخت
 مشکالت اعالم کرد صدای چپ در دانشگاه عليرغم همه ضعف ها و

که ديگر گفتمان ليبرالی و نئو ليبرالی نمی تواند يکه تازی کند، 
همانطور که جوانان اروپائی و آمريکائی و التينی ها و آفريقائی ها 

و اين صدا به وا قع تاثير عميقی در . و آسيائی ها اعالم کرده اند 
ئی آرايش سياسی جامعه گذاشت و گرايشهای ديگر جنبش دانشجو

اين صدائی بود که اعالم کرد برای خود . را هم به تحرک واداشت 
تعيين کنندگی ا نسانی در برابر ارا ده سرمايه که از هر طريقی که 
بخواهداعمال شود، چه از طريق سياست نظامی گرانه و وحشيانه 
بوش و دار و دسته و چه سرکوب دستگاه حکومتی واليت فقيه و 

ديگر بخشهای سرمايه، می ايستد و " سياست نرم" چه از راه 
 . چنين هم کرد

جنبش دانشجوئی همان طور که در مسير تاکنونی از تجارب خود 
آموخته و پيش آمده و به اهميت حرکت مستقل خود دست يافته و در 
عين حال به حياتی بودن همراهی و همبستگی با ديگر جنبشهای 

رب اين دوره خود نيز اجتماعی رسيده و به آن عمل می کند، از تجا
فعاالن جنبش دانشجوئی همانگونه که . می آموزد وجلو می رود

بخشها ئی از جنبش در دوره های " ابزاری" سياست انحرافی 
گذشته را نفی کردند در گذار ا ز ديگر پيچ و خم ها هم بيشتر در می 
يابند که حرکت با وسيع ترين توده دانشجوئی که دخالتگر باشد و بر 

 خود بايستد و با مغز خود فکر کند و با دست خود بگيرد، آينده پای
 . را روشن می کند

 جنبش ملی
در مناطق ملی و در مقابله با فعاليت مردم اين مناطق برای حقوق 
خود شاهد باالترين حد سرکوبگری حکومت و تکرار احکام اعدام 

ن دستگاه واليت کمترين حد تحمل خود را در اي. وزندان بوديم 
مناطق نمايش داد و آن چه در توان داشت به کار برد تا آنها را 

امری که در پاره ای مناطق مرزی مانند . تحت کنترل داشته باشد 
هر چه فشار حکومت و . بلوچستان و کردستان موفقيت آميز نبود

نقض حقوق مردم مليتهای ايران بيشتر شد، خواست آنها عميق تر 
علنی کاهش داشت و رژيم جلوی مراسمی اگر چه فعاليتهای . گشت 

را گرفت  که به ويژه در آذربايجان برگزار می شد، اّما خواستها به 
اشکال مختلف و در مراسم  ديگر مثل محيط های دانشجوئی فرياد 

فشار حکومتی امکان رشد جريانهای انحرافی ناسيوناليستی را . شد
تگی جنبشنهای بيشتر کرد، در عين حال پشتيبانی و اعالم همبس

اجتماعی با مردم مناطق ملی ، روند همبستگی ا نسانی را در جامعه 
تقويت کرد که تاثير آن در فضای حرکتی جريانهای  سياسی فرهنگی 

 . مردم مناطق ملی مشهود بود
سياست سرکوب حکومت اسالمی در مناطق کردنشين که از دير باز، 

د در اين سال به با افت و خيزها، با دولت ترکيه  هم سو بو
هماهنگی جديدی رسيد و همکاری آ نها تقويت شد اّما هنوز به 
اهداف خود نرسيده اند و تا رسيدن وضعيت عراق به نقطه نسبی 
ثبات و شکل گيری تعادل مجدد و رابطه معين با آمريکا، که در 
مناطق مرزی ايران تالش می کند از برخی سازمانهای مسلح ملی 

د بهره برداری کند، اهداف نظامی آنها دست در جهت اهداف خو
چنين وضعيتی در مناطق مرزی پاکستان هم کم و . يافتنی نيست 

پاکستان اگر بخواهد هم به دالئل مختلف قادر به . بيش حاکم است 
همکاری مناسب با حکومت اسالمی نيست و بهمين دليل مناطق 

 شده است و مرزی بلوچستان تقريبًا از کنترل واليت وفقيه خارج
دستگاه واليت برای پيشبرد کار خود فقط به سرکوب و فشار نظامی  
بی حد به مردم بلوچ متکی است و کينه مذهبی و قومی را تشديد 

 .می کند

  
 اپوزيسيون

بخش مهمی از احزاب و گروههای سياسی کردستان که تحوالت 
حوالت کردستان عراق بعد از تجاوز آمريکا به خاور ميانه ، با اين ت

هم سو شده و در کنار آمريکا قرار گرفتند، با سيری که گذشته است 
اميدهای خود را کم رنگ ديده و بهمين دليل نشانه ها ئی از بحران 

چنين هم بود سرنوشت راست سلطنت . را در اين سال نمايان کردند 
اينها به . طلب و همه آن نيروهائی که دل به آمريکا بسته بودند 

ار برگشته اند تا نتيجه انتخابات آمريکا چه شود و چه اتاق انتظ
ديگر بخشهای راست رسمی . سرنوشتی را برای آ نها اعالم کنند

شامل انواع اصالح طلبان و ليبرالهای داخل و خارج کشور چشم از 
تحوالت درون حکومت بر نداشته بر عکس حريص تر شده و به 

"  اند تابلکه با يک انتظار انتخابات رياست جمهوری دهم نشسته
" و يا يک نماينده رفسنجانی و يا هر امامزاده ديگری حتی " خاتمی

  . از شر احمدی نژاد خالص شوند " قاليباف رضا خان 
احزاب و گروههای رسمی چپ هم اغلب چيزی در حد ظرفيتهای 
کنونی برای مبارزه عليه سرمايه نشان ندادند چرا که از بيماری 

نبشهای اجتماعی و توده ای طبقاتی دست بر نگرش ابزاری به ج
نيروهای چپ در اّما . نداشته و از فرقه گرائی هم رها نشده اند 

داخل کشور از هر نظر فعال بوده و ظرفيت هم گرائی را هم نمايش 
دادند و با توجه به چشم انداز حرکت در جنبشهای اجتماعی زمينه 

 .گسترده ای برای زندگی پيشرونده دارند
ومت اسالمی عليرغم همه تعادلهائی که در سطح منطقه ای و حک

خارجی آن شکل می گيرد، به شديدترين درگيريهای درونی در حد 
تنشهای درونی آنها . حذف و تصفيه های مهم يکديگر رسيده است 

که بر خالف ادعاهای تبليغاتی اصالح طلبان بعد از اخراج از 
بل رويت هم بود به حکومت، مبنی بر يکدست شدن حکومت، قا

احمدی نژاد و کادرهای . درگيری گرگهای گرسنه شبيه شده است 
" نسل دومی دستگاه واليت وجوانان آنها می خواهند زير شعار 

شيوخ " همه چيز را بگيرند و بی محابا به " عدالت و آرمان خواهی
شيوخ و بزرگان البته دست بسته نيستند . می تازند " بزرگان" و " 
د گرد آمدن آنها مدتهاست آغاز شده و در دو دور انتخابات رون. 

اخير توانستند رقيب را تضعيف کنند و حاال قصد پائين کشيدن 
احمدی نژاد بهمراه دار و دسته . احمدی نژاد را در انتخابات دارند 

تا آنجا به خود مطمئن شده که دست نشاندگان مستقيم ولی فقيه در 
رااخراج کرده ، نيروهای خود را )  کشوروزرای اقتصاد و( کابينه 

بسيج و ا مسال را به عنوان مشکل ترين سال حکومت اش اعالم 
اغراق نخواهد بود اگر بگوئيم که درگيريهای درونی آنها . می کند 

آمريکا و اتحاديه ا . در اين سال بر تنشهای خارجی سايه می اندازد 
 . روپا هم آنرا دقيقًا زير نظر دارند

يان اين همه تنش هر کدام با تفسير و از زوايه منافع خود در م
 قانون اساسی و روند ٤٤برنامه اقتصاد و مصوبا ت مربوط به اصل
احمدی نژاد برای کنترل . خصوصی سازی اقتصاد را پی می گيرند

شورشهای " اعتراض ها که بنا بر رسم هميشگی فرافکنی از آن با 
باصطالح علم عدالت طلبی را عليه وضعيت ياد می کند، " جهانی

نئو ليبرالهای هار . می فروشد " عدل علی" بدوش می کشد و 
خواهان شدت دادن به اجرای برنامه اند و ولی فقيه و شيوخ و 

در عين فشار برای پيشروی برنامه، " پرخورده و سير" بزرگان 
و اما در وضعيتی . ميانه بازی می کنند تامبادا همه چير بر باد رود

ه فالکت زندگی مردم به حد بی سابقه ای رسيده و همه آنها امتحان ک
خود را هم داده اند آيا اين روشها که همه هم با سرکوب همراهند 

  کار ساز و چاره ساز مشکل آنها خواهد شد؟ 
******************** 

ما که در مبارزه عليه سرمايه داری از همين امروز برای 
  ارزه می کنيم سوسياليسم و کمونيسم مب

با در نظر گرفتن آنچه که در باره اين دوره آمد و ضمن تائيد 
سياست ها و مصوبات کنگره های ده، يازده و دوازده سازمان 

و تداوم آنها در کنگره سيزدهم ) راه کارگر( کارگران انقالبی ايران 
  :سازمان بر موارد زير تاکيد می کنيم

 و برنامه نئو ليبرالی آن در  تشديد مبارزه عليه سرمايه داری-١
ايران با بهره گيری از ظرفيتی که در شرايط کنونی بوجود آمده و 

  :در اين راه . ميآيد
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مسائل سازمانيابی جنبش های اجتماعی و بويژه مبارزات .   الف 
جنبش طبقاتی پرولتاريا که در اين سمت و سو قرار دارند همچون 

 .گذشته مورد نظر است 
ظری با همه برنامه ها وسياست های ليبرالی ، مبارزه ن. ب

  رفرميستی و شعار های
 .  سوسيا ل فاشيستی بخش های مختلف بورژوازی ايران 

تشديد تالش برای همراه شدن کمونيست ها و سوسياليست ها . ج
جهت کمک به سازمانيابی اردوی بزرگ کا ر و زحمتکشان  در 

ه و برای رهايی ، برای مبارزات روزمره و در مبارزه عليه سرماي
با تاکيد دو چندان که اين همراهی و اين . سوسياليسم و کمونيسم 

 :جنبش 
 . يک جنبش ايدئولوژيک و بسته نيست - اوال
 در بطن و بستر مبارزات جنبش های اجتماعی شکل می گيرد -ثانيا

 .و در خدمت منافع عمومی طبقاتی  است
مدارانه اين گروه و آن حزب  با فرقه گرائی و منافع قدرت -ثالثا

نميتواند هيچ نسبتی داشته باشد و تنوع نظری ، فکری، سازمانی و 
 . پلوراليسم احزاب کارگری را می پذيرد

گسترش ارتباط فکری و عملی دو طرفه با همه جنبش های . د
اجتماعی در منطقه خاور ميانه و جهان و جا گرفتن در پروسه 

 سرمايه داری جاری مبارزه جنبش جهانی ضد 
 تشديد مبارزه عليه رژيم جمهوری اسالمی و گسترش مقاومت -٢

عمومی در برابر سياست سرکوب و نقض آزاديها و تقويت ظرفيت 
جنبش های اجتماعی برای از سرراه برداشتن بساط حکومت 

 .اسالمی 
متمرکز شدن در مبارزه عليه همه سياست ها و برنامه های قدرت 

اری بويژه اياالت متحده در خاور ميانه با های بزرگ سرمايه د
تالش برای جاری کردن ظرفيت جنبش های اجتماعی کشورهای 
مختلف منطقه ، که با ارتجاع و امپرياليسم در گيرند،  برای متحد 

در " صدای سوم " شدن و همسو کردن مبارزات خود و بلند کردن 
 . سطح خاور ميانه 

 
   --------------------------------------------------------------- 
  
  نظر اقليت درادامه مطلب جنبش کارگران وزحمتکشان چنين -١

  :است
که اينهمه می تواند زمينه های اجرائی ايده بدست گرفتن ادا ره 
فعاليت وادامه کاروتوليد بدست کارکنان درموسسه را تقويت کند که 

بوجود آ مدن شبکه . کارگران هفت تپه آنرا طرح کرده بودند
همکاری ومبادله بين بخشهای مختلف موسسات آ نها به تدا وم کار 

کشيده شدن مبارزه به محيط های عمومی . آنها کمک می کند
وشهری که با گسترش فالکت وفشار سياسی حکومت باز هم بيشتر 
خواهد شد، توجه به اشکال متنوع ديگری از سازمانيابی را 

انيم به شکلهای شناخته  و عادت شده نميتو. ضروری می سازد
درجامعه سرمايه داری که کارآ نبودن وهم چنين خنثی شدن آنها 

نياز به اشکالی داريم که . درپيشبرد مبارزه آشکار شده بسنده کنيم
بتواند دربطن زندگی وبستر خواستهای مستقيم شرکت کنند گان 

ی آنرا  حرکت به مبارزه عليه مناسبات حاکم ورفتن به فرا سو
تسهيل کند، وسيعترين شرکت کنندگان را در همه امور دخيل کرده 
وازساختارهای هرمی ونخبه گرا ومنفعل کننده توده شرکت کننده در 

  .    مبارزه پرهيز کند
  :   نظر اقليت درادامه مطلب جنبش زنان چنين است-٢

 را" پائين " و " باال " ودرعين حا ل حرکتها را هم سو می کنند، 
در روابط خود تحمل نمی کنند ورابطه ی شبکه ای وافقی به جای 

که اينهمه نشانه ها يی .... فرماندهی عمودی را پرورش می دهندو
در اين ." دنيای ديگری ممکن است" است از عمل کردن به شعار 
چنان چون هميشه که تالش کنندگان . سال با چالشهايی روبرو شد

زماندهی های ساخته شده درجامعه عبور از مرزها، معيارها وسا
درميان آدميان ، با آن روبرومی " بت شده " طبقاتی وعادت شده و 

اگر روشهای ا نسانی وازنوع ديگری که درجنبش زنان تا . شوند
حدی رواج يافته به جای گسترش وتعميق ، تسليم ادعاهای مربوط 

ميم به نا کارائی وپيش نرفتن ا مور شود وروشهای عادت شده تص
گيری وفعاليت جمعی در جامعه طبقاتی بازسازی شود، سير قهقرايی 

 .آغاز می شود

…………………………………... 

  مگانی زندانيان سياسی هبيستمين سالگرد کشتار
  بشريتعليهجنايتی 

-   شصت شمسی، يکی از پليدترين تبههکشتار همگانی زندانيان سياسی در ده
  . حکومت اسالمی ايران استهای  کاری

 ١٣۶٧و در دو ماه مرداد و شهريور سال ١٣۶٠-۶٢های  ر طول سالد
 کش و جنايت  آزادیرژيم هزاران زندانی سياسی به دست پاسداران ،شمسی

شان پرچم آزادی و شرف انسانی   اسالمی به قتل رسيدند و خونحکومتکار 
 .ين نمودرا رنگ

يزی جز تزوير کارنامه حکومت اسالمی در طول سی سال حاکميت خونبارش چ
جسمی و روانی، های  ه شکنجزندان،. و دروغ و غارت و پليدی نيست

خشن ترين ترين فشارها و تحميل  وحشيانه اعمال ، سنگسار،اعدامتجاوز، 
- ها در زندان  زندانيانی که از تيغ مرگ رهائی يافتند و سالشيوهای زندان به

حاکميت  ضد انسانی هاماين سياهه بلند و  کارنه ها باقی ماندند از جمل
  .ستاسالمي

ها نبوده  زندانی حکومت اسالمی محدود به ها کاریتبه ، اين سال هادر طول 
ما، در کل جامعه نيز، حال و روز و سرنوشتی بهتر کشور مردم تمامی . است

عدالتی و سرکوب آزادی و اعمال فشار  بی. اند از فرزندان زندانی خود نداشته
تشکيل  اسالمی را حکومتمحروم جامعه، دستور کار هميشگی های  بر توده
 از حقوقی به ويژه محروميت عظيم زنان  فقر، بيماری، بيکاری، بی.داده است

، در هر موقعيت اجتماعی و سياسی، اعم از هنگامه حقوق انسانی و برابر
 شخصی، زندگی یاعتراضات، تا حتی زمان آرامش در خانه و چهارديوار

های ها، انسان در طول اين سال. بوده استی عملکرد اين رژيم  بخش اساس
بسياری، فقط به خاطر نوشتن و سخن گفتن از آزادی و برابری و دفاع از حق 

 .  اند  شکنجه و مرگ شدهگرفتار روانه زندان و ، انسانیندگیز
هنوز در کابوس مرگ  اسالمی حکومت؛ با وجود همه سرکوب های جنايت بار

چنان به کشتار و شکنجه و  ، هميش سرنگونی خوهراسبرد و از   میبسر
دهد و حتی از گردهمائی خانواده زندانيان  سرکوب و اعمال فشار ادامه می

چرا که مردم . می هراسدگان زندانی هسياسی بر گورهای همگانی جانباخت
-  ه دست از مقاومت در برابر اين رژيم سلط،ها اين سالطول همه ايران، در 

 . اند اند و دمی از مبارزه غفلت نکرده  برنداشتهاستثمارگر و ، ستم گرگر
 آزاد، ياد فرزندان دالور خود، ياد مقاومت زندگیمردم ايران، در دفاع از حق 

 و زجر کشيدند و دست شدندها شکنجه  ها در زندان  را که ساليیها همه آن
دارند  می  گرامی،رابری برنداشتند آزادی و باز دفاع از شرف انسانی و آرماِن

 . خواهند داشتو هر جا بتوانند، خاطره فرزندان پيکارگر خود را زنده نگه
 آرمانی خود در دفاع از ماهيت نيز، بنا به )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 

  تابناک ستارههآزادی انديشه و بيان، همراه مردم ايران، در دفاع از خاطر
 زندانيان ه، خاطرتاريخ سرزمين بالزده مانهای  ترين شب تيرههای درخشان 

دارد و به   مبارزان راه آزادی و برابری را گرامی میهسياسی جانباخته و هم
  .فرستد درود میانسان آزادگی و شور و پيکار آنان در پاسداری از شرف 

  ١٣٨٧شهريور  )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

………………………………………. 
 پذيرش بعضی ازخواستهای کارگران ايران خودرو

ايران خودرو که از اوايل هفته گذشته شروع و  اعتصاب شکوهمند کارگران
پذيرش بعضی از خواسته های   تير ماه به اوج خود رسيده بود با10در 

جوزانی معاون   روز شنبه باقری.کارگران با موفقيت موقتا به پايان رسيد
 ايران خودرو رئوس اجرای خواستهای کارگران منابع انسانی شرکت

با نشريه کارآمد اعالم کردمصاحبه مدير منابع انسانی را با نشريه  رادرگفتگو
 .فرمائيد کار آمد مالحظه

 باقری در مقابل افزايش دستمزدها که يکی از خواستهای کارگران ايران
ءگروه شغلی و لقااخودرو بوده و آنان اعالم کرده بودند با ايجاد محدوديت در 

   آن به چهارسال عمال هيچی کارگری نمی تواند شامل ارتقاء گردد رساند ن
افزايش حقوقها محدوديت ارتقاء بودجه حذف و تمام  اعالم کرد بزودی برای

  .خواهند شد کارگران رسمی شامل ارتقا گروه
اری ک ايشان اعالم کرد به کارگران سهام واگذار خواهد شد و از طرفی اضافه

کارگران پکيجی ساماندهی خواهند .اجباری به خصوص جمعه ها لغو می گردد
مازاد کارگران پذيرفته خواهد شد بيشک توجه به خواستهای  شد و مدارک
 کارگران و

خواستهای کارگران يک موفقيت برای کارگران ايران خودرو  پذيرش بعضی از
ه های داده شده و  وعدق کارگران پيگير تحق "محسوب می گردد که مطمنا

که مهمترين آن تشکيل تشکل  همچنين خواهان بر آورد ديگر خواستهای خود
است و از طرفی  های کارگری که تنها مکانيزم رسيدن کارگران به مطالباتشان

  لغو قراردادهای موقت و انحالل شرکتهای تامين امنيت شغلی تنها با
                            بود دپيمانکاری و استخدام کارگران ميسر است خواهن

 15/4/87-کارکو.         

............................................. 
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 چرا چنين نگرانند؟
  ارژنگ بامشاد

شدت سرکوب در ماه های گذشته آن چنان است که اين سئوال را 
  پيش می آورد که چرا چنين نگرانند؟
. سخن گفت"  جامع امنيتیطرح"فرمانده نيروی مقاومت بسيج  از 

تشکيل "طرح جديد پس از آن اعالم می شود که پيش از اين طرح 
از سوی سپاه " موزائيک های دفاعی"و  طرح "  سپاه استانی31

حسين تائب در اولين همايش . پاسداران به اجرا گذاشته شده است
 12مسئوالن معاونت های عمليات استانی در روز سه شنبه 

" طرح جامع امنيتی"  در توضيح 2008ت او2ـ 87شهريور
اگر اراذل و اوباش در نقطه ای از محدوده جغرافيائی نظام "گفت

مقدس اسالمی ايجاد ناامنی کنند، بسيج برای برخورد با آن ها نبايد 
  ".  ساکت باشد و بايد طرح امنيتی ايجاد کند

نگاهی به اقدامات سرکوبگرانه ی سپاه و بسيج و ديگر نهادهای 
اراذل و "رکوبگر دولتی، ترديدی باقی نمی گذارد که اصطالح س

در هم شکستن . معادلی برای مقاومت های مردمی است" اوباش
 67خشن گردهم آيی مادران و وابستگان قتل عام شده گان شهريور

در خاوران و در سنندج؛  جلوگيری از برگزاری مراسم يادبود احمد 
 آيی کانون نويسندگان ايران شاملو؛ جلوگيری از برگزاری گردهم

برای انتخاب هيئت رئيسه ی جديد؛ جلوگيری از برگزاری مراسم 
کم زندان برای برخی از دومين سالگرد کمپين يک مليون امضاء؛ ح

فعالين کمپين  به جرم نوشتن مقاالت؛ اعدام يعقوب مهرنهاد فعال 
فرهنگی و مدنی  بلوچ و اعدام ديگر جوانان بلوچ؛ صدور حکم 
اعدام برای فعالين فرهنگی کرد؛ اعدام جوانانی که در نوجوانی 
مرتکب قتل شده اند؛ اجرای خشن و بيرحمانه طرح ارتقای امنيت 

  .اعی و ده ها و صدها نمونه ی ديگراجتم
چنين حدی از خشونت و سرکوب بی مهابا، نشان از ترسی ميدهد 

ظرفيت های . که حاکمان اسالمی از جوشش اعماق جامعه دارند
اعتراضی جامعه به حدی است که  تهديدات گسترده و اقدامات 
. سرکوبگرانه رژيم نتوانسته است باعث عدم بروز آن ها شود

 در گلزار خاوران 67سترده خانواده های قربانيان قتل عام شرکت گ
 80عليرغم تهديدات مقامات امنيتی و انتظامی، اعتصاب غذای 

زندانی سياسی کرد و حمايت گسترده مردم از آن ها؛ تظاهرات 
گسترده مردم مريوان؛ مقاومت مدنی گسترده جنبش زنان در قبال 

و عقب نشاندن " نوادهحمايت از خا" اليحه ضد زن به اصطالح 
مجلسيان و حرکت های مداوم کارگری، نمونه هايی از اين ظرفيت 

  .های اعتراضی است
دستگاه واليت و دولت نظامی ـ امنيتی اش بيش از ديگران از 

دولت احمدی نژاد برای . اوضاع داخلی و اعماق جامعه نگرانند
و سپاه با مقابله با اين نگرانی ها با سازماندهی گسترده ی بسيج 

اين دولت سياست . يک کودتای انتخاباتی به قدرت رسيده بود
تمرکزقدرت برای  سرکوب داخلی، آمادگی برای تهاجم خارجی و 

اما سه سال . جلوگيری از حرکت های توده ای را در پيش گرفته بود
حکومت احمدی نژاد نه تنها نتوانسته است به اهداف خود دست يابد 

اقتصادی اش و افزايش لجام گسيخته ی تورم بلکه با شکست طرح 
و بحران مسکن از يک سو و تشديد تحريم های اقتصادی بين المللی 
که نتيجه سياست های ماجراجويانه ی خارجی دولت و اهداف سلطه 
جويانه ی امريکا است؛ عمآل کشور را در وضعيت خطرناکی قرار 

ه واليت حامی به ديگر سخن دولت احمدی نژاد و دستگا. داده است
او، نه تنها نتوانسته اند طرح آرام سازی داخلی را به پيش ببرند، و 
نه تنها نتوانسته اند به وعده های عوام فريبانه شان  در نجات 
مردم از فقر و گرانی  جامه عمل بپوشانند، بلکه عمأل اقتصاد کشور 

و هم زمان فشار . را به سوی نابسامانی بيشتر سوق داده اند
به همين دليل . جی را نيز بر کشور بشدت افزايش داده اندخار

بسيارند محافظه کارانی که دولت احمدی نژاد را خطری برای بقای 
امتيازات خود می دانند و در شيوه های دولتمداری و سياست های 

انتخابات مجلس هشتم نشان داد . اتخاذ شده اش دچار ترديد شده اند
دی نژاد به تدريج  در اهرم های که مخالفان محافظه کار احم

رياست علی الريجانی بر . سياست کشور نقش جدی تری می يابند
مجلس شورای اسالمی و يا رياست قاليباف بر شهرداری تهران خبر 
از افزايش قدرت مخالفان او  در ميان محافظه کاران می 

انتخابات مجلس خبرگان و شکست طرفداران احمدی نژاد و .دهد

 هاشمی رفسنجانی بر رياست مجلس خبرگان را نيز بايد تکيه زدن
  .  شکستی برای احمدی نژاد تلقی کرد

بر متن اين وضعيت سياسی  و نگرانی از آينده کشور؛ و کمتر از 
يک سال مانده به  انتخابات رياست جمهوری، مجددأ بحث نحوه 
مقابله با خطر اعماق جامعه از يکسو و دور کردن خطر خارجی از 

ی ديگر، به محور منازعات جناح های سياسی کشور تبديل شده سو
يک طيف . در اين ميان با سه طيف مختلف روبرو هستيم. است

طرفداران و حاميان دولت احمدی نژاد هستند که برای ادامه کار او 
تالش می کنند؛ طيف دوم محافظه کارانی هستند که شعار عبور از 

ار داده اند و طيف سوم اصالح احمدی نژاد را  محور کار خود قر
  .طلبان رنگارنگ هستنند

دامنه ی مخالفت با دولت احمدی نژاد به حدی گسترده است که 
عالوه بر اصالح . واکنش شديد طرفداران او را بر انگيخته است

طلبان که همواره مخالف و رقيب او بوده اند، بخش وسيعی از 
. اد رويگردان می شوندجريانات محافظه کار به تدريج از احمدی نژ

جدا از جريانات نزديک به الريجانی و قاليباف و حداد عادل، مخالفت 
آيت اهللا های قم و بخش اعظم روحانيت دولتی با دولت احمدی نژاد 

موضوع نگرانی از سياست های . روز به روز آشکار تر می شود
دولت احمدی نژاد به جلسات امسال مجلس خبرگان نيز کشيده شد و 
تذکراتی به برنامه های دولت در زمينه ی اقتصادی و سياست 

بر همين مبنا بود که هاشمی رفسنجانی در نماز . خارجی داده شد
. جمعه تهران به شيوه مرسوم خود به انتقاد از رقيب خود پرداخت

و اصالح طلبان نيز با توجه به بی اعتباری اقدامات دولت کنونی، 
شرکت در انتخابات آتی رياست تالش دارند صفوف خود برای 

از اين رو می کوشند خاتمی را برای .  جمهوری را متحد کنند
از سوی برخی از . پذيرش کانديداتوری رياست جمهوری راضی کنند

محافظه کارارن معتدل قصد دارند با بخش های معتدل اصالح طلب 
  .به همکاری هايی دست يابد

وی دولت نظامی ـ امنيتی  اين مجموعه ی تالش های سياسی، در ارد
در . احمدی نژاد و حاميانش نگرانی های شديدی بوجود آورده است

هفته ی  دولت، خامنه ای ولی فقيه رژيم به دفاع جدی از دولت 
حمايتی که تاکنون بدين شکل از  دولت های . احمدی نژاد پرداخت

 در همين رابطه، جانشين نماينده ولی. هاشمی و خاتمی  نکرده بود
فقيه در سپاه پاسداران در جمع انصار حزب اهللا به تحليل سخنان 
خامنه ای پرداخت و از اصالح طلبان و محافظه کاران معتدل 
خواست تالش برای تعيين کانديدای رياست جمهوری در انتخابات 
سال آتی را کنار بگذارند تا دولت احمدی نژاد يک دوره ديگر 

اشرافی "اند و از اين طريق با کارهای ناتمامش را به پايان برس
" عرفی گرايی و غرب گرايی"دوران هاشمی رفسنجانی و " گرائی

" ارزش های اسالمی و عدالت اسالمی"دوران خاتمی مقابله کند و 
هم چنين حسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه ! را به سامان برساند

 خواست در چندين سرمقاله در ابتدا از خاتمی" کيهان"در روزنامه 
فريب اطرافيان را نخورد و خود را برای رياست جمهوری کانديدا 

سپس موضوع صالحيت و احتمال رد شدن از صافی شورای . نکند
نگهبان را مطرح کرد و در اين اواخر ازمی خواهد  تا در انتخابات 

  .شرکت کند تا دريابد که  رأی نخواهد آورد
و بخش های منتقد اين خط و نشان کشيدن عليه اصالح طلبان 

محافظه کاران در شرايطی انجام می گيرد که پاره ای از نزديکان 
احمدی نژاد حمالت سازمان يافته ای عليه برخی ايت اهللا ی قم  

اين نمونه ها نشان می دهد که اختالف نظری همه .  انجام می دهند
جانبه ميان دولت احمدی نژاد و حاميان آن يعنی نهادهای امنيتی و 

اه و بسيج با دستگاه روحانيت و بخش های ديگر حکومتی و سپ
بويژه بخش های اصالح طلب چه کارگزاران، چه  مشارکتی ها روز 

به نظر می رسد در ميان بخش های . به روز شدت می گيرد
گوناگون حکومت بر سر اصلی ترين موضوع يعنی نحوه برخورد با 

وه برخورد در مردم و خطر شورش های توده ای از يک سو و نح
به ديگر سخن . سياست خارجی اختالف نظرهای جدی وجود دارد

حالت تهاجمی طرفداران احمدی نژاد عليه مخالفان سياست های 
دولت،  از آنجا ناشی می شود که خامنه ای همچنان به نظرات 

خامنه ای بر اين عقيده بوده است که هر نوع . سابق پای بند است
دم، زمينه را برای فروپاشی رژيم فراهم عقب نشينی در مقابل مر

از اين روست که او بشدت با سياست های دولت خاتمی . می آورد
مخالف بود و اين سياست ها را زمينه ساز عرفی گرايی و روی 

او خيلی با . آوری مردم به شکل دهی جامعه مدنی می دانست
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 حساسيت حرکت ها و اقدامات توده ای در عرصه های گوناگون را
زير نظر داشت و بهره برداری مردم از شکاف های حکومتی را با 

بر همين پايه بود که در زمان دولت خاتمی . دقت دنبال می کرد
دستور توقيف زنجيره ای روزنامه های اصالح طلب را طی فرمانی 

در سياست خارجی و بويژه در مورد بحران هسته ای . صادر کرد
 اين بحران، امکان رژيم برای مهار نيز بر اين عقيده است که تشديد

به دليل همين نگرانی از . حرکت های توده ای را افزايش خواهد داد
مردم و خطر انفجارهای توده ای است که طرح به اصطالح  ارتقای 
امنيت اجتماعی را با خشونت به اجرا در می آورند و يا با اعدام 

انشجويان، های گسترده و دستگيری فعالين  کارگری، زنان، د
  . جوانان و فعالين ملی می خواهند از مردم زهر چشم بگيرند

دفاع قاطع خامنه ای از تداوم اين سياست، معنايی جز حمايت از 
زيرا ديگر جريانات . دولت نظامی ـ امنيتی احمدی نژاد نخواهد داشت

سياسی حکومتی، با اين نگاه به مسائل اجتماعی و سياسی مخالفند 
از اين روست که يک صف . رر بقای رژيم می دانندو آن را به ض

اما از آنجا . ارائی گسترده در مقابل اين سياست به وجود آمده است
که مخالفين اين سياست و بويژه اصالح طلبان حاضر نيستند در 
برابر ولی فقيه رژيم بايستند، شانس شان برای موفقيت بسيار پائين 

ه بتوانند در انتخابات، کانديدا وقتی اصالح طلبان برای اين ک. است
معرفی کنند به اين نتيجه می رسند که ابتدا به نزد خامنه ای بروند 
و از او کسب تکليف کنند، ديگر نمی توانند ادعای مقابله مؤثر با 

دستگاه واليت آن چنان با جديت و . اين سياست ها را داشته باشند
 به اجرا گذاشته قدرت سياست های خود در عرصه های گوناگون را

است  که تغيير آن جز از طريق درگير شدن با دستگاه واليت غير 
اين نحوه برخورد ولی فقيه رژيم به گونه . محتمل به نظر می رسد

ای است که حتی مجلس خبرگان که شخص پر نفوذی چون هاشمی 
رفسنجانی در رأس ان است نمی تواند از نهادها و ارگان های تحت 

تی وزرای دولت تحقيق و تفحص کند و يا از آن ها نظر رهبر و ح
از اين رو اميد اصالح طلبان به ايجاد تغييرات با شرکت .سئوال کند

در انتخابات رياست جمهوری، بيش از آن که بيان واقع گرايی در 
سياست امروز ايران باشد، بيان توهم آن ها و تبليغ اين توهم در 

  .سطح توده ای است
 نظر های جناح های حکومتی و علنی شدن اين دامنه ی اختالف

اختالفات، بيش از هر چيز ناشی از اختالف نظر آن ها در نحوه ی 
همه ی . برخورد با حرکت های مردمی و اعتراضات توده ای است

آن ها، در اين نکته هم نظرند که فشارتوده ای  از پائين آن هم در 
رجی  می تواند به شرايط محاصره اقتصادی گسترده و تهديدات خا

هر چه اين خطر برجسته تر می . راحتی تعادل رژيم را بر هم بزند
شود تالش جناح های گوناگون برای يافتن راه های مقابله،  شديدتر 

نگرانی شديد از خطر  انفجارنارضايتی توده ای را می . می شود
از اين رو نبايد . توان زمينه ی ساز اختالف نظر حکومتيان دانست

ن توهم را دامن زد که گويا جناح اصالح طلب و يا محافظه کاران اي
معتدل به فکر مردمند و از اين رو با سياست های دولت مخالفت می 

بلکه آن ها نگران سرنوشت حکومت و امتيازات خود هستند . کنند
و تنها بر سر نحوه ی مقابله با اين خطر با دولت و حاميانش 

  .اختالف نظر دارند
قابله با سياست های بشدت ارتجاعی دستگاه واليت و دولت برای م

مجريش، تنها می توان روی سازماندهی توده ای و سنگربندی در 
جوانه های اين سنگربندی را در اين . تمامی عرصه ها حساب کرد

در شرايطی که اختالف نظر در . جا و آن جا می توان مشاهده کرد
يرد، و شکاف هايی اينجا و ميان حکومتيان روز به روز شدت می گ

آنجا ايجاد می شود، می توان و بايد از فرصت های به دست آمده 
برای شکل دهی به حرکت های سنجيده و  ساختارهای توده ای 

شدت سرکوب و تالش برای پيشبرد سياست . مناسب همت گماشت
مرعوب ساختن، بيش از اين که نشانه ی قدرت رژيم باشد ، بيانگر 

انی آن ها از حرکت های توده ای و دامن گرفتن ترس و نگر
بايد به اين روند عمق و .  اعتراضات اقشار گوناگون مردم است

تنها توده های مردم متشکل و متحد هستند که می . شدت بخشيد
توانند در مقابل اين تهاجم همه جانبه حکومتی سد مقاومی ايجاد 

  . کند
  2008 سپتامبر6ـ 1387شهريور16

…………………………………… 
 

  *ديدگاه * 
 های کارگری واستقالل اتحاديه

  عليرضاثقفی
  .)آنتونيو گرامشی(” اتحاديه کارگری متعلق به همه کارگران است“

 يا  های عمومی يک صنف سياسی وخواسته-رابطه ی مسايل صنفی،
جمعی از کارگران يک بخش همواره مورد بحث بوده است وشايد بتوان 

اين . گردد های کارگری برمی يل اولين اتحاديهگفت قدمت اين بحث به تشک
های يک اتحاديه يا  پرسش هميشه مطرح بوده است که دامنه ی خواسته

جمع صنفی تا کجاست؟ آيا اين دامنه به اضافه حقوق و بهبود شرائط کار 
های اجتماعی  تواند از آن فراتر رفته و به خواسته شود يا می محدود می

   های اجتماعی کل کارگران نيز بپردازد؟ واستههمان صنف و در نتيجه خ
ی طبقاتی تنها به اضافه  های کارگران در يک جامعه دانيم که خواسته می

شود، زيرا با وجود تورم، سقوط دائمی ارزش نيروی  دستمزد محدود نمی
طلبی  داری و در يک کالم سود کار،عدم امنيت شغلی درجامعه سرمايه

تواند مسکن، بهداشت، آموزش  ها می خواستهداری، اين  دائمی سرمايه
  ..های سياسی واجتماعی را دربرگيرد  وپرورش و آزادی

توانند از کارفرمای خود  کارگران يک کارخانه هرچند متشکل باشند، نمی
داری حاکم بر آن را تغيير دهد، يا مثال  بخواهند که جامعه و روابط سرمايه

زيرا در .  وپرورش را بگيردجلو گرانی مسکن يا خصوصی شدن آموزش
عالوه . توان يک کارفرما نيست که بخواهد مشکالت اجتماعی را حل کند

بر آن اگر خواست کارگران تغيير روابط حاکم بر جامعه در يک کارگاه يا 
کارخانه کوچک باشد، مانند آن است که بخواهيم آن موسسه را از کل 

به اين معنی که . م کنيمجامعه جدا کرده وقوانين خاصی را بر آن حاک
ای از کل جامعه باشند و روابط حاکم  های جدا بافته کارگران آن بخش تافته

در اين صورت عدم . در يک کارگاه کوچک مثال مالکيت جمعی باشد
ها، تداوم حرکت آن  آهنگی ميان روابط آن بخش کوچک و ساير بخش هم

پس در . شده استای که بارها ثابت  کند، مساله بخش را غيرممکن می
هايی که به تغيير کل جامعه و روابط حاکم بر آن مربوط  نتيجه خواسته

آيد و رابطه ی منطقی وعقالنی  شود، از عهده يک بخش کوچک برنمی می
  .آنها بايد در نظر گرفته شود

اگر از يک عده کارگر در يک واحد صنعتی در يک شهرستان بخواهيم که 
پس . ، خواستی غيرمنطقی وغيرقابل اجراستروابط توليد را تغيير دهند

توانند بخواهند وچه امری را  کارگران آن واحد کوچک چه چيزی را می
  توانند اجرا کنند؟ می

اصل مساله آن است که ما بايد تفاوت کارکردهای يک اتحاديه ی کارگری 
تفکيک را با سازمان توليد يا شورای کارخانه بدانيم و وظايف آنها را 

  هم. کنيم
چنين تفاوت ميان يک اتحاديه با يک فدراسيون بايد تشخيص داده شود و 

   .وظايف هرکدام مشخص باشد
تر  تواند تغييرات اساسی مسلما فدراسيون سراسری کارگران يک جامعه می

يا ممکن . را در روابط اجتماعی کار ميان کارگران و کارفرمايان بخواهد
) همانند صنعت نفت در ايران(د است يک بخش کليدی از صنعت يا اقتصا

ها  بتواند دستمزد بيشتر يا امکانات رفاهی بيشتری نسبت به ساير بخش
دريافت کند، اما تغيير اساسی در روابط توليد يا حق مالکيت و گردش آزاد 

   .سرمايه امری مربوط به کل جامعه است
ميان شود که برای برخی از فعاالن کارگری تفاوت  برخی اوقات ديده می

های مختلف کارگری روشن نيست، مثال وظايف شورای کارگری را  تشکل
کنند يا وظايف يک سازمان  با وظايف اتحاديه يا فدراسيون مخلوط می

از يک اتحاديه . کنند را با شورای کارگری تفکيک نمی) حزب(,طبقه کارگر
خواهند، آن چيزی را انجام دهد که وظيفه ی يک فدراسيون  کوچک می

  . کارگران استسری سرا
به عنوان مثال قراردادهای موقت امری است که لغو اساسی آن از عهده 

آيد، بلکه حل اساسی آن به کل  ی يک اتحاديه کوچک ومنطقه ای برنمی
داری  جامعه کارگری يک کشور، و از آن هم باالتر، به کل نظام سرمايه

ه کارگران تواند خواست درازمدت و سراسری هم شود و می مربوط می
سازی  زيرا قراردادهای موقت امری است که در اين دوره از جهانی. باشد

تنها . شود و مربوط به جامعه خاصی نيست سرمايه بوجود آمده و اجرا می
های سيال در سطح جهانی و در  های موقت کار است که سرمايه با قرارداد

چون کوچ . بندهای کالن دست يا  به ثروت توانند مناطق آزاد تجاری می
سرمايه از يک بخش به بخش ديگر امری عادی است و برای جلوگيری 

برای لغو کامل . گيرد از ورشکستگی سرمايه در يک منطقه صورت می
قراردادهای موقت، بايد کل روابط توليد که مبنای آن سودهای بادآورده در 

تواند  یيک اتحاديه تنها م. سازی است، مورد سوال قرارگيرد دوره جهانی
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بخشی از قراردادهای موقت را تعديل کرده يا کارفرمارا وادار کند که 
  .بخشی از قراردادهای موقت را به دائمی تبديل کند

توان خواسته ی کارگران در يک اتحاديه را از  به اين ترتيب می
در يک معنی فدراسيونی از ( های کارگران مربوط به يک صنف  خواسته

همچنين خواست سراسری کارگران در يک .  کردتفکيک) چند اتحاديه
تر و سراسری متعلق  توان به صورت گسترده کنفدراسيون سراسری را می

های  به عنوان مثال آزادی. های عمومی کارگران درنظر گرفت  به خواسته
سياسی و اجتماعی، آزادی انديشه و بيان حق مسلم همه ی کارگران است 

ی عمومی يک کنفدراسيون  د در برنامهتوان ای می اما چنين خواسته
ای در  سراسری کارگران قرار گيرد و امکان گنجاندن چنين برنامه

اقتصادی سرمايه  ی ای يا يک موسسه های يک اتحاديه ی منطقه خواسته
داری وجود ندارد، زيرا امکان تحقق آن به وسيله ی بخش کوچکی از 

  .کارگران ميسر نيست
ارفرما از گرداندن آن ناتوان است، نيز به خودگردانی موسساتی که ک
تواند در يک برنامه سراسری وهماهنگ با  همين منوال است و تنها می

تصرف يک کارگاه کوچک که در . های اجتماعی مطرح شود ساير برنامه
ها  خواری دارانه، زدوبندها، رانت محاصره ی روابط پيچ درپيچ سرمايه

 تنها مشکلی از کارگران را حل های سرمايه داران است، نه ودزدی
کند، بلکه پس از مدتی موجب ياس و سرخوردگی کارگران خواهد  نمی

 يک بخش کوچک در حل مشکالت به  شد، به آن خاطر که کارگران
مشکالتی که حل آن . داران ناتوان خواهند بود وجودآمده توسط سرمايه

سری و کمک ريزی سرا ازعهده ی بخش کوچکی از کارگران بدون برنامه
  .آيد های اجتماعی برنمی ساير بخش

داری بيشتر به بن بست  در دوره های تشديد بحران ها، هرچه سرمايه
ادارات دولتی و بوروکراسی آن توانايی . شود تر می خورد، نظامی می

شود و  دهند، دستگاه ايدئولوژيک آن ناکارآمدتر می خودرا ازدست می
در اين . شود گری است آشکارتر می یداری که نظام شکل عريان سرمايه

در . شوند تر می داری روزبه روز ضعيف های تسلط سرمايه صورت پايگاه
ماند و زمينه برای رشد  سرپرست می بی" سازمان توليد"چنين شرايطی، 

های توليد  شود، که در حقيقت همان سازمان شوراهای کارگری فراهم می
شوراهای کارگری . ی استدار بدون دخالت دستگاه اداری سرمايه
داری در توليد هستند، و وظايف  جايگزين دولت و دستگاه اداری سرمايه

داری است،  که سازمان های کارگری سرمايه نآنها با اتحاديه و فدراسيو
  .  استکامال متفاوت

کاری شود  تواند منجر به سردرگمی و ندانم تفکيک نکردن اين مسايل می
    .شود ع طبقه ی کارگر وارد میکه ضرر آن تنها به مناف

گانه اتحاديه، فدراسيون و شورای  توان وظايف هرکدام از نهادهای سه می
  :کارگری را به صورت زير خالصه کرد

وظيفه دارد منافع کارگران را در يک صنف يا ) 1(اتحاديه يا سنديکا -1
يک موسسه خاص، در ارتباط با کارفرما يا دولت، صاحب يا صاحبان 

ايه نمايندگی کرده وخواسته های آنان را در محدوده کاری مطرح سرم
  .نمايد

فدراسيون کار و در سطح گسترده تر کنفدراسيون می تواند حقوق  -2
حقوق . سراسری و اجتماعی نيروی کار را به طور کلی درخواست کند

نيروی کار اعم از حق اشتغال، برخورداری از تامين اجتماعی،آزادی های 
  .)2(جتماعی وحقوق عمومی نيروی کار را نمايندگی می کند فردی وا

است که جايگزين دولت در يک " سازمان توليد"شورای کارگری يک  -3
شورا وظيفه دارد سيستم توليد را از ابتدا تا . موسسه يا محل کار است

شورا وظيفه ی برنامه . انتهای پروسه توليد، سازماندهی ومديريت کند 
. رتباط با ساير بخش های توليدی را نيز بر عهده داردريزی توليد و ا

معموال . ساخته نيست..... امری که از عهده ی يک اتحاديه، سنديکا و
شوراهای کارگری در برهه های زمانی خاصی، مثل شرايط انقالبی تشکيل 

  ) 3.(می شوند
  های صنفی  استقالل اتحاديه

است، روزانه حقوق در شرايطی که سرمايه داری دارای ثبات نسبی 
کارگران را پايمال می کند ازهر فرصتی برای باال بردن سود خود استفاده 
کرده و با اخراج های دسته جمعی،ارتش ذخيره کاررا افزايش می دهد، 
کارگران چاره ای جز تشکيل اتحاديه ها وسنديکاهای خود برای محافظت 

ناهگاه کارگران تشکل های صنفی اولين پ. از حقوق اوليه خود ندارند
اما شيوه تشکيل اتحاديه بسيار . برای حفظ ابتدايی ترين حقوق کاراست

  .مهم است
با توجه به مطالب گفته شده در باال و مشخص بودن تمايز ميان اتحاديه 
ی کارگران با ساير نهادهای کارگری، اکنون می توان گفت اولين گام آن 

همه کارگران شاغل در همان است که بدانيم اتحاديه کارگری متعلق به 

بخش است و بايد سازمان خود را ازميان کارگرانی انتخاب کند که دارای 
منافع مشترک با ديگران هستند وسپس می توان به رابطه ی اتحاديه با 

  . پرداختساير نهادهای کارگری
استقالل اتحاديه ی صنفی و کارگری مفهومش آن است که اين اتحاديه 

 همان صنف است که دارای گرايشات مختلف سياسی متعلق به اعضاء
درميان کارگران يک کارخانه يا يک بخش، کارگران . واقتصادی هستند

توانيم  نمی.  يا مخالف آن در کنارهم قرار دارند طرفدارسرمايه داری و
دار فالن حزب نبايد وارد اتحاديه شوند يا اين  بگوييم مثال کارگران طرف

توان انجام داد،  تنها کاری که می. ن گرايش خاص استاتحاديه متعلق به آ
مسائلی از . ای است که به تصويب کارگران برسد های اساسنامه محدوديت

های ضدکارگری وهمکاری  قبيل عدم پذيرش اساسنامه يا اشتهار به فعاليت
. تواند افراد را از عضويت در اتحاديه محروم کند با محافل ضدکارگری می

های  های درون طبقه کارگر و در نتيجه گرايش م از گرايشاما هيچ کدا
  .توان از شرکت در اتحاديه منع کرد  موجود در جامعه را نمی

تواند افراد سانسورچی را درون خود راه  نگاران می اتحاديه ی روزنامه
ندهد، زيرا ضد آن صنف هستند و مسالهی مهم صنفی در ميان 

سازی  اما کارگران صنايع اتومبيل. ان استنگاران، همانا آزادی بي روزنامه
هايی از  ها را آن هم با ترفند توانند جاسوسان کارفرما يا حراستی تنها می

الهی  آنها يک کارگر سلطنت طلب،ا کارگر حزب. درون خود اخراج کنند
ساده يا طرفدار يک حزب مذهبی فناتيک را در درون خود دارند و 

هم چنان که يک کارگری طرفدار . ارندتوانند آنها را کنار بگذ نمی
عالوه بر آن اتحاديه ی کارگری . توانند کنار بگذارند سوسياليسم را نمی

زيرا وجود او به وجود . داری نيست در شرايط عادی ضد نظام سرمايه
های اجتماعی  تنها در شرايط حاد و خاص بحران. نظام بستگی دارد

های اجتماعی خواهان دگرگونی  مانها و ساز تواند در کنار ساير تشکل می
اين که بگوييم کارگر به خودی خود ضد نظام . نظام اقتصادی شود

  ايم داری است، در حقيقت ذهنيت خود را به کارگر تحميل کرده سرمايه
های کارگری بر طبق تعريف گرامشی که بهترين تعريفی است   اتحاديه ..

گری در درون نظام های کار که تا کنون ارائه شده است، سازمان
بسياری از کارگران جوان در آرزوی مال اندوزی و . داری هستند سرمايه

اين که .کنند دار هستند و در اين جهت تالش می تبديل شدن به يک سرمايه
دار يا مدير و سرپرست  چه تعداد از آنها بتوانند خود را جايگزين سرمايه

از . داری است ام سرمايهای است که مربوط به کل نظ قبلی بکنند مساله
کنند تا  نظر فکری، بخشی از کارگران تحت تاثير ايدئولوژی حاکم تالش می

فرد مثبتی در نظام حاکم باشند و مورد قبول رييس يا کارفرمای خود قرار 
گيرند واز اين طريق به مدارج باالتر دست پيدا کنند و موقعيت برتری بر 

که عضو اتحاديه و سنديکا هم حتا آن زمان . ديگران داشته باشند
شوند برای رسيدن به موقعيت برتر است که رنج عضويت در اتحاديه  می

هيچ گاه همه ی کارگران . کنند يا پرداخت حق عضويت و غيره را قبول می
تواند منافع آنان را تامين  داری نمی آن ديد آينده نگر را که نظام سرمايه

ه ی کارگران مسلط شود، آن گاه اگر چنين ديدی بر هم. کند، ندارند
اين . ديگرنظام حاکم به سادگی توان تداوم وضع موجود را نخواهد داشت

ها است که کارگران را جذب کرده و آنان را در روند  از وظايف اتحاديه
بدون . مبارزه تحت آموزش قرار دهند تا به منافع طبقاتی خود آگاه شوند

الشی برای تغيير کلی شرائط نخواهند  ت،آگاهی از منافع طبقاتی کارگران
  :در اينجا بايد دوباره تاکيد کرد که. داشت

سازمان توليد به طور کلی از سازمان کارگران و يا همان اتحاديه متفاوت 
سازمان کارگران مربوط به کارگران يک بنگاه يايک رشته ی خاص . است
شود از آن  های توليدی می اما سازمان توليد شامل کليه ی بخش. است

جمله شامل توزيع تدارکات ،حفاظت ونگهداری، مديريت و تقسيم کار، 
به همين جهت است . های مربوط به توليد می شود آموزش وساير بخش

که می گوئيم شورا يک سازمان کليدی است که به کل سازمان توليد 
مربوط می شود و جايگزين دولت در توليد هستند و کل توليد را دردست 

هيچ گاه نبايد سازمان .. يرند و از آغاز تا انجام را رهبری می کنندگ می
  .کارگران را با سازمان توليد اشتباه گرفت

همين اشتباه است که بعضی از سازمان کارگران، انتظار سازمان توليد را 
شوند که  های سياسی اين اشتباه را مرتکب می دارند درنتيجه گاه سازمان
البته احزاب . کنند  نوعی وابسته به خود میسازمان کارگران را به

اما طرفداران .برند داری تمام تالش خودرا در اين زمينه به کار می سرمايه
انديشه کارگری بايد از نفوذ احزاب بوژوايی جلوگيری کنند و خودشان نيز 

  .با درک درست از سازمان کارگران آن را درجايگاه واقعی خود ببيند
 نشان داد که شورای متحده کارگران 1330تا  1320ی دهه  تجربه

بلکه . يعنی هيچ گونه دخالتی در سازمان توليد نداشت. اساسا شورا نبود
داری بود و احزاب سياسی آن  تنها يک فدراسيون کار در کنار سرمايه
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زمان سعی داشتند شورای متحده را به عنوان بازوی کارگری حزب مورد 
ل نيروهای ارتجاعی ووابسته به سرمايه دارا در مقاب. استفاده قرار دهند

آنها . ن بيشترين سوء استفاده را در ايجاد سازمانهای زرد کارگری کردند
باسوء استفاده از گرايشات عقب مانده کارگران دست به تشکيل سنديکاها 

ت  وبرای مدتی توانستند مبارزا واتحاديه های وابسته به خود زدند
اين مساله بيشترين ضربه را به کارگران . بکشانندکارگران را به بی راهه 

ی رهبران   کليه1327زيرا با سرکوب حزب توده درسال. وارد کرد
شورای متحده تحت تعقيب قرار گرفته وعمال نتوانستند رابطه ی خود را 

 مرداد بسياری از فعالين کارگری 28باکارگران حفظ کنند وبا کودتای 
در .  مجبور به ترک محل کار خود شدندوابسته به حزب يا دستگير يا

  .نتيجه تمام آن سازمان کارگری از هم پاشيد
. های کارگری تا کنون گرامشی کرده است بهترين تعريف را از اتحاديه

های مختلف کارگری، اعم  اوکه تمام زندگی خود را درارتباط ميان سازمان
  :دگوي از اتحاديه ،شورا وحزب گذراند دراين باره چنين می

های صنعت و کنفدراسيون  های کار، فدراسيون های صنفی بورس اتحاديه«
ی  های پرولتری ويژه، در دوره عمومی کار، انواع مختلف سازمان

توان به يک معنی گفت اين  می. باشند تاريخی حاکميت سرمايه می
داری هستند وعملکردشان در  ی سرمايه ها جزء ال ينفک جامعه سازمان

ها رقابتی است نه  ماهيت اساسی اتحاديه.کيت خصوصی استذات رژيم مال
ها نمی توانند به ابزاری برای تجديد حيات راديکال  اتحاديه. کمونيستی

توانند به طور کلی برای پرولتاريا  ها می اتحاديه. جامعه تبديل شوند 
های زبردست و خبرگان فنی در مسائل صنعتی تربيت کنند ولی  بوروکرات
ها  عملکرد اتحاديه....انند به مبنای قدرت پرولتری تبديل شوند تو خود نمی

تعيين ارزش کار گروهی از کارگران در يک بازار معين بورژوائی به 
 69تا 49ص ... ( منظور فروش آن به بهترين قيمت ممکن است 

  .)شوراهای کارگری 
درنتيجه به روشنی ميتوان گفت هرگونه تالش ازجانب يک تشکل سياسی 

ها عبث و بيهوده است زيرا تنها به  يا دولتی در جهت تصرف اتحاديهو 
ها درجهت تصرف اتحاديه،  تالش دولت. معامله گران لطمه می زند 

ها شده است زيرا دولت  همواره منجر به بی اعتمادی کارگران به اتحاديه
داری همواره جانب کارفرمارا می گيرد واين برای کارگران ثابت  سرمايه

ها  تالش احزاب سياسی در جهت در اختيار گرفتن اتحاديه. است شده 
باعث می شود آنها نتوانند کاالی خودرا در بازار به بهترين قيمت 

حضور يک حزب سياسی در معامالت کاال همواره معادله خريد . بفروشند
عدم حضور احزاب سياسی و ممنوعيت فعاليت .زند  وفروش را بر هم می

ها  شود که گاه مرز اين فعاليت  ی تک صدايی، باعث میآنان دريک جامعه
در حاليکه فعاالن اجتماعی بايد با هوشياری تمام مرز اين . مخدوش شود

در غير اين صورت هم به خود لطمه زده اند .ها را رعايت کنند  فعاليت
داری  گاه فرصت طلبان وعوامل سرمايه. های اجتماعی وهم به فعاليت

های  هارا به طرفداری از سياست تفاده کرده واتحاديهازهمين اشتباه اس
های آن را در ميان گرايشات راست به  حاکم دعوت می کنند ،که نمونه

هرچند اين راست گرايان همواره خواهان استفاده .کرات مشاهده کرده ايم 
اما جريانات .ها بوده اند  ها برای چانه زنی با باالدستی ابزاری از اتحاديه

 با اشتباهاتشان نبايد بهانه به دست فرصت طلبان سازشکار بدهند راديکال
تا سنديکا واتحاديه را از حالت يک سازمان پرولتری دوران بورژوازی 

   .داری تبديل کنند خارج کنند وبه زائده سرمايه
 نشان داد 58-57 وهمچنين دوره کوتاه سال های 30-1320تجربه دهه 

ای از احزاب مطلقا ضروری است و که استقالل تشکل های اتحاديه 
  .های گرامشی را در اين زمينه تاييد می کند آموزه

 همزمان با سقوط دولت رضاشاه، در ظرف دوماه، ابتدا 1320در سال 
های کارگری شکل  حزب توده و سپس شورای متحده مرکزی اتحاديه

ه ترکيب هيات مرکزی اين دو نهاد بيانگر اشتراک اعضاء آن بود ک.گرفت 
های کارگری بلکه با انتصاب از باال آغاز شده  نه ازطريق انتخابات اتحاديه

ها و نيروهای ارتجاعی امکان داد تا  اين نوع شکل گيری به دولتی. بود 
اتحاد (آنان نيز دست به کار اتحاديه ی دست ساز ديگری همانند اسکی 
خته شده سنديکای کارگران که به وسيله حزب دموکرات قوام السلطنه سا

اتحاد مجامع کارگری که به وسيله کارخانه داران اصفهان (و امکا .) بود
بزنند واتحاديه هايی به وجود آورند، که تنها دست آموز ). ساخته شده بود

  )4.(حکومتيان وسرمايه داران باشند
اصرار نمايندگان شورای متحده مرکزی بر اين مساله که نمايندگان 

ادی خارج از کارگران باشند، به معنای آن بود که توانند افر کارگران می
اعضاء حزب به نمايندگی کارگران برگزيده شوند و اين مساله بهانه ای 

 به تعيين نماينده برای ،شد برای آنکه دولت مردان و سرمايه داران
 مرداد کليه ی فعاالن کارگری وابسته 28کارگران دست بزنند و با کودتای 

ردولتی به اتهام وابستگی حزبی مورد تعقيب قرار گيرند های غي به اتحاديه
  .و امکان هرگونه تداوم کاری از آنان گرفته شود

امروزه خدمت به جنبش کارگری در آن است تا اين جنبش آنقدر توانمند 
شود که کادرهای مورد نياز خود را به وجود آورد و اين کادرها بتوانند با 

های دولتی و کارفرمايی، وظايف اتحاديه  ماستقالل از احزاب سياسی و اهر
  .ای خود را در سطوح مختلف به پيش برند

های اساسی  تواند دگرگونی شک نيست که جنبش اتحاديه ای به تنهائی نمی
ی فعاليت آن در سطوح  را در ساختار جامعه به وجود آورد، بلکه عرصه

 و از آن طريق مختلف اتحاديه ، فدراسيون وکنفدراسيون بايد شناخته شده
های اجتماعی قرار گيرد ونقش اصلی خود را که  در ارتباط با ساير فعاليت

های توانا و متخصصين صنعتی برای کارگران است به  تربيت بوروکرات
های  توانند در آموزش در اين زمينه فعاالن اجتماعی می. خوبی ايفا کند 

ز آن طريق به اتحاديه ای و حقوق انسانی کارگران مشارکت کرده وا
های تسليم طلبانه  ارتقاء جنبش کارگری و پاک کردن سطوح آن از گرايش

  بپردازند
  سازمان های کارگری

 می تواند ،داری درکنار سازمان های کارگری در درون سيستم سرمايه
سازمان های کارگری برای برنامه ريزی جهانی متفاوت از نظام 

ساختار چنين سازمان هايی که در . داری مورد مطالعه قرار گيرد سرمايه
 با سازمان های ،گسترش خود می تواند حزب طبقه کارگر را در برگيرد

هرچند نميتواند بی ارتباط با سازمان .اتحاديه وفدراسيون کامال فرق دارد 
اما شکل گيری و برنامه ريزی . های کارگری درون نظام بورژوائی باشد 
مخلوط کردن اين سازمان ها با .واهداف آن مسير خاص خود را دارد

يکديگر وتفکيک نکردن وظايف آنان می تواند به ندانم کاری وسردرگمی 
 در زمينه حزب  بيانجامد که ضرر آن تنها متوجه طبقه ی کارگر می شود

طبقه کارگر وسازمان سياسی متعلق به اين طبقه بحث های مفصلی وجود 
   . شوددارد که بايد درجايگاه خود به آن پرداخته

بحث سازماندهی نيروی کار برای کسب حقوق ازدست رفته در دوران 
. جهانی سازی، امری پيچيده است که به همان پيچيدگی ابزار توليد است

امروزه اگر بخواهيم يک برنامه کامپيوتری را تنظيم کنيم بايد صدها آيتم 
ز آيتم ها اگر يکی ا. را درکنار هم بچينيم تا برنامه مورد نظر بدست آيد 

آيد و برای بدست آوردن  اشتباه باشد برنامه ی مورد نظر بدست نمی
يک ماشين پيچيده . ی مورد نظر بايد دوباره از اول آغاز کرد  برنامه

دارای هزاران قطعه است وبايد به گونه ای اين قطعات کنار هم قرار گيرند 
عه ی ديگر که هر يک ديگری را تکميل کند وهيچکدام نمی تواند کار قط

. هر پيچ ومهره وهر قطعه بايد درجايگاه خود قرار گيرد . را انجام دهد
و بايد کليه ی . درغير اين صورت سيستم پاسخ مناسب را نخواهد داد

اما در امر .قطعات بار ديگر در کنار يکديگر به گونه ای دقيق قرار گيرد 
  . شود  گاه بسيار ساده انديشانه بر خورد می،سازمان دهی

اتحاديه ی کارگری بايد جايگاه خود را داشته باشد، همان گونه که حزب 
طبقه کارگر و سازمان کارگری جايگاه خودرا دارد وهيچکدام را نمی توان 

 باعث بلبشو ودر هم ،عدم شناخت هر يک.به جای ديگری به کار برد
نند هما. يعنی همان که بايد برنامه را ازنو آغاز کنيم. ريختگی خواهد شد

آن است که با کارد ميوه خوری بخواهيم فلزی سخت را تراش دهيم که 
امکان پذير نيست هرچند که مفهوم تيزی ميان آن چاقوی ميوه خوری 

اما همه ی مساله در اين موضوع .تراشکاری يکسان استوآن رنده 
زيرا که اساسا شناخت عرصه تفاوت ها .شناخت تفاوت ها است 
اگر تنها به همانندی ها . عرصه ی همانندی ها ونايکسانی ها است ونه

توجه کنيم وکاربرد هر سازمانی را در جايگاه خود نشناسيم، عمال خودرا 
اتحاديه، فدراسيون، شورا وحزب . از مزايای آن سازمان محروم کرده ايم

همه تشکل های کارگری هستند اما با وظايف وعملکردهای متفاوت در 
ناخت دقيق تر آن ها است که می توانيم نتايج با ش. دوره های متفاوت 

  .مناسب را از عملکرد آنها بدست آوريم

اتحاديه و سنديکا از نظر مفهوم تفاوتی ندارند وبه هر موسسه صنفی که )١( 
متشکل از عده ای افراد دارای منافع مشترک باشد ميتوان اطالق کرد امروزه در 

 يا همان اتحاديه استفاده می کنند کشورهای آمريکائی بيشتر از لفظ يونيون
  .وکشورهای اروپايی لفظ اتحاديه وسنديکا را مشترکا به کار می برند 

مراجعه شود به منشور و اساسنامه فدراسيون کار کره جنوبی مجله راه آينده ) ٢ (
  6شماره 

تشکيل شوراهای کارگری پس از انقالب اکتبر، در دوره پس از جنگ جهانی ) ٣ (
  کشورهايی مانند ايتاليا، انگلستان واول در 

 به 52 حبيب الجوردی صفحات  اتحاديه های کارگری و خود کامگی در ايران)۴(
     کانون مدافعان حقوق کارگر: به نقل از وبالگ                                    ....بعد

.............................................  
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 عروس های ترياک

 
 55 ساله سعيد محمد 11روشن قاسم عروس 

 ..دارد ساله که همسر و چهار فرزند
 

سرکوب و تبعيض جنسی در ايران و افغانستان عليرغم .روشنگری
بازی قدرت با سنت های : شترکی دارندتفاوت ها، فصل م

دو هفته پيش خبر عفو سه مرد متجاوزبه يک زن . مردساالرانه
ماللی جويا زن شجاع افغانی در . افغان توسط حميد کرزای پخش شد

زير به توصيف شرايطی ميپردازد که در آن قدرت با لگد مال کردن 
 Byبخشی از مصاحبه . حق زن به دست می آيد و حفظ ميشود

Farooq Sulehria روزنامه نگار افغانی تبارساکن سوئد با 
که جنگ ساالران عضويت او در پارلمان را معلق  ماللی جويا را

 .  خوانيدکرده اند، در زير می
در مورد تعليق عضويت تان در پارلمان به دادگاه شکايت : ئوالس

  کرديد؟ آيا در اين مورد با کرزای تماس گرفتيد؟
همان جنگ . غانستان مافيا سيستم را اداره ميکنددر اف: جويا

اين جنگ . ساالرانی که در پارلمان هستند، دادگاه را اداره ميکنند
. ساالران اتحاد شمال هستند که مسئول اجرای عدالت هستند

عضويت مرا تعليق کردند چون گفته بودم پارلمان اصطبل حيوانات 
جنگ . يدی هستندهرچند به نظرمن حيوانات موجودات مف. است

من به خاطر اينکه حقيقت . ساالران از من ميخواهند عذرخواهی کنم
من هيچ شانسی نمی بينيم . را به صدای بلند گفتم عذرخواهی نميکنم

. که جنگ ساالران در دادگاه عدالت را در من به اجرا در آوردند
هيچکس . ترس از امنيت شخصی: بعالوه يک دليل ديگر هم هست

حاال يک وکيل موافقت کرده . کند برای من اقامه دعوا کندجرات نمي
دادگاه در ماه آوريل (اين کار را بکند و من به دادگاه خواهم رفت 

به هرحال من به دادگاه خواهم گفت که نه من بلکه .) برگزار ميشود
 .  بنشانندجنگ ساالران را بايد در کرسی متهم در دادگاه

رمانه در مورد تعليق نمايندگی من در مورد کرزاي، که بطور بی ش
اين او بود که . ساکت بوده است، من هيچوقت با او تماس نگرفتم

از طرف ديگر در سراسر افغانستان . بايد با من تماس می گرفت
پليس کرزای جايی که . عليه تعليق نمايندگی من تظاهرات بر پا شد

ی هم ولی کرزا. خوب عمل کرد، در سرکوب اين تظاهرات ها بود
چه ميتواند بکند؟ مردم افغانستان با دادن لقب شهردار کابل او را 

   .چون او فراتر از کابل کنترلی ندارد. مسخره ميکنند
پس چطور کرزای در قدرت است و چطور شما پارلمان  :ئوالس

افغانستان را غيردمکراتيک ميخوانيد وقتی که از طريق يک 
  انتخابات عمومی روی کار آمده است؟

 درصد اعضای آن جنگ 80خوب اين پارلمانی است که : جويا
آنها جای شان را در پارلمان . ساالرها يا سران قاچاقچی ها هستند

بوسيله لوله تفنگ دزديده اند يا به کمک دالرهای آمريکايی کرسی 

در برخی موارد هم تفنگ و هم دالر . های پارلمانی را خريده اند
زمان ديده بان حقوق بشر هم برخی حتی سا. نقش بازی کرده است

ولی اين . اعضای عمده اين پارلمان را جنايتکار جنگی خوانده است
پارلمان در يک حرکت منحصر به فرد به جنگ ساالران در مقابل 

حتی مال عمر . جناياتی که در دوره جنگ انجام دادند مصونيت داد
 . د از اين مصونيت برخوردار باشدهم ميتوان

به او به عنوان شر کمتر رای دادند با همه اين کرزای که 
از اين رو تعجبی ندارد که او امروز . جنايتکاران همکاری دايم دارد
ولی آمريکا و تمام جنگ ساالرانی که . ازمحبوبيت برخوردار نيست

با آمريکا همکاری ميکنند او را در کاخ رياست جمهوری نگاه 
  .داشته اند

. رادر کرزای بيشتر صحبت هست تا خود اودرکابل در باره ب: ئوالس
هر پروژه سطح بااليی که در مورد امالک در دست اجراست يا هر 

همچنين از او به . پرونده فساد به کرزای جوان نسبت داده ميشود
 ن واسطه مواد مخدر صحبت ميشود؟ عنوا
به . فساد و قاچاق مواد مخدر به مسايل عمده تبديل شده اند: جويا

. فساد در مرتبه بعد قرار دارد. امنيت مهم ترين مساله استنظر من 
آن به اصطالح جامعه جهانی که در واقع چيزی به جز دولت آمريکا 

با اين پول ها . و متحدانش نيست، مقادير عظيمی پول می فرستند
ولی حتی خود کرزای هم . می شد نه يک بلکه دو افغانستان ساخت

جام به جيب وزرا، بوروکرات ها و اعتراف کرده که پول های سران
از آن سو آدم می شنود يک مادر در . اعضای پارلمان می رود

و فقط برادر کرزای نيست . هرات دخترش را به ده دالر می فروشد
که قاچاقچی است، سربازان خارجی هم گفته ميشود در قاچاق نقش 

  .بازی ميکنند
  طبوعاتي؟واقعا؟ دليلی در دست هست؟ يا گزارش م: ئوالس

. بله گزارش های مطبوعاتی در مورد آن وجود داشته است: جويا
تلويزيون دولتی روسيه هم به نقش سربازان آمريکا در قاچاق مواد 

. اين در مطبوعات اينجا گزارش شده است. مخدر اشاره کرده است
کرزی در يکی از سخنرانی های . ولی اين يک راز سرگشاده است

قط افغان ها نيستند که در ترافيک مواد مخدر سال گذشته اش گفت ف
هرچند او از . او به نقش نيروهای خارجی اشاره کرد. دست دارند

هيچ کشوری نام نبرد ولی مردم افغانستان فهميدند منظور او 
حاال مواد مخدر . و مواد مخدر يک مساله افغانی نيست. چيست

.  می آوردافغانستان از نيويورک و پايتخت های اروپايی سردر
 درصد ترياک جهان را توليد 90بنابراين عجيب نيست که افغانستان 

عروس های "حاال حرف از . بهای اين را زنان می دهند. ميکند
وقتی محصول به بار نمی آيد و دهقانان قادر نيستند .  هست"ترياک 

وام های شان را پس بدهند، به جای آن دخترشان را به عنوان 
  .االران می دهند به جنگ س"عروس"
  ميدهد وضعيت اينگونه پيش برود؟ چرا آمريکا اجازه:ئوالس

حفظ وضع .آمريکا ميخواهد وضع همين طور که هست بماند: جويا
چون افغانستانی که از آن خون ميبارد و در رنج است، . موجود

حاال آنها دارند . بهانه خوبی برای تداوم حضور آن درکشور است
اخيرا، در موسا کيال، يک .  در آغوش می گيرندحتی طالبان ها را

فرماندار انتخاب فرمانده طالبان، مال سالم توسط کرزای به عنوان 
 .  باشند"طالبان خودمان"آمريکا با طالبان مساله ای ندارد اگر آنها.شد

نه فقط کرزای بلکه تمام اين جنگ ساالرها توسط آمريکا در قدرت 
 دليل است که وقتی تظاهرات عليه جنگ به اين. نگاه داشته شده اند

. ساالران برگزار ميشود، عليه نيروهای خارجی هم تظاهرات ميشود
مردم اينجا عقيده دارند جنگ ساالران را نيروهای خارجی حفظ 

وقتی آمريکا کشور را ترک کند، جنگ ساالران هم قدرت . ميکنند
وقتی . ارندشان را از دست ميدهند، زيرا آنها ميان مردم پايه ند

نيروهای آمريکايی افغانستان را ترک کنند، مردم افغانستان تکليف 
 . اين جنگ ساالران را هم روشن ميکنند

ولی فکر نمی کنيد اگر نيروهای خارجی بروند وضعيت :ئوالس
  امنيتی بدتر ميشود؟

ولی به مردم سوئد بگوييد سربازان سوئدی دارند . شايد: جويا
مردم دوستدار . انستان را پياده ميکننداهداف آمريکا در افغ

دمکراسی در سوئد بهتر بود به جای اعزام سرباز، از نيروهای 
سوئد بايد دکتر، پرستارو . دمکراتيک افغانستان حمايت ميکردند

  . معلم به افغانستان بفرستد و مدارس و بيمارستان ها را بسازد
.............................................  
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 دادگاه آرژانتين  و
  جاده های مسدود گلزار خاوران

 صادق افروز
همان هنگام که ماموران سرکوبگر رژيم جمهوری اسالمی ،پاسدار 
ها ،بسيجی ها ، لباس شخصی ها ، مامورين شهربانی و ديگر گزمه 
های ريز و درشت راه های منتهی به گلزار خاوران را سد می کردند 

 نتوانند در بيستمين 1367بانيان شهريورتا خويشان و ياران قر
سالگرد اين فاجعه ياد اين عزيزان را گرامی بدارند ؛ در نقطه 
ديگری از جهان ، در آرژانتين دو ژنرال آرژانتينی به اتهام قتل و 

همان هنگام که خويشان . شکنجه مخالفين خود محاکمه می شدند 
اشکبار و قلبی  خسته و نااميد با چشمانی 67وياران قربانيان 

سنگين به خانه های خود بازمی گشتند بستگان و ياران ناپديد 
شدگان سياسی در آرژانتين پس از شنيدن حکم دادگاه برای دو 

  .ژنرال جنايتکار آرژانتينی با هلهله و شادی جشن می گرفتند 

  
 82 ساله و لوسيانو منندز 81دو ژنرال آرژانتينی آنتونيو بيوسی ، 

 5 از قسی القلب ترين و خشن ترين ژنرال ها در دوران ساله هر دو
 پس از يک 1976ژنرال ها در سال . ساله حکومت آنها بودند 

از همان تاريخ تعقيب ، پيگرد ، شکنجه و . کودتا به قدرت رسيدند 
آنتيونيو .قتل فعالين چپ انقالبی به اقدام روزمره اين رژيم تبديل شد 

وان جنگ مقدس عليه کمونيسم بين بيوسی از اين عمليات به عن
در .به گفته او کمونيست ها همه  جا بودند .الملل ياد می کند 

به نظر او تنها . کارخانه ها ، در دانشگا ه ها و مدارس و محالت 
در اين . راه مبارزه با چپ انقالبی از بين بردن  فيزيکی آنها بود 

 يا ناپديد شدند  هزار انقالبی آرژانتينی کشته و30دوره بيش از 
دادگاه پس از شنيدن و بررسی شواهد اين دو را به حبس ابد .

از جمله ) در آرژانتين مجازات اعدام وجود ندارد . ( محکوم کرد 
 .کسانی که در دادگاه حضور داشتند ؛ گی يرمو وارگاس بود 

 به خبرنگاران  سال داشته5او که در هنگام ناپديد شدن پدرش تنها 
طول اين سال ها وزنه ای سنگين را بر قلبم احساس می در : " گفت

حاال پس از شنيدن حکم دادگاه احساس  آرامشی می کنم که . کردم 
 ." برای من بی سابقه بوده است 

ما چقدر از اين گی يرمو ها در ايران خودمان داريم که جز خاطره 
   .ای مبهم و سايه وار از پدر  يا مادرشان چيزی به ياد ندارند 

  
 مايه درس و آموزش 67 شهريور آنچه برای ما به سوگ نشستگان

، از پای ننشستن ، سازماندهی و پيگيری در امر افشای دستور است
اگر ما فکر . دهندگان و مجريان جنايات  در طول اين سال هاست 

کنيم تاريخ به خودی خود جنايتکاران را به پای ميز محاکمه می 
بدون سازماندهی ، بدون تشکل و بدون . يم کشاند به بيراهه رفته ا

پيگيری در امر دادخواهی و مبارزه بدون وقفه عليه  رژيم 
سرکوبگر جمهوری اسالمی شاهد دادگاه هايی از نوع آرژانتين 

بر اثر همين افشا گری های خانواده ها و سازمان .نخواهيم بود 
 ديگری های انقالبی بوده که اينک سران رژيم تقصير را به گردن

آخوند خشن و جنايتکاری مثل حسنی ، امام جمعه . می اندازند 
 از 60اروميه در کتاب خاطرات خود در رابطه با کشتار های دهه 

او که در .  اين اقدامات به عنوان تند روی های نابجا ياد می کند 
که از فعالين سازمان فدايی بود ) رشيد(جريان دستگيری پسرش 

) زير نظر مهدوی کنی(ه کميته ضد انقالب تهراناطالعات الزم را ب
رشيد و امثال او نبايد اعدام می : " داده بود در اين باره می گويد

آيا فرار از تقبل مسئوليت در امر کشتار ها نشانه عقب . " شدند 
نشينی نيست ؟آيا می توان منکر رابطه مستقيم بين فعاليت های 

قالبی و عقب نشينی سران رژيم افشاگرانه خانواده ها و نيروهای ان
شد ؟مردم ايران نيز اگر بخواهند به عنوان يک ملت سربلند کنند می 
بايست در امر افشاگری همپای داغداران خواهان محاکمه و 

در چنين صورتی دير نخواهد .دستگيری مسببين اين جنايت بشوند 
  را بر همان صندلی ببينيم که امروز60بود که جنايتکاران دهه 

  .آنتونيو   بيوسی و لوسيانو منندز را درخود جای داده است 
 2008سپتامبر

………………………………… 
 

 !ما نيز خبر دستگيری را دريافت کرديم
  

در جريان بزرگداشت بيستمين سالگرد يادمان ، در مراسم خاوران
 . نفر دستگير شده اند ۵زندانيان سياسی 

  
زمانی ١٣٨٧ شهريور٨امير اميرقلی، و سولماز ايگدر روز جمعه 

که خانواده ها قصد بزرگداشت يادمان بيستمين سالگرد کشتار 
فرزندان خود را داشته اند، در خاوران توسط مأموران وزارت 

  . اطالعات بازداشت شده اند
 نفر ديگر که هنوز اسامی ٣بنابر اين گزارش دريافتی از ايران، 

ز هستند که شان در دست نيست نيز جزو بازداشت شدگان اين رو
اطالعی از وضعيت آن ها داده نشده است اما احتمال می رود که در 

  .  باشند اوين زندانی٢٠٩بند 
ازم به ذکر است که سولماز ايگدر که روزنامه نگار است از بيماری 

خانواده . شبيه ام اس رنج می برد و اميرقلی هم مشکل معنوی دارد
ضعيت جسمی بازداشت ها و بستگان اين دو تن به شدت نگران و

شدگان هستند، بخصوص که به آنها اجازه برقراری ارتباط با بيرون 
  . از زندان را نداده اند و اين موضوع بر نگرانی ها افزده است

ما ضمن محکوم کردن اين دستگيری ها ، خواهان آزادی بی قيد و 
شرط دستگير شدگان تجمع خاوران و ساير بازداشت شدگان زندانی 

 سايت راه کارگر                                                   .هستيم

……………………………………  


