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 تعابير مختلف از
 جايگاه مذاكره مستقيم

 آمريكا و ايران 
 منوچهر متكى وزير امور خارجه رژيم اسالمى و مك 
مدتى  از  آمريكا  امورخارجه  وزارت  سخنگوى  كورمك، 
پيش مذاكرات فى مابين را ظاهرا به منظور آرام كردن 
وضع عراق اعالم كرده اند و مذاكره مستقيم نمايندگان 
هئيت حاكمه آمريكا و ايران در سطح سفراى  دو كشور 
به سرپرستى حسن كاظمى قمى و رايان كروكر سفراى 
ايران و آمريكا روز دوشنبه 7 خرداد در بغداد به مدت 4 
ساعت صورت گرفت. ترديدى نيست كه عليرغم اعالم 
اوضاع  يعنى  بحث  مورد  موضوع  روى  طرفين  رسمى 
طرف  دو  هر  نظر  مورد  نيز  فى المابين  رابطه  عراق، 

است.
ساير  كنار  در  ديپلماتيك  حل  راه  و  مذاكره  گزينه 
گزينه هاى ديگر از قبيل تحريم هاى پى در پى اقتصادى 
و تهديد نظامى هيچگاه بطور كلى از طرف هئيت حاكمه 
آمريكا در برابر رژيم ايران كنار گذاشته نشده است. آنچه 
در اين دوره فرق كرده است، دادن اولويت بيشترى به 
اين گزينه مى باشد و دليل آن نيز از طرفى دشوارى هاى 
فعلى  شرايط  در  نظامى  گزينه  به  يازيدن  دست  بسيار 
براى آمريكا و از طرفى ديگر وجود فاكتورهايى از قبيل 
در  ها  دموكرات  با  جمهوريخواهان  درونى  هاى  رقابت 
آمريكا،  در  جمهورى  رياست  فراروى  انتخابات  راستاى 
مواجه  آن  با  عراق  در  آمريكا  كه  بستى  بن  و  ناتوانى 
است  و  رشد فزاينده مخالفت با سياست هاى جنگى و 

اشغالگرانه آمريكا در عراق و افغانستان و ... است.
گرايش حاكم و اصلى درون هئيت حاكمه ايران نيز هم 
مى تواند  عراق  مسئله  روى  مذاكره  آغاز  اينكه  اميد  به 
زمينه هاى تضاد بين ايران و آمريكا را درجهت موقعيت 
و   داده  كاهش  اسالمى  جمهورى  براى  مناسب ترى 
به  سازد،  فراهم  برايشان  را  بيشتر  امتيازگيرى  امكان 

گزينه مذاكره روى خوش بيشترى نشان مى دهند.
اظهارات احمدى نژاد در طى سفرش به امارات در پاسخ 
خبرنگار مصرى در خصوص رابطه با عربستان سعودى 
كه تاكنون از طرف جمهورى اسالمى به عنوان متحد 
آمريكا معرفى مى شد و همچنين اظهارات خامنه اى در 
روز چهارشنبه 16 ماه مه، مبنى بر اينكه وزارت خارجه 
است  گرفته  تصميم  عراق  دولت  درخواست  به  ايران 
«در يك گفتگوى رو در رو با آمريكايى ها، مسئوليت 
با  و  يادآورى  عراق  امنيت  قبال  در  را  آنان  وظايف  و 
آنها اتمام حجت كند»، و يا اظهارات رفسنجانى رئيس 
«اگر  اينكه  بر  مبنى  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع 
اهداف  تحميل  قصد  و  دهد  نشان  نيت  حسن  آمريكا 

به  مى  توان  باشد،  نداشته  را  خود  سلطه  گرانه 

شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى، همچون نهالى است كه در محيطى ناامن شكل گرفته  است. عده اى 
كه وجود اين نهال در چشمشان خارى است، به آن سنگ پرتاب مى كنند و از سوى ديگر سايه سياه ديكتاتورى در 
تالش است تا به اين نهال نورى نرسد، كه مبادا رشد كند و بزرگ شود. به هر حال هر كدام از اينها ممكن است. نهال 
كوچك كارگر را از بين ببرند، حتى ممكن است اين نهال از درون دچار افت شود و به چوب خشكى تبديل گردد. اما 
آنچه اهميت دارد اين است كه اين نهال هنوز زنده و سرحال است و تمام فعالين دلسوز جنبش كارگرى بايد از اين 
نهال محافظت كنند و آنرا آبيارى نمايند. بى شك اين نهال قابليت رشد و تبديل شدن به درخت تنومندى براى جنبش 

كارگرى را دارد.                                                                                        در صفحه 3

در دفاع از شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى

گام هاى رو به پيش جنبش كارگرى!
در نگاهى به وضعيت سالى كه گذشت!

طبقه كارگر ايران سال گذشته، در زير سايه ديكتاتورى حكومت جمهورى اسالمى، سالى پر از هزاران اعتصاب، تجمع 
اعتراضى، راهپيمائى ها، و... را گذراند،  سال گذشته در عين حال سالى پر از يورش سرمايه به دستمزدها، پائين بردن 

سطح معيشت، بهداشت و آموزش، بيكارسازى ها و ... براى كارگران بود. 
بار تورم 16 درصدى را كه بطور رسمى اعالم شده، رژيم بدوش كارگران و محرومان جامعه تحميل كرده و شرايطى 
غيرانسانى و پر از فالكت را برايشان بوجود آورده است؛ فروش دختران توسط خانواده ها، فروش اعضاى بدن و ... و 

تحميل هزاران سيه روزى ديگر.                                                                       در صفحه 6 

   ما هم صدا با ميليون ها كارگر  و مردم ستم ديده ايران، خواستار:
  - اخراج نمايندگان حكومت اسالمى ايران، از سازمان جهانى كار!

  - برسميت شناخته شدن حق تشكل، اعتصاب و آزادى اجتماعات كارگرى!
  - آزادى محمود صالحى، شيث امانى، صديق كريمى و همه زندانيان سياسى!

                                                                                    هستيم.
                            اينها خواست و مطالبه عاجل ما در 

     8 ژوئن در مقابل سازمان جهانى كار در ژنو است.

در صفحه 9         اجالس گ 8 ، چالش ها و افق ها    

در صفحه 12
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بارز  هاى  نشانه  بود»  اميدوار  گفتگوها  تداوم 
گزينه  جمهورى اسالمى بر روى  اشتياق سران 
ديپلماتيك و مذاكره، هم به منظور خروج از انزوا 

و هم كسب امتياز از اين رهگذر است. 
و  نيست  تازه  امرى  اگرچه  مذاكره  گزينه  حساب  اين  با 
سطوح  در  مخفى  نيمه  و  علنى  نيمه  صورت  به  همواره 
مختلف بين ايران و آمريكا وجود داشته است، اما در اين 
دوره بعنوان يك رويه براى تنظيم روابط فى مابين هئيت 
حاكمه ايران و آمريكا برجستگى بيشترى پيدا كرده است.

در اين ميان اپوزيسيون راست و بورژوايى رژيم جمهورى 
اسالمى كه استراتژى و اميد و  آينده اش به اين فعل و 
تاثير  بسرعت  زيگزاگ ها  اين  از  است،  زده  گره  انفعاالت 
مى گيرد و هاج و واج در اين ميان تاب مى خورد. رشد يا 
تخفيف كشمكش هاى فى مابين ايران و آمريكا تاثيرات 
اولويت  و  يازيدن  دست  گذارد.  مى  آنها  روى  بالواسطه 
و  ديپلماسى  يا  و  زور   و  جنگ  هاى  گزينه  پيداكردن 
مذاكره از طرف آمريكا و متحدينش بر رژيم اسالمى روى 
طيف هاى اپوزيسيون راست و  بورژوايى رژيم كه اينك بر 
دو محور اصلى و به صورت دو گرايش مجزا پيش مى رود، 

قابل تعمق است. 

جمهورى  رژيم  ميهن پرستانه  و  ليبرالى  آلترناتيوهاى 
افقى،  بى  اوضاع،  روند  مقابل  در  بيشتر  روز  هر  اسالمى 
استيصال و درماندگى خود را به نمايش مى گذارند. هراس 
در  پايينى ها  جنبش  در  راديكاليسم  فزاينده  رشد  از  آنها 
جامعه ايران از يك طرف و در بازار بورس نبودن طرح ها 
و منشورها و مانيفيست هايشان در مقابل موقعيتى كه خود 
جمهورى اسالمى در منطقه براى آمريكا پيدا كرده است، 

شكاف بين آنها را بيشتر و بيشتر كرده است.
طيفى از اين اپوزيسيون كه بخشى از اكثريت- توده اى ها  
تا طيف هايى از جريانات مشروطه خواه و طرفدار تماميت 
آمريكا  نظامى  و  مستقيم  دخالت  مخالف  كه  ايران  ارضى 
در ايران هستند، بتدريج استراتژى خود را در همسويى با 
جمهورى اسالمى كه هم ضد جنبش هاى راديكال مردمى 
است و هم عمال بيشتر و بيشتر از طرف آمريكا به حساب 
گرفته مى شود، مى يابند. اظهارات صريح داريوش همايون 
مبنى بر اينكه در صورت حمله آمريكا به ايران خود را در 
كنار جمهورى اسالمى مى بيند و يا مانيفيست جديد فرخ 

نگهدار نمودهاى جهت گيرى اين طيف هاست.

اكنون  و  صراحتا  زمانى  كه  ديگرى  گرايش  مقابل  در 
خجوالنه و مشروط، به اين امر اميد بسته بودند كه سوار بر 
تانگ هاى ارتش آمريكا به ايران برگشته و بر ايران بعد از 
جمهورى اسالمى حكم برانند، برايشان دشوار است كه اين 
امر را هضم كنند كه مناديان دمكراسى غربى براى رسيدن 
نشان  خود  از  بارها  و  بارها  را  ظرفيت  اين  منافعشان  به 
داده اند كه مى توانند با مرتجع ترين نيروهاى اسالمى و 
تروريست در منطقه نيز كنار بيايند. اينان مايلند مذاكره و 
مسامحه اين دو قطب را نمايشى وانمود كرده و  بر پايه 
آرزو و روياهايشان يكجانبه عربده كشى ديك چنى معاون 
بوش بر عرشه ناو جنگى آمريكا در خليج فارس را جدى 
بگيرند. درحاليكه هر دوى اينها، يعنى هم  سياست نظامى 
مذاكره،  و  ديپلماسى  بر  متكى  سياست  هم  و  جنگى  و 
اگر چه محافل و طرفداران پر و پا قرص و شناخته شده 
آمريكا  حاكمه  هئيت  و  جمهوريخواهان  ميان  در  را  خود 

دارند، اما همگى اجراى بهم پيوسته و تكميل كننده منافع 
استراتژيك آمريكا در خاورميانه هستند.

همانگونه كه بارها در ارتباط با بحران بين ايران و آمريكا 
اعالم كرده ايم، صورت مسئله به سادگى اين است كه اگر 
چه گزينه نظامى و زور همواره مى تواند بعنوان يك روش 
از طرف آمريكا براى پيشبرد مقاصدش مطرح باشد، ولى با 
توجه به مجموعه اى فاكتور عينى اين امر به شكل آنچه 
در عراق پيش رفت براى ايران در دستور حكومت بوش 
از  كه  است  اين  متحدينش  و  آمريكا  سعى  همه  و  نيست 
روش ها   همه  از  تركيبى  به  اتكا  با  و  تر  هزينه  كم  طرق 

برنامه هايشان را در رابطه با ايران پيش ببرند. 
لذا اين تفسيرى آگاهانه از طرف طيف هايى از اپوزيسيون 
و  مقدور  گزينه  اين  كه  است  اوضاع  روند  از  رژيم  ليبرال 
ممكن در بين دولت ايران و آمريكا را «نمايش مذاكره» 
نام ببرند. تاكيد روى نمايشى بودن اين امر در واقع بازتاب 
تحليلى است كه تضاد جمهورى اسالمى و حكومت هايى 
وانمود  ناپذير  آشتى  متحدينش  و  آمريكا  با  را  نوع  اين  از 
و  اتكا  با  نهايت  در  مى خواهند  رهگذر  اين  از  و  كند  مى 
و  "رهايبخش  نيرويى  عنوان  به  دعوا  طرف  يك  مفتون 
ارتجاع  يعنى  ديگر  طرف  "جنگ"  به  دمكراسى"،  نادى 

اسالمى بروند!.
مدرن  جهان  نئوليبرالى،  ايدئولوژيك  نگرش  اين 
قرار  اسالمى  واپسگراى  جهان  مقابل  در  را  سرمايه دارى 
داده و نمى خواهد اين واقعيت ساده را بپذيرد كه سياست 
فرمول هاى  از  فراتر  امپرياليستى  جهانخوارى  عصر  در 
و  واقعى  ابژكتيو،  ترم هاى  و  نرم ها  بورژوايى،  كالسيك 
دهد.  مى  قرار  خود  حركت  و  كار  مبنى  را  پراگماتيستى 
كه  همانگونه  آنها  همدستان  و  بلر  و  بوش  اساس  اين  بر 
در موارد متعددى شاهد آن بوده ايم، تضاد آشتى ناپذيرى 
با مرتجع ترين و بنيادگراترين نيروهايى از قبيل جمهورى 
اسالمى و طالبان و ... ندارند و اگر منافع استراتژيك آنها 
ايجاب كند مى توانند با هر نيروى واپسگرايى از اين نوع 

كنار بيايند.  

نشست رسمى و علنى نمايندگان رژيم ايران و آمريكا در 
روز 7 خرداد در بغداد صرفنظر از هر نتيجه اى كه داشته 
است  كشمكشى  كننده  تكميل  گزينه هاى  از  يكى  باشد، 
كه بر سر اربابى بر خاورميانه از طرف آمريكا و متحدينش 
جريان  در  ميان  اين  در  اسالمى  جمهورى  سهم خواهى  و 
از  قدرت،  صاحبان  زورآزمايى  و  قدرت  جنگ  است. 
نيروهاى اشغالگر و جنگ افروز گرفته تا شركاى اروپايى 
و تا نيروهاى مرتجع و اسالمى در منطقه تاكنون حاصلى 
بجز مرگ و كشتار و جنگ هاى كور فرقه اى- مذهبى 
و  آوارگى  گرسنگى،  بجز  وضع  اين  است.  نداشته  بهمراه 
چيزى  منطقه  آمده  ستوه  به  مردم  براى  بيشتر  دربدرى 
حد  همين  در  وضع  اين  بركت  از  است.  نياورده  همراه  به 
كنونى اش رژيم جمهورى اسالمى اين امكان را پيدا كرده 
و  آزاده  مردم  بر  ممكن  شكل  ترين  وقيحانه  با  كه  است، 
حق طلب ايران و جنبش هاى اجتماعى حمله ور شود، تا 
هم جنبش هاى حق طبانه آنها را به عقب نشينى وا دارد و 
هم كارآيى ضدانقالبى و سركوبگرانه  خود را به نيروهاى 

امپرياليستى نشان دهد.
 

روند اوضاع، گويا و واضح نسخه هاى نيروهايى كه از ترس 
ملت هاى  و  جوانان  زنان،  كارگران،  راديكال  جنبش هاى 
و  عوامفريانه  تفسير  و  توجيهه  يك  و  هزار  به  ستم  تحت 

اس ه س نشر
ر ست  مون حز 

ا حمد ر: هلمت  ب سر

اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست 
الكتريكى دريافت داريد،آدرس خود

 را براى ما ارسال كنيد.

صرفا  كه  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
را  باشد  شده  ارسال  نشريه  اين  براى 

چاپ مى كند.
ذكر  با  امروز  جهان  مطالب  از  *استفاده 

ماخذ آزاد است.
با  جهان   امروز   *مسئوليت مطالب 
نويسندگان آن است و تنها مطالبى كه با 
نام جهان امروز امضا شده باشد، موضع 

رسمى نشريه است.
* جهان امروز در ويرايش و كوتاه كردن 
مطالب رسيده آزاد است. اين امر قبل از 

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
"ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *
فارسى"  تاِيپ مى شود و حداكثر سقف 
مطالب ارسالى سه صفحه آ4 با سايز 14 

است.

15 روز يكبار منتشر مى شود
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شماره حساب جهان  امروز

توجيه گرشان،  و  نوكر  ميدياى  كمك  به  ژورناليستى 
آمده  ستوه  به  مردم  بازداشتن  را  خود  رسالت  تنها 
بى  را  اند،  داده  قرار  مستقل شان  و  مستقيم  عمل  از 
متكى  سوم  آلترناتيو  مقابل  در  است.  كرده  اعتبارتر 
بر راديكاليسم جنبش هاى كارگرى، دانشجويى، زنان 
جامعه  در  اجتماعى  دمكراتيك  جنبش هاى  ساير  و 
دو  خويى  درنده  برابر  در  زمانى  هر  از  بيش  ايران، 
قطب متخاصم از يك طرف و  بى افقى و استيصال 
اپوزيسيون بورژوايى از طرف ديگر، تقويت شده است. 
آلترناتيو چپ و سوسياليستى  بيش از هر زمانى امكان 
و  است  كرده  پيدا  را  قدرتمندتر  وجود  ابراز  شانس  و 
روز  هر  ما  را  آن  نمودهاى  و  وجود  ابراز  و  شجاعت 
بيشتر و واضح تر در درون جنبش هاى اجتماعى در 
ايران مشاهده مى كنيم. اين روند را بايد با همه توان 

و نيرويمان تقويت كنيم.

هلمت احمديان
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شوراى  كه  شد  نوشته  شرايطى  در  مقاله  اين  (توضيح: 
شورا،  تشكيل  از  پس  و  بود  تشكيل  شرف  در  همكارى 
موضع گيرى هاى مختلف نيز به اتمام رسيد. لذا  در اينجا، 
را  آن  آنكه  وجود  با  شاهى،  خسرو  آقاى  نظرات  با  هم 
پس گرفت، برخورد شده و هم به نظرات مخالفينى كه 
پس از ايجاد شورا مقاالتى نوشتند. به هر حال فكر كرده 
ديد  تا  كنم  چاپ  آنرا  است  بهتر  مقاله،  تغيير  بدون  بودم 
جامع ترى نسبت به مجموعه انتقادات، نسبت به ما بوجود 

بيايد).

پس از دعوت اتحاد كميته هاى كارگرى از فعالين جنبش 
كارگرى، تحركات بسيارى در اين رابطه انجام شد. تقريبا 
كميته  شامل:  كارگرى  جنبش  راديكال  گرايشات  تمام 
و  فرهنگى...،  انجمن  پيگيرى...،  كميته  هماهنگى...، 
دعوتنامه  اين  از  كارگرى  جنبش  هوادار  دانشجويان 

حمايت كردند.
توجهى  قابل  نفوذ  هيچيك  گرايشات  اين  كه  هرچند 
براى  شورايى  ايجاد  پذيريش  اما  ندارند،  كارگر  طبقه  در 
راستاى  در  ابتدايى  گامى  خود  عمل  اتحاد  و  همكارى 
از  براى  باشد  آغازى  مى تواند  و  است  مشترک  مبارزه 
تصور  شايد  كارگرى.  جنبش  در  پراكندگى  بردن  بين 
گردد كه پنج گرايش در شرايطى كه در بدنه طبقه كارگر 
كارگر  طبقه  پراكندگى  به  مى توانند  چگونه  ندارند،  نفوذ 
پايان دهند. اما مسئله اين نيست كه جمع شدن اين پنج 
مسئله  اين  براى  نهايى  حل  راه  بتواند  بالفاصله  گرايش 
باشند، بلكه آغازى براى پايان دادن به تشتت و پراكندگى 

است.
باشد.  واقعى  بايد  كارگرى  جنبش  فعالين  از  ما  انتظارات 
مى شد  داده  پيش  سال  چند  يا  ماه  چند  اگر  دعوت  اين 
بسيارى  چون  نمى شد.  روبرو  فعالين  ديگر  استقبال  با 
اما  داشتند.  سكتاريستى  و  انحصارطلبانه  باورهاى  هنوز 
واقعيت ها نشان داد كه در جنبش كارگرى همكارى و 
تشكل فراگير نقطه مقابل حركات سكتاريستى است و هر 
نمايد.  ايجاد  فراگير  تشكلى  نيست  قادر  تنهايى  به  كس 
گرايشات  اين  از  يك  هر  كه  شد  ثابت  زمان  گذشت  با 
گروهى كوچك هستند كه به نوعى در اين بن بست قرار 
گرفته اند و به تنهايى قادر به خارج شدن از اين بن بست 
نيستند. در نتيجه دعوت از فعالين جنبش كارگرى در اين 
برداشته  جلو  به  گامى  و  روبرو  استقبال  با  زمانى  مقطع 
شد. در رابطه با دعوت «اتحاد كميته هاى كارگرى» در 
ميان احزاب سياسى، گرايشات سوسياليستى از پيشروى 
جنبش كارگرى استقبال كردند و با تمام توان به تبليغ آن 
پرداختند كه در نوع خود موثر واقع شد. اما از سوى ديگر 
گرايشات راست در مقابل اين حركت موضع گرفتند و هر 

كدام به يك بهانه آنرا زير سوال بردند.
اگر  است.  خسروشاهى  آقاى  موضع گيرى  آنها  جمله  از 
كار  نفى  مبناى  بر  آن  اساس  بگذريم  آن  حاشيه هاى  از 
خسرو  آقاى  است.  استوار  بودن  علنى  ضرورت  و  مخفى 
كه  موقعيتى  در  فعالين  است: «اين  نوشته  چنين  شاهى 
مبارزه  ميدان  در  كف  بر  جان  كارگرى  فعالين  از  بخشى 

ايستاده اند، هنوز بر طبل مخفى كارى صرف مى كوبند و 
مشخص نيست نتيجه عملكرد عينى سال ها مخفى كارى 

آنها بجز دادن چند اعالميه چيست.»
خوب در ابتدا الزم است ببينيم نتيجه سالها مبارزه مخفى 
چند  ايجاد  آن  نتيجه  چيست.  كوبيدن  خالى  طبل  بر  و 
كميته كارگرى، ارتباط با پيشروان كارگرى و حاال كسب 
اعتمادى است كه بر مبناى آن فعالين جنبش كارگرى به 
دعوت اين كميته جواب مثبت مى دهند، بله واضح است 
كه هنوز راه زيادى باقى است. اما همه اينها هر چقدر كه 
كوچك باشند براى ما دست آوردند و در حد خود به جنبش 
كارگرى خدمت مى كنند. اما به هر حال كسى كه در مقام 
چنين انتقادى بر مى آيد و با چنين صراحتى اعالم مى كند 
در  بايد  مى كوبيم،  مخفى كارى  خالى  تو  طبل  بر  ما  كه 
و  باشد  داشته  قرار  بهترى  بسيار  عملى  موقعيت  و  مقام 
نتيجه فعاليتش بمراتب درخشان تر بوده باشد. اما براستى 
آقاى خسروشاهى كه بر طبل مخفى كارى نمى كوبد چه 
خدمتى به جنبش كارگرى ايران كرده است و كدام نهاد 
و تشكل در داخل كشور را سازمان داده است و آنرا در 
مقابل ما به قياس مى گذارد؟ شما در كدام حزب و گروه 
يا  و  كارگر  طبقه  و  داريد  حضور  كارگرى  سوسياليستى 
حداقل پيشروان را سازمان دهى و جذب كرده ايد. ايشان 
مطرح كرده اند كه چرا ما همانند بسيارى از فعالين علنى 
كه سينه سپر كرده اند عمل نمى كنيم و به دادن اطالعيه 

بسنده كرده ايم.
بسنده  اطالعيه  دادن  به  ما  كه  دانند  مى  كجا  از  اوال 
جنبش  درون  كه  كارگرى  كميته هاى  آيا  و  كرده ايم 
دادن  به  فقط  است  ممكن  دارند،  وجود  خودبخودى 
اطالعيه بسنده كند و آيا پايه گذارى و دعوت از فعالين 
جنبش كارگرى براى ايجاد يك شوراى هماهنگى فقط 
انداز  چشم  مهم تر  اينها  همه  از  و  است؟  اطالعيه  دادن 
خواهيم  نتيجه كار است كه در ادامه به آن  اين شورا و 
انجام  را  دعوت  اين  خسروشاهى  آقاى  اگر  آيا  پرداخت. 

مى داد، كسى به آن توجه مى كرد؟
كميته هاى  جانب  از  دعوت  شدن  روبرو  استقبال  با 
كارگرى، حاصل همان فعاليتى است كه اعتماد را بوجود 
آورده است. فعالين علنى جنبش كارگرى در پروسه مبارزه 
و بطور خودبخودى و در جريان سركوب رژيم، به فعالين 
علنى تبديل گرديدند و ما نيز با تمام توان از آن پشتيبانى 
كرده و مى كنيم و به هيچ وجه فعاليت علنى آنها را نه 
تنها نفى نمى كنيم بلكه در راستاى پيشبرد اهداف جنبش 

كارگرى مى دانيم.
تلفيق كار علنى و غير علنى دقيقا چيزى است كه عمال 
در گرايشات جنبش كارگرى جارى است، حتى چهره هاى 
علنى جنبش كارگرى نيز به مخفى بودن گرايشات و حتى 
دارند.  اعتقاد  عمال  هستند  آن  عضو  خود  كه  گرايشاتى 
اعضاى  تمام  اسامى  اگر  بود  خواهد  انگارانه  ساده  بسيار 
كميته هماهنگى  يا كميته پيگيرى اعالم گردد و جا و 
مكان جلسات نيز مشخص باشد. ضرورت تلفيق مخفى 
گرايشات  فعالين  همه  براى  تقريبا  بودن  علنى  و  كارى 

ثابت گرديده است.

خسروشاهى مى گويد: «اگر معتقدند كه سنديكاى شركت 
همانند  چرا  هستند،  راديكال  گرايشان  اين  جز  هم  واحد 
آنها تالش نمى كنند كه تشكل مورد نظر خود را در مركز 

كارى سازمان دهند و واحد بودن برهانند و ...».
اگر خسروشاهى تصور مى كند كه ايجاد سنديكايى همانند 
شركت واحد در هر محل كارگرى ديگرى ممكن است 
و ما و ديگران از انجام دادن آن اجتناب مى ورزيم، بايد 
بگويم بسيار از مرحله و واقعيت هاى جارى دور است. اوال 
سنديكاى شركت واحد كه از گذشته ساختمانى داشت و 
به هر شكل به همت فعالينى همچون اسانلو دوباره احيا 
از  را  خود  عضو  عمال 6000  سركوب  جريان  در  گرديد، 
كه  اخراجى  رانندگان  تنها  حاضر  حال  در  و  داده  دست 
حدود 55 نفر هستند، عضو اين سنديكا مى باشند. البته 
حركت آنها چه در راستاى ايجاد سنديكا و چه در جريان 
اعتصاب كامال قابل حمايت بود و گام اساسى در عرصه 

مبارزه طبقاتى برداشته شد.
تا  نمى دهد  اجازه  فعالين  ديگر  به  سركوب،  واقعيت  اما 
تشكلى همانند سنديكاى شركت واحد ايجاد نمايند. حتى 
فعالين سنديكاى شركت واحد نيز در حال حاضر عمال نه 
جايى و نه رسميتى دارند و مخفى كارى به آنها تحميل 
شده است. ديگر گرايشات نيز مخفى كارى را نه به اختيار 
بلكه بدليل سركوب پليسى به اجرا گذاشته اند و نمى توانند 
در محل هاى كار خود رسما اعالم نمايند كه عضو كميته 
هماهنگى، كميته پيگيرى و يا كميته هاى كارگرى هستند 
چرا كه حداقل برخورد با آنها اخراج خواهد بود. اما تمام 
تالش ما فعالين جنبش اين است كه توازن قوا را به نفع 
خود تغيير دهيم و در نهايت رويكردى هر چه علنى تر پيدا 
كنيم. اين مسئله تنها به توازن قوا بستگى دارد و اينكه 
كنيم.  تحميل  حاكمان  به  را  خودمان  بتوانيم  حد  چه  تا 
اين شرايط براى تمام گرايشات هنوز بوجود نيامده و اين 

چيزى است كه خسروشاهى نمى بيند.
آقاى خسرو شاهى غافل از آن است كه در شرايطى كه 
همه فعالين جنبش كارگرى قادر نيستند تشكل هايى در 
محيط كار ايجاد نمايند، و عده اى زياد به شكل پراكنده 
از  توانند  مى  كنند،  مى  كار  ها  شركت  و  ها  كارخانه  در 
نيروى  گردند و به  طريق شوراى همكارى با هم متحد 
پنج  كه  است  مبنا  همين  بر  و  شوند  مبدل  توجه  قابل 
استقبال  فوق  دعوت  از  و  شدند  جمع  هم  دور  گرايش 
و  نكردند  همكارى  شوراى  ايجاد  به  اقدام  خود  كردند، 
از  بيشترى  چه  هر  طيف  تا  دادند  ديگرى  نامه  دعوت  
كارگران پيشرو را جذب نمايند، در حال حاضر بخش ها 
به  كارگرى  پيشروان  و  فعالين  از  توجه  قابل  اى  عده  و 
براى  هايى  مكانيزم  حتى  و  اند  شده  دعوت  شورا  اين 
تشكلى  هيچ  در  كه  پراكنده  پيشروان  و  فعالين  ورود 
حضور ندارند در نظر گرفته شده است. آنها مى توانند به 
نمايندگى از چند نفر از همكاران و يا كارگران نزديك به 
هم در يك محيط كارى در اين شورا حضور يابند. همه 
است  اطالعيه  از  فراتر  بسيار  كه  است  چيزى  آن  اينها 

آنها  روى  بر  را  چشمش  شاهى  خسرو  آقاى  و 
بسته است. ايشان تشكيل دهندگان اين شورا 

در دفاع از شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى
  محمد حسين

نيمه اول خرداد 1386- نيمه اول ژوئن  2007
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را نماينده و آقا باال سر كارگران مى دانند و ما 
را متهم مى كنند كه بجاى كارگران مى خواهيم 

تشكل ايجاد كنيم.
بخش هايى  و  راديكال  فعالين  كه  شورايى  چنين  ايجاد 
آقا  برخوردى  كند،  متشكل  بتواند  را  پيشرو  كارگران  از 
باالسرانه است يا پند و اندرزهاى غير واقعى شما؟ آيا ما 
فعالين و عده اى از پيشروان جنبش كارگرى خود جزئى از 
طبقه كارگر نيستيم و در دراز مدت نمى توانيم چشم انداز 
كارگران  از  بيشترى  بخش هاى  كه  باشيم  داشته  را  اين 
در اين شورا حضور يابند و ما نيز به ايجاد تشكل ها در 
در  تنها  نه  مورد  دو  اين  كنيم؟  كمك  كارى  محيط هاى 
تناقض با هم نيستند بلكه در يك رابطه متقابل و موثر 
بر هم قرار مى گيرند و مى توانند تا حدودى از پراكندگى 
گسترده فعالين جلوگيرى نمايند. هر چه پيشروان كارگرى 
متشكل و متحدتر باشند و قطب كارگرى را ايجاد نمايند، 
كارگران بيشترى جذب خواهد شد پر واضح است كه تمام 
هم و غم ما ايجاد تشكل هاى فراگير كارگرى است، اما 
اين گونه تشكل ها يك شبه ايجاد نخواهند شد و با موانع 
ديگرى روبرو هستند. در حال حاضر بيشتر فعالين جنبش 
كه  مى كنند  تالش  خود  كارى  محيط هاى  در  كارگرى 
نمايند  ايجاد  واحد  شركت  سنديكاى  همانند  تشكيالتى 
و هر چند كه سنديكاى شركت واحد راه را نشان داد اما 
اين كار بالفاصله و در تمام محيط هاى كار قابل تحقق 
كامال  هم  كه  است  نياز  مورد  نهادى  نتيجه  در  نيست، 
دمكراتيك و شورايى باشد و هم تناقض با ايجاد تشكل 
در محيط كار و يا هر محيط ديگرى نداشته باشد و حتى 

بتواند به ايجاد چنين تشكل هايى كمك نمايد.
كرده اند،  خسروشاهى  آقاى  كه  برخوردها  دست  اين  از 
مى شود.  پراكندگى  و  تشتت  تداوم  به  منجر  فقط  عمال 
نمونه ديگرى از اين دست برخورد را آقاى اصغر بهروزى 
كمونيست  كارگر  نشريه  در  كارگرى  كمونيست  حزب  از 
انجام داده است. ايشان با طرح اين مسئله كه گرايشات 
نمى توان  و  هستند  موجود  اختالفات  از  واقعى  نمودهاى 
عمال  مسئله  اين  و  گرفت  معدل  آنها  راديكاليسم  بين  
جنبش  فعالين  از  دعوت  شد،  خواهد  روبرو  شكست  با 
كارگرى توسط اتحاد كميته هاى كارگرى را طرحى غير 

پيشرو دانسته اند.
از  بايد  عمل  اتحاد  و  همكارى  براى  مگر  راستى  به  اما 
حركات  نمى توان  و  كرد  پوشى  چشم  اختالفات  تمامى 
مشتركى را سازمان داد. از همه اينها مهم تر در شرايطى 
در  تحركى  ايجاد  به  قادر  گرايشات  اين  تك  تك  كه 
طبقه كارگر نيستند و رويكرد راديكال آنها مى تواند وجه 
جنبش  مطالبات  مبرم ترين  و  ترين  روشن  بر  مشتركى 
بر  شكست  مهر  بايد  قبل  از  چرا  باشد،  داشته  كارگرى، 
اين طرح زده شود ما براى ايجاد يك حزب دور هم جمع 
نمى شويم و بخوبى مى دانيم كه اختالفات واقعى هستند 
و در جاى خود بايد به آنها پرداخت، اما اين واقعيت را هم 
مى دانيم كه مكانيزم هر شورائى و بويژه شوراى كارگران 
بر  باشد،  داشته  دست  در  نيز  را  سياسى  قدرت  حتى  كه 
وجوه  پاره اى  و  طبقاتى  مشترک  وجوه  پاره اى  مبناى 
مشترک استوار است. اين شورا يك شوراى واقعى متشكل 
از گرايشات و فعالين راديكال جنبش كارگرى است، كه 
مى تواند گام هاى جدى و عملى در عرصه مبارزه طبقاتى 
برنمى آيد.  تنهايى  به  ما  از  كدام  هر  عهده  از  كه  بردارد 
اينجا مرز بين سكتاريسم و منافع طبقاتى كارگران بروز 
مى كند. آيا در يك كارخانه پيشروان كارگرى كه حتى 

اختالفاتى با هم دارند، براى سازماندهى اعتصاب و يا يك 
حركت اعتراضى با هم همكارى نمى كنند؟ آيا اين مبارزه 
عمل  اتحاد  و  همكارى  به  نياز  بزرگ تر  مقياس  يك  در 

گرايشات و فعالين راديكال ندارد؟
و اساس مگر نه اينكه در حال حاضر نيز مثال با دستگيرى 
يكى از فعالين تمام گرايشات راديكال به حمايت از آن 
برنمى آيند؟ اما به دليل توان محدودشان اين حمايت ها 
به  قوى  و  عملى  شكل  و  مى ماند  باقى  اطالعيه  حد  در 
خود نمى گيرد. مگر نه اينكه در جريان اول ماه مه و يا 
مواردى ديگرى از اين قبيل عمال بسيارى با هم همسو 
اين  كننده،  هماهنگ  كانون  يك  نبود  بدليل  اما  هستند، 
از  است.  نرفته  پيش  عمل  اتحاد  مرحله  تا  همسويى ها 
راديكال  گرايشات  ميان  در  اينكه  مهم تر  اينها  همه 
موجود اختالفات فاحش آشتى ناپذيرى وجود ندارد. اساسا 
از  هيچيك  در  كه  كارگرى  جنبش  پيشروان  از  بسيارى 
و  پراكندگى  دليل  به  فقط  نيستند،  عضو  تشكل ها  اين 
نبودن چنين اتحاد عملى دور مانده اند و حاال كه شوراى 
پيشرو براى  گرديده بسيارى از كارگران  همكارى ايجاد 
اعالم  آن  به  نماينده  فرستادن  و  شورا  اين  در  حضور 
توجهى  قابل  گام هاى  اينها  همه  آيا  كرده اند،  موجوديت 

در عرصه مبارزه طبقاتى نيستند؟
بلكه  بگيريم،  مان  راديكاليسم  از  معدلى  نمى خواهيم  ما 
مى خواهيم راديكاليسمى كه وجه مشترک ما، به عنوان 
دهيم.  قرار  همكارى  مبناى  را  دارد  وجود  واقعيت  يك 
فعالين  و  ما  از  بسيارى  است؟  واقعيت  از  بدور  اين  آيا 
را  يكديگر  كه  سال هاست  ايران  در  كارگرى  جنبش 
مى شناسيم و بخوبى مى دانيم كه تا حدود زيادى با هم 
وجه مشترک داريم و تا كجا مى توانيم با هم پيش برويم. 
شرايط و واقعيت هاى مبارزه طبقاتى بيش از پيش ما را 
هيچ  به  مشترک  راه  اين  در  و  كرده  نزديك  يكديگر  به 
وجه از اختالفات نيز غافل نيستيم و قصد آن را نداريم كه 

چشمان را بروى آنها ببنديم.
براى  تالش  و  اخير  سال  چند  رودرويى هاى  واقع  در 
ما  براى  را  همكارى  ضرورت  كارگر  طبقه  تشكل يابى 
فال  به  بايد  را  مسئله  اين  و  است  كرده  برجسته  بيشتر 
نيك گرفت. براستى چه كسانى در جريان اين همكارى و 

پيشروى جنبش كارگرى متضرر خواهند شد؟
از  نهادهايى  «يعنى  مى دهد:  ادامه  چنين  بهروز  آقاى 
گرايشات مختلف تشكيل گرديده اند كه قبل از هر چيزى 

اينكه  آنهم  و  اند،  گذاشته  خود  جلوى  اصلى  هدف  يك 
دخالت  از  مستقل  و  آزاد  تشكلى  صاحب  بتوانيم  چگونه 
بنظر  دارد؟  وجود  مشتركى  حل  راه  آيا  اما  باشيم.  دولت 
من راه حل مشتركى بين گرايشات مختلف وجود ندارد. 
همه گرايشات تبيين يك دستى از سازمان دادن كارگران 
و نوع تشكلى كه بايد كارگران در آن سازمان يابند و يا 
اينكه چگونه شروع كنند، ندارند. بيخود نيست كه بجاى 
يك نهاد، چندين نهاد مختلف تشكيل شده اند. بعضى از 
تضادها درست در تضاد با راه حل نهادهاى ديگر تشكيل 
شده اند. تعدادى به جناح بندى هاى رژيم دل بسته اند! 
تعدادى دل به ILO بسته اند و غيره». (نقل از همانجا).

راه  كند  ثابت  تا  آورده  را  مشخص  موارد  بهروزى  آقاى 
به  تعدادى  مى گويند  ايشان  ندارد.  وجود  مشتركى  حل 
 ،ILO جناح بندى هاى رژيم دل بسته و تعدادى دل به
چه  كارگرى،  كميته هاى  دعوت  و  همكارى  شوراى  اما 
داده اند  قرار  خطاب  را  كارگرى  جنبش  فعالين  از  طيفى 
بوجود  را  شورا  اين  تا  آمده اند  هم  گرد  كسانى  چه  و 
بياورند. وقتى صحبت از فعالين راديكال مى شود، براى 
همه گرايشات فوق در جنبش كارگرى ، روشن است كه 
گرايشات و تشكالت مستقل از دولت مطرح هستند و هر 
شوراى  كارگرى ها،  خانه  با  همراهى  خيال  كه  گرايشى 
دست  اين  از  گرايشات  ديگر  و  طلبان  اصالح  اسالمى، 
را داشته باشد، جايى براى هيچ اتحاد عملى با آنها وجود 
ندارد، چه برسد به حضور در شوراى همكارى، كدام يك 
از گرايشات موجود بدنبال ILO هستند و تشكالت زرد را 
نمايندگى مى كنند. بنابراين در نزد گرايشاتى كه گرد هم 
آمده اند تا شوراى همكارى را ايجاد نمايند هيچ تمايلى 
كه آقاى بهروز نام برده است وجود ندارد. اين گرايشات، 
فعالين ديگرى را نيز كه دعوت نموده اند و سعى در جذب 
آنها در شورا دارند، فقط از بخش راديكال جنبش كارگرى 
انتخاب كرده اند. بنابراين مرزبندى هاى فوق با گرايشات 
حكومتى و رفرميستى خود بهترين ماتريال براى همكارى 

بين گرايشات راديكال است.
يك  تبيين  فوق  گرايشات  كه:«همه  گفته اند  ايشان 
بايد  كه  تشكلى  نوع  و  كارگران  دادن  سازمان  از  دستى 
شروع  چگونه  اينكه  يا  و  يابند  سازمان  آن  در  كارگران 

كنند، ندارند»
اوال كه تا به حال من نديده ام گرايشات فوق مثال مخالف 
شوراى  ايجاد  براى  آنها  شركت  اساسا  و  باشند  شورا 
همكارى بيانگر اين واقعيت است، دوما هم با نوع ديگرى 
از تشكل مثل سنديكاى شركت واحد نيز هيچك مخالفتى 
نداشته و اساسا چنانچه در جزئيات و حتى نوع تشكل و 
داشته باشند و هر  توجهى  اختالف قابل  سازماندهى نيز 
كدام گرايشات و تشكل خود را داشته باشند، آيا در ظرف 
هم  با  نمى توانند  همكارى  شوراى  همين  مثل  ديگرى 
اتحاد عمل داشته باشند. و اساسا مگر اين شورا خود نوعى 

تشكل مورد توافق براى همكارى نيست؟
در ادامه آقاى اصغر بهروزى چنين مى گويد: «در چنين 
وضعيتى لزومى ندارد كه فعالين كارگرى در ايران خودرو، 
حتما قبل از دست بردن به سازماندهى كارگران با انجمن 
فرهنگى كارگران مشورت بكنند! و آنهم نه مشورت بلكه 
بايد فعالين ديگرى برايشان بنوعى تصميم بگيرند و بدتر 
تائيد  مورد  تا  بيايند  كوتاه  خود  راديكاليسم  از  بايد  اينكه 

تك تك اعضاى اين نهاد قرار بگيرند». (همانجا).
اينجا واقعا معلوم مى شود كه ايشان چه دركى 
كه  مى كند  تصور  و  دارد  همكارى  شوراى  از 
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شماره 190 - صفحه 5جهان امروز
فعالين مثال در ايران خودرو بايد از ديگران در 
شورا اجازه بگيرند تا مبارزه اى را در محل كار 
بر  كامال  را  قضيه  ايشان  بدهند.  سازمان  خود 
عكس كرده اند. قرار نيست در اين شورا تصميم بگيرند كه 
مثل در فالن كارخانه حق دارند اعتصاب بكنند يا نه و يا 
هر مورد ديگرى، بلكه مسئله اين است كه اين شورا سعى 
نمايد و بدنبال همكارى و اتحاد عملى باشند تا از مبارزاتى 
كه مثال در ايران خودرو و يا هر جاى ديگرى مى شود، 
به  مى تواند  مثال  شورا  اين  نمايند  پيشتيبانى  و  حمايت 
حمايت از كارگران اعتصابى، تجمعى ترتيب دهد و ... اين 
دستگيرى  شورا سعى دارد با اتحاد عمل در مقابل مثال 
نمايد،  ايستادگى  كارگرى  جنبش  فعالين  محاكمه  يا  و 
اين شورا سعى مى كند نسبت به اخراج ها و قراردادهاى 
موقت حركت مشتركى انجام دهد، اين شورا سعى مى كند 
مبارزه  تورم،  رشد  با  متناسب  و  انسانى  دستمزدى  براى 
كسى  نيست  قرار  وجه  هيچ  به  و  دهد  انجام  مشتركى 
تعيين  ديگرى  براى  يا  و  بيايد  كوتاه  خود  راديكاليسم  از 
نمايد. در هر موردى نيز كه يك گرايش و تشكلى در اين 
شورا احساس نمايد حركتى را قبول ندارد و جايى براى 
همكارى وجود ندارد، مى تواند فعاليت مستقل خودش را 
داشته باشد و اين مسئله منافاتى با همكارى دراز مدت و 

اتحاد عمل در موارد ديگر ندارد.
اما در ميان صف مخالفان، مائوئيست ها در نشريه حقيقت 

شماره 33 چنين نوشتند:
«آنچه از پشت طرح شوراى همكارى خودنمايى مى كند، 
پرهيز از سياست است و گريز از بحث و جدلهاى اساسى، 
جارو كردن مسائل مورد مشاجره به زير فرش و گرايش 
به نوعى سياست "همه با همى" درون جنبش كارگرى و 

ميان تشكل هاى موجود.»
به  و  مى كنيم  زدايى  سياست  ما  كه  است  اين  كالم  لپ 
اكونوميسم در غلطيده ايم و ... و دليل آن چيست؟ دعوت 
اتحاد  و  همكارى  براى  راديكال  تشكل هاى  و  فعالين  از 

عمل.
آيا ايجاد شورايى براى همكارى در ميان پيشروان جنبش 
كارگرى و اتحاد عمل بين آنها، معنايش اين است كه ما 
ديگر مبارزه اى سياسى نخواهيم كرد؟ آيا اگر عده اى از 
كنيم  بسيح  زندگيشان  عينى  مطالبات  حول  را  كارگران 
برقرار  خودى  به  خود  مبارزات  بين  پيوندى  بتوانيم  و 
نماييم اين سياست زدايى است؟ اگر ما تالش مى كنيم 
صفوف  در  را  ابتدايى  و  ضعيف  مبارزات  و  مطالبات  تا 
كارگران ارتقا دهيم و به مبارزه اى سياسى و همه جانبه 
اگر  است؟  زدايى  سياست  اين  بكشانيم،  سرمايه دارى  با 
پرهيز  دنيا  ينگه  از  گوشه اى  در  زدن  حرف  از  بخواهيم 
كنيم  سازماندهى  را  كارگران  فزاينده  مبارزات  و  كنيم 
يك  براى  فقط  ما  مبارزه  اگر  كرده ايم؟  زدايى  سياست 
بيزاريم چگونه است  ريال و دو ريال است و از سياست 
فعالين  و  شده  تيز  چنين  سياسى  پليس  شاخك هاى  كه 
اگر  مى گيرند؟  قرار  تعيقيب  و  آزار  مورد  كارگرى  جنبش 
و  اقتصادى  زنى  چانه  يك  فقط  همكارى  شوراى  ايجاد 
بى ارزش است، پس چرا تمام احزاب و گروه هاى سياسى 
تشكل هاى  ايجاد  آيا  مى كنند؟  نظر  اظهار  باره  اين  در 
كارگرى و توده اى كه براى مطالباتشان مبارزه مى كنند 
و بخش هاى بيشترى از كارگران را سازمان مى دهند در 
تضاد با فعاليت حزب طبقه كارگر و يا هر تشكل سياسى 

ديگر كارگران است؟
را  راه  دقيقا  كارگر  طبقه  پراكنده  مبارزات  دهى  سازمان 

باز  هم  بر  دو  اين  متقابل  تاثير  و  سياسى  مبارزات  براى 
مى كند. بين مبارزه طبقاتى جارى طبقه كارگر و مبارزه 
سياسى آگاهانه آن ديوار چين وجود ندارد و تمام هم و غم 
يك فعال سوسياليست اين است كه مبارزه خود به خودى 
را بتواند به مرحله اى باالتر بكشاند. آيا شوراهايى كه در 
كارگران،  عظيم  خيل  از  متشكل  و  گرفتند  شكل  روسيه 
و  بود؟  اكونوميستى  تشكلى  بودند،  سربازان  و  دهقانان 

فعاليت بلشويك ها در اين شوراها كارى عبث بود؟
بنابراين لنين از همه فعالين سياسى اكونوميست تر بوده 
كه شعار تمام قدرت در دست شوراها را داد. بلشويك ها 
سياست  شوراها  درون  توانستند،  تا  كردند  مبارزه  سال ها 
انقالبى را جا بيندازند. اما نشريه با اصطالح حقيقت براى 
اثبات اينكه ما «سياست زدا هستيم» از شخصى بنام امير 
پيام فاكت آورده و آن را بجاى نظر ما قالب كرده است، تا 
هر چه بيشتر در اين رابطه سواستفاده نمايد و چون خود 
بر اين عمل ناصادقانه واقف است، گفته: «حتى اگر خيلى 
از همين ها هر گونه پيوند نظرى خود با امير پيام را انكار 

كنند». (همانجا)
من آقاى امير پيام را نمى شناسم و نوشته هاى ايشان را 
است  اين  است  مسلم  آنچه  اما  نخوانده ام،  متاسفانه  هم 
كه نظرات شوراى همكارى فقط توسط بيانيه هايى كه 
مى دهد و در آينده سخنگوى آن اعالم خواهد شد و فاكت 
مائو ئيستها كامال بدور از واقعيت است. فاكت آورده شده 

چنين است:
كردن  سياسى  غير  به  گرايش  اينان  خالصه  «بطور 
تشكل هاى در برگيرنده كارگران دارند. گرايش به رقيق 
دارند.  تشكل  اين  شعارهاى  و  مواضع  چارچوب  كردن 
اين  فعاليت  كردن  قانونى  و  علنى  چه  هر  به  گرايش 
تشكل ها دارند تا انگيزه و عالقه و جرات بيشترى در توده 
تشكل هاى  و  شود  ايجاد  آنها  به  پيوستن  براى  كارگران 

واقعا توده اى و فراگير به وجود آيد». (همانجا)
من در اينجا با صراحت تمام اعالم مى كنم كه نه خودم 
به عنوان يك نماينده در اين شورا و نه تمام دوستانى را 
در  تشكل هاى  كردن  سياسى  غير  قصد  مى شناسم  كه 
برگيرنده كارگران را ندارند. مائويست ها اين فاكت را به 
دروغ به ما منتصب كرده اند، تا هر چه بيشتر بتوانند تهمت 
خود را بقبوالنند. مبارزه ما براى فراگير كردن تشكل ها و 
ابراز مطالبات بيشتر فقط به مسئله توازن قوا در كشاكش 
بين طبقه كارگر و سرمايه دارى، ارتباط دارد. قصد ما به 
هيچ وجه اين نيست كه مبارزه كارگران در يك تشكل 
بلكه  نماييم،  تبديل  اقتصادى  مبارزه  يك  به  را  سياسى 
كامال بر عكس، مسئله بر سر ارتفا مبارزه طبقاتى و همراه 

كردن و متشكل كردن بخش زيادى از كارگران است.
ارتباط  بدون  و  پراكنده  و  خودى  به  خود  مبارزه  يك  آيا 
سرمايه دارى  به  زننده  ضربه  و  سياسى  بيشتر  مى تواند 

بشود و يا مبارزه كارگرانى متشكل و مرتبط.
هيچ يك از فعالين شوراى همكارى مخالف مبارزه سياسى 
تشكل ها و گروه هاى نيستند و اين بيانگر مرزبندى آنها 

با اكونوميسم و سياست زدايى است.
اساسا در جامعه اى كه براى ايجاد يك تشكل كارگرى، از 
همان ابتدا با غيرقانونى بودن آن روبرو مى شويم و با توجه 
به اين شرايط و بدون در نظر گرفتن همه سركوب ها و 
پيامدها اقدام به ايجاد آن مى نماييم، مسئله كامال سياسى 
مى شود. اينجا اروپا نيست و ما هم بر خالف قياس كامال 
نيستيم،   ILO با  مقايسه  قابل  مائوئيست ها  واقعى  غير 
سركوب  و  پليس  مانع  با  ما  پيشروى  و  مبارزه  گام  هر 

مواجه است.
بيهوده  ما  فعاليت  كنند  ثابت  اينكه  براى  مائوئيستها  اما 

است، داليل ديگرى هم تراشيده اند:
طبقات  حاكميت  طوالنى  هاى  دوران  در  «…..عموما   
كارگرى  مستقل  تشكالت  ايجاد  مستبد،  و  ارتجاعى 
مبارزه  واقعا  و  داشته  باز  و  فراگير  و  توده اى  خصلت  كه 
را  كارگر  طبقه  منافع  و  مطالبات  و  مقاومت  و  باشند  جو 
فراگير  تشكالت  چنين  است.  ناممكن  كنند  نمايندگى 
فعالين  براى  اوضاع  كه  نسبتى  به  فقط  را  گسترده اى  و 
اوج  هنگام  بخصوص  مى شود.  مساعد  و  گسترده  و  باز 
سياسى  سلطه  گسيختن  هم  از  و  انقالبى  بحران  گيرى 
و ايدئولوژيك و نظامى طبقات استثمارگر مى توان ايجاد 

كرد». (همانجا)
كارگرى  فراگير  تشكل  ايجاد  كه  است  مبرهن  و  واضح 
در جامعه اى استبدادى به سادگى ميسر نيست، اما آيا از 
اين مسئله مى توان نتيجه گرفت كه پس مبارزه در اين 
زمينه بايد تعطيل گردد و بايد دست ها را باال ببريم. اگر 
چنين است مبارزه سياسى كه شرايط بدترى دارد و با نگاه 
مائوئيست ها بايد نتيجه گرفت كه تا زمان باز شدن فضاى 
سياسى آنرا هم بايد تعطيل كرد. اما نه مبارزه براى ايجاد 
تشكل هاى كارگرى و نه فعاليت هاى سياسى در جامعه اى 
استبداد زده تعطيل نخواهد شد و بر اساس توازن قوا، و 
سطح مبارزه طبقاتى است كه اينگونه تشكل ها مى توانند 
خود را تا حدودى تحميل نخواهد شد و بر اساس توازن 
ها  تشكل  اينگونه  كه  است  طبقاتى  مبارزه  سطح  و  قوا، 

مى توانند خود را تا حدودى تحميل نمايند.
مبارزه طبقاتى يك پروسه است كه در متن آن بايد حضور 
اگر  نمود.  متشكل  آنرا  و  گذاشت  تاثير  آن  بر  و  داشت 
كارگر  طبقه  اما  نمايد  برآمد  توده اى  و  كارگرى  جنبش 
شرايطى  باشد،  خود  فراگير  و  انقالبى  هاى  تشكل  فاقد 
در  تنها  نه  مسئله  اين  و  آمد  خواهد  ببار   57 سال  مثل 
كدام  هر  بلكه  نيست،  سياسى  و  حزبى  فعاليت  با  تضاد 
براى  اهميت  با  و  كننده  تعيين  بسيار  عرصه  دو  آنها  از 

طبقه كارگرند.
يكسو  از  اكتبر  سوسياليستى  انقالب  جريان  در  اگر 
شوراهايى كه ميليون ها كارگر، سرباز و دهقان تهى دست 
را در خود جاى داده بودند و از سوى ديگر حزب بلشويك 
كه سال ها مبارزه سياسى كرده بود، وجود نداشتند، آيا باز 
هم آن انقالب يك انقالب سوسياليستى بود؟ آيا انقالب 
سوسياليستى اكتبر بدون وجود هر يك از آنها قابل تصور 

بود و آيا آنها خلق الساعه و يكشبه بوجود آمدند؟
همچون  كارگرى،  فعالين  و  تشكل ها  همكارى  شوراى 
نهالى است كه در محيطى ناامن شكل گرفته. عده اى 
كه وجود اين نهال در چشمشان خارى است، به آن سنگ 
پرتاب مى كنند و از سوى ديگر سايه سياه ديكتاتورى در 
رشد  مبادا  كه  نرسد،  نورى  نهال  اين  به  تا  است  تالش 
ممكن  اينها  از  كدام  هر  حال  هر  به  شود.  بزرگ  و  كند 
ممكن  حتى  ببرند،  بين  از  را  كارگر  كوچك  نهال  است 
است اين نهال از درون دچار افت شود و به چوب خشكى 
تبديل گردد. اما آنچه اهميت دارد اين است كه اين نهال 
جنبش  دلسوز  فعالين  تمام  و  است  سرحال  و  زنده  هنوز 
آبيارى  آنرا  و  كنند  محافظت  نهال  اين  از  بايد  كارگرى 
نمايند. بى شك اين نهال قابليت رشد و تبديل شدن به 

درخت تنومندى براى جنبش كارگرى را دارد.
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طبقه كارگر ايران سال گذشته، در زير سايه ديكتاتورى 
حكومت جمهورى سالمى به رهبرى سپاه پاسداران كه 
را  جامعه  اداره  سياسى،  قدرت  در  حزبى  همچون  اكنون 
بعهده دارد، سالى پر از هزاران اعتصاب، تجمع اعتراضى، 
سال  حال  عين  در  گذراند،  سر  از  را  و...  راهپيمائى ها 
بردن  پائين  دستمزدها،  به  سرمايه  يورش  از  پر  گذشته 
بيكارسازى ها  و  آموزش،...  و  بهداشت  معيشت،  سطح 

براى كارگران بود. 
شده،  اعالم  رسمى  بطور  كه  را  درصدى   16 تورم  بار 
كرده  تحميل  جامعه  محرومان  و  كارگران  بدوش  رژيم 
بوجود  برايشان  را  فالكت  از  پر  و  غيرانسانى  شرايطى  و 
فروش  خانواده ها،  توسط  دختران  فروش  است؛  آورده 
اعضاى بدن و حتى به قول آقاى شريف وكيل كارگران 
هزاران  تحميل  و  خرى*،  جرم  سقز:  مه  ماه  اول  مبارز 

سيه روزى ديگر. 
كه  مى زند  فرياد  سرمايه دار  دنبال  كارگر  كه  حالى  در 
آقا بگذار كار بكنم، بيا مرا استثمار كن *، سرمايه داران 
سودهاى هزاران ميلياردى به جيب مى زنند، با مراجعه به 

چند آمار موضوع كمى بهتر روشن مى شود:
درآمد ايران تنها از درآمد نفت در سال گذشته 55 ميلياررد 
بشكه  ميليون  صادرات   2،6   بابت  كه  است  بوده  دالر 
نفت در روز مى باشد، يارانه دولت به صاحبان صنايع و 

توليدات ديگر 20  ميليارد دالر بوده است. 
جمعيت زير خط فقر كه درسال2002 ، 40 در صد بوده، 
امسال رشد بيشترى را طى كرده بطوريكه سن متوسط 
در ايران، امروز به مرز  8 ، 24 سال سقوط كرده است.
اين يك فاجعه انسانى است كه در سكوت سازمان هاى 
فقير  مردم  و  كارگران  عليه  ها  دولت  و  مربوطه  جهانى 
اين كشور دارد اتفاق مى افتد. اين موضوع نشانه مرگ 
و مير بى حد وسيع بخصوص در ميان كودكان و طبيعتا 
فرزندان كارگران و تهيدستان است. اين جمعيت عظيمى 
كه زير خط فقر در فالكت كامل و به نهايت تنگدستى 
كار  كه  نيست  بيهوده  مى كنند،  گذران  خالى  سفره اى  با 
و تامين شغلى به يكى از مهمترين خواسته ها و موضوع 

مبارزه اش  تبديل شده است.
فرمايشى  شوراى  طرف  از  كه  دستمزد  حداقل  حتى 
اجرا  به  هست  هم  فقر  خط  زير  و  شده  تعيين  دستمزد 
تومانى به  دستمزدهاى  140  تا 180هزار  در نمى آيد، 
وسعت رواج دارد، اين در حالى است كه هزينه زندگى در 
سال گذشته بيش از  20  درصد افزايش داشته است. و 
از  بودجه  افزايش  خواست  در  كه  است  شرايطى  در  اين 
نژاد  احمدى  دولت  ثابت  هاى  هزينه  فقط  براى  مجلس 

باالى20 در صد بوده است.
به  دستمزدها  افزايش  بجاى  دولتشان  و  داران  سرمايه 
نسبت تورم روز به روز فزاينده و جارى، نه تنها دستمزدها 
نمير  و  بخور  هاى  حقوق  اين  به  بلكه  نداده  افزايش  را 
و  اندازند  مى  تعويق  به  را  ان  پرداخت  و  كرده  طمع  هم 
ماه ها حقوق ها را پرداخت نمى كنند، از هزاران نمونه اش 

يكى كافى است. 90 كارگر نساجى پارس ايران  14  ماه 
و  فشار  اثر  در  كارگران  از  يكى  نكردند،  دريافت  حقوق 
بدليل مشكالت مالى خودكشى كرد. اين را فقط در پرتو 
هم جهت كردن سياست هاى سرمايه دارى ايران با بازار 
جهانى و صندوق بين الملى پول و نزديك كردن شرايط 
بازار كار ايران با شرق آسيا و آفريقا مى توان توضيح داد 

كه در ادامه بيشتر به آن مى پردازم. 
شدت كار افزايش يافته و در عين حال حق افزايش توليد 
كارگران را در بسيارى از صنايع پرداخت نمى كنند از آن 
ميل  و  سيلندر  سر  كننده  توليد  كه  صانع  كارخانه  جمله 
با   80 سال  تا  كارخانه  اين  در  است.  پرايد  خودرو  لنگ 
500 كارگر روزانه 40 قطعه توليد مى شد، اكنون با 400  
كارگر قراردادى و 100 كارگررسمى 250 قطعه توليد مى 
شود. جاى كارگر رسمى را كارگر قراردادى گرفته، توليد 
5 ،6  برابر شده، دستمزد كارگر در سطح 140  تا  180 

هزار تومان مانده است.
مدرن  و  سازى  نو  عنوان  تحت  ها  سازى  بيكار  و  اخراج 
جمله؛  از  مختلف   هاى  شيوه  به  و  توليد  خطوط  كردن 
بازنشستگى پيش از موعد، فروش و واگذارى صنايع به 

بخش خصوصى،  بخصوص در ريسندگى ها و بافندگى ها 
رژيم  كار  وزارت  رسمى  آمار  طبق  دارد،  ادامه  وقفه  بى 
ارديبهشت  و  فروردين  طى  در  فقط  اسالمى  ضدكارگر 
سال  85  جمعا  50737 نفر از كارگران ايران اخراج شده 
اند. اين آمار به نسبت سال84؛ 26  در صد و به نسبت 

سال83 ؛ 29  درصد افزايش داشته است.
يورش به معيشت و دستمزدها، اخراج ها، افزايش شدت 
بجاى  امضا  سفيد  و  موقت  قراردادهاى  جايگزنى  كار، 
برحسب  ساختارى  تغيير  جريان  از  جزئى  رسمى،  قرارداد 
نيازهاى بورژوازى براى كسب سود بيشتر است. همه به 
يكباره  كارگرى  ضد  دولت  مصوبه  يك  با  كه  داريم  ياد 
و  كار  قانون  شمول  از  را  قاليباف  كارگر  هزارنفر   300
خدمات بيمه هاى اجتماعى خارج و محروم كردند. همان 
آوردند.  نفره  ده  و  پنج  زير  كارگاه هاى  سر  بر  كه  باليى 
امضا  سفيد  قراردادهاى  به  هم  خانه  در  كار  رواج  اخيرا 
افزوده شده است. كارفرما مواد خام را به كارگر مى دهد  تا 

در خانه توليد كنند، كه نه بيمه اى، نه ابزارى، نه بهداشت 
و بازنشستگى و نه هيچ قانونى براين كار نظارت نمى كند، 
كاهش و يا  حذف بعضى از امتيازات بدست آورده كارگران 
در مبارزات پيش و دوران انقالب، همچون حق افزايش 
ديگرى  پاداش هاى  و  عيدى  مشاغل،  طبقه بندى  توليد، 
كه به كارگر تعلق مى گرفت و خصوصا بيمه هاى خدمات 
اجتمايى و .... اجزائ ديگر سياست تطبيق با بازار جهانى 

سرمايه و صندوق بين المللى پول است. 
ادغام سرمايه، نقل و انتقال سرمايه هاى بزرگ چند مليتى 
در سراسر گيتى، شركت دادن سرمايه هاى كوچكتر بومى 
در سرمايه گذارى هاى آنها، و انتقال بخش هائى از توليد 
به مناطقى كه هزينه پائين نيروى كار مزيت اصلى اين 
مختصات  از  دهد،  مى  تشكيل  سرمايه  براى  را  مناطق 

عصر گلوباليزاسيون است.
جابجائى، انتقال و ادغام سرمايه ها نه هدف بشر دوستانه 
دارد و نه اهداف كمك به ترقى و ارتقاع دانش و يا حتى  
هدف انتقال تكنولوژى را ندارد و مدعى اينها هم نيستند. 
اما  نمى كنند.  پنهان  را  سود  كسب  هدف  سرمايه داران 
فالكت  تحميل  با  مگر  نيست  ممكن  بيشتر  سود  كسب 
به  زندگى  بارترين  مشقت  و  بارترين 
توده هاى طبقه كارگر، بخصوص مناطقى 
كه نيروى كار ارزان فراوان دارد، همچون 

شرق آسيا، هندوچين و ...آفريقا. 
خود  تطبيق  براى  ايران  سرمايه دارى 
بين  صندوق  شرايط  با  و  روند  اين  با 
المللى پول و بانك جهانى، به معيشت و 
قديمى  هاى  آورد  دست  به  و  دستمزدها 
است.  برده  و...حمله  كارگرى  جنبش 
سرمايه دارى  تطبيق  اين  انجام  براى 
جنبش  كه  مى كند  تالش  سال هاست 
وعده،  با  سركوب،  و  زور  با  را  كارگرى 
با اخراج، با سر دواندن در  پيچ وخم هاى 
 ... و  فريب  و  نگهداشتن  انتظار  در  با  قوانين،  و  ادارات 
متقاعد و مجبور به قبول اين شرايط نمايد. اما سه عامل 
اين روند را به تاخير انداخته است. :يكم: دست آوردهاى 
سنت  دوم:  كارگران.  باالى  توقعات  و  مطالبات  و  قبلى 
تاثيرات  همچنين  و  ريشه دار  و  طوالنى  قوى،  مبارزاتى 
سوسياليسم بر جنبش كارگرى. سوم: وجود يك جنبش 
اعتراضى زنده و جارى كه در همه عرصه ها از دستمزد تا 
برگزارى اول مه و ... در اكثر بخش ها به مصاف سرمايه 

رفته است. 
يك چنين تغييراتى مستلزم تعريف تازه اى از رابطه كار 
كه  است  ساختارى  تغييرات  همان  اين  است،  سرمايه  و 
كردم  اشاره  هم  قبال  كه  همانطور  مى اندازند.  جا  دارند 
افزايش شدت توليد، كاهش هزينه هاى توليد و يا همين 
كه، كارگر قديمى استخدام رسمى را به بهانه هاى مختلف 
اخراج كرده و كارگر جديد و يا حتى همان ها را بصورت 

با  و  امضا  سفيد  قراردادهاى  با  يا  و  پيمانى 

محمود قهرمانى

گام هاى رو به پيش جنبش كارگرى!
در نگاهى به وضعيت سالى كه گذشت!
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بدون  و  شغلى  مزاياى  بدون  دستمزد  كمترين 
بيمه تامين اجتماعى و بازنشستگى و... استخدام 
مى كنند. اينها چيزى جز تغيير ساختارى نيست. 
طبقه كارگر به يمن مبارزات خونبار و قدرتمند پيشينش 
و بعضا دوره انقالب دست آوردها و مزايائى همچون سن 
بازنشستگى، مزاياى ناشى از طبقه بندى مشاغل و عيدى 
را براى خود تثبيت كرده بود. افزوده هاى افزايش توليد 
و ديگر افزوده ها به حقوق و دستمزد و بسيارى مزاياى 
قانونى و اجتماعى و سياسى، همه اينها مورد تعرض قرار 
طبقه  سرسختانه  مبارزه  امواج  و  ايستادگى  با  كه  گرفته 

كارگر روبرو شده است.
عليرغم  كه  شده  سبب  پيگير  مبارزه  همين  وجود 
ديكتاتورى عريان و خشونت بى حد، از زندان و شكنجه 
تا سركوب تظاهرات و راهپيمائى ها، به گلوله بستن و به 
خون كشيدن صف كارگرانى كه سالحى جز پالكادرهاى 
دستشان نداشتند، سرمايه و دولت حامى آن نه تنها نتوانند 
طبقه كارگر را به زانو در آورند، بلكه در موارد و مسايل 

متعددى هم، رژيم را وادار به عقب نشينى كنند.
وجود سنت هاى مبارزاتى قوى در ميان طبقه كارگر ايران 
و تفاوت بسيار آشكار آن با  وضع طبقه كارگر در بنگالدش 
يك  وجود  لحاظ  به  همچنين  و  و...  فيليپين  و  تايلند  و 
جنبش سوسياليستى طوالنى كه تاثيرات سياسى فراوانى 
در طبقه كارگر گذاشته، رژيم و سرمايه دارى نمى توانستند 
همه آن شرايط مرگبارى را كه در بنگالدش،  پاكستان 
و... بر كارگران آن كشورها تحميل كرده اند، يكباره و به 
سرعت در اينجا پياده كنند. نمى شد كارگران اينجا را وادار 
كرد كه همچون كارگر هندى و پاكستانى با پاى برهنه در 
حوض هاى آب اسيدى و در ميان تشعشعات و بخارهاى 
مسموم و كشنده و ...كار كنند، نمى شد بسيارى از صنايع 
شيميائى و آن رشته هائى از صنايع را كه خطرات ايمنى 
روبرو  جدى  مخاطرات  با  را  كارگر  زندگى  و  دارند  بسيار 
ميكند به كارگران اينجا تحميل كرد، فاجعه بوپال هند اگر 
در اينجا اتفاق مى افتاد با عكس العمل بسيار متفاوت تر 

از آنچه در هند گذشت روبرو مى گرديد.
اگر دستمزد كارگران شرق آسيا، ايران، و اروپا را با هم 
مقايسه كنيم، متوجه باالتر بودن سطح دستمزد كارگران 
ايران به نسبت كارگران هند و بنگالدش و ... مى شويم، 
متوسط 2  بطور  روز  در  پاكستانى  يا  و  بنگالدشى  كارگر 
دالر دريافت مى كند، اگر همان مبلغ 180000 تومان در 
متوسط  مبناى حقوق  توضيحش آمد را  ماه كه پيش تر 
كارگر قرار دهيم، تقريبا معادل 9دالر يعنى حدود بيش از 
3 برابر دستمزد يك كارگر شرق آسيا مى باشد، هر چند 
در مقايسه با كارگر اروپائى كه بطور متوسط روزانه بيش 
حقوق روزانه بسيار  از130دالر دريافت مى كند،  9 دالر 
ناچيزى است و در واقع ما هم بخشى از حوزه كشورهاى 
نيروى كار ارزان هستيم. اما همين دستمزد بغايت ارزان 
و شرايط دهشتبار كار در شرق آسيا و ... است كه سبب 
گرديده  مناطق  آن  به  گسترده اى  بطور  سرمايه  صدور 
از  بسيارى  تعطيلى  مى توان  كه  است  منظر  همين  از  و 
صنايع از جمله ريسندگى و بافندگى ها  و همچنين اخراج 
كه  البته  داد،   توضيح  را  كارگران  وسيع  سازى  بيكار  و 
عامل خصوصى سازى ها هم  اين جريان را تشديد كرده 
همچنين  و  مطالبات  و  توقعات  بودن  باال  بعالوه  است. 
مقايسه  در  ايران  كارگران  معيشت   كيفيت  بودن  بهتر 
علت  كه  هستند  داليلى  مجموعا  مذكور،  كشور هاى  با 
را   ... و  ها  بيمه  و  مزايا  و  دستمزدها،  به  سرمايه  تعرض 

توضيح مى دهد، سرمايه مى خواهد شرايط كار و دستمزد 
و قوانين كار و... را آنچنان تغيير دهد و ساختارى نو بوجود 
آورد كه در سطح شرق آسيا و ... قرار گيرد. اين خوابى بود 
كه سرمايه براى كارگران ديده،  اما تا همين حد حمله  به 
دستمزد ها و مزايا و دست آورد ها را طبقه كارگر با هزاران 
و  روزمره  مبارزه اى  در  راهپيمائى  و  اعتراض  و  اعتصاب 
و  داده،  جواب  گذشته  سال هاى  طى  مداوم  و  شجاعانه 

خواب سرمايه داران را پريشان كرده است.
از نظر ديگرى هم اينجا با شرق آسيا و... تفاوت آشكار 
به  بردن  دست  اينجا  كه  اينست  هم  آن  دارد،  مهمى  و 
سطح معيشت و حقوق و مزاياى كارگر با اعتراض روبرو 
مى شود و اين اعترض فورا رنگ سياسى بخود گرفته  و 
بقاى قدرت سياسى حاكم را نشانه مى گيرد، در حاليكه 
سطح  در  حداكثر  و  نيست  چنين  فعال  ها  كشور  ان  در 
مبارزه  روند  اين  مى ماند.  باقى  سنديكائى  چانه زنى هاى 
از  يك  هيچ  در  را  سرمايه  با  مقابله  در  روزمره  و  وسيع 
كشور هائى كه به نيروى كار ارزان مشهورند را نمى توان 
ديد، همين وضعيت و مبارزات و تفاوت ها سبب شده كه 
صندوق بين المللى پول و بانك جهانى و كل سرمايه وادار 

گرديده اند كه سياستى محتاط و طوالنى اتخاذ نمايند.
زندان،  و  باطوم  با  ببند ها،  و  بگير  با  كارگران  مبارزه 
شكنجه و اعدام و با سركوب هاى خونين روبرو گرديده، 
از كشتار كارگران خاتون آباد شهر بابك تا اول مه ها، از 
اعدام جمال چراغ ويسى و زندانى كردن محمود صالحى 
اسانلو  منصور  دستگيرى  و  واحد  كارگران  سركوب  تا 
عليه  مبارزه  شاهد  روزه  همه  اين،  وجود  با   ... و  بقيه  و 
اخراج ها، براى دريافت حقوق هاى معوقه، ايجاد تشكل 
هاى توده اى، و ساير خواست و مطالبات كارگرى در همه 
رشته هاى توليدى و در همه مناطق از شمال تا جنوب و 

از شرق تا غرب هستيم.
همين مبارزات كارگرى و ديگر اعتراضات و جنبش هاى 
با  كه  حكومتى  طلبان  اصالح  كه  شد  سبب  اجتماعى 
تحقق  براى  واقع  در  ولى  سياسى  اصالحات  پوشش 
انطباق با بازار جهانى سرمايه و براى انجام همان تغييرات 
ساختارى و با تُاييد همه جناح هاى حكومتى به ميدان آمد، 
با افتضاح شكست خورده و عقب رانده شوند و جايشان 
نظاميان  حزب  بگوئيم  است  بهتر  يا  و  پاسداران  سپاه  را 
اصالحات  شعار  با  نه  بار  اين  اما  اهداف  همان  با  بگيرد، 
تا  اجتماعى  جنبش هاى  سركوب  براى  بلكه  سياسى، 
به  را  سرمايه  جهانى  بازار  با  انطباق  و  تغييرات  بتوانند 
شركت  كارگران  سنديكاى  سركوب  برسانند،  سرانجام 
واحد اتوبوس رانى تهران و محاكمه كارگران سقز و اخيرا 
زندانى كردن محمود صالحى و دستگيرى فعالين جنبش 

زنان و... در اين راستا است.

بهاى  ايران  سرمايه دارى  عليه  مبارزه  در  كارگر  طبقه 
گزافى پرداخته است و براى اينكه بتواند همچون طبقه اى 
را  خود  آينده  و  روز  مطالبات  قدرت،  با  و  متحد  و  واحد 
بكرسى بنشاند و بتوانند مهر خود را به تحوالت سياسى 
و اجتماعى آينده بكوبند، نه تنها مانع از اين شوند كه بار 
ديگر سرمايه داران سرنوشت سياسى جامعه را رقم زنند، 
در  دارند  خود  سر  پشت  در  نيرو  كه  اندازه  بهمان  بلكه 
اجتماعى شريك و دخالت  قدرت سياسى و در تحوالت 
داشته باشند. بخصوص بخش پيشرو و سوسياليست طبقه 
سرمايه دارى  بار  نكبت  نظم  كه  مى نگرد  آينده اى  به 

سرنگون گرديده است.
به  كه  مدتهاست  شدن  متحد  براى  مبارزه  رو  همين  به 
قرار  كارگرى  فعالين  فكرى  و  عملى  كار  مركز  و  محور 
گرفته است. فعالين اين جنبش عظيم اجتماعى سالهاست 
كه عليرغم دستگاه سركوب و اختناق جمهورى اسالمى، 
شوراهاى اسالمى كار و انجمن هاى اسالمى را افشا  و 
جاروب كرده اند. حسن صادقى رئيس اسبق كانون هاى 
عالى شوراهاى اسالمى كار در تاريخ 27 دسامبر 2006 
در مصاحبه اى گفت: از تعداد 3280شورائى كه در ابتداى 
باقيمانده  شورا   800 اكنون  داشت  وجود  خاتمى  دولت 
جاسوسى  كارشان  كه  باخته اى  آبرو  شوراهاى  است. 
اخراج هاى  است،  كارگران  بازجوئى  و  پرونده سازى  و 
جريان و بعد از اعتصاب هم  واحد در  سنديكاى شركت 
بدست همين شوراهاى اسالمى بود. دولت خاتمى سعى 
زياد نمود كه آنرا بجاى تشكل كارگرى به سازمان جهانى 
بخصوص  و  كارگرى  فعالين  مبارزه  اما  بقبوالند،  كار 

راديكال هاى اين جنبش مانع از آن شدند.
در  عملى  و  نظرى  مبارزه  طوالنى  دورُه  اين  محصول 
كميته  پيگيرى،  كميته  تشكيل  اوال  كارگرى:  جنبش 
اتحادكميته هاى  واحد،  كارگران  سنديكاى  هماهنگى، 
كارگرى و بسيارى انجمن و وبالگ، نشريه و سايت هاى 
اينترنتى بوده و ثانيا نسلى از رهبران جديد، آگاه، قابل اتكا 
و سرشناس در سطح بين المللى بوجود امده. ثالثا اين بار 
ايندوره از مبارزه كارگران از انظار كارگران ساير كشورها 
پوشيده نمانده و به يمن هم سرنوشتى جهانى كارگران از 
پشتيبانى هم طبقه اى هاى خود و سازمان هاى كارگرى 
مبارزه  اينكه،  آخر  است.  گرديده  برخوردار  المللى  بين 
بدر  صنف  و  رشته  محدوده  از  ديگر  ايران  كارگر  طبقه 
و  گرفته  فرا  را  كشور  نقاط  تمامى  و  ها  رشته  اكثر  آمده 
به يك مبارزه تمام طبقه تبديل گشته است. مبارزه اى 
كه امروز ديگر از پشتيبانى عمومى ترى برخوردار است، 
تا آنجا كه در همين اواخر جنبش دانشجوئى هم هرچند 
در سطح محدودى، به يارى جنبش كارگرى مى شتابد، 
جنبش زنان و جنبش انقالبى كردستان كه سابقه رابطه 
پيشگامان  از  بسيارى  كه  بعالوه  اند  داشته  طوالنى ترى 
هستند.  كردستان  كارگرى  فعالين  از  كارگرى  سراسرى 
قدم هاى  طبقه  شدن  متشكل  و  متحد  براى  مبارزه  اما 
اوليه اش را برداشته، بعضى از موانعى كه سابقا در جدال 
باقى  امروز  شد  مى  طرح  كارگرى  نظرى  پرشور  هاى 
نمانده اند. وجود ديكتاتورى و اختناق همچنان مانع اصلى 
به  اخيرا  است.  ايران  انقالبى  پرولتارياى  شدن  متشكل 
و  جديد  هاى  قدم  كارگرى  جنبش  دلسوز  فعالين  همت 
ارزنده اى در رفع اختالفات نظرى و عملى بر سرچگونگى 
تشكل ها  همكارى  شوراى  و  شده  برداشته  سازماندهى 

بعضى  است.  آمده  بوجود  كارگرى  فعالين  و 
اختالفات  شود  گفته  است  بهتر  يا  و  موانع  از 
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درونى جنبش كارگرى از پيش پا برداشته شده است، همچون 
دخالت دولت و ارگان هاى وابسته اش در امورات تشكل هاى 
شناختن  رسميت  به  كردن  تحميل  همچنين  و  كارگران، 
تشكل هاى كارگرى كه با اقدام و فداكارى كارگران شركت واحد ديگر 
امروز مورد اختالف نيست. اين دوره از مبارزات چه در مباحث نظرى و 
چه عملى اثبات كرد كه مسئله اصلى نه نام بلكه مظمون و جهت گيرى 
و ضدسرمايه دارى تشكل هاى توده اى كارگرى و اتكُا به راى و نظر 

اكثريت توده هاى كارگران است.

 شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى كه رويكردى راديكال به 
جنبش كارگرى دارد، تالش خواهد كرد به رفع بعضى از اختالف هاى 
.گرايشى كه مى خواهد طبقه را متحد  درونى اين گرايش يارى رساند 
به  تشكل   شد.  تقسيم  جداگانه  تشكل  چند  به  خود  نمايد،  متشكل  و 
امرى در خود بدل گرديد و هدف اوليه بوجود آمدنشان به حاشيه رانده 
شد . در داخل مشغول اختالفات خودشان شده، بعد از مدتى پيشرفت 
هاى اوليه كند و درجا زدن شروع شد، همه فداكارى ها وتالش ها به 
نتيجه اى محسوس نرسيد. اين وضعيت نه محصول ضعف تـئوريك و 
نه آنطور كه بعضى ها تصور مى كنند ناشى از اغتشاش و عدم انسجام 
خود  سياسى  هوشيارى  و  كاردانى  گرايش  اين  فعالين  نيست،  فكرى 
نه  است  اساسى  كه  انچه  اند.  داده  نشان  مدت  اين  در  تجربه   به  را 
طبقه  منافع  است.  اختالفات  حل  شرايط  ايجاد  بلكه  اختالفات   وجود 
كارگر ايجاب مى كند كه: اوال بيش از اين نمى توان  مقدمتا منتظر حل 
اختالفات شد و مبارزه براى اتحاد كارگرى را مشروط به آن نمود، بلكه 
در جريان تالش براى متحد شدن است كه روند كاهش و رفع اختالفات 
نظرى به جزئى از مبارزه براى اتحاد بدل مى شود. اين مجموعه اى از 
اقدامات را مى طلبد كه قطعا همانطور كه در فراخوان و اعالميه تشكيل   
شورا آمده مورد توجه شورا هست. ثانيا متحد كردن بيشترين توده هاى 
طبقه مد نظراست، و نه وحدت گرايشى و يا وحدت بخش هائى كوچك 

از طبقه.      
اما سئوال اين است كه آيا شورا  قادر خواهد بود به اين وضعيت خاتمه 
كارگرى  گير  همه  يا  و  سراسرى  و  بزرگ  تشكل  ايجاد  شاهد  و  دهد؟ 
دهنده   تشكيل  رفقاى  خود  ماست.  همه  آرزوى  امر  اين  بود؟  خواهيم 
چنين ادعائى ندارند، اما بطور قطع ديگر يخ ها آب شده و راه همكارى 
گشوده شده است. اما كماكان تا تشكل سراسرى فاصله داريم و اين قدم 

اوليه خود پيشرفت قابل تحسينى است كه بايد قدرش را دانست.
اگر بخواهيم تاكيدى به يك نقطه گرهى كه شورا را به گام هاى بعدى در 
بنياد نهادن پايه هاى تشكل توده اى كارگرى نزديك مى كند بگذاريم 
بايد آنچه كه مشكل كميته پيگيرى و هماهنگى و... بود را يافت، بدون 
اينكه از اهميت تالش هاى بى وقفه و فداكارى هاى اين تشكل ها و اين 
رفقا بكاهد.                                                                      

همانطور كه پيشتر آمد مقدم و مشروط كردن همكارى و نزديكى، به 
كه  ديگرى  كوچك  مسائل  بعالوه  بود،  مهمى  عامل  اختالفات،  حل 
اين  است  اساسى  آنچه  اما  باشد،  داشته  وجود  همچنان  است  ممكن 
است كه موضوع و كاركرد تشكل هاى  مذكور نشان داد كه بيشترين 
و  كوچك  صنايع  كه  بود  گرفته  جنبش  از  هائى  بخش  را  نيرويشان 
پراكنده و كم نفوذ در جنبش و جامعه را تشكيل مى دهد. جهت متشكل 
كردن بيشترين توده هاى كارگر، ضرورى است كه  حداكثر نيرو را به 
آن بخش هائى از طبقه اختصاص داد كه  تُاثيرات سياسى و اجتماعى 
وسيعتر كارگر  بزرگى بر ساير بخش هاى طبقه مى گذارد و توده هاى 
را به ميدان مى آورد، اين است آن سياستى كه مى تواند از درجا زدن 
وكار خرد و تشكل در خود، جلو گيرى كند. اين سياست احتياج به برنامه 
ريزى دقيق و با حوصله و با جزئيات دارد،  قطعا فعالين شوراى همكارى 
به اين مسئله انديشيده و واقفند و از موانع و مشكالت آن هم اگاهى 

دارند.                               25اپريل2007

*  از مجله نقد نو

فراخوان به تمامى آزادى خواهان و حاميان كارگران
وضعيت جامعه ايران بحرانى است . تنها بديل جمهورى اسالمى سركوب، سنگسار، ارعاب، اعدام و 
كشتار است. رژيم هرگونه حركت اعتراضى را سركوب مى كند. فعالين كارگرى، معلمان، دانشجويان، 
زنان و... را دستگير و مورد ضرب وشتم و شكنجه قرار مى دهد. فقر و فالكت روزافزون، طبقه كارگر 
و همه مزد و حقوق بگيران را هر روز به اعتصاب و تظاهرات و تجمع وا مى دارد. نظم سرمايه هر 
روز به اشكال مختلف به سطح معيشت مزدبگيران يورش مى آورد و به اشكال متفاوت آنان را بيشتر 
ماه  براى  خود  دستمزد  دريافت  از  كارگران  از  زيادى  بخش  كه  شاهديم  مى دهد.  قرار  فشار  تحت 
ها محروم مى شوند . و زمانى كه براى دريافت دستمزدهاى معوقه شان اقدام به تجمع، اعتصاب 
و تظاهرات مى كنند، مورد هجوم نيروهاى انتظامى قرار مى گيرند و به شديدترين وجهى سركوب 
مى شوند. هر روز تعداد زيادترى از معترضين ِبه فقر و فالكت و استبداد، دستگير و روانه زندان ها 

مى شوند.
طبقه كارگر و ساير مزد و حقوق بگيران كه اكثريت جمعيت را تشكيل مى دهند در بدترين وضعيت 
اقتصادى، اجتماعى و سياسى قرار داشته و از ابتدائى ترين امكانات براى ايجاد تشكل هاى مستقل 

خود محروم هستند.
لذا باتوجه به اينكه طبقه كارگر تنها نيروئى است كه از توانمندى تغيير بنيادى جامعه برخوردار است، 
وظيفه هر انسان آزاديخواهى است كه به دفاع از حقوق آنان برخيزد و به هر شكل ممكن از سركوب 

وحشيانه مبارزات آنها جلوگيرى بعمل آورد.
طى سال ها در سراسر اروپا، كاندا، استراليا و ... براى دفاع از حق تشكل همكاران مان در ايران و 
بعنوان اعتراض به شركت جمهورى اسالمى در اجالس ساالنه  سازمان جهانى كار (ILO) اقداماتى 
را انجام داده و به جهانيان اعالم كرده ايم كه شركت كنندگان در جلسه ساليانه سازمان جهانى كار 
نيستند،  منتخب كارگران ايران  نمايندگان  فرستاده مى شوند،  كنفرانس  كه از طرف ايران به اين 
بلكه نمايندگان رژيم استبدادى سرمايه دارى و سركوب گران فعالين كارگرى براى ايجاد تشكل 

مستقل مى باشند.
به همين مناسبت امسال در روز 8 -6 -2007 در مقابل سازمان 
جهانى كار در ژنو يك آكسيون اعتراضى را به پيش خواهيم برد.

 
مدافعين  و  سياسى  سازمان هاى  احزاب،  خواه،  آزادى  افراد  همه  از  لذا 
جنبش اجتماعى كارگران و زحمتكشان دعوت مى كنيم كه فعاالنه در اين 
گردهمآئى  اعتراضى شركت نمايند .تا با حركت متحد خود ضمن اعتراض 
جمهورى  دولت  نمايندگان  پذيرش  براى  كار  جهانى  سازمان  مسئولين  به 
رژيم در مورد  اسالمى ، اعتراض شديد خود را نسبت به عملكرد تاكنونى 

كارگران و ساير حقوق بگيران به گوش جهانيان برسانيم. 

كمپين فعالين جنبش كارگرى ايران در خارج از كشور: 
• 1_ كانون همبستگى با كارگران ايران ـ كلن

• 2_ كميته همبستگى با كارگران ايران ـ هامبورگ

• 3_ كانون همبستگى باجنبش كارگری ايران ـ هانوفر

• 4_كانون همبستگى با جنبش كارگری ايران ـ فرانكفورت و حومه

• 5_ اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران ايران ( انگلستان _ فرانسه _ سوئيس _ سوئد _ 

كانادا ـ دانمارک)
• 6_ كميته همبستگى با كارگران ايران ـ استراليا

• 7_ كميته همبستگى سوسياليستى با كارگران ايران ـ پاريس

• 8 ـ جمعى از كارگران پيشرو تبعيدى ـ سوئيس 

ما مصرانه عالقمنديم تا بدور از اختالفات و تنش هاى رايج در بين نيرو ها و فعالين كارگرى در خارج 
از كشور ـ كه بحث آن ميتواند در جا و مكان و فضاى ديگرى دنبال گردد ـ در فضايى دمكراتيك 
و  همگامى  كه  آن  فعالين  و  ايران  كارگرى  جنبش  عاليق  و  ها  خواسته  بسوى  هم  با  صميمانه  و 
همكارى مشترک ما را مى طلبد گام برداريم . انتظار داريم همه آن نيروها و كسانى كه راه سازمان 
جلوى  يونى  آكسيون 8  در  كنند  مى  دنبال  ايران  در  را  كارگرى  مستقل  تشكلهاى  يابى  سامان  و 
سازمان جهانى كار دست در دست هم گذاشته متحدا" در راه به عقب نشينى وادار كردن جمهورى 

اسالمى بكوشيم.
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ماه  تا 8  از 6  امپرياليستى  كشور  هشت  سران  كنفرانس 
 Heiligen) ژوئن، سى و سومين اجالس خود را در شهر
Damm) آلمان برگزار مى شود. اين كنفرانس اولين بار 

در سال 1975 بعد از بحران حاصله از انرژى در ارتباط با 
جنگ اعراب و اسرائيل در سال 1973 ، به وجود آمد. در 
اين سال سران 6 كشور بعنى آمريكا، ژاپن، آلمان، فرانسه، 
انگلستان و ايتاليا گرد هم آمدند تا سياست واحدى را در 
تقابل با بايكوت نفتى كشورهاى توليد كننده نفت يعنى 
 1976 سال  در  كانادا  شدن  اضافه  با  كنند.  اتخاذ  اوپك 
عنوان  به  روسيه  شركت  با  و  گرفته  شكل   G7 كلوپ 
عضو ناظر در سال 1991 ، گروه G8 شكل نهائى خود 

را يافت.
كه  است  بين المللى  مؤسسه  يك  واقع  در  كنفرانس  اين 
فاقد هرگونه مشروعيتى مى باشد. با وجود اين، آن ها خود 
على رغم  مى كنند.  عرضه  جهانى  دولت  يك  مقام  در  را 
در   13 تنها  امپرياليستى  كشور   8 اين  جمعيت  كه  اين 
اجازه  خود  به  ولى  دربر مى گيرد،  را  جهان  جمعت  صد 
كره  انسان  ميليارد   6 از  بيش  سرنوشت  درباره  مى دهند 
خاكى تصميم گيرى  نمايند. اگر توجه كنيم كه آنان تنها 
با رأى كمتر از 20 درصد صاحبان آرا در اين كشورها به 
قدرت رسيده اند، در آن صورت حتى بر مبناى دمكراسى 
در  حتى  مشروعيت  هرگونه  فاقد  نيز  بورژوازى  صورى 

كشورهاى خود مى باشند.
قدر مسلم اين است كه آنان بازوان اجرائى كنسرن هاى 
اين  از  و  بوده  مالى  انحصارى  سرمايه هاى  و  فراملى 
اقتصادى  سياست  يك  كنفرانس  بر  حاكم  سياست  رو 
نتايج  تمام  واقعى  مسببين  آن ها  مى باشد.  نئوليبرالى 
آلودگى  استثمار،  جنگ،  يعنى  سياست  اين  از  حاصل 

محيط زيست، فقر، موج مليونى مهاجرين و... مى باشند.
كه  را  غيرانسانى  جهان  سيماى  آمار،  از  برخى  به  اشاره 
مى دمند  كرنا  و  بوق  در  سرمايه دارى  بربريت  مناديان 

گوياتر از هر امرى نشان مى دهند:
- در هر 5 ثانيه يك كودک به علت گرسنگى مى ميرد و 
بيش از 80 مليون نفر از مردم جهان در گرسنگى مزمن 

به سر مى برند.
- در ده سال گذشته رقم فقر در مقياس جهانى از 840 
ميليون به 854 ميليون ارتقاء پيدا كرده است. در همين 
از  را  خود  مالى  دارائى  اندكى  بسيار  تعداد  اخير  سال   10
16 بيليون به 33 بيليو دالر افزايش داده اند. همزمان 1,2   
ميليارد از مردم جهان با درآمدى كمتر از يك دالر در روز 
و 1,6 ميليارد از مردم جهان با درآمدى كمتر از دو دالر 
جمعيت  درصد  درآمد 1  كنند.  زندگى  مى بايستى  در روز 

جهان برابر با 57 درصد جمعيت جهان است. 
- سياست تئوليبرالى نه تنها باعث رشد فقر و بى عدالتى 
كشورهاى  خود  در  حتى  بلكه  "جنوب"  كشورهاى  در 
متروپل سرمايه  دارى گرديده است. در انگلستان 60 درصد 
فقر  خط  زير  خانوده ها   درصد   40 هلند  در  و  خانواده ها 
زندگى مى كنند. در آلمان به مثابه سومين قدرت اقتصادى 
افزايش  نرخ  تا 2003  سال هاى 1998  فاصله  در  جهان 
فقر معادل 11/5 درصد بوده و در سال 2006 حدود 11 
ميليون نفر زير خط فقر زندگى مى كنند. كنفرانس سران 

8 كشور امسال در منطقه اى از آلمان برگزار مى شود كه 
دارا  را  اجتماعى  رفاه  پائين ترين  و  بيكارى  نرخ  باالترين 
از  درصد  حدود 13  كه  اين  وجود  با  كشور  اين 8  است. 
جمعيت جهان را تشكيل مى دهند ولى 63 درصد درآمد 

ناخالص دنيا را به خود اختصاص داده اند. 
هشت  سران  همه  از  بيش  را  دهشتناک  عدالتى  بى  اين 
كشور و مؤسسات بين المللى، نظير بانك جهانى، صندوق 
وجود  به  جهانى  تجارت  سازمان  و  پول  بين المللى 

آورده اند. 
خصوصيات  برجسته ترين  تجاوز يكى از  جنگ، اشغال و 
جوهر نظام سرمايه دارى است. اين 8 كشور 90 درصد 
صادرات تسليحاتى را به خود اختصاص داده اند و بيش از 
محلى  و  منطقه اى  جنگ هاى  اصلى  پيش برندگان  همه 
جهت غارت منابع طبيعى ساير كشورها هستند. از تعداد 
به  آمريكا  مختلف،  كشورهاى  در  نظامى  پايگاه   1000
تنهائى صاحب 700 پايگاه بوده و بودجه نظامى آمريكا در 
سال 2005 معادل 50 درصد مجموعه بودجه نظامى دنيا 
بود. اين پايگاه هاى نظامى عالوه بر اهداف غارتگرانه دول 
و  ديكتاتورى  رژيم هاى  تحكيم  خدمت  در  امپرياليستى، 
ارتجاعى در اين كشورها مى باشند. حاكميت حكومت هاى 
نظامى در طول چند دهه در كشورهاى آمريكاى التين 
ايران  عربستان،  فيليپين،  در  ديكتاتورى  رژيم هاى  يا  و 
تنگاتنگ با اين پايگاه ها بوده است. اين  ... در ارتباط  و 
كردن  آلوده  مهم  عوامل  از  يكى  حال  عين  در  پايگاه ها 
محيط زيست در اين كشورها هستند. بازار فروش سالح 
امپرياليستى  بزرگ  قدرت هاى  رقابت  حوزه هاى  از  يكى 
 81 معادل   2004 سال  در  صنعتى  كشور   5 تنها  است. 
درصد كل فروش تسليحات در مقياس جهانى را به خود 
اختصاص داده اند. عدم توافق كشور هاى امپرياليستى اروپا 
با آمريكا در ارتباط با فروش سالح به چين را مى بايست 

در بستر چنين رقابتى ارزيابى كرد. 
كشورهاى G8  بزرگ ترين آلوده كنندگان محيط زيست 
مى باشند. آن ها به تنهائى 43 درصد گاز كربنيك را توليد 
اتمى  رآكتورهاى  گسترش  سرسخت  مدافعين  و  كرده 
اتمى،  سالح هاى  كردن  مدرنيزه  و  گسترش  و  رشد  و 
خانم  رابطه  همين  در  مى باشند.  شيميائى  و  بيولوژيكى 
كنفرانس،  ميهماندار  مثابه  به  آلمان  اعظم  صدر  مركل، 
از  يكى  عنوان  به  را  زيست  محيط  "نجات"  مقوله 
از  دارد  كوشش  و  خوانده  كنفرانس  اصلى  موضوعات 
مشروعيتى  بورژوازى،  رسانه هاى  وسيع  تبليغات  طريق 
كسب  زيست  محيط  انهدام  با  مبارزه  در  كنفرانس  براى 
مبناى  بر  كه  سرمايه دارى  نظام  ذاتى  ديناميسم  نمايد. 
رشد بى وقفه توليد و از اين رهگذر كسب حد اكثر سود 
سياست هاى  اتخاذ  با  همخوانى  گونه  هيچ  است،  متكى 
دراز مدت جهت حفظ محيط زيست را ندارد. كشورهاى 
G8 به تنهائى سوبسيدى معادل 240 ميليارد دالر به طور 
اتمى  انرژى  توليد  بزرگ  كنسرن هاى  اختيار  در  ساالنه 

مى گذارند.
يكى ديگر از موضوعات مهم كنفرانس ايجاد تسهيالت 
در ارتباط با گسترش سرمايه در مقياس جهانى و حفاظت 
از مالكيت توليدات و اكتشافات ذهنى است. منظور آنان 

از ايجاد تسسهيالت در ارتباط با گردش سرمايه، از بين 
بردن تمام موانعى است كه سد راه هجوم سرمايه مالى به 
كشورهاى "جنوب" بوده و كنسرن هاى مالى را به رعايت 
حفظ محيط زيست و مسائل رفاهى ميليون ها نيروى كار 
در كشورهاى "جنوب" مى نمايد. در مقابل هجوم سرمايه 
مالى، كشورهاى "جنوب" بايد مرزهاى خود را باز كنند، 
موانع گمركى را از ميان بردارند تا توليدات سوبسيد شده 
اين  در  داخلى  توليد  بقاياى  آخرين  متروپل،  كشورهاى 
نئوليبرالى و با  كشورها را نابود سازد. طبق اين سياست 
اهرم مؤسساتى نظير بانك جهانى، صندوق بين المللى پول 
مجبورند  "جنوب"  كشورهاى  جهانى،  تجارت  سازمان  و 
بخش هاى بزرگى از منابع و ذخائر ملى خود را (بخصوص 
ذخائر انرژى، آب، جنگل و...) در خدمت بخش خصوصى 
بردن  بين  از  مجراى  از  را  خود  بودجه  كسر  و  داده  قرار 
اما  خصوصى سازى  اين  دهند.  كاهش  اجتماعى  خدمات 
به همراه خود بيكارى در ابعاد ميليونى را سبب گرديده و 
اين جوامع را گام به گام در ورطه هولناک نابسامانى هاى 

اجتماعى فرو مى برد.
وجود  به  ضدانسانى،  سياست  اين  برجسته  نتايج  از  يكى 
آخرين  كه  است  مهاجرى  انسان  ميليون ها  امواج  آمدن 
ذخيره هاى مالى و انسانى خود را به دوش گرفته و راهى 
انسانى  عظيم  موج  اين  مى شوند.  متروپل  كشورهاى 
آينده اى دهشتناک براى جامعه خود و سرنوشتى اندوهبار 
مسببين  خويش به وجود مى آورند. و اما آنانى كه  براى 
واقعى حركت اين موج انسانى هستند، كشورهاى خود را 
از طريق باال بردن حصارها و برج و باروها به قلعه هاى 
مكزيك  و  آمريكا  مرز  در  مى كنند.  تبديل  مستحكمى 
مهاجرت  جلوى  تا  گشته اند  مستقر  پليس   1100 تعداد 
مكزيكى ها به آمريكا را بگيرند. در مرز اسپانيا نصب يك 
ورود  از  كشور  اين  مرزهاى  كنترل  براى  رادار  دستگاه 
مهاجرين آفريقائى، مبلغ 140 ميليون دالر خرج برداشته 
است. باوجود اين هر سال هزاران نفر در آب هاى مرزى 
اين كشورها طعمه امواج دريا مى گردند. آن هائى هم كه 
كشورها  اين  وارد  باروها  و  برج  اين  تمام  از  عبور  از  بعد 
تبديل  كار  ذخيره  ارتش  به  شرايط  بهترين  در  مى گردند 
گرديده و در خدمت رقابت انحصارات فراملى جهت پائين 
سطح  در  مزدبگيران  ساير  و  كارگران  دستمزد  آوردن 

جهانى قرار مى گيرند.
جدالى  ذهنى،  اكتشافات  و  توليدات  مالكيت  از  حفاظت 
است كه سران 8 كشور از طريق آن مى خواهند كشورهاى 
"جنوب" را از دست يابى به تكنولوژى پيشرفته باز دارند. 

97 درصد كشفيات در تملك كنسرن هاى فرا ملى است 
گيرد.  قرار  حفاظت  مورد  مى بايد   G8 اجالس  در  كه 
بارزترين نمونه در اين مورد، سياست كنسرن هاى توليد 
دارو در ارتباط با داروهاى ضد بيمارى ايدز است. بر مبناى 
آمار سازمان ملل، بيمارى ايدز در هر روز 8000 قربانى 
مى گيرد. و به خصوص در كشورهاى آفريقائى كه بيش 
از همه اين بيمارى بيداد مى كند، قاره ايست كه ميليون ها 
مردم امكان مالى جهت تهيه دارو و درمان اين بيمارى 

نخستين  يعنى   2001 سال  در  فقط  ندارند.  را 
از  نفر   2300000 يكم  و  بيست  قرن  سال 

نصرت تيمور زادهاجالس گ 8 ، چالش ها و افق ها
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سپردند  جان  مركزى  آفريقاى  در  ايدز  بيمارى 
 11 قربانيان  برابر  دو  از  بيش  روز  هر  يعنى 
سپتامبر پذيراى مرگ شدند. تمام كوشش هاى 
كشورهاى "جنوب" جهت دست يابى به داروهاى مشابه 
و ارزان قيمت جهت معالجه اين بيمارى با مقاومت شديد 
كنسرن هاى توليد دارو روبرو شده و كنفرانس G8 وظيفه 
تحكيم بيشتر قدرت اين انحصارات را در دستور كار خود 

قرار داده است.
تعيين سرنوشت آفريقا يكى ديگر از مباحث اين كنفرانس 
بوده و سه زمينه را دربر مى گيرد: اول اتخاذ سياست واحد 
جهت سد كردن مهاجرت ميليونى انسان هاى ساكن اين 
قاره. دوم تقسيم سهم بين رقبا در ارتباط با منابع خام و 
مقابله با گسترش نفوذ چين در حوزه منابع نفتى كشف 
ارتباط با  واحد در  سياست  شده در اين قاره. سوم اتخاذ 

بدهى اين كشورها به مؤسسات بين المللى.
كنفرانس  جدى در سال 2005 در  طور  آفريقا به  مسئله 
قرار   G8 كار  دستور  در  انگلستان   Gleneagls شهر 
گرفت و تحت عنوان پر طمطراق "شانس براى آفريقا" 
عرضه گرديد. كنفرانس تصميم بر لغو حدود 800 ميليون 
دالر از بدهى قاره آفريقا را گرفت. يعنى 0,3 درصد از 300 
بدهى هاى  جهت  كشورها  اين  كه  بهره اى  دالر  ميليارد 
خود بازپرداخت مى كنند. روشن است كه اين رقم بيشتر 
با  كه  جهان  كشور  از 35  بود.  شبيه  تلخ  شوخى  يك  به 
كمبود مواد غذائى روبرو هستند، 24 كشور در قاره آفريقا 
در  متوسط  سن  سال 2003  در  كه  حالى  در  دارند.  قرار 
سال  معادل 36  حد  اين  زيمبابوه  در  بود،  سال  ژاپن 85 
بود. طبق آمار سازمان ملل 3000 كودک در هر روز از 
بيمارى ماالريا و 6000 نفر از بيمارى سل تلف مى شوند. 
با 250 ميليار دالرى كه امپرياليسم آمريكا و متحدين اش 
در فاصله سال هاى 2003 تا 2005 صرف اشغال نظامى 
مدت  به  كه  داشت  وجود  امر  اين  امكان  نمودند،  عراق 
6 سال مخارج خدمات پزشكى مجموعه مردم جهان را 
تأمين كرد. در جمهورى دمكراتيك كنگو با ذخيره عظيم 
منابع خام 71 درصد مردم در گرسنگى به سر مى برند. در 
سال 2005 كشور نيجريه از محل درآمد نفت خود آخرين 
كشورهاى  به  دالر  ميليارد   30 يعنى  خويش  بدهى  رقم 
"شمال" را پرداخت كرد و اين در حالى بود كه 75 درصد 

مردم نيجريه با درآمدى كمتر از 1 دالر در روز مجبور به 
زندگى بودند. 

به مفهومى ديگر اين هجوم افسار گسيخته سرمايه مالى، 
را  چه  آن   حتى   – را  انسانى  و  حقوقى  بنيادهاى  تمام 
شده  نوشته  سفيد  روى  سياه  ملل  سازمان  منشور  در  كه 
– لكد مال مى نمايد. اين بنيادهاى حقوق انسانى از جمله 
پرورش،  و  آموزش  پوشاک،  غذائى،  مواد  به  دسترسى 
مسكن، كار، بهداشت و شركت در زندگى اجتماعى فارغ 
و  حرص  قربانى  مليت،  و  سن  جنسيت،  پوست،  رنگ  از 

طمع آزگار سرمايه مى گردد.
اصلى  مباحث  از  ديگر  يكى  ايران  و  خاورميانه  اوضاع 
ترديدى  هيچ گونه  بدون  مى باشد.   G8 كنفرانس 
ترين  اصلى  از  يكى  به  خاورميانه  كه  كرد  ادعا  مى توان 
گره گاه هاى تضاد منافع انحصارات فراملى، كشورهاى 
امپرياليستى، جريانات سياه مذهبى از يك سو و مقاومت 
و مبارزه توده هاى مردم ستم ديده اين منطقه از سوى 

ديگر تبديل شده است.
 93,4 ذخيره نفتى شناخته شده جهان و بيش از 40 درصد 
از ذخيره گاز در خاورميانه و كشورهاى حوزه خليج فارس 

يعنى  بشكه  ميليارد  با 263  سعودى  عربستان  دارد.  قرار 
1/4 مجموعه ذخيره نفتى جهان، عراق به عنوان دومين 
 ،98 با  عربى  متحده  امارت  بشكه،  ميليارد   113 كشور 
كويت با 97 و ايران با 93 ميليارد بشكه مقام هاى سوم، 
چهارم و پنجم را در مقياس جهانى به خود اختصاص داده 
اند. ايران و قطر به ترتيب مقام هاى دوم و سوم را پس از 
روسيه در صدور گاز از آن خود كرده اند. سرنوشت رشد 
طور  به  انرژى  با  ارتباط  در  هند  و  چين  اروپا،  اقتصادى 
اين  سياسى  جغرافياى  تبديالت  و  تغيير  گرو  در  مستقيم 
منطقه قرار گرفته است. طرح "خاورميانه بزرگ" از جانب 
قدرت  بزرگترين  اين  پاسخ  آمريكائى  امپرياليست هاى 
امپرياليستى به چگونگى شكل يابى خاورميانه است. اين 

طرح اما با سه مانع اساسى يعنى: 
و  چين  روسيه،  اروپا،  امپرياليستى  قدرتهاى  منافع  الف: 
هند.  ب:  نيروهاى ارتجاع سياه مذهبى و در رأس آنها 
مبارزه  و  مقاومت  ج:   ايران.  اسالمى  جمهورى  حاكمين 
غارت  اشغال،  با  تقابل  در  مناطق  اين  ديده  ستم  مردم 
و  ناسيوناليستى  ارتجاعى  جريانات  عروج  طبيعى،  منابع 

مذهب، روبروست. 
و  اسالمى  جمهورى  دولت  مابين  اتمى  هاى  كشمكش 
را  آمريكا  امپرياليسم  ويژه  به  و  امپرياليستى  كشورهاى 
مى بايست در چهار چوب اين تضاد منافع ارزيابى نمود. 
قدرت  ترين  قوى  مثابه  به  اسالمى  جمهورى  دولت 
منطقه، سهم خود را در چگونگى شكل گيرى خاورميانه 
به  ربطى  منافع  تضاد  اين  طبيعتا  و  مى كند  طلب  بزرگ 
منافع مردم ما و در مقياس كالن ربطى به منافع مردم 
درگيرى هاى  اصلى  جوهر  درک  عدم  ندارد.  منطقه 
مذهبى  سياه  نيروهاى  و  اسالمى  جمهورى  حاكمين 
هاى  قدرت  با   ، طالبان  و  الدن  بن  قماش  از  منطقه  در 
امپرياليستى سبب مى گردد كه برخى از نيروهاى مترقى و 
چپ در مقياس جهانى و منطقه اى دچار اشتباهات فاحش 
گرديده و تحت بهانه مقاومت اين نيروهاى ارتجاعى در 
جهت  را  زمينه  اشغالگر،  و  امپرياليستى  نيروهاى  مقابل 
نئوليبراليسم  تهاجم  ضد  جهانى  جنبش  در  آنان  حضور 
جنگ  اشغال،  يعنى  تهاجم  اين  از  منتج  سياست هاى  و 
اين  از  درست  و  نمايند.  فراهم  طبيعى  منابع  غارت  و 
با  بايد  سوسياليستى  راديكال  نيروهاى  كه  است  زاويه 
در  را  خويش  سوسياليستى  بديل  خود،  قدرتمند  حضور 
نيروهاى  و  امپرياليستى  كمپ  ارتجاعى  بديل  مقابل 
ناسيوناليستى و ارتجاعى مذهبى، در مقابل توده هاى ستم 

ديده اين منطقه بگذارند.
مقاومت و اعتراض در تقابل با اجالس سران هفت و از 
سال 1991 سران هشت كشور از همان ابتدا شكل گرفت. 
و  مقاومت  دامنه  و  گسترش  اوليه،  سال هاى  در  چه  اگر 
اعتراض محدود بود ولى با برمال شدن نتايج دهشت بار 
موج  دست،  اين  از  كنفرانس هائى  تصميم گيرى هاى 
اعتراض دامنه  وسيع ترى به خود گرفته و به خصوص از 
سال  هاى 90 تبديل به يك جنبش قدرتمند گرديده است. 
اجتماعى  فروم  همانند  آلترناتيو  تجمعات  آمدن  وجود  به 
چه در آمريكا، چه در آسيا و چه در اروپا نتايج بالفصل 
اعتراض گسترده جهانى است. مبارزه و مقاومت در تقابل 
با تهاجم افسار گسيخته سرمايه اگر چه در اشكال گوناگون 
– فردى يا سازمان يافته – صورت مى گيرد، مبارزه ايست 
كه با سرنوشت تك تك انسان هائى كه قربانيان بربريت 
عليه  مبارزه  است.  گشته  عجين  هستند،  نظام  اين 
خصوصى سازى آب در بوليوى، در خدمت مبارزه جهانى 

همه ما جهت رفع نيازهاى طبيعى مان مى باشد، مبارزه 
شكستن  جهت  مهاجرين  از  نفر  هزاران  زندگى  و  مرگ 
برج و باروى مرزهاى اروپائى و يا آمريكائى مبارزه همه 
ما جهت ادامه بقا و مبارزه اى جهت انهدام موانع حركت 
آزاد انسان مستقر در كره خاكى است، اعتراض گسترده 
كارگران و مزد بگيران در كشورهاى متروپل سرمايه دارى 
و  مزد  دست  آوردن  پائين  سازى،  بيكار  با  مقابله  جهت 
بر  مترقى  بشريت  ميليونى  مبارزهء  كار،  ساعت  افزايش 
عليه جنگ افروزى نيروهاى امپرياليستى، مبارزه  كارگران 
ايران جهت ايجاد تشكل مستقل كارگرى و كسب حقوق 
بنيادين شناخته شده بين المللى، مباره  زنان عليه نابرابرى 
جنبسى و تجارت سكس در مقياس ميليونى و جهانى و 
صدها و هزاران اعتصاب و اعتراض هر چند كه در اشكال 
متنوع و مطالبات مشخص و يا عمومى ظاهر مى شوند، 
ولى در جوهر خود يك پيكار جهانى جهت رهائى از سلطه 
نظامى است كه نقطه آغازين حركت اش، بهره كشى انسان 
بشريت  طبيعى  و  اجتماعى  هستى  نابرابرى  و  انسان  از 
مى باشد. سرمايه دارى و به ويژه تهاجم نئوليبراليسم به 
موازات خود ناسيوناليسم، نژادپرستى، بنيادگرائى مذهبى، 
خشونت، ترور و جنگ را به دور افتاده  ترين مناطق جهان 

به ارمغان آورده است. 
تأثيرات متنوع تهاجم نئوليبراليسم سبب به ميدان آمدن 
مطالبات  و  ها  افق  در  گونه گونى  با  گسترده  جنبشى 
فرا  فعاليت هاى  و  پلوراليسم  رو  اين  از  است.  گرديده 
جغرافيائى يكى از خصوصيات برجسته جنبش ضد جهانى 
شدن بوده و اين امر سبب مى گردد كه ميليون ها انسان 
با باورها و افق هاى گوناگون، از فعالين ضد جنگ تا ضد 
فعالين  تا  زيست  محيط  انهدام  به  معترضين  از  فاشيسم، 
منتقدين  باالخره  و  جنسى  ستم  عليه  جنبش  عرصه 
موجود  گوناگون  گرايشات  سرمايه دارى،  نظم  راديكال 
حال  عين  در  كنند.  نمايندگى  را  جهانى  جنبش  اين  در 
عقب  و  ارتجاعى  جوهر  با  جرياناتى  جا   آن  و  جا  اين 
مانده از زاويه ناسيوناليسم و ارتجاع مذهبى در اين جنبش 
حضور دارند. اين امر اما چالشى عظيم در مقابل آنانى قرار 
مى دهد كه خواهان به زير كشيدن نظم وارونه حاكم و 
جاى گزينى آن با نظمى كه در مركز پيكارش لغو مالكيت 
جاى  دورنماى  و  افق  مثابه  به  توليد  ابزار  بر  خصوصى 
گزين نظم بربريت سرمايه دارى است. اين نيروى منتقد 
راديكال نظام سرمايه دارى بايد قادر گردد در عين حفظ 
گستردگى و وسعت اين جنبش جهانى، با توهمات موجود 
در اين جنبش در برخورد به نظام سرمايه دارى و همچنين 
همه  مبارزه اى  مذهبى،  و  ناسيوناليستى  سياه  جريانات  با 

جانبه را به پيش برد. 
 2 تظاهرات  به  دعوت  و   G8 كنفرانس  با  مقابله  جهت 
متعددى  فراخوان هاى  آلمان  روستوک  شهر  در  ژوئن 
بيرون آمده است. در اين جا به دو فراخوان كه از دو زاويه 

مختلف انتشار پيدا كرده اند نظرى مى افكنيم. 
است"  ممكن  ديگرى  "دنياى  عنوان  با  كه  فراخوانى   .1
از  بين المللى  شخصيت هاى  از  زيادى  تعداد  جانب  از 
(هند)،  رى  هاى  اروند  (فرانسه)،  آشكار  ژيل برت  جمله 
هرالد  (پاكستان)،  طاريق  فاروق  (ايتاليا)،  نگرى  آنتونيو 
يوز  آندر  مارسيا  انگلستان)،  از  نوبل  جائزه  (برندهء  پينتر 
(آفريقاى جنوبى)، گريگور گيزى (رهبر حزب چپ آلمان) 
و بيش از 74 حزب و سازمان از جمله شاخه هاى متعدد 

انتشار   (ATTAK) گلوباليزاسيون  ضد  جنبش 
كه  را  خود  مطالبات  رئوس  آن ها  است.  يافته 
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تحت عنوان كلى "دنياى ديگرى ممكن است" 

چنين فرمول بندى كرده اند: 
- حذف بدهى هاى كشورهاى جنوب.

- عليه خصوصى كردن خدمات و منابع عمومى.
- اقدام عاجل جهت گسترش انرژى آلترناتيو.

- زندگى همبسته و متساوى الحقوق تمام مردم و بر عليه 
هر شكل از نژاد پرستى و فاشيسم.

- پايان دادن به كسب منافع سياسى و اقتصادى از طريق 
جنگ.

نمى توانند  سوسياليستى  راديكال  نيروهاى  شك  بدون 
هم  اندازه  همان  به  ولى  نمايند،  مخالفت  نكات  اين  با 
نمى توانند موافق اين توهم باشند كه گويا اين مطالبات، 
دستيابى  كه  اين  يا  و  است.  ديگر"  مختصات"جهانى 
نمودن  "انسانى"  در  را  خود  حل  راه  ديگر"  "جهانى  به 
سازى،  خصوصى  مى يابد.  سرمايه دارى  بربريت  نظام 
در  جنگ  طريق  از  اقتصادى  منافع  كسب  نژادپرستى، 
جز  چيزى  جنگ  است.  نهفته  سرمايه دارى  نظام  جوهر 
سياست  اين  و  نيست  ديگر  طريق  از  سياست  ادامهء 
جهان گشائى و تقسيم بازارهاى جهان مابين انحصارات 
گوناگون ديناميزم حركت و رشد سرمايه مى باشد و نه اين 
كه اين توهم كه گويا اين يا آن سرمايه دار به مثابه يك 
تهاجم  در  سرمايه  است.  انسانى  غير  شخصيتى  ذاتًا  فرد 
خود و درنورديدن مرزها التفاطى به ذات فردى سرمايه دار 
ندارد. و درست از اين زاويه است كه طرح شعار "جهانى 
اين  مختصات  ارائه  بدون  نمى تواند  است"  ممكن  ديگر 
بر  خصوصى  مالكيت  لغو  آن  جوهر  در  كه  ديگر  جهان 
ابزار توليد قرار دارد، بديل خود را در مقابل اذهان ميليونى 
و  روشن  افقى  و  نموده  تصوير  زحمت  و  كار  توده هاى 

انسانى در مقابل آنان بگشايد. 
ترديدى نبايد داشت كه پيكارگران راديكال سوسياليستى 
و  كرده  مبارزه  بى وقفه  ديگر  جهانى  ساختن  جهت 
نطفه هاى اين جهان ديگر را در ستيزى آشتى ناپذير با 

نظام بربريت سرمايه دارى سازمان داده و خواهند داد.
2.  فراخوان ديگرى از جانب "فعالين اتحاديه هاى كارگرى 

كشورهاى مختلف" انتشار يافته و در آن آمده است:
«ما به مثابه فعالين اتحاديه هاى كارگرى در كشورهاى 
مختلف خود را بخشى از جنبش اعتراضى عليه اجالس 
كه  باوريم  اين  بر  و  دانسته  صنعتى  كشور  هشت  سران 
هيچ تجمع بين المللى تا اين اندازه تجسم روشن سلطه 

خدمت  در  كنفرانس  اين  نمى باشد.  نئوليبراليسم  جهانى 
تنظيم و تقسيم قدرت ما بين اين كشورها و از اين رهگذر 
تثبيت نظم جهانى نئوليبراليسم با نتايجى دهشتبار براى 
توليد  ثروت هاى  اقليتى  مى باشد.  جهان  مردم  اكثريت 
شده از جانب ميليون ها انسان را از آن خود مى سازند... 
و  قاره اى  ملى،  مقياس  در  گوناگون  مؤسسات  شاغلين 
جهانى و در هر يك از رشته هاى توليدى، ناشى از جهانى 
شدن سرمايه و بازار كار به رقابت با يكديگر برانگيخته 
شده اند. بى وجدانى اين سيستم بى منزلتى انسانى خود 
كاهش  جهت  رقابت  سازى،  بيكار  در  همه  از  بيش  را 
دستمزدها، به نمايش مى گذارد. توازن قوا مابين سرمايه 
نفع  به  بيشتر  چه  هر  شدن،  جهانى  بستر  در  كار  بازار  و 
جهانى  مالى  بازار  است.  كرده  پيدا  تغيير  سرمايه  جانب 
شده و كنسرن هاى فراملى از يك پتانسيل فشار بهره ور 
گرديده اند كه تمام مرزهاى جغرافياى ملى را درنورديده 
به  مى كنند  حركت  ملى  سطح  در  كه  را  اتحاديه هائى  و 
از  بايستى  ما  شرايط  اين  با  مقابله  در  طلبيده اند.  چالش 
وضعيت تدافعى تاريخى خارج شده، اختالفات فرهنگى و 
زبانى خود را پشت سر گذارده و همكارى و مبارزه خود را 

در فراسوى مرزهاى ملى سازمان دهيم...». 
اين فراخوان به درستى از موضع ميليونى كارگران و مزد 
بگيران جهانى بسيارى از مشخصه هاى سياست نئوليبرالى 
و تهاجم سرمايه مالى را طرح كرده و راه حل مبارزه متحد 
جغرافياى  مرزهاى  فراسوى  در  را  كارگرى  تشكل هاى 
ملى ارائه مى دهد. نكته اساسى ضعف اين فراخوان خود 
را در فقدان انتقاد راديكال به نظم سرمايه دارى يعنى به 
را  توليد  ابزار  بر  خصوصى  مالكيت  كشيدن  سئوال  زير 
مى يابد. ماركس و انگلس به مثابه راديكال ترين منتقدين 
نظام سرمايه دارى نزديك به 160 سال پيش در مانيفست 
در  كه  طبقاتى  : «همه  كه  اند  ساخته  مطرح  كمونيست 
گذشته به حكومت مى رسيدند، مى كوشيدند مواضعى را 
جامعه  سراسر  و  بخشند  تحكيم  اند  آورده  چنگ  به  كه 
را تابع شرايطى سازند كه شيوه آنها را در زمينه تملك، 
نيروهاى  مى توانند  صورتى  در  پرولترها  ولى  كند.  حفظ 
مولد جامعه را به كف آورند كه شيوه كنونى خويش را در 
زمينه نملك و بدين سان همه شيوه هائى را كه تا كنون 
پرولترها  اندازند.  بر  است  داشته  وجود  تملك  زمينه  در 
هيچ چيز از خود ندارند كه حفظ اش الزم باشد. آنها بايد 
هر آنچه را كه تاكنون مالكيت خصوصى حفظ و تأمين 
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سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كو مه له

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى انقالب ايران (راديو كومه له))
ظهرها: 13 تا 14
عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

كمونيست  حزب  هاى  سايت  ايراناز 
 و كومه له ديدن كنيد.

مى كرد نابود گردانند... ولى در جامعه كنونى شما، مالكيت 
خصوصى براى نه دهم اعضاى آن از ميان رفته است. 
مالكيت خصوصى فقط بدان سبب وجود دارد كه اين نه 
دهم از آن بى بهره اند. بنابراين شما ما را از آن جهت 
سرزنش مى كنيد كه مى خواهيم مالكيتى را بر اندازيم كه 
الزم  شرط  مالكيت،  از  جامعه  عظيم  اكثريت  محروميت 
آن است... كمونيسم امكان تملك محصوالت اجتماعى 
را از هيچ كس سلب نمى كند، بلكه فقط اين امكان را 
سلب مى كند كه با تملك اين محصوالت، تسلط اسارتبار 

بر كار غير برقرار مى گردد...».
تهاجم  ضد  مبارزين  با  امپرياليستى  دولت هاى  تقابل 
دمكراسى  كه  آنچه  از  جلوه اى  خود،  نئوليبراليسم 
به  شكلى  عريان ترين  به  مى شود،  ناميده  بورژوازى 
نمايش مى گذارد. اوج اين توحش در مقابل اين جنبش 
در سال 2001 در شهر جنوا (ايتاليا) است. حضور بيش از 
300 هزار نفر در اعتراض به اجالس سران 8 كشور نقطه 
عطفى در حركت اين جنبش بود. اين مبارزه هم نشانه 
ابتكارات  آمدن  وجود  به  و  جنبش  اين  دامنه  گسترش 
جديد جهت اعالم اعتراض بشريت مترقى از يك سو و 
وحشى گرى ارگان هاى سركوب نظام سرمايه دارى بود. 
كشته شدن يك جوان 23 ساله توسط گلوله هاى پليس 
ايتاليا ، هجوم به خوابگاه هاى شبانه معترضين حتى پس 
داد  نشان  آنان  وحشيانه  سركوب  و  تظاهرات  خاتمه  از 
مخالفين  با  حتى  كه  آنجا  بورژوازى،  پارلمانتاريسم  كه 
ندارد  ابائى  هيچ  مى گردد،  روبرو  خويش  جوى  مسالمت 
و  معترض  مردم  سراغ  به  را  سركوبش  ارگان هاى  كه 

بى سالح گسيل دارد.
اجالس  به  اعتراضى  جنبش  عليه  مقابله  جهت  تدارک 
نيروهاى  كار  دستور  در  پيش  ماه هاى  از  نيز  امسال 
گرفته  قرار  آلمان  امپرياليستى  دولت  نظامى   – امنيتى 
است. در 9 ماه ماى بيش از 9 هزار پليس به ده ها مركز 
فعاليت نيروهاى سياسى مخالف اجالس در ده ها شهر 
آلمان حمله كرده و تحت عنوان پيش گيرى از اقدامات 
به  را  معترضين  اين  شخصى  وسائل  حتى  "تروريستى" 
غارت بردند. كشيدن سيم خاردار به ارتفاع دو و نيم متر 
و  دريائى  كنترل  كنفرانس،  محل  كيلومترى  دوازده  در 
ميليون  سى  بر  بالغ  اى  هزينه  باالخره  و  منطقه  هوائى 
ممنوعيت  و  اجالس  محل  از  حفاظت  جهت  يورو 
تظاهرات و ميتينگ در روزهاى اجالس، نمونه هائى از 
اقدامات كسانى است كه خواهان صدور "دمكراسى" به 

خاورميانه هستند.
سخن آخر اين كه شعار "جهانى ديگر ممكن است" را 
نمى توان از رهگذر "انسانى" كردن نظام سرمايه دارى 
جانب  به  مى بايد  جهان  اين  ساختن  جهت  كرد.  عملى 
انتقاد راديكال از نظام سرمايه دارى حركت كرد. و افق 
نظام  قربانيان  كه  انسانى  ميليون ها  برابر  در  را  ديگرى 
بربريت سرمايه دارى هستند، ترسيم نمود. مشخصات اين 
افق چيزى جز همبستگى آزاد ميلياردها انسان كره خاكى 
و پاره كردن كليه زنجيرهائى كه مانع رشد و شكوفائى و 
توانائى انسان توليد كننده نعمات مادى هستند، نيست. و 
به بيان ماركس و انگلس "جامعه اى كه در آن رشد آزاد هر 

فرد شرط رشد آزاد همگان است".
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دوشنبه و جمعه
ساعت 19 تا 22 به وقت اروپا

 كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران

ديكتاتورى، اختناق و سركوب وحشيانه مبارزه كارگران، زنان، دانشجويان و همه نداهاى 
حق طلبانه صحنه سياسى جامعه، كارنامه 28 ساله حكومت اسالمى در ايران بوده است. 
زندانى كردن رهبران و فعالين كارگرى، شكنجه و اعدام هزاران مبارز انقالبى، سنگسار 
نمودن صدها زن مبارز و ستمديده و محروم كردن كارگران، زنان و همه جنبش هاى 
كه  است  جهنمى  سيماى  از  كوچكى  گوشه  تنها  تشكل،  و  اعتراض  حق  از  اجتماعى 

حكومت اسالمى بر مردم آزاديخواه ايران تحميل كرده است. 
و  سرمايه دارى  حكومت  تحت  ايران  زحمتكش  مردم  و  كارگران  اقتصادى  وضعيت 
سركوبگر اسالمى، روز به روز رو به وخامت گذاشته است. درصد بيكاران از مرز ميليون ها 
حتى  زندگى مى كنند و  فقر  رسمى  خط  زير  ايران  مردم  نفر از  ميليون ها  گذشته،  نفر 

دستمزد ناچيز كارگران به موقع پرداخت نمى شود.
حكومت اسالمى ايران، در ادامه سركوب و دستگيرى و زندانى كردن رهبران و فعالين 
كارگرى، محمود صالحى سخنگوى كميته هماهنگى و فعال سرشناس جنبش كارگرى 
را  كارگران  تظاهرات هاى  مه  ماه  اول  جريان  در  نمود،  دستگير  مه  ماه  اول  از  قبل  را 
سركوب كرد، ده ها فعال كارگرى را به زندان انداخت و اكنون نيز شيث امانى و صديق 
زندان  در  كماكان  بيكار  و  اخراجى  كارگران  اتحاديه  مديره  هيئت  اعضاى  از  كريمى، 

هستند. 
جهانى  سازمان  به  را  خود  واقعى  نمايندگان  كه  است  شان  مسلم  حق  ايران،  كارگران 
كار و نهادهاى بين المللى بفرستند تا صداى اعتراض و نداى حق طلبانه آنها را به گوش 
كار،  جهانى  سازمان  اجالس  در  اسالمى  حكومت  نمايندگان  حضور  برسانند.  جهانيان 
بهيچوجه توجيه پذير نيست و ما همراه با نهادهاى كارگرى، مدافعين جنبش كارگرى و 
سازمان ها و احزاب چپ و كمونيست به حضور اين نمايندگان حكومت سركوب، اختناق 
و ضدكارگر اعتراض كرده و خواستار اخراج آن ها از اجالس ساالنه سازمان جهانى كار 

هستيم.

مردم آزاديخواه، سازمان ها و نهادهاى كارگرى!

پيدا  راه  كار  جهانى  سازمان  به  نبايد  آنها،  كارگرى  ضد  نمايندگان  و  اسالمى  حكومت 
كنند. ماموران حكومت اسالمى، نه نماينده واقعى و منتخب كارگران ايران، بلكه نماينده 
دستگاه ديكتاتورى و سركوب و اختناق اين حكومت ضد كارگرى هستند كه به دليل 
جنايت عليه بشريت، بايد در يك دادگاه بين المللى مورد محاكمه قرار گيرند. ما هم صدا 

با ميليون ها كارگر مردم ستم ديده ايران، خواستار:

- اخراج نمايندگان حكومت اسالمى ايران، از سازمان جهانى كار!
اجتماعات  آزادى  و  اعتصاب  تشكل،  حق  شدن  شناخته  برسميت   -

كارگرى!
زندانيان  همه  و  كريمى  صديق  امانى،  شيث  صالحى،  محمود  آزادى   -

سياسى!
هستيم. اينها خواست و مطالبه عاجل ما در مقابل سازمان جهانى كار است. ما بدينوسيله 
از اتحاديه هاى كارگرى، جريانات راديكال و همه سازمان ها و نهادهاى بين المللى مدافع 
حقوق كارگران، تقاضا داريم كه براى تحقق اين خواست ها و دفاع از جنبش كارگرى 
و  اسالمى  كارگر  ضد  حكومت  عليه  بر  را  خود  اعتراض  صداى  و  شده  پيشقدم  ايران، 

حضور نمايندگان آن در اجالس ساالنه ILO به گوش جهانيان برسانند. 

زنده باد اتحاد و همبستگى بين المللى كارگران!
كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران

اخراج نمايندگان جمهورى اسالمى از سازمان جهانى كار خواست كارگران ايران است!


