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مجمع عمومی سالیانه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجججات تلج ج  

تر (  از این به بعت کمیته همجاهجنجگجی بجرای کجمجک )  های کارگری 

کرج مورت یورش وحلیانه مزتوران رژیم اسالمی قرار گجرتجو و 

. تمامی تعالین کارگری لرکو کننته تر آن به بازتالتگاه برته لتنت

اکثریو تستگیرلته گان آزات لتنت وازتعالینی که بیلترتر بازتالو 

آنچه مجزتوران رژیجم .  نگهتالته لتنت اکنون سه نفر ح م گرتته انت

ایجن .  از اعضاء کمیته هماهنگی تقاضا می کرتنت استعفاء از آن بوت

یورش رژیم همچون سایر حرکاو ضت کارگجری اش از سجرکجو  

اعتراضاو کارگری، تل   هجای کجارگجری ، تجا ضجر  ولجتجم ، 

تستگیری و زنتانی کرتن تعالین آن ریله تر ترس و وحلو رژیم 

از هر گونه متل   لتن کارگران و ایجات تلج ج  هجای مسجتجقج  و 

و بترسو مجی تانجنجت کجه کجارگجران بجا ایجججات .  طبقاتی آنان را تارت

تل   های توته ای خویش و ارتقای آن تا سطح مبجارزه سجیجاسجی   

. طبقاتی برعلیه سرمایه تاری می تواننت  بساط موجوت را برچجیجنجنجت

لذا برای کارگران سوسیالیسو مبارزه برای آزاتی بی قیت و لجرط 

تعالین کارگری به مبارزاو و اعتراضاو و اعتصاباو کارگری و 

ارتقای آن تا سطح ایجات تل   و سازمانتهی ترونی طبجقجه کجارگجر 

بایستی به امجری تامجمجی تر مجبجارزه تجلجقجی   گره خورته اسو و می

واکنش عمومی به دستگیری فعاالن کارگری و نیییملیمیهیه بیه   . لوت

مجمع ساالنه کمیته هماهنگی در کمک به ایجاد تشکل های کارگیری 

نشان داد که جنبش کارگری امروز به خواسته های خود لسیا  تیر 

از آن است که در برابر بگیر و ببند رژیم از میدان بدر رود، جنبیش 

کارگری امروز خواسته هایش به خواسته های عمومی جامیعیه گیر  

لیمیهیه وزارع .  خورد  است و گویای ییک ریرورع عییینیی اسیت

اطالعاع و انواع دستجاع ممدور به نشست آنها و تبهیغاع لول آن 

نه تنها به هدف ننشست، لمایت های عمومی ازدستگیر شد  گیان و 

اگر چیه کیارگیران از تشیکیل .  رسوایی بیشتر رژیم را بدنبال داشت

های سراسری خود برخوردار نییسیتینید بیا اییت لیال تیال  فیعیا یییت 

کارگری نشان از مبارز  ای گریم ناپذیر است که ریشه در جیامیعیه 

دارد و با دستگیری و شکنجه و زندان و لذف فیمیکی نمی توان آن 

کمیته هماهنگی برای کمک به مثیابیه تشیکیل فیعیا یییت .  را قهم گرفت 

کارگری در ایت رابطه شکل گرفت ومی بایست لساسیت الزم را به 

 .عمهکرد آن نشان داد

ازآغاز دهه  هشتاد زمینه تشیکیل هیای مسیتیریل کیارگیری در میییان 

تاریخت اگرچه سابره تشکیل هیای کیارگیری در .  کارگران فراهم شد

میان کارگران نفت و برخی صنایع کیم تیا بیییش وجیود داشیت و یی 

. عمدتت با فعا یت سازمان های سیاسی و فعا یت آن شکل می گیرفیت

آنچه در دوران معاصر در مبارز  کارگری جدید بود اییجیاد تشیکیل 

میبیارزاع .  توسط خود کیارگیران و فیعیا ییینیش در میبیییط کیار بیود

کارگری که با ایجاد شرایط انرالبی در پنجا  و هفیت بیهیوی سیییاسیی 

خود را نشان داد  بود بمبض فراهم شدن زمینه برای ایجاد نهادهای 

مدنی توسط سرمایه، خود ایجیاد تشیکیل هیای کیارگیری را تیبیر  

ادغام سرمایه ایرانی در بیازار جیهیانیی مینیوط بیه اییجیاد . ) بخشیدند

اییجیاد کیمیییتیه (.  نهادهای مدنی از جیمیهیه در میییان کیارگیران بیود 

 کمیته هماهنگی وایجاد تشکل های کارگری در ایران: سرمقاله
 (تر رابطه با تستگیری اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجات تل   های کارگری تر کرج) 
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هماهنگی برای کمک و سایر نهادها در ررورع یاری رسانیدن بیه 

ایجاد تشکل های کارگری در میان کارگران و درخدمت به آن شکیل 

کمیته هماهنگی برای کمک به عنوان تشکل عیهینیی فیعیا یییت .  گرفتند

کارگری یکی از آن تشکل ها بود که هدف خود را در راستای ایجاد 

. تشکل های کارگری بدرست از پاییت توسط کارگران تیعیرییر کیرد

امروز با نیم نگاهی به گذشت چند سال از تال  کیمیییتیه هیمیاهینیگیی 

برای کمک می بایست فعا یت عمهی ا  را مبک زد که ا یبیتیه قیبیل 

میا نیییم در اییت .  از همه ایت او ویت به عهد  اعضای آن خواهد بود

رابطه و از زاویه منافع سوسیا یستی کارگران به ایت امیر عیالقیمینید 

هستیم و خود را در آن شریک می دانیم طبیعتت ارزیابی از کمیته و 

عمهکرد  در جنبش کارگری می بایست با او ویت از منیافیع طیبیریه 

. کارگر و در نظر گرفتت فراز و نشیب میبیارز  ا  صیورع گیییرد

شکی نیست که اسیتیبیداد لیاکیم در اییران تیوسیط رژییم اسیالمیی و 

ابمارهایش دائمی و روزمر  و با هر جناح و دسیتیه ا  بیاالی سیر 

کارگران و فعا یت کارگری بود  است اما اینجا اگر بخواهیم بهند فکر 

کنیم می توان قطعت گفت  تمامی کم وکاستیی هیای فیعیا یییت کیمیییتیه 

سیهیل .  هماهنگی برای کمک را نمی تیوان بیا اسیتیبیداد تیورییی  داد

انگاری خواهد بود که آنچه را که قادر نیبیود  اییم بیه لسیاد وجیود 

در همیت استیبیداد .  غیر قابل انکار استبداد ببندیم و خود را مبرا کنیم 

تشکل هایی شکل گرفته اند، با وجود تمام هفیت خیوان رسیتیمیی کیه 

رژیم هار اسالمی سر را  آنها ایجاد کرد  است وغل و زنجیری کیه 

استبداد یک عامل مهم اسیت . بر پای نمایند  گان کارگران بسته است

سوال ایت است که اگر امروز کمیییتیه .  و ی تنها عامل نمی تواند باشد

هماهنگی و فعا یت آن نسبتت از لمایت تود  ای کارگری بر خوردار 

بودند رژیم جراع میکرد که با اینهمه بییشیرمیی و وقیالیت فیعیا یییت 

کارگری را مورد ررد وشتم و بی لرمتی قرار داد  ، شکینیجیه و 

زندانی نماید؟ ازاستبداد رژیم طی سی و سه سال کاستیه نشید  اسیت 

و ی هم رژیم در موقعیتیی دییگیری نسیبیت بیه گیذشیتیه اسیت و هیم 

سوال دیگر اینکیه کیمیییتیه .  موقعیت جنبش کارگری تغییر کرد  است

هماهنگی برای کمک برخالف هدفش در خود خالصه نشید  اسیت؟ 

یعنی بجای بیرون رفتت از خود و گستر  تشکل های مبیط کار در 

سط  فعا یت های درونی ا  باقی ماند  باشد؟ آیا فعا یت با کارگران 

در مبل کار و زندگی با فعا یت برای کارگران در خارج از میبیییط 

نکاع دیگیری سید گسیتیر  ... آیا . کار نمد کمیته جابجا نشد  است ؟

تشکل های کارگری نیست ؟  به تصور ما با توجه به شرایط عییینیی 

جامعه، شرایط فالکت بار اقیتیصیادی بیرای کیارگیران از سیوییی و 

گستر  اعتراراع طبیعی کارگری بررسی موانع سیر را  کیمیییتیه 

هماهنگی برای کمک در متبرق کردن نسبی هدف تعرییر شید  ا  

 .رروری خواهد بود

 

 کانون سوسیالیست های کارگری
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تهاجم فاشیستی رژیم جمهوری اسالمی به مهاجریت زلمتکش 

افغانستانی در ایران را تنها می توان با نیروی همبستگی طبراتی 

هدف از ایت تهاجم در نمد رژیم ارتجاعی جمهوری .  خنثی کرد

اسالمی مهندسی افکار عمومی در جهت منبرف کردن ببرانهای 

قصد دامت زدن به .  سیاسی و اقتصادی سرمایه در ایران است 

تفاوع های مهیتی و نژادی به منظور تفرقه و انشراق در میان 

صفوف کارگران و زلمتکشانی است که در ایران کار و زندگی می 

قصد نشان دادن لضور کارگران و زلمتکشان افغانستانی در .  کنند

ایران تبت عنوان مهاجریت افغانی به مثابه عامل ببران بیکاری و 

قصد بهر  گرفتت و قربانی گرفتت از کارگران و .  غیر  است

زلمتکشان افغانستانی در رقابت های منطره ای و نیم در رفع 

 . اعمال فشار و تبریم دو ت های غربی می باشد

هویو ترالی و مصلحو ملی تر بطن ح ومو ارتجاعی جمهوری 

اسالمی سرمایه ریله تر خصلو عمومی ناسیونالیسم  و 

با این سالح سازمانیاتته کارگران و زحمت لان .  نژاتپرستی تارت 

اتغانستانی تحو عنوان اتباع بیگانه مورت تهاجم وحلیانه قرار می 

گیرنت ، این تر پیام  وحتو ملی باالترین مقام ایتمولوژیک 

حتی با .  ح ومو، خامنه ای، نیزبرای سا  جاری مستتر اسو

وجوت اختالف  برخی از نیروهای ملی و لیبرا  موجوت تر 

و ی بنا به منافع طبراتی که دارند آنها اپوزیسیون با رژیم اسالمی 

در رابطه با ایت "   منافع مهی و تمامیت ارری "نیم با دفاع از 

لرکت فاشیستی و ناسیونا یستی برعهیه مهاجران افغانستانی سکوع 

طور که در مرابل  سرکود  رذیالنه ای اختیار کرد  اند، همان

روزمر  اعتراراع کارگران هم سکوع  آگاهانه ای اختیار کرد  

 . اند

های خود در هر سطبی  رژیم جمهوری اسالمی برای کنترل ببران

که امکانش باشد از لربه های ناسیونا یستی و نژادپرستانه استفاد  

ایت .  کند تا جهت و سمت و سوی مبارز  را منبرف نماید می

گیرد که  برخورد ایدئو وژیک به قضیه اشکال متفاوتی به خود می

های مختهر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر بار  در راستای ببران

لمهه اخیر به مهاجران افغانستانی هم با .  شود به شکهی نمایان می

ها باعث رشد بیکاری شد   ایت تبهیغاع روبرو شد  است که افغان

جمهوری اسالمی که در مرابل ببران شدید اقتصادی و فرر .  اند

ی کنونی در ایران با استیصال روبرو است، و امکان انفجار  فمایند 

اجتماعی را هر  بظه در مرابل خویش مبتمل می دارد با دامت زدن 

به اختالفاع قومی و نژادی طرح لمهه سازمانیافته به کارگران و 

مردم زلمتکش افغانستان را به اجرا در آورد  است تا با قربانی 

کردن آنان به عنوان مسبب ببران و بیکاری به مبارزاع متشکل 

همچنان که قبهت در لرکتهای .  طبره کارگردر ایران رربه وارد کند

به . کارگری تال  نمود  است به اختالفاع قومی و نژادی دامت بمند

  گیری سندیکای کارگران نیشکر هفت عنوان مثال در جریان شکل

گونه اختالفاع جهوی   تپه رژیم خیهی تال  کرد با دامت زدن به ایت

گیری سندیکا را بگیرد و ی همبستگی طبراتی کارگران جایی  شکل

 .برای رشد اختالفاع قومی باقی نگذاشت

ایت او یت بار نیست که، چهر  فاشیستی رژیم اسالمی در رابطه با 

مردم زلمتکش افغانستان به مثابه لهره رعیر نیروی اجتماعی کار 

بیش از سه تهه اسو که با   .  در ایران خود را به نمایش می گذارد

حقوق ناچیز، استثمار وحلیانه  و انجام لاق ترین کارها کارگران 

آنان به آشکارتریت شکل .  و زحمت لان اتغانستان تحو تلار هستنت

کارگران افغانستانی از  .از ستم مهی و طبراتی رنج می برند

پنجا  در ایران تبت شدیدتریت شرایط کاری استثمار میشوند و    دهه

از بی لروقی کامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در عذابند؛ در 

اکثریت ایت مهاجران .  معرض دستگیری و اخراج دائمی قرار دارند

کارگرانی هستند که از نیروی کار آنها در بخشهای خدماتی، 

لداکثر استفاد  شد  و ...  ساختمانی ، را  سازی ، کور  پمخانه ها و 

کارگران مهاجر افغانستانی .  لداقل دستممد به آنها پرداخت میشود

جمء پرسود تریت کارگران ارزان برای سرمایه داران در ایران 

درلریرت کارگران .  بود  اند و تا به امروز سودهای کالنی آفرید  اند

به عنوان شهروند مسترل از زبان و رنگ و نژاد واعتراداع و غیر  

هر جا که کار می کنند و ثروع می آفرینند جم شهروندان آن جامعه 

. هستند و می بایست از امکاناع شهروندی آن مبل برخوردار شوند

اما ایت برای سرمایه  و سرمایه داران که تمام مدع در لال انترال 

سرمایه هایشان به نراط  مختهر دنیا در جستجوی نیروی کار 

ارزانتر و استثمار بیشتر و به جیب زدن سودهای کالن میباشند 

 . جایی از ارعاد ندارد

رژیم فاشیست جمهوری اسالمی که بیشرمانه هم طبره ایهای  

می خواند، "  اتباع بیگانه ی غیر مجاز"افغانستانی مریم ایران را 

خود از نظر تود  های کارگر و زلمتکش بیگانه تریت لکومت 

موجود در ایران است و بیش از سی سال است موجودیت و 

مشروعیتی در نمد تود  های زلمتکش مردم ندارد و تنها با نیروی 

لمهه .  سرکود و تولش تا کنون توانسته به لاکمیت خود ادامه دهد

به کارگران و زلمتکشان مهاجر افغانستانی یک خطر جدی برای 

مهاجران .  طبره کارگر ایران و تود  های مردم زلمتکش میباشد

افغانستانی بخشی از طبره کارگر ایران هستند و شایسته لرمت و 

یک زندگی انسانی می باشند که بدور از تبعیض و تر  و رعب و 

متشکل نمودن کارگران مهاجر افغانستانی جمء .  ولشت باشد

طبره کارگر و مردم زلمتکش .  وظایر طبره کارگر ایران است

ایران  باید تال  نمایند در مبارزاع خود خواسته هایی از جمهه 

مصونیو اجتماعی، حق تحصی ، زنتگی تر هر لهر و   شامل

م ان تلخواه، التغا ، برخورتاری از ام اناو بهتالتی، رتاهی، 

ی مناس  و ماننت آن را برای همه انسان ها به یک  آموزش، تغذیه

 .میزان و به طور برابر مطالبه نماینت

سازماندهی سراسری بر عهیه ایت سیاست فاشیستی جمهوری  

اسالمی وظیفه خطیری را به عهد  کارگران سوسیا یست  ایرانی 

وافغانستانی می گذارد که رمت افشای اهداف رژیم و سرمایه در 

ایران ولدع طبراتی خود را لفظ نمود  و نشان دهند که منافع 

 . کارگر ایرانی و افغانستانی بهم گر  خورد  است

 

 کانون سوسیالیست های کارگری

 !هشــــــــــــــــــــدار: اطالعیه

 !دررابطه با حمله سازمانیافته رژیم به مردم زحمتکش افغانستانی در ایران
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و برگ تیگری از .  سرمایه باز هم  جنایو هولناک تیگری آتریت

قساوو و آتم لی برای سوت آوری بیلتر و سیری ناپذیرش بر 

اینبار کارگران معتن طالی سفیت .  تاریخ سراپا ننگینش اتزوت

آتریقای جنوبی مورت هتف تیرانتازی قرار گر تته و به خاک و 

 .خبر کوتاه و اما براستی ت انتهنته بوت. خون کلیته لتنت

مرداد، نیروهای پهیس  ٦١آگوست برابر با  ٦١در روز پنجشنبه 

" معدن پالتیت ماریکانا"آفریرای جنوبی کارگران اعتصابی و مبارز 

طبق خبر خبرگماری رویترز و به نرل از .  را به رگبار گهو ه بستند

کارگر در ایت قتل عام کشته شدند و لدود  ٨٣فرماند  عا ی پهیس 

ایت فرماند  پذیرفت که از قبل به افراد .  نفر زخمی گشتند ٦٢٢

ممدور تبت فرمان خود اجاز  داد  بود  تا هر کاری که الزم میدانند 

او با بیشرمی تمام از .  انجام دهند تا به ایت اعتصاد خاتمه دهند

نیروهای پهیس پس از .  جنایت و آدمکشی انجام گرفته دفاع کرد

انجام کشتار بالفاصهه با ههیکوپترها و نیروهای زمینی ترویت شدند، 

. نفر را دستگیر نمودند ٦٥٢کارگران باقیماند  را مباصر  کردند و 

یک مرام پهیس برای توجیه نمودن اعمال شنیع و سرکوبگر پهیس 

ادعا نمود که کارگران اعتصابی به ساللهای سرد مسه  بود  اند، و 

 .لتی یک نفر از آنها طپانچه لمل میکرد  است

کیهومتری شمال ژوهانسبورگ واقع  ٦٢٢معدن پالتیت ماریکانا در 

است و متعهق به شرکتی است به نام النمیت که به سرمایهداران 

کارگر مته کار سنگ ایت معدن در روز  ٨٢٢٢.  انگهیسی تعهق دارد

 ١٦٥مرداد با خواست دوبرابر شدن دستممد خود، که  ٦٢جمعه 

آنها بر روی تپهای مسهط بر .  دالر در ما  میباشد، اعتصاد کردند

"معدن اجتماع نمودند و مطا باع خود را طرح نمودند اتبادیه . 

اما . ، که دو تی است، از اعتصاد لمایت نکرد"سراسری معدنچیان

پشتیبانی کامل خود " انجمت اتبادیه معدنچیان و کارگران ساختمانی"

ایت انجمت که یک سوم .  را از کارگران اعتصابی اعالم نمود

اتبادیه "  کارگران معدن را نمایندگی میکند اخیرا به د یل اینکه 

بر عهیه کارگران و از دو ت لمایت می کند، "  سراسری معدنچیان

 .از آن جدا شد  است

سالخی کارگران و لمهه به ایت شکل ولشیانه از همان اوائل شروع 

اعتصاد در دستور کار ممدوران و آدمکشان مراماع عا ی رتبه 

دو تی و پهیس سرکوبگرشان بود  است شواهد و قرائت در طول چند 

آنها .  روز  اعتصاد و مراومت کارگران دال بر ایت واقعیت است

قصد نداشته اند به پای میم مذاکر  با نمایندگان کارگران بروند و به 

بهمیت د یل نیروهای پهیس از .  خواسته های کارگران گو  دهند

همان روز شروع اعتصاد بطور سازماند  و سیستماتیک در ایت 

آنها کوشیدند با استفاد  از باتوم، پرتاد .  لرکت نرش ایفاء نمودند

نارنجکهای دود زا و گاز اشک آور تبصت اعتصاد کنندگان را 

طی شش روز کشمکش با کارگران، پهیس در انجام .  درهم شکنند

مراصد رد کارگری و سرکوبگرانه خود ناکام ماند و سرانجام دست 

سال قبل تا کنون در  ٦٣به کشتاری زد که از دور  پایان آپارتاید در 

 . ایت کشور بی سابره بود  است

 Zukiswa Mbomboدر همان صب  پنجشنبه زوکیسوا موبمبو 

فرماند  عا ی عمهیاتی پهیس به رسانه ها گفت که پهیس امروز 

به نرل از رویترز .  اعتصاد را به هر طریق ممکت میخواباند

انجمت اتبادیه "پرزیدنت   Joseph Mathunjwaجوزف ماتونچوا 

روز پنجشنبه در یک کنفرانس "  معدنچیان و کارگران ساختمانی

 این بار درآفریقای جنوبی، باز هم کشتار کارگران: اطالعیه

 !مرگ بر سرمایه جهانی
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مت از کارگران خشمگیت، که مورد تهاجم پهیس : "خبری چنیت گفت

بودند، خواهش کردم که به طرزی مسا مت آمیم منطره را تر  

. مت به آنها اطالع دادم که پهیس قصد کشتار شما را دارد.  کنند

اطالع روشت از ایت کشتار توسط پرزیدنت مذبور شاهد دیگری 

 .است که کشتار برنامه ریمی شد  بود  است

آفریرای جنوبی از زمر  کشورهایی در جهان است که با وجود منابع 

سرشار طبیعی و ثروع هنگفت جمء فالکت بارتریت کشورهایی 

است که همیشه تبت استثمار کشورهای امپریا یستی بود  است و 

لرکو معتن در واقع . باالتریت سودهی را برای سرمایه داشته است

مین که مرکز آن تر لنتن می بالت تر آتریقای جنوبی  لون

ترصت از طالی سفیت تر  ٦٦استخراج پالتین می کنت و این لرکو 

سومیت تو ید کنند  ی پالتیت  سراسر جهان را استخراج می کنت و

ترصت از ذخیره های پالتین تر سراسر جهان   ٣٢  .در جهان است

این معاتن از سوتهی تو ق العاته .  تر اتریقای جنوبی قرار تارنت

 .ای برای بورژوازی بر خورتار اسو

لکومت آپارتاید، بعد از یک مبارز  خونیت و  ٦٢٢١از سال 

طوالنی، برچید  شد و کنگر  مهی آفریرا قدرع را بدست گرفت 

. مردم امید زیادی به بهبود اوراع معیشتی و سیاسی خود پیدا کردند

کارگران با ایت توهم که سیاهان با در دست گرفتت قدرع کنگر  در 

را  هستند و شرایطشان رو به بهبودی خواهد گذاشت به هر 

کارگران آفریرا اکنون .  شرایط سخت کاری و استثمار تت دادند

متوجه شد  اند بعد از ایت همه سال تال  و کار طاقت فرسا هنوز 

در همان بیغو ههای دور  آپارتاید زندگی میکنند که اغهب از خدماع 

طی ایت مدع .  شهری و بهداشت و درمان هم بی بهر  هستند

دو تهای امپریا یستی و سرمایهداران سفید قبهی با کمک دو ت آفریرا 

در لا یکه فرط عدەای سرمایهدار سیا  پوست به آنها ارافه شدەاند 

 . سودهای کالنی را به جیب زد  اند

کارگران آفریرایی متوجه شد  اند که نه تنها بهبودی در ورعیتشان 

لاصل نشد  است بهکه با دوقطبی شدن بیشتر جامعه به اوراع 

فالکتباری دست یافته اند که برای تغییر آن چار  ای جم اعتصاد و 

آنها آموختند که لتی توهمی به .  خواباندن چرخهای تو ید نیست

کارفرمایان همرنگ خود هم نداشته باشند و مبارز  بر عهیه تمام 

دار را مد نظر بگیرند و با اتباد  کارفرمایان، کل طبره سرمایه

طبراتی خود به عنوان بخش قابل توجه طبره کارگر آفریرا در مرابل 

 . بورژوازی استثمارگر قد عهم کنند

آنچه امروز طبره كارگرجهاني شاهد آن است تشدید بیكاری، بی 

سرمایه داری .  لروقی، كشتار جمعی ، تجاوز، جنگ و نابودی است

جهانی با سیطر  جهانی ا  و صدور سرمایه به اقصی نراط دنیا 

تال  نمود  سرمایه هایش را گستر  دهد و نتیجه آن تا به امروز 

اکنون .  استثمار و فالكت روز افمون برای طبره کارگر بود  است

که ایت نظام جهانی سرمایه داری در اوج گندیدگی و ارمبالل بسر 

سیاسی روبرو است، برای -میبرد و با ببرانهای عظیم اقتصادی

برون رفت از ایت ببران چار  ای جم ایت نمی بیند که بار ببران 

کارگران معدن آفریرای  .را بدو  کارگران و زلمتکشان بیاندازد

جنوبی به عنوان یک بخش سود آور از طبره کارگر جهانی به اجبار 

باید یادآوری کرد که .  متبمل جبران ایت بار ببران سرمایه شد  اند

آفریرای (  طالی سفید)معدن پالتیت ماریکانا بمرگتریت معدن پالتیت 

معدنچیان .  جنوبی و سومیت معدن بمرگ دنیا از ایت نوع است

پالتیت در میان کم ممد تریت کارگران در آفریرای جنوبی قرار 

از پایان رژیم آپارتاید تا کنون تغییراع بسیار کمی در شرایط .  دارند

یک بنیاد غیر دو تی، که .  کار و زندگی آنان لاصل شد  است

فعا یت و نظارع در معدنها را تبت بررسی دارد اعالم کرد که 

شرکت النمیت به عدم رعایت ایمنی و تبمیل شرایط ولشتنا  

ایت بنیاد یادآوری کرد که .  کاری بر کارگران معروف است

کارگران ایت شرکت در بیغو ههائی زندگی میکنند که از داشتت برق 

و سایر خدماع مناسب مبرومند و به ایت د یل خانوادەهای کارگری 

اعتراض و .  و بویژ  کودکان از امراض گوناگون رنج میبرند

اعتصاد کارگران معدن به ورع موجودشان نه تنها بر ایت متت 

آنها .  شکل گرفته است بهکه باعث شد  آگاهی طبراتی آنها ارتراء یابد

مصمم اند مبارز  برای بهبود شرایط کار و زندگی را به مبارز  

سیاسی برای تامیت شرکت در سرنوشت خود و داشتت لق اعتصاد 

: یکی از آنها به خبرگماری آسوشیتدپر  گفت.  و تشکل ادامه دهند

ایت کشتار ما را .  با ایت جنایاع ما دست از مبارز  خود برنمیداریم"

از ایت واقعیت آگا  کرد که بمبی ساعتی زیر ما گذاشته اند که باید 

 "آنرا خنثی کنیم

نظام سرمایه لاکم بر آفریرای جنوبی، با بسیج نمودن دستگا  کشتار 

ت
س

ش ا
ی ا

طبقات
حاد 

طبقه کارگر در ات
ی 

وز
رمز پیر
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پهیسی و ظاهر شدنشان در مبل اعتصاد کارگران دقیرا از میمان 

پتانسیل کارگران اعتصابی با خبر بود  و بر ایت آگا  بود که ادامه 

ایت اعتصاد چه مضراع ما ی بر سرمایه وارد نمود  و انعکا  

ایت لرکت و تاثیراع آن بر جنبش کارگری جهانی، سرمایه داری 

به همیت د یل تصمیم .  جهانی را با خطر جدی مواجه خواهد نمود

آنها بر ایت شد که با برخورد نظامی و به خا  وخون کشیدن 

کارگران نه تنها فضای رعب و ولشت ایجاد نمایند بهکه هر چه 

زوما رئیس جمهور آفریرای .  سریعتر ایت لرکت عظیم را بخوابانند

جنوبی خیهی لیهه گرانه در رابطه با رخ دادن ایت فاجعه اظهار 

کرد  که از ایت رویداد متاسر و شوکه است اما هیچ مورعی در 

زوما که خود را آماد  انتخاباع .  قبال رفتار پهیس نگرفته است

ای گفته  کند، با انتشار بیانیه کنگر  مهی آفریرا در ما  دسامبر می

ما در قوانیت دمکراتیک خود به انداز  کافی فضا برای لل  »:  است

ها را با قانون  اختالفاع از طریق گفتگو داریم و نباید کشمکش

ا بته ایت برخورد زوما  «.شکنی یا خشونت و آزار همرا  سازیم

کامال آگاهانه است، می خواهد کارگران را دچار ایت توهم نماید که 

برخورد طبراتی از جانب طبره سرمایه دار که خود او هم جم آن و 

از طرالان ایت نرشه پهید وشوم بود  نبود  بهکه ایت لرکت رد 

او می خواهد .  کارگری و ولشیانه فرط از جانب پهیس بود  است

 .سیستم لاکم سرمایه آفریرا را به ایت شیو  تبرئه نماید

تاندی  Thandi Modise:  آخریت خبر لاکی از ایت است که

مودیس، فرماندار شمال شرق آفریرا در رابطه با کشته شدن 

کارگران معدن و دو پهیس کشته شد  اظهار تاسر نمود  است و او 

ما چنیت روی دادهایی را، به ویژ  در کشوری که "اظهار می دارد 

در آن جنبش کارگری در سط  عا ی سازمانی وجود دارد نمی 

ما اتبادیه های کارگری با تجربه سال های بسیار در .  پذیریم

. سازمان دادن کارگران، در چارچود قوانیت کار کشور، داریم

امروز، افکار ما بیش از همه نمد خانواد  هایی است که جان 

 ." عمیمان خود را از دست دادند

جاکود زوما، رئیس جمهور ایت کشور، یک هفته عمای عمومی 

در همدردی با خانواد  های قربانی و دوپهیس کشته شد  اعالم کرد  

قرار شد  همچنیت لمایت ما ی از خانواد  های کارگران .  است

همممان با ایت اعمال خیرخواهانه که بورژوازی .  مرتول بعمل بیآید

آفریرای جنوبی می خواهد در مورد ایت جنایت مرتکب شد  انجام 

معدنچیان اعتصابی در آفریرای  « ونمیت»دهد، مسئوالن شرکت 

جنوبی را تهدید کرد  اند که در صورع برنگشتت به مبل کار در 

ایت برخورد .  روز دوشنبه، اعتصاد کنندگان را اخراج می کنند

تهدید آمیم و خصمانه در رابطه با اخراج کارگران اعتصابی نشان 

از ایت دارد که کشتار کارگران معدن پالتیت ماریکانا نه تنها با طرح 

و برنامه انجام گرفته است، بهکه اظهار تأسفهای یک بخش از 

بورژوازی لاکم بر آفریرای جنوبی بخصوص پیشنهاد زوما رئیس 

صالبان .  جمهور در رابطه با انجام مذاکر  کامال عوام فریبانه است

سرمایه با استفاد  از نیروهای سرکوبگر پهیس برای خواباندن و به 

شکست کشاندن ایت اعتصاد فرط به او تیماتیم اکتفا ننمود  ، می 

خواهند با زهر چشم گرفتت از کارگران و برگ برند  را در دست 

کارگر را صادر  ٨٢٢٢داشتت در مرابل اتباد و مراومت آنها اخراج 

 .نمایند

از نظر صالبان سرمایه تجمع کارگران معدن و اعتراض بر عهیه 

ورعیت غیر انسانیشان  ایت مبسود میشود که کارگران قانون را 

اند؛ کارفرمایان قانونا مجازند که گرد هم جمع شوند و عهنا  شکسته

در مورد راههای پاییت آوردن دستممدهای کارگران و چگونگی 

و ی کارگران اگر به یک .  توطئه و لمهه به کارگران ببث کنند

موافرت مشتر  برسند و برای تغییر شرایطشان لرکت جمعی 

فاجعه کارگران معدن پالتیت ماریکانا !  نمایند مجرم مبسود میشوند

یادآور لمهه لکومت ممدور سرمایه جمهوری اسالمی به کارگران 

معدن خاتون آباد و اعتصاد سراسری کارگران معدن اسپانیا و 

آنچه مسهم .  برخورد نظامی بورژوازی اسپانیا به کارگران می باشد

است، طبره کارگر جهانی برای بهبودی اوراع  خود و دست یافتت 

به قدرع راهی جم متبد شدن ندارد ، چرخ استثمارگرانه سرمایه 

داری تنها با اتباد طبراتی کارگران ودرهم شکستت دو ت سرمایه 

در شرایطی که سرمایه داری .  توسط آنان از لرکت بازمی ماند

شمشیر را از رو بسته و بار ببرانش را بر دو  کارگران و مردم 

زلمتکش می اندازد کارگران سوسیا یست تنها با متبد شدن خود و 

طبره اشان می توانند یور  سرمایه را به عرب برانند واز تکرار 

 .  مکرر تاریخ کشتارکارگران جهوگیری کنند

 کانون سوسیالیست های کارگری

 !زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
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چندی است که نشریه در عرصه اینترنت تبت عنوان آ ترناتیو 

منتشر می گردد که، توجه بسیاری به خویش جهب کرد ، عد  ای در 

نشریه برای خود لاشیه های .  توافق و عد  ای نیم در تخا ر با آن

جا بی هم دارد که از نظر مت نشان دهند  رشد فمایند  آن در عرصه 

عد  ایی آنها را تروتسکیست هایی می :  درون نیروهای چپ بود

تروتسکیست ها، آنها را !  دانند که گرایش خویش را پنهان نمود  اند

فرما یست و فرما یست های کمونیسم کارگری آنرا به چشم دشمت 

 ! خویش می بینند

عد  ای آنها را بی تاثیر یافته اما در عیت لال از تر  خود دست، 

خود گذاشته (   جت پراکنی بیشتر مصداق دارد)بر ماشه اسهبه انتراد 

و مداوم ایشان را مورد هجمه قرار می دهند که در خارج کشور 

، نشریه نیم با برخوردهایی بعضاً اشتبا  از جمهه ...نشسته اند و

مرا ه های هوی است در پاسخ به گفته های شیریت بهمت شفیق از 

 .جماعت کمونیسم کارگری، به مسیر خود ادامه می دهد

اما در ایت بیت، دید مت با زیگمال هایی که زد  است، نسبت به ایت 

نشریه در شرایط فعهی و به طور کهی مثبت بود  و هست، ا بته انتراد 

خود را کمی جهوتر باز خواهم کرد، اما ایت نشریه با ترجمه ها و 

انتشاراع اعجاد انگیم خود، که فضای رد تئوریک چپ انرالبی 

در ایت راستا می توان به کتابی .  را گهگون می کند، قابل تردیر است

که در مورد انرالبیون بمرگ از جمهه چه گوارا، لمید اشرف و 

پرویم پویان بود  اشار  داشت که نشانه ای از سیاست گسست در 

 .عیت تداوم ایشان است

ا بته نشریه برخالف آنکه بنا دارد فضایی گفتمانی سا م و رفیرانه 

را، بر ایت جدل آنالیت های موجود، قا ب کند، خود مداوم مورد 

پیش داوری ها و به روایت خودشان زیر ذر  بیت پهیس مخفی های 

ایت ا بته .  چپ بود  و مورد برخوردهای نا رفیرانه قرار گرفته است

نشأع می گیرد از اینکه چپ موجود در پیکر  سازمانهای گوناگون، 

بر اسا  سکتاریسمی که از سر و کول همه شان باال می رود، 

برای مثال اصالً !  توانایی ارائه و لتی دیدن برخورد سا م را ندارد

معهوم نشد که برخورد روان پریشانه بهمت شفیق بر عهیه ایت نشریه 

چگونه تراو  شد، جم ایت که فکر کند رد آ ترناتیوهای ایشان می 

رود که در برابر ایت نشریه لرفی برای گفتت نداشته باشد و ا بته، 

ایت خود یک د یل عمد  برخورد نا سا م شبه سازمانهای چپ در 

خارج کشور به ایت نشریه قدرتمند است که انتشار آن نیاز به سط  

باالیی از انرژی هم دارد، برای مثال اگر نشریاع یک سال یکی از 

شبه الماد موجود در خارج کشور را جمع کنیم و اطالعیه ها و 

متون کالسیک و قدیمی موجود در هر شمار  را از آن فاکتور 

بگیریم، می بینیم که به پای یک شمار  نشریه آ ترناتیو آن هم در 

فرط در تعداد صفباتش هم نمی رسد، بماند که مبتوای سیاسی 

نشریاع ایت الماد که اخیراً بر طبل اتباد سازمانها هم می کوبند 

 !داستان لست کرد شبستری است

همچنیت در ایت میان نشریه درون صفباع خود نیم ترجمه های 

 !در گــفــتــگــو بــا نــشــریــــه آلــتــرنــاتــیـــو

 عابد ررایی
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بسیاری ارائه می دهد که بر خالف نظر خیهی ها که آنرا نتیجه 

نداشتت سیاست از جانب نشریه برای ارائه دادن می دانند باید گفت 

که مراالع ترجمه شد  در شرایط موجود دست بر قضا، بعضاً به 

شدع هم کارساز و مفید بود  و مشخص است که انتخاد مطا ب 

برای ترجمه کاری بسیار هوشمندانه است، برای مثال می توان به 

همخوانی مراالع ارائه شد  توسط نویسندگان نشریه با موروعیت 

فاشیسم در ایران و همچنیت ورعیت نیروهای چپ در برابر 

فاشیست ها در یونان و فرانسه در شمار  سیمدهم ایت نشریه اشار  

 .نمود

ایت می توانست قسمتی از آنچه باشد که نشریه آ ترناتیو با خود به 

عنوان یک جریان سا م کمونیستی و انرالبی به همرا  آورد  است، 

اما ایت موجب آن نمی گردد که فضای ببث و گفتمان با ایشان را از 

 !سر انتراد و طرح سواالع باز نکنیم

 

 !گسست از که و برای چه

یکی از ببث های ارائه شد  اصهی در ایت نشریه، اصوالً مببث 

گسست نسل نویت انرالبیون از نسل قدیم انرالبیون بود  است که، از 

اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد شمسی به درون مناسباع مبارزاتی و 

سیاسی جامعه ایران پرتاد شد  اند ، که ا بته ایت گسست از منظر 

اینجانب نیم امری لیاتی و رروری است، چرا که نسل پیشیت 

انرالبیون نه از آن زاویه ایت که ست بازنشستگی آنها فرا رسید  که 

امر رهایی و مبارز  طبراتی چیمی نیست که تعطیهی بردارد باشد، 

بهکه مت لیث ایت که استراتژی های ارائه شد  توسط آنها دیگر نمی 

تواند کارکردی عینی در جامعه ایران داشته باشد، و ایت استراتژی 

ها نیم به دالیل گوناگون از جمهه انتماعی گشتت دید سیاست 

پردازان ایت جریاناع در اثر عدم پیوند آنها با جامعه، طی دو دهه 

لدفاصل اوایل دهه شصت تا اواخر دهه )در خارج کشور بودن

امری طبیعی و رمناً غیر قابل ترمیم است، چرا که ظرف ایت (هفتاد

دو دهه نظریه پردازان ایت جریاناع دچار چنان تصوراع اشتباهی 

گشته که بر اسا  آنها برای سازمانهای خود تعییت استراتژی نمود  

 .اند که به نوعی چنیت چیمی برای ایشان دیگر قابل بازگشت نیست

زیرا اگر ایت به اصطالح نظریه پردازان موجود در رأ  سازمانها 

لتماً یکی انگاشتت )که خود یک د یل رعر سازمانهای ایرانی است

بخواهند و بتوانند در شرایط کنونی، (  نظریه پرداز و سازماند 

سیاست های ارائه شد  توسط خود، ظرف سه دهه گذشته را رد 

کرد  و دوبار  انگاری کنند، آنگا  ورعیت سازمانهایی که ایشان 

شکل گرفته و هر (  استراتژی هایشان)سال است بر اسا  آنها  03

بار انشعاد کرد  اند چه خواهد شد؟ آنگا  کسی نخواهد پرسید که 

پس سی سال جنگ، فبش و فضالت و انشعاد برای چه چیمی 

 بود؟

می خواهم پایه ببث را بدان جا ببرم که، امروز برای نسل نویت 

انرالبی، پیشبرد سیاست گسست از چپ گذشته، نه در پایه عمل 

سیاسی یا تشکیالتی که باید بر اسا  گسست در استراتژی اعمال 

و مادام که گسست در ایت پایه که خود لاصل ببث هایی .  گردد

سرگیجه آور خواهد بود، نخواهد توانست که به صورع کامل و 

طبیعی استراتژی ای نویت را متو د کند و نتیجه چیمی نخواهد شد 

 !جم یک سماریت کود  پنج ماهه

باید ارافه نمود که گسست !  گفتم گسست استراتژیک و نه تشکیالتی

از استراتژی های تا کنون موجود، با خود فرایند تشکیالتی دیگری 

را نیم به شکهی نویت به همرا  و تواًماً خواهد آورد، اگر ما 

مارکسیسم را تئوری ای در لوز  عمل بیابیم، آنگا  است که یک 

نسل می تواند به  باظ سیاسی بر روی پاهای خود بایستد، زمانی 

است که تواًماً تشکیالع خود و مهمتر از آن سیاست سازماندهی با 

باید مراقب باشیم که ایت گسست .  متد وژی خود را نیم داراست

مردمتاً در لوز  فکری و نه فیمیکی اتفاق بی افتد، که لرکت بر 

عکس ایت جریان چیمی نخواهد بود جم مطرود کردن یا شدن و نیم 

انبالل طهبی که بدور از سنت های مارکسیستی و انرالبی است که 

خود را با سازماندهی هرچه گسترد  تر با استراتژی کارآمد انرالبی 

 .معنا می بخشد

 

 به کجا باید حمله کرد؟

ا بته خود نشریه آ ترناتیو هم اذعان داشته که سر دشمنی با نیروهای 

انرالبی از نسل قدیمی تر ندارد، و همچنان آنرا در دایر  رفرا و تاثیر 

گذار قهمداد می کند، اما تنها در همیت لد که فعا یت سیاسی را 

تعطیل نمود  و مشغول خاطر  نویسی و تاریخ نگاری گردند، که 

ا بته ررورع آن از جانب مت نیم السا  می گردد و از جانب 

اما مسئهه به همیت رالتی که ایشان فکر !  نسهی که باید چنیت کند نه

بیائید یک  بظه تصور کنیم که ایت رفرا !  می کنند لل شدنی نیست

جمعیاً رفته و بدیت کار مشغول شدند که لداکثر می تواند پنج سال به 

طول بی انجامد، لال آنکه ست بسیاری از رفرا در لوا ی پنجا  سال 

می چرخد و بر لسب پیشنهاد نشریه آ ترناتیو و تصور مت، ایشان 

در پنج سال دیگر، پنجا  و پنج سا ه شد  و بدیت روایت باید بر 

اسا  پیشنهاد ایت نشریه آ ترناتیو ایت رفرا باقی عمر خود را چه 

کنند؟ آن هم نسهی که در را  مبارز  طبراتی و پیشبرد امر 

سوسیا یسم تمام زندگی و امکاناع خود را وقر کرد  است که یک 

نسل انرالبی نویت موجود میمان همینه ا  ممکت است با د  نفر آنها 

 !برابری نکند

بنابرایت طرد و لذف ایت رفرا از فضای مبارزاتی نه امری منطری 

و نه انسانی است، ایت می شود نرطه مرابل آن لرف نسل پیشیت 

! انرالبی که به اشتبا  فکر می کند نسل نویت چیمی در چنته ندارد

ممکت است مامور رژیم باشد یا فردی بی اخالق است، صرفاً بدیت 

جهت که در جمهوری اسالمی پرور  پیدا کرد  است که ایت فبش 

 !آخری را اینجانب نیم از سوی عد  ای نارفیق نو  جان کرد  ام

لال با تمام ایت اوصاف باید معترف بود که درون صفوف نسل 

نویت انرالبی هم کم نیستند جوانانی که اساساً در  اشتباهی از امر 

سوسیا یسم داشته و ایت را به رالتی می توان از رو  های 

مبارزاتی ای که کشر کرد  اند دریافت نمود که سیاست خالصی 

. فرهنگی کمونیسم کارگری نیم به نوعی مادر تمامی آنها بود  است

به معنای کارگری )به یک تعبیر و بر اسا  ایت سیاست غیر طبراتی

بسیاری درون صفوف چپ و کمونیست قرار گرفته اند که (  آن
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اصالً پایگا  طبراتی شان ربطی به انرالد از نوع سوسیا یستی آن 

ندارد که دست بر قضا خود منصور لکمت یعنی پایه گذار سیاست 

خالصی فرهنگی در جمو  اسطور  بورژوازی مهی مترقی، به 

شکل گیری ایت جریاناع و جذد افراد ایت چنینی به دقت پرداخته 

 .است

می خواهم بگویم نمی شود، صرف اشتباهاتی که نسل گذشته انرالبی 

انجام داد  و به نوعی هنوز هم آنرا تداوم می بخشد، کهیه آنها را از 

کنار خود لذف نمود  و بر اسا  یک در  سیاسی بر اسا  تمایم 

نسل ها، رد کمونیست هایی چون تعداد زیادی از کمونیست های 

صورتی و بنفش به صرف هم نسهی بودن به دورن صفوف خود را  

 !داد

 

 !اسلحه ای که بین دوست و دشمن تمایز قائل می شود

لکایت نشریه آ ترناتیو در برخورد بیت نسل نویت انرالبی و نسل 

گذشته به مانند استفاد  از سالح نرد به مانند بمب اتم است، یعنی تر 

و خشک را با هم می سوزاند، در ایت راستا باید اشار  داشت در 

تعییت انتخاد نوع اسهبه در بیت مبارزیت چریک که معترد بودند که 

سالح چریک باید ساللی باشد که بتواند بیت دوست و دشمت تمایم 

قائل شود، اما نرد آ ترناتیو در ایت راستا نه که رنگ را با قهم بر 

کاغذ بنشاند، که تو گویی همچون شیشه مرکبی است که بر روی 

 .کاغذ می شکند

 

 !شلیک! هدف

در آخر ببثم می خواهم اشار  کنم که بسیاری از رفرای نسل گذشته 

انرالبی همچنان پتانسیل و آمادگی آن را دارند که بتوانند دوشادو  

نسل نویت به مبارز  بپردازند، چرا که بسیاری از آنها با داشتت 

انرژی مثبت بعد از چندیت دهه مبارز ، فاقد قدرع ارائه دستگا  

تبهیهی نویت و خوانا با جامعه هستند و همکاری آنها با شبه 

سازمانهای موجود، در بسیاری موارد تنها از ایت روی است که در 

برابر ایشان چیمی جم آ ترناتیو های عرب افتاد  کنونی وجود ندارد، 

نسل نویت اگر می خواهد در ایت را  خدماتی ارائه دهد باید زمینه 

ساز ارائه چنیت امری باشد و ایت نیم میسر نیست جم در هم کوبیدن 

آ ترناتیوهای چپ موجود، که سکت های موجود به نام سازمانهای 

چپ را همچنان و کژ دار و مریض زند  نگه داشته اند، و نیم به 

دالیل بسیاری که پار  ای از آنها در باالتر گفته شد نمی توانند فراتر 

از چیمی که هستند بروند و بدیت شکل یک سازمان و میمان باالیی 

از کادرها را در کنسرو افکار خویش نگا  داشته اند، برای چنیت 

امری باید، استراتژی های موجود را که بسیاری از آنها در یک 

کهیت می گنجند را در هم کوبید که، متاسفانه رفرای نشریه آ ترناتیو 

در ایت راستا به شدع کم کار بود  و تنها در نرد ایت سیاست ها، 

دست بر روی لمبی تبت عنوان کمونیست کارگری گذاشته اند که 

بدون وجود نشریه آ ترناتیو هم بوی ا رلمت آن از دور به مشام می 

 .رسید

پیشنهاد مت به ایت رفرا ایت است؛ لاال که نشریه از استربال باالیی 

برخوردار است، بهتر می باشد تا سالح نرد خود بر روی نظریه ها 

 .و نظریه پردازان موجود و نه بدنه الماد و سازمانها بکشید

در ایت راستا و در پایان، آوردن جمهه ای از رفیق مائو به عنوان 

 :آرایه ای ادبی شاید خا ی از  طر نباشد

 

 !مــقــرهــای فــرمــانــدهــی را بــمــبــاران کــنــیــد
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مرداد ما  امسال روی سایت کهمه مطهبی درج شد   03در تاریخ 

تشکیل سندیکاهای مسترل ، تنها را  دفاع از "  :  است با ایت عنوان 

نردی بر ایت ."  لروق کارگران در اوراع نابسامان فعهی است

ابتدا مروری داشته باشیم به .  مطهب از چند جهت رروری است

. اوراع و الوال  یبرا ها و اصالح طهبان در گذشته تا به امروز

اگر چه از سر استیصال در جامعه به لاشیه راند  شد  اند، هر چند 

هراز گاهی با متوسل شدن به سوژ  و آ ترناتیویی می خواهند از ایت 

. شرایط و ببرانی که دامنگیرشان شد  است، به شکهی رهایی یابند

ریا کاری اصالح طهبان با مطرح کردن ررورع تشکیل سندیکای 

مسترل کارگران اوجی از نهایت بیشرمی ایت جناح را میرساند که 

چردر سریع کارنامه اعمال ننگیت خود را در قبال جنبش کارگری و 

کارگران فرامو  نمود ، و اکنون با را  نشان دادن به کارگران با 

در ترابل با (  در لا یکه دایه د سوز تر از مادر شد )  وقالت تمام 

رقیب تا دندان مسهبش که هر دو یک منفعت مشتر  را دنبال می 

 . کنند می خواهد با گرفتت لمایت از طبره کارگر عرض اندام نماید

 

اصالح طهبان که تا قبل از انتخاباع ریاست جمهوری دهم ایران در 

بت بست کامل و تناقضاع استراتژیکی و سیاسی بسر میبردند با 

 لمایت از موسوی و کروبی و انتخاد آنها به عنوان نمایندگان خود

تال  نمودند بار دیگر موجودیت و بازگشت خود را با طرح شعار 

به اصل و "  نه یک کهمه کم و نه یک کهمه زیاد"جمهوری اسالمی 

نصب ارتجاعی خود که همانا لفظ نظام سرکوبگر اسالمی بود به 

آنها برای تغییر لاکمیت در قدرع نیامد  بودند در .  ثبت برسانند

لا یکه خود را بخشی از ایت لاکمیت دانسته و به سهمی از قدرع 

د خو  کرد  بودند، و با لفظ منفعت بورژوایی در هممیستی 

هر . )  مسا مت آمیم با به بند کشیدن جامعه به لیاع خود ادامه دهند

چند تعدادی از چپها هم به اصالح طهبان متوهم هستند، و معترد بر 

اصالح طهبان دو تی و  یبرا ها با ناکارآمدی "  ایت هستند که 

استراتژیشان چند شره خواهند شد بخشی با غرو ند و به ناچار به 

یک استراتژی انرالبی با مبوریت مبارز  متشکل جنبش کارگری 

 ."که هدفش پایان دادن به رژیم اسالمی است خواهند پیوست

بنظر می آید ایت چپ نه تنها ماهیت و جنایاع مرتکب شد   یبرا ها و 

اصالح طهبان را می خواهد به فراموشی بسپارد بهکه با ایت تبهیل 

میرود که در همسویی استراتژیکی با  یبرا ها و اصالح طهبان قرار 

 .(گیرد

اما موفریت المدی نژاد در انتخاباع و لمایت قاطعانه خامنه ای از 

او تمامی نرشه های  یبرا ها و اصالح طهبان را نرش بر آد نمود و 

جنبش عظیم تود  ای که .  آنها دوبار  به سر جای او شان بر گشتند

بعد از انتخاباع به را  افتاد در ابتدا به بهانه ترهب انتخاباتی شروع 

شد اما خیهی سریع از ایت مرلهه به درستی عبور نمود و نشان داد 

که ایت اعتراراع ریشه های عمیرتر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی 

 یبرا ها و .  مردم خیهی زود از تمامی ایت جنالها عبور نمودند.  دارد

اصالح طهبان در پی ایت بر آمدند با رهبر تراشی، رهبریت لرکت 

اعتراری تود  ها را بدست بگیرند و چه افرادی بهتر از موسوی و 

کروبی که قبل از انتخاباع هم به قدرع گیری دوبار  آنها امید بسته 

بودند، اما لضور تود  ها با مطرح کردن شعارهای رادیکال روز 

به روز در صبنه خود را نشان می داد و جامعه آبستت وقوع هر 

اوج ایت اعتراراع ششم دی ما  .  نوع تغییر و تبول انرالبی بود

یعنی روز عاشورا بود که بعد از آن دیگر سیل بیانیه های چند نفر  

و نیم نامه های سرزنشی  یبرا ها به صورع آشکار نه به سوی 

لکومت که به سوی مردم معترض روان شد که چرا تود  ها 

جا ب .  خشونت به خرج می دهند و اعتراض باید مسا مت آمیم باشد

اینجاست که همیت سردمداران  یبرا ی در جریان خیم  تود  ها در 

سال قبل از جنبش تود  ای به د یل ماهیت طبراتیشان و اینکه نمی 

خواستند به سیستم نظام جمهوری اسالمی خدشه ای وارد آید اهمیتی 

به انتخاد مردم برای سرنگونی جمهوری اسالمی نگذاشتند و 

مردمی که اینبار با اراد  خود سرنگونی رژیم را انتخاد نمود  

اما همیت .  بودند را به جرم اعمال خشونت تربی  و مبکوم می کردند

آقایان در برابر تمامی خشونت هایی که زاد  همیت سیستم ظا مانه 

سرمایه داری است سکوع کردند و لتی آن را تا لدودی برای 

در مجموع اصالح طهبان ایت را هدف خود .  جامعه طبیعی دانستند

قرار داد  بودند، از طریق نیروی مردم و مهار کردن خواسته 

 از تشکیل سندیکای مستقل کارگران بار دیگر، ریاکاری اصالح طلبان در دفاع

 لهرام یوسفی

 

 !زنــده بــاد انــقــالبـــــ

 !ســازشـــــ هـــــرگــــز
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هایشان به جناح مرابل فشار وارد کنند اما با وجود تسهط نسبی آنها و 

" انرالبی"کنترل اعتراراع، لضور میهیونی مردم و چشم انداز 

 .تغییر رویه اصالح طهبان گردید  وجود داشت، باعث  که

بهمت هم برای جناح چپ  22جنبش اعتراری تود  ها بعد از 

عهت سکوع چپ .  کارگری و هم برای  یبرا ها با سکوع مواجه شد

را می توان در عدم استراتژی روشت و مشخص و نیم عدم لضور 

 یبرا ها رمت اینکه ایت سکوع .  متشکل طبره کارگر جستجو نمود

برایشان معنی داشت اما تر  و ولشت از وقوع و وقایع عظیمتری 

و با نیرویی که عامل ایت لرکت و وقایع باشد آشنایی .  را داشتند

و از ایت رو آگاهانه به سرای ایت نیروی عظیم رفتند و در .  داشتند

باد ببران اقتصادی و تاثیر  بر ورعیت فالکت بار ایت نیروی 

آنها خطاد به بعضی همکارانشان نوشتند .  اجتماعی مرا ه ها نوشتند

که چرا هوای کارگران را ندارید و تنها از طبره متوسط سخت به 

میان می آورید، ما اگر لرفی در ایت زمینه نداشته باشیم به کهی 

و همچنانکه دیدیم بخصوص در دور  . باخته ایم، پس باید کاری کرد

تعییت دستممدها و نیم در آستانه اول ما  می همان سال سیل توصیه 

 .نامه ها و اظهار تاسر از جانب آنها به سوی طبره کارگر روانه شد

در جریان رشد مبارزاع کارگری در چند سال گذشته و ایجاد 

تشکههای کارگری، فعا یت و سوسیا یستهای جنبش کارگری در 

اما با .  پیشبرد مبارزاع و سمت و سو دادن آن دست باال را داشتند

اعتالی جنبش تود  ای که میهیونها نفر از تود  های مردم را در بر 

میگرفت و همه گیر شدن مبارزاع پس از انتخاباع ، ایت گرایش در 

مرایسه با جنبش عظیم تود  ای نتوانست عرض اندام نماید، و به 

با تداوم ببران سیاسی جامعه و مشخص شدن ایت .  لاشیه رفت

که تود  ها از هر فرصتی برای نشان دادن اعتراض عمهی  واقعیت 

شان استفاد  خواهند کرد، جناح چپ جنبش کارگری خط جدیدی که 

با شرایط موجود مطابرت داشته باشد، بروز نداد و ایت مسئهه جنبش 

ا بته ایت موقعیتی که .  قرار داد کارگری را در موقعیت پاییت دستی

جنبش کارگری پیدا نمود کامال باد طبع جنالهای  یبرا ی بود 

همه ی جناح های  یبرا ی در جریان ببران جنبش تود  ای  زیرا،

، طبره کارگر را با مطا باع رعیر و مهار شد  ای می  88

خواستند که هم بتوانند از آن به عنوان ابمار فشارعهیه دو ت استفاد  

آنها نه فرط در جریان .  کنند و هم خطری متوجه سرمایه داری نباشد

ببران انرالبی بهکه در بیشتر مواقع جنبش کارگری را در لاشیه و 

در قا ب مطا باع اقتصادی رفرمیستی می خواهند تا خطری از 

بنابرایت هر آ ترناتیو سیاسی و .  طرف کارگران، آنها را تهدید نکند

اقتصادی از جانب جنبش کارگری که در راستای منافع طبره کارگر 

 یبرال ها نمی خواهند .  قرار بگیرد، برای آنها بشدع خطرنا  است

بطور مسترل وارد میدان مبارز  با  که نمایندگان کارگران

اقتصادی همه جانبه ی خود   -سیاسی بورژوازی گردند و مطا باع

را بیان کنند، تا در چنیت ورعیتی تود  ها و دیگر کارگران لق 

کما اینکه در جریان جنبش مردمی  .انتخاد دیگری نداشته باشند

سبم به سرکردگی موسوی و کروبی از گرایشاع راست کم نبودند 

که رمت اینکه به لمایت از ایت جنبش پرداختند تال  نمودند تا با 

رهنمودهای خود جنبش کارگری را به عنوان جمئی ازجنبش سبم و 

آنها معترد بودند که شرط موفریت .  یا زیر مجموعه آن قرار دهند

مطا باع و   به  بیشتر آن و توجه  جنبش گستردگی و فراگیری هرچه

لروق گرو  های اجتماعی و رعایت انصاف و عدا ت است، در آن 

توسط لکومت   رفتاری که  صورع جنبش سبم نیم نمیتواند نسبت به

با کارگران و معهمان و بطور مشخص تر با زندانی کردن رهبران 

و شرکت والد با سکوع یا انفعال برخورد کند   سندیکاهای هفت تپه

اما ایت آقایان .  مطا باع بر لق ممدبگیران  ب فرو بندد  یا نسبت به

اصالح طهب و سردمدار جنبش سبم از تر  فراگیر شدن جنبش 

تود  ای لتی قادر نبودند نصای  دوستان گرایشاع راستشان را هم 

آنها نمی خواستند قبول کنند که رهبران جنبش سبم .  گو  دهند

همان هایی هستند، که هیچ کدام از تشکل های کارگری را به 

رسمیت نشناختند و در دوران لاکمیت شان، مانند دیگر سرمایه 

داران فرر و تنگ دستی را برای کارگران به ارمغان آوردند و نه 

تنها مانع سرکود جنبش کارگری نشدند بهکه خود از سرکوبگران 

دو ت اصالح طهبان نیم به هیچ یک از کارگران .  ایت جنبش بودند

مجوز ایجاد تشکل نداد و جوابگوی هیچیک از مطا باع کارگران 

 .نشد

الزم است با توجه به نرشی که اصالح طهبان در دور  هشت سا ه 

اصاللاع خاتمی با دور  هشت سا ه سازندگی و تعدیل نیرو 

و الزم است با مروری بر ایت .  رفسنجانی داشتند نظری بیافکنیم

سا ها مشخص شود که چه تاثیراع و نتایج مخربی در زندگی 

شاید باعث شود که جناح اصالح طهبان و .  کارگران داشته است

 یبرا ها به لافظه تاریخی خود و اعمال ننگینشان که جم سیه روزی 

و بی خانمانی برای آلاد جامعه ایران را در بر نداشته مراجعه 

نمایند، و سعی نکنند با ارائه آ ترناتیوها و طرلهای مختهر خود را 

 .   ناجی طبره کارگر ایران معرفی نمایند

استراتژی که دور  هشت سا ه سازندگی، به نام توسعه اقتصادی در 

دستور کار خود قرار داد مناسباع ایجاد شد  در ایت رابطه کامال به 

ایت  .زیان طبراع فرودست جامعه و به نفع بورژوازی رقم خورد

استراتژی در خدمت انباشت بیشتر سرمایه در دور  پس از جنگ 

بود؛ یعنی وظیفه ایی که عامالن بورژوازی برای رشد و توسعه 

اقتصادی کشور تعریر کرد  بودند بیشتریت منفعت را در ایت راستا 

  . عاید خود نمودند

ها برای گستر   تریت شگردهایی که در ایت برنامه یکی از مهم

های سازندگی و اصاللاع  انباشت سرمایه در دستور کار دو ت

قرار گرفت عبارع بود از بازبینی در نیروی کار به نفع صالبان 

سرمایه های خصوصی و دو تی که بتواند بیشتریت سود را عاید آنها 

سازی تدریجی  مبرق شدن چنیت اهدافی تنها به یمت  ارزان.  بنماید

خود  نوبه   نیروی کار امکانپذیر بود و ارزان سازی نیروی کار به

 .سازی نیروی کار به وقوع پیوست از مجرای موقتی

های  سازی نیروی کار در سا یان پس از جنگ در بخش تاریخ موقتی

گوناگون اقتصادی با مرالل متنوع و بمراتب مختهری انجام گرفت، 

نظر از  توان چند مرلهه مشتر  را، صرف رسد می اما به نظر می

های گوناگون، در همه صنایع بمرگ و کهیدی شناسایی  بندی زمان

 .نمود
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سازی نیروی کار عبارع بود از  ابتدا الزمه اجرایی تبرق موقتی

های  سازی  های زودهنگام اختیاری و بازخرید سازی  بازنشسته

های گوناگون دو تی که تا پیش از ایت به  اجباری کارکنان بخش

واسطه رابطه استخدامیشان با دو ت از امنیت شغهی برخوردار 

چه بازنشستگی زودهنگام و چه بازخرید اجباری، هر دو، با .  بودند

هدف ترهیل در نیروی کار ثابت و دائمی بود؛ بدیت منوال بار تعدیل 

نیروی انسانی دو تی را به تمامی بر دو  اقشار پاییت و تود  های 

مثالً تعداد کارگران دارای قرارداد استخدام .  داد فرودست قرار می

رسمی در بعضی صنایع بمرگ از تعداد بیشمار باال به تعداد 

 .کاهش یافت ٦٨٣٨مبدودی در سال 

ها  سازی سازی نیروی کار را بخش وسیعی از خصوصی موقتی

های اقتصادی اصالً مانعی قانونی  در برخی بخش.  فراهم کردند

خصوصی سازیها کل بدنه .  سازی وجود نداشت برای خصوصی

سازی نیروی کار و  نهادینه نمودن موقت .  دو ت را دربرگرفت

تأمیت نیروی انسانی را، 

های پیمانکاری  شرکت

هیچگونه .  فراهم کردند

آمار رسمی دربار  تعداد 

ها در  ایت نوع از شرکت

اقتصاد ایران وجود 

  ندارد، بخشی از تاز 

واردان به بازار کار، 

ای از نیروی  بخش عمد 

کاری که به استخدام 

های پیمانکاری  شرکت

تأمیت نیروی انسانی 

ند همان   آمد می در

هایی بودند که  نیرو

مشمول بازنشستگی 

های  شرکت.  زودهنگام و بازخریدهای اجباری قرار گرفته بودند

پیمانکاری تأمیت نیروی انسانی در لریرت دالالن در روابط کار 

ها  از مسئوالن ارشد  ای از صالبان ایت شرکت بخش عمد .  هستند

وزراع کار میباشند که به نمایندگی از کارفرماهای دو تی یا 

خصوصی اصهی به تدار  بهتریت نوع قرارداد کاری به نفع 

وجه مشخصه .  کارفرمایان و به زیان کارگران مبادرع می ورزند

های پیمانکاری تأمیت نیروی  نوع استخدام نیروی کار توسط شرکت

بودن قرارداد استخدامی که  انسانی عبارع بود  است از موقتی

قانون کار ارتجاعی   .سازد می بهر   کارگران را از امنیت شغهی بی

جمهوری اسالمی نه فرط به انعراد قراردادهای موقت رسمیت 

های اخراج کارگران در قرارداد موقت را از  دهد بهکه زمینه می

ایت گونه بود که اصطاللاتی چون .  کند جنبه لروقی بسیار سهل می

کارگر قراردادی، کارگر قرارداد سفیدامضا، کارگر روزممد، 

قرارداد، کارگر ساعتی، کارگر پیمانی شکل گرفت و  کارگر بی

 .باعث شد ثروتهای نجومی برای سرمایه آفرید  شود

سازی نیروی کار طی سا یان پس از جنگ صببت  وقتی از ارزان 

ای بود که در  سازی نیروی کار در واقع پروژ  به میان می آید ارزان

دو ت سازندگی به اجرا در آمد و در دو ت اصاللاع با بیرلمانه 

های نهم و دهم به نفع همه  تریت شکل ادامه یافت و در دو ت

ا خصوص بورژوازی نظامی  های بورژوازی و عهی فراکسیون

لال، دو ت اصاللاع که با  درعیت.  برداری قرار گرفت مورد بهر 

های پس از  شعار ترویت جامعه مدنی به صبنه آمد مثل همه دو ت

یابی کارگرانی که  انرالد کوشید مانعی باشد در برابر تشکل

خواستند در مرابل ایت روندهای بشدع استثمار گرانه و رد   می

اعتراض و مبارز  بر عهیه اینهمه نابرابری .  کارگری مراومت کنند

را باید نیروی تود  های کارگر با نیروی متبدشان به پیش میبردند 

های کارگری بهتریت ابمار اعتراری کارگران به ورع  که تشکل

 .موجودشان و دفاع از منافع طبراتیشان میباشد

در ایران پس از انرالد دو ت اصاللاع یکی از دو تهای رد 

طهب را به عهل لروقی از  های اصالح تشکل بود که سندیکا یست

بهر   یابی بی لق تشکل

ساخت و اند  مماشاتی 

نیم که بکار میبرد 

ابماری برای جهب 

موافرت سازمان جهانی 

کار بود که ررایتش از 

های  نبو  استررار تشکل

مسترل کارگری اصالً 

شرطهای  یکی از پیش

پیوستت به سازمان 

. تجارع جهانی است

جهو فعا یت سیاسی تمام 

جریاناتی که مخا فش 

دو ت .  بودند گرفت

اصاللاع به عهت 

های  تبعیت از برنامه های نئو یبرا ی جامعه مدنی را تا سط  اتاق

بازرگانی و نشریاع دوم خردادی ترهیل داد  بود و آگاهانه مانع ایجاد 

ها و شوراهای مسترل کارگری شد که باید بخشی از جامعه  سندیکا

 .آمدند  مدنی به لساد می

در واقع استراتژی اقتصادی خاصی در دور  پس از جنگ در  

اصطالح سازندگی و اصاللاع در دستور کار قرار   های به دو ت

گیری و ایفای نرش دو طبره  اجرای ایت استراتژی به شکل.  گرفت

یک طبره کارگر که منبع تأمیت نیروی کار .  اجتماعی نیاز داشت

ارزان باشد و یک طبره بورژوازی که عامل اصهی انباشت هر چه 

زمانیکه امنیت شغهی از بخش عظیمی از .  بیشتر سرمایه شود

سازی  صالبان نیروی کار باز پس گرفته شد، را  برای ارزان

ایت مروری است بر اعمال ننگیت .  نیروی کار در عمل باز شد

و .  اصالح طهبان و  یبرا ها در دور  ای که در را  لکومت بودند

اکنون که در لاشیه قرار گرفته اند می خواهند از نیروی اصهی 

لمایت بگیرند که آنهم نیروی کارگران است و کارگران تنها طبره 

ایی هستند که قادر اند بهر شکل ممکت تغییر و تبوالتی در جامعه 

 پــل کــالــج
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 . ایجاد نمایند

زمانی که جنبش تود  ای مردمی به را  افتاد و میهیونها انسان به 

جان آمد  از استبداد هار جمهوری اسالمی به خیابانها ریختند هر 

چند طبره کارگر به عنوان یک طبره ظاهر نشد اما بسیاری از آن 

جمعیت میهیونی را تود  های کارگر و زلمتکشی شامل میشد که با 

شعارها ی رادیکال در پی باز نمودن فضای سیاسی بودند که بتوانند 

با بر قرار کردن درجه ای از دمکراسی تود  های فرودست را 

بسیج و سازمان دهند و قطعا طبره کارگر در فضای باز شد  امکان 

در آن .  بیشتر و سریعتری برای ایجاد تشکههایش پیدا می نماید

شرایط سر دمداران اصالح طهب و  یبرال از هرا  بخطر افتادن 

موجودیت جمهوری اسالمی بر لرکت انرالبی تود  ها ترمم زدند و 

با ایت عمل جناح کوتادچیان را ترویت نمودند که نه تنها تود  های 

مردم را بهکه جنبش کارگری را با تمام قوا ونیرویش سرکود نماید 

و رهبران صادق و خوشنام جنبش را فرط بجرم ایجاد تشکل یابی به 

ایت آقایان مدعی ایجاد تشکههای مسترل کارگری دستشان .  بند بکشند

به خون و اینهمه جنایاتی که جمهوری اسالمی به تود  های مردم و 

طبره کارگر روا داشته است آغشته است به ایت د یل که خود بخشی 

اگرچه به لاشیه راند  شد  اند اما همیشه .  از قدرع لاکمه میباشند

ایت .  در اجرای سیاستهای بورژوازی ایران نرش ایفاء نمود  اند

شعار و سیاستهای ممورانه مدعی شدن ایجاد تشکههای مسترل 

کارگری برای کارگران از کجا ناشی میشود و پشت آن چه نهفته 

 .است قابل ببث است

اصالح طهبان بدرستی می دانند که لمایت و توهم مردم نسبت به 

آنها کم رنگ شد  است و با گذشت زمان نیم رویکردها و ماهیت 

سازشکارانه آنها، فاصهه بیشتری با تود  های مردم ایجاد کرد  

بنابرایت، در پی آ ترناتیوی بر آمد  اند که بتوانند در آیند  نه  .است

 . چندان دور با بکارگیری آن آخریت شانس خود را امتبان نمایند

جامعه ایران بر اثر ببرانهای شدید اقتصادی و سیاسی و گرانی 

سرسام آوری که سط  معیشت آلاد جامعه بویژ  تود  های کارگر و 

. زلمتکش را با خطر جدی مواجه ساخته، آبستت لوادث است

شاخک های اصالح طهبان در مرابل جنبش کارگری و امکان با رو  

آن برای به میدان آمدن لسا  شد  و بر ایت مبنا تال  می کنند تا با 

جنبش کارگری وارد معامهه شوند و آنرا به دامان خود بکشانند آنها 

و با توسل به . به هیچ وجه صر مسترهی برای کارگران نمی خواهند

نیروی ایت طبره که تنها نیروی آزاد کنند  جامعه و پیام آور نان ، 

اما اصالح .  آزادی  و دمکراسی است می خواهند به قدرع برسند

طهبان رسوا و ورشکسته باید ایت لریرت را در  کرد  باشند، که 

امروز لتی ایجاد تشکل های مسترل کارگری نیم با ایت مبارز  گر  

که همیشه مسئهه اصهی کارگران بود  و )خورد  و در را  ایجاد آن 

ناچارند با استبداد دست (  هست و در ایت دوران نیم برجسته تر شد 

با توجه به مناسباع سرمایه داری در ایران؛ طبره .  و پنجه نرم کنند

ی بورژوازی ایران با هر جنالی از  یبرا ها و اصالح طهبان گرفته 

تا جناح کودتاچیان تعریر شود طبره یی تماماً ارتجاعی و رد 

اینکه کدام جناح اکنون در قدرع است و یا کدامیک .  انرالبی است

در هر شکل .  قبهت بود  اند، تغییری در صورع مسئهه ایجاد نمی کند

ممکت طبره کارگر برای تبرق تشکههای تود  ای و یا تعرض به کل 

نظام سرمایه داری ایران بطور قطع با آنها درگیر مبارز  ایی آشتی 

اصالح طهبان به عنوان یک بخش از ایت بورژوازی .  ناپذیر است

در ایت جدال طبراتی بطور قطع در رد  دشمنان طبراتی طبره کارگر 

خواهند بود نه لامیانی که امروز سنگ تشکههای مسترل را برای 

 .  آنها به سینه میمنند
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با یک جمعبندی و مروری کوتا  به اوراع جنبش کیارگیری بیوییژ  

از دور  دو تهای رفسنجانی و خیاتیمیی تیبیت عینیوان سیازنیدگیی و 

اصاللاع تا کنون شاید بتوان تا لدودی به رعفهای آن در رابطه با 

میمان سازمانیابی کارگران و نرشی که تشکههای تود  ای موجود در 

هیاییی کیه اسیا   تریت مؤ فه از مهم.  انجام ایت امر داشته اند پرداخت

برنامه های هر دو دو ت رفسنجانی و خاتمی را شامل میشد ایت بیود 

که یکی با برنامه سازندگیی و تیعیدییل نیییرو و دییگیری بیا بیرنیامیه 

اصاللاع به میدان آمدند، در واقع یک سیاست مشتر  با دو برنامه 

عیمیهیی شیدن . متفاوع که هر دو در خدمت انباشت بیشتر سرمایه بود

ایت انباشت در سطبی که سرمایه انیتیظیار آن را داشیت، بیدون در 

نظر گرفتت نفع صالبان سرمایه های خصوصی و دو یتیی و ارزان 

عمهی شدن برنامه های رد .نمودن نیروی کار کارگر امکانپذیر نبود

کارگری و ارتجاعی ایت دو دو ت مستهمم یک پیروسیه تیدرییجیی و 

استراتژیکی بود، و متبرق شدن ایت پروسیه بیدون خیانیه خیرابیی و 

 . لمهه به سط  معیشت کارگران نمی توانست به سرانجام برسد

قراردادهای موقت نیروی کار از سا های پس از جنگ در بخشیهیای 

مختهر صنایع و مراکم اقتصادی شروع شد وبیشتریت بخشها را در 

صنایع بمرگ و کهیدی مثل نفت و گاز و آد و برق و میخیابیراع و 

در دوران رفسنجانیی طیرح تیعیدییل .  خودرو سازی را در بر گرفت

نیرو سبب شد بسیاری از کارگران بویژ  در صنایع کیهیییدی از رد  

استخدامهای رسمیی خیارج شید  و ریمیت تیریهیییل ییافیتیت بیه شیکیل 

کارگرهای قراردادی بدون هیچ ممایا و امنیت شغهی به کار گیمیارد  

تیعیداد کیارگیران دارای قیرارداد اسیتیخیدام :  به عنوان میثیال .  شوند

رسمی در صنعت نفت از لدود  پنجا  همار نفر به باال پس از جنگ 

 .به لدود پنج همار نفر کاهش یافت

قراردادهای موقت کار، زمینه را برای ظهور شرکتهای پیمانیکیاری 

ایت شرکتها نیروهای کار تاز  وارد را . در سط  وسیعی فراهم نمود

به بازار کار، استخدام می نمود در واقیع بسیییاری از اییت نیییروهیا 

کارگرانی بودند که کار دائمی خود را از دست داد  بودند یا مشمیول 

شیرکیتیهیای .  بازنشستگی و باز خرید اجباری و زودر  شید  بیودنید

پیمانی در واقع واسطه گران بیت دو ت و سرمایه داران و بازار کار 

صالبان ایت شرکتها در ارتباط تنگاتنیگ بیا مسیئیوالن بیاالی .  بودند

وزراع کار و امور اجتماعی و یا خود بخشی از دسیت انیدر کیاران 

آنها با تدار  بهتریت نوع قیراردادهیای کیاری بیه نیفیع .  دو تی بودند

کارفرماهای خصوصی و دو تی، کارگران را در بدتریت شراییط بیه 

و تیوانسیتینید بیا بیرقیراری قیراردادهیای میوقیت .  استثمار در آوردند

استخدام رسمی کارگران را منیتیفیی نیمیود ، و کیارگیران را ریمیت 

 .استثمار بیشتربا نا امنی شغهی روبرو سازند

قانون کار ارتجاعی جمهوری اسالمی بر مبنای ایت تغییر و تبوالع 

نیروی کار و خصوصی سازیها تغییر کرد  به انیعیریاد قیراردادهیای 

های اخراج کارگران در آن را سیاد   دهد تا زمینه موقت رسمیت می

بیه اییت صیورع بیود کیه اصیطیاللیاتیی چیون کیارگیر .  کرد  بیاشید

قراردادی، کارگر قرارداد سفیییدامضیاء، کیارگیر روزمیمد، وغیییر  

شکل گرفت و دست و بال صالبان سرمایه را بیاز گیذاشیت بیه هیر 

اییت نیوع از  . شکل ممکت که اراد  کنند کارگران را استثمار نمیایینید

امکان انباشت سرمایه را بیرای بیورژوازی دو یتیی و کار باالتریت 

خصوصی ایجاد نمود و بدتریت شراییط کیار و میعیییشیتیی را بیرای 

اوراع کارگران در سا یان پیس از جینیگ و   . کارگران هموار کرد

ازجمهه در دور  اصاللاع به واسطه همییت قیراردادهیای میوقیت و 

 . وخیم تر شد سازی نیروی کار ارزان

سازی نیروی کیار در  طرح ارتجاعی و بشدع استثمارگرانه ارزان 

ای بود که در دو ت سازندگی رفسنجانی مهر خیود  را  واقع پروژ 

بر جامعه و نیروی کار طبره کارگر کوبید و در دو ت اصاللاع بیه 

های نهم و دهم و بیه نیفیع  بدتریت شکل ممکت ادامه یافت و در دو ت

کل بورژوازی ایران از طرف دو ت نظامی المدی نژاد مورد بهر  

لیال، دو یت اصیاللیاع کیه بیا شیعیار  درعییت.  برداری قرار گرفت 

هیای  اصاللاع و ترویت جامعه مدنی به میدان آمد میثیل هیمیه دو یت

ییابیی  سرمایه پس از انرالد کوشید موانیعیی جیدی در بیرابیر تشیکیل

اما کارگران برای اعیتیراض بیه وریع .  مسترل کارگری ایجاد نماید

دور  اصیاللیاع .  موجودشان  چار  ای جم متشکیل شیدن نیداشیتینید

برای آنهایی که منفعت خود را در اصیالح طیهیبیان و لیکیومیتیشیان  

جستجو میکردند درهای نعمت و انباشت سرمایه به فمونیی بیاز شید 

اما برای طبره کارگر و تود  های زلمتکش یکی از نکبت بیارتیرییت 

دورانی بود که تا به امروز تاوان آن را با بیکاری روز افمون، فیریر 

 !در گرو چه راهکارهایی است ،سازماندهی و ایجاد تشکلهای کارگری

 سبر صبا
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امیا .  و فالکت، بی خانمانی، سرکود و شکنجه و زندان پس مییدهینید

هم برای بورژوازی اصالح طهب سرمایه های کالنی را آفرید و هیم 

به شکل تجمع ثروتهایی با ارقام نجومی از طریق جناح المدی نیژاد 

و خامنه ای با ترویت ارگانهای سرکوبگر نظامیی بیه ابیماری بیرای 

 . سرکود تود  های ستمدید  بدل شد  است

ر برابر تمام فجایعی که دور  اصاللیاع و سیازنیدگیی خیاتیمیی و د 

رفسنجانی در امر سود آوری بیشتر به کارگران تیبیمیییل نیمیودنید ،  

کارگران چار  ای جم مبارز  متشکل برعهیه ایت استثمار ولشیییانیه 

در ایت رابطه بود که ایجاد تشکههای تیود  ای .  و بیبرویها را نداشتند

لضور تشکل های میوجیود در جینیبیش کیارگیری، .  ررورع یافت

پیش از هر چیم لاصل میبیارز  طیبیریاتیی کیارگیران در بیرابیر بیی 

به عبارتی، در سال های اخیییر بیه . لروقی نظام سرمایه داری است

دالیل مختهر اجتماعی و اقتصادی، شرایط  و ورعیت کارگران بیه 

بنابرایت، از .  عنوان یک طبره، دستخو  تغییر و تبول گردید  است

یک سو کارگران در پروژ  هیای کیوچیک و بیمرگ صینیعیتیی، بیا 

دستممد ناچیم استثمار شد  و از سوی دییگیر، کیارگیران شیاغیل در 

مراکم مختهر تو یدی با قراردادهای موقت، اخراج و عدم پیرداخیت 

کارگران چار  ای جم میبیارز  بیر عیهیییه . دستممدها مواجه بود  اند

ورع موجودشان ندارند و بهمیت د یل آنیهیا بیه شیییو  هیا و اشیکیال 

تشیكیهیهیا  .  مختهر در برابر ایت بی لروقی، ایستاد  گیی کیرد  ا نید

كارگر  برای طبره کارگر ایران امیری عیاجیل و ریروری بیرای 

تبرق مطا باع اقتصادی و کسب آزادیهای اجتماعی و سیاسیی اشیان 

 .میباشد

ررورع ایجاد تشکل تود  ای بطور روتیت در دور  های گذشته هم 

در دستور کار طبره کارگر ایران بود  اما در طول یک دهه گیذشیتیه 

آنیچیه در به یک امر واقعی و رروری جنبش کارگری تبدییل شید، 

رابطه با تشكل یابى كارگر  صرف نظر از اشكال آن مد نظیر بیود 

آن شكل بگیرد نبو  و میییمان   و گرایشاع موجود باید لول و لو 

که بتوانند ظرف بیییان . استرالل طبراتى كارگران درایت تشکهها است

تود  ا  شیدن تشیكیهیهیا، .  سیاسى طبره کارگر باشند  -منافع اقتصادی

سراسر  شدن مبارزاع، اعالم روشت خواستها و چگونگى پیشیبیرد 

 . مبارزاع بنا به شرایط موجود درجامعه می تواند تابعى از آن باشد

طبره کارگر ایران و رهبران عمهی آن در ایجاد ایت تشکهها با لفظ   

اگیر .  استرالل طبراتیشان تا کنون بهای سنگینی برای آن پرداختیه انید

چه به د یل ممنوعیت لق ایجاد تشکل مستیریل و فشیارهیای پیهیییسیی 

گسترد  در ایت رابطه، مبارز  و تال  کارگران به نتایج دل خوا  و 

مطهود خود نرسید  است؛ اما ایجاد چند تشکل کارگری را بیایید بیه 

عنوان دستاورد بخشی از مبیارز  طیبیریه کیارگیر بیرای رسیییدن بیه 

ایت تشکهها عهی رغم تمیام میوانیع و .  مطا باع خود برسمیت شناخت

مبدودیت های فراوان، در سال های اخیر توانسته اند بدرجه ای در 

 . امر آگا  گری کارگران نرش داشته باشند

طبره کارگر با وجود پراکندگی و عدم انسجام و جدال هر روز  اییی 

که برای براء ا  با سرمایه دارد، امیر تشیکیییل تشیکیهیهیاییش را در 

دستور کار خود دارد و در برابر تمام سرکوبها و بیبروقیهایی که بیا 

تر و عممى راسخ  آن مواجه بود  است جسارتى بمراتب بیشتر، قاطع

اعتراراع کارگری، میمان اعتیصیابیاع .  تر از خود نشان داد  است 

در سطوح مختهر کارخانجاع بیمرگ و کیوچیک بیه میییمان قیابیل 

برا  کارگرانى که بطور روزمیر  .  توجهی در جریان بود  و هست

بیکاری و فرر را تجربه می کنند براستى ساد  نییسیت کیه بیا بیییکیار 

شدنشان و یا لروقهای معوقه چندیت ماهه بهیمیرا  خیانیواد  اهیایشیان 

بتوانند آن شرایط سخت فالکت بار را تبمل نماینید و در طیول اییت 

کیارگیران اییران تیا .  مدع تنها به نیروی مبارزاتی خود تکیه نمیایینید

کنون بارها و بارها ایت نابرابریها را متیبیمیل شید  انید امیا لیاریر 

بیرای ایینیکیه .  نبود  اند در مرابل سرمایه و کارفرماها تسیهیییم شیونید

بتوانیم به یک تبهیل نسبی در رابطیه بیا تشیکیهیهیای تیود  ای تیا بیه 

امروز دست یابیم، الزم است مروری کوتا  به ایت تشیکیهیهیا از بیدو 

كارگر  برا  پاسخ به    فعا یت جنبش   تال . برپایی اشان داشته باشیم

امر ررور  تشکل یابی کارگران خود را درهئیت دو كمیته، ییکیی 

كمیته پى گیر  در را  ایجاد تشكهها  كیارگیر  و دییگیری كیمیییتیه 

هماهنگى برا  کمک به ایجاد تشیكیل كیارگیر  ظیاهیر كیرد كیه بیا 

 فاصهه كمى از هم لدود چند سال پیش تشكیل شدند

برای طبره کیارگیر اییران و کسیانیی کیه در جیرییان شیکیل گیییری 

گیان و   رانینید به ایت واقر هستند کیه .  سندیکای شرکت والد بودند

گان شیوراهیای   به نمایند  یكارگران شركت والد هیچ امید و اعتماد

ند ایجاد سنیدییکیا آ یتیرنیاتیییوی بیود در تیریابیل بیا اسالمی کار نداشت

كار در  یاسالم یسال از تأسیس شوراها 23لدود . شورای اسالمی

 یآورد  تینیهیا هیییچ دسیت   گذشت و ایت شوراها نیهی شركت والد م

شركت را هیم از دسیت  یقدیمی سندیكا یآوردها  دست بهکهنداشتند 

های وابسته به هیییچ عینیوان بیه  در واقع ایت تشکل.  كارگران گرفتند

فرمان كارفرمیا و    به   گان پاسخگو نبودند و تمام و كمال گو   رانند 

ی كارگر، شوراهای اسیالمیی  اتباد میان خانه.  لراست شرکت بودند

و اداراع و وزارع كار باعث شید  بیود کیه شیكیاییت كیارگیران در 

تیمیام شیود و اغیهیب كیارگیران از  اداراع كار به ریرر كیارگیران

  چنیت بود که مطا یبیاع رانینید  ایت .  كردندینظر م شان صرف شكایت

هم انباشته و انباشته میشد؛ مطا باتی از قبیل اریافیه شیدن  یگان رو

دستممد، ممایای مناسب، مسکت، درییافیت بیت کیارگیری بیه میریدار 

های بهداشتی  بندی مشاغل، الداث سرویس کافی، اجرای طرح طبره 

های بهداشیتیی، رفیاهیی و ورزشیی،  درانتهای خطوط، الداث مکان

و  دریافت  با  کار، دریافت شیر برای کاهش ریرر آ یودگیی هیوا

 ...... غیر 

و بیا "  هیئت مؤسس سنیدییکیاهیای کیارگیری" بود  0080اواخر سال 

کار کیه آزادی  ا مههی سازمان بیت ٢٣و  ٣۸های  نامه  استناد بر مراو ه

جیمیعیی را بیرای کشیورهیای  های دسیتیه های کارگری و پیمان تشکل

سیازی  دانست تصمیم گرفتند که با آگا   عضو ایت سازمان ا مامی می

 یگیان و كیارگیران، اقیدام بیه بیازگشیای از رانینید   یگیییر و عضو

را فعا یت کارگری زییادی  آنها . سندیكای کارگران شركت والد کنند

هایی که فعاالن سندیکایی و  گان را از مبارز   و رانند آموز  دادند 

هیا  آن.  کیردنید فعاالن کارگری در گذشته انجام داد  بیودنید، آگیا  میی

هیاییی از قیانیون  ی انسیانیی، بیخیش چنیت آموز  دادن لروق او یه هم

اساسی، روابط کار، قانون کار و لق و لیریوق سینیدییکیاییی را جیم 
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و فیعیا یییت کیارگیری  رهبران عیمیهیی.  برنامه روتیت خود قرار دادند

گیان شیرکیت والید بیا   های زیادی در جیهیت آشینیاییی رانینید  تال 

ا بته كارفرما نیم بیکار ننشسته بود و با كیمی  .  شان انجام دادند لروق

لراست و عوامل شوراهای اسالمی، كارگران و فعا یت را زیر نظر 

كیرد تیا شیایید بیتیوانید یداشت و به هر شکل كیارگیران را تیهیدیید م

عیوامیل .  رفت بازگشایی شود، در نطفه خفه كند را که می یسندیكای

 یگ  هیای هیفیتیه به صورع نامبسیو  در تیمیامیی جیهیسیه یامنیت

 .لضور داشتند

تیری گیرفیت و لیرکیت بیه سیوی   کار سیرعیت بیییش   88از سال 

کار به جایی رسید که بخشی از .  برگماری مجمع عمومی پیش رفت

خواستند هر چه سریعتر مجمع عیمیومیی  گان شرکت والد می  رانند 

سیپیس از طیرییق روزنیامیه و .  برگمار شود و سندیکا شکل بیگیییرد

گیان وجیود   هایی از رانینید  ای که با بخش همچنیت ارتباطاع گسترد 

 08/0/88داشت، بار دیگر مجمع عمومی اعالم شد و برای تیارییخ 

عیمیل  گان جهت لضور در مجمع و انتخیابیاع، دعیوع بیه  از رانند 

هیأع میؤسیس از .  آورد  شد

طریق اعضیای خیود  کیه 

ی مینیاطیق لضیور  در کهییه

گییان و   داشییتیینیید از رانیینیید 

کارکنان درخواست کرد کیه 

نام و کاندیداتوری   برای ثبت

در سندیکا، هر روز  بیا در 

دسییییت داشییییتییییت کییییارع 

شناساییی، فیییش لیریوقیی و 

مورد نیاز، خیود را   مدار 

نام معرفیی و   به مسئول ثبت

. مییدار  را تییبییویییل دهیینیید

اسییتییرییبییال خییوبییی شیید و در 

کنندگان نیم در نیهیاییت تصیمیییم بیه  برگمار.  نام انجام شد  نهایت ثبت

اتمام انتخاباع گرفتند و در ادامه با لضور نمایندگان وزارع کیار و 

پیس از اتیمیام شیمیار  .  شورای تأمیت استان، شمار  آرا آغاز شید

نفر  2مدیر  و   نفر به عنوان هیئت 08آرا، اسامی نمایندگان اعالم و 

ی  به عنوان بازر  انتخاد شدند و در هیمیان روز ، او یییت جیهیسیه

 . مدیر  برگمار شد  هیأع

با اتکاء به تجربه مبارزاع كارگر  در ایران و خصوصا با اعیالم  

تشکل سندیکایی و سیپیس اعیتیصیابیی کیه كیارگیران شیركیت والید 

اتوبوسرانى تهران و لومه برای رسمیت بخشیدن به آن انجام دادند، 

كه با سركود و هجوم به منمل کارگران و دستیگیییر  آنیهیا تیوسیط 

رژیم همرا  شد، به طور واقعى صبت و سیریم اییت كیه امیر اییجیاد 

تشكل كارگر  بوسیهه كارگران متبرق میشود به انجام رسییید و بیر 

ایت باور هم صبه گذاشت كه جدا از ایینیكیه كیارگیران بیدنیبیال كیدام 

بدنبال آن هم سندییکیای .  میدانند   تشكل هستند، ایجاد آن را امر خویش

 . کارگران نیشکر هفت تپه شکل گرفت

كیارگیر     مبارزاع عهنی كه قطعا ی  عرصه از میبیارزاع جینیبیش

است و نیم با در  و شناختی که فعا یت عمهى کارگر در ایت زمییینیه 

از نوع کار و فعا یت دارند و ایت عرصه را عرصه مبارز  جیمیعیی 

می پندارند دراکثر اوقیاع بیا درجیه اییی از فشیار و بیرخیوردهیای 

در اییت شیکیی .  پهیسی برای اختالل در ایت عرصه روبرو بیود  انید

نیست که سرکود پهیسی در سراسر لیییاع نینیگیییت رژییم اسیالمیی 

بیوقفه تا کنون ادامه داشته و در ایت میان هم بیشتیرییت قیربیانیییان از 

کیارگیران فیعیال .  کارگران و فعا یت کارگری را در بر گرفیتیه اسیت

فرط به جرم اینکه می خواهند متشکل شوند و از لق و لروق او یییه 

اشان دفاع نمایند مورد شدیدتریت ریرد و شیتیم و بیی لیرمیتیهیای 

به عنوان نمونیه میی .  سرکوبگران جمهوری اسالمی قرار می گیرند

توان از فعا یت کمیته هماهنگی نام برد فرط به جرم بیر پیاییی میجیمیع 

عمومی ساالنه اشان مورد شدید تریت لمالع و اذییت و آزار قیرار 

سیرسیخیتیى و جسیارع .  گرفتند و سه نفر آنها جدیداً لکم گرفیتیه انید

تسخیر ناپذیر کارگران بارها امتبان خود را در میریابیل تیهیاجیمیاع 

کیارگیران و .  بیرلمانه و ولشیانه جمهوری اسالمی پیس داد  اسیت

رهبران عمهی جنبش کارگری تا کینیون بیه میبیارز  و میریاومیت در 

مرابل بیورژوازی تیا دنیدان 

مسه  ادامه داد  انید، قیطیعیا 

کارگران فرط زمانى انتظار 

میییییرود در مییرییابییل زور و 

شییکیینییجییه و زنییدان تسییهیییییم 

میشوند که هر گونه مبیارز  

هییدف و  و مییرییاومیتییشییان بییى

کییارگییران .  مییعیینییى شییود بییى

درسییت در ایییت اسییتییرییامییت 

تدریجی، در اییت اسیتیوار  

پایدار، که روزانه دهها بیار 

در بییوتییه آزمییایییش قییرار 

میگیرد، در  درست خیود 

بیطیور مسیهیم .  را در دفاع از منافع طبراتیشان به نمایش میی گیذارنید

کسانى که چنیت مشرتها و استرامتی را تبمل میکنند تا بورژوازی را 

به تسهیم وادارند، از چنیت پتانسیل و توانایی برخیوردارخیواهینید بیود 

 .که قدرع کل بورژواز  را با سازمان دادن کل طبره درهم بشکنند

اما بطور قطع ایت مبارز  سخت و پیگیر که تا کنیون طیبیریه کیارگیر 

ایران بهای گمافی برای آن پیرداخیتیه نیمیی تیوانید بیا اییت درجیه از 

متشکل شدن به مبارز  خود در مریابیل بیورژوازی کیه بیرای درهیم 

شکستت کارگران از تمام امکاناع و ابمارهای سرکود و تشکیهیهیای 

بنا به نیییازهیای . رنگارنگش استفاد  می نماید بتواند تاد توان بیاورد

جنبش کارگری امروز سوسیا یستها و فعا یت سوسیا یسیت کیارگیری 

بیش از هر زمان دیگر به ایت نیازمندند که یکسری وظائر را برای 

شکی در .  خود تعریر نمود  و آن را در دستور کار خود قرار دهند

ایت نیست که استبداد و سرکوبهای سیسیتیمیاتیییک بیورژوازی اییران 

جهو بیشتریت تبرکاع کارگری را گرفته، اما ایت می تواند تنها ییک 

د یل باشد، کما اینکه در هر دور  ای جامعه ایران تبت سهطه مستبد 

تریت لکومتها بود  و سرکود، بخصوص سرکود فعا یت کارگیری 

و سیاسی به بیرلمانه تریت شکل در دستور کیار رژییمیهیای مسیتیبید 

 اعتصاب کارکنان شرکت واحد
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باید ایت را هم در نظر داشت، در دل ایت اختناق و .  قرار داشته است

استبداد بود که سندیکای شرکت والد و هفت تپه شکل گیرفیت، و بیا 

. لضور اجتماعی مبارزاتی به عنوان تشکههای مسترل ظیاهیر شیدنید

آنچه امروز جنبش کارگری بدان نیاز دارد ایت است که سوسیا یستها 

از چه راهکارها در سازماندهی طبره و فعا یت سوسیا یست کارگری 

کارگر استفاد  نمایند که بتوانند به موانعی که پیییش رو دارنید فیائیق 

 . آیند

منظور از موانع و معضالتی است که تا کینیون بیا تیمیام تیالیشیهیا و 

مبارز  در سطوح مختهر اما به عنوان یک رعر اساسی در جنبش 

کارگری به چشم می آید، و از نظر استراتژیکی وظائر یک دو سیه 

بنظر می آید یکی از دالئیل اصیهیییش اییت .  برایش تعریر نشد  است

است، که لهره ارتباطی ما بیت سوسیا یستها و فعا ییت سیوسیییا یییسیت 

. کارگری با درون طبره و کارگران در امر تشکل یابی رعیر است

در ایت شکی نیست، رفع ایت رعر و امکان پیشروی راهیکیارهیای 

خاص خود  را می طهبد، که نیییاز بیه تیعیرییر میجیدد از اشیکیال 

ا بته یک در   قوی از جیانیب .  مبارزاتی از گذشته تا کنون را دارد

فعا یت سوسیا یست در جنبش موجود است، از آنجاییکه ایران آبستیت 

لوادث است و امکان هرگونه فروپاشی موجود است، منتظر هستنید 

زمانیکه ایت تغییر و تبول در جامعه صورع گرفت، بر بسیتیر اییت 

امیکیان .  تغییر و تبول بتوان به امر سازماندهی کیارگیران پیرداخیت

بروز ایت وقایع فکر نمی کینیم بیر کسیی پیوشییید  بیاشید و ییا کسیی 

اما با ایت در  نگا  کیردن بیه قضیییه و آن را تینیهیا .  منکرآن باشد

آ ترناتیو موجود پنداشتت بطور قطع تمام سیوسیییا یییسیتیهیا و فیعیا یییت 

سوسیا یست کارگری را از وظائفی که بعهد  دارند بیی وظیییفیه میی 

کار در میان تیود  هیای کیارگیر و تیال  بیرای میوانیع ییابیی .  نماید

موجود در امر تشکل یابی جای خود را به ایت خواهد داد که جینیبیش 

. بدست لوادث رها شد  تا در فردایی نامعهوم ایت وظائر انجام گیرد

سوسیا یستها و کمونیستها با در  گرفتت از سنتهای قوی بهیشیوییکیی 

همیشه در هر شرایطی که زمینه برای انرالد مهیا بود  یا نبود  امیر 

سازماندهی در او ویت و دستور کارشان بود  اسیت، بیا نیگیاهیی بیه 

انرالد اکتبر و تجربیاع آن دور  میبینیم لتی بعید از انیریالد بیرای 

یک دور  طوالنی هنوز سازماندهی کارگران در ابعاد مختهر ادامیه 

نه تنها امروز اوراع ایران و جهان با آن دور  متفاوع .  داشته است

است بهکه از پیچیدگیهایی بیشتری هیم بیرخیوردار اسیت کیه اگیرمیا 

سوسیا یستها با درایت و کارایی نتوانیم بر ایت دور  فائق آئیم بیطیور 

بیا تیغیییییر و .  قطع امکان موفریت و پیشروی وجود نیخیواهید داشیت

تبوالتی که در جهان و بویژ  در کشیورهیای عیربیی میوجیود اسیت 

شاهد هستیم که امپریا یستها جهوتر از اینکه لرکت از پیاییییت شیکیل 

بگیرد آنها بدیل آماد  برای کنترل و مهار کردن لیرکیت از بیاال را 

تغییر و تبوالتی که در تونس و مصر بوقوع پیوست و به بیر .  دارند

کناری مبار  و بت عهی خاتمه یافت، طبریه کیارگیر اییت دو کشیور 

کامال در آن نرش داشتینید امیا بیعید از آن بیه د یییل مشیتیکیل نیبیودن 

کارگران در یک سط  سراسری بورژوازی از توهماع تیود  هیای 

در  یبی ورعیییت .  مردم استفاد  نمود  و بدیل خود را جایگمیت نمود

متفاوع تر بود امپریا یستها با تجاربی که از دو کشور قبیهیی داشیتینید 

خیهی سریع از باال لرکتها را مهار نمود  و لاکمیت خود را بر اییت 

و عهت تمام ایت وقایع را باید در عدم میتیشیکیل .  کشور اعمال نمودند

قطعا با ایت اوریاع و .  بودن طبره کارگر ایت کشورها جستجو نمود

زمیانیی .  الوال کنونی ایران نمی تواند مستثنی از ایت ورعیت بیاشید

می توان امیدوار بود و بتوان به جنگ ایت توطئه ها و خطیراتیی کیه 

طبره کارگر و جامعه ایران را تهدید می نماید رفت، که طبره کارگر 

ایت تشکل یابی متیضیمیت اییت خیواهید .  ایران بدرجه ای متشکل باشد

بود که اگر تغییر و تبو ی صورع بگیرد و فضای سیاسی باز شیود 

طبره کارگر بتواند تشکههای سراسری خود را سازمان دهد و بعنوان 

در غیر .  یک طبره در مرابل نرشه های شوم امپریا یستی قد عهم نماید

اینصورع امکان هر گونه پیروزی و پیشروی بیا دشیواری روبیرو 

ا بته یک تفکر دیگری هم در جینیبیش میوجیود اسیت کیه .  خواهد بود

بعضی از فعا یت کارگری عدم آگاهی کارگران را رعر اسیاسیی و 

ایت جا ایت سوال مطرح است تا زمانیییکیه .  مانع تشکل یابی می دانند

یک انسجام نظری برای امر تشکل یابی و شناخت موانعش از جانب 

سوسیا یستها انجام نگرفته است چگونه می توان ایت ادعیا را داشیت 

کسب آگاهی و میییمان .  که کارگران خود بخود آگاهی را کسب نمایند

هیر چینید در جیامیعیه .  رشد آن در گرو متشکل شدن کارگران اسیت

ایران و در عرصه مبارزاع طبراتی ایت واقعیتی انکار ناپذییر اسیت 

هر روز دهها و صدها کارگر بطور پراکنید  بیرای کسیب خیواسیتیه 

های خود به اعتراض و اعتصاد مشغول هستند، ایت دقیرا نشانی از 

درجه ای از آگاهی را بهمرا  دارد، اما زمانی ایت آگاهی میی تیوانید 

به آن درجه از رشد و تکامل خود برسد که کارگران در هر لیرکیت 

اعتراری و اعتصابی کیه ظیاهیر میییشیونید نیه تینیهیا از درجیه ای 

سازماندهی برخوردار باشند بهکه بتوانند لمایت ییک بیخیش زییادی 

واقعیتش ایت است، که بیدون .  از طبره را به لرکت خود جهب نمایند

تشکل یابی استراتژی موجود تعیرییر شید  هیم زییر سیوال خیواهید 

بنابرایت، رمم پیشروی طبره کارگر در هر زمینه ای مستیهیمم .  رفت

و ایت در شرایط فعهی مستیهیمم اییت .  میمان متشکل شدن آن می باشد

خواهد بود که سوسیا یستها و فعا یت سوسیا یست کارگری دسیت در 

اندر کار بدرجه ای از ولدع نظری دست یافتیه، و در ییک سیطی  

هماهنگ شد  تری بتوانند از اشکال مختهر مبارزاتی برای متیشیکیل 

شدن کارگران از مبالع کارگری گرفته تا هسته های کیارگیری در 

مبههای کار تا مبافل کوچک و بمرگ کارگری، بیهیر طیرییریی کیه 

ایت اشکال بتواند بدرجه ای کارگران را برای یک امر مشتر  دور 

 .هم جمع  و متشکل نماید، تال  نمایند

از سوی دیگر ایت تشکهها به ایت د یل ررورع می یابد که، سرمایه 

داری درایران ررورتا از مدتها پیش به سوی ادغیام و انیطیبیاق بیا 

سیاست جهانی سیر میکند، در مریابیل آن، طیبیریه کیارگیر بیا فیریر و 

فالکت و گرانی سر سام آور هر روز  دارد تاوان آن را پس میدهید، 

برای برون رفت از ایت ورعیت دشوار  ناچار است تنها بیه میثیابیه 

یک جنبش اجتماعی ظاهر شود و برای اییت بیه تشیکیل تیود  ای و 

تشکل ابمار پیش بیرد میطیا یبیاع و .  سراسری خود نیاز لیاتی دارد

خواسته های اقتصادی، رفاهی، اجتماعی کارگران و تبیمیییل آن بیه 

کارفرماها و دو ت سرمایه داری است، رامت اجرایی جهوگیری از 
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قوانیت رد کارگری است و ارگانی است که میتوانید آزادییهیا را در 

ایت تشکهها به میثیابیه لضیور اجیتیمیاعیی طیبیریه .  جامعه تبرق بخشد

در تیبیریق اییت .  کارگر میتواند اتباد پایدار کارگران را تامیت نیمیایید

تشکل یابی و به میدان آمدن طبره کارگر تبیت عینیوان ییک جینیبیش 

فعا یت کارگری ما بیت سوسیا یییسیتیهیا هینیوز سیر نیوع فیعیا یییت در 

عرصه های مختهر ابهام وجود داشته و نتوانسته اند از سییاسیتیهیا و 

یکی .  تاکتیهای مختهر در امر سازماندهی طبره کارگر استفاد  نمایند

از موانع  دیگر می تواند ایت باشد که فعا یت سوسیا یییسیت کیارگیری 

نتوانند شرایط مبارزاتی را بموقع تشخیص داد  و راهکارهای عمهی 

مناسب را بکار گیرند، بجای اینکه سعی شود هر چه وسییعیتیر تیود  

های کارگر را لول خواسته ها و مطا باتشان سازماندهی نمایند و به 

میدان آورد  شوند گویا سعی بر ایت است که مبارزاع فرط بیه تیعیداد 

معدوی خالصه شد ، و در فعل و انفعاالع واقعی جینیبیش کیارگیری 

پرچمدار واقعی نه طبره کارگر بهکه تعدادی از فعیا ییینیی بیاشینید کیه 

بدون پشتوانه مادی کیه هیمیان لیرکیتیهیای تیود  هیای کیارگیری را 

ایت نوع از .  نمایندگی می کنند در مرابل هر سرکوبی تاوان پس دهند

مبارز  تا زمانیکه از لمایت واقعی طبره کارگر بیرخیوردار نیبیاشید 

نمی تواند در پیشبرد کار جنبش کارگری آنطوریکه برایش بهاء داد  

برای پیشیبیرد کیار و فیعیا یییت سیییاسیی .  میشود قدمی رو بجهو باشد

فعا یت و سوسیا سیتهای جنبش کارگری الزم است که تینیهیا بیه ییک 

شرایط بشدع پهیییسیی اییران و .  شرایط  و عرصه فعا یت اکتفا نشود

ببرانهایی که بورژوازی با آن روبرو است، بیش از هر زمان دیگر 

نیاز به هم نظری و دور اندیشی دارد که لول یک استراتژی میعیییت 

و والد متمرکم شود، و برای تبرق ایت اسیتیراتیژسی سیبیک کیارهیا، 

تاکتیها و آ ترناتیوهای ویژ  و هدفمند را بیکیار گیرفیتیه، و تیا بیدییت 

وسیهه بتوان در امر سازماندهی تود  های کارگر میوفیق بیود  و در 

امیروز  .  مرابل سرکوبها و ولشیگیریهای رژیم تاد میریاومیت آورد

صرف اینکه تعدادی از فعا یت کارگری در عرصه عهنی فعا یت می 

کنند نباید فرط به ایت اکتفا شود که هر وقت رژییم اراد  کینید بیه اییت 

فعا یت دسترسی داشته و آنها را مورد ررد و شتم و زنیدانیی قیرار 

ا بته ایت به عهت نوع مبارز  عهنی به میمانیی اجیتینیاد نیاپیذییر .  دهد

است اما طبره کارگر با ایت شرایط ببرانی که دارد نمی تیوانید تینیهیا 

آنیهیم عیرصیه .  روی یک عرصه از کار عهنی سرمایه گذاری نمیایید

ایی که مشاهد  نمودیم زمانیکه فعا یت آن میورد بیدتیرییت اهیانیتیهیا و 

تهدید و زندان قرار گرفتند نه تنها از لمایت سراسری کیارگیری در 

سط  جنبش کارگری ایران هم برخوردار نشدند، لتی مورد لمایت 

متاسفانیه در .  چند تشکل موجود در جنبش کارگری هم قرار نگرفتند

تیا .  لمایت از ایت فعا یت لضیور طیبیریه کیارگیر کیامیال غیاییب بیود

زمانیکه سوسیا یستهای جنبش کارگری به ایت رعفهیای خیود فیائیق 

و رژیم سرکوبگیر .  نیایند، امکان هر پیشروی به لداقل خواهد رسید

دست باال را برای سرکود بیشتر و به سیه روز کشاندن کارگران و 

امکان سازماندهی کارگران در بدترییت .  زلمتکشان را خواهد داشت

شرایط پهیسی امکانپذیر است به ایت شرط  که خود فعا ییت کیارگیری 

و سوسیا یست به یک انسجام نظری دست یافته و نیییازهیای جینیبیش 

و بنا به ررورتها او ویتهای خیود را تیعیرییر . کارگری را بشناسند

امروز  او ویتهای تعریر شد  در سازماندهی طبریه کیارگیر، .  نمایند

تهفیق سبک کار عهنی و مخفیی، و هیم نیظیری هیر چیه بیییشیتیر در 

پیشبرد امر ایت سبک کار می باشد که با تیوجیه بیه شیراییط لیاریر 

میتواند ایجاد تشکههای مبیط کار، مبالع کارگری، پیوستت آنها بیه 

یکدیگر، در یک تشکل سراسری تر منطره ای یا شهری و از به هیم 

 . پیوستت آنها اعالم تشکل سراسری کارگران باشد
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در ایت فاصهه ایت .  ببران ما ی جاری در قار  اروپا مسری است

ببران کشورهای درلال توسعه را که بمثابه نوید بخش امید 

 .اقتصادی تهری می گردند را نیممورد هجوم خود قرارداد  است

 

 : توضیح مترجم

ازآنجایی که ببران جهانی سرمایه داری وتاُثیراع آن برروند 

اقتصادی کشورهای دیگر و تبهیل وارزیابی دقیق ایت تال طماع و 

تنش ها در لوز  اقتصادی می تواند در ارا ئه تبهیل سیاسی دقیق 

تر و شفاف تر از ورعیت اجتماعی کشورهای مختهر و برای تبیت 

لرکت پدید  ها نوعی راهگشا و رهنمود بخش باشد، ترجمه ایت 

باشد که ایت مطهب ما را در ایت .  مرا ه را رروری تشخیص  دادم

 .راستا یاری رساند

 

ببران تداوم یابند  .  اروپا بریه جهان را نیمبا خود به زیرفرو میبرد

قار  اروپا نشانگر وابستگی بسیاری ازکشورهای درلال توسعه به 

کشور روسیه درلال .  مراکماقتصاد جهانی سرمایه داری میباشد

مبارز  با مشکل کسری بودجه است که با سرعت درلال رشد و 

وزیردارایی ایت کشورآنتون سیهوانو و در پایان .  گستر  می باشد

ماکسری "ما  ژوئت در برابر نمایندگان خبرگماریها مطرح نمود 

بودجه ای به میمان یک دهم درصد از درآمد ناخا ص مهی را 

مباسبه می کردیم، اما عمال با کسری بودجه ای لدود یک ونیم 

چندیت روزپس از ایت موروع رئیس .  درصد مواجه خواهیم شد

میبایستی مجموعه ای از تدابیر و "  والدیمیرپوتیت "جمهور روسیه 

اقداماتی را اتخاذ مینمود تا از ایت طریق بودجه کشوری را ازتنش 

با .  ها یا نوساناع شدید ناشی ازببران انرژی مصون نگا  دارد

درنظردارد (  روسیه)اختصاص یک بودجه با سهام خاص کرمل 

درسال ما ی جدید منابع ما ی را درلا ت ذخیر  نگا  دارد که 

درشرایط شکل گیری ترفندها یا گرایشاع اقتصادی منفی ، آنها را 

فدراسیون روسیه که ترریبا به میمان پنجا  .  به جریان خواهد انداخت

درصد از بودجه آن از شاخه منابع انرژی تامیت میگردد، بودجه 

دالر  001خودرا برپایه ی بهای متوسط نفت که معادل بشکه ایی 

کاهش ترارا درسط  .  امریکا میباشد، مباسبه نمود  است

بازارجهانی که ناشی ازببران یورو می باشد، منجربه ارزان شدن 

  83به مبهغ لدود(   یتراست 058که مبتوی )هربشکه نفت خام 

برطبق گمارشاع سرویس خبری ما ی .  دالر امریکا گردید  است

در دوایر دو تی ، برنامه ریمیهای مبرمانه یا مخفیانه  «بهوم برگـ»

برپایه  «بودجه ارطراری »ای جریان دارند که براسا  آنها برای 

درایت .  دالر نیممباسبه گردید  است 03بهای نفت بشکه ایی 

صورع رشد اقتصادی روسیه لدود دو درصد کمتر از آن چیمی 

در ایت زمینه وابستگی کشور .  خواهد بود که انتظار می رفت

روسیه ازکشورهای لوز  یورو، عهیرغم ببران لاکم ، بشدع 

براسا  گمار  روزنامه اقتصادی امریکا .  افمایش یافته است

میمان صادراع روسیه به کشورهای منطره یورو نسبت "  فوربس"

درصد افمایش یافته  88.8به کل صادراع سه ما  اول سال لدود

.سرایت می کند( شامل کشورهای برزیل ، روسیه ، هندوستان و چین )    BRICیورو به کشورهای بلوک 

 (2302ـ جوالی  052روزنامه آ مانی یونگه و ت شمار  )توما  کونیکم 

 بهروزدهرانی:ترجمه 
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سه ما  اول )درلا ی که درهمیت دور  زمانی درسال گذشته .  است

ایت .  درصدبود  است 88.2ایت میمان صادراع لدود(  سال پیش

می تواند موجباع نگرانی  و خشم کرمل را "  ولشتنا  "روند 

اخیرا در "  سرگیی کاری چا یت "تبهیل گرروسی .  فراهم سازد

توری  داد که چرا درکنار "   نووی ایموتسیتا"برابر روزنامه 

هم چنیت زود ر  "  درلال توسعه"روسیه دیگرکشورهای بمرگ 

. ورعیت افت یا رکود اقتصاد جهانی گریبانگیرآنها نیمگردید  است

می باشند که به سرعت "  ارزهای مواد خام "روبل و ایِرس برزیل 

ارز  آنها سروط کرد ، چراکه کاهش یا تنمل قیمت ها منجربه فرار 

سرمایه ها بطورگسترد  از ایت مناطق ارزی به اصطالح به 

سروط ارزی و فرارسرمایه که . مانندامریکا گردید  است" بنادرامت"

بطوروسیع جریان دارد، به جمکشور چیت که کنترل شدید ارزی را 

لفظ کرد  است، شامل سه کشوردیگرعضو بهو  بریک کشورهای 

منظوراز بهو  بر یک .  برزیل، روسیه، هندوستان میشود

کشورهای برزیل، روسیه، وهندوستا ن می باشند که به اصطالح 

 .مبسود می گردند" درلال توسعه "سرآمد کشورهای 

درایت فاصهه عنوان بریک دربرگیرند  جمهوری آفریرایی جنوبی 

نیممیشودکه ا بته ایت کشور به عنوان متبد غیررسمی کشورهای 

بمرگ درلال توسعه مطرح بود  و اهمیت اقتصادی آن به مراتب 

جمعبندی آژانس خبری روسی . کمتر ازاهمیت بهو  بریک می باشد

چنیت بود که چندی پیش به نظرمیرسد که آیند  " ریا نووستی"

اقتصاد جهانی به روند دینامیسم یا پویایی کشورهای عضو بریک 

شرایط " روتیت موج ببران "وابسته باشد، اما با شکل گیری 

بویژ  اقتصاد کشور برزیل با ایت . بطوراساسی متبول گردید

اقتصاد دان " کار و  النگونی . "عارره مواجه گردید  است

" وال استریت ژورنال"برجسته ، درپایان ما  ژوئت به نشریه 

توری  داد که به تاثیراع ببران یورو براقتصاد کشوربرزیل 

عدم امنیت فمایند  جهانی منجربه پاییت . بسیارکم بها داد  شد  بود

آمدن یا تنمل فعا یتهای سرمایه گذاری گردید  که درسه ماهه اول 

درصد تو ید ناخا ص  00درصد یعنی به میمان   2سال جاری لدود 

رشد اقتصادی کشور برزیل درهمیت دور  . مهی کاهش یافته است

دهم درصد با غ گردید درشرایطی  2زمانی درسال گذشته به لدود 

ازسه ونیم درصد به دو و هیجد   2302که پیش بینی ها برای سال 

" النگونی"برمبنای نظر . درصد بایستی اصالح و تصبی  میگردید

تسهیالع ما یاتی " مجموعه ای از تدابیراقتصادی توسط دو ت مانند

و برنامه های سرمایه گذاری می توانند تاثیراع مثبت مبدودی را 

ایجاد نمایند درلا ی که چهارچود شرایط جهانی در مرابل موقعیت 

در آن موقع کشورهای . وخیم تر گردید  است 2338ببرانی سال 

چیت وهند قادر بودند با رشد اقتصادی نیرومندی که داشتند یک 

وزنه قوی در برابرببران دراقتصاد کشورهای پیشرفته را تشکیل 

هم اکنون تاثیراع عدم رونق اقتصادی چیت مبسو  می . دهند

ایت روند اخیر درواقع نه تنها در چیت بهکه همچنیت درجنود . گردد

 0شاخص خرید کشور چیت ، مانند . شرقی آسیا درلال تداوم است

ایت شاخص . ما  گذشته ، درما  ژوئت نیمکاهش داشته است

53اقتصادی با غ بر . دال برترهیل  53ارزشهای زیر.  بود 2

درکر  جنوبی وزراع عهوم اقتصادی . مبصوالع صنعتی میباشد

 0.5به رقم  0.1پیش بینی مبنی بر رشد صادراع را ازمیمان 

همچنیت ایت ارقام : افمود"بهوم برگ "درصد اصالح نمود و نشریه 

. میگردد"اقتصادهای آسیایی"تاکید برخطراتی می باشد که متوجه 

ایت خطراع منتج و بواسطه ببران بدهکاری کشورهای اروپایی 

وابسته به صادراع نه " کارگا  جهانی "ازایت طریق .شکل گرفته اند

از کاهش قیمت موادخام ، مانند برزیل و روسیه، بهکه ازکاهش 

همچنیت درهندوستان شواهد و . سریع ترارا دراروپا رنج میبرد

کما اینکه رشد . قرائت دال برنوعی ابتال به ایت عارره میباشد

اقتصادی در آنجا درسه ما  اول سال جاری در مرایسه با همیت دور  

 23درنشست سران . درصد افمایش داشته است 5.0درسال قبل 

از " مان موهان سینگ "کشور صنعتی جهان رئیس جمهور هند 

کشورهای اروپایی خواستار ارائه برنامه ها و طرح های اقتصادی 

شد تا تاثیراع منفی ببران یورو براقتصاد کشورهندوستان را به 

دررمت کاهش تدریجی فعا یتهای سرمایه . ناز تریت لد کاهش دهد

گذاری درهند باعث گردید  که ارز ایت کشور بشدع سیرنمو ی طی 

 1روپیه دربرابر دالر آمریکا از شروع امسال لدود .  کند

درصدکاهش داشته است، ایت رقم بمرگتریت یا باالتریت میمان 

با .کاهش یا تنمل ارز  در بیت تمامی ارزهای آسیایی می باشد

توجه به بدهی یا قروض دو تی ایت کشورکه نسبتا باال بود  و با غ بر 

درمرایسه با کشورهای عضو . درصد تو ید ناخا ص مهی است  08

بهو  بریک ، دههی نو با خطر تنمل اعتباراع ما ی خود تا سط  

ایت موروع توسط آژانس ارزیابی . رامش مواجه گردید  است

 .دراواسط ما  ژوئت اعالم گردید" استانداردوپورز"
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تا کنون و در دو بخش قبهی بطور پراکند  مرداری در مورد سینما و 

بعبارتی بطور دست گرمی صببت کردیم و بیشتر سعی بر ایت 

داشتم که بگویم سینما از بدو و شروعش در ایران  سیاسی بود و 

ورود سینما به ایران توسط سیاستمداران دو تی و خارجیان بطور 

 .هدفمند صورع گرفته است

در ایت بخش و با استفاد  از منابع مختهر سعی میکنم که کمی و 

بطور مختصر بپردازم به سا نهای نمایش فیهم و چگونگی بوجود 

 .آمدن آنها از اول تا به امروز که مدرنیم  شد  اند

و ی قبل از ورود به ببث جا دارد یادی هم داشته باشیم به قربانیان 

وهنگام نمایش فیهم  51مرداد سال  28سینما رکس آبادان که در

گوزنها  با طرح و برنامه ریمی عوامل لاکم امروزی مثل جنتی و 

موسوی تبریمی و بفرمان خمینی صورع گرفت و جان بیش از 

تت از مردم سینما رو را گرفت و  833و یا در آماری دیگر  001

 . در آتش بازی سینما سوزان جمغا ه شدند

 :و اما بحث خودمان یعنی پیدایش سینما در ایران 

هر "  برول لمید ررا صدر در کتاد تاریخ سیاسی سینمای ایران 

آنچه با هنر نسبتی داشت با طبع شاهان گر  خورد با ذوق و و سهیره 

شخصی آنها و در  و منش خود کامه اشان ، هربار شعر و نراشی 

" و خطاطی را دور  کردند معموالً شاهی هم در میانه ایستاد  بود 

کسی که جایگاهش بعنوان لامی هنر و یا عامل بازدارند  و مخرد 

هرچه نو و بدیع خواند  شد . در ها ه ای از پرسش و نرد مبفوظ ماند

ابتدا پشت دیوار قصرهای بمرگ و کاخهای گران رفت و بخدمت 

قبهه های عا م در آمد ، و هر بار که آمدیم و سعی کردیم به تصویر 

روشنی از مردم عادی عصر قاجار و پیدایش سینما دست یابیم که 

تاریخش به آن زمان بر میگردد ، در پس زمینه های تیر  و بی 

 . لاصل گم شدیم

پرسش در اینجا ست که اگر سفرهای شاهان قاجار به فرنگ و 

؟ متأسفانه !اروپا انجام نمیشد ؟ سینما کی و چگونه وارد ایران میشد 

پرد  نرر  ایی از همان ابتدا و بدو ورود  به ایران پیش از هر چیم 

از صافی درباریان گذشت و همچنان هم ادامه پیدا کرد  تا به امروز 

 هم ادامه دارد 

در دوران قاجار دو تهای خارجی برای  0038-  0015در سا های 

دست یابی به منابع ایران بر نراط کهیدی برقابت تنگاتنگی پرداختند 

. و بیش از آنکه جریانی در داخل رقم بخورد از خارج شکل گرفت

بسیاری از تأسیساع زیربنایی به د یل لضور فرنگی ها دگرگون 

 . شدند و سینمای ایران را هم ابداع کردند

تهگراف توسط انگهیسی ها وارد ایران شد، و  0203در سال 

ناصرا دیت شا  در بدو امر دستور داد بیت کاخ گهستان و بای ال ه 

زار  خط تهگرافی بمنند و وقتی که ایت تکنو وژی کمی عمومی تر 

 . شد باعث گستر  روزنامه نگاری در ایران شد

یکی از بارزتریت نشانه های لضور فرنگی ها در ایران پس از 

فت آوری نویت قرن .  عکاسی بود  0201سهطنت ناصرا دیت شا  در 

ناصرا دیت شا  طی سفرهایش .  نوزدهم به ایران آمد و ماندگار شد 

به اروپا شیفته عکاسی شد و نه تنها به جمع آوری عکس پرداخت ، 

جامعه ایرانی آنممان در ابتدا و مثل .  بهکه فت عکاسی را آموخت

همیشه به یک ابمار غربی که فاصهه ها را برمیداشت و دیوارها را 

فرو میریخت و  بظاع را ماندگار میکرد با نگا  خرافی ا  عالقه 

چندانی نشان نداد اما عکاسی با سرعت فمایند  ای لریم های 

قسمت سوم-مروری برتاریخ سینمای ایران  

 داوود رلیمی
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ناصرا دیت شا  .  اندرونی ایرانیان را یکی پس از دیگری کنار زد 

اطرافیانش را به فراگیری عکاسی تشویق میکرد و در همیت رابطه 

اطاقهایی در کاخ و همچنیت در دارا فنون آموزشگاهی برای 

 . فراگیری دائر کرد

عکاسی و عالقه قبهه عا م به ایت تکنو وژی باعث شد که پای فرنگی 

ها بیشتر به ایران باز شود و در ادامه چیمی بنام سینما که تصاویر 

متبرکش بر پرد  ای سفید چشمها را خیر  و جادو میکرد در را  

بود و زمینه برایش فراهم و اینبار ایت مظفرا دیت شا  بود، که بانی 

شد و دوربیت فیهمبرداری را به ایران آورد و ی در ابتدا دوربیت و 

سینما فرط در خدمت دربار قرار داشت و کامالً از دستر  مردم 

عادی دور نگهداشته میشد، هرچه سینما در اروپا و امریکا بیشتر و 

مستریماً در دستر  مردم عادی قرار میگرفت ، در ایران یکسر  

 .درخدمت طبره اشراف بود

دیا وگی را بخوبی از زبان "  لاجی واشنگتت"عهی لاتمی در فیهم 

 :لاجی واشینگتت بیان میکند در ایت رابطه 

قبطی .  مردم نان شب ندارند بخورند ، شراد از برانسه میاید ""

. است ، دوا نیست ، مرری بیداد میکند ، نفو  لق ا نفس میدهند 

باران رلمت از دو تی سر قبهه عا م است و سیل و ز م ه از 

سربریدن از ختنه . میرغضب بیشتر داریم تا سهمانی. معصیت مردم 

 .سهل تر است

سا ک بر پیشانی همه ُمهر نکبت .  ریخت مردم از آدمیماد برگشته

اون چهار .  چهر  ها تکید  از تریا  .  چشمها خمار از تراخم .  زد 

مهیجک در !  اما .  تا آد انبار عهد شا  عبا  هم آبش کرم گذاشته

چه انتظاری از ایت دودمان با آن سهسهه اخته ؟ .  گهدان نرر  میشاشد 

دالل ، فالشه ، !  ببیت خهق خدا به چه روزی افتاد  از تدابیر ما 

 وطی ، هلل ، قاپ باز ، کر زن ، رمال ، معرکه گیر ، گدایی که 

خود شغهی است، که ایت دیا وگ ها در سکانسی که لاجی در 

واشنگتت داشت گوشت قربانی را قطعه قطعه میکرد توسط عمع هللا 

 انتظامی بیان میشود 

همیت "  ناصرا دیت شا  آکتور سینما "  بعدتر هم مبست مخمهباف در

 . مهودی و ریتم را بشکل دیگری بنمایش میگذارد

"": ناصرا دیت شا  در سکانسی باالی پهه ها میایستد و نهیب میمند 

بگیرید ، ببندید ، بشکنید ، و گرفتند و بستند و شکستند و یکی از 

"  گمار  میدهد (   اکبر عبدی )مأموریت قبهه عا م  سینماگر : 

مببو  ، اموا ش مظبوط ، مطا باع دیوانی مأخوذ، وسایهش معدوم 

 . و نظم عمومی مبفوظ خواهد ماند

پس با ایندو سند و اسناد بسیاری سینما در ایران با سانسور و بگیر 

 . و ببند کار  را شروع کرد و همچنان هم ادامه میدهد

او یت سا ت نمایش فیهم در ایران رویاع متفاوع دارد و ی مستند 

تریت آن چنیت میگوید که به همت یک فرد درباری آشنا و مطمئت از 

طرف شا  ، میرزا ابراهیم خان صباف باشی تهرانی در سال 

با کسب اجاز  از شا  در خیابان چرای گاز قهو  خانه ای را  0280

دقیره ای  03تبدیل به سا ت سینما کرد و در آنجا فیهمهای کمدی کوتا  

 .را پشت سر هم نمایش میدادند 

میگه که او ""  فرخ غفاری در مورد میرزا ابراهیم صبافباشی 

مردی متجدد و مبتکر بود و نخستیت بهر  بردار سینما در ایران 

 0818ابراهیم در دار فنون انگهیسی خواند و و سپس در سال .  بود 

 ""  در  ندن دستگا  سینما اتوگراف را دور  دید و وارد ایران کرد 

تماشاچیان معموالً آدمهای پو دار و متجدد بودند که به سینما میامدند 

 . وهنگام دیدن فیهم چای یا  یموناد مینوشیدند

که مادر  تاتار و پدر  "  مهدی روسی خان "  پس از صبافباشی 

انگهیسی بود و کار  را با عکاسی آغاز کرد  بود در یکی از 

سفرهایش به انگهستان یک پروژکتور وارد ایران میکند و اقدام 

دقیره ای در ال ه زار میکند  03و  8بنمایش فیهمهای وارداتی کوتا  

و بدیت شکل سینما را کمی عمومی تر میکند رمت اینکه یکی از 

بود ، "  مبمدعهی شا "کارهایش هم نشان دادن فیم در لرمسرای 

یک سا ت سینما برپا (  فردوسی )یکسال بعد در خیابان عالءا دو ه 

. میکند که با فیهمی از جنگ رو  و ژاپت آن سا ت را افتتاح میکند

وجود ایت سا ت در آن منطره و در کنار ساختمان فراماسونری از 

همان ابتدا شایعاتی را بروی زبانها انداخت و ی مهدی روسی خان 

 . همچنان بکار  ادامه داد

 :  اولین فیلم ساخته شده در ایران

بعد از جنگ جهانی اول و روی کار آمدن ررا خان میر پنج  با 

بر مسند قدرع تکیه زد و خود را ررا شا  خواند و  0288کودتای 

دودمان قاجار بی سرو صدا و به چشم زدنی منررض شد و لتی 

 . مبارز  و مرابهه ای هم در کار نبود

عهی وکیهی، بازرگان موفری که از آشنایان دربار و عهی اکبر داور 

سینمای جدیدی ساخت که گراند سینما نام  0030بود، لوا ی 

و برای جهب تماشاگر بیشتر تمهیداع ویژ  ای برگمید که .  گرفت 

برای جامعه سنتی ایران تازگی داشت بخصوص که ررا شا  و 

اطرافیانش که تجدد طهبی را در دستور کار داشتند میتوانستند از 

سینما بهتریت بهر  برداری را بکنند و اینجا بر خالف شاهان قاجار 

 . ، سعی شد سینما جنبه عمومی تری پیدا کند

بدیت منظور در گراند سینما بغیر نمایش فیهم برنامه های وسیژ  

دیگری هم بیت نمایش تدار  دید  میشد که برای جامعه سنتی ایران 

تازگی داشت و در فواصل فیهمها چند نوازند  به نواختت 

استربال در اوایل زیاد خود نبود و ی رفته رفته سینما .  میپرداختند 

شد بخشی از زندگی مردم و تبدیل به ابماری کهیدی برای پیشبرد 

برنامه های ررا شا  و خود شا  هم به ایت مسئهه اعتراف داشت و 

 . هرگم هم انکار نکرد

هر بار که نام ررا شا  میامد صفت میهت پرستی و در پسوند و 

پیشوند  میامد و دیدگا  شووینستی او نسبت به ایران پر رنگ و 

برجسته میشد و با نام ایران بود که لاکمیت پدرساالرانه ا  توجیه 

بار دیگر در """  میشد و لتی اینروزها هم اینجا و آنجا میشنویم که 

تاریخ کهت ایران زمیت ، یک ایرانی میهت پرست قیام کرد تا کشور 

""" را از خطراع لفظ کند و ررا شا  جنیت تافته ای جدا بافته بود 

و سینما برای توجیه ایت دیدگا  مدیوم مناسبی بود و در بسیاری 

 . موارد از نظام سهطنتی دفاع میکرد

در زمان ررا شا  ابتدا سینما هم مثل روزنامه و یا کتاد مخاطبان 

مبدود و انگشت شماری را داشت و ی فرقش و د یل پیشرفتش هم 
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ایت بود که بیسوادها هم میتوانستند بدیدن فیهم بروند و کالم را بفهمند 

 . و نمیتوانستند کتاد و روزنامه بخوانند

در گراند "  سیرو  کبیر و فت  بابل "فیهمی با نام  0030در سال 

سینما بنمایش در آمد و برخی از روزنامه های وابسته با شور و 

هیجان خاصی جو سازی کردند و آنرا به کور  او یت پادشا  

ایرانی و تاریخ ایران مرتبط نمودند و در ادامه وصهش کردند به 

 . ررا شا 

سال بعد آگهی .  مهغی شد  0030قانون کاپیتوالسیون در اردیبهشت 

 . در روزنامه ها نظرها را جهب کرد

چون موسسیت گراند سینما برای خدمت به نوع ، قسمتی از سا ت "  

را مخصوص خانمهای مبترم اختصاص داد   ذا امشب عموم اها ی 

را دعوع به تماشای فیهم جدیداورود بینظیر خود میکنیم ومأموریت 

سینما با جهیره مخصوص و مشخص وظیفه دارند از ورود زن های 

 بی عفت و جوانهای هرز  و فاسدا عرید  به سا ت ممانعت ورزند 

"" آبی و رابی ""نخستیت نشریه سینمای ایران بنام  0038در سال 

 به سر دبیری عهی وکیهی منتشر شد 

نرطه عطر گرایش ررا  0000سفر ررا شا  به ترکیه در سال 

شا  به تجدد بود و او شیفته اصاللاع کمال پاشا معروف به کمال 

آتا تور  جامعه غربی بتت مردانش کرد  بود و .  آتاتور  شد

لجاد را از سر زنان تر  برداشته بود و خط التیت را به ارمغان 

آورد  بود و لتی تعطیالع آخر هفته را به یکشنبه تبدیل کرد  بود 

برسم اروپائیان مسیبی و مدرسه و یا مدار  دخترانه نیم تأسیس 

 ...............کرد  بود 

ررا شا  هم در همیت رابطه به ادای تجدد پرداخت زیرا که 

نمیخواست و نمیتوانست لریر رولانیت آنممان بشود بخصوص 

که در بردرع رسیدنش، رولانیت و مراجع ترهید نرش بسمایی 

 . داشتند

را روز کشر لجاد خواند و بهمرا  همسر و  0008دی سال  01

دخترانش در دانشسرای دختران ظاهر شد در لا ی که آنها لجاد 

 . بر سر نداشتند و در همانجا بود که کشر لجاد را اعالم کرد

در ایت رابطه کشور دچار آشوبهایی نیم میشود و لتی اسنادی 

وجود دارد که خیهی از خانمها در مرابهه با کشر لجاد اعتراض 

 . کرد  بودند

در ادامه روند تجدد ررا شا  ناگهان استفاد  از کال   به دار معروف 

به کال  پههوی را جایگمیت کال  نمدی و پوستی ماند  از دوران 

قاجار کرد و اجبار کرد که مردان هم باید کت و شهوار بپوشند بجای 

 . عبا و قبا

در تاالر مجهس شورای  0005در ادامه موج تجدد طهبی در سال 

مهی جایگاهی هم برای زنان مشخص شد و زنان میتوانستند وارد 

مجهس شوند و همچنیت از یک گرو  با ماسکه با لضور زنان و 

 . مردان برای نمایش در گراند هتل دعوع کرد

پرویت اعتصامی دیوان اشعار  را منتشر کرد و سیمای تهران 

اتومبیهها میرفتند که جای درشکه و گاریها را در .  دگرگون شد  بود

 . خیابانهای تهران بگیرند

با روی کار اومدن ررا شا  فیهمبردار درباری بار دیگر ظهور 

اوخان بابا معتضدی بود که با دوربیت گومون خود صبنه .  کرد 

هایی از مجهس موسسان و سوگند ررا شا  را ثبت کرد و از آن پس 

فرط ایت خارجیان بودند که با همینه های گماف به ایران دعوع 

میشدند و فیهمهای مستند دیکته شد  میساختند و در تمام ساخته ها 

باید نشان داد  میشد که ایران بهمت ررا شا  جهش وار دارد 

 . پیشرفت میکند

و قوانینی نیم وصر شد  بود که اگر کسی تصویری غیر از ایت 

میساخت باید فیهمش توقیر و سوزاند  میشد و همیت دقت و از 

ابتدای کار یک هئیت نظارع را بوجود آورد که همچنان هم ادامه 

 . دارد

هر فیهمسازی که قصد داشت فیهمی در ایران بسازد باید اول فیهمنامه 

را بتصویب هئیت میرساند که ایت هئیت در شهربانی کل کشور نیم 

و پس از گرفتت پروانه ساخت با همراهی و نظارع . تشکیل شد  بود

 . مأموری تعییت شد  کار فیهمبرداری انجام میشد

میبایست تمامی دستگاههای فیهمبرداری که توسط :  ماد  دو 

فیهمسازان وارد ایران میشد مهر و موم میشد و بعد از صدور جواز 

 . از طرف شهربانی تبویل فیهمساز میگردید

پس از انجام فیهمبرداری کهیه فیهمها باید معاینه و تسهیم ادار  :  چهار

 .کل شهربانی میشد تا پس از بررسی پروانه دریافت کنند 

برای هر مبهی که قرار بود فیهمبرداری در آن صورع بگیرد :  پنج 

 . باید جداگانه جواز دریافت میکردند

و خالصه کنم که ایت مواد دست و پا گیر و سانسور عهنی تو روز 

 . ماد  داشت 01روشت 

و فیهمسازان داخهی هم لتماً و میبایست موارد زیر در فیهمهایشان 

 :مشهود باشد و گرنه پروانه دریافت نخواهند کرد 

 سال اخیر ایران  23دراماتیک و راجع به اوراع : ا ر 

 معرف طرقیاع در دور  سهطنت پههوی: د 

 متضمت مناظر طبیعی و د کش ایران : ج 

 گنجاندن تود  راری و دستجاع ارتش شاهنشاهی : د 

کهیه سندهای تصویری مربوط به ایران  0030پیش از سال 

بصورع راشهای پراکند  و کوتا  بود و در ایت سا ها بود که فیهم 

مستند عهر توسط مریان سی کوپر و ارنست شودسک و مارگرع 

 . هریست امریکایی ساخته شد

 :علف

روز دوربیت خودشان را بردند بمیان ایل بابا  80ایت فیهمسازان 

المدی و بتصویر کشیدند با یکی از کوچهای ایت ایل همسفر شدند با 

عهر مستندی بود که دارای .  آنها از زردکو  و رود کارون گذشتند

چند صبنه بازسازی شد  مثل رقص افراد ایل در دوران اطراق  

کوچ و گاهی در  بظاتی کاشفان غربی به مشرق زمیت را بیاد 

 . میاورد که از دریچه رمم و راز به همه چیم می نگریستند

فیهم بر خالف نمونه های بسیاری از فیهمسازان غربی با تبریر به 

شرق نگا  نمیکرد و زندگی و شرایط ایل را به مبارز  مردمی جان 

 . سخت و تسهیم ناپذیر بدل میکرد

اکنون که در اتاق بی روح : ...  کوپر بعدها هم در خاطراتش نوشت 

مهمانخانه در لوا ی پاریس نشسته ام و به ترال و کشمکشی که آن 



                         نشریه کارگر سوسیالیست                                                                                                           6شماره       26

 

! قوم در مجاد ه با طبیعت در سرباال ییمرد کو  میکردند میاندیشم 

خارج از قدرع و استطاعت ......میفهمم ایت لماسه کار مت نیست 

 . مت است

عهر جنگ انسان و طبیعت میباشد که بخوبی و لرفه ای بتصویر 

 . کشید  شد 

استودیوی پارامونت عهر را در امریکا توزیع میکند و فیهم با 

عهر در زمر  یکی از شناخته .  فرو  فوق ا عاد  ای روبرو میشود

 . شد  تریت آثار سینمای مستند جهان قرار گرفته است

اما مضمون اصهی فیهم و مبارز  برای براء در دل طبیعت خشت فاقد 

. شاخصه هایی بود که رراشا  تاز  به سهطنت رسید  را خو  آید 

او تمایهی نداشت ایرانی را در ذهنش بپروراند با ایران ترسیم شد  

 . در فیهم عهر

فیهم عهر به مکان و یا مردم و یا فرهنگ  خاصی وابسته نبود و 

آدمهای فیهم میتوانستند هر جایی باشند ، هدف فیهم جنگ بشر با 

طبیعت بود که در آخر هم ایت انسان بود که با مراومت و پشتکار و 

 . مصمم بودنش به پیروزی میرسد

و ی ررا شا  اینرا نمی فهمید و فکر میکرد لتماً باید شخصیتهای 

فیهم کال  پههوی بر سر میداشتند و یا همانجا درجا میمدند و کوچ 

نمیکردند و از نعمت های دو تی که به وفور بهشان میرسید استفاد  

 . میکردند

. عهر مبارز  یک مهت برای براء بود و لماسه یک قبیهه گم شد 

خالصه ایت فیهم در ایران توقیر شد و اجاز  نمایش نیافت و شدیداً 

هم مورد غضب ررا شا  قرار گرفته بود تا چهار دهه بعد در سال 

نسخه فعهی آن بنمایش در آمد و با وجود اینکه فیهم چهل سا ه  0080

 . شد  بود و ی شدیداً مورد استربال عموم قرار گرفت

مصیبت و تجاوز به فیهم عهر همچنان ادامه دارد و مورد دیگر  

! اینکه بهمت مرصود  و به نسخه ای از ایت فیهم دست یافته 

؟ هیچکس نمیداند ، چون ایشان چند سال قبل از انرالد !چطوری 

اسالمی به امریکا مهاجرع و در شهر نیویور  سکونت گمیدند ، 

و ی همچنان به ایران سفر میکنند و تاکنون در چند دور  جشنوار  

سینمایی فجر لضور فعال داشته و بنوعی سفیر سینمایی لکومت 

 . اسالمی در خارج میباشند

ایت فیهم را با ایت عنوان که سرمایه گذار   2303ایشان در سال 

بود  اند در فجر بنمایش گذاشت و در همیت رابطه مصالبه ای هم با 

ایشان همان سال در بازگشت به نیویور  .  کیهان تهران داشتند 

توقفی در گوتنبرگ داشتند و فیهم عهر را بنمایش گذاشتند و خودشان 

 .را بعنوان تهیه کنند  فیهم معرفی کردند 

تعجب مت در ایت استکه زمان ساخت فیهم عهر آقای مرصود  و 

هنوز بدنیا نیامد  بودند و تأسر بیشتر اینکه چرا کسی به او 

 .اعتراری نکرد در ایت رابطه 

همان سال مت در اطاق فرمان رادیو همبستگی با کارگران سوئد 

کار میکردم و در یکی از همان روزها که در استودیو بودم با 

لیرع و تعجب دیدم که مجری و مسئو یت رادیو از او  دعوع کرد  

اند برای مصالبه در رادیو که ا بته ایت اتفاق سببی شد که مت هم 

فرصت پیدا کنم که مسئهه را مطرح نمایم ، ایشان چون متوجه رو 

شدن دستشان شدند و با شناختی که از مت داشتند میدانستند که دست 

بردار نخواهم بود و ایت اتفاق مالقاع غیر  منتظر  با مت و آنهم در 

استودیوی رادیویی که قرار بود با ایشان بعنوان فیهمساز مصالبه 

داشته باشد و مطمئناً رسوا خواهند شد فرار را بر قرار ترجی  

 . دادند

فرانسویان هم به ایران آمدند تا   0038بعد از فیهم عهر و در سال 

را بسازند که ساختند و داستان فیهم بنوعی "  کاروان زرد "  فیهم 

تبهیغی بود و نشان میداد زنجیر  ای از اتومبیل سیتروئت که گروهی 

جامعه شنا  و فیهمساز را از  بنان به هند و چیت میبرد و از ایران 

 .هم عبور میکرد

پس از نمایش فیهم در اروپا ، ایرانیان مریم خارج بخصوص ایرانیان 

ساکت بهژیک و فرانسه دست به اعتراض زدند و معترد بودند که 

کاروان هنگام عبور از ایران در معرفی مردم ایران آنها را عرب 

 . ماند  نشان میدهد و بهمیت د یل فیهم در ایران اجاز  نمایش نیافت

و بهمیت ترتیب هر فیهمی که ساخته میشد و تجدد ایرانی را مورد 

 . نظر قرار نمیداد، نمایشش در ایران ممنوع میشد

بهمیت د یل ررا شا  برای جهوگیری و یا کنترل فیهمسازان خارجی 

در ایران عمالً پایه سانسور را بنا نهاد و قانونی ا  کرد و در 

مبدودیت هایی برای فیهمبرداری در ایران قائل شد  0000زمستان 

 . و عمالً به اجرا در میامد هرچند اگر هنوز مکتود نشد  بود

تصویب شد که پیش تر در مورد آن  0001نهایتاً ایت ماد  در سال 

 . مواد ها صببت کردم

 حاجی آقا ، آکتور سینما 

آوانس اوگانیا  با تاریخ سینما ایران گر  خورد  و او یت کسی است 

که او یت فیهم سینمای ایران را ساخته است و همچنیت نام او قبل از 

ایت فیهم بعنوان او یت فیهمساز و فیهمبرداریست که به صورع 

مکتود از دربار پههوی ترارا کرد از مراسم سا روز تو د رراشا  

فیهمبرداری کند و بدیت معنی که هم ساز سیاستهای ررا شا  خود را 

 . نشان داد

لاجی آقا آکتور سینما را کهید  0000و پس از مدع کوتاهی در سال 

ایت مهاجرارمنی ، روسی تبار چهل سا ه بود که به ایران .  زد 

اما کمدی صامت او با .  بازگشت و لتی بمبان فارسی لرف نمیمد 

قصه تک خطی ا  به اوراع سیاسی اجتماعی عصر ررا شا  

 عــلــفـــــ
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شخصیت لاجی آقا مردی است مذهبی ، .  نگا  موشکافانه ای دارد 

سنتی و مخا ر پیشرفت و در فیهم به سینما لمهه میکند و بعبارتی 

لاجی آقا نمایند  انسان سنتی دوران قبل از پههوی میباشد و مخا فت 

با سینما تمثیهی است که نشان دهد او مخا ر پیشرفت و تمدن میباشد 

لاجی آقا را .  و هرگونه پیشرفتی را بخصوص سینما را کفر میداند 

نرطه . میدیدنش ..... مردم آندور  میشناختند و هر روز توی بازار و 

مرابل او داماد  بود که کارگردان سینما بود و نمایند  مردم 

 . امروزی

تضاد عمیق بیت لاجی آقا که به گذشته تعهق داشت و داماد مرد 

جوان از آیند  صببت میکند و ا بته بینند  هم در یک بالتکهیفی بیت 

گذشته و آیند  قرار دارد و معیارهای غربی فیهم تا لدودی برایش 

ایت فیهم در شرایطی اکران شد که برو بیا ررا .  هضم شدنی نیست

شا  بود و دائماً بر شیپور ثباع و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و 

اجتماعی ا  میدمید و خود را در اوج میدید و پسر بمرگش مبمد 

روح .ررا، و یعهد  را هم برای تبصیل به سوئیس فرستاد  بود 

انگیم و عبدا عهی وزیری و قمرا مهو  وزیری هم در امنیت کامل 

وسایل کنسرع گماریهایشان فراهم میشود و همه اینها بدان معنا بود 

که ساختار اجتماعی کهنه  

فئودا یسم فرو ریخته و یا دارد 

میریمد و طبره متوسط شهری 

 .  قدرتمندتر میشود

پس در آن لال و هوا لاجی آقا  

آکتور سینما ساخته میشود و سنت 

و تجدد دو رنگی میشوند که چون 

سیا  و سفید و کفه هم بنفع سفید 

روی پرد  نرر  ای صامت 

و ی همه چیم .  بنمایش در میاید

بر وفق مراد نیست و مراجع 

مذهبی با وقایع دوران هم ساز 

بخصوص اینکه ررا شا  پیش از ایت برای تغییر نظام .  نبود

آموزشی از یک سو و دگرگونی نظام قضایی از سوی دیگر 

اقداماتی را انجام داد  بود که رولانیت را از هردو زمینه دور 

لاال در اوج آن درگیریها که سا ش بر میگردد به لول و .  میکرد

بعدها و یکی دوسا ل بعد فیهمی اکران میشود که   0003هو  سال 

لاجی آقا بعنوان یک مرد مذهبی در ابتدای فیهم، که در انتها به 

که ایت روند مورد  عت و نفریت رولانیون قرار !  سینما تت میدهد 

"" میگیرد بخصوص که نام فیهم کنایه ای دو پههو بود به واژ  

مرد مسهمان و دیندار و کامالً مذهبی و در مرابل و در نام """لاجی

 "".آکتور سینما "" فیهم ترکیب شد  بود با دو واژ  انگهیسی 

بیت لاجی و آکتور سینما نه تنها رابطه و تناسبی وجود نداشت، بهکه 

هر کدام در بطت خویش دیگری را زیر سئوال میبردند و ایت نام 

در فیهم دوربیت مستریماً لاجی آقا . درعمل فاصهه ها را از بیت میبرد

را نشانه رفت و او را تبدیل کرد به آکتور سینما و ایت خیهی معنی 

میتوانست داشته باشد در زمان خود ، چونکه دورنمای اثرهمان 

ورعیت کشور از قاجاریه به پههوی بود که به مرابهه با تفکری رفت 

که سینما عامل فساد و ریا و در نهایت معیارهای غربی معرفی شد 

 . از طرف مذهبیون

شاید لاجی آقا آکتور سینما از کتابی بنام لاجی بابا در اصفهان  

نوشته جیمم موریر و ترجمه میرزا لبیب اصفهانی ، اقتبا  نشد  

بود و ی بهباظ تم رد مذهبی لاجی بابا در اصفهان تصادفاً فیهم 

توانست اثری را بجا بگذارد که کتاد مذکور بفرو  زیادی دست 

یابد در صورتیکه قاد لاجی آقا با لاجی بابا اصالً شبیه هم نبودند 

و کتاد بیشتر سعی کرد  بود که جاهای ایران را بیشتر تشری  کند 

 . مثل اماکت مذهبی و کمی هم باستانی

مورد دیگر در فیهم لاجی آقا آکتور سینما ایت بود که ، درست که 

لاجی آقا مردیست مخا ر سینما و بسیار مذهبی و ی مخا فتی با 

چونکه لاجی آقا در اکثر صبنه ها کال  پههوی بر سر ! دو ت ندارد 

داشت کالهی که ررا شا  به اجبار بر سر مردان گذاشته بود و ایت 

نکته همان را  فریب مخاطب نیم بود و پیام خاص خود  را 

آسیا قسطانیان که از )  دختر لاجی آقا همسر کارگردان .  داشت 

در فیهم بدون لجاد و بعنوان زن متجدد (  ارامنه گرجستان بود  

معرفی میشد که غمم  کنان د ربایی میکرد و همرا  با موسیری 

سوغاع دیگری از )گرامافون 

میرقصید و (  فرنگ و نشانه تجدد 

لرکاع او نیم دیدگا  سنتی پدر 

را زیر سئوال میبرد و پیام میداد 

که نسل جوان میخواهد برخالف 

 . سنت پدر رفتار کند

ایت فیهم و بخصوص سکانس 

مجسمه برهنه زن و طرح کشش 

جنسی و واکنش آمیخته به شرم و 

لیای مرد به مرو ه ای اشار  کرد 

که سه سال بعد سیاسی تریت 

مسئهه روز ایران شد ، یعنی 

 . کشر لجاد

 دختر لر اولین فیلم ناطق ایران 

اسیر بود و دل پری ""  عهر ""  ررا شا  همچنان در برزخ  فیهم 

از ایالع جنوبی و مرکمی کشور داشت درست که آنها در نرشه 

جغرافیایی ایران زندگی میکردند و ی قانون و رو  و ویژ  گیهای 

 . خودشان را داشتند و زیاد با دو ت مرکمی همرا  نمیشدند

عبدا بسیت سپنتا و اردشیر ایرانی در هندوستان  0002در سال 

بساختت او یت فیهم ناطق ایران اقدام کردند که همچنان نسخه های 

 .بسیار خود و قابل دسترسی از آن بجا ماند  است

تماشاگر ایرانی برای او یت فیهمی را روی پرد  های سینماها میدید 

که شخصیتهایش بمبان فارسی لرف میمدند و ی آنچه که در مورد 

ایت فیهم کم  طفی شد ایت بود که کسی ارز  کار فنی آنرا آنطور که 

شایسته ا  بود را نفهمید یا سخت نگفت، مثالً کیفیت باالی فیهم و و 

یا صدا برداری سر صبنه که باید گفت خیهی هم لرفه ای صورع 

گرفت و زمانی بیشتر به ایت ارز  پی میبریم که مثالً در سینمای 

ایران و بعد از ایت فیهم تا چهل سال صدا گماری فیهم بعد از کار 

 حاجی آقا، آکتور سینما
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فیهمبرداری و توسط دو بهورها در استودیوها صورع میگرفت و 

 . دختر  ر نرطه عطفی بود از ایت نظر

دختر  ر کمتر نشانی از آن اهمیت و ایت ترقی یا تمدن را عرره 

نرش آفرینی )  میکرد و داستان ایت بود که مأمور دو تی به نام جعفر 

برای مبارز  با راهمنان مبهی به منطره  رستان میرود (  خود سپنتا 

پس تا اینجای قضیه  رها و عشایر دزد و راهمن میباشند و طبعاً )  

و طی درگیریهای پیروزمندانه ا  با را  زنان، (  بدور از تمدن 

روح انگیم سامی نژاد همسر )د باخته دختر زیبایی بنام گهنار میشود 

که در اسارع را  زنان بود و آند و با مغهود کردن (  سپنتا 

 . راهمنان، پیروز بتهران برمیگردند

نمونه ایت فیهمها را تا کنون زیاد دید  ایم و همچنان هم در سینمای 

جهان بویژ  امریکا شاهد  

رامبو یک تنه به "  هستیم که 

افغانستان میرود و پیروزمندانه 

ارتش ولشی و بدور از تمدن 

افعانستان را شکست میدهد و 

اما ....... .یا به ویتنام میرود و 

سئوال اینجاست که آیا 

مأموران دو تی عصر ررا 

شا  بتنهایی به مأموریت می 

؟ که ا بته موشکافی !رفته اند 

! در اینمورد بی ربط میباشد 

شاید فیهم برای دراماتیم  کردن 

لوادثش به شخصی در لد 

یک قهرمان شکست ناپذیر 

نیاز داشت ، بخصوص که 

هیبت و رفتار سپنتا در نرش 

جعفر بعنوان نرش اول فیهم 

سا ها همتایی نداشت و نیافت و 

از نظر ذهت تماشاگر و با 

تعاریر سنتی قهرمان منطبق 

ما ایرانیان در افسانه ها .  بود 

و داستانها و روایاع  لماسی 

رستم و سهراد را داشتیم که 

جعفر یک سبیل کوچک هیتهری .  یک تنه به  شگر دشمت زد  بودند

داشت با کال  و کمربند چرمی، طپانچه کمری و چکمه هایش گاهی 

کابوی فیهمهای وسترن را بیاد میاورد و ی در سکانسهایی مثل 

انگهیسی های مودد و باوقار لادثه جومیشد که همیشه آقایی اشان 

جعفر با زبان متداول .  را لفظ میکردند لتی در قتل عام مردم افریرا

عصر خود لرف میمند  با زبان زور و اسهبه دو نشانه ای که 

یادآور رراشا  بود و فرامو  نکنیم که جعفر نمایند  دو ت خواند  

 .     میشد و ایت موروع پیام فیهم بود

هر بار که نام رراشا  بمیان میامد ، تصویر یک ارتشی منضبط و 

خشت که خند  را نمی شناخت و او را هرجا که میدیدیم با جامعه 

نظامی ، با شنل و کال  شیروخورشیدی که پائیت نمی آمد ، صورتش 

کشید  و چهر  ا  آفتاد سوخته و موهای سر  همیشه به لا ت 

سربازی کوتا  و بی آرایش اصالح شد  بود، پیشانی ا  بهند و 

 .  ابروانش پیوسته بود ، یکدند  و لرف فرط لرف خود  بود

و سینما یکی از ابمارهایی بود که توانست به مردم عادی و عامی 

همه ایت خصوصیاع بد را تمریق کند که کسی با ایت ویژ  گی ها 

میباشد و همچنان و در ایت زمان هم ........ قاطع و قوی و مطمئت و 

میشنویم که مثالً در مورد خمینی هم مردم ایت خصوصیاع را مثبت 

جمو .....  میدیدند و قاطعیت و عدم مشورع رهبران با دیگران و 

 .صفاع مثبت تهری میشد

ررا شا  عهناً مردم را تبریر میکرد و خود و ارتشش را باالی همه 

در قرارگا   0023مرداد  28امور قرار میداد و میدید مثالً در 

تابستانی دانشکد  افسری گفت 

و ایت گفته را بارها در جاهای 

مختهر نیم تکرار کرد  بود 

عظمت یک کشور به :  که 

قدرع نظامی بستگی دارد و 

زوال مهت ها ناشی از بی 

کفایتی و ورعیت نیروهای 

مسه  میباشد ، شعار همه چیم 

برای ارتش و بازهم برای 

 .... ارتش

قهرمان فیهم دختر  ر که برای 

تار و مار کردن راهمنان به 

سرزمینهای دور از پایتخت 

میرفت ترکیب تهطیر شد  

رراشا  و اقداماع او یرای 

ایجاد امنیت و تثبیت لکومت 

را بیاد میاورد و در اذهان 

 . عمومی میپروراند

ررا شا  چندسال پیشتر با 

شیخ خمعل در خوزستان 

درگیر شد  بود و سیاست 

قهرآمیم  در قبال  رها قبل 

از ساختت شدن دختر  ر 

 . نمایان بود

مضمون و پرداخت دختر  ر یاد آور مبتوا و فرم فیهمهای غربی بود 

، آثاری که توزیع گسترد  شان در آسیا رو به فمونی بود و در 

ایران هم جریان داشت و آنچه امروز هم در بازنگری دختر  ر جهب 

نظر میکند، توجیه لضورعامل خارجی و بشکهی از استعمار در 

مبیط است که پیش تر به بدویت تمایل دارد تا تمدن ایران هرگم 

مستریماً به مستعمر  ای بدل نشد و ی نشانه های استعمار و تبعاع آن 

 هرگم از میان نرفت 

لضور روسها در شمال و ماندن انگهیسی ها در جنود و سپس 

رابطه گرم با آ مانی ها در دوران ررا شا  و بعدها با امریکایی ها 

در عصر مبمد ررا پههوی نوعی پیوند با فرهنگ ها را ایجاد 

 دختر لر
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 . میکرد که بودنشان را مشروع و الزم و طبیعی جهو  میداد

ررا شا  بر استرالل و هویت مهی تأکید بسیار میکرد و ی هرگم 

نمی توانست چگونگی به سهطنت رسیدنش را نادید  بگیرد و کتمان 

کند ، زیرا که او عمالً با لمایت غرد خصوصاً انگهستان به قدرع 

رسید  بود و تمامی برنامه های فرهنگی و ساختاریش ا گوهای 

غربی داشت و لضورعامل خارجی هیچوقت در هیچ جای ایران 

 . پنهان نماند

فیهم دختر  ر کالً یک فرمول بود از غرد آمد ، قشون امپراطوری 

غرد هم بر اسا  روایاع سینمایی معموالً به بهانه اههی کردن 

بومیان به سرزمینهای بکر قدم گذاشتند و منابع آنها را بغارع بردند 

و ی سینما وسیهه ای بود که موروع را وارونه کند و دزدان را در 

 . نرش ناجی و سفرای تمدن بتصویر بکشد

ررا شا  همیشه از  موم سرکوبی گردنکش ها و متمردیت در گوشه 

 رستانی که جعفر در .  و کنار سرزمیت پهناور ایران لرف میمد

دختر  ر بدان پا گذاشت، ناکجا آبادی بود که می توانست هر گوشه 

شور ورود به سرزمیت بکر و بی قانون و جذابیت فت  .  ایران باشد 

. آن در لا ی که قهب تماشاگر برای دستیابی به زندگی غربی میتپد

 .مایه آشنای ایت فیهمها بود 

خاورمیانه ترسیم شد  در سینمای غرد معموالَ با نمایی از بیابان ، 

کو  ، صبرا ، و التماالً چند شتر یادگار قافهه های قرن نوزدهمی و 

جغرافیایی که به تخیل دامت میمند و یاد آور قصه .  کاروانسراها

ایت جغرافیا در دختر  ر اهمیت .  های پر رمم و راز نوجوانیست

 . یافت و بکار گرفته شد

و در سکانس نهایی که گهنار از پرتگاهی سروط کرد و طنابی را 

فرمول نجاع در .  چسبید ، باردراماتیک صبنه را بدو  کشید

واپسیت  بظه که طبیعت و مبیط به عامل مرگ آفرینی بدل شد  

بودند نشانی آشنا در مورد چنیت فیهمهای بود  و هست که بر اسا  

آن قهرمان خارجی و بیگانه با مبیط بسیار پیش تر و بهتر از 

بومیان و مبهی ها آشناست و طبیعت و جغرافیای مبیط را میفهمد و 

 . بر دشواریهایش فائق میاید

گهنار از پرتگا  سروط کرد و ی جعفر لارر بود که در واپسیت 

 بظه نجاتش دهد و در سراسر فیهم ایت پرسش در ذهت تماشاگر 

 "؟!اگر جعفر نبود ، چه بسر گهنار میامد "دور میمد که 

که به ""دختر  ر ""  مبور اصهی فیهم ایت زن بود و عنوان فیهم هم 

زن بالتکهیر ، بدون خانواد  ، و بدون گذشته ای .  او اشار  میکرد 

غربی به او رسم مبارز  میاموخت و از چنگ /  که قهرمان شهری 

 .مردان زورگو رهایش میساخت 

ایت موروع و جوهر  که زن در بطت دگرگونی های قومی و 

در چنیت قا بی برخی .  مذهبی قراردارد در فیهم موج میمند

 0813که در اواخر دهه (  اورینتا سم)دیدگاههای شرقی گرایی 

براسا  ایت دیدگا  ها نوع نگا  غرد به .  مطرح شد، راهگشا بود

خاورمیانه از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شکل متفاوع 

تری یافت و در آن تمایل به تبهیل شرایط لاکم بر جوامع اسالمی 

اسالم نرش اساسی در فاصهه خاورمیانه و غرد .  جهب نظر میکرد

در تمام .  ایفا کرد  بود و جایگا  زن درایت کشاکش اهمیت داشت

روایاع و یا اکثر آنها در قرن نوزدهم غربی ها از شرق، زنان 

کشورهای اسالمی کنیمکانی بودند که هرگم فرصت رهایی از 

مببس اندرونی نمیافتند و اگر در قصه ای ایت فرصت را میافتند 

بدل به یک موجود جنسی میشدند که فرصتی را برای دهت کجی به 

ایت تهری در شخصیت زنان روبند  دار چشم .  ُسنت لرام نمیکردند

سیا  و در سیمای زن شرقی برهنه و نیمه برهنه که به رقص عربی 

باید گفت سینمای غرد در تثبیت ایت تهری .  مشغول است موج میمند

 . نرشی بسیار کهیدی ایفا کرد

فیهم دختر  ر بنا به خیهی از ویژ  گی هایش با توفیق تجاری روبرو 

شد و متأسفانه باید بگوئیم که او یت فیهم ناطق تاریخ سینمای ایران 

سفارشی و دو تی بود ، معضهی که همچنان ادامه دارد و برای 

دیکتاتورهای لاکم تاریخ مصرفش هنوز بپایان نرسید  و اینوع 

سینما بنظر مت  و طبعاً هم اثر مطهوبی نمیتوانست روی مخاطبیت 

 . ا  و مردم سینما رو بگذارد

ایت نوشتار همچنان ادامه خواهد داشت و در شمار  بعد اشار  ای 

مختصر به سا نهای سینما در جاهای کشور خواهیم داشت و در 

 . ادامه فیهم دختر  ر چند فیهم بعد از آن را به ببث خواهم گذاشت

منابعی که مت چه تا کنون و چه بعد از ایت استفاد  میکنم یکی تاریخ 

سیاسی سینمای ایران برهم لمید ررا صدر  و دیگری تاریخ 

معاصر ایران میباشند و برید  ای از نشریاع و روزنامه های 

 .              آنممان که در اینتر نت در دستر  میباشند

!اینجا غرب نیست  
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!بود انقالبنگذاشت به شورش تحریک اش کنند، چون به فکر انجام یک  پرولتاریا  

 نشریه كارگر سوسیالیست
هاي كارگري كانون سوسیالیست  


