
 

 

 

 

 

 

سرمقاله

    4848                پیام فداییپیام فدایی  
 1382    ماه  اردیبهشت                                                  تمهشارگان چریکهای فدایی خلق ایران                        دوره جدید سال   

  

 !!شورش بر حق استشورش بر حق است          
ته و کارگران در چنان فقر و مصیبت هائی گرفتار آمده اند که از جنبه هائی حتی می توان گفت ، استثثمار چنان ابعاد وحشتناکی به خود گرف امروز در ایران"

از طرف دیگر سلطه یک دیکتاتوری عنان گسیخته که به مراتب وحشیانه تر و عریان تر .   نیز بدتر است18وضع آن ها از هم طبقه ای های خود در قرن 
کارگران شریف ایران در مقابل ستم ها و مظالم ناشی از سیستم سرمایه داری وابسته و   ....ران حاکم می باشدامعه ایجعمل می نماید، کماکان بر فضای 

، هیچ راهی جز مبارزه  برای رهائی از چنگال شرایط دهشتناکی که سرمایه داران و رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی برای آنان بوجود آورده است
  2 صفحه        ".ی دالورانه خود بر علیه سیستم سرمایه داری و قطع نفوذ امپریالیسم در ایران ندارندو پی گیری رزم ها
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     ، ، نوین نوین ای ایجامعهجامعه
  

  برای همیشهبرای همیشه
  

    ..ماندماند خواهد  خواهد گرامیگرامی
  

   ، ، پاریس پاریسکمونکمونن ن شهیداشهیداخاطره خاطره 
  

  طبقه کارگر طبقه کارگر بزرگ بزرگ در قلب در قلب 
  

  ""..زنده و باقی استزنده و باقی است
  

  کارل مارکسکارل مارکس                                  

 ه کارگر در ایرانمالحظاتی درباره سازمانیابی طبق
  "پالتاک"متن سخنرانی رفیق پوالد در 

  5صفحه             
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 سرمقاله

  
  
  

    !!شورش بر حق استشورش بر حق است
  

ولتی و چه خصوصی،  بهره چه د  -در کارخانه ها، هرجا که عرصه فروش نیروی کار است "
کارگران عمال از هرگونه تامین اجتماعی بی .  کشی به بیشرمانه ترین شکل خود جریان دارد

آن ها در قرن هیجدهم به سر می برند و فقط این امتیاز را دارند که از سلطه  .... بهره اند
ن در مورد وضعیت  این سخنان را رفیق امیر پرویز پویا  ".پلیس قرن بیستم نیز برخوردارند

  "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"کارگران ایران در دهه چهل، در جزوه خود 
، در مورد شرایط کار و زندگی کارگران ایران چه  21، امروز در قرن  اما.  مطرح ساخته است

کرد؟  در  مقایسه 18؟ آیا هنوز می توان شرایط آن ها را با کارگران اروپا در قرن !باید گفت
مورد سلطه پلیس و شرایط دیکتاتوری و اختناقی که سال های مدید با سرکوب مبارزات 

شکل گیری تشکل های کارگری گشته است ، موضوع از چه قرار می  کارگران مانع از
؟ مسلما پاسخ این سئواالت برای همه کسانی که حتی اندک اطالعی از شرایط !باشد

ر و زندگی کارگران در زیر سلطه جمهوری اسالمی دارند، دهشتناک و غیر قابل تحمل کا
، استثثمار چنان ابعاد وحشتناکی به خود گرفته و کارگران در  امروز در ایران.  روشن است

چنان فقر و مصیبت هائی گرفتار آمده اند که از جنبه 
هائی حتی می توان گفت وضع آن ها از هم طبقه ای 

از طرف دیگر .  ست نیز بدتر ا18های خود در قرن 
سلطه یک دیکتاتوری عنان گسیخته که به مراتب 
وحشیانه تر و عریان تر عمل می نماید، کماکان بر 

  . امعه ایران حاکم می باشدجفضای 
  

که ) سرمایه داری وابسته(سیستم سرمایه داری ایران 
در دوره به اصطالح رونق، زندگی فالکت باری  را به 

ود، امروز در شرایطی که زحمت کشان تحمیل کرده ب
در چنبره بحرانی عظیم دست و پا می زند، زندگی 
کارگران را با چنان دهشت ها و شرایط غیر انسانی 
مواجه ساخته است که به راستی کلمات قادر به توصیف 

به این امر حتی افراد متعلق به .  امروز،  فقر و فالکت در ایران بیداد می کند.  آن نیستند
ا نیز معترفند و در نشریات رژیم ساخته نیز از فقر و بدبختی کارگران و زحمتکشان طبقات دار

آن ها حتی این موضوع را نیز تصدیق می کنند که عامل بسیاری از .  بسیار می نویسند
اما نکته اصلی که استثمارگران و .  ناهنجاری های احتماعی کنونی ایران همانا فقر می باشد

متعلق به طبقات دارا هرگز مطرح نمی کنند این واقعیت است که اگر کوته اندیشان سیاسی 
 ثروتمند ها بسیار بسیار ثروتمند تر -امروز فاصله های طبقاتی در ایران بسیار عظیم گشته 

 و فالکت و بدبختی همه -گشته و خانواد ه های کارگر و زحمتکش فقیر و فقیرتر شده اند
 حاکمیت سیستم گندیده سرمایه داری در ایران است که جا را فرا گرفته است، این به خاطر

در آن مشتی سرمایه دار در حالیکه از ثمره کار کارگران سودهای هنگفتی به جیب می زنند، 
دستمز دهای بسیار ناجیزی به این مولدین ثروت می پردازند و یا به برکت وجود یک رژیم 

، دستمزدی به او نمی   ازای کار کارگردیکتاتور و جنایتکار حامی سرمایه داران، حتی در
  .پردازند و کارگران را بدون هیچگونه تضمین مالی از کار اخراج می نمایند

بحران سیستم سرمایه داری وابسته همراه با سیاست های به غایت ضد کارگری رژیم 
جمهوری اسالمی، از جمله خصوصی سازی ها و خارج کردن کارگران از شمول بندهائی از 

انون کار ارتجاعی خویش که به هر حال در روی کاغذ حقی برای کارگران قائل شده، ق
تعطیلی .  شرایط وخامت بار جدیدی برای کارگران و زحمت کشان بوجود آورده است

کارخانجات و واحد های تولیدی گوناگون، اخراج های پی در پی در شرایط فقدان بیمه 
آنجا نیز که (داخت حقوق کارگران به مدت طوالنی بیکاری برای اکثریت کارگران، عدم پر

دستمزدی به کارگر پرداخت می شود، میزان آن چنان است که به هیچوجه متناسب با هزینه 
عمال باعث شده اند که خانواده های کارگری قادر به .....و) های زندگی و تورم موجود نیست

ارگران از تحصیل باز می مانند، فقدان فرزندان ک.  تامین یک زندگی بخور و نمیر نیز نباشند
بهداشت، دوا و درمان و هزاران نابسامانی و مصیبت، زندگی آن ها را تهدید می کند و نتیجه 

این  امروز.  همه این ها در یک پروسه نه چندان طوالنی تالشی خانواده های کارگری است
د به یک معضل بزرگ که خو تالشی با چنان گستردگی و شدت در جامعه ما جریان دارد

 بوجود آمدن  ،حاصل تالشی خانواده های کارگر و زحمتکش.  اجتماعی تبدیل شده است
پدیده کودکان :  پدیده های بسیار درد آوری است که ما در جامعه خود شاهد آن ها هستیم

خیابانی ، دختران فراری ، زنان تن فروش در ابعادی 
 نوظهور که قلب ن پدیده هاییا . ....بسیار گسترده و 

هر انسان ستمدیده و آزاده ای را می فشارد و  خانم ها 
بد "  هم از وجودشان که  شهر را "محترم"و آقایان 
نتیجه همان پروسه (!)  ساخته ، شاکی می باشند"منظره
ست که آغاز آن را باید در استثمار وحشیانه کارگران  اای

ار در توسط سرمایه داران و در شدت یابی این استثم
دهه اخیر تحت رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی 

  .  مشاهده نمود
  

کارگران شریف ایران در مقابل ستم ها و مظالم ناشی از 
سیستم سرمایه داری وابسته و برای رهائی از چنگال 
شرایط دهشتناکی که سرمایه داران و رژیم وابسته به 

 است، هیچ راهی جز مبارزه و پی گیری امپریالیسم جمهوری اسالمی برای آنان بوجود آورده
.  رزم های دالورانه خود بر علیه سیستم سرمایه داری و قطع نفوذ امپریالیسم در ایران ندارند

زمانی، انگلس این دوست واقعی و آموزگار کارگران جهان که وضع طبقه کارگر در انگلیس 
در ( و زندگی کارگران بریتانیارا توضیح و تشریح می کرد، در رابطه با شرایط ذلت بار کار 

کارگران بریتانیا تنها با شوریدن بر علیه وضع : جمله ای به این مضمون بیان نمود) 19قرن 
.  موجود است که می توانند از حیثیت و شرافت خود دفاع نموده و زندگی خود را نجات دهند

ن ما، در مورد آن ها این حقیقتی است که امروز با توجه به شرایط بسیار ذلت بار کارگرا
درست به همان صورتی که انگلس گفت،  واقعاً تنها راه نجات کارگران ایران .  صادق است

البته باید اذعان داشت که کارگران مبارز و شریف ایران .  شوریدن بر علیه وضع موجود است
دتا  هر چند عم(مدت هاست که با پی گیری مبارزات خود بر علیه سرمایه داران و دولت 

بر علیه وضع موجود بپا خاسته و علیرغم تمام ) برای تحقق خواست های اقتصادی خویش
تهدید می کند، و علیرغم همه تمهیدات و موانع شرایط ) از طرف رژیم(خطراتی که آنها را 

مبارزات کارگران جان به لب رسیده بهشهر .  خفقان بار حاکم، لحظه ای از پای ننشسته اند
داشته  به یاد.  هرمان ما در این راستا استق های رزم کارگران رنج دیده و یکی از نمونه

 بوجود آمدن ،حاصل تالشی خانواده های کارگر و زحمتکش"
پدیده های بسیار درد آوری است که ما در جامعه خود شاهد

پدیده کودکان خیابانی ، دختران فراری ، زنان:  آن ها هستیم
این پدیده های . ....تن فروش در ابعادی بسیار گسترده و 

نوظهور که قلب هر انسان ستمدیده و آزاده ای را می فشارد و
بد"  هم از وجودشان که  شهر را "محترم"خانم ها و آقایان 

نتیجه همان پروسه ایست(!)  ساخته ، شاکی می باشند"منظره
ه کارگران توسط سرمایهکه آغاز آن را باید در استثمار وحشیان

داران و در شدت یابی این استثمار در دهه اخیر تحت رژیم
   ".ضد کارگری جمهوری اسالمی مشاهده نمود
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باشیم که فقدان هرگونه تشکل کارگری در ایران که خود در اساس محصول تسلط سال 
، نه تنها مانع بزرگی در جهت رشد و  های طوالنی حاکمیت دیکتاتوری در جامعه ماست

، کارگران از قدرت الزم  ن چنان تشکل هائیگسترش مبارزات کارگری است بلکه در فقدا
با به حساب آوردن چنین فاکتوری .  برای مقابله با سرمایه داران و دولت بر خوردار نیستند

باید عظمت مبارزات کارگران بهشهر را بررسی نمود که در شرایط دیکتاتوری و در عدم 
ق به سازماندهی مبارزات فموبرخورداری از حتی یک تشکل صنفی، با ابتکارات انقالبی خود 

خویش گشته و با جلب حمایت معنوی و مادی توده های ستمدیده شهر، موفق شدند به 
در اینجا، با .   مدت حداقل ده روز ارکان جمهوری اسالمی را در این شهر به لرزه در آورند

ان می درج گزارشی از مبارزات قهرمانه کارگران چیت سازی بهشهر، سخنان فوق را به پای
  .بریم
  

   .  کارگران بهشهر از پای ننشسته اند
  

سخن از مبارزات کارگران انقالبی است که علیرغم .  سخن از مبارزات واقعاً قهرمانانه است
، در شرایطی که بساط دار و شکنجه های جهنمی جمهوری  شرایط وحشتناک سرکوب

یتکار این رژیم با قساوت و اسالمی در همه جا گسترده است، در شرایطی که مزدوران جنا
بی شرمی هرچه تمامتر هر مبارزه ای را به خون و آتش می کشند، بپا خاسته و با خستگی 

  .ناپذیری قابل تحسینی مبارزه می کنند
  

کارگران و مردم ستمدیده بهشهر هنوز خاطره مبارزات 
شجاعانه سال گذشته کارگران چیت سازی را بیاد دارند 

د که نیروهای انتظامی رژیم با چه و فراموش نکرده ان
وحشیگری به صف کارگران مبارز، که تنها خواهان 
دریافت دستمزدهای به تعویق افتاده خود بودند، حمله 
کردند که نتیجه حمالت آن ها در یک مورد به کشته 

سیب دیدن تعداد آشدن یک کارگر و زخمی شدن و 
  . دیگری از کارگران منجر شد

  
مبارزات  د کارگران قهرمان چیت سازی،با آغاز سال جدی

.  خود را برای تحقق خواست هایشان پی گرفتند
 ماه حقوق عقب افتاده و همچنین مبالغی از دستمزدشان 25خواست آن ها عمدتا دریافت 

 سال پیش پرداخت نشده 5می باشد که به صورت عیدی به آن ها پرداخت می شد و از 
)  فروردین27چهارشنبه (گ کارگران در اواخر فروردین ماه امسال اولین تظاهرات بزر.  است

در این روز کارگران خشمگین که جانشان از مظالم بی حد و حصر سرمایه داران و .  آغاز شد
رژیم حامی آن ها، جمهوری اسالمی، به لب رسیده است، به همراه مردم زحمتکش و 

ون شوراهای اسالمی، تعداد اسدی، رئیس کان(ستمدیده بهشهر به صورت جمعیت بزرگی 
در )  ذکر نمود که مسلما رقم واقعی بیشتر از آن بود" هزار نفر25بالغ بر "تظاهر کنندگان را 

این راه پیمائی حتی خانواده های متوسط و نیمه مرفه . خیابان های اصلی شهر به راه افتادند
ر این روز رژیم ضد کارگری د.  را نیز تحت تاثیر قرار داده و حمایت آنان را نیز جلب نمود

جمهوری اسالمی، این ارگان سیادت طبقه سرمایه دار، کماکان به جای پاسخ گوئی به 
خواست کارگران، به نیروهای مسلح خود متوسل شد و آن ها را برای سرکوب مبارزات 

 5 در "ضد شورش"حتی از شهر های دیگر نیز مزدوران .  کارگران به سراغ آن ها فرستاد
همه این نیروهای مزدور خدمت گزار .  وس برای مقابله با کارگران،  فرستاده شدنداتوب

استثمارگران و انگل های اجتماع، با وحشی گری هر چه تمامتر به صف تظاهرات حمله 
  - از کودک گرفته تا پیرمرد و پیرزن-با باتون و وسایل ضربتی دیگر به جان مردم .  کردند

ور به تجمع کارگران حمله کردند تا به این ترتیب مانع از ادامه با گاز اشگ آ.  افتادند
  .مبارزات کارگران شوند

  
اما، وحشیگری های نیروهای مسلح در مقابل کارگران بی دفاع  تنها موجب نفرت باز هم 

کارگران، مرعوب نیروهای سرکوبگر و دستگاه .  رژیم گشت  بیشتر رنجدیدگان بهشهر از
آن ها با اعالم اینکه اگر به خواست هایشان پاسخ  .  اسالمی نشدندهای امنیتی جمهوری 
 تبدیل خواهد شد، تا روز یکشنبه به دست اندر کاران "خونین شهر"داده نشود، بهشهر به 

  .فرصت دادند که به  خواست های آنان رسیدگی کنند
  

در رابطه با امور از یک طرف تمامی دست اندر کاران رژیم .  روز شنبه با دو واقعه سپری شد
کارگری از استان مازندران برای تشکیل جلسه ای فرا خوانده شدند تا برای مقابله با 
کارگران و خاموش کردن شعله مبارزات آنان چاره ای بجویند و از طرف دیگرکماکان 
نیروهای سرکوبگر به تجمع کارگران در بیرون از کارخانه حمله ور شده و به ضرب و شتم 

مسلم است که دست اندر کاران رژیم حمایت خود از .  و توهین به آن ها پرداختندکارگران 
در .  سرمایه داران زالو صفت را به صورت های مختلفی در مقابل کارگران توجیه می نمایند

، آن ها محدودیت های فروش اموال کارخانه برای باز پرداخت حقوق کارگران  این مورد نیز
  .  داخت حقوق  کارگران عنوان نمودندرا دلیل اصلی  عدم پر

  
پافشاری .  روز یکشنبه فضای شهر کامال ملتهب بود

کارگران رنجدیده برای دستیابی به خواست های خود و 
حمایت بی دریغ ستمدیدگان بهشهر و حومه از 
کارگران، سردمداران رژیم را شدیدا به وحشت انداخته 

ر شدید این وحشت و نگرانی علیرغم سانسو.  بود
مطبوعات باز از سخنان اسدی، رئیس کانون شوراهای 
.  اسالمی کار استان مازندران، کامالً معلوم می باشد
 - وی در این روز طی گفتگو با خبر گزاری کار ایران

کارگران خواستار گرفتن " ضمن طرح این امر که -ایلنا
 ، اقرار " هستند81سال کلیه مطالبات خود تا پایان 

هم اینک شهر در انتظار ساعات بعدی است "نمود که 
همچنین او نگرانی خود از .  "مدآکه چه پیش خواهد 

تا این لحظه سوت ": تاثیرات مبارزات کارگران بر دیگر مردم شهر را این گونه بیان نمود
اشاره به ابتکار کارگران که به صدا در آمدن سوت سوم برای آن ها (سوم زده نشده  
؛ بازار را  ، قطعا آن ها حرکت خواهند کرد ، اما )کت به سمت شهر بودعالمتی برای  حر

تعطیل می کنند و مردم هم به جمعیت محدود آن ها افزوده می شود و جمعیت زیادی 
 هزار نفر 25پیش بینی ما این است که شبیه روز چهارشنبه که بالغ بر ...  تشکیل می شود

 به خود گرفته بود، امروز نیز شهروندان در تجمعی شرکت کردند و شهر چهره ملتهبی
    ".دیگری به جمع کارگران بپیوندند

  
نه فقط مرم آگاه و .  تظاهرات متهورانه کارگران در روز دوشنبه وسعت هر چه بیشتری یافت

مبارز بهشهر بلکه رنجدیدگان و ستمدیدگان از مناطق اطراف نیز خود را به بهشهر رسانده و 
در این روز نیز تظاهر کنندگان با دادن شعارهائی بر علیه .   پیوستندبه کارگران رزمنده

نفرت   -  به خصوص امام جمعه، فرماندار و نماینده بهشهر در مجلس–سردمداران رژیم 
خود از رژیم جمهوری اسالمی را فریاد زدند؛ به این ترتیب آن ها در عین حال در مقابل 

 و غیره که می کوشند صرفا فالن  "وراهای اسالمیکانون ش" مدافعین دروغین کارگران در
کارفرمای منفرد و یا فالن سیاست نادرست را مسئول مصائب و نابسامانی های زندگی 

  کارگران جلوه دهند، آگاهی واالی سیاسی خود را به نمایش گذاشته و نشان دادند که آنها 

یه داران درست که از نظر این مدافعین منافع سرما اواضح
ایران، حمله نیروهای انتظامی رژیم به تجمعات کارگری و

"توسل به خشونت"حتی به قتل رساندن کارگران به معنی 
نیست ولی تجمع و اقدام به راه پیمائی از طرف کارگران باید

واقعیت این است که.  با انگ توسل به خشونت تقبیح شود
ری که سرمایه داران وکارگران برای رهائی از شرایط نکبت با

رژیم حامی اشان، جمهوری اسالمی، برای کارگران بوجود
آورده اند ، هیچ راهی جز مبارزه در مقابل خود ندارند که در

یا  و"ضد شورش"موارد زیادی با برخورد وحشیانه نیروهای 
  .نیروهای انتظامی، واقعا به خشونت کشیده می شود
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رت مبارزه سیاسی با رژیم برای دولت را به درستی حامی سرمایه داران می دانند و به ضرو

  .تحقق خواسته های خود واقف هستند
  

 رژیم برای خفه کردن مبارزات کارگران قهرمان بهشهر، "مسئولین"علیرغم همه تمهیدات 
رژیم در وحشت از  اوج گیری هرچه بیشتر این .  شعله های مبارزه همچنان پا برجاست
 سرکوب آشکار، بگیر و ببند کارگران، ایجاد از طریق(مبارزات می کوشد به هر طریق ممکن 

سدی در مقابل ) تفرقه در صفوف آنان، توسل به وعده های دروغین و فریب آن ها و غیره
رعایت "عدم پخش اخبار مبارزه و سانسور و تحریف خبرها با عنوان .  آن ایجاد نماید

  با توجه به این واقعیت . نیز در خدمت این امر قرار دارد"حساسیت اوضاع از طرف رسانه ها
 خبرگزاری کار - اردیبهشت6 به تاریخ( آخرین خبر منتشر شده از نتیجه مبارزات کارگران

حاکی از آن است که مصوبه ای از طرف استاندار ، اداره کل کار و سازمان صنایع و ) ایران
ی کار معادن به تصویب هیئت دولت رسیده است که به گفته رئیس کانون شوراهای اسالم

 فرد مذکور در حالیکه . "اگر جنبه اجرائی پیدا کند، جو شهر آرام خواهد شد"مازندران  
ریاکارانه از محق بودن کارگران برای مطالبه دستمزدشان سخن می گفت  اعالم کرده است 

، اما باید تالش کنیم تا به وجهه نظام لطمه ای  ...ما نگران تعمیم این اعتراضات بودیم"که 
  .  است"رامیآمستعد نا" و اضافه نمود که بهشهر همچنان" نشودوارد

  
به عنوان اشاره به بعضی از نکات قابل توجه مبارزات کارگران بهشهر می توان از چگونگی 

کارگران بهشهر نیز که همچون .  سازمان دهی این مبارزات و ابتکار کارگران صحبت نمود
،  ایران میت دیکتاتوری امپریالیستی دراز مدت درحاک سایر کارگران ایران به دلیل خفقان و

، از سوت کارخانه جهت   از فقدان ابتدائی ترین تشکل های علنی کارگری در رنج می باشند
هر چند به نظر می رسد که به کار گرفتن چنین (سود جستند  سازماندهی اعتراضات خود

سوت اول را  ). گران باشدروابط در بین کار سطحی از ابتکاری خود باید نشانگر وجود
، آن ها آمادگی خود  با سوت دوم.  کارگران جهت اخطار به جمع شدن به صدا درمی آورند

را برای حرکت به سمت شهر اعالم می دارند و هنگامی که سوت سوم را بزنند این به معنی 
بر نکته دیگر اشاره به تمهیدی است که رژیم با تکیه .   حرکت به سوی شهر می باشد

با بهانه هائی از  خصوصی بودن کارخانه در مقابل اعتراضات کارگران به آن توسل جسته و
این قبیل که کارفرما یا مدیر کارخانه پول ها را برداشته و فرار کرده است و غیره،  گریبان 

این امر را باید یکی دیگر از .  خود را از پاسخ گوئی به خواست های کارگران رها می سازد
)  که در دوره خاتمی وسعت هر چه بیشتری یافته است(  ها"سیاست خصوصی سازی" دفوائ

  .دانست) رژیم جمهوری اسالمی( برای سرمایه داران و رژیم حامی آن ها
  

ماهیت یکی از تالش های ضد کارگری سردمداران رژیم در مقابل کارگران بهشهر را می 
ن اینگونه جا بیفتد که با توسل به خشونت می نباید برای کارگرا": توان در این جمله ها دید
ست که از نظر این مدافعین منافع سرمایه داران در ایران،  اواضح.  "شود حق خود را گرفت

حمله نیروهای انتظامی رژیم به تجمعات کارگری و حتی به قتل رساندن کارگران به معنی 
ز طرف کارگران باید با انگ  نیست ولی تجمع و اقدام به راه پیمائی ا"توسل به خشونت"

واقعیت این است که کارگران برای رهائی از شرایط نکبت .  توسل به خشونت تقبیح شود
باری که سرمایه داران و رژیم حامی شان، جمهوری اسالمی، برای کارگران بوجود آورده اند 

شیانه نیروهای ، هیچ راهی جز مبارزه در مقابل خود ندارند که در موارد زیادی با برخورد وح
  .یا نیروهای انتظامی، واقعا به خشونت کشیده می شود  و"ضد شورش"
  

ی را مطالبه "حق"کارگران بهشهر همانند بسیاری از کارگران مبارز ایران در شرایط کنونی 

آنها .  ن را زیر پا گذاشته اندآمی کنند که خود سرمایه داران رسما آنرا پذیرفته بودند و حال 
ی که سرمایه داران ماه ها و سال "حق"حداقل .  دستمزد های معوقه شان میباشندخواستار 

 "حق"اما در واقعیت امر بین این .  هاست آن را نپرداخته وخواهان پرداختش نیز نمی باشند
در .  فاصله ای  بین زمین تا آسمان.   فاصله عظیمی وجود دارد حق واقعی کارگرانو 

ران هستند که باید صاحب وسایل کار، مواد خام، این خود کارگ"واقعیت امر 
آن روز که این حق .   حق واقعی کارگران چنین است."کارخانه و ماشین آالت باشند

واقعی برآورده شود ، دیگر سود حاصل از کار کارگر به جیب سرمایه دار نرفته بلکه به 
امید ه پس ب. د گرفتصورت ثروت عمومی در خدمت کارگران و دیگر آحاد جامعه قرار خواه

  .روزی که زنگ کارخانه ها برای تحقق این هدف بزرگ به صدا در آید به پیش
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  زنده باد رزم دالورانهزنده باد رزم دالورانه
  کارگران و زحمتکشان و خلق های سراسر ایرانکارگران و زحمتکشان و خلق های سراسر ایران

  
  

 مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی 
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  مالحظاتی درباره مالحظاتی درباره 
   طبقه کارگر ایران طبقه کارگر ایرانیابییابیسازمانسازمان

  
  توسط رفیق پوالد از سوی چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبتاخیراکه با عنوان فوق آنچه که پیش روی دارید متن سخنرانی ای است 

پیام فدایی ، متن این سخنرانی را با برخی ویراشهای جزئی ، از صورت .  ، در پالتاک ارائه گردید ؛ روز جهانی طبقه کارگراول ماه مه گرامیداشت
  .ن قرار می دهدگفتار به نوشتار درآورده و در اختیار خوانندگا

  
  

با سالم به همه رفقا و دوستانی که در این جلسه 
شرکت کرده اند، قبل از هر چیز اجازه بدهید که روز 
جهانی کارگر را به همه رفقا تبریک گفته و خاطره 
همه کارگرانی که جهت رهائی طبقه کارگر از نظام 

گرچه . ظالمانه حاکم جان باخته اند را گرامی بدارم
زی از اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه ده رو

کارگر می گذرد اما امیدوارم که این تبریک با تأخیر 
به امید روزی که طبقه کارگر . را از من بپذیرید

رزمنده ایران جشن اول ماه مه را در شرایطی آزاد و 
در شرایطی که امواج خروشان . دمکراتیک برگزار کند

های ستمدیده سلطه مبارزه کارگران و بقیه توده 
سرمایه داری وابسته را در سراسر ایران درهم شکسته 
و به کارگران امکان دهد که جهت نابودی همیشگی 
ریشه ظلم و ستم طبقاتی، مبارزات خودشان را جهت 

  .رسیدن به کمونیسم به پیش ببرند
  

دانید امسال کارگران ایران در همانطور که می 
فتند که ما از یک سو شرایطی اول ماه مه را جشن گر

شاهد اوج گیری اعتراضات کارگری هستیم و می 
بینیم که چگونه کارگران جهت دستیابی به مطالبات 
برحق شان به صدها اعتصاب، تحصن و تظاهرات و راه 
بندان متوسل شده اند که یکی از برجسته ترین نمونه 
هایش مبارزات قهرمانانه کارگران چیت سازی بهشهر 

ه بیش از ده روز سلطه جمهوری اسالمی می باشد ک
از سوی دیگر شاهد . در این شهر را به لرزه درآورد

تعرض هر چه وحشیانه تر بورژوازی وابسته حاکم به 
که با بیشرمی تمام می . حقوق کارگران می باشیم

کوشد همین زندگی بخور و نمیر کارگران را نیز 
کم بواقع در شرایط دیکتاتوری حا. محدودتر سازد

نفس اوج گیری مبارزات طبقه کارگر خود حکایت از 
طبقه حاکم برای که آن شرایط دهشتناکی می کند 

کارگرانی که آنچنان تحت . کارگران ایجاد نموده است
ظلم و ستم سرمایه داران کارد به استخوانشان رسیده 

که اینجا و آنجا به خیابانها می ریزند و فریاد می زنند 
 و از این شرایط ذلت بار خالص مان "ما را بکشید"یا 

نمائید و یا حقوق معوقه مان را بازپس بدهید تا 
حداقل امکان باز تولید نیروی کار به تاراج رفته مان 

  .مهیا گردد

  
شرایط فالکت بار زندگی و ابعاد عظیم ظلم و ستم 
کارفرمایان آنچنان عرصه را بر کارگران تنگ نموده 

ودزنی و خودکشی روی می که گاه برخی از آنها به خ
رشد این معضل در ه ب آورند و شما در جریان ابعاد رو

صفوف کارگران قرار دارید و حتماً برای نمونه خبر 
خودکشی آن کارگر دردمند کرمانشاهی را شنیده اید 
که در اعتراض به اجحافات و بی توجهی های 
 کارفرمایان و کارگزارانشان در مقابل اداره کار و امور و
. اجتماعی کرمانشاه خودش را با نارنجک منفجر نمود

واقع اینها خود گواهی است روشن بر آن شرایط ه ب
قابل تحملی که طبقه حاکمه برای کارگران ایجاد  غیر

  .نموده است
  

در چنین اوضاع و احوالی و در شرایط سلطه سرنیزه و 
وجود یک دیکتاتوری عنان گسیخته که هرگونه 

شیانه سرکوب می کند و در شرایط اعتراضی را وح
 خیل انبوه –وجود یک ارتش میلیونی ذخیره کار 

 که قدرت مانور بزرگی در اختیار بورژوازی –بیکاران 
وابسته حاکم قرار داده است و به آنها امکان داده تا با 
تهدید به اخراج و جایگزینی کارگر اخراجی از صفوف 

گران را سیل کارگران بیکار، قدرت اعتراض کار
تضعیف نمایند، باز هم شاهد مبارزات و اعتراضات 

اعتراضاتی که گاه دولت و . کارگران هستیم
سازد و در  کارفرمایان را مجبور به عقب نشینی می

خیلی از موارد نیز به دلیل پراکندگی صفوف اعتراض 
د و یا اسیر وعده های شوکنندگان سرکوب می 

واقع مبارزات و ه ب. گردد کارگزاران رژیم می دروغین
 در  ،اعتراضات کارگری و نتایج آن در چنین شرایطی

حالیکه از اوضاع طاقت فرسائی که بر محیط کار و 
دهد از  زیست طبقه کارگر حاکم می باشد خبر می

، دارد و آن  می درد بزرگ دیگری نیز پرده بر
پراکندگی صفوف کارگران و فقدان تشکل این طبقه 

که طبقه کارگر از فقدان  ست اینواقعیت ا. می باشد
 از فقدان تشکل های  ،تشکل های مستقل کارگری

توده ای پایدار و از فقدان یک سازمان رزمنده انقالبی 
و این واقعیتی است . در پیوند با طبقه در رنج است

که از سوی همه فعاالن جنبش کارگری و نه تنها این 
سی امر فعاالن بلکه اکثر سازمانها و نیروهای سیا

پذیرفته شده ای است جز آنها که تشکل های رژیم 
این ه زده و ب ساخته را به عنوان تشکل کارگری جا

ترتیب مشکل چگونگی سازمان یابی طبقه کارگر را به 
و یا آنها . خیال خام خود برای همیشه حل کرده اند

واقعیت این است که طبقه کارگر از فقدان تشکل"
 از فقدان تشکل های توده ،های مستقل کارگری

دار و از فقدان یک سازمان رزمنده انقالبی درای پای
و این واقعیتی است که. پیوند با طبقه در رنج است

از سوی همه فعاالن جنبش کارگری و نه تنها این
فعاالن بلکه اکثر سازمانها و نیروهای سیاسی امر
پذیرفته شده ای است جز آنها که تشکل های رژیم

اینه زده و ب ساخته را به عنوان تشکل کارگری جا
ترتیب مشکل چگونگی سازمان یابی طبقه کارگر را

یا و. به خیال خام خود برای همیشه حل کرده اند
کردند با اعالم موجودیت یک آنها که خیال می

اینه اتحادیه کارگری البته صرفاً بر روی کاغذ ب
همانطور که برخی از. معضل پاسخ داده اند

است که معضل حزبروشنفکران جدا از توده ساله
راز نوین طبقه کارگر را به همین شکل و بر رویط

  ".کاغذ حل کرده اند
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کردند با اعالم موجودیت یک اتحادیه  که خیال می
این معضل پاسخ ه ر روی کاغذ بکارگری البته صرفاً ب

همانطور که برخی از روشنفکران جدا از توده . داده اند
راز نوین طبقه کارگر را طسالهاست که معضل حزب 

  .به همین شکل و بر روی کاغذ حل کرده اند
  

دانید بحث امشب ما در باره سازمان  همانطور که می
 و این مسئله ای است که. یابی طبقه کارگر می باشد

همواره مورد بحث نیروهای کمونیست و فعاالن 
روشن است . جنبش کارگری بوده و هنوز هم هست

که چه بدلیل تاریخ طوالنی این بحث ها و چه بدلیل 
تنوع نیروهای شرکت کننده در این مباحثات ما شاهد 
ایده های مختلفی بوده و هستیم که امکان پرداختن 

این در اینجا  بربنا. به همه آنها در این فرصت نیست
تنها بطور اجمال به معرفی بعضی از این ایده ها در 
رابطه با تشکل های صنفی طبقه کارگر می پردازم و 
بحث در مورد هر موضوع دیگری در این زمینه را به 
قسمت بعدی یعنی قسمت پرسش و پاسخ موکول می 

  .کنم
  

اجازه بدهید که قبل از هر چیز به نظری بپردازم که 
ای رژیم ساخته در محیط های کارگری را نهاده

تشکل کارگری قلمداد نموده و حکم فعالیت در این 
مدافعین این دیدگاه می گویند هر . نهادها را می دهد

کجا کارگران هستند نیروهای پیشرو نیز باید حضور 
یابند و جهت اثبات سخن خود حتی به لنین هم 

اعی ترین استناد می کنند که گفته است باید در ارتج
اما استناد به . اتحادیه ها و جمعیت ها نیز کار کرد

این اصل درست در این مورد کامالً نادرست است و 
چرا که . اساساً حاصل یک تحریف آشکار می باشد

لنین تأکید داشت باید در آن اتحادیه ها و جمعیت 
هائی که به هر حال پرولترها و نیمه پرولترها را در 

و اینکه ارتجاعی باشند کار کرد تا خود جمع کرده ول
ضمن کمک به کارگران ناآگاه آنان را از زیر سیطره 
تبلیغات چنین اتحادیه ها و جمعیت هایی خالص 

در حالیکه شوراهای اسالمی کار و انجمن های . کرد
اسالمی و خانه کارگر جمهوری اسالمی اساساً 
نهادهای امنیتی می باشند که مورد بی توجهی و 

و اساساً کارگران در چنین . م کارگران قرار دارندتحری
نهادهایی متشکل نشده اند که بشود جهت آگاه کردن 
آنها و رها سازیشان از زیر تبلیغات چنین تشکل هایی 

تجربه نشان داده . حکم کار در چنین نهادهایی را داد
، در کارخانه ای  است که حتی آنجا که الزامات کار

سازد تا به چنین نهادهایی  کارگری را مجبور می
ست که رجوع به  ا، تفکر غالب این مراجعه نماید

چنین نهادهایی همانند رجوع هر کارگر و کارمندی 
به بخش های حراست و حفاظت و ادارات امنیتی 

در نتیجه چنین نهادهای سرکوبگری . رژیم می باشد
را نهادهای کارگری تلقی کردن و رهنمود یا حکم کار 

 را دادن در واقعیت هیچ معنایی ندارد جز در آنها
فرستادن کارگران و از جمله کارگران پیشرو به 

 و بی اعتبار کردن "سربازان گمنام امام زمان" صفوف
این از آنجا که  بنابر. آنها در محیط های کارگری

تشکل های دولتی موجود به هیچ رو تشکل های 
 نیستند چنین کارگری مستقل و واقعی نبوده و

اساساً تشکلی که با . تفکری از بنیان نادرست است
صفت اسالمی تعریف شود نمی تواند تشکل همه 
کارگرانی تلقی شود که با ایده ها، مذاهب مختلف و یا 
عدم اعتقاد به هر مذهبی در زیر یک سقف کار می 

به واقع این تشکل ها نه حتی تشکل های زرد . کنند
 سرکوب جمهوری بلکه تشکل های سیاه و ابزارهای

و این واقعیتی است که طبقه . اسالمی می باشند
کارگر نه تنها در جریان بیش از دو دهه سلطه 
جمهوری اسالمی و تجربه عملکرد نهادهای ضد 
کارگری رژیم در محیط های کارگری کامالً به آن 
دست یافته است بلکه کارگران قدیمی تر نیز که 

یاد دارند که ه  حتماً بتجربه دوران شاه مزدور را دارند
سندیکاهای شاهانه نیز جز بخشی از ساواک شاه که 
. وظیفه اش کنترل طبقه کارگر بود معنائی نداشتند

یاد ه کارگران قدیمی و فعالین جنبش کارگری حتماً ب
که مردم به مراکز  دارند که در جریان قیام وقتی

ساواک حمله کردند و برخی از اسناد ساواک 
تاد روشن شد که همه مسئولین سازمان بدستشان اف

 در تهران و شهرستانها عضو یا "شاه ساخته"کارگران 
در این میان به خصوص . همکار ساواک بوده اند

اسنادی که از ساواک شیراز بدست مردم افتاد بسیار 
  .گویا بود

  
ست که چه آن زمان و چه امروز تشکل  اواقعیت این

بلکه ابزارهای های مزبور نه تشکل های کارگری 
سلطه رژیم در صفوف کارگران و نهادهایی مطلقاً ضد 
کارگری بوده و هستند که اساساً جهت جلوگیری از 
شکل گیری تشکالت مستقل کارگران سازمان یافته 

نگاهی به چگونگی شکل گیری و قوانین حاکم بر  .اند
این ارگانها و عملکرد تاکنونی شان خود گویای همین 

  .شدواقعیت می با

 و پس از قیام 57 و 56در جریان انقالب سالهای 
بهمن ماه و در اوضاع و احوالی که قدرت حاکم هنوز 
پایه های سلطه خود را محکم نکرده بود یکسری 
تشکالت خودجوش کارگری از جمله یک نوع 
شوراهای صنفی شکل گرفتند و همچنین خانه کارگر 
بوجود آمد که در عمل مرکزی شد جهت تجمع 

در . ارگران و تماس سازمانهای انقالبی یا کارگرانک
همین جا اجازه بدهید که یاد یکی از چهره های فعال 
خانه کارگر، کارگر آگاه رفیق اسد رفیعیان یکی از 
اعضای چریکهای فدائی خلق در آن زمان که بعدها 
بوسیله مزدوران جمهوری اسالمی به شهادت رسید را 

دانید سردمداران  میهمانطور که . گرامی بدارم
جمهوری اسالمی بتدریج جهت حفظ پایه های سلطه 
خود حمله به دستاوردهای قیام بهمن را شروع کردند 
و به همین دلیل هم خانه کارگر آماج حمله قرار 
گرفت و شوراهای صنفی کارگران سرکوب و شوارهای 

این ترتیب تشکل ه ب. اسالمی جایگزین آنها شدند
جهت مقابله با کمونیستها و های رژیم ساخته 

کارگران پیشرو و خلع سالح طبقه کارگر شکل 
  . گرفتند

  
نگاهی به مرام نامه خانه کارگر خود مؤید ماهیت ضد 
کارگری آن می باشد، در این مرام نامه آمده است که 

به منظور نیل به اهداف واالی اسالم ناب محمدی "
 والیت خانه کارگر به عنوان یک تشکیالت معتقد به

.  شکل گرفته است"فقیه و ملتزم به قانون اساسی
 قانون شان 63شوراهای اسالمی هم که در سال 

همکاری با "، طبق قانون وظیفه شان  تصویب شد
التزام " می باشد و شرط عضویت در آنها "مدیریت

عملی به اسالم، والیت فقیه و وفاداری به قانون 
انی حق و تأکید شده که کس.  ذکر شده"اساسی

گرایش به "شرکت در چنین شوراهایی را دارند که 
این ه ب.  نداشته باشند"احزاب و گروههای غیر قانونی
 قانوناً ماهیتی ضد  ،ترتیب این تشکل های قانونی

کارگری دارند و به همین دلیل هم کارگران مبارز به 
کسانی که بیش از اندازه به چنین نهادهایی رفت و 

شم خوبی نگاه نمی کنند چه رسد آمد می کنند به چ
به کسانی که رهنمود فعالیت در چنین نهادهایی را 

  .ارانه میدهند
  

نکته دیگری که مایلم در این بحث به آن اشاره کنم 
که بر ضرورت تشکل های  ایده ای است که در حالی

مستقل کارگری تأکید دارد، اما مدعی است که 



                   صفحه                48                                          شماره   پیام فدایی  

  

 

7 

برخی مالحظات یکسری التزامات اقتصادی و نه صرفاً 
سیاسی بورژوازی ایران را مجبور ساخته در جهت 

این تفکر . شکل گیری چنین تشکل هایی اقدام نماید
دنبال تحوالت سیاسی اخیر در ایران ه به کسانی که ب

 مدعی اند که بعد "حماسه دوم خرداد"اصطالح ه و ب
 را در ایران به "حق اتحادیه"از یک عمر دارند 

تشر می زند که این آنها نیستند دهند  کارگران می
دهند بلکه یکسری الزامات  که دارند این حق را می

اقتصادی است که بورژوازی ایران را مجبور به تن 
یعنی به حق اتحادیه . دادن به این واقعیت کرده است

این تفکر مدعی است که زیر سلطه . تن داده است
جمهوری اسالمی شرایط شکل گیری تشکل مستقل 

 ،بقول ایرج آذرین. ری در حال بوجود آمدن استکارگ
صنعت ایران و ":  چرا که ،یکی از مدافعین این نظر

صاحبان صنایع ایران اکنون به تشکل های کارگری 
 برای آنهاست "نیاز پایه ای" و این یک "احتیاج دارند

چرا که وجود چنین تشکل هایی مثالً باعث باال رفتن 
ن گرایش با توجه به آنچه ای. گردد بهره وری کار می

 نام می برد "جنبش اصالحات"از آن به نام 
معتقد است که این جنبش حاصل تحوالت 

جهان "جهانی سرمایه داری و آنچه 
از این نظر .  نامیده شده می باشد"گستری

با توجه به ضرورت ادغام بازار ایران در 
بازارهای جهانی صاحبان صنایع ایران در 

قدرت سیاسی دخیل شوند تالش اند تا در 
به همین دلیل هم جنبش اصالحات جنبش 
طبقه بورژوازی ایران جهت سهیم شدن در 

بورژوازی ای که . قدرت سیاسی می باشد
واقعاً به نوعی تشکل های مستقل "بقول اینها 

  ."کارگری نیاز دارد
  

 ذهنی بودن و نادرستی این ایده ها آنقدر آشکار است 
ه آن بپردازیم نادرستی اش عیان که از هر زاویه ای ب

می شود اما از آنجا که بحث ما بر سر سازمان یابی 
طبقه کارگر است ما فعالً تنها روی این موضوع 

شویم که این گرایش مدعی است  متمرکز می
بورژوازی ایران در تالش است تا تشکل های مستقل 

نگاهی به سیر رویدادها در . کارگری شکل بگیرند
اهی به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری ایران و نگ

اسالمی به عنوان نماینده بورژوازی وابسته ایران اما 
دهد که بر عکس این نظر، بورژوازی ایران  نشان می

شود تا از شکل گیری  به هر وسیله ای متوسل می
و اتفاقاً . تشکل های مستقل کارگری جلوگیری نماید

به شکل در سرکوب جنبش کارگری و در عدم اجازه 
گیری تشکل های مستقل همه جناح های طبقه 

  .حاکمه هم صدا و هم آوازند
  

در شرایطی که سالهاست بورژوازی وابسته ایران 
سخن گفتن از تالش ، قدرت سیاسی را قبضه کرده 

این بورژوازی جهت سهیم شدن در قدرت تنها نشان 
دهد که حاملین این تفکر هیچ شناختی از  می

ی در ایران نداشته و به صرف واقعیت های جار
مشاهده یکسری بحث ها در مطبوعات رژیم در باره 

 و ضرورت شکل گیری نهادهای "جامعه مدنی"
مدنی، حکم بر امکان پذیری شکل گیری تشکل های 
مستقل کارگری آنهم در شرایط سلطه جمهوری 

گرچه این افراد تأکید می کنند که . اسالمی میدهند
 را با دوم خرداد یکی گرفت اما نباید جنبش اصالحات

از قرار آنچه آنها را به چنین استنتاج هایی رهنمون 
ساخته اتفاقاً رشد تضادهای درونی هیات حاکمه و 
تبلیغات و فضا سازیهایی است که بدنبال این مسئله و 

به خصوص پس از دوم خرداد در صحنه سیاسی ایران 
ه لها باما سیر رویدادها در این سا. رخ داده است

روشنی نشان داده است که اصالح طلبی جمهوری 
اسالمی افسانه ای بیش نیست و این رژیم نه تنها 
اجازه شکل گیری هیچ گونه تشکل کارگری مستقل 

شود تا  دهد بلکه به هر وسیله ای متوسل می را نمی
همین حداقل روابطی هم که در حین اعتراضات 

 گیرد را کارگری در بین کارگران پیشرو شکل می
به سرکوب کارگران پیشرو و آگاه که . متالشی نماید

در اعتراضات سالهای اخیر رهبری مبارزات کارگران را 
بر عهده داشته نگاه کنید که چگونه در همه جا آنها 
آماج ضربات چاقو لباس شخصی ها و هدف حمله و 

  .دستگیری نیروهای انتظامی بوده اند
  

ین بحث توجه شما عزیزان مسئله بعدی که مایلم در ا
نت نادرستی است که در صفوف را به آن جلب کنم سُ

نیروهای مدعی دفاع از منافع طبقه کارگر رایج گشته 
سالهاست که هر کس بنابه سلیقه اش شکلی از . است

اشکال متنوع تشکل های کارگری را برای طبقه 
از سندیکا و اتحادیه تا . کارگر پیشنهاد می کند

شوند بدون اینکه  خانه و شورا مطرح میکمیته کار
این اشکال را از عینت خود مبارزات طبقه کارگر 
کسب کرده باشند و بدون اینکه راههای مشخص این 

و . پیشنهادها را با روشنی و صراحت توضیح دهند
تازه هنوز هیچ تشکلی شکل نگرفته کسانی بر سر 
ضرورت علنی یا مخفی بودن این تشکل ها و یا حتی 
ضرورت استقالل آنها از سازمانهای سیاسی به بحث 

ست که  ااما اشکال همه این بحث ها این. می پردازند
نیروهای پیشنهاد دهنده متوجه این واقعیت نیستند و 
یا به صالح شان نیست که به آن توجه کنند که 
اساساً اشکال مشخص تشکل کارگران از دل مبارزات 

و روشنفکران انقالبی . عینی خود طبقه بیرون می آید
، در  نمی توانند بدون توجه به واقعیات عینی جنبش

ذهن خود اشکالی را تعیین و آنرا به طبقه کارگر 
ممکن است در شرایطی . تحمیل نمایند

مبارزات طبقه کارگر اتحادیه را به عنوان 
شکل اصلی تشکل اقتصادی طبقه کارگر 
الزامی سازد و در شرایط دیگری کمیته 

بواقع این روشنفکران . کارخانه راهای 
انقالبی نیستند که شکل تشکل های 
اقتصادی طبقه کارگر را تعیین می کنند 
این عینت مبارزه کارگران است که تعیین 
می کند کدام شکل از تشکل با توجه به 
. توازن قوای موجود امکان تحقق و بقا دارد

 که 1824برای مثال در انگلستان از پیش از سال 
تحادیه های کارگری قانونی شدند تاکنون همواره ا

اتحادیه ها یکی از مهمترین تشکل های اقتصادی 
که در اسپانیا و در دوره ای  کارگران بوده اند در حالی

از سالهای سلطه فرانکو این کمیته های کارگری 
اینکه طبقه کارگر در . بودند که وسیعاً اشاعه یافتند
اد شرایط بهتری برای مبارزه با سرمایه جهت ایج

زندگی و کار باید متشکل شود و اصوالً تشکل بهترین 
وسیله قدرتمند شدن طبقه است واقعیتی انکار ناپذیر 
است و اینکه تاریخ جنبش طبقه کارگر در سراسر 
جهان مملو از اشکال متنوع تشکل های کارگری است 
که هر یک بسته به شرایط شکل گرفته و نقش واقعی 

رد مبارزات طبقه کارگر ایفا نمودند نیز امری در پیشب
اما این اصول درست تنها . غیر قابل چشم پوشی است

د چنین تشکل هایی سازمانتجربه همه تالش هایی که در زمینه ایجا"
بدرستی نشان میدهد که یکی از اصلی ترین عواملی که جلوی... یافته 

شکل گیری تشکل های مستقل کارگری را در ایران گرفته است قدرت
واقعیت این است. دولتی و اختناقی است که این قدرت ایجاد نموده است

ادی طبقه قلمکه تمامی کسانی که در مورد اشکال مختلف تشکل اقتص
فرسائی می کنند اتفاقاً به همین عامل بی توجه اند و هر کجا هم که
خواسته اند به این عامل توجه کنند، شاهد بوده ایم که چگونه از این

  ".ادعاها با شرمساری عقب نشینی کرده اند
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راهنمای حرکت کارگران و فعاالن جنبش کارگری 
  باید قرار گیرد و هیچ نیروی سیاسی حق ندارد انرژی 

انقالبی فعاالن جنبش کارگری را با درگیر کردن آنها 
رح هایی که هیچ در بحثهای اسکوالستیکی حول ط

. رابطه ای با واقعیت جنبش کارگری ندارند به هرز برد
از سوی دیگر تجربه همه تالش هایی که در زمینه 

 و در اینجا –ایجاد چنین تشکل هایی سازمان یافته 
من به تالش هایی که بطور واقعی پیش برده شده اند 
اشاره می کنم و نه ادعاهای دروغین و در روی 

 بدرستی –قد ارزش پاسخگویی است کاغذی که فا
دهد که یکی از اصلی ترین عواملی که  نشان می

جلوی شکل گیری تشکل های مستقل کارگری را در 
ایران گرفته است قدرت دولتی و اختناقی 
. است که این قدرت ایجاد نموده است

ست که تمامی کسانی که در  اواقعیت این
مورد اشکال مختلف تشکل اقتصادی 

لم فرسائی می کنند اتفاقاً به طبقه ق
همین عامل بی توجه اند و هر کجا هم 
که خواسته اند به این عامل توجه کنند، 
شاهد بوده ایم که چگونه از این ادعاها با 

  .شرمساری عقب نشینی کرده اند
  

که دیکتاتوری ذاتی سلطه سرمایه  ست اواقعیت این
داری وابسته عامل اصلی پراکندگی صفوف طبقه 

ارگر و مانع اصلی عدم سازمان یابی این طبقه می ک
باشد و هر راه حلی در این رابطه باید قبل از هر چیز 
پاسخگوی چگونگی غلبه بر این مانع بوده و این مانع 

  .اصلی را آماج حمله خود قرار دهد
  

نگاهی به تاریخ طوالنی سلطه دیکتاتوری در ایران و 
 ی نشان میهمچنین تاریخ جنبش کارگری به روشن

دهد که درست هر کجا این دیکتاتوری تضعیف یا 
شکاف برداشته امکان بروز و شکل گیری تشکل های 

اجازه . توده ای و مستقل کارگری مهیا گردیده است
بدهید در پایان صحبت هایم به همین موضوع 

  .بپردازم
اولین تشکل های کارگری ایران در دوران انقالب 

ا کودتای انگلیسی رضا مشروطیت شکل گرفتند و ب
شاه، همه تشکل های مردمی از جمله سندیکاهای 
کارگری و حزب کمونیست ایران سرکوب و نابود 

بدلیل سلطه دیکتاتوری سیاه رضا شاهی عمالً . شدند

امکان شکل گیری تشکل های توده ای و مستقل از 
این تا جنگ جهانی دوم و هجوم  بنابر، بین رفت 

 ما 1320تبعید رضا شاه در سال متفقین به ایران و 
شاهد شکل گیری و تداوم فعالیت چنین تشکل هایی 

 28 تا کودتای امریکایی 1320از شهریور . نبودیم
 ساله ما شاهد تضعیف قدرت 12مرداد در یک دوره 

دولتی و در نتیجه شاهد شکل گیری دوباره سندیکاها 
و اتحادیه های کارگری و از جمله شورای متحده 

رشد جنبش . ری وابسته به حزب توده بودیمکارگ
آنجا رسید که در اول ماه مه، ه کارگری در این سالها ب

 دهها هزار نفر به خیابانها 1325 اردیبهشت، سال 11
اما با . ریخته و اول ماه مه روز کارگر را جشن گرفتند

 بار دیگر حکومت سرنیزه حاکم شد 32کودتای سال 
ی خبری نبود و حتی و دیگر از تشکل های کارگر

که با ،  نیز 42-39فضای نسبتاً باز سیاسی سالهای 
باعث شکل ،  پایان یافت 42 خرداد سال 15سرکوب 

گیری توده ای چنین تشکل هایی نشد و این وضع 
 و تضعیف 57 و 56ادامه یافت تا مبارزات سالهای 

و در . دیکتاتوری شاه و سپس سرنگونی این رژیم
ار تشکل های کارگری تا آنجا نتیجه گسترش موج و

که بعد از قیام بهمن شاهد تشکیل نوعی شوراهای 
سرنگونی ، فضای انقالبی این سالها . کارگری بودیم

رژیم شاه و محکم نشدن پایه های رژیم جانشین، 
فضایی ایجاد کرد که شوراهای کارگری و خانه کارگر 
علناً شکل گرفتند و فعالیت می کردند و حتی به 

 سازمان چریکهای فدائی خلق صدها هزار نفر دعوت
این وضع با . در روز کارگر در تهران به خیابانها آمدند

 پایان یافت و 60سرکوب سیستماتیک و خونین سال 
از آن زمان تاکنون یعنی در طول بیش از دو دهه، 
استبداد خونین جمهوری اسالمی و اختناق و سرکوب 

تقل کارگری و بی سابقه شاهد وجود تشکل های مس
  .توده ای نبوده و نیستیم

این با قاطعیت باید گفت برای شکل گیری  بنابر
تشکل های کارگری مستقل و توده ای و تداوم 
فعالیت آنها الزاماً باید در سد دیکتاتوری موجود 
شکاف انداخت و به مبارزه ای دامن زد که باعث 
تضعیف قدرت دولتی و در نتیجه امکان شکل گیری 

  .ل های کارگری می گرددتشک
  

در این جاست که روشنفکران کمونیست و انقالبی 
باید با شناخت این واقعیت که تجربیات تاریخی بارها 

ندیشند که چگونه می اآنرا به اثبات رسانده به این بی
توان در سد دیکتاتوری شکاف انداخت و امکان جاری 
شدن سیل مبارزه توده ای و شکل گیری تشکل های 

این معضلی واقعی . ستقل را مهیا ساختم
است که در مقابل جنبش کارگری و 
کمونیستی قرار دارد و متأسفانه خیلی از 
کسانی که خود را وابسته به این جنبش می 
دانند سنتاً از پاسخگویی به این معضل 

در حالیکه تجربه نشان . اساسی می گریزند
داده که تنها با اعمال قهر انقالبی است که 
امکان حفظ تشکل های کمونیستی و ادامه 
کاری آنها و در همان حال تضعیف دیکتاتوری و 
تسهیل شرایط جهت شکل گیری تشکل های مستقل 
کارگری و امکان ارتباط گیری این سازمانها با طبقه 
کارگر و پایان دادن به جدایی غم انگیز روشنفکران 

  .کمونیست از طبقه کارگر مهیا می گردد
  

ک تأکید بر این واقعیت و تمرکز تالشها در بدون ش
این رابطه نه تنها از ارزش شکل های دیگر مبارزه و 
اشکال دیگر تشکل نمی کاهد بلکه برعکس بستری 
ایجاد می کند جهت کانالیزه شدن همه جویبارهای 
اعتراض بسوی هدف اصلی و ایجاد شرایط سرنگونی 

  .دشمن یعنی نظام سرمایه داری وابسته
  

سپاس از تک تک شما که با حوصله تمام با این با 
امید اینکه در بخش ه صحبتها گوش کردید و ب

پرسش و پاسخ و در بستر برخورد تک تک رفقا این 
 برایتان پیروزی و  ،بحث غنای هرچه بیشتری یابد

  .موفقیت آرزو می کنم
  

  

  
      

تجربه نشان داده که تنها با اعمال قهر انقالبی است که امکان حفظ"
تشکل های کمونیستی و ادامه کاری آنها و در همان حال تضعیف
دیکتاتوری و تسهیل شرایط جهت شکل گیری تشکل های مستقل

 پایان دادنکارگری و امکان ارتباط گیری این سازمانها با طبقه کارگر و
به جدایی غم انگیز روشنفکران کمونیست از طبقه کارگر مهیا می

  ".گردد

 !تنها راه رسیدن به آزادی استزنده باد مبارزه مسلحانه که
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  اول ماه مه،اول ماه مه،
  !!روز همبستگی جهانی کارگران گرامی بادروز همبستگی جهانی کارگران گرامی باد

  
، روز جهانی کارگر فرا می رسد و گردان )  اردیبهشت 11( اول ماه مه 

های طبقه کارگر در تمام دنیا در اشکال و سطوح مختلف به میدان می آیند تا ضمن 
 سال پیش در نبرد بر علیه 107پاسداری از میراث مبارزاتی که رهبران دالور آن ها، 

ر جای گذاردند، پرچم تداوم مبارزه سرمایه داران زالو صفت در شیکاگوی آمریکا ب
بی امان با نظام گندیده سرمایه داری برای برقراری آزادی و عدالت اجتماعی را در 

  .                                                            همه جا برافرازند
طبقه کارگر امسال در شرایطی به پیشواز روز جهانی کارگر می رود که 

شوم یک جنگ امپریالیستی و ارتجاعی که منجر به اشغال عراق توسط عواقب 
 انگلیسی شد، با شدتی دو چندان بر شانه تمامی -نیروهای متجاوز آمریکائی

بعد از سه .  کارگران و خلق های ستمدیده و بویژه مردم عراق سنگینی می کند
راق با استفاده از هفته بمباران بی وقفه و نابودی خانه و کاشانه مردم رنجدیده ع

 هزار غیر نظامی عراقی 12مهیب ترین سالح ها، بنا به گزارشات منتشره، حداقل 
در جریان این جنایت آشکار، . کشته و شمار نامعلومی زخمی و معلول گشتند

بسیاری از زیر ساخت های اقتصادی جامعه تحت سلطه ای که هنوز از عواقب 
بسیاری آواره و بی .   نکرده، نابود شدمرگبار جنگ اول خلیج فارس کمر راست

خانمان شدند و باالخره با غارت و نابودی هر آنچه که از نظر امپریالیست های 
متجاوز نابود شدنی بود، جلوه ای از ماهیت جهانخوارانه و ضدخلقی جنگ 

 در مقابل کارگران و خلق های "آزاد سازی مردم عراق"امپریالیستی زیر نام 
  .                                                                                     با وضوح تمام به نمایش در آمدستمدیده دنیا 

با پایان گرفتن وجه نظامی این کارزار ارتجاعی، اکنون آمریکا و شرکا 
در حقیقت آن ها .  وقیحانه اعالم می کنند که قصد بیرون رفتن از عراق را ندارند

 گسترش حضور مستقیم استراتژی فدا کردن رژیم مزدور صدام برای تحقق اکتیکت
نظامی در خاورمیانه را اتخاذ کرده اند که هدف آن کنترل بالواسطه منابع انرژی 
عظیم عراق و منطقه و بالنتیجه توسعه سلطه اقتصادی بر بازارهای جهانی از طریق 

حال اشغال عراق پرده دیگری از به هر . کاربرد قهر و نیروی نظامی می باشد
 امپریالیست ها و گوشه ای از نقشه های استثمارگرانه "جنگ بی پایان"سناریوی 

ای است که سرمایه داران زالو صفت برای بشریت و بویژه  برای طبقه کارگر و 
درک و آگاهی بر همین .  خلق های تحت ستم در سراسر جهان ترسیم کرده اند

ه باعث شرکت فعاالنه میلیون ها تن از کارگران و تشکل سیاست ضدخلقی بود ک
های کارگری در جنبش ضد جنگ و مقاومت در مقابل سیاست های مخوف 

کارگران آگاه نه تنها با شرکت در .  امپریالیستی در اقصی نقاط گیتی گشت
تظاهرات ضد جنگ به مخالفت با جنگ طلبی امپریالیست ها پرداختند بلکه هر جا 

ستند در محیط های کار نیز عمال اعتراض خود بر علیه این جنگ ارتجاعی و که توان
سازمان دهندگانش را به سرمایه داران زالو صفت و دولت های مدافع آنان نشان 

 میلیون کارگر کشورهای اروپائی در ماه مارچ در 35به این ترتیب بود که .  دادند
 دقیقه دست از کار 15به مدت یک اقدام متحدانه برعلیه سیاست حمله به عراق 

کشیدند؛ و یا در اسکاتلند، کارگران مبارز و آگاه حمل و نقل بنادر، در اعتراض به 
جنگ از حمل و نقل و بار زدن ادوات نظامی و تجهیزات ارسالی به منطقه جنگی 

                   .                                                                   خود داری کردند
، کارگران و خلق های تحت ستم در سراسر دنیا 2003امروز در اول ماه مه 

به دلیل سیاست های جنگ افروزانه و استثمارگرانه امپریالیست ها، در یک فضای 
این فضا قبل از هر چیز منعکس .  بحرانی، میلیتاریستی و فاقد امنیت به سر می برند

کارگران می بینند که نظام گندیده .   شدت بحران نظام سرمایه داری استکننده
سرمایه داری در سال های اخیر در سطح بین المللی چگونه با ابعاد سنگین یک 

موج کنونی رکود و بحران از اواخر دهه .  بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند
ر پی بزرگترین موسسات  آغاز شده است و ویژگی بارز آن، ورشکستگی پی د90

و انحصارات خون آشام مالی و تجاری و صنعتی، کاهش شدید رشد اقتصادی، 
رکود، تورم و تشدید بی سابقه فقر و محرومیت و بیکاری و افزایش سرسام آور 
ارتش ذخیره کار و باالخره گسترش سرطان وار مصائب اجتماعی زائیده مناسبات 

حتی خوشبین ترین . بوده است... شاء ، اعتیاد و استثمارگرانه فوق نظیر دزدی، فح
  و عمال بورژوازی  نمی توانند انکار کنند که موج بحران "کارشناسان اقتصادی"

کنونی در چند دهه اخیر سابقه نداشته و به طور مثال اقتصاد آمریکا به عنوان  به 
هرگز با اصطالح محور قدرت امپریالیسم از بعد از جنگ جهانی دوم به این سو 

به اعتبار این حقیقت، ما شاهدیم که در سال های . چنین بحرانی مواجه نبوده است
اخیر نظام استثمارگر سرمایه داری در همه جا تعرضی گسترده تر از قبل را به حیات 
. و معاش توده های ستمدیده و در رأس آن ها طبقه کارگر سازمان داده است

 کار، تصویب بی سابقه قوانین جدید تشدید شرایط استثمار در محیط های
ضدکارگری، تعرض به حقوق حداقل کارگران، اخراج های وسیع، محدود ساختن 

از زمره نمودهای این تعرض ..... فزاینده قدرت مانور تشکل های موجود کارگری و
نظیر همین تعرض در ابعاد بسیار سهمناک تر توسط امپریالیسم و بورژوازی . هستند

جوامع تحت سلطه نظیر ایران جریان دارد؛ جوامعی که تحت سیطره یک وابسته در 
 سیاسی و ابتدائی هم -دیکتاتوری عریان، کارگران حتی از حداقل حقوق صنفی
کافی است به ابعاد و .  زنجیرانشان در کشورهای متروپل هم محروم می باشند

 توجه کنیم وسعت استثمار و سرکوب و به موازات آن قوانین شدیداً ضدکارگری
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با (که توسط رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی تنها در سال های اخیر 
بر علیه طبقه کارگر ایران، سازمان داده شده است تا ) روی کار آمدن دولت خاتمی

عمق اوضاع فالکت بار کارگران ایران تحت نظام سرمایه داری وابسته به امپریالیسم 
 ماه، 48 دستمزد های بخور و نمیر کارگران حتی به مدت عدم پرداخت. را دریابیم

 نفر از شمول 10اخراج های وسیع، حذف کارگران واحد های تولیدی کمتر از 
بخش های زیادی از قانون کار، قانونیت بخشیدن به اخراج هزاران کارگر نساجی، 

 غوطه اعمال قرارداد های موقت کار، تالش برای تغییر اسم کارگر و در یک کالم
ور کردن تدریجی ده ها هزار خانواده کارگری در چنبره فقر مطلق، بیکاری و 

این ها گوشه های کوچکی از وضعیت وخیم کارگران . گرسنگی و مرگ تدریجی
  .                         ایران تحت مناسبات نظام کثیف امپریالیستی و سرمایه داران زالو صفت است

 داران زالو صفت در کشور های تحت سلطه به امپریالیست ها و سرمایه
دلیل ماهیت ارتجاعی نظام سرمایه داری و مقاومت فزاینده خلق های تحت ستم و 
در رأس آن ها طبقه کارگر درمقابل ستم و استثمار، قادر نیستند تا بر بحران های 

ین در اینجاست که با وحشیگری تمام، ماش. اجتناب ناپذیر این نظام فایق بیایند
در این راستا به سازماندهی جنگ های . جنگی مهیب خود را به کار می اندازند

مخوف دست می یازند، قتل عام می کنند، برای فتح بازارهای جدید و یا تحکیم 
سلطه خود بمب های چندین تنی بر سر توده های تحت ستم می ریزند، طبقه کارگر 

ها را نابود می کنند تا با ریختن و خلق های محروم را سرکوب و حیات و هستی آ ن
 کنند و دوام حاکمیت "سود آور"خون توده ها سرمایه های خویش را دوباره 

این پاسخ .  استثمار گرانه نظام سرمایه داری در سطح جهان را امکان پذیر سازند
امپریالیسم به بحران های درمان ناپذیر نظام خویش و چشم انداز سیاهی است که 

بدیهی . ها در آغاز قرن بیست و یکم برای بشریت ترسیم کرده اندامپریالیست 
است که در مقابل چنین چشم انداز تیره و تاری برای رهائی از چنگال خون آلود 
سرمایه داران، طبقه کارگر و تمامی زحمت کشان و ستم دیدگان تنها و تنها یک 

                                            .    راه انقالب. راه اتحاد، مبارزه و مقاومت. راه دارند
 بکوشیم تا با الهام از تجارب خونین بیش از یک قرن 2003در اول ماه مه 

مبارزات کارگران بر علیه نظام سرمایه داری در سراسر دنیا، پرچم مبارزه و انقالب 
 برعلیه امپریالیسم و برای نیل به سوسیالیسم و کمونیسم را در به رهبری طبقه کارگر

بی تردید تحقق این هدف مقدس، تنها تضمین صلح و آزادی و .  همه جا برافرازیم
.                                 رهائی بشریت از قید هرگونه ستم و استثمار و جنگ می باشد

  

  !زنده باد اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر
  !مرگ بر امپریالیسم

  !مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی
  !زنده باد آزادی، زنده باد کمونیسم

  با ایمان به پیروزی راهمان
  چریکهای فدائی خلق ایران

   1382اردیبهشت 
  

  
  مراسم بزرگداشت اول ماه مه در کانادا  

  
این مراسم شامل سرود انترناسیونال ، . مراسمی در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد  ماه مه2در تاریخ روز جهانی کارگر ، )  اردیبهشت11(در بزرگداشت اول ماه مه 
  . ات مختلف و منجمله فعالین چریکهای فدایی خلق در کانادا سازماندهی و برگزار گشتمراسم اول ماه مه در تورنتو توسط کمیته ای از جریان. سخنرانی و موسیقی بود

  
  راهپیمایی اول ماه مه در لندن

  
در روز اول ماه مه در لندن هزاران تن از مردم انگلستان به خیابانها آمدند و با 

های سرخ و تصاویر مارکس ضمن بزرگداشت روز جهانی کارگر،  برافراشتن پرچم
.  انگلیسی اعتراض کردند-مریکاییآبه اشغال عراق توسط نیروهای متجاوز 

شرکت کنندگان در این تظاهرات با شعار دادن برعلیه دولت های امریکا و 
. انگلیس خواهان پایان اشغال عراق و خروج نیروهای متجاوز از این کشور شدند

لیس و بروز تظاهرات اول ماه مه در بخش دیگری از شهر لندن به هجوم پ
در جریان این درگیری ها چند تن . درگیری هایی با تظاهرات کنندگان انجامید

 .از تظاهرکنندگان توسط پلیس انگلیس دستگیر شدند
  

زنده باد اول ماه مه روز جهانی "فعالین چریکهای فدایی خلق با حمل پالکارد 
  . در تظاهرات اول ماه مه شرکت کردند"کارگر

  !!دی ،  پیروز  باد  انقالبدی ،  پیروز  باد  انقالبزنده  باد  آزازنده  باد  آزا
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  دعوای دول امپریالیستی در عراق بر سر چیست؟دعوای دول امپریالیستی در عراق بر سر چیست؟
  
  

   شفق-ع
  

  
یکی از برجسته ترین جوانب رویدادهای مربوط به 
بحران عراق و اشغال نظامی این کشور توسط نیروهای 

 انعکاس کم سابقه رشد تضادهای فیمابین ،"متحدین"
نسه و آلمان دولتهای امپریالیستی و به طور مشخص فرا

و روسیه از یکسو با امریکا و انگلیس از سوی دیگر 
مخالفت جدی فرانسه و آلمان و روسیه با . بوده است

 خواندن آن که "غیرقانونی"حمله نظامی به عراق و 
و انگلیس در استفاده از چتر منجر به ناکامی امریکا 

سازمان ملل برای حمله نظامی به عراق شد، مخالفت 
 ناتو با ارسال تجهیزات نظامی امریکا به فرانسه در

ترکیه زیر نام ناتو، که نهایتا امریکا را ناچار کرد تا در 
اشغال نظامی عراق نتواند در سطح دلخواهی از 
امکانات و موقعیت جبهه ترکیه به عنوان یکی از 
اعضای ناتو در حمله به عراق استفاده کند و باالخره 

زمان ملل در عراق  سا"نقش"اختالف عمیق بر سر 
پس از جنگ، نمونه های بارز رشد این تضادها در میان 

شدت یابی  .امپریالیستها را به نمایش گذاردند
تضادهای فوق تا این درجه برای نخستین بار پس از 

، در مناسبات بین المللی بین دول "جنگ سرد"پایان 
پنجه "معظم کار را به آنجا رسانید که ناتو یعنی 

مپریالیستها فلج شد و اتحادیه اروپا دچار  ا"آهنین
تیره و "شکافی عمیق گشت و نهایتا چنان فضای 

 را در میان امپریالیستها بوجود آورد که "تاری
وزیر خارجه سابق امریکا و از نظریه ( کیسینجر

استمرار "مطرح کند که ) پردازان برجسته امریکایی
دستخوش رویکرد کنونی، پایه های نظام بین الملل را 

 "ادامه دیپلماسی قبل از جنگ" و "تغییر خواهد کرد
پایان حزن "توسط رقبای امریکا ممکن است به 

مقاله . ( منجر شود"انگیزی برای نیم قرن همکاری
 نوشته هنری "امریکا، اروپا و  مناقشات پس از جنگ"

 ، آپریل  Media Tribuneکسینجر در نشریه 
2003(  

یا و ادعاهای طرفین در مورد  تا آنجا که به ظاهر قضا
ماهیت این تضادها باز می گردد، باید گفت که فرانسه 
و متحدینش با سرزنش کردن دولت بوش و رفتار 

 آن در عرصه بین المللی، امریکا را متهم "زورگویانه"
 به جهان می کنند که "تحمیل الگوی جدیدی"به 

یک جانبه گرایی رو به رشد، نقض "مشخصات آن 
وانین بین المللی و نظامی سازی سیستماتیک عمیق ق

لوموند دیپلماتیک آپریل . ( می باشد"مناقشه ها
  ) مقاله جهان از دیدگاه واشنگتن2003

  
 صمیمی دیروز خود را در "متحدین"در مقابل، امریکا 

 ، "کودتای دیپلماتیک"جریان بحران عراق به 
به  و باالخره "تروریستها"  و "حمایت از دیکتاتورها"
در .  متهم می کند"خطرانداختن صلح و دمکراسی"

سای جمهور، مقامات و در یک ؤاین چارچوب البته ر
  گهگاهی هم عنان از "متمدن" کالم این عالیجنابان

 "ادب" و "نزاکت"دست داده و با فراموش کردن 
، "هفت تیرکش"، "گاوچران،"بورژوایی، یکدیگر را 

. می خوانند...  و"خودخواه" و "روستایی" ، "بیسواد"
اما برای افکار عمومی و توده های ستمدیده سراسر 
دنیا که سالهاست چهره واقعی و ماهیت جنایتکار و 
غارتگر تمامی این راهزنان بین المللی رنگارنگ ، از 
امریکا و انگلیس گرفته تا فرانسه و آلمان و روسیه را 
با پوست و گوشت لمس کرده اند، سوال اساسی 

 که باالخره در ورای این جنجالها، ماهیت آنجاست
مناقشات و تضادهای جاری در بین امپریالیستها 
چیست؟ و آیا به راستی در هیچ یک از اختالفات و 
جنگ و دندان نشان دادنهای کار به دستان امپریالیسم، 

 و "صلح" و "دمکراسی"کوچکترین عنصری از 
   وجود دارد؟"حقیقت"

اسخ به این سوال باید متذکر نخستین نکته ای که در پ
شد عبارت از این حقیقت است که تضادهای فیمابین 
دولتهای امپریالیستی نه امری برآمده از صرف بحران 
عراق بلکه واقعیت غیرقابل انکار توسعه مناسبات 

این . امپریالیستی در سطح جهانی بوده و می باشد
تضادها به موازات آهنگ رشد سرمایه داری انحصاری 
در کشورهای متروپل رشد کرده و حتی به دو جنگ 
جهانی خونین منجر گشته که در جریان آنها دولتهای 
امپریالیستی حیات و هستی میلیونها تن از کارگران و 
توده های ستمدیده دنیا را به خاطر کسب بازارهای 

بیشتر و تحقق منافع استثمارگرانه خویش به ورطه 
  . نابودی کشانده اند

  
 ، "جنگ سرد"روپاشی امپراطوری شوروی و پایان با ف

های جهان سرمایه  به رغم پیش بینی های استراتژیست
داری، تضادهای فی مابین دولتهای امپریالیستی که 
تمامی آنها به درجات مختلف با بحرانهای مرگبار 
اقتصادی ذاتی نظام سرمایه داری دست و پنجه نرم می 

در این چارچوب، رکود . کردند، ابعاد تازه ای یافت
شدید و افول اقتصادی امریکا در شرایطی که این 
دولت با اتکاء به ماشین نظامی قدرتمندش ، خود را 
رهبر بالمنازع جهان سرمایه داری و صاحب سهم اعظم 
آن می خواند از یکسو و تالش سایر امپریالیستها که 
 خود را همانند دیروز، نیازمند قدرت نظامی امریکا نمی
دیدند و در عوض برای گسترش حوزه های نفوذ 
کسب بازارهای بیشتر، سریعا به تکاپو افتاده بودند از 
 سوی دیگر، زنگ خطر را برای مقامات امریکا، این

 بازمانده از جهان دو قطبی به صدا "ابر قدرت"
تداوم بحران اقتصادی و نیاز به برون رفت از . درآورد

جدیدی را برای بحران، اتخاذ استراتژی  این
امپریالیستهای امریکایی ایجاب می کرد که نهایتا 
منجر به تصویب سند جنایتکارانه موسوم به 

 و "سده آینده" برای "استراتژی امنیت ملی امریکا "
حمله به افغانستان . روی کار آمدن دولت بوش گردید

و سپس اشغال نظامی عراق نتایج عملی این سند و 
 توسعه طلبانه جدید امپریالیسم حلقه هایی از سیاست

امریکا در سطح بین المللی مبنی بر گسترش سلطه 
 نظامی امریکا از طریق نقشه ای هستند که –اقتصادی 

تحقق هرگام آن بدون شک به تضعیف موقعیت 
 اقتصادی سایر امپریالیستها منجر شده و نهایتا -سیاسی

وسه به تضمین موقعیت برتر قرار است تا در یک پر
به . یک امریکا در سطح بین المللی بیانجامداستراتژ

ترتیب بود که به دنبال اعالم مخالفتهای  این
 دولت "یک جانبه گرایانه"دیپلماتیک با سیاستهای 

 سپتامبر ، سرانجام در جریان بحران 11امریکا پس از 
عراق کاسه صبر رقبا و به طور مشخص دولتهای 

این دولتها که . شدفرانسه و روسیه و آلمان لب ریز 
می دیدند با حمله نظامی و اشغال عراق و تغییر رژیم 
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عراق توسط امریکا، دهها میلیارد دالر قراردادهای 
غارتگرانه اقتصادی را از دست خواهند داد و مهمتر از 
آن کنترل مطلق قیمت و جریان دومین منابع انرژی 

امات به اقد ، دنیا در عراق به دست امریکا خواهد افتاد
آنها مواضع . اعتراضی جدی برعلیه امریکا پرداختند

ضدامریکایی گرفتند و با پنهان شدن در پشت امواج 
بیکران مخالفت انقالبی توده ها برعلیه جنگ، فغان 

 را سردادند و "آزادی" و "صلح" و "دمکراسی"
  . خواندند"غیرقانونی"اشغال عراق را 

  
است اشاره شود برای درک بهتر مطلب، در اینجا الزم 

 آلمان به "دی ولت"که مطابق گزارش هفته نامه 
بر روی میز دولت عراق " مارس ، 27تاریخ 

قراردادهایی قرار دارند که احتماال هیچگاه به مرحله 
کمپانی های نفتی روسی و . اجرا در نخواهند آمد

فرانسوی و همچنین سرمایه گذاران چینی ظاهرا 

.  میلیارد دالر بسته اند38قراردادهایی به مبلغ حدود 
قرار بوده این قراردادها زمانی قطعیت یابند که 

اما کار به این . محاصره اقتصادی پایان پذیرفته باشد
مساله به صورت دیگری " و "مراحل نکشیده است

  این مجله اضافه می کند که امریکائی ".درآمده است
ن  همچنی".کیک را از همین حاال تقسیم کرده اند"ها 

بنابه گزارشات منتشره ، روسیه در تصرف عراق توسط 
 میلیارد دالر سرمایه 40امریکا و بریتانیا چیزی حدود 

عالوه . گذاری خود در این کشور را از دست داده است
بر تمامی اینها ، مقامات امریکایی از هم اکنون اعالم 

 در "شرکت های فرانسوی"کرده اند که از 
  . نخواهد شد"همکاری"به  دعوت "بازسازی عراق"
   

اینها شمه ای از ماهیت اختالفات فیمابین دولتهای ! بله
در واقع تضادهای . امپریالیستی در مساله عراق است
برخالف ادعاهای ... بین امریکا با فرانسه و روسیه و

طرفین ، دعوای بین دو گروه از دزدان و راهزنان بین 
بردن سهم المللی است که بر سر چگونگی غارت و 

بیشتر از ثروتها و منابع ملی متعلق به خلقهای تحت 
ستم عراق و چپاول شدیدتر سفره تهی زحمتکشان در 
آینده برای یکدیگر شاخ و شانه می کشند و به هم 

اختالفات بین مقامات . چنگ و دندان نشان می دهند
فرانسوی و امریکایی در عراق نه به خاطر 

مردم عراق بلکه برای  برای "آزادی" و "دمکراسی"
آزادی غارت و سرکوب توده های تحت ستم عراق و 
آزادی الحاق یک جانبه این بازار پرسود به مجموعه 

توضیح و تبلیغ این . امپراطوری دولت خود می باشد
حقیقت و افشای چهره کثیف امپریالیسم به مثابه 
دشمن اصلی کارگران و تمامی خلقهای تحت ستم 

انقالبی است که در بحران عراق در وظیفه هر نیروی 
  .صف کارگران و زحمتکشان عراقی ایستاده است

  
  

  !!دوستان صدام قرار داد های باز سازی را از آن خود می کننددوستان صدام قرار داد های باز سازی را از آن خود می کنند  
 

رانی های ناشی از جنگ، به یکی از محورهای جدل ، سپردن کنترات به شرکت های سودجو جهت بازسازی وی با پایان گرفتن جنگ خونین امپریالیست های امریکا و انگلیس بر علیه مردم عراق
در این میان اعالم شده است که موفق ترین شرکت های کنترات کننده همگی به جناح راست حزب جمهوری خواه امریکا تعلق دارند؛ که از .  بین شرکت های امپریالیستی تبدیل شده است

  .می باشد) 2003 اپریل 26(ر زیر می آید ترجمه و تنظیم گزارشی در مورد این شرکت از نشریه سوسیالیست ، چاپ لندن آنچه د.   نام برد"بک تل"جمله آن ها می توان از شرکت 
  اسمر آذری  

  
 میلیون پوند را غول 433بزرگترین کنترات برای بازسازی عراق بعد از جنگ به مبلغ 

ی مربوط به ، زیرسازی ها لتبک .  ، بک تل به دست آورد ساختمان سازی امریکا
، آب و سیستم های فاضالب و همچنین بازسازی فرودگاه های پس از  نیروی مولد برق

الزم به یاد آوری است که کمپانی بک تل نصف کنسرسیوم .  بمباران را انجام خواهد داد
لندن از آن جمله ) مترو(خطوط آهن را نیز در دست خود دارد که سه خط آهن زیرزمینی 

  .است
 به این طرف 1991از شرکت های بزرگ ساختمانی است که از سال تل یکی  بک

از افراد .  دالر در اختیار جمهوری خواهان قرار داده استهزار  770مبلغی در حدود 
ین برگر ااسپر وکمعروفی که در گروه تصمیم گیری این کمپانی شرکت دارند عالوه بر 

د که مستقیماً از سمت ریاست ، می توان از جورج شولز نام بر جمهوری خواه معروف
، آن زمان  80در سال های .  اجرائی بک تل به مقام وزیر خارجه در دولت ریگان رسید

همان زمان که وی در (مسفیلد از بغداد دیدار کرد اکه وزیر دفاع کنونی امریکا، دونالد ر
دی هر ضیافت شام از صدام به عنوان دوست نزدیک خود نام برد و خواهان رابطه اقتصا

، پیشبرد معامالت مربوط به بک تل مساله اصلی او را  )چه بیشتری با عراق گشت
، در آن سال ها  )2003 آوریل 14(به نوشته روزنامه نیویورک تایمز .  تشکیل می داد

مسفیلد نقشه شولز در مورد کشیدن یک خط لوله از عراق به اکوبا در اردن را مطرح ار
 2از این رو .  سید که خط لوله مورد حمله اسرائیل قرار بگیردصدام از این می تر.  نمود

، آژاانس های خط لوله و خود بکتل به طرق مختلف  سال تمام مقامات دولتی امریکا
در این فاصله .  سعی کردند تا با رفع نگرانی صدام او را به انجام این کار وادار سازند

 فوق دریافت کرد که اررای انجام کصدام از ترکیه و عربستان سعودی پیشنهاداتی ب
در سال .  منجر به آن شد که بک تل هزینه ساخت خط لوله را دو برابر افزایش دهد

 قراردادی بین بک تل و رژیم صدام برای بر پائی یک مجتمع عظیم شیمیائی در 1988
نزدیکی بغداد به امضاء رسید و این درست بعد از فاجعه حلبچه بود که طی آن صدام 

  .  زاران کرد ساکن این شهر را با گاز شیمیائی به هالکت رسانده
 از " چگونه غرب عراق را مسلح نمود–گروه فشار مرده "، در کتاب خود  کنت تیمرمن

یک سری ساختمان های ) یک میلیارد پوند(این امر که بک تل با دریافت پول هنگفتی 
این ها ساختمان هائی برای .  د، پرده بر می دار بزرگ برای وزیر صنایع عراق ساخت

تولید گاز خردل و مواد شیمیائی الزم برای انفجار های هوائی و موشک های پرتاب 
 1991در سال .  ، ساختمان سازی متوقف شد بعد از حمله عراق به کویت.  کننده بودند
ل وجود بک ت: ، نماینده دموکرات ها در مجلس نمایندگان مطرح نمود که  هنری گانزالز

با عراق بود و تولیدات ] امریکا[در عراق تنها بیانگر یک نمونه از گستردگی معامالت 
  .شیمیائی یکی از حوزه های آن را تشکیل می داد

عراق در سال گذشته در سندی که به سازمان ملل ارائه نمود بک تل را یکی از منابع 
اضح است که وقتی و.  تهیه کننده تکنولوژی سالح های شیمیائی خود معرفی نمود

امروز همان کمپانی بک تل دارد از ویران سازی عراق به عقد قرار دادهای ساختمانی 
، جائی که هزاران نفر در  آری.  ، آن را باید یک رسوائی نامید جدیدی دست می یابد

جنگ کشته شدند و امریکا و انگلیس همچنان انبوهی از بدبختی و بیچارگی را روی 
  .ک تل است که کماکان سود باال می کشدب، این کمپانی  ار می کنندمردم عراق تلنب
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  ، اقتصاد و دومین انتفاضه، اقتصاد و دومین انتفاضه  طبقهطبقه
  AAddaamm  HHaanniieehh  ∗∗آدام هانیه آدام هانیه : : نوشتهنوشته

    20022002مانتلی ریویو ، اکتبر مانتلی ریویو ، اکتبر : : منبع منبع 
  پیامپیام: : برگردان به فارسی از  برگردان به فارسی از  

  
  
  

سال گذشته جنبش اخیر انتفاضه در فلسطین و پاسخ وحشیانه اسرائیل به آن، در دو 
 در با این وصف ، خالء مأیوس کننده ای. موضوع بحث مقاالت بی شماری بوده است

 ماهیت می شود سعی  ، و آن اینکه در بسیاری از این مقاالت داردوجودتحلیل چپ 
در این .  توضیح داده شود"آریل شارون" نظرات دست راستی با استناد به سیاست اسرائیل

 نژادپرستانه طرح های استعماری در ادامه همچونی اسرائیل استراتژه فکری ، چارچوب
از این (  فلسطینیان از ساحل غربی و نوار غزه ه شدنبیرون راندگاها  که ،مناطق اشغالی 

   . را هم شامل می گردد ، معرفی می شود )WB/GSپس 
  

 چپ غایب است، بحث طبقه و اقتصاد سیاسی ایتحلیل ههمه آن چه بطور مشخص در 
 به ناجوری اتهام این مطلب شاید اگر چه.  در اسرائیل و هم در مناطق اشغالی استهم

، فی نفسه می ی  طبقاتل تحلیفقدان یک، اما من بر این باورم که به نظر آیدادبیات چپ 
تواند نشان دهنده سردرگمی و ابهامی باشد که بسیاری از چپ ها نسبت به دولت اسرائیل 

به سادگی همچون تقابل و جدال های دو رای بسیاری از چپ ها، سیاست اسرائیل ب. دارند
، درک می  "کارگر" صلح  بیشتر مایل به و حزب"لیکود"حزب دست راستی طرفه بین 

در  نادرست برخوردد از یقاگونه ع ایننشان دهم که سعی می کنم طور پایین در س. شود
نیز اینکه ، ل ناشی می شود و  اسرائیجامعه طبقاتی تکوین چگونگیفهم و درک  رابطه با

، مشکل بتوان به  ها و ارزیابی هایمان تحلیلیمرکزنقطه بدون قرار دادن طبقات در 
  .دست یافت، روی می دهد  عالم واقعیات درکه عمالدرک روشنی از آن چه 

  
 که سرمایه داری اسرائیل بوسیله جنبش کارگری صهیونیستی این استمن اساساً بحث 

اسلو روند صلح بوجود آمده است و )  نمایندگی می شود"کارگر"وسط حزب که امروزه ت(
ادامه امروز جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطین، ). 1(آن بود گیری گام اساسی در شکل 

به خاطر  . فلسطینی است تابعدولتیک د اجای  از این روند ، هدفود است رون این منطقی
ای سرمایه داری اسرائیل، اصطالحات نقش محوری جنبش کارگری صهیونیستی در بن

   . درمورد اسرائیل بسیار گمراه کننده است"راست" و "چپ"
  

عالوه براین، در طول ده سال گذشته، اسرائیل به نحو روزافزونی وابستگی خود را به 
کار ارزان فلسطینیان کاهش داده و در عین حال تالش کرده تا وابستگی سرزمین نیروی 

نتیجه این سیاست، ایجاد جامعه ای . ه اقتصاد اسرائیل مستحکم تر کندهای اشغالی را ب
طبقه وجود  یعنی ؛ – ، می باشد شده مخدوش کامال  ایفلسطینی با ساختار طبقاتی

 و ی وابسته می باشد ، اسرائیلهای با سرمایه عالیه و سودآورشابط و ربهسرمایه داری که 
  ). ناچیزی در مبارزه ملی دارد بسیار تعیین کنندهطبقه کارگری که نقش 

                                                 
  .بشر است که در رام اهللا فلسطین زندگی می کندآدام هانیه، محقق و مدافع حقوق    ∗

  طبقه و دولت در جامعه اسرائیلطبقه و دولت در جامعه اسرائیل
  

اکثر تفسیرهایی که از طرف جامعه آکادمیک و همین طور عوام در مورد اسرائیل صورت 
پیدایش این کشور در نخست چهار دهه طول  مسلط دولت اسرائیل در نقشمی گیرد، 

این باور، حتی . ند تلقی می کنل بر سوسیالیستی بودن اقتصاد اسرائیرا گواهی 1948سال 
بویژه (در خود جنبش کارگری صهیونیستی اسرائیل نیز، بواسطه نقش شهرک های تعاونی 

به  ) Histadrutهیستادروت (و تحکیم جنبش اتحادیه کارگری ) جنبش کیبوتصن
  )2. (عنوان تنها کارفرمای بزرگ در سرتاسر تاریخ اسرائیل، تقویت شد

  
، دگرگونی 90 و شتاب گرفتن آن در دهه 1980ئیل از اواسط دهه  اسرا سیاسیاقتصاد

دچار  در طول پانزده سال گذشته، ساختار اقتصادی اسرائیل. اساسی را شاهد بوده است
 سرمایه داری جهانروا برونیتوسعه خط مشی کشور این  و ه استتغییرات مهمی شد

)Global ( رچوب نسخه های صندوق بین حکومت اسرائیل دقیقاً در چا. است پذیرفتهرا
المللی پول و بانک جهانی، شرکت های متعلق به دولت را خصوصی کرده، کنترل دولتی 

  .کاهش داده است، بر بازارها و دستمزدهای واقعی را 
  

برداشت سنتی از اقتصاد سیاسی اسرائیل می کوشد تا این تغییرات را تنها نتیجه عوض 
براساس این برداشت، رهبران اسرائیل، عادتاً . تفسیر کندشدن ایدئولوژی نخبگان اسرائیل، 

 80خود را به نوعی وابسته به ایدئولوژی سوسیالیستی می دانستند و بعداً در اواسط دهه 
بطور ناگهانی نسخه سرمایه داری نئولیبرالی را برای درمان نابسامانی های اقتصادی خود 

  .پیچیدند
  

، این بحث را عنوان می دهه گذشته یک  در طول یئیل اسرامتفکراندر مقابل، نسل جدید 
  ، به یک روش و برخورد تازهوجود آمدن کشور اسرائیلبه  چگونگیدرک برای  کنند که

آنها مطرح می کنند که گسترش جنبش صهیونیستی به بهترین وجهی در ) 3. (نیاز هست
بازار کار قابل متن جنبش ایجاد شهرک ها و تالش برای بدست گرفتن کنترل زمین و 

  .درک است
  

 ضعیف و پراکنده بود، نشین های یهودیطبقه سرمایه دار خصوصی جنبش اولیه شهرک 
 که توسط جنبش کارگری صهیونیستی رهبری می شیوه تأسیس شهرک های اشتراکیو 

  .شد، مؤثرترین شیوه استقرار این شهرک ها و بیرون انداختن مردم بومی این مناطق بود
 و نقش رهبری کننده جنبش کارگری صهیونیستی به بهترین وجهی Histadrutقدرت 

 وجود داشت و نیاز به ایجاد کار 1948از طریق ضعف طبقه سرمایه دار یهودی که پیش از 
برای مهاجرین یهودی و همینطور حذف طبقه کارگر فلسطینی بومی از بازار کار، به عنوان 

  . داده شده استمقدمه ای برای ریشه کن کردن آنها توضیح
  

به علت ماهیت جنینی هم طبقه سرمایه دار و هم طبقه کارگر در خالل دوره ایجاد 
 ایجاد شد، مسأله اش نه تنها ایجاد 1948شهرک ها، دولت اسرائیل که پس از سال 

این شکل .  بود ، بوجود آوردن خود طبقات همچنین، بلکه های یهودی نشینرکهش
  .دگذر کر 1985 و 1948بین طی سالهای  کلیدی مرحلهدو از بندی طبقاتی، 

  
 انتقال یک از طریقاین مرحله، با سطح باالی رشد اقتصادی : 1948 -1937 .1

 جهان یهود ، مشخص  از سوی آلمان به یهودیان ویغرامت هامحل طرفه سرمایه از 
این دوره، مرحله اولیه دولت و شکل بندی طبقاتی بود و بدینگونه دولت . می شود
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 "پروژه ملی"مامی سرمایه انتقالی را به طرف گروه های تجاری که برای اتحاد در ت
در نتیجه، این گروه ها به شرکت های غول . مطلوب تشخیص می داد، سرازیر کرد

. ددرآوردن سلطه بهآسایی تبدیل شدند که در سال های بعد، کل اقتصاد اسرائیل را 
فریقایی آ، یغربکشورهای ی وسیع یهودیان طبقه کارگر اسرائیل، از طریق مهاجرت ها

گفتند، ) Mizrahim ("میزراهیم"و آسیایی که بعدها از نظر قوم شناسی به آنها 
، اقتصاد اسرائیل دوران 1967 در جریان جنگ WB/GSپس از انتقال . شکل گرفت
،  سرزمین های فلسطیناشغال.  را پشت سر گذاشت"رونق فلسطینی"به اصطالح 

 بازار داخلی اسرائیل را افزایش داد و منبع دیگری از کار ارزان را جثه ری چشمگیبنحو
این نیروی کار، ارزان و به شدت قابل استثمار بود و در اواسط . برای آن فراهم آورد

.  درصد نیروی کار اسرائیل را تشکیل میدادند7 حدود WB/GS، فلسطینیان، 80دهه 
 47 در اسرائیل کار می کردند که 1985 در WB/GSحدود یک سوم نیروی کار ) 4(

این نیروی کار ارزان با . به کار گمارده شده بودندسازی درصد آنها در صنعت ساختمان 
 پائین ترین رده های بازار کار و جبران کردن برخی از کمبودهایی که بواسطه پر کردن

ه اقتصاد خدمت سربازی طوالنی مدت در اسرائیل بوجود آمده بود، رونق فراوانی ب
 این امکان را داد که به Mizrahimهمچنین به برخی از کارگران . اسرائیل بخشید

شغل های سرکارگری و سرپرستی کارگران ارتقاء یابند و بدینوسیله باعث کاهش 
 و اروپایی بوجود آمده Mizrahim بین یهودیان 70تنشی که در خالل سال های 

 . بود، گردید

  
، بزرگ ترین غول های تجاری اسرائیل در  60دهه در اواخر : 1985 -1974 .2

 Israel و Koor, Hapoalim, Levmi, Clal. پنج گروه اساسی ادغام شدند
Discount Bank Holding (IDB) . ،چهار غول اولی در مالکیت دولت

Histadrut و جنبش کارگری صهیونیستی بودند، در حالی که IDB در مالکیت 
پس از جنگ اوج گیری آن  آغاز و 1967 در WB/GS با اشغال. بخش خصوصی بود

این . پا گذاشت اقتصاد سیاسی اسرائیل صنایع و تولید نظامی به عرصه مرکزی ، 1973
هزینه های نظامی بوسیله دولت به سمت این غول ها سرازیر و به نرخ انباشت عظیم 

 "رکود تورمی"در حالی که کل اقتصاد، دچار بحران . سرمایه این گروه ها منجر شد
)Stagflation (شدیدی بود) .5( 

  
در سطح . ، این سیستم به علل مختلفی شروع به درهم شکستن کرد80در اواسط دهه 

بین المللی، رکود جهانی و کاهش تقاضا برای جنگ افزار در بازار جهانی بعلت دگرگونی 
در .  ساختمحدود سودهای سرسام آور شرکت های غول آسا را  ،در اتحاد های سیاسی

دچار خفقان کرد و برنامه ریزی مالی را را سطح داخلی، یورش تورم بسیار باال، کل اقتصاد 
تحت قیومیت جناح کارگری (دولت در واکنش به این تغییرات . بسیار مشکل ساخت
سمت گیری کامال متفاوتی را اتخاذ نمود که با برنامه تثبیت ) جنبش صهیونیستی

این تغییر، از چهار فرآیند کامال بهم پیوسته تشکیل . از شدآغ) ESP (1985اقتصادی 
  :شده بود

  
  تغییر رابطه بین دولت و شرکت های غول آساتغییر رابطه بین دولت و شرکت های غول آسا  ..11

ESPشرکت های . ابط بین دولت و طبقه سرمایه دار بودو، آغاز مرحله جدیدی در ر
.  جدا شده و در دست طبقه سرمایه دار جدید قرار گرفته بودندی دولتدستگاهغول آسا از 

دولت، دیگر این شرکت ها را در پوشش خود نداشت، بلکه آنها به مناطق اصلی انباشت 
در هم این مهم، از طریق . سرمایه یک طبقه سرمایه دار کامال خصوصی تبدیل شدند

 دست سرمایه داران به باز مانده های آن انتقال و Histadrutشکستن امپراطوری 
  .ولتی و نیمه دولتی، امکان پذیر شدبخش خصوصی و خصوصی کردن شرکت های د

  
  پیدایش و بهم پیوستن یک طبقه سرمایه دار جدیدپیدایش و بهم پیوستن یک طبقه سرمایه دار جدید  ..22

 سرمایه –الف : این طبقه جدید سرمایه دار از آمیختگی سه منبع همکف ایجاد شد
 Telنظیر سرمایه دار امریکایی ) اغلب با وابستگی به جنبش صهیونیستی(جهانی 

Arison و میلیاردر کانادائی Chales Bron Fman سرمایه خصوصی –، ب 
 و Recant نظیر خانواده های قرار داشت حمایت دولت تحت  از این قبل تالی کهمح

Ofer عناصر بوروکراسی دولتی که  -پ  وESP را هدایت د خصوصی سازیرون  و 
  .کرده بودند

  
  الحاق اسرائیل به اقتصاد جهانیالحاق اسرائیل به اقتصاد جهانی  ..33

ز طریق آزاد شدن مالکیت خارجی و ، درهای اقتصاد اسرائیل ا80از همان میانه دهه 
قوانین مربوط به سرمایه گذاری و قرار گرفتن شرکت های داخلی در بورس های 

 شرح 2طبقه سرمایه داری که در قسمت . جهانی، به روی اقتصاد جهانی باز شده بود
 به آن اشاره کردیم، 3طبقه سرمایه داری که در بخش . دادیم، بهیچوجه همگن نبود

کرات های پیشین دولتی، بیشتر تمایل داشتند تا بصورت مدیران شرکت های یعنی بور
، قسمت 90بدنبال آغاز مذاکرات با فلسطینیان در اوایل دهه . جدید خصوصی در آیند

اعظم سرمایه داران خصوصی بومی اسرائیل از طریق سرمایه گذاری های وسیع و 
در نظم جدید ) الت متحده و آسیابویژه در ایا(پیوندهای مالکیتی با سرمایه خارجی 

از آنجا که ) بویژه سرمایه امریکایی(سوماً، سرمایه جهانی . جهانی ادغام شده بودند
اقتصاد اسرائیل در نظم جدید سرمایه داری ادغام شده بود، شروع به سرمایه گذاری 

  .هنگفت در اسرائیل کرد
  
  سرمایه دارسرمایه دار    ––بازسازی رابطه کارگر بازسازی رابطه کارگر   ..44

، تأثیر شدیدی بر رابطه Histadrutای غول آسا و امپراطوری شکسته شدن شرکت ه
سیستم قدیم که شاهد قشری از کارگران صاحب . بین کارگر و مالک سرمایه دار داشت

امتیاز در کنار و همپای بخش شدیداً استثمار شده ای از کارگران بود، از طریق منفک 
طبقه کارگر، افزایش . ه شد و اقتصاد، کامال درهم شکستHistadrutشدن رابطه بین 

شدیدی در نرخ استثمار را تجربه کرد که خود را در افزایش نرخ بهره وری کار که از 
سیاست های مختلفی که دولت در . رشد واقعی دستمزد ها پیشی گرفت، نشان داد

و کاهش کمک هزینه معاش که ) Shekel(پیش گرفت، بویژه کاهش ارزش شِکِل 
عالوه . کارگران پرداخت می شد، در این فرآیند نقش داشتندبرای جبران تورم به 

براین، سیاست های مالی دولت، نظیر قطع کردن یا کاهش دادن سوبسیدی که دولت 
برای برخی از کاالهای اساسی پرداخت می کرد، سهم مهمی در انتقال ثروت از اقشار 

  .فقیر جامعه به طبقه سرمایه دار جدید داشت
  

شخص کننده اقتصاد سیاسی جدید اسرائیل اند که در سطوح سیاسی و این تغییرات، م
 رشد -1: برخی از شاخص های این تغییرات عبارتند از. فرهنگی نیز انعکاس یافته اند

سازمان های غیر دولتی و جنبش های فرا پارلمانی به موازات کناره گیری دولت از امور 
ائیل به موازات گسترش  فرهنگ اسر"Mc Donaldization" رشد -2عمومی 

 تحوالت سیاسی نظیر فرآیند صلح اسلو که گام -3سرمایه گذاری امریکایی در کشور و 
  .اساسی در کشانده شدن سرمایه اسرائیلی در صحنه جهانی و منطقه ای بود

  
در همین جا باید تأکید کنیم که در این گذار به سرمایه داری نئولیبرال، حزب کارگر 

پایگاه اجتماعی اصلی این حزب بطور سنتی، . یشاهنگ عمل کردبعنوان نیروی پ
یهودیان ثروتمند اروپا و امریکا بوده است، در حالی که رقیب آن یعنی حزب لیکود در 
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دهه هفتاد کوشید تا تبعیت اقشار فقیر تر یهودیان را از افریقا و خاورمیانه 
)Mizrahimi (یت حزب لیکود عمدتاً به خاطر حما. بدست آوردMizrahim های 

فقیر و بی بضاعت و طرح این دیدگاه که حزب کارگر، نماینده یهودیان ثروتمند 
امروزه، تقریباً تفاوت چندانی بین سیاست های .  برنده شد1977اروپاست، در انتخابات 

اقتصادی حزب کارگر و لیکود وجود ندارد و هر دو به یک اندازه خود را دربست به 
در سطح سیاسی نیز، اتفاق کاملی بین جهان . م امریکایی انداخته اندآغوش نئولیبرالیس

امروزه رهبر .  فلسطین وجود دارد–بینی حزب کارگر و لیکود در مورد منازعه اسرائیل 
نظاره گر سرکوب وحشیانه فلسطینیان ) Benyamin Ben Eliezer(حزب کارگر 

همین اتفاق . فاع اسرائیل استدر مناطق اشغالی در پست سازمانی اش به عنوان وزیر د
و همگرایی کارگر و لیکود است که فروپاشی حزب کارگر را به عنوان نیرویی سیاسی 

  )6. (در اسرائیل توضیح می دهد
  

  اسلو و سرمایه داری اسرائیلاسلو و سرمایه داری اسرائیلروند روند 
  

. در آغاز فرآیند اسلو، طبقه سرمایه داری که تازه سر بر میداشت، حامی شدید مذاکرات بود
 مدیر عامل 1987گائون در .  استBeny Gaonیار مشخص این حمایت، نمونه بس
 به یک شرکت خصوصی را Koorبود و گذار ) Histadrutنورچشمی  (Koorشرکت 

از نظر گائون و طبقه سرمایه دار جدید اسرائیل، اسلو گام مهمی در باز . رهبری می کرد
ن دیدگاه، جذب حجم عظیمی از بر اساس ای. کردن راه اقتصاد کشور به بازار جهانی بود

سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد اسرائیل با وجود ادامه تنش بین اسرائیل و فلسطین غیر 
همچنین برای شرکت های اسرائیلی، سرمایه گذاری در ایاالت متحده، اروپا و . ممکن بود

. ذیر نبود فلسطین امکان پ–به اصطالح بازارهای تازه، بدون حل سیاسی منازعه اسرائیل 
Koor "را بالفاصله پس از امضای اعالمیه اصول "پروژه صلح اش )Declaration 

of Principles ( که داد و ستد اسرائیل، فلسطین، اعراب و کشورهای اروپایی 1993در 
این شرکت . را در پروژه های سرمایه گذاری مشترک در منطقه متحد کرد، به کار انداخت

در پروژه های زیربنایی و ) PA(مت خودگردان فلسطین همچنین، شریک عمده حکو
دلیل اصلی این حمایت، از نیاز به پایان دادن .  به شمار می رودWB/GSصدور کاال به 

تحریم کاالهای اسرائیلی توسط اعراب ناشی می شود که اسرائیل برای تضمین ثبات 
بود که بصورت پیمانکار هدف اسرائیل آن . فضای تجاری اش در اسرائیل به آن نیاز دارد

صنایع با تکنولوژی پایین نظیر نساجی ها در کارخانجات واقع در مصر و اردن که هزینه 
و تا حدود زیادی هم در . نیروی کار در آنها بسیار پایین تر از داخل اسرائیل است درآید

 رسیدن به این هدف موفق شد، به صورتی که هم اکنون شرکت های اسرائیلی، کاالهای
  .خود را در نواحی صنعتی اردن، مصر و مناطق تحت اشغال تولید می کند

 به فکر جانشینی کارگران خارجی که از آسیا و اروپای 1993اسرائیل از همان آغاز سال 
 در اسرائیل کار 1967شرقی وارد می شدند به جای نیروی کار هر روزه فلسطینیانی که از 

روی کار خارجی اندکی از نیروی کار این فلسطینیان در حالی که این نی. می کردند، بود
باید به آنها مسکن می دادند و هزینه آوردن آنها به کشور هم به این هزینه کار (باالتر بود 

بطور غیر "، اما این کارگران جدید شدیداً قابل استثمار بودند و اکثراً )اضافه می شد
آنها بوسیله شرکت های . ر وارد می شدندبه کشو) هرچند با اطالع کامل مقامات ("قانونی

کاریابی که در تایلند، فلیپین و رومانی تĤسیس شده بودند آورده می شدند و از همان لحظه 
ورود، گذرنامه شان توسط کارفرما گرفته می شد و در شرایط بسیار بد و حقوق بسیار پایین 

بودند، زیرا براحتی به علت آنها ارتش ذخیره صنعتی ایده آلی . به کار گمارده می شدند
اقامت غیر قانونی شان در اسرائیل می شد آنها را از کشور اخراج و به کشورهایشان 

  .بازگرداند

از آن مهم تر، صدها هزار کارگر خارجی که بدنبال اسلو به اسرائیل سرازیر شدند، این 
کارگر . معنی را در خود داشت که اقتصاد اسرائیل دیگر به کارگران فلسطینی وابسته نیست

 در آمد که می توانست برحسب وضعیت اقتصادی و "شیر اطمینانی"فلسطینی بصورت 
، تعداد کارگران 1992-96بین سال های . اخراج شودسیاسی به خدمت گرفته و یا 
 28100به )  درصد نیروی کار فلسطین32( نفر 116000فلسطینی شاغل در اسرائیل از 

 25کاهش پیدا کرد و کسب درآمد از کار در اسرائیل از )  درصد نیروی کار فلسطین6(نفر 
بین ). 7( سقوط کرد 96 درصد در سال 6 به 1992درصد تولید ناخالص ملی فلسطین در 

، با چرخشی در اقتصاد اسرائیل، تعداد کارگران فلسطینی دوباره 1999 و 1997سال های 
 افزایش پیدا کرده اما بدنبال آغاز جنبش انتفاضه، به خاطر بستن 1993به سطح قبل از 

از . مرزها و عدم صدور اجازه کار، تعداد کارگران شاغل فلسطینی به شدت کاهش پیدا کرد
در اسرائیل و شهرک را  هزار فلسطینی کار خود 80 تا 75 به این سو، حدود 2000سپتامبر 

این آمار نشان می دهد که نیروی کار فلسطین در . های یهودی نشین از دست دادند
  .اسرائیل، پس از کارگران خارجی به صورت دومین ارتش ذخیره صعنتی درآمده است

  
  اسرائیلاسرائیل و  و PPAAرابطه بین حکومت خودگردان رابطه بین حکومت خودگردان 

  
، کنترل فلسطینیان بدون حاکمیت WB/GSمسأله اصلی استراتژی اسرائیل برای 

هدف اسلو آن بود که جنبش، . نظامی مستقیم بر شهرها و روستاهای فلسطینی است
کاالها، اقتصاد و مرزهای فلسطین را تحت کنترل اسرائیل قرار دهد و فلسطینیان تحت 

حکومت های اسرائیل و امریکا ممکن است، اداره  که قدرتش تنها به لطف PAحاکمیت 
یعنی همچون پلیس برای ( اسرائیل بود "امنیت"، تضمین PAمسئولیت اصلی . شوند

 داده می "حکومت خودی"به زبان استعمار سنتی، به بومیان ). حکومت اشغالی عمل کند
  .شود که دقیقاً در چارچوب کنترل و سلطه دائمی اسرائیل قرار دارد

  
 75حدود . صاد فلسطین، کامال در اقتصاد اسرائیل ادغام شده و به آن وابسته استاقت

کنترل کامل اسرائیل بر .  به مقصد اسرائیل استWB/GSدرصد تمامی واردات به 
تمامی مرزهای خارجی بدین معنی است که غیر ممکن است اقتصاد فلسطین بتواند روابط 

 شدیداً به واردات کاال نیاز دارد و این WB/GS .تجاری مهمی با کشور ثالثی داشته باشد
در چنین وضعیتی از .  درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل میدهد80واردات تقریباً 

تولید داخلی بسیار ناچیز و وابستگی شدید به واردات، طبیعی است که قدرت اقتصادی 
 از کمپرادور بودن آن طبقه سرمایه دار فلسطینی، نه از صنعت یا تولید داخلی، بلکه

سود آنها از حقوق انحصاری واردات کاالهای اسرائیلی و کنترل بر . سرچشمه می گیرد
رابطه اختصاصی . انحصارات بزرگی که به یاران وفادار عرفات واگذار شده، بدست می آید

 این بورژوازی با 1993از . با سرمایه اسرائیلی، مشخصه اصلی بورژوازی فلسطین است
 آمیخته شده و یکی از ستون های اصلی حاکمیت PAهای مختلف بوروکراسی بخش 

  .عرفات را تشکیل می دهد
  

، کامال به اسرائیل، امریکا و اروپا حیات اش برای ادامه PAاز همان آغاز فرآیند اسلو، 
 از مالیات های PA درصد کل درآمد 60، 2000 و 1995بین . وابسته بوده است

کاالهای وارداتی از خارج به مقصد مناطق اشغالی توسط حکومت غیرمستقیمی که بر 
این پول توسط حکومت اسرائیل اخذ و سپس در پایان . اسرائیل اخذ شده، ناشی شده است

 تنظیم 1995هر ماه براساس فرآیندی که در توافق نامه اقتصادی پروتکل پاریس در سال 
عنی است که اگر حکومت اسرائیل و این بدین م). 8( منتقل می شود PAشده به حساب 

 بدین کار اقدام کرده 2000همچنانکه از دسامبر (بخواهد از انتقال این پول جلوگیری کند 
  . با بحران مالی وحشتناکی روبرو خواهد شدPA، )است
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، پرداخت های خارجی از طرف ایاالت متحده، اروپا و PAدومین منبع عمده درآمد 
 درصد از بودجه مربوط به 75، این وجوه حدود 2001ل در سا. حکومت های عربی است

 کارمند خدمات 122000بدون این پول، .  را شامل می شدPAپرداخت حقوق ساالنه 
عالوه براین، کمک کنندگان مالی خارجی، از برنامه .  بی حقوق خواهند ماندPAعمومی 

نایی ویران شده، های اظطراری نظیر کمک غذایی، ایجاد اشتغال و بازسازی امور زیرب
 درصد تولید ناخالص داخلی WB/GS 50-45کسر بودجه تجاری . حمایت می کنند

  .است که عمدتاً توسط کمک کنندگان خارجی تأمین می شود
  

این رابطه بین مناطق فلسطینی و اقتصاد اسرائیل و ماهیت کمپرادور طبقه سرمایه دار 
نیروی کار .  فلسطین بوجود آورده استفلسطین، خصلت کامال متمایزی را در طبقه کارگر

 کارگران داخلی اسرائیل و شهرک های یهودی -1به سه حوزه کلی کار تقسیم شده 
 تعداد کثیری از -2نشین که با وضعیت سیاسی اخیر، شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته اند 

 بخش خصوصی که عمدتاً -3 کار می کنند و PAفلسطینیانی که در بخش عمومی 
بدین ترتیب عمال صحبتی از طبقه . و یا کارگاههای کوچک را در بر میگیردات موسس

  . نمی شود کردWB/GSکارگر در 
  

در حالی که کارگران فلسطینی که در اسرائیل کار می کنند روز بروز اهمیت خود را در 
اقتصاد اسرائیل از دست داده، اما این نیرو همچنان نسبت بسیار مهمی از نیروی کار 

، تنها بیش از  2000در ماه های پیش از آغاز انتفاضه در سال . سطین را تشکیل میدهدفل
در اسرائیل و شهرک ) باستثناء اورشلیم (WB/GS درصد نیروی کار فلسطینیان در 20

، در جریان اولین شورش ها در مناطق 1988در سال  .های یهودی نشین کار می کردند
 درصد 50 که در داخل اسرائیل کار می کردند، بیش از اشغالی، نسبت نیروی کار فلسطینی

تعداد کارگرانی که برای کارفرمایان اسرائیلی کار می بدینگونه در عرض دوازده سال، . بود
  این کارگران کجا رفته اند؟.  استپیدا کرده درصد کاهش 60بیش از کردند 

  
 صورت گرفته PAومی بیشترین افزایش پس از فرآیند اسلو، در استخدام در خدمات عم

نسبت نیروی کار استخدام .  شامل می شودمحلی درصد اشتغال در اقتصاد 25که تقریباً 
 تاکنون تقریباً دو برابر شده، و بیش از 1996شده در بخش خدمات عمومی از اوایل سال 

  . صرف پرداخت دستمزد به این گروه می شودPAنیمی از هزینه های 
  

آن چه این ). بویژه در حوزه خدمات(بخش خصوصی است سومین بخش مهم اشتغال، 
بخش را متمایز می سازد، آن است که کامال در اختیار کسب و کارهای کوچک خانوادگی 

مناطق فلسطینی به خاطر سی سال سیاست های ضد توسعه اسرائیل، فاقد هرگونه . است
 درصد 10از  درصد از کسب و کار بخش خصوصی، کمتر 90بیش از . صنعت بزرگ است

  .جمعیت را در استخدام دارد
  

  تبعات سیاسیتبعات سیاسی
  

 فلسطینی را که تماماً  صفتاسلو، در سطح اقتصادی، آهنگ رشد طبقه سرمایه دار انگل
در همین حال، اسرائیل به . به رابطه اش با سرمایه اسرائیلی اتکاء داشت، تسریع کرد
م عظیم کارگران خارجی که وابستگی اش به نیروی کار ارزان فلسطینی، از طریق هجو

و در عوض، کارگران فلسطینی بصورت ارتش ذخیره . شدیداً قابل استثمار بودند، پایان داد
ده ها . به شرایط می توانند به خدمت گرفته و یا اخراج شوندسته صنعتی در آمده اند که ب

نای آن  و کنترل کامل اسرائیل بر سرزمین های فلسطین به مع زداییسال سیاست توسعه
 فلسطین یا به بخش عمومی که کامال به کمک خارجی وابسته  بومیکارنیروی است که 

این ساختار طبقه . است، بستگی داشته باشد و یا به کسب و کارهای کوچک خانوادگی
کارگر فلسطینی، از لحاظ استراتژی سیاسی کامال مشخص و حائز اهمیت است هرچند، 

قم مهمی را تشکیل میدهد، اما بخش سازمان یافته ای که طبقه کارگر از لحاظ جمعیتی، ر
با اهمیت اقتصادی که بتواند استراتژی طبقاتی را در جنبش آزادیبخش فلسطین دنبال 

و شاید این خصلت، آنرا از مثال نمونه جنبش ضد آپارتهاید در افریقای جنوبی . کند، نیست
نقش اساسی در آن داشت، )  معادنبویژه کارگران(که در آن طبقه کارگر سازمان یافته 

  .متمایز می کند
  
از آپریل امسال، حدود .  این ساختار طبقاتی، امروزه کامال خود را نشان می دهدجودو

 نفر از ساکنین ساحل غربی در تمامی این مدت تحت محاصره حکومت نظامی 700000
ای آن است که هیچ به معن) بویژه دستگیری خانه به خانه(این حکومت نظامی . بوده اند

کدام از ساکنین این منطقه بدون خطر کشته شدن توسط ارتش اسرائیل نمی تواند از خانه 
و زمانی که برای چند ساعت این حکومت نظامی برداشته می شود، مردم . اش بیرون بیاید

فقط می توانند برای تهیه مایحتاج عمومی و دیدن دوستان و آشنایان از خانه خارج شوند 
در چنین زمینه ای است . در نتیجه نمی توانند هیچگونه فعالیت سودمندی داشته باشندو 

نمی دانی که آیا می توانی فردا . که برنامه ریزی اساسی برای زندگی غیر ممکن می شود
به سر کار، مدرسه یا دانشگاه بروی و یا مجبوری به خاطر حکومت نظامی خانه نشین 

  . زندگی اش بازیچه این مخاطرات استو نتیجه، ملتی است که. شوی
  
 حکومت نظامی، تغییرات در ساختار طبقاتی فلسطین و همچنین اسرائیل را پس از جودو

در یک جامعه نظام مند سرمایه داری، این نوع . اسلو به کامل ترین شکلی نشان می دهد
 ها کامال از حکومت نظامی کامال غیر ممکن است، زیرا کل کار و صنعت را در طول ماه

 آغاز شد، اسرائیل گاه به گاه و در 1988در خالل اولین انتفاضه که در . متوقف می سازد
برخی از روستاها به ایجاد حکومت نظامی دست می زد، اما هرگز نه برای چنین مدت و 

این اقدامات و همچنین دوری طوالنی  .زمان طوالنی که اکنون به آن دست زده است
 در خالل انتفاضه اول که بواسطه اعتصابات عمومی ایجاد شده بود، حل اقامتممدت از 

) Israeli Employment Service (" اشتغال اسرائیلاداره"به آنجا منجر شد که 
امروزه، تمامی رهبران .  توصیف کند"آسیب پذیر"آن وضعیت را برای اقتصاد اسرائیل 

جدایی کامل اقتصادی پشتیبانی سیاسی اسرائیل از حکومت نظامی دائمی بستن مرزها و 
  .می کنند

  
ساختار طبقه کارگر فلسطین بر استراتژی سیاسی آن در جریان انتفاضه اخیر تأثیر بسیار 

اعتصاب یا دیگر اقدامات کارگری در اینجا هیچ مفهومی ندارد، زیرا . عمیقی به جا گذاشته
ان کارگران و خانواده هایشان آنها کمترین تأثیری بر اقتصاد اسرائیل ندارند و تنها به زی

یکی دیگر از پیشنهاداتی که برای اقدام سیاسی در جریان انتفاضه منظماً . تمام می شوند
اما علیرغم برخی تالش های سمبولیک، . مطرح شده، تحریم کاالهای اسرائیلی است

ن روابط اقتصادی بین اسرائیل و اقتصاد فلسطین آن چنان درهم تنیده شده که عملی شد
آن را غیر ممکن می سازد، زیرا اکثر قریب به اتفاق کاالهای مصرفی فلسطینیان از 

هیچ منبع تولید داخلی برای لبنیات، گوشت، سیمان، بسیاری از . اسرائیل وارد می شود
برق، خطوط تلفن، آب و حتی اینترنت . میوه ها و سبزیجات و کاالهای برقی وجود ندارد

  .مت اسرائیل کنترل می شودفلسطین نهایتاً توسط حکو
  

    اسلو مرده است؟اسلو مرده است؟فرایند فرایند آیا آیا 
 برخی از جناح های سوی از مدر رسانه های همگانی و ههم  که  ای عمومیتکیه کالم

PA آن است که انتفاضه اخیر به معنای پایانی بر به گوش می رسد و حکومت اسرائیل 
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هم می کنند که می خواهد برخی از مفسران فلسطینی، اسرائیل را مت. فرآیند اسلو است
PA اداره مدنی اسرائیل" "به اصطالح" را مضمحل کرده و به") Israeli Civil 

Administration ( بر1993که تا WB/GSحکومت می کرد، باز گرداند .  
  

 آن است که در یک بررسی دقیق تر روشن می شود ایرادی که در این نظرات وجود دارد
در اینجا . نچه که هم اکنون بطور عملی جریان دارد، ندارند هیچ ربطی با آ نظراتکه این

بسیار مهم است تا بین آنچه که اسلو مدعی انجام آن بود و آنچه واقعاً می خواست بدان 
  .برسد، تمایز قایل شد

  
 بدانیم تابع و مطیع برای بوجود آوردن یک حکومت  ایاگر فرآیند اسلو را، استراتژی

روشن می شود که این فرآیند بسیار آنگاه ، ) در چمن کاخ سفیدصرفنظر از دست دادن ها(
در ماه گذشته، حکومت اسرائیل نقشه ای را دنبال کرده که هدفش . دور از مردن است

. سلب مالکیت از زمین ها در ساحل غربی و مجبور کردن فلسطینیان به اقامت در آنهاست
کومت افریقای جنوبی برای به طرح هایی که توسط حشباهت های زیادی این نقشه 

کشیدن دیواری به . سیاهان آن کشور در طول سالهای آپارتهاید کشیده بود، شباهت دارد
 متر و به طول صدها کیلومتر در اطراف شهرهای نابلس، جنین، کالکیال و تولکارم 9ارتفاع 

 در دیواری مشابه. که در شمال ساحل غربی واقع اند، هم اکنون به پایان رسیده است
در ارتباط تنگاتنگ با ساختن این دیوارها، سیستم . اطراف اورشلیم ساخته شده است

جدیدی از ورقه عبور ابداع شده که بر اساس آن هر فلسطینی که بخواهد بین شهرهای 
فلسطین رفت و آمد کند، باید اجازه نامه هفتگی را از فرماندهی نظامی اسرائیل در ساحل 

ی کاالهایی که به مناطق فلسطینی وارد می شوند، باید از سه تمام. غربی دریافت کند
در واقع، ساحل غربی به سه . نقطه ترانزیت که تحت کنترل ارتش اسرائیل است عبور کنند

که هرگونه حرکت افراد یا ) در شمال، مرکز و جنوب ساحل غربی(کانتون تقسیم شده 
  . انجام شودکاالها بین این مناطق باید با کنترل ارتش اسرائیل

  
این سه کانتون در ساحل غربی توسط شرکت های یهودی نشین و بزرگ راههایی که 

پالک اتومبیل های متفاوت و . ورود فلسطینیان به آنها ممنوع است، از هم جدا شده اند
جداگانه ای برای رانندگان فلسطینی و اسرائیلی در نظر گرفته شده که همین خود، یکی از 

جمعیت فلسطین در . د سیستم آپارتهاید در ساحل غربی را تشکیل می دهدپایه های ایجا
نوار غزه، بیش از ده سال است که از هرگونه ارتباط با ساحل غربی محروم شده و بدین 

نوار غزه اکنون . ترتیب، چهارمین کانتون طبق نقشه های اسرائیل ایجاد شده است
برحسب (نون یکی از پر جمعیت ترین سالهاست که با سیم خار دار محاصره شده و اک

یک میلیون نفر جمعیت تنها در چند کیلومتر مربع در (مناطق روی زمین است ) مساحت
حتی برای ماهیگیران فلسطینی که برای کسب روزی جان خود ). محاصره به سر می برند

  .ی استرا در کف دست گرفته و به دریا می زنند نیز گرفتن اجازه از ارتش اسرائیل الزام
  

 نهفته است که در فوق به تشریح آنها پرداختیم؛  ایدر ورای این فرآیند، تغییرات اقتصادی
تالش سرمایه داری اسرائیل برای تحمیل یک راه حل سیاسی به منازعه ای که به شرکت 
اسرائیل در بازار جهانی کمک می کند، به اقتصاد اسرائیل برای لیبرالیزه شده اجازه می 

  .زار کار و مصرف را در خاورمیانه به روی اسرائیل می گشایددهد و با
  

هدف استراتژی کنونی . PAمانع عمده بر سر راه این فرآیند، توده های فلسطینی اند و نه 
 نیست، بلکه درست برعکس، استحکام بخشیدن به آن برای PAاسرائیل، از هم پاشیدن 

، قطعاً با این جریان خواهند PAای برخی از اعض. سرکوب بهتر توده های فلسطینی است
  .رفت، اما در این جریان افراد مهم نیستند، بلکه کل ساختار و نفس آن اهمیت دارد

به .  به مفهوم جنبش توده ای و مردمی سخن گفت"انتفاضه"امروزه مشکل بتوان از یک 
اما . دالیلی که در فوق برشمردیم، در شورش اخیر، شرکت توده ها بسیار ناچیز است

پا برجا و " یا "سمی الدین"روحیه مقاومت بسیار قدرتمندی وجود دارد که عرب ها به آن 
بدین دلیل است که شکل سرکوبی که توسط حکومت اسرائیل اتخاذ .  می گویند"استوار

تاکتیکی که هدفش تضعیف روحیه و وادار . شده با تنبیه انتخابی توده ها مشخص می شود
  .ی به تمکین و فرمانبرداری استکردن توده های فلسطین

  
  
  

  :پانوشت ها
  
 بین 1993 سپتامبر 13 شهرت یافته، در "توافقنامه اسلو"که به ) DOP ("اعالمیه اصول" -1

و این نسخه مذاکرات مخفیانه ای . حکومت اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین به امضاء رسید
بر خالف این توهم گسترده . سطینی جریان داشتبود که  بین حکومت اسرائیل و برخی از رهبران فل

که اسلو را توافق نامه ای با هدف رسیدن به صلح پایدار و استقرار دولتی فلسطینی در ساحل غربی و 
، توافقی بسیار بی پایه و اساس برای ایجاد توهم حاکمیت مستقل دنرونوار غزه می داند، این 

ه اسرائیل در تمامی مناطق فلسطینی منجر شد و من در فلسطین بود که در عمل به دائمی کردن سلط
  .زیر با جزئیات به آن خواهم پرداخت

  
2- Histadrut) General Federation of Workers in Eretz Israel ( ستون فقرات سازمان

اداری شهرک های یهودی پیش از استقرار دولت بود که تشالش های مستعمره سازی، تولید 
 اتحادیه کارگری به Histadrut. یابی، اشتغال کارگران و دفاع را کنترل می کرداقتصادی و بازار

 تعیین می کرد و "ملی"مفهوم کالسیک آن نبود، بلکه آنچه برایش در درجه اول اهمیت بود را اهداف 
این سازمان را چنین ) Histadrut) Pinhas Lavon، دبیر کل 1960در سال . نه منافع کارگران

 توسط چندین هزار جوانی که می خواستند در "فدارسیون عمومی کارگران" :ندتوصیف می ک
کشوری توسعه نیافته که کار در آن ارزان بود، به کار بپردازند، کشوری که دست رد به سینه ساکنین 

تحت چنین . بومی اش می زد و نو آمدگان را چندان خوش نداشت، در چهل سال پیش تأسیس شد
 رویدادی بسیار اساسی در فرآیند زایش دوباره قوم یهود در سرزمین Histadrutشرایطی، تأسیس 

 ما سازمانی عام برای این قوم با تمامی پوست و Histadrut. آباء و اجدادی اش به شمار میرفت
 New، "ماهیت طبقاتی اسرائیل"نقل شده از مقاله . (یک اتحادیه کارگری نیست. خونش است

Left Review 651971 فوریه – ، ژانویه(  
  
زمین، کار و منشا " Gershon Shafirبرای برخی از مثالهای این تحلیل نگاه کنید به کتاب  -3

، کتاب )Cambridge University Press 1989 ("1882-1914منازعه اسرائیل و فلسطین 
 Zeev نوشته "ناسیونالیسم، سوسیالیسم و ساختن دولت یهودی: اسطوره های تأسیس اسرائیل"

Sternhell) Princeton University Press 1998 ( وLlan Pappe ed مسأله اسرائیل " با کتاب
  )London, Rutledge, 1999 ("بازنویسی تاریخ ها:  فلسطین–
  
4-Lewin-Eptein, Noah and Moshe Semyonov  "بازآوردن : تغییرات اشغالی در اسرائیل

  )Israel social sience research 2 Nov 1984( "بازار کار
  
، Shimson Bichler و Jonathan Nitzanبرای بررسی دقیق تر این موضوع نگاه کنید به کار  -5

) 1996پائیز  ("اقتصاد سیاسی جدید اسرائیل: از منافع جنگ تا تقسیم سود صلح"بویژه در 
Capital and Calss vol.60.   

  
اسرائیلی تالش دارند تا حزب کارگر را نشانه های جدیدی در دست است که شرکت های بزرگ  -6

 برای Amram Mitznaبه عنوان نیروی سیاسی با حمایت مالی وسیعی که به شهردار حیفا 
  . در ماه های اخیر میدهد، بازسازی کندBen Eliezerکاندیداتوری رهبری حزب کارگر علیه 

  
7- World Bank, Trade options for the Palestinian Economy-Working paper, 

No.21 (English), March 2001  
 به 1995 توافق نامه ای اقتصادی بود که به عنوان بخشی از فرآیند اسلو در سال "پروتکل پاریس"

و جزئیات کامل کاالهایی را که فلسطینیان مجاز به صدور یا وارد کردن آن هستند و . امضاء رسید
  .رسیم می کندقوانین مالیاتی و دیگر مسایل اقتصادی را ت
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  مریکای التینمریکای التینآآ   
  و ورشکستگی نظام امپریالیستیو ورشکستگی نظام امپریالیستی

  
   آمریکا- غالمغالم

  
  

ریالیسم بیداد پامریکای التین که ستم گری های امدر 
می کند و رژیم های وابسته و پاسدار منافع انحصارات 

که ذاتی سیستم (امپریالیستی به اعمال دیکتاتوری 
ولند؛ جائی که مشغ) سرمایه داری وابسته می باشد

 اقتصادی همراه با بحران –شرایط ظالمانه سیاسی 
های دائمی اقتصادی باعث فقر و نداری و معضالت 
اجتماعی از قبیل دزدی و فحشاء گشته اند، در چنین 
وضعیتی توده های انقالبی منطقه با خشمی فراوان و 
با گزینش شیوه های مختلف مبارزه، رژیم های وابسته 

در سراسر آمریکای التین از .  می طلبدرا به مصاف 
مکزیک تا برزیل و آرژانتین ، ونزوئال ، السالوادر، پرو ، 
اکوادر، توده های جان به لب رسیده از مظالم سرمایه 
داری وابسته نه تنها الیگاریشی قدیمی این کشورها 
بلکه هم چنین سیاست های اقتصاد بازار آزاد را مورد 

  .تعرض قرار می دهند
  

در السالوادور، اعتصابات و مبارزات کارکنان امور 
اعتراض به سیاست خصوصی سازی  بهداشت در

بهداشت در این کشور که مدت ها به طول انجامید، 
در تداوم خود به جائی رسید که  شهر سان سالوادور 

انقالبی کارکنان امور  را به صحنه تقابل خشم و قهر
ان آن ها از یک بهداشت و درمان و توده های  پشتیب

طرف و قهر سیستماتیک ضد انقالبی پلیس و نیروهای 
  .سرکوبگر از طرف دیگر تبدیل نمود

  
در گواتماال، هزاران نفر از معلمین کشور برای بهبود 
شرایط کار و زندگی خویش و در خواست افزایش 
بودجه آموزش و پرورش ماه ها دست به اعتصاب و 

واتماال در خالل این معلمین مبارز گ.  اعتراض زدند
مدت بارها مورد حمله نیروهای انتظامی قرار گرفتند 
ولی دست از مبارزه نکشیدند و در مواردی برای 
رساندن فریاد اعتراض خود به گوش دیگر توده های 
ستمدیده،  جاده های اصلی شهر را بسته و با نیروهای 

مبارزه خشماگین توده های . سرکوبگر درگیر شدند
مریکای التین را می توان در شورش اخیر دربند ا

کارگران و توده های ستمدیده کشور بلیوی مشاهده 

در ماه گذشته، بعد از اینکه دولت این کشور .  نمود
کارگران و .  اعالم کرد مالیات ها را افزایش خواهد داد

خلق که درد و رنج و مشقاتشان  دیگر طبقات و اقشار
شورشان بیش از هر تحت حاکمیت امپریالیستی در ک

زمان دیگری شدت یافته است، دست به یک شورش 
در طی این شورش انقالبی ده ها نفر .  همگانی زدند

توسط  پلیس سرکوبگر این کشور به خاک و خون 
ت این مهمچنین در اکوادور جائی که حکو.  افتادند

کشور چهار نعل در جهت پیاده کردن پروژه های 
یست ها به پیش می تازد،  سیاسی امپریال-اقتصادی

جائی که بار بحران اقتصادی موجود بر گرده کارگران 
همیشه   بیش از و توده های فقیر و محروم این کشور

سرریز می شود، توده های رنجدیده با خشمی انقالبی 
شورش ها و  در اثر.   مبارزات خود را ادامه می دهند

اعتراضات وسیع مردم و بطور اخص جنبش بومیان 
این کشور و در شرایطی که در اثر این مبارزات و بر 
بستر بحران اقتصادی موجود، اختالفات و تضادهای 
مرتجعین وابسته، باال می گیرد، تا کنون شاهد سقوط 

  .چندین دولت در اکوادور بوده ایم
  

در چنین اوضاعی است که گاه می بینیم مرتجعینی 
ا موافق با با هزار حیله و ترفند سعی می کنند خود ر

خواست و مبارزات مردم جا زده و با شعار های ظاهرا 
رادیکال به نام ستمدیدگان در راس حکومت قرار 

همانطور که  مثال  در ونزوئال  یک  ژنرال .  بگیرند
که زمانی حرفی ظاهراً رادیکال ) شاوس اوگو( ارتش

 زده و در خدمت به "انقالب"زده بود، دست به 
وازی وابسته این کشور، حکومت را امپریالیسم و بورژ
یا در برزیل، لودا دسیلوا به نام دفاع .  به دست گرفت

ظاهراً ایجاد تغییراتی در کشور به نفع  از کارگر و
این .  ستمدیگان، رئیس جمهور این کشور شده است

موجودات در حالیکه خود را به اعتراضات توده ها 
کردن وصل می کنند، در حال حاضر مشغول پیاده 

برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می 
در مورد شاوس گفتنی است که این آقا که .  باشند

 داد سخن می " انقالب"برای فریب توده ها آنقدر از 

ریالیست های امریکائی را کماکان در پدهد، دست ام
حراج نفت ونزوئال باز گذاشته است؛ همچنین به 

جازه داده است که از آسمان نیروهای مسلح امریکا ا
آن کشور برای پروازهای جاسوسی خود بر علیه 

  .چریک های کلمبیا استفاده نمایند
  

مسلما برای مردم آگاه ایران که می دانند که 
 چگونه 57امریالیست ها و مرتجعین داخلی در سال 

انقالب ایران را به کج راه برده و کنترل توده های 
 گرفتند، جای تعجب نیست انقالبی را به دست خود

که می بینند در امریکای التین نیز امپریالیست ها و 
بورژوازی وابسته می کوشند با شناخت از وضعیت 
انقالب توده ها و به طور مشخص با شناخت از دیدگاه 
ها و برخورد نیروهای اپوزیسیون و راضی کردن 

از (نیروهای متزلزل و با توسل به ترفند های مختلف 
ه با ایجاد شرایطی  جهت منحرف کردن  نیروهای جمل

بینابینی از مسیر مبارزه بر علیه امریالیسم، آن ها را به 
نیروهای بی آزار تبدیل می کند و یا حتی مسیر 
مبارزه آنان را  در خدمت اهداف پلید خود  قرار می 

  ∗. عمل نمایند" انقالبی") دهد
  

                                                 
، 57تجربه انقالب ضد امپریالیستی توده های ایران در سال   ∗

ولی متاسفانه بسیاری از جریانات .  تجربه بسیار گرانبهائی است
مثال . سیاسی و به اصطالح  چپ کشورما از آن درس  نگرفته اند

د که گویا امری که کسانی، سردمدار این ایده انحرافی می باشن
سرنگونی "انقالب ایران به طور فوری در دستور کار خود دارد 

نه حتی سرنگونی حکومت جمهوری (است   "حکومت اسالم
؛ و یا صرفاً جدائی دین از دولت را مطرح و آن را  برای )اسالمی

دست یابی توده های ستمدیده مردم به خواست های انقالبی خود، 
ها هیچوقت این سئوال را مطرح نمی کنند که آن.  کافی می دانند

کدام شرایط مادی و نیاز چه طبقه ای  باعث روی کار آمدن یک 
رژیم مذهبی در ایران شد و کدام سلطه اقتصادی و انجام چه 
وظایفی در چهار چوب نظام سرمایه داری امپریالیستی باعث سرپا 

آن .  ست سال در ایران شده ا24ماندن یک دولت مذهبی در مدت 
به واقع،  ها تصور می کنند بدون پاسخ دادن به چنین سئواالتی و

بدون نابودی سلطه امپریالیسم و بورژوازی وابسته در ایران گویا 
تصور پوچی  .  می توان شاهد شرایط دموکراتیک و بهبود اوضاع بود

   .که جز در خدمت تداوم وضع دهشتناک کنونی قرار ندارد
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 در میلیون ها انسان کارگر و زحمتکش خصوصا
کشورهای تحت سلطه از جمله آمریکای التین شاهد 
پوسیدگی و ورشکستگی کامل نظم سرمایه داری 

نیویورک تایمز .  امپریالیستی در کشورهای خود بوده اند
آرژانتینی " :و سه می نویسد به تاریخ دوم مارس دو هزار

ئی اها که زمانی از امنیت برخوردار بودند، اکنون نه غذ
جان " و از "ارند و نه امیدی به آیندهبرای خوردن د

 خیر " کودک در ایالت توکوس بر اثر سوء تغذیه19دادن 
گرسنگی در کشوری که ": و اضافه می کند .  می دهد

در آن تعداد گاوها در مزارع گاو داری آرژانتین بیشتر از 
این وضع به .  جمعیت این کشور است،  بیداد می کند

 - کودکان و پیران–ها خصوص در میان ضعیف ترین 
همچنین .  "شرایط بسیار خطرناکی را ایجاد کرده است

به این واقعیت اعتراف ) دوم فوریه( وال استریت ژورنال 
دولت های امریکای التین بر اثر رکود ": می کند که

اقتصادی جهان ضربه های شدیدی خورده و زیر بار 

قرض های خارجی و کسری بودجه، کمرشان خم 
کل آمریکای التین از بحران های  .  استگردیده

از عدم برخورداری این دولت  حکومتی و عدم اتوریته و
  ".ها از مشروعیت در نزد مردم منطقه، رنج می برد

  
توده های محروم در امریکای التین در جستجوی پاسخ 
های انقالبی برای حل مشکالت خود می باشند و به 

با سرنگونی سلطه تجربه می بینند که مشکالت آنان 
امپریالیسم و نابودی سرمایه داری وابسته امکان پذیر 

این توده ها تحت تاثیر شرایط وحشتناک زندگی .  است
با .  خود، عمال در مقابل مناسبات حاکم می ایستند

اینحال متاسفانه جنبش توده ها هنوز از نبود یک رهبری 
هبری این ر.  کمونیستی، صمیمی و انقالبی در رنج است

 -با درک خالق از جوهر و اساس انقالبی مارکسیسم
لنینیسم به مثابه یک سالح تئوریک باید بتواند در عمل 

باید بتواند در . راه گشا و تاثیر گذار بر این جنبش باشد

پروسه ای حمایت معنوی و مادی کارگران و زحمت 
کشان را به سوی خود جلب نماید و چنان رابطه زنده و 

گانیکی با توده ها ایجاد نماید که بتواند پایدار فعال و ار
این رهبری کمونیستی باید با شناخت .  مانده و رشد کند

از ویژگی های شرایط کشور خود، قوانین واقعی مبارزه  
 طبقاتی را در عمل به کار گرفته و با حرکت در -سیاسی

پیشاپیش توده ها، مبارزات آنان را در جهت یک انقالب 
چنین است که با سرنگونی .  ، رهبری نمایدپیروزمند

سلطه امپریالیسم و با کسب قدرت سیاسی توسط توده 
های رنجدیده به رهبری طبقه کارگر، شرایط دموکراتیک  
در جامعه ایجاد شده و زمینه های مادی برای برپائی 

  .سوسیالیسم بوجود خواهد آمد
  
  
  

  

  

ا گلوله های ا گلوله های  ، دانشجوی انگلیسی ، ب ، دانشجوی انگلیسی ، ب""دآلدآل  تام هورنتام هورن""
  !!اسرائیلی به قتل رسیداسرائیلی به قتل رسید

  
  

 "جنبش همبستگی بین المللی" ، یکی دیگر از فعالین صلح جو سازمان 2003 آوریل 11روز جمعه ، 
(International Solidarity Movement) تام هورن دآل"  ، به نام" (Tom Hurndall) در  

 ساله و اهل انگلستان بود ، چند روزی بیش نبود 22 جوانی  که"تام".  در ناحیه غزه فلسطین ، به قتل رسید"رافا"شهر 
که به فلسطین رفته بود تا به همراه بخشی از فعالین سازمان یاد شده ، با حضور خود در کنار مردم ستمدیده و محروم 

  .فلسطین به آنان یاری رسانده و از حقوق پایمال شده شان جانبداری نماید
  
 9 آوریل همراه با 11 در نزدیکی مصر آمده بود ، در سحرگاه روز بعد یعنی جمعه "رافا"ر  که روز پنجشنبه به شه"تام"

 رفت تا مشترکا از تردد یکی از تانک های اسرائیلی که معموال در چنین "رافا"تن از یارانش به جنب یکی از مساجد 
 این ده نفر.  جلوگیری به عمل آورد،طینی به آنجا گسیل می شوند برای ارعاب توده های فلس) روزهای جمعه(روزی 

 مستقر شدن تانک در آنجا با زدن چادر در جایی که تانک ها معموال در آنجا مستقر می شوند ، از تصمیم داشتند
ند که تانک ، آن روز زودتر از رسیدن آنان ، به وشمی ند متوجه می رساما هنگامی که به محل یاد شده . ممانعت نمایند
 ، شروع به شلیک کردن به استدر همان زمان ، فرد مسلحی که در باالی ساختمانی پنهان شده .  استآنجا آورده شده

 که در وسط خیابان ایستاده و گویا از وحشت می بیند ، کودک خردسالی را "تام" ، در این حین. دمی کنطرف آنان 
پس از انجام این . را از محل خارج می کند می رود و او   اوبالفاصله به طرف. خشکش زده و نمی تواند تکان بخورد

به همان صورت در گوشه ای گیر گرده و در معرض تیر قرار گرفته نفر دیگر ،  دو متوجه می شود کهعمل قهرمانانه ، او 
 به طرف آنها رفته و سعی می کند آنان را نیز از خطر برهاند ، اما در همین لحظه یکی از تیرهایی که به طرف آنها .دان

 ، بالفاصله به بیمارستان منتقل می "تام". د ، از پشت به سر او اصابت کرده و او را بر زمین می اندازدوشلیک می ش
و این . شود ، اما تالش پزشکان برای نجات جان او ، به جایی نرسیده و او پس از مدتی ، در حال اغما ، جان می سپارد

 ، "ری چل کری" به نام "جنبش همبستگی بین المللی"فعالین سازمان در حالی است که ماه پیش نیز ، یکی دیگر از 
  . منطقه توسط یک بولدزر اسرائیلی وحشیانه زیر گرفته شده و به طرز فجیعی به قتل رسیده بودندر همی

  
تنها  ، که پس از مطلع شدن از زخمی شدن پسر برای دیدن و رسیدگی به حال او به بیمارستان رفته بود اما "تام"پدر 

او از .  در شهر منچستر ، بود"متروپولیتن" ، دانشجوی دانشگاه "تام": جسد اش را یافته بود ، در مورد پسرش می گوید

آنچه که بر سر مردم 
محروم دنیا آورده می شود 

از . ، شدیدا خشمگین بود
این رو ، پس از جمع کردن 

 پوند برای خریدن 500
داروهای مورد نیاز مردم و 

 داروها برای یاری رساند به مردم منطقه به تهیه این
به )  هفته پیش از کشته شدنش6(در ابتدا . خاورمیانه رفته بود

عراق رفت تا در هنگام جنگ آمریکا و انگلستان با عراق ، 
بدن خود را به عنوان سپر انسانی در اختیار مردم عراق بگذارد 

سطین و سپس از آنجا به فلسطین رفت تا به یاری مردم فل
تام ، پسر بسیار خوش ":   وی ادامه می دهد که".بشتابد

مشربی بود و درست از این رو به هر کجا که سفر می کرد ، 
در عراق عکس های . در آنجا دوستان بسیاری پیدا می کرد

ته و سپس از طریق اردن فبسیاری برای ارائه به دانشگاه گر
از آن رو که می  تنها "تام" می دانم که .به اسرائیل سفر کرد

خواست به یاری دو کودک بشتابد ، به شکل ناجوانمردانه ای 
من به سخنان . از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت

شاهدان عینی ماجرا ، گوش داده ام و تقریبا اطمینان دارم که 
باید در مورد کشته شدن پسرم از مقامات امنیتی اسرائیل 

اهان یاری رساندن به نمی دانم که کسی خو. توضیح خواست
ما هست یا نه ، اما به هر حال خواهان آن هستم که حقیقت 
مشخص شود و درست به همین خاطر باید یک مقام 
 ".اسرائیلی یا انگلیسی با جدیت به این موضوع رسیدگی کند

آرزو دارم که می توانستم در این مورد ": او اضافه کرد که
 را در این رابطه از دست ما امیدمان. امید بسیار داشته باشم

  ".نداده ایم ، اما به ما گفته اند که زیاد امیدوار نباشیم
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  با اقتباس از شعربا اقتباس از شعر

  

  ""واعظ و بردهواعظ و برده""
  ""جو هیلجو هیل""انقالبی انقالبی مبارز و مبارز و سروده  کارگر سروده  کارگر 

  
  

  هر شبان آیند برون این واعظانهر شبان آیند برون این واعظان
  واعظان سفلهواعظان سفله
  اناناین ریشو دداین ریشو دد

  پندها ، اندرزها با ما دهندپندها ، اندرزها با ما دهند
   راه نیک است و راه نیک است وینینکه کدامکه کدام""

  ..""کدامین راه کجکدامین راه کج
  

  لیک هنگامی کز آنانلیک هنگامی کز آنان
  از برای نان شب داری سوالاز برای نان شب داری سوال

  جان نان حرفت دهند و قیل و قالجان نان حرفت دهند و قیل و قال
  

  که اهللا ، اکبر استکه اهللا ، اکبر است"": : با شما گویند با شما گویند 
  باغ رضوان خدا ، بس مهشر استباغ رضوان خدا ، بس مهشر است

  گرچه اکنون در پی ی نان می دویدگرچه اکنون در پی ی نان می دوید
  اوان نعمتیاوان نعمتیاندر آن دنیا فراندر آن دنیا فر

  مشکل نان می نباشد را کسیمشکل نان می نباشد را کسی
  چند روزی را که دارید از خدا در این جهانچند روزی را که دارید از خدا در این جهان

  کن تو وقف کار و زحمتکن تو وقف کار و زحمت
  وقت خود وقف دعاوقت خود وقف دعا

  که خداوند است آن مشکل گشاکه خداوند است آن مشکل گشا
  اندر این دنیا به نان جو قناعت کن فقیراندر این دنیا به نان جو قناعت کن فقیر

  ..""چون در آن دنیا بخواهید بود سیرچون در آن دنیا بخواهید بود سیر
  

  با همه اوصاف خوب می دانیم مابا همه اوصاف خوب می دانیم ما
  آن تفسیرهاآن تفسیرهاکین همه اوراد و کین همه اوراد و 

  ریشه در تزویر دارند و ریاریشه در تزویر دارند و ریا
  خیمه شب بازی فراوانخیمه شب بازی فراوان

  بر منابربر منابر
  بر سر بازارهابر سر بازارها

  هستی مردم بقاپند این جماعتهستی مردم بقاپند این جماعت
  از پس مرداب هااز پس مرداب ها

  این روبهاناین روبهان
  ..این مارهااین مارها

  
  آن زمان کز بهر خوبی ها تقال می کنیآن زمان کز بهر خوبی ها تقال می کنی

  خیر خود را ، خود مخلل میکنیخیر خود را ، خود مخلل میکنی"": : با تو می گویند با تو می گویند 
   می کنی می کنیزندگی را خود به دست خود ، مکدرزندگی را خود به دست خود ، مکدر

  دست بردار از تعارض ، رام شودست بردار از تعارض ، رام شو

  همچو حیوانی زبان بسته ، خر ارباب شوهمچو حیوانی زبان بسته ، خر ارباب شو
  ار بجنگی ، راه تو هموار نیستار بجنگی ، راه تو هموار نیست

  ""!!برده را راهی بجز تمکین با ارباب نیستبرده را راهی بجز تمکین با ارباب نیست
  

  ی دانیم مای دانیم مابا همه اوصاف خوب مبا همه اوصاف خوب م
  کین همه اوراد و آن تفسیرهاکین همه اوراد و آن تفسیرها

  ریشه در تزویر دارند و ریاریشه در تزویر دارند و ریا
  هستی مردم بقاپند این جماعتهستی مردم بقاپند این جماعت

  از پس مرداب هااز پس مرداب ها
  این روبهاناین روبهان
..این مارهااین مارها

  پس بیایید پس بیایید 
  ای کارگران این جهان ای کارگران این جهان 

  دست وحدت داد باید این زماندست وحدت داد باید این زمان
   ریزیم این کهنه جهان ریزیم این کهنه جهانتا به همتا به هم

  بر سر این واعظان وبر سر این واعظان و
  همه اربابان شانهمه اربابان شان

  تا بگیریم حق خود در این میانتا بگیریم حق خود در این میان
  زین سفلگانزین سفلگان
  ..زین جانیانزین جانیان
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  های چریکهای فدایی خلق ایراناطالعیه 
   

  
از اعتراضات اخیر دانشجویان 

 !حمایت می کنیم
  

در طی چند روز اخیر ، صدها تن از دانشجویان 
دانشگاه اصفهان در اعتراض به عدم توجه 
مسئوالن دانشگاه و دولت نسبت به خواسته های 

. دست به تحصن زده اندصنفی و سیاسی خود 
این دانشجویان که پیش از این بارها به طرق 
مختلف اعتراض خود را ابراز نموده و پاسخی 
نشنیده بودند ، این بار با شکستن درب آمفی 
تئاتر و همچنین شیشه های این دانشگاه ، خشم 
و نفرت خود را نسبت به جمهوری اسالمی نشان 

  .دادند
: در این ارتباط گفت یکی از دانشجویان معترض 

ما بارها به طور مسالمت آمیز اعتراض کردیم و 
هیچکس توجهی به خواسته های جدی ما نکرد 
و امروز هیچ راهی به جز راه غیرمسالمت آمیز 

  .برایمان باقی نمانده است
دانشجویان این دانشکده طی قطعنامه ای که 
اساسی ترین خواست های آنها در آن مطرح شده 

اعتراض نسبت به کیفیت بد آموزشی ، از جمله 
به مقامات دانشکده اعالم کرده اند که چنانچه 
مانند گذشته به مطالبات آنان توجه ای نشود ، 

  . تحصن خود را به وزارت کشور خواهند کشانید
خبر دیگری حاکی است که دانشجویان مجتمع 
حصارک نیز در اعتراض به سطح نازل سلف 

ذای نامطلوب آن با سر سرویس این دانشگاه و ع
دادن شعارهایی علیه مسئولین رژیم جمهوری 
اسالمی خواستار تغییرات ریشه ای در این 
دانشگاه شده و اولتیماتم دادند که در صورت 
ادامه چنین وضعی از رفتن به کالس های درس 

  .خودداری خواهند کرد
در حالی که دانشجویان این دانشگاه ها فریاد 

د را علیه تمامیت جمهوری اعتراض و خشم خو
اسالمی بلند کرده اند ، سازمان ضد دانشجویی 
دفتر تحکیم وحدت که یکی از تشکل های رژیم 
ساخته است ، مانند همیشه تالش کرد مبارزات 
. دانشجویی را از مسیر واقعی خود منحرف کند

این سازمان بالفاصله وارد معرکه شد و با تظاهر 
متحصن سعی کرد به همراهی با دانشجویان 

دانشجویان را متقاعد کند تا به جای خشونت که 
نامه ای به خاتمی و ! در نهایت به نفع آنان نیست

  .دیگر مقامات بلندپایه حکومت اسالمی بنویسند
ما ضمن حمایت و پشتیبانی از اعتراضات و 
اعتصابات اخیر دانشجویان برای تحقق بخشیدن 

امل رژیم به خواسته هایشان ، توطئه های عو
دفتر تحکیم "جمهوری اسالمی ، به خصوص 

 را محکوم کرده و یکی از "وحدت دانشجویی
عوامل عمده دستیابی دانشجویان به خواسته 

 صنفی شان را تالش در جهت –های سیاسی 
ایجاد تشکل های دانشجویی مستقل و 
دمکراتیک و افشای عناصر حامی رژیم جنایتکار 

  . جمهوری اسالمی ، می دانیم
  !پیروز باد مبارزات دانشجویان

سرنگون باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری 
  !اسالمی

  !زنده باد آزادی ، پیروز باد انقالب
  با ایمان به پیروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق ایران

  1382اردیبهشت ماه 
     
  

 خاورشهر توسط –بزرگراه تهران 
 !مردم مسدود شد

  
شهرک خاورشهر تهران برای هزاران نفر از مردم 

ساعت ها بزرگراه این منطقه را مسدود کرده و با 
آتش زدن الستیک از عبور و مرور هرگونه وسیله 

این حرکت اعتراضی . نقیله ای جلوگیری کردند
بزرگ در اعتراض به گرانی سرسام آور آب 

  .آشامیدنی انجام شد
آب آشامیدنی این شهرک که از نظر بهداشتی 

یار پایینی را داراست تاکنون باعث کیفیت بس
شیوع بیماری های بسیاری شده و اهالی این 
منطقه سالهاست که پیگیرانه اعتراضات خود را با 
نامه نگاری و تجمع در برابر مراکز دولتی و به 

اما . خصوص سازمان آب منطقه نشان داده اند
علیرغم ارقام بسیار باالی بیماران ناشی از 

یدنی و به ویژه شیوع بیماری آلودگی آب آشام
های کلیوی و مبتال شدن کودکان به بیماری 
های واگیردار انگلی ، تاکنون هیچگونه اقدام 
موثری در جهت بهبود کیفیت آب آشامیدنی این 
منطقه صورت نگرفته و اهالی این منطقه کماکان 
و به ناچار آب آشامیدنی خود را از مسافت های 

 از طرف دیگر ، قیمت .دور دست تهیه می کنند
آب آشامیدنی این شهرک در یکی دو سال اخیر 

  .بیش از پنج برابر افزایش یافته است
نیروهای سرکوبگر رژیم ضدخلقی جمهوری 
اسالمی ، این بار نیز مانند گذشته ، اعتراضات 
مردم خاورشهر را شدیدا سرکوب کردند به طوری 
که در جریان این حرکت وحشیانه بیش از پنج 

نفر از مردم این شهرک مجروح و ده ها تن دیگر 
دستگیر شده که از سرنوشت آنان اطالعی در 

  .دست نیست
ما ضمن پشتیبانی از اعتراض اهالی شهرک 
خاورشهر ، این عمل جنایتکارانه جمهوری 
اسالمی را شدیدا محکوم نموده و خواهان آزادی 

  . قطعی و فوری تمامی دستگیر شدگان هستیم
  ! مبارزات خلق های ایرانزنده باد

  !مرگ بر رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی
  !زنده باد آزادی ، پیروز باد انقالب

  با ایمان به پیروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق ایران

  1382اردیبهشت ماه 
   

 
از خواسته های کارگران واحد 

  !تولیدی بعثت دفاع کنیم
  

ی روز جمعه دوم ماه مه کارگران واحد تولید
ماشین های اداری بعثت که جملگی در معرض 
اخراج قرار گرفته اند، در مقابل وزارت کار و امور 
اجتماعی تجمع کرده و با سر دادن شعار هائی 
علیه دست اندرکاران و همچنین رؤسای کارخانه 
مذکور خواستار روشن شدن وضعیت بالتکلیفی 

رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی .  خود شدند
خی جز سرکوب برای کارگران ندارد، در که پاس

مقابل چنین خواست عادالنه ای تنها اقدام به 
اعزام نیروهای نظامی خود به محل تجمع 

در نتیجه اعتراض چندین ساعته . کارگران نمود
کارگران با توجه به تهدید شدن زندگیشان از 
سوی پلیس مخفی و نیرو های سرکوبگر رژیم 

  .   یافتدر محل ، عجالتا پایان 
ما ضمن اعالم حمایت خود از خواست های 
کارگران تاکید می کنیم که اقدامات رژیم ضد 
کارگری جمهوری اسالمی  در سرکوب کارگران 
به نفع سرمایه داران، تنها ضرورت سرنگونی هر 
چه قاطعانه تر کلیت رژیم جمهوری اسالمی را 
برای کارگران مطرح می نماید و باالخره این 

ن هستند که با نابودی سیستم سرمایه کارگرا
داری وابسته در ایران  جامه نوینی را بر پا 

  . خواهند ساخت
  !زنده باد مبارزات طبقه کارگر ایران

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری 
  !اسالمی
  با ایمان به پیروزی راهمان 

  چریک های فدائی خلق ایران
  1382اردیبهشت 

  
 بیماری های ناشی کارگران مبتال به

از آلودگی هوا در کارخانه های 
همدان در معرض خطر اخراج قرار 

 !گرفته اند
  

 تاکنون تعداد بسیاری از کارگران 1380از سال 
مبتال به بیماری های تنفسی و ریوی از کار 
اخراج گردیده اند و در ادامه این سیاست 
ضدانسانی روز دوم ماه مه دبیر اجرایی خانه 

مدان که نهادی وابسته به رژیم کارگر ه
جمهوری اسالمی است اعالم کرد از آنجایی که 
این کارگران به سختی قادر به ادامه کارند ، 
کارفرمایان تصمیم به اخراج آنان و تصفیه 
  .اینگونه کارگران بیمار در شهر همدان گرفته اند

 سال مورد استثمار 30 تا 20این کارگران که بین 
رفته اند و امروز از حداقل رفاه وحشیانه قرار گ

زندگی محروم هستند و علت بیماری آنان 
آلودگی محیط کار اعالم گردیده ، بدون 
هیچگونه پشتوانه مادی و تعهد عملی از طرف 
رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی اخراج می 

  .شوند
نه تنها کارگران شهر همدان که کارگران اقصاء 

شن و آشکار نقاط ایران ، علیرغم سرکوب خ
نیروهای سرکوبگر رژیم ، بارها علیه وضعیت 
نکبت بار محیط کاری خود که فاقد هرگونه 
امکانات امنیتی و بهداشتی بوده اند ، دست به 
اعتراض و تحصن و راهپیمایی زده و از هرگونه 
فرصتی جهت رساندن صدای اعتراض خود به 

اما . گوش مسئولین امور کوتاهی نکرده اند
نه تنها هیچ بهبودی در ارتباط با وضعیت تاکنون 

بهداشتی آنان حاصل نگردیده بلکه شرایط 
اسفناک محیط کار هر روز قربانیان بیشتری از 

  .طبقه کارگر ایران می گیرد
امروز کارگران بیمار شهر همدان ، که نیاز مبرم 
به مراقبت های پزشکی و درمانی دارند و عالوه 

ی خود هستند ، در بر این نان آور خانواده ها
معرض اخراج قرار گرفته اند و در این تنگنا ، این 
تنها کارگران بیمار نیستند که آسیب جدی می 
بینند بلکه صدها تن از خانواده های آنان نیز به 
  .این ترتیب در معرض خطر جدی قرار می گیرند

ما ضمن محکوم کردن این عمل شنیع رژیم 
یت بی دریغ جنایتکار جمهوری اسالمی ، حما

خود را از کارگران کارخانه های شهر همدان ، 
  .اعالم می داریم

  !زنده باد مبارزات طبقه کارگر ایران
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  !سرنگون باد رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی
برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری 

  !طبقه کارگر
  با ایمان به پیروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق ایران

    1382ماه اردیبهشت 
 
 

جمهوری اسالمی ده ها تن از 
معلمان معترض را مورد ضرب و 

 !شتم قرار داد
  

رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی هرگونه 
راهپیمایی در هفته معلم را ممنوع اعالم کرده 

  .است
اما علیرغم این ، معلمین شهر مشهد از چند روز 
پیش تاکنون با حضور خود در خیابان های شهر 

جمع در مقابل اداره کل آموزش و و سپس ت
پرورش این شهر عمال اعالم نموده اند که دیگر 
وقعی به قوانین ارتجاعی رژیم ضدخلقی 

در این چند روزه . جمهوری اسالمی نمی نهند
 اطالعاتی رژیم به کَرات –نیروهای انتظامی 

آموزگاران را مورد ضرب و شتم قرار داده و 
هچالهای خود کرده تعدادی از آنان را روانه سیا

اند ، ولی علیرغم همه وحشیگری های ارگان 
های سرکوبگر رژیم ، معلمین بر خواسته های 
خود پافشاری کرده و به اعتراض شان ادامه می 

  .دهند
واقعیت آن است که آموزگاران در عین حال که 
جزء محروم ترین اقشار اجتماعی ایران هستند ، 

 اجتماعی نیز یکی از پرمسئولیت ترین قشرهای
محسوب می گردند ؛ قشری که وظیفه خطیر 
. تعلیم و تربیت نسل های آینده را بر دوش دارد

اما آیا آموزگاران می توانند با وجود همه 
محرومیتی که تحت حاکمیت سیاه جمهوری 
اسالمی بر آنان تحمیل می شود به وظایف خطیر 
خود عمل کنند؟ آیا معلمینی که به نان شب 

ند و همه مشغله فکری شان رفع محتاج ا
مشکالت شخصی خود و گاها شاگردان شان 
است می توانند در یک چنین شرایط مصیبت 
باری به کار تعلیم و تربیت بپردازند؟ در چنین 
شرایطی رژیم بیشرمانه از آنها می خواهد که به 

  . هیچ چیز اعتراض نکنند و سربراه باشند
خیر و به واقعیت این است که در چند سال ا

خصوص بعد از آن که رژیم ، خاتمی مزدور را با 
ریاکاری تمام به ریاست جمهوری نشاند ، تشکل 
های رژیم ساخته هم به سرعت در همه جا ریشه 

یعنی این که رژیم عالوه بر این که به . دوانیدند
طور آشکار و پنهان به جنایت های خود ادامه داد 

 اصطالح ، یکسری سازمان ها و جریانات به

سیاسی هم راه انداخت و پول های هنگفتی هم 
در اختیارشان گذاشت تا بتوانند مبارزات واقعی 

این جریانات و . مردم را به انحراف بکشاند
سازمان ها که در واقع دست شان با رژیم 
جمهوری اسالمی یکی است و گردانندگان آنها یا 
 پشت پرده با رژیم همکاری می کنند و یا اصال از
اعضای سازمان اطالعات رژیم یا همان ساواما 
هستند ، در ظاهر خود را مخالف رژیم جا می 
زنند و گاها شعارهایی بر ضد رژیم جمهوری 

در هفته معلم و در . اسالمی هم سر می دهند
بحبوحه درگیری های خیابانی معلمین با اوباشان 
نیروی انتظامی رژیم نیز ، یکی از همین تشکل 

ساخته در صحنه ظاهر شد تا شاید های رژیم 
بتواند از گسترش مبارزات آموزگاران به خیابان ها 

مامورین هیچ "اعالم اینکه . جلوگیری نماید
 در "برخورد خشونت آمیزی با معلم ها نداشته اند

حالیکه نیروهای انتظامی دهها معلم را دستگیر و 
تعدادی را وحشیانه مجروح نموده اند خود نمونه 

  . از عملکرد چنین تشکل هایی استبارزی
ما ضمن اعالم همبستگی و پشتیبانی از خواسته 
های دمکراتیک آموزگاران ، سرکوب این مبارزات 
بوسیله رژیم جمهوری اسالمی را محکوم می 
کنیم و از همه نیروهای انقالبی می خواهیم که 
ضمن حمایت همه جانبه خود از آموزگاران ایران 

زاب و نهادهای دست ساخته ، سازمان ها ، اح
رژیم را شناسایی و وسیعا افشاء نموده و اجازه 
ندهند که جمهوری اسالمی با توسل به چنین 
ارگان هایی سیاست های سرکوبگرانه خود را 

  .پیش ببرد
  !پیروز باد مبارزات آموزگاران ایران

  !مرگ بر رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی
  !قالبزنده باد آزادی ، پیروز باد ان

  با ایمان به پیروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق ایران

     1382اردیبهشت ماه 
 
 

کارکنان ماشین سازی لرستان دست 
 !به اعتصاب زدند

  
در پی اخطارها و نامه نگاری های چندین ماهه 
کارکنان ماشین سازی لرستان در ارتباط با اوضاع 
نابسامان اقتصادی خویش با مسئولین کارخانه و 
مقامات دولتی، سرانجام این کارکنان ضمن 
صدور قطعنامه ای از هفته پیش دست از کار 
کشیده و اعالم داشتند که تا زمانی که به خواسته 
های اساسی  خود دست نیابند به اعتصاب ادامه 

  .  خواهند داد
کارکنان ماشین سازی لرستان چندین ماه است 

ه اند که هیچگونه حقوق و مزایائی دریافت نکرد
 ماه که با وعده  و وعید های تو 8و حال پس از 

خالی مسئولین ماشین سازی در صبر و انتظار 
. بسر برده اند، با تهدید اخراج نیز روبرو شده اند

عالوه بر این ، رژیم جمهوری اسالمی در حمایت 
از سرمایه داران در پاسخ به اعتراضات کارکنان 

گیر و روانه مبارز چندین نفر از آن ها را دست
  .شکنجه گاه های خود ساخته است

امروز با رشد بحران سیستم سرمایه داری حاکم 
که بسیاری از واحد های تولیدی تعطیل می 
شوند، سرمایه داران که از استثمار کارگران به 
سود های کالنی دست یافته اند بدون احساس 
هیچگونه تعهدی نسبت به زندگی کارگران و یا 

مثال بدون اینکه (دهای تولیدی کارکنان واح
آن ها را ) حداقل بیمه بیکاری به آن ها بپردازند

اخراج و حتی برای چندین ماه یا حتی سال از 
.  پرداخت دستمزد به آن ها خود داری می کنند

سرمایه داران  زالو صفت لرستان نیز با تعطیل 
واحد های تولیدی از جمله واحد تولیدی پوشاک، 

ز همه مهمتر مجتمع صنعتی کفش غزال و ا
کشت و صنعت لرستان و دهها واحد تولیدی 
دیگرحقوق و مزایای چند ماهه کارگران و 

به این ترتیب بعد از .  کارکنان را باال کشیده اند
تعطیلی این مراکز کارگران و کارمندان بدون 
دریافت دستمزدهای معوقه با آینده ای تیره و تار 

  . ن پیوسته اندبه سیل بیکاران این استا
رژیم جنایت پیشه جمهوری اسالمی در جهت 
حفظ و تداوم سیستم سرمایه داری وابسته ایران 
به هر ترفندی متوسل می شود تا ضمن چپاول 
دسترنج کارگران توسط سرمایه داران، بار بحران 
های سیستم ظالمانه حاکم هر چه بیشتر بر دوش 

یاست در مقابل چنین س.  کارگران سر شکن شود
رذیالنه ای است که کارگران و کارکنان 
ستمدیده بپاخاسته و با مبارزات خود نشان می 
دهند که حاضر به تن دادن به خواست های 
سرمایه داران و رژیم حامی آن ها نبوده و تا 
.  تحقق خواست های خود از پای نخواهند نشست

در چنین شرایطی وظیفه همه نیروهای مترقی و 
ارج از کشور است که فریاد اعتراض انقالبی در خ

کارگران و دیگر زحمتکشان ایران را به گوش 
  .مردم جهان برسانند

  
زنده باد مبارزات کارگران و کارکنان مبارز استان 

  !لرستان
  !مرگ بر رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری 
  !طبقه کارگر

  
  اهمانبا ایمان به پیروزی ر

  چریک های فدایی خلق ایران
  1382اردیبهشت 

 

درگیری دانشجویان مالیر با 
  !نیروهای سرکوبگر رژیم

  
دانشجویان مجتمع آموزش عالی مالیر که 

 ضد  سالهای سال نسبت به عملکردهای
 مالی این دانشگاه –دانشجوئی  معاونت اداری 

ابراز نارضایتی نموده و بارها در این رابطه به 
 و نهادهای مختلف دولتی شکایت کرده اما مراکز

از سوی این نهادها پیوسته مورد بی توجهی واقع 
گردیده و عمال هیچگونه نتیجه ای از این گونه 
تالش های خود نگرفته بودند ، سرانجام در یک 
حرکت اعتراضی مشترک درب ورودی دفتر 
معاونت دانشگاه مزبور را به نشانه اعتراض با آجر 

  . کرده و مسدود نمودنددیوارکشی
دانشجویان این دانشگاه به دنبال این اقدام 
اعتراض آمیز در محوطه دانشگاه تجمع کرده و 
به طور مسالمت آمیز به اعتراضات خود ادامه 
دادند ، اما در همین اثناء با حمله وحشیانه 
نیروهای سرکوبگر رژیم مواجه شده و توسط این 

، دانشجویان به نیروها مورد تهاجم واقع شدند
خشم آمده و مبارز دانشگاه مزبور با پرتاب سنگ 
و آجر به مقابله با اوباشان مسلح رژیم پرداخته و 
شیشه های ساختمان این مرکز آموزشی را در 

در این زد و خوردها که چندین . هم شکستند
ساعت به طول انجامید سه نفر از نیروهای 

دانشجو انتظامی به سختی زخمی و بیش از پنج 
مجروح شدند که حال یکی از آنان بسیار وخیم 

به این ترتیب نیروهای . گزارش شده است
انتظامی رژیم با ضرب و شتم و دستگیری تعدای 
از دانشجویان ، حرکت اعتراضی دانشجویان این 
دانشگاه را سرکوب نموده و به این صورت موقتا 

  .به آن پایان دادند
انشجویان ما ضمن حمایت از اعتراضات د

دانشکده مالیر ، حمله وحشیانه مزدوران رژیم 
جنایتکار جمهوری اسالمی به مدرسه عالی مالیر 
و سرکوب دانشجویان این دانشکده را به شدت 
محکوم کرده و خواستار آزادی قطعی و فوری 

  .همه دستگیر شدگان این واقعه می باشیم
  !زنده باد مبارزات حق طلبانه دانشجویان ایران

  !نگون باد رژیم ضدخلقی جمهوری اسالمیسر
  !زنده باد آزادی ، پیروز باد انقالب

  با ایمان به پیروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق ایران

  1382اردیبهشت ماه 
  

در استان سیستان و بلوچستان مردی 
  !با شمشیر گردن زده شد

  
رژیم مرتجع و جنایتکار جمهوری اسالمی بار 

دیوان عالی رژیم . زه زددیگر دست به جنایتی تا
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مستبد جمهوری اسالمی بر اساس احکام 
متحجرانه و قرون وسطایی مجازات اسالمی ، 
مردی را به مرگ از طریق گردن زدن بوسیله  
شمشیر محکوم نمود و چند روز پیش این حکم 

همزمان با این عمل . جنایتکارانه به اجرا در آمد
ری فجیع و غیرانسانی ، رژیم ضدخلقی جمهو

 تن دیگر را در مشهد به جرم 8اسالمی ، 
  .  به دار آویخت"اخالل در نظم عمومی"
  

رژیم ددمنش و وابسته به امپریالیسم جمهوری 
اسالمی که از بدو استقرار جهنمی خود ، توده 
های تحت ستم ایران را حتی از ابتدایی ترین 
حقوق انسانی و اجتماعی محروم ساخته و با بسط 

 بیشتر مناسبات ظالمانه سرمایه و گسترش هرچه
داری وابسته هستی و حیات توده های محروم 
ایران را بر آنان سیاه کرده است ، با توسل به این 
گونه جنایات همواره کوشیده است تا اوضاع 
طغیان برانگیز موجود در جامعه را هر چه بیشتر 

  .تحت کنترل خود قرار دهد
انسانی توده از پایمال ساختن بدیهی ترین حقوق 

ها تا سرکوب وحشیانه مبارزات حق طلبانه 
کارگران و زحمتکشان و خلق های محروم 
سراسر ایران ، از حبس و بند و شکنجه انقالبیون 
و آزادیخواهان تا قتل عام و کشتار زندان سیاسی 
، و از اعمال فشارها و محرومیت های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی بر زنان ، جوانان و 

فکران تا پهن کردن بساط مجازات های  روشن
بربرانه ای نظیر قصاص و سنگسار و شالق و دار 
در مالء عام ، همه و همه بیانگر این واقعیت اند 
که حفظ سیستم ظالمانه سرمایه داری وابسته در 
ایران و بقاء رژیم جمهوری اسالمی به عنوان 
رژیم سیاسی حافظ و مجری منافع این نظام ، 

ا اعمال دیکتاتوری خشن و خشونت همواره ب
گسترده دستگاه حاکم ، توام بوده و تنها از این 

  . طریق امکان پذیر می باشد
به اعتبار همین واقعیت همواره به اثبات رسیده، 
ما ضمن محکوم نمودن کلیه احکام و مجازات 
های وحشیانه و ضدبشری رژیم سراسر جرم و 

یم که جنایت جمهوری اسالمی ، تأکید می کن

دستیابی به هرگونه تحول واقعی و اساسی در 
اوضاع اسفناک اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی 
کنونی در جامعه ایران قبل از هر چیز منوط به 
سرنگونی تمامیت رژیم جنایتکار جمهوری 

  .اسالمی ، می باشد
  !سرنگون باد رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی

رهبری برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به 
  !طبقه کارگر

  
  با ایمان به پیروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق ایران

  1382اردیبهشت ماه 

  
  

  
  
  

 ساله در باره بعد از پایان Zbigniew Brzezinski 75مشاور امنیت ملی سابق آمریکا
  جنگ عراق، امکان پایان یافتن درگیریهای خاور میانه و پایان اختالفات آمریکا و اروپا

  .ت می کندصحب
  
 

 دکتر برژنسکی، بعد از پیروزی جنگ بر عراق و مرگ صدام حسین، تغییر رژیم :اشپیکل
  در عراق را چگونه بررسی میکنید؟

برای تعریف چنین پیروزی .  تنها امکان واقعی کنونی یک رژیم جدید است:برژنسکی
ن نظامی که ای، رژیمی با ثبات و دمکرات منظور است، نه اینکه رژیمی از اشغالگرا

  .باعث مقاومت مردم در برابر آن شود
 Douglas آیا شما برنامه ای در واشنگتن برای عراق طرح ریزی میکنید، یک :اشپیگل

Mac Arthurجدید که بر بغداد حکومت کند؟    
 تقریباً یک برنامه مردد و متزلزل، زیرا تفاوت های اساسی وضعیت عراق با :برژنسکی

  . را در نظر نمیگیرد1945وضعیت ژاپن سال 
   چه تفاوتهائی؟:اشپیگل
 یکی از تفاوتهای وزین، جمعیت ناهمگون عراق میباشد، که به انضباط عادت :برژنسکی

  . داشتند1945ندارد، آنطور که ژاپنی های 

 آیا پیشنهاد خوبی است، اگر آمریکا از آنجا :اشپیگل
  سریع عقب نشینی کند؟

  
رتش آمریکا در آنجا  طبیعی است که حضور ا:برژنسکی

برای مدتی معین الزم است، امیدوارم که این مدت 
یک رژیم انترناسیونال باید سریع آنطور . طوالنی نشود

که ممکن است رژیم موقت را تا تحویل آن به عراقی ها 
  .بعهده بگیرد

  
 در افغانستان حمید کرزای در زمان جنگ :اشپیگل

یا برای بعنوان یک شخصیت ملی مشخص شده بود، آ
  عراق کسی را می شناسید که رُل چنین شخصیتی را بازی کند؟

  
 در حال حاضر خیر، ولی احتماالً بعد از پایان حکومت صدام حسین یک کسی :برژنسکی

حتماً شخصی مثل . در این رابطه نخبگان عراقی بخوبی مجهز هستند. پیدا میشود
  .کرزای پیدا خواهد شد

  
 -"احمد چلبی" مثالً –یون خارج از کشور مورد نظر است  آیا کسی از اپوزیس:اشپیگل

  .رهبر کنگره ملی عراق که چندی پیش در واشنگتن در این مورد خوشحال بود
  

در هر حال باید کسی باشد، که احساسات و تجربه مردم عراق را . ممکن است: برژنسکی
  .ی خارج از کشور رادر عراق بهمراه داشته باشد، نه عمدتاً احساسات و تجربه عراقی ها

  
 در یک جنگ چریکی طرفداران – سختی و مشکالت آینده را چگونه می بینید :اشپیگل

 در آرزوی مستقل شدن کردها، و یا در تمرین کردن شیعیان عراق برای –صدام حسین 
  بوجود آوردن یک کشور اسالمی؟

از هم به پاشد  اگر جنگ خرابی های بزرگی بوجود آورد و زیر بنای عراق :برژنسکی
چنانچه جنگ سریع به پایان برسد و چندان . میتواند تمام این مشکالت بوجود آید

مشکالتی بوجود نیاورد، خطر آنست که بعضی افراد در واشنگتن تجربه عراق را در 
  .کشورهای دیگر پیاده کنند، مثالً در سوریه، در لبنان، و یا در ایران

  با با   له اشپیگلله اشپیگلمصاحبه مجمصاحبه مج
  ، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا  برژنسکیبرژنسکی

  
  7/4/2003 به تاریخ 15شماره 

  "بوش باید برنامه صلح را ارائه دهد"
12/4/2003همسایه : برگردان به فارسی از 
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نون گفته است، سوریه بخاطر نقش اش در  حمل و  هم اک"دونالد رامسفلد" :اشپیگل
چگونه احتمال خطر حمله واشنگتن به . نقل و فرستادن اسلحه به عراق باید جوابگو باشد

کشورهایی را که به سازمانهای تروریستی کمک و یا اینکه سالحهای کشتار جمعی تولید 
  میکنند، حدث می زنید؟

  
ار را بکنند، رژیم بوش حتماً تماشاگر بی تفاوتی  اگر کشورهای خاورمیانه اینک:برژنسکی

. اما دقیقاً مهم است که بر درگیریهای دیگر در خاورمیانه توجه شود. نخواهد بود
آمریکا نباید پاسیف تماشاگر . مخصوصاً درگیریهای دائمی بین اسرائیل و فلسطینی ها

  .قلع و قمع طرفین درگیر باشد
  

که جهت گیری رژیم بوش نسبت به عراق  شما جدیداً نوشته اید :اشپیگل
)demagogisch fixirt (منحرف کننده است؟  
  

مسئله پیچیده عراق، غلو آمیز برجسته شده، پیش از همه درمقایسه با کره : برژنسکی
من کره شمالی را برای ثبات جهان مسئله ای . شمالی که ما را به مقابله با او می طلبد

  .جدا تهدید آمیز می بینم
  
   از کجا چنین استنباطی می آید؟:پیگلاش

  . بهمراه داشت این مسئله را ثابت میکند2001 سپتامبر 11 تأثیری که واقعه :برژنسکی
  

روز واقعه را شروع آغاز یک تاریخ جدید میدانند، آیا ) بوش( اعضای مهم رژیم :اشپیگل
  شما هم همینطور؟

  
 همچنین شیوه ای را که تاکنون . این روز آمریکا را تقریباً دگرگون کرد:برژنسکی

البته برای دیگر کشورهای جهان در حقیقت چنین اهمیتی . سیاست اجرا میشد، تغییر داد
اما اگر تغییری برای تنها ابر قدرت جهان بوجود آید، اجباراً تأثیرش را بر سیستم . نداشت

  .جهانی خواهد گذاشت
  

وشته است که سیاست خارجی ن) صدر اعظم اسبق آلمان ("هلموت اشمیت" :اشپیگل
کنونی آمریکا تحت تأثیر یک ناسیونالیسم خود مرکزبین که توسط یک اقلیت 

  آیا او راست میگوید؟. نئوکنسرواتیو ارائه میشود، قرار دارد
  

همچنین خطر .  البته رُل مسیحی های دست راستی در آمریکا خیلی مهم است:برژنسکی
باید هیستری دائمی افکار عمومی . ساس میشودجدیدی که از جانب تروریست جهانی اح

را در رابطه با تروریسم و عراق بدان اضافه کرد، و فشاری که از طرف رژیم در این رابطه 
  . صورت میگیرد، را باید در نظر گرفت

  
 آیا این راه اشتباه موقعی آغاز شد که ایاالت متحده جنگ علیه تروریسم را :اشپیگل

  اعالم کرد؟
  

.  من همیشه تأکید کرده ام که با دشمن میتوان مبارزه کرد، ولی نه با تکنیک:برژنسکی
 به جنگ صاعقه وار اعالم 1939جنگ علیه تروریست دقیقاً چنین است، مثل اینکه سال 

جنگ می شد، تروریسم یک تکنیک است، که انسانها آنرا بکار می برند، که اگر انسان 
نباید اینطور در نظر بگیریم که یک . رای آن قائل شودبخواهد با آن بجنگد، باید تفاوتی ب

درگیری مذهبی است، بلکه باید تروریسم را در رابطه با مسئل و مشکالت  خاور میانه 
  .دید

 جنگ علیه صدام، آشکارا بیانگر تفکری است که ر راه حل جدیدی برای  :اشپیگل
آیا این . غداد به اورشلیم استراه  حل درگیریهای فلسطین  از ب. خاورمیانه ارائه میدهد

  دایند؟ی ایده را صحیح م
  

تز واقعی در آینده نزدیک، در آن نهفته است که .  میتواند صحتش را ثابت کند:برژنسکی
 "تونی بلر"او به . رژیم بوش باالخره برنامه صلح بین اسرائیل و فلسطین را ارائه دهد

ه آن قول را به جریان آب بسپارد، به آن قول داده، و اکنون بستگی به آن دارد، بدون آنک
  .عمل کند

  
   آیا عالئمی موجود است که برنامه صلح را سریع ارائه دهد؟:اشپیگل
  . تجربه نشان میدهد که نباید چندان خوش بین بود:برژنسکی

  
 امضاء شد، 1978 در زمان جیمی کارتر، موقعیکه قرارداد کمپ دیوید در سال :اشپیگل

آیا امیدوار بودید که دیگر در خاورمیانه فقط درگیری حاکم .  ملی بودیدشما مشاور امنیت
  نخواهد بود؟

  
ولی اینطور نشد، زیرا ادامه کاری دائم دراین باره صورت .  بله، طبیعی است:برژنسکی
بنابراین انسان باید . در چنین شرایط مشکلی، صلح بخودی خود بوجود نمی آید. نگرفت

نادیدنی نیست که نه فلسطینی ها و نه اسرائیل بخودی .  باشدهمیشه درین رابطه فعال
  .خود نمیتوانند با هم کنار بیایند

  
ین باره تعمق کرده اید که چگونه میشود ثبات  ا شما در دوران زندگیتان در:اشپیگل

آیا میتواند اینطور باشد که در شرایط تنها ابرقدرت . روابط بین المللی را تحکیم بخشید
  ری مسئله روز نباشد؟چنین تفک

  
 نیافتاده ایم، بنظر من میشود جلو بحران "coma" از آنجائیکه هنوز به اغما :برژنسکی
در هر صورت در آنارشی جهانی، رسیدن به ثبات جامعه یک آرزوی با ارزشی . را گرفت

. امیدواریم که دچار بحران کلی نشویم. البته جامعه کامالً با ثبات نخواهیم دید. است
جنگ نظامی میتواند در این رابطه . نظور آنست که تأثیر پذیری ثبات را گسترش دهیمم

  .کمک مهمی باشد، اما احتماالً کافی نیست، حتی برای یک ابرقدرت
  

.  رژیم بوش برآنست که بدون تأیید سازمان ملل جنگ در عراق را هدایت کند:اشپیگل
آیا معتقدید که . دفعه فاصله گرفتندمتحدین قدیمی مثل فرانسه و آلمان از امریکا یک

واشنگتن سعی خواهد کرد بعد از اینکه جنگ در عراق پایان یافت، این رابطه را دوباره 
  حسنه کند؟

  
 با کمال اطمینان، اروپا و آمریکا باید درباره اهداف مشترکشان  فکر کرده و :برژنسکی

آنچه که ما را میتواند با . ز کنیمحتماً باید در این باره خودمان را متمرک. جوابگو باشند
 و – در اطراف مرزهای مشترک اروپا و در خاورمیانه بمقصد برساند - همدیگر در اروپا، 

همچنین طبیعی است در مقابل گسترش یافتن سالحهای اتمی و تروریسم جدید چگونه 
ما اغ) coma(اگر ما بخود زحمت ندهیم جهان دچار . ثبات خود را به اثبات برسانیم

بنابراین هنوز خیلی کار دارد، حتی اگر خود ما قسمت قاطع کاربرد نظامی را . میشود
  .پشت سرمان بگذاریم و رژیمهایمان بخواهند اختالفاتشان را کنار بگذارند
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یک پناهنده ایرانی در یک پناهنده ایرانی در 
  !!ترکیه به قتل رسیدترکیه به قتل رسید

  

  
سیاست های غیرمسوالنه و ضدپناهندگی دفتر 

UNHCR  و وحشیگری های پلیس ترکیه یک بار
مند ایرانی را که برای ددیگر جان یک پناهجوی در

جنایتکار و مرتجع جمهوریگریز از جهنم رژیم 
 اسالمی از ایران خارج شده و در ترکیه تقاضای

متنی که مالحظه. پناهندگی نموده بود ، گرفت
، نامه اعتراضی و حق طلبانه گروهی از می کنید

 ترکیه در این"افیون"پناهندگان ایرانی در شهر 
ما ضمن محکوم نمودن .  می باشد ،رابطه

 و اعمال UNHCRر سیاستهای ضدپناهندگی دفت
غیرانسانی و جنایتکارانه دولت و پلیس ترکیه ، از 
حقوق برحق این پناهندگان حمایت نموده و از
تمامی افراد و نیروهای مترقی و آزادی خواه می
خواهیم که در هرچه رساتر ساختن فریاد اعتراض
این پناهجویان ، به هر شکل ممکن به آنان یاری 

  .  رسانند

  چه نارواست که ما را مهاجرین نام نهاده اند
  چه را که این به معنی ترک دیار گفتگان است

  آخر ما به میل خود جالی وطن نکرده ایم 
  طن دیگری اختیار کنیموتا 

  ایم که شاید برای همیشهو نیز به سرزمینی نیامده 
  در آنجا ماندگار شویم

  ما را گریزانده اند ، رانده اند ، تبعید کرده اند
  این کشور ، که در آن مقیم گشته ایمدر و 

  انتظار بازگشت را داریم
  و کوچکترین تغییر در آنسوی مرزها

  از نگاههایمان پوشیده نمی ماند
  یمبا بی تابی از هر تازه واردی پرسشها می کن

  بی آنکه خبری را فراموش کنیم
 و آنچه که روی داده را نمی بخشیم

  نه ، سکوت لحظه ها فریبمان نمی دهد
  

   می شنویمچرا که صدای ضجه ها را از زندانهای دوردست

  مهاجرمهاجر      مگر نه این است که ما خود خبرنامه هایی هستیم
   برتولت برشتبرتولت برشتسروده ای از                که شرح جنایات را به این سوی مرز آورده ایم؟

  

        تک تکمان با کفش های پاره ، ره می پیماییم
  

  و ننگی را آشکار می کنیم که وطنمان را آلوده است
  

  نجا نخواهد مانداما هیچ یک از ما ای
  

         .آخرین کالم ناگفته مانده است
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  مارکسیسم به زبان مارکس
  )4(  )واژه نامه(

  
  بهرنگ. ا: تهیه و تنظیم از

  

 (Absolute & Relative Surplus Value) فه ی مطلق و نسبیارزش اضا
یعنی میزان کاری که کارگر طی ی [طوالنی شدن و امتدادیابی ی روزانه ی کار "

در وراء نقطه ای که کارگر فقط ] یک روز انجام می دهد ؛ خواه روزکار یا شب کار
ین کار اضافه به معادلی برای ارزش نیروی کار خویش تولید نموده است ، و تصرف ا

تولید ارزش اضافه ی . وسیله ی سرمایه ، عبارت از تولید ارزش اضافه ی مطلق است
مطلق ، پایه ی عمومی ی سیستم سرمایه داری و مبداء تولید ارزش اضافه ی نسبی ، 

روزانه ی کار پیشاپیش ] یعنی در تولید ارزش اضافه ی نسبی[در مورد اخیر .  است
یعنی میزان کاری که کارگران با توجه  [کار الزم] 1: [ده استبه دو قسمت تقسیم ش

به سطح متوسط رشد صنعتی جامعه و عصر خود الزم است انجام دهند تا مجموعا 
معادل اجتماعی ی نیازهای اولیه ، عمومی ی خویش را منطبق با استانداردتثبیت شده 

یعنی آنجا که  [کار اضافه ]2[و ] معیشتی در آن جامعه و در آن عصر ، تولید نمایندی 
دامنه ی کار به آن سوی محدوده و مرز کار الزم گسترش یافته و به تولید ارزش 

کارپرداخت " یا "کار بدون مزد" که مارکس همچنین از آن تحت عنوان -اضافه 
برای آن که کار اضافه امتداد یافته و گسترش پیدا ] .  می انجامد- نام می برد "نشده

زم ، به وسیله ی اسلوب و روش هایی که به کمک آنها معادل دستمزد کند ، کار ال
تولید ارزش اضافه ی مطلق ، . در مدت زمان کمتری تولید می شود ، کوتاه می گردد

منحصرا به طول مدت زمان روزانه ی کار و با طوالنی شدن آن سروکار پیدا می کند ، 
 ساختن و دگرگونی در پروسه تولید ارزش اضافه ی نسبی با منقلب] حال آن که[

    )       1سرمایه ، جلد  (".گیردهای فنی ی کار و ترکیب اجتماعی ی جامعه ، انجام می 

ارزش نیروی کار ، عینا "  :(Value of Labour Power) ارزش نیروی کار
بازتولید این  ر حسب مدت زمانی که برای تولید ومانند ارزش هر کاالی دیگر ، ب

نیروی کار ، به مثابه ارزش ، تنها بیانگر . الزم است ، تعیین می گرددکاالی ویژه 
نیروی . کمیت معینی از کار متوسط اجتماعی ای است که در آن تجسم یافته است

بنابر این ، تولید آن مستلزم . کار تنها به مثابه توانایی ی شخص زنده وجود دارد
نیروی کار عبارت خواهد بود با تحقق وجود شخص ، تولید . وجود شخص زنده است

یک فرد زنده برای نگاهداری خود به مجموعه .  یا نگاهداری آن شخصاز بازتولید
بنابر این ، زمان کار الزم برای تولید نیروی . ای از وسایل معیشت نیازمند می باشد

به زمان کاری که برای تولید وسایل معیشت او الزم است محاط می ] فرد مزبور[کار 
 به عبارت دیگر ، ارزش نیروی کار عبارت از ارزش آن وسایل معیشتی است .گردد

از سوی دیگر ، تعداد و میزان . .... که برای نگاهداری صاحب نیروی کار الزم است
نیازمندی های به اصطالح ضروری او و همچنین نحوه برآوردن آنها خود یک محصول 

گسترش تمدن در این یا آن کشور و تاریخی است و تا اندازه زیادی به درجه رشد و 
به طور مشخص تر به این امر بستگی دارد که طبقه کارگر یک کشور تحت چه 

با این حال ، در هر . .... شرایطی و با چه عادات و سطحی از رفاه تکوین یافته است

کشور و در هر عصری  ، حد متوسط وسایل زندگی به طور مشخص معلوم و معین می 
     )  1یه ، جلد سرما (".باشد

  
 Alienation of Labour / Estranged) کار بیگانه شده/ ازخودبیگانگی کار 

Labour)  : " و دامنه  روت تولید می کند ، و هرچه قدرتثکارگر هرچه بیشتر
هرچه کاالهای بیشتری می آفریند ، خود . تولیداش افزایش می یابد ، فقیرتر می شود

تنزل و بی ارزشی جهان انسانی به نسبت مستقیم . گرددبه کاالیی کم بها مبدل می 
کار نه فقط کاال می آفریند ؛ . ترقی و گسترش ارزش جهان اشیاء ، وسعت می یابد
این امر به سادگی بدین ... . بلکه خود و کارگر را نیز چون کاال تولید می کند

 چیزی بیگانه  اکنون به مثابه– محصول کار –معناست که شیء تولید شده توسط کار 
. ، رویاروی او می ایستد] یعنی از کارگر[، همچون نیرویی مستقل از تولیدکننده 

محصول کار ، کاری است که در یک شیء تجسم یافته و مادیت پیدا کرده است ، 
در . تحقق یافتن کار همانا شیئت یافتن آن است. محصول کار یعنی شیئت یافتن کار

 مادیت یافتن کار ، همچون جدایی از عالم واقعیات ؛ حیطه اقتصاد سیاسی ، تحقق و
همچون گمگشتگی برای کارگر ، شیئت یافتن همچون گمگشتگی شیء و به بندگی 

  .شیء درآمدن ، و تملک همچون انفصال ، همچون بیگانگی پدیدار می گردد
  

تحقق و مادیت یافتن کار تا بدان حد همچون گمگشتگی پدیدار می گردد که کارگر 
شیئت یافتن تا بدان . تی خود را تا سرحد مرگ از گرسنگی ، از دست می دهدهس

حد همچون گمگشتگی شیء پدیدار می شود که کارگر را نه فقط از وسایل معاش 
بلکه همچنین از وسایل کار خویش محروم ساخته و از هر دو حیث مورد غارت قرار 

] برای کارگر[که ] کاالیی[ی می شود ؛ شیئ] کاال[کار ، خود بدل به شیء . می دهد
و تملک بر . دست یافتنی و قابل حصول می باشد... تنها با زحمت و تقالی فراوان 

شیء تا آنجا و بدان حد همچون انفصال ، همچون بیگانگی پدیدار می گردد که 
بیشتری تولید می کند ، حاصل کمتری از آنها می برد و ] کاالهای[هرچه کارگر اشیاء 

  . خویش ؛ تحت انقیاد سرمایه ، قرار می گیرد] کار[ انقیاد محصول بیشتر تحت
  

همه این برآمدها ناشی از این واقعیت است که رابطه کارگر با حاصل کارش ، رابطه 
هرچه کارگر بیشتر خود را صرف کار می کند ، جهان بیگانه . ... با شیئی بیگانه است

نیرومندتر ، خود و دنیای درونی اشیائی که خود در مقابل خویش می آفریند را 
درست مثل دین ، هرچه . خویش را تهی تر ، و هر دو را کمتر از آن خود  می سازد

  ".انسان بیشتر به خدا می پردازد قدر و منزلت کمتری برای خود باقی می گذارد
  
د تولید و در خود فعالیت روناما بیگانگی نه فقط در حاصل تولید ، بلکه در ... "

کارگر اگر خود را در عمل تولید از خود بیگانه نمی کرد . دی نیز پدید می آیدتولی
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 با محصول فعالیت اش قرار گیرد؟ بنابر این ، گونه ممکن بود در رابطه ای بیگانهچ
اگر حاصل کار ازخودبیگانگی ست ، خود تولید باید بیگانگی ی فعال باشد ؛ 

  ".نهازخودبیگانگی ی فعالیت و فعالیت ازخودبیگا
  آنچه که موجب ازخودبیگانگی کار می شود ، چیست؟"

نخست آن که کار نسبت به کارگر ، امری برونی است ، یعنی به هستی وجودی او 
تعلق ندارد و در نتیجه کارگر در جریان انجام کار ، خود را نه تأیید بلکه انکار می 

ی خود را آزادانه کند ؛ به جای احساس رضایت ، رنج می برد ؛ انرژی جسمی و فکر
به همین خاطر ، . رشد نمی دهد ، جسم خود را فرسوده و فکر خویش را تباه می سازد

کارگر فقط در ساعات بیکاری با خود احساس یگانگی می کند ، حال آنکه در موقع 
. کار او داوطلبانه نیست ، بلکه کاری تحمیلی و اجباری است.  می شودزدهکار از خود 

ر خود یک نیاز نیست بلکه صرفا وسیله ای است برای رفع نیازهای بنابر این ، کا
و بالخره این که ؛ کار کارگر برای خود نیست بلکه برای دیگری . ... خارج از کار

    ".ست و نیز آن که او در طول کار به خودش متعلق نیست بلکه به دیگری تعلق دارد
  
گانگی کار را از دو جنبه در نظر تا اینجا بیگانگی فعالیت عملی انسان ، یعنی بی"

 -2.  رابطه کارگر با محصول کار به مثابه شیئی بیگانه و حاکم بر او-1: گرفته ایم
حال از این دو باید جنبه سوم کار بیگانه شده . رابطه کار با عمل تولیدی در طول کار

ان و ثانیا انسان اوال طبیعت را از انس: از آنجا که کار بیگانه شده . ... را استنتاج کنیم
را از خود ، از کردار و فعالیت های حیاتی اش ، بیگانه می کند ؛ لذا ، انسان را از 
همنوعان خود نیز بیگانه ساخته ، زندگی نوعی او را به وسیله ای برای زندگی فردی 

کار بیگانه شده ابتدا زندگی نوعی و زندگی فردی انسان را با او . اش مبدل می سازد
 به هدف و - در شکل مجرد و انتزاعی آن -می کند و سپس ، زندگی فردی را بیگانه 

چرا که کار ؛ . غایت شکل تجریدی و بیگانه شده ی زندگی نوعی بدل می سازد
فعالیت زندگی ، زندگی مولد ، در ابتدا برای انسان تنها به عنوان وسیله ای برای 

ولی زندگی . فیزیکی ، پدیدار می شودارضاء یک نیاز ، یعنی نیاز به حفظ حیات و بقاء 
کل . زندگی ای است که زندگی می آفریند. مولد ، یک زندگی نوعی است

خصوصیت یک نوع ، یعنی خصوصیت نوعی اش ، در نحوه فعالیت زندگی آن نوع 
حیوان . ... نهفته است ، و خصوصیت نوع انسان عبارت است از فعالیت آگاهانه آزاد

اما انسان فعالیت زندگی اش را به محمول ... ندگی اش یکی استمستقیما با فعالیت ز
کار بیگانه شده ، با جدا کردن محمول تولید . ... اراده و آگاهی خویش تبدیل می کند

از انسان ، زندگی نوعی و عینیت نوعی واقعی او را نیز از او جدا می کند ، و برتری 

طبیعت را از وی ... می کند چرا که انسان نسبت به حیوان را بدل به پستی و کاستی 
کار بیگانه شده ، به همان نحوه که فعالیت آزاد و خودانگیخته انسان را . ربوده است

به وسیله بدل می کند ، زندگی نوعی او را نیز به وسیله زیست فیزیکی تبدیل می 
هم  یعنی هم طبیعت  و – بنابر این ، کار بیگانه شده ، وجود نوعی انسان -3. کند

 را به وجودی بیگانه با او و به وسیله ای برای زیست –قابلیت و توانایی نوعی تفکر او 
کار بیگانه شده ، انسان را از پیکره خویش ؛ از طبیعت . فردی او تبدیل می کند

 -4. پیرامون اش، از ذات معنوی و از وجود انسانی خود ، منفصل و بیگانه می سازد
ان از محصول کارش ، از فعالیت زندگی و از وجود نوعی نتیجه مستقیم بیگانگی انس

او [وقتی انسان رویاروی خویش می ایستد ، . خویش ، بیگانگی انسان از انسان است
آنچه در مورد رابطه انسان با کار ، با . رویاروی سایر انسان ها قرار می گیرد] در واقع

ش با سایر انسانها ، محصول کار و با شخص خودش صادق است ، در مورد رابطه ا
   ".کار و محمول کار آنها نیز مصداق می یابد

  
به طور کل ، این موضوع که انسان از وجود نوعی خود بیگانه شده است ، به این "

معنی است که هر انسانی از انسانهای دیگر ، و هر یک از ذات انسانی خویش ، بیگانه 
منفصل از وجود خویش ، همچنین کارگر ، به واسطه کار بیگانه شده و . شده اند

ارتباط و رابطه یک شخص دیگر با کار ، را به وجود می آورد ؛ شخص دیگری که 
... رابطه کارگر با کار ، رابطه سرمایه دار . کار نمی کند و خارج از فرایند کار است

لذا ، مالکیت خصوصی محصول ، نتیجه و پی آمد محتوم . با کار را به وجود می آورد
بنابر این ، .  بیگانه شده و رابطه خارجی کارگر با طبیعت و خود خویش ، استکار

مالکیت خصوصی از تجزیه و تحلیل مقوله کار بیگانه شده مشتق می شود ؛ یعنی از 
   ".انسان بیگانه شده ، کار ازخودبیگانه ، زندگی ازخودبیگانه ، انسان ازخودبیگانه

  
 همچوناز اقتصاد سیاسی و ما را ) دگی بیگانه شدهزن(البته ، مقوله کار بیگانه شده "

اما ، تجزیه و تحلیل این مقوله .   کردیمدریافتنتیجه حرکت مالکیت خصوصی ، 
نشان می دهد که هرچند مالکیت خصوصی اساس و علت کار بیگانه شده ، به نظر 

ثل می رسد ، در واقعیت امر اما ، نتیجه و معلول کار بیگانه شده است ، درست م
 ، می باشند ، هرچند نخدایان که اساسا نه علت سرگشتگی ذهن انسان بلکه معلول آ

: تمامی نقل قول ها از  (".ثیری متقابل میان شان وجود داردأکه در مراحل بعدی ت
  )   1844 فلسفی –دستنوشته های اقتصادی 

  

  
  تظاهرات ایستاده در حمایت از کارگران ایرانتظاهرات ایستاده در حمایت از کارگران ایران

  
ها و اعتراضات وسیعی که کارگران صنایع مختلف و به ویژه کارگران بهشهر در ماههای اخیر برعلیه رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی بر پا در حمایت از خواسته 

کت کنندگان در شر. نمودند و در بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر ، روز شنبه سوم ماه مه تظاهرات ایستاده ای در مقابل بانک ملی در لندن سازمان داده شد
این حرکت با سر دادن شعار به زبان های انگلیسی و فارسی ، به افشای جنایات رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی برعلیه طبقه کارگر ایران پرداختند و با پخش 

ه داری وابسته و دیکتاتوری جمهوری اسالمی اطالعیه در میان عابرین به توضیح گوشه هایی از وضعیت وخامت بار کار و معاش کارگران زیر حاکمیت نظام سرمای
 ساعت به طول انجامید ، توسط فعالین چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در 2این حرکت که به مدت . مبادرت ورزیدند

  .انگلستان سازمان داده شده بود
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  !!مادر سنجری درگذشتمادر سنجری درگذشت
  .   سالگی در فرانسه درگذشت80، روز گذشته در سن ) ماه منیر فرزانه ( با کمال تأسف مطلع شدیم که مادر سنجری 

  
در سازماندهی خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی بر علیه رژیم شاه در سال های پر التهاب مادر سنجری  به عنوان یکی از پرتالش ترین مادرانی که 

او مادر چریک های فدائی .   نقش بارزی داشت ، برای اکثر خانواده ها و زندانیان سیاسی آن دوره چهره شناخته شده ای است50جنبش مسلحانه در دهه 
که هر دو ، با مایه گذاشتن از همه زندگی و خلق ؛ رفقا خشایار و کیومرث سنجری بود 

 توسط 50جان خود ، در راه آزادی توده های دربند ایران جنگیده و در همان سال های 
  .دژخیمان رژیم وابسته به امپریالیسم شاه به شهادت رسیدند

  
مادر سنجری ، نه فقط همواره به خاطر فعالیت های افشاء گرانه خود و حمایت از راه و 

اف فرزندان کمونیست و انقالبیش مورد فشار و کینه مزدوران رژیم شاه قرار داشت ، اهد
به .  بلکه پس از سقوط شاه نیز ، از طرف رژیم جمهوری اسالمی مورد تعقیب قرار گرفت
  . همین خاطر ، او سال های آخر عمر خود را باالجبار در شرایط سخت  تبعید گذراند

  
)  ماه مه31برابر با ( خرداد ماه 10قاوم ، در تاریخ شنبه مراسم خاکسپاری این مادر م

برگزار خواهد ) درب اصلی:  محل تجمع ( پاریس پرالشز صبح ، در گورستان 11ساعت 
  . شد
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   بر روی شبکه اینترنت"پیام فدایی"
  :آدرس ما در اینترنت. از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران در اینترنت دیدن کنید

http://www.fadaee.org/
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