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در پنجم ماه مه انتخابات پارلمان               
بریتانيا برگزار شد و با پيروزی قابل             

به  پایان    )  حزب آار (انتظار حزب ليبر     
از زوایای مختلف می توان به         .  رسيد

تجزیه و تحليل انتخابات اخير بریتانيا          
پرداخت، اما بخصوص توجه به دو جنبه 
در این انتخابات برای اپوزیسيون ایران       

نخست، .  ميتواند درس آموز باشد         

 . عملكرد دموآراسی پارلمانی
 آل رأی   ٣۵٪حزب ليبر اندآی بيش از       

های داده شده را آسب آرد، اما               
سيستم انتخاباتی بریتانيا امكان می       
دهد آه با همين ميزان از آراء، اآثریت         

با .  مطلق را در پارلمان داشته باشد        
 ۶٠٪توجه به اینكه تنها آمی بيش از          

از آل رأی دهندگان در این انتخابات           
شرآت آردند، امروز حزبی در بریتانيا        
دولت را تشكيل می دهد آه تنها در            

 از انتخاب آنندگان، یعنی از      ٢١٪حدود  

هر پنج نفر صاحب رأی تنها یك نفر، به          
 . آن رأی داده است

تشكيل دولت با رأی اقليتی از رأی            
دهندگان پدیدهٔ تازه ای در بریتانيا             
نيست، اما دولت ليبر اآنون رآورد دار        
حداقل ميزان حمایت واجدین حق رأی      

.  به اینسو است           ١٨٣٢از سال        
غيردموآراتيك بودن چنين انتخاباتی        
آشكار است، و بحث بر سر جنبهٔ               
غيردموآراتيك آن، فراتر از موضوع            
بحث روشنفكران و صاحبنظران               
سياسی بریتانيا، به مجالت و روزنامه       

بطور نمونه، روزنامهٔ . ها آشيده است
 مه ستون ویژه ای        ١١اینيدپندنت در    

دموآراسی ما را پس       «تحت عنوان     
باز آرده تا برخی از نامه های        »  بدهيد

رسيده از خوانندگان بسياری در ذم           
 .نظام سياسی بریتانيا را چاپ آند

 
 
 

 اخير سازمان ملل   در آستانه آنفرانس  
 سالحهاى  درباره معاهده منع گسترش

هسته اى، جمهورى اسـالمـى ايـران         
بناگاه اعالم آرد آه برخى از فعاليتهاى 
هسته اى خود از جمله تبديل اورانيوم      

مـثـلـث    « را، آه بدنبال مذاآـراتـى بـا           
. از سر ميگيرد    معلق آرده بود،   »اروپا

اين در حالى است آه دولـت آمـريـكـا            
اخيرا حمايت خـود را نـثـار اقـدامـات               

برخورد به پـرونـده      ديپلوماتيك اروپا در  
اتمى ايران نموده، و براى اولـيـن بـار            
امكان ارائه مشوقهاى اقـتـصـادى بـه          

در ازاى چشم پوشى از پـروژه       ايران،
، را مـطـرح آـرده            هاى هستـه ايـش     

بدنبال اين جريان سر و صـداى      .  است
فعاليتهاى اتمى ايران، آه بمدت چـنـد      

 شده بود، دوبـاره بـاال        ماهى خاموش 

گرفت و اين بحران بار ديگر در سـطـح          
 . وسيعى طرح گرديد

 
 از پرداختن به اين موضوع            اما پيش 

مرور آوتاهى بر عملكرد جمهورى            
اسالمى نشان ميدهد آه سياست          
خارجى آنونى ايران براى تطبيق با          

 از    تغييرات جهانى و منطقه اى پس        
يازده سپتامبر صيقل يافته و بر يك             
مسئله عمده يعنى رابطه با آمريكا            

چارچوب اين جهت . متمرآز شده است
گيرى را ايجاد همگرائى عمومى ميان       
سياستهاى امپرياليستى و اسالم          
سياسى متعاقب واقعه يازده سپتامبر 

 آنرا    تشكيل ميدهد، و اشكال مشخص    
تحوالت اخير در جغرافياى سياسى          

 : منطقه خاور ميانه تعيين ميكند
 

در جنگ افغانستان و استقرار دولت          
موقت آارزاى حكومت اسالمى ايران       

همكارى تنگاتنگى را با آمريكا به عمل        
بدنبال آن مبارزه ميان           .  در آورد   

جناحهاى مختلف قدرت در ايران براى        
مذاآره با آمريكا و با هدف بازگشائى          
روابط سياسى شدت گرفت، و خود را       
در اعزام هيئتهاى مختلف رسمى و          
غير رسمى براى گفتگو با نمايندگان         

ديدار و    .  دولت آمريكا نشان داد          
مذاآرات هيئت رفسنجانى، بدون            

، با هيئت         اطالع دولت و مجلس         
 و امارات متحده        آمريكائى در قبرس   

 . عربى را همه بياد دارند
 

تـدارك حـملــه امـريــكـا بــه عـراق از                
سرگيرى مذاآرات براى همـكـاريـهـاى        

 از      ايران و امريكا را آـه پـس      مشخص
جنگ افغانستان معلق شده بود دوباره 

استفاده از نـفـوذ        .در دستور گذاشت 
ايران براى جلب همكارى اپوزيسـيـون        

 اعـالى      شيعه عراقى بويژه مـجـلـس       
  انقالب اسالمى و عدم دخالـت ارتـش        

هدف آمريـكـا از ايـن            البدر در عراق، 
وقايع بـعـدى   . مذاآرات را تشكيل ميداد 

صحـت هـمـراهـى نـزديـك ايـران بـا                 
خواستهاى امريكا در عراق را، عليرغم    
برخى دخالتها و اخـالل گـريـهـاى آن،            

   .نشان داد
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از سوى ديگـر در تـحـوالت           
اخير لبنان و خروج نيروهـاى    

 ســوريــه از ايــن        نــظــامــی
آشور، مسئله خلـع سـالح       
حزب اهللا آه در قـطـعـنـامـه        
ــيــت        مصــوب شــوراى امــن
سازمان ملل مطالبه شـده      
بود، از سوى آمريكا به آينده  
نامعلومى مـوآـول شـد و          
جايگاه اين حزب در سيستم  
سياسى لـبـنـان ضـمـانـت           

اين امر نـيـز زمـيـنـه          .   گرديد
 تشـنـج      ديگرى براى آاهش  

مــيــان ايــران و امــريــكــا و          
نزديكى تدريجى آنان فراهم 

 . ميكند
 

اگرچه حـل مسـائـل فـوق           
در آنار ) عراق، جنوب لبنان(

روند صلح خـاور مـيـانـه در           
تعيين رابطه ميـان ايـران و         

 اساسى دارد،      امريكا نقش 
اما مسـئلـه مـحـورى ايـن            
رابطه برنـامـه هسـتـه اى           
نظامى ايران است، آـه بـر        
  مبناى شواهد متعدد در پس

 صــنــايــع      پــروژه گســتــرش   
هسته اى غير نظامى ايران    

 . شده است" پنهان"
 

ــران          ــه اى اي ــروژه هســت پ
اسالمى، با همه تـحـوالتـى      
آه در جغرافياى سـيـاسـى       
خاور ميانه بوجود آمـده، در       
ادامه همان سياستى است 
آه طى دهه پنجاه در رژيـم        
شــاه پــى ريــزى شــد؛             
همانزمانى آه ايران بعنوان    
نزديك ترين متحد اسرائيل و     
 آمريكا در منطقه شـنـاخـتـه       

بــر مــبــنــاى ايــن       . مــيــشــد
سياست تجهـيـز ايـران بـه          
سالح هسته اى مـوقـعـيـت        
آنرا بعنوان يك قدرت منطقه     
اى در مقابل همسايگان دور 

 تحكيم و تضميـن       و نزديكش 
امروز هـم بـهـمـيـن          .   ميكند

دليل نـيـروهـا و جـريـانـات             
ناسيوناليست و بخشـى از      
سلطنت طلبان از بـرنـامـه         
هسته اى نظامى جمهورى    

. اسالمـى دفـاع مـيـكـنـنـد           
تحقق چـنـيـن بـرنـامـه اى            
ناسيوناليسم ايرانى را ارضا 
ميكند، و از منظر حـكـومـت         
ايران قدرت و ظرفـيـت ايـن         
رژيم را در آنترل تكنـولـوژى       

 ميگذارد   پيشرفته به نمايش  
و موجب تحكيم اتوريـتـه آن        

 . ميشود
 

اما بلند پروازى اتمى ايـران       
حـامـل مشــگـالت جـدى و           
بــازدارنــده ايســت آــه بــه        
مانعى بر سر راه تحقق آن       

ايـن پـروژه     :   مبدل مـيـشـود    
ــادل "  ــع ــواى       "   ت ــوازن ق و ت

موجود در منطقه خاور ميانه 
بـه تـنـهـا       .   را برهم مـيـريـزد     

بدليل وجود اسرائيل بعنوان    
يك قدرت هسته اى، بـلـكـه        
به اين دليل آه آشـورهـاى       
عرب بويژه مصر، عربستان و 
حتى سـوريـه ايـن تـحـول            
استراتژيك در مـنـطـقـه را           
توجيهى براى بازبـيـنـى در         
سياست هاى دفاعى خود،    
و گشودن فرجه هستـه اى     

 . ميبينند
 

از ديـــدگـــاه قـــدرتـــهـــاى        
امپـريـالـيـسـتـى مـنـطـقـه             
خاورميانه با تمام اهـمـيـت        

، حـتـى در         استـراتـژيـكـش    
 با شمال شرق آسيـا        قياس

يــا آســيــاى    )   چــيــن، آــره   ( 
، ) هنـد، پـاآسـتـان      ( جنوبى  

يكى از بى ثـبـات تـريـن و              
زا تربن مناطق جهـان       تشنج

دورنــمــاى .   بشــمــار مــيــرود  
 تسليحات هسـتـه       گسترش

اى در چنين منطقه اى آـه        
در آــنــار مــديــتــرانــه و در          
همسايگى نزديك اروپا قرار     

گرفته، حتى اگر با سياست     
بازدارندگى صـورت گـيـرد،        
بــراى قــدرتــهــاى اروپــائــى      
تحمل ناپذير است، و ايـنـان      

 خواهـنـد آـرد آـه            آوشش
هيچ قدرت متوسط منطـقـه    

فـرصـت   )   مانـنـد ايـران     ( اى  
دستيابى به سالح اتمى را      

بر اين مبـنـا اروپـا در          .   نيابد
مورد اينكه ايران نـبـايـد بـه          
سالح اتمى مجهز شـود بـا         
آمريكا، عليرغـم اخـتـالفـات        
ديگر بر سر ايران و مسـائـل       
خاورميانه، هماهنگ اسـت؛    
و امروز آه پشتيبانى آمريكا     
از اقدامات خود در مذاآره با   
ايران را دارد، با وجود منافع      

 در     اقتصادى و تجـارى اش     
و در واقع بـراى      ( اين آشور   

) حفظ آنـهـا در دراز مـدت           
مصمم است آه همگـام بـا        
آمريكا ايران را از تـعـقـيـب           
اهداف هسته اى نـظـامـى       
بازدارد، حتى اگـر ايـن بـه           
بهاى ارجاع سرنوشت آن به 
شوراى امنيت سازمان ملل    
و تنـبـيـه هـاى اقـتـصـادى             

 . احتمالى باشد
 

ايران نـه مـيـخـواهـد و نـه              
ميـتـوانـد بـه سـيـاق آـره              
شمالى گـروه آشـورهـاى        
  عضو پيمان منـع گسـتـرش       
سالحهاى هسته اى را ترك     
آرده و در پشت حصارهـاى      
حفاظت شده با سالح اتمى   

انـزوا انـتـخـاب       .   انزوا گزينـد  
تــنــدرو تــريــن جــنــاحــهــاى       
محافظه آار در جـمـهـورى         

پـروژه  .   اسالمى هم نيسـت   
هسته اى بدون تـغـيـيـر در          
موقعيت اقـتـصـادى ايـران         
جايگاه هـژمـونـيـكـى بـراى          
جمهورى اسالمـى تـامـيـن        

بازگشائى اقـتـصـاد    .   نميكند
آشور، و برقرارى سيسـتـم      
مبتنى بر تجارت آزاد بـراى        
ــاتــى        بــورژوازى ايــران حــي

جمهـورى اسـالمـى      .   است
ايـران بــه ســرمــايــه هــاى        
گذاريهاى خارجى نياز دارد و 
نميتواند از ادغـام در بـازار          

. جــهــانــى چشــم بــپــوشــد     
پافشارى و سماجـت او در        

غنى آردن اورانيوم و توليـد      
سوخت هستـه اى آـه در          
عين حال آسـب امـتـيـازات        
بيشترى از غـرب را هـدف          

 نخواهـد    دارد، تا جائى پيش   
رفــت آــه خــطــر تــحــريــم         
اقتصادى را در پـى آورد و          

 .  را برباد دهد نقشه هايش
 

براى تبديل شدن به قـدرت       
منطقه اى راه ديگرى بـجـز        
تجهيز به سـالح اتـمـى در           
برابر جـمـهـورى اسـالمـى          

ائـتـالفـى    .   ايران قـرار دارد     
متشكل از محافظه آاران و    
اصالح طلبان بر سر ضرورت     
توافق ايران با امريـكـا بـهـر          
شكل، حول رفسنجانى گرد   

 شرط ايـن     پيش.   آمده است 
امر آوتاه آمـدن در زمـيـنـه           
پروژه هاى هسته ايسـت و      
در ادامـه خـود هـمـراه بـا              

 ساخـتـار امـنـيـتـى            پذيرش
منطقـه خـلـيـج بـا حضـور             
آمريكا، ميتـوانـد بـه عـادى          
سازى روابط با امريكا منجـر     

 .شود
 

جمهورى اسالمى با هـمـه       
جناحهـاى خـود خـواسـتـار          
برقرارى رابطه با امريكاست 
هر چند آه اين امر تدريجـى      

. و با افت و خيز همراه باشد   
حسن روحانى دبير شوراى    
عالى امنيت ملى و نماينـده      
ولـى فـقـيـه در پـيـشـبــرد              
مذاآرات مربوط بـه پـرونـده        

مسـئلـه   " . . .   اتمى ميگـويـد      
روابط ايران و امريكا بسـيـار       
پيچيده است و هـر يـك از            
طرفيـن بـايـد در ايـنـمـورد             

امـا  .   تصميمى حياتى بگيـرد  
بـاالخـره   :   بايد واقع بين بـود    

يكروز اين روابط بايد بـرقـرار       
زرنگى ما، يا هنر مـا    .   شوند

در اينست آه بهترين زمـان       
را بــراى ايــنــكــار انــتــخــاب        

مصاحبه با روزنـامـه     "   ( آنيم
 ).٢٠٠٤ ژانویه ١٧فيگارو 

 
  روشن است آه با برقرارى 
اين رابطه ايران جـمـهـورى        

 آمـريـكـا        اسالمى به آغوش 
 باز 

 
 ایران و آمریكا بسوى توافق؟

 
 

 
 
 

!  به پيش
fr.hotmail@bepish 

 
 
Postfach  940166 
60459   Frankfurt   
Germany  

 ١دنباله از صفحه 

زير نظر شوراى نـويسـنـدگـان و !   به پيش
مسئوليـت هـر .  ويراستاران منتشر ميشود

مطلب درج شده بر عھـده نـويسـنـده آن 
نظرات جمعى شورا در سرمقالـه يـا .   است

. منعكس ميگردد!   مقاالتى با امضاى به پيش
شورا در رد يا پذيرش و نيز در آوتاه آـردن 
و ويرايش هر نوشته رسيده آزاد اسـت و 
تصميمات خود را به اطالع فـرسـتـنـده آن 

  ميرساند

٣صحفه   



!به پيش                          ٣  
 
 

 

ایران و 
آمریكا بسوى 

 توافق؟
 

  بـر عـكـس     .   نخواهد گشـت  
عادى شدن مناسبات ايـران    
و آمريكا به روابـط ايـران و           

. اروپا شـتـاب خـواهـد داد          
تشنج و قطع رابطه با آمريكا 
ــازارهــا و             ــتــدا ب اگــر در اب
ظرفيتهاى اقتصادى ايران را 
بـروى قــدرتـهـاى اروپـائــى         
گشود، در ادامه خـود و در         
چارچوب شـرايـط آـنـونـى          
جهانى و مـنـطـقـه اى بـه             
مانعـى در مـقـابـل روابـط            
اقتصادى بـا اروپـا تـبـديـل            

در غياب بلـوآـهـاى      .   ميشود
اقتصادى قدرتمند مـنـطـقـه       

اى ســرمــايــه دارى ايــران        
نميتواند به روابط اقتصـادى     
و تجارى خود با آسيا اآتـفـا        
آند و از اروپا آه مهـمـتـريـن      
شريـك اقـتـصـادى اوسـت          
چشم بپـوشـد، تـحـكـيـم و            

 روابط اقـتـصـادى         گسترش
ايران با اروپا نيز بـه ادغـام          
تمام وآمال ايـران در بـازار         
جهانى بستگى دارد و ايـن       
امر بدون تشنـج زدائـى در         
رابطه بـا آمـريـكـا مـمـكـن              

 .   نيست
 

عادى سازى روابط با ايـران      
 شـرط      براى امريكا نيز پيش   

حل مسائلى است آه مانـع   
تامين منافع درازمدت او در      

دولت امريكا، آه .  منطقه اند 
در چند ساله اخير سياست      

بـا  "   روياروئى و هـمـكـارى     " 
ايران را دنبال آرده، عليرغم    
وجود جناحها و محافل جنگ   
  طــلــب در آن و گســتــرش        
تبليغات جنگى، نه خواستار    
جنگ با جمهورى اسالمى و     

هـدف  .   نه سرنگونى آنسـت  

اصلـى او در حـال حـاضـر             
مــنــصــرف آــردن ايــران از        
تعقيب اهداف هسته ايست  
ــوعــى از             ــن ــت ــه م و رشــت
سياستها را براى تحقق اين  
هدف بكار ميبرد، از ايـجـاد         
ــگ           ــن ــم، ج ــري ــح فشــار، ت
تبليغاتى و روانى گرفتـه تـا       
مذاآره و ارائه مشوق هـاى   

مـانـنـد دسـت       ( اقتـصـادى     
شستن از مخالفت بـا ورود       
ايران به سازمـان جـهـانـى         

و هماهنگى خود بـا  )   تجارت
 . مذاآرات اروپا و ايران

 
منافع استراتژيك و درازمدت 
آمريكا ايجـاب مـيـكـنـد آـه            
شرايط الزم براى مشارآـت     
جمهورى اسالمى ايران در      
سيستم  امنيتى مورد نظـر       
خود در منطـقـه خـلـيـج را             
ايجاد آند و از ايـن طـريـق            
زمينه تشكيل منـاطـق آزاد       
تجارى در ايـن مـنـطـقـه را            

 .فراهم آند
 

مــيــدان مــانــور جــمــهــورى      

اسالمـى ايـران و هـيـئـت            
حاآمه آمريكا در حل بحـران      
اخير در پـروژه هسـتـه اى           
ايران، محدود به واقـعـيـات         
موجود جهانى و منطقه اى      

بــه حــكــم هــمــيــن      .   اســت
واقعـيـات ايـنـدو حـكـومـت            
عليـرغـم نـگـرشـشـان بـه            
ــه             ــن ــشــي ــي ــر و پ ــگ ــدي ــك ي
روابطشـان، در رونـدى پـر          
  فراز ونشيب و پر آشمكـش     
به هـمـكـارى بـا يـكـديـگـر               

 . محكومند
 

آن جريانات سياسى آه در      
اپوزيسيون بورژوائى ايـران     
بر تقابـل دولـت آمـريـكـا و             
حـكـومـت اسـالمـى ايــران          
حساب ميكنند و در انـتـظـار        
حــملــه آمــريــكــا بــه ايــران        
نشـسـتــه انـد اسـتـراتــژى          

. بازنده اى را بـرگـزيـده انـد          
توده هاى مـردم ايـران در          
مـبـارزات حـق طـلـبـانـه و              
آزاديخواهانـه شـان دولـت        
آمريكا را در آنار جـمـهـورى         

  .*اسالمى خواهند يافت

٢دنباله از صحفه    

ــی از          ــوری اســالم ــه ــم ج
وحشت پيشرویهای جنبـش    
ــه             ــر ب ــگ ــار دی ــری ب ــارگ ک
دستگـيـری، آدم ربـایـی و           
ضرب و شتم فعالين کارگری 

در .   مـتــوســل شــده اسـت      
حمالت اخير عليه کـارگـران،      
اوباشان و چماقداران خانـه     
کارگر و شوراهای اسالمـی     
در کــنــار مـامــوریــن وزارت        
اطالعات، همانند همـيـشـه      
نقـش فـعـالـی را بـعـهـده              

خانه کارگر که از .  داشته اند 
بدو تاسيس خود سازمانـده     
عمليات ضد کـارگـری بـوده         
اسـت، پـس از شـکــســت          
مفتضحانه نمایش اول مـاه      
ــای          ــوراه ــال ش ــه امس م
اســالمــی، بــا یــورشــهــای      
باندسياهی خود به کارگران  
رسما به عنوان ميليسـيـای      
ضد جنبش کـارگـری عـمـل         

 . ميکند

خانه کارگر که نـمـایشـگـاه         
انتخاباتی بنيـانـگـذار خـود،        
رفسنجانی، گردیده اسـت،     
با این شگردها نشان ميدهد 
که معنـای پـراگـمـاتـيـسـم            
سياسی و واقعيت گـرایـی       
اقتصادی جمهوری اسالمی  
برای جنبش کارگری چمـاق     
و چاقـو در کـنـار زنـدان و               

شــوراهــای .   دادگــاه اســت  
. اسالمی باید منحل شـونـد     

حمله اوباشـان شـوراهـای       
ــســه            ــه  جــل اســالمــی ب
سندیکای شرکت واحد نظير 
اعمال رهبران و دست انـدر      
ــر از             ــارگ ــه ک ــان ــاران خ ک
بدوتشکيل تا کنون  عـلـيـه          
فعاليـن جـنـبـش کـارگـری           
اقدامی  جنایت کارانه است 
و طراحان و مصببان آن بایـد    

روز محاکمه   .   محاکمه شوند 
محجـوبـهـا و صـادقـی هـا              
بخاطر اعـمـالشـان عـلـيـه           

 .    طبقه کارگر دور نيست
حملـه عـوامـل جـمـهـوری           
اســالمــی  بــه فــعــالــيــن          
کارگـری، هـمـانـگـونـه کـه            
هيچگاه بی جـواب نـمـانـده        
است، اینبار هم برای رژیـم       
حاکم بی درد سر نـخـواهـد        

جنبش کارگـری در     .   گذشت
روند رو به پيش خـود بـرای         
تحقق اموری که در دستـور      
ــای         ــه ــاســت ــن ســي دارد ای
ــا           ــز ب وحشــيــگــرانــه را نــي

. شکست روبرو خواهد کـرد     
فعالين جنبش کارگری ایران 
در این امر تنها نخواهند بود، 
و نهادها و تشکلـهـای بـيـن         
المللی نيز وحشيگری قرون  
وسطایی جمهوری اسالمی 
را بــی پــاســخ نــخــواهــنــد        

 . گذاشت
باید با تمام توان در مـقـابـل         
اعمال ددمنشانه این رژیـم        

بــایــد .   ضـد کـارگــر ایسـتــاد       

تمامی نهادها و تشکلـهـای      
کارگری در سطح جهانی را     
فراخواند تا متحدا خـواهـان       
آزادی فوری و بـی قـيـد و            
شرط  کـارگـران دسـتـگـيـر           
ــده             ــوده شـ ــده و ربـ شـ

باید بار دیگر جمهوری .گردند 
اسالمی و مـزدوران خـانـه         
کارگر و شوراهای اسالمـی     
را برای وحشيگـریـهـایشـان       
عليه فعالين کارگری رسـوا      

 . *کرد

 
 کميته اجرایی 

اتحاد سوسياليستی 
 کارگری

می /٨۴اردیبهشت 
٢٠٠۵ 

wsu@home.se 
 

www.wsu-iran.org 
 

 حمله و دستگيرى فعالين آارگرى
 !موقوف

 !منحل بايد گردند“ شوراهاى اسالمى”و “ خانه آارگر”
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پارلمان بریتانيـا بـا قـدمـت          
ترین نهاد پارلمـانـی جـهـان        
است و از قرن هـژدهـم تـا          
امروز برای همهٔ ليبرال هـا       
الگو و مـنـبـع الـهـام بـوده              

ــات آزاد و       .   اســت ــخــاب ــت ان
ــارلــمــانــی      دمــوآــراســی پ
ــرای         ــا بـــ ــروزهـــ ــنـــ ایـــ
جمهوریخواهان ایرانی نيـز،     
از چپ تا راست و از سكوالر 

ــا     ــه اســالمــی     " ت ــم ــي و "   ن
اسالمـی، بـعـنـوان داروی         
همهٔ دردهای جامعهٔ ایران    
تبليغ مـی شـود و مـحـور             
پالتفرم های سياسی شان    

ــارا     .   اســت ــجــهٔ آشــك ــي ــت ن
غيردموآراتـيـك انـتـخـابـات         
پارلمانی اخير بریتانيا قاعدتا 
می باید برای ليـبـرال هـای       
ایرانی  موجـب تـأمـل مـی          

 .شد
  

توقع بزرگی نيسـت آـه از          
ميان ایـنـهـمـه روشـنـفـكـر            
جمهوری خـواه، آـه تـنـهـا            
مدرك صاحبنظری سياسـی   
شان رساله یـا مـقـالـه ای           
است آه در تشریح مبـانـی        
فلسفی و تئـوریـك مـكـتـب          
سياسی مطلوب خود چـاپ     
آرده اند، دستكم چـنـد تـن         
باورهای پایه ای شـان در         
مورد دموآراسی پارلمـانـی    
را، واستـراتـژی سـيـاسـی         
شان مبتنی بر انتخابات آزاد   
را، با واقـعـيـات انـتـخـابـات            
اخيربریتانيا محك می زدند و  
فكری به حال فاصلهٔ حـرف      
تا عمل در مكتب خـود مـی         

دستـكـم   ( اما همگی .  آردند
تــا هــنــگــام نــوشــتــن ایــن        

از آنار انتخابات آزاد )  سطور
. بریتانيا ساآت گذشته انـد      

طرفه ایـنـكـه هـمـيـن هـا              
هستند آه سوسياليسم را     
تخطئه می آنند چرا آه گویا 
تـجـربـهٔ شـوروی مـعـنــای           
عملی هرگونه آرمان گرایی    
سوسياليستی را در جهـان      
واقعی نشـان داده اسـت؛        

دموآـراسـی   « اما از تجربهٔ    
در جـهـان     »   واقعـا مـوجـود     

امروز نتيجه نمی گيرند آـه       
معنای عملی دمـوآـراسـی      
در نظام پارلمـانـی هـمـيـن          

تـفـاوت   .   است آه می بينيم   
اینجاست آه، جز تـوده ای        
ها و اآثریتی ها و شـرآـاء،        
بخـش اعـظـم چـپ ایـران            
شوروی را در زمـان آـيـا و           
بيایش نيـز مصـداق آرمـان         
سوسياليستی اش نـمـی       
شناخت، اما نظام بریتانيا و      

فرانسه و نظایرشـان بـرای       
آـه از    ( ليبرال های ایرانـی      

قضا بسياری از توده ای هـا      
و اآثریتی هـای سـابـق را          

آـعـبـهٔ    )   شامل مـی شـود     
 .آمال است

 
ــاقــب          ــع ــت ــهــای م ــحــث در ب
انتخابات، تأآيد بسـيـاری از       
تحليل گـران بـریـتـانـيـا بـر              
اشكاالت سيستم انتخاباتی 
متمرآز شده، و حتی برخی     
از سياستمداران سرشناس 
نيـز خـواهـان تـغـيـيـر ایـن               

بـيـشـك    .   سيستم شده انـد   
سيستم انتخاباتی بریتـانـيـا      

آه تعداد نمایندگان احـزاب     ( 
در پارلمان، برخالف بسياری  
از آشــورهــای غــربــی،          
تناسبی با در صـد آـل آراء          

ــدارد         ) احــزاب در آشــور ن
امـا  .   ضعـف بسـيـاری دارد       

جــنــبــهٔ غــيــردمــوآــراتــيــك     
انتخابات اخير تنـهـا در ایـن          
نبود آه یك حـزب را بـدون           
آســب اآــثــریــت آراء رأی         
دهندگان  قـادر بـه آسـب           
اآثریت در پارلمان و تشكيل     

 از   ۴٠٪نزدیك به . دولت آرد 
انتخاب آنندگان اسـاسـا از       
ــات            ــاب ــخ ــت ــت در ان شــرآ
خـودداری آـردنــد، و شــك         
نيست آه بخشی از هـمـان     

 هم آه به حـزب لـيـبـر         ٢٠٪
رأی دادند به سبب موافقت     
با سياسـتـهـای ایـن حـزب           
نبود، بلكه از شدت نفرت از       
حزب مـحـافـظـه آـار بـود؛            

حتی به اعتـراف    ( حزبی آه   
) سردمداران محافظه آاران  

نزد تـودهٔ مـردم بـا لـقـب              
شناخته می »   حزب نحس « 

دقيقا از هـمـيـن رو          .   شود
آارزار انتخاباتی تونی بـلـر،       
بيش از آنكه سعی در اقناع      
مخاطب به پالتفرم حزب ليبر 
را داشته باشد، بر ترساندن   
مردم از احتـمـال روی آـار           
آمدن حزب مـحـافـظـه آـار           

 . تمرآز داشت
 

حتی افزایش بيسابقهٔ آرای 
آـه بـطـور      ( حزب ليبرال را      

بيسابقه ای باال رفت و بـه         
 از آـل آراء داده          ٢٢٪مرز   

نـمـی تــوان     )   شـده رسـيـد     

بــازتــاب مــوافــقــت رأی           
دهندگان با پالتفرم این حزب 
تلقی آـرد، بـلـكـه عـمـدتـا             
مدیون مخالفت نمایـنـدگـان       
پارلمان این حزب بـا جـنـگ          
عراق بود، و ناظران بيش از      
آنكه آراء حزب ليبرال را حتی 
حمایت از سياست این حزب 

آه مخالـفـت    ( در قبال جنگ    
بـدانـنـد، آنـرا       )   ضعيفی بـود  

بحساب دهـن آـجـی رأی          
دهندگان به تصميـم تـونـی        
بلر برای همراهی بـا جـرج         
بوش در لشـكـرآشـی بـه           

 . عراق می گذارند
 

مسألـه عـراق گـرچـه یـك            
فاآتور مهم در این انتخابـات     
بود و جابجایی آراء احزاب را   
تاحدی توضيح می دهد، اما     

عملكـرد  .   تمام قضيه نيست  
ــظــام        ــيــك ن ــرات ــردمــوآ غــي
پارلمانی بریتانيا ریشه های    

. عـــمـــيـــق تـــری دارد            
ژورنــالــيــســتــی در هــمــان      

)  مـه   ٧( روزنامه ایندیپندنت   
این انتخاباتی  « :   می نویسد 

بود آه در آن ما هيچ آدام از 
ایـــن احـــزاب را نـــمـــی           
خواستيم، و نتایج انتخـابـات    

» . همين را منعكس می آند 
مسأله دقيقا این است آـه       
هيچـيـك از احـزاب بسـتـر            
اصلی  سياست بـریـتـانـيـا           
خواسته های اآثریت مـردم     
را نمایندگی نمی آنند، و در     
چنين وضعيتـی انـتـخـابـات         

یعنی دموآراسی (پارلمانی 
با هـيـچ حسـن        )   نمایندگی

تـعــبــيــری هــم نــمــيــتــوانــد      
بـه مـعـنـای       ( دموآـراسـی     
ناميده شود، ) حكومت مردم

بلكه واقعا به معنای اجـبـار        
دارندگان حق رأی به انتخاب 
نمایـنـده از مـيـان مـعـدود             
احزابی است آه، تا آنجا آه      
به مسائل اسـاسـی بـرای        
تــودهٔ مــردم مــربــوط مــی        
 . شود، توفيری با هم ندارند

چنين ادعایی نه از تـحـلـيـل        
تئوریك انتزاعی نتيجه مـی      
شود و نه ناشی از دیـدگـاه        

تحلـيـل گـران      "   ایدئولوژیك" 
روزنامهٔ . مارآسيست است

انگليسی تایمـز مـالـی، از         
معتـبـرتـریـن سـخـنـگـویـان            

سرمایه داران بریتـانـيـا، در        
آستانهٔ انتخابات از تونی بلر 
و حزب ليبر پشتيبانی آرد، و 
علتش را هم نيز با صراحـت       
آامل چنين توضيح داد آـه        
تقسيم قدیمـی احـزاب بـه         
چپ و راست دیگر در بریتانيا 

 :  موضوعيت ندارد، زیرا
 
همهٔ احزاب از چهـارچـوب      " 

سياستهایی حـمـایـت مـی        
آنند آه در دههٔ اخير مایـهٔ       
رشــد پــایــدار و ثــبـــات              

. . . بـوده اسـت    )   اقتـصـادی  ( 
" حزب بيزنـس  " بریتانيا دیگر   

... ندارد" حزب ضد بيزنس"و 
در حقيقت فاصله محافـظـه      
آاران مایكل هاوارد و حـزب      
ليبر تونی بلر آمتر از فاصله      
ــان و       ــواهـ ــخـ ــوریـ ــهـ ــمـ جـ
دمــوآــراتــهــای امــریــكــا در      
انـتـخــابـات اخـيـر ریـاســت           
ــا          ــكـ ــریـ ــوری امـ ــهـ ــمـ جـ

فایننشـال تـایـمـز،       . " ( است
 )سوم مه

 
از نظر روزنامهٔ تایمز مالـی،   

آـه  "   ضد بيزنـيـس  " آن حزب   
بریتانيا دیگـر نـدارد هـمـان          
حزب ليبر قدیم است آه  از       
بدو تشكيل در اوایـل قـرن          
بيستم تا بحران اقـتـصـادی        

، آـم و      ١٩٧٠نيمـهٔ دهـهٔ       
بيش بـمـنـزـلـهٔ یـك حـزب              
سوسيال دمـوآـرات، مـدل        
. دولت رفاه را دنبال می آرد

یعنی در عين تعهد به حفـظ       
اقــتــصــاد ســرمــایــه داری       
بریتانيا، خـواهـان افـزایـش        
ــر           ــم ب ــي ــق ــات مســت ــي ــال م
درآمـدهـای بـاال، خـواهــان         
ملی آردن صنایع آـلـيـدی،        
خواهان افزایش دستمزدها   
و بــهــبــود شـرایــط آــار، و          
خواهان طـب عـمـومـی و           
آموزش و پرورش همگـانـی      

امــا در نــيــمـهٔ دهــهٔ        .   بـود 
، وقـــتـــی بـــحـــران       ١٩٧٠

اقتصـادی سـرمـایـه داری          
بریتانيا را نيز در بـر گـرفـت،          
دولت ليبر جز پائـيـن رانـدن         
سطح زندگی آـارگـران، از        
طریق انجماد دستـمـزدهـا،      
آــاهــش شــدیــد خــدمــات       
اجتماعی و نـظـایـر ایـنـهـا،           
شيوه ای بـرای بـازسـازی         
سرمایه داری بریتانيا نيافت    
و حمایت تـودهٔ آـارگـران و         
اقشار محروم بریتانيـا را از        

 ١٨در نـتـيـجـه         .   دست داد  
ــا   ١٩٧٩ســال آزگــار، از          ت

، تاچریسم در بریتانـيـا   ١٩٩٧
تا اینكه تونی . بر سر آار بود

بـه  "   حزب ليبر جـدیـد    " بلر با   
 .ميدان  آمد

 

 
 

» ضد بيزنس«بریتانيا حزب 
 ندارد

١دنباله از صفحه    

 ۵صفحه 



 
 
 

تونی بلر صراحتا اعالم آـرد     
آه دورهٔ مدل رفاه بـه سـر         
آمده است و امكان تكرار آن      
نيست، ولی مدعی یـافـتـن       

ی شـد؛ یـعـنـی        " راه سوم " 
ــفــاوت بــا             ــيــری مــت مس
نئوليبراليسم تاچری و دولت 

 . رفاه سنتی حزب ليبر
 

ایـن بـود     "   راه سوم " وعدهٔ  
آــه، بــرخــالف تــاچــریســم،     
تأمين رفاه تودهٔ مـردم امـر        
دولــت اســت؛ امــا نــه بــه          

  شيوهٔ سنتی گسترش
خدمات دولتی در مدل دولت 
رفاه، بلكه از طریق تـأمـيـن        
خدمات رفاهی برای تـودهٔ       
مردم با اتكاء بـه مـكـانـيـزم           

. بازار و مشارآت سـرمـایـه       
" راه سوم " مبنای اقتصادی   

ظاهرا این بود آه دولت بـه        
تـــحـــرك بـــازار آزاد و               
گلوباليزاسيون اتـكـاء مـی        
آند، با تشـویـق سـرمـایـه           
گذاری صنعتی موجبات  باال     
رفتن بارآوری آار را فـراهـم       
می آورد، و این امر به نوبـهٔ   
خود هم منجر به گسـتـرش       
اشتغال مـی شـود و هـم           
افزایش دستمزدها نتيـجـهٔ     

 . طبيعی آن است
 

توفيق تونی بلر در انتخابات     
 اسـاسـا بـه        ٢٠٠١ و  ١٩٩٧

ــی         ــگ ــســت ــك ــب ورش ســب
سياستهای نئوليبراليستـی   

اما شكی نيـسـت     .   تاچر بود 
آه آسـب اآـثـریـت بـاالی            
پارلمانی حزب ليبر در این دو 
دوره در عين حـال مـدیـون          
بكار گرفتن شيوه های جدید 

: فعاليـت حـزب لـيـبـر بـود            
رابطهٔ نزدیك دوسـتـانـه بـا         
رسـانـه هـا و بـه خـدمـت               
گرفتن آنهـا، بـكـار گـرفـتـن            
ژورناليستـهـای جـنـجـالـی         
بجای مشاوران سـيـاسـی،      
تكيه به زبان بازان حرفه ای      
برای اعالم سياستها و دفاع 

یـعـنـی،    . . .   از مواضع دولـت،   
بطور خالصه، اتخاذ شـيـوه       
های بازاریابی و آگهی های    
تــجــارتــی بــجــای اشــكــال      

این . فعاليت احزاب سياسی
امر از هر لحاظ با زیـربـنـای          

انـطـبـاق    "   راه سوم " فكری  
داشت آه بـاور بـه بـرتـری           
ــر         ــایـــه داری عصـ ســـرمـ
گلوباليزاسيون سنگ بنایش 

تكيه بر مكانيز بازار آزاد   .   بود
سرمایه داری نه فقط بـرای      

ــن      ــي ــأم ــاه" ت ــی  "   رف ــارآی آ
بيشتری داشت، بلكه بـرای     

پيروزی در عرصهٔ سياسـت     
. نيز حياتی بشمار می آمـد      

یك تحليل گر چپ از هـمـان         
را، آـه از      "   راه سـوم  " ابتدا  

لحاظ تئوریك به نظریه هـای     
بغایت سطحی آنتونی گيدنز 

تاچریسـم بـا     " اتكاء داشت،   
لـقـب   "   روابط عمومی بهـتـر    

اما گذشت زمـان الزم       .   داد
بود تا این حقيقت بر همگان      

 .آشكار شود
 

در "   راه سـوم  " هشت سال   
بریتـانـيـا امـروز تـرازنـامـهٔ            
روشنی در تأميـن خـدمـات        

" اجبـار " بجای  :   رفاهی دارد 
مردم به استفاده از خدمات     
یكسان دولتـی آـه سـنـتـا           
دولــت رفــاه عــرضــه مــی         
داشت، اآنون تـودهٔ مـردم        
معادل مصرف آنندگانی در     
بازار عرضهٔ خدمات رفاهی     
هستند و، مثل هر مشتـری      

" قـدرت انـتـخـاب      " در بازار،    
یعنی اگر بـخـواهـنـد        .   دارند

ميتوانند فرزندان شان را به      
مدارس بهتری بفرستند، یـا      
اعضاء بيمار خانـواده شـان       
را، بدون انتظار در صـفـهـای     
طویل نوبت، در بيمارسـتـان      
مجهزتر و با آادر پـزشـكـی         

مشـكـل   .   بهتری مداوا آننـد   
فقط اینجـاسـت آـه، مـثـل           
انتخاب آاال در هر بازار دیگر، 
اینجا نيز انتخاب آيفيت باالتر 
یا پائين تر بستگی مطلق به 

. اندازهٔ جيب مشـتـری دارد     
راه " یعنـی، در یـك آـالم،            

نــابــرابــری هــای       "   ســوم
اجتماعی را در بـرخـوردار         
شدن از خدمات اجتـمـاعـی       

 .ساختاری آرده است
 

شك نـيـسـت آـه عـرضـهٔ             
آيـفـيـات مـتـنـوع خـدمـات             
اجتماعی، و مـنـوط آـردن          
آيفيت باالتر این خدمات بـه       
پرداخت قيمت بيـشـتـر، بـه        
ســود قشــری از طــبــقــات       
متوسط و خرده بورژوا تمـام   
شده آه اآنون بـخـشـی از         

مخارج آموزش و پـرورش و        
بهداشت خانواده شان عمال   
از سوی دولـت سـوبسـيـد          

و ظاهرا همين ها . می شود
هم هستند آه بـه عـنـوان          
پایهٔ اجتماعی حـزب لـيـبـر         

آه نفوذ اتحادیه های ( جدید  
آارگری در حزب را بشـدت        

آگاهـانـه آمـاج      )   آاهش داد 
بوده " راه سوم"سياستهای 

اما هشت ساله تجربـهٔ  .   اند
به تـودهٔ    "   راه سوم"عملی  

آارگران و اقشـار ضـعـيـف          
جامعه نيز تماما نشان داده      
آه دیگر تـوقـع رفـرم هـای           
رفاهی را نيز از حزب لـيـبـر          

در انـتـخـابـات       .   نباید داشت 
اخـيـر ایــن امـر بـه قــدری             
روشن بود آه از زاویهٔ دیـد        
اقشار آم درآمد حزب لـيـبـر        
در سمت راست حزب ليبرال 
قرار می گرفت، و انتقال آراء 
حزب ليبر به حزب ليبرال در       
برخی مراآز مهم صـنـعـتـی        
نظير منچستر و بيـرمـنـگـام         

 .گویای این واقعيت است
 

، از » روابط عمومی بهتر « از  
شيـوه هـای بـازاریـابـی و            
مهارت رسانه ای تونی بلـر،     

. دیگر آاری ساخته نـيـسـت     
بی اعتباری تونی بلر و راه        
سوم و حزب ليبر جـدیـد در        
انتخاب اخير یكبار دیگر اثبات 

: این گفتهٔ مشهور است آه    
عده ای را برای هميشه می 
توان فریفت، هـمـه را نـيـز           
ــوان           ــرای مــدتــی مــی ت ب
فریفت، اما نمی توان هـمـه    

. را برای هميـشـه فـریـفـت         
تجـزیـه و تـحـلـيـل نـتـایـج                
انتخابات اخير هم نشان می 
دهد آه اآثریت آـارگـران و        
اقشــار مــحــروم جــامــعــهٔ       
بریتانيا تفاوت چندانی ميـان     
حزب ليبر و حزب محـافـظـه        

شـایـد بـه      .   آار نمی بيـنـنـد     
همين سبب است آه همان 
مقالهٔ تایمز مالی می تواند     

بریتانيا از : "به صراحت بگوید
تقسيم قدیمی بـه چـپ و          

راست، از اختـالف بـر سـر          
اقتصاد، بر سر سود و نقش   

یـا  . "   بازار، فراتر رفته اسـت    
به عـبـارت دقـيـق تـر، در              
صحنهٔ سياسی بریتانيا چپ 
و حتی چپ رفرميست غایب 

 . است
 

ــرد          ــارآ ــی آ ــل ریشــهٔ اص
غيردموآراتيـك پـارلـمـان و         

اگـر  .  انتخابات آزاد اینجاست 
صحنهٔ سياسی فاقد احزاب 

بـاشـد، اگـر      "   ضد بيـزنـس   " 
آزادترین انتخابات نيز واقـعـا      
عرصه ای برای تصميمگيری  
جامعه برای تعقيب مـنـافـع        
سرمایه یـا مـنـافـع مـردم            
نباشد، هيچ  صـحـبـتـی از           
دموآراسی نمی تـوانـد در        

حـزب لـيـبـر،       .   ميـان بـاشـد     
برخالف آنچه  تایمز مالی به      
او نسبت ميدهد، هـيـچـگـاه        
واقعا ضدیتی با نفس منافع     
سرمایه نداشت، بلكه سنتا    
خواهان اعمال مـحـدودیـت       
هایی بر عـمـلـكـرد افسـار           
گسيختهٔ بازار سرمایه داری 
به منظور تأمين هزینه های     
برخی رفرم هـای رفـاهـی         

امـا  .   برای تودهٔ مردم  بـود       
تایمز مالـی آـامـال درسـت          
ميگوید آه حتی در مـعـنـای        
رفرميستی اش نـيـز حـزب         
ليبر امروز در برابر سرمـایـه       

 . قرار ندارد
 

درس دوم انتـخـابـات اخـيـر          
بریتانيا بـرای اپـوزیسـيـون         

ــن جــاســت         ــي ــران هــم . ای
سوسيال دمـوآـرات هـای        
خــامــوش ایــرانــی، آــه در       
همراهی آامل با ليبرال هـا      
تمام پالتفرم شان بر تأمـيـن     
انتخـابـات آزاد و پـارلـمـان            
است، باید بگویند آه امروز،     
وقتی در مهد پارلمان نيز از       
هميشه روشن تر است آـه     
انتخابات آزاد جـز پـرده ای          
برای پوشـانـدن حـاآـمـيـت          
غيردموآراتيك نـيـسـت، آیـا        
واقـعـا مـعـتــقـدنـد تـأمـيــن             
دموآراسی در ایران با نظام 
پارلمانی امكان پذیر اسـت؟    
سوسيال دمـوآـرات هـای        
خاموش ایرانی، آـه هـنـوز        
آلمه ای راجع بـه بـرنـامـه           
های اقتصادی شان بر زبان     
نياورده اند، باید بگوینـد آـه        
امـروز، وقــتـی ســوسـيــال        
دموآراسی اروپای غـربـی      
خود هـيـچ بـرنـامـهٔ قـابـل             
اعتنایی برای تحقـق رفـرم       
ندارد، واقعا چه هویتـی در        
عرصهٔ سياست ایران بـرای    

 *خود قائل اند؟
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 بریتانيا 
» ضد بيزنس«حزب 

 ندارد

۴دنباله از صحفه    



!به پيش                                                                                                                                                                                                       ۶   

در مقاله زیر، بر گرفته شده از                ”
 اسفند ۴نشریه کارگر پيشرو شماره 

، بر اهميت   )چاپ داخل   (١٣٨٣ماه  
مبارزه اقتصادی برای ارتقاء سطح       
معيشت طبقه کارگر و ضرورت این        
مبارزه نه تنها برای پاسخگویی به         
مسایل فوری او بلکه در غلبه کردن  
بر موانع اتحاد طبقه نيز، انگشت              

تاکيد مقاله بر      .  گذاشته شده است     
اینست که رفرميسم همکاری کار و         
سرمایه را یگانه راه بهبود شرایط           
کارگران ميداند، و در این راستا                 
نشان ميدهد که بورژوازی با اتکا            
به رفرميسم همواره تالش ميکند که  
کارگران در جهت منافع او متشکل          

 “ !به پيش\.شوند
*** 

یکی از چالشهاى که طبقـه      
کارگر عموما با آن درگـيـر و         
باعث به گـژراهـه رفـتـنـش         
می شـده اسـت، گـرایـش          

. رفرميـسـتـی بـوده اسـت         
طبقه کارگر ایران نيز از ایـن       
گرایش کم لطمه ندیده  و در 
حال حاضر نير با آن دسـت         

این گرایش .   به گریبان است 
در چــنــد ســالــه ی اخــيــر          
تحرکات جدید و بيشتری پيدا 

اما قبل از ایـن       .  کرده است 
آه به زمينه ی مـادی و در          
واقع علل تـحـرک بـيـشـتـر            
رفرميسم در ایران بپردازیم،  
الزم است مختصری در باره     

 .ی خود رفرميسم بدانيم
 

ــام آن               ــور از ن ــان ط هــم
پيداست رفرميسم خواهـان   
رفرم و بـه عـبـارتـی دیـگـر             
اصالحات است و به دنـبـال        
تغيير و تحوالت اسـاسـی و        

رفرمـيـسـم    .   انقالبی نيست 
عمومًا مطالبـات روزمـره و        
اقتصادی در چهارچوب ایـن      
مناسبات و آن هـم در حـد           

. محدودی مطرح مـی کـنـد        
اضافه دستمزد، اعتراض به    
ــت،        ــوقـ ــای مـ ــراردادهـ قـ
جلوگيری ار بيکاری کارگران    
و خصوصی سازی، افزایش    
تعرفه های بيمه بيـکـاری و        
دیگر بيمه هـای حـمـایـتـی          

جزئـی از    . . .   کارگران و غيره  
مطالبات اصلی رفرميـسـت     

اما به راستی مگـر     .   هاست
این مطالبات غيـرواقـعـی و        
بی ارزشی هستند؟ و آیـا        
مطالبات اقتصـادی روزمـره      
رفرميستی است؟ و اساسًا 
آیا طبقه کارگر برای بـهـبـود        
زندگی خود در این مناسبات 
نباید مبارزه کند؟ و بـاالخـره       
آیا رفرم نمـی تـوانـد بـرای           
طبقه کارگر مفيد باشد؟ من  
فکر می کنم که طبقه کارگر  
نه تنها بـایـد بـرای بـهـبـود              

زندگی خود، هر چند جزئـی      
و کوچک مبارزه کند، بـلـکـه         
باید سازماندهی و تشکالت    
خاص خود را نـيـز در ایـن             

روشن تر  .   رابطه پدید بياورد  
بگویم رفرم مـی تـوانـد در           
خدمت به منافع طبقه کارگر  
قرار گيرد و هر اعـتـراض و          
اعتصاب و یا تـچـمـعـی کـه           
برای حقوق معوقه، اضـافـه    
دستمزد، اعتراض به بيکاری 
و غيره صـورت مـی گـيـرد،           
جزئی از منافع ما کـارگـران      
است که در نهایت ما را در         
یک مبارزه گسترده تر قـرار       

هـر رفـرم و یـا          .   می دهـد   
بهبودی در وضعيت ما، یـک        
گام به پيش است تا بتوانيم      
مطالبات بـزرگـتـری مـطـرح         

وقتی که بـه تـاریـخ      .   نمائيم
جنبش کارگری چه در ایـران   
و یا نقاط دیگر دنيا نگاه مـی      
کنيم متوجه می شویم کـه       
بـخـش قــابـل تــوجـهـی از            
مـطـالـبـات آن، مـطـالـبــات            

مبارزه . افتصادی بوده است
سياسی فقط در مقاطـعـی     
خــاص و در اوج مــبــارزات          
. طبقه کارگر بروز کرده است

ضمن این که پيشروان طبقه 
کارگر وظيفه دارند هميشـه     
مبارزات صنفی و روزمره را      
ارتــقــاء دهــنــد و آن را بــا            
مبارزات سياسی پيوند بزنند 
اما این مسئله خلق الساعه 
امکان پذیر نيست و بسياری 
از مبارزات خـود بـخـودی و          
حتی مطـالـبـات نـيـروهـای          
پيشرو کـارگـری روزمـره و          

 .اقتصادی هستند
 

پس چه تضادی بين جنبـش      
طبقه کارگر و رفـرمـيـسـم          
وجود دارد؟ وقتی رفرم می    
تواند در جهت منافع طـبـقـه     
کارگر قـرار گـيـرد، چـطـور            
رفرميسم ممکن است با آن     
در تضاد باشد؟ رفرمـيـسـم       
فقط به طـرح و مـبـارزه در           
جهت مطالبـات اقـتـصـادی        
روزمره خالصه نمی شود و      
این آن نکته گرهی مسـئلـه       

 .است
 

رفرميسم در تـالش بـرای         
بدست آوردن مطالبـات یـاد       
شده راه و روش های خاص  

نـطـقـه    .   و مشخـصـی دارد     

عزیمت و سـمـت و سـوی           
حـرکـت رفـرمــيـسـم بــرای          
مطالبات روزمره اقتصادی ،     
سازش طبقاتی است و از       
همين رو است کـه کـلـمـه           
رفرميسم سازش کـاری را       

. نيز برای ما تداعی می کند     
رفرميسم برای رسيدن بـه       
مطلبات روزمره اقـتـصـادی       
عمومًا مذاگره بر سر ایـجـاد       
ــرک          ــای مشــت ــل ه تشــک
کارگری کارفرمائی، مراجعه  
به مذاکره دولتی و قانـونـی      
را سرلوحه ی کـارش قـرار         
می دهد و بـدیـن وسـيلـه            
سازش طبقاتی را به اجـرا        

این درست است . می گذارد
که در پاره ای از مـوارد مـا           
کارگران نيز پای ميز مذاکـره      
با کارفرما می نشينيم و یـا        
مجبور به مراجعه به مـراکـز       
دولتی می شویم، امـا ایـن        
ها به هيچ وجه سـيـاسـت         
غالب جنبش انفالبی طبقـه     
کارگر را شامل نمی شوند و 
در نهایت مبارزه و اعتراضات  
عملـی مـثـل اعـتـصـابـات،            
تجمعات، تضاهرات و ایـجـاد      
تشکالت کارگری در تقابل با     
کارفرمایان در دسـتـور کـار        

 .کارگران باید باشد
 

به عنوان مثـاال مـی تـوان          
» فلزکار مکانيک«نگاهی به 

مدت های مدیدی در . داشت
فـلـزکـار    « جلسات پيشروان   

بحث و جدل بر سر » مکانيک
حضــور و یــا عــدم حضــور          

. کارفرمایـان وجـود داشـت       
عده ای معتقـد بـودنـد کـه            
کارفرمایانی که در جـنـبـش       

هسـتـنـد،    »   فعـال « کارگری  
چـرا نــبـایــد در تشــکـيــالت          
ــه        کــارگــری حضــور داشــت
باشند و عده ای دیگر بر این      
اعتقاد بودند کـه تشـکـالت         
کارگری به معنـای واقـعـی        
باید کارگری و در تـقـابـل بـا         

این بحـث   .   کارفرمایان باشد 
از زاویه های مختلف و مدت     
های طوالنی وجود داشت و 
دو گـــرایـــش مشـــخـــص        
رفرميستی و کـارگـری در         

بـنـا   .   مقابل هم قرار داشتند 
براین رفرميسـم گـرایشـی       
مشخص است که مطالبات     
اقتصادی روزمره کارگران را    
با سازش طبقاتی تـلـقـيـن         

می کند و سـعـی دارد در           
چهارچوب قانون و مـذاکـره،      
مــبــارزات کــارگــران را بــه         

رفرميـسـم   .   انحراف بکشاند 
جنبش کـارگـری را از روح           
انقالبی تهی می کند و بـه         
جای آن آشتی طبقـاتـی را        

این گـرایـش از       .  می نشاند 
راه های مختلفی وارد مـی       
شود تا هر اعتراض و مبارزه 
ای را تبدیل به مصالـحـه بـا        
ظــاهــری پــر ســر و صــدا،         
جنجالی و بـا رنـگ و بـوی            

 .انقالبی بزند
 

پس ار این اشاره مختصر به 
ماهيت رفرميسم، ضـروری     
است بدانيم، رفرميسم چـه     
پایه مادی دارد و حاملين آن      
در جــامــعــه عــمــومــًا چــه         

رفرميست .   کسانی هستند 
ها عمـومـًا کـارفـرمـایـانـی           
هستند که کـارگـاه هـایـی          
کوچـک و تـعـداد کـارگـران            

این ها که یا در   .   کمی دارند 
نتيجه خصوصی سـازی بـه       
نان و نوایی رسيده اند و در    
گذشته خود یکی از کارگران 
و یــا فــعـالــيــن صــنـفــی و           
سندیکایی بوده اند، حاال بـا      
در اختيـار گـرفـتـن سـکـان            
کشتی رفرميسم سعی در     
پيوند و آشتی دادن کارگران   

آن ها . و سرمایه داران دارند
ــا کــارگــران            از یــک ســو ب
همچون دیگر سرمایه داران    
ــد و از ســوی             تضــاد دارن

به دليل تضادهایی کـه     دیگر
با سرمایه داری بزرگ دارند      
و به عبارتی صحيح تر در پی 
تالش شـان بـرای تـبـدیـل            
شدن بـه سـرمـلـيـه داران           
بزرگ موانعی را پـيـش رو          
می بينند که به استفاده ار       

  بـا       جنبش طبقه کارگـر و     
سکوی پرش قرار دادن آن،      
سعی می کنند منافع خـود       

 .را برآورده کنند
 

البته بورژوازی در مجموع و      
به عنوان یک طبقه هر گـاه        
که جنبش طبقه کارگـر اوج       
می گـيـرد و هـر گـاه کـه                
مبارزات کارگران برای شـان   
زنگ خطر را به صدا در مـی        
آورد رفرميسم را حتی گاهًا     
با دادن چند امتياز کوچک و       
به طرق دیگر تقویت و َپـرو         
بال می دهنـد تـا جـنـبـش            
طبقه کارگر را بـه انـحـراف          
بکشانند و آن را از نـزدیـک          
شدن به گرایشات سياسی    
واقعًا کارگری و انقالبی دور     

هـمـانـطـور کـه در          .   نماینـد 
 جامعه خودمان شاهدیم،      

جریاناتی مـثـل    
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شوراهای اسالمی کار، احيا 
کنندگان سندیکاهای سابق   
و غيره از این جمله اند که از 
امکانات دولتی و خصوصـی     
بهره زیادی می بـرنـد و از           
ــز           ــي ــی ن ــون ــان ــت ق ــای حــم

 .برخوردارند
 

در نتـيـجـه ضـروری اسـت            
بدانيم کـه هـيـچ جـنـبـش             
کارگری در جهان و از جملـه       
جنبش طبقه کـارگـر ایـران،        
نمی تواند راه خـود را بـه            
سوی پيروزی نهایی باز کند     

مگر اینکه مبارزه ای پيگير و      
مداوم را با رفرميسم که بـه     
راستی همچون ُخره ای از      
درون طبقه کارگر را تضعيف    
می کـنـد، در دسـتـور کـار             

ــاشــد      ــه ب ــارزه   .   داشــت ــب م

ــا           ــری ب ــارگ ــشــروان ک ــي پ
رفرميسم بایـد در ابـعـاد و           
زمينه های مختـلـف ادامـه         
داشته بـاشـد و چـهـره ی            
واقعی آن را که هر روز بـه        
رنگ و لباس دیـگـر در مـی           
آید، افشا نماید، و در غـيـر           
این صورت جنـبـش طـبـقـه          
کارگر نمی تواند گـام هـای        

 *  .استواری به جلو بر دارد

   جنبش آارگرى و رفرميسم ۶دنباله از صفحه  

با تشکر صميمانه از شما و       
الـمـلـلـى        کنفدراسيون بيـن  

هـاى آزاد کـارگـرى          اتحاديه
بخاطـر پشـتـيـبـانـى هـاى            
تاکنونى از حـقـوق طـبـقـه          

همانطور که در    . کارگر ايران 
 خـود    ٢٠٠٤ اکتـبـر      ٢٦نامه  

پيرامون تفاهم نامه سازمان 
جهانى کار با مقامات دولـت      
جمهورى اسالمى ايران بـه     
اطـالع رسـانـدم، کـارگــران         
ايران شوراهـاى اسـالمـى       
کـــار را بـــه رســـمـــيـــت           
نميشناسند و بـر ايـن بـاور          
نيستند که با انجام تغييراتى 
در قــوانــيــن، مــيــتــوان            
شوراهاى اسـالمـى را بـه         
تشکلهاى جـدا از دولـت و          
مدافع حقوق کارگران تبديل    

در همان نامه نوشـتـم      .   کرد
به رسميت شناختـه شـدن       
شوراهاى اسالمى از جانب   
اى  سازمان جهانى کار وقفه

در مبارزه ما براى تشکلهاى     
کارگرى و مسـتـقـل ايـجـاد          

ما کارگران ايران بـا      .   نميکند
توجه به شـرايـط دشـوار و         
تهديدهاى مـکـرر از طـرف          

مسئوالن دولتى ميدانيم که    
بايد به نيروى خود تشکلمان 
را بسازيم و آن را نگه داريم       
و موجوديت آنرا به دولـت و        
صاحبان سرمايـه در ايـران        

در اين راستا، مـا    .   بقبوالنيم
جمعى از کارگران، کـمـيـتـه        

کميته هماهنـگـى    " اى بنام   
" براى ايجاد تشکل کارگـرى    

تشکيل داده ايم کـه مـورد         
پشتيبانى هـزاران نـفـر از          
کارگران قـرار گـرفـتـه، کـه           
اسامى آنان پيـوسـت مـى        

 . باشد
 

 آقاى گاى رایدر 
 

طبقه کارگر در ايـران بـراى         
ايجاد تشکلهاى مستـقـل و       
واقعى خود بـا مـحـدوديـت         
هاى بسـيـار زيـادى روبـه           
روست و جمع آورى هزاران     
امضاء در چنين شرايطى و       
در مدتى اندک مى تواند بـه      
هر ناظرى پتانسيل جنـبـش      
کارگرى ايران را براى برپايى 
تشکل هـاى واقـعـى خـود          

 . نشان دهد
 

ــرايشــات         ــمــام گ ــون ت اکــن
کــارگــرى و فــعــاالنــى کــه        
مخالف شوراهاى اسالمـى    
کار و خانه کارگـر هسـتـنـد           
براى ساختن تشکلهاى آزاد    
اعــم از شــورا، اتــحــاديــه،        

. سنديکا و غيره در تالـشـنـد     
ما از اين فعاليتها استقـبـال       

اى وحدت    ميکنيم و با روحيه   
طلبـانـه بـه آنـهـا بـرخـورد              

مـا فـعـاالن      .   خواهيـم کـرد    
کارگرى ديگر را نيز به تالش      
براى سازمان دادن کارگران    

کـارگـران   .   تشويق ميکـنـيـم    
ايران فقط بـه ايـن طـريـق           
خواهنـد تـوانسـت در ايـن           
عصر گـلـوبـالـيـزاسـيـون از           
حقوق صنفى، سـيـاسـى،       
انسانى و مـبـارزاتـى خـود         

ما در اين راسـتـا   .   دفاع کنند 
از تمام سازمانهاى کارگران     
جهان، بويژه از کنفدراسيون    
اتحاديه هاى آزاد کارگرى و      
اعضاى آن انتظار پشتيبانى    

 . داريم
 

 آقاى گاى رایدر
 

 حمايت کنفدراسيـون بـيـن       
المللى اتحاديـه هـاى آزاد         
کارگـرى و اعضـاى آن، از           

کميته هـمـاهـنـگـى بـراى         " 
" ايــجــاد تشــکــل کــارگــرى      

خدمت به طبقه کارگر ايـران    
 .* است

 

  ارادتمند محمود صالحى
 

سخنگوى کميته 
هماهنگى براى 

ايجاد تشکل 
  کارگرى در ايران

 
١٣٨٤اردیبهشت   

٢٠٠٥ می   

 نامه محمود صالحى
  به گاى رایدر

 قاى گاى رايدر آ
 دبير کل کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد کارگرى، بروکسل، بلژيک 

  ٢٠٠٥/ ٦/٥: تاريخ
 آقاى گاى رایدر گرامى



!به پيش                                            ٨  

صادق اميري عضو و نماينده 
البدل آميته پيگيري         علي

هاي آزاد          ايجاد تشكل    
آارگري آه در مورخه              

 توسط نيروهاي      ١٥/٢/٨٤
امنيتي در محل آار خود           
دستگير شده بود پس از ده      
روز بازداشت، روز شنبه         

 با قرار       ٢٤/٢/٨٤مورخه    
وثيقه پنجاه ميليون توماني     

وي آه يكي از        .  آزاد شد  
مسئولين تدارك و برگزاري      
مراسم اول مه اين آميته در 
سينما فردوسي بود قرار        
است به اتهام واهي ارتباط     

هاي ضد انقالب و          با گروه  
اقدام بر عليه امنيت ملي        
آشور از طريق چاپ و نشر       
اوراق غير قانوني، شب          
نامه و اعالميه مورد محاآمه 

 . قرار گيرد
ي پيگيري ايجاد           آميته«

» هاي آزاد آارگري       تشكل
اين اتهامات را در راستاي        
سياست ارعاب و                   

نشين آردن فعالين           خانه
آارگري ارزيابي نموده و         
ضمن محكوم آردن اين           
سياستهاي ضد آارگري         
خواهان رفع بي قيد و شرط 

هرگونه اتهام از صادق            
اميري و همه فعالين               
آارگري است آه امروزه به      

هاي واهي به پاي ميز       بهانه
 . شوند محاآمه آشيده مي

آميـتـه پـيـگـيـري ايـجـاد             « 
» هاي آزاد آـارگـري        تشكل

دانـي از هـمـه           ضمن قـدر   
آارگران و سـازمـان هـاي          
آــارگــري آــه در طــول             
بازداشت صادق امـيـري از        

 بـار     آزادي وي حمايت آردند   
خـواهـد      ديگر از آنـان مـي        

ضمن مـحـكـوم آـردن ايـن           
 از  هاي ضد آارگري سياست

آزادي بــي قــيــد و شــرط          
صادق اميري و رفـع فـوري        
هرگـونـه اتـهـام واهـي از            
ايشان و ايجاد بستر مناسب 
و بدون دغدغه براي فعاليـن    

 * .آارگري حمايت نمايند
 

آميته پيگيرى ایجاد 
تشكل هاى آزاد 

 آارگرى 
٢٥/٢/٨٤  

 صادق اميرى عضو و نماینده على البدل
 هاى آزاد آارگرى  ایجاد تشكلى آميته پيگير 

                        پس از ده روز از زندان آزاد شد
                                                            

                                            
    

 

 سایت کارگر امروز _ ٢٠٠٥می  -١٣٨٤اردیبهشت 
 

 !آارگران
 

 صدها تـن از      ٨۴\ ٢\ ١٩روز  
خـانـه   " عوامل وابستـه بـه        

ــاى " و    "   آـــارگـــر شـــوراهـ
هــمــچــون  "   اســالمــى آــار   

سپـاهـيـان مـغـول عـربـده            
آشان بـه مـحـل نشـسـت           
هيئت موسس سـنـديـكـاى       
ــران شــرآــت واحــد         ــارگ آ
اتوبوس رانى حمله آردند و     
ــروى           ــي بــه رغــم حضــور ن
انتظـامـى در و پـنـجـره و              
شيشه هـا را شـكـسـتـه،           
اموال را غارت آرده، اعضاى 
هيئت را مورد ضرب و شتـم       
قرار داده، يكى از آنـان بـه          
نام منصور اسانلو را با چاقو  

ــردنــد       ــجــروح آ حســن .   م
صادقى، دبير آانون عـالـى       
شوراهاى اسالمى آار، اين    
عمـل وحشـيـانـه و چـاقـو             

دفـاع از آـيـان        " آشانه را     
" شوراهاى اسـالمـى آـار        

درست گفـتـه    .   ناميده است 
به راسـتـى، اآـنـون        .   است

ــر      ــگ ــان         " دي ــي ــاع از آ دف
" شوراهاى اسـالمـى آـار        

فقط با چاقو آشى مـيـسـر        
پس از رسوايى بزرگ . است

شـوراهـاى   " و " خانه آارگر" 
در مراسم اول " اسالمى آار

ماه مه امسال و اسـتـفـاده         
ابــزارى از آــارگــران بــراى        
تبليغات انتخاباتى يـكـى از        
نامزدهاى رياست جمهورى، 
جز اين هم انتظار نمى رفت 
آه گردانندگان ايـن تشـكـل        
ها بى آبرو شـدن هـر چـه           
بيش تر خود نزد آارگران را       
از طــريــق ضــرب و شــتــم         
 .فعاالن آارگرى جبران آنند

 
 !آارگران

 
يورش سعبانه و ددمنشانـه     

شـوراهـاى   " و " خانه آارگر" 
بـه هـيـئـت       "   اسالمـى آـار    

موسس سنديكاى شـرآـت     
واحد ما را بـيـش از پـيـش             
مصمم مى سازد آه ضـمـن     
محكوم آردن اين حرآت ضد 
آارگرى مزدوران سـرمـايـه،      
خواست هاى زير را مطرح و 
شما را بـه مـبـارزه بـراى             

 : تحقق آن ها فرا بخوانيم
 
" و   "   خــانــه آــارگــر          " -١

بـه  "   شوراهاى اسالمى آار  
عنوان تشكل هاى دولتى و     
ايدئولوژيك، آه حتى طـبـق      

 سـازمـان     ٨٧مقاوله نـامـه      
جهانى آـار نـمـى تـوانـنـد             
تشكل آارگـرى بـه شـمـار          

 .آيند، بايد منحل شوند
مجامـع بـيـن الـمـلـلـى              -٢

آارگرى بايد اين حرآت ضـد     

آــارگــرى را بــه صــراحــت         
محكوم و اين تشكل هـا را         

 .طرد و اخراج آنند
 
آمران و عامالن حمله به     -٣

هيئت موسس سـنـديـكـاى       
آارگران شرآت واحـد، آـه        
همه از گردانندگان شناخته    

ــر     " شــده     ــارگ ــه آ ــان و "   خ
" شوراهاى اسـالمـى آـار      " 

هستند، بـايـد مـحـاآـمـه و            
  .*مجازات شوند

 
آميته هماهنگى 
براى ایجاد تشكل 

 آارگرى
١٣٨\٢\٢١۴ 

 

 باید منحل گردند" شوراهاى اسالمى آار"و " خانه آارگر"
 حمله آنندگان به

  هيئت موسس سندیكاى آارگران شرآت واحد 
  باید به مجازات برسند



، نشـریـه گــروه       " کـار آمـد    " 
صنعتـی ایـران خـودرو، در          

 خـود در تـاریـخ          ١٠شماره  
 اردیبهشت اعـالم    ١٧شنبه  

پـرویـز   "   (   س   –پ "   کرد که   
قـطـع   "   به جرم )     ساالر وند 

" عمدی برق و خـرابـکـاری        
دستگير شده و به جرم خود  

 .کرده است" اقرار"
 

ما فرض می کنيم خبر فوق      
صـــحـــت دارد و پـــرویـــز           
ساالروند، داوطلبانه و بـی       
آن که شکنجه شده بـاشـد،     

اقرار "   قطع عمدی برق"   به  
با شنيـدن ایـن      .   کرده است 

خبر، برای هر کـارگـری کـه         
حتی دستی از دور بر آتـش       
دارد پرسش های زیر مطرح   
می شود که ما در ایـن جـا           
می کوشيم به سهـم خـود        

 :به  آن ها پاسخ دهيم 
 
چرا پرویز ساالوند دسـت   -١ 

 به چنين کاری زده است ؟ 
 

آشکار است که آن چـه کـه       
ساالروند را به انـجـام ایـن          
ــه شــدت          ــل واداشــت ــم ع
وحشتناک بـهـره کشـی از         
ــژه          کــارگــران ایــران بــه وی
کارگران ایران خودرو، از یک     
سو، و بی حقوقی مـطـلـق        
کــارگــران از ســوی دیــگــر        

کارگران ایران خـودرو  .  است
مدت هاست که در شـرایـط       
پر خطری کار می کننـد کـه         

به صـدمـه هـای بسـيـار و                 
حتی مرگ چـنـدیـن کـارگـر          
انجاميده است، شـدت کـار       
طاقت فرسا، اضافـه کـاری       
اجباری، کارکردن در تمامی    
تعطيالت رسمی و قراردادی 
و بسياری از جـمـعـه هـا،             
شرایط نـا ایـمـن شـغـلـی            
ناشی از قرادادهای موقـت     
و پيمانکاری، و در مقابل این   
هـا دادن دسـتـمــزد هـا و             
پاداش هـای نـجـومـی بـه            

هر یک از ایـن هـا          .   مدیران
کافی است که کاسـه صبـر      
کارگر را لبریز کرده و او را به 
ــه        ــان ــوی ــراج ــاج ــان م عصــي

در شرایطی که، از   .   بکشاند

یــک ســو، مــدیــران ایــران         
خودرو و با تأیيد و همـکـاری        
ــان           ــازمـ ــار، سـ وزارت کـ
گسترش و نوسازی صنایـع،     
و سایر نهادهای دولتـی در       
بزرگ ترین کارخانـه خـودرو       
سازی خاورميانه و در قـرن       
بيست و یکم اوضاعی شبيه 
برده داری ایجاد کرده اند و،       
از سوی دیگر، کـارگـران از         
هيچ گونه حـقـوقـی بـرای          
اعتراض و اعتصاب و تجـمـع      
برخودار نيستند، آیـا دور از        
انتظار است که کارگـری بـا        
ــزه دفــاع از خــود و            انــگــي
همکارانش برای خوابـانـدن      
توليد و کم کردن فشار کـار         
 برق خط توليد را قطع کند؟

 
آیا کار پـرویـز سـاالرونـد       -٢  

 درست است؟
 
ما ایـن کـار را درسـت            .   نه

ما شيـوه هـای      .   نمی دانيم 
ماجراجویانه مبـارزه عـلـيـه        
سرمایه داری را محکوم می 
کنيم و این قبيل حرکت ها را 
برضد خود کارگران و نوعـی      

طـبـقـه    .   خودزنی می دانيم  
کارگر با بـيـش از دویسـت           
سال مبارزه عليه سـرمـایـه       
داری مدت ها است کـه از          
این شيوه هـای مـبـارزاتـی        

خراب . دست برداشته است
ــن آالت و             ــي ــاش ــردن م ک
محصوالت یعنی از بين بردن 
دسترنج و تالش خود کارگـر      

. و تيشه به ریشه خود زدن      
از سوی دیگر، ایـن قـبـيـل           
حرکات عـرصـه زنـدگـی و            
مبارزه را برای کارگران تنـگ     

زیـرا دســت    .   تـر مـی کـنـد        
کارفرما و دولت را بازتر مـی   
کند تا شرایط کار را خفـقـان    

عالوه بر این هـا،      .   آورتر کند 
مبارزه ماجراجویانه آگاهـی    

. کارگران را رشد نمی دهـد     
مبارزه آنـان را وسـعـت و            
عمق نمی بخشد، اعتماد به 
نفس آنان را افزایش نـمـی        
دهد، و به جای فراخـوانـدن       
عموم کارگران بـه صـحـنـه          
مبارزه با اجحاف ها  و ستم       
های نظام سـرمـایـه داری         

آنان را چشم انتظار حـرکـت      
 .نگه می دارد" قهرمانه"
  

 پس چه باید کرد؟ -٣   
 

برای آن که بتوانيم آمـوزش       
ببينيم تا شيو ه های اصولی 
و درست مبارزه کارگـری را       
بــرگــزیــنــيــم، بــرای آن کــه       
بتوانيم از دست فشـار کـار        
طاقت فرسـا رهـا شـویـم،          
برای آن که بتوانيـم از شـر          
اضافه کاری اجباری خـالص     
شویم، برای آن که بتوانـيـم       
به قراردادهـای مـوقـت  و           
پيمانکاری پایان دهيم، برای    
آن که بتوانيم شرایـط غـيـر         
ــط کــار و           انســانــی مــحــي
ستمگری های کارفرمایان و  
دولت را از مـيـان بـرداریـم،          
بـرای آن کــه بــتــوانــيــم از          
صدمات و مرگ کارگـران در        
حين کار جلوگـيـری کـنـيـم،          
برای آن که بتوانيم در مقابل 
پایمال شدن حقوق کارگران   
بایستيم، برای آن که بتوانيم 
آزادانه و بدون ترس از زندان 
و شکنجه و اعدام حرف خود 
را بزنيم، و سرانجام برای آن 
کـه بــتـوانــيــم بـه زنــدگــی          
شایسته انسان دست پيـدا     
کنيم و در جامعه ای زندگی      
کنـيـم کـه در آن از فـقـر،                
گرسنگی، تبعيـض، فسـاد،      
سرکوب، آدم کشی، اعتيـاد    
و تن فروشی خبری نباشد،     
قبل از هر چيز باید متشکـل       

ــد تشــکــلــی    .   شــویــم    بــای
کارگری با هدف مـبـارزه بـا          
سرمایه داری ایجاد کنيم تـا      
ما را عليه سرمایـه دارانـی       
که با مکيدن شيرۀ جـان مـا      
روز به روز سفرۀ ما را بـی          
رونق تر و سرمایه و زندگی      
خود را پر رونق تر می کنند،      

اگــر پــرویــز   .   مــتــحــد ســازد  
ساالروند این گونه تيشٌه به     
ریشٌه خـود مـی زنـد، یـک            
عــلــت آن ایــن اســت کــه          
تشکيالت ندارد که دردش را    

اگر او تشـکـيـالت      .   چاره کند 
می داشت، به جای این که       
سيـم بـرق را قـطـع کـنـد               
اعتراض و نارضایتی خود را      

با همکاران متشکل خود در     
ميان می گذاشت و آنـان را      
فرامی خواند که هـمـچـون        
تنی واحد و همبسته بـرای       
پایان دادن بـه فشـار تـوان          
فرسای کار اعتصاب کنند و      
کل چرخ توليد ایران خـودرو       
را از حرکت بازدارند و بـدیـن       
سان عامـالن و مـبـاشـران          
ــن            ــه داری در ای ــای ســرم
کارخانه را مجبور سازند کـه    
به خواست کارگران تمکـيـن    

اگـــر ســـاالرونـــد    .   کـــنـــنـــد
تشکيالتی می داشـت کـه        
هــدفــش بــرچــيــدن نــظــام      
سرمایه داری بود، اکنون به     
جای آن که او محاکمه شود      
کـارگــران مــی تــوانسـتــنــد       
سرمایه دار را بـه عـنـوان            

بــه پــای مــيــز      "   خــرابــکــار" 
محاکمه بکشانند، چـرا کـه        
خرابکار واقـعـی نـه پـرویـز           
ساالروند بلکه سرمایه داری 
است که هم تسمه از گردۀ      
ساالروند و ساالروندها می    
کشد و هم، به گاه اعتراض،  
آنان را بـه عـنـوان مـجـرم             
 .دستگير و محاکمه می کند

 
 !کارگران ایران خودرو 

  
 شما به درستی هم اکنون      
پـرویــز ســاالرونـد را تــنـهــا          
نگذاشتيد و به طرق مختلف    
به کمک های خود بـه او و           

. خانواده اش ادامه داده ایـد   
بی تردید، این کمک ها بایـد       
هم چنان ادامه داشته باشد 
و به سـطـح مـبـارزه بـرای            

اما بدانيد . آزادی او ارتقا یابد
کـه بــزرگـتــریـن کـمــک بــه           
ســاالرونــد و ســاالرونــدهــا     
مبارزه برای متشکل شـدن      

  پس. است
 

 کارگران بيایيد 
 عليه سرمایه  
!متشکل شویم   

 
 

آميته هماهنگى 
براى ایجاد تشكل 

 آارگرى
 

١٣٨\٢\٢٨۴ 
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 دستگيری پرويز ساالروند
 

 و ضرورت مبارزه برای ايجاد تشكل کارگری



!به پيش                             ١٠  
 

 بھزاد بارخدایی
 

ایجـادتشـکـل و نـهـادهـای           
کارگری، اولين قدمی است    
که هر فـعـال کـارگـری در            

هـيـچ   .   دستور کارخـود دارد    
خواست و مطالبه ای، هيـچ   
پيشروی و حرکـتـی، بـدون        
سازمان نمـيـتـوانـد راه بـه           

کمـا ایـنـکـه در         .   جایی ببرد 
همين دوره حاکمـيـت رژیـم       
جمهوری اسالمی،  به دليل     
پراکندگی و فقدان تشـکـل،      
مصيبتها و مشقات فراوانی    
را بـرای اکـثـریـت جـامـعـه             

 .ميتوان برشمرد
 

تمامی گرایشات مـخـتـلـف        
درون جنبش کارگری درایـن     
دوره بطـورعـمـلـی، ایـجـاد          
تشکلـهـای کـارگـری را در           
دستور دارنـد و آنـطـورکـه           
شواهد نشان ميـدهـد ایـن        
تشکلها یک دست ویک فـرم   

در .   نيستند و نخواهنـد بـود      
قدم اول طبـيـعـتـا داشـتـن           
تشکل امرمهمی است و در     
حين ساختن آن، بستـه بـه        
اینکه چه درکی از آن و یا در  
اصــل بــه کــدام ســنــت و           
سياست نـزدیـکـی دارنـد،         
سازمان مـطـلـوب خـود را           
برای اهداف سياسی اشان 

 .ایجاد ميکنند
 

آنچه که در طول تاریخ قابـل     
ــاهــــده اســــت،در         مشــ
کشمکشهای فـراوان درون     
طبقه کارگر، سـازمـانـهـا و          
تشکلهای مختلف با اهـداف     
و مرامنامه های مـتـفـاوت،        
توأم با دور و نـزدیـکـيـهـای            
ــای        ــه ــل ــاســی، تشــک ســي
سياسی و صنفی متنوعـی     

جنـبـش   .   شکل گرفته است  
کارگری یکی است ولی ایده 
ها، نظرات و آلترناتـيـوهـای       
سياسی برای کسـب یـک         
زندگی انسانی درون طبقـه   

 .مان متنوع اند
 

اینکه می بـایسـت  اتـحـاد           
طبقه را مد نظر داشت و کل 
طبقه مان متحد شـود یـک         
ضرورت است ولی نميتـوان     
ازسر نيتـهـا، واقـعـيـتـهـای           

. اجتماعی را نا دیده گـرفـت      
برای رسيدن به اتحاد ميـان      
صفوف کارگری دنـيـایـی از        

تـا  .   کارومبـارزه الزم اسـت      
آنجا که به ایجاد تشکلـهـای       
ــيـــگـــردد،      کـــارگـــری بـــرمـ
خوشبختانه گرایش راست و 

چپ جنبش کارگری در ایـن       
دوره بخشا به هـم نـزدیـک          

طبيعتا ایـن خـود       .   شده اند 
امر مهمی است و بـایـد بـا           
احساس مسـئـولـيـت ایـن          
نزدیکی را به بهترین شـکـل       
بــرای ایــجــاد تشــکــلــهــا و        
نهادهای کارگری بـه پـيـش        

 . برد
 

برای پيشروی بيشتر و ایجاد 
اتحاد در ميان طبـقـه مـان،         
گرایش چپ جنبش کارگـری    
مسئوليت سنگينی بردوش   
دارد و ضروری است کـه در       
تمامی عرصه ها استراتـژی    
خود را طرح کـرده و نشـان         
دهد که منافع کـل طـبـقـه           
ــا چــه              ــر در اصــل ب ــارگ ک
سياستهایی عملی است و    

. واقعا ميتواند بـدسـت آیـد        
ساختن سازمانهای کارگری   
قدم اول است ، در طول راه      
بحث و جدلهای فراوانـی را       
داریم که برای کسب حقوق    
حقه مان و نيز متحد شـدن        

. طبقه مان در دستور اسـت     
سياستهای مخـتـلـف درون       
طبقه کارگر با بحث و جـدل،       
فعاليت و مبارزه، مـيـتـوانـد         
اتحاد طبقه را با خود بهمراه     

گرایشات مختلف درون . آورد
طبقه کارگر، هرچه شفافتـر   
نظرات و سياستهای خود را    
طرح نمایند، کمکی خـواهـد      
بود تا نکات اختالف نمایانـتـر    
و گره گاههای پيشروی کـل      
طبقه بعنوان یک آحاد واحـد      
و متحد را شناخت و مبـارزه       

 . الزمه را سازمان داد
 

گرایش چپ جنبش کارگـری    
در مقابل سياستهـای غـيـر        
ــایســت           ــری مــی ب ــارگ ک
آلترناتيوهای روشن خود را     
طرح و برای رسيدن به آنهـا        
مبارزه همه جـانـبـه ای را           
سازمان دهد تا بتواند منافع    
ــا طــرح              ــقــه را ب کــل طــب
سياستهای ضـد سـرمـایـه         

تا زمانـی   .   داری تامين نماید  
که بخشی از نيروی طـبـقـه      
کارگر برای آشتی طبقاتی و 
ــا           دعــوت بــه هــمــکــاری ب
ــن         ــران ســخ ــارگ ــم ــث اســت

سرمـيـدهـد، نـيـروی چـپ           
وظيفه سنگينتری را بعهـده      
دارد و راهی جز مـبـارزه بـا          
بـورژوازی و افشـا و طــرد           
سياستهای غـيـر کـارگـری         
گـرایــش راســت پــيـش رو         

 . ندارد
 

 اسـتـراتـژی گـرایـش چـپ           
جنبش کارگری در تضـاد بـا        
منافع کارفرمایان و سرمایه    
داران است و نميتـوانـد بـه          
اتحاد با سياستهایی که در      
مــقــابــل ایــن اســتــراتــژی       

اتـحـاد   .   هستند، بی انجامـد   
واقعی کـارگـران بـر پـایـه             
انتخاب سيـاسـت واحـد در         
مقابل طبقه سـرمـایـه دار         

 .ایجاد ميگردد
 

جنبش کـارگـری در ایـران           
ــات            ــهــمــی از حــي دوره م
مبارزاتی خود را در مـقـابـل        
ــی              ــن دوره را م دارد، ای
بایست بـا تـمـام تـوان بـه             
بهترین شکل بـه نـفـع کـل           
طبقه و در نتيجه کل جامعه       

مـی بـایسـت      .   به پيش بـرد   
سازمانهای کارگری را ایجاد    
نمود که بتواننـد از مـنـافـع           
کارگران در تمامی سـطـوح       

. به دفاع و مبارزه بـپـردازنـد       
این منافع نميتواند با شور و      
مشورت سـرمـایـه داران و         
صاحبان سرمایه و دولتشان  
تامين شود، همانـطـور کـه        
نميـتـوان بـدون مـبـارزه از            
گلوی آنها لقمه ای بـيـرون         

 .کشيد 
 سرمایه داران و کارفرمایان    
در رابطه با مـنـافـع  خـود،            
هيچ مماشاتی نميکـنـنـد و        
علنا و عـمـال بـرای کسـب            
سود بيشتر تمامی شگردها 

طـبـقـه    .   را بکـار مـيـگـيـرنـد         
کارگرهم باید علنـا و عـمـال         
آلترنـاتـيـوهـای خـود را در            
زمينـه  هـای اقـتـصـادی،             
سياسـی، اجـتـمـاعـی در           
ــرار            ــه ق ــع ــام ــل ج ــاب ــق م

گرایش چـپ جـنـبـش         . دهد
ــایســت           ــری مــی ب ــارگ ک
آلترناتـيـوهـای انـقـالبـی و           
رادیکال خود را در مـقـابـل          
ليبراليسم کـه در تـمـامـی          

ســـطـــوح بـــرای کســـب        
هژمونی ميکوشد قرار داده    
و بار دیگر اميد به تغيير را در 
کل جامعه و در نزد تمـامـی        
جنبشهای موجود اجتماعی   

طـرح  . . .   ، زنان ، جـوانـان و         
ــا              ــه ب ــابل ــق ــرده و راه م ک

 . ليبراليسم را نشان دهد
 

دوسياسـت بـرای هـدایـت         
جامعه قـابـل طـرح اسـت،          
یکی سـيـاسـت سـرمـایـه           
داران است که با استثمار و      
سرکوب ، به منافـع حـقـيـر          
سود آوری خویش مشغـول     
است و دیـگـری سـيـاسـت          
کارگری که از مـيـان بـردن           
استثمار و ساختن جـامـعـه       
عاری ا زفقر و ستـم را مـد          

 .نظر دارد 
 

ناگفته پيداست کـه بـخـش        
وســيــعــی از تشــکــلــهــا و        
اتحادیه های کارگری دراروپا 
و آمریکا، تجاربـی را پشـت        
ســــــرخــــــوددارنــــــد و       
کشمکشهای فراوانی را چه 
در درون و چـه در سـطـح             

آنـچـه   .   جامعه پيش برده اند   
امروزقابل مشاهده اسـت،     
در ميان اکثریت قـریـب بـه           
اتفاق آنـهـا، دسـت بـاال را            
گرایش رفرميسم و ليبرالی    

ــت ــيــن        . داراس ــن ــچ ــن در ای
تشکلهایـی، کـارگـران  در          
تصميم گيریها، کوچـکـتـریـن       

ایـــن .   نـــقـــشـــی نـــدارنـــد   
تشکلهای کارگری متاسفانه 
نمایندگی واقعی کارگران را  
نکرده و ابزاری بـرای قـانـع         
ــرای         کـــردن کـــارگـــران بـ
کاروتوليد بـيـشـتـربـه نـفـع           

اگـر  . سرمایه داران هستـنـد    
زمانی این تشـکـلـهـا بـرای          
دفاع از حقوق کارگری ایجاد  
و حتی بدرست احـزابـی را        
برای پيشبرد سيـاسـتـهـای       
خود تشکـيـل داده بـودنـد،          
حـق قـراردادهــای دســتــه       
جمعی، حق بيمه بـيـکـاری،     
حق بيمه های درمانی، حق 

را . . .   مسکن مناسب، حـق      
به دولتـهـا تـحـمـيـل کـرده             
بودند،اکنون بـا دسـت بـاال         
پيدا کردن گرایش راسـت و       
لــيــبــرالــی درون جــنــبــش       
ــر و          کــارگــری، درعــمــل اث
نشانی از آن اساسنامه ها      
و مرامنامه ها باقی نمـانـده    
است و تمامی حقوق کسب 
ــر ضــرب           شــده هــرروز زی
بورژوازی و توجيـه گـرایـش       
رفرميسم  جنبش کـارگـری       

این کشمـکـشـی    .   قرار دارد 
ــن            ــي ــه ب ــه روزان اســت ک

ــات   ــرایشــ گــ

 استراتژی گرایش چپ جنبش کارگری 
 در تضاد با

 منافع کارفرمایان و سرمایه داران 
! شکل ميگيرد  

 ١١صفحه  
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استراتژی گرایش 
 چپ جنبش کارگری 

 در تضاد با
  منافع کارفرمایان 

 ...و 
 
 

مختلف درون طبقه کارگر در 
سطح جـهـانـی در جـریـان           

گرایش راست درون    .   است
جنبش کـارگـری در عـمـل           
سازمـانـی در کـنـار دیـگـر             
سازمانهـای دولـتـی بـرای         
مهارکارگـران و دعـوت بـه          
آرامش و پذیرش همکاری با   
سرمایه داران و کارفرمایا ن    

 . است
 

سياستهای پـایـه ای ایـن           
اتحادیه هـا و تشـکـلـهـای            
ــا             ــق ب ــب ــط ــن ــری م ــارگ ک
ســـيـــاســـتـــهـــای احـــزاب    

رفرميسم و پارلمانی اسـت     
و بعنوان تشـکـل تـوده ای           
احزاب رفرميسم و لـيـبـرال        

در طـی    .   فعاليت مـيـکـنـنـد      
سالهـای گـذشـتـه حـملـه           
لـيـبـرالـيـســم و دولـتـهــای            
سرمایه داری بـه تـمـامـی          
دســت آوردهــای جــنــبــش      
کارگری سبقت بيشتری بـه     
خود گرفته است، حمله بـه      
عقـد قـراردادهـای دسـتـه          
جمعی، حق اعتصاب ، کـم       
کردن بيمه بيـکـاری، راکـت        
نــگـــهـــداشـــتــن ســـطـــح      
دستمزدها و در اصـل کـم          
کردن حقوقـهـا، حـملـه بـه           
بيمـه هـای اجـتـمـاعـی و             

و نيز حق تشکل ... رفاهی و
از گــزنــد ســرمــایــه داران          

 .بدورنبوده است و نيست
 

گرایشات چپ درون اتحادیه    
ها و سازمانهای کارگری در     
سطح جهانی با  امـکـانـات         
محدودی که دارند به دفـاع       
از حقـوق اولـيـه کـارگـران           
پرداخته وبرای حفظ دسـت      
آوردهای جنـبـش کـارگـری        

آنها  در     . جانفشانی ميکنند 
کشمکش روزانـه، چـه در         

درون تشکلهای اتحادیه ای     
و چه در سطح جـامـعـه بـا           

سـازمـانـهـای     .   بورژوازی اند 
چپ کـارگـری و گـرایشـات          
چپ درون اتـحـادیـه هـا در           
شرایط سختی در سـطـح         

گرایـش  . جهانی بسر ميبرند 
راســت اتــحــادیــه هــا کــل        
امکانات را قبضه کـرده انـد        
واز توان باالیی برخوردارنـد،    
وضعيت چپ اتحادیـه هـا و         
جـــنـــبـــش کـــارگـــری بـــا        
دشورایهای فراوانی روزانـه    
دست و پنجه نرم ميکننـد و        
مجبورند درتمامی سطوح با   
گرایش راست درون جنبش    
.                                                               کارگری به مبارزه بپردازند

 
 اما تا آنجا که بـه جـامـعـه            
ایران برميگردد، چپ جنبش    
کارگری موقعيت مناسبتری   
را داراست و این دوره را باید 
به نفع کـل طـبـقـه کـارگـر              

ایجاد تشکلهای  .   هدایت کند 
کارگری امـروز در جـامـعـه          
ایران در دستورکـارتـمـامـی       

آنـچـه   .   طرفين جامعه است  
می بایست بـا هـوشـيـاری         
گرایش چپ جنبش کارگـری    
ساخته و تشکيل شود، نـه       

تکرار همان الـگـوهـای بـی         
تاثير تشکلهای زرد و حامـی   
سرمایه ونـه سـازمـانـهـای         
کارگری موجود که در خدمت 
ساکت کردن و به خط کردن      
کارگـران بـرای یـکـه تـازی            
سرمایه داران مشـغـولـنـد،        
بـلـکـه سـازمــانـهـایـی کــه            
نمایندگی واقعی کارگران را  
عهده دارهستند می بایست 
تشکيل شوند و بتـوانـنـد از         
طریق مـجـامـع کـارگـری ،           
شـرکـت تـمـامـی اعضـا و             
کارگران را تضميـن کـرده و         
هر زمان اکثریت  کـارگـران         
تشخيص دادند، نماینـدگـان      
خود را عزل و یـا انـتـخـاب             

ایــن تشــکــلــهــا بــا      .   کــنــنــد
سيـاسـت تـامـيـن مـنـافـع             
کارگران و در دفاع از حق و        
حقوق کارگری می بایسـت     
 . پا به ميدان مبارزه بگذارند

 
ميز مذاکره کارگـری، مـحـل       
پافشاری و کسـب حـقـوق         
کارگری است و نه مـحـلـی        
برای همکاری طبقـاتـی بـه       
نفع کارفرمایان و صـاحـبـان        

 .*سرمایه

١٣٨۴ اردیبهشت ٢٠  

در جريـان سـاخـت       هاوارـ  
سنندج آـه    » سد گاوشان« 

با پيام تلفني خـاتـمـي بـه           
 آارگـر  ١٢برداري رسيد     بهره

 . جان خود را از دست دادند
انـدرآـاران      يكـي از دسـت      

ساخت اين سدآه نخواست 
اين :   نامش فاش شود گفت   

 آارگر در مراحل ساخـت      ١٢
 اين سد به دليل نبود 

 
ابزار و امكانات مـنـاسـب و          
آارآمد جان خود را از دست      
دادند آه اآثـرشـان بـر اثـر           
ريزش تونل بـه آـام مـرگ           

 . رفتند
 

دولت در : وي همچنين افزود
مقابل براي راضي نـمـودن        

ي آنـهـا      هايشان ديه   خانواده
 . را پرداخت آرده است

 
اين در حالي اسـت آـه در          
هيچ جايي حتي در مراسم     

برداري از اين سد هـم،        بهره
 . از آنها يادي نشده است

تريـن پـايـگـاه         تاسيس فعال 
 بسيج در قارنا 

 
روسـتـاي قـارنـا از         هاوارـ  

توابع شهرستان نقده اآنون  
ترين پايگـاه بسـيـج را           فعال
 . دارد

اين روستا آه در شـهـريـور         
اي     بـه شـيـوه       ١٣٥٨سال  

غيرانساني و ناجوانمـردانـه    
از سوي نيروهاي جمهـوري     
اسالمي مورد تهاجـم قـرار       

گرفت و در مدت سه ساعت 
نفر از ٤٧به شهادت بيش از     

اهـالـي روسـتـا انـجـامـيـد             
اي واقعي از ژينوسايد  نمونه

 . در شرق آردستان است
 

ي مـنـابـع آگـاه            به گـفـتـه     
نيروهاي جمهوي اسـالمـي     

ي تلخ براي   بعد از اين واقعه   
آنترل احساسـات واقـعـي       
مردم منطقه بـا تـاسـيـس          
ــج در         ــگــاهــهــاي بســي ــاي پ
ــد         ــوســاي ــن ــوب ژي ــارچ ــه چ
فرهنگي حمالت خود را در       

اين باره از سر گرفتـنـد آـه          
پايگاه بسيج قـارنـا در ايـن          

ترين آنـهـا     راستا اآنون فعال  
 . آيد به شمار مي

 
همچنين بافت جـمـعـيـتـي         
روستاي مذآور آه به هنگام 
يورش به اين روستا آـامـًال        
ُآردزبان بودند، اآنون به يـك   
بافت آذري ـ ُآـردي تـغـيـيـر          
يافته است و سخن گفتن در 

/شـهـريـور   / ١١مورد فاجعه   
 در اين روستا حـتـي در       ٥٨

گويي نيز آامـًال      قالب خاطره 
ممنوع بوده و به شدت با آن   

 . شود برخورد مي
 

گفـتـنـي اسـت اآـنـون بـا              
ــوز     ٢٧گــذشــت     ســال هــن

ي شهريور ماه  عاملين حادثه
روسـتـاي قـارنـا نـه تـنـهــا              

اند بلكه تحت     محاآمه نشده 
اي قـرار       هاي ويـژه     حمايت
  .*دارند

 جمال چراغ ویسی، ىبه نقل از انجمن کارگر
  ٢٠٠٥می  -١٣٨٤اردیبهشت 

 

  آارگر١٢مرگ پنهان، 

 ١٠دنباله از صحفه  

 
 

براي يک استخدام تحقيقات    
محلي مي کنند و ما مجبور       
ميشويم آبرويمان را پيش        
همسايگان گرو بگذاريم تا       
در تحقيقات اين آقايان             

آقاي .  سربلند بيرون بياييم   
کروبي ديگر اگر عفت هم به 

حراج برود باز هم کسي           
نبايد بيايد و فکري به حال         
مردم بکند؟ مردم در حين         
سخنان اين زن با تکبير از          
وي حمايت مي کردند و           
کروبي هم تنها به اين              
پاسخ بسنده کرد که در            
انتخابات شرکت کنيد تا مثل    

اما .  حاال بتوانيد حرف بزنيد    

چه سود  :  اين زن پاسخ داد   
در (...)از شرکت وقتي که      

دوراني اتفاق مي افتد که       
مي . ادعاي آزادي مي شود
 ...خواهيد اعدامم کنيد

 
در اين هنگام مجري برنامه      
اعالم کرد برنامه بدليل ذيق     

. وقت به پايان رسيده است     

در همين حين عده اي از           
مردم شعار مي دادند             

. کروبي جواب نداده دررفت    
کروبي حدود نيم ساعت در      
ازدحام جمعيت ايجاد شده      

 .معطل شد
کروبي حدود نيم ساعت در      
ازدحام جمعيت ايجاد شده      

 .*معطل شد

 ١٣دنباله از صحفه 
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ه               وشت م ، ن ه داشت هنگامی ک
ه              ردم، ب ه می ک زیر را ترجم
ه چطور            ردم ک این فکر می ک
های           دان ممکن است که در زن
ه در               ه ای ک ع ام کشور و ج
ه های          غرب ودر مدیا ورسان
ه یکی از              دسته جمعی اش ب
ع        وام ن، ج ری يک ت رات وک دم
ه شهرت                ان ي ه خاور م منطق

ه             یافته و این تا حدی است ک
ا و               ت ه ي ص خ ی ازش ض ع ب
ون            ي وزیس ی از  اپ ات ان ری ج

ود                    ه خ ت ف ی  را هم شي ران ای
ين             ان چن ودک کرده است، با ک

 رفتار می کنند؟ 
 حميد قربانی

 ٢٠٠۵ مه ١٨
*** 

نـا ظــریـن سـوئـدی بـا در              
خواست از جانب سـازمـان        
جــقــوق  بــيــن الــمــلــل از          
دادگاههای اسـرائـيـل کـه          
کـودکــان فــلــسـطــيـنــی را         
دادگاهی و محکوم به زندان 

. می کنند، بازدید می نمایند    
 تـا کـنـون      ٢٠٠١بعد از سال  

 کودک فـلـسـطـيـنـی         ٢۵٠٠
توسط نيروهای امنـيـتـی و        
نظامی اسرائيل دسـتـلـيـر        

 نفر از آنان   ٣٧۵شده اند که    
هنوز در زندانهای اسرئيل به 

ــرنــد      ــا  .   ســر مــی ب بــرگــيــت
الستروم و آرنه مالمستد ار      
طرف کميسيون حقوق بيـن     
الملـل، از ایـن دادگـاهـهـا            
مالقات کرده و گزارشـی از        
کودکان شـکـنـجـه شـده و           
نوجوانانی کـه مـاهـهـا در           
سلولهای انفرادی بـه سـر        
برده اند، تهيه نموده اند کـه       
در این جا خالصه ای از  آن          

 . را می خوانيد
 

ایــن جــا دادگــاه نــظــامــی        
اسرائيل  در اوفر نزدیک رام      

 :اللۀ  است
 
یگ قاضی،یک دادستان، و    " 

نه سرباز در سالـن دادگـاه         
سالـن دادگـاه     .   نشسته اند 

خيلی شلوغ و در هم ریخته   
ــمــام مــدت              ــت، در ت اس
سربازان در حال رفت و آمـد   

قاضی ودادسـتـان     .   هستند
گاهی با هم بدون ترجمه به 
عربی صحبت می کنند، یـک   
زن سرباز در حال تایپ کردن 
دستورات است و خيلی بـه      
سحتی می تواند از رایـانـه        

جـهـاد   .   . . . .   اش مراقبت کند  
 ساله با یک شلوار جيـن       ١۶

و کپس سيا بر سر به سالن 
او .   دادگاه وارد مـی شـود        
او .   الغر و رنک پریـده اسـت      

وحشتزده  و جون کـبـوتـری        
که در چنگ باز افتاده باشد،     
با نگاهی وحشـت زده بـه          

او بعـد  .   اطراف نگاه می کند   
از دادگاهی شدن بـرای مـا      
تعریف می کـنـد کـه تـمـام            
شب اول سربازان او را کتک 

او اخــيــرا بــيــنــی     .   زده انــد  
شکسته اش را عمل کـرده       
است،که  چرئت نمی کـنـد         
که در این رابطـه بـرای مـا           

او اعتراف کـرده    .   تعریف کند 
است که به سوی تانگ هـا       
و زرهپوشهای اسـرائـيـلـی       

. . . سنگ پرتاب نموده اسـت     
جهاد را به چهار ماه و نـيـم        

 شکل ١۵٠٠زندان و پرداخت 
برابر با یک ماهه دستمـزد     (   

محکوم می )   یک فلسطينی 
 ."کنند

 
 ساله، با پاهای در   ١۵بيان  " 

قل و زنجير را وارد سـالـن           
او خـيـلـی     .   دادگاه می کنند  

رنگ پریده و وحشـتـزده بـه         
نظر می رسد، و یک زخم بر       
ــورت دارد، او را در                صـ
ــتــک زده و           ــرســی ک ــازپ ب

 ".شکنجه کرده اند
 

 سـالـه، مـتـولـد        ١٧یوسف،  
شده در اردوگاه پناهنـدگـان     
جنين که به اتهام کشتن یک 
ســاکــن یــهــودی مــنــاطــق      
اشغالـی دسـتـگـيـر شـده           

با پاهایی در زنجيـر  .   "   است
و لباس زندان وارد سـالـن          

مـادرش  .   دادگاه مـی شـود     

برای ما، این طور تعریف می 
هنگامی که سـربـازان     :   کند

ــردن           ــر ک ــي ــگ ــت ــرای دس ب
دوستش خالد آمدند، او هم     
از ترس دستگير شدن، فرار     

سربازان با گلوله هـای  .   کرد
سوزنی شليک کرده و خالد     

یـوسـف   .   را به قتل رساندند   
خود را در یک خانه مـخـفـی      
کرد، اما سربازان او را پـيـدا        
کرده و به طرف او شـلـيـک          
کردند و اوخود راا از طـبـقـه         
دوم  به پائين پرتاب می کند       
که بر اثر آن از نـاحـيـه پـا و          
دست به شدت زخمی مـی      

 ...."شود
 

در حــملــه بــه اردوگــاه             
پناهندگان جنين  در سـال         

، یوسف از ناحيه شکم ٢٠٠٢
ــی شــود، دو            ــی م ــم زخ
برادرش به قتل می رسـنـد       
که یک تانگ نطامـی ارتـش      
اسرائيل از روی جـنـازه هـا         

 . می گذرد
 
هنگامـی کـه مـا دادکـاه           "   

سالم را ترک مـی کـردیـم،          
ســه پســر نــوجــوان را بــا          
چشمان بستـه و بـه زانـو            
افتاده در مـنـطـقـه دادگـاه           

بـيــشــتــریــن ایــن     . "     دیـدیــم 
نوجوانان و کـودکـان مـدت          
زندانشان را در چادرها مـی    

در منطقـه ای کـه       .   کذرانند
شبهای یخبندان زمستـانـی     
دارد و روزهــایــی بــا  آب            

در . وهوای کویری تابستانی
این چادرها  مار و عقرب بـه        

 . *وفور یافت می شوند
  

گزارش رفتار با کودکان 
فلسطينی  در زندانهای 

اسرائيل که در سایت زیر 
وجود دارد، واقعا خواندنی 

 . است
www.icj-sweden.org 
 نویسنده این خالصه 

 
 مای ویشلمن
دوم : تاریخ انتشار

 ماه می دوهزار و پنج

هنوز خبررسوائی و نا مرادی    
راسم        رفسنجانی که خواست م
ه                ه  را صحن روز اول ماه م
ی خود                ات اب خ ت از ان تاخت و ت

اد   ”   قرار دهد آه با شعار      ح ات
ه دار               ای ه سرم ي ل “ اتحاد،  ع

کارگران روبرو شد و باالجبار 
ت، از                   رگش ه راه ب م ي از ن
روزنامه ها و مدیا محو نشده     
گر از            بود که آروبى یکی دی

رت                 ف ا ن ز، ب ي ا ن دا ه دی ان ک
 .روبرو می شود

 
ما در این جا توجه شما را به  

يک                 ه از سایت پ ر ک خبر زی
ایران انتخاب کردیم جلب می       

  .کنيم
*** 

تتشنج در جلسه 
کروبی در شهر کرد و 

 یک زن کارگر، 
در حضور کروبی عدم 

شرکت خود را در 
  .انتخابات اعالم کرد

 
 عصر  ٥ ساعت      :دي تي نيوز    

مهدي )  يکشنبه      (امروز
کروبي با سخنراني در            
حسينيه اعظم شهرکرد         
خواستار حضور حداکثري       

. مردم در انتخابات شد            
وقتي وي از کسانيکه سخن 
از عدم شرکت مردم در            
انتخابات مي گويند انتقاد        

قدرت همه : کرده بود و گفت
ابزار را در دست دارد و عدم   
شرکت در انتخابات اوضاع را 
بدتر مي کند يک زن از بالکن 
حسينيه از کروبي سوال        

آقاي کروبي چرا مي        :کرد
گوييد بياييد راي بدهيدو در       
انتخابات شرکت کنيد؟ ما        

. هستيم(...)زخم خورده اين  
شما در حالي که مي گوييد  
بياييد راي بدهيد که روز به        
روز ظلم بر ما بيشتر مي          

 .شود
 

وقتي کروبي خواست           
سخنانش را ادامه بدهد اين 

  :زن ادامه داد
 
چــه ســود از شــرکــت در          

انتخابات،وقتي که به خاطـر    
يک اعتـراض مـا را از کـار             

 بيرون 
  مي کنند؟

 

 روز نامه آفتون بالدت
 

 در باره بچه های فلسطينی زندانی 
 در زندانهای اسرائيل

١١صحفه    
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 شعر از نزار قبانی،  

  شاعر بزرگ عرب
 

 دنيا را خيره کردند،
 .با اینکه در دستشان جز سنگ چيزی نيست
 چونان شبچراغ افروختند و مژده آوردند

مقاومت کردند، چون بمب منفجر شدند و شهيد 
 .گشتند

 و ما به ساِن خرس های قطبی 
که کالبدشان در برابر حرارت مصونيت یافته  -

 -باشد
 .همچنان یخزده باقی ماندیم

آنان به جای ما پيکار کردند تا آن گاه که به 
 خاک افتادند

و ما در قهوه خانه ها لم دادیم و مزمزه کنان 
 .پيف پيف کردیم

 از ما یکی در پی سوداگری خویش است
 یکی در جست و جوی یک ميليارد دالر دیگر

 

 
 
 
 

 
  و ازدواج چهارم و سينه های مرمرین

یکی در لندن کاخی سر به فلک کشيده را می                  
 جوید

 یکی دالل اسلحه است
 یکی در کاباره ها از حریفش انتقام می گيرد

و دیگری به دنبال تاج و تخت، ارتش و                               
 .حکومت است

 ای نسل خيانت ها... آه 
           ای نسل پول پرستی ها

           ای نسل تفاله ها
            و ای نسل هر جائی

  -سر انجام، کودکان سنگ انداز
 -هر چند تاریخ به کندی حرکت کند-

  .ترا لگد مال خواهند کرد

 

  کودکان سنگ انداز

 
همکاران گرامی و دوستـان     

بيش از بيست روز از     !   کارگر
دستگيری همکار عزیـزمـان      
پرویز ساالر وند مـی گـذرد         
ولی هنوز هيچگونه اثری از     
آزادی او در دست نـيـسـت         
پرویز ساالر وند که در تاریـخ     
بيست وسوم فـروردیـن بـه       
دنبال یک سری نا آراميها که 
در بخشهای مختلف شرکت    
توسط کارگران پيمانکار کـه      
در اعتراض به عدم پرداخـت    
حــق عــيــدی و بــه عــلــت          
نابـرابـری در پـرداخـتـهـای           
عيدی مدیریت پاداش رکورد    
تــولــيــد بــوجــود آمــده بــود        
دستـگـيـر، و در زیـرزمـيـن             
حــراســت شــرکــت تــحــت       
محاکمه قرار می گيرد هنوز     
از مــحــل بــاز داشــت وی          
هيچگونه خبـری در دسـت        
نيست پرویز ساالروند بيگناه 
است قضيه پيمانکاران هيچ    
ربطی به او ندارد ما جمعی      
از کار گـران ایـران خـودرو           
حرکت مدیریـت شـرکـت را         
محکوم کرده و اعـالم مـی         
داریم هيچ کسی حق ندارد     
کارگری را به خاطر اعتراض     
و اعتصاب باز داشـت و یـا           

 . زندانی کند 

طبق تمام کنـواسـيـونـهـای        
جهانی آزادی بـيـان آزادی         
اجتماعات آزادی اعـتـصـاب       

 . حق هر انسانی است
 

کارگر پيمانکار حق دارد بـه       
علت پرداخت نکردن حقـوق     
و عيدی پاداش خود اعتراض 
کـنــد ولــی شــرکــت ایــران        
خودرو حق ندارد کارگران را     
به خـاطـر خـواسـتـه هـای            
قانـونـی بـاز داشـت و یـا              
زندانی کند حراست شرکت    
به چه دلـيـلـی بـه حـریـم               

 . کارگران تجاوز می کند
 

حراست شرکت حق نـدارد      
کارگران را در زیر زمين خـود   
بازداشت ویا بازجوئی کـنـد       

این خالف هر حقـوق انسـا        
 . نی است

 
چـرا زیــر زمــيــن حــراســت        
شرکت محل بازداشتگـاه و      
شنگنجه گاه کار گران شـده   
است مدیریت شـرکـت بـه         
جای لـغـو قـرار دادهـا ی             
موقت به جای خاتمـه دادن       
به کار پـيـمـانـکـاران جـهـت            
ــا           مــقــابلــه بــا اعــتــراض ن
خواسته کـارگـران آنـهـا را           
بازداشت و روانه زندان می     
کند مـا از تـمـام دوسـتـان             
کارگر می خواهيم بـه ایـن         
حرکت اعتراض کـرده و بـا          
تشکيل کمپينهای ضد اخراج    
خواهان آزادی بـدون قـيـد          
 . وشرط همکار خویش شوند

 
دوستان کارگر آزادی پـرویـز      
ســاالرونــد بــه هــمــت مــا         

 .بستگی دارد
 

اکـنـون چشـمـان خـانـواده           
منتظربازگشت او هستند ما  
مــی تــوانــيــم بــا اتــحــاد و          
همبستگـی خـود بـه ایـن           

مـا  .   نگرانی خاتـمـه دهـيـم       
کــارگــران ایــران خــودرو          
خواهان آزادی فوری و بدون 
قيد وشرط همـکـار خـود و          
بازگشت وی به سرکار مـی      

کارگر زنـدانـی آزاد       .   باشيم
 . باید گردد

 
 

زنده باد 
همبستگی 
  کارگری

 
جمعی از کارگران 

شرکت ایران خودرو 
١٣/٢/٨٤  

کارگران ایران خودرو 
خواهان آزادی همکار 

 خود شدند
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  رهاشروين  
 
ــر امســال ،در             ــارگ روز آ

مراسم دولتى آـه تـوسـط         
خانه آـارگـر و شـوراهـاى           
اسالمى در استاديوم آزادى 
فــراخــوانــده شــده بــود           
،آارگران حاضر در سـالـن ،        
نه تنها به شعارها و تبليغات 
آنان وقعى ننـهـادنـد بـلـكـه          
حــتــى مــانــع ســخــنــرانــى      
رفسنجانى ،آانديداى مـورد    
نــظــرشــان در انــتــخــابــات       

.رياست جمهورى گرديدنـد      
تازه از ايـن بـگـذريـم آـه            (   

رفسنجانى ، آـه تـريـبـون           
ــت        ــاسـ ــات ريـ ــغـ ــيـ ــلـ ــبـ تـ

 را در مـيـان           جمهورىـاش 
ازدسـت داده بـود         آارگران

،علت آن رانفوذ چـنـد نـفـر           
 مــخــالــف نــظــام در جــمــع       

 ايـن    . ) آارگران قلمداد آرد     
در حالى بود آه شـوراهـاى      
اسالمى با وعده ،آارگران را 
از نقاط مخـتـلـف بـه آنـجـا              
آشانيده بود و مدتـهـا روى         

.  آن به تبليغات پرداخته بود       
  بدين  ترتيب دور تازه تـالش       
چنديـن مـاهـه شـوراهـاى          
اسالمى ، خصـوصـا آـمـى         
قبل از يازده ارديبهشت آـه     

 را روى      عمده ترين تبليغش 
مخـالـفـت نشـان دادن بـا            
مصوبه شوراى عالى آار در 
قبال حداقل دستمزدهـا ى      
  تعيـيـن شـده در خصـوص          

  متمرآز آرده بود و  ٨٤سال  
از اينكه در مـهـر        سرمست  

ماه سـال گـذشـتـه بـطـور            
مشروط مورد توافق آى ال      

 آه گـويـا     ( او واقع شده بود     
ــا         شــوراهــاى اســالمــى ب
تغييراتى در قوانين و آئـيـن        
نامه ها ، شرايط منـدرج در        

 آى ال ٩٨ و   ٨٧مقاوله هاى   
 ، بـر      .   ) او را بر آورده ميكند    

  باد رفت و به عبارتى تيـرش    
 .به سنگ خورد 

 
قبل از اينكه به اختصـاربـه         

ماهيت و عملكرد و اهـداف       
شوراهاى اسالمى بپردازيم 
، بد نيست مرورى بر آنـچـه         
آه ، مـحـور  فـعـالـيـتـهـاى               

 در چنـد مـاهـه          تبليغى اش 
اخير را تشكيل ميداد و قصد 

داشت حول آن آـارگـران را        
در روز اول ماه مه پشت سر 

 بـه خـط        و رفسنجانی  خود
ــعــنــى افــزايــش            آــنــد ، ي
 . دستمزدها، داشته باشيم 

 
همگان بر اين واقفند و خود  

آارگران در ايران بهتر از هـر       
 ميدانـنـد آـه مصـوبـه             آس

اسفند ماه گذشته شـوراى     
عالى آار در تعيين حـداقـل        
دستمزد امسـال آـارگـران        

 ٥٩٢ هـزار و        ١٢٢بالغ بـر      
تومان نه تنها هيچ افزايشى 
بنا بر همان محـاسـبـات در          

آمار رسمى خـط     ( صد تورم   
هزار تومان اعالم ٣٠٠فقر را  
آه ازخود بافته انـد،  .  ) ميكند

براى آارگران در بـر نـدارد          
،بلكه با عوامفريبى تمام در     
واقع باز هم بـه دسـتـمـزد           
آارگران دست درازى آـرده      

 . داده انـد          و آن را آاهـش    
بدون هيچ شك و شبهه اى       

 نظام سرمايه دارى       اساس
و نظام اقتصادى حـاآـم در        
ايران بر مـبـنـاى مـالـكـيـت             
خصوصى و استثمار انسان    

بنا شـده و در آن        از انسان  
نيروى آار به آاال و مثل هـر        
آاالى ديگرى به آاالى قابـل   

 .  تبديل شده اسـت         فروش
در اين بازار آااليى، حداآثـر      
دستمزد آارگران به عـنـوان      
توليد آننده اصلى جامعه بر     
مبناى حداقل سـود دهـى        
سرمايه دار تعيين ميشود و     

 هــدف     بــه قــول مــارآــس     
سرمايه دارى از تولـيـد، نـه        

   مصرفى بلكـه ارزش      ارزش
مبادله اى است و اين ايجاد      

 بـه عـبـارتـى       .  ميكند    ارزش
 توليـد     ،آارگران از آل ارزش   

شده در جـامـعـه آـه خـود            
خالق آن هستند نـه تـنـهـا           
هيچ گونه سهـمـى نـدارنـد         
بلكـه حـتـى اسـتـفـاده از             
ــى شــان          ــل زيســت وســاي
راميـزان سـود طـبـقـه اى            
تعيين ميكند آه همه چيز را      
در اختيار دارد و با سـازمـان       

 يعنى دولت از  سياسى اش 
آن پاسدارى مـيـكـنـد ،ايـن           

 مـبـارزه طـبـقـاتـى             اساس
است و آـارگـران را مـلـزم           
ميكند آه براى بهتر زيستن ، 
همانطور آه جمعى تـولـيـد       

ميكنند همانطور هم جمعى    
به مبارزه بپردازند و خـود را      
به مثابه طبقه اى در مقابـل     
طبقه سرمايه دار متشـكـل      

 مبارزه طبـقـه آـارگـر       . آنند  
 و از       براى خـواسـتـهـايـش       

  جمله بهتر زيستن و افزايش
دستمزد يك مبارزه دائـمـى       
است و نياز بـه تشـكـيـالت           
دارد ، نياز بـه سـيـاسـت و            
سازماندهى دارد، طورى آه 
بتوانـد هـمـه آـارگـران در            

 .جامعه را در بـر بـگـيـرد               
ــش          ــزاي ــراى اف ــارزه ب ــب   م
دستمزد به مـعـنـاى فـقـط           
تنظيم آن با تورم جامعه آـه       
خود مخلوق نظام سرمـايـه      
دارى ميبـاشـد و آـارگـران          
هيچ آنترلى بر آن نـدارنـد،         

 آارگران  نيست و فقط خاص
شاغل نيست بلكه شـامـل       
همه آارگران و مزد بگـيـران       
است آه حـتـى در صـورت          
بيكـارى بـه شـكـل بـيـمـه              

 استفاده  بر اساسبيكارى و
تمام و مطـلـق از خـدمـات           
اجتماعى ميبايست تعـيـيـن      

 نتيجه اينكه هر گونـه  . شود  
تابعـى از    ،  دستمزد  افزايش

طبـقـه   ميزان متشكل شدن    
 و وزن اجـتـمـاعـى و           کارگر

 در مـبـارزه       اشسيـاسـى     
جارى عليه سـرمـايـه دارى       

 هر جـا آـه طـبـقـه            .است  
آارگـر بـه عـنـوان نـيـروى             
اجتمـاعـى ظـاهـر شـده ،            
توانسته بـه حـد اقـلـى از            

  بـرسـد و           خواسـتـهـايـش    
تــوانســتــه اســت ابــزار           

 ،از جـملـه       مبارزاتى خويش 
 اما در . اعتصاب را بكار گيرد  

شرايطى آه فاقد تشكل و      
به هر دلـيـلـى بـه صـورت             
نيروى اجـتـمـاعـى ظـاهـر           
نشده ، از آنجا آه از لـحـاظ          
آمى و آيفى نيروى تعيـيـن       
آننده در توليـد اجـتـمـاعـى         
است ، از طـرف گـرايشـات         

 مـيـشـود       ضد آارگرى تالش  
هم آن را به مثـابـه نـيـروى           

بـه خـدمـت اهـداف         فشار   
 و هم مانعى خویش درآورند 

 طبقه   اتحاد جدى بر سر راه   
 آارگر در ايجاد تشـكـلـهـاى        
 مستقل طبـقـاتـی خـویـش        
باشد و هم بتوانـد بـه ايـن           
طريق سيستم سود دهـى     

سرمايه دارى را حـفـاظـت         
ــد     ــن ــر و           . آ ــارگ ــه آ ــان  خ

شوراهـاى اسـالمـى ، در          
زمـره ايــن ارگـانــهـاى ضــد          
آارگرى شناخته شـد ه در        

ادعاى خانـه  .  ايران هستند  
آارگر و شوراهاى اسالمـى     

 بــه مصــوبــه        در اعــتــراض  
دستمزد هـا در رابـطـه بـا            
منافع آارگران در ايران و يـا       

آن،که یکی از      حتى افزايش 
مـطـالـبــات مـهـم جـنـبــش            

ــارگــری اســت       ،هــيــچ     ک
انـتـقـاد    موضوعيتى ندارد و     

، نه در آنان در این چهارچوب  
 دسـتـمـزد        جهـت افـزايـش     

ادعايى ، چرا آه خود سران    
خانه آـارگـر و شـوراهـاى           
اسالمى از صاحبان راى در      
شوراى عالـى آـار و خـود           
نهادى دولتى هستند،بلـكـه     

اهداف ديگـرى را       آن   درپس
د که باتوجه بـه   تعقيب ميكنن 

روندجاری جامعـه مـيـتـوان        
مهـمـتـریـن آنـهـا راچـنـيـن              

 : برشمرد 
 

الف ــ بـا بـهـره گـيـری از                 
امکانـات دولـتـی قـادر بـه            
کنترل جنبش کارگری و مانع 
ایــجــاد تشــکــل مســتــقــل       
کارگری با تمام توان، چه به      
صورت سياسی ، تبليغی و      
ایدئولوژی و چه در صـورت        
لزوم به صورت دسته هـای       

 .نظامی ، باشد
 

ــ از ســوی ســازمــان            ب ـ
جهانی کار به عنوان طـرف        
ایرانی مذاکره به رسـمـيـت       
شناخته شود و جواز تـنـهـا         
تشکل کارگری ایران در ميـز     
مذاکرات سه جانبه کـارگـر،      
 .کارفرماودولت رادریافت کند

 
ج ـ به مثابه ارگانی در ميان       
کارگران، بتواند نيروی آنـان      
رادر رونــدعــادی ســازی         
گردش  و انباشت سرمـایـه       

 .     در ایران بکارگيرد
 
شوراهاى اسالمى آار آـه      

توسط نهاد دولـتـى خـانـه           
ــر           ــوان زي ــه عــن ــرو ب آــارگ
مجموعه اى از آن  ساخـتـه        

 از سرآـوب    شد،درواقع پس 
 اوائـل    شوراهـاى آـارگـرى     

 و بـه مـنـظـور           ۵٧انقـالب    
مقابله با حرآتهاى مستقـل     
آارگرى از يكطرف و نفوذ و       
هژمونى رژيم اسـالمـى در       
ميان آارگران بوجود آمـد و        

 در   ١٣٦٣قـانـونـا از سـال           
آارخانها و مراآز توليدى بـا       

   . آارگر اجرا شد ٣٥ از  بيش
 

 خانه آارگر و شوراهاى اسالمى
 ! گرفتار خشم آارگران

 ١۵صفحه 



!به پيش                              ١۵  
 
 

آارگر تعداد  طبق برآوردخانه
 اشوراهاىاسالمى درابـتـد    

 تقليـل  ٨٥٠ واآنون به ٢٠٠٠
 . يافته است 

 
شوراهاى اسالمى تـوسـط     
آـانــون عــالـى شـوراهــاى        
اسالمى آارهدايت ميشـود    
و هماهـنـگ بـا سـيـاسـت            
عمومى خانه آارگـر عـمـل         

 .دميكن
  

خود خانه آارگر آه در باال از    
آن به عنوان نهاد دولتى يـاد    
شد ،اگر چه در زمـان شـاه         
حول مسائل سنـديـكـاهـاى      

 درست شد، ولـى در       ) زرد( 
اوائل انقالب به محل تجمع و 
گرد همايى آارگران فصلـى   
و بيكار در آمد تا مگر از ايـن        
محل بـراى تشـكـل يـابـى            

 از      پـس   .  بهره گيرند    خويش
 چماقداران حزب اهللا       يورش

 و بـر هـمـزدن          ٥٨در سال   
تــجــمــع آــارگــران ، خــانــه        
آارگـربـه وسـيلـه حسـيـن           
آمـالـى و عـلـى ربـيـعـى              
ازاعضاى حـزب جـمـهـورى         
اســالمــى بــازســازىــو بــه     

ازسـال  . خدمت رژيم درآمـد    
عـنـوان      خانه آارگربـه ١٣٧٠

 ٢حــزب اعــالم شــد آــه            
 نامبرده بـه اتـفـاق           شخص

عليرضا محجـوب از جـملـه         
خـانـه   . موسسين آن بـودنـد     

ل آارگـر بـه عـنـوان تشـكـ            
رسمى، همـواره   سياسی و 

از پشــتــيــبــانــى حــكــومــت      
ــوده اســت       ــرخــوردار ب   و  ب

درمقابل نيز به آن خـدمـات        
ــداده اســت     ــي ــت    .   م از دول

ــود           ــا وج ــى ب ــان ــج رفســن
 بـر  مـبـنـى          سياستهـايـش  

 طـبـق     ( حمايت آرد      اخراج
 ١٣٧٢آمار رسمى در سال      

ــداد     ــع ــر از       ٥٠٠٠٠٠ت ــف  ن
آــارگــران تــوســط مــراجــع      

 ولـى    ) ى اخراج شدند    تدول
 ، تشكيل   ٧٦در مقطع سال    

جبهه دوم خرداد و انتخابـات   
 جمـهـورى،ايـنـكـه از           رئيس

آدام آانديد حمايت آند دچار 
اى    شـد و آـنـگـره            تناقض
 به تی باوجودتمايال،فراخواند

انتخاب خاتمى در آنگره،اما    
ــه           ــان ــوضــع رســمــى خ م
آارگربىطرفىاعال شد، چرا 
 آه تـمـايـل رهـبـرى خـانـه            
آارگرحمايت از ناطق نـورى     

 مـيـان       با تشديد تعارض  . بود
 در خـانـه         جناحها نيز تنـش   

آارگر باال گرفت طـورى آـه        
در دور اول رياست جمهورى 
ــراد و            ــى افــ ــمــ ــاتــ خــ

فراآسيونـهـايىـازآن جـداو       
 تشكلـهـاى      خود به تاسيس  

ديگرى پرداخـتـنـد آـه ازآن          
جمله حزب اسـالمـى رفـاه        
آارگران و حزب مستقل آـار   

 عده اى از رهبـرى   . ميباشد  
مرآزى واجرايى باقى مانده 
درخانه آارگـربـا تـوجـه بـه           
مالحظات آى ال او دال بـر          
اينكه خانه آارگر به عـنـوان        
طرف مـذاآـره مـيـبـايسـت           
عارى از فعاليت سـيـاسـى       

 حـزب       بـه تـاسـيـس       ،باشد
اسالمى آار دست زدند آـه     
از جمله آنها سرحدى زاده ،      
آمالى ، سهيال جلودارزاده و 

ــد         ــودن حــزب . مــحــجــوب ب
اسالمى آاردرواقع هـمـان      
هسته اصلى خـانـه آـارگـر         

  خـــانـــه      { مـــيـــبـــاشـــد    
آارگرازمسـائـل سـيـاسـى        

 هـدف    . فاصله گرفته است    
 حـزب اسـالمـى        از تاسيس 

آار حضور قوى در مسـايـل        
 عليـرضـا   « .   سياسى است  

 -محجوب دبير خانه آـارگـر        
 ارديبهشـت  ١٨روزنامه ابرار  

 آار ما در خانه آـارگـر   . »   ٨١
صنفى اسـت و ارتـبـاطـات          
ــزب            ــه ح ــاســى را ب ســي

 «اسالمى آارواگذار ميكنيم 
 ١روزنـامـه ابـرار        -محجوب  
 ، هــر چــنــد       } »   ٧٩مـرداد    

گروههايى ديگـر از جـملـه          
مجمع روحانيون مبارز ،جبهه 
مشارآت و حزب آارگـزاران      
سازندگى نيز در آن سهيم و 

 . صاحب راى هستند 
  
 از اين تصـويـرآـلـى از         پس 

خانه آـارگـر و شـوراهـاى           
اسالمى و تغييـرات درونـى      
آنها، اينجا بجا خـواهـد بـود          
آه، همچنانكه پيشـتـر آمـد        
اشاره اى هم به عـمـلـكـرد          

 اگـر    . آنان داشته بـاشـيـم        
 ٢٦مجاز باشـيـم آـه دوران        

ساله حكومت اسالمى رادر   
دو  عرصه مسائل آارگرى به

فاز بهم پيوسته تشبيه آنيم 
،دوران اول شاهد سرآوبى    
تمام و آـمـال شـوراهـاى            

اظهارات آقاى بنى   { آارگرى
 جمهور وقت ،آه   صدر رئيس 

«  حكم آقـا را زيـر شـعـار              
اجـرا    » شورا پورا مـالـيـده         

مــيــكــرد ، بــيــاد مــانــدنــى         
 و عــلــم آــردن       } . اســت      

شــوراهــاى اســالمــى در       
  اسـاس . مقابل آن هسـتـيـم     

 در واقع نام آن (اين شوراها 
را از شوراهاى خود ساخته     
آارگرى به عـاريـت بـرده و          
پسوند اسالمى آن دال بـر        
ايدئولوژيك بودن و وابسـتـه       
به حكومت بودن را بـا خـود         

 آه زير هدايـت  )حمل ميكند  
و رهبرى حـزب جـمـهـورى          
اسالمى و خانه آارگر عمـل     
ميكرد، بر قبضه آردن قدرت   
در ميان آارگران به منـظـور        

 آـارگـرى و         آنترل جـنـبـش    
  سرآوب هر گونه اعـتـراض      
تحت نام مبارزه با فـعـالـيـت      
آمونيستى يا آن طـور آـه          
خود آقـاى صـادقـى عضـو          
هيئت اجرايى خانـه آـارگـر        

ــس  ــي ــون     ورئ ــان ــی    آ ــال   ع
در شــوراهــاى اســالمــى،      

 ٣٠(   مصاحبه با کـاروکـارگـر      
 اظهار داشته، ) ٢٠٠٢ژانویه  

مبارزه با مارآسيستها بوده    
ــر         . اســت     ــار ســاي ــن در آ

دستجات و باندهاى رسمى    
و غير رسمى سـرآـوبـگـر ،        
شوراها ى اسالمى و خانـه      
آارگر اين وظيفه رادر عرصه 

 در   .  ميبرد      آارگرى به پيش  
 ســالــه بــا     ٨دوران جــنــگ     

نظامى آردن مراآز صنعتى    
و آارخانه ها تحت نام بسيج 
به سرباز گيـرى اجـبـارى و         
اعزام آارگران به جبهـه هـا      

اين دوران سرآـوب  .   برآمدند
آه با اعدام و دسـتـگـيـرى،          
شكنجه و تـبـعـيـدفـعـالـيـن            
آارگرى تداعى ميشـود ،در      
حافظه تاريخى طبقه آارگـر   

ــوش  ــرامـ ــى        فـ ــدنـ ــاشـ  نـ
ناگفته نمانـد آـه بـا         . است  

تمام آنچه ذآر شد و با وجود 
اينكه فضاى سنگـيـنـى بـه         

 آارگرى تحميل شد،      جنبش
معهذا حرآات درونى طبقـه     
  آارگر آـه از شـوراهـايـش         

 توقف نكـرد    ،هنوز ياد ميكرد  
و در زمينه هـايـى خـود را            
نشان مـيـداد آـه يـكـى از             
بارزتـريـن آنـهـا مـبـارزه در             
رابطه با تصويب قانـون آـار      
بود آه در آن رژيـم دو بـار             

   گرفتن سندش   وادار به پس  
شد ، سندهايى آـه در آن         
بردگى مطلق آـارگـران بـه        

عـرصـه   . تحرير در آمـده بـود      
اصلىاين دوره درواقع تقابل 

انـقـالب     آارگـران وجـامـعـه      
  ضـدانـقـالبـی      آرده بـارژيـم   

 .جمهورى اسالمى بود 
 
دوران دوم بااظـهـار وجـود         

جـبــهــه دوم خــرداد و زيــر          
شعارجامعه مدنـى شـروع      

ايجاد جامعه مدنـى بـر       . شد
مبناى اصالحات سـيـاسـى       
آه از زمان رياست جمهورى 
رفسنجانـى بـا سـيـاسـت          
تعديل در نيروى انسـانـى و       
خصـوصـى سـازى و مـدل           
توسعه اقـتـصـادى شـروع         
شده بود با انتخابات رياست  

 آـه    ٧٦جمهـورى در سـال      
خاتمى سرآار آمد ، نشـان       

 تمامـى    داد آه مورد پذيرش   
بخشهاى سرمايـه واقـع و         
عمال به سياست رسمى در  

 .ايران تبديل شده است 
 

براى اينكه   در ایران    سرمايه
بتواند مـنـافـع پـايـه اى و              

 را سروسامان   استراتژيكش
ــيــاز بــه ارگــانــهــاو           دهــد ن
سياستهايى دارد آه هم بر     
مشكالت درونى حول جهت     

با حفـظ گـرايشـات       ( واحدى
 غلبه آند و هم )  درونى اش

در سطح بين الـمـلـلـى در           
 ادغــام   سـرمــايــه جــهــانـى    

عدم توليد سالحهـاى    . شود  
هسته اى در ايران ، عـقـب        
نشينى حزب اهللا از لبنـان ،       
بررسى عضويت در سازمان 
تجا رت جهانى ، دريافت وام 
از بـانـك جـهـانـى ، ايـجـاد               
سرمايه گذارى در ايـران و         
تنظيم روابط آار و سرمـايـه       
زير نظر سازمان جهانى آار، 
ازطريـق ايـجـاد نـوعـى از            
تشكل آارگرى و تغيـيـراتـى       
در قانون آار ، در اين رابطـه    

 . قابل توضيح است 
 
در ايــن دوره بــر مــبــنــاى           

سياست عمـومـى تـوافـق        
ــاح             ــنـ ــه جـ ــمـ ــده هـ شـ
بـنـديـهـادرزمــيـنـه مسـائــل          
آارگرى ، ما شاهد تضيقـات    
بيشتر بر آارگران ازطـريـق       
تصويب قوانين مـتـعـددضـد        
آارگرى هستيم آه نمونهاى 

خــارج آــردن    اشــكــار آن،      
 نفره ، زيـر    ٥آارگاههاى زير  

 نفره و قاليبافى از دايـره  ١٠
 اجتماعـى  بيمه های  قوانين

و در واقع افزایش نيروی کار 
 در حالى آـه     ، هستيم ارزان

د طبق آمار رسمى گويا حدو
مـــيـــلـــيـــون آـــارگـــر       ۶  . ۵

 سازمان تـامـيـن        زيرپوشش
  حـداقـل    واجتماعى هستند 

 . بيمه نشده اندهادو برابرآن
  

١۴دنباله از صحفه   خانه آارگر و شوراهاى اسالمى 
 ! گرفتار خشم آارگران

١۶صحفه    



! به پيش                                                                                                                                                  ١۶    

 آدرسهاى تماس مستقيم 
 با                                     
: اتحاد سوسياليستى آارگرى                                       

wsu@home.se 
  shoramarkazi@yahoo.fr       :شوراى مرآزى

             wsu-t.xarej@home.se: آميته خارج
               143-397-739-0046:  تلفن

 توضيح
 
در نوشته !  به پيش ١با پوزش در شماره 

امروز را شاهد ”محمود صالحی تحت عنوان 
 در ١۵، سطر ١ ستون ٣صحفه “ ...می گيرم

تایپ اشتباهی شده  که بدین وسيله تصحيح می 
)  رفتيم(یعنی بدرون سالنهای  بسته ” : گردد

“.نرفتيم درست است   

 
 

 

خانه آارگر و 
شوراهاى 
 اسالمى

 گرفتار خشم 
 !آارگران

 
 ،اعتصاب و    اعتراض افزايش

راهپيمايى آارگران دررابطه 
بااخراج، تحميل قراردادهاى   
موقت و سفيـد،و پـرداخـت        

دستمزد هـاى     نكردن همان 
آسـب    درآنار  آارگران  ناچيز

سودهاى ميليونى سرمايـه    
امرار  و ساير مطالبات داران،

از مهمترين نكات   ،معيشتى  
در . برجسته اين دوره است     

جريان اين مبارزات ،مـا نـه         
تنها شاهد اشكال متفاوتى    

 هستـيـم ،        ازاظهار اعتراض 
بلكه شـاهـد تـوده اى تـر             
شدن آن و حضور خـانـواده        
ــى           ــارگــرى و حــت هــاى آ

 ، در     ميباشيـم فرزندانشان  
جــريــان حــملــه نــيــروهــاى      
نظامى رژيـم بـه آـارگـران          

 شهرك بابـك در        معدن مس 
 بهـمـن    ٤( خاتون آباد آرمان    

 آه طى آن عده اى از )١٣٨٢
آارگران جان باختند ، حضور   
حتى نه تنها خانـواده هـاى        
آارگرى ، بلكه در گير شـدن       
آل اهالى شـهـر در آن را            

 . ديديم 
   
 مطالبات  این ميان ،از بين   در

در سـالـيـان       کارگری   عديده
اخير، آنـچـه  بـرجسـتـگـى            
خاصى دارد  مسئله ضرورت 

 آارگرى اسـت      یابی تشكل
تاريـخـا مسـئلـه         آه اگر چه  

ــرايــــش   راديــــكــــال         گــ
  سوسيالـيـسـتـى جـنـبـش         
آارگرى بوده است ، اما نياز      
على عموم طبقات اصلى در 
گير در جامعه و به ويـژه در          
ــى          ــون ــن ــط دوران آ شــراي

داراى با فت بـه        درايران آه 
شدت صنعتى است،پـاسـخ     
بـــدان رادر دســـتـــورآـــار        

قرار داده اسـت    سرمایه نيز   
وهر گونه تنظيم روابط بـيـن       
آارگر و آارفـرمـا و تـغـيـيـر             
قانون آاردرايران بدان گـره       

در نظم غـالـب     . خورده است 
سياست جهانى سـرمـايـه       

 در   )  نئوليبرالـيـسـم       ( امروز
رابطه با آشورهاى در حـال      
توسعه ،آنجا آه به مسـئلـه       
توليد و روابط بين دو طـرف       
آارگر و آارفرما بر ميگردد ،       

 در آنهاوجود تشكلى صنفى 
، آه در سياست هم دخالت  

و بـراسـاس    نداشته باشد ،    
 اول   آى ا  مقاوله نامه های    

  ، پيشهم تنظيم شده باشد
 منظور استفـاده    شرطى به 

 تسـهـيـالت     سرمایه درآنهااز 
بانكى و مالى ، تجارت آزاد و 

  نـيــز امــکــان      آـاالو     فـروش 
ــذارى در آن           ــه گ ــاي ســرم

 . آشورهاست 
   

ــد فــوق و ســرآشــى          رون
نــمــايــنــده هــاى ســازمــان      
جهـانـى آـار بـه ايـران در              
رابطه با تشكل ، سالهاست 
آه ادامـه دارد و اگـر چـه             
پيشرفتهايى داشـتـه، امـا        
هنوز پرونده آن باز استِ  در    
اين رابطه ،بسته بـه تـوازن       

از   نيرودرارگانـهـا،هـر آـدام      
جناحها سعى در فرم دادن      

آن تشكلى بوده انـد آـه          به
بــه قــالــب ايــن ســازمــان         

 اگــر جــنــاح حــاآــم     . بــخــورد
امروزاز آانال خانـه آـارگـر،        
شوراهاى اسالمى راآه در     
ــت ،                ــر آن رف ــر ذآ ــاالت ب
آانديداين آار آـرده ،جـنـاح        

از شكست ،  دوم خرداد قبل
تاآيد بر انجمن هاى صنفـى     

 . داشت 

  تا جايى آـه بـه جـنـبـش              
آارگرى بر ميگردد ، با وجود      
اينكه به جز در دو مـقـطـع            

غير از حضور  ( آوتاه تاريخى   
قدرتمند شوراها در مقـطـع      

 )٥٧انقالب شكست خورده    
در گذشته ، فـاقـد تشـكـل           

 بوده ، اما در ساليان   خويش
اخير، چه آنجا آـه ضـرورت         
مدل توسعه براى سرمـايـه       

 گفته   در ايران به داليل پيش  
 را بــه جــامــعــه        آنبــحــث   

آشانيـده و چـه آنـجـا آـه              
تجربه  آحاد آارگرانى آه در      
بدترين شرايط ممكـن بسـر       
برده و به هيچ يك از ليسـت        
بلند خواسته هاى صـنـفـى       

  نرسيده ، مسئله تشكل اش
 به اولـى تـريـن نـيـاز             یابی

و ع   آــارگــران و بــحــث نــو       
چگونگى ايجادآن به اصـلـى    
ترين مشغله فعالين آارگرى 
درآمده است و پاسخ بـدان       
  وجـود گــرايشــات جــنــبــش     

 .   آارگرى را ترسيم ميكند 
   

مبارزه و حرآات اعـتـراضـى       
 ٣آارگران در ايران ، طـى          

سال گذشته نشان داد آـه       
ضرورت تشـكـل و مـبـارزه           
براى ايجاد آن رونـقـى بـه           

 آارگـرى بـخـشـيـده           جنبش
است و در سطـح آـنـونـى           
خود نمونه هاى آشكارى در    
جلـو چشـم مـا قـرار داده             
است ،آه ميتوان به عـنـوان     
نمونه ، مـوفـقـيـت نسـبـى           

در آارخانه نساجى   آارگران
سنندج ، آارخانه ايران خـود   
رو و  اول ماه مـه سـقـز و              
قطعنامه هاى اول مـاه مـه         

.  را نام برد ٨٤ و ٨٣سالهاى 
 در  یابی تشكلافزایش روند

   تالش يجهميان آارگران  ونت   
 آارگرى براى     فعالين جنبش 

 را در       پاسخ بدان، وجودش  
بيانه هاى دو آـمـيـتـه پـى            
گيرى براى ايجاد تشكلهـاى     
آارگرى و آميته هماهنگـى     
بــراى ايــجــاد تشــكــلــهــاى       
آارگرى آه قبل از مـاه مـه          

 انتشار يافتـنـد ، نشـان          ٨٤

 اگـر چـه درك دو           . ميـدهـد  
آميته نام برده در رابطه بـا        
نحوه ايـجـاد تشـكـل و يـا              
مضمون آن متفاوت است و      

 مـتـفـاوت را در            دو گرايش 
 آـارگـرى تـرسـيـم            جنبـش 

ميكنند ، اما هـر دو، هـدف          
خود را ايجاد تشكل مستقل   
آارگرى بيان داشته اند ،آـه    
اين نكته قوت است و ضمن      
برسميت شناختن وجود هر    

 به وسيله فعالين   دو گرايش 
  آارگرى ، ميبـايسـت تـالش       
براى متحد آردن آارگران را     

 .در اولويت قرار داد 
 
در خاتمه اما ، آنچه فضـاى        

جامعه ايران را به وجد آورد       
و عنوان اين مقاله اسـت ،         
فعل و انفعاالت آـارگـران و         
فعالين آارگرى در اول مـاه        
مه امسال بود آه يك چيز را     
به ما نشان داد و آن اينكـه،         
  ايـن ظـرفـيـت در جـنـبـش             
  آارگرى هست آه گـرايـش      
چپ بتواند در آن دست بـاال       
را پيدا آند ، و بتواند آنچنـان        
آه در قطعنامـه هـا نشـان         
داد ،  حـول شـعـارهـا نـيـز              
حرآت آارگـران راانسـجـام       

 .ببخشد
  

 امــروزه ،در آــنــار مــبــارزه       
 براى ايـجـاد تشـكـل         عملی
 آارگران و    وتوده ای طبقاتى

به موازات آن نـيـز، مـبـارزه          
براى انحالل خا نه آـارگـر و         
شوراهاى اسالمى به مثابه 
  ارگانهاى سرآوب جـنـبـش       

  در  ،آارگـرى ، آنـطـور آـه          
رابطه بایورش اخير صادقی    
و چــمــاقـداران شــوراهــای      
اسالمی به دفاتر سندیکایی 
و ضرب و شـتـم فـعـالـيـن              
کارگری بعد از اول مـاه مـه         

 اعالميه آمـيـتـه      امسال، در 
 بـرای ایـجـاد        هـمـاهـنـگـى     

 آمـده    تشکلـهـای کـارگـری      
، براى طبقه آارگر در   است  

 .*ايران امرى حياتى است
 

 ١٣٨۴اردیبهشت       

١۵دنباله از صحفه   


