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4صفحه  نشريه كارگر سوسياليست 

كنيم كه در شرايط موجود سياسي حاكم          مطلب را از اينجا آغاز مي      
بر ايران كه از درجه باالي اختناق برخوردار است، ايجاد                                

تواند بسيار سخت و در برخي مراكز با                    اي مي     هاي توده     تشكل
شرايط فعلي به نوعي غير ممكن به نظر برسد، زيرا فشار سياسي              
موجود كه نتيجه حاكميت فعلي است، در اكثر مواقع امكان بروز                 

 .دهد هاي گوناگون آن نمي هايي را به جامعه در گوشه چنين تشكل
اي آن به مثابه يك       در خصوص جنبش كارگري، كه تنها برآمد توده        
تواند شرايط ايجاد     جنبش رهايي بخش در سطح رهبري جامعه مي         

هاي   ي كارگر باشد، مشكالت ايجاد تشكل       حزب نوين و فراگير طبقه    
كارگري، عالوه بر عدم امكان آن به شكل فيزيكي در يك جامعه                    

 .هاي آمادگي ذهني را نيز در بربگيرد تواند پيش شرط مي
براي مثال، طي دوران حكومت جمهوري اسالمي به عنوان                           

هاي  ي در قدرت سرمايه داري، نه تنها مجراهاي ايجاد تشكل نماينده
كارگري به صورت آزادانه از بين رفته، كه عالوه بر آن و                              
متأسفانه، درك ضرورت ايجاد تشكل نيز به يك معني گاهًا رنگ                  

شود كه، كارگران در شرايط عدم               باخته است، و اين چنين مي           
ي   ي روزمره   وجود اطالعات آزاد و ديگر مسائل، در مسير مبارزه         

خويش، نه گامي به سوي اتحاد كه به سمت نابودي خويش نيز گاهًا           
دارند، در اين مورد           برمي

توان به خودكشي يك               مي
كارگر در برابر تهديد به            
اخراج از كار، در شركت         
مزدا اشاره داشت كه همين       

 .چندي پيش اتفاق افتاد
البته ناگفته نماند كه در اين        
مسير، فعالين كارگري، در      
مراكز توليدي و نه در                  
گوشه و كنار آن و به اسم            
فعال كارگري، تا كنون               

هايي نيز          دست به تالش        
ي ايجاِد دو     اند كه نمونه    زده

سنديكاي كارگري شركت واحد و نيشكر هفت تپه از اين دست                        
 .تواند قلمداد گردد مي

خواهم بدان جا بروم كه برخالف تصور حاكم بر             به هر روي، مي    
ها،    تعدادي از جريانات و افراد چپ و كارگري، ايجاد كميته                         

ها و ديگر تشكل هاي مخفي در يك مركز توليدي، بين چند                    كانون
گشاي اين امر        كارگر و آن هم به صورت مخفي، مي تواند گره                 

در برابر آن تصوري كه همه چيز را           :  باشد، به تعبيري بايد گفت      
خواهد، در چنين شرايطي      به يك باره و به صورت خلق الساعه مي         

هاي كارگري و        كه حاكميت، شرايط عيني و ذهني ايجاد تشكل                
ترين   اي را به هر طريق ممكن كه، سركوب و سانسور اساسي              توده

هايي در جامعه، كه         آنها بوده را درهم كوبيده، ايجاد چنين تشكل             
بتوانند ارتباط ارگانيك و تأثير گذار خود را با محيطي كه براي                      

كارهاي گره    تواند يكي از راه       اند، قطعًا مي     خويش در نظر گرفته     
 .گشاي چنين وضعيتي باشد

گاهًا رفقاي ما، براي عبور از چنين مسيري و بيشتر در مسير                        

ي كارگر و با تأكيد بر درس گرفتن از                                 ايجاد حزب طبقه       
هاي احزاب موجود كه          هاي انقالب روسيه و ديگر نمونه             شكست

درعدم ارتباط خويش با جامعه، تبديل به سازمانهاي غير كمونيستي        
آورند   اند، روي به مقاطعي از تاريخ مبارزه طبقاتي مي          و سكت شده

اي از آن         نمونه.  ربط به وضعيت موجود ماست            كه در كل بي       
ها و اصول همه گير شدن حزب بلشويك در روسيه در مقطع                 شيوه

انقالب است، اما بدون درك اين نكته كه در شرايط كنوني نه حزب              
بلشويكي موجود است و نه ما در شرايط انقالبي زمان را سپري                   

كه دقيقًا در نقطه مقابل آن، يعني در دوران وجود                            .  كنيم   مي
يافته نيروهاي سركوب در مقام دولت با شرايط روبرو                       سازمان

و باز هم در ادامه اين باور، نيروهايي كه از كمترين دركي         . هستيم
كارگر در مصاف با جمهوري اسالمي               از زندگي روزمره طبقه      

اي   هاي توده   ها و ديگر تشكل       ي ايجاد اتحاديه     برخوردارند، نسخه 
كارگري از نوع موجود يا سابقًا موجود در دنياي غرب كه از                         

هاي سياسي برخودار است را براي جنبش                         درجه اي آزادي      
پيچند، البته در اينجا، به اينكه          روزمره موجود كارگران ايران مي      

گيرد،   هايي در هوا پيچيده شده و مورد بحث قرار مي                چنين نسخه 
ها از    هايي با آرزوي دستيابي بدان        چرا كه اساسًا طرح چنين ايده        

طرف احزابي كه از هيچ          
اي در جنبش      پايگاه سياسي 

برخوردار نبوده و كمترين       
ارتباط ارگانيك و سازمان        
يافته نيز با آن ندارند لنگ         

. در هواست، كاري ندارم        
ولي بايد درك نمود كه                  
مبارزه سياسي جامعه و             
اقتصادي سياسي كارگران      
در ايران در شرايطي ديگر 

گيرد   شكل گرفته و شكل مي    
كه براي عبور از اين                   
مرحله و توفيق يافتن در             
آينده با روش درس گرفتن از تاريخ، بايد تمركز بيشتري داشته                      
باشد بر تجربياتي كه در اوج دوران اعمال قدرت سركوب از                         
سوي حاكميت در برابر مبارزه طبقه كارگر صورت گرفته است                
كه براي مثال نه نگاه كردن بر جنبش كارگري روسيه به عنوان                   
يك تجربه بزرگ در دوران انقالب اكتبر، كه بايد براي آموختن                    
شيوه هاي سازماندهي نگاهي داشته باشد بر حضور و نوع فعاليت،    
فعالين كارگري و انقالبي در پيش از وقوع انقالب، كه حضور                      

ي آن، نه به          آنان در همان مقطع كه فعاليت به صورت مخفيانه                
صورت فقط فردي كه حتي جمعي و تشكل يافته اش، يكي از                           
موجبات پديد آمدن انقالب و پيروزي آن در شرايط خاص انقالبي                

 .بود
در اين خصوص چندي پيش رفقاي كميته نبرد كتابي را باز انتشار             
دادند تحت عنوان شوراي بيكاران سن پطرزبورگ نوشته سرگي               
مالي شف كه داراي تجربياتي ارزنده براي ارائه است، البته اين                   

گردد به تجربيات يك فعال كارگري، در شوراي                           كتاب برمي   

 

  !ايگشتنمبارزههايكوچكارگانيك،گاميبهسويتودهتشكل
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روسيه،   5091پطرزبورگ در پيش و پس از انقالب             بيكاران سن 
كه تجربيات ايشان را در دوره فعاليت به صورت مخفي و علني را 

 .بازگو كرده است
هاي   ها، تصورات و نسخه واقعيت موجود آن است كه بر خالف ايده

هاي شبه    گروه-ي نشريات و انتشارات، سازمان      پيچيده شده در دايره   
متحزب چپ موجود، كه هم اكنون به قدمت حداقل دو دهه است كه             
سازماندهِي مبتني بر حضور اكثريت را به نوعي در دستور كار                 
خويش و جنبش گذارده اند، نه تنها در اين مسير توفيقي به دست                    
نياورده، كه ما با وضعيتي ديگر روبرو هستيم، چرا كه حتي                           

هاي ايجاد شده بر اين روش نيز، هر كدام تكه پاره                   اي تشكل   پاره
هايي هم اكنون سالهاست       شده و فعالين و رهبران ايجاد چنين تشكل         

كنند، از نظر شخص نگارنده،          كه در زندان، روزگار سپري مي         
پيكره چپ موجود در سياست پنجاه هفتي آن، حاكميت و قدرت                      

اي غير سياسي و مبارزاتي       سركوب آن را ساده انگارانه و به شيوه       
دست كم گرفته و بدين روش حتي گاهًا به مرز آوانتوريسم انقالبي               

تر از نمونه هاي ماقبل انقالب          در غلطيده است، آوانتوريسمي فجع     
اي را با رعايت حداكثر نكات امنيتي بدين سمت                 كه تنها عده     15

هاي گاهًا روشنفكرانه و       داد كه هم اكنون و بر اثر تعجيل           سوق مي 
هاي ذهني خود نه        خرده بورژايي براي برخورد با واقعيت آرمان         

افرادي كم تعداد، كه بناي سوق دادن يك جنبش را به                   
سمت انفعال در پس قدرت سركوب را دارد، و بدين                   
شكل ايشان آنجا نيز كه گامي بر داشته اند فورًا به                         

 .شكست مواجه شدند
اي كه در ارتباط با محيط خويش             ها مخفي   وجود تشكل 

است، براي گذر كردن از موانع موجود و آن هم به                      
تواند براي ما حائز        شكل سازمان يافته و گسترده، مي         

اهميت باشد، واقعيت اين است كه شرايط فعلي حاكم بر            
جنبش كارگري و هر جنبش اجتماعي در ايران، فعاًل                

يافته به شكل عمومي آن             فاقد امكان گسترش سازمان       
اي، كه يك           است و ما براي رسيدن به چنين نقطه                    

ضرورت در پيشبرد امر پرولتاريا به عنوان يگانه                     
آلترناتيو رهايي بخش در عصر مدرن است يعني تاكيد             

هاي مستقل      اي طبقه كارگر در تشكل           بر حضور توده    
خود و ساختن يك حزب تراز نوين و فراگير كارگري،             

هاي    ها و تشكل        نه توانايي الگو برداري از اتحاديه              
بزرگ كارگري به شكل اروپايي آنرا داشته، كه بيشتر             
بايد بر روي مقاطعي كه جنبش كارگري به شديد ترين              
شكل ممكن تحت سركوب و پيگرد توسط دولتها بوده                 

و    5055ي قبل از انقالب               رجوع كنيم، كه روسيه        
تجربيات بسيار ديگري در اقصي نقاط دنيا مي تواند                  

هايي اين    چنين محلي براي ما تلقي گردد، البته ما نمونه          
چنيني را در تاريخ چپ ايران نيز دارا هستيم، كه باز                 

گردد به حضور فعالين كارگري در قبل از انقالب                 مي
اي توانستند با ايجاد محافل كارگري به  كه در مرحله 15

يك ...  هاي كارخانه ، اعتصاب و               شكل انواع كميته     
انقالب را به سرانجام رسانده و حتي بعد تر نيز                              
مقاومت طبقاتي در برابر هجوم نيروهاي اسالمي را تا            

 .حدودي سازماندهي كنند

ايجاد .  امر تشکل يابی به اشکال مختلف ضروری و الزم است                   

در حرکت تشکل     ...  هسته ها و گروهها، کانونها و کميته ها و                  

يابی توده ای الزم و ضروری هستند وميتواند با فعاليت مفيد و                       

برای ايجاد تشکالت توده ای در دور آتی نقش مهم و موثری را                     

ايجاد جمعها و گروهها در محلهای کار توسط تعدادی از            .  ايفا کنند 

فعالين کارگری ميتواند در شرايط مناسب توده کارگر را بسيج                      

هر درجه از   .  کرده و به سازمانها و تشکالت توده ای تبديل گردند           

سازمانيابی و با هر تعداد از فعالين امری مفيد و ضروری است و               

. ميتواند سر منشا تجمعات وسيع در زمان مناسب ديگری باشند                   

امروز استراتژی سوسياليستها و فعالين کارگری تاثير گذاری و اقنا   

راه حلها و ياری رسانی به تشکل يابی عاجل جنبش کارگری و                      

جنبش مردمی و تمامی تشکلهای اجتماعی است، نياز به سازمان                 

يابی کارگران و تشکالتی هست که با استراتژی و آلترناتيو در                      

برای رسيدن به چنين         .  صحنه سياسی و اجتماعی حضور يابد             

شرايطی از همين امروز گردآمدن به اشکال مختلف و با هر تعداد              

 . نيرواز واجبات است

  http://komitenabard.blogspot.com/2011/04/1905.html:         لينك دريافت كتاب

http://komitenabard.blogspot.com/2011/04/1905.html
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6صفحه  نشريه كارگر سوسياليست 

شورای هماهنگی راه سبز اميد برای مقابله با جناح حريف که                          

رهبران اهلل گو و مريدان راستين امام خمينی را از صحنه سياسی به 

حاشيه خانه راهی کرده اند، فراخوانی را از سر استيصال فرياد                     

فرا خوان بر عليه اين انتخابات و تحريم آن، دستکم از ديدگاه              .  زدند

بسياری از مردم ايران که توهمی به دو جناح نظاميان و کروبی و                  

موسوی ندارند، جناح راه سبز اميد را از افشاگری يا تبليغ برای                      

تجارب انتخابات های قبلی همه          .اثبات حقانيت خود بی نياز نمود         
اما اکنون جناح حاکم رژيم با           .  همين واقعيت را نشان داده است          

کنار زدن جناح حريف اين توجه را به همۀ بازيگران و ناظران                    
جلب :  سياسی داد که حتی نيازی به دورويی و پنهان کاری ندارد                

حمايت و ميزان آراء در انتخابات هيچ تأثيری در نتيجۀ انتخابات و             
ميزان قدرت او در حکومت ندارد؛ اين ها در جای ديگری و با                      
معيارهای ديگری و حتی در غياب جناح مخالف هم تعيين می                        

اخيرًا جناح اصولگرايان خود به دو دسته خامنه ای و احمدی        . شود
نژاد تبديل شده اند، و هر کدام نمايندگی و رهبری يک دسته را                       

در واقع اصالح طلبان بعنوان جناح مخالف به نوعی            .  بعهده دارند 
واکنش شوک آميز جناح      .  موضوعيت خود را از دست داده است          

نه فقط امروز و فردا در قبال       .  موسوی و کروبی به اين سبب است      

 انتخابات نهم، بلکه از اين پس چه بايد کرد؟
جناح اميد راه سبز، به مردم ايران برای اعتراض بر عليه اين                         

انتخابات فرا خوان داد، و مردم را به قدم زدن درپياده روها همراه                  

اما مردم به اين فراخوان پاسخ           .  با سکوت و آرامش دعوت نمود          

ندادند، اين عکس العمل تاثيراتی را در صحنه سياست می گذارد که             

بهترين شاخص اين تاثيرات موقعيت آشفته ای               .  جای بحث دارد    

است که اين جناح در پرتو اين انتخابات داشته و نقشه اش عملی                       

نشان از اين دارد که اين نوع فراخوان به انتخابات بستر اصلی    . نشد

جناح موسوی و کروبی را از لحاظ سياسی کاماًل حاشيه ای نموده                  

ماهيت سياسی اين جناح و چهره سازشکارانه رهبران آن                   .  است

برای مردم آشکار شده   1311از جنبش توده ای ( موسوی و کروبی)

دليلش هم اين است، که اعتراضات و حرکتهای مترقی                         .  است

موجود در اين جنبش توده ای به سمت و سويی ميرفت که بنيان                        

جناح موسوی و کروبی،         .  جمهوری اسالمی را بخطر بياندازد           
رنجور از استبداد جناح نظاميان و هراسان از انقالب، جلو نيروی             
اجتماعی، جنبش مردمی را که می توانست اهرمی برای تغييرات              

آنها با يک سياست روشن و استراتژی        .  واقعی جامعه باشد، گرفتند   
منسجم سياسی قصد داشتند حرکت توده ای ميليونها انسان معترض           
به کليت نظام جمهوری اسالمی را به نفع خود سمت و سو دهند، تا         
جائيکه مطالبات و خواسته های اين جنبش نقبی به تغييرات بنيادی              

جناح اصالح  .  و ساختاری مناسبات سرمايه جمهوری اسالمی نزند       
طلب انتظار داشت، مردم در مقابل استبداد بيش از سه دهه رژيم                  
سرکوب و استثمار سرمايه تمکين کنند، و با حمايت خود اين جناح              
را به قدرت برسانند، در حاليکه خود اين جناح جزئی از اين                            

چرا بايد فعاالن جنبش های               .  استبداد و رژيم سرکوب است              
اجتماعی و توده های مردم برای تحقق خواسته های آنها که همان                
تن دادن به اسارت و بردگی نظام سرمايه اسالمی است به اين يا                    

 آن جناح از حکومت پاسخ بدهند؟
دعوای جناحهای ارتجاعی      11همگی به خاطر داريم که در سال             

جمهوری اسالمی فقط بر سر قدرت بود و هيچ کدام از اينها توده                     

بهمين دليل زمانی که    .  های مردم را نمايندگی نميکردند    

جناح کودتاچيان قدرت را بدست گرفت و جناح                            

موسوی و کروبی را کنار گذاشت، جناح وا مانده از                  

قدرت ياد مردم و بی حقوقی اشان افتاد تا از اين طريق             

بار ديگر سوار بر موج توده ای ضرب شستی به                         

اما از شانس بدشان اين قضيه اهلل            .  حريف نشان دهند   

اکبر گويی و آرامش و سکوت چند هفته ای بيشتر به                  

طول نانجاميد و مردم و جنبش مردمی با توان و                           

پتانسيل باالتری ظاهر شد و رهبر و ديکتاتور را با هم             

زير سوال برد و خواهان آزادی زندانيان سياسی شد،               

تمثالهای سران رژيم به آتش کشيده شد، درو ديوار با                

شعارهای انقالبی آذين گرديد و شعار سرنگونی رژيم             

 . اينجا و آنجا در ميان اعتراضات خيابانی شنيده شد

جناح رانده شده از قدرت که غيرواقعی خود را جناح                

اصالح طلب نام گذاشته است، که بعدا به اين                                  

ميپردازيم، با ترس و وحشت از اينکه نتواند جنبش                    

توده ای را مهار نمايد، و پتانسيل موجود در جنبش کليت رژيم را                   

زير سوال ببرد، در نتيجه پيشروی و متشکل شدن هر چه بيشتر                      

سال زير سرکوب کل اين              39توده های معترضی که بيش از                

دستگاه حاکم، چه آنان که در قدرت مانده اند و چه اينان که از                             

قدرت به بيرون پرت شده اند بهمراه داشته باشد، فورا شروع به                      

التماس از رهبر و جناح نظاميان باقی مانده در قدرت کردند، و                        

هشدار دادند که کاری نکنيد که کل نظام و کليت جمهوری اسالمی                 

البته اين وحشت     .  مانند رژيم شاه به زباله دان تاريخ سپرده شود                

واقعی بود، اين پتانسيل برای رشد بيشتر حرکت برای يکسره کردن           

موجود بود، اما عدم تشکل و سازماندهی کارگران و ديگر نيروهای       

اجتماعی در اين جنبش مهمترين دليل بر خاموشی و عقب نشينی                    

 . اين اعتراض توده ای شد

 

 !امـيـدراهسـبـز،نـاکـامشـد
 بهزادبارخدايی
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شورای هماهنگی راه سبز اميد يک جريان هماهنگ و نيروهای                    

شرکت کننده در آن کامال يکدست نيستند، جمعی از جوانان متوهم                 

به سران جنايتکاران سابقه دار جمهوری اسالمی هستند و راه                         

جوانانی هستند  .  رهايی را کماکان در کنار اين شورا جستجو ميکنند         

که نقد به تاکتيکهای اعتراضی اين شورا دارند و راه حل مشکل را                

در پياده رو راه رفتن نمی ديدند و نمی بينند و معترض بودند که                        

چرا فراخوان به خيابان آمدن طرح نشده است و جمعی هم نقد به                      

همه .  شورا داشتند که چرا نوحه سرايی راجع به خشونت سرداده اند       

تا ...  شاهدند که کل اين رژيم با سرکوب، شکنجه، تجاوز، اعدام و               

به همين روز باقی مانده است، يکهو يک جناح ورشکسته ميخواهد              

با سازش و مسالمت جناح نظاميان و بسيجيان و در اصل ياران                       

ترس از تغيير پايه ای و اجتماعی،         .  ديرينه خود را سرعقل بياورند     

ترس از دگرگونی نظام و سيستم موجود و ترس از انقالب که در                    

دستور خود از ميان برداشتن نظام ستم و استثماراست را خشونت                 

 . ميداند

اينها جز افتخاراتشان است که بهشان گفته ميشود فتنه سبز و خود با               

اين .  افتخار از همين نام استفاده کرده و ميگويند که فتنه برپا ميکنيم              

صادقانه است که نام بيشتری از اين برروی خود نميگذارند، چون                

در مقابل جناح ديگرفقط مقداری عشوه و فتنه گری کردند و ديگر                  

جز اين هم نميتوان از اين جناح که دست در دست با جناح                        .  بس

ديگرسالها مشغول سرکوب، کشتار، اعدام، زندانی کردن و                             

 .   دستگيری بودند، کارديگری انتظار داشت

هم اکنون هم دو رهبر فتنه گر، موسوی و کروبی فقط محکوم شده                 

اند که در خانه خود باشند و يارانشان فرياد ميزنند که در شرايط                      

بدی بسر ميبرند وياران نيمه راه برای آنها کاری انجام نميدهند تا                    

اين هم از عجايب است، زندانهای ساخته شده اينها و                  .  آزاد شوند 

شرکايشان مملو از کارگران زندانی و زندانيان سياسی است و در                 

بدترين شرايط بسر ميبرند، فقر و بی خانمانی برای اکثريت جامعه               

بيداد ميکند و هزاران فجايع اقتصادی، سياسی و اجتماعی در اين                  

سال گذشته در جريان بوده است و اينها نگران حال اين دونفر                   34

! برخوردارند، هستند   ...  که در جای امن ازتامين اقتصادی و                     

ميگويند، موسوی اخيرًا در تماس تلفنی با خانواده اش خبر از اين                   

ادامه راه موسوی برطبق .  داده، کماکان به راه خود ادامه خواهد داد

آنچه که اعالم کرده، ادامه راه امام و نجات اسالم بود، که اين خود                 

بيش از هر چيزی گواه است که راه امام جز سرکوب و بی حقوقی                  

دقيقا همان راهی که اکثريت جامعه        .  مگر چيز ديگری بود و هست       

... را به بيکاری، فقر، اعتياد، فحشا، جنگ، زندان، شکنجه و                         

فالکت اقتصادی و سياسی  از زمان امامشان شروع شد و                  .  کشاند

 . بعد از او هم بدست همين جماعت بی وقفه ادامه يافت

بهمن در ميديای امپرياليستها به بحث گذاشته شد،                     22فراخوان   

متوهمين سبز تصور داشتند که مردم به فراخوان آنها گوش فرا داده             

فراخوان بی محتوا و لوث        .  و با سکوت در پياده روها قدم ميزنند            

شده اين جماعت بی جواب ماند و در بعضی از مناطق درگيريها و                

دستگيريهای صورت گرفت که در اصل ربطی به اين جماعت                       

نداشت، افرادی با ابتکارات فردی ظاهر شده و شعار دادند و                            

ميديای امپرياليستها در دوره های گذشته سعی کرد        .  اعتراض کردند 

که جنبش اعتراضی مردم که در عمل ربطی به جناح موسوی و                     

کروبی نداشت را به کاسه شکسته آنها بريزد، که طبيعتا برکسی اين             

همين ميديا تصور ميکرد که اين فراخوان                .  مسئله پوشيده نيست    

شروع حرکت مهمی خواهد بود، اما مات و متعجب از اينکه اتفاقی               

نيافتاد و پاسخی نگرفت، در مصاحبه های مختلفی که برای بررسی            

از اين فراخوان بی جواب مانده ترتيب داده بودند، يکی از                                   

طرفداران شورا به نام امير ارجمند ازتب و تاب نيفتاده و رضايت                 

و در مورد دليل       !  خود را از اين فراخوان بی جواب اعالم کرد                

سکوت و پياده روی در پياده روها را اين ذکر کرد که ميخواستيم                    

و بی پايه طرح کرد که        !  شهروندان هزينه کم در اين حرکت بدهند        

اين خزعبالت حتی مصاحبه کنندگان      !  پتانسيل بيشتری موجود است   

در اين مدت که       .  راست مديا را قانع نکرد، چه برسد به ديگران                

شورای هماهنگی راه اميد سبز تمام زور خود را ميزد تا کاری                        

انجام دهد، درون جمع خود مباحث زيادی از طرف طيف جوانانش             

صورت گرفت و غير جدی بودن فراخوان و اين حرکت را به                          

بهررو جماعت خودی درون اين      .  اشکال مختلف به نقد کشيده بودند      

جمع دستشان آمده بود که اينها ترس از به ميدان آمدن مردم دارند،                 

در واقع سياست دو جناح در برخورد با حرکت توده های مردم                        

تفاوتی با هم ندارد، فقط جناح موسوی و کروبی دلخوريشان رانده                 

 . شدن از قدرت در دستگاه سرکوب جمهوری اسالمی است

اين جناح جمهوری اسالمی که به اصالح طلبان لقب دارد، دنبال                   

تغييرات و به قول خود راه اندازی اصالحاتی در رژيم است تا                         

بتوانند، جمهوری اسالمی را حفظ کرده و با رفرم در رژيم طول                    

اينها برنامه اقتصادی و         .  عمر ننگين اين نظام را طوالنی کنند               

سياسی شان منطبق با منافع سرمايه و صاحبان سرمايه است و نياز              

در همراهی با ديگر دولتها و ارگانهای وابسته را برای ادامه حيات              

رفرم و اصالح طلبان اسالمی، دمکراسی و             .  ضروری ميدانستند  

آزادی اشان هم در چارچوب همين سياست معنی پيدا می کند؛ نه                     
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1صفحه  نشريه كارگر سوسياليست 

اين اشتباه محض     .  اصالح ورفرمی برای جامعه و يا شهروندان              

است که چنين تصور و انتظاری داشت که اينان قرار است بهبودی               

را به ارمغان بياورند، و برنامه های رفرمی آنها در حد احزاب سنتا   

رفرميستی عمل کند، و يا با  رفرم و اصالحات جامعه را از اينهمه                

خود همين رفرميستهای قديمی و احزاب        .  فقر و فالکت نجات دهند      

سوسيال دمکرات که زمانی پز دولت رفاه را ميدانند، شروع به پس              

گرفتن تمامی آن رفرمهای اجتماعی کرده اند و دوره اين گرايش                    

اينها امروز خودشان هم چنين ادعائی        .  مدتها است که سرآمده است     

اين کهنه کاران رفرميست اقدام به قلع و قمع کردن تمامی                 .  ندارند

امکانات اجتماعی کرده اند و برايش تز و تئوری صادر ميکنند و                   

توجيح اقتصادی و سياسی می آورند و دست در دست احزاب                           

راست و افراطی مشغول بيکارسازی، خصوصی کردن تمامی                     

اموال عمومی و فروش مدارس و مهد کودکها و بيمارستانها و خانه              

وای به حال طرفداران      .  هستند...  سالمندان و پست و راه آهنها و             

دوره اين   .  راستين امام که به عنوان اصالح طلب ظاهر شده اند                  

رفرم بازيها و احزاب رفرميست با اتمام جنگ سرد و از ميدان بدر               

شدن شوروی سابق و سرمايه داری به اصطالح دولتی سالها ست                 

گرچه که بورژوازی شکست يک نوع از سرمايه      . که تمام شده است

با گذشت زمان بر همگان         .  داری را شکست سوسياليسم جار زد          

آشکار شد که دنيای تو خالی که فرياد زدند تو زردتر از آن است که       

بتوان نظم نوين جهانی به آن ناميد، همان نظام گنديده را با بوق و                     

اما شکست   .  کرنا به خورد عده ای ساده لوح برای مدتی دادند                      

فجيعانه و بحران خانمان براندازسرمايه که کماکان در جريان است،          

امروز شاهد جنبشهای دولت    .  آبرويی برای آنها به جا نگذاشته است       

برانداز، شورشها، اعتصابات و اعتراضات وسيعی در سطح                         

جهانی هستيم و آنطور که شواهد نشان ميدهند، خاموشی در ميان                   

انگار شبح سوسياليسم،  بار ديگردر گشت و گذار است و                   .  نيست

 . دولتهای اروپايی و غيره به لرزه افتاده اند

بهررو اين سوء تفاهم اصالح طلبی را بايد در ميان جوانان ودنباله                

. روان ساده لوح از ميان برد           

همانطور که گفته شد، اينها               

اصالحاتی در چارچوب                   

مناسبات رژيم جمهوری                   

اسالمی ميخواهند و در                       

جستجوی جاه و مقامی در                 

قدرت و تامين منافع خود در            

همچنانکه آزادی   .  باال ميباشند  

و دمکراسی برايشان در ميان        

فرقه سرمايه داران و صاحبان      

سرمايه مد نظر است و قرار            

نيست از سرسوزنی از آزادی       

و دمکراسی عايد شهروندان           

همين رهبران اصالحاتی   .  شود

تا همين دو سال پيش در همين         

دستگاه سرکوبگر مشغول                

حمله به اعتصابات کارگری و      

به گردهمايی های کارگری             

بودند، فعالين کارگری                        

بيشماری را به زندان انداخته         

و به شديدترين شکلی درمقابل       

تشکلهای کارگری و غير قانونی ناميدن اين تشکلها ايستادند، حال                

که خود از قدرت بيرون گذاشته شده اند، فرياد زده ميشود که جناح                

. مگر شما داشتيد و داريد            .  ديگرتحمل احزاب ديگر را ندارند            

اصالحاتی ها هيچگاه حتی در حرف هم هيچ صحبتی از بهبودی                   

برای مردم نکرده اند و سوال اين است که اينها چرا لقب اصالحاتی              

بخود داده اند؟ همانطور که قبال گفته شد، اينها اصالح باال را مد                      

نظر دارند تا به سرمايه داران و صاحبان سرمايه نشان دهند که                       

منافع آنها را بهتر از جناح در قدرت تامين ميکنند و نه هيچ چيز                       

 . بيشتر

جواب اين اوضاع و شرايط ، هيچکدام از اين جناحها و باندهای                      

جمهوری اسالمی نيستند، اينها همگی امتحان خود را پس داده اند و              

اينها همان دسته ای هستند که انقالب مردم عليه نظام گنديده سلطنتی            

را با کمک دولتهای امپرياليستی در نيمه راه ربوده و به شکست                      

کشاندند و خود با بدست گرفتن ابزارهای سرکوب همان نظام                           

شکست خورده و ايجاد تغييرات اداری و جزئی، راه متوقف شده                   

 . رژيم شاه را با اسم جمهوری اسالمی ادامه دادند

و اين واقعيتی است که برای برون رفت جامعه از اين اوضاع                       

نابسامان و بشدت بحرانی روی کار آمدن اين جناح يا آن جناح                       

کارساز نيست، تنها جنبش های اجتماعی حق طلب و آزادی خواه                

در همراهی با مبارزۀ طبقه کارگر عليه نظام سرمايه داری می                     

توانند افق پيشروی برای برقراری حقوق مدنی و آزادی های                         

در ايران امروز نه طبقۀ متوسط محبوب          .  دموکراتيک را بگشايند   

نه .  اصالح طلبها، بلکه طبقه کارگر است که پرچم دار آزادی است     

راه حمايت انتخاباتی از اصالحگران حکومتی، بلکه تدارک برای            

انقالب عليه نظام سياسی و اقتصادی موجود يگانه راهی است که                

آينده سياسی ايران را نه اصالح طلبان و                  .  به آزادی می رسد       

 .متحدينش، بلکه سوسياليسم شکل می دهد
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مقاله حاضر بطور مشخص به نقش گرايشات موجود در جنبش                    
، و به ويژه عدم حضور اين            5811زنان بعد از جنبش توده ای            

 .جنبش در صحنه مبارزاتی امروز می پردازد
جنبش زنان در مقايسه با ديگر جنبشهای اجتماعی با دشوارهايی تا            

اين دشواری ها تا کنون موانعی در           .  به امروز مواجه بوده است       
ايجاد راهکارهای انقالبيش بوجود آورده، و بدين علت نتوانسته                   

جنبش زنان  .  اهداف و نقشه عملهای هدفمندش را بخوبی ايفاء نمايد         
از طبقات اجتماعی مختلف و متضاد تشکيل شده و گرايشات                           

هر يک از اين گرايشات راه حل و            .  مختلف را نمايندگی می کند      
. پالتفرمهای خود را برای حل مسائل اين جنبش ارائه می دهند                     

مشی ليبرالی در جنبش زنان، بنا به حضور مستقيم طبقه متوسط                  
در آن، از پايه مادی قوی تری برخوردار است و قدرت بيشتری                  

يکی از شاخصهای دست باال داشتن       .  در باز توليد خود داشته است      
اين خط مشی ليبرالی در جنبش زنان کمپين يک ميليون امضاء                     

و همچنين اين گرايش تالش نمود هژمونيش را بر جنبش                .  ميباشد
 . اعمال نمايد 11زنان در طول جنبش توده ای مردمی 

جنبش حاضر زنان محصول تحرکات وسيعی از زنان در طول                   
تا کنون ميباشد، که          75بيش از سه دهه يعنی از مقطع انقالب                 

زنان را درتجمعات وسيع به خيابانها به مبارزه دسته جمعی کشانده            
زنان در اين مبارزه خستگی ناپذير در طول اين سالها رژيم             .  است

در .  استبداد اسالمی را برای احقاق حقوق خود به چالش کشيده اند             
جريان اين مبارزه نسل جديدی پا به ميدان گذاشته که انقالب را                     
نديده و تجربه نکرده است، اما به يمن سواد و فرهنگ سياسی و                    
باال رفتن سطح آگاهی، و از همه مهمتر ظلم و ستم بی حد                                   
وحصری که به دليل جنس زن بودن بر آنها روا شده است، از                        
تکاپوی مدام و مبارزه برای برابری درحقوق فردی و جايگاه                        

در طول . اجتماعی خود و کسب آزادی لحظه ای از پای ننشسته اند
يک دهه گذشته با روی کار آمدن اصالح طلبان خط سياسی ای                     
تحت نام گرايش ليبرالی بر جنبش زنان تاثير گذاشته است، اين                      
گرايش سياست و راهکارهايی در پيش گرفته که همواره معطوف             
به اصالحات آرام و تدريجی ست و متکی به تغييرات در چارچوب 

 . قانون ميباشد
در طبقه متوسط يک قشر فعال و با سابقه ليبرال حضور دارند که                
تا به امروز نقش هژمونيک در اين جنبش داشته و تالش نموده اند               
بر مبنای قانونگرايی مدنی حرکت زنان را مهار نمايند، اما اين                     
جنبش و زنان مبارز و فعال در آن با پشت سر گذاشتن موانع سر                   
راهشان، از نوع قانونی و مذهبی، در عمل و در زندگی اجتماعی               
روزمره اشان، از پوشش و حجاب گرفته، تا تن ندادن به                                    
ازدواجهای اجباری و حق برابری در طالق، منع تعدد زوجات،                  
حق بدون قيد و شرط اشتغال، لغو قانون قراردادهای موقت کار و               
استخدام زنان و مردان با قراردادهای رسمی؛ رشد و اعتاليشان در 
عرصه های اجتماعی، هنری و آموزش عالی، اشتغال در حرفه ها      
و رشته های مختلف، و بکاربردن ابتکارعمل و يافتن راه حل های             
مناسب برای حل مشکالت مشترک روزمره اشان در محل زندگی             

اينها نشاندهنده پتانسيل   .  و کار، در هر عرصه ای جاری بوده است    
مبارزه زنانی است که بطور روتين در مقابل سرکوبهای استبداد                 

حاکم قدعلم نموده اند، و از طرف ديگر در تالش هستند با گرايش                
ليبرالی حاکم که قصد مهار کردن حرکتهايش را دارد، به مبارزه                 

 .برخاسته و برآن فائق آيند
حرکت فعال زنان بنا به ماهيت انقالبی بودنش توانسته در بسياری              
از موارد در مقابل تالشهای اصالح طلبان که می خواستند از اين                
جنبش به عنوان ابزاری برای به قدرت رسيدن خود يا حفظ قدرت               
رژيم اسالمی استفاده نمايند، و يا مانعی بشوند بر سر راه انقالبی                  

اين حرکت با يک جهت گيری سياسی درست              .  شدن آنها، بايستد   
بمثابه يک نيروی اجتماعی برعليه قوانين سرکوبگرانه زن ستيز               
جمهوری اسالمی و سلب حقوق فردی و اجتماعی زنان به مبارزه              

و بطور پيگير و مداوم در اعتراضات روزمره اش         .  برخاسته است 
مالک و معيارهای قوانين زن ستيزی را زير پا می گذارد و بر                      
اين تالش است که ارزشهای مترقی اجتماعی را به جای آن                             

 . جايگزين نمايد
زنان در سطح بسيار گسترده ای به خيابانها           11در جنبش توده ای     

در ابتدای شروع    .  ريختند و فعاالنه در اين عرصه شرکت نمودند          
جنبش عمومی تحرکات زنان متاثر از سياستهای اصالح طلبان                   
وجنبش سبز بود اما بمراتبی که جنبش به جلو صحنه می آمد و رو               
به جلو حرکت ميکرد از حيطه هژمونی قانونگرايان مدنی خارج                

. شده و خود سيستم نظام جمهوری اسالمی را به چالش می گرفت               
آن چه اتفاق افتاد اين بود که بخش بزرگی از زنان و بويژه                                
بسياری از نيروهای سابقا فعال در جنبش مدنی زنان به شکلی                       
گسترده و تعيين کننده در جنبش توده ای جاری شرکت کردند و                     
بخشی از آنها در طول اين مبارزه کوتاه مدت به اين نتيجه رسيدند               
که برای دست يابی به خواست های برابری طلبی و مدنی شان                      

آن ها با توانايی      .  دست کم نياز به تغيير ساختارهای سياسی است           
های معينی در جنبش اعتراضی توده ای شرکت کردند، با نقش                     

 8811بازنگریسوسياليستیبهجنبشزنان،بعدازجنبشتودهای
 سحرصبا
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19صفحه  نشريه كارگر سوسياليست 

فعال و انکار ناپذيزشان در راديکاليزه نمودن آن نشان دادند که                     
برای دست يافتن به برابری جنسيتی و حقوق برابر با نظم و                             
ساختار سياسی حاکم مواجه اند و اين مانع را بايد از سر راه                             

آن تحليل و نظری که حرکتهای اجتماعی برای کسب                    .  بردارند
حقوق مدنی را از مبارزه برای تغيير و تحوالت سياسی و                                 
اقتصادی جدا می ساخت و سعی می کرد راهکارهای خود را                        
ارائه دهد با اوج گيری و راديکاليزه شدن جنبش توده ای به چالش               

خط مشی ليبرالی که سياست خود را بر مبنای                            .  گرفته شد   
اصالحات آرام و تدريجی و با اتکاء به تغييرات قانون گرايانه                       
بنيان نهاده بود و انتظار ميرفت که در جنبش توده ای با همين                          
ملودی حرکت زنان را تحت هژمونی خودش به حرکت وادارد، با             
عروج يک جنبش توده ای روبرو گشت که مصمم به عبور از                       

جنبش زنان با يک واقعيت انکارناپذير روبرو شد،         .  نظام حاکم بود  
آنهم شرکت جمعهای گسترده ای از زنان بود که در ضمن اينکه                   
خود جزيی از اين حرکت راديکال بودند اما در سمت و سو دادن                  
آن هم نقش فعال داشتند و به اين ارزيابی رسيدند که راهکاری که                
بمدت يک دهه ست که در جلو صحنه تحت نام جنبش مدنی، قرار               
گرفته و وعده و وعيد می دهد و سعی کرده حرکات اجتماعی زنان 
را سازمان بدهد، قادر نيست اين جنبش را به اهداف برابری طلبانه 

جايگاه تازه ای      .  اش برساند  
که زنان در جنبش توده ای              
مردم ايران عليه ديکتاتوری         
نظام حاکم يافتتد تحولی کيفی        
در سير پيشروی جنبش زنان        
ايجاد کرد و همين موجب می        
شود دوران مسلط شدن خط           
مشی ليبرالی در جنبش زنان         
در ايران بدرجه ای رنگ               
ببازد، و راه کارهای ديگری        
که تا کنون کمتر به تصور              
می آمدند و يا دشوار می                   
نمودند ارائه داده شوند و                  

بعنوان .  امکان تحقق يابند          
مثال اين راهکارها عبارت            

زنان با شرکت خود در جنبش توده ای توانستند خواستهای            :  بود از 
مدنی و حقوقی اشان را به اين جنبش عليه ديکتاتوری نظام حاکم                  

. در جهت تغيير ساختارسياسی که آزادی را بدنبال دارد ربط دهند             
و نتيجه حاصل از اين حرکت زمينه را برای استراتژی                                      

در .  سوسياليستی، و ايجاد تشکلهای توده ای زنان فراهم نمايد                     
 .  پايينتر به اين راهکارها بيشتر پرداخته خواهد شد

اوج جنبش توده ای بسويی ميرفت که امکان تعرض به ساختارهای        
سياسی و اقتصادی رژيم را عملی می ساخت، اصالح طلبان و                     
ليبرالها در رودرويی با اين حرکت به وحشت افتادند و معادالت                   
آنها بر هم زده شد، تالش نمودند که جنبش مزبور از چارچوب                      
انتخابات فراتر نرود و از تعرض به ساختارهای سياسی ممانعت                

ترس آنها از اين بود با رشد جنبش توده ای طبقه کارگر              .  بعمل آيد 
و نيروهای راديکال به اين جنبش راه يابند و تمام طبقات متخاصم                
درگير در جنبش خواسته های دموکراتيک خود را مطرح نموده و              

. به يک نيروی اجتماعی بزرگی برعليه رژيم سرمايه تبديل شوند              
البته جنبش از حد و مرزی که آنها برايش تعيين نموده بودند فراتر               

رفت و آنها سعی داشتند آن را مهار نموده و به مرحله شروعش                    
 . باز گردانند

زنان با فعاليت چشمگير خود تا حدود زيادی خواست ها يشان را                
در جنبش جاری توده ای منعکس نمودند تا جاييکه جامعه را وادار             
کردند که نيرويشان را به شکل نيروی تعيين کننده ای به حساب                    
آورد و حقوق زنان را در زمره حقوق دموکراتيکی که خواست کل       

مبارزه زنان مبارز که طيف وسيعی از زنان        .  جامعه است برشمرد  
اقشار و طبقات مختلف را تشکيل ميداد و بطور مشخص زنان                       
کارگر هم بشکل پراکنده در اين جنبش حضور داشتند تا جايی پيش             
رفتند که شور و اراده خود را برای تغيير نظام سياسی حاکم نشان                
دادند البته اگر اين روند مبارزه ادامه می يافت ضرورت دست                      
بردن به بنيانهای اقتصادی سرمايه داری هم در دستور کار اين                     

بحران اقتصادی ای خانمان براندازی که            .  جنبش قرار ميگرفت    
جامعه ايران را در بر گرفته و به سرعت رو به افزون است،                          
سطح معيشت کارگران و زحمتکشان و توده های مردم را مورد                  

اين بحران   .  حمله قرار داده، و هر روز عمق بيشتری می يابد                   
اقتصادی، بحران سياسی جدی را بهمراه خواهد داشت، وتوده های           
زحمتکش مردم با مسائل و معضالت اجتماعی و اقتصادی بمراتب           

آن وقت نيروهای مبارز شرکت          .  دشوارتری روبرو خواهند شد      
کننده در جنبش توده ای و               
مدافعان خط مشی ليبرالی در       
جنبش مدنی زنان با اين                   
مواجه خواهند شد، که متحقق      
شدن حقوق مدنی مردم و                
برابری حقوقی زنان به رفاه        
و اقتصاد ربط مستقيم و جدی       
دارد، و برای دست يابی به           
حقوق مدنی مجزا يی که آنها        
ادعايش را دارند بايد به                   
ساختارهای اقتصادی دست         

 .برد
در جنبش توده ای، گرچه               
هژمونی گرايش ليبرالی                 
برحرکت زنان کامال                         
محسوس بود اما، زنان مبارز با حرکتهای ساختار شکنانه گامهای             

. محکمی در تضعيف و غلبه بر اين هژمونی بر می داشتند                              
حرکتهای موجود در جنبش، حاکی از اين بود که جنبشهای                              
اجتماعی و جنبش توده ای در تطابق با هم حرکت نموده، و حرکت             

اهميت نقش تعيين   .  خود را در يک منفعت مشترک دنبال می نمايند         
کننده ای که زنان مبارز در گسترش و راديکاليزه نمودن جنبش                    
ضد استبداد ايفا نمودند در آن بود که آنها انزوا طلبی سياسی و                        
اجتماعی زنان را در مبارزه با نظام زن ستيز درهم شکستند، و                    
اگر جنبشهای ديگر اجتماعی بويژه جنبش کارگری به عنوان يک               
طبقه در اين جنبش توده ای ظاهر ميشد در نتيجه زنان در                                  
اجتماعات بزرگ و فعال خود می توانستند متحدين خود را در                       
طبقات پيشرو جامعه و در تقابل با طبقات و اقشار مرتجع نظام                      
حاکم گسترش دهند و حرکت زنان را از سيطره هژمونی خط مشی     

واضح است اين    .  ليبرالی خارج نموده و آنها را به حاشيه برانند              
جريان ليبرالی امروز حاشيه ای شده و فعاليت زنان را هم در                         
سطح وسيعی به انزوای سياسی و اجتماعی سوق داده است، و                       
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ظاهرا اثری از فعال بودن زنان در سطوح مختلف جامعه بعنوان                
اين انزوا سياسی گرايش ليبرالی،     .  نمادی از اين جنبش ديده نميشود   

و به حاشيه رانده شدن آن نه به خواست واقعی خودشان بلکه در                    
سوال اين است که، فرض        .  تقابل با جناح حاکم اتفاق افتاده است           

کنيم حتی گرايش ليبرالی در جنبش زنان فعال شود و بدرجه ای هم      
نفوذ بدست آورند، چه راهی پيش پای جنبش زنان می گذارند؟ چه               
استراتژی سياسی ای را تبليغ می کنند؟ نهايتًا به اينجا رسيده که                     
بعنوان نيروی بازدارنده حرکتهای راديکال زنان را مهار نموده تا             
فراتر از اصالحات آرام مدنی پيش نروند، مبادا موجوديت نظام                  

 .حاکم جمهوری اسالمی را بخطر بياندازند
خط مشی اتخاذ شده گرايش ليبرالی بر اين مبنا است که شرايط                      
دستيابی به حقوق مدنی برابر برای زنان را جدا از تغييردادن بنيان    
های سياسی و اقتصادی مد نظر دارد و در کل حتی به آزادی بيان               

آنها معتقدند شيوه های      .  و عقيده و تشکل آن را بی ربط  ميداند                 
مبارزه در حال تغييرند و زمان انقالبات با خشونت بايد روزی                      

مردم بايد با آراء خود و از طريق مسالمت آميز بتوانند             .  خاتمه يابد 
سيستمی را کنار بگذارند نه از طريق دگرگون کردن بنيانهای                       

" اقتصادی که قطعا با خشونت روبرو خواهد بود نظرشان اين است     
که تحوالت در جوامع انسانی هر چه متمدنانه تر و انسانی تر                          
صورت گيرد و انسانها بتوانند خواستهای خود را بدون نابودی                     

چون هر قدرتی که با زور بر سر کار آيد،              .  يکديگر به پيش برند    
تحوالت اساسی بدون     .  هرگز اين ابزار را کنار نخواهد گذاشت             

خونريزی بايد ممکن شود و جوامع انسانی بايد مکانيسمهای                           
انسانهای متمدن بسوی     .  ديگری برای تحوالت اجتماعی پيدا کنند          

جوامعی ميروند که دولتها با جلب نظر مردم روی کار باشند نه                     
زمانی که اسلحه و زور حرف ميزنند، جايی برای               .  بزور اسلحه 

جنبش زنان پتانسيل تحول در          .  منطق و استدالل باقی نمی ماند           
مرد ساالری و زور و قلدری       .  مبارزات اجتماعی و مدنی را دارد      

پيوندی درونی دارند و مبارزه زنان سالهاست که آنها را به چالش               
حضور زنان تنها در شعارهايی که بر تامين حقوق زنان               .  ميکشد

پافشاری ميکند نيست، حضور آگاهانه زنان يعنی خط پايان کشيدن            
به هر شيوه خشونت آميز در مبارزه برای پيشبرد نظر، هر چند                    

. که ارتجاع حاکم در به خون کشيدن و تخريب آن تالش دارد                          
حضور اگاهانه زنان يعنی جلوگيری از خشونت و خونخواهی،                   
تقويت راههای انسانی و مدنی در پيشبرد مبارزه، دفاع از حقوق                 

 ."فردی، آزادی پوشش و سبک زندگی                                                                          
اما در فعاليت های      .  مدعيان اين خط مشی مخالف خشونت هستند          

روزمره اشان با دستگاه قضا يی و جزايی استبداد مستقيما                                
روبرواند و برای کوچکترين حرکتی در معرض دستگيری و                       
زندان و پرداخت وثيقه های سنگين ميباشند و عمال با خشونت                       
درگيراند، آنها شاهد پتانسيل در حرکتهای زنان و تحوالتی در                       
مبارزات اجتماعی و مدنی اند اما برای اين که زنان و مردان به                    
يک حقوق مدنی يکسان برسند، نيازی دائمی و پيوسته به آزادی                   

چنين نظرات و خط    .  عقيده و بيان و تجمع و متشکل شدن نمی بينند      
مشی تا کنون توانسته سطح مبارزه و فرهنگ سياسی و اجتماعی                
در جنبش زنان را تقليل دهد، از رشد رو به جلو اين جنبش کاسته                 

 .و آن را فرسنگها از عرصه مبارزه واقعی دور نمايد
از سردمداران اين خط مشی ليبرالی گرفته تا هوداران پر و پا                        
قرص آنها يک سياست مشترک ضد خشونت و مسالمت آميز را                   
در پيش گرفته و روی آن پای می فشارند، تبعيت آنان از اين                            

زمانی که  .  سياست حفظ مناسبات سرمايه جمهوری اسالمی است           
حرکت زنان در جنبش توده ای با يک پتانسيل قوی به ميدان آمد و                
تا جايی پيش رفت که قصد دست اندازی به ساختارهای سياسی                     
ديکتاتوری حاکم را داشت، اين خط مشی احساس خطر نموده و                   

تا .  سعی نمود اين حرکت را از مسير واقعی خود متوقف نمايد                     
جايی که اين حضرات ضد خشونت امروز در منازلشان حبس شده            
اند و تحت پيگرد قانونی قرار گرفته اند، مورد خشونت و تنبيه                       
همين حکومت سرمايه ايی هستند که با چنگ و دندان در حفظ آن                 

در حال حاضر برای رهايی از اين منجالب دنبال               .  تالش نمودند 
اين بار راه برون رفت خود را در             .  راه حل و آلترناتيو ميگردند      

در جنبش زنان   .  حمايت از امپرياليستهای غربی جستجو می نمايند        
از امپرياليسم   "  ياری گرفتن  "استقبال از سياستهای به اصطالح             

کمپين يک  "  آمريکا و اتحاديه اروپا، برخی از کنشگران جريان               
"  بوده که اعالم کرده اند         "  ميليون امضاء      را هر که     "  ازادی: 

و چشمشان را به مداخله نظامی آمريکا در               !  بياورد خوش است    
اين ها تا ديروز جلو جنبش توده ای مردمی که               .  ايران دوخته اند   

حرکت زنان بخش اعظم آن را تشکيل می داد گرفتند، امروز که                  
تحريمهای اقتصادی امپرياليستها توده های مردم را به فالکت و                   
فقر روز افزون کشانده و زمزمه های جنگ امپرياليستی از گوشه              
و کنار به گوش ميرسد اين دنبالچه های امپرياليستی مردم را به                    
همراهی نيروهای ناتو دعوت می کنند و الگو برداری از ليبی و                  
نقش نيروهای ناتو و امپرياليستهای اروپايی و آمريکايی بعنوان                   
يک نمونه مشخص و شکست خورده را تبليغ نموده و آن را تحت                 
تنها آلترناتيو راه رهايی از استبداد حاکم به مردم ايران ارائه                           

نوسان ميان سرخوردگی از جناح های حکومت و روی                .  ميدهند
آوری مجدد به آنها، نوسان ميان دنبالچۀ سياست امريکا شدن يا                     
دست شستن تام و تمام از عرصۀ سياسی و رو کردن به عرصۀ                    

، همه و همه در صفوف جريان ليبراليسم ايرانی بازتاب           "فرهنگی"
يک حقيقت عينی است وآن اين است که نمی خواهند و نمی توانند                
سياستی را اتخاذ نمايند که دست به ريشه ببرد و تغيير در                                   
ساختارهای سياسی و اقتصادی را خواستار شود که ضروری اند و 
بنا براين از پايگاه و نفوذ محکمی در بين توده های مردم                                    

اين چراغ سبز دادن به امپرياليستها در قالب يک         .  برخوردار نيست 
نگرش مخرب در بين بسياری از سخنگويان جرياناتی که زمانی                

جنبش "منتسب به کمپين يک ميليون امضاء و بعدها منتسب به                       
اينها که يک بخش از حرکت زنان را               .  بودند را می بينيم      "  سبز

شامل می شوند مشغله اشان اين است که تحوالت انقالبی روی                      
. ندهد و سرو کله طبقه کارگر و چپ در اين اوضاع پيدا نشود                        

نگرانی آن ها بيشتر از رو آمدن نيروهای انقالبی و سير اوضاع                  
 .به سمت انقالب است

در کل ما می دانيم ليبرال ها راه مسالمت آميز و بدون خشونت را                 
آنها معتقد به پيشروی جنبش ها با تکيه به نيروی                :  تبليغ می کنند   

اتحاد خود، عقب راندن عملی نظام سرکوبگر حاکم، کسب عملی                
آزادی های دموکراتيک و امتيازهای رفاهی نيستند، و تا جايی که               
بر بسترعينی يک بحران اجتماعی جنبش های اجتماعی قادر باشند           
نظام سياسی را سرنگون نمايند و ايجاد تغييرات بنيادی در                               

نام .  ساختارهای سياسی و اقتصادی را عملی کنند را نفی می نمايند      
اين استراتژی راه انقالبی است، و هدف ليبراليسم ايرانی با چنين                 

 .مختصاتی خصومت با انقالب است
مدعيان خط مشی ليبرالی با تمام قوا سعی نمودند ميسر جنبش زنان    
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12صفحه  نشريه كارگر سوسياليست 

را به نفع بورژوازی ايران که خود            11و جنبش توده ای مردمی        
هم يک بخش از آن ميباشند منحرف نموده و در مهار کردن آن                       

اما زنان با شرکت گسترده خود در جنبش مردمی          .  نقش ايفاء نمايند  
ايران نشان دادند که بدون وجود آنها و برابری و خواست های                       
حقوقی هيچ جنبشی دموکراتيک نخواهد شد و آنها بعنوان نصفی از         
جامعه بخصوص که يک بخش قابل مالحظه از اين جنبش را زنان            
کارگر تشکيل می دهند پای ثابت و بی چون و چرای هر تحرک و               
مبارزه ای برای رهائی از سايه شوم نظام ديکتاتوری اسالمی و                  

شرکت زنان کارگر   .  ايجاد جامعه ای مبنی بر برابری و آزادی اند         
در جنبش جاری باعث شد فعاليتهای سياسی و اجتماعی زنان وارد            
مرحله جديد مبارزاتی شده و تا حدودی خواست های مدنی و                          
حقوقی زنان را با جنبش توده ای عليه ديکتاتوری حاکم  و در                          
جهت تغيير ساختار سياسی برای کسب آزادی مرتبط کند؛ بازده                   
اين حرکت زمينه را برای استراتژی چپ درجنبش زنان فراهم می            
نمايد، در عين حال می تواند امکانی در اختيار پيشروان جنبش                     
زنان قرار دهد تا در سياست های تا کنونِی خود تجديد نظر نمايند                 
و مسير تازه ای در پيش گيرند؛ و سرانجام با حضور خود در                         
عرصه يک مبارزه سرنوشت ساز در جامعه حرکت زنان را                        
بسوی ايجاد تشکل های توده ای و اعتالی فعاليتهای اجتماعی و                   

 .سياسی در آن سهولت بخشند
همانطوريکه اشاره شد عدم دخالت طبقه کارگر در قامت يک طبقه            

اين فرصت را برای خط مشی ليبرالی ايجاد        11در جنبش توده ای 
نمود که هژمونی خود بر جنبش توده ای و حرکت زنان غالب                        

تنها مقابله با وضعيت      .  نموده و جلو اعتالی انقالبی آن را بگيرد            
موجود و فعال نمودن اين جنبش با دخالت طبقه کارگر امکانپذير                  

در اتحاد با طبقه کارگر است که چشم انداز حرکات متشکل              .  است
اين .  سراسری اين جنبش در مسير تازه ای قرار خواهد گرفت                    

چنين دخالتی از جانب جنبش کارگری از دو زاويه برای زنان                       
يکی اين که طبقه کارگر به عنوان نيروئی وارد                     .  اهميت دارد  

ميدان خواهد شد که در سطح عمومی قاطع ترين مدافع دموکراتيسم   
بی قيد و شرط و بی تزلزل در مبارزه عليه استبداد است و دوم                       
بخش وسيعی از طبقه کارگر زنان کارگر ميباشند که حلقه واسط                  
بين طبقه کارگر و جنبش زنان اند؛ و اين خود بزرگترين پشتوانه                 
در مبارزه برای کسب حقوق سياسی و مدنی برای جنبش زنان                      

اهميت ديگر آن در اين است که طبعا با ابزارهائی که طبقه               .  است
کارگر در دسترس دارد و زنان کارگر خود يک پای اين قضيه                      
هستند، مانند اعتصابات سراسری، شرايط جديد و امکانات تازه ای           
پيش پای جنبش های اجتماعی ديگر باز خواهد کرد و باعت                            
سهولت و سرعت در اتخاذ جهت گيری های مناسب اوضاع در                    

جنبش زنان بايد بر اين واقف باشد که تحقق           .  اين جنبش خواهد شد   
خواسته هايش در گرو تغييرات سياسی و اجتماعی ای است که                     

. عملی شدن آن تنها دراتحاد با جنبش کارگری امکانپذير خواهد بود 
چنين برآمدی از جنبش کارگری بر حرکتهای زنان تاثير خواهد                   
داشت و توده های زنان کارگر و زحمتکش را در ايجاد ظرف                       
مناسبی برای توده ای کردن حرکتهايشان ياری خواهد رساند؛ در               
چنين شرايطی زمينه برپا کردن تشکل های توده ای، آن تشکل                      
هائی که حضور زنان در جمعهای بزرگ جهت سازماندهی امور              
جامعه در همه عرصه ها بدون آن ها امکانپذير نخواهد گرديد،                     

و با اتکاء به اين مکانيزمهای از      . برای اين جنبش فراهم خواهد شد
پايين و دخالتگری و فعاليت کارگران و فعالين سوسياليست برای                
شکل دادن جنبش زنان بر بستر يک مبارزه انقالبی و اتحادش با                   
جنبش کارگری تضمين کننده حقوق مدنی و آزاديهای دمکراتيک               
زنان خواهد بود نه نقش نيروهای سرکوبگر ناتو به حمايت از                       

 . امپرياليستهای آمريکا و اروپا
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هزاران يونانی درشهرهای آتن و تسالونيکی در اعتراض به                          
. برنامه رياضت اقتصادی در اين کشور دست به اعتصاب زده اند            

پليس برای جلوگيری از هر گونه درگيری در خيابان ها مستقر                     
اين .  شده و حمل و نقل عمومی در اين کشور مختل شده است                        

اعتراضات پس از آن صورت می گيرد که کابينه يونان تدابير تازه          
رياضتی مورد درخواست صندوق بين المللی پول و حوزه يورو را 

پيش .  ميليارد يورويی تصويب کرد      589در ازای دريافت کمکی       
نويس اين اليحه اکنون بايد به تصويب پارلمان يونان و همچنين                    

لوکاس پاپادموس،  .  وزرای دارايی کشورهای اتحاديه اروپا برسد         
نخست وزير يونان هشدار داده که اين کشور در صورت عدم                        

هرج و   "موافقت با کاهش هزينه ها و عدم بازپرداخت بدهی با                     
 .  روبرو خواهد شد" مرج اقتصادی افسارگسيخته

به گفته ی سنديکاهای کارگری يونان، در حالی که رای گيری                       
برای اين طرح تا پاسی از شب در پارلمان اين کشور ادامه داشت،       
بيش از هشتاد هزار نفر در مقابل پارلمان يونان تجمع کرده و از                  

نمايندگان خواستند به اين     
برنامه ی رياضت                     
اقتصادی رای منفی                 

اين تظاهرات به       .  بدهند
دعوت سه سنديکای                 
بزرگ يونان برگزار شده    

تظاهرات روز         .  بود
فوريه           5۱،          يکشنبه
بزرگترين                      ۱95۱

اعتراض عمومی به                
های      های دولت         برنامه

يونان طی چند ماه گذشته      
بيش از سه      .  بوده است  

هزار پليس برای                        
جلوگيری از آشوب و             
برقراری امنيت در                  

های آتن مستقر              خيابان
  .شده بودند

بحران سرمايه داری جهانی و متعاقب آن ورشکستگی دولت                        
يونان به عنوان يکی از ضعيف ترين اقتصادهای حوزه يورو و                    

. اتحاديه اروپا، عامل اصلی اين اعتراضات و اعتصابات است                   
است، و     ۱991بحران مالی يونان در ادامه همان بحران بانکی                

اکنون بحران ارزی منطقۀ يورو، نتيجۀ طبيعی سياست های                           
نئوليبرالی است که از دهۀ هشتاد قرن گذشته آغاز شدند و برای                    
سر و سامان دادن به رونق سودآوری سرمايه راهی جز گسترش                

به علت بحرانهای شديد       .  عملکرد سرمايۀ بانکی و پولی نداشتند          
اقتصادی در يونان در طی سالهای گذشته کارگران و زحمتکشان               
بطور مداوم دست به اعتصاب و اعتراضات گسترده و همه جانبه               

اين اعتصابی که در طول اين دو هفته اخير ادامه دارد،                .  زده اند 
در اعتراض به وام دهندگان بين المللی يونان است که فشار را                       

خواسته های گروه   .  برای تشديد رياضت اقتصادی، افزايش داده اند      

اتحاديه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بين المللی         )سه جانبه   
برای رسيدن به توافق جهت دريافت يک کمک مالی به                        (  پول

شرط اين است،    .  ميليارد يورو در حال مذاکره است          589ارزش  
يونان بايد در وهله اول اين گروه را متقاعد کند اصالحات به تاخير 
افتاده را اعمال می کند و مجددا هزينه های عمومی را کاهش                         

خواسته های مطرح شده گروه سه جانبه از دولت                     .  خواهد داد  
هزار مورد اخراج     51درصد کاهش حداقل دستمزدها،       ۱9يونان،  

درصد کاهش پاداش حقوق بازنشستگی مد نظر                   51از کار و        
ميليارد يورو،    819بدهی عمومی دولت در حال حاضر            .  ميباشد

  .درصد توليد ناخالص داخلی اين کشور است 5۶9حدود  یيعن
در پی سياستهای رياضت اقتصادی، فقر و فالکت يونان را فرا                     
گرفته و ميليونها نفر از شهروندان اين کشور در فقرو فالکت                         

يونان که پنجمين سال رکود اقتصادی و بحران                  .  زندگی ميکنند  
بدهی را پشت سر می گذارد؛ در اين سالها ماليات، فقر و بيکاری                
در يونان رو به افزون بوده است بر اساس اعالم روزنامه                                 
کاتيمرنی يونان، فقر،             

خانواده را مجبور        199
کرده تا کودکان خود را         

خيريه       مؤسساتبه             
. بسپارند"  اس      او      اس"

اولين گزارش آژانس              
آمار يونان در سال                    

حاکی از آن است      ۱95۱
که حدود بيست درصد از     
شهروندان اين کشور که       
بيش از دو ميليون نفر             
هستند، در فقر کامل بسر      

 .ميبرند
اتحاديه اروپا و صندوق       

بين المللی پول راه حل           
ها و شروط خود برای           
اعطای وام به دولت                 

طرح “اين شروط و طرح تحت نام                  .  يونان را ارائه داده اند           
، مورد تصويب قرار گرفته، اين طرح سبب                ”رياضت اقتصادی  

کاهش حقوق مزد بگيران و بازنشستگان، باال رفتن سن                                     
بازنشستگی، باال رفتن ميزان ماليات بر دستمزدها و همچنين                         
برخی کاالها و لغو کامل پاداش ها و ثابت نگاه داشتن دستمزد ها                  

همچنين قرار است نهادهای اجتماعی       .  در سه سال آينده شده است       
که نقش تامينی و حفاظتی برای گروه های اجتماعی آسيب پذير                     
مانند کودکان، سالمندان و بازنشستگان را بر عهده دارند، در                         

در .  راستای صرفه جويی دولت، در هم ادغام و يا منحل گردند                  
واقع طرح رياضت اقتصادی و اجرای آن تهاجم وسيعی را به                       

 .  سطح معيشت کارگران و توده های زحمتکش وارد می نمايد
امروز بحران موجود در يونان را نمی توان جدا از بحران عمومی        
سرمايه داری که بحران اقتصادی جهانی می باشد دانست، اما                       
سوال اين است چه چيز اقتصاد يونان را اين چنين به ورطه سقوط               

 يـونـانسـمـبـلمـبـارزهومـقـاومـت
 شهراميوسفی
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14صفحه  نشريه كارگر سوسياليست 

کشانده است؟ سرمايه داران از کارگران می خواهند تا کدام بار                    
بدهی را با صبوری و رياضت کشی به دوش بکشند؟ در اين شکی          
نيست، کارگران يونان اين سرمايه ها را ايجاد کرده اند و اکنون با               
اسير شدن در چنگال قهر و بربريت سرمايه مجبورند همين آفريده             
های خويش را هر چه کار می کنند و هر چه توليد می نمايند به                       

فاجعه اين است که اضافه           .  سود همين سرمايه ها مبدل سازند            
ارزش هائی که کارگران به طور مداوم توليد می نمايند نرخ                           
سودهای آن نه برای سرمايه ها کافی است و نه سرمايه داران را                  

در همين راستاست که سرمايه داری جهانی از دهه           .  سيری پذيری 
ها پيش وسيع ترين حمله به سطح معيشت کارگران از                                          
بيکارسازيها تا حداقل دستمزدها گرفته، تا کاهش در درمان و                        
بهداشت، و آموزش و پرورش، و حقوق بازنشستگی را آغاز نموده   

شدت استثمار کارگران را بطور غير مترقبه ای باال برده، و           .  است
به همه جنايات و سبعيت ها دست زده است تا شايد نظام بردگی                      
مزدی را از بحرانی که با آن روبرو است حفظ نموده، شايد وقوع                

. بحرانها را به چالش کشيده و خود را از اين مخمصه نجات دهد                  
وقوع بحران ها محتوم است و سرمايه جهانی مدتهاست که با يکی              

. از شديد ترين بحران های تاريخ حيات خود دست به گريبان است              
سرمايه داری يونان با توجه به ويژگی                 
هائی که در تقسيم کار جهانی سرمايه،                 
داراست بيش از سرمايه اجتماعی برخی           
جوامع حوزه يورو فشار افزاينده بحران             

دولت سرمايه داری    .  ها را تحمل می کند      
ميليارد دالر در طول          ۴99يونان حدود     

چند سال وام گرفته است تا پاسخگوی نرخ     
سود دلخواه سرمايه ها و سرمايه اجتماعی        
اين کشور باشد و نگذارد چرخ بازتوليد و          

 .سودآوری سرمايه ها از حرکت باز ايستد
ميليون جمعيت و           55کشور يونان با           

اقتصادی ضعيف، متکی بر توريسم و                 
ترانزيت کاال، پنجمين وارد کننده اسلحه             

يا دقيقتر اشاره شود،           .  در جهان است      
اولين و بزرگ ترين وارد کننده اسلحه در          

و  قاره اروپا و کشورهای عضو ناتو،                 
دولت آلمان به عنوان سومين صادر کننده          
بزرگ اسلحه پس از آمريکا و                                    

مسئله .  اولين شريک تجاری يونان در اين تجارت می باشد      روسيه،
به اين شکل است که ما به شما وام می دهيم، شما از ما اسلحه می                  
خريد، سپس ما اصل وام و سودهای نجومی را از شما باز می                        

اين چنين است که اکنون مديران صندوق بين المللی پول، يا       . ستانيم
بانک مرکزی، يا وزرای کابينۀ فرانسه و آلمان، نه فقط دولت                        
يونان، بلکه کارگران و کارمندان يونانی را مسبب بحران يورو می 

و حتی روزنامه های دست راستی آلمان، کارگران و                     .  شمارند
مردم يونان را به تنبلی و بی عملی متهم می کنند، که می خواهند                   
از دسترنج مردم ساير کشورها استفاده کنند بدون اينکه زحمتی                    

وام های دولت يونان برای رفاه کارگران و توده های . متحمل شوند
زحمتکش صرف نشده تا به کارگران تنبل يونان امکان دهد که کم               

کارگر يونانی  .  کار کنند، دستمزد باال بگيرند، زود بازنشسته شوند         
بيشتر از کشورهای پيشرفته اروپايی از جمله آلمان و فرانسه                         
استثمار ميشود، و مزدی که دريافت می کند در سطحی کمتر از                   

اين نشاندهنده  .  دوسوم حداقل دستمزد کارگران اين کشورها ميباشد        
اين است که چه کسی کار می کند و چه کسی از سودهای                                    

 . ميلياردی نفع می برد
در مورد وام های دولت يونان، بدهی ای که دولت سوسيال                              
دموکرات يونان باال آورده بيش از هرچيز خرج فربه شدن                               
ثروتمندان و کليسايهای قدرتمند و دارايی های خارج از کنترل آن               

به همين دليل،      .  و بوروکراسی به غايت فاسد يونان شده است                  
کارگران و مردم معترض يونان در تظاهرات های خود، دولت و               

خطاب می کنند   "  دزد و خالف کار    "سياست مداران کشورشان را      
دارايی های کليسا، دفاتر مالی بانک ها و              و خواهان رسيدگی به     

اين بدهی های    .  اموال وزرا، نمايندگان و مديران مقام باال هستند            
دولت يونان نه تنها برای کارگران يونان هزينه نشده است، بلکه                   
فقط کمک نموده تا بانکهای فرانسوی و آلمانی به حيات خود ادامه               

 . داده و از ورشگستگی نجات يابند
  ازاعتصاباتيونانچهچيزیمیتوانآموخت؟ 

اعتصاب اخير در يونان، آزمون و تجربه ای مهم نه فقط برای                       
به .  طبقه کارگر آن کشور بلکه برای طبقه کارگر جهانی است                    

علت شرايط سياسی اروپا و نقش اقتصادی حاشيه ای اين                                  

کشورهيچ گاه سوسيال دموکراسی و رفرميسم نتوانسته اند نقشی را          
که در تخريب و اخته کردن اتحاديه های کارگری در اروپای                         
غربی ايفا کرده اند به طور کامل در اتحاديه های کارگری يونان                  
پياده نمايند و ويژگی اين اتحاديه ها اين است که بدرجه ای                                

همچنين، به دليل بحرانهای حاد نظام             .  راديکال عمل می نمايند       
حاکم و بی ثباتی جامعه بحرانهای اقتصادی با بحرانهای عميق                      
سياسی در آميخته و تا حدود زيادی کمک نموده فضای سياسی                      

ايده اعتصاب عمومی روحيه کارگران  و توده         .  مبارزاتی باز شود  
های مردم را باال برده، و در ضمن توان سازماندهی بخشهای                       

کارخانه های صنعتی، کارگاه ها و         :  مختلف طبقه کارگر از جمله      
را افزون تر کرده و اين           …  بخش های خدماتی و کشاورزی و          

مقاومت و مبارزه همه جانبه کارگران و توده های مردم قدرت                      
حرکتهای تود ه های    .  دولت و ابزار سرکوب آن را تقليل داده است         

در   Kilkisکارگر تا جايی پيش رفته است که کارگران بيمارستان             
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يونان با اشغال واعالم اعمال کنترل خود بر اين بيمارستان پاسخ                  
خود را به تمامی جناحهای بورژوازی يونان و حاميان بين المللی                
آنها از صندوق بين اللمی پول و بانک جهانی و ساير نهادهای                        

بنا به اخبار    .  به رساترين وجه ممکن دادند           مالی سرمايه داری      
رسيده از يونان اين کارگران در اولين بيانيه خود اعالم کرده اند                  
که تمامی بيمارستان را به طور کامل تحت کنترل کارگری خود                   

که اين خبر را منتشر کرده           Libcom.orgسايت  .  قرار داده اند   
است از قول کارگران مينويسد مشکالت عديده، عميق و پيچيده                    
سيستم بهداشت و درمان يونان و ساير سرويسهای مربوط به آن را             

 . نمی توان با راه حلهای تاکنون ارائه شده حل و فصل کرد
تالشهای هر دم فزاينده دولت بورژوازی يونان در روی آوری به               
سرکوب فاشيستی اعتراضا ت و مقاومت کارگران در سطح جامعه          
بطورعام و در بخش بهداشت و درمان بطور خاص کارگران اين               
بيمارستان را بر آن داشت تا با ارائه پاسخ خود در مقابل ناتوانی                   
بخشهای مختلف بورژوازی يونان در پاسخگويی به بحرانهای هر             
دم فزاينده ای که يونان را در آستانه سقوط محض قرار داده است،              

 . را بيش از پيش نمايان سازد
با اشغال بيمارستان و اعالم اعمال کنترل            kilkisاکنون کارگران    

مستقيم وشورايی خود ضمن پاسخگويی به مشکالت بيمارستان                   
مزبور، به سمبلی برای ساير توليد کنندگان نعمتهای مادی و                           

 . معنوی يونان تبديل شده اند
در چنين وضعيتی مقامات بيمارستان اعالم کرده اند چنانچه دولت             
از مسئوليتهای خود شانه خالی کند و خواسته های آنها را برآورده              
ننمايد، آنها برای کسب حمايت چه در سطح محلی و چه گسترده تر     

کارگران همچنين گفته اند که برای         .  به جامعه روی خواهند آورد      
حفظ و مراقبت از سرويسهای رايگان درمان و بهداشت عمومی و             
جهت براندازی دولت و سياستهای نئو ليبرالی آن به هر تالش                        

کارگران بيمارستان اعالم کرده اند که از       .  ممکنی دست خواهند زد   
روز ششم فوريه تا زمانی که حقوق حال و معوقه آنان پرداخت                     

آنها همچنين  .  نشود تنها سرويسهای اورژانس را فراهم خواهند کرد       
خواهان بازگرداندن ميزان حقوق و دستمزدها به سطح پيش از                     

با    kilkisاکنون کارگران     .  اجرای طرح تعديل اقتصادی هستند         
اشغال بيمارستان و اعالم اعمال کنترل مستقيم وشورايی خود                       
ضمن پاسخگويی به مشکالت بيمارستان مزبور، به سمبلی برای                

 . ساير توليد کنندگان نعمتهای مادی و معنوی يونان تبديل شده اند
در رابطه با اشغال بيمارستان در            "  ليتا زوتاکی     "  نامه ايی از       

دريافت شده است که به اين            ۱95۱فوريه       ۱0تاريخ چهارشنبه    
اين يک جنگ بر عليه همه مردم، بر عليه جامعه                 "  اشاره دارد    

آنهائی که  می گويند که وام های عمومی يونان متعلق به                     .  است
اين وام ها به مردم داده نشده        .  همه يونانيان است، دروغ می گويند      

اين وام ها نتيجه کار دولت هائی است که به بانکداران دادند                  .  اند
 . برای اينکه انسانهای عادی را برده سازند

وام ها برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران وساير کارکنان ،               
حقوق باز نسشتگان، و مخارج بيمارستانهای عمومی مصرف نشده          

حقوق ها، بيمه بازنشستگی و         .  دقيقن برعکس آن بوده است        .  اند
آنها واقعًا دروغ    .  مزايا و بهداشت ما به بانکداران داده شده است             

برعکس اينکه آنها حرف می زنند، آنها بهيچوجه مايل             .  می گويند 
 .نيستند که اجتماع از قرض و قروض آزاد گردد
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دولت ها و سياستمداران رشوه خوار و          )  آنها وام ها را به کمک          
به خود اختصاص داده و می دهند، بانکها يکی را بعنوان                 (  کثيف

نخست وزير به ما تحميل کردند که کارها را مطابق ميل آنها پيش                
نخست وزير ما لوکاس پاپا ديموس درهيچ انتخاباتی انتخاب           .   ببرد

او برگزيده بانک مرکزی اروپا و با پشتيبانی سياست              .  نشده است 
اين است مفهوم پديده ای      .  مداران رشوه خوار اروپا و يونان است        

 . در نزد آنها" دموکراسی"به نام 
بانکهائی که دولت ما به آنها اجازه       .  قرض ها طرح بانک ها هستند     

اين کار را داد که آنها اين اعمال را انجام بدهند و کلمات قشنگ و                 
وآنها که چنين می        .   وعده و وعيدهای توخالی تحويل ما دهند              

گويند، عماًل کاری می کنند که هستی حال و آينده ما، تمام دارائی                 
های عمومی را بفروشند و زندگی ما و بچه های ما و بچه بچه                        

ما هيج   .  هايمان را  به نيستی و نابودی بکشانند و گرو بگيرند                     
مسئوليتی در قبال وام ها و اين وضعيت نداريم بلکه کامآًل                                 
برعکس، آن انسانهائی مسئول هستند که بوسيله رشوه دادن به                       

 ."سياستمداران رشوه خوار کرور کرور ثروت اندوخته اند
امروز جامعه يونان متوجه اين قضيه است که بانکها چه نقشی                      
دارند و رابطه بين دولت و بانکها را دقيقًا زير نظر دارد که بانکها           

و کار ديگری در نظام سرمايه          برای سود آوری، مثل هر کسب            
وام دادن برای      .  داری، هدفشان سود بردن است          

دولت و  .  است"  سرمايه گذاری "بانک ها در حکم       
بانکها هر دو عامل اصلی اين بحرانها و اين همه                

 .فالکت و بدبختی هستند
با يک نگاه تحليلی به وضعيت طبقه کارگر يونان و           
تشکل هايش می توان به اين نتيجه رسيد که طبقه                
کارگر يونان با وجود داشتن اتحاديه هايش اما هنوز       
از آن ظرف تشکل راديکالی که خود کارگران                     
بتوانند رهبری و سازماندهی تمام امور و حرکتها              

اتحاديه ها به      .  را در دست بگيرند محروم است            
علت اعمال سياستهای سوسيال دمکراتها و                            
رفرميستی قادر نخواهند بود نقش واقعی تشکل های        

تمامی فراز و نشيبهای         .  کارگری را ايفاء نمايند        
طبقه کارگر يونان بدور از هر حزب راديکال و                  

اما فضای سياسی مبارزاتی           .  سوسياليستی است   
موجود و ادامه مبارزات زمينه را برای هر چه                   
راديکال نمودن آن آماده نموده، و فعالين کارگری و         
سوسياليست با بهره گرفتن از اوضاع پيش رويشان          
در امر سازماندهی توده های کارگر می توانند                     

 .بيشترين نقش را ايفاء نمايند
 

دستاورد شورشی که در حال حاضر در خيابانهای           

يونان موجود است، و طنين انداز صدای انسانهای            

گرسنه و بی خانمانی است که قربانی بحرانهای                  

سرمايه و فربه شدن سرمايه داران اند، رو به                        

افزون است، بيش از هر چيز نشان از پتانسيل                      

انقالبی طبقه کارگر برای به زير کشيدن نظام                       

بردگی مزدوری و چشم انداز رهايی طبقه کارگر              

در عصر بحران سرمايه داری، در         .  را دارا است   

دوره زوال نئوليبراليسم عوام فريبهای ايدئولوژيکی       

که ميخواهند آن را در قالب حقيقت جا بزنند و بطور روزمره                         

برای توجيه اعمال ضد انسانی به خورد توده ها داده می شود،                       

يونان و تجارب رو به جلو آن آموزه ای است برای آزمون های                     

نبرد طبقاتی آتی طبقه کارگر جهانی از خالل مسائل              .دشوار آينده 

و معضالتی خواهد گذشت که کارگران و سوسياليست های يونان               

يونان نشان می دهد که با             طبقه کارگر  .  اکنون با آن مواجه اند         

اعتصابات و اعتراضاتش علی رغم تحريف کردن حقايق و وعده              

و وعيدهای بورژوازی، پايه های اقتصادی و سياسی سيستم را                    

کارگران و زحمتکشان يونان به       .  چقدر آسان می توان فرو پاشاند       

حق تصميم گرفته اند تا در برابر موج تعرض سرمايه داری                           

و برای تداوم مبارزه و              .  مفلوک و ورشکسته ايستادگی کنند             

پيروزی در اين نبرد، ضرورت شورا و حزبی که به صورت                       

برای .  عينی در پيوند با سوسياليسم باشد ضروری و حياتی است               

کارگران و سوسياليست ها، پيروزی انقالب در گرو پيروزی                        

و آن به   .  استراتژی سوسياليستی در متن اين بحران اجتماعی است         

 .متشکل شدن هر چه وسيعتر توده های کارگر گره خورده است
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 09طبق خبرهای درج شده در مورد صنايع نساجی در جهان                          

. ميليون کارگران نساجی را زنان تشکيل می دهند                33درصد از    

گزارش بيانگر وضعيت اسفناک ميليونها کارگری است که                               

در قبال استثمار مضاعف آنها سودهای کالنی           کمپانيهای غول آسا      

کار در صنايع نساجی گوشه ای از جنايات                   .  به جيب می زنند       

سرمايه جهانی را نشان می دهد که  با به بند کشيدن ميليونها انسان                  

اين .  در بدترين شرايط کاری به حيات ننگين خود ادامه می دهد                    

گزارش پرده از راز و رمز نهفته صنايعی بر می دارد که                                    

انحصارات چند مليتی جهانی را بدنبال خود دارد و از پر سود ترين              

برای کسب و انباشت اين سرمايه های نجومی            .  صنايع دنيا ميباشد   

از جان و پيکر نحيف دختران و زنان جوان کارگری مايه گرفته                     

ميشود که در دخمه هايی که                   

مراکز توليدی ناميده شده به                   

وحشيانه ترين شکل استثمار                 

ميشوند و تحت اذيت و آزار                   

. جنسی قرار می گيرند                             

کشورهايی مثل جنوب شرقی              

آسيا، جنوب آسيا و آمريکای                 

التين بيشترين کارگران نساجی          

جهان را به خود اختصاص داده          

انحصارات چند مليتی توليد        .  اند

پوشاک با ايجاد شرکت های                  

توليدی وابسته در اين کشورها            

نيروی کار زنان را با                                 

دستمزدهای بسيار پايين، ساعات      

کار طوالنی و حداقل امکانات و         

عدم ايمنی محيطهای کاری به              

شرکتهای توليدی  .  کار می گيرند   

بزرگ به شکل شرکتهای زنجيره     

ای هستند که تعداد زيادی زير              

مجموعه از شرکتهای توليدی              

کوچکتر در پيرامون خود دارند که توليدات مرحله ای را انجام                       

درهمين کارگاههای زنجيره ای است که نيروی کار زنان               .  ميدهند

به شديدترين شکل ممکن مورد استفاده قرار می گيرد و دستمزدی                

در سطح گرسنگی به کارگران پرداخت می شود و حتی قوانين کار              

ارتجاعی سرمايه که ضد کارگری بودن آن بارها و بارها در اين                   

عمق فاجعه  .  کشورها به اثبات رسيده است، هم به اجرا در نمی آيد             

و بردگی مزدی در اين کارگاههای توليدی غير قابل تصور است، تا   

شرکت "  آنجاييکه به دستمزدها بر ميگردد، دستمزد کارگران در               

معموال به اندازه پنج دهم درصد يا حداکثر               "  های توليدی واسطه    

. يک درصد قيمت لباسی است که در فروشگاهها بفروش ميرسند                 

بيمه ناشی از حوادث در اين شرکتها و مراکز توليدی موجود نيست              

و کارگران مجبورند هزينه عدم رعايت اوليه ترين شرايط ايمنی                   

 .کار را با جان خود بخرند

يکی از مراکز پر سود که با کار بشدت ارزان زنان کارگر همراه                   

صنعت نساجی بنگالدش از       .  است صنايع پوشاک بنگالدش است         

اين .  دهه هفتاد قرن بيستم به اين سو رشد تصاعدی داشته است                      

بخش اکنون هشتاد درصد صادرات هجده ميلياردی اين کشور را                  

 در حدود .  تشکيل داده و منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور است              

درصد توليد و صادرات لباس متعلق به انحصارات زنجيره ای              72

هستند که  ...  و."  ام.  اند.  ها  "  و"  کی ک   "  بين المللی بخش پوشاک     

باالترين سود خود را از دستمزد های بسيار پايين کارگران بخش                   

صنايع نساجی نقش درجه اول را      . نساجی بنگالدش بدست می آورند

در اقتصاد بنگالدش دارند بهمين دليل در حدود چهل درصد نيروی             

کار کشور که بيشترين درصد آن زنان ميباشد را جذب رشته های                  

نود درصد از نيروی کار سه و نيم ميليونی                   .  نساجی کرده است    

بخش اعظم اين کارگران      .  بخش نساجی را زنان تشکيل می دهند           

دختران جوانی هستند که سن               

. شان از چهارده سال به باالست        

زنان کارگر با اين شرايط  کار            

شاق و طاقت فرسا قادر نخواهند       

بود طوالنی مدت به کار ادامه             

عارضه های اين نوع کار       .  دهند

صدمات جبران ناپذيری به جسم       

و روان زنان کارگر وارد ميکند،  

کارگران بويژه از نظر بينايی و         

ستون فقرات دچارآسيبهای جدی      

زنان آسيب ديده بدون         .  ميشوند

حق بيمه درمانی و بازنشستگی          

توسط کارفرمايان به عنوان                 

کارگرانی که نمی توانند بازدهی       

کاری يک کارگر سالم را داشته         

 . باشند از کار اخراج می شوند

اخيرًا در کشورهای پيشرفته               

صنعتی خريداران اين البسه                 

برايشان سوال بر انگيز شده                 

اين توليدات مرغوب کجا       .  است

و تحت چه شرايط کاری و توسط چه کسانی به بازارهای                                     

کشورهای غربی سرازير ميشود؟ توليد کنندگان اين لباسهای زيبا و            

فريبنده که از جان و هستی اشان مايه می گزارند ميليونها کارگر                    

زنی هستند که هيچ وقت اجازه ندارند از دسترنج و توليدات خود                     

نظام بربريت سرمايه اين کارگران ارزان زن را با              .  استفاده نمايند 

نهايت شقاوت و بيرحمی بکار می گيرد تا جوابگوی بازارهای                       

البته پاسخ اين سوال را کارگران           .  انحصاری سرمايه داری باشد      

نساجی بنگالدش و در راس آنها دهها هزار زن کارگر يکسال                         

گذشته با اعتراضات و اعتصابات خود برعليه بربريت مزديشان به            

دهها هزار کارگر زن به خيابانهای داکا              .  گوش جهانيان رساندند    

ريختند، با اعتصاب سراسری خود کار مزدی را متوقف نمودند،                  

در مقابل هجوم وحشيانه پليس سينه سپر کردند کشته و زخمی                          

دادند، و با صدای رسا به سرمايه داران محلی و جهانی اخطار                        

دادند که قادر هستند حقوق حقه خود را از حلقوم اين جانيان بيرون                

 . بکشند

 استثمارزنانکارگرنساجیاوجبربريتسرمايهجهانی
 سحرصبا
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11صفحه  نشريه كارگر سوسياليست 

اکثر اين کارگران زن نساجی از کشورهای ديگر آسيايی و زنان                   

جوانی ميباشند که به هند، چين يا بنگالدش در جستجوی کار                             

مهاجرت می کنند و برای بقاء خود و خانواد ه اشان مجبورند به اين               

اين زنان هفته ای هفت روز بر روی خط     . بربريت سرمايه تن بدهند

توليد زنجيره ای کار کرده و اغلب اوقات آنها را وادار به اضافه                     

اين زنان کارگر به عنوان     .  کاری، بدون دريافت دستمزد، می نمايند      

زن دائما مورد تبعيض جنسی در محيط کار خود قرار می گيرند،                  

در برابر کار برابر با مردان دستمزدی کمتر از آن ها دريافت می                  

کنند و بطور دائم از طريق کارفرماهای خود تحت اذيت و آزار                       

يکی از شاخصهای مهم کار          .  جنسی و مجازات قرار می گيرند           

بردگی مزدی در اين نساجيها نابرابری دستمزد بين زنان و مردان               

کارفرمايان استخدام کارگران زن را به کارگران مرد          .  کارگر است 

بشرطی که مخارج مرخصی زايمان و شيرخوارگاه        )ترجيح ميدهند   

، عماُل و آگاهانه با مشاهده يک         (را نداشته باشد  ...  و مهد کودک و      

سری ويژگيها در کارگران زن به اين تمايز بين کارگران زن و                       

آنها کارگران زن را از آن جهت برای کار در اين . مرد دامن ميزنند

صنايع ترجيح می دهند که منظم تر            

هستند و احتمااًل به شرايط نامناسب            

کار راحتتر تمکين می نمايند و با                 

دستمزدی کمتر از دستمزد مردان              

البته از نيروی کار زنان      .  کار ميکنند 

با هر پيشرفتی در صنعت و                            

تکنولوژی برای سود آوری بيشتر             

سرمايه استفاده شده و در اغلب                     

مواقع از وجود زنان کارگرعليه                 

کارگران مرد که مزد بيشتری به آنها        

 . تعلق می گيرد استفاده ميشود

رشد اقتصادی در صنايع نساجی                 

کشورهای آسيايی بسيار سريع و قابل      

اين آهنگ سريع رشد       .  توجه ميباشد  

اقتصادی از قبال استثمار نيروی کار       

ارزان بويژه نيروی کار زنان و                   

در اين    .  کودکان ممکن شده است          

کشورها نيروی کار زنان بخش                   

شکوفايی سرمايه داری بر     .  بزرگی را در بازار کار تشکيل ميدهد         

مبنای استثمار نيروی کار ارزان زن به اين معنا است که زنان در                  

برابر استثمار و ستم سرمايه داری کم حقوق تر و بيدفاع ترند و                        

زنان و مردان کارگر از يک اتحاد مشترک طبقاتی برای تحقق                       

  .برابری برخوردار نيستند

فعاليتهای اقتصادی و توليدات اين صنايع نساجی بر محور صادرات    

است و توليدات صادراتی باالترين رقم سودآوری را برای سرمايه              

بيشتر کارگران توليده کننده اين اجناس زن می             .  داران رقم ميزنند   

 .باشند

بردگی کار در اين صنايع بقدری باال است که توجه تعدادی از                          

انجمن و سازمانهای حقوق زنان را به وضعيت دشوار شرايط کار               

يکی از  .  اين زنان و عدم استاندارد محيطهای کار جلب نموده است            

اين انجمن عضو کارزاری      :   اين انجمنها انجمن حقوق زنان است        

)  ث.  ث.  ث"کارزار لباس های تميز        "بنام    ".Clean Clothes 

Campaign  ) اين کارزار شبکه ای بين المللی  است که            .  می باشد

سازمان تشکيل شده و برای بهبود شرايط کار در                  399از حدود    

اين .  کارخانه های توليدی در نقاط مختلف جهان مبارزه می کند                   

شرکت توليدی وابسته به انحصارات جهانی چند                 12کارزار از     

مليتی در رشته پوشاک خواسته است که درباره شرايط و محيط کار             

و ساير جوانب مربوط به کارگران شاغل اين واحدها، اطالعاتی در           

شرکت توليدی تنها هفت شرکت با        12از . اختيار کارزار قرار دهند

دادن اطالعاتی در ارتباط با شرايط و محيط کار موافقت نموده و                    

 . هشت شرکت ديگر با ارائه هر گونه اطالعات مخالفت کردند

، (Diesel")ديزل"شرکت هائی که مارک های معروفی چون                      

، (Jeans Fritz")جينز فريتز    "  ،(Hugo Boss")هوگوبوس"

توليد کرده و زير مجموعه      (Wrangler" )ورانگلر"و  (  Lee")لی"

هستند، در شمار شرکت هائی هستند که از           (  VF")اف.و"انحصار  

دادن هر گونه اطالعات در باره شرايط و محيط کار کارگران                         

از انحصارات غول آسا  در رشته           (VF")اف.و. "اجتناب کرده اند   

نورد .د"لباس در جهان ميباشد که مارک های بسيار معروفی مثل                 

 . به آن تعلق دارند( The Nord Face")  فيس

توليدات اين نساجيها به بهترين شکل ممکن و با مارکهای معروف                

از طريق اين شرکتهای غارتگر به          

بازار مصرف جهانی ارائه داده                 

همين :  بعنوان مثال         .  ميشود

که "  اف.و"انحصارات غول آسا            

عرضه کننده مارکهای بسيار                       

معروف است از دادن اطالعات                 

شرايط کاری اين مراکز توليد ی                

علت اين امر هم       .  خوداری می کند    

کامال واضح است که شرايط کاری          

در دخمه ها يی که محيط کار ناميده           

ميشود بقدری غير انسانی و از                    

استثمار وحشيانه برخوردار است که      

انعکاس هر نوع خبر و اطالعات در     

اين زمينه چهره کثيف سرمايه را               

بيشتر در انظار جهانيان افشاء می            

نمايد، و از طرف ديگر اين                            

اطالعات کمک خواهد نمود که اين          

بردگی سرمايه علنی شده و توجه               

طبقه کارگر جهانی را به اين نوع شيوه استثمار معطوف نمايد و                     

باعث اعتراضات و افشاگريهايی در سطح جهانی شود، در نتيجه                 

 . باعث خواهد شد از اعتبار اين  شرکتها کاهسته شود

اين انحصارات چند مليتی بخش اعظم سرمايه جهانی را شامل                        

ميشوند و برای سرمايه داران کمترين هزينه را دارند، و با سود                      

بورژوازی آگاهانه برای ممانعت از            .  آوری بااليی همراه است        

متشکل شدن و حرکتهايی از پايين توسط کارگران سعی در ايجاد                   

نهادها و سازمانهايی از باال نموده است که ظاهرًا تالش می نمايند                 

اهداف و برنامه های خود را برای بهتر نمودن شرايط کارگران از               

اما اين سازمانها و نهادها کامال در خدمت          .  نظر حقوقی بکار گيرند   

به بورژوازی جهانی و اخته کردن حرکتهای طبقه کارگر جهانی                  

. ان"نمونه مشخص اينها را می توان       .  شکل گرفته و عمل می نمايند     

انجمن حقوق   "و يا همين نمونه مشخص          ."  او.  ال.  آی"و   "جوها  

يا بطور مشخص تر برای تغيير اين وضعيت               .  را نام برد    "  زنان

در ژوئيه امسال پروژه ای تحت          (  نهاد آلمانی  ) Femnet "فمنت"

مطالعه برای      -سهم عادالنه  ") Fair Schnittفير شنيت      "  نام   
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نيرو .  شروع کرده است   (  صنعت مندی مبتنی بر عدالت اجتماعی         

های جوان در صد مرکز مربوط به رشته نساجی تحت آموزش                       

اين کارزار می خواهد نيروهای تحت آموزش         .  قرار خواهند گرفت  

را نسبت به شرايط کار در کشورهای توليد و صادر کننده صنايع                   

بدين ترتيب   .  نساجی نسبت به شرايط کار، محيط کار حساس کند                

آگاهی الزم و توجه برای رعايت شرايط اجتماعی محيط کار مورد              

 .توجه قرار گيرد

بورژوازی جهانی با بکار گيری اين نهادها و سازمانهای تحت                      

سيطره اش ميخواهد از تشکلهای واقعی کارگران توسط خود                           

اين سازمانها و نهادها ساخته و پرداخته           .  کارگران جلوگيری نمايد   

دست امپرياليستها می باشند، برای توهم پراکنی بين کارگران و                     

. معرفی خود بعنوان نهادهای حمايتی کارگری، سازمان داده شده اند     

اينها دقيقا با اجرای اهداف و سياستهايشان که منحرف کردن و مهار    

کردن حرکتهای کارگری می باشد در خدمت به منافع بورژوايی                   

 .عمل می کنند

سرمايه داران با بکارگيری ميليونها زن کارگر صنايع نساجی،                     

برای بار آوری بيشتر کار و انباشت ارزش اضافی با استثمار                          

کاهش مطلق مزدهای حقيقی، افزايش     :  مطلق  اين کارگران از جمله     

ساعات روزانۀ کار، افزايش شدت کار بدون سرمايه گذاری، کاهش       

روزهای تعطيل، استثمار کار کودکان، پرداخت مزد کمتر به زنان              

کارگر نسبت به مردان برای کار برابر، بهره برداری از نيروی                    

کار ارزان در کشورهای ديگر، اعمال تبعيض به کارگران مهاجر،            

و غيره، و افزايش نرخ استثمار از طريق باال بردن بارآوری کار                  

 .بهره می گيرند

کارگران بنگالدش که نود درصد آنان را زنان کارگر تشکيل                           

دهند، در توليد يهای نساجی کار می کنند که صاحبان اين صنايع               می

شرکتهای چند مليتی غربی ميباشند، در شرايطی طاقت فرسا به کار            

محل کار آنها  اطاق های تنگ و تاريکی است که                   .  اشتغال دارند 

آنها ناچارند در گرما و تاريکی       .  کارگران در کنار هم چيده شده اند        

و هوای کثيف بدون حداقل شرايط بهداشتی کار کرده و به طور                       

هميشگی در معرض گرد و خاک پارچه ها و مواد شيميايی کارخانه     

اين زنان حتا از آب آشاميدنی سالم در محيط کار            .  قرار داشته باشند  

داغ خود محروم بوده و گاه مجبور به بيش از چهارده ساعت کار با               

اين شرايط و موقعيت کاری تنها به کارگران        .  اند  حداقل دستمزد بوده  

نساجی بنگالدش خالصه نميشود بلکه تمام کارگران صنايع نساجی            

بويژه در کشورهای آسيايی، آمريکای التين و جنوب شرقی آسيا را             

کارگران زن رشته نساجی معموال بعد از سال ها            .  هم شامل ميشود  

کار طاقت فرسا در شرايط غير بهداشتی پير، فرسوده  و بيمار می                

آن ها که فاقد هر گونه بيمه درمانی هستند توانائی کار را از                .  شوند

دست داده و بدون دريافت بازنشستگی به ازای سالهائی که کار کره             

 . اند، خانه نشين می شوند

در بنگالدش اگر چه زنان در مراحل اول شکل گيری صنايع                            

نساجی و گسترش آن برای نجات خود و خانواده اشان از گرسنگی               

و رهائی چاره ای جز اشتغال در اين صنايع نداشتند و بيشتر از                        

مردان تن به استثمار خشن و بيرحمانه سرمايه داران محلی و                           

انحصارات بين المللی آنها داده اند اما با گذشت زمان زنان سعی                     

نسل های  .  نموده اند تغيير و تحولی در شرايط خود بوجود بيآورند             

جديد کارگران زن که بدرجه ای از تحصيالت برخوردار بوده و با               

بکارگيری تجارب مبارزات والد ينشان با آگاهی و هوشياری و در               

عين حال روحيه رزمنده تری با مسائل محيط کارشان برخورد می              

به اعتراض به شرايط دشوار و غير قابل تحملشان کارگران                .  کنند

به اعتصاب سراسری        1310زن نساجی بنگالدش در مرداد ماه             

اکثريت کارگران نساجی بنگالدش را زنان       از آنجاييکه   .  دست زدند 

تشکيل می دهند و بخش بزرگی از تظاهر کنندگان زنان کارگر                       

پس از چند ماه اعتراض و اعتصاب کارگران نساجی دولت              .  بودند

بنگالدش را ودار به عقب نشينی و تن دادن به تعدادی از خواسته                    

درصدی کارگران      29دولت افزايش حقوق          .  های خود نمودند      

اما اين بخشی از خواسته های کارگران            .  بنگالدش را اعالم نمود     

. است که متحقق شده است و کارگران بنگالدش به آن راضی نيستند            

 11دولت و کارفرمايان پذيرفتند که حقوق کارگران از ماهيانه از                 

کارگران نساجی در بنگالدش تقريبا     .  يورو افزايش يابد    32يورو به   

متوسط حقوق ماهيانه يک کارگر      .  کمترين دستمزد را در دنيا دارند      

بنگالدشی حتی پس از افزايش پيشنهادی دولت معادل پنجاه برابر                 

کمتر از متوسط حقوق يک کارگر اروپائی و هزاران برابر کمتر                  

  .از درآمد مديران و سهامداران بزرگ کمپانيهای بزرگ لباس است

اين توافق دولت فقط با پنجاه درصد افزايش دستمزد خشم کارگران              

. حقوق تعيين شده تکافوی زنده بودن را هم نمی دهد            .  را برانگيخت 

يورو در    22تاکا يعنی تقريبا      2999اتحاديه های کارگری تقاضای     

بعد از اين توافق دولت تظاهراتهای گسترده ای از            .  ماه کرده بودند  

طرف کارگران در مخالفت با تصميم دولت و کارفرمايان در نقاط                

اين اعتراضات با يورش نيروهای ضد        .  مختلف شهر داکا انجام شد     

نزديک به ده هزار      .  شورش، گاز اشک آور و باتوم پاسخ گرفت             

دهها نفر از کارگران         .  کارگر در اين اعتراضها شرکت داشتند             

کارگران حمله پليس را بی     .  دستگير شده و تعداد زيادی زخمی شدند      

در آن فاصله    .  جواب نگذاشتند و چند مامور پليس نيز زخمی شدند            

 .بسياری از کارخانه های نساجی و پوشاک تعطيل شدند

اگر چه  با آزادی تشکل های کارگری در بنگالدش هم از سوی                        

سرمايه داران و هم از سوی دولت بشدت برخورد می شود اما با                     

وجود اين زنان توانسته اند برای ايجاد تشکل های خود به طور                        

و يک مبارزه طبقاتی گسترده و هماهنگ را          .  فعال وارد عمل شوند   

پيش ببرند و تن صاحبان اين شرکت ها را که هر ساله ميلياردها                      

مبارزه .  يورو سود از حاصل کار شان بدست می آورند بلرزانند                 

کارگران زن بنگالدش سمبلی از يک مبارزه واقعی و طبقاتی بر                   

اين .  عليه سرمايه، فقر و فالکتی است که به آنان تحميل ميشود                       
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مبارزه  برعليه عدم ايمنی محيط کار و کارگرانی که به اين دليل                     

جان خود را از دست داده اند، بر عليه به استثمار گرفتن کودکان به               

کار بردگی، شکنجه و آزار کارگران، آزار و سوء استفاده جنسی                  

که در موارد زياد برای کارگران زن و کودک اتفاق افتاده، در کل                 

اين شورش دهها هزار کارگر زن و مرد بنگالدشی برعليه نظام                    

آنها چرخهای توليد سرمايه را با نيروی        .  بردگی سرمايه داری است   

به اتکاء و ايمان به نيروی           .  آگاهی و طبقاتی خود متوقف نمودند          

طبقاتيشان و اينکه تنها متشکل شدن چاره کار است بزرگترين درس           

تاريخ را به سود جويان سرمايه دادند، با اعتراض و اعتصابات                      

چندين ماهه در مقابل حمالت پليس سرکوبگر ايستادند، مورد                          

ضرب و شتم قرار گرفتند، زخمی و کشته شدند اما به اين                                     

جنايتکاران و مزدوران سرمايه ثابت کردند بدون کارگران آنها                     

گرچه مبارزات کارگران        .  نخواهند توانست کاری پيش ببرند               

بنگالدشی  ودر راس آن زنان موفق نشد ه اند به تمام خواسته های                  

خود از جمله به ميزان افزايش دستمزد ی که می خواستند دست                       

اما اين حرکت عظيم تا اينجا       .  يابند و اين مبارزه همچنان ادامه دارد       

اين موجب شده است که     .  هم دستاوردهادی مهمی بهمراه داشته است     

افزايش دستمزد به سرمايه داران محلی و انحصارات جهانی تحميل           

در بستر اين مبارزات طبقاتی زنان کارگر بنگالدشی نه فقط              .  شود

سرمايه داری خودی و بين المللی بلکه تبعيضات جنسی يک جامعه             

 . سنتی و عقب مانده را نيز به چالش کشيده اند

يکی از دستاوردهای مهم اين حرکت اين است که زنان کارگر در                  

رشته نساجی ضرورت متشکل شدن و داشتن تشکل های کارگری               

را در اولويت خود قرار داده و به اين نتيجه رسيد ه اند که مبارزه با          

شرايط غيرانسانی و همچنين تبعيضات جنسی حاکم بر محيط                          

. کارشان به صورت قطعی در گرو ايجاد تشکلهای کارگری است               

تجربه نشان می دهد زمانی که زنان کارگر در تشکلهای کارگری                 

متشکل می شوند می توانند برای احقاق حقوق خود و تبعيضات                      

حاکم بر زنان در محيط کار غلبه کرده و شرايط زندگی خود را                        

در کشورهايی که زنان کارگر دارای تشکلهای                    .  بهبود بخشند   

اتحاديه ای يا به اشکال ديگر متشکل هستند هر زمانی که الزم                         

بدانند برای افزايش دستمزدها يشان دست به اعتراض و اعتصاب                

در ضمن زنان کارگر متشکل دارای بيمه بهداشت و درمان            .  ميزنند

عالوه .  و بيمه بازنشستگی هستند که توسط کارفرما پرداخت ميشود          

بر آن پرداخت روزهای تعطيل، مرخصی ها و اضافه کاريها از                   

معموال زنان  .  تضمين ميشود  طرف کارفرما به زنان دارای تشکل        

قرارداد کاری را دارند که مردان از            اتحاديه ای همان امتيازات و      

موقعيت شغلی کسانی که در اتحاديه ها متشکل                .  آن برخوردارند  

. هستند بطور استثنائی بهتر از موقعيت آنانی است که تشکل ندارند              

هر چند اکثر اين تشکلهای اتحاديه ای موجود به دليل نفوذ سوسيال                

دمکراسی و سياستهای حاکم بر آن در اکثر موارد کارگران را در                 

اما .  احقاق حقوق خود وادار به سازش طبقاتی با کارفرما می نمايند            

در شرايطی که تضاد کارگران و کارفرماها شدت می يابد، در اين               

صورت کارگران نمايندگان اتحاديه ای خود را مجبور می نمايند،                

و بدون  .  ميز مذاکرات صاحبان صنايع و کارفرماها را ترک کنند              

اکتفا به هر زد و بندی از باال و با اتکاء به نيروی طبقاتی خود به                       

. مبارزه در اشکال مختلف تا تحقق خواسته هايشان ادامه ميدهند                    

با اعتصاب سراسری که در يونان شروع شده است،             :  بعنوان مثال 

کارگران يونان به تصميمات اتحاديه هايشان گردن ننهاده و با اشغال    

محلهای کار خود و به کنترل در آوردن آنها اعالم کرده اند که فقط                  

مايل به اجرای تصميماتی هستند که توسط اکثر کارگران  به                             

   .تصويب رسيده باشد 

مبارزه زنان کارگر صنايع نساجی بنگالدش پيامدهای با ارزشی                  

زنان کارگر بنگالدشی ثابت نمودند       .  برای زنان کارگر جهان دارد      

و توانستند در مبارزه بی امان چندين ماهه اشان برای دست يافتن به       

خواسته هايشان همچون همطبقه ايهای مردشان و همگام با آنها با                  

يک منفعت طبقاتی مشترک برعليه ستم طبقاتی و جنسيتی که بر                     

و به اهميت متشکل شدن      .  آنها وارد شده است مبارزه و ستيز نمايند         

و با مبارزه آشتی ناپذير با صاحبان سرمايه راهی را                    .  پی بردند  

برای زنان کارگر در تمام کشورهای دنيا بويژه زنان استثمار شده                 

صنايع نساجی هموار نموده اند که با انتقال تجارب ارزشمند                             

مبارزاتی خود در ارتباط متقابل با هم تحت عنوان جزيی از يک                     

با بحرانهای   .  طبقه جهانی شرايط اسفناک خود را بهبود بخشند                  

اقتصادی و سياسی موجود در سراسر دنيا و حرکتهای ضد سرمايه             

داری برعليه آن، اين حرکت و مبارزه زنان کارگر نساجی                                

بنگالدش می تواند نقطه عطفی در راديکاليزه نمودن مسير مبارزه              

زنان کارگر دنيا و بويژه رشته نساجی و گسترش اين مبارزات در                

و همچنين تجارب با ارزشی در امر پی بردن به        . ابعاد توده ای باشد

ضرورت متشکل شدن و نويد بخش افقهايی باشد که گرايش                              

سوسياليستی و فعالين سوسياليستی جنبش کارگری جهانی بتوانند                 

راهکارها و آلترناتيوهای عملی خود را در متشکل نمودن هر چه                 

بيشتر کارگران در اين حرکت ضد سرمايه داری جهانی به صحنه               

 . بياورند

 :منابع

http://www.unpac.ca/economy/g_clothes.html 

http://www.hafteh.de/?p=23515 

به هزينه زنان، استر مارتن، روزنامه دنيای جوان، هفتم                                    
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در اروپا عميق تر     (  بحران قرضه  دولتی    )بحران اقتصادی و مالی      

سوال اين است که      .شده است و زمينه را آماده اشتعال کرده است                

آنچه در يونان جاری است می تواند جرقه اين اشتعال باشد، اگر                      

آری چه شرايطی می تواند به ارتقا بحران سياسی تا سطح بحران                  

بحرانی که در آن استراتژی سوسياليستی       .  انقالبی در آن موثر باشد     

کارگری در مبارزه دست باال پيدا کرده و قادر شده باشد انواع                          

سياست های بورژوازی درجريان مبارزه را کنار زده باشد و                          

بربريت سرمايه داری، که به تهديد جدی دربه نابودی کشانيدن نسل             

بشرتبديل شده است را نابود و سوسياليسم يعنی جامعه انسانهای آزاد       

سير رويدادها نشان می دهد اگر تا کنون اين              .  را جانشين آن نمايد     

بحران به بحرانی انقالبی تبديل نشده است نه ازسرعدم آماده گی                    

 .شرايط عينی بلکه بيشتراز کمبود شرايط ذهنی ناشی می شود
بحران اروپا که در کشورهای مختلف اشکال متنوعی بخود گرفته               

. است نقطه اوج خود را در يونان و پرتقال به نمايش گذاشته است                  

نماينده گان بورژوازی از ريز و درشت                  

هنوز .  برای نجات يونان بسيج شده اند                  

جوهر سوگند نخست وزير انتصابی يونان             

آقای پاپا ديموس خشک نشده است که وام                

کالن ديگری برای نجات دولت اختصاص            

از دولت دست نشانده تقاضای              .  داده شد   

اجرای برنامه های جديد رياضت اقتصادی          

می شود و با وجود تصويب چنين برنامه ای          

که زير سرکوب پليس صورت می گيرد،اما         

مبارزات کارگران و همه فرودستان آنها را          

به عقب راند واين بار از وام بدون بهره خبر    

اين در حالی است که کارگران و            .  داده شد 

کارکنان اعالم کرده اند وام بی وام و ما                     

ديگر همه امکانات را می خواهيم زير                      

حتی در جاهايی به اشغال محل       .  رهبری خود گرفته و کنترل نمائيم      

در چنين اوضاعی است که بحث و راه حل             .  کار نيز اقدام کرده اند     

بحران اروپا نه تنها اجالس مستمر قاره ای اتحاديه اروپا بلکه                          

در مکزيک را نيزبخود      29اجالس دو روزه جهانی کشورهای جی       

با دادن قرضه نجات            29وزرای دارائی جی         .   اختصاص داد  

موافقت نکردند و اکنون سران اتحاديه اروپا  را متوجه چين کرد تا               

وضعيت وخيم اروپا و تأثير ويران کننده آن روی اقتصاد بحران                    

زده جهان و بِويژه چين که عمدتن سرمايه اش به صادرات وابسته                 

درديداری نمايندگان دولت چين آماده گی           .  است را گوشزد نمايند      

خود را با هر نوع کمک برای برون رفت اروپا، قلب کالسيک                        

مسلمن اين وعده چين نيزجز به          .  سرمايه، از بحران اعالم کردند       

بهای خون کارگران معادن و کارارزان کارگران جوان و مهاجر با             

ون جيائونخست وزير چين     .  ساعات کار طوالنی عملی نخواهد شد       

در حضور باروسو رئيس کميسيون اتحاديه اروپا و ديگر همکارش            

"اعالم کرد که    ، اين در    ."کمک به اروپا کمک به خودمان است           : 

صحبت معاون رئيس جمهورچين در کاخ سفيد که تقريب ان هم                      

وی کمک به برون رفت از         .  زمان انجام گرفت نيز انعکاس يافت        

بحران سرمايه که تمام تار و پودش را بويژه در کشورهای                                 

کالسيک و مادر همچون آمريکا و اروپا در بر گرفته است، وظيفه               

خود و کشورهای درحال توسعه و رشد امثال روسيه، هند، برزيل                

اظهارات سران دولت سرمايه داری چين دراين ارتباط         .  دانست...  و

در جهان بهم تنيده    .  به نظر خيلی از ناظران جهانی واقع بينانه است         

کنونی، بحران در نقطه ای برق آسا به نقاط ديگر نفوذ می کند و                       

و اما، اين در مورد چين و             .  هيچکس از تأثير آن مبرا نمی شود           

شيوه نگرش رهبران کنونی آن که جز حمله لجام گسيخته سرمايه به          

زندگی ميلياردی کارگران و زحمتکشان اين کشور نيست، بيش از               

توليدات بايد   .  هر جای ديگری صادق است       

بازار فروش يعنی امکان تبديل به پول را                

بيابند، چرا که برای رفع نيازمندی های توده         

زحمتکش چين انجام نمی گيرد و اين خود را  

در دستمزدها، که به زحمت باالی مرز خط           

جان فاستر بالمی   .  فقرمی رسد نشان می دهد    

و رابرت دبليو مک چنسی مقاله ای در                     

رابطه با اقتصاد چين و خطرات آن نوشته              

در سايت      2912فوريه      10اند که بتاريخ       

آنها در جائی    .  درج شده است   (  Znet)ضد  

با اين حال، نگرانی در       : "  چنين می نويسند   

مورد آينده اقتصاد چين در حال حاضر                     

تعداد خيلی کمی از       .  گسترده و عميق است     

ناظران آگاه اقتصادی بر اين باورند که در             

در .  حال حاضر روند رشد چينی پايدار است      

واقع، بسياری بر اين باورند که اگر چينی ها به شدت اوضاع را                      

تغيير ندهند، اقتصاد آن بسمت يک بحران شديد و عميق خواهد                        

استفن روچ، رئيس غير اجرائی مورگان استنی آسيا، استدالل          .  رفت

می کند که اقتصاد  متکی بر صادرات چين  به تازگی با دو تجربه                   

نخست آنکه برای اولين بار اقتصاد              »  :عکس روبرو شده است        

آمريکا در رکود بزرگ و بی نظير فرو رفته  و با بحران مالی                           

و در حال حاضر بحران بر اروپا            .  بزرگی دست به گريبان است       

بر اين اساس بزرگترين        "  ،   «.تسلط داشته و يکه تازی می کند              

بازارهای صادراتی چين با مشکالت بی نهايت جدی ای روبرو                     

ديگر نمی توان با اعتماد از رشد در چين و با توجه به محيط   . هستند

از طرف ديگر رشد       .  رکود جهانی و چين      ."  زيست صحبت کرد    

اقتصادی هند با محصوالت  مشابه ارزان قميت و ديگر کشورها را             

با توجه به اين واقعيات دست و دلبازی                .  نمی توان ناديده گرفت      

 آيايونانمیتواندجرقهآنباشد؟!اروپاآمادهاشتعالاست
 حميدقربانی،شروينرها
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همراه نگرانی چينی های مدعی رهبری دنيای معاصر حقيقت ان                 

البته کسانی مانند الگارد فرانسوی رئيس           .  قابل درک و فهم است        

جديد صندوق بين المللی پول و مشاورانش اطمينان می دهند که نه،              

در هر صورت تب نوبه         .  خطری اقتصاد چين را تهديد نمی کند            

بحران اقتصاد جهان در کل و بويژه قاره کهن از نظر تولد و رشد                   

دو کشور   .  روابط سرمايه دارانه يعنی اروپا را فرا گرفته است                   

بزرگ اقتصاد اروپا يعنی آلمان و فرانسه در حالی حول سياست                    

های واحد در قبال بحران اروپا تنگاتنگ به فعاليت می پردازند که                

بحران فرانسه که با      .  خود نيز با انواع بحرانهای سياسی گرفتارند          

سرکوب مبارزات داخلی و سردمداری ناتو در حمله به ليبی                             

فرصتی خريده بود با کاهش رای سارکوزی در انتخابات پيش رو                 

روبرو است و در آلمان بحران تاکنون به برکناری  دو رئيس                            

دولت جديد ايتاليا   .  جمهور در عرض کمتر از دو سال انجاميده است        

با سيلی صورت خود راسرخ نگهداشته است و وعده های مونتی در    

موج جديدی از بحران اجتماعی           .  رفع بحران کارگر نشده است          

بحران .  سياسی اسپانيا، پرتقال و ايرلند را در برگرفته است                          

مشروعيت رهبری تقريب ان همه کشورهای بزرگ و کوچک                       

در يونان حزب سوسيال         .  اتحاديه اروپا را در بر گرفته است                 

رای رياست دولت را گرفت      %  44دموکرات که چهار سال پيش با        

نخست .  درصد در ماه قبل رسيده است                   0تا        1آرای اش به          

اتحاديه اروپا ، بانک مرکزی اروپا و                  )وزيرمنتصب ترويکان      

ديگر نمی تواند بدون ماشين ضد گلوله و          (  صندوق بين المللی پول      

.  بدون حفاظت ماشين های پليس از عقب و جلو حرکتی داشته باشد               

که اکنون سه کشور    (  اسکانديناوی)سران کشورهای اروپای شمالی      

تازه تأسيس و جدا شده از روسيه شوروی سابق هم به آنها اضافه                    

. شده اند از سرکردگی فرانسه و آلمان بر اتحاديه اروپا ناراضی اند             

اين کشورها که به حيات خلوت سازمانهای اطالعاتی و امنيتی                       

دو سال پيش اعالم شد که سفارت              )امپرياليسم آمريکا شهره اند،         

آمريکا در اين کشورها و بويژه نروژ و سوئد صدها هزار فيلم                          

اين مسئله سر و     .  جاسوسی از شهروندان تهيه و ارسال داشته است         

صدای زيادی راه انداخت که با راه اندازی جنگ امپرياليست ها در             

ليبی و کشتار نازيستی در نروژ و وحشت ناشی از آن سر و ته                          

، با نخست وزير محافظه کار و شاگرد و          .(قضيه فعلن هم آورده شد    

درس آموخته مکتب بانوی آهنين، تاچر جلسه می گيرند و به                             

و (  تاچر آلمان )صراحت از نارضايتی شان از طرز برخورد مرکل         

سرکوزی صحبت می کنند و با اينکه چنين جلساتی را تصميم                           

. گيرنده نمی دانند، ولی از آن بعنوان اجالس ضروری اسم می برند            

امثال چنين اجالسی را مرکزبين المللی اوالف پالمه اخيرن در                        

اين گونه اتحادها و افتراق ها را          .  رابطه با ايران نيز برگزار کرد        

در داخل هر کدام از کشورهای بحران زده اروپا و بويژه يونان                       

اينجا الزم است به شاخص هائی در رابطه با                      .  نيزشاهد هستيم  

 .اوضاع انقالبی و يا پيشا انقالبی نيزاشاره ای داشته باشيم

دوست و دشمن او را             .  لنين را کم و بيش همه می شناسند                       

استراتژيست و رهبر انقالب بزرگ اکتبر در روسيه می دانند، البته             

اين انقالب را کارگران  به پيروزی رساندند، ولی مسلمن رهنمود                 

حزب بلشويک و زحمات شبانه روزی لنين در پيروزی انقالب                      

تاثيرات و تجربيات شگرف اين           .  اصلن قابل چشم پوشی نيست          

انقالب کارگری سوسياليستی در جهان عصر خويش وتا کنون از                 

جان ريد   .   ديد هر تاريخ نويس کمی با وجدان پنهان نمانده است                  

)روزنامه نگار و نويسنده آمريکا ئی رمانش را درباره آن بدرست               

ناميد که هنوزهم الهام  بخش                (  روزی که دنيا را لرزاند                19

. مبارزات رهائی بخش طبقه کارگر و سوسياليست های آن است                   

رهبران  .   حزبی که لنين يکی از اصلی ترين تئوريسين ها يش بود              

اين حزب کسانی بودند که بدون ترس  و خودباختگی ازتنها شدن،                 

بهمراه عده خيلی کمی مانند روزالوکزامبورگ جلسه انترناسيونال             

دوم را بعلت در غلطيدن اکثريت احزاب شرکت کننده در آن به                        

تئوری دفاع از      .  موضع دفاع از جنگ امپرياليستی ترک گقتند                

سرمايه داری و دولت امپرياليستی خودی را به جنگ داخلی و                        

انقالبی بر عليه بورژوازی خودی و تبليغ همبستگی بين کارگرانی              

آنها بدين  .  که بيشترشان در لباس سرباز بودند را در دستور گذاشتند          

لنين با   .  وسيله بزرگترين انقالب بشريت متمدن را رهبری کردند              

چنين خصوصياتی در باره انقالب و دولت مطالب زيادی نوشته                    

"  او از جمله می نويسد که           (1. )است برای اينکه بتوانيم شرايط      : 

طبقه حاکمه به         -1شرط الزم است               4انقالبی داشته باشيم،           

خرده بورژوازی     -2.  فراکسيونها تقسيم شده و در بحران باشد                

شروع می کند که به پاندول شدن بين دو طبقه کارگر و بورژوازی                

تودههای کارگر و زحمتکش آماده برای دادن                    -3.  تبديل گردد  

قربانی و انجام فداکاری های بزرگ برای گرفتن قدرت سياسی                      

يک رهبری و حزبی انقالبی که آمادگی برای رهنمون                 -4.  باشند

گرداندن و ادامه مبارزه  طبقه کارگر برای گرفتن قدرت سياسی را              

 .داشته باشد، موجود باشد

با شروع بحران  اقتصادی و مالی که خود را در اصطالح ترکيد ن                

بيان کرد و مرکز و قلب سرمايه           "  اقتصاد کازينوئی "حباب ها ی      

يعنی وال استريت و بانک های بزرگ را نشانه گرفت و همه ،                         

کرد، دولت ها شروع کردند از         «سوسياليست  »  حتی اوباما را نيز     

پول های عمومی وعمدتن صندوق های بازنشستگی کارگران و                   

کارکنان و نيز بودجه سازمانها و مؤسسات عمومی و آموزشی و                   

به ..  بيمه های اجتماعی، ميلياردها دالر، يورو، پوند، کرون و                     

 نشريه كارگر سوسياليست
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حلقوم بانک  ها و صاحبان صنايع بزرگ مانند جنرال موتورز، اپل             

ريختند و بعد نيز اعالم کردند که بحران را مهار کرده              ...  و پژو و    

ايم، فقط شما کار کنيد و مزايا ی زيادی نخواهيد، آنها بحران را حل               

يکی از دريافت کننده گان جايزه نوبل در رشته                     .   خواهند کرد  

"اقتصاد آقای استنگليتز اعالم کرد که            بانک های ما مثل بيمار          : 

سرطانی خونی می مانند که هر چه به حلقوم شان می ريزيم بيرون               

يعنی بدن قدرت جذب خون را ندارد و به زبان ديگر در               "  می دهند 

و اما با اينحال بانک ها و کلن نظم اقتصادی                      .  حال موت است    

سرمايه که اين چنين با سرطان وخيم روبرو بود ه و هست بايد که                   

 .سرپا نگه داشته شود و تمام سعی و کوشش در اين جهت است

، بر طبق خبر منتشره در تلويزيون سوئد و              2912فوريه    14در   

)خبر گزاری رسمی اين کشور، موسسه اعتباری بين المللی  مودی            

Mody  )           ماه يکبار، بسته به مذاق سرمايه،              6که هر سال و هر

درجه اعتبار کلی رابا توجه به شاخص های مهم اقتصاد کالن در                   

سطح کشورها و قاره ها اعالم می کند، در باره اقتصاد اروپا                            

از قول   .  هشدار می دهد و درجه اعتباری اروپا را کم می داند                       

"  سخنگويان مودی نوشته می شود که              رهبران اروپا در انجام       : 

اقدامات صرفه جويانه و اجرای بسته ها و برنامه های رياضت                      

اين موسسه درجه اعتباری         .  اقتصادی عاجز و ناتوان بوده اند              

کشورهای اسپانيا، ايتاليا، پرتقال، سلواکی، اسلوانيکی و مالتا را                   

پائين آورده و به فرانسه، بريتانيا و اتريش اخطار داده است که                         

در ضمن در همين خبر می       "اقتصادشان ضعيف است و آسيب پذير      

بانک    12.(   standard&poor)آيد  که موسسه ديگری به نام                

بزرگ اسپانيا را واداشته است که بشدت درجه اعتباری خود را                     

البته از يونان حرفی نيز در ميان نبود و همه قبول                ".  پائين بياورند 

کرده اند که اوضاع اين کشور از اعالم درجه اعتبار و اين حرفها                  

فوريه اعالم شد که همين         21ولی با اين وجود روز         .  گذشته است 

در جه اعتباری يونان را به            (  Sstandard&ppo)مؤسسه يعنی     

سايت يورو  .)  يکی ماقبل آخر در کالسه درجه بندی قرار داده است           

در پی آمد اين اخطار و در چنين                    (    2912فوريه      21  -نيوز

موقعيتی؛ دولت پرتقال اعالم اجرای برنامه رياضت اقتصادی                      

جديدی را نمود و دولت اسپانيا دست به تغيير قانون کار اين کشور                 

وباز گذاشتن دست سرمايه داران در اخراج های دسته جمعی هر                  

چه بيشتر نمود که البته از طرف کارگران و توده ی زحمتکش با                    

يکی از تظاهر      .  تظاهرات دو ميليونی در اسپانيا جواب گرفت                 

آنها می خواهند شغل پدر و مادرها رابگيرند  و       : " کنندگان می گويد

% 23اسپانيا با حدود       .".  نصف حقوق آنها را به فرزندان بدهند             

. بيکاری در ميان کشورهای صنعتی، باالترين نرخ بيکاری را دارد          

دولت .  است%  29سال بيشتر از         22اين رقم برای جوانان زير          

راستگرای ماريو راخوی در نظر دارد با کاهش زمان بيکاری از                

ماه و افزايش دوره  آزمايشی کارگران به يک سال،              24ماه به     42

اين کشور     "  انعطاف پذير کردن بازار کار                 "  مبادرت به          

يکی از نويسندگان تروتسکيست در گزارشی          (  يورو نيوز    .")  کند

تغيير قانون  )در واقعيت اين  : "  در باره علل اين تظاهرات می نويسد      

حمله جدی نه فقط به حقوق کارگران و قوانين کار است بلکه                (  کار

مقاله .  از همه مهمتر اينکه قدرت دفاع را از کارگران می گيرد                     

داخلی روزنامه دست راستی و پرو کاپيتاليسم ال پايس در اسپانيا                   

قدرت را در   : "  اخطار می کند که هدف  از اصالحات بايد اين باشد          

، البته  ."محل کار به نفع کارفرمايان و بر عليه کارگران تغيير دهد              

بايد دانست که اين فقط يک اظهار ساده نيست،  اين بخشی از يک                    

برنامه و اقدام عملی است که کارگران را واداربه پرداخت هزينه به          

بايد بوسيله  .  منظور خارج ساختن بحران سرمايه در اسپانيا  می کند          

کم کردن حقوق کارگران ودستمزد، بدتر کردن شرايط کاری و                      

زدن بيمه های بيکاری و بهداشتی و اجتماعی موجب افزايش قدرت            

رقابت سرمايه اسپانيا در برابر سرمايه ديگر کشورهای اروپائی و             

غيره گردد تا دو باره سرمايه اسپانيا قدرت رقابت با ديگران را                       

اتحاديه های کارگری اسپانيا که تحت تأثير سياست               .   داشته باشد  

های  راست حزب سوسيال دموکرات اسپانيا هستند، ابتدا باروی                   

کار آمدن همين دولت راست، بسته رياضت اقتصادی را امضاء                    

کردند، ولی اآلن تحت فشار تودههای راديکال شده کارگران مجبور           

خود حزب  .  شده اند از پشت ميز مذاکره دو باره به خيابان برگردند            

سوسيال دموکرات شروع  به غرو لند کردن نموده است و انتقاداتی              

جزئی بربرنامه های دولت ائتالفی داشته است، برنامه هائی که البته  

خودشان تا روز آخربا وجود اکثريت آرا در مجلس و داشتن سکان                

حزب سوسيال دموکرات با        .  دولت، آنها را از تصويب گذراندند           

در پرتقال   .  به تعداد طرفداران خويش افزوده است      %  3چنين کاری   

هزار کارگر و جوان      299تظاهرات ميليونی شد و در مرحله اول،         

در پايتخت   "  نه به استثمار، نه به نابرابری، نه به فقر                 "  با شعار  

. کشور رژه رفتند و ميدان قصر را به ميدان مردم تغيير نام دادند                    

در .  آنطوری که در مصرميدان تحريرمرکز تجمع مبارزات گرديد           

رومانی کارگران و جوانان با مبارزه  بر عليه برنامه های رياضت              

اقتصادی  طی يک هفته اعتصاب و تظاهراتهای مليتانت و راديکال            

شعار کارگران در      .   نخست وزيررا به پس گرفتن آن واداشتند               

پرتقال نه تنها بر عليه تصويب و اجرای برنامه رياضت اقتصادی                

اتحاديه اروپا، بانک مرکزی    )  مورد در خواست سه ارگان سرمايه        

است بلکه تغيير قوانين را نيز دور        (  اروپا و صندوق بين الملل پول      

زده و هسته اصلی نظم طبقاتی مبتنی برمالکيت خصوصی بر ابزار         

عامل بدبختی را نه       .  توليد در عصر حاضر را نشانه رفته است               

بانک ها و اين يا آن  شرکت مونوپل و چند ملييتی و نه حتا  دولت                      

های نوکر و کتف بسته سرمايه امپرياليستی متعفن و خون ريز بلکه             

خود استثمار و نابرابری موجود در تمامی نظام های طبقاتی تا                        

اين ديگر از عهده    .  کنونی می داند و خواستار نابودی اش شده است         

تمامی سازمانهای اتحاديه ای واحزاب سياسی موجود در کمپ                        

راست و چپ جامعه خارج است و حزبی را می طلبد که به قول                       

کاملن متفاوت با      "نوشتند      1129مارکس و انگلس که در سال                

، حزبی که بر پرچم اش      "احزاب طبقات ديگر که وجود دارند، باشد       

درانگلستان روز سه شنبه      .  نوشته شده است   "  انقالب مداوم "شعار  

فوريه پليس ضد شورش به چادرهای موافقان اشغال لندن حمله              22

ور شد، نه تنها چادرها را جمع کرد بلکه اعتراض کنندگان کمپ را              

نيزهمچون الشه گوسفند روی اسفالت می کشيدند و با اين عمل                        

با اينحال يکی    .  چهره واقعی دموکراسی سرمايه را بعينه نشان داد           

خيلی ها  »:  از تظاهرکننده گان به خبر نگار ارونيوز چنين می گويد           

اين تازه اول    .  اما اينطور نيست  .  به من می گويند که ديگر تمام شد          

خيلی ها از جمله خود     .  اينجا جايی بود که ما شروع کرديم. راه است

 «.من، می خواهيم بمانيم، هرچه پيش بيايد مهم نيست

بحران اقتصادی در اروپا مدتهاست که بازتاب سياسی خويش را در           

آن حلقه  .  کشورهای حوزه پول واحد يورو به عينه نشان داده است             

ای که بحران سياسی را تا سطح عروج يک بحران انقالبی به                           

در يونان دولت پارلمان جای خود        .  نمايش گذاشته است يونان است      

را به دولت انتصابی سه ارگان صندوق بين المللی پول ، بانک                         
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مرکزی اروپا و اتحاديه اروپا داد ه است، دولتی تکنوکرات که از                  

ائتالف دو حزب بزرگ حاکم تشکيل يافته و کمر به اجرای برنامه                

های جهانی سرمايه از جمله رياضت و صرفه جويی اقتصادی بسته      

با وجود پرداخت وام به يونان وبا وجود تصويب برنامه های             .  است

جديد رياضت اقتصادی در مجلس با اينحال نه تنها اعتراضات و                   

مبارزات در يونان مرعوب نشد بلکه ادامه اعتراضات توده ای در              

بارها جنگ خيابانی     .  اشکال جديدتری خود را به نمايش گذاشت              

وجنگ در مقابل درب پارلمان شدت گرفت، ساختمان احزاب حاکم             

به آتش کشيده شد ودر جاهايی از جمله بيمارستانی در يونان                              

کارکنان آنجا را به اشغال در آوردند و در کارخانه ها و مراکز کار                

کارگران و کارکنان به ايجاد مجمع عمومی و برگزيدن نماينده های             

اوج مبارزات  توده ای در يونان خود را با                   .  خود اقدام کرده اند      

عده ای از وزرا    .  شکاف و دو دستگی در ارگانهای دولتی نشان داد         

استعفا دادند ودر اعتراض به سياست های آشکارا سرکوبگرانه                     

پليس ضد شورش درروی پله های پارلمان، رئيس اتحاديه پليس                    

يونان آن را جنايت و ديکتاتوری به سبک نازی های آلمانی در                         

زمان اشغال  و نيز حومت خونتای نظامی دريونان ناميد و حتی                       

دستور دستگيری سران ارگانهای حاکم بر اقتصاد اروپا را صادر                

در .  2912فوريه    13طبق خبر روزنامه آفتون بالدت، سوئد،       .  کرد

مقابل اعتراضات پاپا ديموس نخست وزير در يک سخنرانی                            

"  تلويزيونی  خطاب به ملت يونان چنين گفت              اين خرابکاری و     : 

ويرانی است، می خواهند کشور را به هرج ومرج بکشانند، می                     

خواهند ثبات و امنيت را از ما بگيرند، با اين اعمال اوضاع را در                  

تا شرايطی ايجاد     .  وضعيت فاجعه بار و ماجراجوئی قرار داه اند             

کنند که کشور به ورطه نابودی کشيده شده و در نهايت وادار به                        

.  خروج از منطقه پول اروپا  گردد و              او که خودش در هيچ         ..." 

انتخابات دموکراتيک بورژوائی و حتا منحط ترين آنها به اين سمت             

انتخاب نشده و دست نشانده و منصوب ترويکان و سرمايه داران                   

اين وانداليزم را هيچ    : "  بزرگ و بانکداران يونان است می گويد که       

، او از ياد می     "دموکراسی نمی پذيردو بايد با آن برخورد خشن کرد        

برد که اولن وانداليزم يا هر چه خود مايل است نام نهد، نه ناشی از                 

اعمال يک عده خيلی کمی آنارشيست و باصطالح قانون نپذير،                      

بلکه اين جوانان و نوجوانان دانشجوی و دانش آموز معمولی هستند             

که بعلت اجرای برنامه های فرمان داده شده سرمايه داران بين                        

المللی و ملی، از هستی ساقط شده اند وحتی غذای کافی برای                            

و ثانی ان اين در مقابل خشونت لجام گسيخته پليس            .  صبحانه ندارند 

و پرووکاسيونها و اعمال دستور داده شد توسط  شما است که انجام                

و اما، با تمام اين احوال هنگامی که کارگران اعالم                  .  گرفته است 

ديگر "اعتصاب بعدی را نمودند، رئيس دولت اعتراف کرد که                      

اين خود سوال است که چرا          ".   کاری از دست من ساخته نيست           

نيز اين   (  يورو)اتحاديه اروپا حتا به خروج يونان از وحدت پولی               

ميليون نفر جمعيت و يا اين            11قدر وحشت دارد، مگر يونان با            

همه قرض و وام، خروج اش ضربه ی خيلی وحشتناکی از نظر                     

اقتصادی است؟ می دانيم که اين اتحاديه و بويژه اتحاد پولی اش                       

خيلی جوان است و هنوز هم چند کشور عضو خود اتحاديه اروپا به              

واحد پولی آن نپيوسته اند و اين هم مهم است که در مقابل  دوستان                   

و رقبائی چون اياالت متحد، روسيه و چين وغيره از نظر مقام                         

ولی به نظر می رسد که اهميت يونان           .  وپرستيژ ضربه زننده است    

. برای سرمايه امپرياليستی اروپا و کل جهان بيشتر از اين ها باشد                

اولن سرمايه داران اروپا  و جهان می دانند که اگر يونان را به حال             

خودرها نمايند، بورژوازی يونان با احتمال خيلی زياد نمی تواند در            

اگر در يونان    .  مقابل کارگران يونان و توده فرودست مقاومت کند            

طبقه کارگر موفق گردد که انقالب اجتماعی را سازمان دهد، اين                  

فورن نه تنها در اروپا و يا آن هم در شرايط کنونی که کارگران                        

، در   "نه به استثمار، نه نا برابری، نه به فقر                   "  پرتقال با شعار    

بحران سرمايه است،    "صفوف ميليونی و کارگران اسپانيا با شعار            

انقالب سوسياليستی جاری می کند بلکه           ...  و."  سرمايه بايد برود    

، ايران و    (مصر)بعلت نزديکی فاصله ای، فرهنگی با قاره آفريقا              

مخصوص ان گرفتن سالح ناسيوناليستی از دست بورژوازی ترک            

کل منطقه اروپا، آسيا و آفريقا را شعله های انقالب در بر              (  قبرس)  

  .خواهد گرفت 

اعتراضات توده ای در يونان اعالم جنگ بر عليه سياست های                       

سرمايه، دولت تکنوکرات پاپادموس و عليه نظام سرمايه داری                      

است، نظامی که هزينه بحرانش را بر گرده کارگران و توده های                  

اين جنگ می تواند پيش فرضهای يک               .  زحمتکش انداخته است    

جنگ تمام عيار طبقاتی و تبديل بحران سياسی به بحران انقالبی                     

آنچه می تواند مجموعه اين پيش فرض ها را کامل کند                             .  باشد

 نشريه كارگر سوسياليست
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رويدادهای اروپا،    .  شرايط ذهنی حاکم برسير رويدادها است                   

کشورهای عربی و ايران مجموعه شرايط عينی را به نمايش                           

گذاشته است که با توجه به تفاوت هائی در فراز و نشيب آنها در                       

عين حال فقدان آن شرايطی را خاطر نشان می کند که درهمه آنها                  

مشترک است و برای سازماندهی يک انقالب اجتماعی ضروری                

درسالگرد کمون پاريس با جمعبندی       1011لنين در سال      .  می باشد 

از آن و برای تحقق يک انقالب پيروزمند دو شرط را نام می برد                     

نيروی های مولده به سطح بااليی از تکامل        »:  که کمون فاقد آن بود      

دو شرط نامبرده   .  «رسيده باشد و پرولتاريا به اندازه کافی آماده باشد    

از سوی لنين همان آماده گی عينی و ذهنی است که بدون آنها و يا                     

با توجه به   .  بدون يکی از آنها امکان پيروزی انقالب موجود نيست           

بحران جاری سرمايه داری وسياست های ضد کارگری جنبش                      

هايی عروج کرده اند که کم يا زياد نظم موجود را به چالش کشيده                   

عروج جنبش های ضد سرمايه  در قرن بيست و يک شرط اول              .  اند

اما از اين آماده گی عينی به سراغ شرط            .  لنين را تامين کرده است     

طبقه .  دوم می رويم تا بتوانيم رابطه منطقی بين هر دو را دقيق کنيم             

کارگر برای اعالم موجوديت خود در جامعه از سازماندهی                             

اعتراضاتش تا در دست گرفتن سکان انقالب و هدايت آن تا                               

پيروزی به ابزار ی نياز دارد که مناسب پيشبرد امور مبارزاتی اش         

دست بردن به مناسبات عينی و تغيير آن بدون طرح و نقشه                  .  باشد

احزاب و سازمانهای موجود که زمانی و          .  مناسب متحقق نمی شود    

برای امر خاصی درست شده اند با وجود داشتن حتی درجه بااليی                

از سمپاتی به کارگران اما نمی توانند آن ظرفی باشند که طبقه                           

در دل شرايط    .  کارگر را در ميدان مبارزه تا پيروزی هدايت کنند             

عينی و در جهت پاسخگويی به موانع سر راه مبارزه کارگری است             

که شرايط ذهنی می تواند شکل بگيرد و اوضاع عينی را نه تفسير                 

اينجاست که سوسياليست هايی کارگری  می                 .  بلکه تغيير دهد         

سوسياليست ها نمی توانند       .  بايست نقش تاريخی خود را ايفا کنند            

مبارزه .  شرايط عينی را خلق کنند و برای آن از قبل نقشه بريزند                  

طبقاتی قبل از سوسياليست ها وجود داشته است کاری که                                    

سوسياليست ها می توانند پيش ببرند تکامل مبارزه طبقاتی تا سطح               

سوسياليست ها نمی توانند با             .  ديکتاتوری پرولتاريا خواهد بود         

بهترين برنامه حتی کاری از پيش ببرند مگراينکه اساسن جزيی از              

طبقه کارگر باشند و سازمانهای کارگری را تا درجه ای از ايجاد                   

سازمان سياسی کارگران با هدف انجام يک انقالب پيروزمند ضد                

ايجاد حزبی کارگری از درون چنين           .  سرمايه داری هدايت کنند         

با وجود مهيا ترين شرايط عينی و با         .  سوخت وسازی بيرون می آيد    

وجود بيشترين از خود گذشتن ها بدون ايجاد سازمان تکامل يافته                   

کارگران و بدون آماده گی ذهنی در عينيت موجود صحبت از                          

جرقه يونان امروزبا    .  انقالب اجتماعی پيروزمند بيهوده خواهد بود        

وجود شرايط عينی برای ادامه مبارزات بدون تامين شرايط ذهنی                

اينجاست که سکوت   .  مناسب با آن نمی تواند اروپا را شعله ور کند             

 .سوسياليست های جنبش کارگری خطای جبران ناپذير خواهد بود

*** 

  –فوريه  14دوشنبه    /  يونان در آستانه يا پيشا انقالب     /  آلن وودز   (1)

 . منبع سايت اينترنتی دفاع از مارکسيسم

(2  )-police/2012/02/28/net.euronews.persian://http

/protest-london-occupy-clear 

http://persian.euronews.net/2012/02/28/police-clear-occupy-london-protest/
http://persian.euronews.net/2012/02/28/police-clear-occupy-london-protest/
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بحران اقتصاد کاپيتاليستی  که با به بن بست رسيدن             :  مقدمه مترجم 

سياست های نئوليبراليستی وارد مراحل حادی شد طی سه سال                       

گذشته تاکنون در اکثر نقاط جهان به اشکال مختلف خود را بروز                   

بحران جاری سرمايه  داری که از امريکا شروع شد                  .  داده است 

. همچون طوفانی خود را به اروپا و اقيانوسيه، آسيا و افريقا رسانيد              

جنبش کشورهای عربی، اعتراضات دراروپا وعروج جنبشی                       

سرمايه .  جهانی سرمايه را به تکاپو و راههای پيشگيرانه وادار کرد          

داری، دولت و ارگانهايش با انواع ابزار ها ازديپلماسی گرفته تا                    

قهر در تالش بوده و هستند که با تحميل سياست های رياضيت                          

جويانه تحت عنوان صرفه جويی در اقتصاد بار بحران رابر دوش               

کارگران و شاغلين انداخته تا مگر آن را از سر خود بازکرده ونظام     

اکنون بحران زيرپای کشورهای     .   مالکيت خصوصی رانجات دهند    

اروپايی را داغ کرده و اروپای واحد رادر معرض فروپاشی قرار                

يونان آن نقطه ای است که مدتهاست توجه طرفداران و              .  داده است 

مخالفين سياست های سرمايه داری بحران زا رابخود جلب کرده                   

مدتی قبل دولت يونان سقوط کرد ودولت جديد که  توسط                       .  است

اتحاديه اروپا، بانک اروپا  وصندوق بين المللی پول  سر کار آمد                    

از طرفی تحت    .  هنوز نتوانسته اقدامات جديد رياضتی را اجرا کند          

فشار مبارزات کارگران و مزدبگيران يونان است و از طرف ديگر            

. با شرط و شروط در دادن وام تحت فشار سرمايه جهانی است                        

نجات دولت يونان و سرمايه در آنجا هدف تمامی دولت ها و                              

نگرانی سرمايه  نه فقط در رابطه با خطر           .  ارگانهای سرمايه است    

از هم پاشيدن اروپای واحد بلکه پيش ازآن امکان شرايط انقالبی در             

مطلب . يونان است  چرا که جرقه ای در يونان دنيا را خواهد لرزاند

حاضريونان را به حيوانی زخمی تشبيه کرده است که سرمايه برای            

اين مطلب از آنکه اشتفان است و        .  نجاتش به او تير خالص می زند       

در روزنامه سوسياليستی نيويس         

فوريه  درج     22ديوچلند در آلمان    

 .                                                شده است 

 

 ازآنکه اشتفان ، آتن                                                                              
پس از هفته ها تاخيربا دومين              

بسته وام اضطراری برای نجات         

وام اضطراری  .  يونان موافقت شد  

برای يونان با کنترل شديد بدهی          

. های آن در نظر گرفته شده است       

اتحاديه های يونان اعتراضاتی را     

 .فراخوان داده اند
درتصميم عاجل شبانه وزيران             

دارائی اروپا کمک های مالی                

جديد به دولت يونان بالغ                            

برصدوسی ميليارديوروبه                     

درمجموعه .  تصويب رسيد          

اقدامات مورد توافق شرايط                    

طلبکاران .  کاهش بدهی های يومان هم در نظر گرفته شده است                   

خصوصی بطور عمده بانکها وصندوقهای تامينی می بايست از                    

درعوض دولت يونان          .  صدوهفت ميليارديوروصرفنظر کنند          

بايدخودرابه رعايت دقيق تمام اقدامات رياضتی قديمی وجديد متعهد           

دوازده فوريه درمقابل اعتراضات توده ای مردم حزب حاکم            .  نمايد

پاسوت ونئودموکراسی دستورالعمل های مبنی بر اخراج کلی                        

صدوپنجاه هزار کارگزاران دولتی؛ کاهش حقوق بازنشستگی؛                    

کاهش دستمزدوحداقل دستمزدومزايای مربوط به آن را صادر                      

موارد قانونی آن قرار است اين هفته درمجلس يونان به                      .  کردند

 .تصويب برسد

. عالوه براين؛ حق حاکميت ملی کشور مديترانه ای محدود است                   

يک گروهی ازکارشناسان اتحاديه اروپا؛ صندوق بين الملی پول                  

وبانک مرکزی اروپا می بايست بطور مداوم بر کاهش بدهی يونان             

عالوه براين يک حساب کاربری سپرده بازشده        .نظارت داشته باشند  

اين توافق نامه جديد     .تا دولت يونان بدهی هايش را به آن واريز کند           

. از طرف اپوزسيون چپ يونان به شدت موردانتقادقرارگرفته است          

امروز دو اتحاديه سراسری يونان در مقابل پارلمان يونان فرا خوان           

اعتراض آنها به کاهش حقوق کارگران و خدمات اجتماعی   . داد ه اند

 .است، به آنها تير خالص زده می شود که دولت نجات پيدا کند

رئيس گروه يورو ژان کلوديونکراظهارنموده؛ اين وام به يونان                     

اين پيش  .  زمان ميدهد که برای انجام اصالحات خواستاری اقدام کند        

بينی های خوش بينانه  از نظرخوزه مانوئل بارسورئيس کمسيون                 

اتحاديه اروپاوماريودراگی رئيس بانک مرکزی اروپا شک برانگيز         

نمايندگان بانک شک وترديد خود رادراجالس نماينده گان                 .  است

آنها اعالم کردند که يونان از پس بدهی ها بر              .  اروپا اظهار داشتند   

  .نمی آيد

 نشريه كارگر سوسياليست

 

 نـجـات يـونـان بـا زدن تـيـر خـالص
 آنکه اشتفان 

 مينا اخگر: ترجمه 
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سازمان سينمايی ايران به رياست جواد شمقدری، که تا امروز                        

معاونت سينمايی وزارت ارشاد را بر عهده داشت، روز سه شنبه،               

به اين  .  بهمن ماه با حضور وزير ارشاد اين کشور افتتاح شد                 11

ترتيب از ادغام معاونت امور سينمايی با موسسه پژوهشی فرهنگ،           

هنر و ارتباطات و پژوهشکده هنر و رسانه در يکديگر سازمان                      

سينمايی ايران تشکيل شده است که مراسم افتتاحيه آن در برج ميالد             

مجری مراسم افتتاح اين سازمان جهانگير                .  تهران برگزار شد      

الماسی بود و محمد حسينی، وزير ارشاد و احمد نجفی، سعيد راد،                

مسعود جعفری جوزانی، عليرضا سجادپور، محمد حسن پزشک،              

شهريار بحرانی، مجيد انتظامی، جمال شورجه، علی سرتيپی و                    

اين در حالی     .  يداهلل صمدی از اهالی سينما در آن حضور داشتند                

است که منتقدان نگران آن هستند که تشکيل اين سازمان در پی                         

جنجال های بر آمده از انحالل خانه سينما، بيشتر جنبه تبليغاتی                        

آقای حسينی  .  داشته باشد تا گره گشايی از مشکالت جامعه سينمايی           

تبديل معاونت سينمايی به سازمان سينمايی را ارتقای جايگاه آن                     

کرد تا    معاونت سينمايی بايد ارتقای جايگاه پيدا می        : "دانست و گفت  

جهانگير الماسی، بازيگر، که مجری     ."  بتواند پاسخگوی نيازها باشد   

مراسم افتتاح اين سازمان بود در انتهای مراسم آغاز به کار رسمی               

" مهمترين اتفاق صد سال اخير عرصه هنر           "سازمان سينمايی را      

" ملی شدن سينمای ايران   "دانست و تاسيس اين سازمان را به مثابه           

رديف بودجه اين سازمان در اليحه بودجه سنواتی ايران      . اعالم کرد

 .به صورت مستقل لحاظ شده است

 با درود 

زندگی گاهی خنده و گاهی گريه ميباشد و زمانی که اين خبر باال را               

دريافت کرديم بسيار خوشحال شديم که برخي سازمانهاي به ظاهر              

انقالبي از عزا بيرون ميايند و با تأسيس سازمان سينمايی، بجای                    

در حال جمع و جورکردن و         .  خانه سينما شايد و کمی تسکين يابند         

تنظيم يک آگهی تبريک به سازمان مذکور بودم که به ناگاه خبری                  

دردآور چرتم را پاره کرد و آن مرگ نابهنگام خواننده معروف                        

 .بود" ويتنی هوستون"امريکايی 

نميدانستم پيام خود را خطاب به اين سازمانها چگونه تنظيم کنم و                    

تبريک تأسيس سازمان سينمای       .  برسردوراهی قرار گرفته بودم         

ايران و يا تسليت براي مرگ ويتنی هوستون در الويت قرار                              

 .ميگيرد

عقلم بجايی قد نداد تا نهايتًا بنا به پيشنهادی از طرف يکی از                                

دوستانم، با بخش داستانهای واقعی برسر دوراهی مجله اطالعات                

بانوان قديم تماس گرفتم و قضيه را با مسئول صفحات                                            

برسردوراهی مطرح کردم و چقدر هم خوب شد که اين تماس و                      

مشورت را انجام دادم چون راه حلی علمی و عملی را دريافت                         

 .کردم

تأسيس سازمان سينما ، جايگزين خانه سينما و همچنين وفات ويتنی             

هوستون را به رفقايم در سازمان انقالبی موجود كه نگران يك                         

تشكل بورژوايي در بهت فرو رفته بودند بويژه کادرهای سازمان                 

ميگويم و اميدوارم هر دو اتفاق            ""  تبريک و تسليت       ""  نامبرده   

برای اين سازمان برای آخرين دفعه اتفاق بيافتد، ريا، يعنی اينکه نه             

ديگر سازمان تازه تأسيس شده را پس از تاريخ مصرفش منحل کنند             

 .و نه ديگر ويتنی هوستون بميرد 

سينما در ايران حاصل دوران تجدد در تاريخ اين جامعه ميباشد و                   

از بدو به وجود آمدنش و ساخت اولين فيلمش دچار مشكل و                                

بعبارتی دستخوش دخالت و کنترل های  سياستمداران به صورت                 

با نگاهی مختصر   .  هر روز بوده و تا به امروز هم ادامه يافته است            

و مفيد به تاريخ سينمای ايران و استناد به نقل قولها ی مختلف از                      

تاريخ سينمای ايران در ميابيم که سينما و سينماگر هرگز و در هيچ                

و هميشه دولت وقت، با      !  زمانی نتوانسته با خيال راحت فيلم بسازد        

تمام نيرو سعی داشته اين هنر را در کنترل خود داشته باشد و مورد               

استفاده هاي تبليغاتي، بنفع  اهداف و سياستهای خودش قرار بدهد و              

همچنين سينماگران ، اعم از نويسندگان يا کارگردانان آنان و يا                        

هنرپيشگان و حتی کادر فنی هم تا کنون نتوانسته سقف مطمئنی چه               

سازماندهی کنند تا كه در پناه آن بتوانند          ...  بنام سنديکا و يا کانون و      

صاحب حقوق و حق چه  به لحاظ مالی و يا چه کاری گردند و از                      

 . آزادی کار و عملشان دفاع يا حمايت شود

بنوعی و بنا بنظر برخی از کسانی که تاريخ سينما را قلم زده اند،                     

حضور و ورودش به ايران را از دوران قاجاريه ميدانند  و برخی                 

سال پيش    03ديگر هم  معتقدند که اولين فيلم بلند داستانی ايران در              

بنام دختر لر ساخته سپنتا  و عده ای هم ميگويند که                      1203يعنی  

چون فيلم دختر لر در هندوستان ساخته شده پس اولين فيلم ايران                       

که يک مهاجر فرار کرده از انقالب              "  آوانس اوهانيان     "  توسط   

يعنی حدود    1311اکتبر روسيه به ايران که ارمنی هم بوده در سال            

، که البته محسن        "حاجی آقا      "  سال پيش  ساخته شده بنام                  19

ميخواهد بگويد  "  ناصرالدين شاه آکتور سينما       "  مخملباف در فيلم        

که سينما سالها قبل از اين تاريخ  و در دوره ناصرالدين شاه از                          

فرنگ به ايران آمده است که البته اين تاريخ را برای ورود دوربين               

فيلمبرداری به ايران ميتوانيم بپذيريم ولی آثاری و ساخته ای در اين             

دوران ثبت نشده که بتوان به آن استناد کرد  و چون قصد نداريم و                    

از ورود به آن     !  خواهيم در اين بحث به تاريخ سينما بپردازيم               نمي

سينما در ايران از ابتدا و  از بدو بوجود آمدنش                    .  پرهيز ميکنيم    

هميشه پيام رسان بوده و منظورم از بيان اين مطلب چگونگی و يا                  

و دو علت را ميتوان متذکر شد که          !  مثبت و منفی بودن پيام نيست         

چرا تماشاگر ايرانی از سينما توقع دارد که حرف و درد خودش را                

به تصوير بکشد و حتی معيار خوب و بد بودن فيلم هم در اکثر                           

 .مواقع از نظر تماشاگر، پيام و نوع بيان آن بوده است

اي که شاعر و       هنر در تاريخ ايران در شعر بوده و ما به آن اندازه               

ايم، نقاش و يا مجسمه ساز نداشته ايم و اگر نقاشانی هم                  اديب داشته 

که تابلوهای منظره يا پرسپکتيو از خود بجا گذاشته اند را خيلی از                 

ولی شعر در هنر    .  نظران اقتباس از کارهای فرنگی ميدانند         صاحب

و ادبيات و در تاريخ ما نقش و حضور مهم و پرحجمی دارد و به                      

همين دليل سينما هم با سوژه های عرفانی و يا احساسی عرضه شد                

و اهميت به داستان بيش از تکنيک و ديگر مواردی که بايد در فيلم                 

 ؛ افتتاح سازمان سينمايی ايران  پايان کار معاونت سينمايی ايران

 داوود رحيمي: مقاله ميهمان

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2012/02/120207_l06_cinema_org_iran_opening.shtml
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 . بکارگرفته شود اهميت داشت و معيار قرار ميگرفت

سينما در ايران از همان دوران طفوليت و نوپائی اش مورد تجاوز                

و دستبرد قرار گرفت و مجبورش کردند که تابع سياست روز                           

 . دوران عمل کند 

امريکا و کاًل غرب مواجه شده بود با يک انقالب در روسيه که پيام                

و اثرات انقالب تا چين و حتی دور تر داشت ميرفت و سرمايه                          

داری از اين بابت خطر را حس ميکرد ، لذا تالش کرد که کمر بند                  

محکمی در اطراف شوروی رسم کند و نگذارد مردم بيشتری در                  

کشورهای اطراف به جبهه سوسياليستها پيوند بخورند و ايران هم                 

در اين مسير قرار گرفته بود و حمايت و بوجود آمدن سلسله پهلوی               

هم در همين راستا شکل گرفته و تقويت هم ميشد، پس سينما که                         

ميتوانست و توانسته بود در مدت زمان کوتاهش با مردم کوچه و                    

بهترين وسيله بود برای       !  بازار رابطه ايجاد کند و مخاطب بيابد              

پيشبرد اهداف سرمايه داری و ميبايست کاماًل فيلمساز را در کنترل             

درآورد و يا مواظبش بود که مبادا دوربينش برود بسمت مناطق و                  

محله های فقير نشين و برعکس هرچه که ميگيرد بايد نشانگر                          

مدرنيزه و پيشرفت کشورهای غير سوسياليستی باشد و اين بود که               

سينماگران مهاجر روسی را از سينمای ايران بمرور بيرون کردند              

و با ايجاد شبکه های کنترل، ديگر اجازه ندادند فيلمهايی از قبيل                      

خانه سياه است فروغ فرخزاد و يا  خيلی از فيلمهای ديگر ساخته                    

بايست زندگی و کم و کاستهای خود مردم           شود و بعبارتی سينما نمی    

از اينرو و و با اين هدف که سينما بايد دو                 .  را بنمايش در مياورد     

دين و دينداری  :    1:  نمود  خط را دنبال کند و به مخاطبش تزريق مي         

پيشرفت و تمدن در کشور و هردوی اينها به غير از اينکه                   :    2  -

مصرف داخلی داشت برای حکومت بلکه برای سرمايه داران                       

فارسی هم از     غرب هم در مقابله با جبهه سوسياليستها کارآيی و  فيلم        

همينجا و در همين رابطه شکل گرفت و ساخته های ايران يا از                        

سينمای هند الهام ميگرفت و يا تجدد غربی را در جامعه پيش                             

توليدات سينمای ايران سعی داشت به تماشاگر رويا بفروشد           .  ميبرد  

الگويی را بوجود   ... و با استفاده از عناصر، تجمالت، جوانمردی و 

اش سر پوشی بگذارد بر        بياورد و با تحث تأثير قرار دادن مخاطبين        

ها بوده اند کسانی        البته در کنار اين تالش       .  روی معضالت جامعه   

چون کامران شيردل و يا فرخ غفاريها که از جيب خودشان خرج                   

کردند و دوربينشان را به محله های پائين شهر بردند و از                                    

واقعيتهای موجود مملکت فيلم ساختند، ولی توسط سانسورچيهای                

وقت فيلمهايشان توقيف شد و اجازه اکران نيافت و طبعًا ورشکست              

شده و دچار انزوا شدند و هيچ کانون يا سنديکا و يا هرچيز ديگری                 

هم نبود که از حق آنان دفاع کند و يا بنوعی ضررشان را جبران و                 

اين بدان معنا نبود که ايجاد اين نوع کانونها بفکر سينماگران نمی                    

افتاد و يا اينکه در فکرش نبودند ، بلکه اين سيستم شاهنشاهی بود                    

 . که اجازه نميداد و سرکوبشان ميکرد

نهايتًا و در مقابل فشارهای سينماگران و بخصوص سينماگران                       

پيشرو سنديکايی توسط دولت در اواسط دهه چهل بوجود آمد و                       

قنبری هم شد رئيس آن، ولی پس از مدت کوتاهی و حدود يکسال و                

نيم بعد از آن، اين سنديکا مورد اعتراض واقع شد و فيلمسازانی                      

چون پرويز صياد ، سهراب شهيد ثالث ، هژير داريوش ، بهرام                      

بيضايی، خسرو هريتاش ، فريدون گله ، مسعود کميايی ، بهمن                       

فرمان آرا و داريوش مهرجويی و چند نام ديگر که اکنون در خاطر              

ندارم از سنديکا زدند بيرون و کانون سينماگران پيشرو را تأسيس                 

کردند و بنظر من از آن پس سينمای ايران تا حدود زيادی و نه                           

فارسی   تمامًا مستقل شد و پيشرفت جهشی نيز داشت و بموازات فيلم             

که بيشتر هم با بودجه های کالن و غير مستقيم دولت ساخته                                

شدند و دستشان برای اکران فيلمهای ساخته شده کاماًل باز بود،                  مي

نظيرشان، نه تنها سينمای ايران        سينماگران پيشرو با ساخته های بی      

را متحول کردند، بلکه با دست خالی و با انرژی گذاری زياد، از                    

سينمای تحت فرمان دولت هم پيشی گرفتند و فيلمهايی چون آدمک،             

برهنه تا ظهر با سرعت و                (  هرگز بنمايش در نيامد         )ملکوت    

خوابنامه رحمن سرايدار از ساخته های خسرو هريتاش و صادق                  

کرده و آرامش در حضور ديگران از ناصر تقوايی و خدا حافظ                      

از امير نادری و يک اتفاق ساده و                  ....  رفيق، تنگنا، تنگسير و       

طبيعت بيجان از سهراب شهيد ثالث و دشنه، زير پوست شب، کندو              

از فريدون گله و خالصه دهها فيلم ديگر از کارگردانانی چون                         

ميرفت که   ...  هژير داريوش، بيضايی، شجاع زاده، مهرجويی و              

سينمای دولتی را بی اعتبار کند و آنچنان هم توانست تأثير گذاری                  

کند که خودش را به کانون پرورش و يا کانال دو تلويزيون ملی                        

تحميل کند و همچنين در عرصه جهانی هم خود را مطرح کند و در               

فستيوالهای مختلف با کشورهايی که سوابق بسيار طوالنی تری از               

در سينمای موج   .  ما در سينما داشتند برقابت بپردازد و مطرح باشد          

نو ايران و بعبارتی متحول ايران، دوربينها هرجا که خواستند رفتند             

و فيلمبرداری کردند و شاه هم زورش نرسيد تا جلودارشان شود،                   

همچنين جا دارد که در اينجا ياد و تجليلی هم داشته باشيم از سهراب     

شهيد ثالث که بجای اينکه قصه زندگی مردم را بياورد جلوی                            

دوربين، دوربين را برد به دورن زندگی مردم با همان سکوتها و                   

سکونهای موجود در يک زندگی عادی اکثريت مردم ايران و يا                      

فريدون گله در دشنه يا زيرپوست شب و يا کندو بيانی جامع داشت                 

های مردم در عصر حکومت بدون            زدگی و عصبانيت     از عصيان 

صبح پهلوی، که اميدوارم از اين پس و در اين رسانه فرصت آنرا                 

داشته باشيم تا به تک تک فيلمهای اواسط دهه چهل تا قبل از انقالب               

 .ضد سلطنتی بپردازيم

زن در سينمای متحول ايران نقش گرفت و بعنوان شخصيت فيلم                    

فارسی فقط بعنوان ابزار و يا چاشنی و             مطرح شد زيرا که زن فيلم       

يا عنصری مصرفی نشان داده ميشد تا باعث فروش بيشتر فيلم شود             

و بيشتر مکمل مرد فيلم محسوب شده و ديديم که در فيلم کوچه                           

مردها، علی بلبل در مقابل سربراه شدن رفيقش، نامزدش که همان               

فارسی بقول ظهوری        زن فيلم بود را پيشکش ميکند و يا زن فيلم                  

ويتامی سکس فيلم بود و صدها نمونه را ميتوان در سينمای دولتی                  

از اين نوع را معرفی کرد، ولی زن برهنه تا ظهر با سرعت                              

 نشريه كارگر سوسياليست
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ي فريدون گله و يا زن        ي خسرو هريتاش و يا زن دشنه ساخته ساخته

ي خسرو شجاع زاده و يا بيتای هژيِر                   هشتمين روز هفته ساخته      

داريوش و دهها مورد ديگر البته بغير از فيلمهای مسعود کيميايی                  

زن خود را داشت، همانطور که در جامعه و پروسه توليد جامعه                    

البته بنوبه خود و در جای خود به ساخته های                 .  نمود  نقش ايفا مي   

 .مسعود کيميايی در اين خصوص بعدًا هم خواهيم پرداخت

بعد از انقالب و جمهوری اسالمي ضد هنر گوئی واقف بود که                        

سينمای مستقل ايران ميتواند چه باليی بر سرش بياورد و بخوبی                    

از اينرو بود که در دو جبهه فعال شد          .  شاه را داشت    39تجربه دهه   

يکی بازجوها  .  تا سينمای مستقل ايران را در مهار خودش قرار دهد          

و عوامل مورد اطمينان خودش را به آموزش و فراگيری سينما                       

، سپس توانست تعدادی     ...گمارد؛ مثل مخملباف و حميد خيرالدين و        

خريده و   ...  از آدمهای گذشته را مثل کيارستمی، فرمان آرا و                       

بخدمت بگيرد و چند سالی بعد از انقالب با تأسيس خانه سينما تمام                  

اميدهای سينماگران پيشرو که در سينمای ايران مانده بودند را به                   

در ...  عده ای از آنها مثل فريدون گله، هريتاش و         .  يأس مبدل ساخت  

حسرت ساختن حتی يک فيلم بعد از انقالب ماندند و چشم از جهان                 

نه تنها فيلمهايشان     ...  فرو بستند و کسانی چون امير نادری ها و                 

اکران نشد، بلکه تحت پيگردهای قانونی هم قرار گرفتند و راهی                   

تبعيد شدند و بدين شكل      

سهراب شهيد ثالث هم        

در غربت چشم از                

 .جهان فرو بست

خانه سينما بوجود آمده      

بود تا کار همان                      

سنديکای سينماگران          

در زمان شاه را انجام         

اش هم        دهد و حواس      

خيلی به اين بود که               

مبادا کسی از ناخوديها      

 .در جمعشان نفوذ کند

ي      در دوران تجربه         

اصالحات و دوم                   

خرداد، آگاهانه، با               

کنترل و مراقبت                    

تورهای اختناق در              

سينما کمی شل شد و            

ديديم که آن آتش زير           

خاکستر بيکباره زبانه       

کشيد که بالفاصله در         

همان دوران خاتمی            

مهارش کردند و زمينه      

يک سينمای صد در            

صد دولتی و اسالمی          

 .را پايه ريزی کردند

خب خانه سينما کار             

خودش را کرده بود و         

ديگر حرفی نداشت و         

کاری نميتوانست بکند      

آنهم در رابطه با مهار        

سينما و اگر واضحتر بخواهم بگويم که تاريخ مصرفش براي                           

 . حكومت به نوعي تمام شده بود

ام اطمينان دادم که نگرانی برخي در اين                  هاي قبلی     من در نوشته    

رابطه، بيمورد بوده و حکومت اسالمي ضد هنر، بزودی فکری                   

خواهد کرد و سازمان ديگری را بوجود خواهد آورد و چقدر                             

خوشحال شدم که روسياه حکومت ضد هنِر اسالمی يکبار هم که                    

شده ما را رو سفيد کرد و بعد از دو يا سه هفته از تعطيلی و انحالل                  

خانه سينما، با نام ديگر ولی بهمان منظور کانون ديگری را بوجود               

آورده و واماندگانی چون سعيد راد و فرهاد آئيش و سعيد کنگرانی                 

در استخوانبندی اين سازمان قرار داده و احيانًا اگر محمد استاد            ...  و

او هم در مراسم حضوری فعال و         !  محمد هم در بستر بيماری نبود       

 . چشمگير ميافت 

سازمان تازه تأسيس شده به قطع در آينده ای بسيار نزديک با                             

سينماگرانی که اکنون در خارجه بسر ميبرند مثل بهروز وثوقی و                 

... آغداشلو و با توزيع و حتی عالمه زاده پل ارتباطی خواهد زد و                 

آنها را هم جذب سينمای ايران نموده که البته جناب وثوقی با بازی                  

در فيلم قبادی در ترکيه بنوعی بله را به سينمای فعلی ايران گفته                      

 .است

 ...ادامه دارد
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39صفحه  

كه در شماره       ترجمه دو داستان ديگراين کتاب را مالحظه ميکنيد          

 .پيش قسمتي از آنرا نيز آورده بوديم و ادامه خواهد داشت

 !سنگ به طور غير منتظره شکسته می شود

 آشپزخانه رستوران
جلسات عمومی رستورانی که من آنجا کارمی کردم، معمولن يک                

نواخت و کسل کننده بودند و اين چنين برگزار می شد، مدير                               

رستوران برنامه هايش را ارائه می داد و انتظاراتی که داشت در                  

ما نيز گوش می داديم، اصلن بحثی بين ما درنمی            .  ميان می گذاشت  

گرفت، نه قبل و نه در هنگام جلسه، مثل اينکه ما خواسته ای و                          

هميشه مديريت با رضايت برنامه ها و انتظارات               .  مشکلی نداريم  

خود را مطرح و ختم جلسات را اعالم می کرد و ما کارکنان بدون                  

ما  اصلن به     .  حرفی برای گفتن از هم ديگر خدا حافظی می کرديم            

اوضاع ما به اين منوال، به شکل عادی پيش                  .  حساب نمی آمديم    

اگر يکی از کارکنان جرئت می کرد که           .  ميرفت و خسته کننده بود     

خواسته ای و يا مشکلی را طرح کند، از طرف ديگران تحت فشار                

بگذار .   قرار می گرفت که شما هم چقدر پر حرف و پر توقع هستی             

اين پيشنهاد اغلب   .  زودتر جلسه تمام شود و ما سرکار خود برگرديم         

از سوی دوست و يا فردی که مدت ها با آن شخص کارکرده بود،                    

در روزهای هفته نيز هر کدام          .  او هم ساکت می شد       .  طرح ميشد 

درست مثل اين بود که هر کدام از ما        . وظيفه خود را انجام می داديم

اوضاع با  .  همان روز استخدام شده و اصلن يکديگر را نمی شناختيم         

چنين روالی می گذشت تا اينکه يک بار که مسئول مثل هميشه خيلی      

من خيلی ناراحت شده و گفتم، ما که                 .  دير دعوت به جلسه کرد         

درکف هستيم و همه زحمت را می کشيم، مثل اينکه انسان نيستيم                    

کسی از ما نمی پرسد که آيا شما خواسته      . واصلن به حساب نمی آئيم

اصلن چرا ما خودمان نبايد قبل از جلسه با                 .  ای و مشکلی داريد      

 مسئول با يکديگر قهوه ای بنوشيم و صحبتی داشته باشيم؟

به من تلفن زده و دعوت به         (  آشپز)  چند روز بعد يکی از همکاران      

من متعجب شده   .  قهوه نوشيدن يک ساعت قبل از جلسه رسمی کرد          

و پرسيدم که اين تصميم  را چه کسی گرفته است؟ او چنين جواب                    

"داد البته اين شما بوديد که گفتيد بهتر بود که ما جلسه ای  می                          : 

 .". من اين جلسه را در جواب به خواست شما ترتيب دادم. داشتيم

همه کارکنان يعنی آشپزها و سرو کننده ها در جلسه قهوه خوری                    

همه شاد بودند و بنظر ميرسيد خواستهايی هم          .  حضور بهم رساندند  

مثل اين بود، انسان حرفی داشته ولی فرصت بيان آنرا نيافته             .  دارند

همه کسانی که آنجا بودند،      .  است و حاال آمده است که آنرا بيان کند           

يک :  تقريبًا آنهائی بودند که من انتظار داشتم، باشند، غير ازيکی                 

من واقعن متعجب  شدم     .  آشپز جديد بود که بطور ساعتی کار ميکرد       

کسی که هميشه چون يک سنگ ساکت می                 .  که او هم آمده بود         

نشست و هيچگاه با او نمی شد در باره کار و محل کار صحبتی                         

معمولن .  او خيلی ماهرانه صحبت را عوض می کرد                     .  داشت

او به گفته خود، کسی بود که در            .  صحبت را به فوتبال می کشاند        

يک جای ديگر هم کار می کرد تا پول و پلی جور کرده و به جائی                    

او در همه  . مسافرت کند و در جای ديگری کارجديدی را آغاز نمايد

مالقاتها ساکت بود و اصلن به دور و بر بی توجه، مثل اينکه چيزی               

کارکنان همه بخش ها درباره مشکالت           .  از گفته ها را نمی شنيد          

در اين جلسه هم راجع به مسائل و مشکالت با            .  خود صحبت کردند  

مديريت و هم مشکالت بين قسمت های گوناگون يعنی بين خودمان،            

ما مقداری از مشکالت بين خودمان را حل و فصل                  .  صحبت شد 

کرديم و اطالع پيدا کرديم که چه مسائل و مشکالتی داريم که بايد                    

 . برای حل آنها چاره انديشی کنيم

هنگامی که به محل کار رسيديم، مثل اينکه جمعيتی که در آن ديدار               

بودند، همديگر را زمان طوالنی است که مالقات نکرده اند، خيلی                

 . با خوشحالی سالم و احوال پرسی شد

رئيس دستور جلسه را پيش برد و سپس             .  جلسه رسمی شروع شد     

آنجا آن شخص که ساعتی استخدام بود، جلوتر از           .  جشن شروع شد  

برای من   .  همه شروع  به صحبت کرد و از همه دخالتگرتر بود                   

غير منتظره بود و من با خود انديشيدم  من در باره او درست                              

او بيشتر سئوال می کرد و به مشکالت                     .  قضاوت نکرده بودم     

ديگران عالقه نشان می داد، خالصه چنين بود که سنگی را غير                    

او در برخی مواقع کسی بود که در        .  منتظره شکافته و شکسته باشی    

رئيس رستوران از    .  برابر دالئل رئيس با استدالل صحبت می کرد          

همه سئوال می کردند و      .  تغيير جو کاملن غافلگير و شوکه شده بود         

. آنها در پی جواب و راه حل بودند           .  مشکالت را طرح می نمودند      

ديگر کسی در وسط حرف همکار خود، نمی پريد و پوزخند نمی                    

ديگران خيلی جدی به پشتيبانی بر می خواستند و نشان می                    .   زد

رئيس شرايط را پس ديد و با            .  دادند که مشکل، مشکل همه است         

برای ما اين جلسه از آن              .  خيلی از درخواست ها موافقت کرد            

جلساتی نبود که ما دور زده شده باشيم و کسی ما را به حساب                             

نياورده باشد، بلکه برعکس خيلی دخالتگر بوديم و همه يک صدا                  

 . شده بوديم

به نظر می رسيد     :  شايد که، بتوان در يک عبارت کوتاه چنين گفت           

که ما بيشتر از هر چيز يک گروه بهم پيوسته هستيم و نه افراد ی                     

مالقاتهای قبل از جلسات با     .  تنها، جدا ازهم و نا اميد ومستأصل شده       

مسئولين فقط برای اين مفيد نبودند که ما  در جلسات عمومی مسائل               

خود را مطرح می کرديم و با هم صحبت می کرديم، بلکه مهمتر از            

. همه چيز، نتيجه اين شد که روابط بين ما کاملن ديگرگون شود                       

کسی به کسی   .  کسی در باره همکار خود شرارت به خرج نمی داد            

در هر جلسه ای افراد جديدی پا به جلو   .  ساکت باش ديگر نمی گفت

می گذاشتند و آنهائی که قبلن دخالتگر بودند، خيلی با جرئت تر شده               

و در جمع با شور و شوق شرکت می کردند و جو را با سئواالت و                   

سنگ انتظار  .  صحبت های منطقی خود بيشتر دلچسب  می نمودند            

 . شکسته شده بود

 گرگان هار -استراحت برای 

 توليدات نان –کاروسالی 

استراحت؟ باندها در چرخش مداوم در دو نوبت با يک استراحت                  

کار در کنار چرخ توليد اين چنين        .  برای صحبانه، در حرکت هستند    

چنين مشاغلی  می توانند بدون فاجعه و            .  سنگين و يکنواخت است     

صدمه ديدگی نيز باشند اگر که گاه گاهی يک استراحت و آرامشی                 

امروز می خواهم در مورد چنين اوضاعی برای شما             .  داشته باشيد 

 نشريه كارگر سوسياليست

 

 2قـسـمـت : گـفـتـگـو بـا هـم
 حميدقرباني:ترجمه-فرانسستولوسکورپی: نوشته
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نفر که در     29تعريف کنم، اما من تصور می کنم که هيچ کدام از ما      

آنجا  کارمی کرديم ، فکر نمی کرديم تا آنجا می توانستيم، پيش                          

ما فقط اين را می دانستيم که کنار باندها ايستادن خيلی                          .  برويم

طوالنی است و خوب انسان احتياح به دستشوئی رفتن و پکی به                      

 . سيگار زدن پيدا می کند

دقيقه استراحت در ساعت را شنيده بودم، با ديگران در                2خواست  

اما اين فکر خام بود و چنين پيشنهادی غير            .  اين باره صحبت کردم    

عملی به نظر ميرسيد، همه ما فکر ميکرديم غير ممکن و طرحش                 

من که تازه استخدام شده بودم بايد         .  مشکالتی را به بار خواهد آورد      

هنگام استراحت غذا يکی از همکارانمان السا            .  دهانم را می بستم     

عروس کوچولو، اگر ما باندها را رها              :  روی کرد به من وگفت        

آيا .   کنيم، راننده ها  بايد انتظار بکشند و چنين کاری شدنی نيست                 

شما اولسون را به ياد می آوريد که از همه چيز شکايت داشت و می     

خواست همه چيز را تغيير دهد؟ او مجبور شد که به کارش خاتمه                   

و يک نگاه چپ چپ به من انداخت که         .  دهد و چه خوب و جالب شد      

 . ببيند، هضم کردم و يا نه

من تنها نبودم که ترجيح می دادم اگر می شد استراحتی در وسط                      

چند نفر ديگر هم مانند جون، اوا و                 .  کار گاه گاهی داشته باشيم         

اما .  گونيال و پسران فنالندی هم  بودند که مانند من فکر می کردند                

مدت چند ماهی طول کشيد تا ما توانستيم  با يکديگر آشنا شده و                          

اينکه تصميم گرفته شد به زمانی برمی           .  بتوانيم با هم صحبت کنيم      

گردد که مارتا  هم تصديق کرد که برای يک زن واقعن مشکل است     

او اشاره کرد   .  که چنين جعبه های سنگينی را  با مثانه پر حمل کند              

که انسان هيچگونه پاداش و قدردانی هم  برای چنين فداکاريهائی                   

 . دريافت نمی کند

آنگاه ما متحد شديم که نزد مسئولين رفته و درخواست هر ساعت                    

من، اوا و جون    .  يک بار باندها از حرکت باز داشتن را مطرح کنيم          

بعنوان نماينده انتخاب شديم که برای صحبت با پيگا و گنيدا که                          

نخست آنها  .  مسئولين بودند، رفته و اين در خواست را مطرح کنيم             

ما دو باره   .  اما ما مصمم بوديم   .  اصلن از پيشنهادما خوش شان نيامد     

به آنها ياد آوری نموديم که همه کارگران کنار چرخ های توليد                         

و ديگر اينکه شايد ما فعالتر بشويم هنگامی که ما               .  توافق کرده اند   

دقيقه   2ما  .  پس آنها پيشنهاد ما را پذيرفتند        .  استراحت داشته باشيم   

 .استراحت را در هر ساعت گرفتيم

 2ما از اين فرصت       !  ما به دستشويی رفته و پکی به سيگار زديم             

دقيقه ای که همه با هم بوديم استفاده نموده و با هم صحبت هم می                      

دقيقه بود ولی ما وقت پيدا کرديم که شرايط محيط             2اگر چه   .  کرديم

بحث های طوالنی را در استراحت      .  کار را کمی  بيشترحالجی کنيم     

ما جمع می شديم در اتاق سيگار و با             .  های متمادی پی می گرفتيم      

ما اين قدر   .  هم در باره مسائل و مشکالت صحبت و بحث می کرديم    

اين بحث ها را ادامه می داديم تا اينکه ديگر موقع تصميم گيری                        

ما خواست های خود را که دسته جمعی  تصميم گرفته         . فرامی رسيد

بعنوان نمونه ما در باره اين        .  بوديم را با مسئولين طرح می کرديم         

بدين .  صبح شروع می شد         4کار ما ساعت       .  مشکل بحث کرديم    

بعد از      3ساعت   .  علت خيلی ها صحبانه در خانه نمی خوردند                 

و اما،  .  نصف شب، معده خوابيده است و برای بلعيدن آمادگی ندارد           

بعد از چند ساعت کار بيدار می شد و احساس گرسنگی به ما دست                 

 19ما در خواست  کرديم که اولين استراحت روزانه بايد                .  می داد 

درعوض .  دقيقه باشد که ما فرصت خوردن صبحانه را داشته باشيم          

 . ما بايد يکساعت و نيم قبل و يک ساعت و نيم بعد کار می کرديم

دقيقه می توانستيم با عجله و با کمری قوزکرده خود را به                   19در  

گرچه آن در چنين صبح زودی باز نبود،         .  اتاق نهار خوری برسانيم   

بيست نفر در     .  ولی بريتا مهربانانه در را بروی ما باز می کرد                   

صف می ايستادند و يکی بعد از ديگری قوز کرده خود را به اتاق                   

می رساند و قهوه و چايی می نوشيد و با لقمه نيمه جويده در دهان                    

در دم سالن کار و در پائين سرپرست ما                  .  برمی گشتند سر کار      

محسن، با ساعت موچی در دست می ايستاد و خيلی از مواقع با                       

هر صبح   !  دقيقه گذشت، زود برويد سرکارتان        12:  گاليه می گفت  

. موقع کاراو بود که روی پله پائين ايستاده و به ما يادآوری می نمود        

بيچاره از اين می ترسيد که مورد بازخواست پيگا و کنيدا قرار                        

او ما را تهديد می کرد اگر سر وقت حاضر نشويم شرکت در              .  گيرد

برخی ها  .  آينده بطور حتم، اين مدت استراحت را  پس خواهد گرفت  

 . جرئت باال آمدن و صبحانه خوردن را نداشتند

بر تابلوئی نوشته شده      .  اما، يک صبح ، سالن غذا خوری باز بود              

صبحانه .  بود که شرکت دعوت به صبحانه يارانه ای نموده است                 

روی ميز غذاخوری آشپزخانه آش،           .  مفصل و نصف قيمت بود         

بريتا برای ما    .  حبوبات، تخم مرغ، ساندويج آماده، قهوه و يا چای             

تعريف کرد که پيگا با يک غذا شناس و محقق در امور تغذيه                             

صحبت کرده است و او گفته است که اگر کارگران خوب تغذيه                        

شوند، صبحانه خوب و واقعی بخورند، توليدات اولن افزايش پيدا                  

می کند و دومن جنس اعالء توليد می کنند و نفع زيادتری نصيب                     

اين چنين که روی پله ها به صف ايستاده بوديم و               .  شرکت می کنند  

هر کدام با دو ساندويچ نسبتا بزرگ، چای يا قهوه و آش و حبوبات                  

خشک در شير مخلوط شده و با خنده شوخی در حلقوم مان ريختيم                  

بيچاره محسن همان جای سابق      .  و به پائين به محل کارمان خزيديم        

 . دقيقه تلف شد 31: با همان نگاه به ساعت اش و اينکه 

رفته و گفتيم که نه کارگر و نه               (  پيگا)ما دو باره به نزد رئيس             

سرکارگر با شکم خالی و معده زخمی قادر است که برای شرکت                   

شما  تقاضا پشت تقاضا         .  او گيج شد    .  در طوالنی مدت مفيد باشد        

هر روز بيشتر از قبل درخواست داريد، من نمی              .  مطرح می کنيد   

دانم که ديگر چه بايد بکنم؟ او چنين فکر می کرد و واقعن هم او                        

 1019اين در دهه     .  درست می گفت و ما همان کار را می کرديم              

موقعی بود که ما کارگران هنوز دولت        .  بود که چنين اتفاق می افتاد      

رفاه خود را تا آن حد با شرايط بحرانی دهه نود روبرو نساخته                         

دقيقه    29در هر صورت اين بار هم ما موفق شديم و                            .  بوديم

 . استراحت برای صبحانه گرفتيم

تا اينکه حتی     .  اکنون ما  از هر چيزی امکانی بدست می آورديم                  

مرثا و السا نيز به اين نتيجه رسيدند، جهان نابود و زيرو رو نشد که   

ما به اين فکر کرديم که ما می توانيم              .  ما دهان مان را باز کرديم        

همه دستمزدمان را دريافت کنيم، بدون اينکه وقت اضافه برای                       

جارو و نظافت کردن محل کار بعد از کار روزانه و قبل از رفتن                    

ما اين پيشنهاد را نزد پيگاه و کنيدا برديم، و               .  به خانه صرف کنيم    

پس ما هم کم کاری را آغاز        !  اما آنها خيلی جدی و مصمم گفتند، نه        

. کرديم  طوری که هيچگاه در موقع مناسب جنس آماده نمی شد                       

جعبه های نان  سر موقع آماده نشد و راننده ها شروع به اعتراض                   

ما به خواستمان رسيديم و دو باره سرعت توليد را باال                         .  کردند

با استفاده از زمان استراحت و صحبت کردن با يکديگر ما                .  برديم

 .چنين مبارزاتی را پيش برده و به نتيجه رسانديم

يک روز هنگامی که نشسته و بحث می کرديم، گنيدا درب اتاق                        

اين جا چه می گذرد؟     .  او سرخ شده بود   .  سيگار را باز کرد و آمد تو   
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چه کسی به شما قول داده است که در زمان کار            .  ما استراحت داريم  

مالقات داشته باشيد؟  آيا ما حق نداريم که در زمان استراحتمان با                   

هم صحبت کنيم؟ در اين موقع درب را دو باره بهم زد و بيرون                         

روز بعد همه ما از طرف پيگاه و گنيدا برای يک مالقات به                 .  رفت

گنيدا قدری در باره توليد و توزيع       .  اتاق غذاخوروی فراخوانده شديم   

من حامله بودم   .  من به صحبت ها زياد گوش نمی دادم . صحبت نمود

و در گوشه ای نشسته و به لگد زدن انسان درون شکمم فکر می                       

بله، آنها فکر کرده      .  اما شنيدم که گنيدا واقعن چه گفته بود             .  کردم

بودند که زمان استراحت های مشترک ما را از بين برده و دو نفر                   

نگهبان و يا به قولی بازرس بگمارند که در سالن توليد حرکت نمايد              

 .و هر کس را به تنهائی برای استراحت بفرستد

استراحت دهنده   .  من و جون يک نگاه چپ چپ بهمديگر انداختيم               

اين کار چنين پيش نمی        .  گان می دانند که چگونه ما کار می کنيم              

هنگامی  که     .  استراحت دهندهگان در کنار ماشين ها هستند          .   رود

استراحت دهنده گان نيز کار می کردند و هيچ          .  کارگران کار ميکنند  

و اگر نيز استراحتی باشد که همه با هم نمی         . استراحتی داده نمی شد

اين درست همان چيزی بود که آنها در باره اش            .  توانند داشته باشند  

. استراحت های مشترک ما را قوی کرده بودند           .  نقشه ريخته بودند   

 . آنها می خواستند همان قدرت را از ما بگيرند

پس فکر   .  من در آن زمان سخنگوی اتحاديه  در محل کار بودم                     

او .  گنيدا آنرا نديد  .  من دستم را بلند کردم    .  کردم که بايد چيزی بگويم    

پيگا که نقش آموزش     .  اکنون در باره چيز ديگری صحبت می کرد          

: او مطرح کرد   .  دهنده کارکنان را داشت، دست بلند کردن مرا ديد            

اين ارزش   :  من گفتم  ".  مثل اينکه کسی می خواهد چيزی بپرسد              

همه بر  .  ندارد که شما اختالل در وقت استراحت ما ايجاد نماييد                   

باز همه سرشان را به     .  گشتند به من نگاه کردند و بهم ديگر خنديدند         

سپس دو باره در      .  او لحظه ای ساکت شد      .  طرف گنيدا بر گردانند     

باره استراحت ها صحبت کرد و مفيد بودن بازرسها را دو باره                        

هيچکس .  او کوشش ديگری کرد      .  ما فقط خنديديم    .  گوش زد کرد    

آن موقع  .چيزی نگفت و اما دوتا ازدخترها خنده ای در گلو نمودند               

با وجودی که   .  بود که کسی نتوانست جلوی خنديدن خويش را بگيرد        

پيگا از  .  مرثا که در صف جلو ايستاده بود، برگشت به ما نگاه کرد              

اکنون .  اينکه مالقات خيلی مفيد و نتيجه دهنده بوده است، تشکر کرد       

بايد به سر کارهای مان بر گشته و توليد را دو باره  شروع کنيم که                  

هيچ چيز  .  ما رفتيم .  زندگی همه ما به آن بستگی دارد، او چنين گفت          

دقيقه خود را به          2ما همان     .  ديگری در باره رها کننده  نشنيديم            

 . طور معمولی داشتيم

بعد از دو ماهی  که از آن مالقات گذشته بود پاتريک به دنيا آمد و                     

ماهه شد،    2زمانی که پاتريک     .  من مرخصی بعد از زايمان گرفتم       

مرخصی گرفت و من دو باره         (  بابای پاتريک )شريک زندگی من      

دو باره به سرکار برگشتن برايم جالب بود با                .  به سرکار برگشتم   

از جمله  .  وجود اينکه چندتا از دوستانم به کارشان پايان داده بودند              

. السا بازنشستگی قبل از موعد گرفته بود           .  يکی از آنها جون بود       

استراحت های   .  کارگران جديدی به جای آنها استخدام شده بودند               

دو بازرس را گذاشته بودند که در             .  مشترک را فسخ کرده بودند        

سالن قدم بزنند و يکی يکی کارکنان را برای استراحت و خوردن                   

 . می فرستادند

او برايم  .  من  و اوا پهلوی يکديگر کنار چرخ توليد ايستاده بوديم                  

آنها دو باره نزد پيگا      .  تعريف کرد که چه تغييراتی اتفاق افتاده است        

اين دفعه هاری رئيس کلوب اتجاديه فرا                  .  فراخوانده شده بودند     

گنيدا درست مثل دفعه قبل در باره استراحت ها                .  خوانده شده بود   

در اين موقع هاری صحبت او را قطع می کند و             .  صحبت کرده بود  

قانون تصميم گرفتن، اين          11مطرح می کنند بر طبق پاراگراف             

همه فکر  .  سئوالی بحث انگيز است و بايد در باره اش بحث گردد                

اوا تعريف کرد که بعد از آن بمدت چند                .  کردند که چه خوب شد       

کار به روال سابق و طبيعی پيش می              .  هفته ای هيچ اتفاقی نيفتاد       

پس از مدتی  دو باره هاری به سالن توليد و پهلوی چرخ های     . رفت

شرکت !  توليد برگشت، او با ناراحتی مطرح کرد که چه بد بختی                  

انها بهيچ  .  خواسته است که زمان استراحت های بين کاری را بگيرد   

بحث ها به نکات پيچيده زيادی           .  توافقی در محل کار نرسيده اند          

و اما، او پيشنهاد داده است که بايد روی مسئله               .  برخورد کرده اند   

هاری آنرا به اطالع نماينده ما در         .  در مرکز اتحاديه صحبت گردد     

با وجود اينکه در مرکز نيز آنها بهيچ توافقی            .  اتحاديه رسانده است  

نرسيده اند، شرکت اجازه يافته است که مسئله را با ميل خود حل                     

در آن موقع نماينده اتحاديه  گفته است که بايد کوششی نمود و                 .  کند

بعد ازآن معلوم می شود که توافق بدين معنی بوده             .  به توافقی رسيد  

اوا .  است که  شرکت همان کاری که ميخواهد ميتواند به پيش ببرد                

گفت، بله انسان زمانی که حلقه  را از دست می دهد، نمی تواند                         

اگر چه من هم نمی توانستم کاری انجام دهم،             .  زنجير را نگه دارد    

در اين صورت برای من خيلی سنگين بود که هنگامی اين اتفاق                      

 . افتاد که من نبودم

. هفته بعد چند نفر ازکارگران بعلت مريضی سر کار نيامدند                             

امدادگران به جای آنها، کنار چرخ توليد کار می کردند، استراحت                

بی استراحت، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بدون استراحت                           

شنبه يکی از امدادگران کنار ماشين بود و                      2در روز      .  گذشت

ديگری، توی سالن می گشت و يکی بعد از ديگری تعويض می                       

من و  .  در روز جمعه باز دو تا کنار ماشين ها ايستاده بودند               .  شدند

من گفتم، آيا ما می ترسيم؟           .  اوا تصميم گرفتيم که بايد کاری کرد           

من بيشتر از هر چيز از اين می ترسم که             :اوا در جواب من  گفت         

انجام ندهيم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دفعه بعد آنها ازما               کاریاگر ما   

چه دستآوردی را پس می گيرند؟ پس، ما يک کاغذ ليست کهنه را                   

کاغذ .  6ديدار دراتاق سيگار، ساعت      :  پيدا کرده و پشت آن نوشتيم        

بدين .  را در جعبه ای گذاشتيم و جعبه را روی ريل توليد قرار داديم              

وسيله جعبه ايستگاه بعد از ايستگاه گشت و همه از مالقات و زمان                

صبح  من و اوا ريل را             6سر ساعت       .  اش اطالع حاصل کردند     

از هر ايستگاهی که گذشتيم، آنها نيز باند توليد را ترک    . ترک کرديم

از قسمت های ديگر و کنار باندها          .  کردند و ما را همراهی نمودند       

 . ما در اتاق سيگار جمع شديم. نيز همه آمدند

خيلی ها افسوس ميخوردند از اينکه استراحت های مشترکمان را از           

ما برای کارکنان    .  دست داده بوديم، و خيلی شاکی وعصبانی بودند          

ناگهان محسن دم    .  جديد تعريف کرديم که قبلن اوضاع چگونه بود            

چه .  او نفس نفس می زد و کاغذ ما را در دست داشت       . در ظاهر شد

آنگاه او دو باره       .  کسی اين را نوشته است؟ هيچ کس جواب داد                 

ما کاغذی را     .  ما خيلی زود دراين باره تصميم گرفتيم            .  ناپديد شد  

برداشته و روی آن نوشتيم که از همين اآلن ما چون گذشته                                  

همه امضاء کردند، تازه        .  استراحت هايمان را برگزار می کنيم            

ما توافق کرديم که اگر مسئولين اين باره          .  استخدام شده گان همچنين   

سپس ما به کنار    .  کسی را بازخواست کرد، فقط دوستانه لبخند بزنيم        

. برگه را به محسن داديم و به کارمان مشغول شديم     . ريل ها برگشتيم

با سرعت پيگا و گنيدا خود را به           .  محسن هم فورن تلفن پشت تلفن       
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ما چون   .  ما ساکت با لبخندی بر لب ايستاديم           .  سالن توليد رساندند   

پيگا و گنيدا حالشان قابل        .  يک گله گرگ هار به نظر می رسيديم            

توصيف نيست، بايد می ديد تا می فهمديد که چه ميکشيدند، آنها                        

لحظاتی با نفرت و لرز اين طرف و آن طرف گشتند و پس از آن گم    

 . شدند

دقيقه چرخ توليد را       2هيچ کس از اين پس هنگامی که هر ساعت              

محسن با چهره در هم      .  ترک می کرديم، جرئت چيزی گفتن نداشت        

. رفته چندين تلفن زد و اما هيچ کدام از مسئولين ديگر پائين نيامدند                

هاری هم آمد و قدمی زد و با ناراحتی به ما نگاه کرد ، ولی در                            

 . موقع رفتن بعالمت بدرود دستی تکان داد

بعد از آن استراحت هايمان را داريم، برای من اما، ارزش اين                         

اين خيلی  .  بيشتر از يک ليوان  قهوه نوشيدن در اتاق سيگار است                

. پر بهاتر ازگفتن کلمه زيبای طبقه کارگرارزشمند است، می باشد               

ما انسان هستيم و در       .  اين  ترس و نيروی ما را به يادم می آورد                

 . مواقع لزوم می توانيم گرگان هار نيز باشيم
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نسل ما پس از ايام با شکوه بهمن پنجاه و هفت و جاروب کردن                          

بساط سلطنت، سالهای سياه حاکميت جمهوری اسالمی راهم تجربه            

سال شصت غروب يک روز سرد زمستانی از کارگاه             .  کرده است 

پيراشکی پزی اکبر آقا به اطاقم در اطراف ميدان فالح تهران                           

ابتدا بساط چای وشام را آماده کردم ومثل هميشه پيچ راديو            .  برگشتم

را چرخاندم که تيتراخبار را گوش دهم که در خبرها، به دل نگرانی       

که از مدتها قبل ذهن مرا بخود مشغول کرده بود و در هنگام جابجا                 

کردن تخته های خمير پيراشکی و حمل گونی های سنگين آرد                         

ضد »:  کارگاه اکبر آقا هر لحظه به سراغم می آمد، برخوردم                        

همان لحظه ذهنم از اطاق، راديو          .  «.انقالب درآمل تار و مار شد         

وهرآنچه در آن بود خارج شد وبه سراغ چهره رفقای صادق                             

توهمی به دروغ بودن      .  وانقالبی که ديگر در ميان ما نيستند رفت            

اخبار و رسانه های جمهوری اسالمی نداشتم، اما در رابطه با آمل                

و سربداران احساسم می گفت  که بی شک برای رفقايم اتفاقی افتاده              

غرق در لحظاتی شدم که با رفقايم بودم ودر کنار آنها از اين                .  است

لحظاتی که  .  روستا به آن روستای کردستان گشت سياسی می زديم           

زير نور ستارگان تا صبح بيدار می مانديم و به طرح و سازماندهی              

سر سفره مردم روستا ها می نشستيم و با آنها گپ می             .  می پرداختيم 

زديم و بعدش در محوطه روستا يا مسجد روستا برای آنها صحبت                

در جلسات سياسی خودمان به بحث و تبادل نظر می                   .  می کرديم  

رفقای .  پرداختيم ودر ساعات آموزش نظامی تمرين می کرديم                   

عزيز و فراموش ناشدنی جدا از صداقت وشهامت که خصلت                          

مشترک همگی شده بود هر کدام در عين حال توانايی خاص خود را 

ممد تی ان تی هميشه ذهنش با ساخت انواع مواد منفجره                    .  داشتند

کاک اسماعيل وکاک   .  مشغول بود وتوانايی باالئی در تهيه آن داشت        

محمد دو برادر دو قلو که نه تنها از لحاظ شباهت چهره تفکيکشان                  

از هم سخت بود بلکه از لحاظ توانايی نيز بسيار به هم شبيه بودند،                  

در تبليغ سياسی و کار توده ای و نيز سازماندهی پتانسيل بااليی                       

اصغر، جالل وسحر عزيز که درقاطعيت ودوست داشتن               .  داشتند

مراد و مصطفی نظامی، شکراهلل ، ناصر                    .  چيزی کم نداشتند      

 .                 وسيامک، رضا وقادرو دهها انقالبی ديگردرذهنم حک شد

سازمان اتحاديه کمونيست ها مثل اکثر سازمانهای                

چپ انقالبی در جريان انقالب پنجاه و هفت متشکل                

از انسانهای شريفی بود که برای آزادی ورفاه و ايجاد       

جامعه ای انسانی مبارزه می کردند و تصور می                     

دو .  کردند عملکردشان در خدمت سوسياليسم است            

سال ونيم در کنار اين رفقا بودم و آنگاه از آن خط                     

در کردستان بدرستی اززد وبند         .  کناره گيری کردم    

حزب دموکرات با رژيم برای مردم می گفتيم، از اين           

که فرماندهان نيروی پيشمرگ اين حزب در کنار                   

از اينکه   .  فئودالها بودند و با آنها تداعی می شدند                 

مسئله ملی برای آنها چيزی جز حاکميت سياسی                      

اين تبليغات هم از        .  طبقات دارا در کردستان نبود          

لحاظ طبقاتی معنا داشت وهم در ميان مردم زحمتکش      

اما دفاع از ليبرالها و بنی صدر                  .  در روستاها مخاطب داشت        

وچسبيدن به سياست آنها و شرکت درجنگ ارتجاعی ايران و عراق            

آن سياستی بود که با هيچ درجه از انقالبيگری يک سازمان چپ                      

ضمن شرکت درفعاليت های سازمان درتظاهرات سال          .  نمی گنجيد 

شصت وبرگزاری روز کارگرو نيزفعاليت در حوزه کارگری                       

جنوب تهران، اما سياست های دنباله روانه اتحاديه از بورژوازی                

برای من مدتها بود زير سوال رفته بود ومی بايست جوابی برايش                 

( نيمه فئودال ـ نيمه مستعمره      )  سراغ تئوری دو نيمه     .  پيدا می کردم  

فکر کنم نوشته هايی از  لنين، مائو و          )  رفتم وسعی کردم با مطالعه       

خود را به رد    (  نيزجزنی، احمد زاده، حميد مومنی و پويا را خواندم 

البته عده ديگری از رفقای سازمان نيز به اين            .  اين تئوری قانع کنم    

رسيده بودند و اين تناقضات را دراتحاديه کمونيستها تشخيص داده               

ما ديگر نخواستيم با اين سياست ها تعريف شويم  که از                         .  بودند

طرفی در قالب سازمان چپ هستيم ودر عمل دنبال سياست های                     

اختالفات .  بورژوازی افتاده ايم ولذا از اتحاديه کناره گيری کرديم              

همانوقت در سازمان باالگرفته بود واکثريت آن گويا به خلق قيام                    

» ايجاد گروه سربداران واعزام به آمل برای خلق قيام              .  رسيده بود 

هر چند به سبک مسلحانه اما درواقع ادامه               «  ضد کودتای رژيم       

همان سياستی بود که مردم را به دفاع از ليبرالها در مقابل حزب                     

جمهوری اسالمی فرا می خواند واين فراخوان متاسفانه به بهای                    

جانباختن عده زيادی از انقالبيون شريفی بود که در آرمانخواهی                   

اين فراخوان اگربه جنبش     .  آنها برای تحقق سوسياليسم ترديدی نبود      

توده ای در کردستان گره می خورد در همان بستر عمومی چپ                      

در «  خلق قيام »  انقالبی پنجاه و هفت در ايران قابل تفسير بود ولی             

ياد همه انقالبيون فراموش ناشدنی      .  آمل خود کشی سياسی بيش نبود      

 .  است
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