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  ر مورد حمله احتمالی آمريکا به ايراند

  مصاحبه با رفيق مازيار رازی

  

  

  

رفيق مازيار، تهديدات نظامی اخير اسرائيل عليه : ميليتانت
مراکز هسته ای ايران به يکی از موضوعات روز در سطح 
. جهانی و به ويژه ميان نيروهای اپوزيسيون مبدل شده است

د که اين تهديدات از سوی اسرائيل کني آيا شما تصور می
 جدی است؟ 

به اعتقاد من تهديدات اخير اسرائيل بيشتر جنبه : مازيار رازی
 دارد تا يک تهديد جدی برای حمله نظامی  و روانیتبليغاتی
چه اسرائيل  بديهی است که چنان. هسته ای ايران به مراکز

می را علنْا اعالم ن قصد يک حمله نظامی را می داشت، آن
طور  همان  .کرد و صرفْا آن را به مورد اجرا قرار می داد

که چند سال پيش حمله به مرکز اتمی سوريه و پيش از آن 
بايد توجه داشت که عدم حمله نظامی و يا . عراق را انجام داد

عدم توفيق در مذاکرات هسته ای ميان دول غربی و 
 غربی و جمهوری اسالمی الزامًا به مفهوم آغاز جنگ با دول

در واقع سياست ايران و . يا تهاجم نظامی به ايران نمی باشد
تفاوت کيفی ای در ) به ويژه اياالت متحده آمريکا (دول غربی

به  دولت آمريکا و غرب. طی سال های گذشته نداشته است
علت نداشتن يک بديل واقعی برای جايگزينی نظام کنونی، در 

درست  .ندژاد نمی باشصدد از ميان برداشتن دولت احمدی ن
ها خواهان رسيدن به توافق و تفاهم با رژيم ايران  برعکس آن

البته هر يک برای گرفتن امتيازات بيشتر تالش کرده . هستند

بديهی است که هر . و در نتيجه چانه زنی ادامه يافته است
اما اين يک  .نيز می باشد  "جنگ"چانه زنی حامل نوعی 

اقدامی که . است" جنگ سرد"ک جنگ نظامی نيست؛ بلکه ي
فشارها را برای گرفتن امتيازات بيشتر در معامالت و 

  .توافقات افزايش می دهد

" جنگ سرد" از اين یآيا می توانيد نمونه هاي :ميليتانت
 بدهيد؟ ارائه

همانند جنگ سرد ميان شوروی و آمريکا در  :مازيار رازی
ميان دول  "جنگ سرد"های پيش از فروپاشی شوروی؛  سال

به قتل  .ايران و آمريکا نيز شامل عوارض مشابهی است
 طرفين بدون اعتراف به آن و توطئه و یرساندن مهره ها

اين اقدامات از مشخصات جنگ سرد  .لطمه زنی به يکديگر
 و دولت ) حزب اهللا آن نظيرمتحدان(ميان دولت ايران 

هاست  سالاست، که نقدًا )متحد اصلی آن اسرائيلو (آمريکا 
 .که آغاز گشته است

  های سپاهبرای نمونه، چند روز پيش انفجار يکی از پادگان
پاسداران در بيد گنه نزديک کرج، يکی از اين اقدامات دوره 

ميان دول آمريکا و اسرائيل با دولت ايران  "سردجنگ "
شهاب در  سسياتأسال پيش نيز انفجار مشابهی در ت .است

ترور مسعود علی  همچنين .جنوب غربی ايران رخ داد
جنگ "محمدی، استاد فيزيک دانشگاه تهران، بخشی از همين 

از سوی ديگر از جانب رژيم ايران نيز عمليات  .است "سرد
تروريستی مشابهی در کشورهای ديگر مانند طرح اخير به 
قتل رساندن ديپلمات عربستان سعودی در آمريکا، صورت 

 و فريدون عباسی همچنين، مجيد شهرياری .گرفته است
 ٨دوانی، استادان فيزيک دانشگاه شهيد بهشتی تهران روز 

 توسط مهاجمان موتورسوار و از طريق اتصال ١٣٨٩آذر 
اين  .بمب به بدنه خودروهايشان مورد سوء قصد قرار گرفتند

حمالت به کشته شدن آقای شهرياری و جراحت آقای عباسی 
 .دوانی و همسران اين دو انجاميد

 دستگيری برخی از کارمندان سازمان انرژی  ز آن نيز،پيش ا
، اعالم متالشی شدن شبکه جاسوسی ١٣٨۴اتمی در سال 

اسرائيل توسط سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه 
 نشانه هايی از اين   و غيره،١٣٨٧پاسداران ايران در سال 

 روزنامه های رسمی ١٣٨۵بهمن اواسط  .رويارويی است
 يکی از دانشمندان اصلی برنامه هسته د که کردنايران اعالم

" مسموم"ای ايران؛ اردشير حسن پور؛ به طور مشکوکی 
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 است که سرمايه داری جهانی از روز نخست سقوط قابل ذکر

در ايران و انقالب بهمن " شاهنشاهی"نظام سرمايه داری 
، در تدارک بازگشت اقتصاد ايران به نظامی مترادف ١٣۵٧

تحريم های  .با قوانين سرمايه داری جهانی بوده است
اقتصادی، جنگ افروزی از طريق تحريک صدام حسين و 

دن سالح های سبک، سنگين و شيميايی در اختيار قرار دا
اصالح "، "معتدل "برای مقابله با ايران، تقويت جناح های

 و غيره، همه دال بر سياست هدر درون هيئت حاکم "طلب
چه سرعت بازسازی يک سرمايه داری  آن .فوق بوده است

هنگی جناح امدرن را همواره به تعويق می انداخت، نا هم
با تقويت سياسی  . بود هابا ديگر جناح "اصولگرا"

اقتدارگرايان و سرکوب اعتراضات مردمی دو سال پيش و 
 اين سد اساسی از سر راه کنار ،"اصالح طلبان"کاهش نفوذ 

سرمايه داری جهانی برای انتقال سرمايه های خود به  .رفت
ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنيت سرمايه 

 . المللی را طلب می کندو ضمانت اجرای قوانين بين

و  "استراتفور"اين خبر توسط شبکه اطالعاتی  .شده است
لندن همان هفته به عنوان يک قتل " ساندی تايمز"سپس 

ماموران اطالعاتی اسرائيل؛ طرح و " موساد"عامدانه توسط 
 .گشت

ايد توجه شود که اين قبيل عمليات از سوی موساد در البته ب
 دانشمند ١٩٩٠در سال  .کشورهای ديگر نيز رخ داده است

صدام حسين  "سوپر توپ"سازنده  "جرالد بوول"کانادايی، 
که با هدف بمباران اسرائيل طراحی شده بود؛ توسط موساد 

 مأموران اطالعاتی اسرائيل عباس ١٩٩٢فوريه  .کشته شد
درست يکماه پس از اين  .را کشتند  رهبر حزب اهللاموسوی

 ببم )آرژانتين(واقعه سفارت اسرائل در بوينس آيرس 
نيروهای ضربت اسرائيلی چند تن ١٩٩۴ژوئيه  .گذاری شد

از اعضای حزب اهللا را در يکی از مقرهای تعليمات نظامی 
روز پس از اين واقعه تهاجمی عليه  ٨ .شان به قتل رساندند

وديان در بوينس آيرس و سفارت اسرائيل و مرکز مرکز يه
وزارت  ١٩٩۵مارس  .يهوديان در لندن صورت گرفت

اطالعات دولت ايران در واکنش به قتل يکی از اعضايش؛ به 
کنسولگری آمريکا در کراچی پاکستان حمله کرد و دو تن از 

 .آمريکائيان کشته شدند

پاسخ : دگويبديهی است زمانی که خامنه ای در نطق خود می 
ها خواهد   دولتی به ايران را با مشتی بر صورت آن هرحمله

دشمنان خوب می دانند که هرگونه   "...که داد و يا اين
تعرض، عکس العمل همه جانبه ملت ايران را نسبت به 
متعرضان و منافع آنها در همه نقاط جهان به دنبال خواهد 

زامْا جنگ منظورش اين نوع عمليات است و نه ال، "داشت
 .تمام عيار در مقابل ارتش آمريکا

  :ميليتانت

را  "اصول گرايان"يد که دول غربی يشما می گو :ميليتانت
 ترجيح می دهند؟" اصالح طلبان"به 

ها تالش کرده و می کنند که  نه الزامْا، آن: مازيار رازی
رند، زيرا تمايالت ي گقراربر مصدر قدرت  اصالح طلبان

 پيش می بيشتری به غرب داشته و توافقات با سهولت بيشتری
اما در نهايت؛ بديهی است که دول امپرياليستی برای  .رود

سرمايه گذاری در ايران و چپاول منابع نفتی و استفاده از 
نيروی کار ارزان؛ برايشان تفاوتی نمی کند که کدام يک از 

ها  باندهای حکومتی در قدرت باشد، تا مادامی که منافع آن
 نژاد و تحريکات وی با روی کار آمدن احمدی. تضمين گردد

نشان دادند که قادر به  اصالح طلبان»اما؛  .اين روند کند شد
با  "جنگ سرد"توضيح دهيد چرا دول غربی وارد . و مقابله با اصول گرايان نيستند مردمسازماندهی

 رژيم می شوند؟
از سوی ديگر، پس از تجربه فاجعه آميز در عراق و 
افعانستان تناسب قوا به ضرر غرب تغيير کرده است و يک 

 تواند در دستور حمله نظامی توسط آمريکا و متحدانش نمی
دولت آمريکا برای مدت طوالنی مجبور است  .کار قرار گيرد
باقی بماند و باندازه کافی توان يک  )وعراق(در افغانستان 

 .حمله نظامی به ايران را ندارد

علت اصلی اين جنگ سرد و جدل های هسته : مازيار رازی
ای بين دولت احمدی نژاد و دول غربی ريشه در بحران 

 ساله با عراق ٨جنگ  .اقصادی ايران در سه دهه پيش دارد
و محاصره اقتصادی بيش از دو دهه، اقتصاد ايران را چنان 
دگرگون کرد که دولت خطر از دست دادن قدرت خود را چند 
 .سال پيش درک و روال جهت گيری به غرب را آغاز کرد

 چراغ سبز را ١٣٨١مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 
 .به دول غربی برای سرمايه گذاری در ايران نشان داد

در واقع می توان اذعان داشت که در سطح جهانی تناسب قوا 
ضد اقدامات  .به ضرر امپرياليزم آمريکا تغيير کرده است

پيروزی چاوز در ونزوئال و : امپرياليستی در آمريکای التين
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ليوی، اورتيگا در نيکاراگوئه و غيره همه واوو مورالس در ب

نشانگر به بن بست رسيدن سياست های دولت بوش برای 
  "دموکراسی"و استقرار به اصطالح " حل مشکالت جهان"

 .است

ل حمله هاست که در مقاب برخی نيروها مدت :ميليتانت
پس  .نظامی آمريکا و اسرائيل به ايران هشدار داده اند

 ارزيابی آنان اشتباه بوده است؟

به نظر من اگر آمريکا و متحدان اروپايی اش : مازيار رازی
توان حمله نظامی و تغيير رژيم را داشته و بديل قابل اعتمادی 

ت له اين اسأمس.  حتمًا اين را کار انجام می دادند،می داشتند
 و نه بديل قابل اعتمادی در مقابل دارندرا را  که نه توان آن

بنابراين، بر خالف برخی از نيروهای . رژيم کنونی، دارند
اپوزيسيون که حمله نظامی آمريکا را واقعی دانسته و برخی 

 دولت کنونی می دانند، ديگر فرجی در راستای رهايی از شّر
 .تمل استاين اقدام بنا بر وضعيت کنونی غير مح

 اگر چنين حمله نظامی ای رخ دهد چه؟ :ميليتانت

حتی در صورت بروز چنين اتفاقی، کارگران  :مازيار رازی
وجه از حمله نظامی غرب به  يچ هو زحمتکشان ايران به

امپرياليزم و به ويژه امپرياليزم  .ايران نفعی نخواهند برد
 "کراسیآزادی و دمو"آمريکا هيچگاه برای به ارمغان آوردن 
اشغال عراق تجربه  .به کشورهای جهان حمله نکرده است

دولت بوش و  !"انسان دوستانه"بسيار خوبی از سياست های
وضعيت مردم زحمتکش عراق روز  .اوباما در منطقه است

در صورت بروز چنين  .به روز رو به وخامت گرويده است
اتفاقی، کارگران ايران به ساختن يک جبهه سوم در مقابل 
دولت سرمايه داری ايران از يکسو و امپرياليزم از سوی 

برای کارگران ايران مبارزات ضد . ديگر مبادرت می کنند
دولت  .سرمايه داری از مبارزات ضد امپرياليستی جدا نيست

سرمايه داری ايران بخشی از نظام سرمايه داری جهانی است 
رگران که با وجود جنگ های زرگری و بی ارتباط با منافع کا

  .ديگر سازش خواهند کرد ميان آنان، نهايتًا با يک

   ١٣٩٠بيست و پنج آبان 

  

  

  

  !پس از يک و سال نيم" نرخ بيکاری"انتشار 

  کيوان نوفرستی

  

  

مرکز ملی آمار ايران نهايتًا پس از حدود يک سال و نيم، 
سکوت خود را شکست و به انتشار داده های بيکاری و 

ال جاری دست زد که البته اين اقدام خود اشتغال در تابستان س
  .به تنهايی قابل تأمل است

چکيدۀ نتايج طرح آمارگيری "گزارش مزبور که زير عنوان 
منتشر شده است نشان می دهد " ١٣٩٠تابستان : نيروی کار

 درصد در ١٣٫۶که نرخ بيکاری کل کشور با کاهش از 
 ١١٫١ به ، نهايتًا٩٠ درصد در بهار ١٢٫٣ به ١٣٨٩تابستان 

  .درصد در تابستان سال جاری رسيده است

هرچند به روال ساليان گذشته، آمار ارائه شده به شکل 
خوشبينانه ای روند بازار نابسامان نيروی کار کشور را به 
نمايش گذاشته است، ولی به هر حال اين موضوع واقعيت 

  .موجود را تغيير نمی دهد

به " بيکار"و " لشاغ"پيش از هر چيز، نگاه به تعاريف 
طبق . خوبی بی پايگی داده های ارائه شده را نشان می دهد

 ساله و بيش تر که در طول هفتۀ ١٠تمام افراد "اين گزارش، 
مرجع، طبق تعريف کار، حداقل يک ساعت کار کرده و يا بنا 
به داليلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند، شاغل 

ر اين جا تأکيد می شود که به عالوه د". محسوب می شوند
بر اساس استاندارد سازمان " حداقل يک ساعت کار در هفته"



  
  

   دورة دوم-   سال پنجم-1390 آذر -هشتشمارة چهل و 

۵
و اين موضوع مهمی است که  (است) ILO(بين المللی کار 

، شاغالن به طور هم چنين ).در ادامه به آن خواهم پرداخت
عمده به دو گروه مزد و حقوق بگيران، و خوداشتغاالن 

اهميتی که در "ی نيز به دليل تفکيک شده اند و افراد ديگر
در اين گروه به حساب آمده " فعاليت اقتصادی کشور دارند

  :اند

 افرادی که بدون دريافت مزد برای يکی از اعضای خانوار -
خود که با وی نسبت خويشاوندی دارند، کار می کنند 

  ).کارکنان فاميلی بدون مزد(

باط با  کارآموزانی که دورۀ کارآموزی فعاليتی در ارت-
  .فعاليت مؤسسۀ محل کارآموزی انجام می دهند

  . محصالنی که در هفتۀ مرجع مطابق تعريف، کار کرده اند-

 تمام افرادی که در نيروهای مسلح به طور کادر دائم يا -
نيروهای مسلح شامل پرسنل کادر، (موقت خدمت می کنند 

  ).درجه داران و سربازان وظيفۀ نيروی نظامی و انتظامی

" ده ساله و بيش تر"نی ترتيب، با درنظر گرفتن تمام افراد بد
" حداقل يک ساعت کار در روز"و ) حداقل سن تعيين شده(

به انضمام کارکنان فاميلی بدون مزد، گروه خاصی از 
کارآموزان و حتی سربازان وظيفه و غيره، نرخ بيکاری کل 

 درصد کاهش يافته که ١١٫١ به ٩٠کشور در تابستان سال 
اهرًا بايد مورد تقدير و سپاس گزاری از دولت هم قرار ظ

  !بگيرد

)  درصد٢٠(به عالوه طبق اين داده ها، نرخ بيکاری زنان 
 ١٫۶تقريبًا دو برابر مردان، و نرخ بيکاری نقاط شهری 

  .برابر نقاط روستايی است

  

  

  

هرچند برخی سايت های مدافع دولت از بابت انتشار اين 
 تبليغات مناسب ديده و مابقی هم به دنبال ارقام فضا را برای

اختالفات و دعواهای درونی به انتقاد از عملکرد دولت 
 - با کيفيتی که گفته شد-پرداخته اند، ولی حتی همين آمار

  .ابعادی از فاجعۀ وضعيت بيکاری در ايران را نشان می دهد

به عنوان مثال، نرخ بيکاری اعالم شده برای بهار و تابستان 
 باالتر بوده ٨٨ تا ٨۴ از مدت مشابه در طی سال های ٩٠
 درصد رسيده ٣٧ميزان نرخ مشارکت اقتصادی به . است

 درصدی نرخ مشارکت ٢٫١است و اين به معنی کاهش 
 سال کشور طی تابستان سال ١٠اقتصادی در جمعيت باالی 

 است که نمی توان آن را ٨٩ نسبت به تابستان سال ٩٠
  .دشاخص مثبتی تلقی کر

  

از نکات قابل تأمل ديگر در اين گزارش، تفاوت ميان نرخ 
هاييست که پيش از اين در گزارشات رسمی سال های گذشته 
از سوی مرکز آمار و يا به استناد اين مرکز از سوی بانک 
مرکزی در مورد بيکاری منتشر شده است، به عنوان نمونه، 

 درصد ١٣٫۵ در اين گزارش رقم ٨٩نرخ بيکاری بهار سال 
ذکر شده است، در حالی که در گزارش های قبلی اين رقم 

  . درصد اعالم شده بود١۴٫۶

آخرين مسأله ای که جای دارد تا در اين جا به آن پرداخته 
شود، استفادۀ جناح های درگير حکومت از انتشار داده های 
بيکاری در ايران و همان طور که اشاره شد انتقاد آن ها به 

طی ساليان گذشته، . ت و دعواهای درونی استدليل اختالفا
از شخصيت هايی نظير محمد رضا باهنر گرفته تا سايت 
کلمه و روزنامه های اصالح طلبی حکومتی، همگی ادعا 

برای " حداقل يک ساعت کار در هفته"داشتند که تعريف 
شاغلين، صرفًا ترفند سياسی دولت برای پايين آوردن نرخ 

حقيقت، جالبست که اين تعريف کامًال بر اما در . بيکاری است
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: ابعاد تکان دهندۀ سوانح ناشی از کار در ايران

  چهرۀ حقيقی سرمايه داری

 به مثابۀ يک سازمان اساسًا -پايۀ تعريف سازمان جهانی کار
 قرار دارد و نه چيزی خارج از چارچوب -"ضد کارگری"
  . آن

  آرمان پويان
از تمامی افراد باالی سن " شاغل"طبق استانداردهای جهانی، 

مثًال (مشخص شده برای اندازه گيری جمعيت فعال اقتصادی 
تشکيل می شود که در طول يک دورۀ کوتاه يک ) ساله ١۵

هفته ای يا يک روزه در يکی از گروه بندی های زير قرار 
  :داشته اند

  :اشتغال مزدی

اشخاصی که در طول ). At work" (سِر کار" افراد -الف
) يعنی دست کم يک ساعت(دورۀ مرجع، به انجام کارهايی 

 غير آن، مبادرت برای حقوق يا دستمزد، به شکل نقدی يا
  .ورزيده باشند

 With job, but" (دارای شغل که سر کار نيستند" افراد -ب
not at work .( اشخاصی که پيش از اين در شغل فعلی خود

کار می کردند، اما موقتًا درطول دورۀ مرجع بر سر کار 
  .نبودند

  :خود اشتغالی

جام افرادی که طی دورۀ مرجع به ان". سِر کار" افراد -الف
برای سود يا منفعت ) يعنی دست کم يک ساعت(کارهايی 

  .خانواده، به شکل نقدی يا غير آن، مبادرت ورزيده باشند

افراد ". صاحب يک بنگاه که بر سر کار نيستند" افراد -ب
که می تواند بنگاه تجاری يا مزرعه يا (صاحب يک بنگاه 

ۀ که بنا به هر دليل در طول دور) يک کار خدماتی باشد
  .مرجعه بر سر کار حضور نداشتند

 به 

  

  

  

 که )١( سازمان پزشکی قانونی کشور به تازگی اعالم کرد
 نفر جان خود را در ٧٧٨طی شش ماهۀ نخست سال جاری، 

نتيجۀ سوانح ناشی از کار از دست داده و هم چنين از آل 
 نفر ٧٧٠ادث آار نيمۀ اول امسال، افراد فوت شده در حو
  . مرد و مابقی زن بوده اند

 در همين گزارش آمده است که آمار مذکور نسبت به مدت 
.  درصد افزايش نشان می دهد١٨٫٨مشابه سال گذشته، حدود 

 ،رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی، )٢(به گفتۀ خدادوست 
سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، برق گرفتگی، 
سوختگی، چاه گرفتگی و نظاير اين ها مهم ترين عوامل 
مرگ و مير ناشی از حوادث کار بوده و در اين بين، سقوط 
از بلندی بيشترين موارد تلفات را به خود اختصاص داده است 

 درصد از کل متوفيات ناشی از حوادث کار ۴١٫٣قريب به (
  ).در پنج ماهۀ نخست امسال

بنابراين بخشی از گمراه کننده بودن آمارهای مربوط
اشتغال و بيکاری در ايران که ظاهرًا موضوع نگرانی و 
انتقاد اصالح طلبان و جناح های درگير حکومت است، اساسًا 

جهانی سازمانی هايی مانند " استانداردهای"به استفاده از 
ILOبازمی گردد .  

که تعداد آل فوت شدگان حوادث در ادامۀ گزارش آمده است 
 آه از است نفر بوده ٢٩٠ هزار و کآار در سال گذشته، ي



  
  

   دورة دوم-   سال پنجم-1390 آذر -هشتشمارة چهل و 

٧
 نفر را زنان ١٩ نفر را مردان و ٢٧١اين رقم، هزار و 
مارها به طور متوسط و آبر اساس اين  .تشکيل می داده اند

 کارگر در ٤ ی تعطيل در هر روزکاریبدون احتساب روزها
   )٣(.جان می دهدکشور 

نگاه به داده ها به تقکيک استان ها می توان ديد که استان با 
 مورد ١٠١ و ١٠٧ های تهران و اصفهان، به ترتيب با 

 در رتبه های اول و دوم قرار می ،مرگ در اثر سوانح کار
  .گيرند

 

 ، به علل مختلف،البته ترديدی وجود ندارد که تمامی اين ارقام
به عنوان . رد شده اندبسيار پايين تر از ميزان حقيقی برآو

 قانون تآمين اجتماعی، حوادث ناشی از ۶٠مثال، طبق مادۀ 
که در حين انجام وظيفه و به " است  تعريف شدهکار، حوادثی

و مأخذ داده های "  اتفاق می افتدبيمه شده برای ،سبب آن
بر اساس گزارش بازرسی حادثۀ ثبت "، ناشی از کارحوادث 
؛ بنابراين شمار )۴( " می باشددگانپروندۀ فنی بيمه ششده در 

بسيا
سوانح ناشی "اجتماعی به نقص عضو يا حتی فوت در نتيجۀ 

 دچار می شوند، اصوًال در اين داده های رسمی به "از کار
 خود  و منطقفارغ از اين موضوع، ماهيت. شمار نمی آيند

کم در ايران نيز ايجاب می کند که تا حد سرمايه داری حا
 مرتبط با سوانح "رسمی "امکان از انتشار اخبار و گزارشات

به همين خاطرست که می بينيم طبق . کارگری جلوگيری کند
 مجموعًا از ١٣٨٧گزارش سازمان تأمين اجتماعی در سال 

 مورد به فوت ٨٣ حادثه در زمان کار، تنها ١٣۴ هزار و ٢٢
 را دنبال رسانه هااما هر کسی که فقط اخبار . ستمنجر شده ا
 می داند که تعداد کارگران کشته شده در یخوببه کرده باشد 
 شازند اراک و ۀ آتش سوزی کارخانۀدو حادث در  تنهااين سال

 نفر بيشتر ٧٠ريزش ساختمان خيابان سعادت آباد تهران از 

 اقعی و غيرو"رسمی"به هر حال، حتی آمار  )۵(. بوده است
سوانح کار نيز تا حدود زيادی ابعاد وسيع و فاجعه آميز 

  .شرايط کاری حاکم در ايران را نشان می دهد

 پوشش بيمۀ تأمين 

، در )۶( طبق آخرين گزارش ساالنۀ سازمان تأمين اجتماعی
سال گذشته تعداد بيمه شدگان آسيب ديدۀ ناشی از کار مجموعًا 

رصد  د٩۴ نفر می رسيده است که تقريبًا ۵۵٩ هزار و ٢٢به 
  .آن را مردان تشکيل می داده اند

تعداد بيمه شدگان حادثه ديدۀ ناشی از کار بر اساس جنسيت 
)١٣٨٩(  

  تعداد  نوع
  جنس  ٣٩٧  زن
  ٢٢،١۶٢  مرد

  ٢٢،۵۵٩  جمع
  

هم چنين طبق داده های رسمی، محل وقوع حوادث کاری 
عمومًا در داخل کارگاه ها و زمان آن در شيف صبح بوده 

  .است

مه شدگان حادثه ديده ناشی از کار بر اساس محل و تعداد بي
  )١٣٨٩در سال (زمان وقوع حادثه 

  محل وقوع حادثه

ری زيادی از کارگران ايران که بدون

هنگام رفت  جمع کل    داخل کارگاه
و آمد به 
  محل کار

خارج
  کارگاه

٢۴٢١،٢٩  ١٠٢٢  ١۶  ٢٢،۵۵٩  
    

  زمان وقوع حادثه
  جمع کل  شب  عصر  صبح

١۵٧۶  ۵١  ٧٧٨۵،٢٠۵  ٢٢،۵۵٩  
  

ه تعداد رو به رشد مرگ و مير و ساير بايد درنظر داشت ک
سوانح ناشی از کار در ايران، اساسًا يکی از عاليم سياست 
سرکوبگرانۀ رژيم حاکم در قبال تمامی اتحاديه های کارگری 

مادامی که . و ساير سازمان های مستقل کارگری است
کارگران حق اعتصاب و تشکيل سازمان های مستقل و 

شند، ما بايد انتظار چنين آمارهای حقيقی خود را نداشته با
  .وحشتناک و شرم آوری را داشته باشيم
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به عالوه، با مقايسۀ آمارهای منتشر شدۀ فوق با داده های 
مختلف جهانی، می توان به خوبی ديد که آن چه امروز زير 

گريبان طبقۀ " فوت در نتيجۀ سوانح کار"عنوان مؤدبانۀ 
ی مختص به حکومت کارگر ايران را می فشارد، نه امر

ايران، که موضوعی مرتبط با مکانيسم و عملکرد ذاتی 
  .سيستم سرمايه داری در سطح جهانی است

بنابر گزارشی که از سوی سازمان جهانی کار منتشر شده 
 تخمين های ٢٠٠۶ و ٢٠٠۵، اين نهاد در سال های )٧(

جديدی را از مرگ و مير، حوادث و بيماری های ناشی از 
 ارائه ٢٠٠٣تفاده از داده های موجود برای سال کار با اس
طبق اين گزارش، شمار حوادثی که منجر به فوت . کرده است

 ميليون افزايش نسبت به سال ۶٩کارگران نگرديده، با 
 رسيده ٢٠٠٣ ميليون مورد در سال ٣٣٧، به رقم ٢٠٠١
هم چنين در سال مذکور، شمار قربانيان بيماری های . است

 ميليون مورد قرار ٢ز کار در سطح حدودًا کشندۀ ناشی ا
 هزار مورد ٣۵٨داشته و تعداد حوادث منجر به فوت 

که البته اين رقم آخر با درنظر گرفتن -برآورده شده است 
گزارشات مختلف از سالخی شدن کارگران معدنچی، 
کارگران مهاجر و غيره در سراسر جهان، به طرز وقيحانه 

 همان طور که اشاره شد، دولت .ای ناچيز برآورد شده است
های سرمايه داری و يا دول منحط کارگری مانند کرۀ شمالی، 
چين و غيره، آمار دقيقی از سوانح کارگری منجر به فوت 

، هند تعداد حوادث منجر به ٢٠٠١در سال . ارائه نمی دهند
 مورد اعالم کرد، در حالی که بنا به ٢٢٢فوت کارگر را تنها 
 هزار ۴٠هانی کار اين رقم چيزی در حدود تخمين سازمان ج

به همين ترتيب، کشور چين نيز در سال .  مورد بود١٣٣و 
 گزارش ٧٣۶ هزار و ١٢مزبور تعداد اين گونه حوادث را 

کرده بود که اين رقم بنا به محاسبۀ سازمان مذکور در حدود 
  .)٨( مورد بوده است ٢٩۵ هزار و ٩٠

حوادثی که   سال
به غيبت 

 ۴حّداقل 
روزۀ 

کارگران از 
محل کار 
خود منجر 
  شده اند

سوانح 
کاری 

منجر به 
  فوت

بيماری 
های کاری 
منجر به 
  فوت

 

زمان جهانی کار، به مثابۀ يکی هرچند نهادهايی هم چون سا
از بازوهای اجرايی سرمايه داری جهانی، تالش می کنند تا 
ضمن ارائۀ تصويری واژگون از وضعيت کنونی طبقۀ 

برای کاهش " راه کارهايی مختلف"کارگر جهان، به ارائۀ 
بپردازند، اما بايد به ياد داشت که اين " سوانح کاری"حجم 

ايۀ منطق و ذات سرمايه رخ می گونه حوادث در حقيقت بر پ
تنها پس از پيروزی طبقۀ کارگر جهان بر نظام متعفن . دهد

سرمايه داری، و به دست گرفتن کنترل و مديريت بر حيات 
اقتصادی خود و کشور است که می توان برای هميشه چنين 

  .داده های تأسف باری را به تاريخ سپرد

  :پانوشت

 درصدی مرگ های ١٨رشد "سازمان پزشکی قانونی، ) ١(
  )١٣٩٠ آبان ٢٣" (ناشی از حوادث کار

سقوط از بلندی، مهم ترين عامل "خبرگزاری برنا، ) ٢(
  )١٣٩٠ مهر ١٧" (ارمرگ های ناشی از حوادث ک

" "روزنامۀ ابتکار، ) ٣( کارگر می ميرد۴روزانه : هشدار
  )١٣٩٠ آبان ٢۵(

 معاونت اقتصادی و برنامه -سازمان تأمين اجتماعی) ۴(
" ١٣٨٧گزارش حوادث ناشی از کار سال "ريزی، 

  ٨ و ۶. ، صص)١٣٨٨ارديبهشت (

آمار سوانح "کميتۀ هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، ) ۵(
 ارديبهشت ٢٢" (کار به رواست سازمان تأمين اجتماعی

١٣٨٨(  

 معاونت اقتصادی و برنامه -سازمان تأمين اجتماعی) ۶(
، )١٣٩٠مرداد " (١٣٨٩گزيدۀ آماری پايان سال "ريزی، 
  ٣۵-٣۴. صص

مجموع
سوانح و 
بيماری 

های منجر 
  به فوت

(7) International Labor Organization, "Beyond 
deaths and injuries: The ILO's role in 
promoting safe and healthy jobs" (PDF), June 
25, 2008, p.1 

(8) Zarocostas, John. "International Labor 
Organization tackles down related injuries" 
(September 24, 2005), PubMed Cenral. 

٢٫٠٣ 
  ميليون

٣۵١ 
  هزار

٢۶٨ 
  ميليون

٢٫٣٨  ٢٠٠١ 
  ميليون

١٫٩۵ 
  ميليون

٣۵٨ 
  هزار

٣٣٧ 
  ميليون

٢٫٣١  ٢٠٠٣ 
    ميليون
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  آنارشيسم": درس های انقالب اکتبر"ادامه جلسه 

  

  

  

هايی که اعالم  چه آن -در مورد بحث رفقای آنارشيستو اما 
ًا اين موضوع  رفقايی که علنو چه،  هستندمی کنند آنارشيست

  .)های خجالتی آنارشيست( نمی کنند را مطرح

  ما به طور کلی به عنوان مارکسيستبايد بگويم که در ابتدا
نقالبی برای اين فعالين در تاريخ احترام قائل هستيم و های ا

فکر می کنيم که اين ها بخشی از جنبش هستند، بخشی از 
 ه اندهايی که اتخاذ کرد جنبش کارگری هستند، اما سياست

 همان طور که دوستمان امروز ؛ بحث استوال ؤمورد س
اشاره کرد از زمان کارل مارکس اين بحث ها آغاز شده، و 

اين بحث ها را نيز ما بايد ادامه و . به امروز ادامه داردتا 
   .بدهيم

 اق در بينتاما يک وجه مشترکی همين امروز و در همين ا
 آگاهانه يا  تحريف هم آنارشيست ها وجود دارد، و آنتمام

 کارگر در انقالب روسيه به قدرت رسيدن طبقه ناآگاهانه نحوه
 انقالب اکتبر از  در موردجلسهما امروز در اين . است

ين دوران،  صحبت می کنيم، يعنی فقط در ا١٩١٩ تا ١٩١٧
 ديگر، بحثی خواهيم داشت در مورد و پنج شنبه دو هفته
 ، و از ٢١ و ١٩٢٠های   و سال١٩١٩انقالب اکتبر پس از 

  . به بعد١٩٢۴

، قدرت )١٩١٩ تا ١٩١٧(بنابراين در اين دوران، يعنی در 
شوراهای کارگری بود و نه در دولتی در روسيه، در دست 

 يک تحريف ، تکرار خالف اين حقيقت،رفقا. دست حزب
 طبقه کارگر براساس فعاليت . تاريخی است و فاحشبزرگ

مستمر خود در درون جنبش کارگری به آگاهی ساختن 
شوراهای کارگری رسيد، و در درون شوراهای کارگری 

دند، منشويک ها بو. فعالين متعددی مبارزه می کردند
. بودندهم بلشويک ها بودند، اس آرها بودند و آنارشيست ها 

ه  قدرت بتمامی  ، يعنی شعار بلشويک ها،در تحليل نهايی
 مورد تأييد اکثريت شوراهای ، شوراهای کارگریدست

و براساس اين سياست، دو، . کارگری در روسيه قرار گرفت
ريت سه روز قبل از انقالب، شوراهای کارگری به طور اکث

رأی دادند که شعار بلشويک ها صحيح است، و بايد به طرف 
  .تسخير قدرت رفت

بله، رفقای آنارشيست هم آن جا بودند که صحبت از کميته 
. های کارخانه می کردند، ولی آن ها در اقليت قرار گرفتند

 اگر شما در درون جنبش کارگری، در ،دوستان آنارشيست
؟ شوراهای کارگری رأی به اقليت قرار گرفتيد چه بايد کرد

 نفر از مسئولين اين ١١قدرت دادند و در درون شوراها 
شوراها و نمايندگانشان را از بلشويک ها انتخاب کردند، 

 سال اين ها را ديده بودند، مبارزين کارگر بلشويک ٢۵چون 
نفر از  ٣انتخاب شدند که قدرت کارگری را اعالم بکنند، 

س آرها و يک نفر هم از منشويک ها و چند نفر از ا
آنارشيست ها، که آنارشيست ها در حکومت شرکت نکردند، 

قدرت بد ": هم می کنند به دليل همين بحث هايی که امروز
 ولی چگونه بايد اين ".است، بايد برويم از پايه ها بسازيم
  قدرت طبقه ی کارگر اعمال شود؟

 گونه چگونه بايد اين نظام سرمايه داری سرنگون گردد؟ هيچ
اميدوارم که اين . راه حلی اين رفقای آنارشيست ندارند

رفيقمان امروز بيايد، اين بحث ها را در هفته های آتی و يا 
 به بحث بگذارد، ولی به شکل تاقماه های آتی در همين ا

زيرا که اين بحث ها فقط . مکتوب هم ما ادامه می دهيم
ست که از ، بحث هايی انيستمربوط به امروز و يا ديروز 

 بوده و هيچ جای دنيا به اآلن در جريان سال پيش تا ٢٠٠
رزمندگی، مبارزه و با وجود (مشاهده نشده که اين رفقا 

 ، توضيح داده باشند که چگونه در)حضورشان در صحنه
.  کارگر را به قدرت برسانيمشرايط امروز ما می توانيم طبقه

ه طور و همچنين سرمايه داری را سرنگون بکنيم، و ب
و اين موضوع را هنوز . سيستماتيک اين ها طفره رفته اند

  .پاسخ نداده اند

بنابراين در درون انقالب اکتبر، شوراهای کارگری قدرت را 
 و نه لنينيست ،دست گرفتند، نه حزب بلشويک و يا نه لنينه ب
يد، يعنی انقالب يله را انکار نماسأاگر شما بخواهيد اين م. ها

 مهم تاريخی را ف کرده ايد، يعنی يک واقعه تحرياکتبر را
اين دوستمان امروز اين را اشاره کرد . داريد تحريف می کنيد

 هم امروز اين را مطرح "آنارشيست خجالتی"و رفقای 
  .کردند

له بايد روشن باشد که شوراها رأی دادند و أبنابراين اين مس
 قدرت را به دست گرفتند و نمايندگانشان اکثريت بلشويک
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 بهکار بايد کرد وقتی شوراها و اکثريت کارگران ه چ .بودند

  ، رأی می دهند؟به آنان متعلق استحزبی که 

 خيلی مهم و مرکزی است که دوستان بايد لهأاين يک مس
توجه کنند و اگر خالف اين را می گويند، و يا ادعا دارند که 

دند و لنين و حزب آمدند و کودتا کردند و و يا اين که اين ها آم
.  اثبات نمايند، اين را بايد با سنددادند فريبطبقه ی کارگر را 

.  مستقل اين اسناد را ارائه بدهندمورخيناز تاريخ نويسان و 
 مهمی لهأ چون اين مس،موظف هستند اين اسناد را ارائه بدهند

است، که آيا قدرت را شوراها در دست گرفتند و يا حزب 
 کارگر را بلشويک ها فتاد و طبقه و يا کودتا اتفاق ابلشويک؟

  فريب دادند؟

  . مهمی است که بايد توضيح داده شودلهأبنابراين اين مس

طبقه کارگر و شوراهای کارگری در بسياری از موارد 
 ده در معاه به عنوان مثال.برخالف حزب بلشويک رأی دادند

 در اين شرايط حزب بلشويک و ": ليتوفسک-برست"صلح 
صلح بود، ولی شوراهای کارگری مخالفت لنين، موضعشان 

 فرمول سپس ) بود١٩١٨-١٩١٧ اين در سال های (کردند
را تبليغ می " نه جنگ و نه صلح"متفاوت ديگری پيدا شد که 

پيشنهادی بود که از طرف ترتسکی داده شد اين ، و اتفاقًا کرد
  .قرار گرفتهم و مورد تأييد شوراها 

 ١٩١٧های  اتيک بين سالدر خيلی از موارد به طور سيستم
 بلشويک ها به حساب نمی آيد و یدرواقع آرا ١٩١٩تا 

شوراهای کارگری تصميمات اساسی جامعه و سياست های 
اين رفقا چگونه می . خارجی و داخلی را به عهده می گرفتند

  توانند اين مسائل را انکار بکنند؟

 ها با نظراتی که باکونين از صد سال پيش مطرح کرده، اين
 بنابراين مشکل ما اين است که؛ يک قسمت خوانايی نداشت؛

از تاريخ جنبش کارگری به دست آنارشيست ها دچار تحريف 
 تسخير قدرت به لهأاين بايد روشن باشد که مس.  استشده

 به بعد، ١٩١٩و آن چه، که از زمان . دست چه کسی رخ داد
 یرا طيعنی زمان جنگ و اختالفات و مسائلی که پيش آمد 

  .يميدو هفته ديگر می خواهيم بحث نما

ما به عنوان يک گرايش مارکسيست انقالبی، هم به لنين و هم 
تسکی در آن دوران انتقاد داريم، و اين ها را مورد وبه تر

بحث قرار می دهيم و اين ها هم هيچ ربطی به جرياناتی که 
رفقای . پس از لنين در دوران استالين اتفاق افتاد ندارد

د اين گونه وانمود کنند که درواقع نشيست می خواهآنار
فراهم  استالينيزم را  هایينيزم، همان پيش شرط ها و زمينهلن

  ! لنينيزم استآورده و استالينيزم ادامه

 مسائل را دو هفتهبه هيچ وجه اين ها درست نيست و اين 
چنين  ديگر نشان خواهيم داد و ثابت خواهيم کرد که اين

 عزيز، اتفاقات کرونشتات را بحث خواهيم کرد دوستان. نبوده
 کرونشتات چه بوده، اين نيز لهأو نشان خواهيم داد که مس

 است که رفقای آنارشيست در يکی از مسائل تحريف آميزی
 آينده بر سر آن  در جلسه  و بين المللی دامن زدندصحنه

  .صحبت خواهيم کرد

 و تأکيد کرد، اين له عمده ای که بايد به آن اشارهأبنابراين مس
است که راه حل هايی که در انقالب اکتبر مطرح شد، حداقل 
يک سلسله راه حل های مشخص بود و توانست که قدرت 
پرولتاريا را اعمال بکند و پرولتاريا هم برای نخستين بار در 

اين درس . سطح جهان، رژيم سرمايه داری را سرنگون کرد
  .يد فراگرفت که بابزرگی از انقالب اکتبر است

اختالفات با آنارشيست ها به سال ها پيش از انقالب اکتبر 
اين ها را هم بايد بررسی بکنيم، در ارتباط با . برمی گردد

له آنارشيزم، بايد ببينيم که پيشنهادات مشخص اين رفقا أمس
برای مرکزيت يافتن دولت و چگونگی سرنگونی رژيم و 

  لت نباشد، چيست؟همچنين دولتی که بعدًا قرار است دو

از رفقای اين مسائل را ما هنوز که هنوز است پاسخ 
از تمام گرايشات آن و سايه روشن های مختلف  ،آنارشيست

 است که بايد مورد یاين موضوع! ، دريافت نکرده ايمآن
بحث قرار بگيرد، وقت هم بسيار است و هفته های ديگر بر 

ی کنيم، منتها م و بحث مسر تمام اين مسائل جلسه می گذاري
 ديگر به طور مشخص بحث بر در جلسه آينده يعنی دو هفته

سر علل شکست انقالب اکتبر است که اميدوارم رفقا شرکت 
  .کنند و دخالت هايشان انجام دهند

ها از قبل به صورت  منتها من پيشنهاد می کنم که دخالت
 مکتوب موجود باشد و رفقا اين مطالب را قبًال ارسال نمايند و
ما آن ها را در سايت ها و جاهای مختلف می گذاريم تا 
رفقايی که در جلسه حضور پيدا می کنند از قبل با بحث ها 

 را به شکل يک ديگر و همچنين نقدهايمان از  شوندآشنا
مکتوب ادامه بدهيم تا بتوانيم در آتيه گام های مشترکی 

  مازيار رازی، با تشکر   .برداريم
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  ليسم دموکراتيکحزب و مسألۀ سانترا

  
 مازيار رازی

مفهوم مارکسيستی سانتراليزم دمکراتيک از يک ضرورت 
بسياری از  .عينی در درون جنبش کارگری نشأت می گيرد

سازمان ها و احزاب کمونيستی، برداشتی کامًال نادرست و 
اين برداشت نادرست و  .غير مارکسيستی از اين مقوله دارند

ازمان های استالينيستی نيست، غير علمی، تنها مختص به س
بلکه متأّسفانه در سازمان های تروتسکيستی نيز مشاهده می 

 "اداری"اين سازمان ها و احزاب در واقع يک برداشت  .شود
در واقع تشکيالِت  .از مفهوم سانتراليزم دمکراتيک دارند

تمامی اين سازمان ها، صرفًا کاريکاتوريست از يک حزب 
مر، تمامی آن ها دارای کنگره، اعضای در ظاهر ا .انقالبی

رهبری  .می باشند وریص " دمکراسی"رهبری، انتخابات و 
اين سازمان ها ظاهرًا بر اساس آرای اکثرّيت اعضا و برای 

 .می گردد "انتخاب"دوره ای معّين تا کنگرۀ بعدی 

 

در  "کمونيستی"وجه اشترک تمامی اين احزاب به اصطالح 
يک موضوع اساسی نهفته است، و آن هم عدم به رسمّيت 

در واقع  .برای نظريات اقلّيت می باشد "حق گرايش"شمردن 
ن سازمان ها را از همين مسألۀ بسيار بديهی و ساده، تمامی اي

عدم به رسمّيت  .يک سازمان مارکسيستی انقالبی جدا می کند
شمردن حقوق اعضايی که به نظرياتی متفاوت با خّط رهبری 
يا اکثرّيت سازمان می رسند، اساس وجه تمايز ميان يک 

 .سازمان منحرف و يک سازمان انقالبی مارکسيستی است

رفتن جايگاه و حقوقی به رسمّيت شناختن اقلّيت و در نظر گ
برای نظريات مختلف و مخالف در درون يک تشکيالت 
انقالبی به اين دليل است که اعضا، در درون يک سازمان 
انقالبی، بر اساس پراتيک انقالبی در حوزه های مختلف 
مبارزاتی در جامعه، به آگاهی هايی متفاوت و گاه متضاد با 

زات عملی شان به اعضا در نتيجۀ مبار .يک ديگر می رسند
آگاهی ای می رسند که با درک و آگاهی برخی ديگر از 
 .اعضای همان سازمان در حوزۀ ديگر مبارزاتی متفاوتست

از اين رو اعضا و کادرهای يک حزب واحد در دخالت های 
روزمّرۀ خود، مابين دو کنگرۀ حزبی، به اخذ تاکتيک های 

ی و حتی در تجارب آن ها، نسب .متفاوت و مختلف می رسند
برای نمونه ممکن است ميان  .بسياری مواقع ناکامل است

اعضای کارگر يک سازمان انقالبی در مورد مثًال شعار 
و نحوۀ دخالتگری برای تحقق آن،  «تشکل مستقل کارگری»

شايد، برخی از اعضای حزب در  .اختالف نظر به وجود آيد
اين مورد استقالل تشکالت کارگری از احزاب سياسی به 

نتيجه برسند که اين استقالل کارگری می بايد شامل حزب آن 
ها نيز گردد، و بالعکس برخی ديگر ممکن است به نتيجه 

اين نظريه شامل حزب کمونيستی خود  !رسيده باشند که خير
اين نوع اختالف نظريات ممکن است در  .آنان نمی گردد

ن از بديهی است که نمی توا .موارد ديگر نيز مشاهده شود
پيش مطمئن بود که کدام يک از نظريات به نتايج مطلوب می 

تنها با اجرا و تجربۀ عملی است که  .رسد و صحيح است
از  .در نهايت به اثبات می رسند )ايا تئوری ه(نظريات 

 .است ) پراتيک(ديدگاه مارکسيستی، تئوری تنها چکيدۀ عمل 

اين تشکيالت، همه دارای ارگان حزبی هستند و صفحات
قاالت و تصاوير بسياری از مارکس، نشريات خود را نيز با م

تمامی  .تزيين می کنند )يا ديگر رهبران(لنين و يا تروتسکی 
اين سازمان ها مّدعی اند که دارای ساختار تشکيالتی 

اّما، با بروز اّولين عالئم اختالف نظر  .ی هستند"دمکراتيک"
با رهبران يا اکثرّيت اعضا، موجی از اتهام زنی ها و تحقير 

ن بالفاصله آغاز می شود؛ و حتی اگر اين فشارهای مخالفا
روانی کارآيی نداشته باشد، تحريکات تشکيالتی، حذف گرايی 
و اتهام زنی تا سر حّد اخراج و تعليق عضوّيت به سرعت 

چنان چه تشکيالتی از اين دست در مقامی  .پيش می رود
دولتی قرار گرفته باشد، اين اختالفات مسلمًا منجر به 

به زعم  .ری، محاکمات و حتی اعدام مخالفان خواهد شددستگي
، داشتن آرای اکثرّيت در درون يک تشکيالت "رهبران"اين 

به منزلۀ دليلی کافی برای خفه کردن هر گونه صدای مخالف 
در واقع روش برخورد اين سازمان های به  .در نطفه است

را می توان با روش برخورد رژيم  "کمونيستی"اصطالح 
ديکتاتوری نظامی در کشورهای عقب افتاده با مخالفان های 

 .خود، مقايسه کرد

رای اين بديهی است که برای همگونی و اتفاق نظر، برای اج
تاتيک ها و به منظور جمع بندی نظريات مختلف و اجرای 
متحدانۀ آن بايد شرايطی در حزب انقالبی وجود داشته باشد 
که امکان تبادل نظر و ايجاد گرايشات مخالف با نظر اکثرّيت 

 .تسهيل شود

تحت چنين شرايطی است که دمکراسی درونی در درون يک 
حزبی که  .برخوردار می شودحزب انقالبی از اهمّيتی حياتی 
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١٢ 
از بدو پيدايش خود حق گرايش برای نظريات مختلف و 
مخالف را به رسمّيت نشناسد، نمی تواند يک حزب 

حزبی که قرار است برای انقالب  -مارکسيستی انقالبی
حزبی که درک نکرده باشد تنها  .باشد -کارگری تدارک ببيند

ن برنامۀ حزب از طريق تبادل نظريات ميان اعضا، می توا
را صيقل و امر دخالتگری مؤثر را سازمان داد، بدون ترديد، 
در تندبادهای مبارزات طبقاتی، به انحراف خواهد رفت و 

 .نقش انقالبی ايفا نخواهد کرد

اعضای حزب که در عمِل مبارزاتی به نظريات متفاوت می 
تا ( رسند، در کنگرۀ حزبی نظريات خود را ارائه می دهند 

اّما،  ) شايد احزاب منحرف نيز اين حق را بپذيرنداين جا
با  )حتی يک نفر(مسأله زمانی به وجود می آيد که عّده ای 

در  .نظريات اکثرّيت و يا خّط رهبری اختالف داشته باشد
چنين وضعيتی بديهی است که حزب انقالبی می بايد جايگاهی 

يه اعضا برای اين اقلّيت قايل بشود تا نظريت خود را ميان کل
نا به ب ( از طريق بولتن درونی و ترتيب جلسات اشاعه دهد 

 اين اقلّيت بايد حق تشکيل )منطقی که پيش تر توضيح داده شد
گرايشی که با  .را داشته باشد (Tendency) "گرايش"يک 

توافق اکثرّيت و ايجاد ابزارهای تبليغاتی درونی از سوی 
 در محيطی رفيقانه رهبری به وجود آمده است، و معقوالنه و

 .به بحث و اشاعۀ نظريات خود تا دورۀ بعدی می پردازد
زيرا يک حزب انقالبی به خوبی می داند هر تاکتيکی که به 

 "الزامًا"ارائه داده می شود،   )حتی اکثرّيت(وسيلۀ عّده ای 
تنها عمل مبارزاتی می  .در عمل نظريات صحيحی نمی باشد

زنظريات با واقعّيت منطبق تر تواند نشان دهد که کدام يک ا
اگر به فرض پس از يک سال تجربه، نشان داده  .بوده است

شد که نظر اقلّيت اشتباه بوده است، بديهی است که اين 
اختالف نظر ديگر منتفی می گردد و گرايش خود را منحل 

و نتيجتًا ( اّما اگر نظر اقلّيت درست بوده باشد  .اعالم می کند
، نظر آن اقلّيت که از سوی همۀ اعضا )ستنظر اکثرّيت نادر

بدين  .شناخته شده است، به نظر اکثرّيت مبّدل می شود
ترتيب، هم برای اقلّيت و هم برای اکثرّيت سازمان فرصتی 

 .برای اثبات نظريات خود وجود خواهد داشت

 با حفظ 

بين دو (اگر اختالفات اقلّيت پس از سپری شدن يک دوره 
حل نگشت چه؟ در اين مرحله دو علت می تواند ) کنگره

اّول اين که اين اختالفات هنوز در سطح  .وجود داشته باشد
ده و زمان بيش تری برای اثبات مسايل تاکتيکی باقی مان

در اين صورت گرايش مخالف همانند  .نظريات نياز است
دورۀ پيش و تا دورۀ بعدی که مسايل مورد مرور قرر می 

اّما در برخی موارد امکان  .گيرند، درحزب باقی می ماند
اختالفات  .دارد اختالفات فرای صرفًا اختالفات تاکتيکی باشد

در جامعۀ  .اند در حزب به وجود آيدعميق سياسی نيز می تو
 .سرمايه داری ايدئولوژی حاکم، ايدئولوژی هيئت حاکم است

اين امکان همواره وجود دارد که حتی اعضا يا رهبری يک 
حزب انقالبی تحت تأثير عقايد دشمن طبقاتی قرار گرفته 

در نتيجه برخی از اختالفات می تواند از تفاوت های  .باشند
برای نمونه، امکان دارد عّده ای به اين  . رودتاکتيکی فراتر

ارزيابی برسند که خّط رهبری حزب دچار انحرافات طبقاتی 
شده و ضروری است که مبارزۀ عميق تری برای جلوگيری 

در آن صورت بنا بر تشخيص  .از خّط انحرافی صورت گيرد
 "جناح"آن بخش از معترضان، رهبری حزب بايد حق ايجاد 

(Faction) اين عّده بايد بتوانند  . برای آن عّده قايل گرددرا
در درون يک حزب انقالبی باقی بمانند و حتی بنا بر تعداد 
طرفداران شان در سطح رهبری حزب نيز شرکت داشته 

بدين تريب فرصت کافی به آن ها داده شود که نظريات  .باشند
در  .خود را در درون حزب و در سطح رهبری تبليغ کنند

گام جّدی تری برای مبارزه با خط  "جناح"شکيل يک واقع ت
تشکيل  .انحرافی اکثرّيت در درون يک حزب انقالبی است

در مورد مسايل تاکتيکی است و شايد زودگذر  "گرايش"
 .باشد

اّما اگر پس از دوره ای جناح موجود به اين نتيجه رسيد که 
 رهبری و اکثرّيت حزب در حال عبور از خّط طبقاتی است و

امکان متقاعد کردن اکثرّيت اعضا نيز وجود ندارد، اين 
 "جناح علنی"جناح، در اين مقطع، بايد از حق تشکيل 

(Open Faction) برخوردار باشد. 

در واقع تشکيل جناح علنی به مفهوم تدارک برای انشعاب 
جناح علنی می تواند نظريات خود را حتی رو به جنبش  .است

ند و طبقۀ کارگر را از انحراف کارگری و علنًا اعالم ک
يک حزب انقالبی  .مطلع کند )به زعم خود(موجود اکثرّيت 

اين فرصت تشکيالتی را نيز بايد به اين اقلّيت بدهد که نه تنها 
نظرياتش به دست همۀ اعضا برسد، بلکه آن نظريات در 

بديهی است که اگر  .ارگان رسمی حزبی هم درج گردد
ن چه جنبش کارگری مواضع توافقی حاصل نشد و چنا

اکثرّيت را تغيير نداد، گام بعدی يک انشعاب در حزب خواهد 

اّما حتی اگر نظرات اکثرّيت اشتباه باشد، اقلّيت
تا کنگرۀ (اکثرّيت، برای دوره ای اعتقادات و نقد خود به 

، در بيرون از حزب می بايد نظريات اکثرّيت را به )بعدی
اين حزب با وجود اختالفات درونی، در سطح  .اجرا گذارد

جامعه می بايد يک پارچه عمل کند و نظريات بخش اکثرّيت 
چه  (را در عمل تجربه کند تا نتيجۀ عملی آن به اثبات رسد 

کنگرۀ آتی حزب به ارزيابی و جمع بندی  .)مثبت و چه منفی
 .نوينی متکی بر عملکرد دورۀ پيش، خواهد رسيد
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اّما اين انشعاب نيز می تواند معقوالنه و رفيقانه، بدون  .بود
تاريخ، صّحت يا سقم  .اتهام پراکنی و فحاشی صورت گيرد
چه بسا پس از دوره ای،  .نظريات طرفين را نشان خواهد داد

 "اقليت"در عمل نشان داده شود و  "اکثرّيت"اشتباه نظريات 
بديهی  .انشعابی متقاعد به الحاق مجّدد به حزب واحد گردد

است که اگر کار به جنگ، دعوا، اتهام زنی و نفرت از يک 
حتی اگر به نظريات واحدی در  -ديگر بکشد، اين دو گرايش

هرگز نمی توانند در درون يک حزب در کنار  -آينده برسند
 .ارگيرندهم قر

آيا تمام اين پيش شرط ها، حزب و رهبری را تضعيف نمی 
بورژوا "و  "ليبرالی"کند؟ آيا اين ها برخوردهای 

برای اجرای يک  "آهنين"نيست؟ آيا نبايد حزب  "دمکراتيک
پارچۀ تصميمات وجود داشته باشد؟ آيا آوانس دادن به يک 

ؤاالت ، انحالل طلبی نيست؟ پاسخ به تمامی اين س"اقلّيت"
به رسمّيت شناختن حق اقلّيت نه تنها حزب را  .منفی است

تسهيالت  .تضعيف نمی کند، که منجر به تقويت آن می گردد
حزب  »جناح علنی«و حتی » جناح«و  »گرايش«برای ايجاد 

را در انظار توده های کارگر معتبر و قوی تر از پيش می 
 و احزاب تنها کافی است نگاهی به وضعّيت سازمان ها .کند

بين المللی بيفکنيم تا به وخامت و عمق بحران تشکيالتی اين 
که عمدتًا نتيجۀ کجروی های تشکالتی بوده  -سازمان ها

 .پی ببريم -است

آن چه اين سازمان های انحرافی درک نمی کنند اين است که 
انشعابات، تعليقات و اخراج ها تنها آخرين مرحله از روند 

اخراج ها و انشعابات  .ترک بايد باشدطوالنی بحث و عمل مش
تنها زمانی موّجه هستند که يک جريان از خطوط طبقاتی 
خود عبور کند و چنين هم در جنبش کارگری نشان داده شده 

به سخن ديگر نتايج سياست های مخّرب و ضّد انقالبی  .باشد
حزبی نه تنها بايد برای تمام اعضای آن حزب  "گرايش"يک 

اشد، بلکه در سطح جامعه هم به روشنی بيان روشن و شفاف ب
در حزب بلشويک چنين حقوقی از جمله حق  .شده باشد

يکی از علل توفيق  .گرايش و جناح برای اعضا قايل شده بود
حزب بلشويک در تدوين برنامۀ انقالبی و مرتبط به جنبش 
کارگری و در نتيجه کسب اعتبار ميان شوراهای کارگری که 

تين انقالب سوسياليستی در جهان منجر شد، به پيروزی نخس
تنها در آغاز  .دقيقًا بر اساس رعايت دمکراسی درونی بود

بود که تشکيل جناح در درون حزب  ١٩٢٠جنگ داخلی
پيش از آن رهبران و اعضای حزب در  .بلشويک ممنوع شد

بسياری از موارد مواضع و مخالفت های خود را عليه 
ه بودند، بدون اين که اخراج يا رهبری حزب علنًا بيان کرد

درمحدودّيت جناح بندی  "ضرورت"اّما، همان  .تنبيه گردند

، در دوران ١٩٢١-١٩٢٠درونی در زمان جنگ داخلی 
استالين به فضيلت مبّدل شد و اختناق استالينی را برای سال 

تروتسکی در آخرين سال های زندگی خود  .ها به همراه آورد
 .روشنی به عمل آورده است "از خودانتقاد "از اين دوره 

 :تروتسکی می نويسد

١٣ 

منع  .ممنوعّيت احزاب مخالف به منع فّعالّيت جناحی انجاميد"
 .جناح، به منع نظريات مخالف رهبری خطاپذير منجر شد

سلطۀ پليسی و بی منازع حزب باعث مصنوّيت دستگاه اداری 
 ."شد و آن را تا استبداد و فساد بی کران پيش ُبرد

 ١٩١٧جنبش تروتسکيستی نيز از اين درس های انقالب اکتبر
بسيار آموخته است و نمی تواند همان اشتباهات را تکرار 

لئون تروتسکی چنين ارزيابی ای از مسايل درونی حزب  .کند
 :داشت و تا آخر عمر به آن وفادار ماند

اين کامًال ناکافی است که جوانان ما تنها به تکرار فرمول "
آن ها بايد فرمول های انقالبی را تسخير  .بی بپردازندهای حز

آن ها بايد نظرات و شخصّيت مستقل خود را  .و جذب کنند
آن ها بايد با شجاعت قادر به مبارزه برای عقايد  .حفظ کنند
نظرياتی که ناشی از عمق اعتقاد راسخ و استقالل  .خود باشند

ات، تسطيح مکانيکی به وسيلۀ مقام .شخصيت آن هاست
سرکوب شخصّيت ها، خشونت، جاه و مقام پرستی بايد از 

يک بلشويک تنها يک فرد منضبط نيست،  !حزب طرد گردد
او فردی است که در هر مورد و موقعّيت از نظريات خود 
دفاع می کند و با جسارت و استقالل بر سر آن عقايد نه تنها 

روز، ام .در مقابل دشمن، بلکه در درون حزبش نيز می ايستد
او نظريات خود را در  .شايد، او در اقلّيت در حزبش باشد

اّما در اقلّيت بودن بدان معنی  .درون حزبش ارائه می دهد
شايد او، پيش از ديگران،  .نيست که او نظريات اشتباهی دارد

به درک و مشاهدات درستی در مورد وظايف حزب و 
يد او در صورت لزوم با .چرخش های سياسی رسيده باشد

مصّرانه سؤاالت خود را برای بار دّوم، سّوم و دهم طرح 
بدين ترتيب او به حزبش خدمت می کند که به روش و  .کند

سياست های نوين مسلح گردد که با سهولت در مقابل تندبادها 
لئون تروتسکی، روش ( "بدون واکنش لحظه ای دوام آورد

 )١٩٢٣نوين، 

رعايت حقوق برای سازماندهی بين المللی انقالبی 
دمکراتيک، به رسمّيت شناختن گرايشات و جناح های درون 

مارکسيست های انقالبی بايد به اين  .حزبی، حياتی است
 .روش وفادار بمانند

 ١٣٨٩ فروردين ٢۶
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  حزب و مسألۀ سانتراليزم دُمکراتيک: بحث آزاد

  حميد خليلی

 سوال اين است کدام حزب يا. مقاله را هم اکنون مطالعه کردم
صورت رسمی و کتبی در برنامه و اساسنامه خود ه سازمان ب

 اعضا ، در صورت اختالف نظر کهنوشته است و می نويسد
ها را اخراج و  نآکه  را بايد مهر و برچسب زد يا اين

وی و از تشکيالت اخراج کرد؟ اگر چه ز منيابايکوت کرد و 
. مان شکل هست که شما اشاره می کنيدهدقيقا به و عمال 

متاسفانه اشتباه بزرگ ما اين است که ما در عمل و کردارمان 
. چه که شفاها يا کتبی می نويسيم داريم نآفاصله زيادی با 

بايد اين فاصله ها را تا حد امکان از بين برد و عمال ثابت 
کرد که ما سانتراليزم دمکراتيک را به ان شکل که هست و 

چه که  نآنظر من ه ب. به مفهوم واقعی خود رعايت می کنيم
شکل عجيبی در تناقضات و گرداب ه چپ ايران و جهان را ب
.  فاصله بين پراکتيک و تئوری است،نيستی غرق کرده است

 نهايتا با شکست ،و تئوری که در گردابی بی پايان غرق است
مينه در مورد چپ جهانی زمواجه است که اين امر در هر 

 و من مات و و. اريمما در جهان چپ زياد د. ايدمصدق می ن
ثار آ از اين همه انسان باسواد که نکته به نکته متحيرم که

ها نقش بسياری  نآاما متاسفانه سواد . فيلوسوفان را از برند
و اين امر باعث شده است که . در مبارزات طبقه کارگر ندارد

و آورد وجود ه فاصله هم بين طبقه کارگر و روشنفکران ب
چه  نآو  شنفکر اعتمادی نداشته باشدطبقه کارگر به چپ رو

ن دارد يک حزب پيشتاز آ هکه طبقه کارگر نياز مبرمی ب
مورد اعتبار است که پايش را از عرصه تئوری فراتر 

 ...ها در مبارزاتشان باشد نآگذاشته باشد و عمال با 

بله درست می گوئيد، . رفيق گرامی حميد با تشکر :ميليتانت
ها در اساسنامه و برنامه خود نمی هيچ يک از اين سازمان 

نويسند که خواهان اخراج و ارعاب بوده، و حتی اگر امکان 
داشته باشند تا سرحد  نابودی فيزيکی مخالفان سياسی خود 

. همه اين سازمان ها دم از دمکراسی می زنند. پيش می روند
سازمان . ها نگريست و نه تنها گفتارشان بايد به کردار آن

 محض بروز اولين اختالف تاکتيکی ميان خود،  که بهیهاي
 خردادی و جاسوس و همکاری ٢اعضای خود را به عنوان 

 نيستند که یبا سرمايه داری اخراج می کنند، سازمان هاي
ييد کارگران أبتوانند انقالب آتی را تدارک ببينند و مورد ت

حق با شماست،  گسست فاحشی بين تئوری و . قرار گيرند
رو که ما اصرار داريم که اين  از اين.  می شودعمل مشاهده

و » کمونيست«قبيل سازمان ها و احزاب به اصطالح 

پيش از ساختن احزاب » سوسياليست«و » کارگری«
خودساخته و بی ارتباط خود با جنش کارگری، حداقل 
. اعتباری در درون بخش پيشروی کارگری پيدا کرده باشند

ز را به برنامه و سياست حداقل يک عده از کارگران مبار
ما رهبر شما «که  اعالم اين. های خود متقاعد کرده باشند
زمانی که حتی يک کارگر به » !هستيم و بيائيد به ما بپونديد

ها هوا کردن يک  اين. آن اعتنا نمی کند، يک شوخی است
ما امروز در ايران حتی يک سازمان و . پرچم دروغين است

ی از بخش از پيشروی کارگری يا حزب طبقه کارگر و حزب
اين سازمان های موجود نه تنها کمکی در اين راه . نداريم

نکرده اند که خود به نيروی بازدارنده در راه ساختن حزب 
  .انقالبی کارگری در ايران شده اند

پس چه بايد کرد؟ مثالی ژاپنی است که می گوييد اگر عجله 
ما هم بايد ! داری هميشه طوالنی تر راه را انتخاب کن

صبورانه و متواضعانه گرايشی از مارکسيست های انقالبی 
 و مداخالت در جنبش  کنيم جمع،را به گرد يک برنامه
  راکه حزب و سازمانی بدون اين. کارگری را سازمان دهيم

و رئيس و نايب » رهبر«که  بدون اين. اعالم کرده باشيم
ن طريق گام به از اي. انتخاب کرده باشيم» تئورسين«رئيس و 

ها  گام اعتبار در درون پيشروی کارگری بيابيم و همراه با آن
در . نطفه های اوليه يک سازمان انقالبی را پی ريزی کنيم

اين دوران تدارکاتی دمکراسی کارگری را در دورن گرايش 
نشان دهيم که حزب آتی ما چگونه . خود به نمايش بگذاريم

ونه می توانيم نظرات مختلفی نشان دهيم که چگ. بايد عمل کند
 اما به کار مشترک تشکيالتی ادامه ،ميان خود داشته باشيم

تا کارگران پيشرو چنين الگويی را در عمل مشاهده . دهيم
  .نکنند، اين پيوند هرگز صورت نخواهد گرفت

راه و شيوه کار ما همراه با برنامه مان بايد منطبق بوده و 
با برنامه . مايش گذاشته شودبسيار روشن و با صراحت به ن

کارگری و « خرده بورژوايی اين سازمان های قالبی یها
با باند بازی و زد و . بايد مبارزه سياسی شود» کمونيستی

در عمل بايد نشان دهيم .   سياسی بايد مرزبندی شودیبندها
 حتی اگر با ،که همراه و در کنار مبارزات کارگران هستيم

بايد به طور غير . توافق نداشته باشيمها  شيوه و برنامه آن
 دست به ايجاد اتحاد عمل عليه سرمايه داری، حتی با  ایفرقه

به نظر من اينهاست قدم های اوليه . مخالفان سياسی مان بزنيم
برای ساختن يک گرايش واقعی کارگری کمونيستی که وجه 

 که کاريکاتور يک حزبی یتمايز خود را با ساير سازمان هاي
 . موفق باشيد .يکی را ايحاد کرده اند، نشان دهدبلشو
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  پناهندگان سياسی: قربانيان ناپيدای زلزلۀ وان

  

ريشتر،  ٧٫٢روز بيست و سوم اکتبر، زلزله ای به مقياس 
استان وان و شهر ارجيس را درنورديد و به دنبال خود 

 ويرانيهای عظيمی برجای گذاشت

برآورد شده است و نفر  ٦٠٠شمار افراد جان باخته تاکنون 
 .متأسفانه انتظار می رود تا اين رقم هم چنان افزايش پيدا کند

نفر مجروح می  ٤٠٠٠هم چنين در حال حاضر بالغ بر 
درصد تمامی ساختمان های منطقه به  ٣٠ از آن جا که .باشند

شدت آسيب ديده و مابقی ساختمان ها نيز دچار خساراتی 
 نفر از مردم مجبورند تا برای نسبتًا جدی شده اند، ده ها هزار

حفظ جان خود شب را در محيط های باز و در سرمايی جان 
هزاران نفر از مردم منطقه هم چنان از  .فرسا سپری کنند

 .دسترسی به چادر و پتو محروم هستند

ردوگاه های اصلی به خاطر سازماندهی شديدًا ضعيف، فاقد  
ر شيوع بيماری دستشويی و حمام هستند و به همين دليل خط

برخالف ادعاهای آن  .های مسری ساکنين را تهديد می کند
چنانی دولت ترکيه، حتی ابتدايی ترين چيزها مانند ايجاد 
 .سرپناه و توزيع مواد غذايی در وضعيتی اسفناک قرار دارند

در همان حال که ده ها هزار نفر از مردم مجبورند تا روز 
ايطی نامناسب سپری خود را در سرمای طاقت فرسا و شر

 :کنند، قربانيان ديگری هم هستند که به چشم نمی آيند
  !پناهندگان

وان شهری مرزی در نزديکی ايران است که پناهندگان 
در خود  -به ويژه ايران -بسياری از کشورهای مختلف را

اين افراد تا تکميل امور قانونی خود، تحت نظارات  .جای داده
 . ملل در شهر وان مستقر می شوندآژانس پناهندگان سازمان

زلزلۀ اخير ضربه ای وحشتناک به اين پناهندگان نيز بوده 
است؛ چرا که آن ها پيش از اين هم در شرايطی وحشتناک و 

بسياری از آنان پيش از اين در  .فالکت بار به سر می برده اند

آلونک های اجاره ای ارزان، برای زنده ماندن تقال می کرده 
 .اند

پناهنده  ٣٣٠٠ابق با منابع آژانس پناهندگان سازمان ملل، مط
در شهر وان ساکن هستند که از کشورهای عراق، ايران و 

اکثر پناهندگانی که شاهد ويرانی جدی  .افغانستان می آيند
منازل خود بوده اند، در حال حاضر مأيوسانه در محوطۀ 

 .ندبه انتظار کمک نشسته ا  (İskele)خالی ناحيۀ اسکله 
کارکنان آژانس پناهندگان سازمان ملل به خاطر خسارات 
وارده به ساختمان دفاتر خود، شهر را ترک و عمًال پناهندگان 

پناهندگان در وضعيت وخيمی به  .را به حال خود رها کردند
سر می برند و می گويند که تاکنون هيچ گونه کمکی دريافت 

و می بايد به خروج آن ها از شهر ممنوع است  .نکرده اند
روال دورۀ انتظار خود برای انجام امور قانونی، به مقامات 

پيش از اين نيز دفتر پليس پناهجويان (رسمی امضا بدهند 
موظف بوده است تا هر هفته حضور و غياب پناهجويان را 

هرچند که به آن ها  )م -بررسی و امضای آن ها را ثبت کند
وقوع زلزله داده شد، روزه از محل به علت  15اجازۀ خروج 

اما اکثر آن ها اصوًال فاقد پول کافی برای ترک شهر وان 
نفر از آن ها که در  ۶٠ تا ۵٠گفته می شود که حدود  .هستند

حين وقوع زلزله مصدوم شده بودند، با وسايل و ابزارهای 
پناهجويان شديدًا به مواد غذايی،  .خودشان درمان گرديدند
 .ستانی و پول نيازمندندچادر، پتو، لباس های زم

به خاطر سيستم سرمايه داری، باليای طبيعی هم چون زلزله، 
سيل و سونامی به فجايعی بزرگ تر تبديل می شوند؛ فارغ از 
آن که اين باليا در کدام نقطۀ جهان رخ می دهند، همواره 

اين  .کارگران و زحمتکشان به طور اعم قربانيان آن هستند
 وان هم مصداق دارد؛ کارگران، موضوع در مورد استان

زحمتکشان و پناهندگان تهيدست شرايط نبود امکانات و 
  .سرمای سخت، با مرگ دست و پنجه نرم می کنند

 !پيش به سوی همبستگی با برادران و خواهران هم طبقۀ خود

 !کارگران مهاجر تنها نيستند

 !زنده باد همبستگی بين المللی کارگران

  المللی همبستگی کارگری انجمن بين :دير-اود

The Association of International Workers Solidarity: 
UİD-DER 

 شبکه همبستگی کارگری :ترجمه از

http://en.uidder.org/invisible_victims_van_earthquake_refugees.htm
http://en.uidder.org/invisible_victims_van_earthquake_refugees.htm
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به جای فريب خوردن از شووينيسم، : لزلۀ وانز
 کنيدهمبستگی را تقويت 

ريشتر مرکز  ٧٫٢اکتبر، زلزله ای به مقياس  ٢٣اواسط روز 
را  -شهری نزديک در استان وان -وان و شهر ارجيس
مجروح  چهار هزار و  کشته۶٠٠ بر  درنورديد و تاکنون بالغ
هنوز شمار زيادی از مردم در زير  .برجای گذاشته است
 و وان، يک شهر اساسًا کردنشين است .آوارها مدفون هستند

اکثر جمعيت آن را کردهای بی بضاعت و فقير تشکيل می 
به همين جهت، قربانيان زلزله عمومًا زحمتکشان کرد  .دهد

 بوده اند

هزاران ساختمان در نتيجۀ زلزله ويران گشت و مابقی 
برخی از  .ساختمان ها نيز دچار صدماتی جدی شدند

ده روستاهای نزديک، تقريبًا به طور کام با خاک يکسان ش
خوشبختانه زلزله در ميانۀ روز رخ داد و همين موضوع  .اند

ساعت نخست از وقوع  ١٠طی  .شمار تلفات را پايين آورد
حادثه، دولت هيچ گونه اقدامی جهت کمک به آسيب ديدگان 

مردم تالش کردند تا با امکانات محدود خود و آن دسته  .نکرد
از بخشداری های زير نظر حزب صلح و دموکراسی 

(BDP) مردم نواحی آسيب ديده از  .شرايط را مديريت کنند
دولت بالفاصله دسِت ياری به "لفاظی هايی نظير اين که 

به خشم آمده اند و می  "سوی آسيب ديدگان دراز کرده است
گويند که هيچ کمکی از سوی دولت صورت نگرفته و اصوًال 

 ."دولتی در اين جا وجود ندارد"

 

وقوع زلزله همزمان با عمليات نظامی صورت گرفته در 
رژيم ترکيه تمايلی به حل مسألۀ کردها  .نواحی کردنشين بود

ندارد و در نتيجه موجب مرگ بسياری از زحمتکشان فقير 
اين بار نيز رژيم، کارزار شووينيستی خود را  .کرد می گردد

يم در همان حال که کردها را رژ .به راه انداخته است
برادران خود خطاب می کند، به نفرت عليه آنان دامن می 

به  .رسانه ها نيز نقش خود را در اين معرکه ايفا می کنند .زند
هرچند زلزله "عنوان نمونه يکی از مجريان خبری گفت که 

در منطقۀ وان رخ داده است، با اين وجود ما ابراز تأسف می 
 که سطح نفرت و نژادپرستی را عليه کردها عبارتی ."کنيم

مجری ديگری در يکی از برنامه های  .نشان می دهد
چه  .هر کسی بايد جايگاه خودش را بداند"تلويزيونی گفت 

طور جرأت می کنيد تا با دراز کردن دست هايتان طلب 
کمک کنيد، همان دست هايی که تا ديروز به سوی پليس 

 "! که خدا اين دست ها را بشکندسنگ پرتاب می کردند؟ باشد
در شبکه هايی نظير فيس بوک و توئيتر و ساير وب سايت 
های اينترنتی، ما شاهد موج شرم آوری از رشد شووينيسم 

در اين رسانه ها گفته می شود که کردها مستحق اين  .هستيم
 .فالکت و مصايت ناشی از زلزله هستند

١۶ 

ه گردن سيستم مسئوليت حقيقی مصايب ناشی از زلزله، ب
اگر پيش بينی  .مبتنی بر حرص و سود سرمايه داران است

های الزم به عمل می آمد و ساختمان ها به شکل اصولی 
برای مقاومت در مقابل چنين حوادثی ساخته می شدند، 
جلوگيری از چنين خسارات و تلفاتی کامًال امکان پذير می 

 اآلن با اما سرمايه داران چنين کاری نکردند و ما .گشت
به عالوه جديت تمامی  .چنين رنج و اندوهی رو به شده ايم

اين مشکالت زمانی دوچندان می شود که با مسألۀ کردها هم 
 .درمی آميزد

ی به اندازۀ کافی قوی بود تا هزاران ثانيه ا ٢٦زمين لرزۀ
ساختمان را با خاک يکسان و خيابان ها را مملو از خرابه ها 

در ميان ويرانه های به جای مانده، نه فقط ساختمان های  .کند
قديمی و سست، که ساختمان های نوساز بسياری ديده می 

در ميان اين ساختمان های نوساز که اکنون به خرابه  .شود
شده اند، شرکت برق عمومی، خوابگاه دانشجويی هفت تبديل 

طبقه ای و يک دبيرستان مذهبی به چشم می خورد که همگی 
ساخته  (AKP)پيشتر به وسيلۀ دولت حزب عدالت و توسعه 

در زمان احداث اين ساختمان ها، دولت و  .شده بودند
بخشداری با رضايت کامل از خود، اعالم می داشتند که 

اکنون می توان معنای  ."ر خدمت مردم هستندمتواضعانه د"
البته جای تعجبی ندارد،  .را دريافت "خدمت متواضعانه"آن 

چرا که همين موضوع را در هنگام وقوع ساير زلزله ها هم 
اين هيچ چيزی به جز حرص و ولع آشکار  .تجربه کرده ايم

سرمايه داری نيست و بنابراين هرگز نمی توان انتظار داشت 
 . نفع طبقات کارگر عمل کندکه به

ما خطاب به تمامی برادران و خواهران هم طبقه ای خود می 
دشمن مشترک ما، طبقۀ سرمايه داريست که ما را  :گوييم

امل اين نظام که تمايلی به حل نگذاريد عو .استثمار می کند
مسألۀ کردها ندارند، ما را گمراه سازند؛ چرا که هدف آن ها 
 .ترويج شووينيسم و قرار دادن مردم در مقابل يک ديگر است

پس پيش به سوی  .مصايب و دردهای ما مشترک هستند
 !همبستگی با مردم کرد

  ٢٠١١ اکتبر ٢٥

 (UID-DER) انجمن همبستگی بين المللی کارگری :منبع

/org.uidder.en://http  

http://en.uidder.org/
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کمک  :بيانيۀ انجمن همبستگی بين المللی کارگری

های جمع آوری شده برای قربانيان زلزله، تحويل 
 داده شد

 

به دنبال وقوع زلزله در وان و ارجيس، صدها ها تن جان 
م گرديدند و خود را از دست دادند، هزاران نفر مصدو

بسياری ديگر نيز بی خانمان شدند پس از زلزله، ما به عنوان 
-UID) "انجمن همبستگی بين المللی کارگران"فعالين 
DER)  پيش "اقدام به تشکيل يک کمپين همبستگی با شعار

در طول  .نموديم "به سوی همبستگی کارگری با مردم وان
 تمامی هوچی کمپين، ما باری ديگر شاهد بوديم که با وجود

گيری های نژادپرستانه، هيچ گونه خصومتی ميان 
  .زحمتکشان ُکرد و ترک وجود ندارد

  

کارگران نسبت به کمپين ما بی تفاوت نبوده و تا حد توان خود 
 5روز  .به ياری برادران و خواهرانشان در وان شتافته اند

نوامبر، ما کمک های جمع آوری شده را به دست نمايندگان 
 .رسانديم تا به وان منتقل شود "گرۀ دموکراتيک مردمکن"

در طول کمپين ما، صدها بسته لباس، مواّد غذايی و دارو 
با وجود تمامی سر و صداهای  .جمع آوری گرديد

شووينيستی، برادران و خواهران زحمتکش ما در محالتی که 
  .دفاتر ما در آن ها واقع می باشد، بسيج شدند

می که به عنوان کمک دريافت شده در دفاتر محلی، اقال
بودند، ابتدا از بسته خارج و دسته بندی گرديدند و سپس 

در يکی از بسته  .مجددًا دسته بندی شده و برچسب خوردند
ها، تعدادی شيرينی قرار داشت که کودکان برای هم سن و 

اين اقدام در حقيقت بهترين  .ساالن خود در وان فرستاده بودند
 های کارگری به کسانی بود که تحت تأثير پاسخ خانواده

تبليغات ناسيوناليستی، با بی شرمی تمام بسته های سنگ را 
 .برای قربانيان زلزله ارسال کرده بودند

در حين بارگيری نيز واکنش های معنادار و قابل تأملی از 
به عنوان نمونه، يکی از  .سوی کارگران رخ می داد

 محلی ما در ساريگازی کارگرانی که درست مقابل دفتر
زندگی می کند، با ديدن بارگيری کاميون از سوی اعضای 
ما، يک بخاری برقی به ما اهدا کرد؛ يا خانم مسنی به ما 

ای کاش می دانستم که امروز شما می خواهيد " :گفت
بارگيری کنيد؛ اگر می دانستم يک سری چيزها را به شما می 

 دو کيسۀ لباس به ما کارگر جوانی نيز بود که با ."دادم
 .پيوست

ما اطمينان داريم که مردم وان، با وجود آن که ياری کنندگان 
خود را شخصًا نمی شناسند، اما با زحمتکشانی که به آنان 
اهميت دادند و تا حد توان خود به ياری آنان شتافتند، احساس 

، از UID-DERما به عنوان فعالين  .دوستی خواهند داشت
 دوستانی که در اين کمپين شرکت داشتند، تمامی اعضا و
هم چنين ما از تمامی برادران و خواهران  .قدردانی می کنيم

هم طبقه ای خود که مردم وان را رها نکردند، از آن چه 
داشتند دريغ نورزيدند، از آسيب ديدگان دست گيری کردند و 
نشان دادند که روح همبستگی کارگری هم چنان زنده است و 

به کمک ما شتافتند، سپاس گزاری  UID-DERماد به با اعت
 .می کنيم

 !زنده باد همبستگی کارگری

 !زنده باد برادری

 ٢٠١١هفت نوامبر 

 (UID-DER)انجمن همبستگی بين المللی کارگری  :منبع

http://en.uidder.org/ 

 شبکه همبستگی کارگری :ترجمه
  

http://en.uidder.org/


  
  

   دورة دوم-   سال پنجم-1390 آذر -هشتشمارة چهل و 

١٨ 
  اعتصاب بخش عمومی: ابريتاني 

: ترجمه  یفعالين شبکۀ همبستگی کارگر

ديويد کامرون در سخنرانی امروز خود خطاب به پارلمان، 
توصيف نمود؛ با " نه چندان مؤثر"اعتصاب بخش عمومی را 

اين حال، شرکت مردم در راهپيمايی و تظاهرات امروز در 
ارش بنابر گز! سراسر بريتانيا چيز ديگری را نشان می دهد
، امروز )PCS(اتحاديۀ بخش خدمات عمومی و بازرگانی 

 هزار نفر در ٣٠ هزار نفر در خيابان های لندن، ۵٠
 هزار تن در ١۵ هزار نفر در برستول و بالغ بر ٢٠منچستر، 

حاميان ما پيام هايی از سراسر . ليورپول حضور داشتند
 نفر در ١۵٠٠کشور دريافت کرده اند که نشان دهندۀ حضور 

 هزار نفر در اکستر، ۵ هزار نفر در برمينگام، ١۵يپسويچ، ا
 ١٠ هزار نفر در نورويچ و ۵هزار نفر در شهرک ريدينگ، 
، BBCسرويش خبری جهانی . هزار نفر در شفيلد می باشد

 ميليون نفر در حال ٢گزارش داد که گمان می رود بيش از 
ی وب سايت های اتحاديه ها اخبار زياد. اعتصاب بوده اند

مبنی بر اختالل در سيستم های حمل و نقل و ارتباطات کشور 
مخابره کرده اند که همين موضوع به تنهايی اهميت بخش 

  .عمومی و کار آن ها در جامعه را نشان می دهد

صفوف معترضين در مقابل دفاتر دولتی در کمبريج، با وجود 
 ۶:٣٠از ساعت . سرمای شديد هوا، بسيار هيجان انگيز بود

ح، صفوف اعتراضی هر يک از اتحاديه های بخش صب
اين اتحاديه ها برای . دولتيدر مقابل دفاتر مزبور تشکيل شد

نخستين بار در طول چند دهۀ گذشته، همراه با يکديگر وارد 
اعتصاب شده بودند، و به عالوه بسياری از اعضای آن ها 

هم . برای نخستين بار بود که اعتصاب را تجربه می کردند
ين دانشجويانی که با نرفتن بر سر کالس های درس خود چن

از اين اقدام کارگران دفاع نموده بودند، در اين اعتراضات 
کارگران بخش (کارگران داخل ساختمان . شرکت کردند

نيز با آوردن فالسک های قهوه و نوشيدنی های ) خصوصی
  .داغ پشتيبانی خود را نشان دادند

ض، ما به راهپيمايی درون به دنبال تشکيل صفوف اعترا
ما .  هزار نفر بود۴شهر پيوستيم که شمار آن ها در حدود 

مورد استقبال بسياری از اعضای اتحاديه های بخش عمومی 
در . قرار گرفتيم و حتی برخی از آن ها برای ما دست زدند

تظاهرات کمبريج تعدادی سخنران حضور داشتند، که 
شکيل می دادند که برای بسياری از آنان را زنان جوانی ت

 - اتحاديه١۵اعضای . نخستين بار وارد اعتصاب می شدند
 در راهپيمايی و -"ماليم"من جمله اتحاديه های به اصطالح 

  . تظاهرات حضور داشتند

همگامی که استيو، مربی مدرسه و نمايندۀ يک اتحاديۀ محلی، 
با اشاره به سخنان ديروز مايکل گوو وزير آموزش و 

 گفت که افتخار می کند که او را در مبارزه يک پرورش،
خطاب کنند و او تا پيروزی به همين " ميليتانت"و " تندرو"

شکل عمل خواهد کرد، با تشويق های حاصرين رو به رو 
همانند استيو، بسياری از سخنرانان به توضيح مفهوم . شد

 که جزئی و بخشی از -حملۀ اخير دولت به حقوق بازنشستگی
لت محافظه کار عليه بخش عمومی و به نفع سرمايه جنگ دو
  . پرداختند-داريست

اعضای رده پايين اتحاديه ها بايد برای تضمين پيروزی در 
مبارزه بر سر حقوق مستمری و بازنشستگی، کنترل اين 

ما نبايد به رهبران خود اجازۀ . مبارزه را در دست خود گيرند
م که وضع ما و ی را دهي"معامالت"و " توافقات"پذيرش 

  .نسل های آتی را وخيم تر خواهند کرد

شکست کارگران بخش عمومی در اين مبارزه، نه تنها جريان 
رسوايی حقوق مستمری بخش خصوصی را معکوس نخواهد 
کرد، بلکه درها را برای خصوصی سازی های بيشتر بخش 

به موازات کاهش بيشتر . خدمات عمومی باز خواهد کرد
های واقعی در بخش عمومی طی دو سال مشاغل و دستمزد

آتی، کارگران بخش خصوصی نيز از تأثيرات غيرمستقيم اين 
موضوع بر کل اقتصاد متأثر خواهند شد، و ثروتمندان هم 
. چنان از افزايش سود و کاهش ماليات ها منتفع خواهند گرديد

 اتحاديه بر سر مسألۀ حقوق ٣٠در شرايط فعلی که قريب به 
تحد شده اند، ما بايد از فرصت گسترش اين بازنشستگی م

ما بايد برای مطالبات مربوط به حقوق . منازعه استفاده کنيم
مستمری مبارزه کنيم، اما در عين حال بايد از آن هم فراتر 
رويم و به دفاع از مشاغل، بهبود و تضميم دستمزدها و 
جلويگری از تجزيۀ بخش خدمات عمومی و حمالت عليه 

  .ان بپردازيمحقوق کارگر

  

  )PCS (اتحاديۀ بخش خدمات عمومی و بازرگانیفعال 

  ٢٠١١ نوامبر ٣٠
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  بزرگترين اعتصاب عمومی بريتانيا

 

  
پس از ماه ها فشار مردمی از پايين، بوروکراسی اتحاديه 
های بخش عمومی نهايتًا مجبور به سازماندهی چيزی شد که 

رچه اگ. خوانده می شود" بزرگ ترين اعتصاب يک نسل"
ارقام اعالم شده اساسًا آمار و ارقام رسمی دولتی هستند، با 

 ميليون ٢اين حال گفته می شود که تاکنون اعتصاب حدود 
اما نبايد . کارگر در سراسر کشور را با خود همراه کرده است

م از سوی اتحاديه ها، شمار اترديد داشت که انتشار ارق
ب را نشان بيشتری از کارگران شرکت کننده در اعتصا

  .خواهد داد
 ١٠ نفس گير و عظيم بود؛ به عالوه، از هر ،ابعاد اعتصاب

بخش های .  نفر را زنان تشکيل می داده اند٧اعتصاب کننده، 
زيادی از کارگرانی که هرگز پيش از اين وارد اعتصاب 
نشده بودند، احساس کردند که دولت با حملۀ اخير به حقوق 

حتی . م خود دراز کرده استمستمری ديگر، پا را از گلي
يقه سفيدی که به دولت محافظه کار رأی داده " متخصصين"

برخی ازگروه هايی که برای ! بود، وارد اعتصاب شدند
مديران مدرسه، : نخستين بار به اعتصاب پيوستند، عبارتند از

کارمندان رده باالی دولتی، روانشناسان، فيزيوتراپيست ها و 
  .غيره

  
 به 

  
  

جنبه های مختلفی داشت، ولی " عموم مردم"حمايت از سوی 
در مجموع با وجود چندين هفته تبليغات رسانه ای در حمايت 

مردم به .  داشتاز دولت، اين نظرات سمت و سوی مثبت
ز تکاندن  ااشکال مختلفی حمايت خود را ابراز می کردند،

دادن دست و نشان دادن عالمت پيروزی تا گفتن عبارت 
يک توريست ايتاليايی هم ". آفرين رفيق"و " موفق باشيد"

". من می خواهم حمايت خود را از آن ها ابراز کنم"گفت 
به "مايت از اعتراضات گفتند ححتی دو افسر پليس هم در 

  "!اميد موفقيت
اصًال " مثًال -و گله مندبا وجود برخی نظرات بی طرفانه 

 صحبت های منفی هم وجود -"حقوق مستمری چيست؟
به سر کار "مثًال می شنيديم که برخی می گفتند . داشت

ماليات ما صرف حقوق مستمری شما می "و يا !" بازگرديد
  !".شود

  
ن در مرکز سه محل مختلف واقع در خيابان اوستما نگاهی  

افکار " معترضين صحبت کنيم و از الندن داشتيم تا ب
" افکار عمومی"اين . پيرامون اعتصاب آگاه شويم" عمومی

 اعم از دولتی يا -چيزيست که رسانه های بورژوايی
قه ای خاص دارند و به  معموًال نسبت به آن عال-خصوصی

 برای دامن زدن به ضديت با طور سيستماتيک از آن
  .کارگران اعتصابی استفاده می کنند

 هزار ٢٢ ساله با درآمد ٣٠تحت برنامۀ جديد، يک کارگر 
تر کار کند و به عالوه پوند در سال، بايد هشت سال بيش

 پوند کم تر دريافت ۵۴٨ پوند بيشتر پرداخت و ٧٠۴ساالنه 
برخی از معترضينی که ما ديديم ايدۀ دولت محافظه کار . کند

مبنی بر افزايش شش ساله يا بيشتر مدت کار کارگران، آن را 
 !می ناميدند" شغلی برای تمام عمر"به مسخره 
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 :سردبير

  مازيار رازي

  : شمارههمكاران اين

مازيار رازي، كيوان نوفرستي، آرمان پويان، فعالين 
  شبكة همبستگي كارگري

::پست الكترونيكيپست الكترونيكي   

mmiilliittaannttmmaagg@@ggmmaaiill..ccoomm  

  ::نشاني وب سايتنشاني وب سايت
hhttttpp::////mmlliittaaaanntt..cclloouuddaacccceessss..nneett//  
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