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  در ستایش دگرجهانی هموندانه
  

  .ساده ست. هر کس اش پی می برد. او بخردانه ست
  .تو که بهره کش نیستی، می توانی اش دریابی

  .درجوی اش.  تواو خوب است برای
  .نادانان نادانی اش، و پلیدان پلیدی اش نامند
  .در ستیز است هرآیینه با پلیدی و نادانی

  بهره کشان بزه کاری اش نامند
  می دانند باری

  .او پایان بزه کاری ست
  دیوانگی نیست
  .پایان دیووشی
  درپوشه نیست

  .درگشایی
  او آسانی ست
  1.سخت انجاماندنی
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ست، اداره کارخانه را خودمان به دست می  اسیستم کنونی برده داری"
 پایین تشکیل دادیم و با قدرت آن را پیش نظارت مستقل و از) ما( ...  گیریم

اصالً نیازی به مذاکره تک به تک میان کارگران و کارفرمایان . بریم می
  به عنوان نماینده قوینیست، کارگر به این نتیجه رسیده، شورایی باید

قدرت نیز، . تپه نظارت و مداخله کند  وجود داشته باشد که در اداره هفت
با این پشتوانه . که به این نمایندگان رأی دادندهمه کارگرانی هستند 

  امروز ما با پشت. شوند نمایندگان در برابر بازداشت و اخراج حمایت می
مان، در سطحی از  گری  ساله اعتراضات و مطالبه ده گذاشتن تاریخ سر

اعضای سندیکا روحیه   ...قدرت هستیم که این شورا را تشکیل دادیم
 کارگران پیشرو و مطلع با متشکل. ارگران زنده کردندمطالبه گری را بین ک

سندیکا . توانند برای احقاق حقوق کارگران قدرتی جمعی بسازنند شدن می 
داند را خواستنی  هایی که کارگر نمی  و نمایندگان کارگران باید خواستنی

هایی را که حق   یعنی باید آنقدر تکرارش کنند تا کارگران خواسته. کنند
ها به صورت فردی گفته   زمانی که این خواسته تا. ، فریاد بزنندآنهاست

کند ولی زمانی که   دار هیچ توجهی به آنها نمی  شود، کارفرما و سرمایه
توانند   آید، کارگران می  ها به صورت جمعی به فریاد درمی  این خواسته
ند، نماینده هرچقدر هم تنهایی فریاد بز. خواهی داشته باشند  قدرت سهم

 ".هیچ دستاوردی جز هزینه دادن شخصی ندارد
  

   کارخانه ی نیشکر هفت تپه کارگراننمایندگان ز گفته های یکی از ا
  درباره بایستگی کنترل شورایی سندیکاها بر یکان های اقتصادی
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  پیش گفتار
  
  
  
  
  
  
  

پس از آزمودن هر دو  ، ایران و پیشاپیش آن جنبش کارگری مردمیپویش
در سده ی بیست و آغاز سده ی بیست و گون اقتصاد کینزی و نولیبرالی 

، همگام با  اش دادورانهن خواست های اقتصادی با برجهاند،یک میالدی
تایان گوناگون، و از آن سرمایه سِ از  آرام آرام چارسوی سپهرکارگران

دهه ی دوم این  و در ،شتگذدر ناآیینی-سوسیال دمکرات های آیینیمیان، 
،  پیکاررده های نخستین به پیشینه ترین کارگران صنعتیپر پیوستنبا  سده

 دگردیسینو این  سیاسی و پیامدهایی، پهنایژرفا 1.رآمدبه بازه ای تازه د
- انگیزان های اقتصادیدید، باری می توانپیش  هم اینک نمی توانرا  ها

بخش نخست کتاب کوششی است برای نمایاندن این .  را درکاویداجتماعی آن
  .ها، همراه با پاره ای راهکارها انگیزان

  
                                                           

ران  در هشتاد شهرورشيدی خنود و ششسال ماه  دی با واخواهی های زهبا اين  1 ود،    اي شتر خودنم  و در بي
  .   پيوستن کارگران صنعتی جنوب بدان، روشنتر برتابيد با خورشيدیود و هفتنيز يپا
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پاره ای از دشواری  به سندهایی،رها و پروندا با آوردن  دوم کتابپاریدِدر 

 بخش بزرگی از دیدگاه هایهای اقتصادی و خواست های کارگران، و نیز به 
   . پرداخته ایمجنبش کارگری  از"پشتیبانی"نیروهای سیاسی در 

 رنجبراندر پیوند است با رزم های پیشین کارگران و  پیوستِ پایانی
 ، که می توان از آنان آموزید، بیداگرانهسامانه هایِ کشورمان برای پایاناندنِ

 انگیزه های شکست شان، که می شود بازخوانی شان را دنو دریابی
  . داریدباز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     الیه بندی ها و رده آرایی های نوین اجتماعی
 

11

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شان ایران در بهار سال با تاسیس شورای متحده مرکزی زحمتک
جنبش کارگری ایران به سطح باالتری از اتحاد دست 1323

یافت و در این سطح با کارفرمایان بزرگ از جمله شرکت 
انگلیسی نفت در جنوب، خاندان پهلوی و سرمایه داران صنعتی 

اوج این کشمکش در . و خدماتی به مقابله و رودررویی پرداخت
. ان شرکت انگلیسی نفت پدیدار شد تیر و در اعتصاب کارگر23

 دولت وقت ایران و استعمارانگلیس 1325ازاوایل سال 
در . گزارشاتی از قدرتمند شدن زحمتکشان دریافت می کردند

 هزار نفر در راهپیمایی روز 60 فقط در تهران 1325اول ماه مه 
کارگر شرکت کردند و سخنرانی رضا روستا رهبر شورای 

بیش . یو به مناسبت اول ماه مه پخش شدمتحده مرکزی از راد
 هزار کارگر در سراسر ایران با رهبری شورای متحده 300از

در راهپیمایی روز اول ماه مه شرکت کردند و این یک قدرت 
نقطه ... نمایی طبقه کارگر در برابر استعمار و دیکتاتوری بود 

عطف جنبش در خوزستان بود که طبقه کارگر متشکل در 
از نامه . ت سینه به سینه استعمار انگلیس ایستادصنایع نف
چنانچه دولت اجازه دهد، شورای متحده قادراست ": نفتگران

آری طبقه کارگر . "امنیت و دمکراسی خوزستان را تامین نماید
با سازماندهی کارگری خود به آنچنان قدرتی رسیده بود که می 

  .ندتوانست امنیت را در نبود پلیس فراهم ک
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را عـده ای بـی سـروپا، خـس و خاشـاک و               نوکران سرمایه داری ما   "
مـا  . مزدور و خائن می نامند که بر علیه غارتگری شان به پاخاسته ایم            

بازیچه دست عده ای نوکر سـرمایه        ،نخواهیم گذاشت ثروت کشورمان   
ما از منافع ملی مان کـه همـان منـافع کارگریمـان             .  به یغما برود   ،داری

ما نخواهیم گذاشت نان فرزنـدانمان      . است دفاع و حراست خواهیم کرد     
به دست عده ای انگل که کاری جز داللی برای سرمایه داری بین المللی              

اسـت کـه مـا را بـه نـام          صـد سـال      بیش از یـک   . ندارند، دزدیده شود  
جاسوس، خائن، نوکر اجنبی، برهم زننده نظم و امنیت اخراج، زنـدانی            

ما دست از تالش خود بـرای میهنـی         ! اما چه باک  . و در نهایت می کشند    
امـروز تـاریخ در مـورد       . آباد و مستقل و کارگری برنخـواهیم داشـت        

 رضاخان، محمدرضا پهلوی، قـوام الـسلطنه، فـاتح، مـصطفی فـاطمی            
سرکردگان شرکت استعماری نفت انگلیس قضاوتش را کرده و از آنان           
به مثابه شریرترین وطن فروشان نام می برد و بـر مـزار علـی امیـد،                 

این عقب مانده های فکری کـه کـشورشان در          . رضا روستا، گل می نهد    
ره هـا و    ا هنوز هم در مـاهو     ،چمدان ها و حساب های بانکی اشان است       

خواب نـابودی علـی     ا همکاری موسی غنی نژادها      رسانه های داخلی ب   
حرکت تاریخ را می شود کند کـرد، امـا          . امید های امروزی را می بینند     

آگاهی و عشق به آزادی، عدالت اجتمـاعی        . نمی توان به عقب برگرداند    
 ".و بهبودی زندگی زحمتکشان را نمی شود کشت و یا زندانی کرد
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   را که مانوکران سرمایه داری"
  عده ای بی سروپا، خس و خاشاک و مزدور و خائن

  : هستند، چه کسانی"می نامند
  

 شده، روزی از اربابان پی از وحوش خوشرنگ گوشتخوار، جماعتیدسته ا"
 هولناک خود را به تن ی منظم، چنگال هایروی و نیکه، با نظامات جنگ

 مردم به مراتب از آن نی عدد ادی از مردم فرو کرده اند و شایمیجماعت عظ
 است نیا...  کنند مقاومت اند تا بتوانند  نداشتهی انتظامی بوده، ولشتریها ب

  دولت های بهره کش و نامردمی: ماافزوده ی  ("اصل دولت
 ) تاریخایندر دراز

 2 گاهواره تمدننی تمدن، مشرق زمخی دورانت، تارلیو

  
  گی اند؟ـــ جن"تاماظن"چرا این 

  
   ی درازنای تاریخدر سامانه های بهره کشانه

   لرزان اجتماعی رایستی تا همزدگرابزاری نبوده است
   جز باگاه گاه بازآفرینند،

  پنداربافی هایی در فرهنگ
  هایی در اقتصادی آشوبگر

  و ویــــــــــژگان
 هایی در سیاستگری و کشتار وری هاجنگ

  .آ. ب
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  گشایندببر جنبش کارگری دریچه می توانند پرسش هایی که 
  
  
  

  از چه یا برای چه
 ز که یا برای که،ا

  پرسش دریچه ایست
  که با آن
  :گ می گیردنزندگی ر

  سبز یا خاکستری
   توهم برای
  منهم برای 

  
نشیب و فراز ایران در آستانه ی سده ی بیست  پر ارگری کپویشدر کوران 

لندگی دوباره ی جنبش کارگران و و یک میالدی که همگاه است با با
 ،ز نزدیک به دو دهه فروافتی پس اگوشه ی جهان در چارمزدبگیران

ویژگان  ( انقالب مشروطهریشه دراز یک سو گستراندنِ اندیشه هایی که 
، و از )1ویژگان پیکار نفتگران ( و جنبش ملی شدن نفت)3 1رستاخیز گیالن

                                                           
 که برای نخستين بار در تاريخ ايران به شورايی کردن يکان های 1921رستاخيز گيالن در سال  1

 دو بازه ی نخستينوطه گرفته ايم، چرا که درگيری های اقتصادی در شمال انجاميد را دنباله ی انقالب مشر
 پيامِد تنش های اشکوبه ای انقالب مشروطه در شمال کشور بود که با 1919 تا 1915آن ميان سال های 

 .نشيب و فرازهايی در جامعه روانی داشت
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میالدی در بیست دگرسو بنیان در خیزش های کارگری آغاز سده ی 
واند پیش درآمدی باشد  می ت، دارندکشورهای پیشرفته ی سرمایه داری

ناتوان سازیِ و  مردمی-کارگری برای راهبری توده ها از سوی نیروهای
 و کانون های "سپاهی"، "بنیادی-موقوفه ای" ،"بازاری"توانمندِ نهادهایِ 

 توانمند و  می بایست هر چهار جریانِدر این گدار 4 2."مونتاژی-مالی"
 کشورمان دارند،سده ای چندکه بل و چنددهه ای ریشه در تاریخ  کهیمالمند

همان گونه که پیکارگران مردمی آشکارانده اند،  .همه سویه چالشانده شوند
گذر از این دمکرات را برای - ملی"راستین"نیروهای  رشته ای که می تواند

در نمونه ی ، 3 هم پیونداندگرگونی ریشه اید  دراندازیِ وبرش تاریخی
 و اصل چهل و چهار قانون اساسیی به باورمندنیست جز چیزی کشورمان، 

- کارگران4 های"مجمع"کوشش برای پیاده سازی آن به کمک شوراها یا 
هزینه ی خدمات  تامیناندوزش و  هم برای مزدبگیران و نهادهای مردمی،

هم برای انباشت کالن  تعاونی، و-اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی
آن چه در جنبش اصالحات و : به منظور تدارک انقالب صنعتی سرمایه

اعتراض های دی ماه واخواهی ها و خیزش هشتاد و هشت، و حتی پس از 

                                                                                                                             
 . کتاب نفتگران، بنگريد به نوشتارهای پايانهای پيشين برای داده ای بيشتر پيرامون پيکار1
د                     خورشيدی پس از سال هشتاد و چهار      2 اد توانمن ار سه نه ا، در کن  با باال گرفتن موج خصوصی سازی ه

سين      -سپاهی، کانون های مالی  -کاتوزی-بازاری دين روی در برش پ د، ب شابيش باليدن " نظام "مونتاژی نيز بي
خنيد       » چهار سنگر «واليی می شد از      ا  .يا چهار اليه ی بورژوازی زمامدار ُس دوين    «ب ی      ت سياست های کل

همزمان با افزايش بهای نفت، شمار فراوانی از يکان های توليدی           " ولی فقيه "از سوی   » اصل چهل و چهار   
شاندند           برداشتندرا بانک های خصوصی و نهادها و کس ها           ه ورشکستگی ک در پشت  .  و بسياری شان را ب

ود     ، جابجايی ارزان مالکيت ها در اندا      »ورشکستکی ها «اين   ن   . زه ی بزرگی پنهان ب  يکی از شيوه های      اي
 .در ايران و جهان است» خصوصی سازی خزنده«
 )هم پيوستن و هم پيونداندن( پيوند دهد 3
واژه ای است که پرپيشينه ترين کارگران صنعتی ايران در خوزستان برای ) شورا يا انجمن" (مجمع "4

 شيوه ی کارا برای برپايی شورا در .تصادی برگزيدندنهادهای کنترل کننده ی خود در برخی يکان های اق
کارخانه را کارگران نيشکر هفت تپه نماياندند، چرا که شورای آنان برآيند کار پيگرانه، خستگی ناپذير، 

 .آگاهانه و دالورانه ی نمايندگان سنديکايی بود
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نود و شش در پشت پرده ای از پنداربافی ها، بسادانسته و گاه نادانسته، 
  . کمابیش پنهانیده استهنوز 

 پویش در "چپ" نیروها از سوی راست و میانه و "تعامل"درخواست پیاپی 
خط قرمزهای " بدون برتاباندن ه ی بیست و یک میالدیهای آغاز سد

 در کوران انقالب  است خمینی"همه با هم"، آن روی سیاست "اقتصادی
  . بهمن

 "تعامل" بهکه (در این زمینه نمونه وار بنگریم به موضع گیری جبهه ملی ها 
 پاییز  با جنبش کارگریِ"همراهی"فداییان و دیگران در -با حزب چپ ایران

پس از حسابرسی دارایی های "): نیز دادندی جداگانه  اعالمیه  و هفتنود
دو کارخانه نیشکر هفت تپه و پوالد اهواز، یک سوم سهام ی بجای مانده 

 ماهه بفروشند،  صدکارخانه را به کارگران و کارمندان کارخانه ها با اقساط
برند و نیز تا همه آنان از سود آینده کارخانه افزون بر دستمزدشان بهره ب

 دولت دو سوم .بتوانند نمایندگان خود را به هیئت مدیره شرکتها بفرستند
) »صاحبان سرمایه«بازار بخوان ( را در بورس سهام 1بقیه سهام کارخانه ها

اقتصاد ایران در دست  ... 5عرضه کند و از مالکیت آنها خارج شود
د بود و خواه) »صاحبان سرمایه«بخوان (مـــــــــــردم ایران 

ومتی یا نظامی حق فعالیت اقتصادی نخواهد حکدولـــــــــــت یا هیچ نهاد 
  .6"داشت، به استثنای برخی صنایع راهبردی و نظامی

ولی " اصل چهل و چهار "ابالغیه"آیا این موضع گیری در چارچوب 
 کارخانه سود در "سهیم کردن کارگران"، سیاست ویرایش هایی با "فقیه

 کردن دست  کوتاه"، و )"خصوصی سازی خزنده"یا (ه های زمان شا
-آن چه همـــــــــه ی سرمایه ساالران والیی ("دولت از اقتصاد

                                                           
دار " سهام"اعتصاب کنندگان بر  کمابيش همزمان با جبهه ملی ها، شماری از والييان نيز برای آراماندن 1

از ماجرای هفت " کتاب بخش دومدر اين زمينه بنگريد به . ندفشردکردن کارگران در سود کارخانه ها پای 
 " بازاريانزبان
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نیست؟ آیا سوی گیری ای ) می خواهندخواسته و قومی -شاهی-سکوالر
هماوردان  از "بخش خصوصی واقعی"نیست در راستای سهم خواهی 

 های "مجمع"  سندیکاها و؟ آیا در آن به درخواست های کنونیوالیی
-دولتیبرای کارگران و مزدبگیران در ستیز با خصوصی سازی ها و 

  اند؟ یده شورایی کردن یکان های اقتصادی پاسخ
کالف پیچاپیچ مالکیت یکان های اقتصادی و کانون های مالی، و در پیوند با 

 که گوییا گفتمان دزدی ها و رانت خواری های وابسته بدانرسیدگی به 
، تنها شوراهای به راستی  های درون مرز هم هست"چپ" و "اپوزیسیون"

در این .  در یکان ها هستند که می توانند آن را بررسند و گره گشایندمردمی
 موضوع کشاکش است میان  که بیشترپرستشگاهی-لشکرینهادهای میان، 

ازه ، چرا که کارگران و مزدبگیران در خیزش ت"پایینی ها"و نه  ("باالیی"
از » بخشی«، )را نشان گرفته اندنفت خوار  "االیی هایب"  همه یشان

بخش دیگر .  دربرمی گیرد،بورژوازی بوروکراتیک ایران، و نه همه ی آن را
چون پتروشیمی ها، ( بدان نزدیک یکان هایبرای نمونه وزارت نفت و آن، 

 ها، ینیروگاه حفاری ها، پخشی ها، پیمانکاری ها، صادراتی ها،پاالیشگاه ها، 
 که سهم تعــــــــــیین کــــــــــننده در  و دگره1، خودروسازی هاکانی ها

خصوصی سازی ها و به بدبختی کشاندن کارگران و مزدبگیران را داشته 
دولت در «هنوز ، علیرغم کاهش توان مالی و تنگش پهنه ی مدیریتی، )اند

 که بجاست درتوی والیی در سامانه ی سرمایه ساالر و بساتواست» دولتی

                                                           
خودروسازی که به گفته ی رسانه های واليی گوييا دولت و معاون رييس جمهور هم از پس آن " مافيای "1

گازی وام داده شده به شهروندان برای بازار فروش خود، بلکه از -های نفتیبرنمی آيد، نه تنها از دالر
 توليد برای روزآمدسازی خطوابسته به صادرات نفت و گاز و فراورده ها " صندوق های ذخيره ارزی"

 .مونتاژی خويش، تغذيه می شود
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-شود، و در کنار دیگر نهادهای دولتی کنترل 1از سوی کارکنان شورایی
 و نه "پایینی ها"ــی شده، در خدمت دادگستریِ مردمــــــ-قانون گذاری

  . ، درآورده شود"باالیی ها"
سرمایه گذاری های دوسویه و چندسویه در یکان های از آنجا که 

چهار " از سوی کشاورزی-خدماتی-الیم-مونتاژی-گوناگون کانی
 و با بده  و درگیری بر سر مالکیت آنان بسیار پیچیده"سنگرساز بزرگ

است، تنها شوراها و کارگروه های برگزیده ی  بستان های فراوان همراه
بنا به گزارش . آنان می توانند آن را موشکافانه و درستمندانه درکاوند

ت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد نگاهی به وضعی«رسانه های والیی، 
دهد حاال   بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می   در آخرین رتبه2ایران

   کردن دست دولت از اقتصاد نه و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه
-خدماتی-مالی-سرمایه داری بازاریبخشی از بخوان  ("مردم"تنها 

مد و با بورژوازی  می نا"بخش خصوصی واقعی"مونتاژی که خود را 
درگیر » سهم « بر،پرستشگاهی-لشکرینهادهای ، بویژه بوروکراتیک

های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها  شرکت ) است
 یافتن مـــــــــالک و  ...از دست دولت نیز خارج شده است

ای بزرگ ه داران عمــــــــــده واقــــــــــعی شرکت  سهــــــــــام
 جو در بورس سهام و  توان با جست کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می

و (ها  را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت ها  داران اسمی این شرکت 
تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که ) افراد پشت آنان

                                                           
ا      ، بلکه شوراها   ديکته شده  "شورای های اسالمی  "نه   1 ا انجمن ه ه از درون       ي ده      يی ک نديکايی برآم بش س جن

ه    گرانکاربرآمده از سنديکای    اند، هم چون شورای      ه نوشتار بخش            . نيشکر هفت تپ د ب ه بنگري ن زمين  در اي
 ".ماجرای هفت تپه از زبان کارگران"دوم کتاب 

ی،                         2 والدی، خودروسازی، برق انکی، ف ه ای، ب شی، پخشی، بيم  از آن ميان، شرکت های پتروشيمی، پاالي
 . زنجيره ای و دگرهبازرگانی، 
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  ههای مختلف گسترد   را در دل شرکت)و بستگانشان (های خود  سرمایه
داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری   گاهی جستجوی سهام. اند
داران عمده دیگر اداره   رسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام می
نخ  نکردن سر  اند که گم  هایی که چنان در هم تنیده شرکت. شود می

ها و  وجوی فهرستی از شرکت شان نیازمند یادداشت و جست  مدیریت
گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی . ازی و مرتبط استهای مو سازمان
وجو در آرشیو نشریات  شود که تنها با جست می ها چنان سخت شرکت

ی از ــــــــــتوان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپای مختلف می
  7.»مالکان اصلی آن پیدا کرد

  

  ؟اندان عمده چه کسانی مالکان و سهامدار

  انبازاریبزرگ : یکم

  

فقیـه اسـت، بـا      گاهِ اصلیِ رژیـم والیـت      تکیه"، که   بازرگانی  بزرگ  ی سرمایه
کـه بـر پایـه ی اصـل چهـل و            (اش نبض بازرگانی خارجی         گسترده  ی شبکه

و نیز تجـارت و توزیـع       ) باشد مردمی- دولتی  می بایست  چهار قانون اساسی  
 -ارینقشِ بسیار مخرب سـرمایه بـزرگ تجـ        . داخلی کشور را در دست دارد     

 در نـابودی تولیـد      -که از نفوذ و قدرت فراوانی در حاکمیت برخوردار اسـت          
 تـراز منفـیِ     8.سـت ناپوشـیدنی ا   "ملی و گسترش فقر و فساد مالی در کـشور         

های اقتصاد ملی و بنیه تولیدی کشور         بازرگانی خارجی کشور در حالی پایه     
 کـه بـه گمـان       بازرگـانی، ساخته است که سرمایه بزرگ      را ناتوان و فرسوده     
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 در دهـه   9 1کانی-گازی-بسیار بیشتــــــــــرین سرمایه را از دالرهای نفتی      
                                                           

ان سرمايه داری                           1 ومی، ويژگ ورژوازی ب ه انباشت کالن سرمايه در دست ب ه ب ايی ک  خصوصی سازی ه
ود و از راه مجمع       : بازرگانی انجاميد، سه بازه را پشت سر نهاد        سنجانی ب ه آغازگز آن رف بازه ی نخست ک

ه ای             ا خامن ان زن        –تشخيص مصلحت و با رايزنی نزديک ب ا پاي ا      حتی ت دار خود ب سين دي ی  "دگی و واپ ول
ود و خصوصی           –کمی پيش از مرگ  " فقيه ده اش ب اده کنن اتمی پي ه خ ازه ی دوم ک دبانی داشت، ب ر آن دي  ب

انی    اژی -سازی ها ويژگان در بخش های ک ابيش نفتی   -مونت انی و کم ازه ی      -بازرگ ه شد، و ب ی گرفت ازی پ گ
ه ا   " ابالغيه"سوم از سال هشتاد و چهار با         سترده در بخش های         ی خامن ه خصوصی سازی های بساگ ی ک

ی ازی-نفت الی-گ ال داشت-م اژی را دنب ونگی  . مونت ان و چگ زرگ بازاري اه ب ايی از جايگ ه داده ه ريم ب بنگ
ا    انه ه يمی از رس ه وار در بخش پتروش ان نمون رمايه ی آن ه در  : "انباشت س زب مؤتلف ضور ح تان ح داس

 شروع  ٢٨۶۵٩٣گذاری ايران به شماره ثبت        أسيس شرکت سرمايه  ماجرا از ت  . پتروشيمی ايران، تازه نيست   
ه کمک                (١٣٨۵ مرداد   ٢٩اين شرکت در تاريخ     . شد ژاد ب ا يک سال پس از جاسازی احمدی ن ی  "همان ول
انون اساسی    ۴۴های اصل     تحقق سياست «تأسيس شده و هدف از تأسيس آن،        ") فقيه ن  ستردن بخوان  (»  ق  اي
ا اول خرداد        ستاين سيا . اعالم شده است  ) اصل ه     توسط آيت    ١٣٨۴ه ر جمهوری اسالمی         اهللا خامن ای، رهب

د  رده ش ام ب صادی ن الب اقت وان يک انق ه عن الغ و از آن ب ديره . اب يس هيئت م ذاری  شرکت سرمايه«رئ گ
ن شرکت در حوزه      . نقی خاموشی است     ، علی »ايران رژی، حمل       اي ال          های ان انی فع اوری و بازرگ ل، فن ونق

هامدار   م  است و س ی مه گری است ول ک گردش رمايه  بان وزه س رين ح ذاری ت يمی است  گ ن . اش، پتروش اي
چهار شرکت در داخل و پنج شرکت       است که   » شرکت بازرگانی پتروشيمی ايران   «دار اصلی     شرکت، سهام 

رده است                     در خارج از کشور دارد     انی تأسيس ک اتر بازرگ ستان و سنگاپور دف ان، انگل .  و در هند، چين، آلم
رکت س  هامدار     رمايهش ين س ران همچن ذاری اي شيد    «گ ت جم يمی تخ نايع پتروش رکت ص رکت «و » ش ش

رديس  يمی پ رمايه » پتروش ت و س لی   اس ذار اص رمايه  «گ يمی س رکت پتروش ان  ش ذاری ايراني در . »گ
رار دارد       ١٣زيرمجموعه شرکت سوم،     شاه، شيراز، زاگرس، دهدشت،          «:  شرکت پتروشيمی ق جم، کرمان

ه           گچساران، صدف عسلوي   روجن و ارومي ازرون، ممسنی، ب الم، ک ن شرکت،       . »ه، اي ديره اي يس هيئت م   رئ
های   نقی که از مديران باسابقه نفت و پتروشيمی و چهره  تر علی   سيد ابوالحسن خاموشی است؛ برادر کوچک     

ران است            ر نفت اي ه، وزي ی . نزديک به بيژن زنگن ه روايت حبيب       عل ه ب اهللا عسگراوالدی،   نقی خاموشی ک
ی    در« ار م دم ک ای مق ساجی آق ه ن الب در مجموع ه انق ی   بحبوح وق م رد و حق ت ک ون »گرف ی از ، اکن يک

ران و   ای اي شهورترين ميليارده ران «م يمی اي ده پتروش ه » پدرخوان ب گرفت رادرش در رأس  لق راه ب  و هم
انی، حمل و          ٢٠ شرکت بزرگ پتروشيمی و      ٢۴و  » گذاری ايران   سرمايه«شرکت   ا بازرگ رتبط ب  شرکت م

ستاده       ن ارداری پتروشيمی اي ازاری ديگر از سوی              ۵٧خاموشی در بهمن      .  است     قل و انب راه هفت ب ه هم ، ب
ه      انتخاب شدند، چهره» کميته منتخب امام در اتاق بازرگانی     «اهللا خمينی به عنوان       آيت دتًا نزديک ب ايی عم ه

ب  د حبي ه مانن دين ميرمحمدصادقی و مح حزب مؤتلف سگراوالدی، عالءال کیاهللا ع ود ميرفندرس او از آن . م
دت   ه م اريخ ب ازاری    ٢٧ت ی ب ا همراه ود، ب ران ب انی اي اق بازرگ يس ات ال رئ ه  س ای مؤتلف ی.  ای ه ی عل   نق

اد مستضعفان                     همراهی  ... خاموشی در آن دوران يک مسئوليت ديگر را هم بر عهده داشت؛ سرپرستی بني
سيدتقی خاموشی، از  :  خاموشی، شش برادر بودندخانواده.  با حزب مؤتلفه، ريشه خانوادگی داشت    خاموشی

ود         م از اعضای ارشد                . اعضای هيئت مؤسس حزب مؤتلفه اسالمی ب دای انقالب ه يدتقی خاموشی در ابت س
رادر ديگر   . شود  الحسنه محسوب می    های قرض   شد که پدرخوانده صندوق» سازمان اقتصاد اسالمی  « دو ب

دين خ           ود و                  يعنی محسن و مرتضی عضو سازمان مجاه ق شدند و سرنوشت شان مرگ در راه سياست ب ل
نقش برجسته   . نقی در سطح کالن تجارت     محمدعلی در بازار به کار خود مشغول است و ابوالحسن و علی   

 بهمن آن سال، سايت بازتاب در گزارشی نوشت           ٣٠.  مورد توجه قرار گرفت    ٩١اين دو، نخستين بار سال      
ود،   گذاری ايرانيان که مت    شرکت سرمايه « ا آن ب علق به تعدادی از اعضای مؤتلفه و فعاالن اقتصادی همسو ب

غ حتی   ١١٠شرکت بازرگانی پتروشمی را خارج از بورس حدود          ميليارد تومان خريد، در حالی که اين مبل
شرکت بازرگانی پتروشيمی، نقطه ثقل تجارت پتروشيمی         » .يک دهم ارزش واقعی شرکت مذکور نيز نبود       

ود و ران ب ن شرکت صادر می٩٠ در اي ق اي ران از طري يمی اي دند  درصد محصوالت پتروش  و گردش ش
الی ه  م ی  ١٠اش ب ال م ارد دالر در س يد  ميلي ل   . رس سيون اص ان، کمي سياری از  ۴۴در آن زم س و ب  مجل

ی زور خاموشی در دولت احمدی              مديران دولتی هم مخالف واگذاری     د ول دازه       اش بودن ه ان ژاد ب ه       ن ود ک ای ب
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های گذشـته بـه جیـب زده و انباشـته هـای خـود را در درون و بـرون مـرز                   
 در کنـار صـادرات     کـنِ واردات      بنیـان  ، از سـیلِ   مافیاوار جاسازی کرده است   

نـا، در گزارشـی مـی       خبرگزاری ایر . داردسودهای نجومی   کانی  -گازی-نفتی
دهـد نـود و یـک درصـد بازرگـانی داخلـی در                 ها نشان می     بررسی": نویسد

تجـار عمـده و شـبکه هـای مافیـاییِ توزیـع کـاال در                : بخـوان (اختیارِ اصناف   
هـای کوچـک و متوسـط و          در بخش توزیـع، بیـشتر فروشـگاه       . است) کشور

درصـدِ توزیـع در     حدود چهـار    ) تنها(و  ... بزرگ در دست اصناف قرار دارد       
 در  ".گیـرد   صـورت مـی   ) توزیع دولتـی یـا تعـاونی      (ای     های زنجیره   فروشگاه

مطـابق آمـار    ": گزارش دیگری از شبکه خبری اتاق اصناف ایران، می خوانیم         
موجود بیش از نود و پنج درصد کاالهای وارداتـی و هفتـاد درصـد تولیـدات       

یعنی همـان اصـناف     . (..فروشان   بزرگ کشور توسط عمده    )مونتاژی (صنایع
انگیـزه ی    به این آمارهـای رسـمی،        نگرش با   ".شود  توزیع می ) و تجار بازار  

آسـای واردات       سـیل  دنبـالش  و   برون مرزی  تراز منفیِ بارزگانی     برجسته ی 
  اینکه، در بسته ها    راست .توان دریافت     می - ان پشتش می دارند    والیی  که -را

بـا وام   "فقیه،    ولی» مقاومتیِ«قتصادهای   اقتصادیِ دولت ها و ا     و برنامه های  
، منـافع و سـود سـرمایه بـزرگ          گـازی - از دالرهای نفتی   کنندگان  به مصرف 

                                                                                                                             
د  د   بتوان صرف کن م را ت اه مه ن گلوگ ی و   ...  اي ديران دولت ران، م ديد ارزی در اي انات ش شاکش نوس در ک

ی و تخفيف             نمايندگان مجلس گفتند شرکت    ات دولت از      های پتروشيمی با اينکه از امکان های   های خاص و امتي
فروش و صادرات  گيرند، حاضر نيستند ارز حاصل از          تومانی برای توليد بهره می     ۴٢٠٠ای مثل ارز      ويژه

د و     محصوالت ق کنن صاد تزري ی اقت ه داخل ه چرخ زی ب رل بانک مرک امانه تحت کنت ق س ان را از طري ش
اش کنند يا در بازار آزاد بفروشند و از اختالف قيمت ناشی از    دهند در خارج از کشور نگهداری   ترجيح می 

ه  ی ب ه در دوران انات ارزی ک يد،١٠نوس ر دالر رس رای ه ان ب زار توم د ه ود ببرن زارش .  س ر اساس گ ب
ن شرکت             سايت مشرق   وب ا شهريورماه اي روردين ت ا،     نيوز، حدفاصل ف تند        ١٧ه ورو صادرات داش ارد ي ميلي

د          ده بودن ی بازگردان صاد داخل ه اقت وروی آن را ب ارد ي ار ميلي ا چه ی تنه ام    . ول داد و ارق ن اع اره اي درب
جمهور ايران با اشاره به اين         حسن روحانی، رئيس   شهريور نود و هفت،   ١٧نظر زياد بود ولی وقتی        اختالف

الی بزرگی در                        ه جنگ م ود ک موضوع گفت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات خيانت است، مشخص ب
انه        . جريان است  شارهای سياسی و رس زايش ف ا اف دهای       ای، شرکت  ب شتری از درآم های پتروشيمی حجم بي

ای پتروشيمی     ارزی خود را به بازار تزريق کردند ولی همي    ژه مافي درت وي ن جنگ اقتصادی به خوبی از ق
 ."هايی چون خاموشی در تعيين معادالت مالی اقتصاد ايران حکايت داشت و مهره
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سـرمایه  . شـود   تجاری و باندهای مافیـایی آن در شـبکه توزیـع تـضمین مـی              
سـودِ    فقیه، نقشی ویرانگـر بـه        گاه رژیم والیت     مثابه تکیه   بهبازرگانی،  بزرگ  

 و  10 1. و دارد  "داشـته » استقالل ملـی ایـران    «زیانِ اقتصاد و     امپریالیسم و به    
هایی پیرامون میلیاردرهای پارلمان انگلـی بـازار کـه بـه تنهـایی       دادهاین هم 
 بـرون مـرزی کـه بـر پایـه ی      بازرگـانی  11ارد دالرمیلیچهل و چهار  بیش از

 . در چنگ خود گرفته اند،چهار می بایست دولتی و مردمی باشد اصل چهل و
کسی که همه او را به عنـوان پـدر گـچ و    ": 12 1میرمحمد صادقی این بار عالء

را چنـد  » انقالبـی «اولین صـندوق قـرض الحـسنه     .سیمان کشور می شناسند
سـازمان اقتـصاد   «او بنیانگـذار  . کـرد  اده تأسـیس دهه پـیش در مـسجد لـرز   

بـازاری هـا باشـد امـا بـا       است که روزی قرار بود بانک خصوصی» اسالمی
محـاق تعلیـق رفـت تـا      تهدید به استعفای هفت عضو کابینه دولت موقـت، بـه  

میرمحمـد  . شـد  سرانجام در دولت احمدی نژاد به بانک قرض الحسنه تبـدیل 
 و معادن گچ کشور، رئیس خانه معـدن کـشور،  صادقی رئیس انجمن صنایع 

 ن و کانـادا، ایـران و  رابنیانگذار و رئیس هیات مدیره اتـاق هـای مـشترک ایـ    
افغانستان، کمیته مشترک ایران و کره، شـورای مـشترک ایـران و بحـرین، و                

عربستان، اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصوالت معدنی،  ایران و
کت کشتی سازی نوح، شرکت صـنایع گـچ خوزسـتان،    مدیره شر عضو هیات

جنوب، شرکت پخـش سـیمان کـشور و عـضو هیـات       شرکت صادراتی بنادر
، چنـین  »خـون و خرافـه و نفـت    خالفـت «در پشت  13. بود"رئیسه اتاق تهران

هـایی هـستند قربـانی شـدنی،      بابک زنجانی ها، مهره. میلیاردرهایی پنهان اند

                                                           
ن             1 ه ی هشتاد خورشيدی، اي زرگ در ده ان ب ران پيرامون بازاري  در فهرست فراپراکنده در رسانه های اي

دند  ی ش ده م ز دي ا ني ام ه سکراوالدی: ن داهللا ع ی،   اس ل عراق سن خلي سينی، مح د ح ی، حمي ی خاموش ، علينق
دی، تقی بهرامی                  د ميراحم يس زاده، احم د مهدی ري ه مقيمی، محم انی، فاطم ری، مهدی جارب شاهرخ ظهي

 .نوشهر، محمد صدر هاشمی نژاد و دگره
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های خصوصی و  بخش 14 1»دانه درشت های«برای پنهان نمودن دزدی های 
  .  و دولتی خصوصینیمه

 و نمایندگان راست و میانه و "بخش خصوصی واقعی"در این میان 
 آن در درون و برون مرز، هم چون دیگران والییان، با "قومی" و "چپ"

 پشت "پایینی ها"ملی و مردمی کردن بازرگانی خارجی می ستیزد، به 
صادرات و پخش کاال کنار می آید، -مافیایی وارداتمی کند، با شبکه های 

 .بزرگ بازرگانان را پشت می دارد و عمال با آنان هم کاسه می شود
  

   کاتوزیانکالن :دوم ،مالکان و سهامداران عمدهاز 
  

 و ه ها شامل است بر بنیادها، موقوف رهبریبیت"اقتصادی  امپراتوری
، و شرکت هایی که درآمد )رازو قم و شی مثل مشهد(درآمدهای آستانه ها 

دینی زده شده، اما اختیار قطع و   موسسات و نهادهایٔآنها به پشت قباله
بخش های مختلف اقتصاد  بنیادها در. وصل آنها به دست ولی فقیه است

. در اختیار دارند  درصد حجم بسیاری از فعالیت ها را٧٠ تا ٢٠ایران میان 
انواع رشته ها  کت کوچک و بزرگ را در شر١٧٣بنیاد مستضعفان به تنهایی 

نام آشنا به  (رضوی آستان های قدس، باالخص آستان قدس. در اختیار دارد
، شاه عبدالعظیم ) شدن»سلطان گاز شمال ایران«و رو به » سلطان خراسان«

                                                           
ود -و نهادهای دولتی" دانه درشت ها" ميان 1 اره   . ديوانی پيوندی همه سويه ب ن ب ايی در اي فند :داده ه اه    اس م

ارت           د تج ديران ارش ی از م ضايی، يک تگاه ق م دس ا حک ی ب ای امنيت ی از نهاده ه يک ود ک ک ب ود ي ال ن س
رد    محصوالت الی بازداشت ک ن خصوص  . پتروشيمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده م ع     در اي ا يک منب ام

ه سنگي  ... آگاه خبر داد  فانه پس از   که وی پس از هيجده ماه بازداشت با قرار دادن وثيق  ن آزاد شده و متاس
رد  اين منبع آگاه. به ديدار وی رفته اند» جمعی از مديران فعـــــــــلی صنعت پتروشيمی«آزادی،  : اضافه ک

اط      در عين حال تعداد ديگری از مديران صنعت پتروشيمی و ديگر نهادها نيز که ر در ارتب اه اخي د م در چن
ز     د ني ه آزاد   با اين پرونده بازداشت شده بودن رار وثيق ا ق سر ارشد     . شدند   ب زارش، پ دين گ ا ب وی شريک   بن

 .بوده است» مديران ارشد دولتی«تجاری بعضی 
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  در1یون ها هکتار زمین وقفیـــــــــدها شرکت و میلــــــــو معصومه ص
درآمدهای این شرکتها و . ومی استـــــــــای آنها نجاختیار دارند و درآمده

این  درآمد . نمی رسدهمگانشدن آنها پنهان است و به اطالع  نحوه خرج
امپراتوری عمدتا صرف خرید وفاداری روحانیون، پرداخت باالترین شهریه 

طالب و دفاتر خامنه ای در کشورهای مختلف و اداره دیوان ساالری  به
همچنین صله هایی که خامنه ای در .  والیت فقیه می شودحکومتی مذهبی و
خاصگان درگاه مثل شعرا و مداحان می دهد از این منابع تامین می  سفر به
نهادی در کشور قانونا و عمال نمی تواند از ولی فقیه در  هیچ مقام و. شود

کسانی که از ساده زیستی .  کندپرسشیامپراتوری  مورد دخل خرج این
دخل و  .این فساد عظیم را پنهان کنند  سخن میگویند می خواهندخامنه ای

 پنهانی  ایران، هم چون همتایان واتیکانی شان،کاتوزیان 15"امپراتوریخرج 
  .است

 و "چپ" و نمایندگان راست و میانه و "بخش خصوصی واقعی"
 آن در درون و برون مرز، در ستیز است با بزرگ کاتوزیان بر "قومی"

 "پایینی"ر این کشاکش برای رسیدن به سودارهای خود از سهم، و دسر 
آن چه در درازای تاریخ ایران و جهان بارها و :  بهره می گیرد"ابزاری"ها 

  . درنگریسته ایم"باالیی ها"بارها از سوی 
  

                                                           
 نماينده: "تنها يک نمونه از اعتراف رسانه های ايران پيرامون جايگاه اشرافيت روحانی شيعه در اقتصاد 1

ه عن     ه ب ين  وان يک رشت در مجلس شورای اسالمی از سازمان اوقاف و امور خيري ام      زم زرگ ن خوار ب
رد  ن         . ب شکيل اي انون ت ر اساس ق ه ب اف و امور خيري ولی،      سازمان اوق د مت ات فاق سازمان، اداره ی موقوف

ه   امامزاده ها، اماکن مذهبی به استثناء مساجد و مدارس دينی، خيريه های فاقد مدير و گورستان های متروک
ن ساز    . دارد را بر عهده ط عمومی اي ان  ١٣مان، مدير رواب ه    ١٣٩٠ آب ود ک ه ب ه در    هزار ١٢٧ گفت موقوف

ران وجود دارد و    ران، وقف است      اي ده رشت  . يک سوم مساحت اي اف و امور      نماين ين سازمان اوق همچن
ابع   ه من د        خيريه را متهم کرد که زمين های متعلق ب ا مجوز گردشگری ميده رده و راس ی را تصرف ک . مل

ود    نماينده زوده ب ده ای        فکر می ک   : رشت اف د در آين اف بتوان يش رود سازمان اوق ه پ ن گون سيار   نم اگر اي ب
 ." داشته باشدبه اندازه يک کشور مستقل زمين در اختيارنزديک 
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  سترگ سپاهیان: سوم ،مالکان و سهامداران عمدهاز 
  

به بنا به یک ارزیابی بیا خاتم االن لشکری، قرارگاه-از میان نهادهای اقتصادی
. هستند رسمی تن شان ۵۶٠ و هزار ٢ که رددا نیرو تن هزار ١٣۵ تنهایی

والیی، بسیجیان » نظام« در 16 .می خواندند »مردمی نیروهای«را  نارسمی ها
 17 1.کرده اندرا از آن خود   از اقتصادهای ویژه اینیز در کنار آنان، بخش 

دسته ی :  در دو گروه گنجانیدودلشکری را می ش-نهادهای اقتصادی
). بوروکراتیک-یا دیوانی(و رسته ی کشوری ) امنیتی-یا نظامی(لشکری 

 در است نیروی ذخیره ی سرکوب ، بویژه بلندپایگان آن،رسته ی کشوری
بنگریم به شماری . هنگامه ی خیزش مردمی، و دستیاری برای دسته لشکری

: االنبیا خاتم قرارگاه و سدارانپا سپاه به وابسته نهادهای و از شرکتها
 بانک. شد خریداری سپاه توسط دالر میلیارد ٢.١ اصفهان که پاالیشگاه

 آن دالر میلیارد ١.٧ صاحب سپاه آن ارزش دالر میلیارد ١٩ از پارسیان که
 سپاه به متعلق شرکت این از درصد ۶٠ ایران، پتروشیمی صنایع. است
 در مالکیت درصد ۴٠ پارس که یمیپتروش. دالر هزار ٨٠٠ ارزش با است
 درصد ١٩ مارون که پتروشیمی. دالر است میلیون ٧٠٠ ارزش به سپاه

                                                           
تند             - نهادهای سپاهی  1 سترده داش انی گ ز بودم الی ني سيج در مراسم         . بسيجی در پهنه های م يس سازمان ب رئ

سيج مستضعفين و              ان سازمان ب ه مي اهم نام ود،            امضای تف ه ب ام گفت داد ام ه ام ن سازمان         « کميت ا تصميم اي ب
زار و  ٧ سجد صندوق٦٠٠ه رض  م ای ق سنه ه اد » الح د افت ازه راه خواه ن  . ت يش از اي ه، پ ستنی اينک نگري

ا           ٧٢تصميم، حدود    ه می بايست ت ه  ١٤٠٤سال   هزار مسجد در کشور وجود داشت ک ه  . هزار برسد   ٩٢ ب ب
ه شده، راه    الحسنه  قرض   صندوق    ٧٦٠٠اگر  «گزارش رسانه های ايران،      ه گفت داد     ای ک دازی شود، از تع ان

ه       ی ک ک مل ی بان ران يعن ی اي ک دولت رين بان عب بزرگت ی  ٣٣٠٠ش ر م شور دارد، فرات عبه در ک . رود  ش
ی بانک                 ار بانک اول دولتی يعن په، کشاورزی و مسکن             درهمين حال مجموع تعداد شعب چه ی، س های مل

های صادرات،    شده يعنی بانک  شعب چهار بانک اول خصوصی يا خصوصی داد شعبه و تع٢٤٦هزار و  ٨
ارگران   اه ک ت و رف ارت، مل زار و  ٧تج ت٦٧٢ه عبه اس ا راه .  ش ب ب ن ترتي ه اي دازی  ب  صندوق ٧٦٠٠ان

ا خصوصی    ها با تعداد شعب بانک     الحسنه در مساجد، تعداد اين صندوق       قرض ری    های خصوصی ي شده براب
شتيبان نامزدهای            » الحسنه  های قرض   صندوق«. »خواهد کرد  الی پ ان  » منصوب «يکی از نهادهای م واليي

د  وری اسالمی بودن اگون جمه ات گون ه . در انتخاب رای نمون صار «ب سنه ان رض الح ار (» صندوق ق در کن
ضعفان و ديگران اد مست داران، بني پاه پاس ان، س ران، شورای نگهب ای کمک )شهرداری ته ، يکی از نهاده

  .رفسنجانی در يکی از انتخابات پس از انقالب بود-به گروه خامنه ای» نقدی«کننده 
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 آلومینیوم صنایع. دالر میلیون ۶٠٠ ارزش به میباشد مال سپاه مالکیت آن
 زمینی ارزش شد، تنها خریده سپاه توسط دالر میلیون ۴٠٠ قیمت به ایران
 معادن. شود می برآورد دالر یلیون م٣٠٠ شده واقع درآن ها کارخانه که

 میلیارد ١.٨ قیمت به دالر میلیارد ٢ ارزش به انگوران که در واقع فلزات

  .  و دیگر و دیگر18شد خریداری سپاه توسط دالر
 و "چپ" و نمایندگان راست و میانه و "بخش خصوصی واقعی"
 آن در درون و برون مرز، در ستیز است با سترگ سپاهیان بر "قومی"

 "پایینی"سهم، و در این کشاکش برای رسیدن به سودارهای خود از سر 
آن چه در درازای تاریخ ایران و جهان بارها و :  بهره می گیرد"ابزاری"ها 

   درنگریسته ایم"باالیی ها"بارها از سوی 
  

  مونتاژی-کانون های مالی: چهارم ،مالکان و سهامداران عمدهاز 
  

 تملـک  صوصیهای خـ   سال توسط بانک٩زای  نهصد واحد در درا   " نزدیک به 
ها یا به کلی قفل شده و یـا اینکـه نیمـه          ها بقیه واحد    شده و جز معدودی از آن     

ها بخش هایی از صنعت در مناطق مختلـف            طبق بررسی  20 19 1.تعطیل هستند 
کننـد کـه یکـی از         اند و یا اینکه با ظرفیت بسیار پایین کـار مـی              یا تعطیل شده  

هـا    از طرفی بانک  . مربوط به سرمایه در گردش آنهاست     گوییا  ها    مشکالت آن 
هـا    اند و یـا اینکـه گـاهی ایـن           نیز به عمد همراهی درستی در این جهت نکرده        

 بوده  "معوقاتی دارند که بخشی از آن مربوط به تولیدگران و نوسانات ارزی           
مقـام معظـم    « پیرامـون بالیـی کـه        »نظـام «اصول گرایـان    گالیه های    21 .است

                                                           
 اعتراف کرده -و از پشتيبانان مالی دولت روحانی » تريلياردیوزير  «- وزير صنعت و معدن و تجارت 1

که رانت خوار و انحصاری (مصرفی عمال در دست بخش خصوصی -، هشتاد درصد توليد مونتاژیبود که
افزون بر بانک (» بی نظارت«به يک سوم نقدينگی کشور در دست موسسات اعتباری ، و نزديک )است

  .است) های خصوصی
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در حـالی   «: و همراهانش بر سر سیستم بانکی آورده، خواندنی است        » هبریر
براساس اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران همـه     که

ها، کشتیرانی، بانک ها، بیمه ها، راه آهن، هواپیمایی،  صنایع بزرگ، پاالیشگاه
ز پایـان جنـگ   اختیار دولت قرار داشت، اما بعد ا مالکیت های بزرگ در و همه

مـأمور  ) 22 1با دسـتیاری رفـسنجانی  (مصلحت نظام  تحمیلی، مجمع تشخیص
تدوین سیاست های کلی اصل چهل و چهـار قـانون اساسـی و تقـدیم آن بـه                   

رهبری شد که بعد از کار فراوان، باالخره این سیاست هـا در اول   مقام معظم
گروه احمدی نـژاد،    همانا همزمان با کودتای پنهان      (خرداد ماه هشتاد و چهار      

از سـوی   )  سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول         پیاده کننده ی  
کشور از نُه بانک  بانک های موجود... معظم رهبری برای اجرا ابالغ شد  مقام

 قـرار بـود بـا   ... کالً دولتی هم اکنون به بـیش از سـی و یـک بانـک رسـیده       

بخــش "نــان در دســت کــه شــماری از آ (مــشارکت بانــک هــای خــصوصی
  در شـبکه بـانکی، وام ارزانتـر و بهتـر بـه مـردم،      ) اسـت "خصوصی واقعی

کارآفرینان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان کـاال و خـدمت پرداخـت شـود و               
در اقتصاد، بیشتر مشارکت کنند، اما  )بخوان سرمایه داران رانت خوار (مردم

بانـک هـای خـصوصی بـه     برخـی   به قول برخی از استادان اقتصاد اسالمی؛
جای اینکه کار  بانک ها به. شبکه هایی برای ربـــــــــاخواری تبدیل شده اند

دهنـد و سـرمایه    بانکداری انجام دهند و به کارآفرینان و سرمایه گذاران وام
رنگارنـگ،   در گردش واحدهای تولیدی را تأمین کنند، اقدام بـه شـرکت هـای   

 ه بانک خصوصی می کنند و بـه جـای  دست اول تا دست دهم در زیرمجموع

اینکه پول مردم را به سرمایه گذاران وام دهند، به شرکت هـای زیرمجموعـه               

                                                           
د  1 ا بودن   مسئول . در ايران هم چون عراق، نفت و يکان های وابسته بدان آماج نخست خصوصی سازی ه

ار وزارت  ستاد ه  نفت  اصل چهل و چه ارکرد  ک اده سازی   آن ک ه « پي ی  ابالغي ه  ول ن اصل   پيرامون  » فقي اي
ان      قانون ود، کمی پس از فرم ه  "اساسی ب ی فقي اله خصوصی          " ول د س ه صنعت نفت می بايست چن گفت ک
 .شود
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اغلب اعضای هیأت مدیره خود بانک در این شرکت هـا عـضو هیـأت     خود که
می گـردد   مدیره هستند، وام می دهند و چرخه پول و ثروت در بین خودشان

بخـش  «که آشکار و ناآشـکار بـه        (به نفت   قرار بود وابستگی بودجه جاری      ... 
سالی بیست درصد کاهش پیدا می کرد و تـا پایـان            ) واگذار شده » صوصیخ

اگر رانت هـای  (اما هنوز پنجاه درصد  برنامه بودجه جاری از نفت جدا شود،
بودجه جـاری دولـت     ) گازی را در نظر بگیریم، نزدیک به هشتاد درصد        -نفتی

   23.»از نفت تأمین می شود
که وابسته و پیوسته اند به 24 1مونتاژی- پیوند با کانون های مالیدر

 و نمایندگان راست و "بخش خصوصی واقعی"گازی، -رانت های نفتی
                                                           

روزنامه ی شرق که همواره نيم نگاهی دارد : مونتاژی- بنگريم به رسانه های نزديک به کانون های مالی1
ی به جايگاه زيان آور بازار و ، در گفت و گو با يکی از کارشناسان اقتصاد»دروازه های تمدن بزرگ«به 

نفتی ايران می نگرد، اما دانسته بر روی ديگر نارسايی های ويرانگر -مستغالت در اقتصاد تک محصولی
گازی و معدنی و مالی و مونتاژی در صد سال گذشته چشم می بندد و -اقتصاد ايران، همانا بخش های نفتی

 عليرغم پيشرفت اقتصادی –تصاد کره جنوبی را گروهی که اق. را می خورد» گروه هاروارد«حسرت 
کالن « به –آن در آسيای جنوب شرقی از راه صدور سرمايه ی کشورهای متروپل » ويترين وار«

فساد، سرکوب، ترور و نظامی گری از سوی اين نوکيسه های کره ای . سپرده است» خانوداه های ميليارد
امريکايی نيز از -حد است که کانون های مالی اروپايیتا بدان » ساخته و پرداخته ی گروه هاروارد«

 که در انحصار کالن خانواده های ميلياردر و –سرمايه گذاری در بخش هايی از بازار سهام آن کشور 
راه «: از زبان کارشناس اقتصادی گلچين شده اش می نويسد» اميدوار«شرق . می هراسند – مافيايی است

ست که گروه مشاوران دانشگاه هارواردی در چند دهه پيش گفتند، اما حل، بازگشت به همان مسيری ا
گروه هاروارد پس . گوش شنوا و اراده ای برای آن وجود نداشت و به نظر می رسد هنوز نيز وجود ندارد

کره ای ها بالفاصله تجارب آنها را به کار گرفتند و با ايجاد گروه . به کره رفتند) پادشاهی(از ايران 
اصالح اساسی ساختاری در " ريزی اقتصادی که مجزای از دولت و مجلس فعاليت ميکرد، به برنامه
خود پرداختند و ساختار پوسيده قبلی را از بيخ و بن برهم ) »گرگ های محلی«بخوان ساختن " (کشور
آفت در اما در ايران با تغيير دولت ها و مجالس، همواره با تغيير سياست ها مواجه هستيم و اين . زدند

. کنار فقر نظری کاربردی توسعه، به طور مؤثری سبب ناکارآمدی تصميم های اقتصادی کشور شده است
بايد نهادی فراقوه ای ايجاد کرد تا بتوان در  به همين دليل بارها گفته ام. متأسفانه همين دور را ادامه ميدهيم

اکاريهای کارشناسان رده ميانی دولت خوشبختانه بر اثر فد. مسير صحيح توسعه و پيشرفت گام برداشت
های متعدد، در نبود تعهد از روی خلوص نيت به برنامه ريزی از سوی دولتها و مجالس، ابزارهای 

، در خالفت »دروازه های تمدن بزرگ«هنوز مديران خواستار : بخوان. »مناسبی در کشور وجود دارد
اکنون « های يکی از گاهنامه های برون مرزی، بنا به داده. ، فراوانند»ژنرال هيگ«نفتی آفريده ی 

شواهد مستندی در دست است که ژنرال الکساندر هيگ، فرمانده عالی نيروهای ناتو، به ايران فرستاده شده 
ديکتاتوری . بود تا با اسالم گرايان معامله کند و عزيمت شاه از تهران و خروج از ايران را سرعت بخشد

قدرت ايجاد کرده بود و اين نيروهای اسالمی بودند که توان تشکيالتی کافی را در حال سقوط شاه خلئی در 
يا " (خود رژيم شاه بود"در واقع، اين . برای پر کردن اين خال در آخرين ماه های جنبش انقالبی داشتند

م که زمينه های نقشی را فراهم کردند که اسال) مالی بودند-نظامی-اين کنسرن های نفتی: بهتر بگوييم
شمار چشمگيری از اين . در مناطق نفتی خاورميانه بازی نمودند» گرايان در انقالب ايران و پس از آن
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 آن در درون و برون مرز، هم چون دیگران "قومی" و "چپ"میانه و 
والییان، با ملی و مردمی کردن بانک ها و بیمه ها و دگره می ستیزد، به 

پشت می کند و علیرغم کشاکش بر سر سهم عمال با آنان هم  "پایینی ها"
  .کاسه می شود

  
  ؟ را آغازاندچرا جنبش کارگری، برشی تازه

  

، و پیشاپیش آن جنبش  مردمیپویش  خورشیدیاز دی ماه نود و شش
کارگری پس از آزمودن هر دو گون اقتصاد کینزی و نولیبرالی در چند دهه 

 از اصالح ، گام به گام) در چارسوی سپهرهم چون همتایان خود(ی گذشته 
 بیش از پیش و دگرسرمایه ساالران) سوسیال دمکرات های آیینی (طلبان

ریشه های این .  کرد و در پاییز نود و هفت به بازه ای تازه درآمد"گذر"
  :جدایی را می توان از جمله در انگیزه های زیر درجُست

 "بخش خصوصی واقعی"انی  که از پشتیبنخست اینکه، جنبشِ اصالحات
 و بیشتر با 2می برده از توده ها ابزاری بهر 25 1برخوردار بوده و هست،

لیبرالیِ پس - های رنگیخیزشاین رویکرد با . "پایین" درمی پیوندید تا "باال"
گردانندگان آن نیز، . از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی همسانی هایی داشت

این دست و پا .  آغاز انقالب بودند"پارینگرایِ-لیبرال" از گروه هایِ 3بسیاره
سرمایه "زنی ها، بساپیدای نمایاند که روآوری به خواست های ثروتمندان و 

                                                                                                                             
دمکرات منطقه، و -بنيادگرايان که لبه تيز يورش ددمنشانه و گستاخانه ی خود را متوجه نيروهای ملی

 . ناميد» خاوریفاشيست های «ته اند، می توان بويژه چپ گرايان، ساخ
اصالح طلب ها را در   يکی از بسيار شرکت هايی بود که        " پيشگامان کوير يزد  "ه رسانه های واليی،      بنا ب  1

را و سهم از دالرهای نفتی                           ر سر به ان ب ا پاسداران و کاتوزي ازی کشاکش    -انتخابات پشت می داشت و ب گ
  .داشت

 )براندنه بردن و بهره بهر( بهره برداری می کرد 2
 )اندنبسياريدن و بسيار( عمدتا 3
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 کروبی، و نیز خاتمی و نیروهای "شیخ اصالحات"آن گونه که  ("گذاران
 "پایینی ها"، برآورنده ی خواست ) می خواستند"حافظ نظام"مذهبیِ -ملی

، بدون "اصالحات اقتصادی"ه، نه پاداریِ یک سویه به آشکاراند ک. نیست
آن گونه که راست ها می (فرهنگی -اجتماعی-دگردیسی های ژرف سیاسی

، بدون روکردهایِ "اصالحات سیاسی"، و نه پشتیبانی یک رویه از )خواستند
بخش " و آن گونه که اصالح طلبان(فرهنگی -اجتماعی-مردمیِ اقتصادی
دمکراتیکِ صد سالِ -، به آماج های جنبش ملی)تند می جُس"خصوصی واقعی

کردن جامعه، می بایست و مردمی برای دمکراتیزه . گذشته نخواهد رسید
 "مواضع شفافی" و نیز "پایینی ها"برنامه های کوتاگاه و درازگاهی به سود 

زمامداری پیش گرفته می شد، که اقتصادی پیرامون کلیدی ترین نهادهای 
، گروه های پنهان و ناپنهانِ نخست: ن عبارت بودند ازبرجسته ترین آنا

وارداتی و بخش چشمگیری از اتاق های بازرگانی - انگلی و مالمندبساتوانمند
، نهادهای دین ، دوم"پارلمان های بخش خصوصی"درون و برون مرز یا 

آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و "ساالری مانند بیت رهبری، 
 مانند لشکری زورمند، سوم، نهادهایِ "اکز این چنینیجانبازان و سایر مر

مونتاژی -قرارگاه خاتم االنبیا، و چهارم کانون های رنگارنگ مالی
سترگ خصوصی، چرا که خالفت خون و خرافه و نفت استوار است بر این 

  .اراستوانِ سودزایهچ
ه  از تود"غیرابزاری"گیریِ ه ، برای بهر1بن بستِ جنبش اصالحات روشناند

 به نیرویی -"چانه زنی در باال و فشار از پایین" یا پرهیز از سیاست –ها 
برای دستیابی به پشتیبانی . 2فراسویِ الیه هایِ میانه ی شهری، می نیازیدیم

- اما، دگرگونی در برنامه ها و رویکردهای نیروهای ملیزنجبرانکارگران و 

                                                           
 )روشنيدن و روشناندن برابر روشن بودن و روشن کردن(روشن کرد  1
 )نيازيدن و نيازاندن برابر نياز داشتن يا نيازمند بودن و نيازمند ساختن(نيار داشتيم  2
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 می بایست به جای به دگرگفت، جنبش.  بود گریزناپذیر1دمکرات بایستی
، و از آن میان، پشت "سرمایه گذاران"سیاست پشتیبانی از ثروتمندان و 

داشتِ خصوصی سازی ها که به نابودی یکان های فراورشی و ناداری و 
اجتماعی در کنار -بیکاری گسترده می انجامید، بر روی عدالت اقتصادی

  . استقالل و آزادی، سرمایه می گذاشت
- و ملی هامذهبی- که، لیبرالآشکاراندحات هم چنین شکست پویه ی اصال

 ، نیروی بسیجگر و توان )طیف سوسیال دمکرات آیینی(های راست مذهبی 
رهبریِ درازگاهِ جنبش توده ای، و نیز سازماندهیِ یک پویش بزرگ مردمی، 

ریشه های این نتوانستن یا . برای پایاناندن به سامانه ی والیی را ندارند
بستان های مالی -ا می توان ویژگان در پیوندهای اقتصادی و بدهنخواستن ر

یکی از نمونه های سازش را، .  درجُست"والیی"میان آنان و سامانه ی 
، رویارویی و سپس همیاری اصالح طلبان و "بزرگترین معامله ی بورس"

 و شرکت 26 3 پشت پرده میان کنسرسیوم کویر یزد2تندروان، همانا پاختِ
  27.ین سپاه پاسداران پرداز زداعتماد مب

 آرام "بخش خصوصی واقعی"با شکست سوسیال دمکرات های آیینی، 
آرام و ناخواسته به سوی میدان آوردن سوسیال دمکرات های رنگارنگ 

                                                           
 )بايستن و باياندن( ضرورتی بود 1
ردن   2 ت ک اخت و پاخ ر  ( س اختن را براب ردن  "پ ست ک ت و ري ز " راس ودن "و ني ت نم م،  گ" راس ه اي رفت

 )برگرفته ی آن پاخته است برابر با ريسمان استادان بنا
ود3 ابی        نب ی بازت ستره سياس صادی، در گ اختار اقت شه ای در س ونی ري اد دگرگ ه ايج رايش ب اصالح « گ

اره ای از          . می يافت » طلبانه دگاه پ ان   "در اين زمينه دي ا اعضای شورای مرکزی           " اصالح طلب دار ب در دي
امر  "و " صبر و مقاومت "حسن روحانی، دانشجويان را به     " منتقدين"يکی از   . گيدنی است دفتر تحکيم، درن  

مغز متفکر انجمن های    "ديگری می خواست که اين نهاد دانشجويی        . می خواند " به معروف و نهی از منکر     
شجويی    شکيالت دان انی   " اسالمی و ت ه ارگ ين   "باشد و ب اظر ام وان يک ن ه عن د " ب د . "فراروي الح اص" منتق

رد                "طلب ديگری تاکيد می کرد       رار گي " که در حوزه و دانشگاه اين حکومت دينی است که بايد مورد دفاع ق
د       "و بر آن بود که با        ه             " اجماع دوستانی که دلسوز نظام و انقالبن ده شود ک ه تک    "می بايست کسی برگزي ب

ن ساالرانه        به دگرسخن، دن  . پايبند بماند » نظام«در چارچوب   " تک اصول قانون اساسی    داری دي الش زمام ب
 ".اصالحات"با پاره ای 
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 می رود، تا با یاری آنان بر جنبش - "امکان" به چشم یک –ناآیینی 
خته اند،  دراندا" ناخواستدرخواست های"کارگران و رنجبران که 

  .برچیرد

  

- در کوران جنبش کارگری آنانواکنش های اقتصادی ممکنبازاریان و 
  مردمی

  

 "بچه بازاری هایِ" و "آقازاده ها" و "آقاها"بازرگانان بزرگ، و بویژه 
 آنان که در تاراج درآمدهای ملی دست داشته، به "همتایان"میلیاردر و 

-ابسته، با نهادهای نظامیوارداتی و-نفتی و انگلی-اقتصاد تک محصولی
 های خون آلود "بستانیده" پویش کارگریامنیتی پیوسته، و با ژرفش 

خطر دیده اند، می توانند در آینده همزمان با کوشش آژیر و خویش را در 
، با )همانند جنبش ملی شدن نفت(برای ازکارانداختنِ چرخ های اقتصادی 

ــــــرین سرمایه ی انباشته ی که به گمان بسیار باالتــ (سرمایه های خود
بورژوازی ایران، و یکی از برجسته ترین انگیزان ها و عامل های 

 و )گازی کشور است-تهــــــــــی شدن پیاپی اندوخته های ارزی نفتی
که با آنان پیوندهای تاریخی  ("حوزویان"دستیاران جهانی شان، بخشی از 

دار و دسته های " و "لشکری تندروان"، و نیز )دارندسودارهای همسان و 
نیروهای جنبش کارگری و  رنگارنگ را بر "اوباشان" و "محلی-سیاسی

 بشورانند، چرخه ی بازرگانی درون و برون مرزی "راستین" دمکرات-ملی
 . و نیز خاک و خون کشانند1را بایستانند، و کشور را به قحطی،

                                                           
ردد                              1 از نمی گ ه گذشته ب ا ب ا تنه ن شيوه ه ه اي ه ب ا تکي ه    دو  ( نبرد با جنبش مردمی ب ه ی پارين اد  : نمون ايج

شتار        ر و ک الب اکتب س از انق يه پ ارجی در روس ای خ رکت ه ی و ش رمايه داران داخل وی س ی از س قحط
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جنبش کارگری و دست اندرکاران در کوران انقالب بهمن، بخش بزرگی از 
 از "سهم" بر سر "باالیی ها"دمکرات ستیزارهای درونی میان -نیروهای ملی

، پس از افزایش خیزشی بهای طالی سیاه در دهه ی دالرهای هنگفت نفتی
، سرسرانه نگریستند و بیهوده چشم داشتند که نیروهای پنجاه خورشیدی را

موقوفه -یشینه ی ملک وابسته به بازار و با پ"خط امامی"پارینگرای یا 
  .  ی توده ها را پیاده سازندورانه خواست های داد28 1داری،

، آن )رو به رشد(بجاست به این باریکه درنگریست که در جامعه هایِ بالنده 
هم با وزن سنگینِ بخشِ خدماتِ خُردپایی و زیربخش هایِ دستادستگری 

یی، بیشتر به زمینداران و نیز بی زمینان روستا-، خُرده)واسطه گری(
 برای نمونه در سال(کاسبکار خُرده پا و گاه سرمایه دارِ خُرد فرامی رویند 

 66در فرانسه برای هر اما  ، نفر یک فروشگاه20برای هر  در ایران 1988
). 29 نفر یک فروشگاه به کار می پرداخت185نفر و در انگلستان برای هر 

خه های کوچک اقتصادی، روستایی و چر-پارینگرایخویه ها و عادت های 
سرمایه دارِ خُرد، و بیشابیش، بازرگان ها یا دستادستگرهای خُردی می 

اجتماعی دشمنی می ورزند و -آفریند که بسیاره با نهادهایِ نوینِ اقتصادی
 -بخشی از همین الیه های پایینیِ شهری. از مدرنیسم روی می گَردانند

                                                                                                                             
ی شدن نفت و                        ميليون ها انسان، يا کارشکن     بش مل وران جن رون مرزی در ک ی در داد و ستدهای درون و ب

رای سرکوفتن                  ). فلج کردن چرخ های اقتصادی     انی ب سرن های جه در آغاز سده ی بيست و يک ميالدی کن
ا و کارشکنی های اقتصادی           -نيروهای ملی  ردم آن کشور را از راه تحريم ه -دمکرات در ونزوئال عمال م

 .سنگی و صف های دراز در برابر مغازه ها، و حتی تا مرز جنگ داخلی، کشاندندمالی به قحطی و گر
ستنی                 1 تانه ی انقالب مشروطه نگري  داده هايی پيرامون جايگاه موقوفه داران و زمين داران کاتوزی در آس

اه و اشرافيت قاجاری،                        «: است ه ش سبت ب ه ن ا روش دولت خواهان قشری از روحانيت بزرگ و ثروتمند، ب
ود        هم .  خود را بيشتر صرف امور اقتصادی امالک تحت تصرف خود می کرد و با وضع موجود سازگار ب

ه،         دايش وزارت عدلي ت و از پي ندی نداش داده خرس والت رخ ه از تح زرگ ک ت ب ری از روحاني شر ديگ ق
ا              ود، ب وذ خويش سخت ناراضی ب ازه و افت عمومی نف وم ت شار عل د، انت دارس جدي ه هر  "تاسيس م مغازل

يس و روسچ ا انگل ار ب دی يک ب د "ن ظ کن ود را حف يد مواضع خ واع تحريکات می کوش ه ان ا توسل ب . ، ب
ا حد                              د، ت ج های آن نزديک بودن ق و رن ه خل قسمتی از همين روحانيون ناخرسند که بر حسب وضع خود ب

د                  " روی آوری به انقالب   " درت مجته سازند و ق ه دولت مشروعه ای ب شه ک ان طراز  جلو رفتند، در اين اندي
 .»اول را در مجلس برقرار و عمال جانشين شاه قاجار شوند
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آنان نیرویی . کارگران را می سازند-انگلی، پایگاهِ لمپن- و خدماتیپارینگرای
هستند بویژه در دستِ بازرگانان بزرگ و تَکابنگاه های جهانی و دستگاه 

 2"اراذل و اوباش" 1های خودکامه ی وابسته بدانان، برایِ فرآوردن و تولیدن
مافیاهایِ پنهانِ دربرگیرنده . " سرکوبگرلشکریان" و " متعصبتندروان"یا 30

گردانندگان اقتصاد پنهان مواد مخدر و (کارگران -پنی بخشی از همین لم
کشانه ه  از سامانه های بَهر"ناگسستی"را نیز، که بخشی اند ) قاچاق و دگره

  . و زرساالرانه، می توان در همین چارچوب گُنجاند
  

  مردمی-زراندوزان در برابر جنبش کارگری احتمالی  سیاسیدو واکنش
  

که در آن ترفندهای برون  ،"اسالمی" رویزمامداران تندروی کار آمدن با 
در . 4 نیرویدنداقتصادی بازاریان در ساختار 31 3مرزی نیز ناکارگر نبودند،

در ) واسطه گری( دستادستگری  خدماتی و بویژهکارهایاز یک سو،  پیِ آن،
بهرا و سهم صنعت در همه ی اقتصاد ایران از دگرسو،  و ،ایران فراگسترد

این ی  زمینه ،زه ای از کاتوزگری و بازارگراییبویژه آمی. فروکاست
                                                           

1 TULIDANدني درخت پس از بردنييرو" برابر بازروييدن يا دنيواتول.  برابر توليد کردن" 
ه      کاتوزيان در کوران جنبش ملی شدن نفت نيز، بازاريان و      2 يدند، ب بش مردمی می هراس  که از ژرفش جن
سرن های نفتی روی               –ها  » شعبان بی مخ  « چون   -» اراذل و اوباش  « ی کن  و سرسپردگان خارجی و داخل

 .آوردند، چيزی که می تواند هماره بازخوانده شود است
ناد و شواهد عينی          «:  بنا به نوشته های رسانه های اپوزيسيون، در کوران انقالب بهمن             3 ٔه اس ر پاي ه    ب ای ک

ق    وششهای اخير در دسترس قرار گرفته است، از ک          در سال  وگيری از تعمي های امپرياليسم آمريکا برای جل
ران در                          ی در اي دگان خمين ا نماين ران، ب ا در اي انقالب و از جمله به ارتباط های وسيع سوليوان، سفير آمريک
ه در            اتو، ک دٔه کل ن اون فرمان ايزر، مع سه ماهٔه آخری که به سقوط رژيم سلطنتی منجر شد و نقش ژنرال ه

ه            يک ماه آخر حيات      رل ارتش را ب ا سران ارتش                    رژيم شاه عمال کنت ز در رابطه ب ود، و ني ه ب دست گرفت
خن  شاهی، س ی رود(شاهن د    ) ... م شورهای قدرتمن ران ک ده و س االت متح امی کوشش اي ن دوره، تم در اي

اب  ِت اجتن ه واقعي رب ک ادن      غ ردن از افت وگيری ک ه جل د، ب ه بودن اه را پذيرفت م ش قوط رژي ودِن س ذير ب ناپ
ود  ر ه دست نيروهای چپ متوجه ب ری انقالب ب ران و شکست آن  . هب ه سرنوشت انقالب اي ه ب هنگامی ک
انِی               نگريم، معنِی واقعِی اين       می رِی روح پيام محرمانٔه صادق قطب زاده به دولت فرانسه مبنی بر اينکه رهب

ه    ان ب ه چپ امک ا ب ه م ست است و اينک الب ضد کموني واهي  انق درت را نخ رفتِن ق نم داددست گ ر  ، روش ت
  .»شود می

 )نيروييدن و نيروياندن( نيرو گرفتند 4
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بیهود نبود که اتاق . را دراندازیددگرسانی در ساختار اقتصاد ایران 
بازرگانی ایران که در درازنایِ چهار واره، هفتاد و پنج درصد هموندانش پایا 

 "با ثبات ترین"ماند، و بیشتر زیردستِ هیات موتلفه ی اسالمی بود، به چشمِ 
به گفته ی یکی از وزیران پیشین، .  نگریسته می شد"اسالمی"جمهوری نهاد 

سرپل ارتباطی بسیاری از خریدهای کاالهای اساسی "در جمهوری اسالمی 
و واسطه های وابسته به ... دولت در خارج، بازرگانان خصوصی بودند 

   32."بازاریان روز به روز قدرت سیاسی شان هم گسترش می یافت
 به مثابه ی بزرگترین و مالمندترین بخش بازاریانالن کنقش ویرانگر 

 شماری از یکان های "سهامداران عمده" که بی گمان از -بورژوازی بومی 
 در اقتصاد را، گزارش -اقتصادی و کانون های مالی نان و آب دار هستند 

بنا به این نبشته، در واردات . گاهنامه ی سرمایه تا اندازه ای برمی تاباند
 شخص حقیقی و 15 درصد واردات، 45 واردکننده نزدیک به 10و، خودر

 درصد بهرا و سهم واردات 50 تاجر 20 درصد واردات شکر، 55حقوقی 
 درصد از 55 شخصیت حقیقی و حقوقی 10آهن آالت و چدن و فوالد، و 

  مافیاهایی که سوداگرانه و 33.بودند پارچه را در چنگ خود گرفته واردات
ه ها را به ورشکستگی می کشانند، تمرکز کارگران را دانسته کارخان

 سرکوبگران  هنگامه ی اعتصاب های بُرنده با کمکجلومی گیرند، و به
چرا که نیرو 34 1دست ساز یا همتای خود از کارخانه ها پادگان می سازند،
   .و توان کارگران را می شناسند و از آن بسای می هراسند

                                                           
ه و                           1 اه اعتصاب در کارخان دين م ود و هفت پس از چن  برای نمونه کارگران صنايع فوالد اهواز در سال ن

دن کار       انی ش ون پادگ هر پيرام زی ش ای مرک ان ه ا خياب اه ه تند گ شيانه و   ب:  " نوش رکوب وح ال س ه دنب
ی                  غيرانسانی حرکت اع   دنبال عمل ا ظاهرا ب ان مافي تراضی مان و بازداشت و گروگانگيری های اخير؛ حامي

اد نظامی               راد نظامی از يک نه ا ورود اف ا ب کردن نقشه های شوم ديگری هستند و فرصت را مناسب ديده ت
خاص به شرکت و تهديد و ارعاب و امنيتی کردن فضای کارخانجات، سناريوی بعدی خود يعنی به تعطيلی              

د          ک م بزنن والد را رق والد از يک مجتمع                   . شاندن هميشگی گروه ملی ف ی ف روه مل ديل گ ا تب ون آرام آرام ب اکن
ود    ان خ ه گم د ب صد دارن ضايی ق ی و ق تگاههای امنيت سلط دس امی تحت ت ان نظ ه يک پادگ دی ب يم تولي عظ

 ". شکست را بر اراده های پوالدين ما کارگران تحميل سازند
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 سندیکای چای شمال، گوهره ی انگلیِ سامانه گفته ی گرداننده ی مدیرگروهِ
تولید در سازمانِ چای، تحت الشعاع بازرگانی ":  را می آشکاراند"والیی"ی 

 35.تنها در پیوند با سازمان چای نبود این اما "قرار گرفته است
گیری از ابزارهای ه با بهر:  بسیار ساده می نماید"حافظان نظام"راهکار 

 و ، با پول نفت و بویژه دولت"والیی"  پیچاپیچگاه در دستدخوگوناگونِ 
 از "نامرغوب" و "ارزان" هد، تا آنجا که تحریم ها پروانه می دگاز

کوتاگاه به ، سودهای هنگفت شندفرامرز می خرند، گران در درمرز می فرو
که می بایست در دست دولتی ، و این سودهای نجومی را نندجیب می ز

راها و نهادهای توده ای باشد تا زمینه ی مردمی برگزیده ی شو-ملی
آبادانی شتابان در چارسوی کشور واپس مانده مان را فراهم گرداند، 

کناره های جنوبی خلیج فارس و ترکیه یا بانک (ویژگان به برون مرز 
می چپانند، چرا که از ) های سوئیس و لندن و نیویورک و دگره

به دست  . آنان می هراسند و خشمکارگران و رنجبران "ساختارشکنیِ"
 فراورشی و درستمندِآوردن این پول های بادآورد، از راهِ یکان هایِ 

، یکان های تازهبنابراین، برای دستیابی به سودی . تولیدی، ناشدنی است
، و کارگران را به بیکاری و  بیشترفراورشی را به ورشکستگی و ویرانی

 "سرعقل" آنان را "و شکستگرسنگی " می کشانند، تا   افزون ترنداری
آورد و به خواست هایی چون پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون 

نیز  "در اداره ی امور کارخانه شرکتی"اساسی حتی نزدیک نشوند و 
های وابسته به باندهای نهاددر این فرایند، بازاری ها و  36 1.نداشته باشند

                                                           
اب 1 د« در کت ان ري ه ی » ج ای خونباران ون خواب ه ای«پيرام ا » راکفلره ه ب ارگران، ک رای ک يه ب روس

ايی داشت، می خوانيم               » واليی«خواب های زراندوزان     سانی ه انزدهم    : پس از انقالب بهمن هم در روز پ
ر روسيه می          ه او را راکفل انوزوف، ک چ لي ه وي تپان گيورگ ام اس ه ن ا يک سرمايه دار روسی ب ر من ب اکتب

ه    ) ليبرال ها، نخستين دولتمداران روسيه در ماه مارس        ( از ديدگاه سياسی هوادار کادت ها        خواندند و  ود، ب ب
اری است     «: وی به من گفت   . گفت و گو نشستم    ا زود      . انقالب يک بيم ر ي درت های خارجی     "دي د در   " ق باي

د   گونه که کسی در کار کودکی مداخله می کند و راه رفتن به  اين جا مداخله کنند، همان اد می ده ه  . او ي البت
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درونی، دیوانی، با همه کشاکش های --خصوصی-لشکری-کاتوزی
این چپاول بی مانند، زیر پرده ای از تندروی های . 1دستادست می برزند

 "استکبار" و ژست های درونی-دینی و تنش آفرینی های برونی
 ساخته و  ساختار اقتصادی سرمایه ساالر، تامی شودستیزانه پوشیده 

 و سودهایِ وابسته به بودمانِ باشدپرداخته ی استعمارگران ماندگار 
). تضمین گردد (2، برای آنان و دستیاران برون مرزی شان پَذرَوَد"نظام"

، نه تنها تندروان )شود شکانده "نباید"که  (" اقتصادیساختار"در این 
 ها یا سوسیال  چشمگیری از اصالح طلب"بخش"و محافظه کاران، بلکه 

 نماها  یا سوسیال دمکرت های ناآیینی، و چپ  ملیدمکرات های آیینی،
نیروهای  ("قومی-چپی" و قومی نماها یا سوسیال دمکرات های نماها

 - دانسته و گاه نادانسته –  وابسته وسیاسی نزدیک به بورژوازی بومی
، علیرغم درگیری بر سر بهرا و نیز)  کانی و گازی و به رانت های نفتی

  37. جامی گرفتندسهم،
وان ریشه ، نمی ت"چهار سنگردار بزرگ" بدون نشان گرفتن همه سویه ی

فرهنگیِ روکردهایِ بازدارنده آنان را خشکاند و -اجتماعی-هایِ اقتصادی
با روکردهایی نیم بند و نارسا، . زمینه ی رویش دوباره ی شان را درزُدود

، بورژوازی بومی در برابر جنبش کارگریمی توان دو واکنش را از سوی 
  .گمانید

                                                                                                                             
ه   : بخوان(اين کار کمابيش ناهموار است     جنگ داخلی يا خارجی به تحريک راکفلرهای خارجی، و در نمون

اده        ) ... ايران، جنگ هشت ساله و خانمانسوز ايران و عراق          ار افت ل از ک ار  : بخوان (حمل و نق آن را از ک
م ه اي وند )انداخت سته می ش ا ب ه ه مآن : بخوان(، کارخان سته اي ا را ب ستند)ه شروی ه ه پي ا رو ب انی ه . ، آلم

يه را  ردم روس ست م نگی و شک رعقل"گرس ی آورد" س ت، . ».م ی گف سيار م شاری ب ا پاف انوزوف ب لي
ه ای از                  " به هربهايی "بازرگانان و کارخانه داران،      ه کارخان ه کميت د ک که باشد، ممکن نيست رضايت بدهن

 .آن ها در اداره ی امور کارخانه شرکتی داشته باشندطرف کارگران تشکيل شود و يا اين که 
 )برزيدن و برزاندن( پياپی کار يا عمل می کردند، برزيدن برابر ورزيدن 1
اب  ). پذرفتن و پذرواندن برابر ضمانت گشتن و ضمانت گردانيدن        ( تعهد يا تضمين يا ضمانت گردد        2  در کت

ر                    پذيرفتن را با قبول کردن، درپذيرفتن را       های تازه  ا ضمانت گشتن براب ذرفتن را ب ردن، و پ راف ک ا اعت  ب
 .، چون قبول و اعتراف و ضمانت و دگره را، از آنان برستانده ايميینهاده، و جداييدها يا جداشده ها



     الیه بندی ها و رده آرایی های نوین اجتماعی
 

39

مردمی و -ش کارگریهمزمان با توان گرفتن بیشتر جنبنخست اینکه، 
با جابجایی های ناآشکار و آشکار فراروییدن آن به یک آلترناتیو سیاسی، 

 "زیرزمینی" از نهادهای زمامداری به گروه های بنیادگرابخشی از نیروهای 
بدین گون .  مانند افغانستان و پاکستان و عراق و مصر برخوریم-و آشوبگر 

 اپوزیسیون "طالبانِ"ان، جامه ی  زمامدار در ایر"طالبانِ"تنها بر تنِ 
آنانی که با گشادخرجی ها، در کنار نهادهای بی شمار . پوشانده خواهد شد

 مدرسه با میانگینِِ دویست دانش 4200بازاری، چیزی نزدیک به -کاتوزی
 هزار کودک و نوجوان را زیردستِ بنیادهای آموز، همانا در مرز هشتصد

 خویش به تبارهای "افیونِ" تزریق خصوصی نهاده اند، افزون بر-دینی
  38. فردا نیز سرمایه ریخته اند"انتحاری های"آینده، برای آموزشِ 

خود را با جنبش ) والیی یا ناوالیی(دومین امکان اینکه، بخشی از آنان 
 1گیری از توان باالی مالیه ، با بهر"عبور از بحران" کند، و پس از "همراه"

-نیروهای ملیجنبش کارگری و  راه، در یش و همتایان برون مرزی خو39
سنگ های گران اندازد، و چون آغاز انقالب بهمن و جنبش  "راستین"دمکرات 

گام به "ملی شدن نفت و انقالب مشروطه، با ترفندهای گوناگون توده ها را 
  .  کشاندگَردگون به گُداری "گام

ست برای به  کوششی ا،2زیرفشاراندنِ همزمانِ هر چهار نیرویِ بالش ستیز
 و تک وارداتی- نیروها و نهادهای  وابسته به اقتصاد انگلی3کُنج کشاندن

ده از ی و پَذرفت یا تضمینی است برای بازگشت به روندِ آغازنفتی-محصولی
                                                           

د در دسترس  1 سته می توانن ه ی باي ه در هنگام رزی ک رون م الی ب ای م ر کمک ه زون ب سيون « اف اپوزي
وان       » دلخواه ز اشاره               نهاده شوند، می ت اگون جاسازی شده در چار گوشه ی گيتی ني ه های گون ه اندوخت ب

يا                     ا و آس ا و امريک ا اروپ ا      . نمود، از کشورهای کرانه ی جنوبی خليج فارس و ترکيه گرفته، ت ه ب رای نمون ب
ی درنگ       ت، ب وال حکومت اسالمی و در      "باال گرفتن جنبش کارگری در پاييز نود و هف موضوع ضبط ام

ا      (فان حکومت   اختيار مخال  ان دلخواه امريک رار دادن آن     ) بخوان مخالف ا   ق وی در      " توسط امريک را رضا پهل
 .برون مرز رسانه ای کرد

  بازدارنده ی بالش يا رشد2
 )برابر منزوی کردن( می توان نومصدر ُکنجانيدن را نيز کارگرفت 3
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، آن هم در پهنه های بسانوین تاریخی، و با آماجِ انقالب هانقالب مشروط
ارائه خدمات هش و د، و نیز شتابان صنعتی و نوسازی ژرفان اجتماعی

گوناگون اجتماعی رایگان یا بساارزان همگانی به کمک دولت و شوراهای 
این آن چیزی . مردمی کنترل کننده ی برجسته ترین شالوده های اقتصادی

، و نیز خیزش هشتاد و جنبش اصالحات( پارینه پویشبود که در هر دو 
ساختارشکن بخش چشمگیری از نیروهای مردمی جنبش کارگری و ، )هشت

  .در فراموشخانه ها خواباندند
  

  مردمی در پیش-سوداگران جهانی و پویش کارگری
 

بدین باریکه می بایست درنگریست که کوشش سوداگران جهانی برای برون 
ناموزونی  در بستری از 40 1رفت از بحران ساختاری و بسا ژرف اقتصادی،

قتصادی، بحران انرژی و آهنگ رشد، باال رفتن هزینه زندگی، بیکاری، رکود ا
پشتیبانی از بازمانده های استعمار و . ه و هستلشکری گری روان بود

از ناسکوالرهای گوناگون گرفته تا  (وابستنِ ریزه خواران کشورهای بالنده
 استسوداگران کشورهای متروپل بخشی - به کالن)سکوالرهای جوراجور

ساب کشورهای واپس از کوشش آنان برای برون رفت از بن بست ها به ح
با این همه، باالگرفتن جنبش های رهایی بخش و فروپاشی بیشتر . مانده

در جامه  و چه نواستعمار "کالسیک"سیستم استعماری، چه استعمار 
 از بحران همگانی سرمایه ه و هستار برجسته ای بودد، نمو"کالسیک"

  .داری، چه در سده ی بیست و چه در سده ی بیست و یک میالدی

                                                           
دی را بحرانی دانست که حتی  رييس بانک مرکزی اروپا، لرزه های اقتصادی سال دو هزار و هشت ميال         1

د  -» ابعادی بدتر از بحران سال هزار و نهصد و بيست و شش     «می توانست     که به جنگ دوم جهانی انجامي
 . پی داشته باشد-
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 سیاست های نواستعماری در جامه "بی مدارای"کوشش برای دنباالندن 
 همانا روآوری – پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی "کالسیک"

 سده های هیجده و نوزده "سیاست کشتی های توپدار"گستاخانه تر به 
 با همه ی جنگ های خونبارانه در مناطق نفتی، تاکنون بی برآیند - 1میالدی

  . تمانده اس
:  درمی پیوست با این گون انگیزان ها و عامل ها"استعمارنو"یادآوریم که 

یکم، واکنشی بود از سوی بورژوازی جهانی در برابر سیاست اقتصادی 
هم چون واکنشِ (کشورهای سوسیالیستی در آسیا و افریقا و امریکای التین 

وده ای در برابر سیاست اقتصادی تدر  کینزی در اروپای باختری اقتصادیِ
طبقاتی در -، دوم، پاسخی بود به دگردیسی های اجتماعی)اروپای خاوری

یا  "یک سیتسم"کشورهای بالنده برای جاسازی سرمایه داری به مثابه ی 
، و سوم، شیوه  یا اشکوبه"یک طبقه"و بورژوازی بومی به منزله ی سامانه 

ابه ی سرمایه بود برای کشانش این بورژوازی نوین بومی به ارو ابزاری 
.  ها یا تقسیم کارهای تازه، اما هنوز استعماریداری جهانی با کمی پارکاری

باالگرفتن ناخرسندی توده : پیامدهای آن نیز کمابیش روشن بوده و هست
ها، تیزتر شدن ستیزارهای طبقاتی، زیر فشار رفتن فزونتر نهادهای 

 های ناآشکار و "تحریم" ها و "تشویق"اجتماعی، پیاده سازی -اقتصادی
وارداتی، جلوگیری از انقالب -صولی و انگلیح، دنبالیدنِ اقتصاد تک مآشکار

تعدیل "صنعتی، و نیز رشوه دهی، مغزشویی ایدئولوژیک، خصوصی سازی، 
 و درتَپانی و تحمیل بازارها و بازارکارهای استعماری در آسیا و "اقتصادی

  .افریقا و امریکای التین

                                                           
ه             :  همانا واره ی آقايی چند سده ای استعمارگران        1 انی ب درهای بازرگ برای منطقه ما پس از چنگ گرفتن بن

رای شماری از        و سپس کشتی های    کمک کشتی های توپدار پرتغال،    سه، و ب د و فران يس و هلن جنگی انگل
ستعمره پاروييدن و 1898ديگر کشورهای بالنده، پس از پيروزی امريکا بر اسپانيا در جنگ       ايی چون    م  ه

 .فيليپين و کوبا
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 بایـست نگریـست کـه، گذشـتن از پیونـدارهای کهنـه ی               مـی نازکه نیـز    بدین  
کـشانه در   ه  بازدارنده، و درآمدن به پیوسـتارهای نـوین پیـشرونده و نـابهر            

سامانه ی جهانی، بویژه از گُدار پیکار برای دسترسی دادورانه به مـواد خـام               
-نظامی-، و واپس نشاندن کنسرن های نفتی      "بخش انرژی "و در گامِ نخست     

 ایـن   42 41 1. محلی آنان، مـی گـذرد      ناسکوالر- سکوالر شاندگانمالی و دست ن   
مالکیت خصوصی بنا   . گُدار یکی از پرسنگالخ ترین گذرگاه های تاریخی است        

کـشانه ی خـود نمـی توانـد برابـری راسـتین اقتـصادی        ه  ی بهـر  بُن مایـه  به  
انبازشگران و شرکت کنندگان در پهنه ی جهانی را دراندازد و استعمار کهنـه              

  . و بخشی است ناگسستنی از هستی آنیا ن

برابری راستین اقتصادی، با درون مایه ی سوداگرانه و سودجویانه ی این 
های اقتصادی پیونداربرای دستیابی به برابری در . ها نمی خواندپیوندار

 ی انرژی و مواد خام و جهانی، و از آن میان، اندوزش یا تامین دادورانه
،  آفرید جهانی"پایینی ها" به سود ت جبهه ایبایسکانی برای همگان، می 

همه ی . چرا که گفتمان انرژی با همه ی کشورها و مردمان درمی پیوندد
صلح دوستان، و بویژه کارگران و مزدبگیران، می خواهند که این گفتمان گره 

نبرد برای اندوزش و .  و بگشایند2جویانه بگزیرندای اقتصادی را آشتی 
 و مواد خام نه تنها نبردی اقتصادی، بلکه پیکاری  انرژیتامین دادورانه ی

 و مقیاس نابرابری و بیدادگری در سنجایاست سیاسی برای رهایی از 
جهانی، و رزمی است طبقاتی برای رسیدن به سامانه ای -منطقه ای-کشوری
  .کشیه و رها از هرگونه بهراجتماعی -مردمی

                                                           
اره ترين  نواستعماری به پاره پ   - در افريقای صادرکننده ی مواد خام و انرژی که با سياست های استعماری             1

اه و                  ه پنج شيده را ب ج ک و دردمندترين قاره ی جهان تبديل شده، کار بهره کشی و سرکوب و کشتار مردم رن
د     رپنج ميليارد  ه                     .  ريزه خوار واگذاشته ان الگی های خالفت گرای شان را ک ران، همپ انه های اي برخی رس

ان هشتاد درصد وام های کالن بانک های خصوصی را ب                        ن از آن د،     چهارصد ت شيده ان گرگ های   «اال ک
 .ناميده اند» محلی

 )چاره يا عالج کردن: گزيردن( چاره يا حل و فصل کنند 2
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دمکراتیک بدون -روزی انقالب ملیر نمونه ی کشورهای نفت خیز، نه تنها پید
: و در ایران ( وابسته بخش بزرگی از یکان های نفت و"راستین"ملی شدن 

حفاری ها، پخشی ها، پیمانکاری ها، پاالیشگاه ها،  43 1پتروشیمی ها،
 ناشدنی است، )، خودروسازی ها و دگره ها، کانی هاینیروگاهصادراتی ها، 

ن نفت در گستره ی برون و درون مرزی بلکه گره گشایی دادورانه ی گفتما
، و پیشاپیش آنان جنبش "راستین"دمکراتیک -نیز بدون چیرگی نیروهای ملی

به دگرگفت، . اجتماعی، ناشدنی است-مردمی بر انقالب و سوگیری کارگری،
جنبش های ملی شدن مواد خام در کشورهای بالنده را، که در آغاز سده ی 

امریکای التین بازگسترده اند، تنها نمایندگان بیست و یک میالدی بویژه در 
 کارگران "راستین"، و بویژه نهادها و سازمان ها و سخنگوهای "پایینی ها"

شوربختانه در خیزش (و مزدبگیران، می توانند به پیروزی پایانی رسانند 
هشتاد و هشت نیز چون انقالب بهمن، بودایی و پیدایی فروزانی نبود از 

  ).تین کارگران و مزدبگیران در رهبــــــــری جنبش توده اینمایندگان راس
دمکراتیک کشورهای نفت خیزی -در انقالب ملی» گفتمان گرهی«این است 

- نه تنها ملی:استعماری-هم چون ایران که اقتصادی دارند تک محصولی
دمکراتیک شدنی نیست، بلکه -مردمی شدن نفت بدون پیروزی انقالب ملی

دمکراتیک نیز بدون گزیردن و چاریدن بنیادی گفتمان - ملیکامیابی انقالب
به سود ) و در کشورهای بالنده، مواد خام به گونه ای فراگیرانه(نفت 

، پیاده سازی بی کم و نمونه ی کشورماندر  . ناشدنی است"پایینی ها"

                                                           
ود1 ه ب ند گفت ان ناخرس ود و شش يکی از اسالم گراي اه ن ای دی م راض ه ا و اعت وران واخواهی ه :  در ک
ازار              اينکه دولت برای کوچک     " ه ب ا ب د، ي ه بده ه مؤتلف د،     یسازی خودش، پتروشيمی را ب رم بده  های محت

زرگ می          ". سازی نيست   اسمش خصوصی  ازاری های ب ه رويکرد ب ان، ب رای دگرواليي او با سهم خواهی ب
ه       ی "نگريست، چرا ک الغ سياست                   عل ه اب ود ک ه ب يش از آن گفت  و خصوصی    ۴۴ های اصل       نقی خاموشی پ

ود، نتيجه       يکی ا ) »صاحبان سرمايه «به  (ها    کردن اقتصاد ايران که واگذاری پتروشيمی      ز دستاوردهای آن ب
راورده های نفتی                    ".سال دوندگی او بوده است    ٢۶ ا و شرکت های ف ه پتروشيمی ه ازی جای    - از آن جا ک گ

ايی  د، داده ه ته ان ا داش ازی ه سته ای در خصوصی س اره ی آن را دربرج صادی درب اب بخش دوم  اقت  کت
  .آورده ايم
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 شورایی "به راستی"اساسی و کنترل  کاست اصل چهل و چهار قانون
مزدبگیران می تواند زمینه ی این  سوی کارگران ویکان های کلیدی از 

هزینه ی خدمات  تامیناندوزش و  هم برای ،کامیابی را فراهم سازد
هم  ، و"پایینی ها"تعاونی برای -اجتماعی رایگان یا بساارزان دولتی

 در - صدها و بلکه هزارها میلیارد دالری – کالن سرمایهبسابرای انباشت 
 1می و نهادهای برنامه ریزی مرکــــــــــزیدست دولت به راستی مرد

و نه دالرهای  ("مجمع ها" برگزیده و زیر کنتــــــــــرل شوراها یا 44
-پراکنـــــــــــده در دست تیول داران و بهره کشان رنگارنگ کشوری

 به )منطقه ای که دولتی بدهکار و ناتوان و دست پرورد می خواهند
های جهانی، دستیابی بدین   بنا به آزمون.منظور تدارک انقالب صنعتی

سامانه های بهره  .تخیزش صنعتی در درازی دو تا سه دهه شدنی اس
یک " که در کشورهای روبه رشد از سوی  سکوالر یا ناسکوالریکشانه ی
: در ایران(پشتیبانی می شوند  آشکار و ناآشکار جهان   های"درصدی

 و ویژگان کارگران را که "یینی هاپا"و ) قاجارها و پهلوی ها و والیی ها
ارزش افزوده ی اصلی در اقتصاد را می آفرینند، سرمی کوبند یا ریاورانه 

راهبند بزرگی بوده و هستند  ، درمی آورند"صاحبان سرمایه"در خدمت 
  .پایـــــــــــدار و مردمی در گدار این گونه دگردیسی های شتابان و

، درست در این پهنه است که "دروغین" و "راستین"دمکرات -نیروهای ملی
در کوران ملی شدن نفت در دهه ی سی خورشیدی، با . خودمی نمایانند

دمکرات -ژرفش جنبش، مصدق و فاطمی و شایگان از خود گرایش های ملی

                                                           
ان در سال      1 ابی چپ های يون ه ی ارزي ر پاي صادی در      2017  ب زه های شکست اقت يالدی پيرامون انگي  م

ا                            وده است ب د ب ا در پيون زان ه د، يکی از انگي ازمی تاب ان بخشی ار واقعيت را ب ی گم اتحاد شوروی، که ب
زايش           ار اف ست، در کن ره ی بي س از کنگ صادی پ زی اقت زی مرک ه ري ديريت برنام ام م ه گ ام ب اهش گ ک

ه و تک گراي        " مديريت" روه گرايان اعی                   های گ ه و ساختار مالکيت اجتم ه درون ماي ه رفت ه رفت ه ای، ک و ان
  .همگانی را واگردانيد و به زنجيره ای از نارسايی های پياپی اقتصادی و فروبالی نيروهای توليدی انجاميد
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 نشان دادند، اما شمار فراوانی از جبهه ملی های راست و میانه و "راستین"
پشت انداختند و با غلتیدن به سوی ران و خاصه کارگ "پایینی ها" به "چپ"

پس از پیروزی انقالب بهمن . 1 برای کودتاچیان زمینه چیدندبومیبورژوازی 
و کنترل بر صنعت نفت در ایران نیز کودتاهای ناآشکار و آشکار والییان در 

- سازی صنایع نفتیخصوصیستیز با اصل چهل و چهار قانون اساسی و 
دمکرات بنیادگرا و -نیروهای دروغین ملی"ین مونتاژی را، هم-کانی-گازی

اقتصاد تک . ، به توده های درد و کار و پیکار درتپَانیدند"نابنیادگرا
وارداتی استعماری برآیندی بوده و هست از -نفتی و انگلی-محصولی

رویکردهای همین نیروهای درون زمامداری و دستیاران نهان و نانهان 
  . آن"کناری"

 ذوب شده در سامانه ی بیدادگرانه ی اقتصاد "اریِکن"این دستیاران 
 "قومی" و "چپ" راست و میانه و "اپوزیسیون" به عنوانجهانی، که 

 و اینک با باال گرفتن جنبش نیز به شیوه های گوناگون جاسازی شده اند
 آرام آرام و ناخواسته "بخش خصوصی واقعی"مردمی در کنار -کارگری

جای اصالح طلبان در درون یا برون مرز، آلترناتیو سیاسی دیگری به 
، در ستیز با رقیبان بر سر بهرا برای به کژراهه راندن توده ها می جویند

  .می گیرنده  بهر"ابزاری" به گونه ی "پایینی ها"و سهم، از 
  

  راه نبرد را دالورکارگران مان افروزانده اند
  

مایندگان و  و ن"جمهوری اسالمی"آینده نشان خواهد داد که گردانندگان 
- اقتصادی تازه ی، با خواست های"اپوزیسیون"در  "باالیی ها"سخنگویان 

شورایی کردن - پیرامون دولتیان و مزدبگیرانخواست کارگردر(اجتماعی 
                                                           

 )زمينه چيدن و زمينه چيناندن ( زمينه چينی يا زمينه سازی کردند1
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 قانون اساسی، و ی اصل چهل و چهارزیکان های اقتصادی، پیاده سا
 و نیز )گانیدسترس نهادن خدمات گسترده اجتماعی رایگان یا بساارزان هم

تا چه حد دیووشانه روشنگری های نیروهای مردمی درون و برون دستگاه، 
و ریاورانه برخواهند خورد و تا کجا برای سرکوباندن یا به بیراهه کشاندن 

 نهان یا نانهان دست یاری به سوی همتایان جهانی شان خواهند "پایینی ها"
  .یازید

داگران رنگارنگ را، پرپیشینه ترین راه نبرد با این گونه سیاهکاری های سو
کارگران صنعتی کشورمان در پاییز نود و هفت هشیارانه و دالورانه 

باشد که این گدار افروخته تر گردد و افرزوه هایش چاپارهای . افروزانده اند
ز گفته های یکی از  ا.گرداندچارسوی کهن سرزمین مان را نیز فروزان تر 

ضرورت بایایی و  ی نیشکر هفت تپه درباره  کارخانهکارگراننمایندگان 
  : شورایی سندیکاها بر یکان های اقتصادیکنترل

ست، اداره کارخانه را خودمان به دست می  اکنونی برده داریسیستم "
 نظارت مستقل و از پایین تشکیل دادیم و با قدرت آن را) ما(... 45 گیریم

یان کارگران و اصالً نیازی به مذاکره تک به تک م. بریم پیش می
کارفرمایان نیست، کارگر به این نتیجه رسیده، شورایی به عنوان نماینده 

. تپه نظارت و مداخله کند  قوی باید وجود داشته باشد که در اداره هفت
با این . قدرت نیز، همه کارگرانی هستند که به این نمایندگان رأی دادند

امروز ما . شوند  حمایت میپشتوانه نمایندگان در برابر بازداشت و اخراج
مان، در  گری  ساله اعتراضات و مطالبه ده گذاشتن تاریخ سر  با پشت

اعضای سندیکا   ...سطحی از قدرت هستیم که این شورا را تشکیل دادیم
کارگران پیشرو و مطلع . روحیه مطالبه گری را بین کارگران زنده کردند

گران قدرتی جمعی کارتوانند برای احقاق حقوق  شدن می  با متشکل
هایی که کارگر   سندیکا و نمایندگان کارگران باید خواستنی. دبسازن
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یعنی باید آنقدر تکرارش کنند تا کارگران . داند را خواستنی کنند نمی
ها   زمانی که این خواسته تا. هایی را که حق آنهاست، فریاد بزنند  خواسته

دار هیچ توجهی به آنها   به صورت فردی گفته شود، کارفرما و سرمایه
 ها به صورت جمعی به فریاد درمی  کند ولی زمانی که این خواسته  نمی

نماینده هرچقدر . خواهی داشته باشند  توانند قدرت سهم  آید، کارگران می 
 46"هم تنهایی فریاد بزند، هیچ دستاوردی جز هزینه دادن شخصی ندارد

  
  یادداشت ها

 تا ١٩٥١های   مربوط به رویدادهای سالسازمان سیا  از اسناد اریخرداد نود و شش شمدر : یکم
نگاهی .  منتشر شد١٣٣٢ مرداد ٢٨ میالدی درباره اشخاص و فضای سیاسی حوالی کودتای ١٩٥٤

 ٤، تهران، ٣٢٥سند شماره  ( و آکنده از کینه به فاطمییکی از این سندهای ننگین تاریخیمی اندازیم به 
نگرش عمومی نسبت به مشاوران مصدق، به صراحت با بیاناتی که "): ١٩٥٣  سپتامبر٢٦/ ١٣٣٢مهر 

حسین فاطمی احتماال وزیر سابق امور خارجه، . وزیر سابق گفته شده بود متفاوت است درباره نخست
عناصر ضدِ مصدق کمتر از حامیان وفادار به مصدق . منفورترین مرد در تاریخ متأخر ایرانیان است

کنند، این حامیان وفادار به مصدق به خاطر شکست مصدق، فاطمی را در  ندی مینسبت به فاطمی ت
مردم حسین فاطمی « مرداد زمانی که گزارش شد ٢٨در روز . کنند رأس مشاورانِ ناالیق سرزنش می

ها برای  تالش. تردید خوشایند بود رسد گزارش برای عموم ایرانیان، بدون به نظر می» تکه کردند را تکه
. است) بخوان ماموران امریکایی و انگلیسی(ری فاطمی هنوز باالترین خواست عموم مردم دستگی

زاده، سنجابی  سپس، همانطور که توسط عموم ایرانیان قضاوت شد نمایندگان مجلس، شایگان، زیرک
سه نفر اول به همراه فاطمی برای همکاری مصدق با حزب . و حسیبی به ترتیب محکوم شناخته شدند

نیافتن  شوند، حسیبی برای همکاری در شکست دولت مصدق در مسئله نفت و دست سرزنش میتوده 
شود؛ یک دلیل قوی برای سرزنش ممکن است این باشد که حسیبی  به یک توافق مطلوب سرزنش می

مانند فاطمی، بدون کارآموزی در سیاست از یک موقعیت گمنام به یک موقعیت مؤثر در باالترین مقام 
 .این چهار نفر مانند فاطمی، به یک اندازه نزد حامیان و مخالفان مصدق منفور هستند. ت یافتدولت دس
رسد که نه دولت و نه مردم نگران مجازات مشاوران مصدق و افسرانی مانند افسر سابق  به نظر می

 47. کند"، این موقعیت ممکن است راحت تغییر فاطمی باید دستگیر شودریاحی نیستند؛

 
 می مردمی-کارگری کوران جنبش ملی شدن نفت، بازاریان و روحانیان که از ژرفش جنبش در: دوم

 و سرسپردگان خارجی و داخلی کنسرن –ها » شعبان بی مخ« چون -» اراذل و اوباش«هراسیدند، به 
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  سازدر سه ماه ی سرنوشت.بازخوانده شود هماره های نفتی روی آوردند، چیزی که می تواند 
 نخست با لوی هندرسن رییس مجلس )از جبهه ملی (ن در سال سی دو، کاشانیجنبش ملی شد

به گفتگو نشست، و کمی پس از آن در نهم تیرماه در پاسخ به » یک و نیم ساعت«نمایندگان امریکا 
گردهمایی میدان بهارستان اعالمیه زیر را در روزنامه های مخالف دولت مصدق و کیهان و اطالعات 

مملکت ایران گرفتار مردی «:  به مصدق دادتاختفرمان » اراذل و اوباش« عمال به به چاپ رساند و
است که نقاب تزویر آزادی خواهی زده است، در حالی که عوام فریب و دیکتاتور است و صیاد آزادی 

  48.است» و مستحق چوبه ی دار... او یاغی و طاقی است و به فکر خداوندگاری افتاده است ... است 
 

در جمهوری والییان، گفت که ما دوبی را ما دوبی » جنگ کوسه ها«احمدی نژاد در کوران : سوم
 نیز کمی دیرتر یادآور شد که ترکیه را ما - اتاق بازرگانی -» پارلمان بازار«آل اسحاق از زبان . کردیم

و دیگر کنج ها ما بازاری ها بودیم که دالرهای نفتی ربوده را در دوبی و ترکیه : بخوان، ترکیه کردیم
  49.ختیمجاسا

 
نفت و گاز پنجاه درصد، صنایع باالدستی و پتروشیمی پانزده درصد و صنایع درآمدزای دیگر : چهارم

 از منابع صندوق - با بهره گیری این صنایع از رانت های گوناگون و انرژی ارزان -سی و پنج درصد 
گازی کشور پیاپی - صندوق های نفتییی والبه اعتراف سران رژیم. کند  تامین میتوسعه ملی را 

  .50 1شوندشده و می » جارو«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ه  " گوناگون را   شدن سبدانباشت های ارزی   " جارو"زمينه ی    1 ی فقي د  " ول ه در سال    . می فراهمي رای نمون ب

يس     ار خورشيدی رئ ود و چه أت  ن ه      توسعه  صندوق  عامل  هي ا اشاره ب ی ب : گفت » خبرهای خوش  «مل
ه  کرده اند حل توسعه برنامه ششم در چهار چالش را رهبری« وعی  ب ه  ن  بانک  از صندوق  های  حساب  ک

دا  مرکزی  د  ج وانين  رد دخالت  حق  مجلس " و شد  خواه ی  صندوق توسعه   ق دارد  را مل ن " ... ن رد  اي  راهب
رای  آن هشتاد درصدشد  قرار که است ارزی ذخيره حساب از تر شفاف د   اختصاص  خصوصی  بخش  ب ياب
 ).و نه متعلق به مردم مان(» خصوصی است بخش به متعلق صندوق اين معتقدم )من... (
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  سندهاپروندارها و 
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  :فوالدگروه صنعتی کارگران 
 می ایستیم، میمیریم، حقمون را میگیریم 

   مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر -کارگر میمیرد، ذلت نمیپذیرد 
  

 اجازه نخواهند داد می گفتند،تی فوالد اهواز صنعکارگران گروه ملی 
سرنوشت این مجتمع بزرگ تولیدی به سرنوشت کارخانه هایی همچون 
هپکو و سایر مراکز تولیدی که عمال به تعطیلی کشانده شده اند دچار شود و 
. در این راه اعتراضات خود را با شدت و دامنه بیشتری ادامه خواهند داد

،  در سال نود و هفتخود ده و پربازتاب گسترتصاب اعچند هفتهدر آنان 
دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خوزستان زدند و بدنبال بی 

 و به گذشتند پل لشکر هایشان از توجهی مسئولین استانداری به خواست
تهران و ماشینهای عبوری در -مدت یک و نیم ساعت مسیر راه آهن اهواز 

 .نداین محل را مسدود کرد
کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در تجمع خود بطور مرتب شعارهایی از 

 می - مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر -ذلت نمیپذیرد کارگر میمیرد، : قبیل
 ما کارگریم نون میخوایم، دوا و -ایستیم، میمیریم، حقمون را میگیریم 

  51.دادند را سر می... درمون میخوایم و
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  ی گویندکارگران چه م
  52 است»نااهالن« دست درها   کارخانه

  
  
  
  
  
 قانون 44اجرایی شدن اصل نگوی اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران خس

اساسی یا به عبارتی سوء برداشت از این اصل قانونی را اینگونه توصیف 
ارآمدی دولت، مشتی انگل اجتماعی را بر سرنوشت به نام عدم ک: کند می

 کردند تا بدین گونه چوب حراج به منابع و صنایع ملی اقتصادی ملت حاکم
اند که در طول تاریخ صنعتی  بزنند و درنتیجه، یک بیکاری بزرگ ایجاد کرده

 .اند نظیر است و دو نسل جوان کشور را به نیستی کشیده  کشور کم

در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با شرایط فعلی اقتصاد نگوی اتحادیه خس
های ضدکارگری و  سیاست: های زندگی کارگران گفت  و دشواریایران

سازی و تعدیل ساختاری، نزدیک به سه دهه است که  ضدمردمی خصوصی
رسد  است؛ به نظر می علیرغم اعتراضات گسترده کارگران ادامه پیدا کرده

مسئوالن باالدستی به هیچ وجه و در هیچ شرایطی حاضر نیستند از 
 . ساختاری دست بردارندسازی و تعدیل خصوصی

توان منکر این واقعیت شد که امتیاز بزرگ این  در این میان نمی: وی ادامه داد
داری  مناسبات، تامین منافع صنایع تولید انبوه کشورهای بزرگ سرمایه
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فروش تولیدات بدون کیفیت صنایع این کشورها به ایران . جهان و چین است
 تولید کار و اشتغال در آن کشورها شده عالوه بر نابودی صنایع ملی، باعث

 از  شاید خیلی. است؛ در عوض بیکاری میلیونی را در ایران ایجاد کرده است
کنند ما که نفت داریم؛ پول نفت را  گیران کالن اقتصادی تصور می تصمیم

گذرد اما از  کنیم و به این ترتیب، اموراتمان می وارد می» کاال«دهیم و  می
دانند که وقتی  اند و نمی ی این دست مناسبات غافل ماندههای اساس آسیب

 .شود صنایع داخلی بخوابد، جامعه به سمت انحراف و مرگ سوق داده می

 .اند  سپرده» نااهالن«ها را به دستِ   کارخانه
ها و سپردن  سازیِ سریالی کارخانه  معتقد است خصوصینگوی اتحادیهخس

تر، عدم حمایت از تولید وطنی، آب به  یا به عبارت دقیق» نااهالن«آن به 
کننده داخلی را به  آسیاب دشمن یا همان امپریالیسم ریختن است و مصرف

 .کند تبدیل می» دیگران«نظام صنایع انبوهِ  پیاده
ای یا همان  های تعدیلی، کارگران پروژه بیشترین آسیب را از سیاست

در ارتباط با این گروه از  نگوی اتحادیهخسشوند؛  ها متحمل می قراردادموقتی
: گوید ، میدهند  درصد بازار نیروی کار را تشکیل می90بیش از کارگران که 

ای که سازندگان واقعی اقتصاد و صنعت هستند، در باتالق  کارگران پروژه
رسد راه خروجی ندارند؛  اند  و به نظر می حقوقی و بیکاری فرورفته فقر، بی

ران این است که تولید و صنعت برای تنها راهکار خروج از این بح
اند، ارزشمند شود و به صورت  گیرنده گذاران و آنهایی که تصمیم سیاست

 .عملی و عینی از تولید ملی حمایت کنند

 ست  احل بازگشت به قانون اساسی راه
توجهی به  رویه و بی وی در ادامه بحث به یک نمونه کوچک از واردات بی

های بزرگی که زیر  که در فروشگاه درحالی: کند ینیروی کارداخلی اشاره م
های کوچک گوشت ماهیِ وارداتی از ژاپن و  کنند تکه نظر شهرداری کار می
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فروشند، مدیران دولتی، های و  نروژ و غیره را با نرخ نجومی در تهران می
جای  ت بهاین جماع. دهند هوی مبارزه با واردات غیرضروری را سر می

های  کنند تا ماهی  ماهی از ژاپن و نروژ وارد میرگ صید،ایجاد ناوگان بز
 .خلیج فارس و دریای عمان به وسیله ناوگان ماهیگیری چینی صید شود

سوال اینجاست که چرا در چین دولت بدون : دهد  ادامه مینگوی اتحادیهخس
سازی با کارآمدی توانست به دومین اقتصاد جهان در همین  خصوصی

که به جز ذغال سنگ منابع قابل توجه  بدیل شود؛ درحالیدنیای نولیبرالی ت
های پس از جنگ ایران، منابع را به صورت خام و  دیگری ندارد، ولی دولت
زنند تا فقط امورات روزمره را بگذرانند؛ تا ایران  نیمه خام چوب حراج می

 .داری و چین شود جای توسعه صنعتی، بازارِ مصرفِ  جهان سرمایه به
روند، به ترکستان  این راهی که می: کند  کارگری در پایان تاکید میاین فعال

برای اصالح امور، مناسبات نولیبرالی آن هم نسخه ایرانی آن که ! است
توجهی به حقوق انسان است، بایستی  ای از سودجویی، استثمار و بی ملغمه

،  روزهای اول انقالب45 و 44اصل از ساختار اقتصادی دور ریخته شود و 
 .هرچه سریعتر در ایران کاربردی شود
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   اصل چهل و چهارستردن
  53صنایع پتروشیمی: نمونه 

  
  
  
  
  
  
  

 منتـشر   ٩۶ دی   ١٧طلب در ویـدئویی کـه روز دوشـنبه            فعال سیاسی اصالح  
سـازی خـودش، پتروشـیمی را بـه           اینکه دولت برای کوچک   «: شده، گفته است  

سـازی    ای محتـرم بدهـد، اسـمش خـصوصی        ه  لفه بدهد، یا به بازاری    ـــــمؤت
 ».نیست

مـاجرا از   . داستان حضور حـزب مؤتلفـه در پتروشـیمی ایـران، تـازه نیـست              
.  شـروع شـد  ٢٨۶۵٩٣گذاری ایران به شـماره ثبـت    تأسیس شرکت سرمایه 

 تأسیس شده و هدف از تأسـیس آن،         ١٣٨۵ مرداد   ٢٩این شرکت در تاریخ     
ها   این سیاست . اعالم شده است  »  قانون اساسی  ۴۴های اصل     تحقق سیاست «

ای، رهبر جمهوری اسالمی ابالغ و از         اهللا خامنه    توسط آیت  ١٣٨۴اول خرداد   
شـرکت  «رئیس هیئـت مـدیره       .آن به عنوان یک انقالب اقتصادی نام برده شد        

هـای    ایـن شـرکت در حـوزه      . نقی خاموشـی اسـت      ، علی »گذاری ایران   سرمایه
نی فعال است و سهامدار بانک گردشگری       ونقل، فناوری و بازرگا     انرژی، حمل 

ایـن شـرکت،    . اش، پتروشـیمی اسـت      گذاری  ترین حوزه سرمایه    مهماست ولی   
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چهار شـرکت در    است که   » شرکت بارگانی پتروشیمی ایران   «دار اصلی     سهام
 دارد و در هند، چین، آلمان، انگلـستان         داخل و پنج شرکت در خارج از کشور       

 .أسیس کرده استو سنگاپور دفاتر بازرگانی ت
شـرکت صـنایع پتروشـیمی      «گذاری ایران همچنـین سـهامدار         شرکت سرمایه 

گـذار اصـلی      اسـت و سـرمایه    » شرکت پتروشـیمی پـردیس    «و  » تخت جمشید 
در زیرمجموعـه شـرکت سـوم،       . »گذاری ایرانیان   شرکت پتروشیمی سرمایه  «

ت، جم، کرمانشاه، شیراز، زاگرس، دهدشـ     «:  شرکت پتروشیمی قرار دارد    ١٣
رئـیس  . »گچساران، صدف عسلویه، ایالم، کازرون، ممسنی، بروجن و ارومیه        

تـر    سـید ابوالحـسن خاموشـی اسـت؛ بـرادر کوچـک             هیئت مدیره این شرکت،   
های نزدیک به بیـژن       نقی که از مدیران باسابقه نفت و پتروشیمی و چهره           علی

 .زنگنه، وزیر نفت ایران است
در بحبوحه انقالب در    «اهللا عسگراوالدی،     نقی خاموشی که به روایت حبیب       علی

، اکنـون یکـی از      »گرفـت   کرد و حقوق مـی      مجموعه نساجی آقای مقدم کار می     
لقب گرفتـه و    » پدرخوانده پتروشیمی ایران  «مشهورترین میلیاردهای ایران و     
 شـرکت بـزرگ   ٢۴و » گذاری ایـران  سرمایه«همراه برادرش در رأس شرکت  

 بــا بازرگــانی، حمــل و نقــل و انبــارداری   شــرکت مــرتبط٢٠پتروشــیمی و 
 . است   پتروشیمی ایستاده
اهللا خمینی به      آیت  سوی ، به همراه هفت بازاری دیگر از      ۵٧خاموشی در بهمن    

هایی عمـدتاً     انتخاب شدند، چهره  » کمیته منتخب امام در اتاق بازرگانی     «عنوان  
ــد حبیـــب  ــه ماننـ ــه حـــزب مؤتلفـ ــ نزدیـــک بـ دین اهللا عـــسگراوالدی، عالءالـ

 سـال   ٢٧او از آن تـاریخ بـه مـدت          . میرمحمدصادقی و محمود میرفندرسکی   
 . ای های مؤتلفه رئیس اتاق بازرگانی ایران بود، با همراهی بازاری

 خاموشی در آن دوران یک مسئولیت دیگـر را هـم بـر عهـده داشـت؛                   نقی  علی
تـرین دسـتورکارش مـصادره        سرپرستی بنیاد مستضعفان، نهـادی کـه مهـم        
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 خانواده شاه و وابستگان به رژیم شاه بـود و انگـشت بـر حـدود                  ل شاه، اموا
 . کارخانه مهم ایران گذاشته بود٨٠٠

خانواده خاموشی،  .  با حزب مؤتلفه، ریشه خانوادگی داشت       همراهی خاموشی 
سیدتقی خاموشی، از اعضای هیئت مؤسس حـزب مؤتلفـه          : شش برادر بودند  

دای انقــالب هــم از اعــضای ارشــد ســیدتقی خاموشــی در ابتــ. اســالمی بــود
الحـسنه    هـای قـرض     شد کـه پدرخوانـده صـندوق      » سازمان اقتصاد اسالمی  «

دو برادر دیگـر یعنـی محـسن و مرتـضی عـضو سـازمان               . شود  محسوب می 
ان مرگ در راه سیاست بود و محمـدعلی       ش  مجاهدین خلق شدند و سرنوشت    

ی در سـطح کـالن      نقـ   در بازار به کار خود مشغول است و ابوالحـسن و علـی            
 .تجارت

 ٣٠.  مـورد توجـه قـرار گرفـت    ٩١نقش برجسته این دو، نخستین بـار سـال    
گـذاری    شـرکت سـرمایه   «بهمن آن سال، سایت بازتـاب در گزارشـی نوشـت            

ایرانیان که متعلق به تعدادی از اعضای مؤتلفه و فعاالن اقتـصادی همـسو بـا                
 میلیـارد  ١١٠حـدود  آن بود، شرکت بازرگانی پتروشمی را خارج از بـورس          

تومان خرید، در حالی که این مبلغ حتی یک دهم ارزش واقعی شرکت مـذکور               
 ».نیز نبود

 ٩٠نقطه ثقل تجارت پتروشیمی در ایران بود و         شرکت بازرگانی پتروشیمی،    
 و  شـدند   درصد محصوالت پتروشیمی ایران از طریق این شرکت صـادر مـی           

ــالی ــردش م ــه  گ ــا١٠اش ب ــارد دالر در س ــی میلی ــان، . رســید ل م در آن زم
ــسیون اصــل   ــالف    ۴۴کمی ــم مخ ــی ه ــدیران دولت ــسیاری از م ــس و ب  مجل

ای بـود     نژاد به انـدازه     اش بودند ولی زور خاموشی در دولت احمدی         واگذاری
 .که بتواند این گلوگاه مهم را تصرف کند
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هـای    جناح بازار و مؤتلفه که فاقد تخـصص       «در این گزارش با اشاره به اینکه        
م برای حضور در حوزه پیچیده بازرگانی پتروشـیمی بودنـد، بـا کمتـرین               الز

ــد    ــگ آوردن ــه چن ــد را ب ــشترین درآم ــه بی ــرکت   »هزین ــه ش ــود ک ــده ب ، آم
بزرگترین مافیا در صـنعت پتروشـیمی را در دولـت           «گذاری ایرانیان،     سرمایه

 .شکل داده است» دهم
ای صـادر کـرد و        ه بیانی ٩١ اسفند   ٨با اوج گرفتن این شایعات، حزب مؤتلفه        

گذاری ایرانیان، هیچ ارتباط اقتصادی با حزب         مالکیت شرکت سرمایه  «نوشت  
نقـی خاموشـی در یـک دوره          علـی «ولی تأیید کـرد کـه       » مؤتلفه اسالمی ندارد  

 ».عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی بوده است
با « در گزارشی نوشت     ٩٢ فروردین   ١٠در ادامه این ماجراها، سایت بازتاب       

جمهـوران واقعـی کـشور، امثـال بابـک زنجـانی              توان گفت رئـیس     قاطعیت می 
هـیچ  «و  » نقی خاموشی، پدرخوانـده پتروشـیمی هـستند         مافیای نفتی و یا علی    

هـا و   درشـت   شـدن بـا ایـن دانـه         نهاد قضایی و نظارتی توان و جرئـت درگیـر         
چنـدان  تحلیـل ایـن سـایت دربـاره بابـک زنجـانی        » .مافیای قدرتمند را نـدارد    

نقـی خاموشـی، کماکـان معتبـر          رسد درباره علـی     درست نبود ولی به نظر می     
 .است

. جنگ مافیای پتروشیمی در همـان دوران یـک پـیچ جالـب توجـه هـم داشـت                  
-خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، پنج روز بعد از افشاگری سایت بازتاب             

رانه با تیتر   ، در یک گزارش افشاگ    -که به طیف هاشمی رفسنجانی نزدیک بود      
یکـی از نهادهـای امنیتـی بـا حکـم           «: ، نوشـت  »بازداشت سلطان پتروشـیمی   «

 یکی از مدیران ارشد تجـارت محـصوالت پتروشـیمی را بـه               دستگاه قضایی، 
 ».اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده است

را تکرار کردنـد و     » سلطان پتروشیمی «های قضایی هم عنوان       اندکی بعد مقام  
اسـت کـه از مـدیران دولتـی         » محـسن احمـدیان   «ها نوشتند ایـن فـرد،         انهرس
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 همان شرکتی که بخش اعظـم سـهامش در           شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده،   
 .نقی خاموشی بوده است اختیار علی

میلیـون دالر معـادل دو          ۴٢٠«های این فرد      فارس نوشت تنها یکی از پرونده     
ایـن پرونـده از پرونـده فـساد سـه هـزار             ابعاد  «است و   » هزار میلیارد تومان  

های تکمیلی منتشر     است و گزارش  » تر  میلیارد تومانی گروه آریا بسیار وسیع     
پـنجم اعـداد و ارقـام         شده یک   کنیم ولی بعداً مشخص شد که پرونده مطرح         می

ای   تـوان بـا احتیـاط گفـت کـه بخـشی از مـانور رسـانه                  می. فارس بوده است  
» سـلطان پتروشـیمی   «کـردن     ی قضایی و برجسته   ها  خبرگزاری فارس و مقام   

نقـی    شـده علیـه حـزب مؤتلفـه و علـی            برای به حاشیه بـردن اتهامـات مطـرح        
 .خاموشی بود

از این نظر هم مهم بود که او به عنوان یک           » محسن احمدیان «ابهامات پرونده   
نقـی خاموشـی بـه یـک      مدیر باتجربه و بانفوذ پس از خـروج از شـرکت علـی         

رفـت  ) سـاتا (بسته به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مـسلح         شرکت مهم وا  
 .شد که از رقبای اصلی در حوزه پتروشیمی برای باند خاموشی محسوب می

از دور  « در گزارشـی نوشـت ایـن فـرد بـرای             ٩١ اسفند ۶خبرگزاری فارس،   
المللــی  نقــی خاموشــی از عرصــه تجــارت بــین  شــرکت علــی» خــارج کــردن

 داشـت تجـارت محـصوالت پتروشـیمی را در           قـصد «محصوالت پتروشیمی،   
در واقـع، طـرح پرونـده فـساد         » .شرکت جدیدی متمرکـز و سـازماندهی کنـد        

نقـی خاموشـی و بـرادرش         محسن احمدیان، یک رقیب مهم را از سر راه علـی          
 .برداشت

 همچنـین خبـر رسـید       ٩١روز شش اسفند    . باند خاموشی به همین اکتفا نکرد     
 دقیقـی، مـدیرعامل سـازمان تـأمین اجتمـاعی           که با حکم وزیر دفـاع، حـسین       

فارس نوشت علت این برکنـاری، همکـاری        . نیروهای مسلح برکنار شده است    
 .دقیقی با محسن احمدیان بوده است



     الیه بندی ها و رده آرایی های نوین اجتماعی
 

59

هـا خبـر دادنـد         ماه بازداشـت آزاد شـد و رسـانه         ١٨محسن احمدیان پس از     
نوشـت  سر. »انـد   جمعی از مدیران فعلی صنعت پتروشیمی به دیـدار او رفتـه           «

هـا دربـاره    زنی پرونده فساد سنگینش هم مشخص نشد به کجا رسید تا گمانه      
 .تر شود  قویجنگ داخلی مافیای پتروشیمی

 در  )سال نـود و هفـت      (های اخیر   جنگ داخلی دیگر مافیای پتروشیمی، در ماه      
در کـشاکش نوسـانات شـدید ارزی در ایـران، مـدیران دولتـی و            . جریان بود 

های پتروشیمی بـا اینکـه از امکانـات دولتـی و              تند شرکت نمایندگان مجلس گف  
 تومـانی بـرای تولیـد       ۴٢٠٠ای مثل ارز      های ویژه   های خاص و امتیاز     تخفیف

گیرنـــد، حاضـــر نیـــستند ارز حاصـــل از فـــروش و صـــادرات  بهـــره مـــی
شان را از طریق سامانه تحت کنترل بانک مرکزی به چرخه داخلی              محصوالت

اش کنند یـا      دهند در خارج از کشور نگهداری       جیح می اقتصاد تزریق کنند و تر    
ــت ناشــی از نوســانات ارزی در    ــازار آزاد بفروشــند و از اخــتالف قیم در ب

 . هزار تومان برای هر دالر رسید، سود ببرند١٠دورانی به 
نیوز، حدفاصل فـروردین تـا شـهریورماه          سایت مشرق   بر اساس گزارش وب   

رات داشـتند ولـی تنهـا چهـار میلیـارد           میلیارد یـورو صـاد    ١٧ها،    این شرکت 
درباره ایـن اعـداد و ارقـام        . یوروی آن را به اقتصاد داخلی بازگردانده بودند       

، حـسن روحـانی،     نـود و هفـت    شـهریور   ١٧وقتـی   نظر زیاد بود ولی       اختالف
ن ارز حاصـل از  نـد جمهور ایران با اشاره به این موضوع گفت بازنگردا  رئیس

 .ود که جنگ مالی بزرگی در جریان استصادرات خیانت است، مشخص ب
هـای پتروشـیمی حجـم     ای، شـرکت  بـا افـزایش فـشارهای سیاسـی و رسـانه     

بیشتری از درآمدهای ارزی خود را به بازار تزریق کردند ولـی همـین جنـگ                
هـایی چـون      اقتصادی به خوبی از قـدرت ویـژه مافیـای پتروشـیمی و مهـره              

قدرتی که سال   . یران حکایت داشت  خاموشی در تعیین معادالت مالی اقتصاد ا      
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جمهور واقعی ایران یاد کرد، تعبیـری    سایت بازتاب از آن به عنوان رئیس ٩١
 .هایی از واقعیت با خود داشت آمیز بود ولی رگه که اغراق

از  (۴۴ های اصل   ابالغ سیاست سال پیش مدعی شد که        پنجنقی خاموشی،     علی
ــوی  ــه "س ــی فقی ــصاد ا  )"ول ــردن اقت ــصوصی ک ــذاری    و خ ــه واگ ــران ک ی

سـال دونـدگی او بـوده       ٢۶ها یکی از دستاوردهای آن بود، نتیجه          پتروشیمی
  .است

  
***  
  

 وزارت "دولت در دولت" و "بدهکار"برآیند این رویکردها اینکه، دولت 
 و فراورش و  بهره برداری برای تامین نیازهای مالی به منظور،نفت

دایی به سوی همین ، دست گ"نظام" و چرخاندن ، نفت و گازفروش
با و می کند، دراز  یا همتایان برون مرزی شان "صاحبان سرمایه"
 شیوه های گوناگون و  باش فروش نفت و گاز به آنانــــــــــپی

، بدهــــــــــی های نجومی به گردن تبارهای آینده راجوروترفندهای ج
 هیچ "تایسرمایه سِ"ی  ها بودن این سامانهدگرگفـت، باه  ب.می اندازد

مردمی برای -گونه نشانی از انباشت کالن سرمایه در دست دولت ملی
ی خدمات اجتماعی هزینه زمینه چینی انقالب شتابان صنعتی و تامین 

  .رایگان یا بساارزان همگانی نیست
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  54 از زبان کارگران"ماجرای هفت تپه"

  ی با نماینده کارگرانگفتگوی
  
  
  
  
  
  
  

تپه را در میان اعتراضات کارگری  ه نام نیشکر هفتحدود ده سالی است ک
تپه افتاده که نه تنها این  چه اتفاقی طی این یک دهه در هفت.  شنویم می

 اعتراضات ادامه داشته بلکه با قوت بیشتری پیگیری شده است؟
ها شروع شد؛ مزایا را کاهش  افتادگی حقوق تپه از عقب بحران نیشکر هفت

های   اولین اعتصاب٨٠از دهه .  افتاد زدها به تعویق میدادند و پرداخت دستم
کارگری شکل گرفت و بعد از مدتی با مقاومت کارگران برخی مطالبات پاسخ 

نظم بود اما حقوقی  در آن دوره هرچند باز هم پرداخت دستمزد بی. داده شد
در بهمن ماه سال . کردند را که یک ماه عقب افتاده بود، ماه بعد پرداخت می

تپه به مراتب بدتر از قبل شد، شرکت به بخش   اوضاع کارگران هفت٩۴
تپه  خصوصی واگذار شد و کارفرمایان جدید با هزار وعده وعید پا به هفت

پردازیم و  دهیم و مزایای شما را می گفتند دستمزدها را افزایش می. گذاشتند
 که شرکت حداقل زمانی. کدام از این قول و قرارها محقق نشد مشخصاً هیچ
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اما . شد بندی مشاغل لحاظ می دولتی بود، وضعیت قراردادها بهتر بود و طبقه
سازی شرکت، نهایت تالش کارفرمایان این بوده است که  بعد از خصوصی

ای روی  قرادادها را به نفع خود ببندند، از دستمزدها بزنند و هرروز وعده
یدی بر کارگران تحمیل چنین شرایطی بار روانی بسیار شد. وعده قبل بدهند

عنوان نماینده،  منِ به. کرده و اعتماد کارگر به کارفرما کامال از بین رفته است
   چون اعتماد کارگر به من از دست می روم، امروز پای مذاکره با کارفرما نمی

 تکیه  ساله دارد، ده ما امروز روی حرکت جمعی خودمان که تاریخی. رود
 .ایم کرده

تپه به بخش خصوصی چه تغییری در   نیشکر هفتواگذاری شرکت
 سازوکار تولید و حیات نیروی کار ایجاد کرد؟

بودن دستمزد و تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی  دادها، پایینرمسئله قرا
حقوق . تپه نسبت به آن اعتراض دارند مواردی است که کارگران نیشکر هفت

اند، حق  تاکنون پرداخت نکرده ٩۵ و ٩۴تعداد زیادی از کارگران را از سال 
های غلط بحث تجزیه شرکت را مطرح  ها پرداخت نشده و حاال با تصمیم بیمه
جور کعبه را دارد،  تپه برای مردم این منطقه حکم یک نیشکر هفت. اند کرده

تپه یک صنعت ملی است که  ما معتقدیم نیشکر هفت. برایشان یک آرمان است
روزی مردم خود مالک این . طقه شغل ایجاد کندتواند برای اهالی این من می

صنعت بودند و تا قبل از اینکه بخش خصوصی بیاید، اصال بحث مالکیت به 
تپه آمد، گفتند   زمانی که بخش خصوصی به هفت.این شکل معنایی نداشت

 ساله اجاره کردیم، بعد دو کارفرما دچار اختالف شدند و ۵شرکت را 
هزارمتری ۴یکی از آنها گفت یک زمین . دندمدیریت شرکت را دو بخش کر

در این هوای گرم خوزستان . خواهد تغییر کاربری بدهد تپه را می نیشکر هفت
زمین را به تاکستان و کشت انگور اختصاص دادند و گفتند ما کارخانه شکر 

ما که کارگر اینجاییم، هیچ اثر عملیاتی از این . خواهیم احداث کنیم می
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ها فقط  گیری زدن از این تصمیم واقعیت این است که حرف. ینیمب ها نمی تصمیم
گیرند، بدون  تسهیالتش را می. ها و ارائه تسهیالت فریبنده است برای بانک

اصال شیوه مدیریتی و کاری که این کارفرمایان . اینکه صنعتی ایجاد شود
کنند میان کارگران  آنها تالش می. دهند، شفاف نیست خصوصی انجام می

های جمعی کارگران را  رای خودشان حامی جذب کنند و پیگیری خواستهب
. اند سیاست یعنی دروغ دانم در این مملکت کجا گفته  نمی.دچار خلل کنند
نشیند، دروغ گفتن و  ورزی هر کسی که در مقام مدیریتی می مبنای سیاست

تپه و تجزیه آن حساس هستند  کارگران روی شرکت هفت. عدم شفافیت است
 .تابند کاری را برنمی و هیچ دروغ و مخفی

تپه دوباره دست به اعتصاب  حدود یک هفته است که کارگران نیشکر هفت
 در دور جدید اعتراضات مطالبات محوری کارگران چیست؟. اند زده

سال است ١٠کارگری که . وضعیت قراردادها، بیمه و مزایا باید قانونی شود
استاد کار شده اما همچنان کف حقوق را کند، االن  در این شرکت کار می

بندی مشاغل  طبق قانون کار، مزد کارگران باید مشمول طبقه. کند دریافت می
مزایا هم طی این . کنند تپه از این قانون تعدی می شود اما کارفرمایان هفت

 تومان است، االن به ۵٠٠ هزار و ٢حق غذا . ها هیچ تغییری نکرده است سال
 ٢۵٠٠دهند، بعد کدام کارگری با  مت یک آب معدنی هم نمیشما با این قی

گوییم تمامی این موارد باید  ما می. تواند یک غذای گرم بگیرد تومان می
مطابق قانون باشد، هرچند به قانون کار بسیار نقد داریم و معتقدیم این 
قانون نه در حمایت کارگران بلکه به سمت منافع کارفرماست اما حتی در 

شود و نتوانسته برای کارفرما تعهد  حد هم برای ما کارگران اجرا نمیهمین 
 .ایجاد کند

ما با . تپه است مسئله دیگر امروز ما، بحث مالکیت نیشکر هفت
خواهیم صنعت  گویند می به ما می. تپه مخالفیم سازی و تجزیه هفت خصوصی
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تی به این منطقه بیاوریم، االن دو سال گذشته، در این مدت چه صنع
اند،  تپه تعریف کرده های هفت فرنگی برای زمین اند؟ کشت گوجه آورده

درحالی که کشت همزمان گوجه فرنگی و نیشکر در زمین برای نیشکر بسیار 
گیرند که هیچ چیز از  تپه تصمیم می های هفت کسانی برای زمین. ده است زیان

ارخانه شکر کنند که ک تبلیغ می. دانند وکار در آن را نمی مختصات کشت
خواهند بزنند، کو؟ کجاست؟ تمام این تبلیغات فقط برای گرفتن تسهیالت  می

گوید، اصالً من اشتباه می کنم اما حق من است  تپه می کارگر هفت. بانکی است
که بدانم دولت تحت چه قراردادی با چه تبصره و موادی اینجا را به 

ایم  زی را واگذار نکردهگویند چی به ما می. خصوصی واگذار کرده است بخش
داری ماهیتش در  نظام سرمایه. دهد اما اسناد و مدارک خالف این را نشان می

رویم از فرمانداری گرفته تا دولت از ما  حمایت از کارفرماست، هرکجا می
ترسید که از کارفرما برای  گوید نمی وزارت کار به ما می. کند حمایتی نمی

خوب وظیفه وزارت . کند نید، اخراجتان میک نپرداختن حق بیمه شکایت می
کار این است یک حفاظ قانونی برای ما درمقابل کارفرما و اقدام به اخراج 

مدیرعامل . تابیم ما اینها را برنمی. ایجاد کند، نه اینکه چنین پاسخی بدهد
کارخانه .  ماه گذشته پایش را در کارخانه نگذاشته است٩شرکت طی 

آتش گرفت، امید اسد بیگی کارفرمای شرکت حتی خوراک دام هفته پیش 
کار اطفای حریق را ما خودمان انجام دادیم، بدون . نیامد ببیند چه خبر است

نشانی شرکت ماسک و دستکش  های آتش یعنی حتی بچه. ماسک و دستکش
بعد از این حادثه خود من مشکل ریوی پیدا کردم و سایر کارگرانی . نداشتند

. رداشتند، همین مشکالت برایشان پیش آمده استهم که در محل حضو
پاشی  تپه بدون لباس مخصوص، کار سم نفر از کارگران هفت٢٠٠حدود 

کنند، با کار سخت  پاشی می  درجه با دست سم۶٠دهند و در گرمای  انجام می
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پاشی هم اخراج  و بدون ایمنی استثمار شده و بعد از پایان دوره سم
 . ناامنی سالمت و شغلی کارگران معترض هستیمما نسبت به این. شوند می

تپه چندسالی است که به طور مستمر  اعتراضات کارگران نیشکر هفت
طور که توضیح دادید، برحسب شرایط، محتوای  ادامه دارد و همان

 ٨٠مطالبات آنها نیز امروز از سطح مطالبات روزهای اعتصابات دهه 
بردن این اعتراضات و  ه در پیشتپ سندیکای نیشکر هفت. فراتر رفته است

 مطالبات چه نقشی داشته است؟

ها زیاد بوده  نمایندگان واقعا نقش داشتند، گرچه حرف و حدیث طی این سال
آنها از حق . دهند اما نمایندگان امروز قدرت پیدا کرده و کار خود را انجام می

آغاز تپه  و حقوق کارگران مطلع هستند و این جنبش کارگری را در هفت
. اعضای سندیکا روحیه مطالبه گری را بین کارگران زنده کردند. کردند

توانند برای احقاق حقوق کارگران  شدن می کارگران پیشرو و مطلع با متشکل
هایی که  سندیکا و نمایندگان کارگران باید خواستنی. قدرتی جمعی بسازنند

ارش کنند تا کارگران یعنی باید آنقدر تکر. داند را خواستنی کنند کارگر نمی
ها به  تازمانی که این خواسته. هایی را که حق آنهاست، فریاد بزنند خواسته

کند  دار هیچ توجهی به آنها نمی صورت فردی گفته شود، کارفرما و سرمایه
آید، کارگران  ها به صورت جمعی به فریاد درمی ولی زمانی که این خواسته

نماینده هرچقدر هم تنهایی فریاد . اشندخواهی داشته ب توانند قدرت سهم می
 .بزند، هیچ دستاوردی جز هزینه دادن شخصی ندارد

هاست جزو نمایندگان کارگران  شما به عنوان یک کارگر و کسی که مدت
 تپه دارید؟ یافتن بحران نیشکر هفت حلی برای پایان اید، چه راه بوده

تپه را گرفتند،   هفتکارفرماهایی که به عنوان بخش خصوصی آمدند و نیشکر
. هیچ دانش اقتصادی و شناخت تجربی نسبت به محصول نیشکر ندارند

در ایران دولت برای . های آنها بدون انسجام عمل و ثبات است گیری تصمیم
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دار و بخش خصوصی بسته  هایش تمام امید خود را به سرمایه حل بحران
. ش متعادل کنداست تا به عنوان یک ناجی عمل کرده و بازار را برای

کند و هر فشاری را  خصوصی هم نهایت سوء استفاده را می کارفرمای بخش
در . تپه هم جزئی از همین کلیت است نیشکر هفت. کند بر گرده کارگر وارد می

این شرایط ما باید چکار کنیم؟ جامعه فرودست باید چکار کند؟ ما قدرت 
. اند، تغییر دهیم یش آوردهخواهیم تا بتوانیم وضعیتی را که برایمان پ می

 ١٢آبیاری از برج . تابستان فصل بسیار مهمی برای کشت و کار نیشکر است
شروع شد، کارفرما کجا بود؟ ما امسال به تناسب جمعیت هر بخش از 

اش من  طرحی که ارائه کننده. تپه نماینده تعیین کردیم شرکت نیشکر هفت
بخش ١۴تقریبا از .  اجرا گذاشتیمبودم و با همراهی دیگر کارگران آن را به

 نماینده تعیین شد و از میان آنها یک هیأت مدیره ٢٢تپه حدود  نیشکر هفت
در واقع یک انتخابات واحد را ما به انتخابات جزیی تبدیل . انتخاب کردیم

تپه ما این کار را پیش بردیم، چون با  های نیشکر هفت در تمامی بخش. کردیم
این طرح حالت یک . اهی جز این برایمان نمانده استقاطعیت باور داریم ر

کند و بر عملکرد و ماندگاری این مدیران نظارت  سازمان نظارتی پیدا می
تپه نمادی کوچک از  هفت. گیریم  می کرده و سپس برای اداره شرکت تصمیم

زمانی که دولت قدرتی برای نظارت ندارد، نظارت مستقل و از . ایران است
اصالً نیازی به مذاکره تک . بریم  دادیم و با قدرت آن را پیش میپایین تشکیل

به تک میان کارگران و کارفرمایان نیست، کارگر به این نتیجه رسیده، 
شورایی باید به عنوان نماینده قوی باید وجود داشته باشد که در اداره 

ن قدرت نیز، همه کارگرانی هستند که به ای. تپه نظارت و مداخله کند هفت
با این پشتوانه نمایندگان در برابر بازداشت و اخراج . نمایندگان رأی دادند

 ساله اعتراضات و ١٠سرگذاشتن تاریخ  امروز ما با پشت. شوند حمایت می
. مان، در سطحی از قدرت هستیم که این شورا را تشکیل دادیم گری مطالبه
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را هرگز ملک تپه  هفت. تپه برای ما یک آرمان و یک صنعت ملی است هفت
. تپه برای ماست نیشکر هفت. دانیم؛ نه دولت و نه بخش خصوصی کسی نمی

ما به این نتیجه رسیدیم، برای نجات اینجا باید از جامعه کارگران ناظرانی 
وجود داشته باشند و همین را هم با تشکیل شورا عملی کردیم و با قدرت آن 

 . را پیش خواهیم برد
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  بازاریان از زبان "ماجرای هفت تپه"

  55ه دنیای اقتصادم روزنابرداشت
  
  
  
تپه مانند  وصنعت نیشکر هفت روایت رسمی این است که مجتمع کشت -١

گرفته از  ده بوده و دولت تصمیم های دولتی، ناکارآمد و زیان دیگر بنگاه
دو بار . سازی آن را به بخش خصوصی واگذار کند طریق سازمان خصوصی

گهی مزایده منتشر شده و کسی متقاضی خرید نشده و در پی آگهی سوم، آ
اند و مجتمع پس از طی تشریفات قانونی واگذار شده  خریدارانی پیدا شده

 .است و پس از واگذاری، در مجموع، وضع مجتمع بهتر شده است
واقعیت پیش رو این است که پرداخت دستمزد کارکنان به تعویق افتاده - ٢

اند و با تجمع و راهپیمایی  توجهی از آنها دست از کار کشیده قابلو شمار 
در این اوضاع و احوال، از پریشانی . خواستار دریافت طلب خود هستند

. رسد مدیریتی و غیبت مدیرانی که باید پاسخگوی کارکنان باشند، خبر می
 از سوی دیگر این غیبت از سویی موجب نگرانی کارکنان طلبکار شده و

 ان را برای طرح مطالباتی غیر از دریافت دستمزدهای معوقه فراهم آوردهمید
اند و خودش  در این میان شماری از کارگران معترض بازداشت شده. است

 .به موضوع و مشکلی جدید تبدیل شده است
هایی  ای ماجرا این است که داخل و بیرون مجتمع پرسش تصویر رسانه- ٣

های  سازی مطرح شده که ظاهرا پاسخ یدرباره نحوه واگذاری و خصوص
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سازی درباره طی شدن تشریفات قانونی و  اجمالی سازمان خصوصی
کنندگان  های مدیران مجتمع درباره بهبود اوضاع، موجب اقناع پرسش وعده

رفته  رفتهها و طوالنی شدن زمان اعتراض کارکنان،  بالتکلیفی. نشده است
منصبان  تبدیل کرده و پای صاحب» مساله عمومی«را به » مشکل کارگران«

استان را به ماجرا باز کرده و صداهای اعتراضی در حال نضج گرفتن 
 .است
اجتماعی رخدادهای باال این شده است که نابسامانی -نتیجه سیاسی- ۴

 چند بنگاه دیگر را که  سازی بحث درباره خصوصیتپه،  اوضاع مجتمع هفت
ها انداخته و حال این پرسش  ه سر زباندستمزد کارکنانشان به تعویق افتاد

 تصمیم  سازی در حال فراگیر شدن است که آیا کل برنامه خصوصی
سازی، نحوه طراحی  ناصوابی بوده یا اینکه فقط در برخی موارد خصوصی

 .ِ پس از واگذاری ایراد داشته است و اجرا و نظارت
یج جای سازی هرگز و در ه چرا چنین شد و چه باید کرد؟ خصوصی- ۵

جهان از ارکان اقتصاد آزاد نبوده است، بلکه تمهیدی موقتی و اضطراری و 
رکن بنیادی . دارویی تلخ برای درمان درد مهلک اقتصاد دولتی بوده و هست

وکار و پاسداری  های کسب اقتصاد آزاد، حکومت قانون و برابری فرصت
حق تملک، حق : ت اسهای چهارگانه مالکیت »حق«جانانه نهادهای حاکمیتی از 

استفاده از مایملک، حق انتقال مایملک و حق برخورداری همگانی از سه 
وکار است از دیرباز  این حقوق که از ارکان بنیادین فضای کسب. مورد قبلی

بر اثر همین غفلت از حق مالکیت که . در ایران نادیده گرفته شده است
های  رگی از سرمایههای گذشته اوج آن بود، اکنون بخش بز سازی دولتی

های ناکارآمد و پرهزینه و  کشور تحت عناوین دولتی و عمومی، با شیوه
شوند و همین عوارض، هنگام واگذاری آنها به بخش  بازده اداره می کم

واحدهای صنعتی بزرگی که . شود خصوصی، به مالک خصوصی منتقل می
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زاد، فرسودگی اند، غالبا نیروی کار ما تاکنون به بخش خصوصی منتقل شده
. اند حد و حصر داشته های آشکار و پنهان و تعهدات بی آالت، بدهی ماشین

گذارند که تولید این  پردازانه پا پیش می مالکان خصوصی با این تصور خیال
واحدها را بهینه کنند، اما در عمل با همان تعهدات مدیران دولتی مواجه 

های سوبسید دولتی   سرچشمهشوند؛ با این تفاوت که مدیران دولتی به می
.  چنین امکانی در اختیار ندارند-درستی به-های خصوصی اند؛ اما بنگاه متصل

مالک و مدیر جدید . سازی و واگذاری روشن است نتیجه این خصوصی
بخشی به بنگاه خود را ندارد و ناگزیر است  سازی و تحرک اجازه کوچک

در . کارآمدی بنگاه ادامه دهدساخته و درنتیجه نا کماکان به تعهدات دولت
های دولتی،  سازی و واگذاری بنگاه های برآمده از خصوصی واقع مالکیت

آنچه تاکنون در . های ناقص و مشروطند نه مالکیت کامل و نامشروط مالکیت
فضای اقتصادی و  های بزرگ رخ داده و موجب آشفتگی  بنگاه واگذاری

 .مین بوده استاجتماعی و گاهی حتی فضای سیاسی شده، ه
اینکه قبل از بهسازی فضای ها، به علت  سازی خصوصیدر واقع غالب 

برای  (وکار و آزادسازی و تحکیم حکومت قانون و حق مالکیت کسب
اند، به نتایجی ناگوار انجامیده و موجب رقم   اجرا شده)"صاحبان سرمایه"

لت بوده که یک سوی این معامله دو. اند ای دو سر باخت شده خوردن معامله
اموال عمومی را واگذار کرده و تصور غالب این است که چوب حراج به 

های واگذار شده را به خطر  اموال عمومی زده و امنیت شغلی کارکنان بنگاه
قلیلی از سوی دیگر معامله هم خریدارانی هستند که به استثنای . انداخته است

ی که به منافع بادآورده و  و دیگراننصیبشان شده» های خوب بنگاه«آنها که 
هایی ناکارآمد گرفتار  اند، بقیه در باتالق بنگاه احیانا مشکوک دست یافته

 .اند و توان ایفای وظایف خود را در برابر کارکنان ندارند آمده
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ای  های واگذار شده به مساله ین تا مسائل موردی و پراکنده بنگاهبنابرا
ای  ی تبدیل نشده باید چارهـــــی و امنیتـــــعمومی و با آثار سیاس

جویی قطعا از عهده نهادهای اجرایی تخصصی  این چاره. اندیشیده شود
سازی و حتی قوه مجریه خارج است و پایان دادن  مانند سازمان خصوصی

های ناکارآمد، کاری است در حوزه مسوولیت  سازی به این خصوصی
ر چه باشد، رکن بنیادی جویی حاکمیتی ه این چاره. مشترک همه قوای کشور
بسط ید مطلق های ناکارآمد پیش از واگذاری و  آن تسویه و تصفیه بنگاه

سازی در قالب  ادامه خصوصی. مالک خصوصی آن پس از واگذاری است
کنونی فقط منتقل کردن مشکالت دولت به بخش خصوصی و استمرار 

تپه و چند  هفتاینکه امروز کارگران مجتمع . ناکارآمدی در قالب دیگری است
گیرند و دولت توان وادار کردن مدیران بدهکار آنها  جای دیگر دستمزد نمی

  به تادیه دیون را ندارد، حاصل انتقال روح دولت به کالبد بنگاه
ها روشن بود،  شده است، وگرنه اگر حقوق و تکالیف این بنگاه خصوصی

توانستند با  اند، می ندهبایست کارگرانی که در توافق با کارفرما در آنجا ما می
رجوع به محاکم دادگستری خواستار دریافت فوری دستمزد خود شوند و 
قضات کشور این اختیار و توانایی را داشتند که ولو از طریق حراج دارایی 

های آنان را از  های او را تسویه کنند و کارگران و خانواده بدهکار، بدهی
 .نگرانی برهانند

  

کارگران :  و دولت دست پرورد آنان چیست"مایهصاحبان سر"راهکار 
 در سود کارخانه ها یا "سهیم کردن کارگران"  شاهیبازگشت به سیاست (56 شوندسهامدار

  )خصوصی سازی خزنده
در نشست نمایندگان استان هرمزگان با وزیر اموراقتصادی و دارایی که 

 :بندر عباس گفتبرای تعیین تکلیف آلومینیوم المهدی برپا شده بود نماینده 
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 مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال زیر قیمت کارشناسی 1393در سال 
 درصد از سهام 72 سازمان خصوصی سازی 1394در سال . واگذار شد

 میلیارد 750مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان را به ارزش یک هزار و 
 .تومان به بخش خصوصی واگذار کرد

دستگاه های نظارتی و نمایندگان سازمان خصوصی سازی با فشار  
مجبور شد بپذیرد خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال تخلفاتی داشته و حق 

 .و حقوق دولت را پرداخت نکرده است و قرارداد را فسخ کرد
مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال باید به خانواده بزرگ آلومینیوم کشور 

 و کارگران صاحب اصلی چرخه کارگران سهامدار آن شوندواگذار شود و 
 .تولید آلومینیومی شوند که بدست آنان می چرخد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     الیه بندی ها و رده آرایی های نوین اجتماعی
 

73

  
  
  

   و کارگران"چپ ها"
  سازی روند معیوب خصوصی

تپه و فوالد  ی مشترک چهار حزب و سازمان در دفاع از مطالبات کارگران هفت اعالمیه"نگاهی به 
 57"اهواز

  
  
  
  
  
  
  
  
 با عناوین اتحاد جمهوری "حزب و سازمان"ار  با امضای چه ایعالمیها

های جبهه ملی  ، سازمان)فدائیان خلق(خواهان ایران، حزب چپ ایران 
خواهان ایران انتشار یافته  ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری

عنوان اعالمیه بیانگر حمایت این جریانات از مطالبات کارگران هفت . است
ر د... ت ستگی اجتماعی شکل گرفته با آن اسیز همبتپه و فوالد اهواز و ن

واگذاری نادرست واحدهای "ی کارگران هفت تپه به  نامه کدام شعار و قطع
 به بخش خصوصی اشاره شده است که این اعالمیه آن را مطرح "تولیدی

ی امضاکنندگان   گذشته ی سیاسی چند دهه با توجه به پیشنه... کند؟ می
اما . ر چنین محتوایی از سوی آنها چندان عجیب نیستاین اعالمیه، انتشا
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تواند چنین  گذارد، چگونه می  می"حزب چپ ایران"جریانی که نام خود را 
  ای را امضا کند؟ چپ اگر چنین است، راست پس چیست؟ اعالمیه

عدالتی، بیکاری،  مردم از دیکتاتوری، فقر و بی"در این اعالمیه آمده است 
 عمومی توسط وابستگان حکومت، تبعیض و فساد و غارت اموال

توانند وضعیت  اند و نمی رانتخواری مسئولین حکومتی به تنگ آمده
 پرسش این است که آیا این ".نی را تحمل کنندبار کنو فالکت
محدود به مسئولین حکومتی است و هیچ ارتباطی با ... خواری و رانت
ی این  ات سیاسی امضاکنندهاین جریان... ی سرمایه دار ایران ندارد؟  طبقه

ها  دانند؟ آیا آن ی اجتماعی می ی و مدافع کدام طبقه اعالمیه خود را نماینده
 و غیرطبقاتی برای کل "مصالح عمومی" و "امر خیر"پیامبرگونه از 
ی  کنند تا طبقه گیری در واقع تالش می کنند؟ یا با این جهت جامعه دفاع می

 اعتراضات کارگری خارج نموده و فقط آن سرمایه دار ایران را از تیررس
 کنند؟ چرا صادرکنندگان این اعالمیه در "مسئولین حکومتی"را متوجه 

سازی  خصوصی"دهند که  های خود نشان نمی مقاالت و تحلیل
 چگونه است و در کجای جهان این نوع "واگذاری درست" و "معیوب غیر

... الت اجتماعی وهای عمومی به بخش خصوصی به عد واگذاری دارایی
انجامیده است؟ در کجای جهان بدون حذف دستاوردهای مبارزاتی و 

در بخشی از این اعالمیه آمده ... ی کارگر پیش رفته است؟  قانونی طبقه
گریزی در  تفاوتی و مسئولیت جمهوری اسالمی باید از بی": است

خصوص وضعیت آشفته تولید و رشد نجومی فساد دست بردارد و گرنه 
های معوق، هستی میلیون ها کارگر و  تشدید سونامی بیکاری و حقوق
 ."افکند مزدبگیر جامعه را به مخاطره می
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تواند مسئولیت این وضعیت  آری، بدرستی حاکمیت جمهوری اسالمی نمی
آشفته و بحرانی اقتصادی و فساد ساختاری نهادینه شده در کشور را به 

جه داشت که آنچه جمهوری اسالمی را اما باید تو. گردن دیگران بیاندازد
شده  های دنبال ها و سیاست کند، در واقع برنامه مسئول این وضعیت می

از سوی جمهوری اسالمی طی چند دهه در ارتباط با مسائل اقتصادی و 
های  کشور ما با بحران": در پایان اعالمیه آمده است ... اجتماعی است

، گیــــــــــین همبستگیری ا کلش. چندگانه و درهم تنیده مواجه است
این . " کشور از وضعیت بحرانی یاری رساندتواند به برون رفت می

های این  ها برای فرار از بیان کدام حقیقت است؟ ریشه گویی گونه کلی
ها کدام است؟ این  های چندگانه کدامند؟ راه خروج از آن بحران
ن وضعیت موجود گی قرار است چه چیزی را جایگزیــــــــــهمبست

گی قرار است کدام تضادهای اجتماعی را به نفع ــــــــــکند؟ این همبست
کدام طبقات و اقشار اجتماعی و چگونه حل کند؟ آیا قرار است حاکمیتی را 

واگذاری " و "سازی معیوب خصوصی"برسرکار آورد که به جای 
واگذاری " و "معیوب سازی غیر خصوصی" البد دست به "نادرست

 ؟ بزند"رستد
  

   بیانیهخود
از همبستگی کارگران، دانشجویان و معلمان و کل  تپه و فوالد اهواز و ما از مطالبات کارگران هفت

 !کنیم نیروهای جامعه مدنی حمایت می
 

ران با وجود بگی اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان و دیگر مستمری
ها، نه تنها پایان نگرفته  سرکوب و پیگرد قضائی گردانندگان و فعالین آن

طی دو ماه اخیر دهها اعتصاب و تظاهرات . بلکه در حال گسترش است
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خیابانی از طرف کارگران واحدهای مختلف صنعتی، معلمان، رانندگان، 
رسنل ها و پ کامیونداران، کارگران راه آهن، کارکنان بیمارستان

 شهرهای اکنون دهها اعتصاب در هم. ها برگزار شده است شهرداری
تنها در خوزستان تعداد این اعتصابات در هفته گذشته . مختلف جریان دارند

در این میان، اعتصابات معلمان، کارگران هفت تپه و فوالد .  مورد رسید٩به 
ای  یگاه ویژهها، از جا و رانندگان کامیون به جهت تاثیرات و گستردگی آن

میزان از اعتراضات و طی چهار دهه گذشته، این . برخوردار بوده است
 .سابقه بوده است اعتصابات پیاپی در یک مقطع زمانی کوتاه کم

تپه در شهر  اعتصاب کارگران مجتمع بزرگ صنعتی ـ کشاورزی هفت
ای آن بازتاب  شوش و اعتصاب کارگران فوالد اهواز و تداوم چهار هفته

راهی ای در سطح کشور و جهان پیدا کرد و همبستگی، حمایت و هم ترهگس
سابقه کارگران، معلمان، دانشجویان، کسبه خرد، نویسندگان، وکال،  بی

نگاران، نهادهای سندیکایی و  ها، روزنامه زنان، زندانیان سیاسی، رسانه
های  های سیاسی کشور و اتحادیه مدنی و همچنین احزاب و شخصیت

 .کشورهای دیگر را کسب کرده استکارگری 
های  ید وخامت وضعیت معیشتی گروهاعتصابات و اعتراضات به تشد

وقفه و شتابان سطح زندگی و قدرت خرید  وسیعی از مردم، سقوط بی
اندازی امیدوارکننده نسبت به بهبود وضعیت زندگی  ها و نبود چشم آن

به جهت پاسخ نگرفتن مطالبات صنفی، گاه اعتراضات و . گردد آنها برمی
ها و عملکردهای  تی سیاستاعتصابات ازحالت صنفی فراتر رفته، به درس

درخواست بازگرداندن شرکت نیشکر . گیرند جمهوری اسالمی را نشانه می
های اعتصاب کارگران هفت تپه  هفت تپه به بخش دولتی که یکی از خواسته

مالکان جدید غالبا . گردد  برمیواگذاری نادرست واحدهای تولیدیاست، به 
کنند، ،  زدوبند تصاحب میواحدهای تولیدی را به صورت رانتی و با 
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کنند، حاضر به رعایت قانون  دستمزدهای ناچیز را به موقع پرداخت نمی
کار و تامین اجتماعی و حقوق سندیکایی و انسانی کارگران نیستند و تالش 

ه اعتراض به تعویق در طلبانه از جمل کنند اعتراضات و اعتصابات حق می
نیتی و انتظامی و قوه قضائیه و پرداخت دستمزدها را با کمک نهادهای ام

حمله گارد ویژه به تجمع مسالمت آمیز . نیروهای امنیتی در هم بشکنند
کارگران هفت تپه و بازداشت اسماعیل بخشی و اعضاء سندیکا، شکنجه برای 
وادار کردن اسماعیل بخشی به پذیرش اتهامات ساختگی و بازداشت علی 

 به در خواست یکی از مالکان شرکت نجاتی یکی از رهبران سندیکا کارگران
در طی دوماه اخیر دهها معلم، کارگر و . ترین نمونه آن است تپه، تازه هفت

طلبانه دستگیر و  راننده به صرف شرکت در اعتصابات مسالمت آمیز و حق
 تن دیگر پرونده تشکیل و تحت پیگرد  شدهاند، برای ده ها ها روانه زندان
 .اند قرار گرفته
ها جلوگیری از گسترش اعتراضات، پیوندیابی بین  این سرکوبهدف از 

های مختلف اجتماعی و   ایجاد رعب و ترس در میان  اعتراضات گروه
ای است که دیگر با سرکوب  با این حال شرایط بگونه. معترضین است

ها  کمااینکه تشدید سرکوب. سکوت کردشود مردم را وادار به  نمی
مردم از .  و گسترش اعتراضات مردمی گرددنتوانسته است مانع تداوم

دیکتاتوری، فقر و بی عدالتی، بیکاری، فساد و غارت اموال عمومی توسط 
اند  وابستگان حکومت، تبعیض و رانتخواری مسئولین حکومتی به تنگ آمده

 .نی را تحمل کنندبار کنو توانند وضعیت فالکت و نمی
کوشد با   دولت می که از یک سوسازی کنونی روند معیوب خصوصی

نادیده گرفتن ضوابط اصولی از تعهدات خود خالص شود و از سوی دیگر 
ها تحت مناسبات رانتی و نفوذ باندهای فساد قرار دارد و افراد و  واگذاری
ها  کتکوشند تا از منابع این شر طلب بعضا می های فرصت جریان
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ند، باید متوقف صرفا برای سوداندوزی نامشروع در کوتاه مدت استفاده کن
 .شود

نادیده گرفتن مشکالت فزاینده تولید در کشور، ناتوانی دولت و تداوم 
زده  تواند سرنوشت واحدهای صنعتی بحران خصوصی سازی معیوب می

، نساجی کنونی را نیز مشابه صنایع مشهور و قدیمی کشور چون قند دزفول
ع قائمشهر، چیت شهرری، ارج، آزمایش، فوالد زاگرس، صنای

سازی، کارخانجات صنایع فلزی ایران، هپکو، آذرآب در وضعیت  الستیک
تیره بار دائمی قرار دهد که قربانی اصلی آن کارگران و استمرار 

 .شان خواهد بود های ها و خانواده های الینحل آن مشقت
ازاینرو کارگران و مزدبگیران برای رسیدن به مطالباتشان باید از حق تشکیل 

ما از مطالبات کارگران به . قل و حق اعتصاب برخوردار شوندسندیکای مست
تپه و فوالد اهواز و از حقوق سندیکائی حمایت  ویژه کارگران هفت

کنیم، برخوردهای سرکوبگرانه حکومت با اعتصابات و فعالین صنفی را  می
زادی بالفصل اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان محکوم و خواهان آ

 .ران و معلمان زندانی هستیمو کلیه کارگ
گریزی در خصوص  تفاوتی و مسئولیت جمهوری اسالمی باید از بی

وضعیت آشفته تولید و رشد نجومی فساد دست بردارد و گرنه تشدید 
 مزدبگیر های معوق، هستی میلیون ها کارگر و سونامی بیکاری و حقوق
 .افکند جامعه را به مخاطره می

های مختلف اجتماعی از  گسترده گروههای  ها و همبستگی حمایت
گیری همبستگی  اعتصاب کارگران هفت تپه نشان داد که آمادگی برای شکل

توانند نقش  های اجتماعی باالست و کارگران و مزدبگیران می بین جنبش
های چندگانه و درهم تنیده  کشور ما با بحران. بزرگی در آن داشته باشند
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تواند به برون رفت کشور از  ، می تگیگیری این همبس شکل. مواجه است
 .وضعیت بحرانی یاری رساند

 
 :هیئت سیاسی ـ اجرائی

 اتحاد جمهوری خواهان ایران
  )قفدائیان خل(حزب چپ ایران 

 های جبهه ملی ایران در خارج از کشور سازمان
 اهان ایرانخو همبستگی جمهوری

  ٢٠١٨ دسامبر ١٠- ١٣٩٧آذر  ١٩
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   و کارگران هابهه ملیج

   کارخانه های زمان شاهسود در "سهیم کردن کارگران"سیاست بازگشت به 
 58 جبهه ملی ششم۵بیانیه شماره  از

  
  
  
  
  
  
  
 

برای نجات این دو صنعت بزرگ ملی در خوزستان که صدها صنعت دیگر را 
 هزار خانواده کارکنانشان را در خوزستان بطور ١۶تغذیه میکنند و حدود 

 :تقیم تامین می نمایند، بشرح زیر پیشنهاد میکنیممس
دولت قرادادهای واگذاری هر دو کارخانه را به علت عدم اجرای تعهدات : یک

همه بازداشت . خریدار باطل اعالم کند و آنها را تحت مدیریت خود بگیرد
شدگان اعتراضات اخیر را آزاد و دلجویی کند، و در نخستین گام همه 

 .کارگران و کارکنان را با وام دادن به کارخانه تأمین نمایدمطالبات معوق 
پس از حسابرسی دارایی های بجای مانده دو کارخانه نیشکر هفت تپه و : دو

پوالد اهواز، یک سوم سهام کارخانه را به کارگران و کارمندان کارخانه ها 
ن بر  ماهه بفروشد، تا همه آنان از سود آینده کارخانه افزو١٠٠با اقساط 
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دستمزدشان بهره ببرند و نیز بتوانند نمایندگان خود را به هیئت مدیره 
 .شرکتها بفرستند

دولت دو سوم بقیه سهام کارخانه ها را در بورس سهام عرضه کند و : سه
 .از مالکیت آنها خارج شود

دولت یک کمیته از کارشناسان باتجربه در مدیریت صنایع، تولید، : چهار
ور مالی برای نظارت بر کار مدیریت جدید و پشتیبانی بهینه سازی و ام

 .تخصصی ایجاد نماید
دولت انحصار واردات کاالهایی را که این کارخانه ها تولید میکنند لغو و : پنج

وزارت بازرگانی در دوره میان . بشدت از قاچاق آنها به کشور جلوگیری کند
ع مصرف کننده، تا مدت همچنان برای حفظ تعادل در بازار و رعایت مناف

 .زمانی که کارخانه ها به ظرفیت تولید خود برسند به تنظیم بازار بپردازد
  شورای موقت ششم - جبهه ملی ایران

  
  

 با "ولی فقیه" اصل چهل و چهار "ابالغیه"آیا این موضع گیری در چارچوب 
 کارخانه های زمان سود در "سهیم کردن کارگران"، سیاست ویرایش هایی

 " کردن دست دولت از اقتصاد کوتاه"، و )"خصوصی سازی خزنده"ا ی(شاه 
قومی می -شاهی-سکوالر-آن چه همـــــــــه ی سرمایه ساالران والیی(

بخش "نیست؟ آیا سوی گیری ای نیست در راستای سهم خواهی ) خواهند
 ؟ آیا در آن به درخواست های کنونیهماوردان والیی از "خصوصی واقعی

کارگران و مزدبگیران در ستیز با خصوصی  های "مجمع"سندیکاها و 
  شورایی کردن یکان های اقتصادی پاسخ داده اند؟ -سازی ها و دولتی
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  59: و کارگران ت آزادینهض
وفاق ملی، راهکار  - های خصوصی های اشتباه در واگذاری واحدهای صنعتی دولتی به شرکت سیاست

 عبور از بحران معیشتی
  
  
  
  
  
  
  

 عالیت بسمه
های ظالمانه  های مدنی که به طور طبیعی و در پی تحریم تجمعات و اعتراض

ها و کاهش قدرت خرید مردم از یک سو و عدم پرداخت  و افزایش قیمت
حقوق کارگران از سوی دیگر در نقاط مختلف کشور از جمله در هفت تپه رخ 

رسی قرار های مختلفی در پی داشته که جا دارد مورد بر داده است، واکنش
 .گیرند

در   کشور تا حدودی١٣٩۶ تا ١٣٩٢های  در خالل سالبه رغم آن که 
های اقتصادی   و در اکثر شاخصمسیر توسعه و رشد اقتصادی قرار گرفت

 جامع  شد، اما با خروج دولت امریکا از برنامه های بهبود دیده می نشانه
های برخی  کارشکنیهای ظالمانه آمریکا و  و اعمال تحریم) برجام(ای  هسته

های  آفرینی در عرصه از عوامل و نهادهای داخلی،ملت ایران را با بحران
طلبانه  مواجه ساخته و قربانی مطامع سیاسی و قدرت اقتصادی و معیشتی

آفرینان، فساد ساختاری، ناکارآمدی  در کنار بحران. اند خود کرده
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م نیز باعث شده تا روکراتیک، سوءمدیریت و فساد برخی از مسئولین نظاوب
 .ها باشند ای بحران های حاکمیت، ناتوان از حل ریشه مجموعه دستگاه

 
روند معیوب و  قانون اساسی که منجر به رشد ۴۴تفسیر یکسویه از اصل 

 شد و در غیاب نهادهای ناظر مدنی مانند سازی غیرشفاف فرآیند خصوصی
های دولتی  اراییاحزاب، سندیکاها و مطبوعات مستقل، حاصلی جز فروش د

های اشتباه در واگذاری واحدهای صنعتی  به ثمن بخس نداشت وسیاست
های خصوصی وابسته و ناتوانی در مدیریت کارشناسی و  دولتی به شرکت

 بخش خصوصی واقعیبه تقویت سالمت این واحدها، افزون بر آن که 
 .، بر معضل فقر و بیکاری در کشور افزوده استنیانحامید
ت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در ماه گذشته و اعتراضات اعتراضا

مشابه در سراسر کشور که در پی تعطیلی و ورشکستگی واحدهای صنعتی 
 .متعدد رخ داده ، نگرانی فعاالن ملی و دوستداران وطن را برانگیخته است

نهضت آزادی ایران ضمن ابراز تاسف از شرایط سختی که برای کارگران و 
ین مرز و بوم پیش آمده و به ویژه، تنگناهای معیشتی پیش زحمتکشان ا

های امنیتی و  حل دهد که راه ِروی اقشار وسیعی از جامعه، هشدار می
تری به دنبال  برخوردهای قهری با این اعتراضات، پیامدهای بسیار وخیم

 .ها خواهد انجامید تر شدن بحران خواهد داشت و به عمیق
های پیشین مورد تاکید قرار گرفته  دفعات، در بیانیهتر و به  همانطور که پیش

است، در شرایط کنونی یک گروه و یک جناح به تنهایی قادر به حل 
ها نیازمند عزم ملی و  حل این بحران. های موجود در کشور نیست ابربحران

اندازی گفت وگوهای ملی و  نیاز آن، راه مشارکت تمام شهروندان است و پیش
. های حذفی و گزینشی در عرصه سیاست و اقتصاد است دوری از سیاست

وفاق ملی و مشارکت همه شهروندان در اداره امور کشور که گام نخست 
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آن، لغو نظارت استصوابی و تامین حقوق شهروندی و حاکمیت ملت است، 
المللی از  تنها راهی است که نظام جمهوری اسالمی ایران را در مذاکرات بین

نچه اجماع افکار  کند و چنا بر منافع ملی برخوردار میظرفیت ایستادگی 
عمومی با تامین شرایط فوق بر پشتیبانی از مواضع دولت قرارگیرد، حتی 

های شدید خارجی نخواهد توانست در مقابل عزم ملی برای  فشارها و تحریم
کند که نهادهای حاکمیتی و  از همین رو توصیه می. توسعه کشور بایستد

وری اسالمی، ضمن توجه َبه شرایط دشوار معیشتی کارگران، مقامات جمه
معلمان و عامه زحمتکشان کشور، تحقق حقوق و حاکمیت ملت در تمامی 

ها و در راستای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود را سرلوحه  عرصه
 .ها و اقدامات آتی قرار دهند برنامه

 محمد توسلی
 دبیر کل نهضت آزادی ایران

 ١٣٩٧آذر  ١٢
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  مذهبی ها و کارگران-ملی
   اولویت برنامه هادراصالح روش خصوصی سازی 

  60 مذهبی در حمایت از اعتراضات کارگری-بیانیه جمعی از فعاالن ملی 
  
  
  
  
  
  
 

اعتراضات کارگران هفت تپه و فوالد اهواز که با رکود واحدهای تولیدی و 
واگذاری های وده، حاکی از تاخیر در پرداخت حقوق ایشان همراه ب

 و غیراصولی و عدم وجود سازوکار مناسب قانونی در خصوصی سازی
اعتراضات کارگران مطابق اصل .  داردانتقال این صنایع به بخش خصوصی

 قانون اساسی در راستای پیگیری مطالبات خویش اعم از حقوق معوقه و ٢٧
 مبانی اسالم و نه با ابطال واگذاری های غیراصولی و غیرقانونی، نه مخل

سالح همراه بوده که با برخورد امنیتی مواجه و سرکوب گردیده و خبرهای 
نگران کننده ای از بازداشت برخی نمایندگان به گوش می رسد در حالی که 
هر نوع برخورد قهرآمیز و تهدید و بازداشت کارگران معترض کارخانه 

 ٣٩ و ٣٨ و ٢٧اصل نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز خالف نص صریح 
خاطرنشان می سازد این اعتراضات و تحصن ها صنفی . قانون اساسی است
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و با رعایت اصول قانونی صورت گرفته و در قانون کار و مقاوله نامه های 
نیز این حق برای کارگران به رسمیت شناخته ) آیلو(سازمان بین المللی کار 

 .شده است
ت پاک کردن صورت مساله و انباشت برخورد امنیتی با این نوع اعتراضا

مشکالت و مسائل است نه تدبیری برای حل موضوع و تاکنون نیز 
برخوردهای امنیتی و پلیسی با کارگرانی که حقوق معوقه خود را مطالبه 
نموده اند، هیچ کمکی به حل معضالت موجود ننموده و جز تعطیلی صنایع 

، دستاورد دیگری برای کشور و عدم نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی
 .صنعت کشور به دنبال نداشته است

با استناد به اصول مصرحه قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و 
کرامت انسانی، حکومت و مسئولین دولتی ملزم به ایفای تعهدات در قبال 
کارگران و تضمین حقوق آنها می باشند و اگرچه دولت اقدام به تغییر مدیر 

خت چند ماه از حقوق معوقه کارگران هفت تپه نموده است اما عامل و و پردا
این اقدام به مانند مُسَکّنی است که در مدت کوتاهی از درد و رنج کارگران 
می کاهد و در این راستا دولت موظف است جهت رسیدگی ریشه ای به 

 قانون اساسی هیات ویژه ١٢٧اوضاع تمامی صنایع کشور، بر اساس اصل 
ناسان متخصص را جهت رسیدگی به درخواست های کارگران ای از کارش

تشکیل دهد و خواسته های کارگران را در خصوص ابطال واگذاری های 
غیرقانونی و فراهم نمودن بسترهای الزم جهت سلب مالکیت از مدیران رانتی 
و پذیرش تحقق اداره شورایی کارخانه نیشکر هفت تپه توسط شورایی از 

 نماید و با عوامل فساد و سقوط صنایع کشور برخورد کارگران را اجابت
 .قانونی مقتضی صورت گیرد

امضا کنندگان این بیانیه ضمن حمایت از اعتراضات صنفی و به حق کارگران 
نیشکر هفت تپه، فوالد اهواز و سایر اصناف کارگری، هرگونه بازداشت، 
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 داند و برخورد خشن و تهدید کارگران معترض را محکوم و بی اثر می
یادآور می شود که دولت موظف است حقوق معترضین را به رسمیت 
شناخته و تحقق خواسته ها و مطالبات قانونی کارگران و حل ریشه ای 

را در  اصالح روش خصوصی سازیمشکالت موجود در حوزه کارگری و 
 .اولویت برنامه های خویش قرار دهد

  
ابطحی، هادی احتظاظی، مهرداد احمدزاده، مهتاب احمدی، محمد افشار، حمید آصفی، محمد ابراهیم زاده، سید صابر 

سید مجید الهامی، زهره امامی، سارا امانی، مهدی امین زاده، هاشم باروتی، عبدالعلی بازرگان، سعید باقرنژاد، 
دی، جعفر حسین بحیرایی، رسول بداقی، محمد برقعی، انیسه بیات، عباس پور اظهری، مهسا پور مقرری، محمد جما

جودکی، فرانک چاالک، کوثر حضرتی گلدیانی، تقی حق بین، ولی حق شناس، حوریه خانپور، پریسا خالقی، امیر 
خرم، محمد خیرالدین، محمود داوران، شهریار دبیرزاده، معصومه دهقان، محسن رحمانی، جواد رحیم پور، یونس 

سن رضایی، فرزانه رهرو، رقیه زارع پور، مسلم رستمی، حمید رضا رسولیان، احسان رضایی، سعید رضایی، مح
زمانی، احمد زمانی، پرویز زندی نیا، حسین سربندی، علی سلطانی، جواد سلیمانی، معصومه شاپوری، الله شاکری، 
ماندانا صادقی، ملیحه صندوقداران، سید ابوذر علوی، سیده سمیه علوی، سیده مینا علوی، سیده لیال علوی، رضا 

ا غفوری، منیژه فتحی، حسن فرشتیان، عزیز قاسم زاده، پَرَن قاسمی، ماهرو قشقایی، کیارش کاظمی، علیجانی، رض
رضا کاظمی فومنی، هادی کحال زاده، حسین کربالیی، حسین کشوردوست کلتی، علی کالیی، پروین کهزادی، پانته 

مدی، محمد محمدی، حسین مدنی، آ کهنداد، بهنازکیانی، مسعود لدنی، جواد لعل محمدی، حسین مجاهد، رضا مح
، حسین میرزانیا، فرامرز نجاری، فرشاد ویـــــن موســــد حسیــــسیرضا مسموعی، احمد مظفری، 

نوروزیان، مهدی نور بخش، اکبر نوری، صدیقه وسمقی، احمد هادوی، مصطفی یاراحمدی، احمد یزدانی، حسن 
 یوسفی اشکوری
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  راناصالح طلب ها و کارگ
  "دستگاه اطالعاتیدر طلبان  سابقه فعالیت برخی از اصالح"

  
  
  
  
  
  

 شکنجه حرف هایفراکسیون امید مجلس اسالمی اصالح طلب  نایب رئیس
نایب .  را مو به مو تکرار کرد نیشکر هفت تپهیکی از نمایندگانگران در مورد 

نده ی نمای» اعترافات«رئیس فراکسیون امید برای اثبات حرف های خود به 
 و جلسه هیات منتخب این فراکسیون با مسئوالن وزارت اطالعات کارگران

 با احزاب کمونیستی در خارج ویطبق اعترافات و اسناد، : اشاره کرد و گفت
 .از کشور مراوده داشته است

هیاتی : درباره موضوع شکنجه، گفت فراکسیون امیداصالح طلب  نایب رئیس
فراکسیون امید نیز در . یل ایشان مالقات کردند و وکوراکسیون امید با ااز ف

ای با مدیرکل اطالعات استان خوزستان، وزیر اطالعات و معاون امور  جلسه
ات کردند به بررسی مسئله  مالقویزیر اطالعات و دوستانی که با مجلس و
 . پرداختشکنجه

 این نماینده ی اصالح طلب اظهارات هیات منتخب فراکسیون امید را یادآور
  شکنجه نشده است، دراو آنچه بر ما مُسجل شده اینکه :کردشد و تصریح 
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 اوشوش به اهواز زد و خوردی بین واقع در معیت دو مامور انتقال ناجا از 
گیرد، مصدومیت هم ظاهرا نشأت  که دستش باز بوده و ماموران صورت می

همه  هیات منتخب فراکسیون مقرر شد تا .گرفته از این زد و خورد است
موضوعات را مورد بررسی بیشتر قرار دهد تا به جمع بندی دقیقی 

 توسط پلیس امنیت ویات مذکور در مورد اینکه در جلس: تابش گفت.برسیم
دستگیر شده هم صحبت شد، البته وزیر اطالعات اذعان دارد مامورانی که با 

 61.دبوده انه نبودند اما از همکاران  زد و خورد کردند از کادر وزارتخانیشانا
  

  " اصالح طلبانادعاهای" از آن روی سکه
 

 از یورش گسترده به کارگران نیشکر هفت تپه و پوالد اهواز، چندی پیش
 در )که کمی بعد دستگیر و شکنجه شد (ویدئوی سخنان یکی از کارگران"

 در او. دست شد  به  تپه در فضای مجازی دست  معترض هفتکنانتجمع کار
دنبال دریافت سند ملکی   گفت مدیران شرکت تنها به  ها مییکی از این ویدئو

کرد  تپه هستند و در بخش دیگری از سخنانش تأکید می  های هفت برای زمین
او که پس از . تپه سپرده شود   اداره این شرکت باید به خود کارگران هفت

: بخوان (این تجمع و در مسیر بازگشت به خانه مورد حمله افراد ناشناس
 یکی از روزنامه های ایران قرار گرفت، در گفتگو با ) والییت پروردگاندس
تپه هستم که در جمع کارگرانی که  من یکی از کارگران شرکت هفت: گوید می

. هایی کردم که حرف دل کارگران بود به وضعشان اعتراض دارند، صحبت
کت هایمان حر  حدود ساعت پنج بعدازظهر با اتوبوس سرویس به سمت خانه

وقتی از ماشین پیاده شدم، . شدم  من در میان راه باید پیاده می. کردیم
ام توقف کردند و یکی از سرنشینان که   ناگهان دو خودرو در نزدیکی

 دستم راضربه قمه بازوی . را پوشانده بود، با قمه به من حمله کرد صورتش
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شنیدم   میزدن زنان عابر را   من گیج شده بودم و فقط صدای جیغ. شکافت
. آیند  اند و با تفنگ و قمه به سمتم می   که دیدم سرنشینان دیگر هم پیاده شده

مهاجمان از . ها پناه ببرم  داران و همسایه  به سمت خیابان دویدم تا به مغازه
ها صدای فریادم را   کردند اما وقتی همسایه  پشت به سمتم سنگ پرت می

مهاجمان بعد از شلیک تیر  بیرون آمدند، ها  ها و خانه  شنیدند و از مغازه
هایشان را با گِل پوشانده بودند و   پالک ماشین. هوایی از محل فرار کردند

شانس . مردم من را به بیمارستان رساندند. نفهمیدیم چه کسانی هستند
پس  .آوردم که کاپشن پوشیده بودم و ضربه قمه به استخوانم نرسیده بود

 تپه این بار در اعتراض به حمله صورت  در هفت کارگران معترض از آن
گرفته به همکارشان تجمع کردند تا مشخص شود این افراد با دستور چه  

  به این کارگر هجوم آورده) والییکدام یک از دست پروردگان: بخوان (کسی
 62".اند 

 
  :دنقمه کشان و سرکوبگران چه کسانی بود

  نیز و، به ویاه بعد از قمه کشی چند م، کارگرنمایندهاین  از گفته های
   گردیدادگان پ، پس از اعتصاب ها کهپوالد اهوازداده هایی از کارخانه 

 
روزی که ناعادالنه در بازداشت وزارت اطالعات بودم مصائب و  ٢۵ در

من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خالص نشدم و برای رهایی  رنجهایی بر
اول اینکه در :. ام، دو پرسش داروهای اعصاب و روان پناه آورده از آنها به

بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر  روزهای اول
 ساعت در سلولم از جایم نمی توانستم تکان ٧٢تا  مشت و لگد گرفتند که

حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجزآور  بخورم و آنقدر زده بودند که
دوماه از آن روز سخت در دنده های  و امروز پس از گذشت تقریبابود 
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جالب اینکه . احساس درد میکنم شکسته ام، کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم
بنده و خانم نامیدند اما به  شکنجه گران خود را سرباز گمنام امام زمان می

ک می ایشان را هم کت قلیان انواع اقسام فحش های رکیک جنسی می دادند و
نمیدانم چه بر  ،زدند اما از شکنجه ی جسمی بدتر، شکنجه های روانی بود

میلرزد،  سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دستهایم
 منی که زمین زیر پایم میلرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده

ی ها بودم و هنوز با وجود قرص های اعصاب و روان گاهی دچار حمله
  .روحی و روانی می شوم شدید عصبی

  
  "پوالد اهواز"پادگان 

 
 ١٣٩۵آغاز اعتراضات ما کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران درسال  از

از احضار و تهدید فعاالن . اکنون شاهد اتفاقات گوناگونی بوده ایم تا به
های امنیتی گرفته تا جلوگیری  توسط مدیران حراست و دستگاه اعتراضات

این اتفاقات . همکاران به شرکت؛ بازداشت، زندان و شکنجه  ورود برخیاز
. ادامه حق خواهی کارگران شریف گروه ملی فوالد نگردید اما هرگز مانع از

وحشیانه و غیرانسانی حرکت اعتراضی مان و  اکنون به دنبال سرکوب
دن حامیان مافیا ظاهرا بدنبال عملی کر بازداشت و گروگانگیری های اخیر؛

تا با ورود افراد مناسب دیده  نقشه های شوم دیگری هستند و فرصت را
 ارعاب و امنیتی کردن نظامی از یک نهاد نظامی خاص به شرکت و تهدید و

کشاندن همیشگی  فضای کارخانجات، سناریوی بعدی خود یعنی به تعطیلی
فوالد از یک ملی  با تبدیل گروهاکنون آرام آرام . گروه ملی فوالد را رقم بزنند

های امنیتی و  مجتمع عظیم تولیدی به یک پادگان نظامی تحت تسلط دستگاه
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کارگران   قصد دارند به گمان خود شکست را بر اراده های پوالدین ماقضایی
  . رو باشیمباید با هوشیاری کامل مراقب اتفاقات پیش. تحمیل سازند

  
  63"عاتیطلبان در دستگاه اطال اصالحسابقه فعالیت برخی از "

  
 دانشجویی گاهنامه برگرفته از ،"بازخوانی قتل های زنجیره ای"ر گزارش د

: دیمطلبان می خوان اصالح برش دولتمندی یامیر کبیر، پیرامون رویدادها
طلبان در دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی  سابقه فعالیت برخی از اصالح"

ها هیچگاه به سالهای  ها و پیگیری در دهه شصت سبب شد که دامنه افشاگری
اوج درگیری سیاسی و بعضاً نظامی  این سال ها .دهه شصت کشیده نشود

های اپوزیسیون بود و طی آن صدها نفر از اپوزیسیون  حاکمیت و گروه
زندانی، شکنجه و اعدام شده و دهها نفر از مقامات جمهوری اسالمی نیز 

 مطبوعات .دهای اپوزیسیون ترور و کشته شدن توسط برخی از گروه
هایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی  طلب تنها به افشای قتل اصالح

طلب خصوصاً از  مطبوعات اصالح.  پرداختند،رفسنجانی روی داده بود
به شدت  64 1 ١٣۶٧نزدیک شدن به واقعه اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 

  ."کردند پرهیز می
                                                           

شتار دلخراش          1 ن ک ارٔه   «:  داده هايی پيرامون اي شتار دسته        درب ٔه ک دانيان سياسی در         علت و زمين جمعی زن
شر شده            ها، پژوهش   ، جستارها، سخنرانی  ١٣۶٧تابستان سال    سياری منت شاگرانٔه ب ناد اف ه جايی     ها و اس د ک ان

شتار   . گذارد دهی آن باقی نمی  اين کشتار دهشتناک و چگونگی سازمان   برای شک و شبهه دربارٔه دليل      ن ک اي
روزی    "ه و مفتضحانه سياست     در پی شکست زبونان    ود        " جنگ، جنگ تا پي م ب ی و سران رژي سياست  . خمين

ه      ی در جبه وان ايران زار ج دها ه شتار ص ه ک گ، ب ٔه جن ی ادام ِد مردم اعی و   ض ب اجتم ا و تخري ه
اخت يهن   زيرس م از م شی مه صادی بخ ای اقت د ه ر ش ان منج دهای   . م ه از پيام شور، ک ر ک اکم ب اع ح ارتج

زون شکست و رسوايِی هرچ    ه خويش را      ه ف ر حکومتی ک ين    "ت ر زم دا ب دٔه خ ين   می " نماين ست، و همچن دان
ه  دن پاي رزان ش ه ل وف ب يدن    وق ه نوش ی را ب ه خمين دارش ک ای اقت ِر صلح "ه ام زه ه" ج ت، ب دت  واداش ش

دادگر قضايی و امنيتی جمهوری                  وای بي دان        سراسيمه و هراسناک شده بود، جالدان ق ه زن های    اسالمی را ب
دام   يل کرد تا در مدتکشور گس ه     زمانی کوتاه ـ که با اق روه جنايتکاران حرف ای و داعش در عراق و    های گ

ل         وم را قت ن مرز و ب دان اي رين فرزن ن از بهت د   سوريه شباهت بسيار دارد ـ هزاران ت ام کنن وار صوتِی   .ع  ن
دانيان سياسی       ياد آيت  آميز زنده  سخنان عتاب  شتار زن ا عامالن ک ه از سوی سران      -اهللا منتظری ب شتاری ک ک
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  شاهی ها و کارگران
 65 پیش آمد"۵٧داد شوم انقالب رخ"نچه پس از آ 

  
  
  
  
  

این روزها، همزمان با دور جدید اعتصابات کارگران واحدهای صنعتی در 
تپه و فوالد اهواز در استان  بخصوص صنایع نیشکر هفت-نقاط مختلف ایران

 اطالعاتی از مدیران و مالکان واحدهای مورد اعتصاب به -خوزستان
های سراسر فساد و تباهی این طبقه  نامهها درز کرده که نشاندهنده بر رسانه

 .جان کشور است نوظهور برای نابودی صنایع نیمه
تبهکار این ) بخوانید غاصبان(حد و مرز مالکان  شک نیست که حرص و آز بی

واحدهای تولیدی در شرایط نابسامان این صنایع نقش پررنگی دارد اما بیش 
انتخواران حکومتی و  شیعی این ر-از حرص و آز فردی، بینش اسالمی

                                                                                                                             
ازمان م س ه رژي ود  دهی و ب ده ب را ش ی اج ستقيم خمين تور م ال -دس د و در داخل و ١٣٩۵ و در س شر ش  منت

ه            -خارج کشور بازتابی گسترده يافت       ارزان راه آزادی را ب ا مب م در برخورد ب وضوح   ، شيؤه عملکرد رژي
ت رار داد و جناي ارعمومی ق ران در معرض داوری افک شگی س ردپي کارتر ک م را آش ای .  رژي سٔه آق در جل
دان ه زن م ب روه مرگ اعزامی رژي ا گ اريخ  منتظری ب ا در ت اه ٢۴ه د از١٣۶٧ مردادم ارت بودن ه عب : ، ک

ام                      دی، در مق ت؛ مصطفی پورمحم حسينعلی نيری، در مقام حاکم شرع وقت؛ مرتضی اشراقی، دادستان وق
ن، و  دان اوي دٔه وقت وزارت اطالعات در زن شور، منتظری نماين تان ک اون وقت دادس سی، مع راهيم رئي اب

زرگ        اعدام ه را ب ه در جمهوری            های صورت گرفت د ک ايتی نامي رين جن ان      ت ا آن زم اسالمی از اول انقالب ت
د و            ۵٠خواهم    می: "انجام شده، و خطاب به حاضران جلسه گفت        ی قضاوت نکنن  سال ديگر برای آقای خمين

ه  ) گستاخ(ريز، َسفاک و َفتاک  ونبگويند آقای خمينی يک چهرٔه خ   ود و ب زرگ     ب ن ب ايتی    نظر من اي رين جن ت
ا حاال در جمهوری      ا را محکوم می        که از اول انقالب ت اريخ م د  اسالمی شده است و در ت شما را در  ... کنن

 .»نويسند می" آينده جزِء جنايتکاران تاريخ
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شاید . ، مسبب فجایع جاری در صنایع کشور شده استداران قالبی سرمایه
  .تر کند نگاهی به گذشته و مقایسه آن با زمان حال، این موضوع را روشن

دشمنی ارتجاع سرخ و سیاه با تکنوکراسی مسلط در دوران پهلوی موجب 
 هرچند -وشنفکران چپگراشد که بازوهای این دو ارتجاع یعنی بازاریان و ر

گرایی و   در دشمنی با پهلوی-شدند به لحاظ طبقاتی رقیب هم محسوب می
ای برای  صنعتگران و تولیدکنندگان برآمده از آن، متحد شده و از هر وسیله

ها و  انواع دروغ. آسیب زدن به صنایع نوپای بخش خصوصی استفاده کنند
ارآفرینان موفق دوران پهلوی، شایعات مربوط به فساد صاحبان صنایع و ک

 .شد از سوی این دو بازوی ارتجاع ساخته و در جامعه پخش می
 بر سر تولیدگران و کارآفرینان بخش ۵٧رخداد شوم انقالب نچه پس از آ

سازی ارتجاع سرخ و سیاه  خصوصی آمد، ثمره چندین سال توطئه و پرونده
مصادره اموال، .  بوددوست دوران پهلوی علیه این بخش خدمتگزار و میهن

دستگیری و حتی قتل و اعدام صاحبان صنعت و سرمایه، از همان روزهای 
کوتاه زمانی پس از آن، صنایع مصادره شده به . نخست انقالب آغاز شد

دهی و ورشکستگی  ی زیان  به ورطه واسطه نادانی و فساد مدیران دولتی
بخشی از فرقه تبهکار این وضعیت به مرور زمان فرصتی را برای . افتادند

های تابعه آنها،  سازی این صنایع و شرکت فراهم کرد که به بهانه خصوصی
انگیز، آنها را تقریبا مجانی به مالکیت خود  با انواع ترفندهای کثیف و مفسده

داری چپاولگر شیعی  توان نمایندگان سرمایه این جماعت را می. در آورند
 .نامید

ران چپاولگر به سنت مسلمین صدر اسالم، به همه دا از آنجا که این سرمایه
کنند، بنا به  اموال و منابع کشور به چشم غنیمت حاصل از جهاد نگاه می

مدت  گذاری طوالنی ای به تولید یا سرمایه  شیعی عالقه-همین سنت اسالمی
بخشی از این چپاولگران، پس از به مالکیت در . ای ندارند در هیچ عرصه



     الیه بندی ها و رده آرایی های نوین اجتماعی
 

95

ای، در اسرع وقت اموال منقول و غیرمنقول  ادرهآوردن صنایع مص
های وابسته به آنها را به پول نزدیک کرده و غیب  کارخانجات و شرکت

تر این شیعیان پاکیزه اما بجای فروختن اموال  بخش رندتر و رجاله. شوند می
های واگذارشده، این اموال را به عنوان وثیقه در قبال  کارخانجات و شرکت

های خصوصی و دولتی   چند برابر ارزش آن اموال، در گرو بانکهایی با وام
ای و همچنین  ها به ارز و سایر کاالهای سرمایه گذاشته و با تبدیل این وام

بازی در بازار بورس و سرمایه، به بهای نابودی زندگی هزاران کارگر  سفته
. یابند یای دست م  و افسانه های بادآورده و آسیب به اقتصاد کشور، به ثروت

آور، دو بار اموال عمومی را غارت  این گروه دوم در واقع با وقاحتی شگفت
ها و صنایع دولتی با ترفند  نخست با باال کشیدن کارخانه. کنند می

ها با گرو گذاشتن این صنایع  سازی، و سپس چاپیدن منابع بانک خصوصی
 !ها شده نزد بانک به اصطالح خصوصی

ای، طی دو دهه اخیر، اکثر قریب به اتفاق صنایع  با چنین رفتار و رویه
فرقه تبهکار، عامدانه و با . دار و قدیمی کشور غارت گردید و نابود شد ریشه

پشتوانه ذات چپاولگر و غارتگر اسالم شیعی، اندیشه کارآفرینی و تولیدگری 
دار  را از اقتصاد ایران برانداخت و دزد چپاولگر شیعه را جایگزین سرمایه

 .لد ایرانی نمودمو
  

   بر سر دالرهای نفتیبرون مرز و دیگران در "شاهی ها" درگیری
   جنبش کارگریهمزمان با بالش

  
ضبط اموال حکومت اسالمی و در اختیار مخالفان حکومت قرار موضوع 
 که آقای رضا پهلوی آن را مطرح کرده اند و موجب توسط امریکادادن آن 

 طبیعتا از نظر قانونی و ارائه ی بحث و جدل های بسیاری شده است،
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راهکارهای عملی، موضوع ساده ای نیست و متخصصان در رشته های 
مختلف و تصمیم گیران در رده های قانونگذاری و قضایی باید به آن 

  66.بپردازند و این موضوع را از مرحله ی طرح به مرحله ی اجرا برسانند
  

   چه می گوید؟"یکارآفرینان موفق دوران پهلو"تاریخ درباره 
  
درندگان «های ناشی از آن میدان وسیعی برای  م جهانی و فالکتجنگ دو"

 های ابتدایی توده کمبود مواد غذایی و نیازمندی. باز کرد» انباشت بدوی
مردم، از نان گرفته تا قند و چای، و گرانی وحشتناکی که پدید آمده بود، به 

. مدت کوتاهی بار خود را ببندندمشتی کالش و دزد و دغل امکان داد که در 
خود قند و شکر تحویل گرفتند و در » رعیت«ها نفر  مالکین به حساب میلیون

ها به جیب  بازار سیاه به چند برابر فروختند و از احتکار خواروبار میلیون
دزدی مشتی تازه به دوران رسیده از انواع معامالت مشکوک از قبیل . زدند

 - جنگ ضدفاشیستی فرستاده شودٔبایست به جبهه  که می-الستیک اتومبیل
 آمریکایی و احتکار کبریت گرفته تا دایر کردن  یو وارد کردن لباس کهنه

شبه ره صدساله پیمودند و  عشرتکده برای افسران و سربازان آمریکایی، یک
های پر از اسکناس و طال  از این جنگی که در کشور ما جریان نداشت با کیسه

د و در دستگاه اقتصادی و پایگاه قدرت دولتی به مقامات واال بیرون آمدن
ها و رجال اقتصادی و  اکنون از شخصیت همین حضرات هم. رسیدند
آن روزها » اوضاع مغشوش« و بیش از همه از داران بزرگ کشورند سرمایه

ها روپوشی جنایات خود و مقصر   قاعدتاً منظورشان از این ناله.نالند می
 ایران است که توانست دهقانان و کارگران را برای ٔزب تودهجلوه دادن ح

دفاع از حقوق خویش متشکل کند و میدان را برای این غارتگران تا حدودی 
  67".محدود سازد
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   و کارگران"قومی ها"

  68روشن و خواست هایی  به پرسش هاناروشنپاسخ هایی 
  
  
  
 
  
  
 

ه روز، بــا یــورش اعتــصاب و اعتــراض کــارگران هفــت تپــه، پــس از چهــارد
نیروهای یگان ویـژه اعزامـی از اهـواز مواجـه شـده و نماینـدگان کـارگران،                  
آقایان اسماعیل بخشی و محـسن آرمنـد بوسـیله نیروهـای امنیتـی دسـتگیر                

این درحالی است کـه کـارگران هفـت تپـه بـرای احقـاق حـق خـود بـه                   . شدند
ق معوقـه و    انـد کـه شـامل پرداخـت بـیش از چهـار مـاه حقـو                  ها آمده   خیابان

 .باشد همچنین در اعتراض به خصوصی سازی هفت تپه می
در روزهای اخیر ضمن پیوستن کارگران فـوالد اهـواز و همچنـین کـارگران               
. اخراجی کاغـذ پـارس، معلمـان نیـز در اعتـصاب کـارگران حـضور داشـتند                 

مــدارس شــهر شــوش یکپارچــه تعطیــل و بازاریــان نیــز مغــازه هــا را بــرای 
 .ران تعطیل کردندهمبستگی با کارگ

هـای جمعـه و شـنبه در شـهر شـوش،               حضور زنان و جوانان در راهپیمـایی      
انـد،   ها و شعارهایی که طـی تجمعـات چنـد روز گذشـته بیـان شـده          سخنرانی
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های آنان در نبردی نابرابربرای   نشانگر اراده وعزم راسخ کارگران و خانواده      
 .احقاق حقوق عادالنه خود می باشد

یران جمهوری اسالمی در حالی با فقر و گرسنگی دست و پنجـه  کارگران در ا 
کنند که اختالس گران با خیال راحت، و با چپاول ثروتهای این کشور،               نرم می 
این حکـومتی   . کنند  های خود در خارج منتقل می       های ملی را به حساب      سرمایه

است که در طول عمر چهل ساله با دغلکاری و فریـب اسـم خـود را حکومـت                   
تــضعفان نامیــده، امــروز یگــان ویــژه ســرکوب را بــه ســوی بخــشی از   مس

محرومترین قشر ایـن مملکـت بـسیج مـی کنـد و بـا دسـتگیری و زنـدان بـه                      
 .خواسته های برحق آنان پاسخی خصمانه میدهد

اعتصاب و اعتراض کارگران، حـق آنهـا در راه کـسب مطالبـات و مقابلـه بـا                   
م ضد مردمی، سرکوب، به جای      پاسخ رژی . هرگونه زورگوئی و اجحاف است    

رعایت حقوق کارگران و دستگیری نمایندگان آنها، به جای رعایت حق تشکل            
 .مستقل آنان است

رهائی از این وضعیت، نیازمند مبارزه عمومی، تشکل و سازمان یابی مستقل            
صــنفی، مــدنی، اجتمــاعی کــارگران و زحمتکــشان و دیگــر اقــشار جامعــه، و 

هـای مبـارزاتی مـی        هادهای مـستقل در همـه عرصـه       همبستگی و هماهنگی  ن    
 .باشد

هـای کـارگران هفـت تپـه و           ما ضمن پشتیبانی کامـل از مبـارزات و خواسـته          
حرکت اعتراضی آنها، خواهان آزادی همـه دستگیرشـدگان اعتراضـات اخیـر              

های   بوده و هستیم، ونسبت به این موج سرکوب هشدار داده و از همه وجدان             
هان، می خواهیم به هرشکل و در هر سطح ممکن، واکـنش            بیدار در سراسر ج   

هـای آنـان، از       نشان داده و ضمن پشتیبانی و همیاری با کارگران و خـانواده           
 .های سرکوب رژیم فروگذار نکنند هیج اقدامی برای افشای سیاست

 حزب دمکرات کردستان ایران
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  بیرلیک-اتحاد دمکراتیک آذربایجان 
 ت و الئیک ایرانجنبش جمهوریخوهان دموکرا
 حزب تضامن دمکراتیک اهواز

 حزب دمکرات کردستان
 حزب کومه له کردستان ایران

 حزب مردم بلوچستان
 کومه له زحمتکشان کردستان

 سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
 شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

 2018  نوامبر١٨  - ١٣٩٧آبانماه  ٢٧
 

 کنیم یری نمایندگان آنان را محکوم میسرکوب کارگران هفت تپه و دستگ
 و  معاون اول مسئول اجرایی حزب دمکرات کردستان ایرانی در کوران جنبش کارگری باگفتگوی

 69 حزب کومه له کردستان ایراننماینده ی
 

با توجه به این که در سند همکاری مشترک ده جریان بـر اصـالح               : پرسش
شـده اسـت، در برنامـه عمـل         ناپذیری کلیت رژیم جمهوری اسالمی تاکید       

شما مبارزه ی اقشار مختلف مردم و فعاالن حقوق صنفی برای دسـتیابی             
 به مطالبات دمکراتیک چه جایگاهی دارد؟

 در این سند به درسـتی بـر اصـالح ناپـذیری رژیـم               :حزب دمکرات کردستان  
جمهوری اسالمی ایران تأکید شـده اسـت و ایـن امـر تناقـضی بـا حرکتهـای                   

خواست اعتراض کنندگان از اقشار مختلف مردم       . یر یا آتی ندارد   اعتراضی اخ 
 کـه حـق مـسلم و حتـی          مطالبات صـنفی و احقـاق حقوقـشان       ایران بعضأ در    

حسب قوانین جمهوری اسالمی قـانونی هـستند امـری اسـت کـه بایـد تـأمین             
عالوه بر این در همین حرکتهای اعتراضی سال گذشته و امسال همین            . شوند
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خـی مطالبـات صـنفی، شـعارهای زیـادی علیـه رژیـم جمهـوری                تأکید بـر بر   
 مطالبات صنفی این بخش از اقشار مردم      . اسالمی در تمامیت آن سر داده شد      

چه در شرایط کنونی تحقق پذیر باشند که بعید بنظر می رسد چـه بـی پاسـخ                  
ــند   ــد در س ــژه    ١٠بمانن ــاه وی ــران از جایگ ــده ای ــان سیاســی و در آین  جری
 .بودبرخوردار خواهد 

البته ما تالش خواهیم کرد که بیشترین نیروی        : حزب کومه له کردستان ایران    
انسانی ممکن در امر سرنگونی و برچیـدن نظـام جمهـوری اسـالمی شـرکت                
فعال داشته باشند، اما برچیدن جمهوری اسالمی یعنی چه؟ آیا تنها یـک قیـام               

خاتمـه دهـد یـا      مسلحانه می تواند به حیـات یـک نظـام توتـالیتر و دیکتـاتور                
جنبشهای اجتماعی نیز، مانند تونس و مصر، می توانند حاکمیتی را سـرنگون             

، اقتـصادی و    سـی تمامی عرصه هـای سیا     کنند؟ کومله مبارزه ی مردم را در      
 و بخشی از مبـارزه در جهـت خاتمـه دادن بـه حیـات                صنفی حق مسلم مردم   
 .رژیم ارزیابی می کند

ی سیاسـی بـدون درنظرگـرفتن       به نظر می رسـد هـیچ پـروژه          : پرسش
سیاستی متکی بر عدالت اجتماعی که به خواست های کـارگران و طبقـات              
فرودست جامعه ایران توجه داشته باشد، نمی تواند به یک سیاسـت ملـی              

این روزها ما شاهد اوج گیری مبارزات کـارگران و معلمـین در             . فرا بروید 
 برنامه ی شما در این      .ایران با خواست های مشخص عدالت طلبانه هستیم       

زمینه چیست؟ چگونه و تا چه حد از خواسـت هـای مـشخص کـارگران و                 
 معلمان در ایران حمایت می کنید؟

 جریـان سیاسـی و تفاهمنامـه منتـشره بـر            ١٠ سند   :حزب دمکرات کردستان  
 تـدوین شـده     عدالت اجتماعی و توجه به خواست و حق اقـشار جامعـه           مبنای  

واند دمکراتیک و عدالت خواهانه باشد اگر بـه ایـن           است هیچ پالتفورمی نمی ت    
 .امر مهم کامأل باورمند و با برنامه نباشد
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ما که طرفدار برپائی جنبشهای عظیم اجتماعی       : حزب کومه له کردستان ایران    
برای برچیدن نظام دیکتاتوری دینی هستیم، از مبـارزات آنـان حمایـت جـدی               

وق و دستمزد بیـشتر آنـان و از رفـاه و    قانون کار عادالنه، از حقمی کنیم، از    
 . پشتیبانی می کنیمبیمه و معیشت بهتر و باالترشان
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   نگرشی به
   کارگری های پیشینجنبش
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+  
  192970اعتصاب کارگران نفت جنوب  
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  72)اصفهان( "منچستر ایران"  شورش و71 نفت جنوباعتصاب دپیام
 1 رضاشاهی"قانون سیاه"قانون ضدکمونیسم یا 

  
                                                           

ه    1931اعتصاب کارگران نفت در سال        1 ران   " ب شيد و کمی پس از آن،        ) فهاناص " (منچستر اي انون  "ک ق
  . از مجلس رضاشاهی گذشت" سياه
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  1 گیالن و آموزه ها جنبش 73، تاریح ایراننخستین شوراها در
  

  
                                                           

دنبال کننده ی سازمان های پراکنده و ناپراکنده ی سوسيال دمکراتی بود ) عدالت(  حزب کمونيست ايران 1
  . که بويژه از زمان انقالب مشروطه با نشيب و فرازهايی به کار آغازيده بودند
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  74چگونه پدیدار شددرخاورمیانه کارگری بزرگترین اعتصاب 
سینه به سینه استعمار  در صنایع نفت  در خوزستان بود که طبقه کارگر متشکلجنبشقطه عطف ن

چنانچه دولت اجازه دهد، شورای متحده قادراست امنیت و دمکراسی ": از نامه کارگران. انگلیس ایستاد
یده بود آری طبقه کارگر با سازماندهی کارگری خود به آنچنان قدرتی رس. "خوزستان را تامین نماید

  .که می توانست امنیت را در نبود پلیس فراهم کند

  
  
  
  
  
  
  

رژیم پهلوی برای شکست دادن روند قدرتمندی طبقه کارگر با همدستی 
 با ،ضد منافع ملی و غارت هرچه بیشتر ثروت ایران آمریکا و انگلیس بر

  مرداد تا بیست و هشتینان همدست شد و به نوکری خود از کودتایا
.  هنوز هم در شبکه های ماهواره ای افتخار می کنند و هفت،سال پنجاه

را عده ای بی سروپا، خس و خاشاک و مزدور  این نوکران سرمایه داری ما
ما نخواهیم . و خائن می نامند که بر علیه غارتگری شان به پاخاسته ایم

گذاشت ثروت کشورمان بازیچه دست عده ای نوکر سرمایه داری به یغما 
 از منافع ملی مان که همان منافع کارگریمان است دفاع و حراست ما. برود

ما نخواهیم گذاشت نان فرزندانمان به دست عده ای انگل که . خواهیم کرد
بیش . کاری جز داللی برای سرمایه داری بین المللی ندارند، دزدیده شوند
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از یکصد سال است که ما را به نام جاسوس، خائن، نوکر اجنبی، برهم 
ما ! اما چه باک. نده نظم و امنیت اخراج، زندانی و در نهایت می کشندزن

دست از تالش خود برای میهنی آباد و مستقل و کارگری برنخواهیم 
امروز تاریخ در مورد رضاخان، محمدرضا پهلوی، قوام السلطنه، . داشت

فاتح، مصطفی فاطمی سرکردگان شرکت استعماری نفت انگلیس 
از آنان به مثابه شریرترین وطن فروشان نام می برد قضاوتش را کرده و 

این عقب مانده های فکری که . و بر مزار علی امید، رضا روستا، گل می نهد
 هنوز هم در ،کشورشان در چمدان ها و حساب های بانکی اشان است

خواب ماهوراه ها و رسانه های داخلی با همکاری موسی غنی نژادها 
حرکت تاریخ را می شود کند . روزی را می بینندنابودی علی امید های ام

آگاهی و عشق به آزادی، عدالت . کرد، اما نمی توان به عقب برگرداند
 .اجتماعی و بهبودی زندگی زحمتکشان را نمی شود کشت و یا زندانی کرد

  
***  
 

با تاسیس شورای متحده مرکزی زحمتکشان ایران در بهار سال 
طح باالتری از اتحاد دست یافت و در این جنبش کارگری ایران به س1323

سطح با کارفرمایان بزرگ از جمله شرکت انگلیسی نفت در جنوب، خاندان 
. پهلوی و سرمایه داران صنعتی و خدماتی به مقابله و رودررویی پرداخت

 تیر و در اعتصاب کارگران شرکت انگلیسی نفت 23اوج این کشمکش در 
دولت وقت ایران و استعمارانگلیس گزارشاتی  1325ازاوایل سال . پدیدار شد

 فقط در 1325در اول ماه مه . از قدرتمند شدن زحمتکشان دریافت می کردند
 هزار نفر در راهپیمایی روز کارگر شرکت کردند و سخنرانی رضا 60تهران 

روستا رهبر شورای متحده مرکزی از رادیو به مناسبت اول ماه مه  پخش 
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ارگر در سراسر ایران با رهبری شورای متحده در هزار ک300بیش از. شد
راهپیمایی روز اول ماه مه شرکت کردند و این یک قدرت نمایی طبقه کارگر 

  .در برابر استعمار و دیکتاتوری بود
نقطه عطف این راهپیمایی در خوزستان بود که طبقه کارگر متشکل در 

اهپیمایی درر«: صنایع نفت سینه به سینه استعمار انگلیس ایستاد
ساعت کار، افزایش دستمزد،  8 خوزستان، سخنرانان خواستار11/2/1325

یک . بهبود وضع مسکن، حقوق روزهای جمعه، تدوین قانون جامع کار شدند
سخنران زن، نفت را مروارید ایران خواند و انگلستان را متهم کرد که برای 

ز شرکت ایران و  سگها بیشتر از مزد کارگران خرج می کند وخلع ید اخوراک
کنسول بریتانیا در خرمشهر هشدار داد که دراین . انگلیس راخواستار شد

مراسم سخنگوی زنان نه تنها تقاضای یک قانون کار جامع متشکل از 
پرداخت برابر برای کارمساوی رامطرح کرده، بلکه خواستار ملی شدن نفت 

 . است»شده
عتصاب سراسری کارگران بعد ازاین راهپیمایی و واکنش انگلیسی ها، ا

لکوموتیو بدلیل فحاشی سرپرست انگلیسی به کارگران آغازقدرت نمایی طبقه 
 روز بعد اعتصاب کارگران نفت 3در پی این اعتصاب . رقم زدکارگر را 

اضافه دستمزد، ساختن خانه برای کارگران، تهیه دکتر و «:آغاجاری برای
 .آغاز شد» د روز جمعهقابله و درمانگاه برای کارگران، پرداخت مز

 فروردین در نامه فرمانداری نظامی آبادان به وزارت 26بی دلیل نبود که از 
 - صفوی- ناطقی- علی امید-فرهاد فالحتی: از سخنرانی افراد زیر.کشور
 عبداله زاده،درمعابر،مساجد ومحل کارگران - دشتی پور- نیک زاد-مصلح

ان کارخانه های تقطیر و قیر  نفر از کارکن350روز بعد . خودداری شود
. دپاالیشگاه برای همدردی با کارگران لکوموتیو به این اعتصاب پیوستن

هشت طی مذاکره رهبران شورای متحده آبادان با مدیران شرکت  اردیب18در
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دستمزد روزهای اعتصاب بطور کامل پرداخت « :انگلیسی نفت موافقت شد
، و اعتصاب پایان »بیخ شود شود و سرپرست انگلیسی به جای اخراج، تو

 .یافت
باتصویب این . درهمین روز قانون کار توسط هیات وزیران مصوب شد

حداقل دستمزد براساس قیمت های محلی موادغذایی تعیین شود، « قانون 
مقررشد، استخدام کودکان ممنوع شد، ساعات کارروزانه هشت ساعت 

له روزکارگر را روز تعطیل از جمپرداخت حقوق روزهای جمعه و شش 
چهار . ».اجرایی کند و به اتحادیه ها اجازه تشکل و مذاکره با مدیریت را بدهد

 از کوشندگان روز بعد در آذربایجان، حکومت ملی به رهبری پیشه وری یکی
 ساعت کار 8«:قدیمی جنبش کارگری ایران، اولین قانون کار تصویب شد که 

ی نیم ساعت زودتر کار خود را در روز، کارگران بیسواد جهت سواد آموز
درصد اضافه دستمزد تعیین شد، مرخصی  50تعطیل کنند، اضافه کاری با 

ساالنه پانزده تا یکماه مقرر شد، پرداخت دستمزد روزهای تعطیل یا 
 میشود، هرگاه کارخانه به روزهایی که به دستور کارخانه دار کارمتوقف

ون است تعطیل شود کارگران سبب اوضاعی که از کنترل کارخانه دار بیر
کارگران بیسواد اجازه داشتند نیم . نصف دستمزد را دریافت خواهند کرد

ساعت زودتر کار خود را ترک کنند، تا در کالسهای مبارزه با بیسوادی که 
 .یابند» یکساعت تشکیل می شد حضورروزانه 

ری  اعتصاب سیزده روزه ده هزار کارگر نفت آغاجا22/2/1325در تاریخ 
این اعتصاب .  شرایط سخت کار و کمی دستمزد شروع شددراعتراض به

خواسته های کارگران . خدمتکاران منازل کارمندان انگلیسی را نیز دربرگرفت
توزیع بهتر یخ و آب آشامیدنی، اعزام یک یا دو نفر ماما و سایر خدمات «:

بی نفت کارگران اعتصا. بود» بهداشتی، پرداخت ویژه برای مشاغل دشوار
رفتار عادالنه با آنها شدند و می خواهند کمپانی طبق « جنوب خواستار
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سه روز بعد کارگران اعتصابی آغاجاری توسط نیروی . »قرارداد رفتار کند
بدنبال اعتصاب کارگران . نظامی محاصره شدند تا آب و غذا به آنان نرسد

 آغاجاری دوخته نفت آغاجاری، مطبوعات اعالم کردند که تمام ایران چشم به
  .است

حمایت بی دریغ شورای متحده زحمتکشان ایران و سندیکاهای کارگری 
 29در . باعث پیروزی شورای متحده خوزستان در این اعتصاب بود

 صنعت نفت آغاجاری بدنبال مذاکره با اردیبهشت پایان اعتصاب کارگران
ان شورای دولت مجبور شد با نمایندگ. هیات اعزامی دولت  اعالم گردید

. متحده خوزستان به مذاکره بنشیند و خواسته های کارگران را قبول کند
به جای اخراج کارگر، از حیف ومیل عمال خود «:کارگران اعالم کردند

جلوگیری کنید، هر جا که کارخانه ها به مشکلی برخورد می کنند، تقلیل مزد 
 دستمزدهای پیشنهاد می کنند در حالی که متخصصان خارجیکارگران را 

اما شرکت غاصب نفت حضور نمایندگان » .بسیار زیادی دریافت می کنند
کارگری را برای خود سرشکستگی می دانست، از تعهدات خود سرباز زد 

 اردیبهشت کارگران آغاجاری شرکت نفت به اعتصاب یازده روزه 31ودر
 .خود ادامه دادند
بان انگلیسی خود بودند  خوزستان که گوش به فرمان اربااستاندار و پلیس

در اول خرداد به کارگران اعتصابی نفت آغاجاری توسط پلیس یورش برده 
حمایت . و باعث کشته شدن عده ای ازکارگران زن و مردکارگر شدند

کارگران نساجی های اصفهان و راهپیمایی کارگران تهرانی و کارگران 
فت جنوب ساری که حقوق یک روز خود را جهت اعانه به کارگران ن

حاضرند اثاثیه خود را به فروش برسانند و برای « :اختصاص داده و گفتند 
بار دیگر مدیران شرکت نفت را به عقب نشینی » کارگران آغاجاری بفرستند

 .واداشت
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دستمزد دوران اعتصاب پرداخت «:  خرداد پذیرفت4شرکت انگلیسی نفت در 
یابد، شرکت نفت مقررات  ریال افزایش 35شود، حداقل دستمزد روزانه به 

اما سرسپردگان انگلیسی نمی توانستند . »الیحه قانون کار جدید را رعایت کند
بپذیرند که کارگران این چنین قدرتمندانه در برابر غارتگری های آنها ایستاده 

در تلگراف علی امید رهبر شورای متحده . نشینی کنند و آنها را وادار به عقب
رفیق «: گفته شده که 19/3/1325ر به تاریخ خوزستان به نخست وزی

آشوری و مهراب دبیر اول معشور به تحریک عبدالمحمد بهبهانی توسط 
مرد ضرب و ( حسن منشوری بخشدار شادگان در شهربانی کتک کاری 

، اگر دولت، مصباح و نوچه هایش را از کار برکنار نکند )شتم قرار گرفتند
خرداد و در 25بازهم در تاریخ  . د شدبرادرکشی در خوزستان ترویج خواه

نامه مهدی هاشمی نجفی نماینده شورای متحده آبادان به قوام نخست وزیر 
چنانچه دولت اجازه دهد، .  کارگرانحمله به کوی اعالم خطر،«: گفته شد

آری . »شورای متحده قادراست امنیت و دمکراسی خوزستان را تامین نماید
ارگری خود به آنچنان قدرتی رسیده بود که می طبقه کارگر با سازماندهی ک

رهبران شورای متحده . توانست امنیت را در نبود پلیس فراهم کند
برای . زحمتکشان ایران نماینده مشکالت کارگران در برابر دولت بودند 

یک شبکه کارآمد آذوقه رسانی به . موارد ضروری پول جمع می کردند
وپنج باشگاه بوجود آورده و توسط چهل . مغازه ها درست کرده بودند

گاردهای ویژه کارگری از تاسیسات نفت نگهبانی می کردند و با انتقال 
 داوطلب از آبادان به خرمشهر برای ساختن یک سیل گیر مقامات 2500

اوباش گری های عوامل انگلیس هر . انگلیسی را تحت تاثیرقرارداده بودند
این تلگراف از طرف اتحادیه  خرداد 31در. روز بیشتر اوج می گرفت

 هزار مسلح عبدالکریم 50«: کارگران اهواز به نخست وزیر مخابره شد 
 .کرده اند » معشور را محاصرهبهبهانی پانزده روز است کارگران بندر
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هر روز مورد بازجویی، اخراج و کارگران و شورای متحده که رهبرانش 
 هزار 6رماه، اعتصاب تی11دستگیری و ضرب و شتم قرار می گرفتند در 

. کارگر نفت آبادان علیه دولت انگلیس و شرکت انگلیسی نفت را پی ریختند
پرداخت دستمزد « :خواسته های کارگران آبادان از شرکت انگلیسی نفت 

روزهای جمعه، گماردن نمایندگان کارگران در کارگاه ها برای حل و فصل 
نه دستمزدها، وسایل نقلیه اختالفات میان کارگران و شرکت، افزایش ساال

برای کارگرانی که ناگزیرند از خانه هایشان تا محل کار چندین کیلومتر پیاده 
هرچند در روزاول اعتصاب شرکت انگلیسی نفت از مذاکره . بود» روی کنند

 تیرماه  به 16با شورای متحده آبادان امتناع ورزید، اما مجبور شد در 
فردای روز مذاکره با . زستان حاضرشودمالقات رهبران شورای متحده خو

دستگیری علی امید رهبر کارگران نفت خوزستان، این تلگراف به نخست 
مخابره  وزیر از طرف شورای متحده خوزستان  به رهبری غالمعلی مرادی

در رابطه با دستگیری علی امید توسط سرهنگ افشاراوغلو و تهدید به «: شد
 . می کنیم»اعتصاب همگانی

نمایندگان شورای متحده و نمایندگان شرکت گزاری سومین جلسه با بر
 تیرماه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، با لغو وعده 20انگلیسی نفت در 

شرکت نفت دررابطه با پرداخت دستمزد روزهای جمعه  و دستگیری رهبران 
کارگری که به مذاکره دعوت شده بودند، اعتراضات کارگری ابعاد دیگری 

با 23/4/1325در . فت و بزرگترین اعتصاب در خاورمیانه شکل گرفتیا
اعالم شورای متحده مرکزی زحمتکشان خوزستان اعتصاب عمومی در 
مناطق نفت خیز خوزستان بر علیه زورگویی های شرکت نفت انگلیسی آغاز 

 هزار کارگر در اعتصاب شرکت کردند که این بزرگترین اعتصاب 65. شد
 هزارکارگروکارمند 50این اعتصاب شامل . رده میشددرخاورمیانه شم
 در پاالیشگاه آبادان، هزار آتش نشان،  تکنسین هندی200دفتری شرکت نفت،



                                                                الیه بندی ها و رده آرایی های نوین اجتماعی
 

130

کارگرراه آهن ،کارگر نساجی، دانش آموز دبیرستان، راننده کامیون، رفتگر، 
ای اروپایی را نیز صدها مغازه دار، آشپز، راننده و حتا مستخدمان خانواده ه

 بامداد در آبادان تحت رهبری شورای 6 اعتصاب در ساعت .برگرفت در 
اعتصاب بطرز « :ترات سر کنسول انگلستان اقرار کرد. متحده آغاز شد

هنگامی که کارگران دست از . شگفت آوری خوب سازمان یافته و منظم بود
کار کشیدند، نزدیک به هزار تن از آنان به توزیع جزوه هایی پرداختند که 

 آری سازماندهی کارگری .» توضیح می داد  اعتصاب را به اختصارعلل
چشمان ماموران انگلیسی را خیره کرده بود و آنان انتظار چنین نظم و 

  .انظباطی از کارگرانی که حقیر می شمردند را نداشتند
محمدرضا شاه پهلوی که پیروزی کارگران و انگلیسی ها و دولت مزدور 
 نفر از 200 دانستند، در نیمه های شب با حمله شورای متحده را حتمی می

خ های زمیندار و ـــــبه تحریک شی: ی ماافزوده (عشایر عرب 
 ) بازخوانی شودمانکاران ریزه خوار، چیزی که امروز نیز می تواندــــــپی

انتظامی شورای متحده که همراه سربازان با هفت تیر و تفنگ به گاردهای 
 و از صنایع نفت حفاظت می کردند، حمله ور مسلح به چوبدستی بودند

فردای  . نفر زخمی شدند165 نفر کشته و 50دراین حمله از طرفین  .دشدن
روز حمله، رهبران شورای متحده آبادان نجفی، متقی، وفایی، تربیت، کبیری 
به عنوان اقدامی آشتی جویانه سالح های آتش زایی که از اعراب مهاجم 

 فرماندار نظامی تحویل دادند و بالفاصله توسط ارتش گرفته بودند به دفتر
  .بازداشت شدند

این اعتصاب چنان منافع کشورهای امپریالیستی انگلیس و آمریکا را تهدید 
می کرد و باعث بالندگی و ارتقا سطح جنبش کارگری شده بود که مجبور 

یرماه  ت25در . شدند کمیته تحقیقی را برای بررسی حوادث به آبادان بفرستد
 فیروز وزیر کار، دکتر رضا رادمنش کمیته تحقیق به سرپرستی مظفر
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دبیرکل حزب توده ایران، دکتر حسین جودت از اعضای رهبری شورای 
در . متحده زحمتکشان ایران برای بررسی اعتصاب وارد خوزستان شدند

اولین اقدام دستور آزادی رهبران اعتصابی نجفی، متقی، وفایی، تربیت، 
رهبران . زندان را دادند و آنان را به میز مذاکره فراخواندند  ازکبیری

: موراد را هم در مذاکره اضافه کردند اعتصابی به خواسته های خود این
برکناری سرهنگ انگلیسی آندروود و معاونش، مصباح فاطمی استاندار «

خوزستان، فاتح فرماندار نظامی، نادعلی رییس شهربانی که نجفی همه آنان 
برای جاری شدن نفت، خواسته های . ، بودند»را نوکران انگلستان نامید

کارگران پذیرفته شد و امپریالیسم انگلیس برای اولین بار تسلیم خواسته 
انگلیس و هیات حاکمه ایران، طبقه کارگر سازماندهی شده .های کارگران شد 

صمم و را در برابر غارتگری هایش م) شورای متحده مرکزی زحمتکشان ( 
برای اولین بار موضوع حراست از منافع ملی از طرف طبقه . استوار دید

کارگر مطرح شد و نمایندگان شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان 
ایران  و حزب توده ایران به عنوان سازمانگران و مدافعان منافع ملی و طبقه 

مزدور نشستند کارگر در مذاکرات رودرروی امپریالیست ها و هیات حاکمه 
  .و منافع ملی و خواسته های طبقه کارگر را بر آنان تحمیل کردند

کارگری باعث ملی شدن نفت و کوتاه شدن این حرکت و حرکت های دیگر 
طبقه کارگر که با .  شد1330دست غارتگران از ثروت کارگران درسال 

تر در مبارزات خود در اتحادیه های کارگری آزموده شده بود در سطحی باال
 به حمایت از دکتر مصدق نخست وزیر قانونی پرداخت و 1331 تیرسال 30

نقشه شوم شاه و انگلیس برای نابودی دستاوردهای کارگری را عقیم 
لیسم آمریکا و انگلیس نه با شاه ترسو، بلکه با هیات حاکمه و امپریا. گذاشت

ن حلقه شاه و انگلیس و نوکرا. طبقه کارگر مقتدر ایران رودررو شدند
بگوششان در صحنه سیاسی ایران با رقیبی سازماندهی شده و آگاه سینه 
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دیگر درهر اختالف کارگری این شورای متحده و رهبران . به سینه ایستادند
کارآزموده اش بود که در مقابل کارفرمایان می نشستند و از منافع کارگران 

ران شاهنشاهی اش حیله گر انگلیس و مزدوالبته استعمار . دفاع می کردند
بیکار ننشسته و رهبران کارگری را به دالیل واهی از خوزستان و سراسر 

 فعال 120 تیر در خوزستان مقامات استان 23بعد از . ایران اخراج   کردند
 نفر از رهبران اعتصاب را اخراج 813کارگری را تبعید کرده، شرکت نفت 

 اتحادیه ای که دستگیر شده  نفر از کارگران را به دلیل فعالیت100کرد و 
 . کردبودند به علت غیبت بدون مرخصی بیکار

دستگیری و تبعید حفیظ اله کیانی رهبر سرشناس شورای متحده آغاجاری 
به تهران، دستگیری نجفی و غالمرضا مرادی از رهبران شورای متحده 

رون کامیون شرکت انگلیسی نفت از آبادان بینجفی را دستبند زده با . آبادان
دستگیری .بردند و پس از مدتی بازداشت در اهواز، به تهران تبعید شد 

 شرکت نفت در 1308رمضان کاوه از تالشگران قدیمی و رهبران اعتصاب 
 تن از رهبران 25دستگیری . زمان رضاشاه قلدر، و زندانی شدن درآبادان

ی دستگیری عزت اله دس.شورای متحده در کارخانه های استان مازندران 
پور سازمان دهنده باربران آبادان، مکی و ربیعی از خرمشهر و محمد کاوه 

 .از آبادان
اما آنچه نازودونی بود محبوبیت و آگاهی طبقه کارگر ایران دربرابر 
. اجحافات محمدرضاشاه پهلوی نوکر حلقه بگوش انگلیس و آمریکا بود

سترش می رودخانه آگاهی در مغز و روح زحمتکشان جاری و با آنان گ
ایران به رهبری شورای متحده زحمتکشان  آوازه مبارزات طبقه کارگر. یافت

 .ایران جهانی شده بود
فدراسیون جهانی کارگران به ایران به منظور مسافرت لویی سایان دبیر 

 مرداد بعد از یکماه از اعتصاب 25تحقیق درباره وضع سندیکاهای ایران در 
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ماه پیوستن چهاراتحادیه کارمندی به شورای در ششم مهر. بزرگ اتفاق افتاد
تکنسینها،  سندیکای مهندسان و: متحده توان طبقه کارگر را دو چندان کرد

 اتحادیه معلمان و کارکنان آموزشی، کانون وکال، انجمن پزشکان و
 186 در این سال شورای متحده .ن و اتحادیه کارکنان شرکت نفتدامپزشکا
:  که شامل مزدبگیران بخش صنعتی ماننداشتد عضو  هزار335 اتحادیه و

. اتحادیه کارگران نفت، کارگران نساجی، کارگران راه آهن و دخانیات
اتحادیه چاپخانه ها، مکانیک های اتومبیل و رانندگان، : مزدبگیران ماهرجدید 

: مزدبگیران غیرماهر. پیشه وران سنتی ماهر مشخصن اتحادیه قالیبافان
شاغالن . ختمانی، رفتگران شهرداری، نقاشان ساختماناتحادیه کارگران سا

ها، کنترل چی  اتحادیه پیشخدمتهای رستوران ها، لباسشویی: بخش خدمات
سینماها، سندیکای مهندسان وتکنسین ها، جامعه حقوق دانها، اتحادیه معلمان 
و کارمندان آموزش و پرورش، اتحادیه خیاطان، درودگران و کفاشان، 

ازسوی فدراسیون جهانی . زها، قناد و روزنامه فروش بوداصناف، داروسا
اتحادیه های کارگری، شورای متحده مرکزی زحمتکشان ایران، به عنوان 

هرچند رهبران کارآزموده  .تنها سازمان اصیل کارگری در ایران شناخته شد
از خوزستان اخراج شدند ولی کادرهای آموزش دیده شورای متحده جای 

و حمالت خود را بر علیه ارتجاع و هیات حاکمه فاسد و آنان را گرفته 
 .یس را پی گرفتندلامپریالسیم انگ

بیست و سه مهر تلگرافی از طرف شورای متحده آبادان توسط پیروز رام به 
آزادی تشکیالت در خوزستان ،آزادی زندانیان و « :نخست وزیر زده شد

 تیر ماه، قلع و قمع 23ین تبعیدی ها و اعزام آنان به خوزستان، محاکمه مسبب
درعدم . اشرار فارس، الغای حکومت نظامی، تعیین فوری حداقل دستمزد

که . صورت، فرمان اعتصاب عمومی درسرتاسر خوزستان صادر خواهد شد
در یکی از جلسات .  خوزستان بوداین آغاز فعالیت مخفی شورای متحده
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ارگران شرکت نفت مخفی شورای متحده مرکزی خوزستان، کل فرج یکی از ک
رفقا، ما تنها حقوق حقه خود را میخواهیم تا « :ایران و انگلیس چنین گفت 

کارگران در هر کشوری از جهان برای . شاید در وضع بهتری زندگی کنیم
فریاد میکشند آنان نه به منظور شرارت یا آشوب بلکه از افزایش دستمزد 

زخم ما بر آن نمک می  شرکت بجای درمان …روی حقیقتی فریاد میکشند 
با این همه آنان بهتر است به خاطر بسپارند که ما نیز در انتظار زمان . پاشد 

در . به جز از آنان خواهیم گرفت  مناسبی هستیم و آنگاه انتقام خود را جز
 آبان رضا روستا دبیر شورای متحده به کنگره اتحادیه کارگری انگلیس 15

یعنی دولت ایران و شرکت نفت ایران و این محافل « :چنین تلگراف کرد
انگلیس در خوزستان به پشت گرمی حضور سربازان انگلستان در بصره و 
نقطه دیگری از عراق برای پیروزی در انتخابات مجلس قانون گذاری آینده، 

 98در خوزستان که . از میان برداشته اندآخرین بقایای آزادی کارگران را 
اتحادیه های کارگری متشکل اند، نامزدهای درصد از جمعیت کارگری در 

آری هیات حاکمه . » انتخاباتی کارگران تبعید شده اند و تحت نظر قرار دارند
از محبوبیت علی امید، متقی، نجفی، رحیم همداد، رمضان کاوه، رهبران 

 هزار کارگر و خانواده هایشان می ترسید و برای اینکه آنان 70محبوب 
نشوند و از صندوق های رای به مجلس راه پیدا نکنند، بازهم موجب اعتصاب 

شعار تبلیغاتی کارگران آبادان برای رای  .آنان را از خوزستان بیرون کرد
 .می دهیم» ما به امید کارگر رای«:دادن به علی امید آین بود

رژیم پهلوی برای شکست دادن روند قدرتمندی طبقه کارگر با همدستی 
منافع ملی و غارت هرچه بیشتر ثروت ایران با آینان آمریکا و انگلیس برضد 

 هنوز هم در شبکه 57 مرداد تا 28همدست شد و به نوکری خود از کودتای 
 نوکران سرمایه داری مارا عده ای بی این. های ماهواره ای افتخار می کنند

سروپا، خس و خاشاک و مزدور و خائن می نامند که بر علیه غارتگری شان 
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ما نخواهیم گذاشت ثروت کشورمان بازیچه دست عده ای . ه ایمبه پاخاست
ما از منافع ملی امان که همان منافع . نوکر سرمایه داری به یغما برود

ما نخواهیم گذاشت نان . کارگریمان است دفاع و حراست خواهیم کرد
فرزندانمان به دست عده ای انگل که کاری جز داللی برای سرمایه داری بین 

بیش از یکصد سال است که ما را به نام . ندارند، دزدیده شوندالمللی 
جاسوس، خائن، نوکر اجنبی، برهم زننده نظم و امنیت اخراج، زندانی و در 

ما دست از تالش خود برای میهنی آباد و ! اما چه باک. نهایت می کشند
امروز تاریخ در مورد رضاخان، . مستقل و کارگری برنخواهیم داشت

هلوی، قوام السلطنه، فاتح، مصطفی فاطمی سرکردگان شرکت محمدرضا پ
استعماری نفت انگلیس قضاوتش را کرده و از آنان به مثابه شریرترین وطن 

این عقب . فروشان نام می برد و بر مزار علی امید، رضا روستا، گل می نهد
مانده های فکری که کشورشان در چمدان ها و حساب های بانکی اشان است 

هم در ماهوراه ها و رسانه های داخلی با همکاری موسی غنی نژادها هنوز 
حرکت تاریخ را می شود . خواب نابودی علی امید های امروزی را می بینند

 .کند کرد، اما نمی توان به عقب برگرداند
آگاهی و عشق به آزادی، عدالت اجتماعی و بهبودی زندگی زحمتکشان را 

 .نمی شود کشت و یا زندانی کرد
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  چند یادداشت

  1کتاب این  بخش یکمپیرامون شیوه ی نگارش در
  

  : یکمیادداشت
واژه های آمیزده یا مرکب را دانسته، گاه پیوسته و گاه گُسسته نویسیده ایم، چرا که شـماری از آنـان                     

 از  .آنان نیز روشـی یکـسان برگزیـد       با این همه می توان در نگارش        . در نوشته ها این گون جافتاده اند      
و نیز پسواژه ها نه در یک معنـا، بلکـه در چنـد معنـایِ جافتـادهِ در      75 2پیشوندها، پیشواژه ها، پسوندها  

در گزینش کارهاواژه و واژه ها به فشردگی و رسـایی و نیـز امکـان      76 3.زبان امروزه، سودسِتانده ایم   
 از کاربردنِ شماریِ کارواژه هـا و واژه هـای درسـت امـا               بدین روی، . 4جااندازی آنان ویژنگریسته ایم   

آزمون های آینده خواهد آشکاراند که تـا کـدام          .  بیش پرهیزیده ایم   خوانندگان کنونی کم و   ناآشنا برای   
 همانا دگرگـونی  – 5 در دستور زبانی"مرزبندی" و بافتار زبانی  در   "رستاخیز"کرانه ها می توان برای      

در هر دویِ این پهنه ها، پـایواژه        .   ره نوردید   – دری یا فارسی     6 برای امروزاندن  هایی ناگزیر و بنیادی   
  . ها یا مصدرها جایگاهی دارند بسا برجسته و دراندازنده

                                                           
 .ر زبان فارسی کتابی از سوی نويسنده رو به نگارش است در زمينه ی کارواژه ها د1
اده است         » مزيد موخر «پسوند را    2 ابيش ورافت ون کم در فرهنگ  . يا افزوده ی پسين نيز خوانده اند، که اکن

هم نوشته   ) و نه پسين  (» خالف مقدم «، و موخر را     )و نه افزوده  (» افزون کرده شده  «های فارسی مزيد را     
 .اند

اده و               » وار«، پسوند    برای نمونه  3 ان فارسی جافت دبارگی در زب برای چگونگی و دارندگی و مانندگی و چن
م                    اربرده اي ا ک ن معناه ان را در اي دين روی آن ا شده است، ب هستند  . برای خواننده و شنونده تا اندازه ای رس

ن قاع «: پژوهشگرانی که در اين پهنه و ديگر زمينه های واژه سازی، دگرمی انديشند          ـده ای است،   اي ـــــــــ
دون آن     (هر واژه    ا ب رای       ) با پيشوند و پيشواژه و پسوند و پسواژه، ي ايی ب ی و هر معن ـک معن رای يـــــــــ ب

ان        –را می توان بيشتر در زبان دانشورانه        » قاعده«اين هنجاره يا    . »يــــــــــک واژه  ر در زب  و اندکی کمت
شورانه  افتن دان -نادان ا دري اربرد، ت ردد -ش ک ر گ ان ت ا آس ون  : واژه ه ايی چ امانيدن واژه ه ه س رای نمون ب

فلسفی نيز، -اقتصادی-واقعی و حقيقی و درست و راست و دگره، که حتی در نوشته های امروزين اجتماعی            
 .  گونه می آيند» هرج و مرج«
 )»زدبياميزد و بکوبد و بوي«: ويز از ويزيدن(نگرش ويژه داشته ايم، يا ويزنگريسته ايم  4
ا يک دستورزبان روان               5 ه تنه سته است ک ا و باي ان، بج  در زبان ما چون همه ی زبان های پيشرفته ی جه

د              در  . باشد ی کارآين ان دو دستورزبان دری و عرب ا تک       . زبان دودبيره ی کنونی، همزم ه تنه دين روی ن -ب
وه ده، بلکه انب ای سودمند و نيازي ه -واژه ه ده ب نا و نانيازي ای ناآش وندواژه ه زوده می ش ان اف ره ی . زب دبي

را و    ره ای مي يا، دبي اختر آس ونی و روان در ب طايی "کن رون وس ويه ی    " ق ه س دن هم ار ران ا کن ت و ب اس
د      -ديوانی-کاتوزيان و همتايان بنيادگرای شان از نهادهای آموزشی        اريخ خواه دادگستری، به گمان بسيار به ت

دی "تيابی به   يکی از برجسته ترين شيوه ها برای دس       . پيوست ه فرهيختگانی چون          " مرزبن ان دری، ک در زب
ری روشمندانه و                     احسان طبری و احمد کسروی نيز بر بايستگی آن پای فشرده اند، از ديدگاه نگارنده بهرگي

وان تک         . است " يک دستورزبانی   "يا  " يک دبيره "پيگيرانه از زبان     ن راه می ت واژه های سودمند و      -از اي
ره،    : ساخت و از آنان بهرگرفت  " دری"يا  " خودی  "نيازيده ی بيگانه را    ده و بلعش و دگ چون بلعيدن و بلعي

 .واژه های نظم و انتظام و منظم و دگره-به جای انبوه
 )امروزيدن و امروزاندن برابر روزآمد شدن و روزآمد ساختن(روز ساختن - روزآمد يا به6
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  :یادداشت دوم
 را - و نیـــز واپـــسین کتـــاب هـــای نویـــسنده -بیــشترین نـــوواژه هـــایِ ایـــن دفتـــر ســـروده هـــا  

در این زمینه نمونـه ای مـی        . ایواژه ها یا مصدرها برگرفته ایم     پ و با آغازیدن از      "روشمنــــــــــدانه"
  :"سامانیدن"آوریم از نوپایواژه ی 

  
پذیرفتن را با قبـول کـردن، درپـذیرفتن را بـا اعتـراف کـردن، و                 در این روشِ واژه سازی، برای نمونه        

بـول و اعتـراف و       ق بـرای  یی، و جداییـدها یـا جداشـده هـا          ایـم  پذرفتن را با ضمانت گشتن برابر نهـاده       
  بـا  پاییـدن و پایاییـدن برابـر ثبـات داشـتن و ثبـات دادن              ماننـد    (ضمانت و دگره، از آنان برستانده ایم      

. )پایید یا تثبیت، پایا یا ثابت، پاییدگی یا ثبات، ناپاییدگی یا بی ثبـاتی، پایاییـد یـا اثبـات                   : جداییدهای آنان 
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چالـشیدن و   بـدین گونـه     . ن کنـونی کارگرفتـه ایـم      همین شیوه را درباره ی واژه های درآمـده بـه زبـا            
 یـا زد و     چالش کـردن  با   برابر   - فهمیدن و فهماندن   چون   –  برگرفته از واژه ی ترکی چالش        چالشاندن

واژه هـای   -تـک بـسیاری از    .  یا به زد و خورد کشاندن آمـده انـد          به چالش کشاندن  نیز   و   خورد کردن، 
 از ایـن راه مـی تـوان، و از دیـدگاه              نیـز  ن در باختر آسیا را    آشنا و رسا از همسایگان و خویشاوندانما      

 .افزود» مرزمندانه«و » روشمندانه«ت، به زبان دری کنونی ــــــــــــنویسنده می بایس

  
  :ت سومیادداش

  های دوریشه ایبه باژگونِ دیدگاه شماری از پژوهندگان زبان دری درباره ی پرهیزیدن از کارواژه
هربرداری از آنان را بجا و درست می دانیم، نه تنها  ما ب،)باریدن یا گفتن و گوییدنچون انباشتن و ان(

بویژه سرودارها و . برای ساختن نوواژه های بیشتر، بلکه برای آفریدن نوشته های رنگین تر
  .واژه های همگون اما ناهموزن-مند نیازمندند به این انبان- آهنگین و قافیه1نوشتارهای

   
  : رمچهایادداشت 

برای فشردنویسی و آسان گویی، در گزینش نـوواژه هـا در آغـاز بـه افـزودن پیـشوندها و پـسوندها                       
نمونه ها و آزمونه هایی در این زمینه از واپـسین        . به پیشواژه ها و پسواژه ها     » سپس«روآورده ایم، و    

، )عادالنـه (بـر دادجویانـه     ورانه برا داد،  )دمکراتیک(آزادی خواهانه    برابر آزادمندانه: کتاب هاب نویسنده  
برابــر کابنگــاه تَایی، انحــصارگرتَکــاگری برابــر زورَوری برابــر زورگــویی، ریــاواری برابــر ریاکــاری، 

  .  دگرهو برابر شرکت فراملی  فرابنگاهانحصار،
  

  : ت پنجمیادداش
ری، د (کنونیچندبخشی، که فراوان در زبان ) فعل های(های  کارواژهکوشیده ایم از در این دفتر 

و زبان های خویشاوند آن در چندین سده ی گذشته فراگسترده، ) ، فارسیدرباری، تاجیکی، پارسی
همکاری های روزافزون منطقه ای و داد و ستدهای فزاینده ی فرهنگی در باختر آسیا، . کمی بپرهیزیم

 پیوستارهای کهن فئودالی به پیوندارهایاجتماعی در برش گذار از -همپا با دگردیسی های اقتصادی
این امر بویژه از این دیدگاه برمی جهد، که از . در زبان های محلی را ناگزیر می سازد» نوزایی«نوین، 

سوی زمامداران دست نشانده ی منطقه، کوشش هایی دیده می شود برای جااندازی زیرکانه ی زبان 
 هندوستان و پاکستان و کمابیش چون(منطقه ای -دانشگاهی و کشوری-انگلیسی به عنوان زبان دولتی

   ).فیلیپین و اندونزی در برش چیرگی استعمار
آنانی که چون : 2برای جلوگیری از این کار، بدین گروه از کارشناسان در باختر آسیا می نیازیم

در سده های نخستین تسلط اسالم برای تنظیم و تنسیق لغت، صرف و نحو، و ادب زبان «همتایانشان 
                                                           

 .ری را نوشتاری و سروداری خوانده ايم کتبی و شفاهی را نويسه ای و گويه ای، و نثری و شع1
 )نيازيدن و نيازاندن( نياز داريم 2



                                                                الیه بندی ها و رده آرایی های نوین اجتماعی
 

140

ی ارجمند و پرثمر برخاستند و زبان عربی را به اوج شگرفی در دوران خویش عربی به آن کوشش ها
اینک برای پرورش زبان مادری خویش اگر برایشان میدان و وسایل کار و رهنمود ) و... (رساندند 

   .   نخواهند داشت77»درست و اسلوب علمی و نقشه دورنمایی آماده باشد، مسلما نبوغی کمتر از پارینه
ان پس از زبان پهلوی و باست، و این زدری  که زبان شمار چشمگیری از مردم باختر آسیا  از آن جا

 –عربی زبان گسترده ی دیوانی در این پهنه، از جمله در میان عثمانیان و صفویان و مغوالن هند بوده 
ه بدین  نگرش ویژ- با همه ی کشاکش ها» ر آسیابرآیندی بود از همبستگی بازارهای باخت«و این خود 

در . فرهنگی بایسته است-اجتماعی-زبان و کوشش برای برابرسازی آن با دگردیسی های اقتصادی
که از پایه های برجسته ی زبان شمرده می شوند، بیشتر ها  کارواژهزبان های پیشرفته ی امروزین، 

را برای رویش  نیز می توان آنان را آسانید، و بدین گونه زمینه مادر زبان . یک بخشی و ساده اند
 anlayse or analyze (»ارزیابی کردن«برای نمونه . واژه های فشرده و ساده اما پربار، همواریدنو

ســــــــــه «آمیزه ایست از )  آلمانیanalysieren or untersuchen, فرانسه analyser, انگلیسی
همسان با (برارزیدن : اه برگزیدبرای آسانیدن آن می شود دو ر. ارزیدن و یابیدن و کردن: »!!!کارواژه

را برگزیده ایم، » ارزیابیدن « ها کتابدر واپسینما . و ارزیابیدن) بررسیدن، و برگرفته ی آن بررسی
 نامیده ایم و مصدر را کارواژهفعل را (فراگسترد » ساده تر«چرا که گمانیده ایم می توان آن را 

  ).1یواژهپا
  

  :ششمیادداشت 
بخشی نافراگذارده و -یکهای  کارواژهآمیزه ها و افزوده ها از  ها در ساختن برای نمایاندن امکان

  ).  انتصاب کردن(و گزیناندن ) انتخاب کردن(گزیدن : ، نمونه ای می آوریم)نامتعدی و متعدی(فراگذارده 
  برگرفته از گزیدن

، فروگزیدن، برگزیدن، بازگزیدن، درگزیدن، فراگزیدن، فرازگزیدن: نمونه هایی از گروه نخست
واگزیدن، ورگزیدن، برون گزیدن، درون گزیدن، پس گزیدن، پیش گزیدن، بس گزیدن، بیش گزیدن، 

  دورگزیدن، دیرگزیدن، زودگزیدن، روگزیدن، زیرگزیدن، ناگزیدن 
گزیدن، تک گزیدن، تهی گزیدن، جدا گزیدن، خرد  سان گزیدن، دشوارآ: نمونه هایی از گروه دوم

 هرگز گزیدن، پی گزیدن، پا گزیدن، چشم گزیدن، دست گزیدن، خون گزیدن، دل گزیدن، هیچ گزیدن،
گزیدن، سرگزیدن، برباد گزیدن، چند گزیدن، چون گزیدن، چه گزیدن، کس گزیدن، همان گزیدن، 

  هیچیک گزیدن، نیمه گزیدن، یگانه گزیدن، تاگزیدن، تک گزیدن
دمان، گزیدمانی، گزیدی، گزیدنی، گزیدار، گزید، گزیده، گزیدگی، گزی: نمونه هایی از گروه سوم

گزین، گزینی، گزینش، گزینشی، گزینشگاه، گزینه، گزینا، گزینایی، / گزیداری، گزیدگاه، گزیدگاهی 
  گزینان، گزینانی 

                                                           
-پايه"و " کار-واژه" اين دو واژه را، بنا بر واکنش شماری از دست اندرکاران به برابرهای پيشنهادی 1

  .به جای فعل و مصدر، در اين کتاب دگرانده ايم" کار



     الیه بندی ها و رده آرایی های نوین اجتماعی
 

141

  برگرفته از گزیناندن
  )باالهم چون ... (برگزیناندن، درگزیناندن، فراگزیناندن، فرازگزیناندن، و : نمونه هایی از گروه نخست
هم چون ... (آسان گزیناندن، دشوار گزیناندن، تک گزیناندن، تهی گزیناندن و : نمونه هایی از گروه دوم

  )باال
  )هم چون باال... (گزیناند، گزینانده و : نمونه هایی از گروه سوم

ر صرف نظ( درگذشت  ها بیش و کمکارواژهچرا می بایست از چنین انباشته های پرباری از واژه ها و 
در کمتر زبانی . دوبخشی و چندبخشی کم زا یا نازا روآوردهای  کارواژهسان گیری، به آو با ) کرد

  .این توانایی های چندین گانه ی واژه سازی دسترس است
  

  :هفتماشت دیاد
، نوشته ای برمی گزینیم از زبان انگلیسی با )فعل ها(ها  کارواژهبه منظور برتاباندن دشواری ها در 

  : روزمره آن به زبان فارسیبرگردان
This organisation „send“ voluntary helpers to areas in Africa to “start” 
schools, “educate” women, “train” people in professional skills, “help“ them 
to “re-build” their villages after war, “teach” people about HIV, or “give” 

medical help .  
یشوندی به کار آمده پ بخشیِ-یکی  کارواژهبخشی، و یک -یکی  کارواژهدر نوشته ی باال هفت 

  :بنگریم به برگردان روزمره آن. است
باز «تا آموزشگاه ها را » فرستاد«این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا 

تا » مشغول شوند«یشه های کارشناسی پ مردم در ، به کارآموزی»درس دهند«، زنان را »کنند
، یا به آنان کمک »آموزش دهند«، مردم را پیرامون ایدز »بازسازی کنند«پس از جنگ روستاهایشان را 

  .»برسانند«های دارویی 
است و پنج ) فرستادن و رساندن(بخشی -یکی  کارواژه آن دارای تنهـــــــــــــا دو کنونی برگردانِ
اما ). باز کردن و درس دادن و مشغول شدن و بازسازی کردن و آموزش دادن(دوبخشی ی  کارواژه

  :این گون نیز می توان نگاشت
تا آموزشگاه ها را » فرستاد«این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا 

تا » پردازندب«سی یشه های کارشناپ، به کارآموزی مردم در »بیاموزانند«، زنان را »بگشایند«
، یا به آنان کمک های »بیاگاهند«، مردم را پیرامون ایدز »بازسازند«پس از جنگ روستاهایشان را 

-یکی  کارواژهبخشی، و یک -یکی  کارواژههفت هم چون زبان انگلیسی با (» برسانند«دارویی 
  ).یشوندیپبخشی 

 هست که کم به کار می آیند یا به بخشی بی شماری-یکهای  کارواژه دریبه دیگر سخن، در زبان 
ساختن آمیزه ها و افزوده های این امر زمینه را فراهم می سازد برای سترونی در . کار نمی آیند

جایگاه بسافرازی ها  کارواژه ماچرا که در زبان . گونه ی همگانی، و نیز امر واژه سازی به ها کارواژه
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می توان دههــــــــــــــا واژه ساخت اما با » تنبازساخ«برای نمونه با . دارند در واژه سازی
اضافه «یا » افزودن«، »انتخاب کردن«یا » گزیدن«از همین نمونه اند . تنها چند واژه» بازسازی کردن«

  .»پاره کردن«یا » دریدن«و » پاریدن«، »مخلوط کردن«یا » آمیختن«، »کردن
  

  :م هشتیادداشت
را در زیر می آوریم، که برگردانی است از زبان ) فعل ها(ها  اژهکارواز دگرنگاری » ادبی«نمونه ای 

قصه ی « نوآوری مهدی اخوان ثالت درچکامه ی 78.»کیمیاگر«انگلیسی، برگرفته از پیش درآمد کتاب 
درخشان : ، آن هم آهنگین و بسادلنشینها کارواژهنیز گونه ای است از دگرنگاری » شهر سنگستان

  79»خاموشید«، فروزان آتشم را باد »خوشید«چشمه پیش چشم من 
برگ زنان، داستانی یافت پیرامون . کیمیاگر کتابی را که کسی از کاروانیان با خود آورده بود، برگرفت

کیمیاگر، افسانه ی نرگس، جوانی که هر روز به دریایی می خمید تا زیبایی خویش را بنگرد، . نرگس
در جایی که . در بامدادی به دریا درافتاد و دم فروبستاو چنان خویش را می شیدایید، که . می شناخت

  .او درافتاد، گلی شکفت که نرگس خوانندش
  .انداین اما آنچه نبود که نویسنده، داستان را با آن پایان

او گفت، آنگاه که نرگس مُرد، فرشتگان جنگل برتافتند و دریای شیرین پیشین را بازیافتند، دگرگشته از 
  .اشک هایی شور

  .فرشتگان پرسیدند» را می گریی؟چ«
  .دریا پاسخید» من برای نرگس می گریم«
با آنکه ما در جنگل همیشه او «، آنان گفتند، »آری، جای شگفتی نیست که تو در سوگ نرگس می گریی«

  ».را می پاییدیم، اما تنها تو زیبایی او را از نزدیک درمی نگریستی
  .سیددریا پر» آیا زیبا بود نرگس؟... اما «
به هر روی، در کران تو بود که او هر «. فرشتگان گفتند با شگفتی» چه کس بهتر از تو آن را می داند؟«

  »!روز می خمید تا زیبایی خویش را بنگرد
  :در پایان گفت. دریا خاموشید چندگاهی

 من در ژرفای چشمانش، زیبایی. من برای نرگس می گریم، اما هرگز درنیافتم که نرگس زیباست«
  ».خویش را بازمی یافتم

آنچه او هیچگاه ندانست آنکه، نرگسی که غرق تماشای دریا بود، هر روز گنج های زیبای ناپیدا و 
  .ژرف زندگانی را می کاوید، و نه زیبایی خویش را

  .، کیمیاگر اندیشید»چه داستان دل انگیزی«
  زندگی زیباست ای زیباپسند

  زنده اندیشان به زیبایی رسند
   زیباست این بی بازگشتآنچنان
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  کز برایش می توان از جان گذشت
، بنگرد )به دست گرفت(، برگرفت )خاموش شد(، خاموشید )خوشه کرد(خوشید :  هاکارواژهدگرنگاری 

به پایان  (اند، پایان)شیدای خویش بود(، خویش را می شیدایید )خم می شد(، می خمید )نگاه کند(
مراقبت می (، می پاییدیم )پاسخ داد(، پاسخید )گریه می کنی(می گریی ، )پیدا شدند(برتافتند ، )رساند
، می کاوید )درک نکردم(، درنیافتم )دوباره یافتند(، بازیافتند )زیر نظر داشتی(، درمی نگریستی )کردیم

  ) جستجو می کرد(
از هوشنگ در بخش پایانی برگردان، افزوده هایی ادبی از نگارنده گنجانده شده، و نیز سروده ای (

  )  »سایه«ابتهاح 
  

  :نهمیادداشت 
. بی مهری شده است) متعدی نمودن فعل ها(ها  کارواژه به واژه سازی از راه فراگذاری یدردر زبان 

دار به اندوخته ی  از این گُ- و از دیدگاه نگارنده می بایست–را می توان ها  کارواژهشمار فراوانی از 
، و چه از راه کارواژه هانوجافتاده و ساختن های  کارواژهی بیشتر چه از راه بکارگیر: زبانی افزود

برای نمونه : از این راه نیز می توان فشرده تر و پربارتر نگاشت. آمیزه ها و افزوده های آن
که آمیزه » شکوفا ساختن«، به جای »شکوفیدن«و » شکوفتن«و » شکفتن«از » شکفاندن«یا » شکوفاندن«

» رهیدن«از » رهاندن«فراگذارده یا متعدی جافتاده ای چون هایِ  کارواژههمانند  (»کارواژهدو «است از 
  ).»پوشش دادن«به جای » پوشیدن«از » پوشاندن« یا ،»آزاد کردن«به جای 

  
  : دهمیادداشت
را نیز » جدایی بیانداز و فرمانروایی کن« نوشتارها می توانستیم واپسیندر » بجدا و بفرما«به جای 
) فعل (کارواژهچرا که در برابر ). تن زده ایم یا صرف نطر کرده ایم(، که از آن فروزده ایم برگزینیم

 می بایست فرمانروایی کن را می نشاندیم که آمیزه ایست از imperiaبخشی و ساده ی التین -یک
بخشی فرمودن، که فرمان و -پهلوی یکی  کارواژه. فرمودن و رفتن و کردن: »!!!کارواژهسه «

. انروایی و فرمانرانی از آن برتابیده، برابر کمابیش بجایی است برای این واژه ی ساده ی التینفرم
جدا (، می توان درست انگاشت  دریو بجدا را نیز بر پایه ی ساختار زبان) divideالتین آن (جداییدن 

ی، به گمان بسیار جدا که واژه ایست پهلو).  و بلعیدن-عربی–و جداییدن مانند جنگ و جنگیدن یا بلع 
از همان زبان یا زبان های خویشاوند آن، که در گذر زمان ای  کارواژهمی بایست برتافته باشد از 

دوبخشی های  کارواژهبه » ناچاره«برآیند این فرومردگی چیزی نبوده است جز روی آوری . فرومرده
به : افزوده). غیره(و دیگرها ای چون جدا کردن، جدا ساختن، جدا نمودن، جدا افکندن، جدا انداختن 

به » فرمودن«برگزید تا با » فرمانیدن «نوکارواژهرا نیز برپایه ی » بفرمان«شاید بتوان » بفرما«جای 
  .اشتباه نشود»  بزرگوارانهگفتنِ«معنای 

  



                                                                الیه بندی ها و رده آرایی های نوین اجتماعی
 

144

  : یازدهمیادداشت
ونی، و نیز، در پایان یادداشت ها، دیدگاه دو پژوهشگر تاریخ ایران و آشنا به دشواری های زبان کن

کاوی -نمونه هایی از واژه سازی های پیشینیان را دسترس می نهیم، تا انگیزه ای گردد برای ژرف
هایِ تبارهایِ امروزه و آینده در همه ی زمینه های زبان، و ویژگان، در پهنه ی پایواژه ها و کارواژه 

  .ها
، یعنی »جامعه«و مقوله ی (نگ ما نقش فراگیر مهمی دارد و در معرفت و فره"زبان : از احسان طبری

تاثیر فعال می کند و تنها وسیله ی منفعل تفاهم نیست، بلکه در ) جهان زیستمند و ذیشعور و خودآگاه
زبان پدیده ایست بغرنج و شگرف که نقش قاطع را در  ... 80.شکل گیری اندیشه و بینش ما موثر است

نگ ها، الیه بندی و مجرایابی منطق و تفکر انسانی ایفا تفاهم و آمیزش افراد جامعه، توارث و انتقال فره
زبان پارسی در یک . می کند و پیدایش شعور و خودآگاهی و مدنیت انسانی بدون آن محال است

در کشور ما تا آنجا که مشاهده می شود یک سیاست علمی . مرحله ی بغرنج گذار و تحول کیفی است
. ان و تسریع این سیر در مجاری سالم و ضرور، وجود نداردبرای اداره ی آگاهانه ی سیر تکاملی زب

در عصر ما، ) و(دچار هرج و مرج شگرفی است که ناشی از سیر خود به خودی آنست ) این زبان(
عصر انقالب اجتماعی و علمی و فنی، در صورتی که به خود نجنبد بیش از پیش به افزار ناقصی برای 

عربی و تلفظ فصیح ) دستور زبان(رخی تصور می کنند صرف و نحو ب ... 81.تفکر و بیان بدل می گردد
عربی تنها مالک واقعی برای درست نویسی و درست گویی در مورد واژه های عربی است که در 

لبریز  ... 82هفتاد درصد زبان ما را در تصرف خود دارد-فارسی متداول است و متاسفانه گاه تا شصت
از گرایش های » زائد بر نیاز«یگانه اعم از عربی و مغولی و ترکیِ شدن زبان از لغات و اصطالحات ب

طی می کنیم و سرانجام ) در زبان(ما دورانی از گذار در گزینش معادل ها  ... 83 )است(منفی رشد زبان 
کارواژه ها یا فعل عنصر بسیار متحرک و فعال در  ... 84باید اصل یکسانی در این گستره عملی شود

متاسفانه وضع در فارسی . و ضعف آن موجب ضعف عمومی ارگانیسم زبانی استنسج زبان است 
کنونی چنانست که ذخیره افعال بیسط بسیار محدود است و باید به کمک مصادر معین افعال ترکیبی 

بسیاری مصادر مرکب امروزی در آن زبان مصادر بسیطی . وضع در زبان پهلوی چنین نبود. ساخت
وضع کارواژه . زودها و سرافزودها رنگامیزی فصیح و رسایی به زبان می دادداشت که به کمک پی اف

اندیشه ی عمده ی شادروان  ... 85ها حتی در فارسی دری در دوران اوج و رونق آن چنین نبود
داشته باشد و گویندگان بدان زبان که » مرزی«کسروی درباره ی آن که هر زبانی از جهت لغوی باید 

اجازه دهند که واژه های بیگانه خیل خیل و گروه گروه از سمت باختر، گاه خاور، به مرزدارانند نباید 
ولی کسروی به . عرصه ی زبان رخنه کنند و آن را از استقالل زبانی بیاندازند، اندیشه ی درستی است

: )پیرامون الفبا و خط (86مقیاس وسیع دست به احیا و استعمال لغات پهلوی زد و زبانی تصنعی آفرید
تغییر خط عالوه بر تسهیالت عمده ای که در درست خوانی و درست نویسی ایجاد می کند، به تدریج 
به هرج و مرج موجود در تلفظ کلمات و امالء آن ها و نیز قواعد صرف و نحو خاتمه خواهد داد و به 

   ".87عامل تنظیم کننده ی مهمی در حیات داخلی زبان بدل خواهد شد
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بان برای آنست که گوینده به دستیاری آن خواسته های خود را به شنونده ز": از احمد کسروی
بفهماند و این بسته به آنست که گوینده و شنونده هر دوشان کلمه ها و جمله ها را بشناسند که دیگری 

از اینرو زبان . واژه ها تنها برای نشان دادن معنی هاست... را نیازی به اندیشه درباره ی آن ها نیفتد 
یک زبان زنده و نیک، توانا باید بود و توانایی با ...  88باشد که واژه هایش شناخته گردد» مرزدار«باید 

توانایی یک زبان با آن می باشد که به هنگام نیاز واژه های نوینی . نمی باشد) بیگانه(فزونی واژه های 
 آن همه زبان های اروپا که با همدیگر ...از آن پدید توان آورد و هر معنای نوینی را با آن توان فهمانید 

پیوستگی می دارند، کدام یکی درهای خود را به روی آن دیگری بازگزارده؟ از آنسوی، اگر در نتیجه 
با فارسی همین حال ) می بایست(درآمدن عرب به ایران، فارسی با عربی پیوستگی یافته، عربی نیز 

یکی از آکهای ...   89خود را به روی فارسی بازنکرده؟پس چه شده که عربی درهای ). باشد(پیدا کرده 
فارسی، فزونی بیجای کارواژه های یاور می باشد زیرا در جاهایی که می توان جداشده ) آسیب های(

ناله کرد، زاری کرد، : مثال می گویند. آورد و نیازی به کارواژه ی یاور نیست نیز باز با آن می آوردند
 زندگی کرد، نهان کرد، و هم چنین بسیار مانند این ها، که باید بگویند نالید، خنده نمود، درخواست کرد،

فارسی از میان زبان هایی که ما می شناسیم آماده ترین آن  ... 90زارید، خندید، درخواست، زیست، نهاد
 از آسان ترین زبان ها خواهد) نوین(این است، فارسی . ها برای پذیرفتن سامان و آراستگی می باشد

اگر امروز ما این را بکار . بی گفتگوست که باید الفبای ما دیگر گردد): پیرامون الفبا و خط ... (91بود
  ".92همچنان می ماند و به جایی نمی رسد... نبندیم 

اندریافت از اندریافتن برابر ): نمونه هایی از واژه سازی های رسا به یاری کارواژه ها (از ابن سینا
بهره پذیرفتن برابر قابل تقسیم، جنبنده از جنبیدن برابر متحرک، جنبایی از جنبیدن درک، بهره پذیر از 

برابر حرکت، آرمیده از آرمیدن برابر ساکن، دیداری از دیدن برابر مرئی، نهاد از نهیدن برابر وضع، 
د از کنا از کردن برابر فاعل، داشت از داشتن برابر ملک، درنگناک از درنگیدن برابر بطئی، روابو

روابودن برابر اجازه، برینش از بریدن برابر قطع، نگرش از نگریستن برابر مالحظه، روینده از روییدن 
      93.برابر نامیه، یادداشت از یادداشتن برابر حافظه، بستناکی از بستن برابر انجماد

  
  :پایانه

برای  ( نویسندهبیاد-پژوهشیا یا مصدرهای کارآمده در واپسین کتاب های شماری از پایواژه ه
  )نمونه مهریدن و مهرانیدن برابر مهر داشتن و  مهر دادن

  زاریدن و زاراندن
  باریدن و باراندن
  بایستن و بایاندن

  بسیاریدن و بسیاراندن
  نیروییدن و نیرویاندن
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  برزیدن و برزاندن
  پاروییدن و پارویاندن

  ناویدن و ناواندن
  ورزیدن و ورزاندن
  مرگیدن و مرگاندن

  دن و سخناندنیسخن
  دهیدن و دهاندن

  شیداییدن و شیدایاندن
  یاریدن و یاراندن

  بیزاریدن و بیزاراندن
  آزاریدن و آزاراندن
  آواریدن و آواراندن
  آغازیدن و آغازاندن
  مهریدن و مِهرانیدن
  جاییدن و جایاندن

  ستیغیدن و ستیغاندن
  سوگیدن و سوگاندن
  بیداریدن و بیداراندن

  نخاموشیدن و خاموشاند
  تولیدن و توالندن
  ژرفیدن و ژرفاندن

  پیروزیدن و پیروزاندن
  گُمیدن و گُماندن

  گامیدن و گاماندن
  چیریدن و چیراندن
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  خمیدن و خماندن
  پایانیدن و پایاناندن
  جداییدن و جدایاندن

  فرمانیدن و فرماناندن
  بازیدن و بازاندن

  کوریدن و کوراندن
  گُمانیدن و گُماناندن

  ندنپیداییدن و پیدایا
  آشکاریدن و آشکاراندن

  گریزیدن و گریزاندن
  دِرویدن و دِرواندن
  داشتن و داراندن

  ساییدن و سایاندن
  نماییدن و نمایاندن

  آویزیدن و آویزاندن
  آژیدن و آژاندن
  بالیدن و باالندن

  گوالیدن و گواالندن
  افرازیدن و افرازاندن
  درآییدن و درآیاندن
  دررفتن و درراندن
  ذراندندرگذریدن و درگ

  بازداریدن و بازداراندن
  باززاییدن و باززایاندن
  درلنگیدن و درلنگاندن

  وادیدن و وابیناندن
  واچیدن و واچیناندن
  واتولیدن و واتوالندن
  ورلنگیدن و ورلنگاندن

  فروژرفیدن و فروژرفاندن
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  فراگردیدن و فراگرداندن
  وارهیدن و وارهاندن
  درربودن و دررباندن

  درنشستن و درنشاندن
  بازیابیدن و بازیاباندن
  برروییدن و بررویاندن

  فرونگریدن و فرونگراندن
  درسپردن و درسپراندن
  سرگشتن و سرگرداندن
  دریابیدن و دریاباندن

  فراخیزیدن و فراخیزاندن
  فروافتادن و فروافتاندن

  وانهادن و وانهاندن
  خوددوختن و خوددوزاندن

  پی گرفتن و پی گیراندن
  نوادوزیدن و وادوزاند

  زمین گرفتن و زمین گیراندن
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