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اطالعیه سندیکای کارگران 
اتوبوسرانی در خصوص 
دستگیری سعید ترابیان

سعيد ترابيان عضو هيات مديره سنديكاي 
تهران  اتوبوسراني  واحد  شركت  كارگران 
مورخه  چهارشنبه  روز  صبح  حومه  و 
89/3/19 ساعت9 توسط نيروهاي امنيتي 
به  و  دستگير  خودش  شخصي  منزل  در 
ذكر  شايان  شد.  منتقل  نامعلومي  مكان 
است ماموران امنيتي بعد از تفكيك منزل 
خود  با  را  وي  همراه  گوشي  و  كامپيوتر 
هيات  اعضاي  شدن  مطلع  از  بعد  بردند. 
هيات  اعضاي  كه  پيگيريهايي  و  مديره 
دادند هنوز  انجام  ايشان  مديره و خانواده 
از مكان نگهداري اقاي سعيد ترابيان هيچ 
اطالعي به دست نيامده است. آقای سعيد 
 84 سال  اعتصابات  جريان  در  ترابيان 
تهران  اتوبوسرانی  واحد  شركت  كارگران 
و حومه  دوباردستگير و بيش از 1ماه در 
او همچنين 4 سال   . برده  بسر  بازداشت 
محروم  مزايا  و  حقوق  واز  تعليق  كار  از 
بود بعداز پيگيرهاي مستمر با راي هيات 
عمومي ديوان عدالت اداري بازگشت بكار 
اعضاي  از  ديگر  حاضردوتن  حال  شد.در 
اقايان  نامهاي  به  سنديكا  مديره  هيات 
زندان  در  مددي  ابراهيم  و  اسالو  منصور 

رجايي شهر كرج و اوين بسر مي برند.
سنديكاي كارگران شركت واحد بازداشت 
را  سنديكا  اعضا  ديگر  و  ترابيان  سعيد 
محكوم مي كنند و خواستار ازادي بي قيد 
و شرط اعضاي زنداني سنديكاي شركت 
واحد و تمام زندانيان حق طلب مي باشد.

 
واحد  شركت  كارگران  سنديكاي 

اتوبوسراني تهران و حومه
نوزدهم خرداد 1389

از روزهای نخست خرداد مانور گشت های 
ارشاد دورتادور ميادين بزرگ توجه همه را 
از  با اين كه پس  به خود جلب می كرد. 
يك سال غيبت بار ديگر سر و كله گشت 
انان  تبليغاتی  دستگاه  و  بود  پيدا شده  ها 
هم سياست مشت اهنين خود را بيش از 
آنچه واقعا جرات بروز آن را داشت تبليغ 
می كرد همگان دانستند كه ترفند ديگری 
مردان  البته  و  زنان  برای  سركوب  است 
تحت نام مانكن های خيابانی، بدحجابی، 
اوباش، متعرضين به ناموس . اين هجوم 
خرداد   22« نوشته¬ی  ديوار  و  سنگين 
نشانتون می دهيم« را كه چندين مامور با 
رنگ برای پاک كردنش هجوم برده بودند 
به خوبی گويای حال تقابل پيدا و پنهان 
مبارزين خيابانی با دولت استبدادی است. 
آيا مردمی كه از روز نخست مناسبت ها را 
بهانه تسخير خيابان ها يافته بودند ميآيند 
كنند؟  خيابانی  را  خود  خيزش  سالگرد  تا 
مردم  اصلی  دغدغه  خرداد    22 برگزاری 
ايران است كه البته چشم به تهران دوخته 
اند. نيازی نبود كه كسانی برای ثبِت نام 
فراخوان  و  مجوز  دنبال  تاريخ  در  خود 
سال  روزهای  اخرين  از  تقريبا  باشند 
گذشته برگزاری اين روز يكی از بزرگترين 
دغدغه های مردم شده بود. پليسی شدن 
بهانه  به  خرداد   22 استانه  در  ها  خيابان 
دل  از  نشانی  خود  امنيت  تامين  و  ارشاد 
نگرانی حاكميت است. رگه های مقاومت 

و حركات جمعی پراكنده از نقاط مختلف 
با  مردم  درگيری  شده.  گزارش  تهران 
جمهوری  راه  سه  در  ارشاد  های  گشت 
پليس را به فرار واداشته و يا در جاهايی 
ديگر با دخالت مردم دست از مزاحمت و 
روزهای  از  دارند.  می  بر  زنان  دستگيری 
در  انتظامی  پليس  حضور  هفته  اين  آخر 
چشمگير  بسيار  ارشاد  های  گشت  كنار 
است. امروز صبح به جرات می توان گفت 
كه سر هر ميدان و خيابان های اطرافش 
نيروهای  اندازه تمام  به  و حتی كوچه ها 
هم  آن  بود  ايستاده  نيرو  كالنتری  يك 
در  مراسم  برگزاری  از  خبر  كه  روزی  در 
قدرت  و  ها  خيابان  محاصره  نبود.  جايی 
نمايی تنها دليل چنين مانوری است. اين 
ترفند را مردم نيك دريافته اند و با متلك 
و تلنگر به ان ها می فهمانند كه می دانند 
چه خبر است اما ترديد از اين كه به راستی 
چه خواهد شد فكر و ذكر همه را به خود 

بيشتر  و  ها  اتوبوس  است.  كرده  مشغول 
در قسمت زنان پر است از برچسب های 
متفاوتی از شهدای سال گذشته شهيد ندا...
شهيد امير...پيش به سوی خرداد خونين. 
در ميدان ونك هميشه مملو از رفت و امد 
می مانی كه چه كسی با چه جسارتی روی 
ديوار نوشته »22 خرداد از امام حسين تا 
ازادی از 11 صبح تا 11 شب«. ترديد در 
همه جا موج می زند. راننده تاكسی گفت 
با  جوان  دختر  شده  تمام  ديگر  كنم  فكر 
جسارت می گويد ما كه می رويم ولی اين 
در  را  ترديد  ماهه  چند  ما....سكوت  مردم 
صحبت های خيابانی مردم پديدار كرده، 
مبارزه در دنيای مجازی ادامه دارد، روی 
می  پاک  روز  هر  كه  هايی  نوشته  ديوار 
شود دوباره شعاری ديگر نوشته می شود 

آيا خيابان ها فتح خواهند شد؟

خرداد داغ می شود

رسانه برای تغییر؟ 
آری اما چگونه

امیر ک.

به  ها  رسانه  دوباره  توجه  با  روزها  اين 
گذشته،  ماه  تير  و  خرداد  رويدادهای 
و  اينترنتی  اجتماعی  های  شبكه  موضوع 
رسانه های خرد بار ديگر مورد توجه قرار 
گرفته است. از يكسو حاكميت می كوشد 
با جنايی سازی فعاليت رسانه ای خرد در 
اينترنت، از طريق ارتش بی مقدار سايبری 
نيز سخنرانی های هوچی گرايانه  خود و 
تحت نام جنگ نرم، هرگونه فعاليت رسانه 
ای خارج از كنترل خود را نابود سازد. در 
بيگانه  نيز رسانه های بزرگ  طرف ديگر 

 گزارش از سرکوب 
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه 
ای به تشريح وضعيت آزادی بيان و مطبوعات 
در  آماری  و  پرداخت  گذشته  ساله  يك  در 
خصوص برخوردهای صورت گرفته با روزنامه 
نگاران و مطبوعات در ايران ارائه كرد.براساس 
بيان، در يك  آزادی  مدافع  نهاد  اين  گزارش 
و  روزنامه نگار   170 كم  دست  گذشته،  سال 
وب نگار از جمله 32 زن بازداشت شدند؛ 22 
زندان  سال   135 به  وب نگار  و  روزنامه نگار 
وب نگار  و  روزنامه نگار   85 شده اند؛  محكوم 
بسر  خود  زندان  حكم  يا  و  دادگاه  انتظار  در 
از  تومان  ميليون  و 230  ميليارد   5 برند؛  می 
شده  دريافت  وثيقه  زندانی  نگاران  روزنامه 
است؛ 23 روزنامه توقيف و يا مجبور به توقف 
انتشار  و 100 روزنامه نگار و وب نگار مجبور 
به ترک كشور شدند.  به اين ترتيب ايران با 
نگار زندانی، »بزرگ  نگار و وب  37 روزنامه 
لقب  جهان  در  نگاران«  روزنامه  زندان  ترين 

گرفته است. 
جمهوری  مسئوالن  گزارش  اين  براساس 
جمهوری،  رياست  انتخابات  از  پس  اسالمی 
اعتراضات  كردن  وادار  سكوت  »به  برای 
سياسی«، به شكل »برنامه ريزی شده« دست 
به »سركوب« زده اند. اين نهاد مدافع آزادی 
بيان اين »سركوب« را به اين شكل ترسيم 
می كند: »اختالل در وسائل ارتباطات جمعی، 
با كنترل كامل تصاوير، قدرت حاكم به دنبال 
ناديده انگاشتن تجمعات و ممانعت از استحكام 
بود.  مخالفان  مردمی  مقبوليت  و  انسجام 
پاسداران انقالب اسالمی با سانسور رسانه ها، 
روزنامه نگاران،  دستگيری  مطبوعات،  توقيف 
پاسدار عدم دسترسی رهبران مخالفان به هر 
گزارشگران  اخراج  با  شدند.  رسانه ای  امكان 
خارجی و قطع گزارش دهی، نظارت و حمايت 
بين المللی، ِرژيم جنگ فرسايشی با مخالفان 
را در داخل آغاز كرد. زندان و شكنجه، وثيقه 
های سنگين، تحت فشار قرار دادن و مقروض 
محروم  و  اجتماعی  طرد  خانواده ها،  كردن 
بسياری  برای  آخر  در  و...  كار  حق  از  كردن 

تبعيض به تبعيد انجاميد.«

می كوشند با نشان دادن تصويری آرمانی 
های  وبسايت  و  تويتر  و  بوک  فيس  از 
متكثر سبز، آن ها را صدای واقعی و زيرين 
جامعه نشان دهند. اينجا نيز يك ارزيابی 

واقع گرايانه ديرياب و ناپيدا است.

رسانه های شهروندان
 آنچه در نخستين روزهای اعتراضات وسيع 
شهروندان پس از نتايج انتخابات حكومت 
را غافلگير كرد، سالح تازه ی سايبری بود 
كه در دستان شهروندان به خوبی عمل می 
كرد و حكومت فكر آن را نكرده بود. آنها 
كه  به راحتی تمام روزنامه نگاران خارجی 
يا  و  مستقل  نگاران  روزنامه  و  اخراج  را 
متعلق به جناح رقيب را زندانی و يا تحت 
تعقيب قرار داده بودند، گمان نمی كردند 
كه سركوب خونين سازمان يافته شان در 
حكومتی  شود.  ثبت  آشكاره  چنين  تاريخ 
را  تر  خونين  كشتاری  شصت  دهه  كه 
انجام داده بود، بدون اينكه تصويری از آن 
در ذهن جمعی جهان و يا كل جامعه ثبت 
شود، خود را در مقابل دوربينهای موبايل 
شهروندان، فيلترشكن ها، تكنولوژی های 
... شكست  و  ارتباطی و اطالعاتی،  نوين 
ی  وحشيانه  واقعيت  تمام  يافت.  خورده 
سرعت  به  شد.  عيان  اسالمی  جمهوری 
ها  ايميل  و  تويتر  و  بوک  فيس  در  نور 
كه  را  مردمی  پيوندهای  و  يافت  جريان 
در حال پيكار بودند مستحكم تر ساخت. 

فعاليت رسانه ای همين كه به دست مردم 
معمولی افتاد، هوش و ابتكارات جمعی را 
هويدا كرد و چون از شهروند برآمده بود بر 
شهروند نشست و به اندک زمانی محتوای 

آن فراگير شد.

رسانه های شهروندان؟ 
رسانه  های  عرصه  در  آنچه  توصيف  اما 
های خرد می گذرد، با تكيه ی مطلق بر 
نقش فاعالنه ی  شهروندان عادی و »هر 
می  غزلی  به  تنها  رسانه«  يك  شهروند 
ماند كه بر لب شطی از خون خوانده شود. 
در تمام اين شبكه های اجتماعی اينترنتی 
اشتراک گذاشتن  به  ترين مكانيزم  اصلی 
محتوايی است كه می تواند فيلم، عكس، 
سرود، متن، و يا مجموعه های چند رسانه 
توسط  تواند  می  محتوا  اين  باشد.  ای 
توسط  يا  و  باشند  شده  توليد  شهروندان 
شهروندی  اينكه  ای.  رسانه  های  قدرت 
را كه توسط رسانه های  عادی محتوايی 
اشتراک  به  را  است  شده  توليد  بزرگ 
شبكه  بازاريابی  همان  بسط  تنها  بگذارد، 
ای از نوع گلدكوييستی در عالم رسانه ای 
است و ربطی به صدابخشی به شهروندان 
نشريه  و صدها  دهها  اينكه  ندارد.  عادی 
پديدار  وبالگ  و  وبسايت  و  الكترونيكی 
های  رسانه  همان  محتوای  كه  شوند 
پيست  و  كپی  را  غيرشهروندی  و  بزرگ 
كنند، ربطی به مشاركت فعاالنه مردم در 

شكل دادن به زندگی خود ندارد. بالعكس، 
تواند  می  آنها  حد  از  بيش  وفور  و  تكثر 
حربه ای باشد برای گم كردن محتواهای 
به  متعلق  و  پايين،  از  ناهمخوان،  بديل، 

روزنامه نگار-شهروندان معترض.
ای  رسانه  كارشناسان  از  بسياری  اينكه   
بر  امروزين  ارتباطی  شناسان  جامعه  و 
از  بسياری  كه  ندارند  اشاره  نكته  اين 
افتاده در  محتواهای رسانه ای به جريان 
اين شبكه های اجتماعی سايبر توسط تيم 
شود  می  توليد  محدودی  ای  حرفه  های 
معينی  های  مشتری  سفارش  بنابه  كه 
قدرت  است.  فريبكاری  تنها  شده،  توليد 
مراتبی،  سلسله  ی  جامعه  بر  حاكم  های 
كه  دارند  انتظار  شهروند  از  كه  همانطور 
بر  و  بپذيرند  را  حاكم  اقليت  تصميمات 
ای خردی  رسانه  فعالين  نهند،  آن گردن 
را  بزرگان  سخن  تنها  كه  طلبد  می  را 
هر چه بيشتر تكثير كند. اما اگر خواهان 
جامعه ای هستيم كه در آن شهروندان در 
اجتماعی و سياسی خود مشاركتی  حيات 
بايست  باشند،  داشته  برابر  و  جانبه  همه 
در  تنها  ای  جامعه  چنين  كه  باشيم  آگاه 
اين صورت تحقق خواهد يافت كه سلب 
شهروندان  و  بيابند،  صدا  شدگان  صدا 
معمولی جامعه رسانه هايی از آن خود را 
تأسيس كنند، نه اينكه صرفا به رله های 
ايستگاه مخابراتی  اندكی  تعداد  مخابراتی 
منابع  خارجی،  دول  های  حمايت  از  )كه 

مالی عظيم برای توليد محتوای رسانه ای 
و  امتيازات  ديگر  و  ای،  حرفه  به صورت 
وابستگی هايی كه شهروندان عادی از آن 
آنها  از  عظيمی  بخش  احتماال  و  مطلعند 
همانگونه  شوند*.  تبديل  مخالفند(  آن  با 
نترسيد  شعار  در  كه  مردم  كه همبستگی 
نترسيد ما همه با هم هستيم متبلور شد، 
مردم را از قدرت خود در عرصه ی سياسی 
آگاه ساخت، فعاليت رسانه ای شهروندان 
عادی در همان روزها نيز قدرت رسانه ای 
به  را  باشد  برآمده  ها  ريشه  از  كه  واقعی 
آنها نماياند. هم آن قدرت خيابانی مردمی، 
و هم آن قدرت رسانه ای مردمی، چشم 
اندازی را برای آينده جامعه گشوده است. 
اما اين راه هنوز تا به انتهای رهايی بخش 

خود پيموده نشده است.

پی نوشت:
با بررسی سايت  برای نمونه می توان   *
باالترين متوجه شد كه در حاليكه در ابتدا 
بسياری از لينك های داغ شده يادداشت 
های وبالگی وبالگ نويسان و يا كاربران 
بيشتر  اكنون  گذشت  با  اما  بود،  معمولی 
برنامه  از  قطعاتی  شده  داغ  های  لينك 
بی  بی  يا  و  ای،  او  وی  تلويزيونی  های 
بزرگ  های  وبسايت  مقاالت  يا  و  سی، 

فارسی زبان است.

نوشته ها، مشاهدات، مقاالت خود را براي ما به اين آدرس بفرستيد
xyaban@gmail.com

براي اشتراك روزانه با اين آدرس الكترونيكي متاس بگيريد
khyaboon@gmail.com



ديدار جمعی از مادران عزدار 
با يکی از مجروحان قيام 

مردم ايران

ايران:  فعالين حقوق بشر و دمكراسی در 
همزمان با روز مادر جمعی از مادران عزادار 
به ديدار اميد يكی از مجروحان 25 خرداد 
88 رفتند . مادران با استقبال گرم خانواده 
لبخند گفت  با  اميد   . روبرو شدند  اميد  و 
ظاهرا جايمان عوض شده ، حق بود كه 
من به ديدارتان بيايم و مادران در جواب 
گفتند شما به گردن تمام ايران حق داريد 
و آمديم تا بگوييم مادران هرگز فرزندان 
فراموش  را  سرزمين  اين  ديده  جراحت 

نمی كنند . 
اميد ، 35 ساله از دانشجويان اخراج شده 
ای است كه در 18 تير سال 78 درحالی 
ترم  در  كه  شود  می  اخراج  دانشگاه  از 
هشتم رشته متالو   ژی در دانشگاه اصفهان 

تحصيل می كرد. 
بود  كار  به  مشغول  خود  رشته  در  اميد 
يكی  كه  حالی  در  خرداد   25 روز  در  و 
در  رساند  فرودگاه  به  را  مهمانانشان  از 
با  وقتی  شب   8 ساعت  حوالی  برگشت 
ماشين  شد  مواجه  خيابانها  بسيار  شلوغی 
را گوشه ای پارک كرد نرسيده به بهبودی 
به  گارديها  كه  ميبيند  را  گارد  ماشينهای 
محض پياده شدن شروع به ضرب و شتم 
مردم می كنند . گارديها با باتوم بی امان 
افتند طوری كه تصور می  به جانش می 
تير  زدن  در  سعی  كلت  با  و  مرده  كنند 
خالص دارند ، سه تير شليك می كنند كه 
دو گلوله از پس سر او با خراش سطحی 
رد می شود ولی گلوله سوم از چانه وارد 
شده و بين مهره ها گير می كند و حدود 
يكسال است كه در همانجا ماندگار شده 
با  آن  كردن  خارج  با  معتقدند  پزشكان  و 
فقط  اميد   . ميرد  می  زياد  خيلی  احتمال 
و  دارد  را  دست  يك  دادن  حركت  توان 

بقيه بدنش قلج می باشد . 
كه  را  ، او  او  به  شليك  از  پس  گويد  می 
تصور می كردند در حال مرگ است همراه 
با 5 يا 6 نفر ديگر روی هم ديگر داخل 
نزديكترين  به  و  انداختند  آمبوالنس  يك 

بيمارستان منتقل كردند . 
ترينشان  شانس  خوش  اميد  آنها  بين  از 
بود كه زنده ماند و فكر می كردند او هم 
از  بعد   . نمرد  او  اما  ميرد  می  زودی  به 
منتقل  ديگری  بيمارستان  به  روز  4يا5 
شد ماموران چندين بار سعی كردند او را 
با مقاومت  ببرند كه  با خود  بيمارستان  از 
و  شدند  روبرو  خانواده  سرسختی  و 

خوشبختانه نتوانستند . 
به اين ترتيب اميد از مرگ نجات می يابد 
ولی بجای فارغ التحصيل شدن از يكی از 
بهترين دانشگاه ها و بهترين رشته ها و در 
دست گرفتن گوشه ای از كارها در دستان 

پرتوانش اسير رختخواب می شود . 
از اين دست را اخيرا  اتفاقات  درحالی كه 
توانيم  نمی  هيچوقت  ولی  شنيديم  زياد 
به شنيدن آن عادت كنيم و سخت متاثر 

نشويم . 
می  خداحافظی  اميد  از  درد  پر  دلی  با 
پيدا شود  راهی  تا  آرزو می كنيم  و  كنيم 

تا سالمتيش را بازيابد . 

يک طبقه و دو استراتژی 
 مروری کوتاه بر تجربه

 سنديکای کارگران شرکت
واحد

پريسا نصرآبادی

پيرامون متعددی  اخبار  اخير،  روزهای   در 
های سايت  در  واحد  شركت   سنديكای 
مجموعا كه  گرديد  درج  مختلف   خبری 
تجربه به  بازپرداختن  برای  ای   بهانه 
به زدن  نقب  و  واحد  شركت   سنديكای 
از به عنوان يكی   مسير جنبش كارگری، 
مبارزات جريان  در  تجربيات  ترين   مهم 
طی ايران  رونده  پيش  كارگری   جنبش 
از اخبار  اين  گرديد.  گذشته  های   سال 
اهميت با  تجربه  روند  ادامه  در  سو   يك 
به واحد،  شركت  سنديكای  كليدی   و 
 مثابه شواهدی بر تداوم اين حركت علی
 رغم زندانی بودن دو تن از شاخص ترين
و اسالو  منصور  سنديكا،  اين  های   چهره 
 ابراهيم مددی، قابل تامل است و از سوی
 ديگر در آستانه يك سالگی جنبش آزادی
مراسم رخداد  از  پس  و  مردم   خواهانه 
ايجاد و  امسال  كارگر  روزجهانی   های 
 فضای رعب به مثابه اقدامی پيشگيرانه با

.سركوب فعالين كارگری معنا می يابد
 بر طبق اخبار رسيده چهارشنبه 19 خرداد
وارد با  امنيتی  مامورين  از  نفر  چهار   ماه، 
مسئول ترابيان  سعيد  منزل  به   شدن 
واحد، شركت  سنديكای  عمومی   روابط 
اش خانواده  اعضای  چشمان  مقابل   در 
سپس و  زده  دستبند  وی  های  دست   بر 
 به مدت سه ساعت منزل ايشان را مورد
 تفتيش قرار دادند و با جمع آوری وسايل
كردن وارد  و  كامپيوتر  ِكيس  و   شخصی 
12 ساعت  حدود  را  وی  واهی،   اتهامات 

نامعلومی نقطه  به  اش  منزل  از   ظهر 
در ترابيان  سعيد  بازداشت  كردند.   منتقل 
پس وی   كه  است  گرفته  صورت   حالی 
 از چهار سال بالتكليفی و تحمل مشقات
 فراوان، حدود چهار ماه بود كه بر سر كار

.بازگشته بود
روز كارگری  فعال  قانعی  امير  چنين   هم 
 سه شنبه به دستور كميته انظباطی شركت
 اتوبوسرانی تهران از كار تعليق گرديد. وی
بيش دارای  كه  است  رانندگانی  جمله   از 
2 و در خط  است  كار   از 15 سال سابقه 
 اتوبوسهای تند رو معروف به بی. آر . تی
 مشغول به كار بوده است. حدود يك ماه
گرديد احضار  انضباطی  كميته  به   پيش 
مورد كارگران  تحريك  واهی  اتهام  به   و 
17 دوشنبه  روز  گرفت.  قرار   بازخواست 
 خرداد ماه به او اطالع داده شد كه از كار
شنبه سه  روز  صبح  و  است  شده   تعليق 
به او ممانعت  ادامه كار  از  ماه   18 خرداد 
 عمل آمد. امير قانعی در جريان اعتصابات
و تهران  رانی  اتوبوس  شركت   كارگران 
 حومه در سال 1384 دستگير شده بود و
 10 روز در زندان اوين در بازداشت به سر
از 6 ماه بدون داشتن حقوق  برد و بيش 
 و مزايا از كار خود تعليق گشت، اما پس
 از يك پروسه حقوقی طوالنی موفق شده
 بود به كار بازگردد كه نهايتا تعليق از كار

.وی قطعيت يافت
 بر اساس خبری ديگر منصور اسالو رئيس
اتوبوس شركت  سنديكای  مديره   هيئت 
افزايش جهت  كه  حومه  و  تهران   رانی 
به مدتی  برای  كارگری  فعالين  بر   فشار 
 بند 5 معروف به بند متادون منتقل شده
 بود، در اثر فشارهای بين المللی به بند 3
 معروف به بند كارگری زندان گوهردشت

 .كرج برگردانده شد
بود از آن  بسيار مهم ديگری حاكی   خبر 
 كه رانندگان اتوبوس های تندرو معروف به
 )بی.آر. تی( خط 1  از ساعت 05:00 صبح

 چهارشنبه 19خرداد ماه با امتناع از بيرون
 بردن اتوبوس ها دست به اعتصاب زدند.
 اين اعتصاب در توقفگاه آزادی كه معموال
 اتوبوسهای بی. آر .تی خط 1 در آن پارک
در رانندگان  گرفت.  صورت  نمايند   می 
 اعتراض به اصالحيه ساعت كاری دست
گذشت از  پس  و  زدند  اعتصاب  اين   به  
رانندگان اعتصاب  از  دقيقه   20  حدود 
به تهران  رانی  اتوبوس  شركت   تندرو 
 رانندگان اعالم گرديد كه اصالحيۀ ساعت
 كارمنتفی شده است و از رانندگان خواسته
 شد با همان ساعت كار قبلی به كار خود

 .ادامه دهند
رانندگان هنگام خروج اعتصاب،  پايان   با 
منصور آزادی  فرياد  توقفگاه يك صدا   از 
شركت كارگران  سنديكای  رئيس   اسالو 
 واحد را سر دادند و خواستار آزادی بی قيد

.و شرط او شدند
***********

 بازخوانی تجربه بازگشايی سنديكای واحد
فعاليت های  دوره  نهادن  سر  پشت   با 
 مختلف و به اعتبار نسبت آن با عناصری
 در داخل و خارج جنبش كارگری، حامل

 .اهميت دو پهلويی است
و رژيم  با  خود  نسبت  در  سو  يك   از 
 سركوب گری آن، در دور جديد مبارزات
از پس  ايران  كارگران  يافته   سازمان 
 انقالب 57 و انحالل شوراها و مجموعه
 تشكل های كارگری با شروع ترميدور در
ماه مه اول  برگزاری  از   سال 60، و پس 
 سقز و حوادث متعاقب آن از جمله تشكيل
از متشكل  عمدتا  كارگری  های   كميته 
تجربه اولين  عمال  اين  كارگری،   فعالين 
ايجاد برای  پيگيرانه  و  علنی   منسجم، 
كارگران، خود  توسط  كارگری   تشكل 
و كارفرمايان،  ديگر  و  دولت  از   مستقل 

اهميت اعتراض به اعدام های اخير براِی 
اهميت  دارای  زاويه  دو  از  حداقل  من 

است: 
اين  در  نهفته  خشونِت  به  اعتراِض   -1
به  اعتراض  همزمان  مجازات  ی  شيوه 
آن چنين  در  است كه  ای  جامعه  ساختاِر 
های  نياز  خشنی  مجازاِت  های  شيوه 
و  كنندگان  مجازات  جمعِی  احساسِی 
تماشاچيان آن را ارضاء می كند. اعدام در 
ايران همانند ساير اشكال خشونت پديده 
بودن  اجتماعی  بدون  اجتماعی است.  ای 
در  مجازات  از  نوِع  اين  انجام  پديده  اين 
سطح سياسی با مشكالِت بيشتری روبرو 
خواهد بود. به عنواِن مثال بدون اجتماعی 
بودن اين پديده، مصاحبه گراِن پرخاشگِر 
صدا و سيماِی جمهورِی اسالمی به پخش 
سراسری مصاحبه با »اراذل و اوباِش« در 
حالی كه آفتابه به گردنشان انداخته اند و 
كتك شان زده اند نمی كردند. تصاويری 
كه صدا و سيما از» طرح جمع آوری ارازل 
و اوباش« به خانه های مردم فرستاد، نشان 
از اجتماعی بودن ِ چنين خشونت سازمان 
و  تحمل  اعمال،  پتانسيِل  دارد.  ای  يافته 
در جامعه وجود  مشاهده ی خشونتی كه 
ای خشن  توسِط هيات حاكمه  فقط  دارد 
با تصاوير جديد هر از چندی باز توليد می 
جامعه ی  هيچ  در  تصاويری  چنين  شود. 
سيما  سراسری  شبكه ی  از  دموكراتيكی 

ی آن جامعه امكاِن ارسال ندارند.   
خانه  براِی  است  فرصتی  سبز  جنبش 
اخالقی  اصول  چنين  بازنگرِی  و  تكانی 
از نسل های پيشين به  ارزشی ای كه  و 
اعدام  به  گفتن  نه  اند.  رسيده  ارث  به  ما 
به  گفتِن  نه  همزمان  اخير  سياسی  های 

الگوهای احساسی و رفتاری ای است كه 
بخاطر كهولت شان همچون بديهيات به 
نظر می رسند. نه گفتن به پديده اعدام به 
زير  اش  فرم  و  هر سطح  در  و  گونه  هر 
است  اجتماعی  بديهيات  اين  بردِن  سوال 
كه ديگر مطابقتی با زندگِی امروزی مان 
اعدام فقط يك حلقه ی كوچكی  ندارند. 
در ميان زنجيره ی طوالنِی اين بديهيات 
درهمتنيدِه اجتماعی است. حلقه حلقه ی 
زنجيره ی اين بديهيات بايد به پرسش و 
تناسب  به  چالش كشيده شوند. هر كس 
تخصص و عالقه اش ميتواند تلنگری هر 
به  رفتارِی  بديهياِت  اين  به  كوچك  چند 
ارث رسيده بزند. جنبش سبز فرصت اين 
تمريِن »دموكراسِی منشی«1 را به صورت 
اجتماعی بوجود آورده است. بدون اين نوع 
از دموكراسی، رسيدِن به يك »دموكراسِی 
ميان  اين  در  است.  ممكن  غير  نهادی« 
مفهوم »حقوق بشر« می تواند به عنوان 

مبنای بحث قرار داده شود.    
اجتماعی  همبستگی  تحكيم  نظر  از   -2
هماميزی  ظرفيت  سبز  جنبش  ملی،  و 
مذهبی،  قومی،  های  اقليت  )انتگريشن( 
جنسی، ِسنی و طبقه ای را در خود دارد. 
اعتراض  قومی،  اقليت های  زمينه ی  در 
و...  بلوچ  كرد، عرب،  اعدام هموطناِن  به 
به اين اقليت ها اين احساس را می دهد 
بدون  ماست.  مشترک  درِد  آنها  درِد  كه 
واحد  يك  در  مشترک  پندارِی  همذات 
سرزمينی، اصطالح »هموطن«اصطالحی 
قومی  اكثريت  ی  وظيفه  معنا.  بی  است 
و  همدردی  دادن  نشان  در  ميان  اين  در 
هاِی  اقليت  با  اش  اجتماعی  همبستگِی 

هماميزی  در  زيادی  بسيار  تاثير  قومی 
اجتماعی در سطح ملی  واحد  آنهادر يك 
دارد. اين گونه است كه آنها خود را جزئی 
از جنبش حق خواهی در اين سطح خواهند 
ديد. و اينگونه است كه اين امكان بوجود 
می آيد كه راه های راديكال تِر مبارزه كه 
انتخاب شده  ناچاری  و  اميدی  نا  از روی 
اند جای خود را به مبارزاِت مسالمت آميز 
تری بدهند. برای اين اقليتها بايد اطميناِن 
در  كه  شود  حاصل  عميقی  احساسِی 
صورت مبارزه در چارچوب مطالباِت جنبش 
سبز آنها نيز به خواسته های انسانی خود 
ميان همبستگی و  اين  خواهند رسيد. در 
حق  شهرونداِن  همه ی  مشترک  ائتالف 

خواه، امكان رسيدن آنها به هدف مشترک 
شان را در برابر رژيمی نامشروع و خشن 
بسيار آسان تر می كند. به جرات می توان 
گفت كه چنين فرصتی برای هماميزِی نه 
تنها اقليت های قومی بلكه ساير اقليت ها 
در  بار  نخستين  برای  ملی  در يك سطح 
تاريخ جامعه ی ايرانی بوجود آمده است. 
نحو  به  تاريخی  فرصِت  اين  از  اميدوارم 
جزئی  اختالفهای  و  شود  استفاده  احسن 
تاريخ  در  ديگری  سوزِی  فرصت  باعث 

معاصر ايران نشوند.  
)توضيح خيابان: درج مطلب فوق به معنای تأييد 
ديدگاه های نويسنده در مورد جنبش مردمی و يا 

جنبش انقالبی كردستان از سوی خيابان نيست(

چرا اعتراض به اعدام های اخير مهم است؟
بهزاد راد

)مطلب ارسالی برای خيابان(

خیابان را به دوستان و 
آشنایانتان معرفی کنید

در انتشار خیابان ما را یاری 
کنید

برای خیابان گزارشات و 
نظرات خود را ارسال کنید
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 1966 ساِل  جهانی  جام  مسابقاِت 
به  ای  ستاره  طلوع  با  بود  مصادف  لندن 
گر  استعمار  هنوز  كشور  از  شفق  زيبايی 
فرييرا«  داسيلوا  بيو  »اوزه  نامش  پرتغال. 
پارچه سفيد  فوتبال يك  بيو در  اوزه  بود. 
اروپای آن سالها، به مرواريد سياه مشهور 
بود. چون صاعقه  تيز بود و با پای راستش 
كه شليكی به  قدرت طوفان داشت زمين 
تيم  برای  و  كرد  می  رو  زيرو  را  حريفان 
بيو  اوزه  كاشت.  می  گل  خرمنی  خود 
آقای ُگل  و  فاتح توپ طال  مروايد سياه، 

جام ها بود.
المللی  بين  فوتباليست  محبوبترين   او 
بود.  خورشيدی    40 سالهای  ايران  در 
بود   شهری  شده  بزرگ  و  زاده  بيو   اوزه 
لورنسو  زمان  آن  كه  كه  درموزامبيك 
از  پس  ماركز  لورنسو  داشت.  نام  ماركز 
كشور  اين  پايتخت  موزامبيك  استقالل 

شد و ماپوتا نام گرفت.

بيش از جهل سال از آن روز ها ميگذرد، 
پر  هنوز  آفريقا  رشيد  فرزند  بيو  اوزه 
است  پرتغال  تاريخ  ورشكار  افتخارترين 
تيم  در  بازی  آرزوی  از  هميشه  كه  .او 
به  گفت   می  مادريش  سرزمين  ملی 
جنگ  وپايان  موزامبيك  استقالل  هنگام 
آفريقای  آپارتايدش  با همسايه  آن كشور 
شايد  بود.  بازنشسته  ورزشكاری  جنوبی، 
هيچكس به اندازه ی او از برگزاری جام 

جهانی در سرزمين آفريقا شاد نباشد.
درخشش وموفقيت پاره ای از كشورهای 
آفريقايی در عرصه های جهانی طی 15 
وا  درک   اين  به  را  بسياری  اخير،   سال 
داشته است كه محبوبيت وسيع وتوده ای 
فوتبال در اين قاره پديده ای جوان است.

فوتبال  غياب   حاصل  اشتباه  درک  اين 
آفريقای مستعمره در صحنه های جهانی، 
طی دهه های 50  و 60 ميالديست.  سال 
پر شورترين  مثابه   به  فوتبال  هايی  كه 
جهار  در  جوان  و  پير  از  دل  تاريخ،  بازی 
گوشه عالم می برد. گرنه در آن قاره زيبا،  
به صد سال  نزديك  فريبا عمری  فوتباِل 
پديده  از  بسياری  مانند  هم  فوتبال  دارد. 
ارثيه  آفريقا،  در  نوين  فرهنگی  های  
بريتانيايی  پوستان  سفيد  است.  استعمار 
با  مستعمرات،  در  استقرارشان  پی  در 
از  كه  تيمهايی  با  مسابقه  برگزاركردن 
نهال  شد،  می  تشكيل  محلی  گان  نخبه 
در  كاشتند.  قاره  اين  خاک  در  را  فوتبال 
بود؛  فرانسه  مستعره   كه  هايی  سرزمين 
خاص  گونه  به  استعماری  های  سياست 
استعمارگران  قصد  كرد.  می  عمل  خود 
محلی  مردمان  كردن  فرانسوی  درآنجا 
بود. فرانسويان ضمن انتشار مسيحيت به 
مدد مبلغين كاتوليك، با ايجاد مدارس به 
آموزش و بنيان گذاری ورزشهای اروپايی 
فوتبال  تاريخ   پرداختند.  فوتبال  منجمله 
برخالف پاره ای از ورزشها، نشانگر رشد 
است. بينوايان  نزد  آن   سريع  و   وسيع 
با  كه  وبا  جنس  از  است  ويروسی  گويا 
زاغه  های  بچه  خود  اپدميك  خصوصيت 
نشينان را بيشتر دوست می دارد. سادگی، 
ارزانی  وطبيعت گروهی اين بازی آن را 
اندازه ی   دستبند نفيسی  كرده است به  

دستان نحيف فرودستان. 

ورزش  ترين  ساز  پول  امروزه  فوتبال   
شكوه  مايه   كه  ستارگانی  است.  جهان 
نوين  اين ورزشند، گالدياتورهای  وجالل 

و محبوبان همه خلق های جهانند.
اروپا،  بزرگ  كلوسيومهای  در  امروزه 
می  خورشيد  چون  سياه  اسپارتاكوسهای 
درخشند. در چلسی ديديِر دروگبا از ساحل 
عاج و ميكائل اِسيِن گل سر سبد فوتبال 
غنا، در اينترميالن  شيری از كامرون به 
ناِم سامؤل اتو و در منچستر سيتی امانؤل 
اَِدبايور. هزاران  ستاره آفريقايی ديگر نيز 
از تهران تا استكهلم  واز مادريد تا بيروت  
ايی  حرفه  های  ليگ  آسمان  بخش  جال 
فوتباليست سياه  اين همه  جهانند.. وجود 
در بازارهای فوتبال جهان حاصل سفر پر 
خطر جمعيت عظيمی است  كه همه روزه  
قله  به  فقر  درۀ خشك  از  به قصد صعوِد 
سرسبز ثروت به دريا می زنند .حضورشان 
از  فصلی  تنها  جهان  ی  گوشه  چهار  در 
داستان   تنها  پرماجراست.  داستان  يك  
آنانيست كه سالمت به مقصد رسيده اند. 
اما  آنانی كه در دامنه يا رأس كوه شهرت 
و ثروت ديده نمی شوند كجايند؟ داستان 
آنان را اغلب نمی گويند. آن ها  در خيابان 
های پايينی شهرهای  پاريس و بروكسل 
مواد  ساقيان  يا  و  شويند  می  ماشين  يا 
مخدرند. صفحه رنگين رسانه ها هميشه 

ويترين پيروزمندان است.

است. سازمانی   فوتبال  دولت جهانی  فيفا 
ديگر  جهانی  ارگانهای  همه   چون  كه 
واقتصادی(  فرهنگی  سياسی،  )ورزشی، 
توسط حاكمان جهان گشای قرون معاصر 
است.  شده  گذاری  بنياد  غربيان  يعنی 

رهبريتش هميشه در دست دو قوم ديرينه 
اروپايی، روميها و بربرها بوده است! التين 
ها و ژرمن ها. امروز رهبر فيفا  مرديست 
سويسی به نام  »سپ بلتر«. اين مرد كه با 
ابراز عالقه هميشگيش به فوتبال آفريقا، به 
كمك آرا كشورهای اين قاره صاحب اين 
مقام  شد پس از سال ها تالش توانست 
به  كه  را  قولی    ،2004 سال  مه  ماه  در 
آفريقا و ماندال داده بود اجرا  كند. ميزبانی 
جهان  ورزشی  تك  رويداد  بزرگترين  اين 
آفريقای  زيبای  كشور  به    2010 درسال 
در  فوتبال  پير  درخت  شد.  واگذار  جنوبی 

آنجا  بيش از 100 سال عمر دارد.
»بازی زيبا« در آفريقای جنوبی نيز عشق 
است. رويای همه ی پسران است ، چون 
دو  به  نزديك  و  است  گير  همه  مذهب 
مليون بازيكن ثبت شده دارد. با اين همه 
شده  آن  مانع  نژادی  های  تضاد  وجود   ،
است كه اين ورزش، محبوب تمامی ملت 
رنگين كمان شود. فوتبال عشق سياهان 
است و راگبی ورزش سپيد بختان. فوتبال 
در  اجتمايی  های   پديده  ديگر  چون  نيز 
كمدی  رومان  از  متأثِر  جنوبی،  آفريقای 

تراژيك آپارتايد است: 
اتحاديه  نخست   ،1892 درسال  
شد  تشكيل  پوستان«  سفيد  فوتبال»فقط 
و تشكيل اتحاديه فوتبال هنديهُا، اتحاديه 
رنگين  فوتبال  اتحاديه  و  سياهان  فوتبال 
تنها در سالهای 1903، 1933 و  پوستان 

1936 ممكن گشت.
با وجودهمه اين محدويت های شگفت آور 
و جداييهای تحقير آميز، عاشقان فوتبال  با  
توجه به رنگ پوست شان ، جدا از يكديگر 
در  ورزيدند.  عشق  فريبا  ورزش  اين  به 
سالهای دهه 40 ميالدی گروهی كه خود 
را هيئت فوتبال بين نژادی می خواندند به 
برگزاری مسابقاتی ميان  بازيكنان رنگهای 
گوناگون  پرداختند.  با رسمی شدن قانون 
آپارتايد در سال 48 اينگونه تداخل نژادی 
هم ممنوع شد. تا سالها تيم ملی فوتبال 
سفيدان  به  منحصر  جنوبی  آفريقای 
شرمانه  بی  سال1958  در  نيز  فيفا  و  بود 
خود  عضويت  به  را  كشور  آن  فدراسيون 
به  اين عضويت در سال  62،  پذيرفت.  
دنبال فشار افكار عمومی جهان به تعليق 
آپارتايد  و  محبوب  چنان  فوتبال  درآمد. 
چنان منفور ملتهای جهان بودند كه دولت 
حيثيت  حفظ  برای   پرتوريا  پرست  نژاد 
رژيمش وادر شد  دست به اقدامات خنده 
آنجمله برگزاری  مسابقه  از   . بزند  آوری 
ای بود  بين شهروندان سياه و سفيد كشور 
در جايی كه قانون آپارتايد اجرا نمی شد. 
اين بازی با حضور ده هزار تماشاگر ميان 
باشگاه »جرميستون كاليز« متعلق به سفيد 
پوستان و »آفريكن پايرتز« سياه پوستان 

در پايتخت لِستو انجام گرفت . يا هنگامی 
كه فيفا در سال 63 به تعليق اين كشور 
پايان داد، اتحاديه فوتبال آفريقای جنوبی 
حفظ  برای  كرد  اعالم  تشكر  منظور  به 
عدالت، به جام جهانی 66 لندن يك تيم 
سفيد پوست و به جام جهانی 70 مكزيك 
تيمی متشكل از سياه پوستان روانه خواهد 
كرد. افكار عمومی جهان آنقدر هم عقب 
می  پرتوريا  پرستان  نژاد  كه  نبود  مانده 
آفريقای  عضويت  سال64  در  پنداشتند. 
بار  فوتبال  جهانی  فدراسيون  در  جنوبی 

ديگر به تعليق درآمد.
وخونين  نژادی  تنشهای  گرفتن  باال  با   
ی  ستمديده  اكثريت  مبارزات  شدن  تر 
دليرانه  شورش  فردای  در  سياهپوست، 
سوتو در سال1976، كاسه بی شرمی فيفا 
اخراج  به  حكم  رسما  و  شد  ريز  سر  نيز 
از خانواده جهانی فوتبال   آفريقای جنوبی 
افيوِن توده های درد  اين  اما فوتبال  داد. 
قلب  اين  روح،  بی  جهان  روح  اين  مند، 
سوخته  های  سينه  در  قلب   بی  جهان 
حال  داد.  ادامه  طپيدن  به  سياهان   ی 
ها،  انديشه  نارواتريِن  اين  آپارتايد  آنكه 
شرمسارانه  جان داد و به تاريخ پيوست.                                     
روز  يك  در    ،1992 درسال  عاقبت 
تابستانی زيبا، آزاد از نفرين  آپارتايد،  تيم 
مردمش   آفريقای جنوبی كه  فوتبال  ملی 
به  مسلح  خوانند،  می  نا،  بافا  نا،  بافا  آنرا 
شور آزادی، در اولين بازی ملی خود تيم 
ملی كامرون را شكست داد.                

آيا آفريقای جنوبی شايسته 
ی ميزبانی  جام جهانی 

فوتبال است ؟      
ملت رنگين كمان

اينكه  بهانه  به  را  جنوبی  آفريقای  ملت 
و  رنگها  با  مردمی  از  ايست  مجموعه 
نژادهای گوناگون، به زيبايی و طنز ملت 
اصطالح  اين  خوانند.  می  كمان  رنگين 
سالها پيش توسط  »دزموند توتو« اسقف 
سرزمين  آن  دوست  آشتی  و  سرشناس 
 ، اما  ملت  اين  درد  پر  تاريخ  شد.   ابداع 
گواه زخمهاي يست  كه سبب آن انديشه 
با  كه  ای  انديشه  بود.  رنگ   از  بيزار  ای 
جدا سازی بيرحمانه انسانها از يكديگر بر 
مبنای رنگ پوست ، و با دادن ارجحيتی 
ناعادالنه به »يك« رنگ،  كينه ايی آفريد 

كه زشتی هايش تا سالهای سال گريبان 
گير اين ملت رنگين خواهد بود.

وجود  با  جنوبی  آفريقای  كشور  امروزه    
اجتماعی  اسفناک  و  شمار  بی  مشكالت 
كشورها  بسياری  از  ها  زمينه  برخی  در   ،
آن  اساسی  قانون   . است  تر  خوشبخت 
ضد  جنبش  دستاورد  مهمترين  شايد  كه 
تبعيض نژادی باشد  يكی از مترقي ترين 
 ، آيد  می  شمار  به  جهان  اساسی  قوانين 
است  مستقل  نسبتن   اش  قضائيه  قوه 
جنوبی  آفريقای  دارد.  آزاد  مطبوعاتی  و 
بر  اروپاييان  تأثير  بودن  متفاوت  دليل  به 
تاريخ و سرنوشتش، در زمينه های علمی 
پيشرفته  صف  در  همواره  نيز  وصنعتی  

ترين كشورهای جهان قرار داشته است.
بر خالف استعمارگرانی كه  منابع آفريقا را  
به غنيمت می  بردند تا پشتوانه پيشرفت 
صنعتی خود كنند، اروپاييانی كه به جنوب 
در  سكونت   با  كردند،  مهاجرت  آفريقا 
آنجا برای استقالل خود با استعمار گران 
انگليسی  به نبرد برخاستند. درعين حال 
صرفا  جوامعي  ايجاد  با  مردم،  همين 
جدا  با  داری،  برده  بر  مبتنی  و  اروپايي 
كردن  مطلق بوميان از خود، به گونه ای 
استعمار داخلی پرداختند. تسلط  تحقيرآميز 
بر  اروپايی   اين جوامع شبه  ونژادپرستانه 
توده ای كه در حاشيه ها چون هيواليی 
هميشگی  توانست  نمی  كرد  می  رشد 
سرانجام    ، فرجام  بی  تسلط   اين  باشد. 
پس از سالها درگيری خونين وخشن پايان 

پذيرفت و درتاريكی تاريخ گم شد. 
بدست  پس   آن  از  سياسی  امور  زمام   
عمر  سالهای  بيشتر  كه  افتاد  رهبرانی 
خود را درتبعيد وزندان و يا درپايگاههای 
كه  رهبرانی  بودند.  برده  بسر  چريكی 
تا  شده  سياستمدار  بعضا    ، پس  ازاين 
انتقال قدرت  با وجود  بازرگان شوند.  بعداً 
سياسی به سياه پوستان، قدرت اقتصادی 
پوستان  سفيد  جامعه  اختيار  در  همچنان 
آفريقای  پوستان  سفيد  جامعه  ماند.  باقی 
خود  تاريخی  پيشينه  بر  تكيه  با  جنوبی 
منابع  از  بيكرانی  دريای  به  و دسترسيش 
طبيعِی بكر، از سالها پيش در همه زمينه 
های علمی و صنعتی در زمره موفقترين  

جوامع جهان بوده است
انگيزترين  شگفت   ِ ديار  آفريقای جنوبی، 
است.  جهان  در  اجتماعی  تناقضات 
دوزخ  و  بهشت  آن  در  كه  تصويريست 
جوامع انسانی همزمان به  تماشا گذاشته 
انسانی،  تراژيِك   ِ ٌكالژ  اين  در  می شود. 
بهشت سرسبز ِ»َسند هورست« در شمال 
ثروتمدارنيست  ابر  منزلگه  ژوهانسبورگ، 
در  ممكن  درآمدهای  باالترين  از  كه 
جهان بهره مندند. در تناقضی دردناک با 
اين بهشت برين، دوزخ زاغه نشين های 
زخم  چون  پارک«  »فريدم  و  »رمفوسا« 
دل  و  ِچشم  آزار  مايه  باز،  و  زشت  هايی 
تماشاگر می شوند. صدها هزار شهروند   ِ
در  الماس  و  زر  سرزمين  نشين  آلونك 
ترين  ابتدائی  از  قبيل،  اين  از  مناطقی  
تسهيالت زندگی، آب و برق و فاضالب 
جنوبی  آفريقای  اينكه  با  محرومند. 
شمار  به  آفريقايی  كشور  ثرتمندترين 
توليد كننده 50 درصد  تنهايی  به  و  رفته 
تفاوت  باشد،  می  قاره  اين  ازمحصوالت 
شده  باعث  طبقاتی  آور  سرسام  های  
ناعادالنه  زمره  در  كشور  اين  كه  است 
ترين كشورهای جهان قرار گيرد. آفريقای 
جنوبی در كنار بتسوانا و سوازيلند، دارای 
ويروس  به  مبتال  بيماران  تعداد  باالترين 

ايدز نيز می باشد. 
ميزبانی جام جهانی امريست به شدت پر 
را  آن  اجرای  توان  كشوری  هر  و   خرج 
عاقبت  كه   است  اين  پرسش  اما  ندارد. 
يا  فقير  كشوريست  جنوبی  آفريقای 
ثروتمند؟  بالخره بهشت است يا جهنم؟ 
شايد پاسخ اين است :آنجا هم فقير است 
هم ثروتمند. هم بهشت است هم دوزخ. 
به  خانه  كدام  پنجره  از  اينكه  به  بسته 

خيابان  بنگريم.   

جشنی با شکوه  در زادگاه  تحقیرشده ی انسان
حبيب خبيری



از چشمان مارکسيسم 

 بخش هشتم

ماترياليسم تاريخی
امين قضايی

در بخش پيش ، دريافتيم كه تضاد فرد و 
جمع ، يك تضاد ذهنی و انتزاعی نيست 
واقعی  و  ملموس  است  تضادی  بلكه   ،
مجبور  كه  كسانی  اكثريت  ی  رابطه  در 
و  هستند  خويش  كار  نيروی  فروش  به 
سرمايه دارانی كه اين نيروها را در خدمت 
خود گرفته و آنها را استثمار می كند. وقتی 
كلمه ی استثمار را به كار می بريم ، تنها 
و  ستم  معادل  ضداخالقی  مفهوم  يك 
سلطه را مد نظر نداريم. اين يك واقعيت 
اقتصادی است كه از تقسيم ميزان ساعات 
كار اضافه ای كه از گرده ی كارگر كشيده 
می شود بر ميزان ساعات كار الزم برای 
آيد.  می  بدست  كارش  نيروی  بازتوليد 
تمامی انگيزه های توليدی كه حيات يك 
جامعه به آن وابسته است ، صرفا در گروی 
سرمايه  از  اقليتی  استثمار  و  كشی  بهره 
ی  است.ريشه  سودجويی  برای  داران 
تمامی تضادهای بين  منافع ما و جامعه كه 
باعث می شود اكثر مردم با وجود پيشرفت 
فن آوری و شيوه های توليد و ارتباطات ، 
از گرسنگی و فقر ،جنگ، بيكاری ، ناامنی 
، تبه كاری ، افيون و خرافات مختلف رنج 
ببرند، در همين جاست. بورژوازی تمامی 
علوم و دانش و رسانه های خود را به كار 
می گيرد تا چشم مردم را بر اين واقعيت 

ساده ببندد.
 اما چگونه چنين شيوه ی توليد عقب مانده 
و ناعقالنی بوجود آمده است كه عده ای 
سرمايه دار منفرد ، زندگی ميلياردها انسان 
را به تباهی بكشند؟ با نقد اقتصاد سياسی 
همزمانی  صورت  به  را  توليد  ی  شيوه 
بررسی كرديم ، نشان داديم كه اين شيوه 
ی توليد با خريد نيروی كار توسط سرمايه 
كند.اما  می  آنان حركت  استثمار  و  داران 
را  توليد  ی  شيوه   ، خواهيم  می  اكنون 
يعنی  كنيم  بررسی  زمانی  در  صورت  به 
بررسی  است  بوده  قبال  كه  آنچه  با  آنرا 
كنيم. شيوه ی توليد سرمايه داری ، يك 
طول  در   ، نيست  ابدی  و  ازلی  ی  شيوه 

تغيير  و  آوری  فن  پيشرفت  اثر  در  تاريخ 
نوع مالكيت غالب ، بوجود آمده و در اثر 
پيشرفت بيشتر هم از بين خواهد رفت و 
پيشرفته  توليد  ی  شيوه  به  را  خود  جای 
تری خواهد داد. بنابراين اگرچه از يكسوی 
اين شيوه ی توليد و زندگی با منافع ما به 
عنوان كسانی كه در جامعه زندگی و كار 
می كنيم ، تضاد دارد و عقب مانده جلوه 
بهترين  اين   ، ديگر  سوی  از   ، كند  می 
شيوه ی توليدی است كه تاكنون بوجود 
آمده است. نگاه ديالكتيكی به ما می گويد 
و  ماندگی  عقب  از  آگاهی  همين  ما  كه 
نارضايتی از زندگی خود را از همين شيوه 
ی موجود و درک تضاد با آن بدست آورده 
ايم. شرايط عينی تغيير كرده و با شرايط 
ذهنی ما در تضاد می افتد. آنگاه ذهنيت ، 
شراط عينی را تغيير داده و شرايط جديدی 
 ، جديد  شرايط  همين  آيد.  می  دست  به 
از نو ذهنيت و آگاهی ما را به مرحله ای 
باالتر برده و دوباره تضادهای ديگری را 
با شرايط موجود كشف می كنيم و ما به 
همين طريق پيشرفت می كنيم. اگر شما 
 ، صنعتگر  يا  نويس  برنامه   ، طراح  يك 
، متوجه  باشيد  يا حتی هنرمند  آزمايشگر 
همين  به  نيز  خود  كار  در  كه  شويد  می 
روش ديالكتيكی پيشرفت می كنيد. ابتدا 
بعد   ، كنيد  پياده سازی می  را  يك طرح 
 ، عمل  در  آن  كاربرد  و  سازی   پياده  از 
متوجه نقايص آن شده و سپس در طراحی 
بعدی ، مشكالت را برطرف می كنيد. تا 
 ، نكنيد  اجرا  را  طرح  و  برنامه  كه  زمانی 
به عبارت فلسفی تر ، تا زمانی كه ذهن، 
تجسم و تعين نيافته باشد ، پيشرفتی در 

كار نخواهد بود.
يك  فردی  شرايط   در  كه  پيشرفت  اين 
رسد،  می  نظر  به  ساده  خطای  و  آزمون 
عظيم  پيشرفتی   ، اجتماعی  تحوالت  در 
مسير  بايد  كه  است  تاريخی  و  پيچيده   ،
رخدادهای  اما   . بشناسيم  آنرا  حركت 
اجتماعی بسيار كثيرتر از اين حرفهاست. 
اين مشكل پيش می آيد كه كدام حركات 
به  نگاه  با  بايد لحاظ كنيم و  را  و جهات 
كدام يك از عوامل است كه اين پيشرفت 
را بهتر تشخيص خواهيم داد. ماركسيسم 
اين عوامل را به دسته ی عوامل روبنايی 
و زيربنايی تقسيم می كند.با بررسی شيوه 
ی توليد ، نوع مالكيت و روابط اقتصادی 
توانيم  می  كه  است  مبادالت  نوع  و 
پيشرفت ديالكتيكی ميان انسانها و محيط 

دريابيم.  تاريخ  را در طول  اجتماعی شان 
فرجام   ، ها  آموزه   ، ها  ايده  بررسی  با  ما 
پادشاهان و جنگ ها ، يا حوادث سياسی 
و فرهنگی ، نمی توانيم اين پيشرفت را به 
خوبی عوامل زيربنايی درک كنيم. دانشی 
كه به بررسی پيشرفت ديالكتيكی عوامل 
و  توليد  ی  شيوه  يعنی  جامعه  زيربنايی 
روابط مادی و عينی انسانها در جامعه می 
پردازد ، ماترياليسم تاريخی نام دارد. يعنی 
اينكه تاريخ را با نظر به عوامل زيربنايی ، 

بررسی كنيم. 
اتهامات  با  ماركسيسم  اينجا  در  هم  باز 
عده  شود.  می  روبرو  ربط  بی  و  دروغين 
است  مدعی  ماركسيسم  پندارند  می  ای 
تعيين  و  علت   ، اقتصاد  يعنی  زيربنا  كه 
فرهنگ  مانند  روبنايی  شرايط  ی  كننده 
ماركسيسم  مثال  يا  است.  سياست  و 
جبرگراست و نقشی برای اراده ی انسانها 
در تاريخ قائل نيست! از بخش های اوليه، 
می دانيم كه ماركسيسم اصال قصد ندارد 
های  پديده  ميان   معلولی  و  علی  روابط 
جامعه را كشف كند.همچنين قرار نيست 
تاريخی  ی  آينده   ، بين  طالع  يك  مانند 
دوم  ی  نكته  كنيم.  پيشگويی  را  جوامع 
اينجاست كه تقسيم بندی عوامل به زيربنا 
و روبنا از اين جهت است كه ما گفتيم با 
توانيم  می  بهتر  زيربنايی  عوامل  بررسی 
و  را كشف  و ضروری  بنيادين  تضادهای 
درک كنيم. بنابراين همانطور كه لوكاچ در 
» تاريخ و آگاهی طبقاتی« می گويد عامل 
زيربنايی از نظر روش شناسی مرجح است.
نه تنها ماركسيسم برای اراده نقش مهمی 

را  ای  گزاره  هيچ  اصال  بلكه  است،  قائل 
بدون در نظر گرفتن سوژه ی شناسنده و 
تغيير دهنده ، صادر نمی كند. اجازه دهيد 
به همين جواب قناعت كنيم  و بگذاريم 
بورژوازی كه در پس اين اتهامات دروغين 
، منافع طبقاتی خود را دنبال می كنند ، به 

ياوه گويی خود ادامه دهد.
می  در   ، تاريخی  ماترياليسم  به  نظر  با 
 ، داری  سرمايه  توليد  ی  شيوه  كه  يابيم 
از پيشرفت مالكيت بر صنايع و ابزارآالت 
توليد بدست آمده است. يك دوره ی پيشتر 
، كشاورزی، بخش غالب ثروت مردم را در 
پيشه  به  صنايع  و  كرد  می  توليد  جامعه 
بود.  كارگاه های كوچك محدود  و  وری 
بنابراين مالكيت بر زمين ، مالكيت اصلی 
يا  فئودالی  نظام   ، مالكيتی  چنين  و  بوده 
ارباب و رعيتی را ايجاب می كرد. )كه اين 
توليد  پيشرفت شيوه ی  از  نيز خود  نظام 
تدريج  به  است(  آمده  بدست  داری  برده 
با پيشرفت صنعت ، مالكيت بر زمين كه 
امتياز   ، شد  منقول   ، بود  نامنقول  پيشتر 
بورژوازی  و  شد  لغو  اشراف  و  ها  فئودال 
همچنين  رساند.  قدرت  به  را  نوظهور 
روزمزد  كارگران  به  رعايا  و  كشاورزان 
تبديل  تاسيس  تازه  و  صنعتی  شهرهای 

شدند. 
نشان می دهد  ما  به  تاريخی  ماترياليسم 
طبقه   ، داری  سرمايه  توليد  ی  شيوه  كه 
ی جديدی به نام پرولتاريا را ايجاد كرده 
با  كه  روزمزدی  كارگران  يعنی   ، است 
می  معاش  امرار  خود  كار  نيروی  فروش 
كنند. دهقانان و پيشه وران ، هرچه بيشتر 

با پيشرفت صنعت و فن آوری ، اهميت و 
نقش تاريخی خود را از دست می دهند و 
جامعه حول دو طبقه ی پرولتاريا و بورژوا 

، قطب بندی می شود. 
تضاد  كه  داديم  نشان  پيش  در بخش  ما 
ی  شيوه  و  انسانها  ميان  تضاد   ، واقعی 
ماترياليسم  است.  داری  سرمايه  توليد 
تاريخی به ما نشان می دهد كه چه كسی 
، يا چه عاملی بايد اين تضاد را حل كند 
:  طبقه ای كه در رابطه ی توليدی ، كار 
خود را به فروش می رسانند و استثمار می 
 ، سياسی  اقتصاد  نقد  اگر  بنابراين  شوند. 
تضاد كار و سرمايه را به ما نشان می دهد 
، ماترياليسم تاريخی ، عامل تغييردهنده و 
راه تغيير را مشخص می كند. ما به عنوان 
كسانی كه بر نيروی بازو يا ذهن خود برای 
زنده ماندن در اين جامعه ، متكی هستيم ، 
به عنوان كسانی كه بايد با استخدام شدن 
و فروش نيروی كاری خود ) از هر نوعی 
كه تصور كنيد ( ، امرار معاش كنيم ، به 
معنای واقعی به يك طبقه يعنی پرولتاريا 
برآوردن  مانع  كه  تضادی  داريم.  تعلق 
 ، شود  می  ما  منافع  و  اميال   ، نيازها 
تضادی كه باعث می شود تمام امروز را 
نان فردای خود اطمينان  از  اما  كار كنيم 
اين  تمامی كسانی كه  و   ( باشيم  نداشته 
جمله را می شنوند و آنرا واقعی و ملموس 
از  ، ناشی  يابند و نه شعاری بيهوده(  می 
عقب ماندگی شيوه ی توليد سرمايه داری 
و استثمار ماست. عامل اين تضاد ، طبقه 
ای است كه اين شيوه ی توليد آنرا بوجود 
آورده و آنرا با يكديگر هم سرنوشت كرده 
است. راه حل و رفع تضاد ، اشتراكی شدن 
جدايی  با  تنها  كه  چرا  است،  توليد  ابزار 
صاحبين ابزار توليد از صاحبين نيروی كار 
است كه چنين شيوه ی توليد عقب مانده 
و غيرانسانی بوجود می آيد. وظيفه ی ما 
برای رفع تضاد ، تسخير ابزار توليد است. 
صورت  به  را  توليد  ابزار  اين  بورژوازی 
را  ابزارآالت  اين  و  كرده  غصب  تاريخی 
بدست همين كارگران و از دزديدن نيروی 
كار آنان ساخته است. اما آيا ما حق داريم 
كنيم؟   محروم  مالكيتش  از  را  بورژوازی 
او  از  را  كسی  مالكيت  داريم  حق  ما  آيا 
سلب كنيم؟ در بخش بعدی اين مسئله را 

بررسی می كنيم

چون كارگری  ضد  نهادهای  از   مستقل 
 شوراهای اسالمی و خانه كارگر بوده است
 كه كماكان با مقاومت چهره های شاخص
 آن در زندان ادامه دارد.  نفس ايجاد اين
 تشّكل و نحوه تشكيل سنديكای واحد و
استاديوم در  آن  عمومی  مجمع   برگزاری 
 12هزار نفری آزادی كه حضور حداكثری
 كارگران شركت واحد را ميسر نمود، خود
يابی تشكل  مسير  در  شگرفی   دستاورد 
 كارگران و تحميل تشكل های علنی  و
 مستقل كارگران به كليت بورژوازی ايران،
به فضايی  در  و  اختناق  متن  در  هم   آن 

 .غايت بسته بود
رشد مسير  در  تجربه  اين  ديگر  سوی   از 
جنبش درون  در  هايی  چالش  با   خود، 
 كارگری و در نسبت خود با دو جناح راست
بوده است  و چپ جنبش كارگری مواجه 
 كه به بحث هايی حول سه جانبه گرايی،
اشكال كارگری،  جنبش  مالی   مسائل 
و انجاميده  و...  كارگر  طبقه  يابی   تشكل 
 قطب بندی موجود در جنبش كارگری را
بسط نيز  واحد  سنديكای  درون  به   طبعا 

.داده است
اصلی  و  ابزار  ترين  كليدی  يابی   تشكل 
در كارگری  پيشرو  جنبش  هدف   ترين 
چند سال از  كارگران  مبارزات  جديد   دور 
 گذشته به اين سو و به ويژه در يك سال

به شرايط سياسی ويژه( )با توجه   گذشته 
شدن متشكل  چگونگی  اما  است.   بوده 
 كارگران نيز موضوع بسيار مهمی است كه
 باب آن در هر مقطع زمانی به روی فعالين
 كارگری گشوده است. طبيعتا شرايط ويژه
 نظير دوره های انقالبی، يا شرايطی نظير
 سركوب و خفقان كه به مثابه پس زمينه
همواره ايران  كارگری  جنبش   تحركات 
شدن متشكل  نوع  دارد،  و  داشته   حضور 

 را متفاوت خواهد نمود و البته در بسياری
گوناگون سازماندهی اقسام  نيز  مقاطع   از 
 و متشكل شدن نه تنها تناقضی با منافع
 جنبش طبقه كارگر ندارد، بلكه در راستای

 .آن قرار می گيرد
كارگری جنبش  در  ها  رفرميست   اما 
طبقاتی مبارزه  كه  اند  كوشيده   همواره 
مطالبات احقاق  برای  ای  مبارزه  به   را 
 دموكراتيك و جدالی مدنی فرو كاهند و از
 اين جهت است كه سعی می كنند مبارزه
به را  سنديكايی  مبارزه  و  سنديكا    برای 

 محور مباحثات درون جنبش كارگری بدل
 كنند و شكل خاصی از تشكل يابی طبقه
 كارگر را به عنوان ايدئال و الگوی ازلی و
 ابدی مبارزات طبقه كارگر تحميل و تبليغ

 .كنند
 البته نيازی به گفتن نيست كه آزادی های
 اجتماعی و دموكراتيك برای طبقه كارگر
 و كل جامعه تا چه حد حائز اهميت  است.
 اما آزادی های دموكراتيك تنها هنگامی
كارگر طبقه  كه  است  واقعی  و   ماندگار 
بتواند خود  طبقاتی  نيروی  به  اتكاء   با 
سودآوری و  وحشيانه  استثمار  مقابل   در 
الغاء مناسبات بايستد و در جهت   سرمايه 
بردارد. محكم  های  گام   سرمايه داری 
حالت بهترين  در  ها  سنديكاليست   لذا 
هستند مهربانی  های  دموكرات   سوسيال 
جنبش درون  در  را  رفرميسم  تنور   كه 

 .كارگری گرم می كنند
مستقل های  تشكل  از  گفتن   سخن 
با پنهان داشتن اين حقيقت كه  كارگری 
 »سنديكا اساسا نمی تواند فراتر از چارچوب
 های نظام سرمايه حركت كند«، و با تبليغ
در موجود  امكان  تنها  كه  سياست   اين 
چيزی باشد،  می  سنديكا  كنونی   شرايط 
جنبش درون  به  خزنده  رفرميسم   مگر 

 .كارگری نيست
 شكی نيست كه سنديكا ضرورتی در مسير
 متشكل شدن كارگران و گامی  مهم در
 پيشبرد  مبارزات طبقاتی است، اما هرگز

سرمايه خدمت  در  و  خود   در  هدفی   به 
نمی شود. سنديكا  صرفا سازمان  تبديل 
و نيست  مدنی  جامعه  بطن  در   كارگران 
برای مشفق  دستی  هم  به  بايست   نمی 
)سنديكا گردد.  تبديل  ساالران   سرمايه 
و رفرم  با  توان  می  را  سنديكاليسم   و 
سازی تقابل  اين  تا  نهاد  برابر   رفرميسم 

 ).بهتر درک شود
 بنابراين شايد بتوان گفت كه طرد استراتژی
 سوسياليستی) به بهانه مبارزه با استبداد( از
را سنديكا  كه  است  ها  رفرميست   جانب 
 از محملی برای مبارزه طبقاتی به بستری
 برای آشتی طبقاتی بدل نموده و فضا را
گرايشات تمام  سركوب  و  تضعيف   برای 
به سنديكا  وگرنه  گشايد،  می   كارگری 
از رفرميستی  درک  حامل  خود   خودی 
 مبارزات كارگران نيست و ای بسا كه در
عمل راديكال  هم  بسيار  مقتضی   شرايط 

.نمايد
كنونی، پيچيده  سياسی  شرايط   ظاهرا 
 مبارزه طبقاتی را در لفافه قرار داده و بعضا
فعالين جنبش كارگری برخی   ميدان ديد 
 را تنگ نموده است. بورژوازی وامانده در
 اپوزسيون، علی رغم مخاطراتی كه منافع
 طبقاتی اش را به جّد تهديد می نمود، پای
 ميز قمار روزجهانی كارگر نشست، تبعات
 آن را پذيرفت و اكنون سعی می كند در
مه ماه  اول  از  )پس  كنونی  نوين   مقطع 
 متفاوت امسال( بازو های اجرايی سياست

تقويت را  كارگری  جنبش  در  خود   های 
موضوع اين  به  پرداختن  مجال   نمايد. 
می مختصرا  اما،  نيست  نوشته  اين   در 
و قديم  تحركات  به  ای  اشاره  تنها   توان 
 جديد رفرميست ها برای دخالت از طريق
 نهادهای بين المللی چون سازمان جهانی
 كار، سوليداريتی سنتر، نفوذ سازمان يافته
جنبش به  معين  مالی  منابع  تزريق   برای 
نبض گرفتن  دست  در  برای   كارگری 
شوراهای ايجاد  برای  تالش  اخيرا  و   آن 
استراتژ|ی كردن  حقنه  و  سبز   كارگری 
اشاره جنبش   اين  به  خود  ليبرالی   های 
 نمود كه در نوشته های بعدی مفصال بر
 آن ها تمركز خواهيم نمود. بنابراين تجربه
از ای  مجموعه  واحد،  شركت   سنديكای 
كارگر طبقه  جنبش  به  را  كليدی   نكات 
پيش را  راه  عمال  كه  كند  می   عرضه 
 چشمان طبقه كارگر می گشايد و چنانچه
بنگرد، بدان  باز  ديدگانی  با  كارگر   طبقه 
 حداقل مخاطرات و حداكثر منافع طبقاتی
 اش از ِقبل آن تضمين می گردد. جنبش
را خود  طبقاتی  منافع  چنانچه   كارگری، 
دو ميان  كند، هرگز  شناسايی  درستی   به 
 استراتژی تا بدين حد متناقض سرگردان
و استثمار كننده  به قطب  و نسبت   نشده 
 صاحب سرمايه، به ويژه در گره گاه های

.تاريخی دچار شبهه نمی شود

ادامه از ص 2، یک طبقه دو استراتژی


