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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٦ اگست ١٠
  

  آرش و جنبش کارگریۀنشري
 

 ٣٣۵؛ در » آرش وسه ساله  بيست ِ نقد و بررسی کارنامه ويژه«:  منشر شد١١٠ + ١» ِآرش«* نشريه: توضيح

ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه ما بسيار نادر  انه در فعاليتمتأسفای که  اقدام ارزنده. صفحه منتشر شده است

  )١٣٩۵ ھجدھم مرداد -  ٢٠١۶ھشتم اوت ( .و کمياب است

  
 شده ، در فرانسه منتشر١٩٩١ بروری ف- ١٣۶٩ ]دلو[ای فرھنگی، سياسی و اجتماعی بود که از بھمن ماه آرش نشريه

وپنج سال  شکنجه و اعدام در سی  را دارد به٢٠١۴ بروری ف-  ١٣٩٢ماه   نشريه آرش که تاريخ بھمن١١٠ ۀشمار. است

  .حکومت اسالمی ايران پرداخته است

آمده، نوشته که ) ١١٠(   و سردبير نشريه آرش، در يادداشتی که در شماره آخر اين نشريهمسؤولخانی، مدير پرويز قليچ  

 . آرش استۀه آخرين شماراين شمار
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 آرش با صفحات اندک، در  ، نشريه)١٩٩١ بروریف(١٣۶٩وسه سال پيش، در بھمن ماه  بيست«: نويسد پرويز می  

انتشارش زدم تا جنس ديگری از صداھای تبعيد باشد؛  ِاز ابتدای تولد آرش، با اين ھدف دست به. پاريس منتشر شد

خواستم نگاه به ايران و  می. ِات درون ايرانتغييرھا در مورد  العمل ا و عکسھ  نظرات، دردھا، تحليل کننده منعکس

ات واقع در ايران تغييرآن که ادعای رھبری نظرات و  ات جاری در وطنم، در اين نشريه بازتاب داشته باشد؛ بیتغيير

ھاست با  جا که سال من، از آندر ض. خواستم تا حد امکان پلی باشيم بين روشنفکران داخل و خارج می. را داشته باشيم

ھيچ حزب و گروھی ھمکاری تشکيالتی نداشته و ندارم، ھمواره کوششم بر اين بود که اين نشريه استقالل فکری خود 

  .را حفظ کند

ام، اين امکان برايم بود که از ھمکاری و ھمفکری   ورزشی ای که داشتم، يعنی سابقه ِدليل موقعيت اجتماعی ويژه به  

توانم بگويم عامل  ت میأجر به. ھای فکری مختلف، برخوردار باشم ِ از نويسندگان و پژوھشگران با گرايشبسياری

  ».مندی از اين موقعيت ويژه بوده است  آرش، بھره  نشريهۀاصلی ادام

آرش و دانم نخست از نجمه موسوی دبير تحريريه  جا الزم می در اين«: کند  میتأکيدپرويز در آخر اين مطلب خود   

ھای فکری، قلمی، تصويری و مالی خود  وسه سال با کمک ِ دوستان و ھمکاران عزيزی که طی اين بيستۀسپس از ھم

 که داشتند را در کمان کردند تا تيری رھا ئی نيروۀھا نيز چون من، ھم آن.  آرش را فراھم کردند، تشکر کنمۀامکان ادام

د؛ با اين اميد که نقشی ھر قدر کوچک، در دانش عمومی جامعه در اين کنند که در جغرافيای ايران ھر چه دورتر برو

ماند، حرکتی عليه کشتار، اعدام، شکنجه و سانسور رژيم  جا می دوران سخت، بازی کرده باشيم و خطوطی که از ما به

  ».سياه جمھوری اسالمی محسوب شود

ھا و  دھنده دردھا و رنج ند نشريه وزين آرش، انعکاسھم مان ای آن زيرا ھر نشريه. بار است تأسفتعطيلی نشريه آرش، 

داری ھار و  خواھان و تبعيدشدگان عليه سيستم سرمايه ديدگان، آزادی راھکارھا و آلترناتيوھای طبقاتی محرومان، ستم

  . شان دردآور و آزاردھنده است داری جھل و جنايت و ترور اسالمی ايران است، خاموشی حکومت سرمايه

 و ردپاھای محکم و ماندگار سياسی، اجتماعی، فرھنگی و ورزشی که پرويز از خود برجای گذاشته است کمی شايد آثار

  .دليل تعطيلی آن بکاھد از درد و رنج طرفداران آرش به

اسی و مدافع يک فعال سيران و ين ورزش در ايخ ايھای تار ستيترين فوتبال ن و محبوبيکی از بھتريخانی،  چيز قليپرو

دادھای روز و تاريخی يرو ھای مجله آرش، به پرويز در تمامی شماره. ھاست ، برابری و عدالت اجتماعی انسانآزادی

خواھان  سندگان و آزادیيجويان، نو اسی، زنان، کارگران، دانشيان سيران پرداخته و ھمواره مدافع حقوق زندانيمھم ا

  مان بوده است جامعه

: ھای نامدار فوتبال ايران بود در شماره آخر نشريه آرش، چنين نوشته است چھرهپرويز که زمانی يکی از قھرمانان و 

 خداحافظی از ۀکردم، معتقد بودم برای ماندگار شدن در تاريخ ھر ورزشی، انتخاب لحظ زمانی که فوتبال بازی می«

ار داری، بتوانی زمين بازی  قرئیای بسيار مھم است؛ و ھنر در اين است که تا وقتی ھنوز در کيفيت باال مسألهبازی، 

بازی خداحافظی، با فوتبال   و بیئیھيچ ادعا نشين نشده بودم، بی  سالگی با آن که ھنوز نيمکت٣٣من در . را ترک کنی

  ».خواستم تعطيلی آرش نه از سر ناچاری که بر مبنای انتخابی آگاھانه صورت گيرد جا نيز می در اين. وداع کردم

 از طريق پرويز مطلع شدم که دوستانی که با آرش ھمکاری تنگتاتنگی ًگردد اخيرا ريه آرش برمیجا که به نش اما تا آن

اند تا نقاط ضعف و قوت آن از زوايای مختلفی  داشتند، پيشنھاد انتشار يک شماره ويژه آرش را در پی تعطيلی آن داده

آرش را از زاويه جنبش  به م اين بود که نقدممن ھ پيشنھاد پرويزجان به. بندی قرار گيرد مورد بحث و بررسی و جمع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 و احترام پرويز صحبتدر ھر صورت مطلبی که در پيش روی داريد حاصل اين . با کمال ميل پذيرفتم. کارگری بنويسم

  . و جايگاه مھم آرش در ميان نشريات تبعيدی است

ًا سوسياليستی نبود؛ ھرچند تمايل زيادی به  را روشن کنم که آرش، يک نشريه کارگری و يا صرفمسألهابتدا بايد اين   

 اجتماعی - دھنده نظرات مختلف و ديدگاھی به سياست و حوزه ادبی در نتيجه اين نشريه انعکاس. گرايش چپ داشت

  .ايران و جھان بود

 بود  مردم ايران که برای نان و آزادی و دموکراسی١٣۵٧رھبری خمينی، انقالب  پس از اين که گرايشات مذھبی به  

پس از وقايع . کردند» اسالمی«ھا و کشتارھای ھولناک حدود سه سال نخست انقالب، آن را  به زور سرنيزه و سرکوب

ھای کارگران،  ھا و احزاب سياسی، نھادھای دموکراتيک مردمی، شوراھا و تشکل  نيز تمامی سازمان۶٠خردادماه 

زندگی  ھا را زندانی و اعدام و يا مجبور به  کردند و فعالين آننگاران، نويسندگان و ھنرمندان را ملغی زنان، روزنامه

بود برای اين » نعمتی«زمان آغاز جنگ خانمانسوز ايران و عراق نيز به گفته خمينی  مخفی و فرار از کشور کردند؛ ھم

ژه کشتار بيش از وي جمعی به ھای دسته ھای خونين خود و اعدام توان گفت حکومت اسالمی با سرکوب ًتقريبا می. حکومت

ھای  ھای اجتماعی از جمله جنبش کارگری را تا سال ، جنبش۶٧چھار ھزار زندانی سياسی در بھار و تابستان سال 

داد، اما در مجموع سکوت  جا روی می جا و آن ھرچند اعتصابات محدود و موضعی کارگری اين. ، خاموش کرد١٣٨٠

در کردستان، مبارزات بر حق و عادالنه ھنوز ھم خاموش .  بودباری در سراسر کشور، منھای کردستان حاکم مرگ

  .نشده و موقعيت حکومت در اين منطقه تثبيت نشده بود

ھای اجتماعی مانند جنبش زنان و جنبش  آھسته صدای جنبش کارگری و ديگر جنبش ، آھسته١٣٨٠اما از سال   

، با برگزاری ١٣٨٣طوری که در سال . ر گشت و فعالين سياسی، اجتماعی و فرھنگی، بلندتر و رساتئیدانشجو

ھای  داشت مستقل اول ماه می در سقز و دستگيری فعالين کارگری، جنبش کارگری وارد فاز جديدی از فعاليت بزرگ

در نتيجه اين خيزش کارگری، باعث تحرک . گرديد دھی اعتصابات  يابی و سازمان خود از جمله در عرصه تشکل

ھا در  ھا و احزاب سياسی و نشريات و ديگر رسانه چنين سازمان کارگری داخل کشور و ھمجديدی در ميان فعالين 

  . خارج کشور به وجود آورد

چون آرش، بلکه حتی  ھای کارگری، نه تنھا در نشرياتی ھم  بحث٨۴ و ٨٣ھای   تا سال۶٠به اين ترتيب، از اوايل سال   

. تری داشت و البته ھنوز ھم دارد نامند نيز جايگاه کم  کمونيستی میھا و احزابی که خود را کارگری در نشريات سازمان

 برابر با اوت و سپتامبر ١٣٨۴ آرش که در شھريور و مھر ٩٣ و ٩٢ھای  ھای قبل از شماره رو، من در شماره از اين

  . ای در رابطه با مسايل کارگری ايران برخورد نکردم  به بحث ويژه ، منتشر شده٢٠٠۵

اين شماره آرش . دارد» نامه جنبش کارگری ايران ويژه«نام  اند بخشی به  که در يک شماره منتشر شده٩٣و  ٩٢شماره   

  . شود آغاز می» جنبش طبقه کارگر ايران، در سالی که گذشت«با يادداشت کوتاه پرويز قليچ تحت عنوان 

ر فقر و فالکت روزافزون خود و فشار طبقه کارگر ايران به خاط«: درستی نوشته است پرويز در اين يادداشت به  

امان خود را در يکی دو سال   مبارزه بی-  تر و توليد ارزش اضافی  برای استثمار بيش -داران ايران  فرسای سرمايه طاقت

نامه اين شماره خود را  در ھمين رابطه، نشريه آرش بر آن شد که ويژه... داران شده بخشيده است گذشته، عليه سرمايه

ای از فعاالن جنبش کارگری در  ياری گرفتن از فعالين کارگری، با عده پس با ھم. بارزات کارگران اختصاص دھدم به

. خوانيد حاصل اين کوشش ماست چه در زير می آن. تی را با آنان در ميان گذاشتيمسؤاالداخل و خارج تماس؛ و 

  ».ن برداشته باشيماميدواريم که قدمی ھر چند کوچک، در انعکاس جنبش کارگری ايرا
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نامه کارگری آرش، مطالبی از محمود صالحی، بھروز خباز، پاسخ دوستی از فعاالن کارگری، محسن  در اين ويژه  

حکيمی، عليرضا ثقفی، جليل محمودی، رضا مقدم، عباس فرد، ناصر پايدار، نادر شکيبا، بھمن شفيق، بھرام رحمانی، 

  .ده استمھدی کوھستانی، و محسن حکيمی منتشر ش

عنوان اين شماره . ھا و گزارشات متنوعی و مھمی منتشر شده است  صفحه و با مطالب و تحليل۵٩٠، در ١٠٠آرش   

ادبيات تبعيد يا مھاجرت؟؛ ادبيات : گر درباره  از صدوھفتاد نويسنده و پژوھشئیھا مقاالت و پژوھش«نشريه آرش 

 در ئیسرا ھای چپ در تبعيد؛ ترانه روری بر روند تشکيالتی سازمانزندان در تبعيد؛ جنبش مبارزاتی زنان در تبعيد؛ م

نويسی و نقد و پژوھش ادبی در تبعيد و مھاجرت؛ مقاالتی درباره تبعيد و مھاجرت؛ سينمای تبعيد و  تبعيد؛ داستان

يد و نويسی در تبعيد و مھاجرت؛ تئاتر تبعيد و مھاجرت؛ شعر تبعيد و مھاجرت؛ ظنز در تبع مھاجرت؛ خاطره

  .مھاجرات؛ نشر و انشتارات در تبعيد و مھاجرات است

کمانی از تبعيد و  ھدف، ترسيم رنگين«خانی، سردبير آرش، در اين شماره نشريه ياداشتی تحت عنوان  پرويز قليچ  

. ستمگو نش و  آرش به گفت١٠٠دو سال پيش، با تنی چند در پاريس درباره شماره «: ، از جمله نوشته است»مھاجرت بود

تنھا . بود» تبعيدی«کسوتان سياسی، ادبی، فرھنگی  داشت پانزده تا بيست نفر از پيش  بزرگ١٠٠طرح من برای شماره 

 با -خصوص تبعيدی سياسی   به–چرا که معتقد بودم و ھستم، که فرق است بين تبعيدی . تبعيديان را در نظر داشتم

  .مھاجر

اکثر اين دوستان اعتقاد داشتند اين . سن گذاشته مشورت کردم قديمی و يا پا بهدر اين مورد بارھا با برخی از دوستان   

برخی از کانديداھا نيز حاضر .  منفی خواھد گذاشتتأثيرنيستند، » بيست نفر -   پانزده«پروژه بر ديگرانی که در شمار آن 

  ».ياد پوران بازرگان عنوان مثال زنده نبودند در اين پروژه شرکت کنند؛ به

فعاليت اپوزيسيون حکومت «ًمطلبی نسبتا طوالنی و تحليلی تحت عنوان ) بھرام رحمانی(   اين شماره آرش، من ھمدر

 در دفاع از ئیھا ام که بخشی از آن به چند نمونه از کمپين  آن نوشته۴۶۶ تا ۴۴۶در صفحات » اسالمی در خارج کشور

دھندگان و فعالين اين  ًام که خودم ھم شخصا يکی از سازمان  کردهتأکيددھی و برگزار شده،  کارگران ايران سازمان

ادامه کمپين آزادی محمود صالحی؛ کمپين دفاع از مبارزه کارگران شرکت واحد؛ کمپين : از جمله. ھا بودم کمپين

روز داشت اول ماه می،  ھا، در گرامی  مارس٨داشت  کارگران ايران تنھا نيستند؛ مبارزه در عرصه زنان و در گرامی

ھای کارگری جھان به سران جمھوری اسالمی، در محکوميت  ھای رھبران کنفدراسيون ای از نامه جھانی کارگر و نمونه

امروز مبارزه نيروھای چپ و «: ام  کردهتأکيددر اين بخش از مطلب فوق چنين ... سرکوب جنبش کارگری ايران 

جھت سرنگونی حکومت اسالمی، در مبارزه عليه طلب ايرانی در خارج کشور، عالوه بر مبارزه در  برابری

فکران و  داری جھانی، با ھم سازی سرمايه و عليه جنگ و عليه نشست سران ھشت کشور بزرگ سرمايه جھانی

 که برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو در ھمبستگی با جنبش ئیھا المللی خود، کمپين ھای بين ای طبقه ھم

دھندگان اول ماه می شھر سقز راه افتاد و ھنوز   و دستگيری سازمان١٣٨٣پس از اول ماه می  هويژ کارگری ايران، به

طور کلی افشای جنايات حکومت اسالمی را در سطح  ھا توانست جنبش کارگری ايران و به ھم ادامه دارد؛ اين کمپين

و سوسياليست، ھم در ميان نھادھای ھای چپ  جھانی، ھم در ميان طبقه کارگر جھانی، ھم در ميان احزاب و سازمان

  .المللی مئافع حقوق بشر و ھم در افکار عمومی، پيش ببرد بين

با نگاھی به تحوالت جنبش کارگری .  سقر، نقطه عطف مھمی در جنبش کارگری ايران است١٣٨٣واقعه اول ماه می   

 جنبش، با وجود انواع و اقسام موانع پليسی، رساند که اين اين نتيجه می در چند سال اخير، حتی ھر ناظر بيرونی را به

  ».ھای سياسی در حال گسترش و پيشروی است اقتصادی و گير و گرفت
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ھا از سوی فعاالن  اين پرسش پاسخ به. پرسيده است» فعالين کارگری« از سؤال، سردبير آرش دوازده ١٠٧در آرش   

 سازمان ئی، آيت نيافر، ھيئت اجرائیلحی، عمر مينامحمود صا: ھا و احزاب سياسی عبارتند از کارگری و سازمان

محمدی، کميته مرکزی سازمان   خلق، خالد حاجیئیھای فدا ، محمد اشرفی، چريک)راه کارگر( کارگران انقالبی ايران

ريم چينی، ک ، محمد فتاحی، خسرو بوکانی، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، اسد گل)راه کارگر( کارگران انقالبی ايران

  ).اکثريت( ، سازمان فدائيان خلق ايران)اقليت(  منيری، ناصر پايدار، حزب کمونيست کارگری، سازمان فدائيان

مبارزه تدافعی طبقه کارگر، «ی از سوی سردبير نشريه تحت عنوان سؤال نيز ١٠٩نامه آرش شماره  نھايت در در ويژه  

 پرسيده شده که در اين مورد نيز مطالبی از محسن حکيمی، نيما شرايط تبديل آن به تھاجم و وظايف پيشروان کارگری،

پور، عليرضا ثقفی، آيت نيافر، محمدحسين مھرزاد، غالمرضا غالمحسنی، محمد اشرفی،  پوريعقوب، محمد عبدی

 با ئیھا چنين مصاحبه ھم. اند بھروز خباز، سعيد رھنما، ريچارد وولف، بھروز فراھانی و حشمت محسنی جواب داده

و برخوردھای امنيتی با ... نژاد از پيام فلزکار، مصاحبه با وحيد فريدونی راننده اخراجی شرکت واحد مازيار گيالنی

  .از دادود رضوی در اين شماره آرش منتشر گرديده است... فعالين

ر اين مورد، ھا د ھا و مصاحبه ھای کارگری نشريه آرش و مضمون و محتوای کلی بحث نامه در نگاھی به اين ويژه  

يک طبقه اصلی برای خود مانند طبقه  اين نتيجه رسيد که طبقه کارگر ايران، ھنوز از يک طبقه درخود به توان به می

ديدگان، محرومان، بيکاران، کار  دار تبديل نشده است؛ در حالی که اکثريت جامعه ايران را مزدبگيران، ستم سرمايه

حرکت  خورد کل جامعه را به عالوه ھنگامی که اين جنبش، کمی تکان می به. دھند خانگی و استثمارشدگان تشکيل می

ھا و احزاب سياسی، فعالين سياسی و اجتماعی و فرھنگی به تحرک  ھای اجتماعی، سازمان آورد و کل جنبش درمی

  .اندازد می

برای ھشت ساعت کار تا از مبارزه . ھای فراوانی داشته است جنبش کارگری ايران در طول تاريخ، فراز و نشيب  

 شوراھا، ئی جمھوری سوسياليستی گيالن و سرنگونی حکومت پھلوی و برپائیشرکت در انقالب مشروطيت تا بر پا

ران؛ آگاھی طبقاتی يھای وحشيانه و دايمی در ا موقعيت سرکوب امروز نيز بنا به. ھای بيکاران و غيره ھا، تشکل اتحاديه

  .دھد ھا و مطالباتش به مبارزه خود با مشکالت و موانع فراوان و متعددی ادامه می تهو سياسی خود در جھت تحقق خواس

ًستی بر رھبری آنان، عمدتا دچار ياست رفرميت سيل حاکميھای کارگری به دل داری، تشکل اگر در کشورھای سرمايه  

، شدت استثمار، تبعيض و ستم، مانده و در حال توسعه جھان اند، اما در کشورھای عقب رفرميسم و سنديکاليسم شده

ترين شکل خود،  ئیطور کلی عدم وجود شرايط دمکراتيک در ابتدا سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام و به

سرعت راديکال شده و تبديل  ھای صنفی به مبارزات مطالباتی و رفاھی و اقتصادی طبقه کارگر، حتی در قالب تشکل

. مثال و تحليل زياد ندارد اين راديکاليسم در جامعه ايران، به حدی مشھود است که نيازی به. شوند مبارزات سياسی می به

چنين سنديکای کارگران اتوبوسرانی شرکت  ھا و ھم ان نيشکر ھفت تپه و سنديکای آنست نگاھی به مبارزه کارگر کافی

 جنگ و گريز ئیھا بينيم که دوره سادگی می شمار زندانيان کارگر، بياندازيم به چنين آمار بی واحد و حومه تھران و ھم

  . اند ھای درازمدت محکوم شده انزند ھای کارگری اخراج و يا به ھا تشديد شده و فعالين اين تشکل طبقاتی در آن

ھای  تجارب تاريخی نشان داده است که با وجود فضای وحشت و سرکوب و قوانين ارتجاعی و ضدکارگری، تشکل  

ھای  ھا، تيم ھای تعاونی ھا، سنديکاھا، صندوق صنفی و مطالباتی کارگران در اشکال مختلف و در قالب محافل، کميته

ھای اقتصادی و فقر و فالکت و بيکاری گسترده، طبيعتا  ل شوند، اما در وضعيت بحرانتوانند تشکي می… ورزشی و 

  . کند سوی مبارزه اقتصادی و رفاھی سوق پيدا می تر به مبارزه طبقه کارگر ھر چه بيش
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ارگری عبارت ديگر، ک به. عالوه مبارزه سياسی طبقه کارگر، تا حدودی نيازمند رفاه نسبی اقتصادی و سياسی است به  

دود، ديگر فرصت و توان فکر کردن به  اش صبح تا شب با دلھره و نگرانی می که برای سير کردن شکم خود و خانواده

در عين حال، بايد توجه داشت که نه تنھا يک ديوار چين غيرقابل عبور بين . مسايل سياسی و اجتماعی جامعه را ندارد

  .کنند ھا ھمديگر را تکميل می ارد، بلکه آنمبارزه اقتصادی و سياسی طبقه کارگر وجود ند

ھای کارگران افزايش دستمزدھا متناسب با گرانی و تورم واقعی در  ترين مطالبات و خواست ترين و اساسی امروز مھم  

کار، بستن قرارداد رسمی،  ھا، برگشت کارگران اخراجی به افتاده، جلوگيری از اخراج بازار، دريافت حقوق عقب

با توجه به اشکال متنوع مبارزه صنفی و طبقاتی در وضعيت وخيم و . سازی و حق تشکل است ز خصوصیجلوگيری ا

برای . بار اقتصادی و تورم و گرانی لجام گسيخته، اما کارگران نياز به ھمبستگی و تشکل و مبارزه متحدانه دارند اسف

داری و حکومت حامی آن روی آورد و  ا سرمايهمبارزه ب  از چنين وضعيت اسفباری طبقه کارگر ناچار است بهئیرھا

  .  کندتأسيسھای مستقل خود را  تشکل

 تشکيالتی آن مدنظر ھمه فعالين جنبش -يابی و اتحاد کارگران، بايد جدا از تعلقات سياسی  اين امر مھم، يعنی تشکل  

ترديد  جنبش کارگری دارد و بی در رشد و گسترش ئیسزا بدون شک، اين شکل از مبارزه نقش به. کارگری قرار گيرد

تواند   نمیئیتنھا گردد، ولی روشن است که اين مبارزه به باعث ھمبستگی و رشد آگاھی سياسی و طبقاتی کارگران می

در پروسه اين مبارزه پيگير و متحدانه و . دھد ستم و تبعيض و استثمار را از بين ببرد بنابراين فقط کمی آن را کاھش می

داران، تنھا محدود به عرصه صنفی و رفاھی نيست،   آنان با سرمايهئیابند که رو در روئي کارگران درمھدفمند است که

مقابله ھمه جانبه  بلکه آنان بايد در جھت کسب حرمت انسانی خود و يک زندگی بھتر و انسانی و لغو کار مزدی، به

پذيری توده  طبقاتی و تشکل -  رزه، آگاھی سياسیدر اين مرحله از مبا. داران برخيزند سياسی و اجتماعی با سرمايه

  .کارگران ھمراه است

عبارت ديگر، بدون  به. توان گفت قدرت طبقه کارگر در آگاھی و تشکل و مبارزه پيگير و ھدفمند اوست بنابراين می  

توانيم  م و نه میتوانيم ادامه مبارزه را در شرايط سخت و فضای اختناق تضمين کني تشکل و مبارزه متحدانه، نه می

  .دست آمده را نگه داريم دستاوردھای به

ھای محل کار و زندگی خود درآيند تا  بايد شرايطی فراھم کرد تا کارگران بتوانند بدون قيد و شرط به عضويت تشکل  

 کارگران طور طبيعی رو، جنبش کارگری بايد قادر شود به از اين. خود بگيرد ای و عمومی به ھا خصلت توده اين تشکل

شورای متحد «شکل  داران در چارچوب يک تشکل سرتاسری به صورت يک طبقه برای خود در مقابل سرمايه را به

مھم . کنند، متحد کند اندرکاران تشکل کارگری انتخاب می و يا ھر نام ديگری که خود دست» سراسری کارگران ايران

ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی در مقابل  گيری قاتی و جھتنام تشکل نيست، مھم آن است که اين تشکل چه اھداف طب

  .مجامع عمومی و آرای مستقيم توده کارگران و دموکراسی مستقيم متکی است خودش قرار داده و تا چه حد به

قابل داری، موانع متعددی در م ھايشان عليه سرمايه ای طبقه کردن ھم اکنون فعالين جنبش کارگری ايران در راه متحد ھم  

چون مشکالت اقتصادی، فقر و نداری، ترس اخراج از کار، تھديدات امنيتی مداوم و  موانعی ھم. پيشروی خود دارند

  .گريبان ھستند ، دست به...زندان، عدم افق روشن و

ھای  اما در اين ميان، يک شرط مھم و اساسی در مبارزه طبقاتی مزدبگيران اين است که طبقه کارگر و تشکل  

چرا که چنين وضعيتی، خطر تفرقه و . ھا و محافل سياسی تبديل شوند زائده تشکيالتی احزاب؛ سازمان ری نبايد بهکارگ

شان در مقابل  اھداف طبقاتی يابی به کند و مانع متحد کردن ٱنان برای دست پراکندگی را در جنبش کارگری زياد می

. کتاريسم در جنبش کارگری، نقش مخرب و خطرناکی دارد و سئیگرا به عبارت ديگر، فرقه. شود داران می سرمايه
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ھا و احزاب سياسی  رو، اگر سازمان  نياز دارد از اينئیگرا ھم بنابراين، بايد بايد توجه داشت طبقه کارگر، ھمواره به

ن را پارچگی جنبش کارگری عالقه و باور دارند بايد به اين واقعيت گردن نھند و اعضايشا وحدت و اتحاد و يک به

ًرعايت قوانين و مقررات تشکل کارگری مانند ھمه کارگران موظف کنند نه صرفا در درون تشکل کارگری  به

کارگران اين فرصت و امکان را  کاربرد چنين سياستی، به. شان بپردازند برد اھداف و برنامه سياسی حزبی پيش به

خواه خود  ھا و احزاب سياسی دل د و آگاھانه جذب سازماندھد که آگاھی سياسی انقالبی و طبقاتی خود را ارتقا دھن می

  . شوند

دھی عملی و  چه ذکر شده جنبش کارگری بر اساس تجارب مثبت و منفی خود، با افت و خيزھايش، سازمان بنا بر آن  

ھای  ھا و پيروزی اين جنبش در پروسه مبارزاتی خود، شکست. برد نظری خود را با توجه به شرايط موجود پيش می

کند تا در عمل روزمره و تجارب و تحوالت  کند و به رشد و ٱگاھی طبقاتی کارگران کمک می بندی می خود را جمع

ھای  روزی ھا، اجحافات و ھمه سيه ھا، نابرابری تمام سختی اين نتيجه برسند که نقطه پايان گذاشتن به فکری خود، به

بين بردن استثمار انسان از انسان، در گرو استقرار سوسياليسم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی موجود و از 

  . گذاران آن مارکس و انگلس ھستند سوسياليسمی که بينان. علمی است

اين ترتيب، ھدايت جنبش کارگری و کمونيستی جھان، بعد از درگذشت مارکس و انگلس، دچار رکود و وقفه و  به  

چنين دستاوردھای انترناسيونال اول  وع مستقيم به خود مارکس و آثار وی و ھمرو، اکنون رج از اين. ويژه تفرقه شد به

، برای ھر فعال کارگری و سياسی امری مھم و ضروری )کمون پاريس( پرولتری و اولين انقالب کارگری در فرانسه 

ھه اول قرن بيستم ويژه پس از مرگ انگلس، نتوانست از شرايط مناسب دو د انترناسيونال دوم ھم به. و حياتی است

ستی بر رھبران انترناسيونال دوم، غلبه يستی و پارلمانتاريھای رفرم چرا که ناسيوناليسم و سياست. خوبی استفاده کند به

در » بلوک سوسياليستی«قدرت رسيدند و بلوک بزرگی تحت عنوان  ھا در روسيه به در اين ميان، بلشويک. کرده بود

  »دست شوراھا ھمه قدرت به«ويژه لنين،  ھا به ل گرفت، اما شعار اوليه رھبران بلشويکشک» داری بلوک سرمايه«مقابل 

اين شعار خود وفادار  داليلی که از حوصله اين بحث خارج است به ھايشان به فشانی ھا، با تمام جان بود، اما بلشويک

خصوص پس از مرگ   به قدرت رسيد و بهنام طبقه کارگر، در شوروی جای طبقه و البته به در نتيجه حزب به. نماندند

بنابراين، يک گرايش سياسی معين . ھای شديد درون حزبی نيز توسط استالين شدت گرفت سازی لنين، حتی پاک

داری بازار  داری دولتی شوروی و سرمايه نھايت رقابت سرمايه. رھبری استالين حاکميت شوروی را در دست گرفت به

 ئیسردمداری آمريکا، شوروی توان رقابت اقتصادی خود را که اتفاقا در ابتدا با شکوفا آزاد و خصوصی بلوک غرب به

ھايشان تبليغات وسيعی  ھای آن و رسانه داری جھانی و دولت نسبی نيز ھمراه بود از دست داد و فروپاشيد، اما سرمايه

چنين پايان تاريخ را نويد  ھا ھم آن. ديدراه انداختند که کمونيسم و مارکس تمام شد؛ ليبراليسم و دموکراسی پيروز گر

کمونيسم مارکس و انگلس نداشت، اما در  در حالی که فروپاشی شوروی مانند فروپاشی ھر حکومتی، ربطی به. دادند

ھر صورت آوار آن بر سر طبقه کار جھانی فرو ريخت، اما اين وضعيت پس از چند سال توھم و سردرگمی، باالخره 

. ناشدنی است دار، يک مبارزه دايمی و تعطيل د که مبارزه طبقاتی طبقه کارگر و طبقه سرمايهبرای ھمگان روشن ش

 از ستم و استثمار، جنگ و خونريزی، تروريسم و وحشت، زندان و شکنجه و اعدام، فقر و ئیچرا که تنھا راه رھا

  ! يسته انسان است يک جامعه شائیداری، در گرو پيروزی سوسياليسم و برپا فالکت اقتصادی سرمايه

ن يز براى سومي، پرو١٣۵۵گردد در تابستان سال  خانی و نشريه آرش برمی در ھر صورت تا آن جا که به پرويز قليچ  

ن بازى ينال در واقع آخرين مسابقه فيا در تھران شد و ايھاى آس م ملى برنده جام ملتيتان تيعنوان کاپ اپى و بهيبار پ

ک مونترال رفت يالمپ چ خانى بهيز قليتانى پرويم ملى فوتبال با کاپي، ت١٣۵۶در سال .  بوداش پرافتخار وى براى جامعه
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ران در يم ملى فوتبال اين حضور تيانه آخرمتأسفخانى در آن شرکت کرد و  چين مسابقات جھانى بود که قلين آخريو ا

   .حال بوده است ک تا بهيھاى المپ بازى

اسى يھاى س تيرورزشى در زندگى پرويز، فعالين واقعه غيتر بال دور افتاد، اما مھمشدن از فوت خاطر زخمى وى مدتى به

وى در . ون فوتبال در حکومت پھلوى با وى شديد ساواک و فدراسيه حکومت شاه بود که موجب برخورد شديوى عل

  .ران به ثمر رسانده استيم ملى اي گل براى ت١۴ بازى ملى انجام داده و ۶۴مجموع 

ران بازى يم ملى ايگاه در ت چيگر ھيران، ديم گرفته بود، در اعتراض به سرکوب آزادى در ايخانى تصم چيقلز يپرو  

عنوان کاپيتان تيم  کرد و قرار بود که به ک سن خوزه کاليفرنيا بازی میي، زمانی که در تيم ارثکو١٣۵۶در سال . نکند

م در يراھن تيزدن پ م ملى با آتشين بازى تيشت که در اولم دايملی ايران در جام جھانی آرژانتين، شرکت کند، تصم

در مشورتى که با وکالى حقوق . ھا بپردازد اسى از حکومت شاه و اختناق و شکنجه در زندانيافشاگرى س ن بازى بهيزم

خاطر  وى ھشدار دادند که به رانى در خارج کشور تدارک شده بود، وکال بهيان ايون دانشجويبشرى که توسط کنفدراس

لش توسط دولت يا عدم تحويچ ضمانتى از سالمتى وى و يتوانند ھ ھا نمى ن، آنيکتاتورى در آرژانتيحکومت نظامى و د

م گرفت که در يک مصاحبه تلويزيونی که ي وى سرانجام تصممسألهن يا با توجه به. ران بدھنديم اين به رژينظامى آرژانت

شکنجه و اختناق در ايران، حاضر  عنوان اعتراض به ، اعالم کند که بهز پخش شديونى آمريکا نيزيھای تلو از شبکه

  .شرکت در اين مسابقات نيست به

از ھمان دوران با سازمان . ران بازگشتيا روزى انقالب بهيپ  و چند ماه به١٣۵٧خانى، در اواخر سال  چيز قليپرو  

 آذر ١۶گر در يوست و به ھمراه اعضاى ديت پين اکثرائيفدا ن سازمان بهيدر دوران انشعاب ا. ان خلق ھمراه شدئيفدا

تا فاصله خروج از کشور دو شماره . ت فاصله گرفت و مخفى شديان اکثرئيخ از فداين تاريھم ، به ھمراه جمعی به١٣۶٠

در اواخر . را با ھمکارى محمد مختارى و مسعود نقره کار منتشر کرد» دارانيب«نام  ه ورزشى و فرھنگى، بهياز نشر

، عوامل حکومتی » آذر١۶ان ئيفدا«شدن تعدادى از رھبران گروه موسوم به  رى و کشتهي و به ھمراه دستگ١٣۶٢سال 

در . رى پرويز نشدنديبار و برخالف حکومت شاه، خوشبختانه موفق به دستگ نيبه خانه خانوادگى وى حمله برد و ا

عنوان  ن کشور بهيفرانسه رفت و از آن زمان در ا نجام بهوی سرا. ترکيه آمد خارج از کشور و به ، به١٣۶٣ل سال ياوا

س مجله يدى در پاريسندگان تبعي، با ھمکارى تعدادى از نو١٩٩١ز در سال يتا اين که پرو. کند اسى زندگى مىيپناھنده س

ران ياه حکومت اسالمى يھاى وزين عل ن مجلهيدارتريکى از پاياسى، اجتماعی و فرھنگى آرش را منتشر کرد، که يس

  .بود

 که سؤال، در جواب اين ئیگفتگو پرويز، در . برم پايان می خانی عزيزمان به مطلبم را با نقل قولی از خود پرويز قليچ  

ديگران بايد کارھای من را در ھمين ... «: چه پيامی داريد، جواب زيبا و آموزنده و در عين حال، شفافی داده است

ھا ھستند که در قالب  امروز خيلی. کارنامه من پيام من خواھد بود. بينند و قضاوت کنندھا و در کارھای اجتماعی ب زمينه

اين  کنم مردم ايران نياز به دھند، من فکر می  میئیھا زنند و پيام  میئیھا س جمھور و نخست وزير حرفئيرھبر و ر

ھای  ًخصوصا جنبش.  ھمراھی با مردم داخل ايران وئیگرا ھم ھا دارند و به ھا ندارند، مردم ايران نياز به عملکرد آدم پيام

ھا و مھاجرين ھم از اين  وجود آمده است و شکل گرفته است و اميدوارم ما تبعيدی اجتماعی که امروزه در ايران به

روند ياد بگيريم و در واقع در عمل  اين خوبی دارند پيش می ھا مثل جنبش زنان، کارگران و دانشجويان، که به جنبش

  …»م، نه فقط در سطح انتزاعی و شعارگونهئيگو م که چه میئيماعی بگواجت

ک قھرمان ورزشى، يک فعال سياسی سوسياليست و يک يعنوان  خانى به چيز قليدر نھايت به عقيده من، نام پرو  

ا تعطيلی ب! نگار با استعداد و با حوصله و صبور در تاريخ جامعه ما در داخل و خارج کشور ثبت شده است روزنامه
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ًنشريه آرش، واقعا جايش در ميان نشريات جدی و وزين و روشنگر و مبارز عليه کليت حکومت اسالمی ايران، خالی 

  .است

  

  

 :ضميمه* 

  » آرشۀوسه سال  بيستۀِ نقد و بررسی کارنامۀويژ«: منشر شد ١١٠ + ١» ِآرش«

 »اصالنی، جھانگير سروریِبه کوشش بھروز شيدا، ناصر مھاجر، مھناز متين، اسد سيف، مھدی «

 - ٤گی  صدای زنان و زنان- ٣اتر، سينما  صدای ادبيات، تئ-٢ صدای تاريخ و سياست -١: در ھشت بخش

 صدای ادبيات، تئاتر؛ شعر، - ٦ صدای زندان و زندانيان سياسی -٥گويند  نگاران و ناشران از آرش می روزنامه

  .خانی در دل تاريخ  پرويز قليچ-٨؟ گونه متولد شد  آرش چه-٧داستان، جستار برای آرش 

، الھه بقراط، مريم جزايری، محمدرضا شالگونی، مسعود فتحی،ابراھيم ناصر مھاجر، مھرداد باباعلی: با مطالبی از

پور، بھزاد کريمی، رضا اکرمی، تورج اتابکی، توکل، مھدی  عليزاده، ابوالحسن بنی صدر، باقر مؤمنی، امير کيان

ع، مجيد زربخش، بيژن حکمت، حميد جھانبخش، ھژير پالسچی، بھرام رحمانی، نجمه موسوی، فتاپور، مھدی سام

گل، احمد کريمی حکاک، سھراب رحيمی، فروغ حاشابيکی، اسد سيف،  شناس، بھروز شيدا، مليحه تيره تراب حق

، مھناز متين، ژاله نژاد، ھومن عزيزی زاده، ناصر رحمانی خسرو دوامی، شھروز رشيد، مھدی رودسری، پيمان وھاب

احمدی، مژده ارسی،الھه امانی، شادی امين، مھين روستا، شھال شفيق، شھرزاد مجاب، ھايده مغيثی، ناھيد نصرت، 

، نورا بيانی، نسرين الماسی، حسين مھری، بھمن امينی، احمد احرار، تقی مختار، کاظم کردوانی، سعيد ئیجميله ندا

نيا، بيژن خليلی،  زاده، رضا گوھرزاد، ھادی خرسندی، فرشين کاظمی ضا نوریافشار، ربيع نيکو، حسن زرھی، علير

بيگی، مھدی اصالنی،  زاده جالل سرافراز، حسين پايدار، سيروس آموزگار، ھمايون ايوانی، اکبر معصوم حميد مھدی

خاکسار، شيرين زاده، کيوان سلطانی، رضا عليجانی، تقی رحمانی، نسيم  رضا عابد، ايرج مصداقی، ھدايت سلطان

زاده،  حميدی، مجيد فالح. مھربد، رحمان درکشيده، اعظم ازغندی، احمد موسوی، رضا اغنمی، علی نگھبان، س

آذر، رضا معينی،  پور، محسن حسام، مسعود درخشان، منيژه مسعود، بيژن بيجاری، حسين نوش مھرداد درويش

زيبا کرباسی، قلی خياط، شيدا محمدی، مھدی استعدادی نور، اصغر سروری، آزيتا قھرمان، شکوفه تقی،  قدسی قاضی

 .خانی ، پرويز قليچ)حيدری(کار، سياوش مژدھی شاد، آرتا داوری، ناصر زراعتی، مھدی فالحتی، مسعود نقره

 

 

 

 
 


