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 شماره شانزدهم ،سال اول،  

 1388بيست و پنجم  شهريور  

 )2(ما وجافك 

 محفليسم، آماتوريسم و انقالب دمكراتيك
در اینجا ما .   در بخش اول، به پيش گرفتن شيوه یِ مغالطه آميز دوستان جافک اشاره شد

فقط به ذکر این نکته اکتفا می کنيم که این اقدام ایشان دست و پا زدنِ یک جریانِ ميرنـده 
یعـنی ميرنـدگی محفليـسم در .   در مقابل نسل جدیدی از تشکلھای کمونيـستی اسـت

اگر به کـل مطالـب مطروحـه در چنـد سـال !   مقابل کار و فعاليّت بر مبنایِ برنامه ای مدوّن
تاریخچه یِ این محفل رجوع کنيد، حتی یک سند تئوریک و یا پيش زمينه ای بـرای مواضـع 

شاھد می شویم کـه »  نامه اعتراضی«با نگاھی به .  نمی یابيد» نامه«اتخاذ شده در این 
مواضـعی .   چگونه فردی از یک محفل سياسی، ھمان کار محفليستی را تکرار کرده است

اندیـشه   «و خPصه تمایل او بـه » جمھوری دمکراتيک نوین«و » دمکراسی نوین«از قبيل 
برای اولين بار به عنوانِ موضع کل این محفل مطرح می شود و آنھم با چنيـن شـيوه  »مائو

آیا واقعاً می توان ایـن سـند را بعنـوانِ بيانيـه !   یِ مبتذل و عاری از ھرگونه ارزش تئوریکی
اعPم مواضع یک گروه جدّی کمونيست پذیرفت؟  به ھر حال ما برای روشن کـردن مواضـع 

بنـابراین بھتریـن .   خود نمی توانيم به پریشان فکری و پریشان گویی ایشان پاسـخ دھيـم
شيوه برای پيشبرد مبارزه یِ ایدئولوژیک با چنين جریانی را در ارائه الگویِ مثبتی از فعاليّت 

 .کمونيستی در شرایط ویژه یِ کنونی می دانيم
 ؟»بسوِی انق�ب«چرا 

قریب به سه سال پيش به ضرورتِ » بسوی انقPب«عناصر و جریان ھایِ تشکيل دھنده یِ 
خروج از کار محفلی و شکاندنِ پوسته یِ اتحادھایِ تصادفی بـه نفـع اتحـاد کمونيـستی و 

تخصصی بعنوانِ اولين قدم در راه ایجـادِ حـزب طبقـه -قدم برداشتن به سمتِ کار حرفه ای
یک جریان موفق شد که با نزدیکی بـه محـافلی پراکنـده و بـا مواضـع .  کارگر رسيده بودند

البتـه در آنجـا .   ھمسو سازد»  تPش برای ایجادِ حزب طبقه کارگر«انقPبی، آنھا را زیر چتر 
نيز با انواع بھانه ھا و خط کشی ھایِ کاذب بـرای حفـظ روابـط محفلـی روبـرو بودنـد، امـا 

و  »انزوا طلب«توانستند از تجربه یِ مبارزه  در مقابل این تPش ھا و با کنار گذاشتن عناصر 
اشکال بھانه جویـی بـرای فـرار از تحمـل درد .   به موفقيّتی نسبی نائل آیند  »محفل گرا«

» لنينيـسم«می خوانـد و از »  ضد لنينيسم«یک محفل دیگری را .  تعھد و تکامل متنوع بود
دیگری .   درکی سطحی تا تقليل یک رھبر کمونيستی به یک پيغمبر فرقه ای ارائه می داد

شرایط امنيتی را بھانه یِ حفظ جدایی و عدم برقراری حـداقل ارتبـاطِ مـورد نيـاز بـرای کـار 
دیگری با ھراسِ جدّی شدن کار رفقایی را از نظر شخـصيّتی زیـر سـؤال . جمعی می نمود

می برد و خPصه انواع و اقسام دست و پـا زدن بـرای حفـظ روابطـی کـه عـده یِ بـسيار 
اما اشتياق .  معدودی از تشکيل دھندگانِ این محافل را ارضاء ميکرد، مورد تجربه قرار گرفت

به کار جدّی و حرفه ای بر مبنایِ ضرورتِ پاسخ به نيـاز طبقـاتی پرولتاریـا، اکـثر رفقـا را در 
نتيجه یِ این ھمّت جمعی، بغيـر .   شکاندن این محافل به نفع کار جمعی به پيش می راند

از ثابت قدم تر شدن اکثریّت رفقا در تجربه ھای مبارزه با انواع محفليسم، ارائه یِ سـندی 
بـه »  منـشور پيـشنھادی بـرایِ وحـدتِ کمونيـست ھـای ایـران«گشت که بعدھا با عنوانِ 

در عين پيشنھادی بودنش به کمونيست ھـایِ انقPبـی،  »این منشور«.  جنبش ارائه شد
ا ما حتی یک سال مبـارزه . چھارچوب موقتّی ای برای ھمکاری درون گروھی را تعيين نمود

.  یِ ایدئولوژیک و تغييراتِ جزئی و کلی در مفاد این سند ھنوز ھمه را راضـی نکـرده اسـت
حتی یکی از رفقا بطور کلی با دیدگاه .  تعدادی از رفقا معتقد به ترميم مفادی از آن ھستند

اما از آنجایيکه رفقایِ مخالف آمادگی ارائه یِ جمPتِ ترميمی و یا برنامـه .   آن مخالف است
مستقل خود را نداشتند، قبول کردند که تا زمان برگزاری اوليـن کنگـره یِ متحـد کننـده یِ 

 .جریاناتِ کمونيست ھای انقPبی، در چھارچوب ھمين برنامه فعاليّت نمایند
عده ای ممکن است فکر کنند که دادنِ چنين تعھدی، محدود کننده یِ فعاليت و ابتکار عمل 

پـس از دادن چنيـن .   اما، تجربه یِ ما درست خPفِ این را ثابـت کـرده اسـت.   خواھد بود
تعھدی به یکدیگر، دیگر oزم نبود که ارتباطاتِ بعضاً خطرناک از دیـد امنيّـتی برقـرار گـردد و 
رفقا می توانستند با حفظ استقPل گروھی و تشکيPتی خود به کار و فعاليّت ھای عملی 

.  ای روی آورند که باب طبع شان بود و ترکيبِ خود را مناسـب بـا آن تـشخيص مـی دادنـد
ھمينطور می توانستند بر مبنایِ درکِ خود از ضروریاتِ مبارزه، تـا زمانيکـه اقـداماتِ ایـشان 
نقض کننده یِ چھارچوب منشور پيشنھادی نباشد و ھمان ھـدف، اسـتراتژی و تاکتيـک را 
پيش ببرند، گروه ھای جدیدی تشکيل دھند و در مبارزه خود از حمایت ھای مادّی و معنوی 

» خبرنامـه نـدا«و انتشار مطبوعه یِ »  ندای سرخ«تشکيل .   دیگر گروه ھا بھره مند شوند
ابتکار عده ای از دانشجویان و جوانانی بود که در مبارزاتِ روزمره یِ مردمی حضور مستقيم 

نه تنھا آنھا را از این ابتکار منع نکرد، بلکه در ھر جا که » بسوی انقPب«دیدیم که .  داشتند
قرار گرفتن رفيقی از .   ایشان نياز به کمک و امکانات اجرایی داشتند، به ایشان کمک نمود

در ميانِ ایشان ھم به ھيچ عنوان پيش شرطِ کمک به ایشان نبود، بلکـه »  بسوی انقPب«
و ایشان نيز تا بـه امـروز از .   با مراجعه و به درخواستِ خود این رفقایِ جوان صورت پذیرفت

مطمئناً اگر ایشان این .  تبعيّت نموده اند» ...منشور پيشنھادی «چھارچوبِ تعيين شده در 
اولين جریانی می بود که انحـرافِ ایـن رفقـا را »  بسوی انقPب«برنامه را نقض می کردند، 

 .افشاء کرده و در صورتِ اصرار، جدایی این رفقا را اعPم می نمود

 در اين شماره مي خوانيد
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ھمانطور کـه گفتيـم، ارائـه و تعھـد بـه .   تشکيل نشده است» تPش برایِ ایجاد حزب طبقه کارگر«تنھا از جریانِ » بسوی انقPب«اما، 
، ما با جریانِ دیگـری کـه از 1387در اوایل زمستانِ .   دست و بال ما را برای ھمکاری با جریاناتِ مختلف باز کرد» ...منشور پيشنھادی «

ایشان نيز چون ما معتقد بودند کـه بـه زودی شـرایط مبـارزه .   قبل ارتباط داشتيم ،به درکِ مشترکی از شرایطِ مبارزه طبقاتی رسيدیم
» کميته ھای فعـاoن کـارگری«و دوباره به این درک مشترک رسيدیم که شکل کنونی .   تغيير خواھد کرد» شرایط انقPبی«طبقاتی به 

نمی تواند پاسخگویِ چنين اوضاعی باشد و باید برای پرورش و آموزش طبقه کارگر گروھی از مبلغان انقPبی را برای ایجاد ھسته ھایِ 
ھمچنين، معتقد گشتيم که برای اجرایِ این .  کمونيستی و تبليغ و ترویج برنامه کوتاه مدت و درازمدت کمونيستی به ميانشان فرستاد

کمونيـستی منتـشر گـشته و محـور   -طرح نياز به یک نشریه یِ کمونيستی واحدی داریم که بصورتِ مستمر و بـا محتوایـی انقPبـی 
گاھنامه سياسی تبلغاتی   -بسوی انقPب«در اینجا و با این ھدف بود که انتشار نشریه .  فعاليّت ھای تبليغی این ھسته ھا قرار گيرد

.  البته باید اعتراف کنيم که شرایط جامعه بسيار سریعتر از آنچه ما پيش بينی می کردیم تغيير یافت.  را آغاز کردیم» کارگران کمونيست
و "  بـسوی انقـPب"«در سرمقاله یِ اولين شماره با عنـوانِ .  اما تا وقوع این تغيير توانسته بودیم سه شماره از نشریه را منتشر کنيم

این ھدفـی .   فوری ترین ھدف کمونيست ھای ایران و جھان، سرنگونی حکومت دیکتاتوری سرمایه داری است« : نوشتيم» اھداف آن
سال  پيش اعPم شده و ھزاران ھزار کمونيست در راه رسيدن بـه ایـن  160است که از ابتدای شکلگيری مرام کمونيستی در بيش از 

این ھدفی است که کمونيست ھای ایران، در خيابان ھا، زندان ھا و حتی چسبيده به دیرک ھای .  ھدف جان خود را از دست داده اند
ھرکس که این ھدف را مرکز فعاليت ھا و تبليغـات خـود قـرار نـداده و ندھـد، .  اعدام فریاد زده اند و از پنھان داشتن آن شرم می کنند

ھـر .   خواندن خود، تنھا، خيال بھره برداری از تاریخ با عظمت این نھضت و اعتبار آميخته بـه آن دارد"  کمونيست"کمونيست نيست و با 
آنکس که ھدف فوری کمونيست ھا و جنبش کارگری را محدود به باo بردن دستمزد و شرایط فروش گرانتر نيروی کـار بـه سـرمایه دار 
کند، نماینده سرمایه داران است و انگيزه ای جز تحميق کارگران و به انحراف کشاندن مبارزات طبقه کارگر از فوری ترین و عاجـل تریـن 

 .نياز مبارزه طبقاتی ندارد
اوoً سرنگونی حکومت سـرمایه داری فقـط بـه معنـای !  اما آیا صرفاً با سرنگونی حکومت سرمایه داری، انقPب اجتماعی بوقوع پيوسته است؟ خير

خصلت انحصاری سرمایه داران ھمواره باعث می شود که جناح بسيار کوچک و نھایتـاً چنـد صـد نفـره ای از !   سرنگونی ھيت حاکمه کنونی نيست
ھمانطور که جناح خمينی، سـرمایه داران ھـوادار .   ایشان قدرت حکومتی را در دست گرفته و دیگر جناح ھای سرمایه داری را از حکومت حذف کنند

" اصPح طلبان"و یا، نمونه ی دیگر آن حذف .  شمسی حذف کرد 60را در اوایل سال ھای دھه ... جبھه ملی و نھضت آزادی و حزب توده و 
دیکتاتوری و اسـتبداد، طبيعـت حاکميـت سـرمایه داری اسـت کـه ھمـواره .   شمسی بود 80طرفدار خاتمی از حکومت در اوایل دھه 

در چنين شرایطی است که جنـاح .   جناحی را بر دیگر جناح ھای سرمایه داری غالب کرده و گروه ھای رقيب را از قدرت حذف می کند
در آمده و در شـرایط اسـتبدادی، ماننـد حکومـت جمھـوری اسـPمی، حـتی، ) اپوزیسيون" (مخالف"ھای دیگر سرمایه داری به شکل 

البته در شرایط دیگری چون کشورھای غربی، که قدرت طبقه کارگر و تشکPت آن به .  [[می شوند" تغيير رژیم"خواھان حذف فيزیکی و 
مراتب بيش از ایران است و ھرگونه برخورد قھرآميز جناح ھای سرمایه داری با یکدیگر می تواند آغازگر یک انقPب اجتماعی و سرنگونی 

این نوع جـا بـه .]]  کامل حاکميت سرمایه داری گردد، این جا به جایی قدرت، از طریق انتخابات و بصورت بدون خونریزی انجام می پذیرد
حتی اگر این .   جایی قدرت، یعنی سرنگونی ھيئت حاکمه و جا به جایی آن با جناح ھای دیگر سرمایه داری، انقPب خوانده نمی شود

را یـک انقـPب  1357به ھمين خاطر است که کمونيست ھا، انقـPب .   از طریق قيام مردمی صورت پذیرد 57جا به جایی، مانند سال  
و حکومت مستقيم .  انقPب زمانی پيروز می شود که کل دستگاه دیکتاتوری طبقه سرمایه دار منھدم شود.  شکست خورده می نامند

در غير اینصورت، انقPب شکست خورده است و نتيجه ای جز .  مردم در شکل شورایی و متکی به قدرت مردم مسلح جایگزین آن شود
و یـا "  جمھـوری دمکراتيـک"بناميم، یا "  جمھوری اسPمی"حال مھم نيست نتيجه آن را .  استقرار مجدد دیکتاتوری سرمایه داری ندارد

، تا زمانيکه  حکومت شوراھای متکی بر قدرت مسلح مردمی جایگزین حکومت پارلمانی بورژوازی نگـشته انـد، ... و یا " جمھوری"فقط 
بخواند، ھدف و انگيزه اش، سوار شدن بر اعتراضات مردمی برای " انقPب"انقPبی در کار نبوده است و ھر آنکس که چنين نتيجه ای را 

 )شماره یک »بسوی انقPب «سرمقاله ( ».گرفتن قدرت جناح سرمایه داری مطلوب خودش می باشد
 قھر انق�بی و انق�ب دمکراتيک

ما باید "): نویسنده -» بسوی انقPب«یعنی (به قول خودشان « :دوستان جافک به ما اینگونه فرموله شده است» انتقاداتِ«یکی از باصطPح 
و نھادھای دمکراتيک حمایت از حقوق کودکان، برابری » احزاب سياسی«، »انجمن ھای صنفی«، »انجمن ھای محلی«نھادھای مردمی، از قبيل 
، قدرت سياسی مردم را فزونی داده و را بنا کرده و با تشکل دھی و سازمان یافتگی خود و کل جامعه در این نھادھا… زنان، و مذاھب و اقوام و 

 )تاكيد از ما) (5( ."را به منشاء آن، یعنی مردم، برگردانيم «قدرت سياسی و اجتماعی»
این یك درك آشكارا تدریجی و مھمتر از . ، از ھمين نقل قول به اصطPح موجه شروع كنيم"بسوی انقPب"بھتر است برای تشریح درك نویسندگان    

سال حيات  30جمھوری اسPمی طی بيش از . آن، رفرميستی از تحول سياسی در جامعه ای است كه تحت یك دیكتاتوری خشن طبقاتی قرار دارد
شكل گيری ھمه نھادھایی كه . خود، نقش مركزی نيروی مسلح ضد مردمی و قھر ارتجاعی را در حفظ نظام كھنه را آشكارا به نمایش گذاشته است

مسير خودروی جنبش توده ای، و ) و منحرف كننده(در نقل قول باo ردیف شده، حتی احزاب سياسی، بدون توجه به خط رھبری كننده و جھت دھنده 
. بياوردار در فقدان یك استراتژی انقPبی و ابزار ضروری برای اعمال قھر طبقاتی ـ انقPبی، نمی تواند یك تحول ریشه ای اجتماعی و سياسی را به ب

) و منحرف كننده(با مخدوش كردن صف دوستان و دشمنان مردم، در واقع دوری خود از خط رھبری كننده و جھت دھنده " بسوی انقPب"نویسندگان 
آنان با مسكوت گذاشتن مساله قھر و نقش مركزی قوای مسلح در نظام طبقاتی، نزدیكی خود به برداشت ھای . مورد نياز را اعPم كرده اند

 ». رفرميستی و سوسيال دمكراتيك از نحوه تغييرات اجتماعی و سياسی را به نمایش گذاشته اند
ایشان فکر .  واقعاً که برخورد این دوستان به فعاليّت سياسی و تبليغ و ترویج یک دید کامPً آماتوری و دور از واقعيّت ھای مبارزاتی است

در . ھمه مواضع یک جریان باید یکجا و به یک شکل مطرح شود... می کنند که در امر تبليغات، در یک پيام و یا اعPميه و یا بيانيه و 
ھمينجا از خوانندگان خود برای آوردن نقل قولھایِ طوoنی عذرخواھی می کنيم، اما پيش گرفتن شيوه یِ مغالطه آميز دوستان جافک 

 .  آورده اند را در چھارچوب واقعی اش نشان دھيم» ندای سرخ«راھی برای ما نمی گذارد جز آنکه نقل قولھایی را که ایشان از رفقاِ 
پرداخته بودند و سعی ) 1388مرداد  21به تاریخ (» شکست فراخوان تجمع در بازار تھران«در پيام ھفتم به دoیل » ندای سرخ«رفقایِ 

داشتند تا به مردم درگير مبارزات نشان دھند که چرا دیدگاه رفرميستی دست به چنين اقداماتی می زند و چرا این اقدامات توفيق نمی 
جنبش «به درستی اتخاذ چنين تاکتيک ھایِ نا کارآمدی را به دیدگاه و استراتژی اصPح طلبانه رھبری » ندایِ سرخ«رفقایِ .  یابند
نسبت داده و کلّ دیدگاه رفرميستی ایشان را ) ھمانھایی که جافک مدعی شده است که رفقایِ ما به دنبالشان افتاده بودند(» سبز

 :بخوانيد و خود قضاوت کنيد. نقد کرده بودند
نـيروی اول، .  با کمی دقت به نظرات موجود در جامعه ایران، متوجه می شویم که سه نيرو با اھداف مشخص خود در این درگيری ھا شرکت دارنـد«

این حکومت از دو بازوی نيروھای سـرکوب فيزیکـی، ماننـد پليـس و سـپاه و بـسيج و . نيروھای جناح کودتاچيان حکومت جمھوری اسPمی ھستند
تـشکيل شـده …  و سرکوب ذھنی، مانند خامنه ای و روحانی ھای طرفدارش و مطبوعات و صـدا و سـيما و  .. اطPعات چی ھای لباس شخصی و

 ن است،که ھدفشان چيزی جز سرکوب قھرآميز مبارزات مردم تا نقطه توقف دخالت عمومی در مسائل سياسی و استقرار تمام عيار دیکتاتوری و خفقا
 ایشان با کودتا عليه جناح اصPح طلب حکومتی در انتخابات ریاست جمھوری دھم، آنھا را از ھيئت حاکمه حذف کردند و قدرت سياسی را . نيست
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متشکل از گروھای طرفدار ھاشـمی رفـسنجانی و کروبـی و خـاتمی و .  نيروی دوم، ھمين جناح مغلوب ھيئت حاکمه است.  کامPً مالِ خود نمودند
اما، از آنجا که فعPً از قدرت سياسی حذف شده انـد و . که ھدفشان بازگشت به مقام خود در ھيئت حاکمه و تقسيم قدرت می باشد… موسوی و 

وی دسترسی به امکانات حکومتی برای پيشبرد اھداف خود ندارند، متوسل به نيروھای مردمی گشته اند و می خواھند از آن بصورت عامل فشار بر ر
امـا نـيروی سـوم، .  جناح حاکم استفاده کنند و ایشان را مجبور سازند تا برای گروه ھای ایشان نيز در ھيئت حاکمه، چون گذشته، جایی را باز کننـد

 یعنی نيروی تجمع کنندگان و تظاھرات ھای مردمی و ھمان نيرویی که برای دست یافتن به آزادی ھای متعارف فردی، از . نيروھای مردمی ھستند
قبيل حق تعيين سرنوشت خود و خانواده شان و عدم دخالت حکومت در زندگی خصوصی شان، آزادی بيان و قلم، تجمعات، احزاب و تظاھرات و 

یعنی ھمان نيرویی که فکر می کرد اگر در انتخابات شرکت کند و جناح اصPح طلب را . به خيابان ھا آمده است… اعتصاب و دخالت در امور سياسی و 
 .به حکومت برگزیند با ندادن ھزینه یک انقPب تمام عيار، می تواند به اھداف مذکور برسد

کامPً واضح بود که حکومت بيت رھبری و سردار پاسداران حاضر به تسليم قدرت نيستند و حاضرند برای باقی ماندن در قدرت دست به . اما چنين نشد
شرایط امروزی دو نيرو را در مقابل دولت کودتا و سرکوب نظامی اش؛ تا مقطع شکاندن مقاومت کودتاچيان، ھمراه کرده ! ھر کاری بزنند، که زدند

اگر اتخاذ تاکتيک مناسب تنھا بر مبنای ! و نيروی مقتدر و رزمنده ی مردمی) اصPح طلبان(نيروی عاری از ھرگونه قدرت جناح مغلوب حکومتی . است
اتخاذ تاکتيک، فقط بر ! اما اینگونه نيست. شرایط کنونی بود، شاید ھر دو نيروی اصPح طلبان و مردمی، راه و شيوه یِ مشترکی را اتخاذ می نمودند

باشد و نيروی دیگری بخواھد » موصل«مثPً اگر ھدف نيرویی اشغال . مبنای شرایط کنونی تعيين نمی شود، بلکه در آميخته با ھدف نھایی است
بنابراین می بينيم که روش و . را بگيرد، مسلماً نيروھای خود را به اشکال متفاوت چيده و بلندی ھای متفاوتی را برای فتح در نظر می گيرند» بصره «

اما دارای نيرویی . برگشتن به قدرت سابق شان است… ھدف اصPح طلبانی چون ھاشمی و . تاکتيک در ارتباط ناگسستنی با ھدف تعيين می شود
پس سعی می کنند که با متقاعد کردن نيروی مقتدر مردمی به اھداف خویش، از . حکومتی که بتواند اراده شان را به کودتاچيان تحميل کند نيستند

مردم بيایيد اول موصل را بگيریم و بعد به سمت «که . اینگونه تعيين شده است» گام به گام«تاکتيکِ . این نيرو، برای پيشبرد ھدفشان استفاده کنند
ھدف ایشان، بازگشت به قدرت است و ھيچ . ندارند» بصره«ھدف نھایی ایشان است و ھيچ تمایلی برای فتح » موصل«در صورتيکه » .بصره می رویم

ھمينکه به قدرت برسند، نه تنھا ما را ھمراھی نخواھند کرد، که از قدرت به دست آمده برای . خيالی برای فتح آزادی ھای فردی توسط مردم ندارند
سال گذشته در قدرت و بعنوان شخص اول مملکت  ٣٠سال از  ٢۴ھمانطور که در زمانيکه خودشان جمعاً . سرکوب مجدد ما استفاده خواھند نمود

 .بودند و ما را ھمچون ھمين دولت کودتا سرکوب کردند
و  اینھا را گفتيم که ببينيد، ھنگاميکه ایشان اعPم تجمع می کنند و این تجمعات را سراسری می خواھند و ما را به جلوی کاخ ریاست جمھوری

ل را قابمجلس و بيت رھبری در ساعات اوليه ی روز می برند، به این علت است که می خواھند از نيروی ما برای اعمال فشار استفاده کنند تا جناح م
، که مبادا احمدی نژاد و »جانيان را باید بخشيد و فراموش کرد«به ھمين علت است که ھمواره می گوید، . وادار سازند که در را بر روی ایشان باز کند

و یا اعPم . قرار خواھند گرفت… خامنه ای فکر کنند که اگر حاضر به عقب نشينی بشوند و در را بر روی ایشان بگشایند، مورد بازداشت و محاکمه و 
، چرا که ھدفشان به دست آوردن قدرتی است که این مزدوران به آنھا »سپاه و بسيج یاران ما ھستند و ھدف ما انحPل آنان نيست«می دارند که 

 .بدون سپاه و بسيج و دیگر نيروھای مسلح و ابزار سرکوب، دیگر قدرتی نمی ماند که ایشان بخواھند در آن شریک شوند. خواھند بخشيد
یعنی نظام سياسی ایکه به ایشان قدرت تعيين سرنوشتشان را بدھد و آزادی ھای فردی شان . است» دمکراسی«اما، ھدف مردم 

ھم از شراکت اصPح طلبان در نظام دیکتاتوری ولی فقيه اسPمی » دمکراسی«نمی گذرد، راه » موصل«از » بصره»ھمانطور که راه  .را تضمين کند
 .نمی گذرد

 :تظاھرات ھای شبانه ھمراه با شعارھای شبانه ٣٫
 ھمانطور که گفتيم، تظاھرات ھای صبحگاھی در مناطق حساس حکومتی در شرایط حاضر که قشر وسيعی از مردم ھنوز به مبارزات نپيوسته اند، به

بلکه تنھا به درد اصPح طلبانی ميخورد که می خواھند با فشار بر نقاط حساس حکومتی آن را وادار به برداشتن . درد استقرار دمکراسی نمی خورد
در صورتيکه استقرار دمکراسی نياز دارد تا کليه ابزار و آoت دیکتاتوری محو گردد و به جای آن نھادھا و بناھای یک نظم نوین . یک قدم به عقب کنند

به ھمين جھت است که نيروھای مردمی و خواھان دمکراسی باید مبارزه را طوoنی مدت تر در نظر بگيرند و گول حرف ھای اصPح طلبان . احداث شود
ما برای استقرار . را نخورند» با استعفای احمدی نژاد مبارزه به اھدافش می رسد«و یا » با تعطيلی بازار ھمه چيز تمام است«را که ميگویند 

ما در پيام ششم خود توضيح دادیم که . دمکراسی نياز به درگيری تمامی جمعيت ایران در ساختمان نظام سياسی و حقوقی دمکراتيک داریم
، »انجمن ھای صنفی«، »انجمن ھای محلی«ما باید نھادھای مردمی، از قبيل . چيست و چگونه حاصل می شود» دمکراسی«
را بنا کرده و با تشکل دھی و … و نھادھای دمکراتيک حمایت از حقوق کودکان، برابری زنان، و مذاھب و اقوام و » احزاب سياسی«

را به منشاء آن، » قدرت سياسی و اجتماعی«سازمان یافتگی خود و کل جامعه در این نھادھا، قدرت سياسی مردم را فزونی داده و 
ھمانطور که گفتيم، در چنين زمانيکه مبارزه با دیکتاتوری، جوّ و شرایط ھمگرایی را در ميان ما بوجود آورده باید از آن استفاده  .یعنی مردم، برگردانيم

سال، دوباره ظاھر  ٣٠چنين شرایط ھمگرایی ای اینک پس از گذشت . کرد و خود و دیگران را تشویق به سازماندھی و ایجاد چنين نھادھایی نمود
 » .گشته است و اگر از این موقعيّت استفاده نکنيم، معلوم نيست چند دھه یِ دیگر را باید زیر تحمل استبداد و دیکتاتوری بگذرانيم

مردم حاضر در مبارزات است و ایشان به چه زبان ساده ای رابطه یِ دیدگاه، استراتژی » ندایِ سرخ«پس می بينيم که مخاطب رفقایِ 
در اینجا کامPً و واضحاً اعمال قھر .  و تاکتيک اصPح طلبان را برایشان توضيح داده اند و از دیدگاه کمونيستی نقدشان کرده است

نقش حکومتی اصPح طلبان را در .  حکومتی را توضيح داده اند و نشان داده اند که قدرت حکومت از نيروھای مسلحش برخاسته است
سال حکومت جمھوری اسPمی و نيّت آنھا از حفظ این ابزار برای به کار گيری مجدد آن  30سال از  24استفاده از ھمين ابزار قھر در 

مخدوش کردنِ صف دوستان و «مردم  در این پيام بخصوص صادر نشده است، به » قيام مسلحانه«اما چون دستور .  افشا کرده اند
ایکاش این رفقا نمونه ای از پيامھایِ خود را برای ما می آوردند که ما ببينيم ایشان چه کرده اند و چه .  متھم می شوند» دشمنانِ مردم

 آگاھی ای را در آن زمان به مردم منتقل نموده اند؟
آورده شده است، اینست که نقل قول شان را با حذفِ آن » ندای سرخ«که از رفقایِ » متھم کننده ای«نکته بعدی در مورد نقل قول 

قسمت که  این رفقا به مخاطبينی که احياناً پيام ششم شان را نخوانده اند آدرس داده اند که برای فھم بھتر از این گفته شان به آنجا 
صحبت کرده اند به » انقPب و دمکراسی«، قبPً در پيام ششم شان، یعنی در جایی از »ندای سرخ«رفقایِ .  رجوع کنند، آغاز کرده اند

 : مخاطبين خود گفته بودند که
یعنی خشونت و »  انقPب«خواب کنند، اینست که گویا »  انقPب«دروغ دیگری که ميلياردھا ميليارد دoر خرج کرده اند تا ما را نسبت به واقعيات  «

درصورتيکه می بينيم که این حکومت ظالمانه ی دیکتاتورھا است که . تخریب و کشت و کشتار که ھزینه ای بس سنگين برای تغيير یک جامعه است
کجا بودند .  در تمام طول حاکميّت شان با اعمال خشونت و کشتن مردم و تخریب زندگی ميليونھا انسان منافع و مقاصد پَست شان را جلو می برند

را عامل خشونت معرفی می کنند؟ انقPب ایران ھنوز دو ماه » انقPب«شان موعظه کرده و » نظرات کارشناسانه«را بنا بر » عدم خشونت«آنھائيکه 
کاری که سی سال مداوم است که انجام داده و تا .  نشده که آغاز گشته و ا�ن ھم این حکومت است که می زند و می کشد و زندان می اندازد

نه تنھا عامل خشونت و کشت و کشتار نيست، بلکه پاسخی قاطعانه به خشونت و از بين بردن آن » انقPب«پس . زمانيکه ھست، ادامه خواھد داد
 .است

تاریخ «و »  تاریخ دان«نکته ی دیگری که حاکمان حکومت ھای دیکتاتوری و استثماری ميلياردھا ميليارد خرج کرده اند تا مزدوران خود را با عنوان ھای 
است و نتيجه ای جز از ھم »  مخرب«اجتماعی به ما بقبوoنند، اینست که انقPب »  فيلسوف«و »  عالمان اجتماعی«و »  تاریخ نویس«و »  ساز

 اینھم دروغ دیگری است که با اینکه مردم ما تازه بيدار شده اند و کمتر از دو ماه است که انقPب را تجربه می کنند، . پاشيدگی ساختار اجتماعی ندارد
آزادی «ساختار حکومت جمھوری اسPمی اینگونه است که .  را در نظر بگيرید»  آزادی اجتماعات و تظاھرات«مثPً، .  به کذب بودن آن پی برده اند

اما .  ھم اکنون نيز با استناد به ھمين قوانين، اعتراضات و اجتماعات مردمی را به گلوله می بندد.  را غير قانونی می شمارد»  اجتماعات و تظاھرات
 ی مردم با اولين اقدام انقPبی خود، ساختار پوسيده ی جمھوری اسPمی را در این محدوده به چالش کشيده و سعی دارند تا حق دمکراتيک آزاد
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از ھمين مثال نتيجه می گيریم که اقدامات انقPبی مردم، درست است که ساختار و روابط مسلط در نظام . اعتراضات و اجتماعات را جایگزین آن نمایند
اساتيد و » کارشناسانه«دروغ . قدیمی و پوسيده را ھدف می گيرد و تخریب می کند، اما در ھمان حال روابط و ساختار نوینی را جایگزینش می سازد

اً فيلسوف ھای حکومتی در اینجاست که خصلت و خصوصيّت سازندگی انقPب را پنھان می سازند و کاذبانه به مردم القاء می کنند که انقPب صرف
 .تخریب کننده ی ساختارھای اجتماعی است

. ، در پيام اول خود توضيح دادیم که ما برای تحقق خواسته ھای دمکراتيک مردم اقدام به شرکت در این مبارزات کردیم»دمکراسی«و اما در مورد 
می شناسد، تنھا در شرایطی قابل تأمين و تضمين می »حقوق بشر«ھمچنين خاطر نشان ساختيم، این خواسته ھا، که توده ی مردم آنھا را بنام 

بسياری از . ، ابتدایی ترین و اساسی ترین حق بشری است تأمين شده باشد»حق بقاء«تمامی افراد جامعه، که پس از » حق حکومت«باشد که 
قدرتمندان جوامع بشری، قرنھاست که از . اشتباه می گيرند» حق رأی عمومی«برداشت محدودی داشته و آن را با » حق حاکميّت مردم«عوام از 

فراوانی را ساخته اند، تا چنين توھم و دروغی را از طریق کPسھای » دانشمندان«حساب بانکی و بودجه ھای حکومتی استفاده کرده اند و اساتيد و 
اما، ھمانطور که در . متأسفانه در کار خود نيز موفقيّت بسزایی داشته اند .شایع کنند… درس و کتاب نویسی و سخنرانی و مصاحبه و فيلمسازی و 

در بسياری از کشورھا، اول شخص مملکت را از . نمی باشد) دمکراسی(»حاکميّت مردم«به معنای » حق رأی عمومی«ایران ھم می بينيم، داشتن 
مانند جمھوری . اما، در این کشورھا، دمکراسی وجود ندارد. می گذارند» جمھوری فPن و بھمان«بر می گزینند و نام خود را » انتخابات عمومی«طریق 

خلق چين، جمھوری سوریه، جمھوری ھای آسيای مرکزی و آفریقایی و آمریکای oتين، ھمه و ھمه جمھوری ھستند و به زنان و مردان بالغ شان 
در عوض کشورھایی مانند . داده اند، اما، کشورھای دمکراتيکی نمی باشند و حقوق دمکراتيک مردم خود را از ایشان سلب کرده اند» حق رأی«

داریم که عليرغم نظام سياسی مشروطه سلطنتی، که شخص اول مملکت از طریق موروثی به تخت پادشاھی می نشيند، … سوئد و دانمارک و 
اما دمکراسی به آن . یکی از واجبات دمکراسی است» حق رأی عمومی«مطمئناً، داشتن . حقوق دمکراتيک مردم را، تا مقدار زیادی رعایت می کنند

ما باید از خود سوأل کنيم، چه چيزیست که حکومتی را وادار به رعایت حقوق دمکراتيک مردم می کند؟ با یافتن این عامل مشترک، . محدود نمی شود
 .سعی در پنھان نگاه داشتنش دارند» کارشناسانه«ھمان معنا و مفھومی که نظرات . ما به معنا و مفھوم دمکراسی نيز نزدیکتر می شویم

در بررسی ساختار سياسی کشورھای جھان متوجه می شویم، در ھر مملکتی که نھادھای مردمی و مستقل از حکومت، سابقه ی دیرینه تری 
مردم را مطلع و … داشته و در اشکال متنوع انجمن ھای محلی، اتحادیه ھای کارگری و صنفی، انجمن ھای غير دولتی و احزاب و مطبوعات آزاد و 

و در ھر جایی که این . متشکل کرده و قدرتمند تر می سازند، به ھمان نسبت، حکومت ھا نيز مجبور به رعایت حقوق دمکراتيک مردم می شوند
در ھمين ایران خودمان ھم شاھد بودیم که در . نھادھا ضعيف و یا غایب اند، حکومت ھای آنھا نيز بيشتر به حکومت مطلقه و دیکتاتوری تمایل دارند

، فضای سياسی کشور باز تر شد و ۵٧بھمن  ٢٢شکل گرفت، حتی قبل از … روند انقPب پيشين، ھنگاميکه نھادھای محله ھا و شوراھای کارگری و 
مرتجعين مذھبی تنھا زمانی توانستند حکومت استبدادی و دیکتاتوری خود را مطلقه کرده و به ما تحميل . مطبوعات مستقل شکوفا شد و رشد کرد

با سرکوب ھای خونين و خشونت بی سابقه، این نھادھای دمکراتيک را منحل کرده و با انجمن ھای اسPمی وابسته به  ١٣۶٠کنند که تا سال 
… شوراھای اسPمی کارگری و نشریات وابسته به حکومت و کميته ھای محلی وابسته به مساجد و روحانی حکومتی و  .حکومت شان جایگزین کنند

و مجموعاً، در کنار دولت و قوه قضایه . جایگزین نھادھای مستقل و دمکراتيک مردمی و پایگاھی برای تحميل اراده ی حکومت دیکتاتوری به مردم شدند
 .و مقننه، ساختار سياسی جمھوری اسPمی را تشکيل دادند

در ایران فردا، ما باید با اقدامات انقPبی خود، به انھدام و انحPل نھادھای حکومتی، و تشکيل دوباره ی نھادھای » دمکراسی«پس برای استقرار 
یکی از ابتدایی ترین و مھمترین نھادھای مردمی که ھم استفاده ی . مردمی و مستقل از حکومت ھا بپردازیم و جایگزین نھادھای حکومتی کنيم

 ».بPفاصله در پيشبرد مبارزات مردمی دارد و ھم در درازمدت، تضمين کننده ی قدرت مردمی است، انجمن ھا و یا کميته ھای محلی است
با خواندن مطالب باo، آیا دوستان جافک، خجالت نمی کشند که چنين تھمت ھای ناروایی را به این رفقا نسبت مـی دھنـد؟  آیـا ایـن 

 نمونه ای از انتقاد سازنده است؟
که مربوط به این بحث مشخص می شود رجوع مـی دھيـم تـا » ...منشور پيشنھادی«ما در پایان این بخش خوانندگان خود را به مفاد 

در مقطعی پایشان به سمت آشتی با اصPح طلبان حکومتی لغزیده اسـت را نـيز بـر طـرف سـازیم و » ندای سرخ«توھّم اینکه رفقایِ 
بنابراین در عوض این شعبده بـازی .   نشان دھيم که عملکردِ این رفقا ھمواره در چھارچوب اعPم شده یِ برنامه مبارزاتی ما بوده است

بھتر بود که این دوستان واردِ یک بحث اصولی و ایـدئولوژیک بـر روی مفـاد و یـا کليّـتِ ) فرصت طلبانه(ھا و نق زدن ھای اپورتونيستی 
 .می شدند» ...منشور پيشنھادی «
یگر ا دبورژوازی این نظام و روابط و مناسبات موجود را از طریق اعمال دیکتاتوری طبقاتی خود توسط حکومت ھای سرمایه داری و بعضا با ائتPف ب -ج«

زار و روند اب طبقات ارتجاعی، در سراسر جھان به پرولتاریا تحميل کرده و از آنجایی که این نظام بر مبنای توليد اجتماعی از یکطرف و کنترل خصوصی بر
ه فروپاشی آن ا بو محصول توليد از طرف دیگر، قرار دارد، حامل تضادی است که نيروھای مولده را در تصادم با مناسبات و روابط توليدی قرار داده و نھایت

پرولتاریای جھانی چاره ای جز مبارزه برای سرنگونی این حکومت ھا و جایگزینی آن با دیکتاتوری پرولتاریا که تنھا شکل استقرار آن .  خواھد انجاميد
 . حکومت شورایی است، نداشته و در صورت عدم موفقيتش، آلترناتيوی جز بازگشت به بربریت در مقابل جامعه انسانی وجود ندارد

 .طبقات عمده متخاصم حاضر در این جامعه پرولتاریا و بورژوازی می باشند -ھـ
ام نظ ھدف نھایی طبقه کارگر ایران به ھمراه طبقه کارگر جھانی سرنگونی حکومت بورژوازی به عنوان سرآغاز انقPب سوسياليستی بوده تا نه تنھا -و

بندھای جيم، (» .سرمایه داری، بلکه کP نظام طبقاتی جامعه بشری را منھدم کرده و بنای جامعه بدون استثمار و طبقه و کمونيستی را جایگزین کند
 )نظام توليدی و اھداف. 1ه، واو از ماده 

ز با در نظر گرفتن شرایط جھانی و تPش سرمایه داری بومی برای ادغام در سرمایه جھانی، فشار مضاعفی بر کارگران وارد آمده و با پيروی ا«
سياست ھای نوليبراليستی جھان، از طریق خصوصی سازی و سياست درھای باز اقتصادی، باعث ورشکستگی رشته ھای مختلف توليدی و نتيجتا 

چنين شرایطی باعث وخامت بحران ھای اقتصادی و اجتماعی گشته، بطوری که دیگر قابل تحمل .  بيکاری و فقر گسترده تر اجتماعی گشته است
 .نبوده و مدتی است که مبارزات اجتماعی رو به اعتP گذاشته و می رود تا در تداوم خود شرایط انقPبی را به جامعه تحميل کند

 شينطبقه کارگر ایران نه تنھا از چنين شرایطی واھمه نداشته، بلکه به استقبال چنين اوضاعی رفته و از این فرصت برای سرنگونی و انھدام ما -الف
حکومت شوراھا تنھا شکلی از .  حکومتی بورژاوزی و استقرار حکومت دیکتاتوری پرولتری به شکل دموکراسی مستقيم شوراھا استفاده می کند

 ييرحاکميت بشری در جامعه ی طبقاتی می باشد که می تواند کليه امتيازات سياسی و حقوقی را از بورژازی سلب کرده و از این طریق راھگشای تغ
 .کليدی روابط تبعيض آميز طبقاتی، جنسيتی، مليتی و مذھبی باشد

جمھوری دموکراتيک "، "جمھوری دموکراتيک"کمونيست ھا با ھر گونه قرائت ليبرالی و رویزیونيستی از سوسياليسم که زیر عبارات عوام فریبانه ی  -ب
سعی در ابقای اشکال ھرمی و پارلمانی قدرت بورژوازی را دارند و حتی به نام سوسياليسم به جای حکومت " جمھوری دموکراتيک نوین"و یا " خلق

را معادل با دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا "  دیکتاتوری حزبی"را داشته و "  نھاد نمایندگی بورژوازی"مستقيم مردم از طریق شوراھا سعی در جایگزینی 
د، شيوه کن می نمایند، مرزبندی داشته و معتقدند که تنھا شکل حکومتی ای که پرولتاریا می تواند از آن برای استقرار دیکتاتوری طبقاتی اش استفاده

 حکومت شورایی از نوع کمون پاریس می باشد که با اتکا به نيروھای مسلح داوطلبانه مردمی حکومت کرده و ھيچ نيروی مسلح متمرکز دیگری را
 .تحمل نخواھد کرد

عنوان کرده و بدون ھيچ تعریفی از آن، " حکومت کارگری"کمونيست ھا ھمچنين با دیدگاه ھای اپورتونيستی که استراتژی طبقه کارگر را استقرار  -ج
. 2مقدمه و بندھای الف، ب، و جيم از ماده (»  .در را برای سازش با قرائت ھای رویزیونيستی و غيرکمونيستی باز می گذارند، مرزبندی دارند

 )استراتژی
 . و این ما را به قسمت بعدی، یعنی، درکِ ما از استقPل طبقه کارگر و آلترناتيو پرولتری می رساند

 ....ادامه دارد 
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 روز قدس را چگونه بگذرانيم: »نداي سرخ«پيام دهم 
 

معروف شده، موقعيّت دیگری را در دست رھبران احزاب و گروه ھای اصPح » روز قدس«شھریور، که آخرین جمعه ماه رمضان است و به نام  27جمعه 
قـرار داد تـا » اپوزیسيونِ درون حکومتی«و دیگر احزابِ باصطPح » مجمع روحانيون«و » اعتماد ملی«، »راه سبز اميد«طلبان حکومتی در تشکل ھایِ 

فرا بخوانند و با استفاده از امکانات حکومتی و موقعيّت ھایِ تبليغاتی ایکه متحدان خارجی شان ... و » تظاھرات سکوت«و » اعتراض سبز«مردم را به 
قام رھبری ر مبرایشان فراھم نموده اند، موج جدید احتمالی را که بعد از بازگشایی دانشگاه ھا  به راه خواھد افتاد را به خود نسبت دھند و خود را د

.  البته این ھم مانند دیگر کارھایِ تبليغاتی شان تPش برای ایجادِ توّھم دیگری بين مردم از ھمه جا بی خبر است. این جنبش و آغازگر آن معرفی کنند
مبارزاتِ مردمی در سطح کوچه و بـازار و محـPت .   واقعيّت آنست که مبارزاتِ انقPبی مردم ھرگز متوقف نشده بود که ایشان آغازگر مجدد آن باشند

مردمی پيـش »  تظاھرات ھای متمرکز«ھمچنان ادامه داشت و شور و شوق انقPبی ھرگز از بين نرفته بود، بلکه به اشکالی متنوع تر و بنيادی تر از 
مـی می رفت، که البته به عّلت سياستِ فرصت طلبانه یِ اصPح طلبان مورد تبليغ ایشان قرار نمی گرفت، اما، ھرکس که مایل به دانـستن باشـد، 

 .از آنھا مطلع شود» ندای سرخ«و پيامھای » خبرنامه ندا«تواند با رجوع به شماره ھای روزانه یِ 
 

راه سبز « ھنگاميکه موسوی و طرفدارانش، برای بھره برداری بھتر از مبارزاتِ مردمی و کنترل متمرکزتر بر آنھا، مشغول سازماندھی خود در حزب جدید
فجایع قبPً افشا شده یِ شکنجه و تجاوز بازداشتيان می پرداختند و ھاشمی رفسنجانی نيز با » افشاگری«بودند و طرفدران کروبی نيز بر طبل » اميد

بر جناح حاکم، گرفتار مانورھای سياسی و بده بستان ھای حکومتی بود، مبارزاتِ مردمی ریشه ای تر می » معترضانِ روحانی«اعمال فشار از طریق 
خانواده ھای زندانيان .  طبقه کارگر پس از یک وقفه کوتاه مدت به خود آمد و مبارزاتِ صنفی خود را با روش ھا و خواسته ھایِ رادیکالتر احيا نمود.  شد

.  سـاختند ینـهسياسی و جانباختگان راه آزادی، تجمعاتِ روزانه یِ خود را در مقابل دادگاه انقPب و زندان اوین و گردھمآیی ھفتگی در پارک oله نھاد
دانـشجویانِ .   کردنـد»  مـرگ بـر دیکتـاتور«و »  مرگ بر خامنه ای«در و دیوارھای محPّت را مزیّن به شعارھایِ »  یاران خيابانی«ھسته ھایِ تبليغاتی 

تظاھرات ھای چند صد . بازگشتی برای امتحانات معوّقه، مجدّداً  خوابگاه ھا را به مرکز مبارزه سياسی عليه نظام جمھوری اسPمی و استبداد نمودند
مھمتر .  این تحرکاتِ مردمی نشاندھنده ِ تداوم مبارزات مردم در سطوح بنيادین و ابعاد مختلف بود. نفره و گاه چند ھزار نفره در محPّت نيز ادامه داشت

از آنچـه  تـر آنکه ھزینه این اقدامات به مراتب کمتر از استفاده از تاکتيک اصPح طلبان بود و در عمل نشان داد که اگر مردم با داشتن دیدی درازمـدت
کمتری  ایِاصPح طلبان مبلّغش ھستند و با اھدافی به مراتب بنيادی تر و قدمھایی با ثبات تر بسوی انقPب و دمکراسی پيش روند، به مراتب ھزینه ھ

بنابراین وظيفه دوستان و رفقایِ آگاه در ھسته ھای مبارزاتی است که با توجه به تجربه ھای بدست آمده و با به کارگيری آنھا، خود . خواھند پرداخت
 .را برای موج جدید اعتراضات پائيزی آماده کنند» یارانِ خيابانی شان«و 
 

.  تمرین و آموختن انقPب و دمکراسی در عمل و مبـارزه بـرای اجـرایِ آنـان اسـت)  1:  نکاتِ مھمی که از آغاز مبارزات تا کنون تجربه کردیم این بود که
پس یکی از مھمترین بخش تدارکات برای پيشبرد انقPب و تحقق دمکراسی، .  مبارزاتِ طبقاتی و اجتماعی تعطيلی بردار نيست و ھمواره جاری است

م جمعبندی گروھی و اجتماعی از مقاطع و مراحل قبلی است و با حصول چنين دانشی است که نھایتاً جامعه، خود را به سطح آگاھی و آمادگی oز
ھمچنين، بر خPف ادعایِ اصPح طلبانِ حکومتی، دمکراسـی از تغيـيراتِ ) 2. برای احقاق خواسته ھای گروه ھایِ مختلف و متنوع اجتماعی می کند

بلکه تـا زمـانی کـه .  گام به گام اصPحاتِ درون حکومتی نمی گذرد و با استفاده یِ ابزاری از مبارزاتِ فشرده و متمرکز مردمی قابل دستيابی نيست
، اسـیدستگاه ھایِ سرکوبِ نظام جمھوری اسPمی توانایی برخورد با تجمعات و تحرکاتِ مردمی را دارند، ھيچگونه تغيير قابل توجھی در اوضاع سي

بنابراین ما باید بـه .  اقتصادی و اجتماعی ایران نمی توان بوجود آورد و اھداف دمکراتيک طبقات و قشرھایِ مختلف و متنوع مردمی را محقّق ساخت
چرا .  انيمبد این مبارزات دیدی درازمدت تر از اصPح طلبانِ حکومتی داشته و ھر مقطع و مرحله از آن را بمثابه یِ قدمی در تدارک بر داشتن قدم بعدی

ه یِ مـادکه خلع سPح و انھدام ماشين حکومتی نياز به نيرویی به مراتب وسيع تر از دانشجویان و جوانان دارد و بخصوص تا زمانيکـه  طبقـه کـارگر آ
نکته یِ بعدی اینکه، مـا در مقابـل )  3.  مبارزه یِ مستقيم برای تغيير شرایطِ سياسی مملکت نگشته است، توفيق در این راه امکان پذیر نخواھد بود

سازماندھی طبقاتی ای روبرو ھستيم که تقسيم کار پيچيده و مؤثری را در یکصد سال گذشته برای حمایت و حفاظـت از منـافع خـود بوجـود آورده 
و آنقدر مؤثر که توانسته است اراده اقليتی چند ھزار . آنقدر پيچيده که یکی از ابزار تحميقی آن را، اینک مردم بعنوانِ نيرویی خودی می پندارند.   است

پس این نيرویِ عظيم مردمی نيز نمی تواند چون رھنمودھای اصPح طلبان .  فاميلی را، عليرغم اجماع اراده یِ ھفتاد ميليونی مردم، به ما تحميل کند
اگر ما نتوانيم خود و مردم را در در اشکالِ مختلفِ سازمان یابی اجتماعی متشکل کنيم، نخواھيم توانست، از .  حکومتی، گله وار به مبارزه ادامه دھد

اما، به علت کمبود نيرو و وقت .  ما اشکال متنوعی را در پيام ھای گذشته معرفی کرده ایم.  شرّ دیکتاتوری این طبقه یِ چند ھزار فاميلی رھا سازیم
البته .  که بر مبنایِ شرایط روز از اھميّت باoیی برخوردار است، برای شما بشکافيم) انجمن یا شورای محلی(تنھا توانسته ایم یکی از این تشکPت را 

اميدواریم در پيامھای آتی بتوانيم به چند نـوع . در پيام و اطPعيه کارگری مان نيز تا حدودی به شکل سازماندھی شورایِ کارخانه ھا ھم پرداخته ایم
نبایـد بـه دام تبليغـاتِ و .   جامعه ایرانی برای انجام چنين جھش انقPبی ای نياز به ھماھنگی و ھمگون بودن زیادی نيـاز دارد)  4.  دیگر آنھا بپردازیم

با در نظر گرفتن نيروی محدود جوانان و دانشجویان، نباید به شرایطی .  فراخوان ھایِ پياپی اصPح طلبان برای انجام تظاھرات و تجمعاتِ مرکزی بيافتيم
دقت کنيد که نيروھایِ اصPح طلب فقط به منافع فوری خود می نگرند و نيروی مردمی را نه بعنوانِ نيروی متحـول .  وارد شد که آمادگی آن را نداریم

ھمانطور که در این چند ماه دیده ایم، آنھا اھميتی به ھزینـه یِ بـاoی .  کننده اجتماعی، بلکه فقط بمثابه یِ اھرم فشار بر جناح مقابل می خواھند
ما بدون انکار اھميت .  رویارویی ھای متمرکز در زمان و مکان ھایی که نيروھایِ سرکوبگر حکومتی در آماده گی و تمرکز کامل به سر می برند، ندارند

ری بـا رگـيمبارزاتِ گسترده و متمرکز برای آموزش و آماده سازی، باید نيروھایِ خود را در زمان و مکان و شيوه ھایی که آمادگی شـان را داریـم بـه د
 . حکومتيان بکشانيم

 
، زمانيکه نيروھایِ حکومتی خود را در مقابل دانشگاه و خيابان و ميدان انقPب متمرکز کرده »روز قدس«بنابر گفته ھای باo ما معتقدیم که فردا، جمعه 

!  اما، نه در مکان ھا و مسيرھای اعPم شده توسط حکومتيانِ مرتجع و اصPح طلب.  اند، زمان مساعدی برای تجمع و تظاھراتِ نيروھای مردمی است
ل حداقـل قابما باید نيروھایِ خود را در ميادینی متمرکز کنيم که به محله ھایِ مسکونی مان نزدیک می باشند تا بتوانيم با حداکثر نيروی ممکن در م

صحبتی نمی کنيم، چراکه در این چند ماھه مردم نشان داده اند که خود ... در مورد چگونگی شکل دادن به صف ھا و .  نيرویِ سرکوبگران روبرو شویم
اما خاطر نشان می سازیم که ایـن تجمعـات نبایـد .  مبتکرانه تر از ھر کارشناسی توانسته اند در ميدان ھا تصميم گرفته و بصورتِ ماھرانه اجرا کنند

نباید گذاشت تا .   باید خود را با انواع ابزار دفاعی تجھيز کنند» یاران خيابانی«ھسته ھای .  باشند» عدم خشونت«دچار توھّمات مبلغان خط مشی 
در ھر جا که سرکوبگری به جان یک نفر یا گروه می افتند باید فوراً نفرات و .  سرکوبگران بدون ھيچ مقاومتی یارانشان را بازداشت کرده و سرکوب کنند

 .گروه ھای دیگر با تھاجم به آنان به کمک یاران خود بپردازند و با قدرت جماعت خود، آنان را وادار به فرار و عقب نشينی کنند
ان پاییکی از دoیلی که ما پيشنھاد می کنيم در ميادین نزدیک به محله ھای مسکونی خود تجمع کنيد اینستکه بيشترین تلفات و بازداشت ھا زمان 

ھنگاميکه متوجه می شوید مردم در حال خالی کردن ميدان و رفتن به خانه ھا ھستند، باقـی .  تظاھرات ھا و متفرق شدن جمعيّت اتفاق می افتد
 .بلکه باید ھر چه سریعتر و منظم تر، به شکل جمعی منطقه را ترک کرده و به محله ھای خود باز گردید.  ماندن در ميدان اشتباه است
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 88شانزدهم، بيست و پنجم شهريور بسوي انقالب                              شماره                                                                                  6صفحه      

 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد

 اخبار كوتاه 

 در تهران و اراك »نداي سرخ«پخش اعالميه دوم كارگري 
 :منتشر گشت و ھم اکنون در حال پخش در محPت کارگر نشين اراک و تھران می باشد »ندای سرخ«اعPميه ی  زیر اول این ھفته از طرف رفقای 

 هشداري ديگر به كارگران ايران

 ! عكس العمل منفي سرمايه داران به سخنان خامنه اي بورس را تعطيل كرد

.  این خبر بسته شدن درھای بـورس تھـران و تعطيلـی معـامPت آن بـود.  در صبح شنبه خبر خارق العاده ای جمعيّت سرمایه داران ایران را تکان داد
وابسته به توکلّی، نماینده اصولگرایِ مجلس، منتشر گشت، علّت این تعطيلی بی سابقه را اختـPف نظرھـای »  الف«خبرھای رسمی که در سایت 

افزار و  ایجاد اشكال جدي در نرم«علّت آن را » بورس نيوز«اما در فردایِ این واقعه، سایت رسمی .  عميق بين ھيئت مدیریت بورس تھران اعPم داشت
امـا در مجـامع غـير رسـمی    .اعـPم نمـود»  سرور سامانه معامPتي بورس اوراق بھادار تھران و عدم دسترسي اكثر كارگزاران به سيستم معـامPت

 کارگزاران بورس صحبت از سقوط ناگھانی قيمت ھا و ھجوم فروشندگان سھام در ساعت اوليه معامPت بورس تھران به عنوان علت اصلی آن گزارش
 . می شد

مـت در جوامع سرمایه داری نقش اصلی نوسانات قيمت ھا در بازار بورس به پيش بينی و درجـه اعتمـادِ سـرمایه داران بـه ثبـات و یـا بـاo رفتـن قي
اگر سھامداری پيش بينی احتمال ضرر کند و یا اعتمادش را به ثبات و سودآوری سھام خود در آینـده یِ نزدیـک از دسـت .   سھامشان بستگی دارد

و اگر تعداد بيشتری از یک نفر به ھمين نتيجه رسيده باشـند، بـا بـاo . بدھد، با ارائه سھام خود در بازار بورس در مقام یک فروشنده ظاھر می شود
اما، زمانيکه اعتمادِ سـرمایه داران از شـرایط عمومـی بـازار از .   رفتن تعداد عرضه یِ سھام ، بنگاه مزبور با کاھش قيمت سھام خود روبرو می گردد

.  ، یعنی سھام تمامی بنگاه ھایِ مورد معامله در بورس روبرو می گردیم (Across the Board)»   سراسر تخته اعPن«دست برود، با سقوط قيمت در 
 .و این اتفاقی بود که بصورتِ بسيار مخربش در اولين ساعتِ معامPتِ صبح شنبه، بيست و یکم شھریور، در بورس تھران به وقوع پيوست

تنھـا ؟  اما چه چيز باعث ریزش اعتمادِ سرمایه داران نسبت به آینده یِ سرمایه گزاری در بنگاه ھایِ ایرانی شد که چنين عکس العملی را دامـن زد
بوجود آورد سخنان » سراسر تخته اعPن«واقعه ای که پس از آخرین روز معامPت ھفته گذشته سھام می توانست چنين عدم اعتمادی را در سھام 

اما، لحن و حالت روحی وی در زمان اعPم چنين تھاجمی .  خامنه ای در نماز جمعه بود که دستور سرکوبِ باز ھم بيشتر مبارزات مردمی را صادر کرد
به ھمين دليل، سـھامدارانِ بنگـاه ھـایِ مـوردِ .  کامPً نشان از ھراس وی از عدم توفيق این فتوا و خطر فروپاشی حکومت جمھوری اسPمی داشت

روز يـن معامله یِ بورس نيز آینده یِ خطرناکی را برای ارزش سھام خود پيش بينی کرده و در اولين مھلت معامله، یعنی اولين ساعت معاملـه در اول
 .  دپس از سخنرانی وی، برای فروش سھام خود و تبدیل نمودنِ آن به نقدینگی قابل تبدیل به ارز و طP به بازار بورس سھام تھران یورش آوردن
ابی به شت این اقدام سرمایه داران نشاندھنده یِ آینده ای بسيار خطرناک برای کارگران ایران است و به بسته شدن و تعطيلی کارخانه ھا و بنگاه ھا

چرا که با سقوط قيمت سھام، بنگاه ھا مبلغ زیادی از نقدینگی خود را باید صرف ایجادِ ثبات .  مراتب تيز تر از روز قبل از سخنرانی خامنه ای می دھد
البته آنھا می توانند بدون دخالـت در بـازار .   در قيمت سھامشان کنند که نتيجه مستقيم آن بحران نقدینگی ھرچه بيشتر در این بنگاه ھا خواھد بود

ی بورس اجازه سقوط قيمت ھای سھامشان را بدھند که در آن صورت ھم با کاھش شدید ارزش سرمایه یِ خود روبرو گشته  و قدرتِ تھيه یِ نقدینگ
 .از سویِ بانک ھا را از دست می دھند که در ميان مدت، ھمان تأثير را خواھد داشت

چيزی جز ور با در نظر گرفتن این واقعيّت ھا ما در اعPم ھشدار خود به شما کارگران شاغل اصرار می ورزیم که در آینده یِ نزدیک اوضاع اقتصادی کش
بنگـاه  ه وبيکاری و فقر و درماندگی برایتان نخواھد داشت، مگر آنکه ھوشيارانه مراقب باشيد تا تجھيزات و مواد اوليـه ی و کاoھـای توليـدی کارخانـ

ردم ایران را از و مھایتان از سویِ سرمایه دار به حراج گذاشته نشود تا در صورت لزوم با تصرف کارخانه ھا بتوانيد به توليد ادامه داده، خود و  خانواده 
 .نتایج خطرناک و خانمانسوز اقداماتِ سرمایه داران حفظ کنيد

 !پيش بسوی تشکيل شوراھای کارخانه و شھری
 !جمھوری شورایی –نان، مسکن، آزادی 

 »بسوی انق�ب«وابسته به گروه » ندای سرخ«انتشار از 
  1388بتاریخ بيست و سوّم شھریوی 

 

 فشار بر معلمان در آستانه اول مهر 

ه ، بروز سوم شھریور، درست در روزی که اعضای کانون صنفی معلمان با مھدی کروبی دیدار داشتند، رسول بداقی، یکی از اعضای ھيأت مدیره کانون
بعد از خروج از آنجا، دو خودروی پژو با ھشت سرنشين جلوی او را گرفته و وی را سوار . اداره حراست آموزش و پرورش اسPمشھر فراخوانده شد

ھا و وسایل شخصی آقای بداقی و حتی بعضی از وسایل دختر و ھمسرش  نوشته سپس به منزلش رفته و ضمن تفتيش منزل، تمامی دست. کردند
 .را نيز به ھمراه خود وی به مکان نامعلومی بردند

اما در آن روز از . تا روز جمعه بيستم شھریور، نه خانواده بداقی، نه اعضای کانون صنفی معلمان و نه وکPی آنان اطPعی از محل نگھداری وی نداشتند
در این دیدار مشخص شد که بداقی در بند . روز با وی مPقات کند ١٧زندان اوین با خانواده او تماس گرفته شد و ھمسر رسول بداقی توانست پس از 

 .ھمچنين وی گفته است که به تازگی از انفرادی به یک سلول چھارنفره منتقل شده است. شود زندان اوین نگھداری می ٢٠٩
در حوادث پس از انتخابات، عليرضا ھاشمی، . شود مسايل به وجود آمده برای معلمان و کانون صنفی، تنھا مختص به بازداشت رسول بداقی نمی 

  .اکنون با قرار وثيقه آزاد شده و منتظر برپایی دادگاھش است وی ھم. روز در بازداشت بود ٢۵دبيرکل سازمان معلمان ایران، دستگير و مدت 
 ۴دادگاه انقPب به اتھام اقدام عليه امنيت ملی، اخPل در نظم عمومی و تمرد از دستور پليس، به  ٢٨نيز از سوی شعبه  ٨۶عليرضا ھاشمی در سال 

به  ٨۵اسفند سال  ٢٣وی پيش از اين نيز به خاطر تجمع ھزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسPمی در . سال حبس تعزيری محکوم شده بود
 .ھای انفرادی زندان اوين نگھداری شدند درسلول ٨۶فروردين  ١١ھمراه دھھا معلم ديگر دستگير و تا 

 .شھریور ھاشم خاکسار، عضو کانون صنفی معلمان در مشھد، نيز در منزلش بازداشت شد ٢۵ھمينطور روز چھارشنبه 
گوید، نگران این موضوع  باغانی می. آقای رضایی از مسئوoن سایت کانون صنفی معلمان، نيز به ستاد پيگيری تخلفات اداری فراخوانده شده است 

 .ھستند که با رفتن او به این ستاد، وی را نيز دستگير کنند
علی اکبر . ھای دیگری نيز برای معلمان وجود دارد ھا، با نزدیک شدن به اول مھرماه و بازگشایی مدارس، نگرانی عPوه بر این احضارھا و بازداشت

کنم،  با توجه به قضایای پس از انتخابات، من فکر می«: کند گونه عنوان می ھا را این باغانی، دبيرکل کانون صنفی معلمان، برخی از این نگرانی
توانند محرک این جریان در  ھای این افراد می آموزان کشته شدند و خانواده ای از دانش چون باoخره عده. ھایی در مدارس بوجود بياید سری درگيری یک

بعد مشکPت خود آموزش و پرورش ھم ھست، مسایل مالی، مسایل آزمایشگاھی، . توانند این جریان را در مدارس پيگيری کنند مدارس باشند و می
 .»کند نمی. ھا را دامن بزند تواند ناآرامی کارگاھی، بھداشت و مسایلی که می
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 اعتراض كاركنان زن كارخانه تن ماهي جاسك
 تارتعدادی از زنان شاغل در کارخانه تن ماھي سازی پگاه جاسک که ماه ھاست حقوق خود را نگرفته اند در مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواس

  .دیدار با فرماندار جدید شدند
  .آنھا تھدید کرده اند در صورتی که حقوق معوقه شان پرداخت نشود برای اعتراض به استانداری و حتی تھران ھم خواھند رفت

متاسفانه زندگي ما قربانی سياست بازی ھای مسولين شده و آنھا به جای اینکه به فکر مردم : در گفتگویی يكي از اين زنان با دل پر دردی گفت 
  .باشند دنبال پست و مقام و سياست ھستند

 تجمع اعتراض آميز تاكسيرانان تربت حيدريه فرجامي خونين بر جاي گذاشت
  .کردان تجمع و خيابان پيمایی اعتراض آميز تاکسيرانان تربت حيدریه جنچال و نزاع خونين بر جای گذاشت و یک زن را با حالی وخيم روانه بيمارست

نفر راننده تاکسيران تربت حيدریه از خيایان فرمانداری به سمت ميدان مرکزی رژه رفته و با بوق  ١٠٠ماجرا ظھر دوشنبه ھنگامی آغاز شد که افزون بر 
 .ھای ممتد اعتراض خود را ابراز داشتند

 .این اقدام که آلودگی صوتی و ناراحتی عمومی را به دنبال داشت در مواردی باعث درگيری رانندگان تاکسی با مردم و کسبه بازار شد
رستان يمادر یکی از این درگيریھا که چندین نفر به جان ھم افتادند یک زن به ضرب چاقو به شدت مجروح و با کمک مردم و مرکز فوریتھای پزشکی به ب

 .منتقل شد
و بی اقدام تاکسيرانان تربت حيدریه ھمچنين برای حدود دو ساعت باعث ترافيک سنگين و راه بندان در خيابانھای طالقانی ، فردوسی شمالی و جنو

 .ميدان مرکزی تا چھار راه فرھنگ مرکز این شھرستان شد
ت اگرچه در نھایت با دخالت نيروی انتظامی ترافيک سبک تر شد اما برخی از خيابانھای ذکر شده توسط ماموران راھنمایی و رانندگی بطور موق

 .مسدود و تا لحظه ارسال این خبر ھمچنان بسته است
 . این چندمين تجمع اعتراض آميز تاکسيرانان تربت حيدریه طی چند ماه اخير است

 درگيري و اعتراضات كارگران در پارس متال
این اعتراضات به دليل عدم , شھريور مجدداً اعتراضاتی از سوی کارگران شرکت پارس متال به مدیریت این شرکت صورت گرفت 24روز سه شنبه 

این طور که از پرسنل شنيده شده امکان ورشکستگی و تعطيلی شركت تا پایان امسال , پرداخت حقوق و شایعه تعطيلی شرکت به وجود آمده است
, بسيار قوی است که ھمين مسئله و نگرانی پرسنل از بيکار شدن باعث شده است شدت اعتراضات در بين کارگران تا حد قابل توجھی پایين بياید

  .این شایعه را خود مدیران به وجود آورده اند تا از شدت اعتراضات بکاھند, البته به نظر تعدادی از پرسنل

 شايعه بسته شدن شركت ارج
ج خراچندي پيش به علت مشکPت شدید در کارخانه ارج شایعه ھای زیادی به وجود آمد که تعدادی از این شایعات واقعيت ھم داشت مانند تعدیل و ا

ولی اخيرا شایعه نگران کننده ای به ميان آمده و آن ھم اخراج کليه پرسنل و تعطيلی شرکت است طي سوواoتي كه از , نيرو که ھنوز ھم وجود دارد
  .آنھا ھم این شایعه را تایيد کردند و ميگفتند که امکان به واقعيت رسيدن این شایعه بسيار زیاد است , نگھبانان اين شركت شد

  اعتراض خياباني زنان در تبريز به عدم واگذاري اشتراك گاز
 .جمعی از زنان ساکن محله بھشتی تبریز در اعتراض به عدم واگذاری اشتراک گاز درمرکز این شھر اقدام به تجمع اعتراضی کردند

بنا گزارش رسيده از تبریز زنان معترض که تعدادشان بالغ بر صد تن بود نسبت به بی توجھی مسئولين به درخواست خانواده ھای ساکن محله 
زنان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی از . بھشتی در طی ھفت سال گذشته و عدم واگذاری اشتراک گاز شھری به این محله تبریز معترض بودند

اقدام به مسدود کردن مسيرھای اصلی ) ميدان ساعت(با نشستن در ميدان مقابل ساختمان شھرداری تبریز  ٨٨شھريور  ٢٣روز دوشنبه  ١٠ساعت 
ادامه داشت تمامی مسيرھای اصلی تبریز بسته شده و جمعيت عظيمی از مردم در  ١١:٣٠بدنبال این تجمع که تا ساعت .شھر تبریز کردند

از ابتدای این تجمع ماموران امنيتی و انتظامی با فریاد زدن بر سر زنان معترض سعی در .مسيرھای منتھی به مرکز شھر منتظر وسيله نقليه بودند
مامورین نھایتا .منصرف کردن آنھا از تجمع اعتراضيشان را داشتند اما زنان شرکت کننده با چشمانی گریان ھمچنان بر ادامه اعتراضشان مصمم بودند

خيابانھای اصلی شھر . پس از یک ونيم ساعت توانستند زنان معترض را در مقابل ساختمان شھرداری جمع کرده و سعی در بازگشایی مسيرھا کنند
 .ھمچنان بسته است و ترافيک سنگينی بر این مسيرھا حکمفرماست١٢تبریز تا ساعت 

از سرنوشت زنان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی اطPعی در دست نيست و بدنبال این تجمع نيروھای انتظامی باتوم بدست در مسيرھای 
 .منتھی به مرکز شھر تبریز مستقر شده و سعی در بازگشایی مسيرھا دارند

 اعتصاب كاركنان شركت اتوبوسرانى خرمشهر
کارکنان  . نفر از کارکنان شرکت اتوبوسرانى خرمشھر دست از کار کشيدند و مقابل شھردارى این شھر تجمع کردند ٢٠٠شھریور بيش از ٢١روزشنبه 

  . شرکت اتوبوسرانى خرمشھر در تجمع خود در مقابل شھردارى ، خواستار پرداخت حقوق و مزایاى معوقه خود شدند
از چھار . یكی از كارگران دراین رابطه گفت ما در ماه مبارک رمضان ، زندگى را به سختى مى گذرانيم وبه شدت تحت فشارھای معيشتی ھستيم 

 . براساس این گزارش روز شنبه تمام خطوط اتوبوسرانى شھر خرمشھر از فعاليت افتاد. ماه پيش حقوق و مزایای ما پرداخت نشده است

 كارگران ايران خودروبا اعتراض به كشتار وشكنجه وسركوب مردم زحمتكش ايران سالروز مرگ همكار خود راگرامي ميدارند
 کارگران ایران خودرو 

شھيدان راه  وتمام جانباختگان حوادث کار ویاد  سالروز مرگ ھمکار خود پيمان رضی لو   با اعتراض به کشتار وشکنجه وسرکوب مردم زحمتکش ایران
  !آزادی زحمتکشان را گرامی می دارند

 دوستان و ھمكاران گرامی 
پيمان در شيفت بعد از ظھر  1382در چنين روزی در سال .روز بيست دوم شھریورماه مصادف با سالروز مرگ ھمكار عزیز مان پيمان رضی لو می باشد

شھيدان راه آزادی که جان خودرا  ما یاد پيمان و تمام كارگرانی كه در اثر محيط ھای نا امن كاری ویاد تمام.در اثر فشار كار زیاد جان خود را از دست داد
کـشتار و  عليه سياستھای ضدمردمی دولت برعليـه مـردم کـه بـاھمراه بـا  اعتراض خودمان را بر را گرامی می داریم و نثار آزادی ما کارگران کردند

 اعPم می داریم   سرکوب وشکنجه است
 دوستان وھمکاران گرامی 

شش سال پيش در چنين روزی جان خودرا در اثـر  سال از مرگ ھمكار عزیزمان پيمان رضی لو می گذرد پيمان رضی لو کارگر خط مونتاژ پژوبود که ۶
 فشار کار زیاد از دست داد 

 دوستان کارگر 
 مان در طی  امروز درحالی یاد عزیزان مان را گرامی می داریم عPوه بر دھھا کشته از کارگران در اثر نا امن بودن محيط کاردھھا نفر نيز از ھموطن

 اخبار كوتاه
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 نداي سرخ
امروز وظيفه ما بس سنگينتر و سخت تر شده است ما کارگران . حوادث اخير جان خودرا از دست داده اند ودھھا نفر دستگير ودر زندانھا بسر می برند

 قربانيان اول صف سرمایه داران چاره ای جزء مبارزه برای بقا و برای ایجاد یک زندگی بھتر نداریم 
 ما امروز چاره ای جز مبارزه برای آزادی ورھایی از سرکوب و اختناق نداریم 

ما نه تنھا دادنی نيست بلکه برای بدست آوردن آن باید مبارزه کرد امروز در این سنگر مبارزه   بعضی از خواسته ھای   دیگر ایم  ما و مردم امروزدریافته
 ما تنھا نيستيم بلکه ھمراه ما مردم زحمتکش و جوانان اگاھی قرار دارند که چاره ای جز مبارزه برای ایجاد یک دنيای بھتر ندارند 

ادامه یه دولت و مجلس حامی سرمایه داران در مقابل ما ایستاده اند آنھا دوباره یکسری قوانين ضدکارگری را بر ما تحميل می کنند اخراجھای بی رو
کارگران آنھا به صورت .قراردادھای موقت ھمچنان باقی مانده شرکتھای پيمانکاری به کار خودادامه می دھند  دارد از ایجاد تشکل جلوگيری می کنند

 . مزایای دریافتيمان پایين آمده است تورم روز بروز سرسام آورتر می شود. برده خرید و فروش می شوند 
   کشتار وزندان وشکنجه می دھند با جواب ما را در عوض دولت ومجلس 

 دوستان کارگر   
دست از تPش بر داریم مبـارزه و اتحـاد راه رسـيدن مـا بـه   ما برای بھتر كردن زندگی خود نباید    خواسته ھا یمان باید تPش کرد  برای رسيدن به

ما ھمچنان خواھان شرایط محيط كاری بھتر و ساعت كاری مناسبتر ھستيم ما می دانيم تا زمانی كه سرمایه داران بر مـا   خواسته یمان می باشد
تا زمانی كه قراردادھای موقت لغو نشده اند حرف زدن از محيط  خواھند داشت  حکومت می کنند وکار مزدوری وجود دارد شركتھای پيمانكاری نيزوجود

كار مناسب و امنيت شغلی یك شوخی بيش نيست و برای آن ما خواھان انحPل شركتھای پيمانكاری ھستيم ما خواھان لغـو قراردادھـای موقـت و 
 استخدام تمام ھمكاران خود در شركت می باشيم ما خواھان افزایش حقوق ھایمان متناسب با تورم می باشيم ما کارکردن را حق مسلم ھر کارگر

ما برای سPمتی ھمكـاران . را محكوم و از خواستھای آنان پشتيبانی می كنيم  بيکار می دانيم اما بيکار سازی و اخراج کارگران شرکتھای پيمانکاری
 . خود و برای ایجاد یك محيط امن خواھان آزادی تمام تشکل ھای کارگری در شركت می باشيم

 ما یاد عزیزان مان را گرامی می داریم که قربانی سرمایه داران می شوند وجان خودرا از دست داده اند 
ضمن گراميداشت یاد ھمكار عزیزمان پيمان رض لو و تمام جان باختگان شرایط نا امن محيط كـار  ٨٨ شھریور ٢۴   سه شبه برای ھمين مناسبت روز

 در سالنھای غذا خوری گرد می آئيم   ویاد شھيدان راه آزادی زحمتکشان
عليه سياستھای ضـدمردمی دولـت برعليـه مـردم وکـشتار و سـرکوب  اعتراض خودمان را بر وضمن اعPم ھمبستگی با جنبش انقPبی مردم ایران ُ

و خواھان آزادی تمامی زندانيان سياسی و خواھان دستگيری و محاکمه تمام عاملين سرکوب و کشتار مردم ایران در یک  می داریم  اعPم   وشکنجه
 ھستيم  دادگاه مردمی وبا حضور وکPی انقPبی ومردمی 

 گرامی باد یاد پيمان و تمام كارگران جان باخته شرایط نا امن كاری 
 /زنده باد جنبش انق�بی مردم ایران /راه آزادی زحمتکشان شھيدان  گرامی باد تمام

 جمعی از كارگران شركت ایران خودرو

   آمادگي حراست ايرانخودرو براي مقابله با سالگرد مرگ ژيمان رضي لو 
پس از برگزاري سلسله   .جلسه ھماھنگي كارگروه ھاي تخصصي حراست با حضور علي مقدم ،مدير حراست گروه صنعتي  ايران خودرو برگزار شد

 جلسات ھدفمند و منظم كارگروه ھاي تخصصي با رويكردھا و مولفه 
 ھاي حراستي، جلسه اي با حضور مدير حراست در جمع صميمي كارشناسان اين مديريت 

 در ابتداي جلسه گزارشي از عملكرد و نتايج حاصل از مطالعات و فعاليت ھاي اين كارگروه ھا . برگزار شد 
 ارايه و به تبيين نقش موثر اين گونه بررسي ھا و مطالعات كارشناسي حراست در راستاي حفظ 

در ادامه مقدم ضمن تاكيد بر ضرورت اھتمام عملي و جديت بيش از پيش اعضاي . و صيانت از دارايي ھاي مادي و معنوي شركت پرداخته شد 
وي با اشاره به ضرورت تقويت اقتدار . كارگروه ھا در تحقق اھداف عالي شركت، انتظارات خود را از اين كارگروه ھا در شرايط كنوني تشريح كرد 

 با توجه به اين كه پيش بيني بحران ھا و پيشگيري از تخلف در اولويت ھاي كاري ما : و افزود. حفاظت فيزيكي بر دور شدن از فضاي پليسي تاكيد كرد 
 قرار دارد، نياز به فرھنگ سازي و تغيير نگرش پرسنل گروه نسبت به حراست بيش از پيش احساس مي شود

. دكر در پايان، مدير حراست گروه به سواoت تخصصي و راھبردي كارشناسان پاسخ داده و راھكارھاي oزم جھت پيشبرد برنامه ھاي كميته را ارايه
لو حراست شرکت ایرانخودرو با تشکيل کارگروھای امنيتی آمادگی خودرا برای مقابله با ھرگونه مراسم جھت گرميداشت وبرگزاری یاد پيمان رضی 

حراست شرکت ضمن ھشدار به تمام اعضای خود با تشکيل . خودرا از دست داد اعPم کرد  کارگر خط مونتاژ که در اثر فشار کار چند سال پيش جان
 . کPسھای مخصوص پرسنل حراست را آموزش داد که چگونه با ھر گونه رویدادی مقابله کنند

 خودروکار: کارگران ایرانخودرو اعPم کرده اند که یاد پيمان رضی لو را گرامی خواھند داشت منبع

 تجمع اعتراضى كارگران كارخانجات مخابراتى شيراز
 . بنا به خبر دريافتي کارگران کارخانجات مخابراتى راه دور شيراز در مقابل اين کارخانه تجمع اعتراضى برگزار کردند

 . عنوان كردند 86چنين مطالبات سال  ماه حقوق و ھم8كارگران علت اعتراض خود را پرداخت نشدن 
 .آنھا گفتند كه چنانچه به خواستھھايشان توجه نشود، به تھران رفته و در مقابل دفتر احمدىنژاد تجمع خواھند كرد

 اعتصاب, اعتصاب : فرياد شبانه مردم مناطق مختلف تهران
در ) شھريور 21شنبه شب (تمامی اقشار مردم شده اند و شب گذشته " اعتصاب" بنا بر خبر رسيده اخيرا مردم در اعتراضات شبانه خویش خواستار 

اعتصاب، اعتصاب، ندائی است که اکنون در تھران، شبھا بام به بام  .سر دادند" اعتصاب اعتصاب"بسياری از محPت تھران مردم از روی پشت بام فریاد 
شاید بخشی از تعلل حاکميت برای بازداشت سران مخالفان ترس از عملی شدن این . فریاد می شود و روزھا مردم با ھم درباره آن صحبت می کنند

 .فریادھا باشد

 نيرنگ آميز كارفرماي پااليشگاه بندر عباس براي اخراج كارگران   شيوه
نفر  86پاoیشگاه در دست احداث بندر عباس به شيوه ای نيرنگ آميز تPش دارد تا   بنا بر خبرھای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران کارفرمای

 . از کارگران این پروژه را از کار اخراج کند
نفر نفر از کارگران داد که در آن این کارگران علت  86بنا بر این گزارش روز شبنه چھاردھم شھریور ماه کارفرمای پاoیشگاه بندر عباس اوراقی را بدست 

جھت اه قطع رابطه کاری خود را با پاoیشگاه را استعفا عنوان کرده اند و بر این اساس کارفرما از کارگران خواسته است به قسمتھای مختلف کارگ
 . آوردن برگ تسویه حساب مراجعه کنند

اخراج  رایاین در حالی است که این کارگران چھار ماه است دستمزدھای خود را دریافت نکرده اند و کارفرما در حال حاضر و عليرغم اتخاذ این شيوه ب
 . کارگران به آنان اعPم کرده است پولی برای پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران ندارد

ھا در حين کار باربنا بر اظھار این کارگران آنان در گرمای شدید تابستان در این پاoیشگاه مشغول به کار بوده اند و اغلب آنان به علت شدت کار و گرما 
تPش  در از ھوش رفته اند اما با بھتر شدن ھوا و نزدیک شدن پایان کارھای کشاورزی و ھجوم کارگران بيکار از نقاط مختلف به بندر عباس، کارفرما
ه است با اخراج این کارگران، کارگران دیگری را با دستمزدھای بسيار پایين به استخدام در آورد و در این راستا طی روزھای گذشته اقدام ب
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 . نفر کارگر جدید با دستمزدھای بسيار پایين کرده است 36  استخدام گزارشات و تحليل ها
Pکارگران را تھدید به استفاده از نيروھای انتظامی و   بنا بر این گزارش این کارگران تا امروز در مقابل کارفرما ایستادگی کرده اند و کارفرما نيز متقاب

اما کارگران به این تھدیدات کارفرما وقعی ننھاده اند و خواھان عمل کارفرما به قراردادی ھستند . امنيتی جھت اخراج کارگران از محيط کار کرده است
 . که با کارگران بسته است

ن، آنان را از کار گرااین کارگران بمدت یکسال با کارفرما برای کار در پاoیشگاه بندر عباس قرارداد بسته اند و کارفرما تPش دارد با تحميل استعفا به کار
 . و کارگران جدیدی را با دستمزدھای بسيار پایين تر به استخدام در بياورد خود اخراج 

نفر کارگر مشغول کار ھستند و کارگران معترض طی روزھای گذشته برای ایستادگی  o1600زم به یاد آوری است است در این پاoیشگاه ھم اکنون 
  اتحادیه آزاد کارگران ایران :منبع. در مقابل کارفرما اقدام به انتخاب نماینده کرده و مصمم ھستند متحدانه در مقابل اخراج خود ایستادگی کنند

 مرگ يكي از كارگران اخراجي چيني كرد كرمانشاه
او یکی از کارگران رسمی چينی کرد کرمانشاه بود . ، کارگری به نام شمس اله مرادی بر اثر سکته قلبی در گذشت20/4/88با خبر شدیم که در تاریخ 

طی این چھار ماه، به نامبرده حقوق و . نفر دیگر از ھمکارانش اخراج شد 30سال سابقه کار در این شرکت داشت؛ اما در نوروز امسال، ھمراه  17که 
کميته ی ھماھنگی :منبع.ما جان باختن این کارگر شریف و زحمتکش را به خانواده و ھمکارانش تسليت می گویيم. یا بيمه بيکاری پرداخت نشده بود

 برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 زندان عمومي كارون اهواز 6وندي به بند  انتقال پژمان رحيمي و محمد اسماعيل
 26و محمد اسماعيل وندي كه در روز ) عضو كميته ھماھنگي براي كمك به ايجاد تشكل ھاي كارگري(روز چھارشتبه ھفته گذشته پژمان رحيمي 

زندان عمومي كارون اھواز منتقل  6مرداد ماه گذشته در محل سكونت حود در شھر اھواز دستگير شده اند، از بازداشتگاه اطPعات اين شھر به بند 
دقيقه به صورت تلفني با خانواده خود صحبت نموده و از داشتن ھر گونه مPقات  2تا  1بار و ھر بار مدت  3پژمان رحيمي در طول اين مدت تنھا . شدند

خمايت از كارگران شوش و ھمكاري   اطPعات اھواز طي نماس تلفني با خانواده نامبرده اتھام وي را به صورت خيلي كلي و مبھم. محروم بوده است
عPوه بر اين تعدادي از اعضاي انجمن فرھنگي ھنري سايه در اھواز كه رحيمي و اسماعيل وندي از فعاoن و . با ضد انقPب مطرح كرده است

ي ا نونمسئولين آن بودند طي اين مدت به ستاد خبري اطPعات احضار شده و مورد بازجويي قرار گرفتند و به آن ھا اعPم شد كه اين انجمن غير قا
اين در حالي است كه انجمن نامبرده يك ان جي او محسوب شده و داراي مجوز رسمي از سوي فرمانداري شھر مي باشد و تا كنون ھيچ . ست

 . تاخطار كتبي از سوي اين ارگان رسمي يعني فرمانداري دريافت ننموده اس
بايستي توسط شعبه بازپرسي   مشخص نگرديده و با توجه به روال متداول در دادگاه انقPب اسPمي  تا كنون مورد اتھامي رحيمي و اشماعيل وندي

 کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری:منبع1.دادگاه نامبرده از آنان بازجويي ديگري به عمل آید

 اعتصابات كارگران ابعاد جديدي يافته است
اه ھای اخير کارگران واگن سازی پارس اراک، کارخانه قند کامياب خمينی شھر، چينی البرز، نساجی سيمين اصفھان، صنایع مخابراتی ر در طول ھفته

بار ابراز داشته و   ھا و تجمعات، اعتراض خود را نسبت به این وضعيت اسف دور، کشت و صنعت ھفت تپه، با برپائی اعتصابات، راھپيمائی
 .اند خواستارتحقق مطالبات و بھبود شرایط معيشتی خود شده

برند و در طول چند سال اخير با مسائل و مشکPت متعددی رو به  کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه که در شرایط معيشتی و کاری دشواری به سر می
داده و به  ھای سرکوب رژیم، ھمواره با پيگيری و استواری به مبارزه برای تحقق مطالبات خود ادامه اند، به رغم تمام فشارھای مدیریت و ارگان رو بوده

ست که دستگاه پليسی و امنيتی رژیم  برای مقابله با موج اعتراضات کارگران، فعاoن کارگری  این در حالی. اند دفعات رژیم را به عقب نشينی واداشته
ای به  ھفته گذشته نيز سه تن از فعاoن سندیکای کشت و صنعت ھفت تپه طی احضاریه. است ترین فشار و سرکوب قرار داده ھفت تپه را زیر شدید

با این ھمه ھمان گونه که اعتصاب امروز نشان داد، ھيچيک از این اقدامات سرکوبگرانه نتوانسته و . اداره اطPعات شھرستان شوش فراخوانده شدند
 .تواند کارگران را از ادامه تPش و مبارزه برای تحقق مطالباتشان باز دارد نمی

 تجمع اعتراضى كارگران كارخانجات مخابراتى شيراز
  .بنا به خبر دريافتي کارگران کارخانجات مخابراتى راه دور شيراز در مقابل اين کارخانه تجمع اعتراضى برگزار کردند

  .عنوان كردند 86چنين مطالبات سال  ماه حقوق و ھم8كارگران علت اعتراض خود را پرداخت نشدن 
 .آنھا گفتند كه چنانچه به خواستھھايشان توجه نشود، به تھران رفته و در مقابل دفتر احمدىنژاد تجمع خواھند كرد

 تعطيل شدن يك هفته اي سلف سرويس كوي دانشگاه 
  .سلف سرویس کوی دانشگاه به دانشجویان اجازه رزرو غذا برای روزھای بعد از عيد فطر را نداد

دو کنناین ھفته مسئوoن سلف سرويس کوی تنھا اجازه دادند تا روز یک شنبه ھفته آینده که احتماo عيد فطر است دانشجویان اقدام به رزرو غذا 
  .برای مابقي روزھای ھفته اجازه رزرو ندادند

دن اکثریت دانشجویان به این اقدام کوی معترض ھستند و با سياسی خواندن این کار دانشگاه ؛ آن را در جھت ھمراھي با دولت کودتا و خلوت کر
  .محيط دانشگاه ھمزمان با آغاز سال تحصيلی جدید می دانند

مسئوoن کوي و کودتاگران که از بازگشایی دانشگاھھا در سال تحصيلی جدید و احتمال اعتراضات مجدد در محيط دانشگاه به شدت وحشت زده 
شده اندسعی می کنند از راھھای گوناگون شرایط را به نحوی مھيا کنند که در زمان بازگشایی رسمی دانشگاھھا در اول مھر تعداد زیادی از 

  .دانشجویان در محيط دانشگاه حاضر نباشند؛ تا بتوانند راحت تر دانشگاه را کنترل کنند
 .از اينرو با تعطيل کردن سلف سرویس کوی از روز یکشنبه آینده عمP دانشجویان را ترغيب به مراجعت به خانه به مدت یک ھفته می کنند

 محدويت هاي جديد در دانشگاه صنعتي شريف
گزارش ھای دریافتی از دانشگاه صنعتی شریف حاکی از این است که در سال جدید تحصيلی سایت ھا وخوابگاه ھای این دانشگاه از نظر ارائه 

دانشگاه صنعتی شریف با توجه به اینکه مھمترین ونخستين دانشگاه فنی .خدمات اینترنتی با محدودیت ھای بيسابقه اي روبرو خواھند شد
ی دھامھندسی کشور از نظر تراز علمی به شمارمی رود از نظر ارائه خدمات فنی وشبکه ای وانفورماتيک دارای باoترین سرانه در بين مراکز ونھا

اما در جریان وقایع پس از انتخابات با توجه به حجم باoی خبر رسانی وفعاليت ھای پوششی شبکه .علمی پژوھشی ودانشگاھی کشور بوده است
سران حکومت با نظر مستقيم تيم ھای امنيتی تصميم به اجرای محدودیت ھای ,ای در فضای مجازی رسانه ای کشورازطریق دانشجویان این دانشگاه
این اعمال محدودیت ھا با کاھش ساعت حضوردانشجویان در باشگاه ھای . شدیدی بر کارسایت ھا وشبکه خوابگاه ھای این دانشگاه گرفته اند

مدیریت انفورماتيک دانشگاه صنعتی شریف تصميم دارد این طرح آزمایشی را .عصر آغاز شده است 4مجازی وسایت ھای دانشگاه صنعتی شریف به 
با توجه به توان وتخصص دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در . که در تابستان به طور کامل اجرا شد در سال تحصيلی جدید عملی واجرایی کند

اعمال برنامه فيلترینگ , زمينه کارھای اینترنتی وفضای مجازی رسانه ای اعمال محدودیت ھای بيتشری نظير کاھش سرعت اینترنت در این دانشگاه
دانشجویان را تحت فشار بيشتری قرار , قوی شبکه ای در خوابگاه ھا وبرنامه کنترل مرکزی سرورھا در سایت ھا ی دانشگاه وخوابگاه ھای دانشگاه

از سوی دیگر به دانشجویان این دانشگاه ھشدار داده اند در صورت بروز ھرگونه رفتار اعتراض آميز ویا تحرک سياسی وفعاليت در شبکه ھای .دھند
ممنوع الخروج کردن دانشجویان دانشگاه صنعتی .مجازی مغایر با دولت وحکومت با پرونده سازی از خروج آنھا از کشور در آینده جلوگيری می شود
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 شریف از آنجا مھم تلقی می شود که بيشترین دانشجویانی که طی سال ھای گذشته به عنوان نخبگان کشوری اپPی کرده اند وایران را به مقصد
 .کشورھای اروپایی وآمریکایی واستراليا ترک کرده اند در این دانشگاه می باشند

 احضار دانشجويان دانشگاه خواجه نصير به دادگاه انقالب
اه به گزارش خبرنامه اميرکبير ھفته گدشته دو تن از فعالين دانشجویی دانشگاه خواجه نصير به حراست دانشگاه احضار و برگه ی احضاریه دادگ

بازپرسی ویژه امنيت  ٣در این احضاریه از دانشجویان خواسته شده است تا جھت ادای پاره ای از توضيحات به شعبه .انقPب به ایشان ابPغ گردید
پس از مراجعه این دانشجویان به دادگاه انقPب به آنھا گفته شده پرونده ی آنھا در دادگاه انقPب نمی باشد و از آنھا .دادگاه انقPب مراجعه نمایند

به این دانشجویان گفته شده است که به پرونده آنھا در .خواسته شده است که ھر چه سریعتر خود را به کميته پيگيری وزارت اطPعات معرفی نمایند
 .کميته پيگيری وزارت اطPعات رسيدگی خواھد شد

 احتمال تعطيلي شنبه به داليل سياسي امنيتي
ل شنيده ھای حاکی از این است که دولت احمدی نژاد برای مھار وسرکوب اعتراض ھای مردمی روز جمعه به احتمال بسيار زیاد روز شنبه را تعطي

قرار گرفتن روز عيد فطر در یکشنبه وروزھای آخر شھریور یعنی روزھای پایانی تعطيPت تابستانی به طور طبيعی مسافرت ھای زیادی را در .خواھد کرد
اما در پيش بودن روز قدس واحتمال شکل گيری اعتراض ھای بزرگ مردمی در آخرین جمعه ماه رمضان انگيزه ھای سياسی زیادی .کشور رقم می زند

خبرھای زیادی مبنی بر تعطيلی احتمالی روز شنبه در محافل دولتی وغير دولتی .برای سران حکومت به وجود آورده است تا روز شنبه را تعطيل کنند
سران حکومت تصميم دارند با توجه به تعطيPت آخر ھفته یعنی روزھای پنج شنبه وجمعه با تعطيل کردن روز شنبه عمP چھار روز .شکل گرفته است

تير وبرای مھار اعتراضات گسترده  18این سياست فریبکارانه پيشتر نيزدر آستانه روز .تعطيلی را در ھفته به وجود بياورندتا تھران از جمعيت خالی شود
وی در این .تيربازداشت افرادی زیادی مانند محسن روح اoمينی بود  18که مھمترین پيامد روز .ی مردمی به بھانه ی آلودگی ھوای تھران صورت گرفت

در .به ھر حال تعطيلی روز شنبه با توجه به روزھای پایانی تعطيPت تابستانی وعيد فطر محتمل است.روز بازداشت ودر روزھای بعد به شھادت رسيد
ن روزعيد فطردر نقاط مختلف کشور مراسم ھای خاصی صورت می گيرد واین روز به تنھایی پتانسيل فراھم آوردن مسافرت برای برخی پایتخت نشينا

اما این بار انگيزه ھای سياسی سران حکومت نيز به عنوان مشوقی .برای مراجعه به شھرھا ومناطق بومی خود جھت برگزرای آئين ھای مرسوم دارد
بنابراین توصيه می شود مردم گول این عوام فریبی ھا رانخورند وميدان را خالی .در کنار موارد ذکر شده برای تعطيلی وخلوت کردن پایتخت در کار است

 .نکنند

 تجمع مادران عزادار و زندانيان سياسي و مردم در ميدان آب نماي پارك الله
oله تھران اقدام  ارکبنابه گزارشات رسيده از پارک oله تھران، مادران عزادار ،مادران زندانيان سياسی ، زنان و دختران جوان و تعداد زیادی از مردم  در پ

 .به تجمع اعتراضی نمودند
در این اعتراضات مادران عزادار ، زندانيان سياسی دستگيرشدگان قيام، ویکی از . آغاز شد 18:00اعتراضات ھمانگونه که اعPم شده بود از ساعت 

در ادامه اعتراضات تعداد .خانمھا که  کارگردان و فيلم ساز وھمچنين تعداد زیادی از زنان و دختران جوان و مردم در این حرکت اعتراضی شرکت دارند
و چند بار حول این ميدان . حرکت اعتراضی خود را دور فلکه آب نمای پارک oله آغاز کردند 18:00بيشتری از مردم به مادران پيوستند  آنھا از ساعت 

تعداد زیادی از مردم که . به اعتراضات خود را ادامه دادند 19:00عليرغم تھدیدات نيروی سرکوبگر مادران تا ساعت . بصورت دستجمعی حرکت کردند
موتورھای نيروھای سرکوبگر ولی فقيه در اطراف .زنان و مردان بودند و قصد پيوستند به مادارن  را داشتند با ممانعت نيروی انتظامی مواجه شدند

 .نفر از مادران شرکت داشتند 100در اعتراضات امرز بيش از .مادران مانور می دادند
آنھایی که عزیزانشان به .مادران با اعتراضات خود سعی دارند توجه مردم ایران و جھانيان نسبت به ظلمی که بر آنھا  روا داشته شده معطوف بدارند 

ای ه ھگلوله بسته شدند و یا در زیرشکنجه ھای سبعانه جانباختن و یا اینکه ھنوز صدھا نفر از عزیزانشان در زندانھا بسر می برند  و تحت شکنج
 .قرون وسطائی قرار دارند

. ردد کاز طرفی دیگر نيروھای سرکوبگر مادران را تھدید می کردند که متفرق شوند و در صورت ادامه دادن به اعتراضات خود آنھا را دستگير خواھن
به آن منطقه گسيل  148عPوه بر حضور یک خودوری نيروھای سرکوبگر و تعدادی موتور سوار بسيجی تعداد دیگر از نيروھای انتظامی از کPنتری 

 . مادران نسبت به تھدیدات آنھا توجھی نمی کردند و به اعتراضات خود ادامه می دادند. مادران را در احاطه خود داشتند. شدند 

 تداوم اقدامات خشونت آميز نيروهاي انتظامي در مناطق كردنشين
  .در تداوم اقدامات خشونت آميز نيروھای انتظامی در مناطق مرزی دست کم چھارشھروند کشته و زخمی شدند

از توابع " کانی زرد"شھریورماه نيروی انتظامی در منطقه مرزی  16به گزارش کميته کردستان مجموعه فعاoن حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه مورخ 
شھر سردشت بر روی تعدادی از کاسبکاران کرد آتش گشود که در طی این حادثه شھروندی به نام ادریس شيخ پور ساکن روستای کانی زرد کشته 

 .شد
شھریورماه در اقدام خودسرانه نيروھای انتظامی مستقر در منطقه شمشير از توابع پاوه و آتش گشودن به سوی یک  17در حادثه ای دیگر در تاریخ 

 .اتومبيل شخصی، شھروندی به نام کيوان حسينی از اھالی شمشير به قتل رسيد
از توبع شھرستان خوی، نيروھای ھنگ مرزی ایران ومرزبانان ترکيه مشترکا به سوی حيوانات و اتومبيل " حاجی بگ"در آخرین حادثه در منطقه مرزی 

ھای مشکوک به حمل کاoی قاچاق آتش گشودند که در طی این حادثه چند شھروند زخمی و بازداشت و تعداد زیادی از حيوانات بارکش کشته 
 .شدند

 احضار دانشجويان دانشگاه قزوين به وزارت اطالعات ادامه دارد
به وزارت ) بين المللی و آزاد ( تن از دانشجویان دانشگاه ھای قزوین  15بنا به گزارش ھای دریافتی از دانشگاه ھای قزوین طی ھفته گذشته بيش از 

ھمچنين گزارش ھا حاکی است تعدادی دیگر از دانشجویان طی ھفته جاری احضار شده اند و . اطPعات احضار شده اند و مورد بازجویی قرار گرفته اند
  .باید طی روزھای آتی به ستاد خبری وزارت اطPعات واقع در ميدان ولی عصر قزوین مراجعه کنند

ز ی ااز دانشجویان در این جلسات در مورد حوادث بعد از انتخابات و اعتراض ھای دانشجویی که در این دو دانشگاه صورت گرفت سوال شده و تعداد
  .ھمه این بازجویی ھا با چشم بند صورت گرفته و دانشجویان نتوانستند بازجوی خود را ببينند. دانشجویان را نيز تھدید کرده اند

گفتنی .تمامی این احضار ھا به صورت تلفنی و با زنگ زدن به خانه دانشجویان و ایجاد دلھره در بين خانواده ھاي این دانشجویان صورت گرفته است
 .استاد دانشگاه دستگير شده بودند 4دانشجوی دانشگاه ھای قزوین به ھمراه  19است در جریان حوادث بعد از انتخابات 

 دانشجو در شهرستان بابل 9گزارشي از محاكمه 
محمد : متھمين این پرونده از قرار زیر می باشند  .صبح در دادگاه محاكمه شدند 9دانشجو در شھرستان بابل در ساعت  9شھريور  18روز چھارشنبه 

اسماعيل زاده، ايمان صديقي، علي تقي پور، حميدرضا جھان تيغ، محسن برزگر، حسام باقري، سعيد حسين پور، نيما نحوي و سياوش سليمي 
 .نژاد

ستري ادگاين دادگاه قرار بود در دادگاه انقPب و توسط قاضي طالبي برگزار شود كه قبل از شروع دادگاه ناگھان قاضي پرونده تغيير كرد و رييس د
نتقل ل مشھرستان بابل خود قضاوت پرونده را به عھده گرفت كه در نتيجه آن، دانشجويان را از دادگاه انقPب به دفتر رييس دادگستري شھرستان باب

  .كردند
 .ددر كيفرخواست جرم متھمين اقدام عليه نظام از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني و تحريك مردم به شورش و اغتشاش و تبليغ عليه نظام خوان

 نماینده دادستان در . در ادامه محمد اسماعيل زاده را متھم به اقدام عليه نظام و توھين به رھبري از طريق مقاله اي كه در وبPگش نوشته بود كرد
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  .انتھاي كيفرخواست از قاضي درخواست كرد كه اين دانشجويان بر طبق قانون مجازات شوند
دند که ازادی نموتمامی  متھمان خود را از اتھام مبرا دانسته و فعاليت ھای خود را قانونی اعPم کرده و مسئوoن نظام و وزارت اطPعات را مجرم اعPم 

در پايان جلسه قاضي مربوطه از دانشجويان خواست آخرين دفاع خود را بنويسند و ختم جلسه . ھای مصرح در قانون اساسی را از مردم دریغ کرده اند
  .را اعPم كرد

 مرگ بر خامنه اي قاتل: شعار اعتراضات شبانه دانشجويان كوي
با  .شھریور ماه به مانند گذشته ھمراه با مردم آزادی خواه تھران فریادھای ضد حکومتی سر دادند 20جمعه شب , دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه

عه شروع امتحانات معوقه تعداد دانشجویان به اندازه قبل از تعطيPت رسيده و ھمين امر موجب تشدید اعتراضات شبانه شده است به طوری که جم
شب تعداد کسانی که به ھمرام مردم مناطق مجاور کوی بر ضد سردمداران حکومت دیکتاتوری شعار می دادند نسبت به شب ھای قبل قابل 

عليه .دانشجویان در شعارھای خود خامنه ای و رئيس جمھور منصوب او احمدی نژاد را به شدت مورد حمله قرار دادند و شعارھای تندی  .مقایسه نبود
دولت کودتا استعفا " و " خوني که در رگ ماست ھدیه به ملت ماست" ؛ "مرگ بر خامنه ای قاتل"دانشجویان شعارھایی مانند.آنان سر دادند 

 .به مدت نيم ساعت ادامه داشت 22:30تا  22اعتراضات شبانه دانشجويان از ساعت  .سر می دادند"استعفا

 جوانان با شعار مرگ بر ديكتاتور شبهاي قدر را پشت سر ميگذرانند
  . بامداد ترافيك بود4و تا , شھريور سيل عظيمی از مردم از جاھای مختلف تھران به امام زاده صالح آمده بودند 18سه شنبه شب

  .موتور سواران بسيجی و لباس شخصی ھا خيلی مضطرب و ھراسان گشت ميزدند
  . شروع به دادن شعار مرگ بر ديكتاتور كردند, چند نفر در جلوی امام زاده صالح تجریش پس از فریاد هللا اکبر که یک دختر سر داد  22در ساعت 

بامداد به اوج رسيد ماشين ھا  1صدای هللا اکبر و مرگ بر دیکتاتور ساعت , لباس شخصی ھا با قيافه ھای كامP مشخص بين مردم حضور داشتند
  .بوق می زدند و فPشر ھای خود را روشن کرده بودند

ساعت يك ونيم بامداد به دو پسری که شعار ميدادند .چند مورد ھم از اسپري اشك آور استفاده كردند. بسيجي ھا شيشه دوماشين را شكستند
بامداد در داخل حرم ھم درگيری ایجاد شد و چند نفر در حين  2ساعت . حمله شد ولی ازدیاد جمعيت و دخالت مردم مانع دستگيری آن دو نفر شد

  .دعا خواندن و سر گرفتن قرآن فرياد هللا اکبر سر دادند

 گزارشي از تجمع خانواده هاي بازداشت شدگان مقابل زندان اوين ودادگاه انقالب

 عزيزانمان را آزاد كنيد, حناي شما نزد ما رنگي ندارد , وعده ھاي پوشال ندھيد : خانواده ھاي دستگير شده گان 
صبح با , نفر از خانواده ھاي بازداشت شدگان عليرغم اينكه شب گذشته مراسم احيا برپا كرده و شب زنده داري كرده بودند 80روز چھارشنبه قريب به 

پدران و مادران كه غالبا روز ه بودند در گرماي تابستان مستمرا به .شروع ساعت كار اداري در مقابل دادگاه انقPب تھران دست به تجمع اعتراضي زدند
ت اس قسمت ھاي مختلف دادگاه مراجعه ميكردند تا خبري از وضعيت عزيزدستگير شده شان به دست آورند اما كاركنان به بھانه اينكه شب احيا بوده

اي ه ھديرتراز زمان معمول سر كار آمده و پاسخ ھيچكدام از پيگيري ھاي خانواده ھا را نميدادندوبعضا ھم براي دست به سر كردن خانواده ھا وعد
اoن سه ماه است كه با اين وضعيت ما را مستمر از , حناي شما نزد ما ديگر رنگي ندارد “ :خانواده ھا مستمر ميگفتند.پوشالي به خانواده ھا ميدادند 

خودتان ھم ميدانيد .شما اگر مدعي مسلماني ھستيد حداقل با دھان روزه دروغ بما نگوييد.دادگاه به اوين پاس ميدھيد و ھيچكس ھم جوابگو نيست
جواب ما كه ما نه خسته ميشويم و نه از عزيزانمان دست برميداريم ھر چند روز و ھفته و ماه ھم كه بشود ما ميآييم تا باoخره شما مجبور شويد ب

  ”.بدھيد
در مقابل دادگاه انقPب و زندان اوين در حاليكه عكسھاي  14الي9در حال حاضر عليرغم ماه رمضان پدران و مادران از تھران وشھرستانھا از ساعت

 .فرزندان و بستگان خود را در دست دارند مي ايستند تا وضعيت عزيزانشان را تعيين تكليف كنند

 ها در كهريزك را تاييد كرد يك فرمانده سپاه مرگ بازداشتي
ز شدگان اعتراضات پس ا هللا تھران، در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحيه شمال تھران کشته عبدهللا عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول

 .اند نفر اعPم کرد و گفت که سه نفر از این افراد در بازداشتگاه کھریزک کشته شده ٣۶انتخابات را 
ھيچ کس در بازداشتگاه کھریزک کشته نشده «اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، گفته بود که   این در حالی است که چندی پيش

 .؛ وی در عين حال مرگ زندانيان در کھریزک را معلول شيوع بيماری دانسته بود»است

 نفر درميدان شهدا30دستگيري بيش از 
بPفاصله .در ميدان شھدا یا ژاله سابق وخيابانھای اطراف تجمع کردند “شھریور ١٧حضور اعتراضی در روز “امروز مردم تھران ھمزمان با اعPم برنامه 

نفر در ميدان شھدا دستگير ۴٠تا ٣٠بين . روبه افزایش بود ١٨٠٠تراکم جمعيت درساعت .نيروھای انتظامی حاضر شده و برای سرکوب آماده شدند
 .شدند

 . دوبار ھلی کوپتر ازفضای باoی ميدان شھدا عبور کرد که مربوط به نيروی انتظامی بود وحالت چک منطقه را داشت
ان ميدھمچنين مردم در ميدان انقPب تجمع اعتراضی داشتند که نيروھای انتظامی به این تجمع یورش بردند ونيروھای سرکوبگرخيابانھای منتھی به 

 .شھدا را بستند

 اي خواستار برخورد با فرماندهان اغتشاشات شد نماينده خامنه

» فرماندھان، طراحان و مباشران اغتشاشات«تھران، خواستار برخورد با   ای در دانشگاه  خامنه  در آستانه آغاز سال تحصيلی ابراھيم کPنتری، نماینده
 .شد

ریزی برای به ھم ریختن جو  مطمئناً در آغاز سال تحصيلی جو روانی و برنامه«: ابراھيم کPنتری که رئيس نھاد رھبری در دانشگاه تھران است گفت
 ».ھا وجود دارد آرام دانشگاه

ھا، برخورد با فرماندھان، طراحان و مباشران  برای حفظ آرامش دانشگاه«: ھای مسئول صراحتا توصيه کرد ای در دانشگاه تھران به مقام خامنه  نماینده
 ».اغتشاشات ضروری است

کند که روز دوشنبه علی فضلی، فرمانده سپاه سيدالشھدای استان تھران، در  نماینده رھبر جمھوری اسPمی در حالی این اظھارات را بيان می
 .شود ھا شنيده می در دانشگاه» ھای مشكوكی زمزمه«ھای استان تھران، ھشدار داد که  نشست تشکيPتی بسيج دانشجویی دانشگاه

 ٧٨ھای پس از انتخابات را حوادث کوی دانشگاه در سال  در این نشست که استاندار تھران و وزیر علوم نيز حضور داشتند، علی فضلی منشا اعتراض
شود كه باید قشر دانشگاھی ھوشيار  ھا شنيده می  خصوص با آغاز سال تحصيلی در دانشگاه ھای مشكوكی به دوباره زمزمه«: ارزیابی کرده و گفت

لت كنيم غف باشند و باید توجه داشته باشيم كه این حادثه آتش زیر خاكستر است و اگر مراقبت نكنيم و از تاریخ عبرت نگيریم و ھمچنين اگر از مبانی
 ».آید چه بسا حوادثی دیگر در مسير انقPب پيش می

 .ھای تھران دیدار خواھد داشت علی فضلی ھمچنين اعPم کرد که ھفته آینده برای نحوه مواجھه با حوادث احتمالی با مسئوoن دانشگاه
ھای گذشته را با بازگشایی مدارس و مراکز  جریان فتنه خيز برداشته تا ناکامی«: در این نشست مرتضی تمدن، استاندار تھران، نيز اظھار داشت

 ».آموزش عالی جبران کند و به این مقطع دل بسته است
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 .ن. ن-آيا شرايط ما كوچكترين شباهتي به آرامش دارد؟ 
به خود » اقتدار و قدر قدرتی«خامنه ای دقت کرده اید؟ او حتی زمانيکه می خواھد ژست » رھبر منشانه یِ«آیا تا به حال به رفتارھای 

او که در آغاز این مبارزات فکر . بگيرد، آنچنان مضحک و ذليل نشان می دھد که ھر انسانی به شخصيّت جبون وی بيشتر پی می برد
یعنی چند روز فتوایِ مدارا .  تير دیگری است و احساساتِ مردم پس از چند روز فروکش می کند، ھمان تاکتيک را به کار برد 18می کرد 

 30در !  اما زھی خيال باطل.  صادر نمود و بعد ھم مانند ھمان زمان در یک نماز جمعه شرکت کرد و گریان دستور سرکوب را صادر نمود
خرداد، مردم مبارز ما آنچنان تو دھنی ای به خودش و ریيس جمھورش و سپاھيانش وارد آوردند که بغير مزدوران مسلح شان، ھمگی 

به سوراخ موشھایی پناه بردند که یکی از دیگری خبر نداشت و ھر چه از غارت مردمی چنته کرده بودند بار کاميون و کشتی و ھواپيما 
و  18بازداشت .  سپاھيان ھم در خيابانھا وقت می خریدند تا سردارانشان ھم به قافله یِ مھاجرین برسند.  کرده و عازم ھجرت شدند

چرا که، ھنوز اتفاقی .  نيم ميليارد دoر و طP یِ متعلق به سرانِ سپاه در مرز ترکيه، پته شان را بر آب ریخت و مردمان را خندان نمود
خودِ مردم و تمامی دست اندرکاران سياست و تحرکاتِ اجتماعی، خود می دانستند که .  نيافتاده بود که اینقدر ترس داشته باشد

خPصه، پس از دو ماه مبارزه .  حتی درصد کوچکی از توانِ انقPبی مردم به جوشش در نيامده و تازه طPیه ھایِ آن ظاھر گشته است
شبانه روزی و فرسودگی مقطعی نيروھایِ مردمی که بيشتر به علتِ اشتباھات و جدایی منافع رھبری اصPح طلب ایشان از مردم 

باعث شد که این ھيئت و » آرامش«اما، ھمين .  انقPبی بود تا سرکوبّ مزدوران مسلح حکومتی، آرامشِ نسبی ای فضا را در بر گرفت
خامنه ای «دوباره . وابستگانشان، طوفان خشم ملّت را پایان یافته تصور کنند و ھمچون جانوران، به بيرون از پناھگاه ھایشان بخزند

 . را پر از باد کردند تا سناریویِ شکست خورده قبلی را دوباره تکرار کند» رھبر
نماز جمعه را امامت کند، از ترس وقایعی که ممکن است در آن روز اتفاق » روز قدس«خامنه ای که معموoً می بایستی در جمعه یِ 

اما، ھم در .  نظام تھدید کرد» مقتدرانهِ«بيافتد، یکھفته زودتر این کار را کرد و دوباره گریان، توپ و تشری زد و ھمگان را به برخورد 
.  ھراس از آغاز موج جدیدی از مبارزات توده ای مردمی که به خيالشان پایان یافته است.  حاoتش و ھم در کPمش، ھراسی نھفته بود

دانشجویان بابلی، .  به ھمين اخبار امروز توجه کنيد.  ظاھری است» آرامش«ھر نظاره گر نا آگاه ھم می داند که این .  او حق دارد
دانشجویان کوی، . برخPفِ رھبران اصPح طلب در بيدادگاه ھایِ تلویزیونی، جلسه دادگاه را به محاکمه مسئوoنِ حکومت تبدیل کردند

مھمتر آنکه طبقه .  مادرانِ عزا در ھفتگی کردنِ گردھمآیی ھایشان پيروز شدند.  نمی دھند» مرگ بر خامنه ای«دیگر شعاری کمتر از 
حکومت از ترس سرنگونی، . کارگر، که در دور پيش این مبارزات غایب اصلی بود، امروز می رود تا در صف پيشوایانِ مبارزه قرار گيرد

وقایعی که ھر یک از آنھا، تا .  تمام این حوادث نيز فقط در یک روز صورت پذیرفته است.  کامPً به اقداماتِ  مسلحانه روی آورده است
 آیا این شرایط کوچکترین شباھتی به آرامش دارد؟.  ھمين یکی دو سال گذشته، ھفته ھا، خوراکِ تبليغاتی اپوزیسيون می شد

پائيز، ھنگام  تعطيل شدن .   ھفته بعد، اگر حکومت جرأت کند، بازگشایی دانشگاه ھاست.  ام شھریور است 27روز قدس، جمعه 
ما باید خود را برای موج .   اقداماتی که حتی اگر حکومت به تعویق شان بياندازد، باoخره مجبور به انجامش است.   کارخانه ھا است

 .دیگری آماده سازیم

 . ن. ن
   »بسوی انق�ب«وابسته به گروه  »ندای سرخ«انتشار از 
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 !انقالبيون كمونيست! كارگران مبارز

 براي هرچه غني تر كردن محتوا و سراسري تر كردن پخش نشريه

 با ما همكاري كنيد

با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به 

 غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد
 

proletariat1871@gmail.com 
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 )1(چپ انقالبي و تشكالت كارگري 
 پيشگفتار 

رئيـس ھيئـت مـدیره سـندیکای کـارگران شـرکت واحـد (اخيراً با انتشار مقاله ای در نقـد مطالـب مطروحـه در مـصاحبه آقـای اسـالو 
رفرميست به آسمان " چپ ھای"از طرف  "وا مصيبتا"، فریاد " لغو کار مزدی"از طرف رفقای ) سایت روز(با دانا شھسواري   )اتوبوسرانی

 .کرد" حيرت زده"رفت و ایشان را 
طرفداران سندیکا "  قھرمان"، آنقدر خونسرد بودند که فرصت را برای وارونه جلوه دادن قضایا و احراز مقام "شگفتی"اما در ميان ھمين   

" حـزب تـوده"گویا به ھمين زودی فراموش کرده اند که پدر خوانده ھـای سياسـی ایـشان در   .و سندیکاگری مناسب تشخيص دھند
تـا  ۵٧و سـال ھـای انقـPب "  تشکيPت تھـران"، از طریق  ۴٠ھمان ھایی بودند که در طول مبارزات انقPبی و کارگری اواخر دھه ھای 

با دستگاه ھای امنيتی ِ حکومت ھای ارتجـاعی پھلـوی و رژیـم اسـPمی در سـرکوب و    ، در باoترین رده ھایِ حزبی،۶٠اواسط دھه 
خود حافظه شان "  حيرت زدگی"اما اگر ایشان در ميان   .بازداشت ھمين فعالين مستقل کارگری و مبارزان انقPبی ھمکاری می کردند

داشته، نه ھرگز   را از دست داده اند، ما و دیگر مبارزان انقPبی و فعاoن کارگری ھنوز داغ از دست دادن رفقای خود را در سينه محفوظ
کنند مـا و   و از اینکه این حضراتِ گيج و حيرت زده ، در نوشته ھای خود با غرض ورزی و دروغ، سعی   .فراموش کرده و یا می بخشيم

چرا که از . را در کنار حکومت اسPمی و ارگان ھای ضد کارگری ِ آن جلوه دھند، اصPً حيران و غافلگير نمی شویم" لغو کار مزدی"رفقای 
فرزندان خلفِ چنان پدر خوانده ھایی، چنين رفتارھایی را انتظار داشته و می دانيم که کارکرد ایشان چيزی جز گمراھی مبارزان انقPبی 

   .و فعالين کارگری و توده ھای مردمی نمی تواند باشد
سال جنبش ھای اجتماعی رو به اعتPء گذاشـته و مـی رونـد تـا مـردم متفـرق را در نھادھـای مردمـی ای چـون  ٢٨اینک که پس از 

متحد سازند ، این انگل ھای سياسی نيز زالو … سندیکاھا و اتحادیه ھای کارگری و انجمن ھای دانشجویی و تشکPت مستقل زنان و 
درست . صفتانه خود را بر بدنه ی جنبش مردمی چسبانده و نيش زھر آگين خود را بر پيکره یِ این نھادھایِ بالقوه انقPبی فرو برده اند

در زمانی که باoخره پس از نزدیک به سه دھه تار و پود حکومت اسPمی در حال گسستن است و اصPح طلبان و دیگر ليبرال ھا برای 
ھمسویی با منافع سـرمایه    به دست گرفتن قدرت سياسی و جایگزینی حکومت مذھبی در حال سازماندھی خود و اتحاد با یکدیگر و

رفرميست نيز خود را برای پيوستن به این ائتـPف "  چپ ھای"داری جھانی به سرکردگی امپریاليسم آمریکا می باشند، می بينيم که 
شوم کاندید کرده اند و برای اینکه بتوانند حضور ننگين خود را در چنين ائتPفـی بـه آمریکـا و ھـواداران آن تحميـل کننـد تـا ایـشان نيـز 

چون ھميشه، مبـارزات کـارگری و دیگـر جنبـش ھـای    چپاول کارگران و دیگر زحمتکشان و قدرت سياسی احتمالی سھمی ببرند،  از
اجتماعی را وجه المصالحه قرار داده و با تبليغ تئوری ھای سازشکارانه و تقویت عملـی جنـاح راسـت در جنبـش کـارگری، وفـاداری و 

اما اگر قرار است که مبارزه ی مردم ایران و طبقه کارگر آن به نتيجـه   .قابليتِ خوش خدمتی خود را به اربابان سرمایه به اثبات برسانند
رسيده و ساختار دیکتاتوری طبقاتی را به نفع طبقه کارگر متحول ساخته و دمکراسـی مـستقيم تـوده ای را در شـوراھای کـارگری و 

" چـپ"سازند، چپ انقPبی باید مبـارزه ای بـی وقفـه را عليـه راسـتگرایان ليـبرال و تئـوری ھـای سازشـکارانه یِ     منطقه ای برقرار
و با طرد ایشان از تشکPت   .کنند  رفرميست به پيش برده و چھره یِ سرمایه دارانه آنھا را در ميان کارگران و دیگر اقشار انقPبی افشاء

 !کارگری و دیگر جنبش ھای اجتماعی، مبارزات مردمی را به سمت تحوoتِ ساختاری قدرت و بنيادین روابط سرمایه داری به پيش برند
 شرایط کنونی مبارزه طبقاتی و وظایف چپ انق�بی

در اثر شکست سياست ھای نو ليبرالی سرمایه جھانی و افشای ماھيت ضد مردمی آن در چشم جھانيان، در بسياری از کـشورھای 
جنبش ھای ِ اجتماعی به حرکت در آمده و پس از نزدیک به ربع قرن از خـواب زمـستانی (!)"  در حال توسعه"عقب نگاه داشته شده و 

تحرکات جنبش ھای اجتماعی در آسيای جنوبی و مرکزی، آمریکـای oتيـن، و حتـا در قلـب کـشورھای غربـی چـون    .بيدار گشته اند
البته طبيعی است که این جنبش ھـا،    .فرانسه، آلمان و آمریکا ھمه دال بر بيداری مجدد جنبش ھای اجتماعی در سراسر جھان دارد

از لحاظ تنوع در موقعيت ھای اجتماعی و جغرافيایی، در مراحل مختلف و اشکال متنوع ظاھر گردند و ھر یک دارایِ مشخصاتِ ویژه ای 
جھانـی "ضد سياست ھای نوليبرالـیِ     اما آنچه در کليه یِ ایشان بصورت مشترک حضور داشته، خصلت ضد سرمایه داری و  .باشند
  .است  "جنگ"و " سازی

اما ویژگی شکل حاکميت سياسی و منافع طبقاتی قشرھای مختلف سرمایه داری   .در ایران نيز شرایط عمومی بر ھمين منوال است
دولتی و خصوصی، ھمراه با تضادھای طبقه حاکمه و سرمایه جھانی، و مجادoت درونی ھيئت حاکمه، شرایط بحرانی آن را به جایـی 
رسانده است که در آینده ای نه چندان دور، مردم نتوانند حکومت را تحمل کرده و حکومت نيز نتوانـد بـدون سـرکوب ھـای قھرآمـيز بـر 

ھم اکنون نيز ما شاھد تحرکات خيابانی اقشار مختلف کارگری و جنبش ھـای اجتمـاعی بـوده کـه سـرکوب    .مسند قدرت باقی بماند
اما آیا صرف آنکه شرایط انقPبی ظھور کند، بدین معنا است که طبقه کـارگر و دیگـر اقـشار    .قھرآميز حکومتی را به دنبال داشته است

مـسلماً تجربـه یِ تاریخـی    تحتِ استثمار و ستم، از درون این مجادoت پيروزمندانه گذر کرده و به دمکراسی و آزادی خواھنـد رسـيد؟
ایـن    .و مسلط شدن ضد انقPب بر حاکميت آن دوران، ما را از لغزش مجدد به رویاھای خوش باورانه بـاز مـی دارد ۵٧شکست انقPب 

درست است که سرمایه داری در ایران دوره ی بحرانی ِ سرنگونی را تجربه می کند، که از یکطرف منافع طبقـه حاکمـه و اميـال آن بـا 
منافع سرمایه جھانی خوانایی نداشته و رقابت جناح ھای مختلف انحصارھای دولـتی و خصوصـی، در ھـم و بـا ھـم، آن را متPشـی 

ائتPف ھایی   ثروت نيز به این شرایط واقف بوده و با ایجاد عملی  اما، از طرف دیگر، جناح ھای ليبرال دور از محافل قدرت و. خواھد کرد
و ایـن در    .با ارتجاع غير حاکم، و در ھماھنگی با سياست ھایِ سرمایه جھانی، خود را در موضع تصرف قدرت سياسی قـرار داده انـد

و با در نظر گرفتن تئوری   .شرایطی است که جنبش کارگری و دیگر جنبش ھای اجتماعی در تفرق و عدم سازماندھی به سر می برند
چـون کـانون صـنفی معلمـان و سـندیکای شـرکت واحـد    ھای سازشکارانه یِ مسلط بر رھبریِ بخش کوچـک سـازمان یافتـه یِ آن،

درست در چنين زمـانی اسـت کـه انقPبيـون چـپ نـيز، در   .آینده ای نه چندان اميدوارانه ای را ترسيم ساخته است… اتوبوسرانی و 
  .در اقليت مطلق ِ سازمان ھا و نھاد ھایِ جنبش ھای اجتماعی به سر می برند  گسستگی کامل از یکدیگر و

که بتوانيم با تPش خود توازن قوا را به سمت منافع طبقه کارگر و قـرار دادن   پس، اگر ما خواھان تغيير این شرایط ھستيم و اميدواریم
آن در موضع قدرت تغيير دھيم، باید به ضعف ھای خود چيره شده، بـه گسـستگی صـفوف خـود پایـان داده و در ارتبـاطی ارگانيـک بـا 

مسلماً در این راه، مانع اصلی موفقيت ما، تئوری ھای سازشکارانه و موانع    .نھادھای کارگری و دیگر جنبش ھای اجتماعی قرار گيریم
رفرميست در مقابل رھبران اتحادیه ھای صنفی و محافل سياسی چپ قرار داده است، اما، متاسفانه در صفوف " چپ"نظری است که 

چپ انقPبی نيز ما با توھماتِ چپگرایانه ای روبرو ھستيم که با نفی لزوم تنوع سازماندھی طبقاتی طبقه کـارگر و محکـوم کـردنِ ھـر 
مواضع چـپ    .شکلی از مبارزه یِ صنفی و قانونی باعث جدا نگاه داشتن ما از توده ھای کارگری و دیگر اقشار تحت ستم گشته است

لغـو کـار "کـه از طـرفِ رفقـای …  و کانون ھای صنفی و تحرکات برابری طلبانه یِ زنان و حقـوق کودکـان و "  سندیکا ھا"روانه در مقابل 
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اتخاذ گشته است، در مقطع کنونی، خطری جدی بوده که باید با دامن زدن به مباحث نظری، سعی "  چپ رادیکال"و التقاطيون "  مزدی
البته باید به خاطر داشت که ظھور و تداوم چنين نظراتی ناشی از شکست    .در معالجه یِ این بيماری و بر طرف کردن عوارض آن نمود

چـپ روی، "لنين در قـسمت چھـارم مقالـه یِ    .رفرميست ،در طی دھه ھا به جنبش انقPبی وارد آورده است"  چپ"ھایی است که 
به صراحت تجربه یِ کمونيست ھای روسيه را در اوایل قرن گذشته در چگونگی مبارزه با این عارضه طرح " بيماری کودکانه یِ کمونيسم

او معتقد است که بھترین معالجه برای این بيماری، پيشگيری از ظھور آن، یعنی مبارزه عليه تئوری ھای کمونيست ھای   .نموده است
امـا،    .و جلوگيری از شکست ھایی است که این تمایل سرمایه دارانه به جنبش کارگری تحميل می نماید)  رفرميست" چپ("راستگرا 

مـشخص سـازیم تـا باعـث گمراھـی مـردم "  چپگـرا"حساس کنونی، ما باید تفاوت دیدگاه خود را از رفقای   در حال حاضر، و در شرایط
، ایشان پشت جنبش اصـيل "چپگرایان"به خصوص که در مجادoت اخير رفرميست ھا با    .رفرميست نشویم"  چپ"سوء استفاده یِ   و

، برابر با دشمنی عليه سندیکاھا و رھبران آن " سندیکاليسم"سندیکایی پنھان گشته و ھر مبارزه ای را عليه نظریاتِ سازشکارانه یِ 
 .می نمایانند

 چپ انق�بی و جنبش سندیکایی
و تسلط ضد انقPب بر ارکان حاکميت و قدرت  ۵٧نيازی به تکرار و واھمه ای از اختPف نظر نيست اگر بگوئيم که ھنگام شکست انقPب 

مبارزین انقPبی و فعالين کارگری و انحـPل و انھـدام تـشکPت   سال اعمال دیکتاتوری سياه مذھبی و قتل عام ١٧سياسی، قریب به 
 –، جنبش کارگری ) با ھمکاری باoترین رده ھای رھبری حزب توده و چریک ھای اکثریت( مستقل کارگری و سازمان ھای چپ انقPبی 

صحنه سياسی و مبـارزاتی خـالی گـشت و تمامـی    .سوسياليستی را متحمل چنان ضرباتی نمود که تار و پود آن را از ھم گسيخت
ِ  ســـرمایه داران انحـــصاری دولـــتی و خصوصـــی در آمـــد  .مواضـــع آن بـــه اشـــغال نھادھـــای وابـــسته بـــه حاکميـــت ارتجـــاعی

و افشای فساد    اما با پایان یافتن جنگ و مرگ رھبری کوریزماتيک، و عدم توانایی حکومتِ مذھبی به پاسخگویی به انتظارات مردمی،
آنـان "  عدالت خواھی"در ھم شکستن توھم    بيکران در دستگاه ھا و عناصر تشکيل دھنده اش، باعث تقليل نفوذ روحانيون بر مردم و

بزرگترین و معروف   .فشارھای روزافزون زندگی بر ترس ایشان از سرکوب غلبه کرد و اعتراضات منفرد و خودبخودی آغاز گشت  .گشت
بود که ھم به مردم و ھم به حکومتيـان پایـان دوران رکـود و آغـاز  ١٣٧۴ترین تجلی این اعتراضات قيام خودبخودی اسPمشھر در سال 

طبقات محروم تداوم شرایط فقر و درماندگی را تحمل نداشتند و متوجه شدند که اگر سرنوشت خود را به    .دوران اعتPء را گوشزد کرد
 .دست نگيرند، اوضاع روز به روز بدتر خواھد شد

جناح ھای غير غالـب در حاکميـت کـه .  حکومتيان نيز از این حقيقت آگاھی داشتند و متوجه تغيير روحيه در بخش تحتانی جامعه بودند
به حاشيه رانده شده بودند، موقعيت را برای بازگشت خود مناسب تشخيص داده و با حرکتی آکروباتيک   برای سال ھا از مواضع کليدی

مواضع سياسی و چھره یِ اجتماعی خود را تغيير داده و با شعارھای اصPح طلبانه یِ به ظاھر ھمسو با خواسـت ھـای مردمـی وارد 
فشار از پایين و چانه زنی از (اما در واقع به دنبال سوء استفاده از احساسات و توان مردم بعنوان اھرمی برای چانه زنی .  صحنه شدند

oء آلترناتيوی جدی اتخاذ گشته بود، آنھا توانستند بـه مـردم اميـدھای واھـیِ     .بودند (باPح پـذیری "  با چنين تاکتيکی که در خPاصـ
را از طرق پارلمانی و تحرکاتِ صرفاً قانونی القاء کننـد و اقـدام مـستقيم مردمـی را بـه کانـال ھـای زیـر کنـترل خـود ھدایـت "  حکومت

بـا "  عـدالت اسـPمی"شکل گرفت و با جایگزینی توھم پوسـيده و فرسـوده یِ  ١٣٧۶بدین ترتيب بود که واقعه یِ دوم خرداد    .سازند
فرو رفته بودند، از اقدام ھای مستقيم " اصPح پذیری"مردم که در رویای   .، جنبش مردمی را به بيراھه کشاندند"اصPح پذیری"رویاھایِ 

اما حکومت استبداد مذھبی ارتجاعی تر از آن بود   .دست شسته و نتيجتاً از تشکل و سازماندھی خود باز مانده و چشم به باo بستند
با شکست ھایِ پياپی تاکتيک پارلمانی و صرفاً قانونی ِاصPح طلبان، عليرغم در تصرف   .محدود دھد  که حتا تن به اصPحاتی ظاھری و

داشتن مواضع کليدی قدرت، و تمکين به احکام رسمی و غير رسمی ولی فقيه و تابعيت از استبداد حکومت مطلقه، تاریخ مصرف ایـن 
اقـدام مـستقيم "، روحيـه یِ ١٣٨٠توھم نيز سر آمد و به خصوص پس از شکست طرح دو گانه یِ رئيس جمھـور در پـایيز و زمـستان 

این واقعيت را می توان در موضعگيری ھای جنبش دانـشجویی کـه ھمـواره پيـشاپيش    .مجدداً بر اذھان مردم مسلط گشت"  مردمی
به بعد و گسست از خط اصـPح طلـبی،  ١٣٧٨تير  ١٨دیگر اقشار مردمی، نشانگر سمت و سوی آتی جنبش ھای اجتماعی است، از 

 .تعقيب کرد
ھيئـت موسـسان سـندیکاھای "فعاليـت مجـدد    .در ھمان سالھا بود که تحرکات سازماندھی کارگران در اشـکال متنـوع آغـاز گـشت

کميته پيگيری ایجاد تشکل ھـای "در ھمان سال، تشکيل " کانون ھای صنفی معلمان"، و بازسازی و تحرک مجدد ٨١در سال " کارگری
سـندیکای کـارگران شـرکت واحـد "، احيـاء ٨۴در سـال " کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری"و ایجاد  ٨٣در سال " آزاد کارگری
و تاسـيس و احيـاء  ٨۵در آذر مـاه "  اتحادیـه سراسـری کـارگران اخراجـی و بيکـار"شکلگيری   در بھمن ماه ھمان سال و"  اتوبوسرانی

نتيجـه و محـصول ھميـن دوران و "  …سندیکای کارگران نقـاش "  ، "…سندیکای فلز کاران "تشکPتی دیگر در طی این سالھا، از جمله 
  .شرایط جدید مبارزه طبقاتی بوده اند که ھمچنان ادامه دارد

در اینجا باید اعتراف کنيم که از ميان این تشکPت، شکل سندیکایی سازماندھی کارگران، با وجـود کليـه نـواقص و کمبودھـای آن، از  
شکل سندیکایی در طول تاریخ مبارزه طبقاتی کارگران عليه سرمایه داری    .موفق ترین نمونه ھا بوده و طبيعی است که اینگونه باشد

از ظھور مارکسيسم ،بمثابه یِ علم مبارزه طبقـاتی، کليـه متفکـرین و   .ھمواره از ابتدایی ترین اشکال سازمانی این طبقه بوده است
چرا که سندیکا حاصل مبارزات خودبخـودی    .رھبران کارگری از اھميت سندیکا گفته اند و برخورد علمی با این پدیده را گوشزد کرده اند

طبقه کارگر بوده است و تنھا شکلی از اشکال متنوع سازماندھی کارگران است که کليه ی اقشار کارگری را برای دفاع از حقوق حقـه 
برای عضویت در سندیکا ھيچ پيش شرط سياسی و ایدئولوژیک وجود نداشته و صرف کارگر بـودن کافيـست تـا    .خود متحد می سازد

و از آنجایيکه منافع روزمره یِ کارگران را ھدف قرار داده، پس لزوم پيوستن به آن نيازی به واسطه . ھرکس بتواند در صفوف آن جای گيرد
در سندیکا ھـا و اتحادیـه ھاسـت کـه    .ھای آموزشی نداشته و در آن کارگران با درجات مختلف آگاھی به دور یکدیگر جمع می شوند

کارگران یکدیگر را بمثابه یک طبقه مشترک المنافع در مقابل کارفرما و حکومت حامی آن می یابند و در طول مبارزات خود بـرای احقـاق 
سياسی شان از قبيل حق داشتن تشکPت مستقل کارگری، حق اجتماعات، حق اعتصاب و حق دریافت مزد بيشتر و   –حقوق صنفی 

جھت درک منافع کوتاه مدت و درازمدت   و در پيوند با فعالين با تجربه و آگاه کارگری، آموزش ھای ابتدایی oزم… شرایط کار مناسب تر و 
ــــد  … طبقــــاتی و شــــيوه ھــــای مختلــــف مبــــارزات قــــانونی و فــــرا قــــانونی، مخفــــی و علــــنی و   .را فــــرا مــــی گيرن

البته ھستند کسانيکه مبارزه ی طبقه کارگر و اشکال سازماندھی آن را منحصر به مبارزات صنفی و روزمره و کوتاه مدت کرده و شـيوه 
چرا که بعلت ویژه گی ھـایِ ایـن شـکل از اشـکال متنـوع سـازماندھی طبقـه    .ی مبارزه را به فعاليت ھای قانونی محدود می سازند

ھمانطور که گفتيم تنھا شرط عـضو شـدن در سـندیکا، کـارگر بـودن   .کارگر، انواع و اقسام دیدگاه ھا و ایدئولوژی ھا در آن حضور دارند
 ًoاست و کارگران نيز از مادر سوسياليست زاده نشده و در ابتدا تحت تأثير سيستم آموزشی ِ مسلط بر جامعه و باورھای متداول، معمو

پس در درون سندیکا ھا، یک فعال کارگری چپ انقPبی با انواع تفکرات غير کارگری روبرو بوده    .حامل نظرات سرمایه دارانه می باشند
 و برای ھدایت چنين تشکPتی دائماً در حال مبارزه ایدئولوژیک با رھبران و اعضاء سازشکاری که به جایِ اعتماد و تکيه بر قدرت اتحاد و
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البتـه سـرمایه داران نـيز بـا   .سازماندھی طبقه کارگر، چشم به باo داشته و از منافع درازمدت خود و طبقه خـود غافلنـد، مـی باشـد
امـا سـرمایه داران ھرگـز    .گزینش، تطميع و تحميق چنين عناصری آنھا را در اختيار خود در آورده و عليه دیگر کارگران به کار می گيرند

 قدرت خرید کليه و یا حتا اکثریت کارگران متشکل در سندیکا ھا و اتحادیه ھا را نداشته و با مزدور سازی اندکی از ایشان، اھداف خود را
پس وظيفه یِ عنصر انقPبی چپ در این نوع تشکPت تبليغ و ترویج سوسياليسم انقPبی و اھدافِ آن در جھت انتقـال   .پی می گيرند

آگاھی طبقاتی و جذب آماده ترین نيروھای کارگری به کميته ھای انقPبی محل کار و منطقه جغرافيایی و مبارزه ای بی امان با دیدگاه 
یعنی دیدگاھی که سندیکا را تنھا شکل سازماندھی کارگری دانسته و فعاليت ھای آن را محدود به خواسته ھـای " (سندیکاليستی"

عناصر چپ انقPبی فعال در درون سندیکاھا با اعتماد به توان و نيروی طبقاتی کارگران ھمواره   .می باشد.) صنفی و قانونی می سازد
در درون چنين تشکلی    .خواھان حفظ دمکراسی درونی آن بوده و روال دمکراتيک را در دخالت حداکثری اعضاء تبليغ و رعایت می کنند

ایشان باید بيآموزند که با انتخاب سخنگو و نماینده . است که باید کارگران بيآموزند که قدرت نه در رأس که باید در منشاء آن باقی بماند
مناسـب بـا    برای پيشبرد فعاليت ھای سندیکایی، ھيچ اختياری را از خود سلب نکرده و در ھر مقطعی که نمایندگان و سـخنگویان را

اما در عين حال، عناصر آگـاه چـپ انقPبـی بایـد    .مسئوليتی که به ایشان واگذار کرده اند نيافتند، او را خلع کرده و دیگری را بر گزینند
ھمواره با تحليلی صحيح از شرایط عينی مبارزه طبقاتی و محدودیت ھای شکل سندیکایی، خود و کارگران آگاه و آمـاده را محـدود بـه 

سوسياليستی و ارتقاء سطح مبارزاتی، بـه غنـای ھـر چـه   –چنين تشکيPتی نکرده و با سازماندھی ایشان در کميته ھای سياسی 
این کميته ھا در حقيقت به معنای تشکيل فراکسيون ھای چپ انقPبی در درون سندیکا ھـا    .بيشتر فعاليت ھای سندیکایی بيافزایند

البتـه نقـش و وظایـف    .عمل کرده و با حرکتی یکپارچه سعی در تاثير گذاری در تصميمات روزمره و درازمدت سـندیکا خواھنـد داشـت
  .دیگری خارج از سندیکا و در قبال اشکال دیگر سازمانی نيز بر دوش این کميته ھا ھست که از حوصله یِ بحث این بخش خارج است

 سندیکاليسم و چپ انق�بی
منشاء و نقطه یِ آغازین سازماندھی طبقه کارگر است تا چه اندازه   پس می بينيم که برای ما شکل سندیکایی مبارزه از آنجا که

در برخورد با نقش سندیکاھا و دیگر نھادھای صنفی، ما با دو انحراف اساسی روبرو ھستيم که اگر چه از زوایای متفاوت   .اھميت دارد
برای نيروھای سوسياليست فعال در آن وظایف متفاوتی را طرح می   و  و با بھانه ھای متضاد به نقش و عملکرد سندیکا ھا نگاه کرده

کنند، اما در واقع ھر دو به یک نتيجه مشترک، یعنی گسست از ایجاد روابط متقابل انقPبی بين سندیکا و فعالين سوسياليست، می 
و سازشکاری که از نيرو و توان مبارزات انقPبی طبقه کارگر در ھراس است و ) بورژوایی(در باo گفتيم که دیدگاه سرمایه دارانه   .رسند

متاسفانه با رجوع به   .می ناميم" سندیکاليسم"ھمواره خواھان کنترل و محدود ساختن آن در چارچوب تنگِ منافع صنفی می باشد را 
فعاليت ھای سندیکاھا و کانون ھای صنفی در انواع جنبش ھای کنونی موجود در ایران متوجه می شویم که این طرز تفکر ھم اینک 

این دیدگاه به بھانه ھای مختلف و تحت تأثير مستقيم تبليغاتی   .دست باo را داشته و رھبران صنفی را تحت تاثير خود قرار داده است
و تھدیدھای حکومتی منکر ماھيت سياسی مبارزات طبقاتی کارگران بوده و بين خواسته ھای صنفی و سياسی ایشان دیوار چين می 

مثPً اگر به جمعبندی ِ آقای بھمن فاتحی از فعالين جنبش معلمان ایران رجوع کنيم، می بينيم که ایشان مسئله را اینگونه   .کشد
اول اینکه وقتی از کانون صنفی صحبت ميکنيم در واقع دو گرایش یا خط اصلی که در کانونھا وجود دارد راباید مد : "توضيح می دھد

یکی خطی که خواسته ھای . می بينيم  {ن -فرھنگيان { نظرداشت که تبلورش را در سياستھای اتخاذ شده شورای ھماھنگی
و یکی ھم گرایش قانون گرا،که بدنبال پھلوانی در ميان جناحھای . اکثریت معلمان را در نظر دارد و بدنبال تحقق این خواسته ھاست

اینجا منظور من عمدتا این گرایش در شورای ھماھنگی . حکومت ميگردد تا بخشی از خواسته ھای محدود معلمان را متحقق کند
یک گروه با این دليل که تمام حقمان را که نميدھند، پس خواسته ھایمان راچنان … است که متاسفانه در این دور اعتراضات غالب بود 

سال تحمل فقر و محروميت از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود، دیگر حاضر به  ٢٨محدود کنيم تا حکومت آنھارا بپذیرد، گروه دیگربعد از 
ھمين تفاوت عمP بين خواسته ھا و حتی شکل اعتراض این دو گروه . کوتاه آمدن و به کم قانع بودن نيست و تمام حقش را ميخواھد

واقعيت این است که این خط و سياست جریانی است که عPرغم ھر نيت و سابقه ای که داشته باشد … . تفاوت زیادی بوجود مياورد
سال گذشته،  ٢٨ "چيزی که توده معلم در ھمان ابتدا با شعار. برای رسيدن به خواسته ھایش، به بخشی از حکومت چشم اميد دارد

این جریان قدرت اعتراضی معلمان را بعنوان عامل فشار جھت متقاعد کردن حکومت برای رسيدگی به . آنرا رد کردند" عدالت کجا رفته
به ھمين علت از این قدرت . خواسته ھای آنھا در نظر ميگيرد و نه آن نيروی تعيين کننده ای که ميتواند اھداف مبارزه را متحقق کند

بيش از آنکه بفکر بميدان کشاندن معلمان برای پيگيری خواسته ھایشان باشد، نگران خارج شدن . بشکل قطره چکانی استفاده ميکند
فقط کافی است این . …و طرح خواسته ھای سياسی از سوی معلمان است !! "خشونت آميز"اعتراضات از کنترل خود و انجام حرکات 

اظھارات و تصورات را با خواست معلمانی که با وجود بگير و ببند و فشارھای مختلف خواھان ادامه مبارزه تا به آخر ھستند را با ھم 
بين تفکر و سياستی که بدون ھيچ توھمی به مبارزه، کل خواسته ھای . مقایسه کرد، تا اختPف این دو موضعگيری را متوجه شد

 معلمان را درنظر دارد اما مجبور است ملزومات مبارزه علنی را رعایت کند، با تفکری که ميخواھد اعتراضات معلمان را به دنبالچه درگيری
جناحھای حکومت تبدیل کند و ظاھرا مبارزه را از این کانالھا پيش ببرد، تفاوت زیادی وجود دارد که مردم آن را بخوبی تشخيص 

ظاھرا شکست دوم خرداد درست زمانی که دولت و مجلس را در دست داشت اینھا را به عقيم بودن خط اصPحات متقاعد …   .ميدھند
اما خواستھای مليونھا معلم معترض و خانوادھھای آنھا که . ھر کس مجاز است در خلوت خود به ھر رویایی باور داشته باشد. نکرده

. برای رسيدن به ابتدایی ترین حقوق خود سالھاست متحمل بيشترین فشارھا شده اند را نميتوان به برآورده شدن این رویاھا منوط کرد
بنظرم معلمان این خط را تشخيص داده  .اکثریت معلمان توھمی به این سياستھا ندارند. این خط قبP درجامعه امتحان خود را پس داده 

نظر شما در مورد ادعای رھبری کانون که " –و سپس در مقابل سوأل مستقيم ." …اند و فاصله گرفتن آنھا ازکانون به ھمين دليل است
این ادعایی ست برای محدود کردن اعتراضات معلمان که بجز خود : "می گوید" مبارزات معلمان را صرفاً صنفی اعPم می کرد چيست؟
وقتی   .درعين اینکه ھم حکومت و ھم معلمان ميدانند این واقعيت ندارد  .حکومت ، رھبری کانون ھم خيلی روی آن تاکيد داشت

مسئوoن بد حجابی را ھم مسئله سياسی و مخالفت با حکومت قلمداد ميکنند، مبارزه یک ميليون معلم عليه تبعيض را کامP صنفی 
ھدف چنين ادعایی محدود کردن خواسته ھای معلمان حتی در زمينه ھای مطالبات صنفی    .اعPم کردن از ھيچکس نميتوان پذیرفت

اینھا اول خواست صنفی را به خواست افزایش حقوقھا تقليل ميدھند و بعد تحقق این خواست را به اجرای نظام ھماھنگ منوط . است
خواست سياسی داشتن ھم ميدانيم در این مملکت چه عواقبی . به این ترتيب ھرخواستی بجز این سياسی تلقی ميشود. ميکنند

ممکن است خود کانون متوجه این وجه موضوع نباشد اما از طرف  .به این ترتيب کسی جراُت اعPم خواسته ھای دیگر را نميکند. دارد
وانمود ميشود تا با زدن اتھام سياسی به رھبران و چھره ھای شناخته " صنفی" حکومت مطمئنن بطور آگاھانه خواسته ھای معلمان 

اما ھرکس که دو   .من ھم می پذیرم معلمھا در وھله اول خواسته ھای صنفی دارند    .شده، سرکوب اعتراضات را مشروع جلوه دھد
نظام ھماھنگ . روز در این مملکت زندگی کرده باشد ميداند که اوo خواست افزایش حقوقھا تنھا بخشی از خواسته ھای ماست

طرحی است که تا کنون ھيچ دولتی قادر به اجرای آن نبوده اگر ھم اجرا ميشد بخش ناچيزی از این خواست را بر آورده ميکرد و نه کل 
 دوما ھر خواستی چه   .خواست اجرای این طرح، یعنی بدنبال نخود سياه فرستادن معلمان .آن مطالباتی که ما برایش مبارزه می کنيم
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راه مقابله با این سياسـت حکومـت ایـن .  سياسی و چه صنفی بP فاصله با سرکوب پاسخ ميگيرد و عPرغم ميل ما سياسی ميشود
اگراعـتراض مابـه زنـدگی زیـر خـط فقـر و    .نيست که ما ھم خواسته ھایمان را درھمان چارچوبی که حکومت ميخواھد محـدود کنيـم

نداشتن آزادی خواسته ھایی سياسی ھستند باید گفت بله ما خواسـته سياسـی داریـم، تـا ھميـن حربـه بـرای سـرکوب را ھـم از 
 )مصاحبه با سایت سPم دمکرات( ".دستشان بگيریم

به جنبـش طبقـه کارگـر "  سندیکاليسم"اگر با دقت به اظھارات این معلم مبارز توجه کرده باشيم، جنبه ھای مختلف محدودیتھایی که 
اصوoً بحث بر سر آن نيست که آیا در مقطعی کارگران یک سـندیکا صـرفاً خواسـته ھـای صـنفی   .تحميل می کند را خواھيم شناخت

پـس    .اینکه خواسته ی کارگران در مقطع معينی چيست را باید دمکراسی درونی سندیکا و یا اتحادیه مشخص سـازد   .داشته باشند
، از خواسته ھای واقعی توده ھای کارگر فاصـله "نمایندگی"بر مبنای دیدگاه سرمایه دارانه ی " سندیکاليسم"بحث بيشتر اینست که 

در اینجاست که ما می گـویيم یـک عنـصر چـپ    .گرفته و تنھا خواسته ھایی را مطرح می کند که قابل قبول و تحمل حکومت ھا باشد
ایـن    .انقPبی ھمواره به دمکراسی درونی سندیکا تکيه داشته و به تصميمات اتخاذ شده از طرف بدنه ی سندیکا احـترام مـی گـذارد

بدین معنا نيست که لزوما با این تصميم ھا ھمنظر باشد، بلکه منظور ما اینست که باید به اعضاء سندیکا نشان دھد که قدرت تـصميم 
مبـارزات "  سياسـی نبـودن"دوم اینکه، سندیکاليسم بـا ادعـای   "!سخنگویی"و یا " نمایندگی"گيری باید در منشاء باشد و نه در نھاد 

صنفی و محدود ساختن خواسته ھای کارگران به خواسته ھای قابل تحمل حکومت ، در عمل سياسـت ھـای اصـPح طلبانـه را پيـاده 
دیـدگاھی ضـد "  سندیکاليـسم"پـس    .کرده و مبارزات سندیکا را به دنبالچه ی رقابت جناح ھای حکومت سرمایه داری تبدیل می کند

حتا اگر ھمچون کانون صنفی معلمان ایران، نمایندگان آن با حسن نيـت بـه آن گـردن نھـاده باشـند و   .سندیکایی و ضد کارگری است
 .حاضر به پذیرش زندان و سرکوب باشند

در مورد نيروھای برگزار کننده ی    "کميته پيگيری ایجاد تشکل ھای آزاد کارگری"ھمين نکات را آقای محمد اشرفی یکی از فعالين شاخص کارگری از 
تPش مي كند } ن-…خانه کارگر و  -وابستگان به حکومت{با توجه به اينكه راست وابسته : " دقت کنيد  .مراسم اول ماه مه امسال مطرح می سازد

را با خود ھمراه كند و در ھمين مقوله راست مستقل نيز آگاھانه اين مسير را تعقيب مي كند ، در اين } ن –سندیکاليست ھا {مستقل   بخش راست
كه اگر انـدكي كوتـاھي شـود بـا توجـه بـه    .حالت وظيفه چپ در جنبش كارگري انجام كار فرھنگي و آگاھي رساني به بدنه راست مستقل است

اعتباري كه طي دوسال اخير راست مستقل بر مبناي اعتراضات درست خود بدست آورده است مي تواند بـسياري از كـارگران را تحـت لـواي صـنف 
ـــــــد ـــــــود كن ـــــــار رك ـــــــش را دچ ـــــــشانده جنب ـــــــسته ك ـــــــت واب ـــــــن راس ـــــــه دام ـــــــي ب ـــــــانون گراي ـــــــي و ق  .گراي

ھم گرايي ميان راست وابسته و راست مستقل ضمن اينكه باعث مي شود راست مستقل ، استقPل خود را از دست بدھد در ھمين حال انحـراف 
ـــه جنبـــش تحميـــل خواھـــد كـــرد ـــاكي را ب ـــن ســـه بخـــش روشـــنتر خواھـــد شـــد ٨۶مـــسلماً در ســـال    .وحـــشت ن ـــان اي  .تكليـــف مي

مذاكرات صورت گرفته ميان فعالين چپ با بخش ھاي مختلف راست مستقل نشان داد كه سياست راست مستقل دقيـق و آگاھانـه در جھـت ھـم 
ھرچند كه راست وابسته ھنوز امتيـازي جـز .سياست امتياز گيري و oس زدن با ليبراليسم اين تز را تقويت مي كند . گرايي با راست وابسته است 

… چراغ سبز، نداده است اما زمينه ھاي نزديكي با توجه به oس زدن با بخشھاي ليبراليسم از جمله كروبي و دارو دسته اش و ملي مـذھبي ھـا و
عوامل سرمايه داري مانند كروبي و احزاب روزنامه اي مانند اعتماد ملي براي فريب و بدست آوردن راي . نزديك شدن اين دو بخش را نشان مي دھد

كارگران فعاليت خود را صد چندان كرده اند، افشاي چنين نقشه اي در بعد نظري و عملي در سطح بدنه جنبش كارگري به سـرعت و بـا ھجمـه ي 
ائتPف ھاي .وسيع وظيفه و رسالت تاريخي راديكاليزم كارگري است، كه اگر كوتاھي شود جنبش كارگري يك دوره ي ديگر به حاشيه رانده خواھد شد

سال گذشته نشان داد راست مستقل به پشتيباني چراغ سبز ھا و وعده وعيـد ھـاي ليبراليـسم تـPش كـرده بـه ھـر طريـق ممكـن از ائتـPف بـا 
 .و چــپ كــارگريِ بــا نــام و نــشان دوري كننــد تــا بــراي دوســتان جديـد شـان ثابــت كننــد كــه ھمانھــایي ھــستند كــه آنھـا oزم دارنــد   راديكـاليزم

و  امروز راست مستقل به دليل عدم شركت در قدرت كه نتيجه افتراق ميان او و راست وابسته است تن به مبارزه مثبت داده است ، پس از مـذاكره
راست راديكالِ ديـروز   .ھم گرايي دو بخش راست مرز ميان آنھا كم رنگ شده و مبارزه راديكال و حركتھاي مستقل آن به سمت صفر ميل خواھد كرد

كه بخش عمده كمك ھاي دريافتي خود را به صورت ھاي مختلف از چپ دريافت كرده است، در سكانس بعدي مقابل چپ ھمراه با ليبراليسم و راست 
مـيزان تـوان و .  و راست وابسته اين مسير شروع شـده اسـت   در واقع با شروع مذاكرات اعPم نشده با ليبراليسم  .وابسته صف آرایي خواھد كرد

ـــد ـــم بزن ـــده را رق ـــسير آين ـــت م ـــن جھ ـــدم تعيي ـــا ع ـــن ي ـــد تعيي ـــي توان ـــارگري م ـــاليزم ك ـــالقوه راديك ـــپس ب ـــل و س ـــادگي بالفع  .آم
به  نجربه دليل تحت فشار بودن جنبش كارگري و عدم توازن قوا ، ھرگونه مذاكره و در ھرسطحي ميان كارگران با عوامل سرمايه داري و كارفرمايي م

ما از دوستان خود مي خواھيم تن به مذاكره با دشمنان طبقه كارگر ندھنـد ، كـه از نظـر مـا چنيـن مذاكراتـي .  شكست جنبش كارگري خواھد شد
يا اگر بنا به دoیل ساختار فكري، مذاكره را oزم مي دانند، حداقل براي کسب آگاھي oزم ، حضور كارگران و خبر نگاران را در . سازش و مماشات است

قبول نكردن اين پيـشنھاد نـشان    .تا مذاكره ي فوق در حضور جمع و رو به جنبش كارگري صورت بگيرد.  جلسه مذاكره ، شرط قبول مذاكره قراردھند
 )جنبش كارگري رو به رشد: گزارش تحليلی محمد اشرفی از اول ماه مه." (دھنده طرح سازش و مماشات خواھد بود

در ماھيت ضد کارگری آن بوده که راه حل ھای سرمایه دارانه را در مقابـل جنبـش " سندیکاليسم"پس می بينيم که مشکل اساسی 
کارگری گذاشته و بر خPف خواسته ی کارگران که با اعتماد به نيروی خود خواھان مبارزه تا پيروزی ھستند، راه سازش و مماشـات بـا 

ھمچنين نکته ی دیگری که از گفته ھای ھر دو نفر از این فعاoن   .سرمایه داری را برگزیده و جنبش کارگری را به شکست می کشاند
اینجاست که وظيفه ی چپ انقPبی در شرکت   .بر جنبش کارگری دارد" سندیکاليسم"کارگری در می یابيم نفوذ گسترده ای است که 

با عدم ایجاد پيوندی متقابـل بـا    .در تشکيPت سندیکایی و برقراری ارتباط متقابل با بدنه ی کارگری آنھا، دو چندان برجسته می شود
پایه ھای کارگری متشکل در سندیکاھا و اتحادیه ھا و انجمن ھا و کانون ھا و اصوoً ھر جایی که بدنه طبقه کارگر و توده ھای متشکل 

مـا بایـد در ميـان مـردم بـه   .در جنبش ھای اجتماعی در آن حضور دارند، عمPً ما ميدان را بدون مبارزه به رقيب بورژوا واگذار کرده ایـم
افشاگری گسترده عليه ایـدئولوژی ليبراليـسم و سندیکاليـسم بورژوایـی بـپردازیم و ماھيـت ارتجـاعی و حکومـتی آن را بـه ایـشان 

به خصوص امسال که سالی انتخاباتی است و جناح ھای مختلف حکومتی برای پيروزی در آن وعده و وعيدھای فراوانی به   .بنمایانيم
در صـورت موفقيـت    سردمداران سندیکاليست و چپ ھای رفرميست خيانـت پيـشه و حـامی راسـتگرایان سـندیکایی خواھنـد داد و

  .قشرھای کارگری و بدنه جنبش ھای اجتماعی را از مبارزات انقPبی رویگردان خواھند کرد
امسال سالی است که ما باید بـدون وقفـه سياسـت عـدم دخالـت در   .امسال، سالی بسيار حساس برای چپ ھای انقPبی است 

را به ميان مردم و به خصوص اقشار کارگری برده و در عوض، دخالت    )سياست تحریم انتخابات(مبارزات انتخاباتی جناح ھای حکومتی 
ما باید در این روند و برای کسب موفقيت در آن صفوف خود را فشرده تر ساخته و بـر سـر    .حداکثری و مستقيم توده ای را تبليغ کنيم

 .اتخاذ استراتژی و تاکتيک انقPبی برای جلوگيری از جذب توده ھای کارگری به کانال ھای بورژوایی سياست، متحد شویم
 پایان بخش اول

 ....ادامه دارد 
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