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تذکز :به رغم اختالف در برخی از مواضع اتخاذ شده توسط نوﯾسنده ،به علت اھميّت موضوع مطروحه و در
راستای اتحاد کمونيست ھای انقالبی  ،و اﯾن اصل که اﯾن مواضع را در چھارچوب اختالفات درونی جنبش
کمونيسم انقالبی می شمارﯾم  ،بعنوان سر مقاله منتشر ميکنيم.
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حال ممکن است اﯾن سؤال پيش آﯾد که اگر آنچه تاکنون گفته شد سوسياليـسم نيـست ،پـس
سوسياليسم چيست؟ برای پاسخ به اﯾن سؤال ،اول باﯾد به نقد اﯾده ھـا ،نظـرات و تعـارﯾف ِ راﯾـج
دربارۀ سوسياليسم بپردازﯾم و آن وقت روشن کنيم سوسياليسم چيست.
در بسياری از متون برنامه ای و سياسی جنبش کارگری اﯾران و جنبـش کـارگری بيـن المللـی،
تعرﯾف دقيقی از توليد سوسياليستی و سوسياليسم ارائه نمی شود .بعضی ھا سوسياليسم را با
مالکيت اجتماعی وسائل توليد تعرﯾف می کنند .اﯾن تعرﯾف ناقص اسـت ،چـون مالکيـت )و از جملـه
مالکيت اجتماعی ( ،ھمان گونه که مارکس به درستی می گوﯾـد کـه مالکيـت بيـان حقوقـی روابـط
توليدی است ،به تنھـائی تعرﯾـف دقيـق و کامـل روابـط توليـد نيـست و بـدون تعرﯾـف روابـط توليـد
سوسياليستی نه از شـيوۀ توليـد سوسياليـستی و نـه از سوسياليـسم در مجمـوع آن )ھمچـون
مجموعﮥ در ھم تنيده ای از اقتصاد ،سياست و فرھنگ( تعرﯾف درستی نمی تـوان ارائـه داد .نقطـﮥ
عزﯾمت در اﯾنجا ھم ،مانند تحليل جامعﮥ سرماﯾه داری ،باﯾد روابط توليدی باشد .بعضی ھا ی دﯾگـر
سوسياليسم را نظام اقتصادی ای می دانند که در آن استثمار نيست و ھرکس مطابق توانائی اش
برای جامعه کار و خدمت می کند و مطابق کارش از محصوالت و خدمات توليد شده در جامعـه بھـره
می گيرد .اﯾن تعرﯾف نيز ناقص است ،چون نقطﮥ عزﯾمتش شيوۀ توزﯾع است نه شيوۀ توليد .عـده
ای نيز سوسياليسم را ،تنھا با لغو کار ِ مزدی ،و ﯾا با لغو مالکيت خصوصی )وسائل توليد( و لغو کـار
مزدی ،تعرﯾف می کنند .اﯾن تعرﯾف نيز ناکافی است ،چون تنھا به جنبﮥ سلبی مـی پـردازد و جنبـﮥ
اﯾجابی در تعرﯾف توليد سوسياليستی در آن نيست )ﯾعنی می گوﯾد توليد سوسياليستی چه نيست
ولی نمی گوﯾد چه ھست(.
با درک چنين کمبودھائی ،و باالتر از آن شناخت انحرافاتی که درساختمان سوسياليـسم وجـود
داشته ،ما فکر می کنيم ،باﯾد تعرﯾفی از توليد سوسياليستی ارائه داد که مھم تـرﯾن وﯾژگـی ھـا و
تماﯾزات آن را به طور مثبت ﯾعنی اﯾجابی دربر بگيرد ،و بر اﯾن اسـاس » ،طـرح برنامـﮥ کمونيـستھای
اﯾران « ،شيوۀ توليد سوسياليستی را »توليد اجتماعا تنظيم شدۀ مولدان آزاد متحد با مالکيت
اجتماعی وسائل توليد و مديريت کارگری )"مديريت مولدان مستقيم"(« تعريف و تبيين می
کند.
اکنون می توان شعار جمھوری دموکراتيک شورائی را برحسب مفاھيم و مقوالت تشکيل دھنده
اش ،بررسی کرد .اﯾن شعار از سه مفھوم ترکيب شده ،تا بتواند به درستی ،نماد انقالب ِ در دستور ِ
مبارزۀ طبقاتی ِ کنونی در اﯾران باشد .اﯾن سه مفھوم ،جمھوری ،دموکراسی و شورا ھستند .الزم
نيست روی مفھوم جمھوری مکث کنيم ،چون ھمه می دانند اﯾن مفھوم ،ناظر بر حکومتی است که
بنياداً مغاﯾر با حکومت استبدادی ﯾا حکومت پادشاھی است و بر جمھور مردم بنا شده است .پس
اوال انقالب در دستور اﯾران باﯾد حکومتی را به وجود بيآورد که بر جمھور مردم مبتنی باشد .ثانيا اﯾن
حکومت ِ مبتنی بر جمھور مردم ،باﯾد دموکراسی باشد.
ما معنی اصلی دموکراسی را نوع ﯾا شکل معينی از حکومت جمھوری ميدانيم که در آن توده
مردم بر طبقات دارا حاکم اند .ارسطو به عنوان مخالف سر سخت دموکراسی ،در کتاب سياست،
دموکراسی را ھمين گونه تعرﯾف کرده است .لنين ھم در فصل  ٧کتاب دولت و انقالب ،می گوﯾد» :
دموکراسی شکلی از دولت است ،ﯾکی از انواع آن است .در نتيجه مانند ھر دولت دﯾگری عبارت
است از کاربرد سازمان ﯾافته و سيستماتيک قھر به ضد موجودات انسانی .اﯾن ﯾک جنبه است .اما
جنبﮥ دﯾگر دموکراسی به معنی پذﯾرش رسمی ] صوری [ برابری شھروندان ،حق برابر ھمه در تعيين
ساختار و ادارۀ دولت است .اﯾن امر به نوبﮥ خود با اﯾن واقعيت پيوند دارد که دموکراسی در مرحلﮥ
معينی از تکامل خود ،پرولتارﯾا را ھمچون طبقﮥ انقالبی به ضد سرماﯾه داری متحد می کند و اﯾن
امکان را به او می دھد تا ماشين دولتی بورژوائی حتی نوع جمھوری آن و ارتش دائمی ،پليس و
بوروکراسی را خرد و خاکشی کند و از صفحﮥ زمين محو سازد و سپس به جای ھمﮥ اﯾنھا ماشين
دولتی دموکراتيک تری را که ھنوز ماشين دولتی است در شکل توده ھای مسلح کارگر که به
شرکت ھمگانی در ميليشيای مردم تحول می ﯾابد جانشين نماﯾد.« .
تعرﯾف دموکراسی به عنوان نوعی از فرھنگ و اندﯾشه ،ﯾا آزادی ھای اجتماعی ،در فرمول
جمھوری دموکراتيک شورائی نقشی ندارد ھر چند که انقالب دموکراتيک به رھبری طبقﮥ کارگر باﯾد
فرھنگ و اندﯾشﮥ دموکراتيک و آزادی ھای اجتماعی را به گسترده ترﯾن وجه بسط دھد .باز تکرار می
کنيم که دموکراسی نوعی حکومت جمھوری است که در آن توده مردم بر طبقات دارا حاکم اند.
براساس انکشاف فعلی ِ مبارزۀ طبقاتی در اﯾران ،طبقﮥ کارگر نمی تواند از ھمان ابتدای انقالب
قدرت سياسی را به تنھائی در دست گيرد ،بلکه به رغم دلخواه ما و برطبق انکشاف معين سرماﯾه
داری و انکشاف مبارزۀ طبقاتی ،بخشھای دﯾگر توده ھای مردم ،در قدرت سياسی شرﯾک خواھند
بود و اﯾن نقش ِ ساﯾر توده ھای مردم ،از طرﯾق و از درون شوراھا اعمال خواھد شد .برای اﯾنکه
عمق مسألﮥ دموکراسی در اﯾن شعار مشخص شود ،باﯾد ببينيم که توده ھای مردم ،به جز طبقﮥ
کارگر ،شامل کدام طبقات و اقشار اجتماعی اند :اﯾن توده ھا به طور عمده شامل دھقانان خرد و
تودۀ پيشه ور روستائی و شھری و به طور کلی خرده بورژوازی شھری و روستائی اند .اﯾن توده ھا
اغلب صاحبان وساﯾل توليد خرد اند و بخشی از آنان حتی استثمارگران کوچک اند .اﯾن توده ھای
دھقانی و پيشه وری در جرﯾان انقالب سياسی در شوراھای دھقانی و پيشه وری متشکل خواھند
شد و نماﯾندگانی از خود به کنگرۀ سراسری شوراھا خواھند فرستاد .بالطبع اﯾن نماﯾندگان حافظ و
مدافع منافع اﯾن توده ھا خواھند بود )منافعی که لزوماً با منافع طبقﮥ کارگر ﯾکی نيست( .ﯾکی از
مسائل بسيار مھم انقالب ،نوع روابط اﯾن توده ھا و طبقﮥ کارگر با ﯾکدﯾگر است .مسأله اﯾن است که

آﯾا پرولتارﯾا می تواند سياستی را به پيش برد که درعين پيش برد اھداف انقالبی خود و
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گذر از سرماﯾه داری به سوسياليسم ،اﯾن توده ھا را نيز ھمراه خود داشته باشد ﯾا نه .تجربﮥ تارﯾخی ِ انقالب ھای روسيه و چين
نشان می دھند اگر مناسبات پرولتارﯾا و اﯾن توده ھا مخدوش و تيره شود ،مشکالت عظيمی در مقابل پيشبرد انقالب سياسی به
انقالب اجتماعی به وجود خواھند آمد.
اکنون پرسشی که پيش می آﯾد اﯾن است که آﯾا می توان در ھمان ابتدای انقالب ،اﯾن تودۀ وسيع ِ شرﯾک در قدرت سياسی را ،از
وساﯾل توليد خردش خلع ﯾد کرد و اﯾن وساﯾل را به مالکيت اجتماعی درآورد؟ بر طبق کدام تحليل اقتصادی چنين کاری به نفع انقالب و
اقتصاد کشور است؟ آﯾا بجای خلع ﯾد از اﯾن توده ھای کثير و راه انداختن حمام خون ،نمی توان اﯾن توده ھا را به مرور به خوبی ھای
اجتماعی توليد جمعی ﯾا تعاونی جلب کرد ،و به آنان نشان داد که توليد ِ کالن ِ تعاونی ،به خاطر صرفه جوئی در زمان ،که جوھر
اقتصاد است ،رفاه و آساﯾش بسيار بيشتری را برای اﯾن توده ھا به ارمغان می آورد؟ بگذارﯾد در اﯾن رابطه نظر مارکس را از اثرش به نام
» نظری کلی بر کتاب دولت گرائی و آنارشی ِ باکونين « نقل کنيم .مارکس می گوﯾد:
»  ...ھر جا دھقان به عنوان مالک خصوصی به شکل توده ای ]وسيع [ وجود دارد ،ھر جا اﯾن توده ،اکثرﯾت کمابيش چشمگيری را
تشکيل می دھد ،ھمچون کشورھای اروپای غربی قاره ای که در آنھا دھقان ھنوز ناپدﯾد نشده و مانند انگلستان به کارگر کشاورزی
تبدﯾل نشده است ﯾکی از حاالت زﯾر رخ خواھد داد :ﯾا دھقان مانع انقالب ،ھر انقالب کارگری خواھد شد و آن را به شکست خواھد
کشاند ،ھمان گونه که در فرانسه اﯾن کار را کرد ،ﯾا پرولتارﯾا ) زﯾرا دھقان ِ مالک ،پرولتر نيست ،و حتی اگر شرائط ] زندگی [ او پرولتری
باشند خود را پرولتر نمی داند ( به عنوان حکومت باﯾد اقداماتی به عمل آورد که در آن دھقانان بھبود سرﯾع وضعيت خود را ببينند و به
انقالب جلب شوند ،اقداماتی که دست کم امکان ِ تسھيل ِ گذار از مالکيت خصوصی زمين به مالکيت اشتراکی را فراھم سازند؛ به
طوری که دھقانان براساس توافق خود و به دالئل اقتصادی ،اشتراکی شدن زمين را بپذﯾرند .پرولتارﯾا نباﯾد بر سر دھقان بزند ،مثال ً با
اعالم لغو حق ارث ﯾا الغای مالکيت او .الغای مالکيت ھنگامی ممکن است که کشاورز ِ سرماﯾه دار ِ موجر ِ زمين ،دھقانان را بيرون
انداخته باشد ،و ﯾا در جائی که کشتگر حقيقی ،مانند کارگر شھری ،کارگر مزدی و پرولتر حقيقی است و بنابراﯾن مستقيماً و نه به
شکل غير مستقيم با کارگر شھری دارای منافع مشترک است .با اﯾن ھمه ،مالکيت خرد بر زمين ،با توسعﮥ زمين دھقانان از طرﯾق
صرفاً الحاق زمين ھای امالک بزرگ به دھقانان ،که مضمون مبارزۀ انقالبی باکونين است ،نباﯾد تقوﯾت گردد.« .
اکنون سؤال اﯾن است که اگر در شراﯾط کنونی ،انقالب سياسی به رھبری طبقﮥ کارگر در اﯾران رخ دھد آﯾا لغو ھرگونه مالکيت،
ھمان گونه که مارکس می گوﯾد ،اﯾن توده ھای بزرگ را به دشمنان انقالب تبدﯾل نخواھد کرد و انقالب را به شکست نخواھد کشاند؟
بی تردﯾد ما مخالف ھرگونه مالکيت بر وساﯾل توليد ھستيم ،چه اﯾن وسائل توليد بزرگ باشند و چه کوچک .اما می دانيم که لغو
مالکيت وساﯾل توليد خرد ،و برقراری کامل مالکيت اجتماعی ،زحمتکشان غير پرولتر را به ضد طبقﮥ کارگر به شورش ،مقاومت و کار
شکنی به ضد اھداف انقالب ،برمی انگيزد .ما در عين مخالفت با ھرگونه مالکيت وساﯾل توليد ،طالب چنين اتفاقاتی نيستيم و فکر می
کنيم می توان اﯾن توده ھا را ھمراه و به کمک رشد توليد ،به مرور به عنوان تودۀ کارگر ﯾا مولدان آزاد تعاونی ھای کشاورزی ،تغيير
ھوﯾت داد ،تا زمينﮥ انقالب اجتماعی پرولتارﯾا به طور عينی و با اطمينان به پيروزﯾش فراھم شود.
ممکن است گفته شود رشد سرماﯾﮥ جھانی و رشد سرماﯾه در اﯾران ،باالخره موجب صنعتی شدن اﯾن کشور خواھد شد ،و در
نتيجه ترکيب طبقاتی جمعيت و انکشاف مبارزۀ طبقاتی را تغيير خواھد داد .اگر بقای شيوۀ توليد سرماﯾه داری در اﯾران به درازا بکشد و
تضاد بين روابط توليدی مسلط سرماﯾه داری و روبناھای سياسی و حقوقی در چھارچوب نظام سرماﯾه داری حل شود ،ما منکر اﯾن
امکان نيستيم .اگر رژﯾم جمھوری اسالمی اﯾران بدون ﯾک انقالب کارگری از بين برود و قدرت دولتی به ﯾک قدرت دولتی متعارف سرماﯾه
داری تبدﯾل شود ،اقتصاد اﯾران از ﯾک اقتصاد عقب مانده ،به ﯾک اقتصاد صنعتی تبدﯾل شود ،با انکشاف جدﯾد مبارزۀ طبقاتی ،انقالب در
آن زمان ممکن است انقالبی سياسی با ماھيت سوسياليستی باشد .ﯾعنی طبقﮥ کارگر به تنھائی بتواند قدرت دولتی را به دست
بگيرد و به خاطر ِ پاﯾﮥ اقتصاد ِ صنعتی کشور ،بتواند از ھمان آغاز در راه رسيدن به سوسياليسم ،مالکيت اجتماعی وساﯾل توليد را
برقرار کند .اما انقالب سياسی در دستور امروز اﯾران ،ھنوز چنين انقالبی نيست.
اکنون که توضيح دادﯾم مفھوم اصلی دموکراسی چيست و در فرمول جمھوری دموکراتيک شورائی اﯾران چه نقش و اھميتی
دارد .خوب است ببينيم در ھمين رابطه لنين چه می نوﯾسد .او در » انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد « می نوﯾسد:
» استثمارگران را می توان ،در جرﯾان قيامی پيروزمندانه ،در مرکز و ﯾا شورشی در ارتش ،شکست داد .اما جز در مواردی بسيار
نادر و وﯾژه ،استثمارگران را در ﯾک ضرب نمی توان نابود کرد .مصادرۀ ھمﮥ زمينداران و سرماﯾه داران ﯾک کشور ،به ھر اندازه ای که
باشد ،در ﯾک ضرب ممکن نيست .افزون براﯾن ،مصادره به تنھائی ،ھمچون عملی قانونی ﯾا سياسی ،مسأله را در دراز
مدت حل نمی کند ،زﯾرا باﯾد به طور واقعی از زمينداران و سرماﯾه داران خلع ﯾد کرد و به جای مدﯾرﯾت آنان در کارخانه ھا
و امالک ،مدﯾرﯾتی دﯾگر ،مدﯾرﯾت کارگران را به طور واقعی جانشين کرد .بين استثمارگران – که طی نسل ھا ،به علت
تحصيالت ،شرائط زندگی ِ توانگرانه ،و عادات ،ھميشه سر بوده اند – و استثمار شدگان ،که اکثرﯾت شان حتی در پيشرفته ترﯾن و
دموکراتيک ترﯾن جمھوری ھای بورژوائی ،جمعيتی فرورانده ،عقب مانده ،نادان ،مرعوب و پراکنده اند ،برابری نمی تواند وجود داشته
باشد .طی مدتی طوالنی ،پس از انقالب ،استثمارگران به نحوی اجتناب ناپذﯾر ،از ﯾک رشته برتری ھای مھم عملی برخوردار خواھند
بود :آنان ھنوز پولدار خواھند بود )زﯾرا الغای پول ﯾکباره ممکن نيست(؛ اموال منقولی خواھند داشت که غالباَ قابل مالحظه است؛ آنھا
ھنوز پيوندھا و روابط گوناگون ،عادات سازماندھی و مدﯾرﯾت ،دانش " اسرار" )سنت ھا ،روش ھا ،وسائل و امکانات( مدﯾرﯾت ،تحصيالت
عالی ،روابط نزدﯾک با پرسنل فنی ِ◌ِ سطح باال )که مانند بورژواھا زندگی و فکر می کنند( ،تجربﮥ باالی غير قابل مقاﯾسه ای در فنون
جنگی )و اﯾن بسيار مھم است( و غيره و غيره خواھند داشت.
اگر استثمارگران تنھا در ﯾک کشور شکست بخورند – و البته نوعاَ چنين است ،زﯾرا انقالب ،ھمزمان در چند کشور ،استثنای نادری
است – آنان ھنوز به خاطر اﯾنکه پيوندھای بين المللی استثمارکنندگان بسيار زﯾاد است از استثمارشدگان ،قوی ترند .اﯾن امر که
استثمارشدگان ِ عقب مانده ،از دھقانان متوسط ،پيشه وران و توده ھای مشابه ،ممکن است از استثمارگران پيروی کنند و در عمل
می کنند در ھمﮥ انقالباتی که تاکنون رخ داده از جمله در کمون ]پارﯾس[ به اثبات رسيده است )زﯾرا در ميان نيروھای ورسائی ھا
پرولترھائی ھم وجود داشتند که کائوتسکی بسيار دانشمند " فراموش کرده است " (« )تأکيد از ماست(.
لنين در آغاز فصل  ٢کتاب دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقالب دموکراتيک ) (١٩٠۵پس از اشاره به قطعنامﮥ کنگرۀ سوم حزب
سوسيال دموکرات کارگری روسيه که مضمون اصلی آن عبارت بود از ضرورت شرکت پرولتارﯾا و حزب او در حکومت موقت انقالبی ) و ﯾا
در دﯾکتانوری دموکراتيک انقالبی کارگران و دھقانان که از دﯾد لنين ھمان معنی را داشت( می نوﯾسد:
» سرانجام ،متوجه می شوﯾم که قطعنامه ]کنگرۀ سوم[ با تبدﯾل اجرای برنامﮥ حداقل به وظيفﮥ حکومت موقت انقالبی ،اﯾده ھای پوچ
و نيمه آنارشيستی دربارۀ تحقق بخشيدن فوری به برنامﮥ حداکثر و تسخير قدرت برای انقالب سوسياليستی را از ميان بر می دارد
]حذف می کند[ .درجﮥ تکامل اقتصادی روسيه )که شرطی عينی است( و درجﮥ آگاھی طبقاتی و تشکل توده ھای وسيع پرولتارﯾا )که
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شرطی ذھنی است و پيوندی ناگسستنی با شرط عينی دارد( رھائی کامل فوری طبقﮥ کارگر را ناممکن می سازند .تنھا نا آگاه ترﯾن
اشخاص می توانند سرشت بورژوائی انقالب دموکراتيکی را که اکنون رخ می دھد نادﯾده بگيرند؛ تنھا ساده لوح ترﯾن خوش بينان می
توانند فراموش کنند که توده ھای وسيع کارگر از اھداف سوسياليسم و روش ھای دست ﯾابی بدان چه اندازه کم اطالع دارند .ما
ھمگی اعتقاد دارﯾم که رھائی کارگران تنھا به دست خود کارگران صورت می گيرد؛ انقالب سوسياليستی بدون آگاھی طبقاتی و
تشکل توده ھا و آموزش و تربيت آنھا در مبارزه ای آشکار با تمام بورژوازی ،نمی تواند مطرح باشد .پاسخ به اعتراض آنارشيستی مبنی
بر اﯾنکه ما انقالب سوسياليستی را به تعوﯾق می اندازﯾم اﯾن است که ما انقالب سوسياليستی را به عقب نمی اندازﯾم بلکه نخستين
گام به سمت آن را در تنھا راه ممکن ﯾعنی از طرﯾق جمھوری دموکراتيک بر می دارﯾم .ھرکسی که بخواھد از راه دﯾگری جز دموکراسی
سياسی به سوسياليسم دست ﯾابد ناگزﯾر به نتاﯾجی پوچ و ارتجاعی ھم از نظر اقتصادی و ھم سياسی خواھد رسيد .اگر کارگری در
لحظﮥ معينی از ما بپرسد چرا نباﯾد سرراست برنامﮥ حداکثر خود را اجرا کنيم ما با نشان دادن اﯾنکه تا چه اندازه توده ھائی که تفکر
دموکراتيک دارند ھنوز از سوسياليسم بدورند ،اﯾنکه تضادھای طبقاتی ھنوز تکامل نيافته اند و اﯾنکه پرولترھا ھنوز تا چه حد بی
سازمان اند پاسخ می دھيم .صدھا ھزار کارگر را در سراسر روسيه سازمان دھيد ،ھمدلی و ھواداری ميليون ھا نفر را به برنامﮥ ما
جلب کنيد! بکوشيد اﯾن کار را بدون عبارت پردازی پر سر و صدا و توخالی آنارشيستی انجام دھيد .ﯾکباره متوجه خواھيد شد که برای
دستيابی به اﯾن سازماندھی ،برای بسط اﯾن روشنگری سوسياليستی ما باﯾد به کامل ترﯾن درجﮥ ممکن از اصالحات دموکراتيک دست
ﯾابيم«.

مفھوم دﯾگری که در فرمول جمھوری دموکراتيک شورائی نقش اﯾفا می کند مفھوم شوراست .شورا ﯾک نظام سياسی وﯾژه است که از طرﯾق آن،
قدرت دولتی کارگران ﯾا توده ھای مردم ،به بھترﯾن وجه ،می تواند اعمال شود .اﯾن نظام ﯾا ساختار سياسی ،با نظام پارلمانی ،در جمھوری ھای
بورژوائی نزدﯾکی و شباھت ندارد .در واقع شورا به مثابﮥ قدرت سياسی ،ھمان مفھومی است که مارکس از کمون پارﯾس در کتاب جنگ داخلی در
فرانسه ارائه می دھد .اﯾن قدرت ﯾا نظام سياسی ،که به بھترﯾن وجه منافع کارگران و ساﯾر توده ھای زحمتکش را تأمين می کند ،ھرچند با شيوۀ
توليد سوسياليستی و اھداف سياسی طبقﮥ کارگر کامال ً سازگار است ،اما برخاسته از شيوۀ توليد سوسياليستی نيست و ضرورتاً از بطن مبارزات
پرولتری به وجود نيامده و درست به ھمين دليل است که شوراھای دھقانی و کال ً شوراھای زحمتکشان غير پرولتری می توانند وجود داشته باشند.
لنين در کنگرۀ دوم انترناسيونال سوم ،حتی از سازماندھی جنبش شورائی در کشورھای غير سرماﯾه داری حرف می زند .او می گوﯾد... » :
اکنون ﯾکی از وظائف ما عبارت است از اندﯾشيدن به چگونگی شالوده رﯾزی سازماندھی شورائی در کشورھای غير سرماﯾه داری ،تشکيل شوراھا در
چنان ممالکی امکان پذﯾر است؛ شوراھای آنجا ،نه شوراھای کارگری ،بلکه شوراھای دھقانی و ﯾا زحمتکشان خواھد بود « او باز در ادامﮥ سخنان
خود می گوﯾد » جنبش شورائی در بين خلق ھای سراسر شرق ،سراسر آسيا و تمام مستعمرات آغاز شده است ) « .مجموعﮥ آثار لنين ج  ٣١ص
 ٢٣١نشر باکو آذر شھر(.
آن ارگانی که روابط بين شوراھا را تنظيم می کند ،کنگرۀ سراسری شوراھا ،به مثابﮥ عالی ترﯾن مرجع قدرت سياسی در کشور است و نه
مجلس مؤسسان .مجلس مؤسسان مجلسی است برای تدوﯾن قانون اساسی جمھوری ھای پارلمانی .مجلس مؤسسان برمبنای تفکيک قوۀ قانون
گذاری و قوۀ مجرﯾه ،قانون اساسی ای را تدوﯾن می کند که معموال برای تغيير اﯾن قانون اساسی ،توده ھای مردم دست به شورش و انقالب می
زنند .اما کنگرۀ سراسری شوراھا ،می تواند بندھای کھنﮥ قانون اساسی ﯾا خود قانون اساسی ِ کھنه شده را تغيير دھد .در نظام سياسی شورائی،
برخالف مجلس مؤسسان ﯾا پارلمان ،نماﯾندگان ،برای ﯾک دوره به طور ثابت ،انتخاب نمی شوند ،بلکه ھر وقت انتخاب کنندگان اراده کنند قابل عزلند.
نماﯾندگان شرکت کننده در شوراھای پاﯾه به طور مستقيم با رأی طبقاتی ِ حوزۀ کار و زندگی خودشان انتخاب می شوند ،ﯾعنی ﯾک کارگر توسط
کارگرانی که مستقيماً با او ارتباط دارند به نماﯾندگی شورای پاﯾﮥ خود انتخاب می شود و ﯾک دھقان توسط دھقانانی که او را به طور مستقيم می
شناسند برای شورای دھقانی ِ پاﯾه ،انتخاب می شود .ھيچ کدام از اﯾنھا ،با رأی شھروندان در ﯾک انتخابات عمومی برگزﯾده نمی شوند .اﯾن فقط
بوروکراسی دولتی ،بوروکراسی قوۀ مجرﯾه نيست که خود را باالتر از ھر نوع کنترلی از سوی تودۀ مردم می داند .نماﯾندگان منتخبی که در مجلس
مؤسسان ﯾا پارلمان می نشينند ،به خاطر اﯾنکه دورۀ نماﯾندگی شان تثبيت شده است ،خود را آزاد از کنترل انتخاب کنندگان خوﯾش و منافع آنان می
شناسند .به اﯾن دليل نماﯾندگان مجلس مؤسسان ﯾا پارلمان ،بيانگر ارادۀ توده ھای مردم نيستند .به قول مارکس » دولت ،فقط تا زمانی ،در شراﯾط
سالم قرار دارد که قانون بيانگر آگاھانﮥ ارادۀ مردم باشد و بنابراﯾن با ارادۀ مردم و توسط آنھا به وجود آﯾد « .به نظر ما تنھا دموکراسی شورائی بيانگر
آگاھانﮥ ارادۀ تودۀ مردم است و بنابراﯾن تودۀ مردم در حکومت با خود در تناقض نخواھند افتاد .در نظر ما حتی دموکراسی شورائی آخرﯾن کالم
سياست نيست ،مسأله اﯾن ھم ھست که دموکراسی شورائی باﯾد به جامعه فرصت دھد که نھادھا و ارگانھای بسيار متنوع را برای دفاع از خود و
برای پيشبرد شراﯾط زندگی و آزادی فکری تودۀ مردم ،حتی در برابر دولت شورائی به وجود آورد .در فرمول جمھوری دموکراتيک شورائی ،با پذﯾرش
نظام سياسی شورائی ،ظرفيت ھای طبقﮥ کارگر برای انطباق قدرت سياسی با شيوۀ توليد سوسياليستی ،جای بزرگی در نظر گرفته شده و به
اﯾن لحاظ فرمولی است آﯾنده نگر.

انجام ھر کاری به فراھم بودن شرائط و وسائل آن کار بستگی دارد .کار مھم و عظيمی مانند ﯾک انقالب سياسی ،و از آن مھم تر
انقالب اجتماعی ،ھم به فراھم بودن شرائط عينی اﯾن انقالب ھا ،و ھم به فراھم بودن شرائط ذھنی آنھا بستگی دارد .برای انجام
انقالب سوسياليستی ،تنھا اعتقاد به آن کافی نيست ،اﯾن انقالب ،به وجود صدھا ھزار کارگر نياز دارد که آموزش ھای سوسياليستی
دارند .اﯾن کارگران باﯾد در شوراھا ،به مثابﮥ نظام سياسی حاکم ،شرکت داشته باشند و اداره کننده و مجری امور کشور ،قدرت دولتی
و پيشبرد سوسياليسم باشند.
در پاﯾان ،کل اﯾن بحث را می توان در  ۴نکته اساسی زﯾر جمعبندی نمود:
 - ١انقالب سوسياليستی کار ِ توده ھای ميليونی آگاه طبقﮥ کارگر به منافع طبقاتی خود است و اﯾن کارگران باﯾد در سازمانھای
مختلف پرولتری )مانند حزب کمونيست ،سندﯾکاھای مستقل کارگری ،شورا ،کميتﮥ کارخانه و غيره( متشکل شده باشند.
 – ٢ھمدلی و ھواداری ميليونھا زحمتکش غير استثمارگر ِ غير پرولتر از برنامﮥ سوسياليستی برای استقرار شيوۀ توليد
سوسياليستی شرط الزامی پيروزی انقالب سوسياليستی است.
 – ٣پرولتارﯾا برای انقالب سوسياليستی به عالی ترﯾن دموکراسی نياز دارد و اﯾن دموکراسی را ھيچ کس بھتر از خود کارگران و
توده ھای زحمتکش غير پرولتری نمی توانند فراھم کنند :ﯾعنی در اﯾران ،انقالب دموکراتيک به رھبری طبقﮥ کارگر با اﯾجاد جمھوری
دموکراتيک شورائی ،برای ھموار کردن راه در گذار به انقالب سوسياليستی ،ھمچون انقالب اجتماعی ،ﯾک ضرورت است.
 – ۴تالش برای سازماندھی انقالب دموکراتيک به رھبری طبقﮥ کارگر نه تنھا به معنی به عقب انداختن انقالب سوسياليستی نيست ،بلکه تنھا
راه ،برای گذار به آن است.

 ٣٠آذر  ٢٠ ،١٣٨٧دسامبر ٢٠٠٨
بھروز فرھيخته

www.aazarakhsh.org

azarakhshi@gmail.com
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ﻣﺎ و ﺟﺎﻓﻚ )(4

درك ﻣﺎ از اﺳﺘﻘﻼل ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ
....
ج – تاکتيک ھا
تا اﯾنجا گفتيم که از نظر ما ،مھمترﯾن گامی که انقالبيون کمونيست باﯾد در جھت اﯾجاد استقالل طبقاتی کارگران بردارند ،تشخيص و تبيين استراتژی
مستقل اﯾن طبقه در شراﯾط مشخص تارﯾخیِ جامعه مورد نظر است .امری که از طرف کمونيست ھا ،پس از حزب اشـتراکيون اکـثرﯾون در سـالھای
اوليه یِ پس از انقالب مشروطه ترک گشت .ھمچنين ،گفتيم که اﯾن استراتژی مستقل در اﯾن مقطع از تارﯾخ جامعه یِ اﯾرانـی ،سـرنگونی حکومـت
سرماﯾه داری جمھوری اسالمی از طرﯾق انقالبی دمکراتيک و جاﯾگزﯾنی آن با حکومت جمھوری شوراﯾی است .اما ،صرف انجام اﯾن وظيفه ،استقالل
طبقه کارگر حاصل نگشته ،بلکه برداشتن قدم ھای دﯾگری تا تأمين آن ضروری است.
در اﯾنجا است که وظاﯾف انقالبيون کمونيست از داﯾره محدود خود در آمده و در ارتباط با طبقه کارگر قرار می گيرد .طبقه کارگر بواسطه یِ روابط موجود
در توليد سرماﯾه داری ،از ﯾکطرف ،تنھا طبقه ای است که با مبارزات خود عليه اﯾن نظام می تواند به آلترناتيو حکومتی در مقابل حکومت سرماﯾه داری
عينيّت بخشد .اما ،از طرف دﯾگر ،طبقه کارگر بواسطه یِ ھمين روابط ،دچار از خود بيگانگی ای گشته که او را از نقش تارﯾخی اش غافل می کنـد.
اﯾن »از خود بيگانگی« )الينيشن  ( Alienationگو اﯾنکه برخاسته از طلسم کاال ) ( Fetishismاست ،اما بـدان خالصـه نمـی شـود .سـرماﯾه داران و
حکومت ھای سرماﯾه داری و روشنفکران ليبرال ،برای حفظ عدم آگاھی طبقه کارگر به نقش تارﯾخی اش از ھيچ ھزﯾنه و دروغ و توطئه ای فرو گذاری
نمی کنند .رواج دﯾدگاه اکونوميستی در ميان فعاالن کارگری ،در اثر تبليغات آگاھانه بورژوازی و تأثير آن در رھبران نا آگاه طبقه کارگر حاصل شده است.
بورژوازی بصورتِ آگاھانه خواھانِ حفظ نا آگاھی طبقه کارگر بوظيفه و توان تارﯾخی اش است .آنھا قرن ھاست که با به کار گرفتن سياست »چماق و
ھوﯾج « ،ﯾعنی سرکوبِ وحشيانه یِ مبارزات و مبارزان و احزاب سياسی طبقه کارگر ،و عقب نشينی ھـای مقطعـی در مقابـل خواسـته ھـای صـرفاً
اقتصادی آن ،فضایِ الزم برای نفوذ اکونوميسم در ميان فعاالنِ کارگری را بوجود آورده اند .بخصوص ،پس از پيروزیِ انقـالب اکتـبر  ،1917و توسـعه یِ
روحيه انقالبی کارگران جھان ،درست در زمان نياز اردوگاه سرماﯾه به اﯾجاد ثبات جھانی در روابط امپرﯾاليستی اش ،باعث تشدﯾد بحران ناشی از نياز
توسعه طلبانه سرماﯾه شد و ساختار دولتی کردن سرماﯾه و عقب نشينی تارﯾخی در آن مقطع را به دولت ھای رفاه ،ناگزﯾر ساخت .متأسفانه اﯾن
تغيير استراتژی ،با نفوذ نظام سلسه مراتبی )بوروکراسی( در احزاب کارگری و انتقال قدرت حزبی در جمع ھـای کوچـک غـير انتخـابی ماننـد »اداره
سياسی « )پوليت بورو( ،و انتقال قدرت سياسی در حکومت شوراھای روسيه ،از بدنه جامعه و شوراھا به درون حزب ،و بازسازی روابـط و حاکميّـت
بورژوازی در جامعه ی شوروی ،ھمزمان شد .با در نظر گرفتن نقش رھبری حزب بلشوﯾک در انترناسيونال سوم و دگر دﯾسی آن در اواخر دھه بيست
قرن بيستم ) 1925تا  ،(1930تمامی اﯾن احزاب بسوی سياست سازش و تبليغ ناسيوناليسم و اکونوميسم روی آوردند و باعث شدند تا چنين دﯾدگاهِ
»از خود بيگانه یِ« طبقه کارگر بصورت گسترده ای نشر و در ميانِ فعاالن طبقه کارگر نفوذ کرده و تا به امروز ثبات ﯾابد.
پس قدم بعدی اﯾکه انقالبيون کمونيست در جھتِ اﯾجاد استقالل طبقاتی کارگران باﯾد بردارند ،مبارزه عليه اﯾن از خـود بيگـانگی و زدودنِ آن از ميـان
فعاالن و توده ھایِ کارگران است .بدﯾن ترتيب ،روند تأمين استقالل طبقاتی کارگران ،جدا از روند خودآگاھی اﯾشان به نقـش تـارﯾخی ،اسـتراتژی و
تاکتيک طبقاتی خود نيست .بر اﯾن مبناست که انقالبيون کمونيست در برنامه خود برای تحقق انقالب پرولتری و استقرار حکومت شوراھا ،باﯾد تاکتيک
ھای مناسبی را اتخاذ نماﯾند .بخش سوم »منشور پيشنھادی برای وحدت کمونيست ھای اﯾران« به اﯾن امر )تاکتيک ھا( اختصاص داده شده است
که ما حصل آن » نفی و طرد ھر گونه سياست بورژوازی و ليبراليسم برای پيشبرد مبارزه انقالبی عليه حکومت سرماﯾه داری« است .البتـه در اﯾـن
مورد ھم ما ھيچگونه نو آوری ای نکرده اﯾم و تعيين اﯾن تاکتيک را بر مبنایِ تجربه یِ موفق انقـالب اکتـبر  1917و تاکتيـک حـزبِ آنزمـان کمونيـست
بلشوﯾک و تبليغاتِ لنين قرار داده اﯾم.
ھمانطور که بارھا اشاره کرده اﯾم ،طبقه کارگر از نقش طبقاتی خود در جرﯾان مبارزات روزمره و انقالبی عليه نظام و حکومت سرماﯾه داری آگـاه مـی
گردد .در بخش سوم از »منشور پيشنھادی برای وحدت کمونيست ھای اﯾران« آمده است:
»تاکتيک:
شراﯾط وﯾژه رشد سرماﯾه داری در اﯾران و متعاقبا شکل متمرکز و استبداد حکومتی آن باعث گشته تا بخشی از سـرماﯾه داران بوﯾـژه سـرماﯾه داران
صنعتی و خرده بورژوازی از مراکز ثروت و قدرت دورمانده و به ھمين علت خواھان تغيير ھيئت حاکمه کنونی و جاﯾگزﯾنی آن با الگوی متعادلی از ھـرم
ليبرالی قدرت گردند تا مانع فروپاشی ساختار قدرت سياسی و تغييرات بنيادﯾن در روابط و مناسبات توليدی و کال نظام و شيوه ی توليد سرماﯾه داری
شوند .اﯾن بورژوازی ليبرال-رادﯾکال که نماﯾنده سياسی بورژوازی دورمانده از قدرت است ،بيش از آنکه با حکومت استبدادی خصومت داشته باشد ،از
اوج مبارزات توده ای و انقالب کارگران وحشت داشته و سعی دارند که برای گمراھی آنان چھره ای انقالبی گرفته و شعارھای پرولتارﯾـا را بـا حـذف
محتوای انقالبی و جاﯾگزﯾنی محتوای سازشکارانه و ليبرالی ،در جھت منافع خود به تصرف درآورده و مبارزات اﯾشان را به کانال ھای مورد کنترل خـود
منحرف کنند تا از اﯾن تواناﯾی مبارزاتی ،در جھت چانه زنی با دﯾگر جناح ھای طبقه حاکم و سرماﯾه داری جھانی ،برای بدست آوردن سھم بيشتری از
حاصل استثمار کارگران و چپاول منابع مردمی ،استفاده کنند .نتيجتا:
الف -تاکتيک کنونی پرولتارﯾای اﯾران ،افشای عملکرد و طرد ھر نوع سياست سازشکارانه و خط مشی ھای رفرميستی-بورژواﯾی است که نھادھـا و
سازمان ھای بالقوه انقالبی مردمی را از اھداف و استراتژی کمونيستی طبقه کارگر به جھت منافع بورژوازی و حکومتش سوق می دھند.
ب -اﯾن مھم از طرﯾق تبليغ و تروﯾج سوسياليسم علمی و اھداف کوتاه مدت و درازمدت پرولتارﯾای انقالبی و سازماندھی مبارزات طبقاتی پرولتارﯾـا و
جنبش ھای اجتماعی توسط کمونيست ھا و تشکيل ھسته ھای کمونيستی در سراسر جامعه اﯾران ،در مراکز شـغلی و محـالت سـکونتی ،بـرای
اعمال رھبری حزب طبقه کارگر بر کليه ی جنبش ھای اجتماعی و سمت دادن آن ھا به تحقق اھداف و شعارھای استراتژﯾک و ھدف نھاﯾی جنبـش
پرولتری قابل اجرا می باشد.
ج -ھمچنين کمونيست ھای اﯾران با قرائت ھای خرده بورژوازی از انقالب ،که گوﯾا "نماﯾندگان" جدا از طبقه ی کارگر بصورت مستقيم و بـدون مبـارزه
طبقاتی آگاھانه ،ھدفمند و سازمان ﯾافته طبقه ی کارگر می توانند به اھداف نھاﯾی و استراتژﯾک طبقه کارگر دست ﯾابند ،مرزبندی داشته و اﯾشان را
از ميان خود طرد می کنند.
د -ھمچنين کمونيست ھا با تاکيد بر ناگزﯾری استفاده از روش قھرآميز و مسلحانه توسط طبقه کارگر بـرای شکـستن مقاومـت حکومـت بـورژوازی و
تسليح توده ھا و تشکل آنھا در سازمان ھای مسلح داوطلبانه در زﯾر فرماندھی مستقيم حکومت شوراﯾی ،از ھرگونـه توھمـی نـسبت بـه تاکتيـک
مسلحانه چرﯾکی و ﯾا ترورﯾستی که زﯾر لوای "شکستن دﯾکتاتوری و استبداد" و ﯾا "به حرکت در آوردن توده ھا" مطرح می گردند ،مرزبندی داشـته و

مبلغين و مجرﯾان چنين تاکتيکی را از ميان خود طرد می کنند«.
پس بدﯾن ترتيب ،اﯾن وظيفه یِ انقالبيون کمونيست در ھسته ھا و کميته ھای کمونيستی است که در تجمعـات و تـشکالتِ کـارگری ،از ھـر نـوع،
شرکت کرده و در جرﯾان روز مبارزات اﯾشان ،آنان را با نقش تارﯾخی خود آگاه سازند و در پيشبرد ھمين مبارزات ،تجاربِ گرانقدر و پيروزمندانه یِ طبقه
کارگر را در اتخاذ راه ھا و روش ھایِ متنوع انتقال دھند .از لحاظ سياسی ،اﯾن بدان معناست که در جرﯾان مبارزه یِ طبقاتی کارگران عليه سـرماﯾه
داری ،کليه سياست ھا ،راه ھا و روش ھاﯾی را که بورژوازی برای منحرف کردنِ اﯾن مبارزات و اذھانِ کارگران از منافع و اھدافِ طبقاتی شان ،طراحی و
تبليغ می کند را پيگيرانه افشاء کرده و نماﯾندگانِ فکریِ اﯾشان را در ميانِ کارگران منزوی سازند.

ادامه دارد ....
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاي دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﺎرﮔﺮان واﮔﻦ ﭘﺎرس
در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و سنوات معوقه و به دنبال نھمين تجمع در طول سال جاری کارگران شرکت واگن پارس اراک دست به اعتصاب غذا
زدند و اعالم کردند درصورتی که پاسخی به درخواست ھاﯾشان داده نشود“ مسيرھای منتھی به اﯾن کارخانه را مسدود خواھند کرد”.
به گزارش اﯾلنا از اراك ،کارگران اﯾن شرکت در محوطه ورودی واگن پارس و به رغم ممانعت مسوولين شرکت از تجمع آنان به دليل حضور گروھی از
قزاقستان در شرکت ،اجتماع کرده و با شعارھای »…..حيا کن -کارخانه را رھا کن«» ،ﯾا ﷲ ﯾا ﷲ به فرﯾاد ما برس« فرﯾاد اعتراض خود را بر آن
چندﯾنبار به گوش مسووالن رساندند.
محمدرضا مداحی ناﯾبرئيس شورای اسالمی کار اﯾن شرکت نيز ضمن انتقاد از بیتوجھی مسوولين استان به مشکالت صنفی کارگران گفت” :عدم
پرداخت  75روزی حقوق معوقهھای ماهھای قبل ،بیتوجھی به پرداخت سنوات بازنشستگان و عدم پرداخت مبلغ بازنشستگی به تامين اجتماعی
موجب شد تا کارگران اﯾن شرکت برای نھمينباردر طول  6ماھه سال جاری فرﯾاد اعتراض خود را بلندکنند”.
مداحی گفت” :با توجه به ورود گروھی از کشور قزاقستان برای بازدﯾد شرکت مدﯾران و مسوولين شرکت سعی در متفرق ساختن كارگران را داشتند
که به ھمين دليل کارگران با تجمع در مقابل سالن غذاخوری دست به اعتصاب غذا زدند”.
وی تصرﯾح کرد” :تا زمانی که مسوولين و نماﯾندگان استان و مدﯾران شرکت به وعدهھا و تعھدات خود عمل نکنند دست از اعتصاب غذا نخواھيم
کشيد”.مداحی با اشاره به تذکر قبلی کارگران در رابطه با بستن جاده ورودی به اراک گفت “:اﯾنباردر انجام اﯾن امر مصمم ھستيم و با تجمع در مقابل
شرکت ،جاده را مسدود خواھيم کرد”.
مداحی گفت “:اموال شرکت به دليل عدم پاﯾبندی مدﯾران به تعھداتشان با حکم دادگستری و توسط کارگران بازنشسته مصادره شده و اکنون اﯾن
شرکت فاقد جرثقيل ،ترﯾلر و برخی تجھيزات مھم میباشد”.
وی ھمچنين از مصادره اموال اداری به حکم قضاﯾی صبح امروز توسط کارگران بازنشسته که مدتھاست حقوق و مستمری خود را درﯾافت نکردهاند
خبر داد.ناﯾبرئيس شورای اسالمی کار واگن پارس با اشاره به اﯾنکه کارگران بازنشسته برای تامين مستمری خود ناچار به فروش وساﯾل زندگی،
خودرو و تھيه پول از طرﯾق وام و قرض گرفتن شدهاند،افزود “:تنھا با پرداخت شخصی وجه به تامين اجتماعی کارگران بازنشسته امکان برخوردار شدن
از حقوق بازنشستگی را دارند و مدﯾران ھم از اﯾن مھم بیاعتنا میگذرند”.

وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار ﻧﺎن در ﺳﻨﻨﺪج وﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
بدنبال نابسامانيھای اخير خبازﯾھای سنندج اقدام به افزاﯾش خودسرانه نرخ نان کردند .
خبازﯾھای سنندج از اواﯾل ھفته جاری قيمت ھر قرص نان سنگگک را از  75تومان به  500تومان ؛ نان لواش تکنوپخت را از ھر قرص  25تومان به
50تومان و نان بربری را از ھر عدد  150تومان به  250تومان افزاﯾش داده اند .
اﯾن در حاليست که خبازﯾھا برای استفاده کردن از حدود پنچ گرم کنجد برای ھر قرص نان مبلغی معادل  100تومان از مردم اخذ می کنند .
ھيچ ارگانی تاکنون در زمينه جلوگيری از افزاﯾش خودسرانه و بی روﯾه قيمت نان اقدامی انجام نداده و خبازﯾھا با خالء اﯾجاد شده بين خبازﯾھای آزاد
پخت و ﯾارانه دار به مصرف کننده اجحاف می کنند.وضعيت بازار نان در سنندج و استان کردستان از ھفته اول مھر ماه و پس از حذف ﯾارانه دولتی از
سھميه آرد نان فانتزي ھاي استان که منجر به افزاﯾش چھار برابری قيمت نان فانتزی و ساندوﯾجی شده اﯾجاد شده و به شدت مردم را با توجه به
اﯾنکه نان قوت اصلی آنان به دليل فقر حاکم بر منطقه می باشد با مشکالت جدی مواجه کرده است .
خبازي ھاي سنندج علت افزاﯾش نرخ نان را باال بودن ھزﯾنه خدمات دولتی از جمله آب ؛ برق و گاز اعالم می کنند در حاليکه مسووالن دولتی به طور
کلی منکر ھر گونه افزاﯾش جدﯾد در نرخ خدمات دولتی ھستند.مسووالن خبازﯾھا آنقدر به اﯾن اقدام اعتماد دارند که عمال نرخھای جدﯾد نان را در انظار
عمومی نصب کرده اند و متاسفانه نھادی مرتبط اقدامی برای برخورد با اﯾن خبازﯾھا انجام نمی دھند و اﯾن مسئله مردم را وادار به تمکين خواست
خبازﯾھا کرده است .
رانندگان تاکسی نيز ار روز شنبه به بھانه قرار دادن افزاﯾش قيمت نان اقدام به باال بردن نرخ کراﯾه در مسيرھای شھری نموده اند .
رانندگان تاکس که عمال ھيچگونه نظارتی بر عملکرد آنان وجود ندارد برای ھر مسير درون شھری بين 100تا  200تومان کراﯾه بيشتر طلب می کنند و
اﯾن اقدام با مخالفت مردم مواجه شده که در اکثر اوقات منجر به درگجيرﯾھای فيزﯾکی بين مسافران و رانندگان می شود .
نکته جالب اﯾنجاست که ماموران راھنماﯾی و رانندگی که وظيفه ذات آنھا جلوگيری ا اجحاف به مسافران توسط رانندگان وساﯾل نقليه عمومی می
باشد در مورد شکاﯾات مطرح شده از رانندگان تاکسيھا سکوت کرده و با سکوت و عدم پيگيری شکاﯾت شھروندان عمال اقدام رانندگان را تاﯾيد می
کنند.

ﺷﺸﻤﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﻲ ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮاﻧﺨﻮدرو ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ
روزدوشنبه  ٢٠مھر ششمين گردھمائی کارگران اﯾرانخودرو با حضور بيش از  ٢٠٠٠نفر در پارک ارم برگزارشد
کارگران بازنشسته اﯾران خودرو ﯾکبار دﯾگر به صورت شکوھمند دور ھم جمع شدند تا در کنار ھم روز ھای که باھم گذارنده بودند را مرور کنند .مردانی
که اکنون عمری در کار بودند واکنون با ھزار مشکالت دسته پنجه نرم می کنند بدون کوچکترﯾن خستگی به ندای کانون خود جواب مثبت دادند تا باھم
از گذاشته و از مشکالت خود بگوﯾند.
گزارش اﯾن گردھمائی بزودی اطالع رسانی خواھد شد
ما جمعی از کارگران اﯾرانخودرو
برگزاری ششمين گردھمائی کانون بازنشستگان گروه صنعتی اﯾران خودرورا به تمام کارگران شادباش گفته و اميدوارﯾم که اﯾن عزﯾزان ھمچنان سالم
وسالمت در جھت ساختن ﯾک زندگی بھتر در کنار ھم تالش کنند

5ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ و ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪﻧﺪ
دادگاه تجدﯾد نظر در استان خوزستان مجازات پنج نفر از کارگران کارخانه نيشکر ھفته تپه را تاﯾيد کرد .
به گزارش اﯾلنا ،رضا رخشان از اعضای سندﯾکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه گفت به تازگی دادگاه تجدﯾد نظر احکامی را که پيشتر در دادگاه
بدوی برای پنج نفر از کارگران اﯾن شرکت صادر شده بود را تاﯾيد کرد .به گفته رخشان ھرکدام از اﯾن کارگران در مجموع به ﯾکسال حبس تعليقی و
تعزﯾری محکوم شدهاند .براﯾن اساس دادگاه علینجاتی ،فرﯾدوننيکوفر ،قربان علیپور و جليلاحمدی به تحمل  6ماه حبس تعزﯾری و  6ماه حبس
تعليقی و محمد حيدریپور را به چھار ماه حبس تعزﯾری و ھشت ماه حبس تعليقی محکوم کرده است .به گفته رخشان اﯾن احکام در ارتباط با
اعتراضھای کارگری سال  86صادر شده و کارگران محکوم شده به کمک وکالی مدافع خود در صدد درخواست دادرسی مجدد ھستند .رخشان
ھمچنين از ادامه نارضاﯾتی کارگران خبرداد و گفت به دليل مشکالت مالی مطالبات کارگران ھنوز با تاخير پرداخت می شود .وی افزود2 :روز پيش
کارگران نسبت به اﯾن وضع اعتراض کردند اما مدﯾرﯾت شرکت با بيان اﯾنکه نقدﯾگی ندارﯾم و دولت کمک نمیکند از کنار اعتراض کارگران گذشت .
وی افزود  :در 50سال گذشته کارگران ھفت تپه ھيچگاه در سود اﯾن کارخانه شرﯾک نبودهاند اما در  2سال گذشته به اجبار در زﯾان اﯾن کارخانه سھيم
شدهاند .

ﺻﻔﺤﻪ 6

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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ﺗﺠﻤﻊ اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻴﺮوز ﺑﻬﺮام در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري
بنا بر خبر دريافتي روز سه شنبه  14مھر,بيش از  50نفر از اعضاي تعاوني فيروز بھرام درمقابل ديوان عدالت اداري كشور تجمع كردند.
اين افراد پالکاردی با مضمون :ما نماﯾندگان بيش از  3000نفر از اعضای تعاونی فيروز بھرام تقاضای اجرای حکم دادنامه شماره  99و  100دﯾوان ھستيم
در دست داشتند .قابل ذکر است تجمع كنندگان با ممانعت نيروي ا نتظامي براي تجمع جلوي ديوان روبرو شدند .لذا آنھا در کنار نرده ھای پارک شھرو
روبروي ديوان عدالت رفته و اعتراض كردند .

ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺸﻜﺮ اﻫﻮاز ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪﻧﺪ
ﯾکی از شعب دادگاه تجديد نظر اھواز فعالين کارگری و اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت به زندان محکوم کرد.علی نجاتی رئيس
ھيئت مديره سنديکای نيشکر ھفت تپه و فريدون نيکوفرد ،رمضان عليپور و جليل احمديان از اعضای ھيئت مديره اين سنديکا ھر کدام به شش ماه
زندان تعليقی و شش ماه زندان تعزيری محکوم شدند .محمد حيدری مھر يکی ديگر از اعضای ھيئت مديره اين سنديکا نيز به  ۴ماه زندان تعزيری و
ھشت ماه زندان تعليقی محکوم شده است.
الزم به ذکر است که اين حکم از طرف دادگاه تجديد نظر اھواز تائيد شده است .علی نجاتی و رضا رخشان از فعاالن سندﯾکای کارگری نيز نيز جداگانه
در دادگاه انقالب دزفول دادگاھی شدند ،اما فعال حکم مشخصی براﯾشان صادر نشده است.

 6000ﻧﻴﺮوي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر در ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ
فرمانده قرارگاه خاتماالنبياء گفته است که مشکالت مالی به رکود کار در فازھای  ١۵و  ١۶ميدانھای گازی پارس جنوبی انجاميده است و اخراج
کارکنان را در پی داشته است .فازھای دﯾگر پارس جنوبی نيز با مشکالت مشابهای روبرو ھستند .سردار رستم قاسمی ،فرمانده قرارگاه خاتماالنبياء
به خبرگزاری مھر گفته است که تأمين مالی عمليات در فازھای  ١۵و  ١۶ميدان مشترک گازی پارس جنوبی در گرو برداشت ﯾک ميليارد دالری از
حساب ذخيره ارزی است .به گفتهی وی ،اجرای فازھای ﯾادشده با مشکالت شدﯾد ناشی از کمبود منابع مالی مواجه شده است.
قراردادی غيرمتعارف و "بدون تشرﯾفات"
با روی کارآمدن دولت احمدینژاد بخشی از پروژهھای مھم گازی و نفتی کشور ،بعضاَ بدون انجام روال قانونی مربوط به مناقصهھا ،به سپاه پاسداران
و شرکتھای وابسته به آن واگذار شدند .طرح توسعه فازھای  ١۵و  ١۶پارس جنوبی در مرداد  ١٣٨۵به صورت ترک تشرﯾفات قانونی به قرارگاه
خاتماالنبيا واگذار شد .ارزش مالی اﯾن قرارداد  ٢ميليارد و  ٩٧ميليون دالر است .به باور منتقدان روﯾکرد دولت در واگذاری پروژهھای بزرگ کشور ،سبب
شده که نھادھای نظامی ،مانند قرارگاه خاتماالنبيا به کارفرماھای بزرگ کشور بدل شوند .محافل مربوط به بخش خصوصی پيوسته به اﯾن روﯾکرد
دولت انتقاد و اعتراض داشتهاند .برخی منابع خبری خروج سرماﯾهگذاران خارجی از فعاليت در پارس جنوبی را ھم با روﯾکرد دولت بیارتباط نمیدانند.
محدودﯾتھای مالی مشکل اصلی نيستند
اﯾران در  ۵سال گذشته تفاھمنامه و قراردادھاﯾی را با شرکتھای داخلی و برخی شرکتھای آسياﯾی برای توسعه ميدانھای نفت و گاز امضا کرده
است .اما کارشناسان عملی شدن اﯾن قراردادھا را بدون ھمکاری شرکتھای بزرگ نفتی بينالمللی ميسر نمیدانند .آنھا معتقدند که مشکل اصلی
عالوه بر کمبود منابع مالی ،تکنولوژی مورد نياز است که عمدتاَ در اختيار شرکتھای ی شرکتھای بزرگ نفتی بينالمللی ميسر نيست .تحرﯾمھای
شورای امنيت سازمان ملل که با ھدف فشار بر اﯾران برای شفافسازی برنامهی اتمیاش اعمال شدهاند ،سدی در برابر دستيابی اﯾن کشور به
فناوریھای ﯾادشده تلقی میشوند .سال  ،٢٠٠٨با تصوﯾب سومين قطعنامه تحرﯾمی ،چندﯾن شرکت نفتی و گازی دﯾگر ،از جمله شرکت برﯾتانياﯾی-
ھلندی روﯾال داچ شل ،اﯾنپکس ژاپن و استات اوﯾل نروژ از اﯾران رفته ﯾا افزاﯾش سرماﯾهگذاری خود را متوقف کردند ۴ .ھزار شاغل باقی ماندهاند
به رغم توجه دولت محمود احمدینژاد به تأمين مالی پروژهھای واگذارشده به نھادھای نظامی حامی خود ،به نظر میرسد که مشکالت مالی ناشی
از کاھش قيمت نفت و عدم ھمکاری سرماﯾهگذاران خارجی باعث شده که اﯾن دولت در انجام تعھدات مالی خود نسبت به آنھا نيز با مشکل روبرو
شود.سردار قاسمی در ادامهی گفتوگو با خبرگزاری مھر گفته است که بر اساس برنامه باﯾد در شراﯾط فعلی حدود  ١٠ھزار نفر به صورت روزانه در
فازھای  ١۵و  ١۶مشغول به کار باشند ،ولی مشکالت مالی به رکود کار انجاميده و تعداد اﯾن شاغلين ھم به  ۴ھزار نفر کاھش ﯾافته است .قاسمی
تأکيد کرده است که به رغم مشکالت کنونی ،قرارگاه خاتماالنبيا ھمچنان برنامهای برای جذب مشارکت خارجی در فازھای ﯾادشده ندارد.ھدف از
توسعه فازھای  ١۵و  ١۶پارس جنوبی برداشت روزانه  ۵۶ميليون و  ۶٠٠ھزار متر مکعب گاز از مخزن و توليد  ۵٠ميليون متر مکعب گاز تصفيه شده
اعالم شده است .استحصال ساالنه ﯾک ميليون تن اتان و ﯾک ميليون و  ۵٠ھزار تن گاز ماﯾع نيز از دﯾگر پيشبينیھا برای اﯾن دو فاز است.
مشکلی که محدود به فازھای  ١۵و  ١۶نيست
مشکل تأمين مالی صرفاَ محدود به فازھای ﯾادشده نيست .غالمرضا منوچھری ،مدﯾر عامل پتروپارس نيز پيش از اﯾن در مصاحبه با خبرگزاری مھر گفته
بود که فاز  ١٢پارس جنوبی نيز به دليل مشکالت مالی با رکود در پيشرفت عمليات مواجه است.
علی خيراندﯾش مدﯾر عامل شرکت ماﯾعسازی گاز طبيعی نيز از تاخير  ۵درصدی در اجرای طرح اﯾران ال ان جی )طرح توليد گاز ماﯾع( خبر داده و علت
را عدم تامين به موقع منابع مالی و اعتباری اجرای طرح ذکر کرد.
وی با بيان اﯾنکه در شراﯾط کنونی پيشرفت اجرای اﯾن پروژه حدود  ٢۵درصد بوده است ،اظھار کرده بود :اگر تامين منابع مالی اﯾن طرح به موقع انجام
بگيرد ،تا  ٢سال آﯾنده توليد  LNGدر اﯾن پروژه آغاز خواھد شد.
کارشناسان در توضيح عقبماندگیھا و رکود در توسعهی صناﯾع نفت و گاز اﯾران دالﯾلی چندگانهای را ذکر میکنند که افت سرماﯾهگذاری خارجی،
روﯾکردھای نادرست داخلی و محروميت از دستيابی به تکنولوژیھای روز دنيا از جملهی آنھاست.

ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﻣﺮگ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺪن آغ دره ﺗﻜﺎب در اﺛﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
سجاد قنبری کارگر معدن طالی "آغ دره" تکاب )تيکان تپه( روز  ٨مھر  ٨٨بر اثر مسموميت ناشی از سيانور و بی توجھی مسئولين کارخانه جان
باخت.بر اساس اخبار رسيده ،قنبری مدت سه سال در اتاق طال و ﯾک سال در سوله سيانورمعدن آغ دره کار می کرده است.اﯾن کارگر آذرباﯾجانی در
دو سال گذشته به دليل آلودگی بيش از حد به جيوه و سيانور از ناراحتيھای روحی  ،روانی و گوارشی رنج می برد و بر اساس قوانين باﯾد از کارافتاده
اعالم می شد .پس از مراجعه اﯾن کارگر آذرباﯾجانی به مسئولين کارخانه ،عباس نيّری مدﯾر عامل کارخانه ضمن تاکيد بر اﯾنکه خطری جان شما را
تھدﯾد نمی کند از اعطای حقوق اﯾن کارگر سر باز زده و وی را مجبور به ادامه کار کرده بود.
مدﯾران کارخانه پس از مرگ سجاد قنبری سعی دارند با تطميع و تھدﯾد کارگران مرگ اﯾن کارگر آذرباﯾجانی را خودکشی جلوه دھند و اﯾن در حالی
است که ھفته گذشته ﯾکی دﯾگر از کارگران معدن مذکور به شيوه مشابھی مسموم شده بود و مسئولين معدن که از زنده ماندن وی نااميد شده
بودند ،سنارﯾوی ساختگی خودکشی اﯾن کارگر را نيز از پيش آماده کرده بودند تا در صورت فوت ،علت مرگ وی را خودکشی اعالم نماﯾند.
مرگ اﯾن کارگر جوان آذرباﯾجانی در حالی اتفاق می افتد که پيش از اﯾن گروھھای مدافع حقوق بشر خبر از اخراج دائمی کارگران مسموم و اخراج
فصلی کارگران در فصل زمستان بدون در نظر گرفتن ھرگونه مزاﯾاﯾی داده بودند.کارگران معدن آغ دره تکاب که اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق آنھا ترک واھل
شھرستان تکاب)تيکان تپه(ھستند مجبورند در فصل زمستان جھت امرارمعاش به مناطق صنعتی فارس نشين مھاجرت کنند.
به گفته کارگران ،آنھا فاقد ھرگونه امنيت جسمی ھنگام کار می باشند و کارخانه فاقد تجھيزات الزم جھت تصفيه ماده باطله می باشد که باعث
آلودگی منابع آبھای زﯾر زمينی منطقه نيز گشته است.الزم به ذکر است که شرکت فرآوری پوﯾا زرکان ،ساالنه بالغ بر چھار تن طال ،معادل  ١۴٠ميليارد
تومان طال از معدن طالی آغ دره استحصال می کند که اﯾن مقداردر آمار كلي توليد طالي كشور ذكر نميشود و مسووالن روي آن نظارتي
ندارند.مسئولين رده باالی اﯾن معدن ھمگی اھل اصفھان و ﯾزد ھستند.
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اﻋﻀﺎي ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﻛﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻳﺮان آزاد ﺷﺪﻧﺪ
بنا بر گزارش ھای درﯾافتی ١٢عضو کانون صنفی معلمان اﯾران که روز سه شنبه درنشستی در خانه آقای باغانی بازداشت شده بودند ،امروز آزاد
شدند.اﯾن ھمکاران که روز سه شنبه  ١۴مھرتوسط مأموران وزارت اطالعات بازداشت شدند در جلسه ای به مناسبت روز جھانی معلم در منزل علی
اکبر باغانی ،دبيرکل کانون شرکت کرده بودند  .بنابه گزارش ھا ،علی اکبر باغانی ،عباس معارفی  ،محمود بھشتی لنگرودی  ،مھدﯾه بھلولی ،خاتون
بادپر ،جوادپور ،مجتبی قرﯾشيان ،عليرضا جوادی ،اسماعيل عبدی ،محمد نوری  ،محمود دھقان آزاد و و نيک نژاد از جمله بازداشت شدگانی بودند
که آزاد شده اند.

اﻋﺘﺮاض ﺗﺎﻛﺴﻲ داران ﺳﻘﺰ ,ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮد
تصميم شھرداری سقز به اﯾجاد تغييراتی در محل اﯾستگاه ھای تاکسی و مسافربرھای خطی موجب بروز برخی اختالالت در تردد مسافران و اعتراض
رانندگان برخی از خطوط شده است .
به گزارش خبرنگار آژانس اﯾران خبر از  ١٠روز قبل و با اعمال تغييرات در اﯾستگاه ھای تاکسی در سطح شھر ،رانندگان تاکسی ھای خطی صالح آباد
به نشانه اعتراض به اﯾن تصميم ھرداری دست به اعتصاب زده و از جابجاﯾی مسافر خودداری کرده اند .چند نفر از اﯾن رانندگان در گفتگو باخبرنگار
آژانس دليل اعتصاب خود را اﯾنگونه عنوان کردند :از  ١٠روز قبل که بھانه حل مشکل ترافيک اﯾستگاه ما از مقابل بانک رفاه به جنب کميته امداد انتقال
ﯾافت عمال درآمدی نداشته اﯾم و اﯾن انتقال اﯾستگاه بسيار به ضرر ما تمام شده است .
آنھا تاکيد کردند :محل فعلی ما قبال به تاکسی ھای مسير سيلو)بلوار کشاورز( اختصاص ﯾافته بود که تنھا ﯾک روز در آنجا مستقر شدند و با توجه به
قدرتشان به جای سابق بازگشتند اما ھرداری ما را مجبور کرده که در آن محل مسافر سوارکنيم و اﯾن مسئله به شدت بر درآمد ما تاثير گذاشته
است به شکلی که روزانه حدود  ٢ھزار تومان درآمد دارﯾم  .خط صالح آباد حدود  ٢٠تاکسی خطی دارد که در حال حاضر ھيچ کدام مسافر سوار نمی
کنند  .ﯾکی از اﯾن رانندگان از پيگيری ھای متعدد و گفتگو با مسئوالن شھری گفت :برای اعتراض به اﯾن تصميم و طرح مشکالت خود ،به شورای
شھر ،شھرداری و فرمانداری مراجعه کردﯾم اما ھيچ کدام کمکی به ما نکردند .در اﯾن مراجعات تعدادی از معتمدان صالح آباد نيز حضور داشتند که از
اختالل به وجود آمده شاکی بودند .اﯾن رانندگان معترض از شھرداری می خواھند از اﯾستگاه تاکسی ھای خيابان سعدی مشترک استفاده کنند چرا
که تنھا  ٣تاکسی در اﯾن خط تردد می کنند و مشکلی به لحاظ ازدحام خودور پيش نخواھد آمد.

ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻋﺘﺼﺎب
تصميمات عجيب و کارشناسی نشده در وزارت بازرگانی ،صنف نانواﯾی صنعتی را در آستانه اعتصاب قرار داده است.
به گزارش »آﯾنده« ،اعالم تصميم برای قطع سھميه آرد ﯾارانهای نانواﯾیھای صنعتی که به توليد نان فانتزی و ماشينی و شيرﯾنی میپردازند موجب
شده است که اﯾن صنف ،در حال آماده کردن واحدھای خود برای اعتصاب باشد.
اﯾن در حالی است که در اواﯾل ماه رمضان گذشته قطع سھميه آرد ﯾارانهای تعدادی از اﯾن واحدھا موجب بروز اعتراضات گستردهای در صنف نان
صنعتی شد و تصميم شتابزده در قطع ﯾارانه واحدھای نان صنعتی و تداوم پرداخت ﯾارانه به نانواﯾیھای سنتی دقيقاً بر خالف سياستھای کالن
نظام در جھت اصالح الگوی مصرف است.
احمدینژاد قبل از انتخابات با حضور در مراسم افتتاح ﯾکی از واحدھای توليد نان صنعتی وعده داد که دولت حماﯾت وﯾژهای از اﯾن واحدھا به عمل
آورده و الگوی مصرف خانوارھا را از نان سنتی به سمت نان صنعتی ھداﯾت کند ،اما تصميمات و عملکرد ماهھای اخير در جھت عکس اﯾن وعده بوده
است.

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ واﮔﻦ ﭘﺎرس اراك
شنبه 88.7.18كارگران شركت واگن پارس اراك در مقابل اين كارخانه دست به يك تجمع اعتراضي زدند  .اين كارگران دوماه است كه حقوق خود را
نگرفته اند و خواھان حقوق خود ھستند  .كارگران اين شركت روز پنجشنبه  88.7.16نيز دست ازكاركشيده و مقابل اين كارخانه تجمع اعتراضي برگزار
كرده بودند  .درتجمع امروز مضافا بركارگران فازيك اين شركت كارگران فازدو واگن پارس يعني كليه كارگران اين شركت به تجمع اعتراضي پيوسته بودند
.

ﻟﻐﻮ ﺟﺸﻦ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن
جشن روز جھانی معلم که قرار بود روز جمعه مورخه  17مھرماه سال جاری توسط انجمن صنفی معلمان استان کردستان برگزار شود از سوی
مدﯾرﯾت سياسی استان لغو گردﯾد.
انجمن صنفی معلمان استان کردستان قصد داشت مراسمی جھت پاسداشت  5اکتبر روز جھانی معلم در ﯾکی از سالنھای اجتماعات شھرستان
سنندج برگزار نماﯾد که به دليل عدم درﯾافت ھيچ پاسخی از سازمان در رابطه با دراختيار قرار دادن سالن  ،مقرر شد اﯾن مراسم روز گذشته در پارک
اميرﯾه اﯾن شھر برگزار شود.
برگزاری اﯾن مراسم در پارک اميرﯾه نيز بدستور مدﯾرﯾت سياسی استان لغو شد.
گفتنی است طی روزھای اخير تنی چند از اعضا انجمن احضار و از آنان خواسته شده که از برگزاری چنين مراسمی خودداری کنند .

ﺣﻜﻢ اﺧﺮاج ﻋﻠﻲ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ
بر اساس گزارش رسيده از کميتهی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری  ،ھيئت حل اختالف اداره کار شوش ،علی نجاتی رئيس ھيئت
مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه را از سر کارش اخراج کرد.
الزم به ذکر است که اخراج علی نجاتی رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه در جلسه ھيئت حل اختالف اداره کار شوش مورخه
 ٢۴/۶/٨٨تائيد شد و اين حکم روز دوشنبه مورخه  ١٣/٧/٨٨به وی ابالغ گرديده است.

75ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ارم ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﻛﺎر اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ
اخراج 75نفر از کارگران کارخانه ي نوشابه ارم ،بدنبال شکايت آنان از کارفرما به اداره کار به دليل عدم پرداخت اضافه کاري آنان صورت گرفت .
کارفرماي کارخانه نوشابه ارم  75نفر از کارگران اين کارخانه را از کار اخراج کرد .
به گزارش خبرگزاري ھرانا به نقل از اتحاديه آزاد کارگران ايران ،اخراج اين کارگران بدنبال شکايت آنان از کارفرما به اداره کار به دليل عدم پرداخت اضافه
کاري آنان صورت گرفت .
بنا بر اظھار اين کارگران آنان  12ساعت در روز کار ميکردند اما کارفرما در ازاي  4ساعت اضافه کاري اين کارگران به آنان دستمزد فقط يک ساعت
اضافه کاري را پرداخت ميکرد به ھمين دليل  75نفر از کارگران کارخانه به اداره کار شکايت کردند .
بنا بر اين گزارش بدنبال شکايت اين کارگران از کارفرما ،اداره کار نه تنھا به شکايت آنان رسيدگي نکرد بلکه ھمه  75کارگر شاکي توسط کارفرما از کار
خود اخراج شدند

ﺷﻴﺮازي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺎز اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻣﻲ روﻧﺪ
طبق گزارشات رسيده ،دﯾشب ،سه شنبه  21مھرماه ،در چند محله شيراز ،جوانان برای اعتراض به سفر احمدی نژاد به آن شھر ،اقدام به راھپماﯾی
کرده اند.
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اﯾن گزارشات حاکيست ،که مردم شھر شيراز از اﯾنکه احمدی نژاد آن شھر را برای نمونه ی ثبات دولت خود انتخاب کرده و از معدود شھرھاﯾی است
که پس از آغاز اعتراضات به آنجا سفر می کند ،بسيار خشمگين ھستند .شيرازی ھا در گزارشات خود ،فضای شھر را ملتھب تشرﯾح می کنند.
تظاھرات ھای خودجوش دﯾشب جوانان در محالت نيز اثبات اﯾن مدعی است .شعارھای مطرح شده در اﯾن تظاھرات ھا به عبارت بودند از :احمدی
حيا کن ،مملکت و رھا کن! احمدی حيا کن ،شھر من و رھا کن! شيرازی می ميرد ذلت نمی پذﯾرد! گفتنی است که ھنگام تظاھرات ،ماشين ھای
رھگذر با بوق و چراغ زدن از راھپيماﯾان حماﯾت می کردند.
الزم به تذکر است که به علت عدم اطالع قبلی از اﯾن راھپيماﯾی و متفرق بودن آن در محالت مختلف ،ھيچگونه رودرروﯾی و درگيری بين راھپيماﯾان و
نيروھای حکومتی گزارش نشده است.

اﻋﺘﺮاض داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰ در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ
دانشجوﯾان دانشگاه آزاد تھران مرکز در سومين ھفته متوالی اقدام به برگزاری تجمع در اعتراض به وقاﯾع پس از انتخابات و فضای سياسی کشور
کردند.
به گزارش خبرنگار ادوارنيوز ،دانشجوﯾان دانشکده فنی دانشگاه آزاد تھران مرکز از ظھر امروز با تجمع در صحن اﯾن دانشکده با سر دادن شعارھاﯾی از
جمله "مرگ بر دﯾکتاتور" به سياست ھای دولت و حاکميت اعتراض کردند.
بر اساس اﯾن گزارش پس از مدتی نيروھای بسيجی که عموما از دانشجوﯾان اﯾن دانشگاه نبودند به اﯾن تجمع حمله کرده و ضمن درگيری فيزﯾکی با
دانشجوﯾان با استفاده از اسپری ھای گاز فلفل اقدام به متفرق ساختن آنان کردند.
در اثر حوادث امروز در دانشگاه آزاد تھران مرکز ،اﯾن واحد دانشگاھی امروز به تعطيلی کشيده شد.
ھمچنين گزارش شده است که نيروھای امنيتی به طور گسترده ای در اطراف اﯾن دانشکده حاضر شده اند.
حدود دو ھزار دانشجوی اﯾن دانشگاه سومين تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند .اما در ادامه اﯾن تجمع دانشجوﯾان با اسپری فلفل و گاز اشکاور مورد
حمله قرار گرفته اند .ھم اکنون نيز درگيری ميان نيروھای بسيج و نيروھای امنيتی و دانشجوﯾان ادامه دارد و صدای شعارھای "دولت کودتا؛ استعفا
استعفا" از داخل اﯾن دانشگاه به گوش می رسد .ھم چنين اﯾن دانشگاه ھم اکنون در محاصره کامل نيروھای امنيتی و انصار قرار دارد .گفتنی است
اﯾن سومين تجمع اعتراضی دانشجوﯾان در اعتراض به وقاﯾع پس از انتخابات و سرکوب گسترده اعتراضات مردمی است .اخبار تکميلی در اﯾن خصوص
متعاقبا اعالم می شود
سه شنبه ٢١ ،مھر ١٠:۵۴ - ١٣٨٨ ،بسيج دانشگاه از بيرون نيرو آورده بود ﯾک سری از بسيجی ھای افراطی که از بيرون اومده بودن و دانشجو
ھم نبودن چشماشون قرمز و خون افتاده بود و حالت عادی نداشتن .نيروی بسيج کار رو به خشونت کشوند و گاز اشک آور زدن کليه کالسا رو تعطيل
کردن.توی بالکن طبقه اول ﯾه نفرو مامور کرده بودن که عکاسی کنه و بچه ھارو شناساﯾی کنه.ﯾه دفه نيروی بسيج ازوسط حياط به سمت راھرو رفتن
که محل درگيری ھا ھم داخل راھرو بود.بيرون دانشکده جلوی در پر از نيروی گارد وﯾژه بود.شعار ھای مرگ بر روسيه  ،دانشجو می ميرد ذلت نمی
پذﯾرد  ،جنتی لعنتی تو دشمن ملتی و ...را سرمی دادند.
سه شنبه ٢١ ،مھر ١١:١۵ - ١٣٨٨ ،دانشجو می رزمد دﯾکتاتور ميلرزد ,دانشجو بيدار است ازدﯾکتاتور بيزار است شکنجه تجاوز دﯾگر اثر ندارددﯾکتاتور
زمانه راه دگر ندارد.
سه شنبه ٢١ ،مھر ٠٨:٢٢ - ١٣٨٨ ،امروز بسيجيھا برنامه گذاشته بودن تو حياط دانشگاه .حدود  20نفر بودن اول .بين دانشجوھا پخش شده بودن
و به بھونه شھادت فردا شربت و شيرﯾنی پخش می کردن! محوطه مرکزی دانشگاه مملو از دانشجو بود .چون بسيجيھا قاطی بچه ھا بودن قرار شد
راس ساعت  12:30از داخل ساختمون شعارھا شروع شه بعد بکشه به حياط .بعد بسيجيھا شروع به شعار دادن کردن در حماﯾت از رھبر و دولت .که
باعث تحرﯾک و درگيری شدﯾد شد .امروز انصار و نيروھای انتظامی ھم به سرعت اومدن و زد و خورد بدی ھم شد .آخرش ھم که کل کالسھا کنسل
شد دانشگاه رو تعطيل کردند.
دانشجوﯾان دانشگاه آزاد تھران مرکز در سومين ھفته متوالی اقدام به برگزاری تجمع در اعتراض به وقاﯾع پس از انتخابات و فضای سياسی کشور
کردند .دانشجوﯾان دانشکده فنی دانشگاه آزاد تھران مرکز از ظھر امروز با تجمع در صحن اﯾن دانشکده با سر دادن شعارھاﯾی از جمله "مرگ بر
دﯾکتاتور" به سياست ھای دولت و حاکميت اعتراض کردند .بر اساس اﯾن گزارش پس از مدتی نيروھای بسيجی که عموما از دانشجوﯾان اﯾن دانشگاه
نبودند به اﯾن تجمع حمله کرده و ضمن درگيری فيزﯾکی با دانشجوﯾان با استفاده از اسپری ھای گاز فلفل اقدام به متفرق ساختن آنان کردند .در اثر
حوادث امروز در دانشگاه آزاد تھران مرکز ،اﯾن واحد دانشگاھی امروز به تعطيلی کشيده شد

اﻋﺘﺮاض داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺣﺎﻣﻲ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
رحيم پورازغدی از اعضای شورای انقالب فرھنگی و از افراطيون حامی دولت روز دوشنبه برای سخنرانی به دانشگاه الزھرا رفته بود که با واکنش
دانشجوﯾان روبرو شد.
به گزارش نوروز ،دانشجوﯾان در اعتراض به پورازغدی سالن سخنرانی وی را ترک کردند.اﯾن اقدام دانشجوﯾان دانشگاه الزھرا با اعتراض و گاه فحاشی
اعضای بسيج و اعضای نھاد رھبری در دانشگاه روبرو شد.ھمچنين پورازغدی نيز به دانشجوﯾان اعتراض کرده و موضوع سخنرانی خود را عوض کرد.

ﻗﺪرداﻧﻲ از ﺑﺴﻴﺠﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺎك و ﺧﻮن ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ :ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭼﻚ ﭘﻮل
بر روي چك اين مبلغ كه از سوي امور مالي وزارت صنايع )زﯾر نظر محرابيان خواھرزاده احمدی نژاد( صادر شده است نوشته شده “به خاطر كنترل
حوادث بعد از انتخابات”.كاركنان بسيجي وزارت صنايع و معادن به دليل آنچه كمك آنھا به كنترل حوادث بعد از انتخابات ناميده شده است پاداش 500
ھزار توماني دريافت كردند.
به گزارش سالم امور مالي وزارت صنايع و معادن به دستور مقامات ارشد اين وزارتخانه براي كاركنان بسيجي اين نھاد كه در حوادث بعد از انتخابات
فعال بودند و با معترضين برخورد مي كردند مبلغ  500ھزار تومان پاداش در نظر گرفته است.
جالب آنكه بر روي چك اين مبلغ كه از سوي امور مالي وزارت صنايع صادر شده است نوشته شده “به خاطر كنترل حوادث بعد از انتخابات”.اين اقدام
وزارت صنايع مورد اعتراض ديگر كاركنان اين وزارتخانه قرار گرفت.
جوانآنالﯾن )نزديک به سپاه( اعالم کرد پس از ناکامی ﯾک جرﯾان سياسی برای جرﯾانسازی مشکوک در مترو ،اﯾن جرﯾان فاز دﯾگری از فعاليت را در
دستور کار خود قرار داده است.
پس از ردزنی و شناساﯾی برخی عوامل ﯾک جرﯾان سياسی که شعارنوﯾسی و برخی تحرکات را در مترو در دستور کار خود قرار داده بود ،عوامل اصلی
اﯾن جرﯾان ،انتقال طرح خود به شرکت واحد اتوبوسرانی را توصيه کردهاند.
گفته میشود شعارنوﯾسی در برخی اﯾستگاه ھا و اتوبوسھا و اخالل در تردد وساﯾل نقليه عمومی از جمله برنامهھای اﯾن جرﯾان سياسی است.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮان،ﻛﻮي ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ
دانشجوﯾان آزاده کوی دانشگاه تھران ھمچنان خستگی ناپذﯾر به مبارزه با دولت کودتا و نظام دﯾکتاتوری ادامه می دھند,با وجود مجازات ھای سنگينی
که از سوی مسئولين حکومتی کوی بر دانشجوﯾان معترض و مخالف با نظام تحميل گردﯾد که در نتيجه تعداد زﯾادی از دانشجوﯾان از ادامه تحصيل
محروم شدند وﯾا از خوابگاه اخراج گرديدند,ولی دانشجوﯾان کوی ھمچنان استوار و محکم در راه مبارزه با نظام استبدادی گام بر می دارند .
دانشجوﯾان کوی از ھر روشی که بتوانند برای ابراز مخالفت خود استفاده می کنند فرﯾادھای اعتراض آميز شبانه  ،شعار نوﯾسی بر روی دﯾوار ھای
کوی و حتی اعتراض نسبت به آخوند ھای مسجد کوی برخی از شيوه ھای مورد استفاده دانشجوﯾان است .
با وجود کنترل شدﯾد کوی توسط بسيج ،دانشجوﯾان با نوشتن شعارھای ضد حکومتی آساﯾش را از چشمان مزدوران حکومتی ربوده اند و ھر روز

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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دﯾوارھای جدﯾدی در کوی نماﯾشگر اعتراضات دانشجوﯾی به نظام دﯾکتاتوری می شود اﯾن دﯾوارھا زبان گوﯾای دانشجوﯾانی است که قصد سر فرود
آوردن در برابر ظالمان را ندارند.

ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ در ﺷﻴﺮاز ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺒﺎل درﺧﻮر از رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎ آﻣﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ!
بر اساس گزارشھای رسيده به موج سبز آزادی در آستانه سفر احمدینژاد به شيراز ،گروهھای مختلفی از مردم ايـن شـھر بـرای رسـاندن صـدای
اعتراضشان به رئيس دولت كودتا آماده میشوند.
احمدی نژاد قرار است صبح روز  2شنبه کتابخانه و مركز اسناد شيراز را افتتاح کند و سپس بعد از نماز ظھر در مقبره حافظ حضور خواھد يافـت .بنابـر
اخبار رسيده گروهھای مختلفي از مردم قرار است در ھمين زمان راھپيمايي اعتراضي در مسيرھاي خيابان مالصدرا ،چھارراه سينما سعدی و چھارراه
پارامونت برگزار كنند.
ھمچنين در روزھاي اخير دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده مھندسی شيراز دستخوش ناآراميھاي بسياري بوده است و شنيدهھا حاكي از ان
است كه دانشجويان نيز برنامهھايي براي استقبال در خور)!( از رئيس دولت كودتا در شيراز تدارك ديدهاند.

ﺑﻬﻨﻮد ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام  5ﺑﺎﻣﺪاد دﻳﺮوز در زﻧﺪان اوﻳﻦ اﻋﺪام ﺷﺪ
بھنود شجاعي نوجواني که در سن  17سالهگي مرتکب قتل شده بود ساعت  5بامداد دﯾروز در زندان اوين اعدام شد .
به گزارش خبرنگار ھرانا در حدود ساعت  2:30دقيقهي بامداد روز يکشنبه جمعي بيش از  200نفر از فعالين حقوقبشر و فعالين زن ،مادران صلح و
دانشجويان و ھنرمندان با حضور در کنار وکال و خانوادهي بھنود شجاعي در مقابل اوين آخرين تالش ھا جھت جلوگيري از اعدام بھنود شجاعي را
انجام دادند که در اين بين تمامي اعضاي خانواده به جز مادر مقتول حاضر به رضايت شدند  ،اما با عدم رضايت مادر مقتول بھنود شجاعي اعدام شد .
عبداللھي کارمند دفتر يونيسف ،حامدا بھداد ھنرمند مشھور و پروين فھيمي مادر سھراب اعرابي از کساني بودند که براي نجات اين جوان تالش
کردند .
بھنود شجاعي که متولد  1367است ،روز سياُم مردادماه سال  1384به اتھام قتل در يک نزاع دستهجمعي بازداشت و به کانون اصالح و تربيت تھران
منتقل شد .
اين نوجوان در  26بھمن  1384از سوي شعبه  74دادگاه کيفري استان تھران محکوم به اعدام شد و حکم اعدام وي به تأييد شعبه  33ديوان عالي
کشور نيز رسيده بود
بھنود شجاعي پيش از اين  5بار جھت اجراي حکم به زندان اوين منتقل و ھر بار با فشارھاي بين المللي جھت توقف حکم از اعدام رھايي يافته بود.

ﻣﺮگ ﻳﻚ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
احمد محمدی ،شھروند کرد که مدتی قبل به ھمراه  3تن دﯾگر در منطقه ثالث باباجانی بازداشت شده بود ،بر اثر شکنجهھای شدﯾد در بازداشتگاه
جان خود را از دست داد .
 ،نامبرده که در مردادماه گذشته توسط نيروھای اطالعاتی نظام در منطقه ثالث باباجانی بازداشت شده بود ،ھفته گذشته بر اثر شکنجهھای شدﯾد
توسط مأموران اداره اطالعات کرمانشاه ،جان سپرد.

ﻫﻮ ﺷﺪن ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم
بنا بر خبر دريافتي پنج شنبه شب  16مھرماه ,ساعت  22درخيابان ولی عصر بين تجرﯾش و پارک وی به دليل ازدﯾاد ماشين ھا ترافيک سنگينی ايجاد
شده بود  ,اين ترافيك كه به دليل يك طرفه شدن خيابان ولي عصر بوجود آمده مردم را خشمگين كرده بود.
خودروھا در خيابان ولي عصر  -پارك ملت بوق مي زدند و تعدادي از سرنشينان آنھا كه اكثرا جوانان بودند  ,سرشان را از ماشين بيرون آورده و شعار
مرگ بر ديكتاتور سر دادند  .ھمچنين آھنگ ﯾار دبستانی من در ماشين ھا با صدای بلند شنيده می شد.حدود  15موتورسوار بسيجی در اﯾن خيابان
گشت می زدند و مردم را مورد آزار و اذﯾت قرار می دادند که متقابال مردم ھم آنھا را ھو کردند .بر اساس اين خبر بسيجي ھا شيشه ﯾک سواری 206
پژو را شکستند و پالک آن را ھم با خود بردند.

ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻋﺘﺮاﺿﻲ در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق
بنا بر خبر دريافتي دانشجويان دانشگاه امام صادق واقع در پل مديريت ,صبح روز شنبه  18مھر تجمع اعتراضي برپا كردند و شعارھاي ضدحكومتي سر
دادند .
بنا بر اين خبر نيروھاي يگان ويژه به دنبال شكل گيري تجمع به سرعت و ارد عمل شده و به سركوب دانشجويان پرداختند در اين تجمع دوتن از
دانشجويان اين دانشگاه نيز دستگير شدند.

ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺒﺎرزات اﺧﻴﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪﻧﺪ
يکي ديگر از متھمان وقايع پس از انتخابات در ايران توسط دادگاه انقالب به اعدام محکوم شد .
به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،صبح روز جاري توسط شعبه  28دادگاه انقالب به رياست قاضي مقيسه ،حکم اعدام به
'حامد روحي نژاد' از متھمان وقايع اخير انتخابات که متھم به ارتباط با يکي از گروھھاي معاند نظام )انجمن پادشاھي( شده است ابالغ شد .
نامبرده متھم رديف دوم پرونده محمدرضا عليزماني ديگر محکوم به اعدام شده است که ايشان نيز در يکي از جلسات دادگاھھاي اخير به صورت
نمايشي شرکت داده شده بود .
با احتساب اين حکم محکومان به اعدام پس از وقايع اخير در ايران به چھار تن افزايش يافتند که عبارتند از  :حامد روحي نژاد ،آرش رحمان پور ،ناصر
عبدالحسيني و محمدرضا عليزماني.

ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز! اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ!
ﺑﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺮاﺳﺮي ﺗﺮ ﻛﺮدن ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺮﻳﻪ
proletariat1871@gmail.com
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ﻧﺪاي ﺳﺮخ
اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺷﻤﺎره  3ﻛﺎرﮔﺮي از »ﻧﺪاي ﺳﺮخ«

ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي و ﺳﻴﺰدﻫﻢ آﺑﺎن
در حاليکه خبرھای رسيده حاکی از استثمار فشرده یِ طبقه کرگر و اجحافاتِ گـسترده ی کارفرماﯾـان بـه حقـوق کـارگری اسـت! در
زمانيکه کارگران عليرغم فشارھای وارد شده بر اﯾشان جھتِ عدم تشکل و اعتراض ،باز ھم روزی نيست که دست بـه مبـارزه نزننـد و
بصورت روزمره در جلوی کارخانه ھا و ارگان ھای حکومتی تجمع می کنند! آنھم در مقطعی که حکومت سرماﯾه داران زﯾر فشار مبارزات
مردمی کمر خم کرده است و برای اولين بار در تارﯾخ  30ساله یِ آن ،عقب نشينی را تجربه می کند! باز ھم انرژی مبـارزاتی کـارگران
به ھدر رفته و به نتيجه ای نمی رسد! چرا؟
در زمانيکه الزم است فعاالن کارگری به توضيح و تحليل از اﯾن پدﯾده یِ عجيب بپردازند ،مشغول گزارشات صرفاً خبری از آن ھستند .در
زمانيکه آنھا باﯾد کارگران را تشوﯾق به شرکت مستقل و در زﯾر پرچم ھای خود و با در دست داشتن پالکاردھاﯾی منقوش به شعارھا و
خواسته ھاﯾشان در اعتراضات مردمی کنند ،آنھا را به کناره گيری و عدم شرکت در مبارزات اعتراضی مردمی عليه دﯾکتاتوری و سرکوب
حکومت سرماﯾه داران توصيه می کنند .به جای افشایِ توخالی بودن وعده ھای کارفرماﯾان ،فعاالن کارگری ،آنھا را بعنـوان »پـيروزی«
اعالم می دارند .در ﯾک کالم ،فعاالن کارگری به جای آنکه مداوا کنندگان درد طبقاتی کارگران باشند ،خود تبدﯾل به وﯾروسـی دﯾگـر در
کالبد طبقه کارگر شده اند.
اﯾنھا ھمه نتيجه یِ سه دھه عقب نشينی است .فعاالن کارگری در اﯾن سه دھه فقط به حفظ خود اندﯾشيده اند و تمـامی روحيـه و
ابتکارات انقالبی را از خود زدوده اند و اﯾنک که شراﯾط برای تھاجم طبقه کارگر آماده گشته است ،از ترس بازداشت و سرکوب ،تـسليم
طلبی را در ميان کارگران تبليغ می کنند.
طبقه کارگر اﯾران نياز به نسل جدﯾدی از مبلغين جوان و پر شور دارد تا بتواند آنھا را به جھت انقالب رھنمون کنند .جوانان کـارگری کـه
اﯾنک بدون داشتن پشتوانه یِ ھمکاران و ھم طبقه ای ھای خود در خيابان ھا به مبارزه رو در رو با حکومـت دﯾکتـاتوری سـرماﯾه داران
پرداخته اند .اگر کارگران بخواھند تغييری در وضعيّت زندگی و معيشتی خود بوجود آورند ،باﯾد بداننـد کـه نـسل گذشـته یِ رھـبران و
معتبرﯾن کارگری ،در زﯾر سرکوب وحشيانه و قتل و اعدام و شالغ حکومت ددمنش سرماﯾه داری ،جسارت خود را از دست داده و نمـی
توانند در چنين شراﯾطی آنھا را به اھداف خود برسانند .کارگران ما باﯾد به تواناﯾی نسل جوان خود در رھبری اﯾشان بـاور کننـد .اﯾنھـا
ھستند که حکومت سرماﯾه داران را در زﯾر فشار مبارزات خيابانی به ھراس انداخته و پس از سه دھـه »قَـدَر قـدرتی« وادار بـه عقـب
نشينی شان کرده است .اگر اﯾن جوانان بدون داشتن حماﯾت دﯾگر کارگران توانسته اند از خامنه ای گرفته تـا سـرداران سـپاه و امـام
جمعه ھا را به دست و پا بياندازند و عقب نشينی سياسی را بـه اﯾـشان تحميـل کننـد ،مـسلماً اگـر از ھمراھـی و حماﯾـت کـارگران
واحدھای توليدی خود بھره مند شوند ،می توانند با تبدﯾل جھت مبارزات طبقه کارگر از مقاومت و تدافع بـه تعـرض و تھـاجم ،و تلفيـق
خواسته ھای صنفی به مبارزه عليه دﯾکتاتوری و استبداد ،تمامی خواسته ھای صـنفی کـارگران را محقـق سـاخته و بنـای تـشکالت
مستقل کارگری را بنيان نھند.
کارگران زحمتکش اﯾران!
اگر می خواھيد از آﯾنده خود و فرزندانتان مطمئن شوﯾد! اگر می خواھيد در جامعه عزت و احترام گذشته تان را احيـاء کنيـد! اگـر مـی
خواھيد کارفرماﯾان را وادار به عقب نشينی و دادن حقوق به حق تان کنيد! تنھا راه آن تھاجم است ،تھاجم است ،و تھاجم.
روز  13آبان فرا می رسد .اﯾن روز را جوانان شما برای اعتراض ميليونی به دﯾکتاتوری تعيين کرده اند .آنھا چه شما در کنارشان باشيد
و چه نباشيد به رزمگاه خواھند شتافت .پس به اﯾشان بپيوندﯾد! با در دست داشتن پرچم واحد شغلی خود ،ھمکارانتان جمع کرده و
کارگران دﯾگر بيابيد و در کنار ھم فرﯾاد زنيد و خواسته ھای خود را به گوش حاکمان و جھانيان برسانيد! در اﯾن تجمع خواھيـد دﯾـد کـه
تنھا نيستيد! استقبال مردم را از حضور خود تجربه کرده و ببينيد که ارزش واقعی شما برای اﯾن مردم تا چه حد است! فقـط در ميـان
مردم است که شما قدرت ،اعتبار ،عزت و احترام واقعی خود را خواھيد چشيد! پس درنگ نکرده ،سازشکاران و ترسوھا را به حال خود
رھا کنيد و در ميان سيل ميليونی مردمی ،متحدان خود را بيابيد!
مرگ بر حکومت سرماﯾه داری جمھوری اسالمی!
نان،مسکن،آزادی – جمھوری شوراﯾی!

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎره  3ﻛﺎرﮔﺮي از »ﻧﺪاي ﺳﺮخ« واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه »ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب«
 19مھرماه 1388
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رﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺤﻤﻴﻖ ﺗﻮده ﻫﺎ
م.ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ
مسئولين ،مدافعين و مبلغين اسالم سياسی  ،عليرغم لعن و نفرﯾن علوم انسانی  ،ھمچنان به سرقت و بھره برداری ِنظری ِ نـصفه
ونيمه و دم برﯾده از تئوری ھای علوم انسانی دست می زنند که ﯾادآورحکاﯾت اميری است که شبی از شدت سرما ناگزﯾر به خزﯾدن به
زﯾر پاالن رضاﯾت داد با اﯾن شرط که خودش را بياورند و اسمش را نه!!
نشان به آن نشان که چند روز پيش محمود احمدی نژاد در سـومين مجمـع عمومـی اتحاديـه راديـو و تلويزيونھـای اسـالمی بيانـات
مشعشعی اﯾراد کرده و راست و دروغ را چنان در ھم بيخته کـه الـک رسـواﯾی و دروغگوﯾـی اش از دﯾـوار اتحادﯾـه صـدا و سـيماھای
مسلمانان ھم قماش اش آوﯾخته است.
اتحاديه راديو و تلويزيونھای اسالمی در سال 1386به ابتکار حکومت اسالمی و با اھداف خبری-اطالعاتی تشکيل شـده و دبيرخانـه و
کميته ھای دائمی باصطالح تخصصی آن ھم در تھران مستقر و ﯾکی از مراکز سورچرانی اندﯾـشمندانی )!( از جنـس حميـد موالنـا و
شرکا است .برای احتراز از غلبه حاشيه بر متن بحث از پرداختن به فعاليتھای جاسوسی و اختالف افکنانه اﯾن اتحادﯾـه در کـشورھای
دﯾگر در می گذرم و به تحليل سخنان محمود می پردازم :
نامبرده باال در بخشی از سخنان خود با مقدمه چينی ھر چند نامربوط به نتيجه گيری زﯾر می رسد:
» "...رسانه" کاریترﯾن سالح دشمنان بشرﯾت عليه ملتھا است «
انصافا ً اگر محمود به چيزی معتقد و پيگيرانه در بکارگيری آن اھتمام تام داشته باشد ھمين جمله است .بر اساس ھمين اعتقاد است
که تمام رسانه ھای دولتی و ابزارھای ارتباط جمعی وابسته به ارگانھا و نھادھای تحت امر بيت رھبری بی وقفه بـه دشـمنی عليـه
ملت مشغولند .از ھمين روست که تمام دست اندرکاران حکومت اسالمی از رﯾز و درشت  ،ازمجلس و دولت و قـوه قـضائيه گرفتـه تـا
فاالنژھای چماقدار و الت ھای قمه کش و زنجير بدست در پی نـابودی ابزارھـای اطـالع رسـانی مـستقل و نيمـه مـستقل در جامعـه
ھستند.
در اﯾنجا برای اﯾنکه نشان دھم درک احمدی نژاد چقدر به واقعيت موجود در کشور نزدﯾک است از گزاره صحيح زﯾر استفاده می کنم:
" کيھان " حسين شرﯾعتمداری و " صدا و سيمای " ضرغامی " ﯾک رسانه است.
حاال جای کلمه کيھان و صدا و سيما را با رسانه در سخنان محمود عوض می کنم:
" امروز کيھان و صدا و سيما نه فقط يک جريان اطالع رسانی بلکه يک ابزار بیبديل پيشبرد سياستھا انتشار فرھنگھا و تحميـل بـه
ملت اﯾران است و سرمايهگذاری بر روی کيھان و صدا و سيما بيش از سرمايهگذاری روی آموزش و فرھنگ است ...عرصه اصلی ،نـبرد
کيھان و صداوسيما با ملت است ...امروز نظام اﯾران از ھمه ظرفيتھای کيھـان و صداوسـيما بـرای تحميـل سياسـتھای خـود بھـره
میبرد ...مھمترين سالح پيشبرد سياستھای دولت امروز کيھان و صداوسيما است تا جايی که اگر کيھـان و صداوسـيما را از نظـام
اسالمی جدا کنيم حتی يک روز ھم دوام نمیآورد  ...کيھان و صداوسيما مقدمهسازی میکنند سپس فرھنگسـازی میکننـد و بعـد
ھجوم میآورند  ...با کيھان و صداوسيما دستور کار روزانه دولت ترسيم میشود و مبانی فکری وارزشھای فرھنگی ملت مورد ھجوم
قرار می گيرد"...
قصد ندارم اﯾن جابه جاﯾی کلمات را ادامه دھم  ،بلکه با ھمين ميزان جابه جاﯾی روشن می شود که اوال ً سياست داخلـی حکومـت
اسالمی در رابطه با رسانه ھا و وساﯾل ارتباط جمعی انطباق نعل به نعل با سياست امپراطوری رسانه ای جھان دارد و ثانيا ً محمـود و
خرده دﯾکتاتورھای ھمپالکی اش می خواھند با سالح کپی برداری شده از امپراطوری ھای رسانه ای جھان  ،به رقابت بـا ﯾکـدﯾگر بـر
سر سھم بری بيشتر از غارت منابع و استثمار زحمتکشان بپردازند و اساسا ً ھيچ آلترناتيو مترقی در برابر رسانه-ی ھژمونيک به مثابه
ابزار نشر اﯾدئولوژی طبقات حاکم ندارند.
دليل اﯾن کار بسيار روشن است  :احمدی نژاد مدافع منافع ھمان طبقاتی است که بر سـر کـسب سـود بيـشتر بـا آنھـا رقابـت دارد.
طبقاتی که مالک ابزارھای توليد مادی و به تبع مالک ابزارھای توليدات ذھنی و معنوی اند .از اﯾنرو کسانی که فاقد ابزار توليداند مجبور
به مصرف توليدات مادی و معنوی صاحبان ابزارتوليداند.
در شراﯾط کنونی حاکم بر جھان که جھانی سازی اقتصادی و سياسی با نوعی جھانی سازی اﯾدئولوژﯾک ھمراه شده است ،طبيعتـا ً
اﯾدئولوژی ھاﯾی که آبشخور ﯾکسان دارند به ابزارھای ھمسان متوسل می شوند  .از اﯾنروست که وقتی از محمود در باره قتل ندا می
پرسند وی فورا ً قتل زن آلمانی را پيش می کشد .تو گوﯾی قتل زن آلمانی می تواند توجيه کننده قتـل نـدا باشـد و ﯾـا وقـتی در بـاره
سرکوب تظاھرات در تھران و شھرھای دﯾگر می پرسند وی بالدرنگ به سرکوب تظاھرات در اﯾتاليا و لندن و  ...اشاره می کند .محمـود
به زبان بی زبانی می گوﯾد حال که من و شما از ﯾک رگ و رﯾشه اﯾم نباﯾد به اعمال ھمدﯾگر خرده بگيرﯾم.د حال من و شما کـه از ﯾـک
رگ و رﯾشه اﯾم ذدر باره سرکوب تظاھرات در تھران و شھرھای دﯾگر می پرسند وی بالدرنگ دقت کنيد :
" ...اگر ماجرايی مثل غزه توسط يک کشور مخالف جبھه استکبار اتفاق میافتاد  ،چه غوغايی در دنيا به پا میشـد و جبھـه
استکبار تا چند ده سال طلبکار بود"...
وﯾا
"...يا مثال در کشور المان که مدعی ليبرال دموکراسی است ،وقتی يک خانم مورد تعرض قرار میگيرد و برای دفاع از خـود بـه دادگـاه
مراجعه میکند ،در حضور قاضی و مامورين امنيتی  ،مورد حمله قرار میگيرد و به شھادت میرسد و ھمسر وی نيز با شليک مامورين
امنيتی مواجھه میشود  .دقت کنيد ،اگر اين اتفاق در کشورھای اسالمی اتفاق میافتاد تا دهھا سال از آن فيلم میساختند و
نو به نو خبر درست میکردند"...
تمام حرف محمود اﯾن است  :من با ماھيت عمل شما کاری ندارم  ،من اصال ً نمی گوﯾم چرا وقاﯾعی مثل فاجعه غزه اتفاق می افتد؛ با
ماھيت قتل و تجاوز مشکلی ندارم بلکه ھمه مسئله من اﯾن است که چرا نباﯾد ما ھم از ھمان کارھاﯾی بکنيم که شما می کنيد!!!
البته بيچاره پربيراه ھم نمی گوﯾد!!!
محمود در چند جا گفته است که اﯾران دمکراتيک ترﯾن کشور جھان و آزادترﯾن کشور از نظر آزادی بيان است .او در سخنرانی اش زمين
و آسمان را به رﯾسمان والﯾت فقيھی می دوزد و با دليل و بی دليل خود را به صحرای کربال می زند و ضمن دفاع از سياستھای رفيـق
شفيق اش ھوگو چاوز به کودتاچيان ونزوئال می تازد؛ ھولوکاست را پيش می کشد و آخر االمر روش تازه ای را جھـت سـربه نيـست
کردن زندانيان پيشنھاد می کند "  ...زندانی در داخل حمام زندان به زمين بخورد. "...
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محمود اما با ھمه شيادی و زرنگی متوجه نيست که از الف تا ﯾای ِ سخنرانی اش به مبانی ليبراليسم کارکردی و تلقی ليبراليستی از
فرھنگ وفادار مانده است .ھمان ليبراليسمی که برای خوشاﯾند اقتدارگراﯾان ھمپالکی اش در جھان ،گاه گـداری فحـشی و ناسـزاﯾی
نثارش می کند .اﯾضا ً ليبراليسمی که با ملغمه ای از دﯾد ھاﯾدگری نسبت به ﯾکی از ارکان مدرنيته ،بنيان ھـای نظـری اش را در حـال
اضمحالل می بيند؛غافل از اﯾنکه بر ھمه واضح است که ھردوشان از ﯾک آبشخور بھره می برند.
از نظر احمدی نژاد ھمچنانکه نھادھای امنيتی و اطالعاتی برای قبضه کامل شرﯾان ھای اقتصادی خيز برداشته اند الزم اسـت صـنعت
فرھنگ نيز به تسلط انحصاری نھادھای غاصب قدرت در آﯾد تا ھمه افق ھای پيش رو به سلطه اسالم سياسـی ختـم شـود .وی کـه
اساسا ً در ھمه حال به ارزش مبادله توليدات می اندﯾشد فرھنگ و محصوالت آن را نيز مستثنا نمی کند:
" ...امروز وظيفه رسانهھای کشورھای اسالمی تنھا اطالع رسانی نيست،بلکه در کنار آن بايد فرھنگ سازی کنيد"...
وی با اﯾن توصيه ھدف دﯾگری را نيز دنبال می کند و آن چيزی جز اتکا به " عقب ماندگی فرھنگی " و پس راندن اندﯾشمندان اجتماعی
و نيز رواج ھمه جانبه فرھنگ پوپوليستی در ھمه جوامع مستعد نيست.
طرفه اﯾنکه ً ھرگاه محمود بر دﯾگران می تازد گوﯾی زبان حال خود و ارباب اش را بيان می کند .مثال ً وقتی می گوﯾد " ...گوﯾی در آمرﯾکا
صاحب ھمه رسانه ھای جمعی ﯾک نفر است "...مخاطب ناخودآگاه خامنه ای را در ذھن خود مجسم می کند.
احمدی نژاد عليرغم تمام تالش اش برای گرفتن ژست عدالت خواھانه و پوشيدن پوستين وارونه قادر به باز نتابانيدن تلقی اش از رابطه
" انسان و جامعه " و " انسان با انسان در جامعه " نيست .در رابطه با رسانه ھا و صنعت فرھنـگ ناخوآگـاه ماھيـت واقعـی سـلطه و
خشونت موجود در جامعه را در بيان رسانه ای اش منعکس می کند .طراحی و راه اندازی پروژه اعتراف گيری و پخش آنھـا از رسـانه و
دميدن در کوره لجن مال کردن افراد در مطبوعاتِ وابسته  ،تاﯾيدی بر اﯾن مدعاست .اﯾنھا بوضوح نشان می دھند که سياست رسانه ای
احمدی نژاد در پی سلب اختيار از انسان و سپردن آن به دست رسانه ھای وابسته اش است.
احمدی نژاد گمان می کند اگر سياست رسانه ای خرد گرﯾزش را پيش ببرد می تواند به اسطوره دﯾنی خود کمک کند در صورتيکه ھـم
خرد ابزاری رقباﯾش و ھم خردگرﯾزی احمدی نژاد در نھاﯾت به الينه )از خود بيگانه( شدن بيشتر جوامع می انجامد .در ضمن ھـر دوی
اﯾنھا موجب انکار طبيعت درونی انسانھا و به تبع مانع شکوفاﯾی ھمه جانبه ذھن و شراﯾط زﯾستی انسانھا می شوند و نتيجه ای جـز
عقب ماندگی برای کشور و فقر و فالکت روزافزون به بار نمی آورند.
واقعا ً معلوم نيست احمدی نژادی که با حلقه امنيتی-اطالعاتی اش می خواھد کل زﯾر بنـا را بـه سـلطه خـود در آورد چگونـه شـعار
رھاﯾی روبنا ) فرھنگ( را از طرﯾق رسانه ھا ی انحصاری و سلطه طلب ورد زبان خود کرده است .برای آگاھی توده ھـا باﯾـد پـرده اﯾـن
نيرنگ و دروغگوﯾی را درﯾد.
شانزدھم مھرماه 1388

ﻫﺸﺪارﻟﻴﺒﺮال ﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
اﺣﻤﺪ ﻓﺎرﺳﻲ
خانبابا تھرانی در مصاحبه ای که با دوﯾچه وله انجام داده  ،نمونه یِ بسيار جالبی از ھراس ليبرال ھا را نسبت به روند انقالبی مبـارزاتِ مردمـی بـه
نماﯾش گذاشته است .ليبرال ھای باسواد ما ،بخصوص آن عده از اﯾشان که در گذشته تن شان به علم مبارزه طبقاتی )مارکسيسم( خورده است ،با
نگاھی »عالمانه« به اﯾن جنبش نگرﯾسته و از آنجاﯾيکه رفتار آن را مبتنی بر آموزش ھای مارکس و لنين مـی تواننـد تـا حـدودی پيـش بيـنی بکننـد،
دستپاچه و ھراسان از شکست احتمالی اھداف اﯾدئولوژﯾک کنونی شان )ليبراليسم( به نصيحتِ اصالح طلبان حکومتی افتاده اند.
خانبابا در مصاحبه خود با کيواندوخت قھاری نمی داند که اﯾن »جنبش سبز« را چگونه تعرﯾف کند تا بتواند به مقصود خود برسد .او در آغـاز آن را بـه
»جنبش رأی من کو؟« خالصه می کند ،و به رھبرانِ اصالح طلب حکومتی )موسوی و کروبی( توصيه می کند که به باز تعرﯾف آن بپردازنـد و خـارج از
چھارچوب »رأی من کو؟« براﯾش تعيين استراتژی کنند (1).در صورتيکه ،آنھا مدت ھاست که اﯾن کار را کرده اند و حزب »راه سبز اميـد« را بـا ھـدف
اجراﯾی کردنِ اصول معوقه قانون اساسی جمھوری اسالمی به راه انداخته اند .باز تعرﯾفی که به مذاق مردم مبارز ما خوش نيامد و با تـرک عملـی
رھبری اصالح طلب» ،جمھوری اﯾرانی« را به شعار مرکزی خود تبدﯾل ساختند .البته ،خانبابا از اﯾن واقعيّت غافل نيست ،بلکه عالماً و عامداً دست به
تحرﯾف جنبش انقالبی مردم اﯾران می زند تا توصيه ھای دو پھلوی خود را به اصالح طلبانِ حکومتی ،در عين توجيه ،استتار سازد.
توصيه یِ خانبابا تھرانی به اصالح طلبانِ حکومتی ،ناشی از شناختِ او از شيوه یِ رشد و تکامل جنبش ھایِ انقالبی مردمی است .او اﯾن دانش را
در زمانيکه ھنوز ﯾک مارکسيست بود و با علم مبارزه طبقاتی آشناﯾاﯾی داشت ،بدست آورده است .او می داند که مبارزات مردمی در روند تکاملـی
خود ،کسب تجربه و آگاھی می کند و از رھبرانی که ھمراه با او به پيش نمی روند گذر خواھد کرد .اما ،خانبابا از اﯾن علم برای منافع طبقاتی کنونی
اش بھره می برد و در عوض ھمراھی و ھمگامی با مبارزات مردمی ،ترجيح می دھد که به اردوگاه ضد انقالب ،چگونگی جلوگيری از تکامل طبيعـی
روند انقالبی را ﯾاد بدھد .او به اﯾشان توصيه می کند که برای بازگرداندن جنبش مردمی به کانال ھای اصالح طلبانه و کنترل رھبری آن توسط اصالح
طلبان حکومتی ،موسوی و کروبی باﯾد قدمی در ھمراھی اﯾن جنبش برداشته و با ارائه برنامه ای اصالح طلبانه ،بصورتِ گام به گام در جھـت تغييـر
ساختار حکومتی بردارند .او ھشدار می دھد که اگر رھبران اصالح طلب خود را در ھمان ساختار محدود دﯾکتاتوری جمھـوری اسـالمی نگـاه دارنـد،
ممکن است که جاﯾگاه رھبری اﯾن جنبش را انقالبيونی به دست بگيرند که با ھداﯾت مردم در جھت وارد آوردنِ ضرباتِ انقالبی بر پيکر حکومـت ھـرم
گونه یِ سرماﯾه داری ،آن را متالشی سازند(2) .
و باالخره ،صحبت از روند سازش ميان جناح ھا از ﯾکطرف ،و سازش حاکميّت جمھوری اسالمی با سرماﯾه جھانی ،از طرف دﯾگر ،پيش ميآﯾد .در اﯾن
نقطه ،باز ھم خانبابا کاله مارکسيستی خود را به سر گذاشته و ھشدار می دھد که بدون در نظر گرفتن جنبش انقالبی کنونی و ارضاء خواسته ھای
مردمی ،ھيچگونه سازش مؤثر و پاﯾداری ممکن نيست .او می گوﯾد» :به باور من اگر اﯾن سازش ھم انجام بگيرد ،اﯾن سازش نمیتواند پاﯾدار باشد و
قدرت استبداد را در اﯾران تضمين بکند .چرا؟ چون حل مساﯾل اﯾران در عرصهی داخلی و بينالمللی بدون در نظر گرفتن جنبـش بزرگـی کـه "جنبـش
سبز" نام گرفته است ،نمیتواند به راه حل برسد و به صلح واقعی منطقه دست پيدا بکند .از اﯾن جھت است که مـن بـه آﯾنـده خوشـبين ھـستم.
معتقدم عمر استبداد برای ﯾک سازش موقت شاﯾد کفاف بکند ،ولی برای ادامهی حرکت اجتماعی اﯾران کافی نيست ،برای اﯾن که مطالبات اجتماعی
اﯾران باقی مانده و باﯾد به اﯾن مطالبات پاسخ گفت .حتا مساﯾل بينالمللی و صلح منطقه در گرو قبول و به حساب آوردن جنبش بزرگ اپوزﯾسيون اﯾران
است .اﯾن را جھان ھم باﯾد بداند!«
آنچه که خانبابا نمی تواند با عينک ليبرالی خود ببيند ،اصلی ترﯾن نکته یِ علم مبارزه طبقاتی و شناخت از قانونمندی جامعه یِ بشری است .و آن
اﯾن نکته است که ،ھيچ فردی در جامعه نمی تواند از زاوﯾه ای بغير از منافع طبقاتی اش به دنيا و مسائل آن ،بوﯾژه موضوعات سياسی بنگرد .خانبابا
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در اﯾن مصاحبه نشان می دھد که او نيز عليرغم »دانش« اش به علم مبارزه طبقاتی،از اﯾن قاعده مستثنی نيست .اﯾدئولوژی ليبراليسم او ،متوھّم
اش ساخته و فکر می کند که آقاﯾان موسوی و کروبی می توانند از چھارچوب منافع طبقاتی شان فراتر رفته و رھبری اصالحاتی را به دست بگيرند که
قرار است ساختار کنونی قدرت و ثروت را دچار تحول سازد .آنچه که خانبابا از اﯾشان می خواھد ،خودکشی سياسی و اقتصادی است .او فراموش
می کند که اﯾن حضرات ،خود سرور و در عين حال ،بنده و غالم انحصارھای بزرگی ھستند که عليرغم تفاوت منافع شان با جناح غالـب ،تمـام تـار و
پودشان به ھمين دﯾکتاتور منشی و انحصار قدرت و ثروت وابسته است .اﯾشان ھرگز نمـی تواننـد از منـافع خـود و شرکاﯾـشان بـه نفـع اصـالحاتِ
ساختاری بگذرند.
اما ،غرﯾزه یِ او ،زﯾاد ھم به خطا نرفته است .او حس می کند که اگر رھبری اﯾن جنبش ،حتی به ليبرال ھای رادﯾکال که خواھان »تغيير رژﯾم« مـی
باشند ،انتقال ﯾابد ،خطر اﯾجاد خالء قدرت در جامعه می رود .او می داند ،و در چين و کوبا به چشم خود دﯾده است ،کـه ھمـواره در چنيـن حـالتی،
ساختارھا و نھادھای دمکراسی مستقيم مردمی ظاھر گشته و در ﯾک لحظه ،آنچنان قدرتی می ﯾابند که بورژوازی ،برای مدت طوالنی ای نمی تواند
از شرشان خالص شود .و اگر بر حسب اتفاق ،رھبری ای از حاميانِ منافع طبقه کارگر در جامعه عينيّت ﯾابد ،شاﯾد ھرگز نتواند مقام دﯾکتاتوریِ مطلق
اش را باز ﯾابد .اﯾن امکان است که او و ھمپالگی ھاﯾش را به ھراس انداخته تا حدی که به ھذﯾان گوﯾی بيافتد و دست به دامان موسوی و کروبـی
شود تا اقدام به ﯾک خودکشی طبقاتی کنند .زھی خيال باطل!
ﯾادداشت
»اما من فکر میکنم ،آقاﯾان بيشتر باﯾد به سرنوشت جنبش سبز که جنبشی گسترده در جامعهی ما است و از روز اول انتخابات با شـعار "رأی
من کو؟" به ميدان آمد توجه کنند و براساس مطالباتی که در آن جنبش بوده ،برنامهای را تقدﯾم کنند که بتوانند اﯾن نيروھا را در ميدان و در
عرصهی مبارزه نگه دارند«....
»بگذارﯾد من به ﯾک نکته اشاره کنم .آنچه من در حقيقت حس میکنم اﯾن است که در واقعيـت در مرحلـهی کنونـی جنبـش سياسـی اﯾـران،
برعکس دوران پيش از انقالب ،در مجموع آگاھی جامعه از سازمانھا و احزاب سياسی پيشی گرفته اسـت .اگـر در دوران قبـل انقـالب ۵٧
جامعه تحت تأثير آگاھی سياسی و سياستھای سازمانھا و احزاب سياسی قرار داشت ،امروز اﯾن جامعه است که از احزاب و سازمانھا،
حتا از رھبرانی که فعال ً برگزﯾده شدهاند فراتر رفته است .از اﯾنرو باور من براﯾن است که برای رھبران جنبش حقطلبانه و سبز اﯾران شناخت
اﯾن واقعيت بسيار مھم است که با عناﯾت به اﯾن واقعيت و مطالبات مردم و جامعهاستراتژی سياسی تدوﯾن کنند .وگرنه من ھراس اﯾـن را
دارم که اﯾن جنبش ازھم بپاشد و بخشی از اﯾن جنبش به راھھای تندتری از صندوق انتخاباتی بـرود ...مـن بيـشتر نظـرم اﯾـن اسـت کـه
تغييراتی که در جامعه اﯾران قبل از انتخابات بخشی از خواسـتهھای مـردم بـود ،تغييراتـی تـا حـدودی سـاختاری اسـت .ﯾعـنی برخـی از
ساختارھای کھنه باﯾد به نظر من تغيير پيدا بکند .چون اﯾن مشکل را ما در دوران ھشت سالهی رﯾاست جمھوری آقـای خـاتمی و جنبـش
اصالحطلبانه آنزمان ھم دﯾدﯾم .آقای خاتمی در آن زمان ،ھم رئيس جمھـور بـود و ھـم نتوانـست رھـبر آن جنبـش باشـد ،بـرای اﯾـن کـه
میخواست ساختاری را که مانع پيشرفت برخی از آزادیھا بود به ھمان صورت حفظ بکند .اﯾن است که من بیتوجھی برخی از رھبران و
باقیماندن آنان در عرصه و زمان انتخابات را ،به صالح جنبش نمیبينم .گلهگذاری به حق ،انتقاد به حق ،خواست مردم به حـق اسـت کـه
بگوﯾند رأی ما کو؟ ولی جنبش سبز از اﯾن مرحله باﯾد فراتر برود و رھبرانش بوﯾژه اﯾن وظيفه را به گردن دارند«.
انتشار از »ندای سرخ«  21مھرماه 1388
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ن .ن.
صبح دﯾروز با خبر اعدام دو نوجوان که در دوران کودکی و صغير بودن مرتکب قتل شده بودند ،بيدار شدم .دو نوجوانـی کـه مـن آنھـا را بواسـطه یِ
تبليغاتِ زﯾاد مخالفان حکم اعدام می شناختم و به مظلوميت شان پی برده بودم .نو جوان دﯾگری نيز ھست که به علت قوانين وحشيانه یِ جمھوری
اسالمی ،به جرم دفاع از حيثيت خود و جلوگيری از مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن محکوم به قصاص گشته است .وقتی به موارد محکومين به اعدام
نگاه می کنم ،از تأسف و عصبانيّت به خود می پيچم و ھنگام شنيدن خبر به اجرا در آمدن احکامشان ،تا روزھا بی طاقت و بی قرر و بی خواب مـی
شوم .عجب دنياﯾی برای ما ساخته اند .جوانان را از نيازھای طبيعی شان که الزمه یِ حفظ سالمت روحی شان است محروم ساخته اند ،زنان را ،
به جرم اﯾنکه »بھشت زﯾر پاﯾشان است« از حقوق برابر باز داشته اند .کارگران را از نان شب و امنيّت شغلی و برخورداری از آبرو و حيثيت و غرور تھی
کرده اند ،زنان و دخترانشان را به آغوش صدھا ھوس باز و منحرف جنسی انداخته اند ،کودکانشان را در خيابن ھای شھر به زﯾر دست جناﯾتکـاران و
قاچاقچی ھا آواره نموده اند ،و ھنگاميکه اتفاقی که ناگزﯾر از اﯾن ھمه فساد و ظلم و بی عدالتی و انحراف و پليدی بوقوع می پيوندد ،اعدام و قصاص
شان می کنند و نامش را »عدل اسالمی« و »رحمت الھی« گذاشته اند .اما ،جانيانی که علناً به ناموس و جان و مال و حق و حقوق مردم تجاوز می
کنند و صرفِ تفرﯾح و ﯾا به جرم دگر اندﯾشی و دگر باشی ،آدم می کشند را آزاد گذاشته و خون مردم را حاللشان می کنند .و تمام اﯾن زشتی ھـا و
پليدی ھا و فساد را با عناوﯾن »قانون شرع« و »قانون اساسی« و »والﯾت مطلقه« و »مصلحت نظام« و  ...قانونی کرده و ھيچکس حـق اعـتراض و
ط غير انسانی را ندارد .چرا؟ چون قانون را زﯾر پا می گذارد!
مبارزه با اﯾن بسا ِ
اگر مردم در خيابان ھا شعار »مرگ بر دﯾکتاتور«» ،مرگ بر جمھوری اسالمی«» ،مرگ بر والﯾت فقيه« سر داده و خواھانِ انھدام اﯾن ماشين آدمکشی
و حق کشی می شوند ،و اگر با شعارھایِ »جمھوری اﯾرانی« و »جانم فدای اﯾران« ھدفِ ساختار شکنی را پيشه کرده اند ،چـه کـسی اسـت کـه
اﯾشان را مورد اعتراض و تکفير قرار می دھد؟ چه کسی است که خشونت و تجاوز سرکوبگرانِ دﯾکتاتور را به بھانه یِ »قانونی بودن« توجيه کـرده و
دفاع از خود را در مقابل اﯾن جانيان »خشونت« می نامد؟
آقای موسوی ،چرا از اعدام و قصاص بھنود و بھنام و دالرام ھا حماﯾت می کنيد؟ چرا کوشش انقالبی مردم برای برچيدنِ چنين نظام فاسد و پليدی را
محکوم می کنيد؟ چرا از حکم امامتان در کشتن ھزاران زندانیِ سياسی بيگناه پيروی کردﯾد و ھنوز ھم راه او را راه حق ميناميد؟ چرا بـه مـردم دروغ
می گوﯾيد و جوانان از ھمه جا بی خبر ما را گمراه می سازﯾد؟ در کدام مقطع از زندگی شرم آور جمھوری اسالمی رحم و شفقت و بزرگواری نسبت
به ضعفا نشان دادﯾد که بازگشت به نقطه یِ اعدام ھای دستجمعی و قتل ھای دگر اندﯾشان و دگر باشان را »نوﯾد« می دھيد؟ در چه زمانی »راه
سبز اسالمی تان« ھمراه با »اميد« به آزادی بوده است که اﯾنک آنرا »راه آزادی« معرفی می سازﯾد؟ شما دروغ می گوﯾيد! دروغ می گوﯾيد وقتيکه
ھدفِ خود را »آزادی مردم« معرفی می کنيد! دروغ می گوﯾيد که خود و مشی تان را با عدالت مترادف می سازﯾد! دروغ می گوﯾيد ھنگاميکه خود را
نگران جانباختگان راه آزادی می نماﯾانيد! دروغ می گوﯾيد که خود را غمخوار »مستضعفان« می ناميد! مگر می شود عادل بود و از اعـدام بيگناھـان
دفاع کرد؟ مگر می شود »غمخوار« بود بر سر سفره یِ خونخواران نشست؟ مگر می توان طرفدار آزادی بود و »آزاد مردان« را تيرباران کرد؟ مگر می
توان »سبز« بود و گلھای سرخ را لگدکوب کرد؟
مرگ بر اﯾن حکومت دﯾکتاتور! مرگ بر تمامی حاميان و سازشکارانش!
مرگ بر جمھوری اسالمی!
نان ،مسکن،آزادی – حکومت شوراﯾی!
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اﻳﻦ ﻣﺘﻦ را ﮔﺮوﻫﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ
آن را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ

منشور حزب طبقه کارگر
در ادامه کوشش خواھيم کرد تا اھدافِ مشخص ِ اﯾن رفقا را درﯾافته و مورد تجزﯾه و تحليل قرار دھيم .اما متاسفانه چنين کوششی
به سادگی انجام پذﯾر نيست .ھنگاميکه از حوزه تشکيالت و سازماندھی شوراﯾی خارج می شوﯾم ،سخنان اﯾن رفقا گُنگ و نامفھوم
می گردد .ما در ھر پاراگراف نوشته ھای اﯾشان با واژه گانِ "لغو کا مزدی" روبرو می گردﯾم ،اما اﯾنکه چنين شعار عامی حاوی چه
قدم ھای مشخصی است و قرار است چگونه به آن عينيت بخشيد ،در متون اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق اﯾشان ﯾا مطرح نگشته و ﯾا بصورت
بسيار گُنگ و گذراﯾی به آن اشاره شده است .پس برای مشخص شدن خواسته ھا و اھداف اﯾشان از مبارزه طبقاتی پرولتارﯾا عليه
نظام سرماﯾه داری مجبورﯾم به تنھا مقاله ای که در آن به چنين موضوعی مستقيماً و صراحتاً پرداخته شده است مراجعه کنيم .اﯾن
مقاله را آقای ناصر پاﯾدار نوشته و می توان آن را در ساﯾت سيمای سوسياليسم ،تحت عنوان " جنبش کارگری ،مبارزه طبقاتی و
آزمون بدﯾل ھا" ﯾافت .او می نوﯾسد ":آنان بپذﯾرند ﯾا نپذﯾرند وقت آن است که کمونيست ھای واقعی ،فعالين جنبش لغو کار مزدی
برای سازمان دادن شورائی و تحزب طبقاتی توده ھای کارگر حول ﯾک منشور شفاف حقوق پاﯾه ای دست به کار شوند .وقت
آنست و ھميشه وقت آن بوده است که به سراغ محافل ،رھبران و فعالين حی و حاضر جنبش کارگری رفت .باﯾد پاشنه یِ کفش باال
زد و برای بسيج کارگران حول اﯾن منشور درب خانه یِ فعالين طبقه کارگر در مناطق دور و نزدﯾک جامعه را ھر چه سخت تر
کوبيد .منشور حقوق پاﯾه ای ما باﯾد اعالم دارد که:
مسکن ،بھداشت ،دارو و درمان ،تحصيل تا ھر سنی ،اﯾاب و ذھاب ،مھد کودک ،دوره ھای پيشادبستانی ،مراقبت از سالمندان و ...
حقوق بدﯾھی و مفروضی است که ھمين امروز  ،در ھمين لحظه یِ حاضر باﯾد به صورت راﯾگان و آزاد از قيدِ ھر نوع مبادله و خرﯾد و
فروش به کليه یِ آھاد شھروندان ،به کليه کارگران مستقل از شاغل و بيکار و زن و مرد تعلق گيرد؟ )نمی دانيم که آﯾا گذاشتن
عالمت سوأل در انتھا ی اﯾن جمله دارای معنای خاصی است ﯾا فقط ﯾک اشتباه تاﯾپی است – ن(
منشور حقوق پاﯾه ای ما باﯾد اعالم دارد که:
پاﯾان دادن به ھر نوع وابستگی اقتصادیِ زن به مرد ﯾا فرزندان به والدﯾن ،محو تمامی تماﯾزات حقوقی و اجتماعی بين زن و مرد،
ممنوعيت مطلق کار کودکان و نو جوانان زﯾر  18سال ،تعيين زمان کار روزانه و سن بازنشستگی توسط کارگران ،تعيين اﯾنکه چه توليد
شود و جه توليد نشود ﯾا ھر چيز به چه ميزان توليد گردد توسط شوراھای سراسری کارگران ،ممنوعيت ھر نوع دخالت دولت در کار
فعاليتھای سياسی ،تحزب ،تظاھرات ،اعتصاب ﯾا ھر مبارزه و جنبش اجتماعی و  ...و  ...ھمه و ھمه مفروض حی و حاضر ھر
شھروندی است.
کمونيست ھای واقعی ،فعالين راستين جنبش لغو کار مزدی سخت و سفت و مصمم بر اﯾن باورند که باﯾد با تمامی قوا و امکانات
برای سازمان دادن کارگران حول چنين منشوری دست به کار شد .باﯾد در قلب کارزار جاری کارگران اﯾن خواسته ھا را ھمراه
ی طبقاتی برای برنامه رﯾزی شورائی و کمونيستی کار و توليد اجتماعی ھر چه وسيعتر تبليغ کرد،
با ﯾک بدﯾل زنده ِ
باﯾد امکانپذﯾری تحقق اﯾن مطالبات ،امکان پذﯾری محو مناسبات کار مزدوری و استقرار کمونيسم لغو کار مزدی را به
ی جاری ذھن و فکر و مبارزه روز کارگران تسری داد .باﯾد توده یِ کارگر را آگاه ،آگاھی آنان را قدرت ،قدرت آنان را
محتوا ِ
متحزب و نيروی اتحاد آنان را وثيقه یِ پاﯾان دادن به اساس بردگی مزدی ساخت .باﯾد کارگران را در بطن جنبشی چنين آگاه و نيرومند
به آستانه قيام و سرنگونی بورژوازی و از آنجا به برپاﯾی کمونيسم پيش راند) ".ص ص  3و (4
با اﯾنکه اﯾن رفيق سخنور ،بسيار مھيجانه برخی از خواسته ھای طبقه کارگر را در شراﯾط کنونی مطرح می سازد ،اما باز ھم در مورد
چئی ِ اھداف و چگونگی آنان گنگ و نا شفاف صحبت کرده است .انواع خواسته ھای استراتژﯾک و تاکتيکی و عملی را در ھم و بر
ھم مطرح نموده و خواننده را نسبت به اﯾنکه باالخره در اﯾن منشور کذاﯾی چه باﯾد باشد و چه نباشد ،گيج کرده است .کداميک
اھداف اند و کداميک خواسته ھای فوریِ عملی؟ و بخصوص آنکه بر مبنای چه تحليل مشخصی از شراﯾط مبارزه طبقاتی چنين
منشور ی پيشنھاد شده است؟ اﯾن نکات اصال ً روشن نمی شود .چرا اﯾن رفقا از بيان محتوایِ منشور خود گرﯾزانند؟ چرا روشن نمی
سازند که دقيقاً به دنبال چه ھستند و چگونه می خواھند به آن عينيت بخشند؟
برداشت ما از ﯾک منشور پيشنھادیِ کمونيستی ،ھمچون "مانيفست حزب کمونيست" و ﯾا "منشور حزب سوسيال دمکرات روسيه –
بلشوﯾک" ،بيانيه یِ مدونی است که از تحليل ساختار اجتماعی اﯾران و تعيين نظام حاکم بر آن آغاز گشته و با مشخص ساختن
آراﯾش طبقاتی و ھدف نھاﯾی مبارزه طبقاتی پرولتارﯾا به طرح اھدافِ استراتژﯾک و تاکتيکی و در نھاﯾت خواسته ھای فوری و عملی آن
بپردازد .اما در آنچه رفيق ناصر پاﯾدار ارائه کرده است معلوم نيست که آﯾا مثال ً انھدام ماشين حکومتی و "سرنگونی حکومت
بورژوازی" در درون منشور جای دارد؟ و ﯾا اﯾنکه مسکوت گذاشته می شود؟ فرمول او چنين است که " کمونيست ھای واقعی،
فعالين راستين جنبش لغو کار مزدی سخت و سفت و مصمم بر اﯾن باورند که باﯾد با تمامی قوا و امکانات برای سازمان دادن کارگران
حول چنين منشوری دست به کار شد ... .باﯾد کارگران را در بطن جنبشی چنين آگاه و نيرومند به آستانه قيام و سرنگونی بورژوازی و
از آنجا به برپاﯾی کمونيسم پيش راند ".درک من از اﯾن فرمولبندی اﯾنستکه در اﯾن منشور ،که قرار است دستورالعملی برای
کمونيست ھای لغو کار مزدی باشد ،از خواسته ھاﯾی چون بھداشت و مسکن و آموزش راﯾگان و  ...و خواسته ھای دمکراتيک آزادی
تحزب و تجمع و عدم دخالت دولت در فعاليت ھای سياسی و حق کارگران به کنترل توليد و  ...قيد شده و حول آن ،جنبش کارگری را
بسيج نموده و بدون آنکه موضوع را در منشور ذکر کنند به سمت "قيام و سرنگونی بورژوازی و از آنجا به برپاﯾی کمونيسم پيش راند".
ھمانطور که گفتيم ،بنظر ما ﯾک منشور کمونيستی ،از آنجا که متحد کننده ی عناصر آگاه و فعالِ جنبش کارگری است ،و چگونگیِ ِ
دستيابی به آن اھداف را باﯾد برای توده یِ کارگران و دﯾگر زحمتکشان توضيح داد تا بتوان آن ﯾگانه سازی و ﯾکپارچگی الزم را ميان
پيشروان طبقه و دﯾگر توده ھای کارگری بوجود آورد ،باﯾد کامل ،صرﯾح و حتی المقدور به سادگی قابل فھم باشد .تا با تبليغ و تروﯾج
خطوط آن به فعاليت اﯾشان برای مقطع تارﯾخی مشخصی جھت داد .بنظر ما چنين منشور و برنامه ای باﯾد حاوی نکات زﯾر باشد:
.1تجزﯾه و تحليل از نظام جھانی بطور کل و شراﯾط مشخص کنونی آن و اھداف بين المللی پرولتارﯾای جھانی.
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.2تجزﯾه و تحليل از نظام حاکم بر اﯾران و شراﯾط مشخص کنونی آن و ھدف مشخص پرولتارﯾای اﯾران.
 .3استراتژی مرحله ای پرولتارﯾای اﯾران.
.4تاکتيک مشخص مرحله ای پرولتارﯾای اﯾران.
.5دستورالعمل ھای عام و کلی ای که در سراسر کشور قابل اجرا باشد.
البته تدوﯾن و طرح چنين منشوری می باﯾست نتيجه یِ کار جمعی کمونيست ھا بوده تا ھم بتواند از مجموعه یِ آگاھی جنبش چپ
انقالبی برخوردار گردد و ھم نفوذ الزم برای متحد کردن اﯾشان را داشته باشد .اما در اﯾنجا ما صرفاً بخاطر صراحت و شفافيت منظور و
کالممان ،در مورد ھر بخش توضيح مختصری را ارائه می دھيم:
 .1اعالم اﯾنکه نظام حاکم بر جھان امروزی نظام سرماﯾه داری است که دو طبقه متخاصم پرولتارﯾا و بورژوازی را در مقابل ﯾکدﯾگر قرار
داده که اولی خواھان "پاﯾان تارﯾخ" و تکامل جامعه بشری و حفظ روابط و مناسبات موجود به نفع طبقه ممتاز سرماﯾه دار است .اﯾن
به معنی حفظ روابط و مناسبات استثماری عده یِ قليلی از انسانھا از دﯾگر انسانھا و از طبيعت بوده که نتيجه ای جز فقر اکثرﯾت
جامعه بشری و وﯾرانی محيط زﯾست ندارد .و اﯾنکه روابط و مناسبات اﯾن نظام را از طرﯾق اعمال دﯾکتاتوریِ طبقاتی خود توسط
حکومت ھای سرماﯾه دار در سراسر جھان به پرولتارﯾا تحميل کرده و از آنجائيکه اﯾن نظام حامل تضادی است که نھاﯾتاً به فروپاشی
آن خواھد انجاميد ،پرولتارﯾای جھانی چاره ای جز مبارزه برای سرنگونی اﯾن حکومت ھا و جاﯾگزﯾنی آن با حکومت دمکراتيک شوراﯾی
نداشته و در صورت عدم موفقيتش ،آلترناتيوی جز بازگشت به بربرﯾت در مقابل جامعه انسانی وجود ندارد.
 .2اعالم اﯾنکه پس از اصالحات ارضی در زمان اخرﯾن شاه پھلوی ،نظام پوسيده یِ فئودالی جای خود را به روابط سرماﯾه داری داد که
به علت جلوگيری از رشد آن توسط نيروھای امپرﯾاليستی در طول قرن گذشته و مستعد بودن جامعه برای گذار ،به سرعت رشد کرد،
که اکنون به مرحله یِ انحصاری رشد سرماﯾه داری رسيده است .و به علت رشد نا موزون خود در دوران حاکميت امپرﯾاليسم در
سطح جھانی ،عمدتاً سرماﯾه داری ای وابسته و دالل در بخش ھای مالی و تجاری می باشد .اما در دوران جنگ اﯾران و عراق و
بواسطه ی تحرﯾم ھای بين المللی شراﯾط رشد بورژوازی صنعتی نيز فراھم آمد .طبقات عمده ی حاضر در اﯾن جامعه پرولتارﯾا و
بورژوازی بوده که با در نظر گرفتن شراﯾط جھانی و تالش سرماﯾه داری بومی برای ادغام در سرماﯾه جھانی ،فشار مضاعفی بر
کارگران وارد آمده و با پيروی از سياست ھای نو ليبراليستی جھان ،از طرﯾق خصوصی سازی و سياست درھای باز اقتصادی ،باعث
ورشکستگی رشته ھای مختلف توليدی و نتيجتاً بيکاری و فقر اجتماعی گشته است .چنين شراﯾطی باعث وخامت بحران ھای
اقتصادی و اجتماعی گشته بطورﯾکه دﯾگر قابل تحمل نبوده و مدتی است که مبارزات اجتماعی رو به اعتالء گذاشته است و می رود
تا در تداوم خود شراﯾط انقالبی را به جامعه تحميل کند.
 .3طبقه کارگر اﯾران نه تنھا از چنين شراﯾطی واھمه نداشته ،بلکه باﯾد به استقبال چنين اوضاعی رفته و از اﯾن فرصت برای انھدام
ماشين حکومتی بورژوازی و استقرار حکومت پرولتری به شکل دمکراسی مستقيم شوراھا استفاده کند.
 .4شراﯾط وﯾژه رشد سرماﯾه داری در اﯾران و متعاقباً شکل متمرکز و استبداد حکومتی آن باعث گشته تا بخشی از سرماﯾه داران
بوﯾژه سرماﯾه داران صنعتی از مراکز ثروت و قدرت دور مانده و به ھمين علت خواھان سرنگونی ھيئت حاکمه کنونی و جاﯾگزﯾنی آن با
الگوی متعادلی از ھرم ليبرالی قدرت گردند تا مانع فروپاشی ساختار قدرت سياسی و تغييرات بنيادﯾن در روابط و مناسبات و کال ً نظام
سرماﯾه داری شوند .اﯾن بورژوازی رادﯾکال – ليبرال بيش از آنکه با حکومت استبدادی والﯾت فقيه خصومت داشته باشد از اوج مبارزات
توده ای کارگران وحشت داشته و سعی دارد که برای گمراھی آنان چھره ای انقالبی گرفته و شعارھایِ پرولتارﯾا را با حذف محتوای
انقالبی و جاﯾگزﯾنی محتوایِ سازشکارانه و ليبرالی ،در جھت منافع خود به تصرف در آورده و مبارزات اﯾشان را به کانال ھای مورد
کنترل خود منحرف کرده و از اﯾن مبارزات در جھت چانه زنی با دﯾگر جناح ھای طبقه حاکمه و سرماﯾه داری جھانی برای بدست آوردن
سھم بيشتری از حاصل استثمار کارگران و چپاول منابع ملی استفاده کند .تاکتيک کنونی پرولتارﯾای اﯾران ،افشاء عملکرد و طرد اﯾن
قشر از نھادھا و سازمان ھای بالقوه انقالبی ِمردمی بوده و در عوض با تبليغ و تروﯾج سوسياليسم علمی و اھداف کوتاه مدت و
درازمدت پرولتارﯾای انقالبی ،جنبش ھایِ اجتماعی را به سمت شعارھای استراتژﯾک و اھداف نھاﯾی جنبش پرولتری رھنمون گرداند.
 .5وظيفه حزب طبقه کارگر و فعالين کارگری شرکت در نھادھا و سازمان ھای مردمی و بخصوص پرولتری بوده و با تشکيل کميته ھای
سوسياليستی در واحدھای توليدی و منطقه ای – محلی ،به تبليغ و تروﯾج اصول سوسياليسم علمی و  ...پرداخته و با سازماندھی
توده ای ،از ھر فرصتی برای ضربه زدن به ماشين حکومتی و نظام سرماﯾه داری استفاده کند .خواسته ھاﯾی چون " مسکن،
بھداشت ،دارو و درمان ،تحصيل تا ھر سنی ،اﯾاب و ذھاب ،مھد کودک ،دوره ھای پيشادبستانی ،مراقبت از سالمندان و  ...حقوق
بدﯾھی و مفروضی است که ھمين امروز  ،در ھمين لحظه یِ حاضر باﯾد به صورت راﯾگان و آزاد از قيدِ ھر نوع مبادله و خرﯾد و فروش به
کليه یِ آھاد شھروندان ،به کليه کارگران مستقل از شاغل و بيکار و زن و مرد تعلق گيرد" و ﯾا " پاﯾان دادن به ھر نوع وابستگی
اقتصادیِ زن به مرد ﯾا فرزندان به والدﯾن ،محو تمامی تماﯾزات حقوقی و اجتماعی بين زن و مرد ،ممنوعيت مطلق کار کودکان و نو
جوانان زﯾر  18سال ،تعيين زمان کار روزانه و سن بازنشستگی توسط کارگران ،تعيين اﯾنکه چه توليد شود و جه توليد نشود ﯾا ھر چيز
به چه ميزان توليد گردد توسط شوراھای سراسری کارگران ،ممنوعيت ھر نوع دخالت دولت در کار فعاليتھای سياسی ،تحزب،
تظاھرات ،اعتصاب ﯾا ھر مبارزه و جنبش اجتماعی و  ...و  ...ھمه و ھمه مفروض حی و حاضر ھر شھروندی است ".قاعدتاً در اﯾن
قسمت از منشور قرار می گيرد.
ﯾادآور می شوﯾم که طرح باال تنھا برای روشنتر شدن منظور نوﯾسنده از چارچوب و محتوایِ ﯾک منشور پيشنھادی می باشد و مسلماً
منشورھای پيشنھادی ای که معموال ً می باﯾست در اولين کنگره ﯾک حزب کمونيستی مطرح گردد به مراتب جامع تر و دقيق تر از اﯾن
چند سطر خواھد بود که حاصل کار جمعی و تراکم نظریِ حاصل از چنان ھمت و فعاليتی خواھد بود.
با در نظر گرفتن نمونه ای که ارائه دادﯾم ،متوجه می شوﯾم که رفيق ناصر پاﯾدار تا چه حد پيشنھاد خود را به شکل گُنگ و نامفھومی
مطرح ساخته است .و تازه اﯾن طرح اﯾشان ،تنھا مقاله ای است که ما توانستيم از رفقای "لغو کار مزدی" در اﯾن خصوص بيابيم .در
صورتيکه با اتحاد و ادغام روشنفکران انقالبی و کارگران پيشرو حول چنين منشوری در حزب طبقه کارگر ،و تبليغ و تروﯾج اﯾن محتوا در
ميان توده ھای کارگری در حين پيشبرد مبارزه طبقاتی جاری شان ،از طرﯾق کميته ھای سوسياليستی در واحد ھای توليدی و محله
ھا و سندﯾکاھا و اتحادﯾه ھا و انجمن ھا و خالصه در ھر جاﯾی که توده ای از مردم گرد ھم جمع می شوند ،می باﯾست تفرق را به
اتحاد ،و دوپارگی را به ﯾکپارچگی تبدﯾل نمود .عدم دستيابی به اتحاد در حول چنين منشوری ،و عدم پيوستگی به توده یِ کارگری و
مردمی در نھادھایِ در بر گيرنده شان ،و عدم تبليغ و تروﯾج و انتقال چنين محتوایِ آگاه گراﯾانه ای به مردم ،تحت ھر لوا و پوششی،
از جمله به بھانه یِ "سياسی نبودن" مبارزاتِ سندﯾکاﯾی و "دوپارگی" پيشروان و توده ھا ،در واقعيت چيزی نيست جز لُنگ انداختن
ط افتراقی اﯾکه بورژوازی و حکومت سرکوبگر آن برای جلوگيری از پيشرویِ پرولتارﯾا در مبارزه یِ طبقاتی اش به آن
در مقابل شراﯾ ِ
تحميل کرده اند.
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ی جنبش طبقاتی پرولتارﯾا
حزب طبقه کارگر بمثابه ساختار متحد کننده ِ
با اﯾن حساب خوانندگان ما مالحظه می کنند که عليرغم حسن نيت انقالبی رفقای "لغو کار مزدی" ،خط مشی اﯾشان و راه حل ھای
ارائه شده توسط آنان ،درست بر خالف سمت و سوﯾی که مدعی و خواھانِ رفتنش ھستند ،رھسپارمان خواھد کرد .چيزی که آنان
بعنوان "تشکل ھای سنتی" مردود می دانند ،چه از لحاظ نظری ،و چه از لحاظ ساختاری و عملکرد ،تنھا نمونه ھای موفق جنبش
کارگری بوده اند .اﯾن صحيح است که در مقطعی ،پس از پيروزی قيام اکتبر ،جامعه شوروی از اھدافش منحرف گشته و سپس به
سرماﯾه داریِ درنده ای تبدﯾل گشت .اما باﯾد خاطر نشان کنيم که بلشوﯾک ھای روسی صحتِ اھداف و شيوه یِ پيشبرد ﯾک انقالب
تمام عيار کارگری عليه حکومت فئودالی )تزار( و سرماﯾه داری )حکومت موقت( را در پراتيک پرولتری به اثبات رساندند .آنھا ھدف،
استراتژی ،تاکتيک و رھنمودھایِ منشور خود را با تحليلی صحيح ،صرﯾح و شفاف از جامعه خود و شراﯾط مشخص طبقاتی ،در سال
 1903فرموله کرده و با اتحاد حول آن و تلفيق با مبارزات جاریِ کارگران ،در شراﯾطی متنوع و از طرﯾق سازمان ھا و تشکالتی متنوع،
در اکتبر  1917با موفقيت به اجرا در آوردند .اﯾنکه آنھا نتوانستند از استقرار حکومت شوراﯾی پرولتارﯾا حراست کنند ،نمی تواند بر روی
صحت برنامه و خط مشی اﯾشان تا نقطه یِ پيروزی انقالب پرده ای از شک و تردﯾد بياندازد.
ط با
البته ھمانطور که در بخش پيشين بحث مان )کميته ھای سوسياليستی( گفتيم ،ما با پيشنھادِ رفقایِ "لغو کار مزدی" در ارتبا ِ
تشکيل کميته ھاﯾی با ھدفِ ضد نظام سرماﯾه داری )سوسياليستی( ،که بنظر خودشان تشکيالتی از نوع "نوﯾن" است ،البته با
انتقاداتی که به طرح اﯾشان کردﯾم ،کامال ً موافقيم .اﯾن کميته ھا چه به شکل "کميته ھای اقدام کارگری" در واحدھای توليدی ،و چه
به شکل "کميته ھای فعالين سوسياليست" از نوع "پيگيری" و "ھماھنگی" و چه از نوع "منطقه ایِ" آنھا در محالت شھری و
روستاﯾی ،از واجبات و ضرورﯾاتِ اﯾن مقطع از جنبش کارگری می باشند .در حقيقت چنين کميته ھاﯾی که به گفته یِ رفيق مان،
عليرضا خباز ،متشکل از پيشروان طبقه کارگر می باشد و ھدفشان درگيری در مبارزات روزمره یِ کارگری و اﯾجاد پيوند و انتقال
آگاھی ِ طبقاتی – کمونيستی به توده ھایِ کارگری می باشد .و ھدف دﯾگرشان اﯾجاد پيوند با دﯾگر کميته ھا در دﯾگر واحدھایِ
توليدی و  ...ھست ،در حقيقت آجرھایِ بنایِ حزب طبقه کارگر می باشند .اتحاد چنين کميته ھاﯾی حول منشوری واحد ھمان
ساختار حزبی است .البته ما می توانيم آنان را با واژه ھا یِ دﯾگری بخوانيم .مثال ً "تشکيالتِ سراسری نوﯾن طبقه کارگر" و ﯾا
"اتحادﯾه یِ سياسی – طبقاتی طبقه یِ کارگر" و ﯾا "شورایِ سراسریِ طبقه کارگر" و ﯾا  ...اما در واقعيت ھمان محتوا و سنگ بنایِ
حزبی است .نمونه ای که بلشوﯾک ھا نيز در اواﯾل قرن بيستم بوجود آورده و از طرﯾق آن توانستند دوپارگی و تفرق را تا حدود زﯾادی
درمان سازند و با موفقيت ،شوراھای کارگری و محلی را به کسب قدرت سياسی و تشکيل حکومت دمکراسی مستقيم مردمی
تشوﯾق و رھنمون سازند .تشکيالتی که اگر وجود نداشت ،طبقه کارگر نمی توانست در لحظات مختلف سرنوشت ساز در اقصاء نقاط
روسيه ھماھنگ حرکت کند .چه در زمان رکود و ارتجاع که عقب نشينی منظم کارگران از شوراھا به سندﯾکاھا و اتحادﯾه ھا را اﯾجاب
می کرد و چه در دوران انقالبی که با ظھور مجدد شورا ھا  ،تھاجم به ماشين حکومت بورژوازی و کسب قدرت سياسی را در دستور
کار جنبش پرولتری قرار داد.
پس آنچه تا کنون گفتيم واضح می سازد که ما از الگوھایِ موردِ انتقادِ رفقایِ "لغو کار مزدی" صحبت نمی کنيم .ﯾعنی ما از اجتماع
روشنفکران مجرد از توده ھای کارگری و مبارزات جاریِ طبقاتی اﯾشان سخن نمی گوﯾيم .و معتقد ھستيم که تجربه یِ تلخ دھه ھایِ
گذشته یِ جنبش کارگری در اﯾران نباﯾد تکرار شود .احزابی که ھيچگونه پاﯾه ی طبقاتی نداشته و حتا در محيط جغرافياﯾی پراتيک
انقالبی پرولتارﯾای اﯾران قرار ندارند .اما در عين حال نبود منشوری مدون و انقالبی برای اﯾجادِ اتحاد عمل و ھماھنگی سراسری
کميته ھای سوسياليستی و ساختار تشکيالتی متحد کننده یِ اﯾن کميته ھا را نيز به ھمان اندازه خطرناک و تعيين کننده می دانيم.
ط نسبتاً وسيعی در جنبش کارگری
مثال ً در دوران تشکيل حزب توده اﯾران تا تارﯾخ کودتای ننگين  28مرداد  ، 32اﯾن حزب دارایِ ارتبا ِ
بود ،اما به سبب نداشتن برنامه ای انقالبی متکی بر منافع طبقه کارگر اﯾران ،جنبش کارگری را در آغاز به بيراھه کشانده و تبدﯾل به
ابزاری برای پيشبرد منافع حکومت سرماﯾه داری دولتی روسيه ساخت و سپس با خيانت به اﯾن جنبش و عناصر انقالبی آن دوران،
چون رفقای سازمان افسری ،آنان را در مقابل تھاجم ارتجاع پھلوی و امپرﯾاليسم آمرﯾکا تنھا گذاشت .مشکل ما برای رفع نا آگاھی
طبقاتی پرولتارﯾا و ﯾکپارچه سازیِ دوپارگی حاصل از علمی بودن خط مشی آن ،صرفاً مشکلی تشکيالتی و ناشی از ساختارھای
سازمانی نيست که بخواھيم با پيشنھاد "تشکالت نوﯾن" مسئله را حل کنيم .مسلماً اجتماعاتِ روشنفکری ای که ھدفشان کسب
قدرت سياسی برای خودشان ،بر مبنایِ ھمان الگویِ ليبرالی سرماﯾه داری می باشد ،حتا اگر زﯾر پوشش تئوری ھایِ به ظاھر "چپ"
و "نماﯾندگی پرولتارﯾا" و "موقتی بودن حکومت" ھم مطرح شوند ،ساختار تشکيالتی شان نيز چون خط مشی شان جدا از طبقه
کارگر و توده ھای کارگری خواھد بود ،که ھست!
در پاﯾان اﯾن بخش ما از رفقای "لغو کار مزدی" تقاضا دارﯾم که حيطه یِ تفکر خود را از محدوده یِ صرفاً تشکيالتی توسعه داده و در
عوض درگير شدن در ظاھر و فرم ،به توضيح شراﯾط مشخص طبقاتی و ضرورت ھای جنبش کارگری بپردازند و نظرات خود را حول
محتوایِ منشور متحد کننده یِ کمونيست ھا )روشنفکر و کارگر ،زن و مرد ،پير و جوان و  (...با صراحت و شفافيت مطرح سازند .چرا
که اگر در اھداف و استراتژی و تاکتيک و  ...ھمنظری بوجود آﯾد ،خواه نا خواه در مورد ظرف در بر گيرنده یِ چنين محتواﯾی نيز می توان
به اتحاد رسيد .اما ھنوز بحث ما با اﯾن رفقا پاﯾان نيافته و در قسمت نھاﯾی اﯾن بحث به شکل شوراﯾی سازماندھی طبقه
پاﯾان قسمت سوم
کارگر خواھيم پرداخت.
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