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روزھای نفس گيری را پشت سر گذاشته ایـم و روزھـای سـخت و پرت�طمـی را پيـش رو 
 . اینک عاق�نه است که دمی قدم آھسته کنيم و نگاھی به پشت سر بياندازیم. داریم

در روزھا و ماھھای گذشته، در کوران حضور گـسترده مـردم در خيابـان، عـ�وه بـر اخبـار و 
شایعات با مجموعه متنوعی از تحليل ھا و تفسيرھا یی روبرو بودیم که گاه مبنایـشان بـر 

تفاسير ذھنی و دور از واقعيات موجود در کنار تحليـل .  واقعيات استوار بود و گاه بر شایعات 
این تحليل و تفسيرھا از سوی افراد . دقيق ھم جای خود را داشتند" ھای دقيق و یا نسبتا

وجریانات مدافع  اقشار و طبقات موجود در صحنه اجتماعی عرضه می شد و اھـداف ویـژه 
ما بـه ھيـچ وجـه نمـی .  ما ھم از این قاعده مستثنا نبودیم"  طبيعتا.  خود را دنبال می کرد

تا آنجا که بـه مواضـع مـا مربـوط .  توانستيم ناظر خنثای حوادث جاری در اطراف مان باشيم
می شود باید بگویيم از نظر ما سوسياليسم کاQیی لوکس و شيک که بدرد تزیين ویتریـن 
احزاب و سازمانھا بخورد نبوده بلکه ضرورتی طرح شده بود و می بایست بـه ایـن ضـرورت 

در شرایط عادی البته ھمچون بسياری از جنبش ھای موجـود . پاسخی مناسب می دادیم
برای خواستھای دمکراتيک مبارزه و در عين حال با تبليغ و فعاليتھای ترویجی مردم را علی 

، با خوبی ھا و منافع سوسياليـسم آشـنا مـی "العموم و کارگران و زحمتکشان را خصوصا
سعی می کردیم قانع شان کنيم تا خود را سازمان بدھند و با رعایت پرنسيپ ھای . کردیم

دمکراسی واقعی کارگری در امر مبارزه طبقاتی و دفاع از منافع طبقه، به مثابـه طبقـه ای 
اما در شرایط متفاوتی که مردم ھر یک به دQیل و بھانه ھای مورد . برای خود، شرکت کنند

قبول خود به خيابانھا سرازیر شده و خواستھای سـرکوب شـده سـالھای گذشـته خـود را 
چون گدازه ھای آتشفشانی فعال شده بيرون می ریختنند دیگر ادامه کار به شکل سـابق 

وقتی بحران .  ممکن و منطقی نبود و ما ھم چاره ای جز اع�م صریح مواضع خود  نداشتيم
جامعه را فرا گرفته و امکان دستيابی به قدرت وجود داشت دیگر جای تعارف با سایر طبقات 

بودنـد شـنيده  57و56ما از آنھا که شاھد ماجرا ھـای .  ، ھر چند دمکرات و آزادیخواه ، نبود
بودیم که وقتی خمينی داشت قدرت را بدست می گرفت از ھزاران مسجد و پایگاه دینـی 

ما ھم مطمئن بوده و ھستيم  که می شود از ھـزاران واحـد توليـدی و ميليونھـا .  بھره برد
کارگر و زحمتکش جھت برقراری دمکراسی و عدالت اجتماعی شورایی به دسـت و بـرای 

 . خودشان استفاده کرد بشرطی که کارگران و زحمتکشان عليکی به س�م ما بگویند
برای اینکه کارگران به برنامه ھا و گفته ھای ما اعتماد کنند و باصـط�ح مـا را از خودشـان 
بدانند چه باید کرد؟ اولين چيزی که به نظر می رسد این است که به فکر غارت ارزش ھای 

. کـارگران ارزش اضـافی توليـد مـی کننـد .  نکته ظریفی اینجاسـت.  اجتماعی آنھا نباشيم
از طـرف دیگـر .  سرمایه داران در پی غارت ارزش اضافی توليد شده بـه نفـع خـود ھـستند

مبارزات کارگری ، اعتصابات و اعتراضات کارگری ارزشی توليـد مـی کنـد کـه بایـد بـه خـود 
کارگران برگردانده شود و اQ اگر ھر نيرو و حزب و سازمان و جریانی بخواھد به غارت ارزش 

تفاوتی با اندیشه و " مبارزاتی ایجاد شده به نفع خود و جریان متبوعه خود بياندیشد ماھيتا
 . عمل غارت ارزش اضافی از سوی بورژوازی نخواھد داشت

کارفرما و شریک رونـد غـارت ارزش اضـافه توليـد " موضوع دیگر نفوذ افرادی است که عم�
شده از سوی کارگران خود ھستند، اما در نظر و ادعا از کارگران و سوسياليسم دفاع مـی 

چند روز پيش مقاله ای در ھمين رابطه از سوی یکی از رفقای خارج از کشور خواندم .  کنند
که متاسفانه با ھمه صداقتی که در آن بود از افشای نام افـرادی از ایـن سـنخ  خـودداری 

نمی دانم منظور واقعی او از این کار چه بود اما انتظار مـی رفـت حـداقل اشـاره . کرده بود
البته این کار برای ما در داخل امکان نـدارد چـون بـه ھـر . ضمنی به چنين افرادی می کرد 

حال امنيت این افراد را به خطر می اندازد اما این ھشدار بـرای ایـن اسـت کـه مـا ملتفـت 
 . قضایا ھستيم و حنای افراد اینچنينی که شریک دزدانند و رفيق قافله رنگی ندارد

در رابطه  با موضوع باQ به نظر می رسد موضوع وجود آنتاگونيسم بيـن روشـنفکر و پرولتـر 
البته طرح این موضوع می تواند باعث .  شفاف  نشده باشد" ھنوز برای بعضی از رفقا کام�

موضوعی به این شکل مطرح نباشـد " رنجش بعضی از روشنفکران  شود و از نظر آنھا اص�
اما واقعيت این است که با پاک کردن صورت مسئله و چشم بستن بر واقعيت ھا نمی توان 

 . گامی به سوی حل مسئله برداشت
در واقع  این امر طبقاتی اسـت و ربطـی .  تضاد بين کارگر و روشنفکر امری اجتماعی است

یک فرد روشنفکر ، مثل یک فرد از طبقه بورژوا می تواند به صف کـارگران در . به افراد ندارد
. البته به شرطی که با این کار شخـصيت اش نـيز تغيـير کنـد.  مبارزه طبقاتی شان بپيوندد

بنابراین وقتی از آنتاگونيسم بين کارگر و روشنفکر بحث می شود منظور کـسانی ھـستند 
که شخصيت شان تغيير نکرده و ھمچنان بطور عام روشنفکر ارگانيک به حساب می آیند و 
عليرغم ھمه ادعاھای خود ھمچنان ویژگی ھای روشنفکر بورژوایی را حفظ کرده و در کنه 

البته این آنتاگونيسم . اندیشه خود نسبت به اندیشه  کارگری آنتاگونيست  باقی مانده اند
امـا واقعيـت .  روشنفکر سرمایه دار نيـست.  از آنتاگونيسم بين کار و سرمایه متفاوت است

این است که استاندارد زندگی وی بورژوایی است و اگر بخواھـد درمانـده و بينـوا نـشود و 
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روشنفکر نيز حاصل کار خود و یا در حقيقت نيروی کار . مقابل این و آن کاسه گدایی دراز نکند به اجبار این موقعيت خود را حفظ می کند
بنابر این از نظر اقتصادی روشنفکر . خود را می فروشد و تا درجات معينی از سوی سرمایه دار تحقير شده و مورد استثمار قرار می گيرد

یعنی مخالف افزایش دستمزد و پرداخت دستمزدھای معوقه و الغای قراردادھای موقت و .  در موضع آنتاگونيسم با کارگر قرار نمی گيرد
" پيـش مـی آیـد عميقـا...  روشنفکر وقتی بحث گرسنگی و گرانی خدمات درمانی و نبود بيمه بيکاری و . شرایط بردگی مزدی نيست

متاثر می شود و ممکن است حتا شعر و داستان بنویسد، فيلم بسازد و یا آھنگ درست کند اما وضع زندگی و معاش وی به ھيچ روی 
کارگری نيست و از ھمين رو ممکن است یک کارگر نسبت به روش زندگی وی و رفتار و کـردارش و باصـط�ح ادا و اطوارھـایش حـس 

 .  آنتاگونيستی پيدا کند
قدرت و . ھویتی ندارد . کارگر به تنھایی و جدا از سایر کارگران نيست» .ھيچ بودگان ھر چيز گردند«: در سرود انترناسيونال می خوانيم 

کارگر اگر در پيوند با سازمانی قوی و فراگير باشد خود را قوی و مورد قبول . ھویت او در سازمانيابی و ھمبستگی با سایر کارگران است
ھرچه سازمان کارگر بزرگتر باشد عظمت و شکوه کارگر ھـم . بنابراین سازمانيابی از نان شب برای کارگر واجب تر است. حس می کند

در این مبارزه تنھا در اندیشه ایفای وظيفه . در این سازمان کارگر به خاطر نام و شکوه فردی خود مبارزه نخواھد کرد. بيشتر خواھد شد
. بـرعکس اسـت"  وضعيت روشنفکر اما کـام�.  خود خواھد بود و با دیسپلين داوطلبانه  به تصميم گيری  شورایی گردن خواھد گذاشت

او تنھا با توانایی ھـای فـردی خـود مـی . س�ح او توانایی ھای فردی اش است. قدرت روشنفکر در توان اقناعی و بحث و جدل اوست
. ھمبستگی برای او در حرفه اش معنا نـدارد.  در رقابت با دیگران قرار دارد" او برای اینکه خود را باQ بکشد دائما. تواند به مقامی برسد

حـاQ ایـن روشـنفکر مـی آیـد و در یـک حـزب ، .  وضع به ھمين منوال است... در موسيقی در داستان در شعر در نقاشی در سينما و
ھمه سازمانھا و " خوب معلوم است او اوQ. با روشنفکرانی از سنخ خود. سازمان و جریانی که خود را کارگری می نامد فعاليت می کند

فکر می کنيد این بلبشویی که در . احزاب دیگر را رقيب خود حساب می کند و پيوسته در پی ارتقای موقعيت خود و طرح نام خود است
صفوف چپ موجود است دليلی غير از این دارد؟ روشنفکر گمان می کند تنھا توده ھا نياز به دیسيپلين و اطاعت از تصميمات سازمانی 

او خود را به خاطر دانشی که دارد یک . برای او شورا مضحک می نماید چون ھيچگاه رای خود را برابر با رای یک کارگر نمی داند. دارند 
آنوقت فکر می کند کارگران بدون رھنمودھای او امکان سازمانيابی ندارند و به ھمين دليل بی وقفه . سروگردن باQتر از کارگران می بيند

 . است" توده " بلکه " رفيق" از نظر روشنفکر کارگر نه . از باQ فرامين متحد شوید و مبارزه کنيد را صادر می کند
اینان  دوست دارند به جای ھـم سـفره و . روشنفکرانی ھستند که کارگر برای آنھا شأنِ فتيشيستی و سانتی مانتال پيدا کرده است

ھمانگونه کـه عـده . از نظر اینھا  پرولتر چيزی در مایه ھای علم طبيعی است. ھم ک�م شدن با او تمثال مبارک اش را بر گردن بياویزند
ای گمان می کنند دولت نه ابزار حاکميت طبقه حاکم بلکه چيزی ورای طبقات است ، اینان نيز پرولتر را چيزی ورای طبقات به حـساب 

البته اگر علم با طبقـات سـروکار نداشـته باشـد مـی .  درست  به ھمان سياقی که علم را ورای طبقات محسوب می کنند. می آورند
ورای "  این علوم عموما ً در حوزه علوم طبيعی قرار می گيرند اما علوم انسانی و اجتمـاعی مطلقـا.  تواند تا حدودی ورای طبقات باشد

حال اگر با این اوصاف روشنفکری که خود را پرولتری می نامد و فعال کارگری محـسوب مـی کنـد . طبقات نيستند و صد البته جانبدارند
بخواھد با استفاده از علوم اجتماعی و انسانی که آکادمی ھای بورژوایی خلق و کشف و پرورش داده اند بدون تغيير دادن ماھوی آنھا 

اگر روشـنفکر ارگانيـک طبقـه ای کـه موضـع آنتاگونيـستی .  به تحليل و تبيين مسائل اجتماعی بپردازد، بی شک راه خطا خواھد رفت
از روشی سود " نسبت به طبقه کارگر دارد بخواھد مسائلی را که در چند ماه گذشته در خيابانھا جریان داشته تجزیه و تحليل کند قطعا

او بنـای تـاریخ مبـارزاتی را بـر حـوادث .  اولين کاری که وی خواھد کرد انتزاع حوادث اسـت.  خواھد برد که دیالکتيکی و پرولتری نيست
گویی مسائل بعد از انتخابات و حوادث پيش آمده اموری خلـق . انتخابات خرداد خواھد نھاد و گذشته را بدست فراموشی خواھد سپرد

به گمان آنھا  آدمھایی که راست راست در خيابان راه می رفتند ناگھـان تـصميم مـی گيرنـد .  الساعه ھستند و ھيچ پيشينه ای ندارند
بدھند و ارگانھای سرکوب ناگھان بی ھيچ تمھيد قبلی دست بـه سـ�ح و سـرکوب مـی »  زنده باد آزادی«و » مرگ بر دیکتاتور«شعار 

اگر از زاویه منافع طبقاتی، خصوصا ً طبقه ای کـه نـافی نظـام .  ھيچ کدام از این نوع تحليل ھا ذره ای از حقيقت را در خود ندارند!! برند
به ھميـن دليـل .  سرمایه داری است  به قضيه نگاه کنيم آنگاه دیگر ھيچکدام از روش ھای تحقيق و تحليل بورژوایی بدرد نخواھد خورد

این امر فقط زمانی محقق می شـود کـه در .  است که باید طبقه کارگر تنھا از خود بياموزد و به خود و نيروی خودش اتکا و اطمينان کند
به گزارشات و تحليل ھـای خـود و .  و ما دقيقا ً از این موضع پرولتاری به ميدان عمل رفتيم. بطن عمل اجتماعی باشد و نه ناظر بيطرف

رفقای خود در رابطه با مبارزات جاری تکيه کردیم به نقش خود در پروسه توليد و مبارزه طبقاتی بيـشتر از قبـل پـی بـردیم و اکنـون بـا 
 . ارتقای سطح تئوریک خود و کسب خود آگاھی بيشتر در این مرحله قرار داریم

سالھا پيش که ما و نسل قبل از ما و نسل قبل تر ھنوز . این مرحله ادامه مبارزات قبلی با درس ھای ارزنده تاریخی و تئوریک خود است
چشم به جھان نگشوده بودند عده ای در ھمين کشور خودمان پابه پای بسياری دیگر در جھان با اطمينان از اینکه دوران گندیدگی نظام 
امپریاليستی و آغاز بالندگی سوسياليسم فرا رسيده ، به ميدان عمل آمدند و در این راه از جان عزیز خود مایه گذاشـتند امـا ھيچگـاه 

چرا؟ علت آنھمه ت�ش و شکست مداوم چه بود؟ چرا دوستانی که شور و رزمندگی .  موفق به برقراری سوسياليسم در کشور نشدند
دوران جوانی را پشت سر می گذارند به تدریج به بستر سازش با بـورژوازی مـی خزنـد و علـم و کتـل سوسـيال دمکراسـی عقيـم و 
اوروکمونيسم و سوسياليسم ليبرالی را برمی افرازند و از رادیکاليسم فاصله می گيرند؟ آیا با گفتن کار،کار انگليس ھاست مسئله حل 
می شود ؟ آیا بعد از این دیگر شاھد چنين چرخش ھایی نخواھيم بود؟ اینکه سازمانھا و احزاب و شخصيت ھایی بيایند و بگوینـد ایـن 
قضایا ربطی به طبقه کارگر ندارد و گوشه عزلت اختيار کنند و س�ح آبایی را ھی صيقل کنند بی آنکـه معلـوم باشـد روزگارانتقـام کـی 

 نـد؟خواھد سررسيد؟  و یا بدتر از آن مردم را به رفتن به زیر پرچم بورژوازی فرا بخوانند به این اميد که از این نمد ک�ھی برای خود بدوز
از آنرو که  اتحاد علم طبقاتی بـا مبـارزه طبقـاتی در کـ�س .  مشابه ھمه این مسائل و حتا بدتر از اینھا باز ھم  اتفاق خواھد افتاد . نه

علمی که بتواند منجر به رھایی پرولتاریا شود تنھا از آموخته ھای خود پرولتاریا نـشات .  ھای درس آکادميک بورژوایی روی  نخواھد داد
ایـن درس را مـا در طـی سـالھا و .  علم مبارزاتی جدای از طبقه کارگر تنھا باعث کندی و انحـراف مبـارزات خواھـد شـد. خواھد گرفت

ما فکر می کنيم  ایرادات و اشکاQتی که بـه مواضـع مـا گرفتـه مـی شـود عمومـاً  . خصوصاً  ماھھای اخير بيشتر از پيش تجربه کردیم
عملياتی نيستند و صرفا ً برای مطرح کردن مواضـع روشـنفکرانه خوشـان اسـت  تـا نـشان دادن . ذھنی بوده و محلی از اعراب ندارند

 . اشکاQت ما و پيشنھاد راھھای بھتر و عملی تر برای مبارزه
مبارزه ای کـه بيـن .  ھمانگونه که جنگ ادامه سياست به طرق دیگر است، صلح نيز ادامه ھمان سياست جنگی به شيوه جدید است

با تعميق ھرچـه بيـشتر مبـارزه و . جناح ھای مختلف بورژوازی در ماھھای گذشته جریان داشت اینک وارد مرحله ای جدید شده است
پيش کشيده شدن شعارھای مطالباتی رادیکال تر و عروج مجدد و قدرتمندتر مبارزات کارگری، که تاکنون از مرحله در خود فراتر نرفتـه، 

ھم اکنون نشانه ھایی از تـ�ش جنـاح ھـایی از . ت�ش ھای جناح ھای مختلف بورژوازی برای ایجاد سازش و صلح بيشتر خواھد شد
اینان اگر بخواھند این سياست را عمليـاتی کننـد، بـا توجـه بـه .  بورژوازی که خود را نزدیک به جنبش مردم جا ميزنند ، دیده می شود

در اینـصورت  جنـاح .  ميزان باQی شعور و آگاھی موجود در جامعه، بسرعت ایزوله شده و ھواداران متوھم خود را از دست خواھنـد داد
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ھر نيرویی که بخواھد از جنبش برای چانه زنی و سـھم .  دیگر ميل به سازش را از دست خواھد داد و اینھا از دوسو بازنده خواھند شد
 . خواھی در قدرت سوء استفاده کند بطور طبيعی از صفوف مردم طرد خواھد شد

ع�وه بر این، در این مرحله امکان درغلتيدن ھرچه بيشتر سوسياليسم خرده بورژوایی و ليـبرال بـه دامـان بـورژوازی و پيـش کـشيدن 
ھم اینک عده ای . شعارھایی که عليرغم ظاھر مبارزاتی نشانی از پرداختن به مسائل اساسی مبارزه طبقاتی ندارند، پيش خواھد آمد

بـا ایـن تحليـل بایـد کرکـره مبـارزات .  در حال دامن زدن به این توھم اند که برای حفظ جنبش باید از طرح شعارھای رادیکال احتراز کـرد
این دوستان فراموش کرده انـد کـه اتفاقـاً  رادیکـال تـر شـدن .  رادیکال را پایين کشيد و تا برھم خوردن تناسب قوای کنونی منتظر شد

رادیکاليسم مورد نظر اما ربطـی بـه مـاجراجویی و آوانتوریـسم .  مبارزه می تواند تناسب قوا را به نفع تحول خواھان واقعی به ھم بزند
ماجراجویی و پيش کشيدن شعارھایی که امکان عملياتی شدن آنھا چيزی حدود صفر است کمکی به پيـشبرد مبـارزه نخواھـد . ندارد
از اینروست که بایـد بـا بـصيرت تمـام در .  این اعمال تنھا می تواند موجب رميدن و دوری متحدان طبيعی و مرحله ای جنبش گردد. کرد

 .  خصوص نقش روشنفکران در جنبش کارگری دقت کرد و شرایط Qزم برای ھمگامی دوجانبه کارگران و روشنفکران را فراھم نمود
نظامی تاکيد می شود باید در عين حال بوضوح توضـيح داد کـه حتـا اگـر -سخن پایانی اینکه اگر بر اس�م سياسی و یا مافيای امنيتی

نظامی منتقـل شـود چـيزی تغيـير نخواھـد کـرد مگـر اینکـه ماھيـت   -قدرت به دست اس�م غير سياسی یا باند رقيب مافيای امنيتی
اگر نمایندگان واقعی مردم با برنامه ھای مشخص و پيروی از اصول مبتـنی بـر .  طبقاتی و برنامه سياسی حاکمان جدید مشخص شود

-عدالت اجتماعی و دمکراسی شورایی در جنبش جاری تاثير قاطع نگذارند و پایه ھای نظام وQیت فقيھی و استبداد دیـنی و نظـامی
امنيتی و قانون اساسی برآمده از این نظام تغيير بنيادین به نفع مردم نکند، نظام غارت و استبداد پایه ھـای خـود را بيـش از پيـش بـا 

معلوم نيست چقدر باید بگذرد تا کـسانی مثـل مھـاجرانی بخـود جـرات بدھنـد و .  مشروعيتی جدید و دروغين مستحکم ترخواھد کرد
اما بی شک با . بگویند که سکوت و ھمراھی شان در سرکوب ھای سالھای گذشته چه تبعات خانمان براندازی برای ملت داشته است

این اعترافات  به واقعيت ھا خورشيد حقيقت با قدرت ھر چه بيشتر خواھد درخشيد و چشم انداز دنيای جدیدی در برابر دیدگان مـردم 
 .آن روز زیاد ھم دور نيست. پدیدار خواھد شد

 » آش تاريخ«و هم زدن » چادر سبز«رجعت به زير 
 احمد فارسي
سطر به سطر آن بيـانگر روحيـه یِ آشـفته ای اسـت کـه .  با خواندن آخرین مطلب خانم نوشين احمدی خراسانی واقعاً منقلب شدم

باورھایش در تصادم با واقعيات شکسته اند و نا اميدانه به ھر سو چنگ می زند تا بتواند خود را از این بحران روحی ناشی از شکـست 
اما تفاوت حاQت من با او بسيار است و از این لحاظ .  بحرانی که خودم ھم سی سال پيش بدان گرفتار شدم) 1. (ایدئولوژیک رھا سازد

من متعلق به نسلی بودم که در بحبوحه یِ دوران انق�بات جھانی به دنيا آمدند و در چنـد .   خود را خوش شانس تر از ایشان می دانم
اما خانم خراسانی، متعلق به نـسلی اسـت کـه در زمـان .  کشور با آن اوضاع روبرو بودند و در ميان مبارزین آن کشورھا پرورش یافتند

.  رکود جنبش ھای انق�بی و سرکوب دوران ضد انق�ب خود را شناخته، و طبعاً با ایدئولوژی ھای تسليم طلبانه یِ آن بزرگ شده است
در زمان شکست نيز، بحران روحی ناشی از شکست ایدئولوژیکِ من در دورانی آغاز گشت که به علت رکود مبارزات طبقاتی، بيـش از 
بيست سال وقت داشتم تا باورھای خود را، چون دکارت، تکه و پاره کرده و بر مبنای تحقيقات عميق علوم فلـسفی، تـاریخ و تجربيـات 

اما، نسل خانم خراسانی، در دورانی انق�بی به این وضع دچار شده که سير پر شتاب وقایع و درگـيری ھـای .   مستقيم بازسازی کنم
به ھمين علت، قلبم، بعنوان یک انسان، برایش به .  طبقاتی به او مھلت Qزم برای بازسازی باورھای شکست خورده اش را نخواھد داد

درد آمده، و ایشان را به درمان اشاره می دھم و از او می خواھم با این اوضاع، نگران شروع راه ما از صـفر نباشـند کـه ایـن اوليـن بـار 
 . نيست و نسل من شنا کردن در شرایط انق�بی را قبل از راه رفتن آموخته است

ایشان می توانند به ھم نسل ھای من در ینگه دنيا نظری افکنده و .  اولين قدم برای رھایی از این آشفتگی، اعتراف به شکست است
در طی .  کسانيکه شکست جنبش انق�بی را به ھر چيزی نسبت دادند بغير از خود و باورھایشان.  ایشان را نمونه ای منفی قرار دھند

دوران ضد انق�ب و در شرایط باز سياسی خارج از کشور، آنقدر خود را سرگرم به سـازماندھی و دعواھـای زرگـری کردنـد کـه فرصـت 
با خواندن مطلب خـانم خراسـانی، از ایـن مـی ترسـم کـه .   مناسب برای  جمعبندی ریشه ای از شکست ھایشان را از دست دادند

عقب نشينی کنند و برای توجيه راه رفته، آش نذری ھم بزنند کـه »  سبز«ایشان نيز، در عوض اعتراف به شکست، آنچنان به زیر چادر 
واقعيت اینست که ایـن آش را ھـر چـه بيـشتر ھـم .  وقت بگذرد و وقایع تاریخی ایکه اینک در مقابلش می باشند، از کنارش رد شوند

اگـر شـرایط .   بزنيد، ترکيباتش را از چشم خود مخفی کرده اید، بدون آنکه توانسته باشد از نخود و عدس و سـبزی، خـالی اش کنيـد
عينی تکامل جامعه بشری، ازترکيبِ دوران ھای مکرر انق�ب و رکود، خيز و افت، ساده و مرکب درست شده باشد، با ھـم زدنِ مـداوم 

در ھم می شکند و قھر و خشونت برجسته مـی » سازش«در دوران ھای انق�بی، .  آن، ھرگز نخواھيد توانست از واقعيتش فرار کنيد
 .شما، این واقعيت عينی و علمی را تغيير نخواھد داد» عدم خشونت«تکرار مکرر آرزوھای قلبی .  شود

 ايدئولوژي و انقالب 
یکی از مقوQتی که خانم خراسانی مرتباً تکرار می کند و من ھم صداقت ایشان را در باورش تکذیب نمی کنم، اینست که گویا ایـشان 

امـا واقعـاً .   عاری از ھرگونه پيشفرض ھای ایدئولوژیک است و مخالفين ایشان در این تفکر غوطه خورده و مستانه به اوضاع می نگرند
 .بين من و ایشان، کدامين مان در افکار و ذھنيّات خود به سر برده و سيراب از مخدراتش به ھزیان گویی افتاده ایم

ایدئولوژی، در علم فلسفه و منطق، به سير ذھنیِ تفکرات بشری اط�ق می شود، که منشأ آن از مقوQتِ ذھنیِ دیگری اسـت و نـه 
فلـسفه یِ «یا طرفداران »  پوزیتویسم«ترین مکتب فلسفی تاریخ، یعنی » ضد ایدئولوژیک«این ھمان تعریفی است که حتی .  واقعيات

برای ھمين ھم ھست که در تـاریخ فلـسفه ایـن .  که آنھا نيز بنوبه یِ خود از کانت و ھيوم آموخته اند.  به آن نسبت می دھند» علم
بـودن ھـستند، مبنـای »  ضـد ایـدئولوژیک«بقيه یِ مکاتبی که مدعی .   ھم خطاب می کنند» نو امپریسم«و یا » نوکانتيسم«مکتب را 

آنچـه کـه .   به ھمين خاطر ھم خـود، تعریـف جداگانـه ای از ایـدئولوژی ارائـه نمـی دھنـد.  حرکت خود را از نتایج این مکتب گرفته اند
این مکتب معتقد بود از آنجـا کـه .   در آمد» ضد ایدئولوژیک«محتوایِ کار خود قرار داده بود، بعنوان پيشفرض مکاتب بعدیِ » پوزیتویسم«
پس علـم منطـق بایـد .   تصویر معجوجی از واقعيّت است، نمی تواند بعنوان پيشفرض مورد استناد قرار گيرد)  ایده(» مقوله یِ ذھنی«

ھم آن برداشت ذھنی ای است که ب�واسطه از پدیـده ای »  تصویر«تعریف .  اکتفا کند» تصویر«خود را از ّشر آن خ�ص کرده و تنھا به 
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البته خود ِ روش این ترکيب و اینکه کدام تصویر نزدیکتر بـه .   باید به ترکيبِ این تصاویر خ�صه می شد » تفکر«پس، .  به دست می آید
 .واقعيّت است، باعث بوجود آمدنِ شاخه ھای مختلفی در ھمين مکتب گشت که از حوصله بحث ما خارج است

ماتریاليسم دیالکتيک نيز مبنـایِ متـدلوژی خـود را بـر ھميـن تعریـف از .   در ھمين سالھا، مکتب دیگری نيز ھمزمان، در حال زایش بود
اما بر خـ�فِ پوزیتویـسم، نتـایج آن را .   آنھا نيز معتقد بودند که مقوQت ذھنی، شکل معجوجی از واقعيات ھستند.  ایدئولوژی قرار داد

دیالکتيسين ھـای ماتریاليـست معتقـد بودنـد کـه اگـر روش .   بصورتِ مطلق رد نکرده و در آن به دنبال نسبّيتی از حقيقت می گشتند
که آن تصاویر نـيز چـيزی جـز .   محدود می کند» تصاویر حسی«پوزیتویستی مورد استفاده قرار گيرد، بر عکس ادعایش، شناخت را به 

بنابراین، روش پوزیتویستی، در شاخه ھای رنگارگش، چيزی جز ایدئاليسم عقب نشسته در مقابل یافته ھای .  محصوQت ذھن نيستند
اما روش دیالکتيک معتقد بـود کـه سـير تفکـر .  را بر ایشان نھادند»  ماتریاليست ھای خجالتی«به ھمين دليل ھم نام .  علمی نيست

به شرط آنکه قبول کنـد .   قادر است که به  قانونمندی روابط پيچيده ایکه بين پدیده ھای عينی وجود دارد پی ببرد) ایدئولوژی(انسانی 
پس برای یافتن حقيقت نسبی، باید نتایج تفکر .  ھمواره در ترکيب با رویا و توھم و اشتباه ھستند) ایدئولوژیک(که دریافت ھای ذھنی 

البته ایـن نيـز .  تلفيق ممتد تئوری و پراتيک است که حقيقت نسبی را از توھم و اشتباه خالص می کند.  را با واقعيّت سنجيد) تئوری(
یعنی با تلفيق مکرّر پراتيک و تئوری، قدم به قدم، ذھنيّت به محک واقعيّت خـورده و بـه حقيقـت !  بصورت یک روند است و نه مقطعی

چر اکه باQخره ھمان حقيقت نسبیِ تأیيد شده در پراتيک، بـاز .  اما ھرگز به حقيقت مطلق دست نمی یابد.  نسبی نزدیکتر می شود
 .ھم محصول ذھنِ محدود انسان در بازتوليد حقيقت مطلق و نامتناھی است

گو اینکه این .  یافت» نور«نمونه یِ علمی و عملی برخورد این دو نوع تفکر را می توان در بحث تاریخی بوھر و اینشتين در مورد ماھيّت 
در اوایل قرن بيستم، دستگاه آزمایشگاھی ای .  دانشمندان علم فيزیک، به اھميّت و ماھيّت فلسفی بحث خود، کام�ً آگاھی نداشتند

بنا بر این بوھر با این گـذاره مخالفـت مـی کـرد و مـی .   نور را، در آن واحد،  نشان دھد وجود نداشت» انرژی –ذره «که بتواند ماھيّت 
.  مکـان دیگـر، رفتـار انـرژی ای  –مکـان رفتـار ذره ای دارد و در زمـان -مشاھدات علمی به ما نشان می دھد که نور در یک زمان:  گفت

.  اسـت»  انـرژی  –ذره «، »نـور«درصورتيکه اینشتين مخالف بود و می گفت با ھمين آزمایشات می توان چنين نتيجه گرفت که ماھيـت 
بوھر بر مبنای تصاویر حسی ای بود که او از دو آزمایش مختلف با دستگاه مختلف نتيجه می گرفت و از ترکيب این دو » انرژی«و » ذره«

خاصيّت نور ھراسان بود و آن را علمی نمی شناخت و معتقد بود که اگر بخواھيم این دو نتيجه را بعنوان خاصيّت ھمزمان نور شناسایی 
جدا »  نور«در صورتيکه اینشتين معتقد بود که اتفاقاً اگر ھمزمانی این دو خاصيّت را از !   است و نه علمی» ایدئولوژیک«کنيم، نتيجه آن 

دیـدیم کـه تـاریخ نيـز !   سازیم، نور را تبدیل یک پدیده یِ ایدئولوژیک ساخته ایم که تنھا بيانگر تصورات ذھنی ماست و نـه عينّيـت نـور
 .  حقانيّت بحث اینشتين را به اثبات رساند و فيزیک کوانتوم را تا حد یک شاخه از علم فيزیک ارتقاء داد

تاریخ جوامع بشری از آغاز تقسيم آن به طبقات مختلف، وارد روابط و مناسباتی شده است که . در مورد علوم اجتماعی نيز ھمين است
 منافع گروھی از مردم، که دارای امتياز اقتصادی ھستند و ابزارھای توليد را کنترل می کنند، با گروهِ به مراتب بزرگتر و پر جمعيت تـری

در جوامع سرمایه داری، ترکيب . قرار گرفته است) آنتاگونيستی(که دارای چنين امتيازی نيستند، در مسير تصادم و تقابل آشتی ناپذیر 
مارکس در تحقيقات این روابـط بـه .  طبقات به ساده ترین شکل خود در آمده و جامعه به دو طبقه یِ آشتی ناپذیر تقسيم گشته است

این نتيجه رسيد که کنترل خصوصی ابزار توليد در روابط سرمایه داری ، در زمانيکه روند توليد اجتماعی گشته است، تـضادی را بوجـود 
این دوران ھا را دوران بحران ساختاری سرمایه ناميد و وقوع .  آورده که در بازتوليد روزمره، سرمایه بصورت ادواری دچار اخت�ل می شود

ما در تمام طول تاریخ سرمایه .  بحران ھای اجتماعی ناشی از تضاد سرمایه داری را به شکل تکرار دوران ھای انق�بی پيش بينی کرد
و دھه ھفتاد از قرن بيستم، یکـی از بزرگـترین دوران ھـای  60دھه .   داری در تمامی جوامع بشری شاھد تکرار این دوران ھا بوده ایم

این بحران به جوامع عقب نگاه داشته شده نيز سرایت .  انق�بی در جوامع غربی بود که من در دو کشور غربی شاھد مستقيم آن بودم
پـس از آن و در نتيجـه یِ .   کرد و آغاز آن را در انق�ب ھای کوبا و ویتنام دیدیم و پایان آن دوره در انق�ب نيکاراگوئه و ایران تجلی یافـت

استراتژی نو ليبراليسم، برای مدت بسيار کوتاهِ دو دھه، جھان در یک رکود انق�بی سرازیر شد، که از بخت بد خانم خراسانی، ایشان و 
 .ھم نس�نشان، در چنان وضعيتی به دنيا آمده و پرورش یافتند

پس، می بينيم که برای فردی چون من و نسل من، کام�ً محرز بود که این رکود موقـتی اسـت و مـا بـزودی شـاھد اعتـ�ی مبـارزات 
چرا که به انق�بات ادواری، ھم بصورت نظری و تاریخی معتقد گشته بودیم و ھم از لحاظ عيـنی شـاھد .  انق�بی توده ھا خواھيم بود

اما خانم خراسانی در زمانی چشم به واقعيّات گشوده بودند که روشنفکران امپریاليست، چـون . وجود ھمان تضاد در جامعه مان بودیم
را سر داده بودند و چـرت و »   پایان دوران ھای انق�بی«سرمایه داری و » پيروزی نھایی«فوکویاما، برای طبقه کارگر و انق�بيون ُکرُکریِ 

پرت ھای خود را بعنوان حقيقت مطلق بيان می کردند و روشنفکران چپ سرمایه داری نيز از ھمين موقعيت برای کندن آخرین تکه ھای 
 .  جامه یِ دست و پا گير سوسياليستی استفاده کردند و نسلی از متوھمان ایدئولوژیک ليبرالی را در جامعه بوجود آوردند

اگر خانم خراسانی واقعاً با نتایج افکار ایدئولوژیک مخالف است، پس در حالی که ذھنيّت ایشان با واقعيّت دوران ھای انق�بی در تـضاد 
نه اینکه بـه .  افتاده است، باید از درک ذھنی خود از چگونگی تکامل جامعه بشری دست برداشته و به واقعيّت دوران انق�بی تن دھد

بوده است که شرایط مطابق با ذھنيّت ) عده ای رادیکال(شيون و گریه بيافتد و زمين و زمان را دشنام دھد که گویا نظرات و تبليغات ما 
 .ایشان را بر ھم ریخته و او را در چنين مخمصه ایدئولوژیکی ای قرار داده است

، آش کشک خاله است و با تند ھـم زدن آن نمـی تـوان »دوران انق�بی«شما ھر قدر ھم که این آش را ھم بزنيد، !   خير دوست عزیز
اینک، به علت بحران فراگير ساختار سرمایه داری، ما دوباره در آغاز یک روند انق�ب جھانی قرار گرفته ایم که از .  ترکيبات آن را نفی کرد

 افعایالت اوکساکای مکزیک و پورتو ریکو یِ ایاQت متحده و پاراگوئه تا پاریس و آتن و تا شھر تھران را به کام خود می کشد و در تصادم من
در آن »  آش انقـ�ب«و ھم زدن » چادر سبز«این دو طبقه جھانی، مرحله ای از خشونت ھای ناگزیر را ھمراه دارد و با فرار شما به زیر 

 .تغييری نخواھيد داد

 تا ثريا مي رود ديوار كج... 
.  با در نظر گرفتن ھمدردی من با خانم خراسانی باید ایشان را بار دیگر به روش برون رفت از این موقعيّت با عقلی سليم نـصيحت کنـم

اگر این اوليـن .  اولين قدم برای گذار از آشفتگی فکری منتج از شکست باورھای ایدئولوژیک، اعتراف به شکست است، و نه کتمان آن
 .آجر را کج بگذارید، مسلماً به نتيجه یِ دلخواه نخواھيد رسيد

متاسفانه با خواندن جم�ت و برداشت ھایی از مطلب ایشان می بنيم که بر صحت اشتباھاتِ خود اصرار می کنند و برای توجيه آنـان، 
چرا که برای اثباتِ ادعاھـایِ خـود .   و از خواننده نيز انتظار دارند که سخنانشان را بپذیرند. فکر آشفته یِ خود را مشوش تر می سازند

ھيچ کوششی برای آوردن مثال و یا ھيچ مدرکِ دیگری به خرج نميدھند، بلکه، یک ادعایِ صرف را مبنـای توجيـه ادعـایِ دیگـری مـی 
جمـع «مگر با ما زنان ـ به خصوص طی چھار سال اخير ـ برخوردھای امنيتی و خشونت آمـيز نکردنـد، مگـر مـا را بـه جـرم «  : مث�ً می نویسند. کنند

و  »دشـمن«و حتا به اتھام عضویت در کمپين یک ميليون امضاء به زندان و خيانت به امنيت کشور محکوم نکردند، مگـر اتھـام ھمراھـی بـا » آوری امضا
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را به خـاطر طـرز پوشـش مـان ایـن ھمـه سـال بـه ) نيمی از جمعيت جامعه(برپایی انق@ب مخملی به ما نچسباندند؟ از ھمه سرراست تر مگر ما زنان 
 پـس خفت و توھين و حقارت محکوم نکردند، و مگر با آغاز ھر فصل، ما زنان با کودتا و حضور ترسناک و خشن ماموران گشت ارشـاد کـه حتـا در کوچـه

رد کوچه ھای شھر ـ حتا در منازل شخصی و جشن ھای خانوادگی مان ـ امنيت را از ما سلب می کرد و اضطراب و ترس و حقارت را جایگزین آن می کـ
طـرح  دونرو به رو نبودیم؟ پس چرا ما زنان و خواھران ھموطن شما به چنين شعارھای بنيادگرایانه و ناموسی مبت@ نشدیم و مبارزات مـدنی مـان را بـ

این شعارھای خونفشان، به پيش بردیم؟ و به ھمه دنيا ثابت کردیم کـه جنبـش زنـان ایـران، جنبـشی مـسالمت جـو و بـی خـشونت اسـت و بـه رغـم 
ما به این نکته که ھمين یک پاراگراف کوچک، نشانگر دست و پا زدن برای توجيه   )2(»  .سرکوبھا اما ھمچنان صبور و مقاوم به پيش می رود

و سـلب شـدن »  انقـ�ب مخملـی«ھمين که از واقعيت شمار پنجاه درصـدی جنـس مونـث بـه تھمـت .  خودشان است، نمی پردازیم
می پرد، بدون آنکه اتصال منطقی ای بين شان برقرار سازد، کافی است تا بفھميم ایشان »  ناموسی«و شعارھای »  امنيت«احساس 

برای توصيف شعارھای انق�بی دوران گذشته » ناموسی«حتی به استفاده از صفاتِ بی ربطی چون .  در چه تنگنایی قرار گرفته است
اما، از برابر تحریف تاریخ و مقایسه یِ ميزانِ خشونتی که در دو دوره یِ رکود و انق�ب، بر مبارزان راه آزادی .  ھم اشاره ای نخواھيم کرد

خانم خراسانی، ھنگامی که می خواھد فشار وارد شده بر نسل خود را در شـرایط انق�بـی .   وارد شده، نمی توان به آسانی گذشت
از آن دوران، سال ھا گذشت تا این که امروز با بروز حوادث تلخ پس از دھميـن دوره انتخابـات ریاسـت جمھـوری «: توضيح دھد، اعتراف می کند که

این بـار اتفـاق ھـایی کـه از جوانـان دیـروز .  و فضایی دو قطبی مواجه شده است» خشونت ھای عریان«متاسفانه نسل ما نيز به مانند نسل پيش، با 
بودیم، با چشمان خودمان دیدیم و با از دست دادن زندگی و ھستی ھم نس@ن خود در کھریزک و زندانھای بی نشان، بـه خوبـی لمـس »  شنيده«فقط 

پس مشخص می شود آنچه که ایشان در ھمين یکی دو ماھه یِ شرایط انق�بی از خـشونت حکومـتی دیدنـد ، ھرگـز در  )3(»  .کردیم
خودتان بگویيد، مـا بایـد کـدام حـرف شـما را بـاور .  دوران رکود و توھم ثبات در رژیم، حتی در چھار سال گذشته نيز تجربه نکرده بودند

چھار سال گذشته تان در مقابل خـشونت برابـر »  مقاومت«کنيم؟ آنکه تا به امروز شما شاھد چنين خشونتی از حاکمان نبودید را؟ یا، 
چگونه می توان بازداشت ھای چند روزه و نھایتاً دو ماھـه و عـاری از شـکنجه ھـای بـدنی بـرای .  را؟واقعيت ھمان ادعای اولی است

جنبش ھا را با شکنجه به حد مرگ و سپس تيرباران و دار، آنھم فقط به جرم پخش یک اط�عيه مقایسه کرد؟  حـتی امـروز »  رھبران«
سال حبس ھای تعزیری  5را با احکام )  حجاریان(»تئوریسين و دانشمند اص�ح طلبان«سال زندان تعليقی برای  5نيز، چگونه می توان 

امـا .   دانشجویانِ کمونيست برابر دانست؟ پس واقعيت ھای موجود ھم به شما تمایز دوران ھا و تبعيض طبقـاتی را نـشان مـی دھـد
شما با وجود آگاھی به آن، سعی در ھم زدن و قر و قاطی کردن واقعيات را می کنيد تا خود و ھمراھانِ خود را از احساس درد اشتباه و 

 .شکست ایدئولوژیک برھانيد
به پيش رفتـه «نکته بعدی اینکه، ایشان ادعا می کنند که جنبش زنان، به رغم ھمين درجه یِ تعدیل یافته از قھر و سرکوبِ حکومتی، 

به محض اینکه »  جنبش زنان«اینکه .  اما قادر نيست که حتی یک نمونه از این پيشرفت را برای اثباتِ ادعای خود نشان دھد!  ؟»است
بصورت جدّی اقدام به تبليغ خواسته ھا و آموزش مردم نسبت به ظلمی که بر ایشان روا داشته می شد گام برداشت، و به بھانه جمع 
آوری یک ميليون امضا به ميان مردم رفت، اما در اثر سرکوب حکومتی، ناچار به عقب نشينی شد و خود را گرفتـار داQن ھـای مجلـس 

معرفی می کنيد؟  اینکه تمامی فعاQن جوان شما پس از چنيـن عقـب »  پيشرفت«اس�می نمود، و از آن ھم ذره ای استفاده نبرد را، 
نمی زنند را شما » جنبش زنان«و » زن«نشينی ای منفع�نه به خانه ھایشان رفتند و یا به چھار سویِ جھان گریختند و دیگر حرفی از 

سپس با تحمل سه سال فشار داغ و درفـش و «  {: می دانيد؟  باز ھم جالب اینجاست که خودتان ھم به این شکست معترفيد» پيشرفت«
ب@فاصله عزم خود را جزم کرد و ائت@ف تـازه نفـس و گـسترده تـری  ریزش نيرو و بن بست کارھا در کمپين شدزندان و جریمه وقتی جنبش زنان متوجه 

و قبـول داریـد کـه در شـرایط  { (4) «.با موفقيت شکل داد «ھمگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»نسبت به کمپين را تحت عنوان 
به یقين جنبش زنان در آینده نزدیک با تشکيل مجدد ائت@ف ھای گسترده و متکثر، بار دیگر ـ این بار اما «{: کنونی مجبور به اص�ح راه خود شده اید

آری، ممکن است ائت@ف ھا و کمپيـن . پخته تر از دفعات پيش ـ به ميدان خواھد آمد و تا کسب حقوق کامل و برابر شھروندی خود، از پا نخواھد نشست
، ھمچنـان تـداوم و ھای گوناگون و جدیدی با توجه به تغيير شرایط سياسی ایجاد شود ولی اصل و محتوای مبارزه برای کسب برابری و مساوات مدنی

بـه »  علم مبارزه طبقاتی«اما، این نقد و اص�ح را تا حد اعتراف به شکست ایدئولوژی ليبراليسم در مقابل  })5(» پيوستگی خواھد داشت
چرا که، نوشين احمدی خراسانی، بدون ایدئولوژی ليبراليسم، ھيچ است و امتيازی نسبت .  این ھم از منافع تان است.  جلو نمی برید

حال اگر در این راه، بـه .   پس به خاطر امتيازات شخصی خود، حاضر است شنوندگان و خوانندگان خود را گمراه کند.  به زنان دیگر ندارد
یا به زبـان عاميانـه، سياسـت !   بورژوایی» خود گرایی«به این می گویيم ! جناح ليبرال ھيئت حاکمه ھم خودی نشان داده باشد، فبھا

 !»گور پدر مردم«
اصول ایدئولوژیک شکست خورده اش را اثبات کند، دست به تحریف »  صحت«پس می بينيم که خانم خراسانی، ھنگاميکه می خواھد 

قدم کج دومـی کـه بـه ناچـار، بـه علـت عـدم اعـتراف بـه شکـست .  تطھير خشونت ھای ضد انق@بی می زندتاریخ و واقعيات و 
 .ایدئولوژیک، در پی اولين قدم کج برداشته می شود

 :یادداشت ھا
سل پيش، با د ناز آن دوران، سال ھا گذشت تا این که امروز با بروز حوادث تلخ پس از دھمين دوره انتخابات ریاست جمھوری متاسفانه نسل ما نيز به مانن«)  1(
بودیم، با چشمان خودمان دیدیم و با از دست دادن »  شنيده«این بار اتفاق ھایی که از جوانان دیروز فقط .  و فضایی دو قطبی مواجه شده است»  خشونت ھای عریان«

حذف «، و »محو باطل«بار دیگر با شعار »  اسطوره ی خونریز خشونت«.  زندگی و ھستی ھم نس�ن خود در کھریزک و زندانھای بی نشان، به خوبی لمس کردیم
حال مایی که ناگزیر شده بودیم در ایستگاه رنج و ناکامی نسل .  ، غرش کنان از غار فرھنگ سياسی مان بيرون آمد و جان ھای پاک جوانان وطن را گرفت»دیگری

 است چه بکنيم؟» درد و رنج و ظلمی که بر نسل خودمان رفته«گذشته مان توقف نکنيم، اکنون وامانده ایم که با ھمين قسم 
پاره ای از وجودمان می گوید برو به ميدان نبرد، مقابله به مثل بکن و مشت بر دھان زورگویان بکوب، پاره :  انگار دو پاره شده ایم.  در دور بسته تناقض ھا گرفتار آمده ایم

؛ بخشی از وجودمان می گوید می توان بار  «.عشق اساطيری گوید ھرآنچه بادا باد/  عقل مدنی گوید نرو که نتوانی «.  دیگر اما نھيب می زند که تامل کن و صبور باش
به پشتوانه فرھنگ سياسی ایدئولوژیک این (پاره دیگرمان  .و از این گردنه خونبار، به نفع زندگی عبور کرد و دوباره از نو آغاز کرد «دندان خشم بر جگر خسته بست«دیگر 

چھره خونين ندا آقا سلطان را در آینه دستان خود نگاه کن، به یاد آر چھره بی آQیش ترانه موسوی را، آرزوھای بر باد رفته سھراب :  بر ما خشم می گيرد که)  سرزمين
در سراسر تاریخ، نبرد »  نھایی«آری، نبرد ...  نگاه کن که از خون جوانان وطن Qله دميده،....  اعرابی را، باطن زQل امير جوادی فر را، مظلوميت محسن روح اQمينی را، 

اگر در کتابھای مذھبی حماسه عاشورا خوانده ای یا از نسل گذشته حکایت ھا شنيده ای، حاQ .  را تجسم کن»  مادران عزادار«گریه ھای شبانه .  حق و باطل بوده است
 .داری» تکليف«پس حجت بر تو تمام است، تو ... که ظلم و حق کشی را آشکارا می بينی

نخواھد »  قدرت مداران«اما می گوید که این نبرد خشونت بار و اساطيری، در تحليل نھایی به نفع ھيچ کس نيست، این بازی خطرناک برنده ای به جز »  عقل سرد»
نشستن و دست روی دست گذاشتن دردی را دوا نمی کند، برخيز، »  .زندگی جنگ است جانا بھر جنگ آماده شو«مان فرمان می دھد که »  قلب گرم«ولی .  داشت
در ميدان رزم، ثابت قدم باش و برای انتقام خون به ناحق ریخته شده ی »  تو اگر بنشينی، من اگر بنشينم، چه کسی برخيزد، چه کسی با دشمن بستيزد؟«چون 

 )مدرسه فمينيستی –نوشين احمدی خراسانی  -» حق و باطل«عبور از گفتمان : جنبش سبز (» .شھيدان راه آزادی، به ایست و تمام اش کن
 )مدرسه فمينيستی –نوشين احمدی خراسانی  -» حق و باطل«عبور از گفتمان : جنبش سبز ) (2(
 ھمانجا)3(
 ھمانجا)4(
 ھمانجا)5(

 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد
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 سازي خوزستان تجمع كردند كارگران لوله

 .سازی اھواز در دو روز گذشته خبر داد دبير اجرایی خانه کارگراستان خوزستان از تجمع اعتراضی کارگران لوله
وی . اند جمعی از کارگران این کارخانه دیروز و امروز در مقابل استانداری و دفتر مدیرعامل این شرکت تجمع کرده: به گزارش ایلنا، آقایارحسينی گفت

 .علت این تجمع افزایش مطالبات معوقه کارگران است: یادآور شد
 .درپی، کارگران ھمچنان بابت سيزده ماه حقوق و مزایا طلبکار ھستند ھای پی به گفته این فعال کارگری با وجود اعتراض

سازی و تغيير متعدد مدیران عامل در حالی در پرداخت مطالبات کارگران    ھای اخير در پی خصوصی سازی اھواز در سال کارخانه لوله: حسينی افزود
 .است  خود دچار بحران است که ھنوز فعاليت توليدی خود راحفظ کرده

 ايران خودرو و بيكارسازي وسيع كارگران شركت هاي خصوصي وابسته به آن
ی کار یا يروسرمایه داران دولتی ایران خودرو با ارسال نامه ای به چند شرکت خصوصی وابسته به خود، ھر گونه تمدید قرارداد با آن ھا را به تعدیل ن

شركت ھای پی پاک، پيمان پيرو، راستين خدمات و خانه ما از جمله شركت ھايي ھستند که این نامه را .  اخراج گسترده کارگران موکول كرده اند
شرکت ھای یاد شده که خود به اندازه . کارگر را اخراج كند 25تا  20در نامه قيد شده است که ھر کدام از این شرکت ھا باید حداقل . دریافت کرده اند

ای بر سرمایه داران ایران خودرو در تدارک بيکارسازی کارگران ھستند شروط اع�م شده از سوی مدیریت را مائده آسمانی تلقی کرده و بر پایه آن
کارگرانی که در پيشينه خود .  سال سابقه کار دارند 10تا  5بيشتر افرادی که در ليست اخراج قرار گرفته اند از .  اخراج کارگران برنامه ریزی كرده اند

 7این کارگران اکنون . بيشتر کارگران معموQً با قراردادھای یک ساله کار می کنند  .اخطار انضباطی داشته باشند در صف مقدم اخراجيان قرارمی گيرند
. در طول این مدت ھر روز در انتظار بوده اند که بر اساس وعده ھای قبلی کارفرمایان از پيمانی به قراردادی تبدیل شوند. ماه از سال را به سر آورده اند

ھمه می .  اع�م این خبر ھمه افراد در معرض اخراج را دچار وحشت كرده است.  اما اینک به جای گرفتن احکام قراردادی محکوم به اخراج می شوند
اکنون نمی دانيم برای نان روزانه خود و خانواده مان چه کنيم و با این بدھکاری ھا چه . گویند ما به حساب داشتن کار زير بار دنيايی بدھکاری رفته ایم

 . خاکی بر سر بریزیم
 اخراج كارگران شركت راهسازي وابسته به دولت در سنندج

کارگر یکی از شرکت ھای دولتی اداره راه استان که در پروژه دوباندی راه سنندج دیواندره مشغول به کار بودند با اع�م  22 25/7/88روز شنبه مورخه 
گفتنی است که کار . مدیریت و سر پرست کارگاه از کار اخراج شدند و کارگران را جھت اع�م قطع رابطه کار به اداره کار و امور اجتماعی معرفی کردند 

م خاصدر این پروژه تا بحال جان چندین کارگر را گرفته و شرایط بسيار وحشتناک حاکم بر فضای کارگراه و عدم ایمنی ھميشه باعث ایجاد تنش و ت
 طبقاتی ميان کارفرما و کارگران بوده است 

 در آستانه اخراج كارگران كارخانه تراكتور سازي كردستان
این کارخانه با جمع نمودن کارگران از انھا خواسته است که بنا  2کارفرمای کارخانه تراکتور سازی کردستان طی فراخوانی در روز چھارشنبه در شيفت 

رکود اقتصادی جھان باید کارگران خود را برای روزھایی سخت و پر فراز و نشيب اماده نمایند و کارفرما صراحتا خبر اخراج جمعی از (به دQیل جھانی 
گفتنی است این کارخانه در روزھای .کارگران را در اینده نزدیک تایيد کرد و اع�م افزایش ساعات کار را تنھا راه برای برون رفت از مشک�ت دانست 

 اخير چندین نفر را به دليل نا توانی از انجام کار اخراج کرده است 
 ها  مساله اين است؛ عدم افزايش مستمري

بحرانی که از ابتدای سال جاری با عدم . نتيجه نبوده باشد رسد فارغ از تمامی مسائل بحران مالی در تشدید بحران مالی سازمان بی به نظر می
  .ماندن حقوق کارمندان تقویت شده است ھا و شایعه ثابت افزایش مستمری

اند،  ھای خود سپری کرده ماه گذشته را به اميد افزایش مستمری 6شدگان بازنشسته و مقرری بگير سازمان تامين اجتماعی  در حالی که ھنوز بيمه
  .شود حقوق کارمندان بازنشسته و شاغل این سازمان نيز تاکنون برابر قانون نظام پرداخت ھماھنگ افزایش نداشته است شنيده می

ھای گسترده یک ميليون و دویست ھزار مستمری بگير و بازنشسته  به گزارش ایلنا، ھر چند سال گذشته مجلس شورای اس�می در نتيجه اعتراض
بگيران این سازمان با دریافتی مستمری بگيران لشکری و کشوری مبلغ  سازی دریافتی مستمری تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی بابت ھمسان

سازی انجام نشده  گذرد ھنوز این ھمان ماه از آغاز این سال می 6اما تاکنون که بيش از . اختصاص داد 88ھزار و پانصد ميليارد تومان در بودجه سال  2
  .است

  .اجتماعی قرار دھد ھای دولتی این اعتبار را در اختيار سازمان تامين قرار بود دولت از محل درآمد حاصل از فروش سھام 88برابر قانون بودجه سال 
شود در کنار این عدم افزایش کارمندان شاغل و بازنشسته این سازمان ھمچنان برابر با پايه حقوقی سال گذشته  این در حالی است که شنيده می

  .ھای خود مطابق قانون نظام ھماھنگ پرداخت ھستند گيرند و منتظر افزایش دریافتی حقوق می
ھزار کارمند شاغل و بازنشسته سازمان تامين اجتماعی در سراسر کشور مطابق  65بایست دریافتی بيش از  براساس این ادعا در حالی که می

که از نظر برخی افراد مطلع صحت آن جای   ادعایی. به دليل کمبود اعتبار این مھم ھنوز تحقق نشده است. شد درصد زیاد می 20قانون نظام ھماھنگ 
  .تردید دارد

نامه استخدامی سازمان تامين اجتماعی مستمری کارمندان  طبق آئين: گوید محسن ایزدخواه کارشناس سازمان تامين اجتماعی با تایيد این ادعا می
  .بازنشسته این سازمان باید طبق حقوق کارمندان شاغل در ابتدای ھر سال برابر تورم افزایش یابد

 20حداقل  88بایست از ابتدای سال  به گفته وی از سوی دیگر مطابق قانون نظام ھماھنگ، دریافتی کارمندان شاغل در سازمان تامين اجتماعی می
  .یافت که تاکنون این مسئله محقق نشده است درصد افزایش می

فزایش ھا ا نامه ھای قبل دریافتی تمامی کارمندان شاغل و بازنشسته این سازمان از ابتدای ھر سال مطابق قانون و آئين وی با یادآوری این که سال
ھا و نيز قوت گرفتن مسائلی چون  نامه احتمال دارد که امسال این اتفاق به دليل عدم اط�ع مدیران مسئول سازمان از قوانين و آئين: یافت افزود می

ماه گذشته، سازمان برای مدتی در پرداخت تعھدات  6چراکه ع�وه بر ثابت ماندن حقوق کارمندان در . کاھش منابع نقدی در سازمان افتاده باشد
  .ھا، مراکز پزشکی و پيراپزشکی طرف قرارداد نيز دچار مشکل بود مالی خود بابت نسخه داروخانه

ای مجلس بابت  شود به موازات افزایش نيافتن حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته سازمان تامين اجتماعی موضوع پرداخت بودجه وی یادآور می
  .سازی مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان اختصاص داده بود نيز ھمچنان در جریان است ھمسان

ھزار و پانصد ميليارد تومان از محل فروش سھام دولتی بابت افزایش مستمری  2دولت مکلف است مبلغ  88برابر قانون بودجه سال : وی یادآور شد
بيش از یک ميليون و دویست ھزار بيمه شده تامين اجتماعی اختصاص دھد که تاکنون به دQیلی چون کمبود نقدینگی این مسئله محقق نشده 

  .است
ميليارد  600شدگان خود مبلغ  نشدن بودجه مقرر سازمان تامين اجتماعی ناچار شد تا بابت افزایش مستمری بيمه به گفته ایزدخواه در نتيجه پرداخت

 !را بخوانيد و در ميان مردم پخش كنيد »بسوي انقالب«
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  .درصد از بانک رفاه وام بگيرد 13تومان با نرخ 
  .ماه بازپرداخت نشود که در نتيجه وضع پيش آمده ھنوز سازمان بابت آن به بانک رفاه بدھکار است 2قرار بود این وام : وی تاکيد کرد

ته از سوی دیگر حسن صادقی رئيس اتحادیه پيشکسوتان جامعه کارگری با دیده تردید به ادعای افزایش نيافتن دریافتی کارمندان شاغل و بازنشس
ماه گذشته مطابق با مستمری  6مستمری کارگران بازنشسته تحت پوشش سازمان در حالی طی : نگرد و تاکيد دارد سازمان تامين اجتماعی می

حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خود را  88بازنشستگان لشکری و کشوری افزایش نيافته است که سازمان تامين اجتماعی از پيش از سال 
  .افزایش داده است

ای در نظر گرفته نشده بود، سازمان سال گذشته  چون بابت افزایش حقوق کارمندان سازمان در چارچوب قانون نظام ھماھنگ بودجه: گوید وی می
درصد دریافت کرد که در نتيجه آن مستمری برخی از  13ميلياردتومانی با نرخ بھره  250برای افزایش حقوق کارمندان خود از بانک مرکزی وامی 

  .کارمندان بازنشسته سازمان تا سقف یک ميليون تومان نيز افزایش یافت و ع�وه بر آن مطالبات معوقه آنھا نيز پرداخت شد
 به گفته صادقی این استقراض سازمان تامين اجتماعی از بانک مرکزی در حالی صورت گرفت که به دليل پرداخت نشدن بودجه مصوب دولت، سازمان

  .ميليارد تومان از بانک رفاه وام گرفته است 500ھزار بيمه شده خود مبلغ  60برای افزایش مستمری یک ميليون و دویست و 
توان چنين نتيجه  ھا پرداخت شد می بگير با کارمندان سازمان و نيز مقایسه وام شدگان مستمری از مقایسه جمعيت بيمه: این فعال کارگری گفت

 اند و تنھا این کارگران گرفت که کارمندان سازمان تامين اجتماعی از ابتدای سال جاری مطالبات خود را طبق قانون نظام ھماھنگ دریافت کرده
چنانچه دولت نسبت به پرداخت بودجه مصوبه مجلس اقدام نکند، بازنشستگان تامين : وی تاکيد کرد. بازنشسته ھستند که باید منتظر بمانند

  .اجتماعی اقدام اعتراضی انجام خواھند داد
رسد  یشدگان و کارکنان سازمان دارد اما به نظر م بودن یا نبودن، مساله ناتوانی سازمان تامين اجتماعی در عمل به تعھداتی است که در قبال بيمه

ھا  بحرانی که از ابتدای سال جاری با عدم افزایش مستمری. نتيجه نبوده باشد فارغ از تمامی مسائل بحران مالی در تشدید بحران مالی سازمان بی
 .ماندن حقوق کارمندان تقویت شده است و شایعه ثابت

 موج گسترده تعطيلي هاي واحدها و اخراج كارگران آغاز شد
ئيز و پا ھمانطور که در دومين پيام خود به کارگران ھشدار داده بودیم که اخراج کارگران و بسته شدن وسيع کارخانه ھا و دیگر واحدھای شغلی برای

در ھفته یِ گذشته از .  زمستان امسال، از طرف مسئوQن حکومتی و کارفرمایان  برنامه ریزی شده است،  موج گسترده ی اخراج ھا آغاز گشت
... ھزار نفره یِ کارگران پروژه نفتی پارس جنوبی  و کارخانه نوشابه ارم، نانوایی ھای صنعتی، کارگران صنایع قند، فوQد و دیگر فلزات و  6000اخراج 

و دیروز نيز با خبر شدیم که شرکت ھای ھواپيمایی، ساختمانی و قطعات یدکی خودرو و موتور سيکلت و ابزار صنعتی نيز به این موج . خبر دادیم
 .پيوسته اند

را , نفر از كارگران رسمي و قراردادي اعم از كارگر و كارمند 75, طبق گزارشات رسيده، شركت ھواپيمايي ارم به دليل عدم توانايي در پرداخت حقوق
  .اين كارگران شكايت خودشان را تسليم اداره كار غرب تھران كردند و خواستار بازگشت بكار شدند , از كار اخراج كرد

اين كارگران .نفر از كارگران قراردادي خود را از كارخانه بيرون كرد  150ھمچنين، كارخانه فنر تھران به دليل ناتوان بودن در پرداخت حقوق كارگران خود 
به ھمين دليل اين كارگران به صورت گروھي به اداره كار شمال غرب مراجعه كرده و شكايت خودشان را تسليم , سال سابقه داشتند5بيش از 

 .كردند
اين شركت پروژه ھاي , نفر از كارگران رسمي خود را اخراج كرد 40در گزارش دیگری، شركت آتي ساز كه يكي از بزرگترين انبوه سازان مسكن است 

اي ساختماني خود را به پيمانكاران واگذار كرده و از كارگران رسمي خود خواسته با عقد قرارداد جديد به صورت قراردادي به استخدام شركت ھ
ھمين امر باعث اعتراضات كارگران شده و اع�م كردند كه ما كارگران رسمي اين شركت ھستيم و بيش از ده سال سابقه كار , پيمانكار در بيايند 

ان اع�م رگرداريم و به ھيچ عنوان قبول نمي كنيم كه بعد از ده سال به صورت قراردادي با يك شركت پيمانكار كاركنيم كارفرما ھم به دليل اعتراض كا
اين كارگران به ھمين دليل شكايت خود را به اداره كار شمال غرب , كرده در صورت عدم عقد قرارداد با شركت ھاي پيمانكاري از كار اخراج ھستيد

 .تھران تسليم كردند
نفر از كارگران خود را به دليل پايين آمدن فروش از كار  25ھمچنين، شركت كروز سازنده قطعات يدكي ماشين ھاي سواري ھيوندا و ميني بوس 

 . اخراج كرد و اين كارگران به دليل اخراج غير قانوني شكايت خودشان را به اداره كار شمال غرب تسليم كرده و خواستار رسيدگي شدند
ارج کردن ی خبا در نظر گرفتن کمبود پول در بازار و سير صعودی ط� و ارزش ارزھای خارجی نسبت به ریال ایران، اینک سرمایه داران و کارفرمایان برا

ما بار دیگر به کارگران ایران ھشدار می دھيم که مراقب .  سرمایه ھای خود از ایران با یکدیگر به رقابت پرداخته و در حقيقت مسابقه می دھند
اقدامات  اینانبارھا و ابزار آQت و اقداماتِ مدیریت خود باشند، و با ظھور اولين نشانه ھای تعطيلی با برگزاری جلسات عمومی کارگران دیگر را از 

 . مطلع کرده و تصميم ھای Qزم را اتخاذ نمایند
 تجمع كارگران شهرداري بوشهر

ماه حقوق از کار  3مھر بدليل عدم پرداخت  21کارگران شھرداری بوشھر که در غالب گروه پاکبان در این نھاد مشغول بکار ھستند روز سه شنبه 
یک گزارش کام� تایيد شده از بوشھر ميگوید این کارگران از سه ماه گذشته تاکنون نه تنھا موفق به دریافت حقوق و مزایای خود  .دست کشيدند 

. دنشدند بلکه اکثر این کارگران بدليل نبود امنيت شغلی و شرایط سخت اقتصادی وترس از اخراج شدن نتوانسته اند صدای خود را بجایی برسانن
ه رفتھمين گزارش حاکی است با تجمع این کارگران در برابر فرمانداری بوشھر مخالفت کارگران با سياستھای ضد کارگری حاکم ابعاد جدیدی بخود گ

 . است
  .گفته ميشود اعتراضات چند روز گذشته این قشر زحمتکش اكنون با بی توجھی مقامات استان بوشھر روبرو گردیده است

 بازداشت يكي از اعضاي هيئت مديره كانون صنفي معلمان تهران
 .یکی از اعضای کانون صنفی معلمان تھران بيش از یک ھفته است در بازداشت به سر می برد

به گزارش واحد اصناف مجموعه فعاQن حقوق بشر در ایران، از بازداشت محمد رضا رضایی گرکانی عضو ھيئت مدیره کانون صنفی معلمان تھران 
این فعال صنفی ع�و بر عضویت در این . توسط نيروھای امنيتی بيش از یک ھفته می گذرد اما ھمچنان ازسرنوشت وی اط�عی در دست نيست

 .کانون یکی از مسئوQن سایت خبررسانی کانون صنفی معلمان ایران نيز قلمداد می شود
ره مدیQزم به ذکر است، آقای رضایی در اتفاقات پس از انتخابات در ایران از سوی نھادھای امنيتی به شدت زیر فشار بود تا از عضویت در ھيئت 

عليرغم این موضوع، نامبرده پس از استعفای اجباری از کانون دوباره زیر فشار قرار گرفت که در استعفا نامه اش . کانون صنفی معلمان استعفا دھد
 ".از این به بعد در کانون ھيچ مسئوليتی را نمی پذیرد و از عضویت کانون برای ھميشه صرفنظر می کند"باید ذکر کند 

 از دQیل بازداشت آقای رضایی گرکانی در حال حاضر اط�عی در دست نيست اما تداوم بی خبری از وضعيت ایشان موجب نگرانی شدید خانواده و
 .نزدیکان وی شده است

 تجمع كارگران خباز سقز، در برابر اداره كار در اعتراض به عدم افزايش دستمزد هايشان
از طرف اتحاديه کارفرمايان در مقابل اداره کار رژيم  ٨٨امروز دھا نفر از کارگران معترض خباز سقز در اعتراض به عدم افزايش دستمزدھايشان در سال 

  .دست به تجمع زدند
با اطمينان به حمايتھای بی دريغ اداره کار، تا به امروز  پس از گذشت ھفت ماه از )  فتاح قادر کرده(  اتحاديه کارفرمايان و به ويژه نمایند این اتحادیه

به ھمين علت کارگران خباز به شيوه ھای مختلف و به مدت طوQنی خواھان افزايش .  سال حاضر به افزايش دستمزد کارگران نشده است
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 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد

 اخبار كوتاه 
  .دستمزدھايشان ھستند
 !امسال برگزار شد/ 5/8مجمع عمومي كارگران خباز 

قانون کار  ١۴٢در اين مجمع مصوبه ای به تصويب رسيد که سنديکای کارگران خباز سقز موظف شد از طرف کارگران عضو این سنديکا طبق ماده  
بعدا از مدتی ھئيت مديره سنديکا دادخواست جمعی افزايش دستمزد را به .  کارگران را به اداره کار ارائه دھد ٨٨دادخواست افزايش دستمزد سال 

به دادخواست کارگران رسيدگی نکرده و به بھانه ھای مختلف از رسيدگی به دادخواست سنديکا )  نادر اردQن(اداره کار ارائه داد اما رئيس اداره کار
رئيس اداره . تا اينکه کارگران خباز مجبور شدند به صورت فردی نيز دادخواست افزايش دستمزدھايشان را به اداره کارارائه دھند. خود داری کرده است

اين مسئله باعث .  کار اينبار از کارگران خواسته بود تا به دادگاه مراجعه و  فتو کپی شناسنامه ھايشان را برابر با اصل و به اداره کار تحويل دھند
در نتيجه اعتراض .  تا نه و چھل وپنج دقيقه در مقابل اداره کار دست به تجمع اعتراضی زدند ٩اعتراض کارگران خباز شده و در نتيجه امروز از ساعت

بعد از تحويل دادخواست افزايش .  کارگران رئيس اداره کار که حامی کار فرمایان است مجبور شد دستور دريافت دادخواست کارگران را صادر کند
يد نان تولدستمزد، کارگران تھديد کردند که چنانجه به خواستھايشان رسيدگی نشود در آينده نزديک در مقابل ادارات ونھادھای مربوطه مجداد تجمع و 

 .  را کاھش خواھند داد
 بازگشت بكار تعدادي از كارگران شركت واحد

. از كار اخراج شده بودند از ديوان عدالت اداري راي ورود به كار گرفتند  84تعداد شش نفر از كارگران شركت واحد كه در راستاي اعتراضات صنفي سال 
شعب ديوان عدالت اداري راي ھاي صادره از ھيات ھاي حل اخت�ف اداره كار شرق و غرب و جنوب تھران را نقص و جھت رسيدگي مجدد به ھيئت 

 .ھاي ھم عرض ارجاع داده تا ھيئت ھاي مزبور مجددا رسيدگي و انشاء راي نمايند
 !نان گران تر شد!  حذف يارانه ها آغاز شد

تنھا چند روز پس از تصویب طرح حذف .با اجرای طرح حذف یارانه از سبد برخی کاQھای مصرفی قيمت این کاQھا در بازار به شدت افزایش یافته است
براساس گزارش ھای دریافتی خبرنگار آژانس ايران خبر طی .درصدی روبرو گردید 20یارانه ھادرمجلس قيمت واحد برخی کاQھا در بازار باافزایش قيمت 

 20این واحدھا اقدام به افزایش نرخ نان خود به ميزان بيش از , روزھای گذشته با حذف یارانه از آرد واحدھای صنفی مخصوص پخت نان ھای فانتزی
امااین کار به دليل تبعات ناشی از . بحث افزایش قيمت انواع نان فانتزي از شھریور ماه سال جاری وھم زمان با ماه رمضان به ميان آمد.درصد کردند

سال؛ب�فاصله آرد تحویلی به  5ھفته ی گذشته با تصویب طرح حذف یارانه از کاQھا در مدت .گرانی ھای ویژه ماه رمضان به بعد موکول گردید
این واحد نيز برای جبران بخشی از این ھزینه ھا قيمت انواع نان فانتزی را افزایش .واحدھای صنعتی پخت نان فانتزی به صورت قيمت آزاد عرضه گردید

ھمين امر موجب گردید که واحدھای اغذیه ای نيز با .درصد افزایش قيمت داشته است 30تا  20افزایش انواع نان فانتزی مانند بگت وبربری بين .دادند
در حال حاضر قيمت انواع ساندویچ به تبع افزایش قيمت .افزایش قيمت نان باگت وانواع دیگر نان ھای ساندویچ اقدام به گران کردن انواع ساندویچ کنند

 1100تومان تا  900برای نمونه ساندویچ سوسيس بندری که تا چند روز پيش با قيمت واحد .درصد افزایش قيمت داشته است 50تا  20نان فانتزی بين 
درصدی مواجه شده است وھم اکنون در ساندویچی ھا با  50تا  20در واحدھای مختلف ساندویچی سطح شھر تھران عرضه می شد با رشد قيمت 

به ھر حال این رشد قيمت انواع ساندویچ در نقاط مختلف شھر تھران متفاوت است اما رشد قيمت .تومان عرضه می گردد 1500تا  1100قيمت واحد 
با توجه به اینکه غذاھای فصل فود وآماده این روزھا توسط بسياری از .درصدی در انواع ساندویچ را دربر داشته است 50تا  20ھا تقریبا رشدی 

 .تاثيرات گران شدن آن را نيز به زودی باید در سایر بخش ھا نظاره گربود,شھروندان تھرانی مصرف می شود
 تصميم ناگهاني هيات اجرايي كارخانه عالءالدين براي تعطيلي

 .دنده شدرپی تصميم ناگھانی ھيات اجرایی کارخانه ع�ءالدین مبنی تعطيلی این کارخانه ،کارگران از صبح امروز با درھای بسته محل کار خود مواج
م مدیران صميبه گزارش ایلنا، صبح امروز کارگران کارخانه ع�ءالدین در حالی مانند ھر روز به محل کار مراجعه کردندکه از شب قبل این کارخانه با ت

نظر به : در اط�عيه اي كه از سوی ھيات اجرایی کارخانه ع�ءالدین در رابطه با تعطيلی کارخانه منتشر شده، آمده است.کارخانه تعطيل شده بود
تا  27/7/88خ اتمام فصل توليد کولر و به منظور جلوگيری از ھزینه ھای اضافی مقرر شد تا شروع مجدد فعاليت پرسنل توليدی و وابسته به توليد از تاری

دچار بحران شده از آن زمان تاکنون  70کارخانه ع�الدین سازنده لوازم خانگی است كه از اواخر دھه.اط�ع ثانوی از مراجع به کارخانه خودداری کنند
به گفته رمضانی از اعضای شورای اس�می کار ع�الدین ،تعطيلی .شود شده اداره می زیرنظر ھياتی که از سوی سازمان حمایت از صنایع تعيين 

شدن  فعاليت این کارخانه باید تا زمان بازنشسته  1379ناگھانی این کارخانه در حالی است که طبق مصوبه شورای تامين استانداري تھران در سال 
 .کارگر رسمی مشغول به فعاليت ھستند 50به گفته این عضو شورا درکارخانه ع�الدین نزدیک به.آخرین کارگر رسمی ادامه یابد

اند که ھنوز مطالبات آنھا پرداخت نشده است و این در  نفر از پرسنل این شرکت بازنشسته شده 50ھای اخير گروھی نزدیک به  وی یادآور شد در سال
بندی مشاغل این  تاکنون در جدول طبقه 1363به گفته کارگران از سال .بودن درآمدھای خود گ�یه دارند حالي است كه کارگران ع�الدین از پایين

سال سابقه تنھا اندکی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی  20کارخانه تجدیدنظر نشده است به ھمين علت دریافتی کارگران ع�الدین با بيش از
 .کار بيشتر است

 ” سفر سازان آسمان آبي“اعتراض رانندگان بخش خصوصي شركت 
رانندگاني كه , شركت سفر سازان آسمان آبي بخش خصوصي به رانندگان خود طي اط�عيه اي اع�م كرده كه با توجه به تصميمات اتخاذ شده 

اتوبوس شان متوقف مي شود و رانندگان به كميته تخلفات , جھت قطع ھمكاري, پرداخت ننمايند 88مھر 30اقساط ليزينگ معوقه خود را تا تاريخ 
ھمين امر باعث اعتراض رانندگان اين شركت شده و اع�م كردند در صورت اقدام به چنين كاري دست از كار كشيده و دست به تجمع ! معرفي ميگردند

 . در جلو وزارت كشور مي زنيم
  گزارشي از انتخابات نمايندگان كارگري در شركت بافت آزادي

قانون كار كارگران فقط مي توانند يكي از سه مورد شوراي اس�مي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند  4و تبصره  131مطابق ماده 
 . كارگران بافت آزادي گزينه سوم را انتخاب كردند 

كارگر  250كارگاه اصلي محسوب مي شود , جاده مخصوص كرج قرار دارد  1شركت بافت آزادي داراي دو كارگاه ميباشد كه يكي از آنھا كه در كيلومتر 
 . مشغول بكار ميباشند 9واقع در كيلومتر  2كارگر ديگر در كارگاه بافت  50كارمند در آنجا مشغول به كار مي باشند و  50و 

شركت طرح سازان , )انبار(كارگاه بافت دو داراي چندين سوله ميباشد كه مديريت شركت سو له ھابه سه شركت به نامھاي كارخاته آي سودا براي 
ت مي يافجھت توليد ام دي اف و شركت تي وي تي سازنده در و پنجره ھاي دوجداره واگذار كرده و اجاره چند ميليوني از ھر كدام از اين شركت ھا در

وز كند و كسي ھم نمي داند مديريت كه اين اجاره ھا را دريافت مي كند در كجا ھزينه مي كند؟ چون در وضعيت شركت فرقي بوجود نيامده و ھر ر
 . ھم بدتر مي شود

در صورتي كه ھر , دستگاه را در يك سوله جا داده ھم كار كردن دشوار شده وھم فضاي خالي در سوله نيست  24با وجود اين سوله ھا كارفرما 
دوم اينكه بر روي ھر دستگاه بايد دو كارگر كار كند ولي , متر از ھمديگر فاصله داشته باشد اين فاصله به كمتر از يك متر رسيده 4دستگاه بايد حداقل 
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اگر آن حقوق ھم به موقع پرداخت شود كارگران , در حال حاضر يك كارگر به دو يا سه دستگاه نظارت مي كند ولي حقوق يك نفر را دريافت مي كند
, مناسب نبودن سرويسھاي بھداشتي و مواد شوينده و سرويسھاي كارگري, ندادن لباس كار, بافت يك و دو از نبود امكانات رفاھي و بھداشتي

اجباري كردن كار در روزھاي تعطيل ناراضي ھستند و در ھمين راستا اعتراضاتي ھم كرده اند ولي صدايشان بجايي , نامطلوب بودن غذا و تعديل نيرو
انتخاب كارفرما بوده نه كارگر به ھمين دليل كارگران اين بار با آگاھي , به خاطر اينكه نمايند گاني كه نمايندگي كارگران را بعھده گرفته اند , نرسيده

 . كامل و تجربه ھايي كه در چندين سال گذشته كسب كردند به دليل پايان دوره نمايندگان قبلي درخواست تشكيل مجمع و انتخابات كردند
 . تقاضاي كارگران مورد قبول كارفرما قرار گرفته و اع�م كرده كه كساني كه قصد شركت در انتخابات را دارد ثبت نام بكنند

ھمين امر , اسم ديگر را خط زده  9نفر از كارگران ثبت نام كردند ولي متاسفانه مديريت اسامي افرادي كه مورد تاييد خودش بوده رانگھداشته و 11
در نھايت انتخابات انجام شده ولي كارگران در يك اقدام ھماھنگ و , اما باز اين اعتراض كارگران بجايي نرسيد, مورد اعتراض كارگران قرار گرفته 

 . متحدانه در انتخابات شركت نكردند و ھيچ راي رد و بدل نشده است 
ينكار ن اھمين امر باعث شده كه كارفرما عقب نشيني كند و اع�م كند براي دور دوم كارگران افرادي را كه مورد قبولشان ھست معرفي كنند و كارگرا

 . رو كردند و قرار شده در يكي و دو ھفته آينده انتخابات بدون حضور نمايندگان قبلي برگزار شود
اد امتحان افركارگران اع�م كردند كه ما افرادي را كه معرفي مي كنيم آشنايي كامل به آنھا داريم و در چندين سال گذشته كه داريم كار مي كنيم اين 

 ركتخودشان را پس داده اند و مي دانيم در جھت دفاع از حقوق ھمكاران و بھبود وضعيت شركت و كوتاه كردن دست افراد سودجو كه تا به امروز ش
 . را چاپيدند كار مي كنند 

 شعار ھمه كارگران اين بوده بياييد براي يكبار ھم شده باھم متحد بشويم و حقوق از دست رفته چندين ساله خود و ھمكارانمان كه اخراج يا
 . بازنشسته شده اند را از اينھا بگيريم نترسيد حق به حق دار ميرسد

 كند  در خصوص تبديل وضعيت كارگران پيمانكاري؛ مديريت ساپكو از اجراي دستور وزير صنايع خودداري مي
  .ايم اما جوابي به ما داده نشده است نگاري كرده جمھوري نيز نامه درباره مشك�ت كاركنان پيمانكاري ساپكو حتي با رياست

ري به كارگران پيمانكا ھاي وابسته به ايران خودرو است از اجراي دستور وزير صنايع و معادن مبني بر تغيير وضعيت مديريت شركت ساپكو كه از شركت
  .رود قرارداد خود شركت طفره مي

نفر به صورت پيمانكاري مشغول  300تا  250در اين شركت حدود: يكي ازكاركنان شركت ساپكو درتماس تلفني با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب افزود
كردن افراد مشمول دستور وزير صنايع و معادن خودداري  سال است اما مديريت اين كارخانه از قراردادي 17سال تا  3كار ھستند كه سوابق كاري آنھا از

  .كند مي
شوند، خاطرنشان  پرسنل پيمانكاري در مشاغل خدماتي ھستند كه مشمول دستور وزير صنايع و معادن نمي 300نفر از  100وي با بيان اينكه حدود 

توانيم به قرارداد خود شركت درآييم اما متاسفانه  سال كار به صورت پيمانكاري مي 3از ابتدا كه در ساپكو شاغل شديم به ما گفته شدكه بعد از  :كرد
  .ايم به اين مھم دست پيدا كنيم ھا كار ھنوز نتوانسته بعد از سال

گويند كه دستور وزير صنايع و معادن  كنيم مي كه به مديريت اداري شركت مراجعه مي ھر زمان: نفر در ساپكو اظھار داشت 1800او با اشاره به اشتغال 
  .گويند شود و مطلبي بيش از اين به ما نمي شامل حال ما نمي

درباره  :خودرو اكثريت كارگران پيمانكاري خود را به قراردادي تبديل وضعيت داده است، تصريح كرد او با بيان اينكه از ابتداي سال جاري شركت ايران
 .ايم اما جوابي به ما داده نشده است نگاري كرده جمھوري نيز نامه مشك�ت كاركنان پيمانكاري ساپكو حتي با رياست
  احتمال ورشكستگي شركت هاي توليد و توزيع دارو درايران

شھاب الدين صدر، رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس شورای اس�می در نامه ای به محمود احمدی نژاد، ھشدارداده است که اگر مطالبات 
اھند خو کارخانه ھای توليد دارو از دولت پرداخت نشود، اين شرکت ھا و به تبع آن، شرکت ھای توزيع دارو با بحران مالی و احتمال ورشکستگی روبر

به گزارش خبرگزاری مھردر اين نامه آمده است که کميسيون بھداشت و درمان مجلس پس از مذاکره با مديران اين شرکت ھا متوجه شده که . شد
 .ميليارد لایر است ٣٢٢مطالبات آنھا از واحدھا و مراکز پزشکی بخش دولتی حدود سه ھزار و 

 صفار هرندي در دانشگاه تهران و اعتراضات دانشجويي عليه او
به دانشکده فنی دانشگاه تھران بيايد تا در باره حوادث پس ) وزیر فرھنگ و ارشاد اس�می دوره اول احمدی نژاد(روز گذشته قرار بود که صفار ھرندی 

در اط�عيه مراسم ذکر شده بود که ابتدای مراسم تریبون آزاد ھست و پس از آن . ھمه چيز به ظاھر عادی بود ١ساعت . از انتخابات سخنرانی کند
تاQر چمران دانشکده فنی برخ�ف ھميشه اون ساعت امکان ورود و جا برای نشستن . دونفر که یکی شون صفار ھرندی بود سخنرانی می کنند

طی بيست دقيقه بعد تاQر مملو از جمعيتی شد که ھر از چند گاھی به صورت ممتد دست می . داشت چون مراسم از جانب بسيج برگزار می شد
از جانب بسيج یک نفر به عنوان مجری روی صحنه حاضر شد و طبق معمول برنامه ھاشون سرود جمھوری اس�می و قرآن شون را خواندند و . زدند

ند مجری برنامه شروع به خواندن یک شعر در وصف وضع موجود البته از دید خودشون نمود که ميان آن دانشجویان معترض با دست زدن ھاشون در رو
مجری سعی در ارشاد دانشجویان می نمود و می خواست از شعارھای آنھا عليه خودشون استفاده کنه و مدام از نظم و . ش اخ�ل ایجاد می کردند

  .آزادی بيان حرف می زد
بعد مشخص گردید وی صاحب . بود که از جانب دانشجویان شدیداَ مورد استقبال قرار گرفت" امر الھی"تریبون آزاد شروع شد و اولين نفر فردی به نام 

پس از وی فردی از . از نشریات دانشکده است و منتقد دولت احمدی نژاد و درباره چند تن از اص�ح طلبان بازداشت شده صحبت نمود ٨٨امتياز نشریه 
سخنرانی نمود و بحث را به سمت مھدی ھاشمی و حجاریان کشاند؛ و مدعی بود که اگر افرادی چون او تحت شکنجه " ثابتی"جانب بسيج به نام 

این بحث با اعتراض شدید حضار و ھو کشيدن آنان روبرو شد و درگيری . اعتراف کرده اند، چرا اکنون که آزاد شده اند حرف خود را تکذیب نمی کنند
که خود را مستقل از ھر جناحی معرفی نمود خطاب به بسيجيان به " باقری"پس از وی فردی به نام . ھای لفظی ميان وی و معترضين در گرفت

  .مسأله فروش مخابرات به سپاه پاسداران اشاره نمود که با تشویق معترضين روبرو شد
سخنرانی نمود و پس از اشاره به حوادث کوی، اشاره نمود که موسوی به حفظ نظام جمھوری اس�می معتقد است؛ و جمله " اميری"فردی به نام 

در طول برنامه مجری که مث�َ می خواست زمان برنامه را تنظيم کند . را بيان نمود" جمھوری اس�می، نه یک کلمه بيشتر و نه یک کلمه کمتر"معروف 
، وی که بسيار عصبانی شده بود گفت "ترسو"مدام مانع از ادامه صحبت افراد می شد که در این ميان دختری از ميان حضار خطاب به وی فریاد زد 

با این جماعت نمی "بود که در ابتدا با بيان گفته خاتمی " اشتری"سخنران بعدی فردی به نام ". Qاقل بگو دیکتاتور که بگنجه !برای چی باید بترسم؟"
در ادامه با اشاره به منتظری و توھين به افرادی که از وی تبعيت می کنند تحت . صدای اعتراض حاضرین را بلند نمود "توان به جامعه مدنی رسيد

توسط  وی عنوان تقليد از ميمون، فریاد معترضين بلند شد و سخنران و فردی از ميان جمع در گيری لفظی پيدا نمودند که مجری برنامه خواستار اخراج
قصد خروج از سالن را داشتند که " شعار مرگ بر دیکتاتور"از جا برخاستند و با " ولش کن"در ھمين زمان جماعت معترض با فریاد. انتظامات گردید

  .مجری تمام ت�ش خود را در جھت خاموش نمودن خشم آنان انجام داد و با عذرخواھی صوری شعله را خاموش کرد
صفار ھرندی وارد سالن شد و دانشجویان معترض که نمادھای ٣درادامه برنامه فردی تحت عنوان کارشناس سياسی سخنرانی نمود و در ساعت 

ننگ ما، ننگ ما، وزیر فرھنگ "، "مرگ بر دیکتاتور"سبز در دست داشتند، به صورت صفی در ھم فشرده در وسط سالن ایستاده بودند و شعار ھای 
تنھا در ميان شعار معترضين تيکه ھایی . صفار ھرندی مجال سخنرانی نيافت. سر می دادند و مانع از سخنرانی وی می شدند ... و" مرگ بر تو"، "ما

مث�َ در زمينه اینکه تعداد آرا و عدم تقلب، با . را در دفاع از دولت احمدی نژاد بيان می کرد که متناسب با آن با شعار ھای معترضين روبرو می شد
مرگ بر "یا در مقابل بحث نقش آمریکا در اعتراضات اخير با شعار . مواجه می شد" بی سواد"و !" درصدت کو؟ ٦٣دروغگو، دروغگو، "شعارھایی نظير 

" ھر کی که بی سواده، با احمدی نژاده"در مقابل ادعای وی در زمينه کارآمدی و برتری کابينه احمدی نژاد، دانشجویان شعار . مواجه می شد" روسيه
. ، می دادند"حمایتت می کنيم! کروبی افشا کن"سر می دادند و در مقابل جبھه گيری ھای وی عليه موسوی و کروبی، دانشجویان شعارھای 
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را مقابل بحث صفار ھرندی مبنی بر اینکه شعار روز قدس را عوض کردند، سر دادند؛ " نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران"دانشجویان شعارھایی نظير 
را سر " دانشجوی سھميه بھتر از این نمی شه"و وقتی که دانشجویان بسيجی شعار می دادند یا در دفاع از صفار ھرندی اقدام می نمودند شعار 

 ٤دانشجویان با ادامه شعارھای خود در ساعت  .در ميان برنامه به سوی وی لنگه کفش پرتاب شد و جو تا پایان برنامه بسيار متشنج بود. می دادند
  .سالن را به سمت حياط ترک کردند

  ادامه اعتراضات در دانشگاه آزاد تهران مركز، تظاهرات دانشجويي در دانشگاه آزاد كرج
ای از  الورود شدن عده بدون واھمه از نھدیدھای نيروھای امنيتی و در اعتراض به ممنوع) دانشکده فنی(دانشجویان دانشگاه آزاد تھران مرکز

از طرف دیگر از کرج نيز . دوستانشان و برای تاکيد دوباره بر اھداف سبز خود پس از چھار ھفته متوالی امروز نيز تجمع اعتراضی دیگری گذار کردند
 .رسد که امروز دانشجویان دانشگاه آزاد در کرج ھم تجمع وسيعی را در اعتراض به فجایع اخير و ادامه کار دولت کودتا برگزار کردند گزارش می

 شعارنويسي بر ضد خامنه اي بر روي ديوارهاي مسجد كوي
دانشجویان مبارز در .دانشجویان آزاده کوی دانشگاه تھران در ادامه روند مبارزات خود با حاکميت استبدادی شعارنویسی در کوی را گسترش داده اند

این مسجد در چند ھفته  .جدیدترین فعاليت خود،اقدام به نوشتن شعارھای ضدحکومتی و ضد رھبری بر روی دیوارھای مسجد موقت کوی کرده اند
در چندین نوبت .گذشته ميزبان تعدادی از آخوندھای حکومتی بوده که به بھانه ھای مختلف از سوی بسيج به مجتمع کوی دعوت می شدند

با  لفتدانشجویان با ایجاد مزاحمت برای آخوندھا نسبت به حضور آنھادر محيط دانشگاه اعتراض کردند و در آخرین اقدام خود شعارھایی مبنی برمخا
این اقدام دانشجویان به شدت باعث عصبانيت و نگرانی مسئولين کوی و سران بسيج در  .خامنه ای مرشد آنھا بر دیوارھای مسجد کوی نوشته اند

 .دانشگاه تھران شده است و آنھا را به فکر مقابله ھمه جانبه با دانشجویان انداخته است
 اخراج دسته جمعي دانشجويان دانشكده فيزيك دانشگاه تهران

دانشکده فيزیک دانشگاه تھران در اقدامی بسيار تامل .دانشگاه تھران یک دوره کامل از دانشجویان کارشناسی ارشد خود را به طور کامل اخراج کرد
دانشکده فيزیک دانشگاه تھران در بين پردیس ھای مختلف .برانگيز تمام دانشجویان ورودی یک دوره خود در مقطع کارشناسی ارشد را اخراج کرد

دانشکده فيزیک که وابسته به دانشکده علوم پایه است در انتھای .دانشگاه تھران بيشترین آمار اخراج دانشجویان را به خود اختصاص داده است
این دانشکده با وجود آنکه جزء پردیس علوم پایه قرار دارد ازقوانين این پردیس ونيز قوانين .خيابان کارگرشمالی ودر منطقه ی امير آباد قرار دارد

دانشکده فيزیک به دليل ارتباط تنگاتنگ با واحد تحقيقاتی انرژی ھسته ای تحت نظارت ویژه نھادھای .آموزشی تحصي�ت تکميلی پيروی نمی کند
در حالی که تحصي�ت تکميلی دانشگاه تھران وپردیس .بنابراین قوانين این دانشکده نيز با چنين رویکردھایی وضع می شوند.امنيتی اداره می گردد

ی نم علوم پایه نسبت به اقدام ھای خودسرانه دانشکده فيزیک بارھا واکنش نشان داده اند اما به دليل عدم توان مدیریتی در این دانشکده حساس
دانشجویان فيزیک با گرایش ھای ھسته ای وسایر گرایش ھای فيزیک .توانند از اخراج دسته جمعی ودوره ای دانشجویان این دانشکده جلوگيری کنند

ھمين امر موجب گردیده است که طی سال ھای گذشته ونيز سال جاری روند .به شدت تحت کنترل نھادھای امنيتی قرار دارند.. گرانش و,نجوم,مانند
این دانشکده در مقطع  84و 85سال گذشته تعداد زیادی ازدانشجویان دوره ی .اخراج دانشجویان این دانشکده در سطح بسيار باQیی قرار داشته باشد

این دانشجویان كه ازبھترین دانشجویان ایران به شمار ميروند موفق شدند از دانشگاه ھای خارج کشور فرصت .کارشناسی ارشد ودکترا اخراج شدند
پس از انتخابات ووقایع اخيردانشکده فيزیک دوباره دست به اخراج دسته جمعی دانشجویان در گرایش ھای مختلف زده .تحصيلی بدست بياورند

آموزش دانشکده فيزیک برای پاسخ .به طوری که در یکی از این گرایش ھا فقط یک دانشجو باقی مانده است وسایر دانشجویان اخراج شده اند.است
حال آنکه دانشجویان دانشکده .گویی به علت اخراج دسته جمعی دانشجویان مشروطی دوترمی دانشجویان این دانشکده را عنوان کرده است

به ھر حال بيشتر این .معتقدند ھيچ علت منطقی برای اع�م مشروطی دوترمه وجود نداردودQیلی دیگری برای اخراج دانشجویان در کار است
شھر، عضو فعلی و ریيس  .دانشجویان علت اخراج خود را حساسيت ھای خاص دانشکده فيزیک با گرایش ھسته ای این دانشکده مرتبط می دانند

ھای داده  ، بر خ�ف وعده"زمين خواری"سابق شورای شھر تبریز، به جرم حمایت از مير حسين موسوی در جریان انتخابات دھم و به اتھام مجعول 
 .برد شده از طرف مسولين قضایی تبریز، این عضو شورای شھر تبریز ھمچنان در بازداشت و اعتصاب غذا به سر می

ز وضع ه ابه گزارش موج سبز آزادی به نقل از فعاQن سياسی در تبریز، پس از اظھارات نگران کننده مھدی نورمحمدزاده، فرزند ع�الدین نورمحمدزاد
روز موفق به م�قات با وی شده بود معلوم شد که از ھمان روزھای اول بازداشت، ع�الدین نور محمدزاده در اعتصاب  16جسمانی پدرش که پس از 

 .ای دارد بنا بر اظھارات فرزند وی، نورمحمدزاده به دليل اعتصاب غذا و کاھش شدید وزن، وضع جسمانی وخيم و نگران کننده. برد غذا به سر می
گناه بودن نورمحمدزاده، در مقابل  در حمایت و تاکيد بر بی 11از این رو خانواده و جمعی از دوستان و مردم تبریز روز پنج شنبه از حوالی ساعت 

این تجمع آرام مردمی تا عصر روز پنج . استانداری آذربایجان شرقی در تبریز تجمع کرده و خواھان آزادی و خاتمه دادن به بازداشت غيرقانونی وی شدند
اما متاسفانه تا شب روز جمعه خبری از آزادی ایشان . ھای مسولين امر مبنی بر آزادی نورمحمدزاده خاتمه پيدا کرد شنبه ادامه داشت که با وعده

 .برای دومين روز مردم و خانواده ایشان جلوی استانداری تبریز اقدام به تجمع و اعتراض بکنند 25/7/88نشد و ھمين امر باعث شد روز شنبه 
 مادران عزادار با در دست داشتن شمع در پارك الله به اعتراضات خود ادامه دادند

و تعـداد  ان بنابه گزارشات رسيده از ميدان آب نمای پارک Qله،مادران عزادار و خانواده زندانيان سياسی جانباخته راه آزادی ، ھنرمنـدان،دختران جـو
 .زیادی از مردم با در دست داشتن شمع در ميدان آب نمای پارک Qله دست به راه پيمائی زدند

نفر تخمين زده می شد برای ابراز ھمدردی با خانواده ھای عزادار و  200حدود  تعدادی از مادران و دختران جوان که تعداد آنھا در مھرماه 25امروز شنبه 
رفته رفته به تعداد جمعيت افزوده .پارک Qله شروع به تجمع کردند  در ميدان آب نمای 17 از ساعت اعتراض به سرکوب ھا ، کشتار ، شکنجه ، تجاوز 

کسانی که در پارک بودند پس از اینکه متوجه حضور مادران عزادار می شدند  .می شد از خانواده ھای عزادار محمد کامرانی و ساران حضور داشتند 
 .ھمچنين تعداد از جوانان و آقایان به جمع اعتراضات ماداران پيوستند.به جمع آنھا می پيوستند 

به چشم می خوردند که برای ابراز ھمدردی با خانواده ھای  در بين جمعيت خانم ھما روستا و مھتاب نصير پور از پيشکسوتان تئاتر ،سينما و تلویزیون
 .داغدار در جمع مادران حضورپيدا کرده بودند

به یاد شھدای راه آزادی در حالی که شمعھای روشن بدسـت داشـتند یـک دقيقـه  جمعيت در گوشه ای از ميدان آب نما ایستادند و 18:00ساعت 
در حالی که دستھای خود را به نشانه پيروزی بـاQ گرفتـه بودنـد سـر دادنـد و در  بار شعار هللا اکبر 3سکوت و برای آزادی تمامی زندانيان سياسی 

 Qله را ترک کردند ھمه با ھم پارک 18:15ساعت 
.  دندنيروھای سرکوبگر ولی فقيه بخصوص نيروھای لباس شخصی از مادران و شرکت کنندگان در راه پيمائی اقدام به فيلم برداری و عکس برداری نمو

 شرکت کنندگان بدون توجه به نيروھای لباس شخصی و انتظامی  و اعمال آنھا تا پایان ساعت تعيين شده به اعتراضات خود ادامه دادند
 بازداشت دانشجويان كُرد ادامه دارد

بامداد روز گذشته مامورین اداره اط�عات کردستان حشمت مطاعی دانشجوی کارشناسی ارشد پليمر دانشگاه رازی کرمانشاه را کـه در ھفتـه     
ھزار تومان جریمه و محروميت از تحصي�ت رفاھی را در یافت کرده بود  500ترم محروميت از تحصل و  2ھای گذشته از طرف کميته انضباطی دانشگاه 

رد در خانه خود در شھرستان دھگ�ن بازداشت شد این در حالی است که تابستان گذشته نيز چند بار به اداره اط�عات کرمانشاه احضار شـد و مـو
 ضرب و شتم قرار گرفت

 اخراج برخي دانشجويان از كوي دانشگاه تهران، شيراز و اصفهان
قائم مقام معاونت دانشجويي وزارت علوم دولت کودتا درباره اخراج تعدادي از دانشجويان در .  ھای دولتی کشور ادامه دارد اخراج دانشجویان دانشگاه 

شوند از سوي يك  زدن محيط خوابگاه مي اگر اقداماتي كه موجب بر ھم: كوي دانشگاه تھران، شيراز و اصفھان که در چند روز اخير صورت گرفته، گفت
 .توانند دانشجويان خاطي را اخراج كنند دانشجو ادامه پيدا كند، مديران خوابگاه طبق قانون مي
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 نداي سرخ

 همكاري اصالح طلبان حكومتي و دولت كودتا در كنترل اعتراضات مردمي
  رامين رحيمي

ایـن .   در فضای تظاھرات ھا طنين افتـاد»  استق�ل، آزادی، جمھوری ایرانی«، شعار )مرداد 26خرداد تا  23(در اواخر دور اول اعتراضات خيابانی مردم 
شعار از طرف مردم پاسخی مستقيم به ت�ش ھای اص�ح طلبان حکومتی بود که با تشکيل حزب راه سبز اميد، می خواستند از پيـشروی خواسـته 

مـل ھای مردمی به خارج از چھارچوب نظام دیکتاتوری جمھوری اس�می و لبریز شدن آنف از کانالھای قابل کنترل جناح ھای حکومتی جلوگيری به ع
مردم با این شعار، صراحتاً دعوت اص�ح طلبان حکومتی را در اتخاذ ھدفی در چھارچوب قانون اساسی جمھوری اس�می را رد کردند و نـشان .  آورند

 .  دادند که ھدف از اعتراض جایگزینی نظامی دمکراتيک در مقابل این حکومت است
پس از آن، خيال ھر دو جناح حکومتی را راحت کرد که تظاھرات ھـای خيابانـی » آرامش«مرداد، روز تظاھرات مقابل روزنامه اعتماد ملی، و  26بعد از 

اما، با فراگير شدن این شعار در تظاھرات روز .  روال و جھت خود را ادامه ندادند و با گذشت زمان، این خواسته و شعار از ذھن مردم بيرون خواھد رفت
نه تنھا مردم خواسـته ی گـذار از جمھـوری اسـ�می را »  آرامش«قدس، حکومتی ھا را از خواب و رویا به در آورد و به ایشان نشان داد که در دوران 

توأم  نيزفراموش نکرده و کنار نگذاشتند، بلکه این ھدف را با تاکتيک ھای خيابانی و گذار از تسليم طلبی و تمکين به سرکوب ھای نيروھای حکومتی 
اقدامات دفاعی جوانان و مردم مبارز ما در مقابل خشونت نيروھای وحشی حکومتی، تمام تن و بنيان ھر دو جناح حکومتی را به لرزش در .   ساختند

 .آورد و متوجه شدند که اگر اقدامی در این مورد نشود، دیگر سفره ای باقی نخواھد ماند که بر سرش جدال کنند
ساختار «تِ از ھمان فردای تظاھرات روز قدس، سخنگویانِ ھر دو جناح حکومتی بر باQی منبرھا و تریبيون ھا رفته و به محکوم کردن این شعار و تحرکا

جالب اینجاست که . یِ مردم پرداخته و ایشان را به تغيير جھت مبارزات و احترام به قوانين و قانون اساسی جمھوری اس�می دعوت کردند» شکنانه
احمدی مقدم در سخنان خود، ناشيانه به عدم کارایی یگان ھای ویژه و .  اولين سخنان رسمی در این باره از طرف فرمانده نيروی انتظامی مطرح شد

ما با جنبش سبز یا جنبش دیگری اگر در چارچوب قانون باشد مشکلی نداریم و حتی اگر "« : تاکتيک سرکوب مطلق اعتراف کرده و سپس می افزاید
او در اینجا به اص�ح »   .کند کنيم اما اگر به آشوب و اغتششاش کشيده شود نيروی انتظامی برخورد می غيرقانونی باشد تا مرز آشوب تحمل می

به ی، طلبان حکومتی امتياز داده تا ایشان بتوانند مردم را برای پرھيز از سرکوب، به رجعت اھداف و خواسته ھا یشان از گذار از جمھوری اس�م
جمھوری «از طرف دیگر ھم در دو نماز جمعه یِ پس از این سخنان، احمد خاتمی و جنتی، بارھا شعار دھندگانِ .   چھارچوب قوانين آن،راضی کنند

ھمزمان با این تھدیدھا و عقب نشينی نيروی انتظامی از جناح کودتا، سخنگویانِ . را مخاطب قرار داده و ایشان را محاربه و اعدام تھدید کردند» ایرانی
و » ساختار شکنی«اولين فردی که موضوع را مورد توجه قرار داد و مردم را از .  اص�ح طلبان حکومتی نيز در ھمسویی با آن جناح، به حرکت در آمدند

، »آینده«در گزارشی از سایت .   رادیکاليزه شدن شعارھا و تاکتيک ھا بر حذر داشت، ميرحسين موسوی در پيام ھای دوازدھم و سيزدھم اش بود
روز قدس از سوی برخی كه خود را حامی موسوی و   در حالی كه برخی شعارھای تند در راھپيمایی« : وابسته به اص�ح طلبان حکومتی می خوانيم

كردند، باعث نگرانی برخی دلسوزان كشور شده، ميرحسين موسوی اخيرا در متنی درباره درافتادن حركت معترضان در  عضو جنبش سبز معرفی می
ھدف دیگر از این بيانيه و نيز بيانيه ھا و حركات قبلى این است : ... ھشدار و درباره حركت خود توضيحاتی داده است ھای خطرناك دام ساختارشكنی

كه نمى توانند    ما نمى توانيم براى خوش آمد كسانى. ... خطرناك نيفتد   تكاپوھاى مردم در چھارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشكنى ھاى   كه
حق مردم    كنيم ، كما این كه نمى توانيم بدون اثبات تعھد خود نسبت به خواسته ھاى به   این خطر را ببينند، وظيفه خود را در پيشگيرى از آن فراموش

 ».داشته باشيم   و بازگو كردن آن در گفته ھاى خود از آنان دعوتى براى آرامش
اینک، کمی بيش از دو ھفته است که برای ناظران سياسی مسجل گشته است که روز سيزدھم آبان، روز دانش آموز، تظاھراتِ مرکزی و سراسری 

گروه ھای معتبر و پر نفوذ در سازماندھی اعتراضات، حمایت خود را از برگزاری تظاھرات در این روز اع�م نموده و .  دیگر مردمی صورت خواھد پذیرفت
ھر دو جناح حکومتی نيز می دانند .  امروز نيز کمی بيش از دو ھفته به برگزاری آن باقی مانده است. برای شرکت ھوادارانشان فراخوان صادر کرده اند

پس، ھر روز که به برگزاری آن نزدیکتر می شویم، جوش زدنِ جناحين .   ت�ش برای دعوت مردم به عدم برگزاری این اقدام بيھوده است
 نانحکومتی،کودتاچيان و اص�ح طلبانف برای مقيد کردنِ مردم به برگزاری آن در چھارچوب قوانين جمھوری اس�می و محدود ساختن خواسته ھای آ

آنھا در مقابل این شعار و تاکتيک ھای رادیکال .  تکليف جناح کودتا که مشخص است.  به شعارھای قابل تحمل برای نظام دیکتاتوری بيشتر می شود
عات تجماتخاذ شده از سوی مردم در روز قدس، از لحاظ ک�می، عقب نشينی کرده و ھمانطور که احمدی مقدم بيان داشته، آماده یِ احترام به آزادی 

گو اینکه معتقدیم که این حرف ھرگز عملی نخواھد شد و نيروھای سرکوبگر در روز .   مردمی، بشرطی که در چھارچوب قوانين نظام باشد، ھستند
مرگ بر «و »  مرگ بر خامنه ای«محدود باشد و چه اینکه شعارھا به »  یاحسين،ميرحسين«و »  هللا اکبر«سيزدھم آبان نيز،  چه شعار مردم به 

ارتقا یابد، چون تجمعات گذشته، در ھر جا که زورشان به قدرت مردم بچربد، بصورت وحشيانه ای حمله خواھند کرد،  و در جایيکه » جمھوری اس�می
 .شمار پر تعداد و متمرکز مردمی توان سرکوب را از ایشان بگيرد، مثل ھميشه، خود را در کوچه و پس کوچه ھای فرعی پنھان خواھند نمود

ه دروغ ھای ، باما در مورد اص�ح طلبان باید گفت، که روز به روز ایشان در استفاده از ابزارھای رسانه ای خود و حاميان خارجی شان، برای اقوای مردم
و دیگر شعارھایِ نشاندھنده یِ » جمھوری ایرانی«وقيحانه ترین دروغ اص�ح طلبان اینستکه اگر شعارھایی چون . بزرگتر و وقيحانه تری روی می آورند

و اگر این شعارھا داده نشود و .   گذار از نظام دیکتاتوری جمھوری اس�می داده شود، نيروھای سرکوبگر بھانه یِ حمله و سرکوب را خواھند یافت
.  ردد کخواسته ھا و اقدامات مردم در چھارچوب نظام استبدادی باقی بماند، نيروھای سرکوبگر، با خشونت ھر چه تمامتر به صفوف مردم حمله نخواھن

بود به قتل و » رأی من کو؟«نيروھای سرکوبگر، در زمانيکه شعار مردم .  این دروغی است که حتی یک دانش آموز ابتدایی ھم آن را باور نخواھد کرد
این  باتجنایت و تک تيراندازی دست می زدند و ده ھا شھيد و مفقود اQثر که در روزھای اول اعتراضات قربانی توھمات اص�ح طلبانه شدند، سند اث

با تحقيق و .   بودند»  تظاھرات سکوت«خامنه ای حکم تير را زمانی صادر کرد که مردم به توصييه موسوی و کروبی در حال برگزاری .   مدعا است
مطالعه بيشتر خواھيم دید که اتفاقاً سرکوب ھا و کشتارھا و باQخره، عقب نشينی ک�میِ نيروھای کودتا زمانی آغاز گشت که جنبش مردمی 

بيان چنين .  ارتقاء داد و از تاکتيک ھای دفاعی برای مقابله با نيروھای سرکوبگر استفاده کرد» جمھوری ایرانی«، و » ...مرگ بر «شعارھای خود را به 
چرا که .   ادعای کذبی نشاندھنده ی عدم صداقت رھبری و نيروھای اص�ح طلب حکومتی با مردمی است که خود را از جنبش سبز می دانند

.  ردندی بمخالفان آنھا از ھمان آغاز به نيت ھای پست و گروھی و فردی ایشان آگاه بودند و ھرگز در توھّم ھمگامی ایشان با مبارزات مردمی بسر نم
ما به این گروه از مردم توصييه می کنيم که ھر چه سریعتر از .  پس این گفته ھا تنھا برای اغوای کسانی است که ھنوز به صداقت ایشان اميدوارند

 .زیر این توھم و نفوذ حکومتی بيرون آمده و ھمراه اکثریت مردم با شعارھا و گامھایی قاطع بسوی دمکراسی قدم بردارند
 

تعداد کمی از مردم و فعاQن سياسی می باشند که از خارج خط گرفته و » جمھوری ایرانی«اما، مھمترین این دروغ ھا آنست که گویا شعاردھندگان 
شعارھای نا مناسب با شرایط کنونی سر می دھنددرصورتيکه این یک دروغ است و ھر کس که خود در تظاھرات روز قدس حضور داشت، از فراگير 

این ھم بيانگر ھمسویی ایشان با تبليغات کودتاچيان است که تا دیروز و حتی .  .   بودن شعارھایی با مضمون گذار از جمھوری اس�می اط�ع دارد
ھنوز در ذھن ھمگان تازه »  خس و خاشاکِ وابسته به استکبار جھانی«قصه .   ھمين امروز، اص�ح طلبان را ھم به ھمين اتھامات متھم می کردند

 . است
عداد  تیکی دیگر از ادعاھای کذب رسانه ھای اص�ح طلب و قلم به مزدان ایشان، اینستکه با طرح شعارھای رادیکال باعث ایجاد تفرقه و محدود شدنِ

اما باز ھم برای شرکت .   این دروغ در حقيقت، زمانی مؤثر می افتد، که ما دروغ اول را پذیرفته باشيم.   شرکت کنندگان در اعتراضات خواھيم شد
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ایشان قه کنندگان در تظاھرات روز قدس عيان بود که این شعارھای رادیکال از دھان اکثریت قریب به اجماع مردم بيرون می آمد، و نه تنھا باعث تفر
این فقط تعداد اندکی از سردمداران و کادرھای حرفه ای و .   نمی شد، که پيوستگی ایشان را در مقابل نيروھای حکومتی حاضر محکمتر می کرد

به ایشان توصيه می کنيم که برای جلوگيری از .  خریداری شده یِ اص�ح طلبان ھستند که با مخالفت با چنين شعاری خود را از مردم جدا نموده اند
 .  تفرقه و تشّتت به تبليغات دروغين خود پایان داده و به خواسته ھای مردم احترام گذارند

 
کادرھا  ن وبه ھر حال، ھمانطور که گفتيم، ھر روز که به برگزاری این تظاھرات در روز سيزده آبان نزدیکتر می شویم، ادعاھای کذب و دروغ ھای رھبرا

بنابراین، ما باید با اتکا بر آموزش ھای تجربی خود از این مبارزات بر ھرچه وسيعتر کردن .  و قلم به مزدانِ اص�ح طلب، متنوع تر  و وقيحانه تر می گردد
با طرح خواسته ھای مشخص و مخاطب قرار دادن طبقات محروم و زحمتکش و جنبش ھای اجتماعی که سال .  پایه ھای مردمی آن کوشش کنيم

ر ھاست در مبارزه  برای خواسته ھای قشری و صنفی در حال مبارزه ھستند، ایشان را به این تظاھرات ھای مرکزی و سراسری فرا خوانده و در ھ
 .اقدام خود سازمان یافته تر گام برداشته و شعارھای خود را مشخص تر و صریح تر بيان کنيم

 
 !مرگ بر جمھوری اس@می

 !جمھوری شورایی –نان، مسکن،آزادی 
   1388مھرماه  26رامين رحيمی، 

 با درود به رفيق وارتان
 )هكا(هسته كمونيسم انقالبي 

در ادامه به نکات این نقد خواھيم پرداخت، ليکن نخست باید از خوش آمد بزرگوارانه  شما به حضور . را دریافت کردیم..." باز خوانی"نقد شما به بيانيه 
 ما درجنبش نوین و نوید بخش کمونيستی تشکر کنيم، و اميدوار باشيم که منظور شما از جنبش مورد نظر، جنبش نوین کمونيسم انق�بی است که

در واقع، بيانيه معرف ت�ش ما برای شفاف . در بستر رویدادھا و مبارزات اخير بعنوان گرایشی متمایز از رفرميسم در حال شکل گيری وگسترش است
 .از این جھت ھر تبادل نظر که به روشن شدن جوانب مختلف این تمایز یاری رساند، مورد استقبال ما است. نمودن این تمایز است

در مقطعی از رشد جنبش توده ای "  جمھوری ایرانی"اما تا آنجا که از نوشته شما بر می آید، اساس نقد شما بر این نکته استوار است که شعار 
به این لحاظ شما مصداق .  مطرح شده است که نمود مبارزات توده مردم در نفی و طرد نظام موجود است و نه ت�ش برای استقرار بدیلی برای آن

بنابراین از . راعمدتا در نفی و طرد نظام جمھوری اس�می پيدا می کنيد و نه در ارائه بدیلی جھت جایگزینی جمھوری اس�می" جمھوری ایرانی"شعار
ده است از رسينظر شما، جنبه نفی این شعار است که آن را پر معنا ميکند و جنبه تعين آن، از آنجاکه ھنوز زمان ارائه بدیل برای توده ھای مردم فرا ن

ظاھرا طراحان این شعار ھم، با ھمين .  در عين بی محتوا بودن پر معنا می گردد"  جمھوری ایرانی"محتوا عاری است و به این دليل است که شعار
 .است ختهاھداف و نيات این شعار را مطرح کرده اند، و تشخيص و تصور غلط از این اھداف ونيات بوده است که ما را در مخالفت با این شعار بر انگي

بی البته ما به صحت وسقم تشخيص و تصوراتمان از اھداف و نيات طراحان این شعار خواھيم پرداخت، ليکن اجازه دھيد نخست به استدQل شما در 
نظر خود در رابطه  با محتوای ارتجاعی این شعار را ..." باز خوانی"ھمانطور که ميدانيد ما در بيانيه . بپردازیم" جمھوری ایرانی"محتوا نشان دادن شعار 

قاعدتا، عدم برخورد شما به این توضيحات که اساس نظر ما در رابطه با شعار مذکور را رقم . توضيح داده ایم و در اینجا لزومی به تکرار آن نمی بينيم
می پذیرید، ليکن عليرغم محتوای ارتجاعی این "  جمھوری ایرانی"می زند، بيانگر آنست که شما این توضيحات را در ارتباط با محتوای ارتجاعی شعار 

مفھوم يز شعاراز آنجا که در مرحله کنونی، جنبش را در مقام استقرار بدیل حکومتی نمی دانيد، اینگونه می انگارید که محتوای ارتجاعی این شعار ن
 .از درون تھی گشته و در رابطه با ارائه بدیل حکومتی شعاری بی محتوا می گردد" جمھوری ایرانی"خارجی پيدا نمی کند و این جنبه از شعار 

ه نفی ا باما شما بر چه اساس فراشد رشد جنبش توده ای را بصورت مراحل جدا گانه و بی ارتباط با یکدیگر تقسيم بندی کرده اید و مرحله ای را صرف
را که مبلغ بدیل حکومتی است  بی مفھوم در این مرحله جلوه می دھيد، و در عين " جمھوری ایرانی"و طرد نظام اختصاص داده اید و شعار ارتجاعی 

آیا شما غافليد که در ھمين مرحله که شما برای طرد . حال این شعار را بی تاثير بر روند بعدی مبارزات، منجمله مراحل ارائه بدیل حکومتی می انگارید
این فریب و توھم را بين توده ھا اشاعه خواھد داد که معض�ت امروز جامعه، اعم از سرکوب حقوق "  جمھوری ایرانی"رژیم قایل شده اید، شعار

ین ، ادمکراتيک یا نابرابری ھای اجتماعی صرفا ریشه در کمبود عرق ملی سردمداران جمھوری اس�می دارد که با تعویض آنان با وطن دوستان واقعی
آیا تشخيص ما از اینکه ليبرال ھا و ناسيونال شووینيست ھا در ت�شند تا با سازماندھی توده ھا حول توھمات .  معض�ت قابل حل و فصل ھستند

آیا تبدیل این شعار در مدتی . ناشی از این شعار،  گرایش سياسی خود را به بدیل این رژیم مبدل کنند، صرفا تصور غلط  ما از اھداف و نيات آنان است
اثبات این نکته نيست که در فراشد گسترش جنبش و بين مراحلی که برای آن متصور " نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران"کوتاه به شعار ارتجاعی تر 

 .شده اید ارتباطات تنگاتنگ و ارگانيک  وجود دارد که با تفکيک ھای ساده انگارانه شما مطابقت ندارد
مطرح شد، اشاره کرده ایم،  57در دوران پيش از انق�ب " استق�ل، آزادی، جمھوری اس�می"ما در بيانيه به مورد مشابه تاریخی، که شعار ارتجاعی 

شایسته بود شما به این تجربه مھم تاریخی بعنوان جنبه دیگری از دQیل .  و نتایج فاجعه آور شيوه برخورد شما به این شعار را گوشزد کرده ایم
. دیدکر مخالفت ما با شعار مذکور، توجه می نمودید و در صورتيکه این قياس را نامربوط ارزیابی می کنيد توضيحات و استدQل ھای خود را بيان می

حاکی از عدم توجه شما به تفاوت شيوه برخورد گرایشھای "  جمھوری ایرانی"بنظر ما عدم برخورد شما به نکات اساسی مخالفت بيانيه با شعار 
از این .  انق�بی و رفرميستی جنبش سوسياليستی به تاکتيک ھا وشعارھای مبارزاتی، خصوصا شعار حکومتی و مساله تصرف قدرت دولتی است

 .شود" جمھوری ایرانی"نظر شاید توضيح کليات شيوه برخورد کمونيزم انق�بی، روشنگر ریشه ھای ارزیابی متفاوت ما از طرح شعار
یه رمااز نظر کمونيسم انق�بی، دوران کنونی دوران امپریاليسم و دوران تسلط سرمایه ھای امپریاليستی بر حرکت و عملکرد سرمایه در کشورھای س

به این لحاظ فراشد عملکرد  سرمایه در ایران در چارچوب محدودیت ھایی قرار گرفته است که توسط سرمایه . داری عقب افتاده، از جمله ایران است
 را امپریاليستی بر عملکرد سرمایه در ایران تحميل می شود و بسياری از خصلت ھای تعيين کننده نظام اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه ایران

از جمله مسایلی که توسط سرمایه امپریاليستی در ایران تعيين شده و ریشه در محدودیت ھای تحميل شده توسط سرمایه داری .  رقم ميزند
نياز  ک وامپریاليستی بر فراشد عملکرد سرمایه و نظام سرمایه داری در ایران دارد، عدم توانایی نظام سرمایه داری ایران در اعطای حقوق دمکراتي

بنابراین  مطالبات .  حياتی آن در برقراری وحشيانه ترین اشکال استثمار بر اکثریت جامعه در بستر شدیدترین اشکال از نابرابری ھای طبقاتی است
 ستیکنونی جنبش برای حل معض�ت سياسی، اجتماعی و اقتصادی ریشه در سرمایه داری ایران و در وابستگی اجتناب ناپذیر آن به سرمایه امپریالي

زدودن واژه اس�م از جمھوری اس�می از بار استثماری و "گفته ایم "  جمھوری ایرانی"از این نظر است که در بيانيه در رابطه با شعار .  نھفته است
نظام سرمایه داری حاکم در ایران چه با .  فاشيستی نظام سرمایه داری در ایران نمی کاھد و ھرگز نگرشی مترقی و رادیکال را نمایندگی نمی کند

ده تفاپسوند وچه بدون آن نظامی است یکپارچه مبتنی بر استثمار که برای باز توليد مشروعيت خود بنا به مقتضيات زمانه از پسوند و پيشوندی اس
 ".ميکند

ھيچ  تندلذا، تا زمانی که مناسبات سرمایه داری در ایران مستقر است و سرمایه داران با اتکا به دولت مدافع مناسبات سرمایه، حاکم بر جامعه ھس
بنابراین نخست دولت سرمایه باید سرنگون شود تا پيش شرط امکان تحقق .  یک از مطالبات مردمی مطرح در جنبش کنونی قابل تحقق نيستند

از دیدگاه کمونيسم انق�بی تنھا نيروی اجتماعی که قادر به سرنگونی دولت سرمایه داری است طبقه کارگر و متحدان .  مطالبات مردمی مھيا شود
زحمتکش آن است که با سرنگونی نظام سرمایه داری و آغازساختمان جامعه سوسياليستی قادر به حل معض�ت اجتماعی موجود و بر آورده کردن 
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 .مطالبات اجتماعی خواھد بود
این دیدگاه برخ�ف دیدگاه رفرميستی .  بر  اساس این دیدگاه، روش و شيوه برخورد کمونيسم انق�بی به شعارھای مبارزاتی  نيز مشخص ميشود 

بين شرایط کنونی و انق�ب سوسياليستی امکان شکل گيری ھرگونه فرماسيون اجتماعی جدید و یا دولت جدید که قادر به تحقق حتی بخشی از 
از این لحاظ مبارزات مقطعی کمونيست ھای انق�بی باید بطور پيوسته با انق�ب سوسياليستی پيوند .  مطالبات کنونی باشد، را منتفی می داند

انق�ب  اعیخورده و محتوای ھر مقطع از مبارزه، نطفه ھای مبارزات مقاطع بعد تا انق�ب سوسياليستی را در بر داشته باشد و بدین طریق پایگاه اجتم
از این جھت مبارزه امروز ما محتوایی سوسياليستی داشته که امر تحقق سوسياليسم را نه در دیدگاھی . سوسياليستی بتدریج سازماندھی شود

لذا، دقيقا به این دليل است که ما با . دراز مدت بی ارتباط با مبارزات کنونی، بلکه در ارتباطی تنگا تنگ با محتوای مبارزات امروز و فردای خود می بيند
نه تنھا ظرفيت ھای "  جمھوری ایرانی"چرا که شعار .  فتح سنگریز اول شما، یعنی نفی رژیم، با توصل  به شعار جمھوری ایرانی مخالف ھستيم

موجود اجتماعی را درمقطع کنونی برای پيشرفت بسوی انق�ب سوسياليستی سازماندھی نمی کند بلکه با توھم آفرینی ناسيوناليستی سد راه 
رژیم شاھنشاھی را نفی کردند، " جمھوری اس�می"چنانچه آنان که با شعار . بدیل سوسياليستی و مبارزه برای جمھوری سوسياليستی می گردد

بلکه نتوانستند حتی از جمھوری آن دفاع .  را به آن چه مورد نظرشان بود، تبدیل کنند"  جمھوری اس�می"پس از فتح آن سنگریز، نه تنھا نتوانستند 
 .کنند و چه بسا  در این راه سر خود را نيزاز دست داده اند

 دست شما را در راه مبارزه برای دمکراسی سوسياليستی ميفشاریم

 : 6نامة شمارة 

 »به اين بزرگي«تئوري حول  رهبري
 بهروز نوايي: ترجمه-*اثر مايك ايالي

امّا حزب کمونيست انق�بی قضاوت ھای خاّصی را در بارۀ .  اگر ایده ھای فراوان آواکيان به مثابه فرضيه ھایی برای کنکاش ارائه ميشد یک چيزی بود
 :رھبری و نوآوری ھایش اع�ن کرده است

بوسيله ظھور رھبراِن بخصوصی صورت می پذیرد که دوران زندگی خود را دگرگون   –و باtخص انتقال جھان به کمونيسم   –اینکه، تاریخ انسان   –  1
 . می سازند

رھبر کمياب، بی ھمتا و غير قابل "بدین معنا که او یک   –شناخت"  یک لنين یا مائو،"اینکه، آواکيان را ميتوان به مثابه رھبری با کاليبری به وزِن –  2
 )90.  (است که جھش ھای تاریخِی جھانی را در تئوری و ھمچنين، در عمل امکان پذیر می سازد" تعویضی

نوآوری ھای ایکه ھنوز در حال   –باب آواکيان تحقق یافته است "  بدنۀ آثار، شيوه و نگرشِ "اینکه، نوآوری ھای نوین برای کمونيسم ھم اکنون در   –  3
 .پرورش است، امّا، اساسا،ً در حال حاضر نيز برای دریافت و استفاده  وجود دارد

برای کمونيست ھای ایاtت متحدۀ آمریکا  و مسئله ِی تعيين "  مسئلۀ اساسی،"اینکه، شناسایِی آواکيان و نوآوری ھای وی اکنون رسماً به   –  4
 )91. (کننده ِی جنبش بين المللی تبدیل گشته است

باtخره مارکس ھم انگلس (ویژه ِی تاریخی ظھور کنند،  کاليبراینکه، از لحاظ نظری چنين امکانی وجود دارد که رھبران کمونيست دیگری در   –  5
شيوۀ کمونيست ھا در ایاtت متحده باید به .   امّا این امر تنھا بر اساس شناسایی واقعی از نوآوری ھای آواکيان امکان پذیر است)  خودش را داشت

نه اینکه به تئوری ھای در حال انکشاف او خرده ھای انتقادی بگيرند و آنھا را   –به سطح او باشد "  باtکشيدِن خود"آواکيان و "  رقابت برای رسيدن به"
 . در برابر واقعيات، به آزمایش گذارند

 ماناینکه، زمانيکه به ظھور چنين رھبر کميابی بدرستی پی برده شد، آنگاه، کاربرد یک رشته مفاھيم تطبيقی استراتژیک برای کمونيستھا و ساز  –  6
 .ھای پيشگام باقی می ماند

. آواکيان می باشد"  ریسمان"که اگر بخواھيم به شکل خام آن بگویيم، آن ."   به ریسمانی بند است) "و نتيجتاً، آیندۀ انسانيت،(و اینکه، کمونيسم   –  7
 ! »شناسایی«البته به مفھوم گسترده ِی واژه ِی . و این که او تا چه حدی در ميان کمونيست ھا و مردم جھان شناخته شده باشد

 
آنھا فاش کنندۀ باورھا و ادعاھای افراطی کيش شخصّيت در فرقه ی کنونی حزب  بوده و ) 92. (این تز ھا اخيراً فرموله شده و مورد تأیيد قرار گرفته اند

این تئوری ھا اینک شيوه ھای بنيادین حزب را . و نه یک باور تصادفی و زود گذر. نشان می دھد که این نتایج مبنای جھان بينی جدید آواکيان می باشد
 . تشکيل می دھد و باید کام�ً عيان گشته و مورد انتقاد شدیدی قرار گيرند

گویی .  نام داشته باشد" یک مائو،"و یا " یک لنين،"امّا قانون تاریخی یا طبيعی ای وجود ندارد که کاليبر .  Qزمۀ انق�ب رھبری عاقبت اندیشانه است
در مورد توانایی انسان ھا طيف ھای مرتبط و متنوع بسيار .  و یا گلوله مشقی ُمھر خورده باشيم 22و بقيه فقط کاليبر  50که برخی از ما کاليبر 

 .گسترده تری وجود دارد
از یک شخصّيت حقيقی به یک عنوان مبدل "  سزار"ژوليوس سزار یک دیکتاتور نظامی تاریخ ساز رومی بود؛ امّا در دستان جانشين وی، آگوستوس، 

حال آیا ما واقعاً باید به تبدیل شدنِ اسامی رھبران مان، ھمچون لنين و مائو ، به یک عنوان برای رفعت .  عنوانی برای قرض گرفتن اعتبار دیگری. شد
 و مقام تمکين کنيم؟

ایده ھا و روش ھا، بصورت  یک جا، به مثابه مارکسيسم جامع مجموعه از آیا ما باید نظراتِ  رھبران انق�بی که ھنوز در قيد حيات ھستند را بمثابه یک 
" مسئلۀ اساسی"معرفی ميکند و یا آواکيان که خود و آثارش را " چھارمين شمشير مارکسيسم،"که خود را به مثابه ) 93(نوین بپذیریم؟ ، مثل گونزالو 

 انتخاب ھای مان ھستند؟) یا محتمل ترین(محسوب می کند را قبول نمایيم؟  و آیا اینھا واقعاً تنھا 
آن گونه که ھوشی مين و (آیا ممکن نيست انسانی پر نفوذ و مبتکر در اعمال انسانی بود، بدون آنکه تجّلی سنتز به حقِ نوین کمونيستی باشيم، 

مث�ً چارو مازومدار، (؟  آیا ممکن نيست رھبر انق�بی برجسته و خ�ّق بود، اما، ارتقا دھند ه یِ  مارکسيسم به سطح نوینی نباشيم؟ )چه گوارا بودند
آنطور که راجع به ژوزف استالين می (؟  نميشود طیّ مدتی تأثيرات نيک داشت و در دوره ای دیگر کم آورد  (94)ابراھيم کایپاکایا و یا چنگ چون شيائو

ا آی ؟ آیا امکان ندارد که فردی سؤاQت مھّمی را تحت کاوش قرار دھد، امّا برخی مسائل کليدی را حل نکرده و سنتز نوینی را ارائه ندھد؟  و)گویند
 امکان ندارد که در یک قلمرو تئوری یا عمل خدمات خيری کرد، امّا در بخش دیگری خيلی کم آورد؟

می توانيم انتظار داشته باشيم که طیّ سالھای آتی اص�حات و پيشرفت ھایی در نوآوری ھای وی اع�ن شود، و .   آواکيان زنده و مشغول است
و برخی از .   در برخی از چيزھایی که در این نامه ھا نقد شده ممکن است تغييراتی احتياطی یا جزئی به عمل آید.   ابتکارات نوینی نيز ارائه گردد

 .فراست ھایش ھم طیّ اعمال آتی صحيح از آب در آیند
و خصوصاً وقتی که .")   تا دریافت گردد"و یا ھسته یِ آن آنجاست (امّا اع�ن این که جھش مرّتب جدیدی در مارکسيسم در حال شکل گيری ست 

 . عيوب عمده و شکاف ھایی عميق در نوآوری ھای ارائه شدۀ فعلی  وجود دارد، غلط است
ارزیابی .  جدید؟  خير)  95(و یا کائوتسکی" مائو جدید ست،"بدین معنا که یا آواکيان  –یا آن باشد / به ع�وه، قضاوت مان Qزم نيست بر اساس یا این

قابل قياس است، که قطب اولّيه یِ مارکسيسم در ایاQت متحده آمریکا را بوجود آورد،  19آینده ممکن است معلوم سازد که آواکيان با دانيل دلئون قرن 
یا که آواکيان ھمچون مبارز ضد بردگی، جان براون، که اعتقاد آتشينی به رھا .  امّا، ایده ھای قياسی او حزبش را به حاشيه گرایی نسبی سوق داد

وی را  اش سازی بردگان او را به سوی انق�ب سوق داد، و در حاليکه  ميليون ھا نفر در اطرافش در آستانۀ جنگی انق�بی بودند، غرور فرقه گرایانه
 .تنھا با معدودی از پيروان باقی گذاشت

از پا "لحظاتی در تاریخ موجود ھستند که اگر رھبران کليدی شان .  تأثيراتِ  بی ھمتایی بر عصر خود نھادند) طبقاتِ متعددی(در سراسر تاریخ، رھبران 
 )96.) (بودنشان است" غير قابل جایگزین"که به وضوح به معنای نقش (در آیند مت�شی خواھند شد 
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و اھمّّيت رھبران کليدی ای ميتواند  به طریقی اغراق آميز شود که تئوری .  ای داشته باشند که نيستند"  ویژگی"ليکن رھبران ميتوانند ادعایِ 
 .اشتباھی از تاریخ را بپراکند که ھمراه با دیگر آثارش، نافی نقش توده ھا در تاریخ باشد

ی و ئوربطور مثال، سنتز بودنِ آواکيان، روند چگونگی آبدیدگی  رھبران استثنایی را به اشتباه نشان می دھد و نقش عمل انق�بی را در پيشرفت ت
 .رھبرّیت نقض می کند

جنبش ھایی که خودشان، در عمل، )  ولی نه صرفاً(رھبران کمونيست انق�بی اساساً محصول مبارزۀ گستردۀ توده ھای مردم ھستند، خصوصاً 
افرادِ نادر و ویژه نيست که صف بندی سياسی اجتماع را مجدداً دو قطبی می سازد و تغييرات انق�بی را ميّسر " ظھور"ھدایت کننده اش ھستند؛ این 

بلکه، بر عکس، بروز عينی شکاف ھای عميق اجتماعی و مبارزات مجموعه یِ توده ھا برای ایجاد تغييرات بنيادی است که عمدتاً عامل . می گرداند
 )97. (رھبران بزرگ می شود" ظھور"

 :یک رفيق نوشت
آنھا مقام شان را در سطح جھانی، .   لنين و مائو حين روند ارائه ِی مسير به انق@بات تاریخی روسيه و چين، رھبری یافته و به لنين و مائو مبّدل شدند"

ه را نه به این سبب که حق شان بود، و در ھر صورت به آن دست می یافتند، دریافت کردند، بلکه، تنھا راه شکل دادن به تئوری ھایشان، از چنان
او غالباً قادر نبوده که راه حل قطعی و کاملی برای مسائل مھم تئوری .   خدمات باب آواکيان در حال انکشاف و نا تمام است.  ھایی عبور می کرد

این انتقاد نيست، بلکه، واقعاً فکر نمی کنم که این مسائل حياتی تئوری انق@بی که او .   انق@بی ایکه خود مطرح می کند به درستی ارائه دھد
خصوصاً به وسيلۀ فردی که منابع چنين حزبی،در وضعيّتی که ا�ن بسر می .  مشغول طرح و ت@ش برای یافتن پاسخ شان است، کار یک فرد باشد

 )98.  (برد، در اختيارش باشد
مارکس از رھبران . به درستی معتقد است که نمی توان ارزش رھبران را به سادگی با اندازه تعداد نيروھایشان اندازه گرفت" حزب کمونيست انق�بی"

تئوری آواکيان را رد کردن ).  با اینکه کائوتسکی باندازه چند ھنگ طرفدار داشت(لنين بيش از کائوتسکی مّحق بود، . کمون پاریس صحيح تر می گفت
" حزب باب آواکيان"امّا ميشود برخی از ضعف ھای عمده و شکست .  صرفاً به خاطر اینکه ھنوز دارای جنبش انق�بی قابل توّجھی نيست غلط است

 .را به ضعف ھای شيوه و گرایش وی ربط داد
از طریق ایمان یا صدور فرمان .  Qزمۀ تقبّل نوآوری ھایِ جدید، ارزیابی انتقادی علمی، شامل آزمایش ھای واقعی و اص�ح در حين عمل را می طلبد

به عبارتی دیگر، به شيوه ای که آواکيان مطالبه ميکند، که اکنون به بررسی آن خواھيم پرداخت، امکان .  کورکورانه قابل اجرا نيست.  قابل اجرا نيست
 .ندارد

 :یادداشت ھا
است که در نقد افکار باب آواکيان از این حزب جدا شد ) مائوئيست" (حزب کمونيست انق�بی ای�ت متحده آمریکا"مایک ای�ی، از رھبران منشعب از *

: یکی از ھواداران کاساما این پروژه را اینگونه تعریف می کند.   دست زد »کاساما«تنی چند از رفقای قدیمی اش به راه اندازی پروژه و ھمراه با 
ست ه دکاساما پروژه ای متشکل از رفقایی قدیمی و صادق، با افکاری روشن تر از احزاب منجمد بوده، و در جھت نابودی سرمایه داری در دنيا، و ب«

ای بر یافتن مساوات ميان ھمه ملل، زنان و مردان، سياه و سفيد و ھرچه نام دھيد، آھسته ولی آگاھانه تئوری را تنظيم ميکنند و شاید خاطره اش
 »  .کارگران و زحمتکشان آمریکای دیروز درخشان تر از ایسکرا و پراودای روسيه و چه باید کرد آن زمان لنين جلوه نماید

استفاده " آواکيانيسم،"حزب کمونيست انق�بی از قاعده سازی .  تحت استفاده قرار ميگيرد" لنين ما،"گاھی عبارات م�یم تر تاکتيکی ھمچون  . 90
و جمع بندی .  یعنی یک رھبر کمونيستی که سراسر ساختار تئوری کمونيستی را در جھشی تاریخی دوباره سازی نماید" یک لنين یا مائو،.  "نميکند

با کلّيۀ تأثيرات آن در حوطۀ " در سطح مائو و یا لنين،"به کار ميبرد مبتنی بر آن است که آواکيان ) آمریکا" (حزب کمونيست انق�بی"مؤثری که 
 .  مارکسيسم لنينيسم مائوئيسم در سرتاسر جھان می باشد

حزب کمونيست .  "به مسئله ای گفته می شود که خط تمایز بين کمونيسم انق�بی و رویزیونيسم ضد انق�بی است"  مسئله یِ اساسی".     91
دیکتاتوری "یعنی باندازه داشتن موضع .  اینک معتقد است که شناسایی باب آواکيان و نظرات نوآورانه ی او چنين مسئله ای است)  آمریکا" (انق�بی
در زمانيکه علم :  اینگونه طرح گشته است"  انق�ب"در ویژه نامه مخصوص باب آواکيان در نشریه .  اساسی است"  لزوم حزب پيشتاز"و یا "  پرولتاریا

این مقدمه ای که ما در اینجا چھارچوب آن را طرح کرده . انق�ب در چندین دامنه  نياز به جھش دارد، او برای پر کردن این نياز قدم به جلو گذاشته است
 .اینھا گنجينه ای برای بشریت است.  ایم برای پيشروی و توسعه ی اھداف انق�بی و پروژه کمونيستی ضروری است

اینھا جدیدند و نفی کنندۀ درک ھای قبلی در مورد .  امّا آن طور نبوده.  بوده اند 1979گاه و بيگاه گفته شده که این تئوری ھا خّط حزب از سال .   92
 .اشتراکی بودن و خط مردمی ست

 .رھبر حزب کمونيست پرو، معروف به راه درخشان است) آبيمال گوسمان(صدر گونزالو   . 93
.  دھقانان که در ناکسالباری آغاز گشته و جنبش مائوئيستی ھندوستان را به پيش راند"  تندر بھاری"رھبر قيام )  1972  –  1918(چارو مزومدار   .  94

 بنيانگزار جنبش مائوئيسم بود که زود ت�ش کرد تا ) 1973 – 1949(ابراھيم کایپاکایا 
 کارل کائوتسکی رھبر اصلی سوسياليست ھای آلمانی و انترناسيونال دوّم بود که برایش به مثابه جانشين کارل مارکس و فردریک انگلس تبليغ  .95

امّا ثابت کرد که تنھا یک فضل فروش اسکوQستيک بيشتر نبوده که به فورمول ھای قدیم سفت چسبيد و دشمن اولّين انق�ب سوسياليستی . ميشد
 .در روسيه شد

 .اگر آتي� یا ناپلئون در جوانی مرده بودند، سير تاریخ متفاوت بود.  روسيه پيش نمی آمد 1917ميمرد، انق�ب  1914اگر لنين در سال  . 96
و فعاليت (اجتماع خصوصاً اطراف آواکيان به مثابه شخص و رھبر، " دوباره قطبی کردن"راجع به ) آمریکا" (حزب کمونيست انق�بی"سخن کنونی  .97

نقش قاطع مھّمی در دوباره قطبی کردن اجتماع در قبال خصومت ھای فعلی بين ليبراليسم غير مذھبی و محافظه کاری دست )  برای ترویج وی
 :این نظر را ميان عام به شکل زیر بيان ميکنند.  راست رو به رشد فعلی دارد

) مردمان(آیا نيروی امپریاليسم خفقان سياھی در آینده به مردم تحميل خواھد کرد؟ آیا ده ھا ميليون دیگر .  دو آینده در قبال یکدیگر موجود ھستند"
ی به جلو �ببيخودی رنج برده و تلف ميگردند؟ و یا، روحيۀ انتقادی به طوری رھا ميگردد که بسيار برای انسانيت خير باشد؟  آیا اجتماع در جھتی انق

کرد؟ ھد خواھد رفت و از جا کندن رنج و بدبختی تحميل شده بر مردمان بوسيلۀ سرمایه داری مرسوم ميگردد؟  به بيانی دیگر، کدام دیدگاه غلبه خوا
 .که قب�ً اشاره شد"  مبارزه برای آینده،"دیدگاه جورج بوش؟ و یا دیدگاه باب آواکيان؟   از اع�ميه 

 .از مقاله ای چاپ نشده که در اختيار مایک ای�ی قرار داده شد . 98
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 پيش درآمد
بـرای اثبـات  .متوجه گشتيم که ايشان ، ھنگاميکه عمل می کنند، ھمان کاری را انجام می دھند که ديگران ھم بدان مشغولند "لغو کار مزدی" در طول بحث خود با رفقای

آنھـا تـشکل  .،که خودشان ھم آن را بعنوان يک الگوی موفقيت آميز مبارزه کـارگری خوانـده انـد رجـوع کـرد"يخچال سازی لرستان" اين مدعا می توان به عملکرد ايشان در
سـری تـر کـردن سراھای صنفی ای در واحدھای توليدی تشکيل می دھند، و در ميان کارگران عقايد سوسياليسم علمی را تبليغ و ترويج می کنند، و سـعی در ھـر چـه 

و منشور پيـشنھادیِ آقـای ناصـر پايـدار  "حزب" ما تفاوت اصلی خود را با ايشان در مبحث .و غيره گريزانند "اتحاديه" و "سنديکا" آنھا می نمايند، اما از استفاده یِ واژه ھایِ
امـا در ھمـان جـايی کـه  .انـد ادهنشان داديم و گفتيم که اين دوستان از بحث بر سر اھداف، استراتژی و تاکتيک مرحله ای فرار کرده و کلمه ای درباره اين مباحث ارائه نـد

 "شـورای کـارگری" يکی از مھمترين اين واژه ھا، .ناچار به ارائه یِ طرحی گشته اند، واژه ھا و مفاھيم ُگنگی ارائه داده و اذھان ما و شنوندگانشان را مشوش می سازند
 :ببينيد که رفيق عزيزمان آقای ناصر پايدار برای معلمان ما چه تعريفی از شورا ارائه داده و چه کارکردی برای آن قائل است .است

آنان بايد ھمراه با کل کـارگران ايـران بـرای برپـائی تـشکل  .راه چاره کار معلمان کارگر ساختن تشکلھای صنفی منحل در قانونيت سرمايه داری نيست"
شـوراھائی  .معلمان بايد بعنوان بخشی از طبقه کارگر به صورت شورائی متحد و متـشکل شـوند .سراسری ضد سرمايه داری طبقه خود ت@ش نمايند

رفرميسم چپ تاريخاً ت@ش کرده است تـا معلمـان را بـه عنـوان  .که ظرف مبارزه ضد سرمايه داری آنھا و مرکز حضور خ@ق و متحد ھمه آحاد آنھا باشد
معلمـان  .يک نيروی غيرکارگری، از بدنه جنبش طبقاتی توده ھای کارگر جدا و به تسمه نقاله دموکراسی طلبی رفرميستی و فراطبقـاتی تبـديل نمايـد

به لحاظ کثرت عناصر فعال سياسی در ھمه دوره ھا، وضعيتی چـشمگير داشـته انـد، امـا فعـاtن سياسـی ايـن بخـش از طبقـه کـارگر بـسان فعاليـن 
سياسی ساير بخش ھای آن، زير فشار توھمات سوسيال خلقی و دموکراسی جويانه بسيار کم قادر به ايفای نقش راديکـال طبقـاتی در سـازمانيابی 

می توانند در نقـش واقعـی آگاھـان جنبـش  .معلمان فعال کارگر می توانند بر اين روند نقطه پايان بگذارند .جنبش ضد سرمايه داری طبقه خود شده اند
مبـارزات  .آنان می توانند و بايد برای سازمانيابی سراسری جنبش کارگری عليه نظام سـرمايه داری تـ@ش کننـد .لغو کار مزدی طبقه شان ظاھر گردند

تـی بقامعلمان برای حصول مطالبات جاری روزشان، بايد بستر ت@ش فعالين آگاه آنان برای پيونـد بـا سـاير کـارگران و سـازمانيابی سراسـری مبـارزه ط
 )، سيمای سوسياليسم"جنبش کارگران معلم، وجوه ضعف و راھکار پيروزی" اع@ميه ". (گردد

 و "اتحاديـه" تـا سـطح "شـورای کـارگری" در اينجـا .معلمـان اسـت "و مرکز حضور خ�ق و متحـد ھمـه آحـاد ... ظرف مبارزه یِ ضد سرمايه داری" پس شورا از نظر ايشان
ی کـه در اثـر شـرايط !"اتحاديـه سراسـری کـارگران" و حتا در جاييکه تمامی آحاد کارگران را در بر گيرد، باز ھم در عمل چـيزی نخواھـد بـود جـز .پايين آمده است "سنديکا"

ظرفی که تمامی کارگران را برای مقابله با سرمايه دار و سـرمايه  .مطالبات سياسی طبقه کارگر را می طلبد "کميته ھای سوسياليستی" مبارزه طبقاتی و احياناً فعاليت
ظرفی که در قسمت ھای اول و دوم اين نوشتار گفتيم بايد محلی باشد برای اتحاد طبقـاتی کـارگران و جـايی کـه کميتـه ھـای سوسياليـستی بـا  .داری متحد می سازد

کـانون صـنفی " چـه تفـاوتی بـا "شـورا" ما از آقای پايدار سـوأل مـی کنيـم کـه ايـن !خوب .حضور و فعاليت ھای خود، آگاھی طبقاتی را به کارگران کمتر آگاه منتقل سازند
 " :بود طور ديگری انجام می داد؟ ممکن اسـت کـه ايـشان در پاسـخ مـا بگوينـد "شورای معلمان" چه کرد و چه نکرد، که اگر نامش "کانون صنفی معلمان" دارد؟ "معلمان

چقـدر  ".رزه طبقـاتی گـرددمبـامبارزات معلمان برای حصول مطالبات جاری روزشان، بايد بستر ت�ش فعالين آگاه آنان برای پيوند با ساير کـارگران و سـازمانيابی سراسـری 
در صورتيکه معموQً ايـن عناصـر آگـاه ھـر قـشری ھـستند کـه بايـد بـا  !!اين جميع معلمان ھستند که بايد در مبارزاتشان بستر ت�ش فعاQن آگاه خود را مھيا سازند !جالب

خ�صه ک�م اينکه، اين رفقا دچار سر گيجه و ُگنگـی سيـستماتيزه  .فعاليت شان برای پيشبرد مبارزات اقشار کمتر آگاه به منافع جاری و طبقاتی شان بستر سازی نمايند
بمثابـه  "شـورا"بنا براين ما ديگر به دنبال ايـشان نرفتـه و تعريـف خـود را از  .ای گشته اند و ديگران را نيز دعوت می کنند که خط مشی کج و معوج ايشان را دنبال نمايند

البته چنين تعريفی زاييده مغز مبتکر نخبگـانِ معتـبر چـپ، چـون مـارکس، انگلـس، لنيـن و  .، يعنی مفھوم تاريخی اين واژه، ارائه می دھيمظرف حکومتی طبقه کارگر 
 .ديگران نبوده ، بلکه بيانگر واقعيتی تاريخی است

 به جای مقدمه
اين جمله ی آشنا در مورد دوران ھای مختلف تکاملی جامعـه بـشری حقانيـت خـود را بارھـا بـه باورمنـدان و حتـا بـه ".  تاريخ جوامع بشری، تاريخ مبارزه طبقاتی است. "١

اين حکم بدان معنا است که کليه ساختارھای اجتماعی و نھادھای جمعی در چارچوب نظـام و شـيوه مـسلط توليـدیِ مشخـصی، . مخالفين مارکسيسم ثابت کرده است
از جمله ی اين ساختارھا تشک�ت کارگری است که بنا بـر نيـاز پيـشبرد . در پاسخ به نيازھایِ ضروریِ طبقات متخاصم در مبارزه ی طبقاتی شکل گرفته و پديدار می گردند

يعنـی .  نيازھـای آن ميـشودبه مبارزه یِ اين طبقه ، با کارکردھای ويژه ی خود، قدم به ھستی گذاشته و در عين فراگيری توده ی طبقه، تبديل به ابزاری برای پاسخگويی 
در تقابـل بـا منافـع  ، وبرخاسته از نياز ضروری يک طبقه اجتماعی، تشکيل شده از تجمع عناصر آن طبقه، و به کار گرفته شده در جھت پاسخگويی به منافع جمعی طبقـه

در چارچوب نظام سرمايه داری که دو طبقه اصلی و متخاصم بورژوا و کارگر در مقابل يکديگر صف آرايی می کنند، طبقـه سـرمايه .  ديگر طبقات ظاھر گشته و عمل می کند
. اسـتفاده مـی کنـد)  ديگـر طبقـات(نيز بنا بر نيازھای طبقاتی اش دولت و مليت و اجزاء آنان را شکل داده و از آن بمثابه ی ابزاری برای کنترل خود بر جامعـه ) بورژوازی(دار 

چون يـک ارتـش ھميـشه حاضـر حرفـه ای و مرکـزی کـه در اثـر انقـ�ب  36ساختارھايی.  ساختارھايی که در زمان فئودالی به اين شکل و با اين مشخصات وجود نداشتند
کـه شـکل "!  سـه قـوه"بورژوازی انگلستان و به دست کرامول و ديگران برای سرکوب سپاھيان طرفدار سلطنت و سـپس مـردم انق�بـی بوجـود آمـد ، و يـا شـکل دولـتی 

و يـا قـوه .  دکـر آن محصول قرن ھا مبارزه مالکان کوچکتر با سلطنت مستبدانه بود که نھايتاً در انقـ�ب بـورژوازی انگلـستان قـدرت را از حکومـت سـلطنتی سـلب"  مقننه"
و يا قوه قضائيه کـه بـاز ھـم . به نھاد نخست وزيری و کابينه انجاميد" ھانوفر"که بازھم در انگلستان و در روندی دويست ساله بوجود آمد و باQخره در زمان خاندان " مجريه"

و نتيجـه آن حکومـت ليبرالـی سـه قـوه مقننـه، مجريـه و قـضائيه، و .  در اثر مبارزات بورژوازی برای جدائی محاکم از نھادھای سلطنتی و کليسا به شکل کنونی آن در آمـد
را از ديگـر طبقـات سـلب عی متشکل از صدھا عنصر نخبه ی اجتماعی شد که بر تمامی ارکان جامعه اِشراف و کنترل داشته و با حضور و فعاليتِ خود کليه اختيارات اجتما

الگويی که باQخره منتـسکيوی فرانـسوی آن را بـا جمعبنـدی از شـکل حکومتـی  .کرده و در جھت منافع بورژوازی و حفظ روابط  و مناسبات سرمايه داری به کار می گيرند
سازماندھی ايکه تنوع آن بـر مبنـای  .طبقه کارگر نيز در ھمين چارچوب و برای پيشبرد منافع طبقاتی اش دست به سازماندھی می زند .انگلستان فرموله کرده و ارائه داد

در مـورد سـنديکاھا و اتحاديـه ھـا  .منافع طبقاتی اش و در شرايط متفاوت، برای پاسخ به ضرورت ھای مبارزه طبقاتی، بصورت خودبخودی از درون می جوشد و باQ می آيد
اين شکل از سازماندھی و تشک�ت طبقه کارگر بر مبنای ضـرورت شـرايط خاصـی  .اما، شوراھای کارگری و منطقه ای نيز از اين قاعده مستثنا نيستند .قب�ً صحبت کرديم

اين بدين معنا است که شکلگيری آن بنا بر اختيار تـوده ھـای کـارگری نيـست و  .از مبارزه طبقاتی، خود را بر جامعه تحميل کرده و بدست توده ھایِ پرولتری شکل ميگيرد
آنان ادعـا مـی کننـد کـه تـشکيل  .نفی می شود "نخبه گرا" دھه ھا ست که اين واقعيت از طرفِ باصط�ح چپگرايانِ .ھيچ ارتباط مستقيمی به ميزان آگاھی پرولتاريا ندارد

شـور اھـا در  .اما تاريخ مبارزاتِ طبقاتی نشان می دھد که اين چنين نيست .شوراھا بواسطه یِ آگاھی طبقاتی ايکه ايشان به پرولتاريا منتقل می کنند ساخته می شود
اما، اين واقعيت بدين معنا نيست که ثبات و چگونگی کارکرد و محتـوای آن نيـز  .مقاطعی از مبارزه یِ طبقاتی بصورت خودبخودی از پايين می جوشند و متشکل می شوند

رابطه حقيقی به ايـن شـکل اسـت کـه اگـر طبقـه کـارگر بـه ويـژه گـی و توانـايی ايـن شـکل از  .بستگی به آگاھی طبقاتی کارگران نداشته و از اختيار ايشان خارج است
امـا، اگـر بـه ايـن توانـايی ھـا آگـاه نباشـد، پـس از تغيـير در شـرايط  .سازماندھی آگاه باشد، می تواند از کليه ی پتانسيل آن در جھت تـأمين منـافع خـود اسـتفاده نمايـد

 .اين واقعيت را ما، از لحاظ تاريخی در ادامه یِ بحث خود ثابت خواھيم کرد .شکلگيریِ اين نھادھا، ھمانطور که زاده شده بودند، تحليل رفته و ساقط می گردند
ر طـول مبـارزه ی دنکته یِ ديگری که قبل از ورود به متن اصلی بحث بايد مطرح کنيـم و از نکتـه اول نتيجـه گـيری مـی شود،اينـست کـه سـاختارھای طبقـاتی بـورژواز .٢

تا به حال بسياری از انق�بی نماھـايی کـه خـود را سوسياليـست و طرفـدار  .طبقاتی آن با فئوداليسم و پرولتاريا برای محقق ساختن منافع طبقاتی آن شکل گرفته است
ه بـرایِ حفـظ نظـام و تأميـن ی کـطبقه کارگر معرفی می کنند به بھانه ھای مختلف با اين واقعيت که پرولتاريا نمی تواند با استفاده از ابزارھـا و اشـکال حکومـتی بـورژواز

بـورژوازی را بمثابـه یِ مرحلـه ای گريـز ناپـذير و Qزم  - مخالفند، بلکه برقراری حکومت ليـبرال 37منافع طبقاتی آن شکل گرفته است، به آزادی و دمکراسی برسد، نه تنھا
و استقرار حکومت شوراھای کارگری و منطقه ای را در برنامـه ھـای  "انھدام ماشين حکومتی بورژوازی" برای رھايی پرولتاريا معرفی کرده و بدين ترتيب ، قرار دادن وظيفه

در اثر رشد بيمارگونـه ی سـرمايه داری در کـشورھای عقـب افتـاده " يکی به اين بھانه که .محکوم می کنند "چپ رویِ کودکانه" گروه ھا، سازمان ھا و احزابِ چپ، بعنوانِ
، سازش طبقاتی بـا بـورژوازی "دھدنيروھای مولد ھنوز به رشد کامل نرسيده و برای رشدش نياز به گذار از مرحله ای را دارد که در آن بورژوازی صنعتی بتواند آن را توسعه 

طبقه کارگر ھنوز به آگاھی طبقاتی Qزم برای استقرار حکومـت خـود نرسـيده و بايـد " و عده ای ديگر با بھانه قرار دادن اينکه .و مشارکت در اين سيستم را توصيه می کند
، ماننـد الگوھـای چـاوزی و "آن و احزابشان قدرت سياسی را به دست بگيرند تا قـدم بـه قـدم کـارگران را آمـاده ی حکومـت مـستقيم سـازند "نمايندگان" برای مرحله ای

 .به جامعه تحميـل مـی کننـدزی مورالسی آمريکای Qتين، حکومت را بنام طبقه کارگر مال خود کرده و معموQً در نھايت حکومتی به مراتب سرکوبگر تر از مدل غربی بورژوا
تمـامی شـان برقـراری و  چـوناينکه کداميک از انواع چنين بھانه ھايی مورد استفاده یِ اين چپ ھایِ نخبه گرا و رفرميست قرار ميگيرد تفاوتی در اصل قـضيه نمـی کنـد، 

 )6(چپ انقالبي و تشكالت كارگري 

 شوراها: قسمت چهارم 

اين متن را گروهي 

مطالعه كرده و نكات مهم 

 آن را به بحث بگذاريد
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را منتفی دانسته و به مبارزه و تشک�ت کـارگری، بمثابـه یِ ابـزاری بـرای بـه قـدرت رسـيدن خـود، چـه بـه شـکل )  دمکراسی مستقيم مردمی(استقرار حکومت شوراھا 
طريـق شـوراھای   در صورتيکه شکل حکومـتِی دمکراسـی مـستقيم تـوده ای از .مشارکت با ليبرال ھا و چه انحصار قدرت در دست خود و احزابشان، می نگرند

تاريخ ساختار قدرت شورايی بـه قـرن  .پيشنھاد کنيم کارگری و منطقه ای پديده ِی نوين و آزمايش نشده ای نيست که ما نتوانيم آنرا برای آينده ِی ايران
سـه ) سـال ٣٠٠سال پيش که عليرغم تھاجم ھای وحشيانه ی داخلی و اقوام مختلف خارجی، توانست به مدت بيش از  ٢۵٠٠بخصوص در يونان  .ھا قبل باز می گردد

آنانی که امکان وجود و توانايی بقـای ايـن سـاختار قـدرت  .دوام آورد و باQخره تنھا با استقرار فئوداليسم و مسيحيت، ھمراه با شيوه یِ توليد برده داری مضمحل شد (قرن
 .را نفی کرده و نسبت به آن شک می کنند، يا از تاريخ اط�عی ندارند و يا منافع طبقاتی چشم و عقل شان را کور کرده است

 "دمکراسی" مفھوم تاريخی واژه یِ  :سر آغاز
عده ای از چنين حکمی چنين استنباط می کنند که در مرحله یِ دمکراتيک انقـ�ب بايـد الگـوی  .واقعيت اينست که گذار سوسياليستی از انق�بِ دمکراتيک آغاز می گردد

طبقه کارگر، در اتحاد با بورژوازی ليبرال، و در جھـت رشـد نظـام سـرمايه داری، قـدرت سياسـی را در  "نمايندگان"و  "نخبه گان" دمکراسی حکومت شکل گرفته و – ليبرال
اعی برابـر بـا جتمـاما ما ، در طول مطالعات تاريخی مبارزات طبقاتی و شوراھا به اين نتيجه رسيده ايم که تا طبقه کارگر از لحاظ امکانات سياسی و حقـوق ا .دست بگيرند

 .برابـری اجتمـاعی دسـت بزنـد ت وبورژوازی برخوردار نشود، نمی تواند به تغييرات و اص�حات مورد نياز روبنايی و زيربنايی بر مبنایِ منافع طبقاتی خود جھتِ حـصول عـدال
ايـن واژه در علـوم  .نيـست "حکومـت مـردم بـر مـردم"دمکراسی ھم چيزی جـز  .انق�ب دمکراتيک نيز چيزی جز استقرار يک ساختار سياسی و حقوقی دمکراتيک نيست

مفـصل تـر از اينجـا بـه  "جمھوری آتـن" در مقاله ای به نام .عاريه گرفته شده و الگویِ اوليه خود را نيز در ھمانجا يافته است "حکومت آتن" سياسی و تاريخی از -اجتماعی
بنـا بـر ايـن بـدون آنکـه بخـواھيم رابطـه ی قياسـی  .اين الگو و چگونگی دستيابی طبقات آزاد مردم آتن در روند مبارزه طبقاتی شان عليه طبقه اريستوکرات، پرداختـه ايـم

ايه داری بـه جامعـه سـرممستقيمی بين دمکراسی آتن بر مبنایِ شيوه یِ توليد برده داری با دمکراسی مستقيم تـوده ایِ شـورايی در زمـان دوران گـذار از شـيوه توليـد 
 :و افشایِ مغلطه یِ بورژوازی در مفھوم تاريخی اين واژه، توضيح ميدھيم "دمکراسی" کمونيستی برقرار سازيم ، مختصراً، برای شفاف تر شدن معنایِ واژه یِ

. ، ناميدنـديعـنی فرمـانروايی مردمـان يـا خلـق مردم آتن پس از گذراندن مراحل مختلف مبارزه ی طبقاتی به شکلی از حکومت دست يافتند که نام آن را به زبان خود 
حکومـت  " Demosمجـالس "اينھا را امروزه می توان با نام ھـای .  تشکيل می داد" مکان مردم"يعنی  دموکراتيا" " Demokratiaپايه و ھسته یِ اصلیِ اين شکل از 

در ايـن مجـالس تمامـی .  اين مجالس مردمی دارایِ خود مختاری کامل بر امـور خـود بودنـد.  مترادف قرار داد" انجمن ھایِ منطقه ای"، يا "شوراھا"، "خلقی ِدموس ھا"را 
حق شـرکت و رأی داشـتند و دربـاره یِ امـور خـود تـصميم گـيری کـرده و سـپس توسـط خـود بـه اجـرا مـی   -البته بغير از برده ھا  -مردانِ باQتر از سن قانونی يک منطقه

" دمـوس"، آتـن بـه يکـصد "کلـه ايـستنس"در زمـان .  ھمچنين در موارد عدم پايبندی به اين قوانين، شھروندان خاطی را موردِ قضاوت قرار داده و تنبيه می کردنـد. گذاشتند
را تشکيل می دادند و کـل آتـن " فوله"اما برای درک بھتر متذکر می شويم که حدود سی دموس يک . اينجا وارد تقسيم بندی ھای جزئی تر نمی شويم. تقسيم شده بود

در فوله ھا نـيز تمـامی جمعيـت مـذکر دارایِ سـن قـانونی حـق شـرکت .  تنھا شرطِ برخورداری ازحقوق شھروندی آتن تعلق افراد به اين دموس ھا بود. دارایِ سه فوله بود
منطقه ساحلی، منطقه کوھستانی و مرکزی، ھر يک دارایِ يـک فولـه بـود و حکومـت مرکـزی . در فوله ھا به مسائل مربوط به مناطق ک�ن تر رسيدگی می شد. داشتند

ھـا نـيز حـق و بـه ھميـن صـورت فولـه .  حکومت مرکزی به ھيچ عنوان حق دخالت در مواردِ مربوط به فولـه ھـا را نداشـت. آتن از نمايندگان اين فوله ھا تشکيل می گشت
 .قدرت سياسی و اجتمـاعی نـه در مرکـز، بلکـه در پـايين تـرين و ابتـدايی تـرين سـطح، يعـنی در دسـت دمـوس ھـا بـود .دخالت در مواردِ مربوط به دموس ھا را نداشتند

چرا که مسئوليت ايشان فقط انتقال تـصميماتِ گرفتـه شـده در دمـوس  .فرستاده می شدند "مجلس خلق آتن" نمايندگان دموس ھا و فوله ھا نيز از طريق قرعه کشی به
 .دايشان حق تغيير اين تصميمات را نداشته و اگر موضوعی پيش می آمد که در دموس ھا و فوله ھا تصميم گـيری نـشده بـود، حـق اظھـار رأی نداشـتن .ھا و فوله ھا بود

ھمـان را مطـرح کـرده و در صـورت رأی  "مجلـس خلـق آتـن" اول می بايست مسئله را در فوله ھا و دموس ھا مطرح کرده و به تصميم گيری برسند تا نماينده ی ايشان در
 .گيری به ھمان تصميم رأی دھد

سـاله یِ تـازه وارد ھـم مـی توانـست ايـن کـار را انجـام  ١٨يک جوان .بفرستند "مجلس خلق آتن" پس نيازی نبود که دموس ھا و فوله ھا نخبگان خود را انتخاب کرده و به
 .در عوض برای انتخاباينکه چه کسی نماينده ی ايشان در حکومت مرکزی آتن باشد، قرعه کشی می کردند .به ھمين دليل نيازی به انتخابات نبود .دھد

تـصميمات ايـن مجلـس نيـز  .پس، حکومت مرکزی با اختياراتِ بسيار محدودی که داشت فقط می توانست به مواردی برسد که کل شھروندان آتن را به يکسان در بر بگـيرد
نيرو ھای ناظر و انتظامات شھری نيز از دمـوس ھـا بودنـد و در محـدوده ی خـود نـاظر بـر اجـرایِ  .به فوله ھا و دموس ھا انتقال می يافت و توسطِ مردم به اجرا در می آمد

آنھا مواردِ تخلف را در دموس ھا و فوله ھـا مطـرح کـرده و بخـشی از زمـان ايـن نھادھـا بـه قـضاوت در مـورد  .بودند "آتن" تصميماتِ دموس و در مواردِ ک�ن تر فوله و سپس
البته در موارد مھمتر و عام تر، دو دادگاه مرکزی نيز موجود بود که شاکيان و متھمين برای اثبات حق خود دادخواسـت ھـا و رسـاQت  .شھروندان خاطی اختصاص می يافت

قضات حرفه ای نيز تنھا حق نظارت بر رونـد دادرسـی را داشـته کـه  .دفاعی خود را به شھروندان داوطلب حاضر در جلسات ارائه می نمودند و مورد قضاوت قرار می گرفتند
البته ھميشه اوضاع به اين صورت آرام پيش نمی رفـت و بعلـت تقـسيم جامعـه بـه طبقـاتِ متخاصـم،  .به صورت قانونی انجام گيرد، اما قضاوت اصلی با مردم داوطلب بود

يـا حتـا  .را ترويج می کردند سادتوازن قوا در مبارزات طبقاتی در مراحل مختلف تأثير خود را گذاشته و گاھاً حکومت مرکزی و موسسات تخصصی را به زير نفوذ خود برده و ف
ه و قـدرت سياسـی کـرددر مقاطعی، طبقه اريستوکرات با تکيه به نيروھای خارجی ای چون حکومت اريستوکراسی اسپارت و ايران و روم و غيره به شکل مسلحانه قيـام 

 .دوباره برقرار می گشت "دمکراسی" اما ھر بار با مقاومت مردم مسلح روبرو گشته و انحصار قدرتش در ھم شکسته و .را به دست می آورد
 تا زمان .بود "حکومت مستقيم مردم بر مردم" از ھمان آغاز به معنی "دمکراسی" ھمانطور که می بينيم، واژه یِ

و  "عرفـی" و حکومت پيشنھادیِ خود، که اينک ليبرال ھایِ ما آن را به نـام حکومـت "دمکراسی" بين "روح القوانين" منتسکيو در .منتسکيو نيز به ھمين مفھوم بوده است
انتخابـی  (!)"نماينـدگان" می نامند که مرکب از سه قوه یِ مستقل و مجزایِ مقننه، مجريه، و قضائيه می باشد و اين سه قـوه توسـِط "ليبرال دمکراسی" در جوامع غربی

 .حکومت را پيشنھاد می دھد و نه دمکراتيک "ليبرالی" در حقيقت مونتسکيو الگوی .مردم گردانده می شوند، تمايز قائل می شود
حکومت دمکراتيک، حکومت  .می خوانند اين امر را تنھا برای مغلطه و گمراھی مردم برگزيده اند "دمکراتيک" کسانيکه حکومت ھایِ ليبرالی را

جالب اينجاست که پيشنھاد دھنده یِ الگوی ليبرالی، يعنی منتسکيو نيز در  .مستقيم مردم بر مردم است و نه حکومت نمايندگانِ مردم بر مردم
تنھا اشکالی که به آن می گيرد اينست که  .اعتراف می کند که دمکراسی، حکومتی به مراتب بھتر از الگویِ پيشنھادی اوست)روح القوانين( ھمانجا

ارسطو نيز که يکی از مخالفين پر و پا قرص حکومت دمکراتيک در آتن و طرفدار اليگارشی  .برای سرزمين ھا و کشورھایِ پھناور مناسب نمی باشد
تمام " اعتراف کرده که حکومت دمکراتيک برای مردم بھتر است چرا که سالم تر می باشد و نمی توان "جمھوری آتن" اشراف بوده است، در رساله یِ

مھمترين نکته ای که در مورد چنين حکومتی می توان بيان کرد اينست که آن چنان با ثبات و مقتدر بود که صدھا سال توطئه و  ".مردم را خريد
 .ببرد بينخشونت اريستوکراسی آتن و طرفداران اليگارشی اسپارت و ھجوم مظفرانه یِ بيگانگان ايرانی، مقدونی و رومی و ديگران، نتوانست آن را از 

ن دگاتنھا زمانی اين شکل از حکومت مضمحل شد که تاريخ وارد فئوداليسم گشت و ھمراه با ظھور طبقات نوين فئودال و دھقان و سرف، به آزادی بر
 .انتقال دادمرکز و شکل قدرتِ حاکمه را از شھرھا به دھات و سلسله مراتب فئوداليته انجاميد و 

 
 .....ادامه دارد  
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