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در ﺳﺘﺎﻳﺶ اﺗﺤﺎد
س .ﺷﺎﻳﺎن
اتحاد در تعرﯾف به مفھوم يکي شدن و يگانگي کردن  ،يک رنگي ،يگانگي ،يکدلي  ،يک جھتي .
موافقت در امری و ...آمده است .برای ما که ساختن دنيای بھتر،الغای ستم طبقاتی و استثمار
انسان از انسان را وجه ھمت خود قرار داده اﯾم و می خواھيم قبل از ھرچيز انسان خود اختياردار
خوﯾش باشد ،چاره ای جز اتحاد با کسانی که کمابيش چون ما می اندﯾشند ندارﯾم.
ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ،ﺳﺎل اول ،دﻫﻢ دي ﻣﺎه 1388

در اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ :
*در ﺳﺘﺎﻳﺶ اﺗﺤﺎد-س .ﺷﺎﻳﺎن
*ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺎورد اﻧﻘﻼب دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺷﻮراﻫﺎ ﺳﺖ )(2

اﺧﺒﺎر ﻛﺎرﮔﺮي
ﻣﻘﺎﻻت:
*ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي و روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮا
 اﺣﻤﺪ ﻓﺎرﺳﻲ*ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد  -راﻣﻴﻦ رﺣﻴﻤﻲ
*ﺑﺤﺮان و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻣﺒﺤﺜﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻮم ،
ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻘـﺪ  -ن .ﻧﺎﺟﻲ
*ﭘﻴﺸﺮوي ﻫﺎ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  -ن .ن.
*ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰي ﺑﺮاي ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﺪارد
 م .ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ*اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اراده ﻣﺸﻌﻠﺪاران آزادي در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻛﻮب ارﺗﺠﺎع ﺑﻮرژوازي
اﺳﺖ !  -ﺳﺎزﻣﺎن رزﻣﻨﺪﮔﺎن آزادي ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ

*ﭘﺮوژه ﻣﺤﺮم از ﺳﻪ دﻳﺪﮔﺎه  -راﻣﻴﻦ
رﺣﻴﻤﻲ
*ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورة دﻫﻢ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري در ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﻲ  -اﺣﻤﺪ ﻓﺎرﺳﻲ

از آنرو که جامعه مورد نظر ما نيز جامعه ای مبتنی بر اتحاد داوطلبانه و آزاد افراد ستم ستيز و
ناستمگر است  ،درواقع اتحاد امروزی سنگ بنای جامعه فرھمند فردا خواھد بود .ﯾک درواقع دﯾگر
نادانی ما نسبت به زمان تحقق چنين جامعه ای است  :فردا ،ماه آﯾنده ،سال آﯾنده ،قرن آﯾنده ...؟ ما
اعتراف می کنيم که نمی دانيم وھمزمان معترفيم که در تحقق اش شک ندارﯾم .بنابراﯾن اتحاد ما و
تالش لحظه به لحظه ما جدای از ساختن جامعه مورد نظر نيست زﯾرا اتحاد و تالش ،موجب افزاﯾش
بالگسست ظرفيت  ،اراده و آگاھی ما نسبت به بيان اجتماعی ضرورت ھای پيش رونده خواھد شد.
ما برای بسط آگاھی ،تحکيم اراده برای تغيير مستمر و افزاﯾش ظرفيت فردی و جمعی در جھت لغو
بردگی  ،نادانی ،خرافه پرستی  ،دروغ و نفرت انسانھای ھم سرنوشت از ﯾکدﯾگر مبارزه می کنيم و
در اﯾن راه ھر ضربه ای به بنيان حاکميت ِ حافظ منافع طبقات استثمارکننده و غارتگر فی النفسه
مبارزه در اﯾن مسير خواھد بود .پيش نياز اﯾن مبارزه – بی شک – وحدت ،ھمدلی و ھمراھی است.
سوﯾه عمومی مبارزات جاری ،با توجه به شعارھای مردم در اعتراضات خيابانی ،آزادﯾخواھانه و برابری
طلبانه است .عليرغم رادﯾکالتر -در معنای پرداختن به رﯾشه ھا – شدن تدرﯾجی خواستھا که از قضا
موجب ھراس اقتدارگراﯾان و اصالح طلبان شده است  ،ھنوز به طور قطعی نمی توان پدﯾداری افق
روشن برای آﯾنده را به مردم وعده داد .تا پاگيری صف متحد نيروھای چپ و رادﯾکال که بتوانند مھر
مستقل خود را بر پيشانی جنبش جاری بکوبند و تا طرح مستقالنه خواستھای طبقات تحت ستم،
کنشھای سياسی رسمی و بی محتوا حرف نخست را خواھند زد ھرچند که رزمندگی را پيشه خود
کنند.بی شک ھم اﯾنک سياست در بحران است ،ھمان طور که دولت در بحران است .دره ھر دم
شکافته تر شونده مطالبات مردم و آنچه قدرت سياسی انجام می دھد ،ﯾا ناتوان از انجام آن
آنھاست ،لحظه به لحظه افزون تر می گردد .اﯾن بحران سياسی که بحران اﯾدئولوژﯾک نيز ھست می
تواند برای شکل گيری وحدت نظری و عملی طيف چپ فرصت مناسبی باشد.
جنبش حاضر در دو سطح که تا درجات معينی در ھم موثرند ،جرﯾان دارد .در سطح ظاھری جنگ
پوسترھا  ،شعارھا  ،نمادھا و دراعماق نيازھا و مطالبات واقعی مردم را می توان دﯾد .برای
ساماندھی و رسميت بخشيدن به اﯾن مطالبات و مھمتر از ھمه بدست آوردن آنھا اتحاد عمل بر سر
برنامه حداقل مرحله ای از سوی ھمه نيرو ھای درگير در مبارزه ضروری است.
به نظر می رسد با رادﯾکال تر شدن جنبش  ،سوﯾه غالب آن بتدرﯾج مقھور اراده گراﯾی کور می
شود .استراتژی کنونی حاکميت احيای ارتجاع از رمق افتاده و دور کردن جنبش از رادﯾکاليسم است
که نتيجه آن در صورت موفقيت چيزی جز نادﯾده گرفتن خواست مردم و ناشنيده گذاشتن شعارھای
انسانی و دمکراتيک نخواھد بود .راندن تدرﯾجی جنبش از موقعيت حمله به مبانی استبداد و
دﯾکتاتوری به موضع دفاع از نمادھای ارتجاع خواست حاکميت است و به بھانه خنثی کردن ترفند
رژﯾم نباﯾد گرفتار چنين دامی شد .بلوای اخير بر سر پاره کردن عکس خمينی ،در ھمين راستا و با
ھدف به حاشيه راندن مطالبات مردم انجام می گيرد  .اگر ھدف ثانوی اﯾن اقدام آماده کردن زمينه
برای حذف رھبران اسمی جنبش سبز باشد بوضوح نشانگر گيجی و سردرگمی حاکميت در
سياست مقابله با مردم است .دستگيری و حتا حذف آنھا نتيجه ای جز تعميق جنبش نخواھد
داشت  ...اﯾن اما به معنی افتادن رھبری بدست عناصر رادﯾکال نيست .اﯾن امر می تواند عناصر
ميليتانت جنبش سبز را به فرافکنی کينه و نفرت در ماجراجوﯾی ھای کور بکشاند و مبارزه طبقاتی را
تابع خود کند.
برای خنثی کردن سياست کنترل و سپس نابود کردن جنبش از سوی حاکميت راھی جز پيشروی
بی وقفه و حفظ موضع دفاع از حقوق مردم نيست .ھر ضربه ولو کوچک به ساختار دروغ و غارتگری
حاکميت  ،چه در خيابان و چه در دانشگاھھا و ترجيحا ً در مراکز کار و توليد  ،نگھداشتن شعله اميد
به فرداﯾی بھتر است .اميد و باور داشتن به آزادی و دمکراسی تحت حاکميت ھای سرکوبگر و
دﯾکتاتور  -ھر چند در ذھن  -بھتر از پذﯾرفتن انقياد و بردگی و گردن نھادن تسليم طلبانه به حاکميت
ھای استبدادی در عرصه نظر و عمل است.
متحدانه شعله اميد را برافروخته نگھدارﯾم و به مردم اطمينان دھيم که اﯾن شاخ و شانه کشيدن ھا
ادامه ھمان پاچه گرفتن ھای خامنه ای و احمدی نژاد در ماھھا و ھفته ھای گذشته است و نتيجه
ای جز فرو رفتن بيشتر حاکميت در منجالب سقوط و تباھی نخواھد داشت.
پاﯾان
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مشخصات عمومی شوراھا
با انجام ﯾک کار تطبيقی بين کليه ی شوراھای معاصر متوجه می شوﯾم که وجه اشتراک فراوانی بين آنھا دارد:
اول اﯾنکه" :حکومت شوراھا" ،ﯾا بطور عام تر" ،دمکراسی مستقيم توده ای" ،در وحله اول متشکل از مردمی سازماندھی شده که در
واحدھای مناطق حيات و محل کارشان می باشند .در آتن به آنھا "دموس" می گفتند .در پارﯾس "انجمن محله" و در اوکساکا "انجمن
خلقی" و  ...که قدرت اصلی و تصميم گيری نھاﯾی در ھمان سطح گرفته می شد و ھيچ تشکل ِ مرکزی تری که متشکل از نماﯾندگان
انتخاباتی اﯾن واحدھا بوده ،حق وتو و ﯾا اختيار تصميم گيری در مورد محصوالت دمکراسی ،ﯾعنی تصميمات دمکراتيکی که در اﯾن
واحدھای ابتداﯾی گرفته می شده است را نداشته .بنابراﯾن ،تعبير نخبه گراھای بورژوا که حکومت شوراھا را به "حکومت شوراھای
نماﯾندگی در شھرھا" محدود ميکنند ،و ﯾا افراطيون "شوراﯾی" که معتقدند "دﯾکتاتوری پرولتارﯾا" به معنی "دﯾکتاتوری شوراھای کارگری در
واحدھای توليد" می باشد و ﯾا ھر انحراف و تعبير دﯾگری از ساختار تارﯾخی و عينی شوراﯾی ،بر مبنای تحرﯾف تارﯾخ بوده و بيانگر منافع
طبقه ای است که به دنبال انحصار قدرت سياسی ،ﯾعنی بورژوازی می باشد.
دوم اﯾنکه :حکم باال ناقض و نافی اھميت نھاد "نماﯾندگی" نيست ،بلکه متضاد نھاد "نماﯾندگی" به مفھوم بورژواﯾی آن است .ﯾعنی
مسلماً در مناطق وسيع و پر جمعيت ،مانند شھرھا و کشورھای کنونی ،امکان تجمع و شرکت کليه شھروندان در تمامی جلسات تصميم
گيری در تمام سطوح مملکتی نيست و باﯾد از طرﯾق "نماﯾندگی" بر اﯾن محدودﯾت غالب آمد .اما ،اﯾن حکم بدﯾن معنا است که "نماﯾنده"
تنھا وظيفه سخنگوﯾی و انتقال تصميمات حوزه یِ نماﯾندگی اش را داراست و ھيچ اختيار دﯾگری ندارد .اگر در جلسات شورای مرکزی
شھری و ﯾا کشوری موضوعی مطرح شود که در سطح حوزه ھا مورد بررسی و تصميم گيری قرار نگرفته باشد" ،نماﯾنده یِ" آنان حق
دادن رأی و مطرح کردن نظری به نماﯾندگی حوزه خود ندارد و باﯾد موضوع را برای بررسی و تصميم گيری به حوزه برده و ھنگاميکه روند
تصميم گيری دمکراتيک در حوزه ھای محلی طی شد ،آنرا به شورای مرکزی منتقل کرده و بر ھمان مبنا رأی دھد.
اﯾنجا دوباره نخبه گراﯾان بورژوا انتقاد می کنند که اﯾن روندِ تصميم گيری بسيار کُند بوده و پاسخگویِ سرعت روند جرﯾاناتِ امروزی را نمی
دھد .در پاسخ از آنھا سوأل می کنيم :آﯾا تا به حال فکر کرده اﯾد که چه چيزی تعيين کننده یِ سرعت جرﯾاناتِ امروزی است؟ و خود
پاسخ می دھيم که سرعت حرکت اجتماعی بعلت نياز سرماﯾه برای گردش سرﯾعتر به منظور سرعت بخشيدن به نياز انباشت سرماﯾه
بوده و برای کشوری که ھدف خود را اﯾجاد برابری و تأمين منافع طبقه کارگر گذاشته است ،نباﯾد در مقابل چنين نيازی که ارضاء کننده یِ
منافع بورژواﯾی است ،دمکراسی پرولتری را فدا کند .اﯾن چنين مقاومتی در مقابل روند خودبخودی حرکت سرماﯾه داری ﯾک نمونه یِ اتحاد
دﯾالکتيکی ِ "دمکراسی" و "دﯾکتاتوری "پرولتارﯾا است .ﯾعنی منافع بورژوازی در انباشت سرماﯾه یِ بيشتر و گردش سرﯾعتر سرماﯾه باﯾد
فدای حفظ روابط دمکراتيک پرولتری شود و نه بالعکس!
سوم اﯾنکه :چنين شراﯾطی بيانگر آنست که "دﯾکتاتوری پرولتارﯾا" به مفھوم "دمکراسی فردی" است .ﯾعنی چنين حکومتی تنھا زمانی
قادر به بقاء است که اوال ً دﯾکتاتوری پرولتارﯾا نه به شکل فردی و گروھی و در جھت منافع اقليت جامعه ،بلکه در جھت تضمين حق
حاکميت فردی افراد جامعه به کار گرفته شده و توسط کل جامعه اعمال گردد .تنھا شرط عضوﯾت در واحدھای محلی که قدرت سياسی
را در دست دارند ،زندگی و ﯾا کار در آن محله و ﯾا واحد است .بنابراﯾن ھمانطور که در الگوھای تارﯾخی ِ انجمن ھا و شورا ھا می بينيم،
تمامی مردم ،از جمله بورژوازی حق شرکت در آن را دارد .و معموال ً اکثرﯾت اﯾن طبقه نيز در تمامی جوامعی که در آنھا چنين الگوﯾی پياده
شده است برای بيان و حماﯾت از منافع خود شرکت می کند ،تنھا بورژواھا و مالکين بزرگ بوده اند که در اعتراض به حکومت دمکراتيک از
شرکت در شوراھا خودداری کرده اند .آن ھم خودشان چنين تصميمی گرفته بودند و ھيچ قانون و ابزار سرکوبی برای جلوگيری از شرکت
شان استفاده نشده است .دﯾکتاتوری پرولتارﯾا در اﯾنجا به معنی حکومت برای صرفاً کارگران نيست ،بلکه به معنای بھره بردن ھر فرد
جامعه از حق حاکميت و آزادی ھایِ مدنی است .ھر زمان که در ھر جامعه یِ شوراﯾی ای ،به ھر بھانه ای ،چنين اصلی زﯾر پا گذاشته
شده ،سر آغاز فروپاشی حکومت شوراھا بوده است.
چھارم اﯾنکه :به ھر حال ھر کشوری به خصوص کشوری که در ابتدا بوسيله ی دشمنان قدرتمندی چون سرماﯾه جھانی محاصره شده،
نياز به نيروی مسلح ھميشه آماده برای دفاع از خود دارد .اﯾن نيرو نيز می باﯾست به باالترﯾن و قدرتمند ترﯾن و مدرن ترﯾن زرادخانه و افراد
متخصص مسلح باشد تا بتواند از خود دفاع کرده و ﯾا دشمنانش را از حمله یِ موفقانه نا اميد سازد .اما ،در اﯾنجا نيز بحث بر سر
"نماﯾندگی" است .اگر در باال اختيارات قدرت تصميم گيری و اجرا ﯾی و قضاوت به "نماﯾندگی" داده شده بود ،در اﯾنجا اختيارات قدرت
مسلح و نظامی به "نماﯾندگی" داده می شود .پس ،اﯾن نيروی متخصص مرکزی نيز ھمچون شوراھای مرکزی می باﯾست عاری از
ھرگونه اختياری سياسی و توان نظامی باشد .چنين حکومتی برای حفظ خود از تعرض سرماﯾه جھانی و بورژوازی داخلی باﯾد بر نيروھای
مسلح داوطلب اھالی ھمين محالت و حوزه ھا تکيه داشته باشد .و کادرھای حرفه ای در ارتش مرکزی تنھا نقش آموزش ،تجھيز و تربيت
اﯾن نيروھای مسلح مردمی بازی کند .بدﯾن ترتيب کذب بودن انتقاد بورژوازی ناسيوناليست که انحالل ارتش حرفه ای و سلسله مراتبی
را برابر با خلع سالح در مقابل "دشمن ملی" اعالم می کنند ،افشا می شود .ھمانطور که شاھد ھستيم آنان چنان نيروھای مسلحی را
با چنان سازماندھی ای برای حفظ قدرت اقليتی خود و سرکوب آحاد مردم نياز دارند و سخن گفتن از "دشمن ملی" استتاری برای نيت
واقعی ِ آنھاست.
باز ھم در اﯾنجا با نقطه نظر نخبه گراﯾانی که به الگوی "اتحاد جماھير شوروی" در روسيه وفادار مانده و به حزب طبقه کارگر به بھانه یِ
"نماﯾنده" و" عنصر آگاه" بودن طبقه حق می دھند که آزادی شھروندان را مورد تعرض قرار داده و بر ارتش مسلح و شوراھا کنترل داشته
باشد ،بر می خورﯾم که در حقيقت با اﯾن "استدالل" به حزب مجوز تشکيل حکومتی موازی با "حکومت شوراھا" را داده و در واقع
حکومتی بر مبنایِ حکومت متمرکز ليبرالی را توصيه کرده و در خوشبينانه ترﯾن شراﯾط از انتقال تمام قدرت به دست شوراھا طفره رفته و
حاکميت دوگانه را حفظ می کنند .البته در طول تارﯾخ شوراھا دﯾده شده که حکومت ،دو گانه نمانده و ھميشه به سرکوب شوراھا و دﯾگر
نھادھای دمکراسی مستقيم توده ای می انجامد .ھم اکنون در اوکساکا" ،مجلس خلق مردم اوکساکا" )اپو( در گير مقاومت در مقابل
تھاجم نظری و سياسی ِ "حزب انقالب دمکراتيک" برای به انقياد در آوردن خود بوده و در آخرﯾن تصميم گيری ھاﯾش ،حضور فعاالن ھر
حزبی را در مقام ھای نماﯾندگی اپو ممنوع اعالم داشته است .مطالعه یِ ﯾک ساختار شوراﯾی ِ زنده و در حال مبارزه می تواند
دستاوردھایِ بسياری را از لحاظ آگاھی نظری ما و نتيجتاً پرولتارﯾای اﯾران داشته باشد .اميدوارﯾم که در آﯾنده ای نه چندان دور بتوانيم
جمعی را برای مطالعه و تحقيق "مجلس خلق اوکساکا" شکل داده و از اﯾن طرﯾق به باال بردن سطح آگاھی جنبش چپ انقالبی نسبت
به آلترناتيو حکومت بورژوازی نائل آﯾيم«.

ادامه دارد
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ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي و روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮا
اﺣﻤﺪ ﻓﺎرﺳﻲ
در روز بيست سوم خرداد ماه  ،1388مردمی که به رھبری اصالح طلبان دل سپرده بودند و در جھت انتخاب کردنـشان بـه مقـام رﯾاسـت
جمھوری در تظاھراتِ تبليغاتی خيابانی شرکت کرده بودند ،پس از مشاھده ی افتضاح انتخاباتی ،در ﯾک حرکت جھشی ،از رھبری اﯾشان
و ستادھای انتخاباتی شان گسستند و به رغم توصيه ھای آنان راه اعتراضات خيابانی را برای پيشبرد خواسته ھا و اھدافشان برگزﯾدند.
اعتراضات آنھا ،در ھمان روز ،ماھيّتی جنبشی ﯾافت .و با فاصله ی ﯾک ھفته ،ﯾعنی پس از اعالم حکم تير از سوی خامنه ای ،در ﯾک رودر
روﯾی قھرآميز چند ھفته ای با نيروھای مسلح دﯾکتاتوری اسالمی ،خصلت تھاجمی و روند انقالبی خود را ظاھر ساختند.
ھر کس که مدعی است وجود جنبش ھای اجتماعی و روند مبارزات انقالبی مردمی وابسته به حضور نخبگان در رأس شان می باشـد،
کور خوانده است و در توھمات خود به سر می برد .اﯾن دﯾدگاه تنھا می تواند در مخيله یِ معلول ﯾـک روشـنفکر خودسـتا شـکل گرفتـه
باشد که در زﯾر آموزش ھای نخبه گراﯾانه و شخصيّت پرستیِ روﯾزﯾونيسم قرن بيستمی آموزش دﯾده است و عليرغم تکرار اشـتباھات و
شکست ھای مکرر اﯾن تئوری ھا در قرن گذشته ،ھنوز نتوانسته است که ھسته ی توھم آلـود اﯾـدئولوژی اﯾدآليـستی خـود را بـه نقـد
بکشد .چنين روشنفکرانِ نخبه گراﯾی فراموش می کنند که مردم ما انسان و متفکرند و در ميدان تجربه از پراتيک مشخص خـود آمـوزش
می گيرند و نيازی به نخبگان ندارند تا دشمنی که در مقابلشان قرار گرفته است را بشناسند و ﯾا موانعـی را کـه اﯾـن دشـمن در مقابـل
حرکتشان قرار می دھد را شناساﯾی و خنثی کنند .برای شناختن از دشمن عيان شده و معضالت فوری ای که مـانع پيـشبرد نبردشـان
می شود ،اﯾشان با ھمفکری ھمرزمانش در خيابان به نتاﯾجی می رسند که در تظاھرات بعدی به امتحـانش مـی گذارنـد و از آن نتيجـه
گيری کرده و سطح دانش خود را باالتر می برند .البته در اﯾنکه اﯾن نوع کسب دانش از نوع تجربه گراﯾانه است و نمی تواند به کنه روابـط
انسانی و ماھيّت طبقاتی نيروھای درگير نفوذ کند ،شکّی نيست ،و حتماً باﯾد مورد بررسی قرار گرفته و در راه جبرانش قدم ھای ضروری
ای برداشته شود .اما اﯾن کاستی ،از ماھيّت جنبشی و خصلت انقالبی بودن مبارزات کنونی مردم ما نمی کاھد.
جھش ھایِ دﯾالکتيکی  23و  30خرداد ،بر بستر بيش از سه دھه بحران ناشی از توسعه ی سـرماﯾه دارانـه و حرکـت دو قطـبی شـدن
جامعه و تشدﯾد تضادھای طبقاتی ناشی از آن ،و بخصوص در دو سال اخير که بحران ساختار سرماﯾه داری جھانی مزﯾد بر علـت گـشته
بوقوع پيوست .جنبش انقالبی برخاسته از سه دھه رکود مبارزاتی و در اثر تراکم خواسته ھا و فشارھای طبقـاتی بـه خيابـان ھـا لبرﯾـز
گشت و در ھمان ھفته ھای اول موضع تھاجمی خود را به نماﯾش گذاشت .درست است که نيروھای سرکوبگر حکومتی به مـردم بـی
سالح حمله کرده و با سرکوب خونين آنھا را متفرق می کردند ،اما باز ھم اﯾن جنبش انقالبی مردمی بـود کـه بـرای تھـاجمی دﯾگـر بـه
خيابان ھا سرازﯾر می شد و نيروھای سرکوبگر حکومتی را به چالش می کشيد .در اﯾن درگيری ھا ،اﯾن جنبش ،بارھا استقالل خود را از
رھبران اصالح طلب به نماﯾش گذاشت و تنھا کور دالنی چون روشنفکران خودفروخته که ھيچ منفعت و امتيازی برای خود در اﯾـن جھـش
انقالبی نمی بينند به تکذﯾب و تحرﯾف آن ادامه می دادند و ھنوز ھم می دھند .اما دوران بقای تئوری ھـای توھمـی و اشـتباه گذشـته
است .تحليل ھای اشتباه ،بر خالف دوران رکود که سالھا می توانستند آزماﯾش نشده باقی بمانند ،در شراﯾط کنونی ،با فاصله چند روز
مورد آزمون قرار گرفته و از اعتبار ساقط می شوند .ھمانطور که دﯾگر اعتبار نظراتِ پرت و پالی مارکسيست ھـای علـنی ای چـون ناصـر
زرافشان و رﯾيس دانا و دﯾگران در تکذﯾب و انکار وجود جنبش مردمی و خصلت انقالبی آن باعث خنده و تمسخر گشته و تنھا نشاندھنده
ی ماھيّت بغاﯾت ارتجاعی منافع آنھا شده است.
مردم ما در طول اﯾن مبارزات ،از درگيری ھایِ مستقيم به خود آگاھی ھای انقالبی بسياری دست ﯾافتند .در وحله اول متوجه شدند که
انتخابات در درون حکومت دﯾکتاتوری نمی تواند پاسخگوی خواسته ھا و اھداف مردمـی باشـد .اﯾـن بـاور در فاصـله ی چنـد روز از آغـاز
مبارزات ،ھنگام تمسخر به پيشنھاد خاتمی در برگزاری ﯾک »رفراندم مشروعيت دولت کودتا« عيان گشت .سپس ،عدم گراﯾش مردمـی
به حزب تازه تأسيس شده یِ »راه سبز اميد« آگاھی اﯾشان را به ناتوانی اصالح طلبان در بر آوردن خواسـته ھـای شـان را ظـاھر نمـود.
تغيير تاکتيک »فشار متمرکز« به اقدامات فرساﯾشی از دﯾگر نتاﯾج اﯾن رشد آگاھی بود .رشد سيـستماتيک رادﯾکاليـسم در ھـر اقدامـی
نسبت به اقدامات پيشين در شعارھا و اتخاذ تاکتيک ھای خيابانی ،به رغم توصـيه ھـای اصـالح طلبـان مبـنی بـر »عـدم روی آوری بـه
ساختارشکنی« گواه دﯾگری بر صحت مدعای ماست .و باالخره تھاجم به نيروھای سرکوبگر با سنگ و آجر و چوبدستی و شکستن اقتدار
ظاھری نيروھای مسلح دﯾکتاتوری قدمی است که مردم را به روی آوری به مبارزه مسلحانه خواھد رساند.
در اﯾنجا صحبت از تأﯾيد و ﯾا عدم تأﯾيد به کار بردن سالح در مبارزات انقالبی تغييری به واقعيّت آشناﯾی مردم به اسلحه و گزﯾدنِ اﯾن راه از
طرف اﯾشان نخواھد داد .پس باﯾد به فکر شراﯾطی بود که پس از توسل مردم به چنين ابزاری پيش خواھد آمد و خود را برای نتاﯾج گرﯾـز
ناپذﯾر آن آماده نمود.

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد
راﻣﻴﻦ رﺣﻴﻤﻲ
در جرﯾانات ماه محرم و درگيری »عاشورا« بار دﯾگر جنبش مردمی قدم ھای بزرگی به سـمت رادﯾکـاليزه شـدن برداشـت .اگـر تـا دﯾـروز
حکومت صرف مسلح بودن و سرکوب ھای خونين خود را مقتدرتر از مبارزات انقالبی مردم نشان می داد ،در روز عاشـورای تھـران نـشان
داده شد که مردم با پرتاب قلوه سنگ و تکه آجر ،از پس رگبارھای اسلحه ھای اتوماتيک و نارنجک ھای گاز اشک آور ،و حمله موتوسواران
بر می آﯾند .آری! در درگيری ھای عاشورا ،مردم انقالبی با به کار گرفتن ابتدائی ترﯾن سالح ھای تدافعی )سنگ و آجر و چوبدسـتی( ،
»اقتدار« دﯾکتاتوری را به سخره گرفتند و چھره ی واقعی انقالب را به اﯾشان نشان دادند .جنبشی که در شش ماه پيش با سکوت آغـاز
شد و با تمکين به توصيه رھبران اصالح طلب ،ھيچ مقاومتی در مقابل بازداشت ھا و سرکوب ھا از خود نشان نداد ،به سرعت به اشتباه
خود پی برد و اﯾنک با سالح ھای تدافعی سنگ و آجر و چوبدستی به ميدان می آﯾد .زمزمه ھای خيابانی نيز حکاﯾت از آن دارد کـه اگـر
حکومت بخواھد به ھمين شيوه بر درگيری و سرکوب اصرار ورزد و به خواسته ھای آزادی دمکراتيک تن ندھد ،آماده است تا برای ﯾکبار و
ھميشه ھزﯾنه ی خونين قيام مسلحانه را بپردازد .البته ھمچون ھر تغيير تاکتيکی دﯾگری در سطح توده ای ،اول زمزمـه ھـاﯾی شـنيده
می شود و سپس به شعارھای فراگير ،بلند و رسا مبدل می گردد ،اما دﯾر ﯾا زود به تحقق در می آﯾد.
اﯾنکه سير پيشرفت مبارزات انقالبی به جھت مسلح شدن و قيام مردمی است ،نمی توان شک کرد .اما مھمتر اﯾنکه اﯾن سير مبـارزات
بدون ﯾک رھبری فراگير در جرﯾان است .مردم ما دشمن ظاھری خود را خوب می شناسند و شاﯾد تا لحظه سرنگونی اﯾن حکومت بتوانند
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با قدم ھای متحد  ،ھيئت حاکمه کنونی و نيروھای مسلح حامی آن را ھدف قرار دھنـد ،امـا ،از روز پـس از قيـام و فروپاشـی حکومـت
دﯾکتاتوری ھيچ تصور متحدی وجود ندارد .بنابراﯾن ،درست است که رشد خودبخودی مبـارزات پوپوليـستی مـردم بـدون داشـتن رھـبریِ
ھداﯾت کننده ای موفق خواھد شد که حکومت را به زﯾر بکشد ،اما پس از اﯾن رخداد ،به علت وجود آشفتگی رأی در مردم قيام کننده ،آن
نيروی سياسی ای قدرت را بدست خواھد آورد که بيشترﯾن آمادگی را برای تصرف آن داشته باشد .پس با در نظر گرفتن شراﯾط کنونی
نيروھای اپوزﯾسيون ،از جمله نيروھای حکومتی اﯾکه از ضربه ھای انقالبی مردم در امان مانده اند و آماده ترﯾن نـيرو بـرای کـسب قـدرت
است ،ھمان نيروھای اصالح طلبی است که بدون خواست خود و عليرغم تمامی تالش ھای ضد انقالبـی شـان بـرای حفـظ دﯾکتـاتوری
جمھوری اسالمی ،در موقعيّت قدرت و ادعایِ »وراثت انقالب« قرار خواھند گرفت .چرا اﯾنگونه پيش بينی می کنيم ،به علت آنکه الگوی
پيروزی ضد انقالب  1357را به خاطر دارﯾم .طبق اﯾن الگو ،نيروھا مسلح ضربه خورده حکومت دﯾکتاتوری ،چون زمان شاه و تجـارب دﯾگـر
کشورھا ،برای جلوگيری از اضمحالل بيشتر ،فوراً با فرماندھی »خودی« ھاﯾشان )اصـالح طلبـان( بيعـت کـرده و نـام »نيروھـای مـسلح
انقالبی« را بر روی خود خواھند نھاد و دوباره تا حدودی قدرت سياسی را متمرکز خواھند نمود .و تنھا نيروﯾی ای که می توانـد در برابـر
اﯾشان اﯾستادگی کند ،ﯾعنی »مردم مسلح« ،دچار تشتت آرایِ درونی خواھند بود و در عمال ً نخواھند توانست نقش قبـل از فروپاشـی
حکومت پيشين را حفظ کنند .مطمئناً آن بخش از نيروھای مسلح مردمی که به علت نداشتن آگاھی کافی سياسی و تحليل علمـی از
شراﯾط کنونی مبارزه طبقاتی ،ھنوز خود را از »سبزھا« می پندارند ،تبدﯾل به حاميان اﯾن تمرکز قدرت شـده و در ﯾـک چـشم بھـم زدن،
بعنوان ﯾک نيروی ضد انقالبی متشکل خواھند شد .پاﯾان انقالب اعالم شده و اﯾن نيرو ،ھمچون گذشته ،آغاز به سرکوب نيروھای مسلح
مردمی دﯾگر خواھند کرد .ھمانطور که ستاد چرﯾکھای فداﯾی خلق در بلوار کشاورز و کوچه »کارگر« )نام آن دوره اش( با فاصـله ی چنـد
ماه کوتاه محاصره و خلع سالح شد و سپس مقر مجاھدﯾن در خيابان وليعصر به ھمين سرنوشت گرفتار آمد و  ...تارﯾخ تکرار خواھد شد.
بنابراﯾن  ،ھمانطور که گفته بودﯾم و ھشدار می دادﯾم ،دﯾگر برای اﯾجاد ﯾک آلترناتيو انقالبی برای پيشبرد انقالب تـا انھـدام کـل ماشـين
حکومتی سرماﯾه داری دﯾر خواھد بود .ما ھشدار دادﯾم ،اما ھيچکس سرعت پيشرفت انقالب را باور نکرد .نيروھاﯾی ھـستند کـه ھنـوز
وقوع انقالب را منکرند ،چه رسد به اﯾنکه به ضرورت اﯾجاد آلترناتيوِ متحدی که بتواند در مقابل فـوران احساسـات انقالبـی مـردم  ،راھـی
عقالﯾی را جلوی جنبش بگذارد ،راھی که مبارزات مردمی را برای سازندگی دمکراسی و حکومت شوراھا آماده کند شکل دھند .بنابراﯾن
اﯾن پيش بينی ،اگر جھشی در طرز تفکر نيروھای انقالبی اتفاق نيافتد ،با الگو قرار دادن اتفاقات پس از  22بھمـن  1357و پـيروزی ضـد
انقالب در آن مقطع ،می توان اجماال ً وقاﯾع سياسی آﯾنده را اﯾنگونه ترسيم نمود:
 .1حکومت موقت توسط اصالح طلبان حکومتی و تنی چند تن از ليبرال ھای »مستقل« با تکيه به نيروھای مسلح مردمی و ارتش بيعت
کرده با »وارثان انقالب« اعالم موجودﯾّت خواھد کرد .اﯾن دولت بالفاصله با اعالم به رسميّت شناختن کليه تعھدات سياسی و اقتـصادی
بين المللی دولت گذشته ،از طرف حکومت ھای سرماﯾه داری جھانی به رسميّت شناخته شده و چون گذشته ،سفارتخانه ھا و صندلی
سازمان ملل و حساب ھای بانکی را در اختيار خواھد گرفت.
 .2از طرﯾق رفراندوم و ﯾا قول برگزاری فوری انتخابات »مجلس مؤسسان« خود را تنھا حکومت دارای قيوميّت مردمی خواھد خوانـد و تـا
آنجا که قدرتش اجازه می دھد به سرکوب و خلع سالح دﯾگران خواھد پرداخت .اول با استفاده از نيروھای »خود جوش مردمی« و حمله
به روزنامه ھای مخالف و ترورھای خيابانی افراد و سپس  ...ھر چه از دوران استقرارش بگذرد دارای اقتدار بيشتری شده و سرکوب ھای
نيروھای دﯾگر را بصورت علنی تر و وحشيانه تر و وسيع تر به جلو خواھد برد.
 .3از ھم اکنون می توان دﯾد که »اتحاد جمھوری خواھان«» ،دمکراسی خواھان«» ،چرﯾکھای اکثرﯾت«» ،حزب توده« و  ...با تأﯾيـد بـی
چون و چرای اﯾن حکومت مردم را به پذﯾرش اﯾن ساختار دعوت کرده و خود را نيز برای گرفتن سھم ،داخل اﯾن پروسه ھا مـی کننـد .در
اﯾنجا به نيروھای اپوزﯾسيونی که خود را در مقابل چنين حکومتی تصور می کنند ھشدار می دھيم که نقش سرکوبگرانه ی اﯾـن نيروھـا
چون گذشته خواھد بود و بھتر است ھر دست و پاﯾی از خود را که مورد شناساﯾی اﯾن نيروھا است فوراً قطع کنند و اال از اولين قربانيان
دوران ترور خواھند بود.
 .4نيروھای دﯾگری که حقانيّت دوره ای و مرحله برای حکومت بورژوازی قائلند ،به سمت »حماﯾت مشروط« قدم برداشته و به خيال خود
با شرط و شروطی حاضر به شرکت در اﯾن ساختار خواھند شد .به اﯾن خيال که گوﯾا کسی از اﯾشان چنين دعوتی کرده است!! آنھا بـا
اعالم آکسيون ھا به منظور اعمال فشار برای جھت دادن به »بورژوازی مترقی« به اتخاذ اقـداماتِ »انقالبـی« و احـترام بـه »آزادی ھـای
مدنی« و  ...بخشی از مردم و کارگران را سرگرم کرده و با منحرف نمودن اﯾشان از ھدف واقعی استقرار حکومت دمکراتيـک )جمھـوری
شوراﯾی( از اﯾجاد وحدت طبقاتی و ظھور اراده مشترک جلوگيری خواھند کرد .اﯾشان نيز از اولين نيروھاﯾی ھستند کـه از طـرف شـاخه
ھای علنی شان سرکوب خواھند شد.
اما در مورد صفوف انقالبيون طرفدار جمھوری شوراﯾی چيزی را نمی توان پيش بينی کرد .چرا که ،در انقالب پيشين چنين نيروﯾی وجود
نداشت .مسلماً با در نظر گرفتن شراﯾط کنونی که حتی در صورت پيوستن به ﯾکدﯾگر اصوال ً نيروی قابل توجھی نيستند ،عاقالنه ترﯾن کار
حفظ خود و بقاﯾشان باﯾد در دستور کار قرار گيرد .اﯾشان ھرگز نباﯾد خود را علنی کنند .آن عده از اﯾشان که قابل شناساﯾی ھستند می
باﯾست فوراً به فکر جداﯾی فيزﯾکی از دﯾگران باشند .اگر قرار است در آﯾنده ی اﯾران استقرار حکومت شوراھا نقشی بازی کند ،باﯾد در
عقب نشينی خود با تفکر تمام استقرار نيرو کرده تا در دور بعد بتوانند در نقاط کليدی کارگری حضور داشته باشند .مسلماً باز ھم دوران
خودسازی تئورﯾک و جمعبندی از شکست در دستور کار قرار خواھد گرفت.
نتيجه گيری :سنارﯾوی باال ،بدترﯾن احتمالی است که در مقابل ماست .اﯾن اتفاقات مو به مو خواھد افتاد اگر که از زمان باقی مانده
استفاده ی صحيح نشود .البته فاکتورھای بسياری را اﯾنجا ذکر نکردﯾم تا بتوانيم سنارﯾوی انقالب  1357را بازسازی کنيم .مسلماً در
مقطعی طبقه کارگر وارد کارزار سياسی خواھد شد .مسلماً خواسته ھای آنھا چه از طرف حکومت فعلی و ﯾا حکومت بعدی
بورژوازی قابل تأمين و ارضاء نخواھد بود .مسلماً نھادھای دمکراتيکی از درون اﯾن انقالب سر بر خواھد آورد .اما ھمانطور که گفتيم
اگر کمونيست ھای انقالبی به سرعت نتوانند نيروھای خود را سامان دھند ،عنصر آگاھی در اﯾن انقالب غاﯾب خواھد ماند و
سنارﯾوی  57تکرار خواھد شد .اما در تارﯾخ دﯾده اﯾم که نيروی قليلی از انقالبيون متحد و سازمان ﯾافته و متکی بر تئوری انقالبی ،حتی
پس از استقرار حکومت موقت بورژوازی ،تواناﯾی آن را دارند که در آشفته بازار انقالبی ،شراﯾط مبارزه طبقاتی را به سمت منافع طبقاتی
پرولتارﯾا و اھداف آن تغيير دھند .از رفقاﯾی که تجربه انقالب پيشين را دارند انتظار دارﯾم که اﯾن ھشدار را جدی گرفته و تا وقت ھست
نسبت به اﯾجاد اتحاد کمونيست ھای انقالبی قدم بردارند.
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ﺻﻔﺤﻪ 5

ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان

ﺷﻤﺎره  10 ، 27دي ﻣﺎه 88

ﺑﺤﺮان و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﻣﺒﺤﺜﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻮم  ،ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻘـﺪ
معرفت انسانی مارکس برای فرا گير شدن ميباﯾست در روندی عمومی و علنی گردد .در اﯾن روند حاملين اش باﯾد توان طرح نکاتی را بيابند که مسئله
ھمگان و عموم است و نه فقط مبحث بخش و ﯾا گروھی از جامعه را .برای احراز چنين توانی  ،ﯾعنی گره گشاﯾی از بحران کنونی ،ﯾعنی برای فرا
رفتن از محدودﯾتھای کنونی و تارﯾخی  ،ﯾعنی برای انتقال چنين استمراری به آﯾنده گان فقط از خود گذ شتگی  ،اﯾثار ،فدا کاری و شجاعت کافی
نيست .بلکه چنين حرکتی ميباﯾست آگاھانه و نقشه مند صورت گيرد.
عدم تشخيص اﯾن نياز و نتيجتا" غافل ماندن از اﯾن عمومی کردن نتيجه اﯾی پر بار و قابل اتکاء برای قدمھای بعدی در قياس با ھزﯾنﮥ انسانی پرداخت
شده را نخواھد داد .و بحران فعلی ھمچنان مستمر و چه بسا حتی نه در شکل جمھوری اسالمی بلکه در شکل و رداﯾی جدﯾد)جمھوری اﯾرانی(
تماشاچيان و حاضرﯾن دھن بينِ◌ِ نا مسلح به تفکری مستقل و فردی را -در صحنه محصور پوشش و صورتبندی جدﯾد خوﯾش سازد.
برای اﯾستادگی در مقابل چنين امکانی  ،طرح افق و چشم انداز ،اﯾنکه چه ميخواھيم  ،اﯾنکه چه باﯾد بخواھيم  ،اﯾنکه نتيجتأ چه باﯾد باشد  ،بعنوان قطب
نمای حرکت فعلی و آتی امان بسيار عاجل می نماﯾد .چنين طرحی نياز به ﯾک مبارزۀ مستمر نظری در مقياسی اجتماعی و عمومی دارد .روشن است
که اکثرﯾتی از تماشاچيان و حاضرﯾن در صحنه "چنين" افق و چشم اندازی را بر اساس داده ھای راﯾج و "دانش" موجود در ذھن خوﯾش ﯾا بعنوان آنچه که
"خرد جمعی" معرفی ﯾا شناخته شده است ،گفته ﯾا نا گفته  ،گنگ ﯾا صرﯾح ،ترسيم کرده اند .برای مثال و شاﯾد در بھترﯾن حالت بتوان از طرح جامعه
اﯾی بشکل جوامع اروپاﯾی و ﯾا جامعه اﯾی بر اساس "حقوق بشر" نامبرد .و ھمين چشم انداز از "جمھورﯾت" در اشکال مختلف سکوالر ،دموکراتيک ....و
ﯾا حتی رسمأ مذھبی آن برای حاملين اﯾن باورھا ظرفيت کنونی و امروزﯾن آنھا را ممکن کرده است)مثل اوباما در آمرﯾکا ﯾا خاتمی در اﯾران( .اما برای
آنھاﯾکه عادت تکيه بر قضاوت دﯾگران را ندارند و چشم اندازاشان را ظرفيت مستقل ھر فردانسانی رقم ميزند ،نه فقط مو بلکه پيچش مو را ھم به
حساب می آورند .وارزﯾابی اشان را نه فقط در خشت خام بلکه در آﯾنﮥ انسان ھم به بوتﮥ آزماﯾش می گذارند .و از اﯾن روی بحران چشم انداز راﯾج را
حداقل حس کرده و دنبا لچه و بازﯾچﮥ دستش نمی شوند – عليرغم جوّ حاکم! و عمأل افق و چشم انداز راﯾج و رسمی شده را بحران زده ارزﯾابی
می کنند .حس می کنند بحران جاری نه فقط گرﯾبان "چپ" بلکه گرﯾبانگير دانش راﯾج بشری است .و به ھمان ميزان توان مقابله با تبليغات و
ھياھوی صدا و سيمای جھانی را ظرفيت می دھند .عليرغم آنکه تبليغات آگاھانه و ناآگاھانﮥ دانش رسمی شده برای حفظ موجودﯾت و تداوم حيات
خوﯾش ،سعی در نفی ﯾا پنھان کردن بحران و توجيح شراﯾط موجود کرده و چنين بحرانی را فقط درمحدودۀ نطفﮥ آلترناتيو ممکن ،ﯾعنی درمحدودۀ
"چپ" به رسميت شناخته و تبليغ و تروﯾج می نماﯾد .تداوم وضعيت و ظرفيتھای انتخاباتی موجود با درجﮥ موفق بودن اﯾن تبليغ و تروﯾج رابطﮥ
مستقيم دارد .ھمين تناسب ميتواند توضيح گر توازن قوا و توان باورھای راﯾج باشد .اتفاقأ نقش و اھميت "آلترناتيو چپ" در دوران کنونی درتشخيص
ھمين عملکرد کاذب انسانی برجسته می گردد .اﯾن "چپ" نه تنھا می باﯾست ھمچون قوقنوس از بستر خاکستر اﯾن بحران ،شکست تازﯾخی خونين،
بی اعتباری ،افترا ،کج فھمی ،بی سوادی...و در ﯾک کالم بحران تئورﯾک و چشم انداز خوﯾش سر برآورد بلکه می باﯾست در اﯾن روند گسترۀ بحران
دانش بشری را نيز ھمھنگام بر مال سازد و ھمزمان در دﯾالکتيک پاسخگوﯾی به بحرا ن خوﯾش بحران دانش رسمی شده را از نظر تارﯾخی پشت سر
گذاشته و عمأل زمينﮥ تارﯾخی جدﯾدی را سامان دھد تا باالخره برای اولين بار راه حل انسانی تارﯾخ بشر بر کرسی نشيند!
عينی کردن اﯾن مھم آسان نيست .امٌا مسلمأ حلقﮥ اصلی پاسخ به چنين نيازی تارﯾخی عملکرد مستمر نظری )تئورﯾک  /فلسفی( است .مبارزۀ
تئورﯾکی که در روند شا لوده شکنی نشا نھا ،رده بندﯾھا ،ستونھا و تکيه گاھھای دانش راﯾج و موجود شالوده ھاﯾی جدﯾد و تکيه گاھھای مانده گار
تارﯾخی نوﯾنی برای پرش و فرارفتن از محدوده ھای تارﯾخی امروز فراھم آورد.
از اﯾن جاﯾگاه فعا ليت و مبارزۀ نظری )عملکرد تئورﯾک( بعنوان ﯾک راه حل ممکن پا به عرصﮥ وجود می گذارد .و اﯾن فقط ﯾک امٌيد نيست .راه حلّی
است ممکن و انکار ناپذﯾر .مسلمأ سخت و دشوار راھی است پيموده نشده .راھی است که از عھدۀ ھر کسی بر نمی آﯾد .راھی است که نه ھزار
چرﯾک مسلح انقالبی جان برکف ،فداکار و سيانور بر لب توان طّی کردن آنرا دارد و نه ميليون رأی دھندۀ مؤمن!! کار ی است که الزمه اش دست به
رﯾشه بردن است" .و نخستين گام گـُسست نقادانه از بازتاب فلسفی اﯾن شراﯾط ا ست".
اﯾن چنين راه حلی را در امتداد نقد مارکس به ھگل )معمار تمّدن کنونی( در نظر بگيرﯾد .مارکس چنين راه حلی را در نقد ھگل بعنوان راه حلی ممکن
مطرح کرده است .با عمومی کردن فلسفه ﯾعنی با برمال کردن موقعيت فلسفه برای آدميان ،ﯾعنی از فلسفه گذ شتن و آنرا پشت سر گذاشتن -
و انتزاعی نمی نماﯾد) .نيچه :با چکش فلسفه ساختن(.
نا معقول
آنوقت اﯾن راه حل دﯾگر"زﯾاد" ھم
ﯾعنی اگر ما موفق شوﯾم جاﯾگاه تا به امروز نا ھنجار فلسفه )مذھب ،اﯾدئولوژی ،دموکراسی ،حقوق بشر ...دانش راﯾج (...را در مغزھا و حصار
جمجمه ھا متحقق کنيم ،تازه واقعيت را نقطﮥ عزﯾمت خوﯾش قرار داده اﯾم .تازه سرآغاز حرکتی است آگاھانه و نقشه مند در مقياسی اجتماعی – و
نه فقط رأی دادنی "قائم به ذات".
به اﯾن دليل و ازاﯾن جاﯾگاه پيشنھاد دارم که با در نظر گرفتن امکانات و شراﯾط موجود محمل و ظرف مناسبی برای ارائﮥ بحث آزاد ﯾا مباحث نظری
)تئورﯾک( عمومی – ھمھگانی شکل گيرند و ﯾا سامان داده شوند؛تا تمامی نظراتی که جرئت ﯾا امکان طرح خوﯾش را در چنين محملی دارند ابراز وجود
کنند .پذﯾرش اﯾن پيشنھاد تازه برداشتن گامھای لرزان نخستين است ،تازه اگر چنين بوده باشد .اﯾن چنين دعوتی ھمگانی به مبارزۀ تئورﯾک )فعاليت
تئورﯾک  /نظری( وقتی بصورت ھمکاری ،گروھی ،جمعی و متکثر پيشرود نمی تواند ونباﯾد ھوﯾتی گروھی ﯾا اﯾدئولوژﯾک کسب کند .امّا امکان عينی
شيوۀ کار و پيوند گروھی – عمومی اﯾی را در کار تئورﯾک شکل می دھد که فراتر از محدوده ھر گروه ﯾا بخش معينی از جامعه است .و اﯾن خود شکل
تازه اﯾی از سازماندھی عمومی  -ھمگانی بدست ميدھد که خصلتی اجتماعی کسب کرده و بشکلی پارادکس گونه بر نقد خصلت اﯾدئولوژﯾک که خود
ناشی از خصلت گروھی و روابط سلطه است استوار گردد؛ و به ھمين ميزان فراگير ،عمومی – اجتماعی  ،قدرتمند ،ماندگار ،مداوّم ،جان سخت و پر
حيات.
مسلمأ جسارت آرمانگراﯾانه مالکی برای سھولت کار نيست .و مداخلﮥ جدّی در باورھای جا افتاده کارﯾست بس دشوار و محتاج دانش امپرﯾک با نقطﮥ
عزﯾمتی تئورﯾک .آن ھم درشراﯾطی که مباحث تئورﯾک علی العوم و تئوری چپ علی الخصوص مخاطبان بسياری ندارد .امّا به ھر صورت پر کردن اﯾن
خالء می باﯾست در دستور کار باشد .از ھمين روی پيشنھاد من به تمام " شکست خورده گان" ،به حاشيه رانده شده گان؛ به ھمﮥ ھمدردان "تازه
نفس" در دانشگاھھا،در ميان کارگران ،زنان و جوانان تشکيل محافل مطالعاتی بطور عموم و مطالعﮥ "کاپيتا ل /سرماﯾه" بطور خصوص در اوّلين فرصت
مناسب می باشد .تا سر آغاز حرکتی آگاھانه برای آنچه که می خواھيم ،برای آنچه که باﯾد باشد ،ﯾعنی اثبات پراتيکی و اثبات عينی بر قراری جامعه
اﯾی رھا از سلطه و استثمار فراھم آﯾد .تا پارادکس گونه گـُسست را از آنچه که ھست سامان دھيم .گـُسستی آگاھانه از تداوَم و "تکامل" ھر آنچه
که ھست .تا اﯾن وارانه جھان ھستی را قائم به موضوع خوﯾش ﯾعنی انسان سامان دھيم .و اﯾن ممکن نيست مگر با طرح و تدوﯾن منطقی نوﯾن،
منطقی ھمھنگام ستيزه جو و روشنگر -منطق نقـد.
ن – ناجی

 ٢۵اکتبر ٢٠٠٩

با احترام
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ﭘﻴﺸﺮوي ﻫﺎ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ن .ن.
بسياری از دوستان و رفقا با شادی غيرقابل وصفی از پيروزی ھا و دستاوردھای جنبش انقالبی در روز عاشورا سخن می گوﯾند .از نظر اﯾشان
روی آوری مردم به تھاجم علنی و عقب راندن نيروھای سرکوب حکومت مذھبی با زور سنگ و آجر پراکنی ،قدم مثبتی در مبارزات اﯾشان است.
از نظر من اﯾنکه مردم شرکت کننده در تظاھرات بر تصورات غلط خود نسبت به حکومت دﯾکتاتوری و نيروھـای سـرکوبگرش غلبـه پيـدا کردنـد و
متوجه شدند که نمی توانند با خلط واقعيتِ غيرقابل سازش بودن منافع طبقاتی و روﯾایِ شيرﯾن »عدم خشونت« به اھداف و خواسته ھاﯾشان
برسند ،امر مثبتی است .اما ،آﯾا اﯾن تحول در شيوه ی مبارزه ،به علت پيروزی ھای به دست آمده در ميـدان مبـارزه اسـت؟ و مـی توانـد ﯾـک
پيشروی واقعی در تحقق اھداف دمکراتيک انقالب محسوب شود؟ بنظر من پاسخ منفی است.
با فاصله تنھا ﯾک ھفته از آغاز مبارزات ،معلوم شد که در ميان نيروھای متخاصم نوعی توازن قوا بوجود آمده است و ھيچيک از اﯾـشان قـادر بـه
حذف دﯾگری از صحنه نيست .در آن زمان ما اميدوار بودﯾم که با گذشت زمان نيروھای جدﯾد طبقـاتی بـه انقـالب خواھنـد پيوسـت و ھمچنيـن
نيروھای مردمی به سازماندھی و سامان ﯾابی خواھند رسيد و نطفه ھای نھادھای دمکراتيک را پی رﯾزی خواھند نمود .اما آنچه که تا به حال
بوقوع پيوسته است ،پرورش عده ی بخصوصی است که در تمامی تظاھرات ھا و اعتراضات شرکت می کنند و بيباکانه و جان در کف در مقابـل
مزدوران حکومتی به مبارزه می پردازند .باز ھم ھمين تعداد در شکل ﯾک توده سازمان نيافته ھستند که روز به روز رادﯾکاليزه مـی شـوند و بـا
پشت کردن به سياست ھای سازشکارانه یِ اصالح طلبان و تشدﯾد مبارزات خود حکومت را وادار به استفاده یِ پر ھزﯾنه یِ سرکوب عرﯾان می
کنند .در روزھای  16آذر و عاشورا نيز بازھم ھمين عده برای مقابله بھتر و جلوگيری از درﯾافت ضربات بيشتر به سنگ و آجر روی آورده اند.

ما باﯾد پيشروی ھای جنبش انقالبی را با دستاوردھای مثبت آن ارزﯾابی کنيم و ببينيم که آﯾا در پروسه اﯾـن مبـارزات نھادھـای صـنفی و
انجمن ھای قشری و کميته ھای محالت و احزاب سياسی جدﯾدی شکل گرفته اند ﯾا نه؟ اﯾا جامعه از ﯾک ساختار دﯾکتاتوری قدم فراتـر
گذاشته است؟ ﯾا ھنوز بورژوازی سازمان ھای خود را حفظ کرده است و مردم در حالت بی سازمانی و گله ای )پوپوليـستی( بـسر مـی
برند.

به نظر من اﯾن قدم ھا گو اﯾنکه در مقطعی الزم و قابل تقدﯾر اند ،اما قدم ھای واقعی پيشروی جنبش انقالبی بـه سـمت اسـتقرار دمکراسـی
نمی باشند.

ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮﭼﻴﺰي ﺑﺮاي ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﺪارد...
م .ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ
حکومت اسالمی سراسيمه کارت آخر خود را رو ،و تنھا تير تيردان اش را پرتاب کرد " :به گزارش خبرنگار سياسـي خبرگـزاري فـارس ،در
جريان حرمتشكني عدهاي از حاميان موسوي از روز عاشورا و اقدامات ساختارشكنانه و آتشزدن بانك ،يك ساختمان در چھـارراه كـالج،
تعدادي از تاكسيھاي شھري ،وسائط نقليه نيروي انتظامي ،خودروھاي شخصي و ،...در اقدامي تأسفبرانگيز قرآن كريم نـيز توسـط
اين افراد به آتش كشيده شد.
بر اسـاس ايـن گـزارش ،ايـن افـراد در جريـان اغتـشاش در حوالـي خيابـان كـارگر شـمالي و بلـوار كـشاورز ،قـرآن كـريم را بـه آتـش
كشيدند )".تاکيد از ماست(
واقعيت اﯾن است که کمتر کسی گمان می کرد رژﯾم به اﯾن زودی دست به اﯾن دﯾوانگی بزند .چند روز پيش در صحبتی کـه بـا دوسـتان
داشتم گفتم پس از عکس خمينی و پرچم نشاندار حکومت اسالمی تنھا حربه ای که در دست تبليغاتچی ھای رژﯾم بـاقی مانـده نـيزه
کردن و آتش زدن قرآن ھاست و فکر می کنم روز  22بھمن به اﯾنکار دست خواھد زد .اما وقاﯾع عاشورا نشان داد که مردم جھش به جلو
می کنند و رژﯾم ھزﯾمت به عقب ! و در اﯾن ھزﯾمت تمام ﯾال و کوپال اش بيکباره می رﯾزد .البته اﯾن حربه ھا در سـالھای دور کـه مـردم
نسبت به رژﯾم و سردمداران شان متوھم بودند کارآﯾی داشت اما امروزه ھر اقدامی به سرعت به ضد خودش بدل می شود و دليل آنھم
چيزی جز افشا شدن دروغگوﯾی ھای بنگاھھای خبری و تبليغاتی گوبلزی رژﯾم نيست.
چند روز پيش خامنه ای که در نعل وارونه زدن دست اعقاب جناﯾتکار خود را از پشت بسته خطاب به طالبان و روحانيان می گوﯾد ":ببينيد
امروز تبليغ در دنيا خيلى نقش پيدا كرده است و ھميشه ھمين جور بوده اسـت ...مـا ھـم يكـى از شـيوهھاى مؤثـر تبليـغ را در اختيـار
داريم ...ميخواھيم عرض بكنيم تبليغ بايد جريان ساز باشد ،تبليغ بايد فضا ايجاد كند...باﯾد گفتمان اﯾجاد کند ...بايد دائم با اين دم دميد،
تا اين اشتعال ھميشه باقى بماند .اين كار ھيچ نبايد متوقف بشود  ...يك نمونه ،ھمين تبليغات مـاه محـرّم اسـت  ...انگـشت اشـاره را
بايستى واضح مقابل چشم ھمه قرار داد تا بتوانند گمراه نشوند ...كارى كردند كه دشمنان امام جرأت پيدا كنند بيايند توى دانشگاه ،به
عكس امام اھانت بكنند...اﯾنھا فردا به قرآن ھم اھانت می کنند...اﯾن كار كمى نيست؛ كار كوچكى نيست"...
خامنه ای در اﯾن سخنرانی با بسيج ھمه جانبه رسانه ھای گفتمان ساز ) به تعبير ليوتاری( نشان می دھد که چقدر می توان از حربـه
آتش زدن استفاده کرد  ،غافل از اﯾنکه تارﯾخ اﯾن بار با بازی کوتوله ھاﯾی از قماش خودش  ،به شکلی کمدی تکرار خواھد شد...

ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮراﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺮي اﺳﺖ
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اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اراده ﻣﺸﻌﻠﺪاران آزادي در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻛﻮب ارﺗﺠﺎع ﺑﻮرژوازي اﺳﺖ !

خروش نبرد جنبش اعتراضی-انقالبی در ھر گام جدﯾدی ،تصوﯾر نوﯾنی از پرچمداران نبردھای خيابانی را در مقابل دﯾده ھمگان قرار ميدھد.
اگر چه در جرﯾان اعتراضات کنونی نيروھا و منافع گوناگونی پای به ميدان نھاده اند و سرانجام نبرد درونی فراکسيونھای بورژوازی نيز به
کشاکش خيابانی کشيده شده است ،اما آن رادﯾکاليسمی که جان جاری خيابان را به شکوه برخاستن ميخواند ،مطالباتی انقالبی است
که بيش از دو دھه بنيان نبردھای مردم انقالبی را سامان ميداده .کسانی که سفيھانه اﯾن رادﯾکاليسم را دو دستی به کشاکش درونی
ارتجاع بورژوازی تقدﯾم ميکنند ،چه بخواھند و چه نخواھند به مقابله با اراده انقالبی نسلی برخاسته اند که در مقابله با ارتجاع قرون
وسطائی بورژوازی حاکم ،پرچم آزادی را با خون خوﯾش برافراشته است .اﯾن نماﯾش شکوه قھر انقالبی جوانانی است که در مقابله با
ارتجاع حاکم به کمتر از دموکراتيسم انقالبی پيگير به مثابه در دسترس ترﯾن ھدف حداقلی اشان رضاﯾت نخواھند داد .اکثر اخبار منتشره
پيرامون نبردھای خيابانی نه تنھا از حضور زنان جوان انقالبی حکاﯾت دارد بلکه حاکی از آن است که در بسياری از تحرکات خيابانی اﯾن
پيکارگران جوان آزادی ،سازمانده و رھبر نبردھای خيابانی ھستند .آنان بدون کوچکترﯾن توھمی نسبت به فراکسيون مغضوب بورژوازی ،به
ميدان نبرد تحقق مطالبات انقالبی خود پای نھاده اند و در اﯾن مبارزه ھيچ امری جز دستيابی به درخواستھاﯾشان را به رسميت
نميشناسند .تمامی مقدسات و موجودﯾت نظم بورژوازی را در راه تحقق مطالباتشان لگد مال خواھند کرد .تمامی تبليغات قرون وسطائی
و خرافه ھای مذھبی را در راه تحقق درخواستھای آزادﯾخواھانه اشان به سخره گرفته و عليرغم تبليغات جرﯾانات ارتجاعی در خالل
نبردھای جاری ،پرچم خونين آزادی را برافراشته اند .اﯾن اراده مستحکم و انقالبی و چھره خونين مشعلدارانی نوﯾن است که روی به
سنن و قوانين قرون وسطائی سرود رھائی ميخوانند و خطاب به صفوف ميليونی مردم انقالبی ،کارزاری انقالبی را فراخوان ميدھند! اﯾن
تصوﯾر مشعلداران نبرد بر عليه نظامات قرون وسطائی و دﯾکتاتوری ارتجاع بورژوازی و نماﯾش پرچم افرازی نيروی جوانان انقالبی و باالخص
زنان جوان و انقالبی ميھن ما است .اﯾنان آتش افروزان قھر انقالبی نوﯾن و پيک طوفان ھای پيش روﯾند .ای پيک ھای طوفان پروازتان بلند!
خروشتان پيروز و شعار آزادی اتان پرچم پيشروی مردم انقالبی باد.

سرنگون باد جمھوری اسالمی !
نان ،آزادی ،سوسياليسم !
بدون آزادی زنان،جامعه آزاد ممکن نيست !
سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر –  ٧دﯾماه ١٣٨٨
razmandehi@ymail.com
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اﺧﺒﺎر ﻛﺎرﮔﺮي

ھمسران کارگران شرکت صناﯾع اراک تجمع کردند
امروز نزدﯾک به  50نفر از ھمسران کارگران شرکت صناﯾع اراک ،در اعتراض به عدم پرداخت  5ماه حقوق کارگران ،در مقابل استانداری مرکزی دست به
تجمع زدند
استان مرکزی که ﯾکی از قطبھای صنعتی کشور به شمار میرود در ماهھای اخير با مشکالت متعدد کارگری دست و پنجه نرم میکند.
به گزارش سفير ،در حالی که در ماهھای اخير چندﯾن تجمع و تحصن کارگری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقھا در اﯾن استان انجام شده است که
خبر میرسد اﯾن اعتراضات با ورود خانوادهھای اﯾن کارگران به اﯾن ماجرا رنگ و بوﯾی متفاوت به خود گرفته است.
ھنگامی که شورای اداری استان مرکزی با حضور محمدرضا رحيمی در جرﯾان بود نزدﯾک به 50نفر از ھمسران کارگران شرکت صناﯾع اراک مقابل
استانداری مرکزی دست به تجمع زدند.
در حالیکه صناﯾع اراک که در بخش توليد موکت و ساﯾر منسوجات فعاليت میکند تا سال  86از رونق خوبی برخوردار بود به دليل کاھش توليد دچار ضرر
و زﯾان شد به گونهای که مجبور شد بيش از  70درصد از کارگران خود را به تدرﯾج اخراج کند.
اما اخراج اﯾن کارگران نيز موثر نيافتاد و 250کارگر کنونی اﯾن کارخانه بيش از 5ماه است که حقوق نگرفتهاند.
ھرچند مسئوالن استان مرکزی وعده دادهاند که مالکيت اﯾن کارخانه از بخش خصوصی به وزارت صناﯾع منتقل میشود اما تاکنون نه اﯾن وعده محجقق
شده و نه حقوق کارگران پرداخت شده است.
بعد از  6ماه عدم دريافت حقوق صورت گرفت :تجمع اعتراض آميز كارگران شركت آونگان اراك در مقابل فرمانداري
مدير شركت آونگان :من با  60ميليارد بدھي ديگر قادر به چرخاندن كارخانه نيستم /كارگران آونگان ھفته گذشته نيز دست به اعتصاب غذا زدند .
اﯾلنا :كارگران شركت آونگان در ششمين ماه از عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوقه از سوي مديريت شركت ،براي چھارمين بار در ماه جاري اعتراض
خود را به گوش مسئوالن استان رساندند .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،كارگران اين شركت از صبح روز  23آذرماه براي چھارمين بار درماه جاري با تجمع در مقابل در ورودي شركت و سپس اجتماع در
مقابل فرمانداري اراك خواھان دريافت مطالبات معوقه ،عيدي و پاداش سال گذشته و  6ماه حقوق عقب مانده سال جاري از سوي مسئوالن و مديريت
جديد شركت شدند .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،آصفري فرماندار اراك با حضور در جمع كارگران در نمازخانه فرمانداري تحويل كارخانه به مديريت جديد را بدون برنامهريزي عنوان
كرد و گفت :آونگان از جمله شركتھاي صنعتي با سوددھي باال در استان است چرا بايد به وضعيتي برسد كه بازنشستگان شركت براي گرفتن سنوات
خود اموال شركت را مصادره كرده و يا كارگران براي مطالبات  5ماھه خود در خيابان تحصن كنند .فرماندار اراك گفت :اين آقايان صالحيت و لياقت چرخاندن
اين كارخانه را ندارند و سرمايه استان را درجاي ديگر ھزينه ميكنند .
وي با اشاره به اظھارات جعفري مدير شركت افزود :ايشان در فرمانداري گفته كه من با  60ميليارد بدھي ديگر قادر به چرخاندن كارخانه نيستم .
وي متعھد شد كه به اتفاق نمايندگاني از كارگران شوراي اسالمي كارخانه و تني چند مسئولين شركت تا چھارشنبه  25آذرماه به دفتر وزارت در تھران
مراجعه و تكليف كلي كارخانه را مشخص سازد .
سھام شركت آونگان پس از بحث خصوصيسازي و اجراي اصل 44توسط مجتبي جعفري خريداري شد اما به دليل سو مديريت و ناتواني در پرداخت
مطالبات معوقه و حقوق كارگران ،سال گذشته اين شركت با رأي مديران ارشد استان در استانداري و فرمانداري مديريت شركت به غالم عباس جعفري
)پدرمالك قبلي ) واگذار شد اما تغيير مديريت نيز در حل مشكالت و بحران كارگري تأثيري نگذاشت و كارگران قراردادي و رسمي اين شركت براي
ششمين ماه متوالي ھنوز حتي حقوق خود را دريافت نكردهاند .اين كارگران ھفته گذشته نيز دست به اعتصاب غذا زدند.
شماری از کارگران مجتمع صنعتی فوالد مالﯾر در مقابل فرمانداری تجمع کردند
صبح امروز  150نفر از کارگران شھرک صنعتی فوالد و مجتمع فوالد آلياژ مالﯾر در اعتراض به تعويق چند ماه حقوق خود ،مقابل فرمانداری و بانک تجارت
مالﯾر تجمع کردند .به گزارش خبرگزاری اﯾلنا ،اﯾن کارگران می گوﯾند بانک تجارت  5ميليارد تومان به شرکت فوالد مالﯾر بدھکار است و قرار بوده بدستور
استاندار و مدﯾرﯾت بانک تجارت استان ،ﯾک ميليارد تومان آن را بصورت الحساب به اﯾن شرکت بپردازد اما از اﯾنکار خودداری می کند.شرکت صنعتی فوالد
و مجتمع فوالد آلياژ مالﯾر  450کارگر دارد .کارگران با قول فرماندار مالﯾر برای رسيدگی ھرچه سرﯾع تر به مشکل آنھا ،به تجمع خود پاﯾان دادند.
روند بيكاري كارگران در عسلويه شتاب گرفت
با پايان اجراي پروژهھاي قبلي در عسلويه و روند كند پروژهھاي جديد ،روند بيكاري كارگران در اين منطقه شتاب گرفته است و ھر روز شاھد بيكاري
تعدادي ديگر از آنھا ھستيم كه با اميد و آرزو ،براي تامين زندگي خود به اين منطقه آمده و براي سالھا حضور در اين منطقه برنامهريزي كردهاند اما اكنون
چارهاي جز ترك اين محل ندارند .
ھماكنون اجراي فازھاي  7 ،6و  8و نيز فازھاي  9و 10به مراحل پاياني رسيده و فازھاي جديد نيز ھنوز وارد مراحل اصلي كار نشدهاند و تحريمھاي
بينالمللي ,موجب شده كه تعداد كارگران مشغول در عسلويه به كمترين حد خود طي يك دھه اخير برسد .
اين در حاليست كه تحريمھا ،روند اجراي پروژهھاي قبلي را ھم كندتر كرده است به طوريكه فازھاي  6تا  ،10اگرچه سال گذشته افتتاح شدهاند ،اما
افتتاح آنھا كاري تبليغاتي بوده و ھنوز به مرحله بھرهبرداري كامل نرسيدهاند .براساس آمار موجود ،پيشرفت سكوھاي دريايي فازھاي  9و  10فقط 67
درصد و در بخش حفاري ،فقط  58درصد بوده است .اين آمار كلي ،به صورت تفكيكي نشان ميدھد كه پيشرفت پروژه در فاز  10كمتر از فاز  9بوده و به
عنوان مثال پيشرفت بخش عمليات حفاري  48درصد بوده است .اين درحاليست كه اين پروژه ماھھا پيش با حضور مقامات دولت افتتاح شده و طبيعتا در
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حال حاضر بايد به مرحله  100درصد پيشرفت فيزيكي ميرسيد .فازھاي  6و  7و  8ميدان گازي پارس جنوبي ھم كمتر از  98درصد پيشرفت دارند و اين
درحاليست كه از افتتاح رسمي آنھا بيش از  14ماه سپري ميشود .گزارش خبرنگار ما حاكيست كاھش فعاليت و رونق پروژهھاي جديد در عسلويه و
تكميل فازھاي قبلي ،موجب كاھش تعداد كارگران شاغل در اين منطقه و در نتيجه شتاب گرفتن روند بيكاري كارگران شده است.
تجمع اعتراضي كارگران تخليه بار در بوشھر
حق العمل كاران و كارگران تخليه و بارگيرى بوشھر در مقابل اداره گمرگ در استان بوشھر تجمع اعتراضى برگزار كردند .
معترضين گفتند  :مدتى است که بازرسان گمرک بهصورت مدام به استان بوشھر مى آيند و با بازرسيھاى تکرارى خود جلو کار و فعاليت ما را مى گيرند.
تجمع اعتراضي رانندگان تاکسي در كيش
به دنبال کاھش سھميه سوخت خودروھا  ,رانندگان تاکسي بي سيم جزيره کيش اعتراض خود نسبت به اين كاھش سھميه را با برپايي تجمعي ابراز
داشتند .
بنا برخبردريافتي اين رانندگان با تجمع اعتراضي در مقابل سازمان منطقه آزاد كيش نسبت به کاھش سھميه سوخت خود از ششصد و پنجاه ليتر به
پانصد ليتر در ماه اعتراض کردند .
الزم به ذكر است كه در جزيره کيش حدود پانصد تاکسي بي سيم فعاليت مي کنند و نقش مھمي در جابجايي مسافران داخلي و خارجي در اين جزيره
دارند.
تظاھرات اعتراضی کارگران مخابرات راه دور در سخنرانی احمدی نژاد
داستان دو سال مبارزه مستمر کارگران مخابرات راه دور شيراز را کمتر کسی نمی داند .کمتر ھفته ای است که از اعتراض اﯾن کارگران و تظاھرات و
اجتماعات اعتراضی آنان ،از تعوﯾق چندﯾن ماھه حقوق آنان ،از خودکشی چند کارگر کارخانه ،از وضعيت رقت بار گرسنگی و آوارگی و فاجعه معيشت چند
صد کارگر اﯾن مرکز گزارشی در ساﯾت ھای مختلف منتشر نشده باشد .با ھمه اﯾن ھا و با وجود تمامی اﯾن مبارزه ھا و خودکشی ھا و شکاﯾت ھا
کماکان چندﯾن ماه است که کارگران از گرسنگی مفرط و مزمن و کشنده رنج می کشند ،خانواده ھای آن ھا در آتش فقر و نداری و بدبختی می سوزند
و بازھم ھيچ رﯾالی دستمزد به آنان پرداخت نمی شود .آخرﯾن اجتماع اعتراضی کارگران ھمزمان با مسافرت احمدی نژاد به شيراز روی داده است500 .
کارگر دست در دست ھم به سوی ورزشگاه حافظيه شيراز محل سخنرانی احمدی نژاد حرکت می کنند .آنان در مقابل ورزشگاه تظاھرات می کنند .با
زبانی خشمگين و دلی ماالمال از قھر و نفرت بر سر دولتيان سرماﯾه و شخص رئيس جمھوری فرﯾاد می زنند که » ھيچ نانی در سفره ندارﯾم« .بر روی
پالکاردھا می نوﯾسند که » وعده ھا چه شد؟« .تکليف دستمزدھای پرداخت نشده و نان شب ما چه می شود؟ کارگران فرﯾاد سر می دھند که 23
ميليارد تومانی که به نام حقوق ما به سرماﯾه داران داده شد به کجا رفت و چرا ھيچ رﯾالی به ھيچ کدام ما نرسيد؟ کارگران تظاھرات اعتراضی خود را
ادامه دادند و متوليان حرﯾم استثمار و قدرت و جناﯾت سرماﯾه ھيچ توجھی به حرف ھای آنان نکردند.
جمعی از کارگران کارخانه فرنخ ومه نخ قزوﯾن پيش از ظھر ديروز ﯾکی از مسيرھای اطراف محل کار خود را برای مدتی مسدود کردند.
عيدعلی کرﯾمی دبير اجراﯾی خانه کارگر قزوﯾن در گفتوگو با اﯾلنا گفت :اﯾن اقدام در اعتراض به دو ماه و نيم مطالبات معوقه و نبود مواد اوليه صورت
گرفت.
به گفته اﯾن فعال کارگری حداقل نيمی از جمعيت  700نفری کارگران فرنخ و مه نخ در اﯾن تجمع حضور داشتند.
وی افزود :کارگران که تجمع کرده بودند پس از نيم ساعت به دنبال پادرميانی برخی مسووالن به تجمع خود پاﯾان دادند.
کارخانه نساجی فرنخ و مه نخ ﯾکی از واحدھای توليدی بحرانزده استان قزوﯾن است که کارگران چھار سال پيش نيز پس از چند مرتبه تجمع در استان
به نھاد رﯾاستجمھوری در تھران مراجعه کردند.
اين كارخانه در گذشته يكي از واحدھاي موفق توليدي صنعت نساجي ايران تلقي ميشد.
تجمع كارگران يك كارخانه خصوصيشده 8 »:ماه ماه است حقوق نگرفتهايم«
كارگران كارخانه گوشت زياران در اعتراض به آنچه عدم پرداخت حقوق ھشت ماه گذشته مي خواندند ،امروز جلوي سازمان خصوصي سازي تجمع
كردند.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران)ايسنا( ،اين عده كه حدود  150نفر بودند ،در حالي به عدم دريافت حقوق خود معترض بودند
كه اين كارخانه از اول مرداد ماه سال  1385توسط سازمان خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار شده است.
ناصر خدادادي ،مدير امور اداري كارخانه كه در ميان تجمع كنندگان بود ،به خبرنگار ما گفت :از ارديبھشت ماه سال جاري مديران كارخانه در محل كار خود
حاضر نشدهاند و كارخانه را با بيش از سه ميليارد تومان بدھي به حال خود رھا كرده اند.
وي با بيان اينكه پس از واگذاري كارخانه به بخش خصوصي ،مشكالت مديريت باعث شد توليد به سمت تعطيلي برود ،افزود :از اول مرداد ماه امسال
كارخانه تعطيل شده و آب و برق و گاز كارخانه قطع شدهاست.
او ادامه داد :در حال حاضر كارخانه  260كارگر دارد كه 140نفر آنھا قراردادياند و بقيه به صورت رسمي استخدام ھستند.
كارخانه گوشت زياران در  45كيلومتري شھرستان قزوين واقع شده و از بزرگترين كشتارگاهھاي كشور است.
در ھمين زمينه يكي از مسووالن سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه مسووليت اداره كارخانهھا و شركتھا پس از واگذاري به بخش خصوصي با
مسووالن جديد آن است ،گفت :سازمان خصوصي سازي مسووليتي درباره شركت گوشت زياران و شركتھاي مشابه ندارد.
او به خبرنگار ايسنا گفت :متاسفانه چنين مشكالتي پس از خصوصي سازي برخي شركت ھا ايجاد شده كه بايد با تالش مديران آنھا حل و فصل شود.
كارگران زياران با وعده دريافت حقوق به تھران بازگشتند
عيد علی ميرکرﯾمی ،دبير اجرايي خانه كارگر قزوين گفت :كارگران گوشت زياران ھفته گذشته با وعده دريافت  2ماه حقوق به تجمع چند ساعته خود در
مقابل سازمان خصوصيسازي پايان دادند و از تھران به خانهھاي خود بازگشتند.
گروھي از كارگران كشتارگاه صنعتي تعطيل شده زياران چھارشنبه گذشته به منظور پيگيري مطالبات خود از قزوين به تھران آمدند و در مقابل سازمان
خصوصيسازي تجمع كردند.
عيد علی ميرکرﯾمی در گفتگو با خبرگزاری کار اﯾران)اﯾلنا( گفت :كارگران كه با سه دستگاه اتوبوس به تھران آمده بودند ،پس از چند ساعت تجمع در
مقابل سازمان خصوصيسازي با وعده پرداخت  2ماه حقوق معوقه به قزوين بازگشتند.
اين فعال كارگري افزود :كارگران در حال حاضر منتظر پرداخت حقوق وعده داده شده و بازگشايي كارخانه ھستند.
ھرچند دبير اجرايي خانه كارگر قزوين از وعده مسووالن سازمان خصوصيسازي به كارگران تجمعكننده مبني بر بازپسگيري كارخانه و بازگشايي دوباره
آن خبر ميدھد ،اما برخي اخبار منتشر شده از اعالم بيطرفي اين سازمان در رابطه با تعطيلي كشتارگاه صنعتي زياران حكايت دارد.
كشتارگاه صنعتي زياران قزوين با بيش از  250كارگر در سال  85به بخش خصوصي واگذار شد كه به دليل بيتجربگي و ناتواني مديريت خصوصي ،اين
كشتارگاه از چندي پيش تعطيل شد.
كارگران كشتارگاه از بيش از تعطيل شدن محل كار خود  9ماه مطالبات معوقه طلبكار ھستند.
به گفته كريمي براساس مصوبه كميسيون كارگري قزوين ،قرار است اين كارخانه تعطيل و تمامي كارگران آن به بيمه بيكاري معرفي شوند.
نيمي از كارگران كشتارگاه زياران را كارگران قراردادي تشكيل ميدھند.
به گفته كريمي ،تعطيلي اين كشتارگاه حتي بر فعاليت دامپروران كه براي كشتار ،دام پرورش ميدادند را نيز تحت تاثير قرار داده است.
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كارگران شركت نقش ايران در مقابل استانداري قزوين تجمع اعتراضي برپاكردند
بنا برخبر دريافتي كارگران معترض شركت نقش ايران درمقابل استانداري قزوين تجمع اعتراضي برپاكرده و خواھان پرداخت حقوق معوقه,عيدي و بن
كارگري خود شدند .
يکي ازکارگران اين شرکت گفت :سيزده ماه است )ھشت ماه امسال وپنج ماه پارسال )حقوق نگرفته ايم  ,عيدي وپاداش پارسال وبن چھارسال اخيرما
نيزپرداخت نشده است .
به گفته كارگران شركت نقش ايران ,سيد ناصرصادقي مديرعامل شرکت به اين واحد توليدي توجھي ندارد وازکارگران خواسته درشرکت حضورپيدا نکنند .
الزم به ذكر است كه تا سال ھفتاد اين شرکت بيش ازھزارنفرنيروداشت ولي به مرور و ازسال ھشتاد و دو که اين واحد توليدي به بخش خصوصي
واگذارشد تعداد کارگران اين شرکت به ھشتاد و ھفت نفرکاھش يافت .
کارگران اين شرکت ھمچنين تھديد کردند درصورتيکه دراستان به مشکالت ما رسيدگي نشود به تھران رفته ودرمقابل دفتررياست جمھوري ومجلس
تجمع خواھيم کرد .
شرکت نقش ايران درفلکه دوم شھرصنعتي البرزقراردارد ودرزمينه توليد فرش موکت ونخ فعاليت ميكند  ,اين شركت جمعا يکصد نفرکارگردارد که سيزده
نفرازآنان بازنشسته و ھشتاد وھفت نفررسمي وبيش ازھجده سال سابقه کاردارند.
تظاھرات اعتراضی کارگران کنف گيالن و کنف کار
در باره وضعيت کار و زندگی و مبارزه کارگران کارخانه ھای کنف استان گيالن قبال ً گزارش ھای نسبتاً مشروحی توسط فعاالن ضدسرماﯾه داری اﯾن
استان تھيه شده و در ھمين ساﯾت و خبرنامه اﯾنترنتی آن انتشار ﯾافته است 5 .سال از تارﯾخ سرگردانی ،آوارگی و گرسنگی مرگبار توده ھای کارگر اﯾن
صناﯾع می گذرد و در طول اﯾن  5سال ھر روز وضع کارگران از روز پيش بدتر و دردناک تر و کشنده تر شده است .شمار زﯾادی از آنان در ھمه اﯾن مدت
بيکار مانده اند و به رغم تالش بسيار برای ﯾافتن کار در ھيچ کجا موفق به ﯾافتن ھيچ کاری نشده اند .گزارش ھا حاکی است که در اﯾن  5سال ،حداقل
سه تن از کارگران سرگردان و گرسنه و بيکار زﯾر فشار درد و رنج و مصائب غيرقابل تحمل دامنگير خانواده خوﯾش دست به خودکشی زده و مرگ را به
عنوان تنھا راه نجات از اﯾن وضعيت انتخاب کرده اند .اﯾن وضع ادامه دارد و کارگران نيز ھمچنان به اعتراض خوﯾش ادامه می دھند ،شکلی از اعتراض و
مبارزه که بی نتيجه بودن خود را سال ھا است در سراسر اﯾن مملکت و در تمامی مراکز کار و توليد به نماﯾش نھاده است .امروز ھر کارگری مثل روز
روشن می داند که صرف تشکيل اجتماع و تحصن و سر دادن فرﯾاد در مقابل کاخ ھای سر به فلک کشيده قدرت و زور و زورگوﯾی نظام کارگرکش سرماﯾه
داری ره به ھيچ کجا نمی برد .طبقه سرماﯾه دار و دولت سرماﯾه داری اﯾران قدرت دارند و اﯾن قدرت را با دنياﯾی از درندگی و خونرﯾزی به کارگران تحميل
می کنند .سرماﯾه داران و دولت سرماﯾه ھمه قدرت خوﯾش را از سرماﯾه دارند ،سرماﯾه ای که رﯾال به رﯾال آن محصول کار و استثمار توده ھای کارگر
است .در مقابل طبقه سرماﯾه دار و دولتش ،طبقه کارگر ھم از قدرتی عظيم ،الﯾزال ،دگرگون کننده و تارﯾخ ساز برخوردار است اما به کارگيری اﯾن قدرت،
نيازمند آگاھی ،اتحاد ،اراده ،سازمانيابی ،افق روشن پيکار و عزم محکم برای تغيير وضعيت موجود است .اگر کارگران نمی خواھند محکوم ھميشگی
گرسنگی و فقر و مرگ در درون جھنم گند و خون استثمار و ستم و بربرﯾت سرماﯾه داری باشند باﯾد اﯾن قدرت را به کار گيرند و راه اعمال آن را بياموزند.
اﯾن قدرت در داد و فرﯾادھای التماس آميز  100تا و  200تا کارگر در اﯾن ﯾا آن شرکت نيست .اﯾن قدرت در اتحاد ھر چه محکم تر توده ھای طبقه کارگر،
سازمانيابی شوراﯾی و ضدسرماﯾه داری و ھر چه سراسری تر کارگران ،افراشتن پرچم مطالبات پاﯾه ای ضدسرماﯾه داری در پيشاپيش اﯾن پيکار ،پيش
کشيدن افق رھاﯾی از شر استثمار و حاکميت سرماﯾه و برپاﯾی جھانی نو بر وﯾرانه ھای نظم موجود است .انجام اﯾن کارھا سخت است اما سخت تر از
آن تحمل وضعيتی است که سرماﯾه داری بر ما تحميل کرده است و تحميل می کند و در آﯾنده بازھم بيشتر تحميل خواھد کرد .کارگران ھر دو کارخانه
کنف کار و کنف گيالن در تمامی  5سال اخير بی وقفه مبارزه و اعتراض کرده اند .در ھمين روز  23آذر ھم ﯾک بار دﯾگر تظاھرات اعتراضی خود را تکرار
کردند .اما آنان ھمچون ھمه بخش ھای دﯾگر توده ھای طبقه خوﯾش ھنوز واقعيت مبارزه طبقاتی و دستيابی به ساز و کار و سالح مبارزه طبقاتی عليه
سرماﯾه را به جرﯾان جاری زندگی و اعتراض خود تبدﯾل نکرده اند .تا زمانی که چنين است وضع زندگی آنان نيز به ھمين منوال است که می بينيم.
کارخانه نساجی پارس اﯾران
 کارخانه نساجی پارس اﯾران ) پارس نيت سابق ( در کيلومتر  5جاده رشت  -الکان واقع است . اﯾن کارخانه پس از بحران برف سال  83تعطيل شد و کارگران آن به بھانه اﯾن بليه طبيعی به اداره کار معرفی شدند تا بيمه بيکاری درﯾافت کنند .اﯾنبخش خصوصی است .
کارخانه متعلق به
"  -افراشته" ،کارفرما و سھامدار کارخانه ،بارھا از بازگشت کارگران پس از اتمام مدت درﯾافت بيمه بيکاری ممانعت کرده و در طول اﯾن مدت
کارخانه را فروخته است .فرزندان و ھمسر افراشته از سھامداران کارخانه ھستند.
دستگاه ھای بافندگی
 افراشته بارھا به بھانه ورشکستگی اقدام به درﯾافت وام ھای ميلياردی از بانک ھای ملت ،صنعت و معدن و ملی کرده و آن ھا را در حوزه ھایگذاری کرده است.
دﯾگر سرماﯾه
 وی اﯾن وام ھای درﯾافتی را در کارخانه ھای گلتافت شھر صنعتی رشت ،نساجی آمل  ،آلومينيم سازی اراک سرماﯾه گذاری کرده و از پرداختکارگران  -مفاصا حساب بازنشستگی کارگران بازنشسته  -سرباز زده است.
مطالبات معوقه
 افراشته ضدکارگر سالن ھای خالی از ماشين آالت مانند سالن انبار ،تاسيسات گرد باف ،مقدمات راست باف و گلدوزی را به عنوان انبار به شرکتو مبل برنز کراﯾه داده است.
ھای دخانيات
 کارگران در طول اﯾن مدت بارھا دست به تجمع و بستن جاده رشت الکان زده و ﯾا در مقابل استانداری تجمع کرده اند که تمامی اﯾن اجتماعات ﯾاسرکوب شده ﯾا با وعده ھای تو خالی منحل شده اند .گزارش اﯾن مبارزات در ساﯾت کميته ھماھنگی و ساﯾر رسانه ھای خبری انعکاس ﯾافته است .
 آخرﯾن حرکت کارگران بازنشسته برای گرفتن مطالبات خود به اﯾن صورت بود که در شھرﯾور  88با جلوگيری از خروج کاالی فروخته شده توسط مبلبرنز از درب کارخانه خواستار حضور افراشته شدند که با آن ھا تسوﯾه حساب کند و مطالبات معوقه  -مفاصا حساب بازنشستگی  -را بپردازد.
 مالک مبل برنز از کارگران شکاﯾت کرد و از پاسگاه نيروی انتظامی الکان ماموران و اطالعات بر سر کارگران رﯾختند و در نھاﯾت پيرو شکاﯾت مبلبرنز کارگران به دادگاه رشت احضار شدند که در نتيجه آن ھا – کارگران – در دادگاه سرماﯾه محکوم شدند و دستشان از ھمه جا کوتاه گردﯾد.
 بر اثر پافشاری  57تن از کارگران در سوم شھرﯾور امسال ،افراشته حاضر شد بخشی از مطالبات کارگران را به طورمشروط بابت مفاصاحساب بازنشستگی را بپردازد.
 افراشته به ھر ﯾک از اﯾن کارگران مبلغ  000/500/1تومان ) ﯾک و نيم ميليون تومان( پرداخت کرد و از آن ھا تعھد شفاھی گرفت که  -1در مقابلکارخانه نساجی پارس اﯾران تجمع نکنند  -2برای شخص وی مزاحمت اﯾجاد نکنند - 3در ھنگام راه اندازی کارخانه گلتافت واقع در شعر صنعتی
باقی مانده طلب آن ھا را پس از درﯾافت باقی وام به آن ھا بپردازد.
رشت اخالل به وجود نياوردند تا
 کارگران می گوﯾند ھيچ اطمينانی به قول اﯾن روباه مکار ندارند اما ناچار به دادن قول شفاھی شده اند کارگران بازنشسته به طور متوسط از سه و نيم ميليون تا  5ميليون تومان طلبکار ھستند که تا کنون فقط ھمين ﯾک و نيم ميليون تومان را درﯾافتکرده اند.
 افراشته می گوﯾد از وام ﯾک ميلياردی فقط  ) 150صدو پنجاه )ميليون تومان گرفته است که حدود  ) 5/85ھشتاد و پنج و نيم( ميليون آن بين کارگراناست.
تقسيم شده
 گفتنی است که کارگران از ميزان وام پرداختی اداره صناﯾع به افراشته اطالعی ندارند .در حال حاضر در داخل کارخانه  8کارگر دﯾگر حضور دارند کهبيشترشان نگھبان و قراردادی ھستند و فقط  3نفر آن ھا بيش از  20سال سابقه استخدامی دارند که در انتظار بازنشستگی به سر می برند.
گروھی از فعاالن ضدسرماﯾه داری گيالن
کارخانه دستکش گيالن
کارخانه دستکش گيالن درحدود  20کيلومتری جاده رشت -تھران قراردارد .در حال حاضر اﯾن کارخانه متعلق به فردی به نام "پناھی" است .اﯾن کارخانه
قبل از انقالب 57توسط سرماﯾه داران انگليسی و اﯾرانی راه اندازی شد که انگليسی ھا بيشترﯾن سھام کارخانه را در اختيار داشتند و حتی
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مھندسان کارخانه انگليسی بودند .ماشين آالت کارخانه انگليسی است و مواد اوليه آن  -التکس  -از مالزی وارد می شود .پس از انقالب ،کارخانه در
مالکيت دولت و زﯾرنظارت اداره صناﯾع قرار گرفت .اداره صناﯾع سھام کارخانه را به مدﯾرﯾت و کارگران فروخت.
در اﯾن مدت ،مدﯾرﯾت با ترفندھای مختلف و با سوء استفاده از مشکالت کارگران مانند بيماری فرزندان ﯾا ھزﯾنه ازدواج آنان سھام کارگران را از آن ھا
خرﯾد .حتی زمانی که کارگران سھامدار به سازمان بورس برای فروش سھام خود مراجعه می کردند با کار شکنی مدﯾرﯾت و کارگزاران سازمان بورس
مواجه می شدند و به اﯾن ترتيب ناچار به فروش سھام خود به مدﯾرﯾت شدند .اکنون فقط چند نفر از کارگران دارای سھام ھستند.
در گذشته تعداد کارگران کارخانه بيش از  270نفر بود .اما ھم اکنون اﯾن تعداد به  60نفر رسيده است که با پرسنل دفتر مرکزی جمعاَ  70نفر می
شوند .اکثر کارگران با قرارداد موقت کار می کنند و تعداد انگشت شماری ) 9نفر( در استخدام دائم ھستند .الزم به ذکر است بيشترﯾن تعداد کارگران زن
)حدود  30نفر( در واحد بسته بندی مشغول به کار ھستند .پس از رﯾزش برف سنگين  83کانتين کارخانه بسته شد و از صبحانه و نھار و شام خبری
نيست .کارگران در دو شيفت کار می کنند وھر شيفت  12ساعت است .بابت اﯾن اضافه کاری  ،پول اندکی به کارگران می پردازند .کارخانه دارای
سروﯾس اﯾاب و ذھاب است .در طول اﯾن مدت با اخراج کارگران شدت کار آنان افزاﯾش ﯾافته است.
کارخانه شامل قسمت ھای آزماﯾشگاه ،بسته بندی  ،واحد پخت التکس -انبارمواد اوليه  -انبار محصوالت ،واحد خشک کن و واحد پودر پنبه
است .سخت ترﯾن قسمت ھای کار ،واحد آزماﯾشگاه و قسمت پخت التکس و آماده کردن مواد است .الزم به ذکر است که به رغم شيمياﯾی بودن مواد
اوليه ،مسائل اﯾمنی و بھداشت محيط کار رعاﯾت نمی شود .در واحدھای پودر پنبه ،آزماﯾشگاه و خشک کن دستکش ھا به علت خرابی دستگاه ھای
تھوﯾه فضا کامال آلوده به گرد و غبار و گازھای آمونياک و کلر است .اکثر کارگران بازنشسته کارخانه که در قسمت ھای آزماﯾشگاه ،پودر پنبه و خشک کن
کار می کرده اند به علت بيماری ھای رﯾوی  ،تنگی نفس  ،آسم  ،رماتيسم پس از بازنشستگی عمر زﯾادی نمی کنند .نبود فضای سالم  ،فراھم
نبودن کفش کار و لباس کار فصلی ) زمستانی و تابستانی )و نداشتن ماسک ھای قابل استفاده قادر به جذب آلودگی ھای محيط کار از
مشکالت اوليه کارگران است .دﯾگر نکات قابل ذکر در مورد اﯾن کارخانه عبارتند از:
کارفرما با کم کردن تعداد کارگران قسمت تصفيه خانه و فاضالب کارخانه و رعاﯾت نکردن استاندارد آلودگی ھای پساب صنعتی و شيراب ھای آن باعثآلودگی ھای فلزات سنگين در زمين ھای زراعی اطراف و آب آشاميدنی و آب رودخانه مورد مصرف روستاﯾيان اطراف کارخانه تا کيلومترھا شده است .
 اداره محيط زﯾست رشت به علت زد و بندی که با کارفرما دارد اﯾن معضل محيط زﯾستی را نادﯾده گرفته است . در کارخانه فردی مزدور سرماﯾه به نام مھندس رضا نجفی ھست که ماھيتی کامال ضدکارگری دارد و به قول ﯾکی ازکارگران سگ زنجيری پناھیھمواره به تندی با کارگران برخورد می کند و در باال بردن شدت استثمار کارگران نقش مھمی دارد .
است .اﯾن فرد
 قبال شوراﯾی فرماﯾشی و چاکرمنش در کارخانه وجود داشت که وظيفه اش نه حماﯾت از منافع کارگران بلکه دفاع از منافع سرماﯾه داروکارفرما بود .اﯾنشورا اکنون منحل شده است .
به اصطالح
 اکثر کارگران از روستاھای اطراف کارخانه مانند سراوان  ،سنگر  ،شاقاجی و امام زاده ھاشم ﯾا از خود رشت ھستند . کارفرما بارھا ميلياردھا تومان وام طرح توسعه از بانک ھای مختلف استان گيالن درﯾافت کرده اما به جای توسعه اقدام به اخراج کارگران کرده است .اوميلياردی را در خارج اﯾران و به طور خاص در کشور کانادا سرماﯾه گذاری کرده است.
اﯾن وام ھای
کارگران سد سيمره اﯾالم از شش ماه قبل حقوق نگرفته اند
خبرگزاری مھر :کارگران سد سيمره واقع در شھرستان دره شھر از توابع استان اﯾالم شش ماه است که حقوق نگرفته اند در حالی که افراد اﯾن منطقه
منبع درآمد دﯾگری ندارند و در حال حاضر زندگی آنھا دچار مشکالت فراوان شده است.
به گزارش خبرنگار مھر در اﯾالم ،سد سيمره به عنوان بزرگترﯾن پروژه سد سازی در استان اﯾالم و ﯾکی از مھمترﯾن پروژھای اشتغالزاﯾی در اﯾن استان
است .رودخانه سيمره ،سر شاخه اصلی رود کرخه است که طرح سد و نيروگاه سيمره بر روی اﯾن رودخانه در حد فاصل استانھای اﯾالم و لرستان و در
 40کيلومتری شمال غربی شھرستان دره شھر در حال اجراست.
ﯾکی از مشکالتی که برای کارگران اﯾن سد به وجود آمده ،اﯾن است که شش ماه حقوق نگرفته اند و اﯾن برای کسی تنھا منبع درآمد خود را از طرﯾق
کار در اﯾن سد تامين می کند ،بسيار دشوار است.
ﯾکی از کارگران سد سيمره در گفتگو با خبرنگار مھر در اﯾالم اظھار داشت :من چھار فرزند دارم که ھمگی آنھا بيکار ھستند و خود نيز در اﯾن سد
مشغول به فعاليت ھستنم ولی  6ماه است حقوق نگرفته ام و تامين مخارج زندگی برای من خيلی مشکل شده است.
کرﯾمی گفت :در حال حاضر برای تامين مخارج زندگی خود ناچار به قرض گرفتن از اقوام شده ام و شب وقتی به خانه می روم شرمنده خانواده خود
ھستنم.
ﯾکی از رانندگان سد نيز گفت :من ماھی  350ھزار تومان حقوق می گيرم و سه فرزند دارم ولی اکنون  6ماه است که حقوق نگرفته ام.
عليرضا ".س" گفت :دخترم کالس اولی است و از من کيف و لباس خواسته ولی به دليل اﯾنکه حقوق نگرفته بودم نتوانستم برای او چيزی بخرم.
وی افزود :ھيچ کاری دﯾگری در اﯾن منطقه نيست و مجبورﯾم در اﯾن سد کار کنيم .بيشتر اوقات ھر سه ماه حقوق می گرفتيم ولی در حال حاضر  6ماه
است حقوق نگرفته اﯾم و سيلی صورتمان را سرخ کرده اﯾم.
بيشتر کارگران سد سيمره نسبت به اﯾن مسئله با مشکل مواجه شده اند و در حال حاضر به دليل نيود شغل دﯾگر در منطقه مجبور به کار کردن ھستند
و معلوم نيست کی حقوق می گيرند.
اغلب کارگران جزء شاغل در سد بومی ھستند در حاليکه متخصصان و مھندسان به کارگيری شده در سد اغلب غيربومی و حتی خارجی اند که پيش از
اﯾن مھر در گزارش مفصلی به آن پرداخت.
چھار كارگر در معدن “راور” كرمان در اثر گازگرفتگي جان خود را از دست دادند
اين حادثه در حالي اتفاق ميافتد كه ھفته قبل نيز در معدن پابدانا كه نزديك به ھزار نفر كارگر در واحدھاي مختلف آن مشغول به كارند دو نفر از كارگران
كشته و مجروح شدند .
ايلنا:چھار نفر از كارگران معدن  500نفري ھجتك از معادن ذغالسنگ كرمان شب گذشته در اثر گازگرفتگي ناشي از عدم رعايت اصول ايمني معدن
ھجتك راور كرمان جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرنگار ايلنا،اين حادثه در حالي اتفاق ميافتد كه ھفته قبل نيز در معدن پابدانا كه نزديك به ھزار نفر كارگر در واحدھاي مختلف آن مشغول به
كارند دو نفر از كارگران كشته و مجروح شدند.
مسئولين دولتي نسبت به اين رفع مشكالت موجود به ويژه تامين لوازم ايمني و آموزش كارگران اقدام ننمودهاند.
اين گزارش حاكي است خانوادهھا و بازماندگان آنان عليرغم تجمع خانوادهھاي آنان در محل دفتر ذغالسنگ يا دفاتر استانداري و اداره كار ھنوز موفق
به دريافت ديون خود نشدهاند.
مسئوالن آخرين بار قول قطعي داده بودند تا آبان ماه گذشته مطالبات آنان را پرداخت نمايند ولي متاسفانه ھنوز خانوادهھا به خانه كارگر مراجعه و اظھار
ميدارند موفق به دريافت حقوق خود نشدهاند.
تھديد کارگران لوله سازي ماھشھر به تجمع
بنا بر خبر رسيده كارگران شركت لوله سازي ماھشھر كه يكي از بزرگترين شركت ھاي لوله سازي خاورميانه است حدود  2ماه است كه حقوق نگرفته
اند .بيشتر اين كارگران قراردادي مي باشند .آنھا استاندار را تھديد كرده اند كه در صورت عدم رسيدگي به وضعيت معيشتي ,اقدام به يك تجمع
اعتراضي خواھند كرد .
تجمع  300متقاضي کار در گچساران
روز چھارشنبه  11آذرماه حدود 300نفر از متقاضيان کاردر شرکت نفت و گاز گچساراناعتراض به شيوه جذب نيرو در اين شرکت تجمع کردند.
بنا به گفته آنان تعداد زيادي از جذب شدگان از دوستان و بستگان مديران شركت نفت و يا نيروھاي غير بومي ھستند.
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اعتراض كارگران قديمي شاھو كردستان به عملكرد سازمان تامين اجتماعي
آژانس ايران خبر ١٣٨٨/٩/١٠ -بدنبال کارشکنی سازمان تامين اجتماعی استانکردستان برای بازنشسته کردن  16کارگر قدﯾمی شاھو ،اﯾن کارگران روز
نھم آذر ماه  88با مراجعه به سازمان تامين اجتماعی در تھران  ,اعتراض خود را به عملکرد سازمان تامين اجتماعی استان کردستان اعالم کردند.
در پی اﯾن اعتراض جلسه ای با شرکت دو نفر از نماﯾندگان اﯾن کارگران با ﯾکی از کارشناسان سازمان تامين اجتماعی تشکيل شد .در اﯾن جلسه
نماﯾندگان کارگران شاھو مستندات خود را در باره کارشکنی سازمان تامين اجتماعی استان کردستان ارائه کردند و نھاﯾتا قرار شد ﯾک گروه از
کارشناسان سازمان تامين اجتماعی نظر خود را در اﯾن رابطه به سازمان تامين اجتماعی استان کردستان
اعالم کنند.
الزم به ﯾاد آوری است بدنبال تغيير ساختار در کارخانه شاھو و تبدﯾل آن به کارخانه توليد نوشابه )اﯾستک(که از  1/4/88با نام کارخانه خورشيد زرﯾبار
فعاليت توليدی خود را شروع کرده است شراﯾط کار کارگران در اﯾن کارخانه بشدت سخت شده است و کارگران اﯾن کارخانه در طول تابستان مجبور به کار
تا  16ساعت در روز بوده اند و طبق قراردادی که کارفرما با اﯾن کارگران منعقد کرده است آنان متعھد شده اند ھر زمان که توليد بود کار کنند و ھر زمان
که نيازی به توليد نبود بدون درﯾافت دستمزد کار را تعطيل کنند.بنا بر اظھار کارگران قدﯾمی شاھو با توجه به اﯾنکه پس از تغيير ساختار در کارخانه شاھو
و شروع توليد در کارخانه جدﯾد ،کارفرما اقدام به استخدام  160کارگر جوان کرده و آنان را در بدترﯾن شراﯾط و با نصب دوربين در کارخانه وادار به کار بی
وقفه  12ساعته و  16ساعته ميکند آنان دﯾگر با سن و سالی که دارند قادر به کار نيستند و به ھمين دليل با استفاده از مقررات بازنشستگی پيش از
موعد و طبق روالی که  130نفر از ھمکاران آنان بازنشسته شده اند خواھان بازنشستگی خود ھستند و کارفرما نيز با اﯾن خواست موافقت کرده است.
اما سازمان تامين اجتماعی استان کردستان به بھانه اﯾنکه کارخانه شاھو دﯾگر وجود ندارد ،در اﯾن رابطه دست به کارشکنی زده است .اﯾن درحالی
است که ھنوز پروانه بھره برداری کارخانه شاھو باطل نشده و تاکنون بيمه ھای  16کارگر قدﯾمی با نام کارخانه شاھو به حساب سازمان تامين
اجتماعی وارﯾز شده است.
الزم به ﯾاد آوری است در حال حاضر کارخانه خورشيد زرﯾبار به دليل عدم توليد تعطيل شده است و  160کارگر آن بدون دستمزد بيکار شده اند و کارفرما
با قراردادی که با اﯾن کارگران منعقد کرده است ھر زمان که خود بخواھد دوباره آنان را به کار فرا خواھد خواند.
حماﯾت کارگران ميدان بارسنندج از فراخوان مالی کارگران نيشکر ھفت تپه!
ما 16نفر از کارگران ميدان بار سنندج که با جابجائی و تخليه بار در ميدان بار ،گذران زندگی می کنيم  ،از کارگران نيشکر ھفت تپه با مبالغ ناچيز مان
حماﯾت خواھيم کرد.ھمانطور که ميدانيد ما با دستمز دی ناچيزکه بر اساس تخليه بار حتی کفاف زندگی بخور و نمير ما را نمی دھد زندگی خود و زن و
بچه ھاﯾمان را تامين می کنيم  .ما در شراﯾطی کار می کنيم که نه مشمول بيمه ھستيم و نه اﯾنکه بصورت رسمی کسی متعھد در قبال کار ما می
باشد.
ما تعدادی از کارگران ميدان بار سنندج با در ﯾافت شماره حساب اعالم شده کارگران نيشکر ھفت تپه فعال  160000رﯾال به حساب آنھا وارﯾز کرده و
تصميم گرفته اﯾم که ھر ماه و در صورت امکان با ا فزاﯾش اﯾن مبلغ ازاﯾن کارگران زندانی حماﯾت کنيم.
کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری
دستگيري چند عضو شوراي روستا در سقز
طي چند روز گذشته سه نفر از اعضای شورای ﯾکی از روستاھای منطقه زﯾوﯾه سقز توسط نيروھای امنيتي دستگير شده اند .علت اﯾن دستگيری،
اتھام آنان مبنی بر قبول درخواست جمع آوری کمکھای مالی برای چند نفر از اعضای ﯾکی از گروھھای مخالف دولت عنوان شده است .محل نگھداري
اين  3نفر اعالم نشده است .
اخراج  65نفر از کارگران سد بنير مرﯾوان
بر اساس گزارش رسيده تعداد  65نفر از کارگران سد بنير واقع در جاده سنندج  -مرﯾوان اخراج شدند .
اﯾن کارگران که به صورت قرار دادی کار ميکردند  31نفر از آنان در قسمت ترانسفرد و  34نفر دﯾگر در قسمتھای دﯾگر سد مشغول به کار بودهاند.كارفرما
اعالم كرده است در روزھاي آتي نيز تعداد بيشتري از كارگران را اخراج خواھد كرد .الزم به ذكر است حقوق و دستمزد كارگران اخراجي ھنوز پرداخت
نشده است.
شرکت نساجی پررﯾس سنندج
مسووالن شرکت نساجی پررﯾس سنندج سرانجام ھمه کارگران معترض اﯾن کارخانه را به رغم در دست داشتن حکم دﯾوان عدالت اداری برای بکارگيری
مجدد اخراج کردند .
از مجموع 30کارگر اخراجی ,فقط شش نفررا به كار با گرداندند و  24نفر را پس از اتمام قرارداد سه ماه اخراج كردند  .اﯾن در حاليست که دﯾوان عدالت
اداری زمستان سال گذشته حکم به بازگشت بکار ھمه کارگران پررﯾس را صادر کرده بود  ,حكمي كه از سوی کارفرمای شرکت ھرگز اجرا نشد .
از مجموع کارگران اﯾن شرکت  13نفر ناگزﯾر به تسوﯾه حساب و درﯾافت ھر ﯾک حدود  5ميليون تومان شدند و برای درﯾافت بيمه بيکاری به سازمان تامين
اجتماعی معرفی شدند .
11کارگر باقيمانده که ھنوزدر برابر مطالبات ظالمانه و فشارھای کارفرما مقاومت می کنند به اداره کار استان شکاﯾت کرده و با جيبي بی پول و دست
خالی و شرمنده در مقابل زن و فرزند در انتظار نظر اداره کار ھستند ,ھرچند که آنھا نيز سرانجام بخاطر بی تفاوتی ﯾا حق کشی ظالمانه ناچار به تسليم
خواھند شد .
از حدود  800کارخانه عمدتا کوچک استان کردستان حدود  95در صد آنان با مشکالت مالی از جمله نقدﯾنگی و سرماﯾه درگردش مواجه ھستند که عمال
موجب بدھکاری آنان به بانکھا گردﯾده و اﯾن واحدھا را در آستان توقيف و ضبط توسط بانکھا قرار داده است.ولی شرکت پررﯾس سنندج به طور کلی از اﯾن
مساﯾل دور است و اصوال مشکل مالی ندارد و مقاومت کارفرمای آن در مقابل رای دﯾوان عدالت اداری عمال نشان دھنده گستردگی و عمق حماﯾتی
است که از او می شود .
تجمع اعتراضي كارگران کارخانه پارسيلون مقابل استانداري لرستان
آژانس ايران خبر ١٣٨٨/٩/١٠ -بنا برخبردريافتي به دنبال عدم پرداخت مطالبات معوقه سنوات خدمت كارگران بازنشسته كارخانه پارسيلون  ,اين كارگران
تجمع اعتراضي در مقابل استانداري لرستان برگزار كردند .يکي از بازنشستگان اين کارخانه گفت  :از سال  82تاکنون دو گروه از کارگران پارسيلون
بازنشسته شده اند که گروه اول پيش از اينکه کارخانه به بخش خصوصي واگذار شود؛ مطالبات و حقوق سنوات خدمتي خود را دريافت کردند  ,با
واگذاري کارخانه به بخش خصوصي ؛ گروه دوم که تعداد آنھا حدود  360نفر است ؛ پس از گذشت سه سال ھنوز حقوق و مطالبات مربوط به سنوات
خدمت خود را دريافت نکرده اند وي ؛ حقوق مربوط به سنوات بازنشستگان را بين  110تا  117ميليون ﷼ عنوان کرد و ادامه داد :با وجودي که براساس
حکم دادگاه ؛ مديرعامل کارخانه ملزم به پرداخت سنوات بازنشستگان شده اما تا کنون اقدامي مبني بر پرداخت بدھي بازنشستگان انجام نشده است,
اين بازنشسته
گفت  :براساس حکم دادگاه ؛ مھلت پرداخت بدھي بازنشستگان تا سي مھرماه سال جاري تعيين شده بود که براساس توافق بازنشستگان ؛ اين زمان
تا  28آبان ماه امسال تمديد شد ولي ھنوز مطالبات معوقه ھيچيک از اين افراد از سوي مديريت کارخانه پرداخت نشده است.
دستگيری ده ھا نفر از خانواده ھای کارگران در مراسم روز دانشجو

ﻧﺎن ،ﻣﺴﻜﻦ ،آزادي  -ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮراﺋﻲ
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جمعی از کارگران اﯾران خودرو
دوستان وھمکاران گرامی
برگزاری مراسم روز دانشجو با وجود فضای امنيتی و حمله نيروھای پليس به شرکت کنندگان با حضور ھزاران نفر دانشجو و دﯾگر توده ھای زحمتکش
برگزارشد .حضور گسترده زحمتکشان وبه خصوص کارگران در اﯾن مراسم واﯾستادن آنان در کنار دانشجوﯾان ﯾکی از ابعاد بزرگ مراسم روز  ١۶آذر امسال
بود .به ھمين دليل در ميان دستگيرشدگان ده ھا نفر از خانواده ھای کارگری به خصوص کارگران اﯾران خودرو دﯾده می شوند .ماجمعی از کارگران اﯾران
خودرو ضمن محکوم کردن حمله نيروھای پليس به شرکت کنندگان خواھان آزادی فوری ھمه دستگير شدنگان روز دانشجو ھستيم
كارخانه آزمايش تھران  :نميتوانيم از بحران عبور كنيم
 160كارگر كارخانه آزمايش تھران به دليل مشكالت مالي به جا مانده از زمان مديران پيشين با مشكل تاخير و دريافت تدريجي حقوق مواجه ھستند؛
بدھي معوقه و نبود نقدينگي باعث شده تا نتوانيم از شرايط بحراني عبور كنيم.
ايلنا :مسوول شوراي اسالمي كار كارخانه آزمايش تھران ،گفت :بدھي معوقه و نبود نقدينگي باعث شده تا نتوانيم از شرايط بحراني عبور كنيم.
اسماعيلي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا ،گفت :در حال حاضر  160كارگر كارخانه آزمايش تھران به دليل مشكالت مالي به جا مانده از زمان مديران پيشين
با مشكل تاخير و دريافت تدريجي حقوق مواجه ھستند.
وي افزود :به عنوان مثال ماه گذشته حقوق ماه گذشته با يك ماه تاخير و در سه مرحله به كارگران پرداخت شد.
اين كارگر آزمايش تھران يادآور شد از سال  84به دنبال خصوصيسازي اين كارخانه ،مديران متعددي براي سوءاستفاده در اين واحد توليد مستقر شدند و
با ھمكاري شوراي اسالمي كار وقت باعث افزايش بدھي كارخانه و نارضايتي كارگران شدند.
وي با بيان اينكه از چند ماه پيش با استقرار مديريت جديد به اين مسائل حاشيه پايان داده شد ،گفت :در حال حاضر مشكل نبود نقدينگي براي تامين
مواد اوليه و پرداخت به موقع مطالبات كارگران است.
اين كارگر مدعي شد اگر براي پرداخت بدھيھا مھلت داده شود يا وامي در اختيار كارخانه قرار گيرد يا محصوالت كارخانه پيشفروش شود ميتوانيم به
پايان يافتن وضع بحراني اميدوار باشيم.
در قصابخانه اﯾران خودرو انگشتان حسين اناری قطع شد !
بنا به خبر دريافتى ،حسين اناری ﯾکی از کارگران پرس کار اﯾتکو پرس اﯾران خودرو ،ھفته پيش در حاليکه مشغول کار با دستگاه پرس دستی بود ،ناگھان
دستگاه پرس فرود آمد و ھمان لحظه ﯾکی از انگشتان حسين قطع و دﯾگر انگشتانش متالشی شد .خونرﯾزی شدﯾد دستگاه پرس و اطراف را فرا گرفته
بود .کارگران با اندوه دست از کار کشيده و شاھد اﯾن صحنه دردناک بودند اما از جانب نياکان مدﯾر اﯾتکو پرس و دﯾگر عوامل کارفرما اقدامی برای رساندن
فورى حسين به مراکز درمانی صورت نگرفت .اﯾن مفتخوران با خونسردی و بی تفاوتی مدعی بودند که اﯾن ھمه حوادث کار علتش بيدقتی و عدم رعاﯾت
نکات ايمنی در حين کار توسط کارگران است!! باالخره چند نفر از کارگران حسين را به درمانگاھی در کرج رساندند .متاسفانه ﯾکی از انگشتان حسين از
بند انگشت قطع و بقيه انگشتانش به گفته پزشکان له و متالشی شده و شاﯾد برای ھميشه غير قابل استفاده باشد! بنا به خبر تاکنون ھزﯾنه ھای
پزشکی با قرض و بدھکاری توسط خود حسين و خانواده اش پرداخت شده و ھم اکنون در مرخصی استعالجی بسر ميبرد .بنا به اخباری نياکان و
ھمدستانش تلوﯾحا گفته اند او دﯾگر به درد کار نمی خورد!
دستگاھھای پرس دستی قدﯾمی از رده خارج و فاقد ھرگونه شراﯾط اﯾمنی ھستند .بکار بردن اين دستگاھھا نه فقط خطر حوادث کار را بشدت باال ميبرد،
بلکه سيستم کار کنتراتی و قطعه کاری که مستلزم سرعت کار بيشترى است ،به ميزان اين مخاطرات مى افزايد .ايران خودرو شبيه محل کار نيست،
قتلگاه و قصابخانه کارگران نام مناسبترى براى آنست .ليست کارگرانى که در چند سال گذشته بر اثر "سوانح کار" جانشان را از دست دادند و يا دچار
نقص عضو و از کار افتادگى و لذا اخراج شدند ،طوالنى است .اين ثروتھاى انبوه که سھامداران و کارفرمايان ماشين سازيھا تلنبار کردند به خون کارگران
آغشته است .اين سرمايه ھا که عده اى با آن زندگى ھاى افسانه اى ميکنند به قيمت گرسنگى و سوتغذيه فرزندان کارگران و نابودى ھزاران خانواده
کارگرى حاصل شده است" .سوانح کار" نام بى مثماى شقاوت و سبعيت سرمايه داران در مراکزى است که فاقد ايمنى استاندارد کار است .آنھا ترجيح
ميدھند بجاى صرف ھزينه باال بردن استاندارھاى ايمنى کار سود پارو کنند و کارگران بايد با جان و بدنشان ھزينه تامين اين سودھا را بپردازند .اين
سرماﯾه داران و حکومت اسالمی جناﯾتکارشان است که متھمان اصلی سوانح کار و قتل و نقص عضو کارگران اند.
ساﯾت ﯾک و دو اﯾتکو پرس با بيش از  1500کارگر قراردادی سفيد امضا و ﯾکطرفه ،با پاﯾه دستمزدھای  264ھزار تومانی ،در  3شيفت کاری سنگين و پر
خطر ،از جمله مراکز اصلی پرسی اﯾران خودرو ميباشد
ايلنا :جمعی از کارگران کارخانه فرنخ ومه نخ قزوﯾن پيش از ظھر ديروز ﯾکی از مسيرھای اطراف محل کار خود را برای مدتی مسدود کردند.
بحران پس از خصوصی سازی "ساسان"
واگذاری شرکت ھای دولتی به بخش خصوصی ﯾکی از موضوعات بحث برانگيز در سال ھای اخير بوده است؛ به وﯾژه آن که در بسياری موارد ،خرﯾداران
مدعی شده اند که مدﯾرﯾت پيشين اﯾن شرکت ھا که تحت نظارت دولت بوده ،باعث شده است اﯾن واحدھای توليدی ضررده باشند.
به کار گرفتن نيروی انسانی بيش از تعداد مورد نياز در اﯾن واحدھا از دﯾگر اﯾرادھاﯾی است که مدﯾرﯾت جدﯾد شرکت ھای واگذار شده به بخش خصوصی
در اﯾران مطرح می کنند و ھر از گاه خبرھاﯾی از تعدﯾل ﯾا اخراج نيروی انسانی چنين واحدھاﯾی منتشر می شود.
در ﯾکی از آخرﯾن موردھا ،خبرگزاری فارس گزارش داده است که شرکت نوشابه سازی ساسان پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکالتی روبرو
شده است .اﯾن شرکت قبال تحت مدﯾرﯾت جامعه الزھرای قم قرار داشت و چند سال قبل به دليل زﯾاندھی از بورس اخراج و به بخش خصوصی واگذار
شد.
شرکت نوشابه سازی ساسان  ،ﯾکی از سه واحد توليد نوشابه سازی در اﯾران با بيش از  ۵٠سال قدمت است .به جز اﯾن سه کارخانه  ١٢٩کارخانه
نوشابه سازی دﯾگر در اﯾران فعاليت می کنند و بر اساس گزارش معاونت امور صناﯾع وزارت صناﯾع و معادن ،تمام اﯾن واحدھا در سال  ١٣٨٣به طور
ميانگين با حدود  ۵۶درصد ظرفيت اسميشان فعاليت می کردند .ولی به گفته محسن شمشيری ،خبرنگار اقتصادی در تھران ،خرﯾداران توليدات اﯾن
کارخانه ھا در بازار داخل اﯾران ،در حال کم شدن است.

»ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب«

»ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب« ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ-

را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و در ﻣﻴﺎن

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ

ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ!

تماس با ما:
آدرس اينترنتی:

maktabema@maktabema.net
http://www.maktabemarx.net
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»ﭘﺮوژه ﻣﺤﺮم« از ﺳﻪ دﻳﺪﮔﺎه
رامين رحيمی
ماه محرم فرارسيد! بنابر فرھنگ خرافی و تعصبات مؤمنان شيعه مـذھب،
چنين مـاھی مناسـبترﯾن موقعيّـت بـرای کـسانی اسـت کـه بخواھنـد از
احساسات و تعصبات مـذھبی عـوام بـرای دسـتيابی بـه منـافع و اھـداف
ارتجاعی خود سوء استفاده کنند .متأسفانه ،باﯾد اذعان داشت که با وجود
آگاھی مردم اﯾران از تارﯾخ ھزار و چھارصد ساله یِ بھـره بـرداری حاکمـان
خونخوار از چنين موقعيّت ھاﯾی عليه زحمتکشان جامعه ،باز ھـم ميليونھـا
نفر از مردم و بخصوص جوانان مان جـذب تکاﯾـا و ھيئـت ھـای »عـزاداری
حسينی« خواھند شد و با افراط در تظاھر »مؤمنانه« با ﯾکـدﯾگر بـه رقابـت
خواھند پرداخت و با اﯾن عمل ،احساساتِ تعصب آميز مذھبی را در سـطح
جامعــه بــه اوج خــود خواھنــد رســاند .امــا ،مــاه محــرم  (1388) 1431در
شراﯾطی واقع می گردد که آن را از مراسم سالھای گذشـته متمـاﯾز مـی
سازد .وﯾژه گی اﯾن ماه محرم نسبت به سالھای گذشته را باﯾـد در صـف
آراﯾی طبقات مختلف اجتماعی در مقابل ﯾکدﯾگر  ،و حادتر شدن تـضادھای
اﯾشان ﯾافت .ماه محرم  (1388) 1431در مقطعـی فـرا رسـيده اسـت کـه
جنبش انقالبی مردم از رکـود  30سـاله یِ خـود خـارج گـشته و ارکـان و
اساس اﯾن نظام را زﯾر بار ضربات انقالبی خود بـرده اسـت .پـس طبيعـی
است که جناح ھای مختلف طبقه حاکمه جمھوری اسالمی ،که سـال ھـا
با عوامفرﯾبی ،برای پيشبرد اھـداف ضـد انقالبـی و ضـد مردمـی خـود بـر
احساسات و تعصباتِ مذھبی کورکورانه مردم تکيه کرده اند ،اقداماتِ وﯾژه
ای را طراحی کنند.
جنبش انقالبی مردم ،در سطح کنونی خودآگاھی اش ،انھدام حکومت دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی را ھدف خود قرار داده اسـت .اﯾـن
جنبش در  16آذر امسال پيگيرانه خواست ھای خود را دنبال کرد و نشان داد که در شراﯾط کنونی آمـاده یِ پـذﯾرش ھيچگونـه سازشـی
نيست .مردم با سر دادن شعار »موسوی بھانه س ،کل نظام نشانه س« و پاره کردن تصاوﯾر واليـانِ فقيـه اﯾـن نظـام ،ﯾعـنی خميـنی و
خامنه ای ،بار دﯾگر بر استقالل خود از جناح ھای حکومتی تأکيد کردند .مسلماً چنين اظھار وجـود و موضـعی از طـرف مـردم بپاخاسـته
ھراسی بر دل ھر دو جناح حکومتی انداخت و اﯾشان را مجبور به طراحی عکس العمل ھایِ مناسب با موقعيّت و اھدافشان نمود.
برای جناح نظامی – امنيّتی حاکم ،محرز شد که برای حفظ موقعيّت بال منازع خود در ھرم قـدرت مـی باﯾـست ابتکـار عمـل را از دسـت
جنبش مردمی ربوده و خود را در مقام مھاجم بنشاند .اما برای اﯾجاد چنين تغيير و چرخش عظيمی در شـراﯾط سياسـی کنونـی ،مـی
باﯾست از طرفی بتواند روحيه نيروھایِ ميدانی خود را دچار تحولی اساسی کند و اﯾشان را نسبت به تواناﯾی و توفيق خـود در سـرکوب
قطعی جنبش مردمی مطمئن سازد .و از طرف دﯾگر ،جناح مخالفان اصالح طلب خود را به لزوم چنين سرکوب خونين و گسترده ای قانع
نماﯾد تا حداقل در موضعی انفعالی قرار گيرند .تنھا در چنين صورتی است که اﯾن جناح می تواند با دستی باز و خيالی آسـوده ﯾورشـی
ھمه جانبه را عليه جنبش مردمی سازمان دھد .به ھمين دليل ،سعی کرد تا در وحله یِ اول ،با پـيراھن عثمـان کـردنِ عکـس پـاره یِ
خمينی در تظاھرات  16آذر و سوء استفاده از آخرﯾن قطرات حس ھمدردی بـا »امـام« در ميـانِ نيروھـایِ حـامی خـوﯾش ،اﯾـشان را در
تظاھراتی زﯾر پوشش »اعتراض به ھتّاکان به خمينی و فتنه گران« جمع کند .ھمچنين ،اصالح طلبان که مدعی ميراث سياسی خمينی
و »خط امام« ھستند را نيز با قرار دادن شان در موقعيّت آچمز سياسی ،به حماﯾت از اﯾن اقدام فراخواند ،و کوشش کرد تا با سازماندھی
تظاھراتی »ميليونی« با حماﯾت اصالح طلبان ،در نيروھای انقالبی روحيه یِ »انـزوا« را بوجـود آورد تـا از شـتاب رشـد ﯾابنـده ی جنبـش
انقالبی بکاھد .و در قدم بعدی ،با تداوم تبليغات خوﯾش در طول ماه محرم و گسترش تجمعات »حماﯾت از خمينی« به محله ھـا و تکاﯾـا،
جنبش انقالبی را در موضعی دفاعی قرار دھد.
جناح نظامی – امنيّتی حاکم ،برای اجرایِ »پروژه محرم« خود روز جمعه 27 ،آذر را تعيين نمود .و ھمانطور که دﯾدﯾم ،در ھمان قدم اول به
شکل مفتضحانه ای شکست خورد .نتيجه یِ چنين شکستی نيز چيزی جز ضربه ای ھولناک به روحيه یِ طرفداران و نيروھایِ ميدانـی
شان نيست .اما ،در عين حال توانست بخشی از رھبران اصالح طلب را گمراه نموده و با خود ھمراه سازد .دﯾدﯾم که اعالميه ھاﯾی بنام
»جنبش سبز« صادر شد که مردم را به شرکت در تظاھراتِ حکومتی دعوت می کرد .اما ،اکثرﯾت قرﯾب بـه اتفـاق مـردم ھوشـيارتر از آن
بودند که فرﯾب اﯾن تاکتيک را خورده و با دست خود شراﯾط سرکوب جنبش خود را فراھم سازند.
البته در ميان حکومتيان تنھا جناح نظامی – امنيتی نيست که برای سوء استفاده از احساسات و تعصبات مردمـی در مـاه محـرم برنامـه
رﯾزی کرده است .جناح اصالح طلب نيز که بخصوص در سه تظاھرات اخير »روز قدس«» ،سيزده آبان« و » 16آذر« اعتبار و محبوبيّت خود
در ميان مردم را از دست رفته می بيند ،برای بھره برداری از اوجگيری احساسات مذھبی مردم در ماه محرم برنامه رﯾزی نمود تا بتواند آب
رفته را به جوی بازگرداند و موقعيّت خود را در جنبش مردمی تقوﯾّت نماﯾد.
به ھمين منظور برنامه ھاﯾی با عنوانِ »محـرم سـبز« طراحـی کـرد کـه بيـشتر رنـگ مـذھبی دارد تـا رنـگ اعتراضـات سياسـی! طبـق
دستورالعمل ھای مندرج در اﯾن اعالميه ھا و فراخوان ھا ،به مردم توصيه شده است تا در تکاﯾا و ھيئت ھا حضور ﯾافته و افشاگری ھـایِ
خود را به »شناساندنِ شھدایِ سبز« و شيوه ی جانباختن اﯾشان اختصاص دھند .حتی در برخـی از اﯾـن اعالميـه ھـا ،روزھـای اول تـا
ھشتم ماه محرم را به شناساندنِ گروه ھای مشخصی از جانباختگان راه آزادی بعنوانِ »شھدای سبز« تقسيم کرده اند تا بدﯾنوسـيله از
احساساتِ »شھيد پرستی« مردم استفاده کنند و اﯾشان را برای برگزاری تظاھرات ھای سراسری در روزھای تاسـوعا و عاشـورا آمـاده
سازند .ھمچنين توصيه کرده اند که در دو روز چھارم و پنجم دﯾماه نيز مردم به پشت بام ھا بازگشته و شعار ﷲ اکبر سر دھند .بنابراﯾن
می بينيم که از اﯾن طرﯾق اﯾشان می خواھند با استفاده از احساسـات مـذھبی مـردم در چنيـن روزھـاﯾی آنھـا را دوبـاره بـا شـعارھا و
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راھکارھای »سبز« آشتی دھند و از سر رﯾز شدن شعارھا و مبارزات مردمی در کانالھای ساختار شکنانه باز دارند .اﯾـن تاکتيـک رھـبران
اصالح طلب زمانی عرﯾان می گردد که ما به ﯾاد آورﯾم در ماه ھای اخير ،مبارزات مردمی بصورت خودجوش در مکان ھاﯾی که به ھر دليلی
جمعی از مردم حضور می ﯾافتند به تظاھرات سياسی با شعارھای ضد حکومتی و ساختارشکنانه تبدﯾل می گـشت .بنـابراﯾن ،طبيعـی
بود که با ازدحام مردم در تکاﯾا و ھيئت ھا نيز ھمين واقعه تکرار و جمعھای مذھبی بـه جمعھـای معترضـين سياسـی و تظـاھرات ھـای
خيابانی تبدﯾل گردند .پس تنھا کاربرد »طرح محرم سبز« محدود کردن شعارھا و اقداماتِ مردمی بـه چھـارچوب قابـل پـذﯾرش حاکميّـت
مذھبی و در جھت منافع رھبران اصالح طلب خواھد بود.
اميدوارﯾم ھمانطور که مردم در شناساﯾی ماھيّت مرتجعانه یِ »پروژه محرم« جناح نظـامی – امنيـتی ھوشـياری نـشان داده و بـا عـدم
شرکت در آن ضربه یِ کاری ای به حاکميّت دﯾکتاتوری وارد نمودند ،در مورد »پروژه محرم سبز« نيز به ھمانگونه عمل کرده و طرح خواسته
ھای دمکراتيک خود در شعارھا و تجمعاتِ اﯾن ماه ،راه سازش ناپذﯾری در استقرار نظامی دمکراتيک را پيگيرانه دنبال کنند.
با وجود عدم انسجام نيروھای آگاه انقالبی در شراﯾط کنونی نمی توان انتظار داشت که عملکرد مردم بر اساس خطّی واضح و روشن به
سمت انھدام ماشين دﯾکتاتوری طبقه حاکمه باشد ،اما اﯾجاد چنيـن انـسجامی در کوتـاه مـدت ميـسر نيـست و مـا نمـی تـوانيم ارائـه
راھکارھای الزم در اﯾن جھت را به زمان تحقق چنان انسجامی محول کنيم .آنچه که واضح و مبرھن است لزوم استفاده از ھر موقعيّتـی
برای متشکل تر کردن جمعيّت ھای طبقاتی و مردمی ،و گسترده تر و فراگير کردن خواسته ھای دمکراتيک اسـت .بنـابراﯾن مـی تـوان
»پروژه انقالبی محرم« را بصورتِ زﯾر مطرح نمود:
*ار آنجاﯾيکه تکاﯾا و ھيئت ھا بر اساس محله ھا سازمان می ﯾابند ،قشر آگاه تر مردم که ھم اکنون در اﯾـن مبـارزات درگـير مـی باشـند
)ﯾاران خيابانی( ،باﯾد چشم خود را برای شناساﯾی نيروھای مردمی بالقوه انقالبی باز کرده و در اﯾن روزھاﯾی که احساساتِ ھمکـاری و
ھمبستگی مردمی تشدﯾد می شود ،در جھت اﯾجادِ روابط مبارزاتی خود را به اﯾشان نزدﯾکتر سازند تا بتوانند پس از ماه محرم نيز آنان را
در مبارزات گروھی خوﯾش درگير کنند.
*»ﯾاران خيابانی« می باﯾست در سخنان ،شعارھا و مبارزات خود به ھمان شيوه و روشی که قبل از ماه محرم اتخاذ کـرده بودنـد ادامـه
داده و از محدود ساختن افشاگری ھای خود به »شھادت پرستی« و شعائر مذھبی خودداری کنند و از اﯾن موقعيّت استثناﯾی برای طرح
خواسته ھای حداکثری خود استفاده نماﯾند.
*ﻧﺒﺎﻳﺪ فراموش کرد که مبارزات ما برای استقرار حاکميتی دمکراتيک که تضمين کننده یِ آزادی سياسی و اجتماعی مان است درازمدت
بوده و نياز به فعاليت ھای گسترده ای دارد .بنابراﯾن می باﯾست از چنين موقعيّتی برای کار آگاھگراﯾانه و افشاگرانه در سطوح محلی و
عمومی استفاده برد .نقش نگارش ،تھيه ،انتشار و توزﯾع متونی بصورت شبنامه ھمواره از ابزارھای مؤثر در اﯾن راستا بوده است.
پس ماه محرم  (1388) 1431را به ماھی انقالبی تبدﯾل کنيم و اميدوار باشيم که آﯾنده ای آزاد در انتظار ماست.

ﻣﺮگ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار!

ﻧﺎن ،ﻣﺴﻜﻦ،آزادي – ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮراﻳﻲ!

ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورة دﻫﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﻲ
احمد فارسی
پس از تشدﯾد بحران سرماﯾه داری جھانی و عواقب آن در نظام سرماﯾه داری اﯾران ،از قبيل سقوط قيمت و درآمدھای نفتی و سير خارق
العادة ورشکستگی کارخانجات و شتاب فزاﯾندة روند بيکاری عمومی ،و نتيجتاً رشد مضاعف مبارزات صنفی طبقه کارگر ھمراه با تالشھای
حکومت دﯾکتاتوری برای سرکوب و تحميل خفقان بر جامعه  ،کمتر کسی بود که در انتظار وقوع انفجاری عظيم در اﯾن شراﯾط نبوده باشد.
عموم اندﯾشمندان و فعاالنِ سياسی و اجتماعی ،از ھر طبقه و باوری ،در اﯾن باره سخن می گفتند و ھشدار می دادند .در ميان فعـاالن
کارگری و نيروھایِ سياسی چپ در داخل کشور نيز کمتر کسی بود که اﯾن حقيقت را منکر شود .با ھر کسی کـه صـحبت مـی کردﯾـد
نيازی به آوردن آمار و استدالالت منطقی برای توجيه شراﯾط و مجابشان به اﯾن باور نمی دﯾدﯾد ،چرا که شنوندگان تان ،با تمام وجودشان،
فضای تشنج و بی قراریِ اجتماعی را حس کرده بودند .دﯾگر ،صحبت بر سر »احتمالِ انفجار« نبود ،بلکه تخمينِ »زمـان وقـوع« و پيـش
بينی »عامل مشتعل کننده« اش موضوع بحث شده بود .اما ،پس از آغاز فوران و وقوع انفجار ،آنچه که تحليلگرانِ چپ را در مـورد جنبـش
انقالبی مردمی به بيراھه کشاند ،شکل وﯾژه »جرقه« ای بود که آن را حادث کرد .قبـل از آنکـه بخـواھيم بـه چگونگـی و کيفيّـت لحظـة
اشتعال بپردازﯾم باﯾد به ﯾاد داشته باشيم که منشاء و منبع جنبش انقالبی مردم اﯾران ھمانا شراﯾط تارﯾخی ای است که در نتيجـة سـير

ﺻﻔﺤﻪ 16

ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان

ﺷﻤﺎره  10 ، 27دي ﻣﺎه

به رغم گزافه گوﯾی و انتساب نقش غلو آميزی که رھبران اصالح طلب و ھوادارانشان ماﯾلند به آن دھند ،تنھـا بـر مبنـایِ چنيـن بـستری
توانست تبدﯾل به جرقه اولية چنين جنبشی شود.
مبارزات انتخاباتی جناح ھای حکومت اسالمی زمانی موفق به جذب نيروھای مردمـی و بخـصوص جوانـان بيکـار و دانـشجوﯾان شـد کـه
شکاف عميق ميان طرفين در مناظراتِ تلوﯾزﯾونی شان عيان گشت .توسل احمدی نژاد به افشاگریِ فساد مالی جناح رقيب و بخـصوص
باند ھاشمی رفسنجانی ،و تعميم آن به ناطق نوری ،اصولگرا و از ﯾاران بيت خامنه ای ،و سپس عکس العمل شـدﯾد رقيـب و افـشاگری
ھای متقابل از فساد مالی در دولت احمدی نژاد ،ھر چند که سير وقاﯾع خالفِ آن را ثابت کرد ،اما در آن مقطع مردم را به تأثيرگذار بودنِ آن
قانع نمود .با تنفری که دﯾکتاتوری نظامی عرﯾان احمدی نژاد در ميان مردم و بخصوص جوانان و دانشجوﯾان برانگيخته بود ،طبيعی بود که
نيروھای تازه به ميدان آمده جذب ستادھای انتخاباتی جناح اصالح طلب شوند .موسوی و کروبی نيز با آگاھی به احتمال روی آوریِ جناح
مقابل به تقلب و تخلفاتِ انتخاباتی ،و برای تنگ تر کردن فضایِ انتخاباتی بر چنين اقداماتی ،از اﯾن نيروھای پر انـرژی در تبليغـاتِ وسـيع
خيابانی و در نھاﯾت ،تظاھرات ھایِ تبليغی توده ای استفاده کردند .اﯾن تظاھرات ھای خيابانی در ھفتة نھاﯾی تبليغات انتخاباتی بود که
جوانان را با خيابان آشنا ساخت .رادﯾکاليزم نھفته در اقداماتِ توده ای در ھمان زمان ھم بـه حـدی بـود کـه در برخـی از فعـاالن چـپ و
کارگری توھم ظھور دوران انقالبی را اﯾجاد نمود .اما آنچه که اﯾن رفقا به آن توجه نداشتند ،وابستگی کامل اﯾن جرﯾانات به رھبران اصالح
طلب و تشکالت انتخاباتی شان بود .اﯾن ستادھایِ انتخاباتی موسوی و کروبی بودند که اﯾن تظاھرات ھا را سامان داده ،شعارھای آن را
تعيين کرده و در طول وقوع ناظر بر اجراﯾشان بودند.
در تارﯾخ مبارزه طبقاتی ،اﯾن اولين باری نبود که اختالفاتِ درونی بورژوازی ،عامل »مردم در خيابان« را واردِ معادالت و معـامالت سياسـی
می نمود .تارﯾخ چنين اقداماتی به گذشته ھای دور ،ﯾعنی به قرن چھاردھم و کشتار روز »سن بارتالمی« در پـارﯾس بـر مـی گـردد .بـه
جرأت می توان گفت که بسياری از انقالب ھای اجتماعی آغاز خود را به درگيری جناح ھای درون حکومتی و آشناﯾی توده ھای مردمی با
مبارزات »خيابانی« مدﯾونند .و اﯾن ھمان اتفاقی بود که در دوران انتخاباتِ دور دھم رﯾاست جمھوری در تھران افتاد.
اما ،در روز پس از انتخابات ،ھمه چيز تغيير کرد .با اعالم »پيروزی« احمدی نژاد در انتخابات ،موسوی با آگـاھی نـسبی از روحيـات تـوده
ھای مردم ،فوراً در پشت دوربين ظاھر گشت و پس از اعالم عدم تمکين به اعالن رسمی وزارت کشور به توده ھای ھوادارش »ھشدار«
داد که از آمدنِ به خيابانھا خودداری کنند .او گفت ":آنھا می خواھند با سرکوبِ تظاھرات ھای خودبخودی و اقدامات بی تدبيرانه ،قائله یِ
مخالفت با کودتا را بخوابانند «.اما ،اﯾن تذکرات تأثيری در کنترل احساسـات جرﯾحـه دار شـدة جوانـان نکـرد .اﯾـشان در مقابـل نـصاﯾح و
ھشدارھای مسئوالن ستادھای انتخاباتی به پرھيز از اقداماتِ »بی تدبيرانه« می گفتند که برای ستاندن حق خود به خيابان می روند و
نه برای حماﯾت از ﯾک ﯾا ھر دو کاندﯾدایِ شکست خورده! در اﯾن مقطع بود که حضور »توده ھا در خيابان« نه تنھا مستقل از رھبری جناح
اصالح طلب حکومتی ،بلکه به رغم توصييه ھای آنان صورت می گرفت و ھمين جدا شدن و استقالل تحرکاتِ تـوده ای از رھـبری اصـالح
طلبان حکومتی سرآغاز روند انقالبی مبارزات مردمی گشت .دﯾدﯾم که چگونه با فاصلة سه روز ،ميليون ھا تـودة ناراضـی از تمـامی رده
ھای درآمدی ،سنّی ،قومی و جنسيّتی ،باز ھم عليرغم توصييه ھای رھبری اصالح طلب به جمع جوانان و دانشجوﯾان پيوستند .و دوباره،
در روز سی ام خرداد برای شکستن حکم تير خامنه ای در تقابلی قھرآميز با نيروھای مسلح و سرکوبگر به مقابلـة قھرآمـيز روی آورده و
برای چند ھفته شھر تھران را در فضا و شراﯾط انقالبی فرو بردند.
متأسفانه اﯾن واقعيّت از دﯾد بسياری از تحليلگران چپ مخفی ماند .آنھا نتوانستند وجه تماﯾز و تعيين کنندة استقالل حرکـت تـوده ھـا از
رھبری جناح ھای حکومتی را تشخيص دھند .به ھمين خاطر نيز تحليل ھای اﯾشان نتوانست در بـر گيرنـدة جھـش دﯾـالکتيکی در اﯾـن
مبارزات باشد .آنھا با دنباله روی و باور به ادعاھایِ پوچ و تحليلھای متافيزﯾکی مفسرﯾن و تحليلگران ليبرال ،اﯾن مبارزات انقالبی را دنبالة
ھمان تظاھرات ھای انتخاباتی تصوّر کرده و از تشخيص واقعيّات دور ماندند .اما ،اگر در روزھایِ نخستين می شد اﯾن عدم تشخيص را به
دوری از ميدان مبارزه و زندگی انزواگراﯾانه یِ روشنفکری نسبت داد ،اصرار بر چنين تشخيص اشتباھی ،بخـصوص در مقطـع کنونـی کـه
استقالل اﯾن جنبش از جناح ھای حکومتی کامال ً عيان گشته است ،چيزی جز کور ذھنی در اثر منافع طبقاتی شان نمی تواند باشد.

ﻣﺮگ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار!
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