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"بسوی انقالب" در سرمقاله ھای شماره ﯾک و دو ،دالﯾل وجودی و اھداف خود را توضيح
داد .اما ھنوز به شماره سوم نرسيده بود که با آنچه پيش بينی می کرد روبرو شد .در ٢٣
خرداد  ١٣٨٨جوانان و دانشجوﯾانی که در طول مبارزات انتخاباتی دھمين دور رﯾاست
جمھوری حکومت اسالمی به دنبال وعده ھای رھبری اصالح طلبان افتاده بودند ،با کودتای
جناح احمدی نژاد به اﯾن واقعيّت پی بردند که در حکومت ھای سرماﯾه داری انتخابات و
حق رأی مردم امری تزﯾينی است و ھرگاه با منافع ھيئت حاکمه انطباقی نداشته باشد،
به سھولت زﯾر پا گذاشته می شود .بدﯾن ترتيب بود که توھم جوانان ما به راھکارھای
پارلمانی اصالح طلبان در ھم پاشيد و آنان را بمثابه ی نيروﯾی مستقل ار مراکز رھبری
اصالح طلبان به خيابان کشيد .با در نظر گرفتن زمينه ھای عينی و ذھنی مبارزه طبقاتی،
ﯾعنی رشد تضادھای طبقاتی و بحران اقتصادی و سياسی جامعه ،مبارزات انقالبی جوانان
ما در عرض کمتر از چند روز ) ٣روز( حماﯾت توده ای به دست آورد و شراﯾط مبارزه طبقاتی
را در روندی انقالبی قرار داد .پس از ﯾک ھفته ،حکومت دﯾکتاتوری که نمی توانست اﯾن
مبارزات را تحمل کند ،بدون داشتن تحليلی درست از تغيير جھش وار شراﯾط سياسی ،به
سرکوب اﯾن مبارزات روی آورد و با اعالم »حکم تير« از طرف خامنه ای ،شراﯾط را حادتر کرد
و جامعه را برای چند ھفته به شراﯾط انقالبی فرو برد .مبارزات حماسه ای روزمره مردم
انقالبی از  ٣٠خرداد تا اواسط مرداد  ١٣٨٨خاطرات انقالب را زنده کرد .حتی در جرﯾان
سالروز  ١٨تير ،در محله ی ميدان توحيد و ستارخان به برپاﯾی سنگرھا )بارﯾگاد( انجاميد.
در طول اﯾن مبارزات اصالح طلبان حکومتی که خود در معرض خطرھای جانی از طرف جناح
حاکم می پنداشتند ،چاره ای جز دنباله روی از خواسته ھای توده ای نمی دﯾدند .چرا که،
تنھا حماﯾت توده ای می توانست آنھا را از تيغ کشيده ی جناح رقيب حفظ کند.
جناح حاکم حکومت اسالمی به سرعت به عدم کاراﯾی سرکوب خونين تظاھرات ھا پی برد و پس از
چند روز در عوض کشتار بی درﯾغ مردمی به سياست کنترل جماعت متوسل گشت .اما برای فرو
نشستن نسبی روحيه ی انقالبی مردم قرﯾب به چند ھفته زمان الزم بود .ھمانطور که گفتيم ،در
اواسط مرداد ماه بود که با فرونشستن نسبی روحيه ی مردمی ،باالخره شراﯾط انقالبی پاﯾان ﯾافت،
اما دﯾگر غول بيرون آمده یِ انقالب به چراغ باز نگشت و ھمچنان به گسترش و روند صعودی خواسته
ھای خود ادامه داد .مردم انقالبی در ھر حماسه رشد ذھنی محسوسی را نسبت به گذشته به
نماﯾش گذاشتند که در آخرﯾن آن ،عاشورای سرخ ،به نيروھای سرکوبگر رژﯾم نشان دادند که دﯾگر
حاضر به تحمل قھر اﯾشان نبوده و قھر را با قھر و خشونت را با خشونت پاسخ خواھند داد.
اما ،اکثرﯾت نيروھای چپ و کمونيست و فعاالن کارگری که آماده ی چنين تغيير جھشی ای در شراﯾط
مبارزه طبقاتی نبودند ،نا باورانه به صحنه می نگرﯾستند .در ماه اول ،صداﯾی از اﯾشان برنخاست.
گوﯾا ضربه ی واقعيّت بيھوش شان کرده بود .اما ،وقتيکه شروع به ارائه تحليل کردند ،نشان دادند که
نتوانسته اند حتی به دنبال اﯾن چرخش و سرعت تغييرات و وقاﯾع حرکت کنند .بسياری از اﯾشان که
تا روز قبل از آغاز مبارزات انقالبی توده ای ،در مقابل پيش بينی مامبارزه کرده و وقوع چنين تحولی را
غير ممکن دانسته و نظرات ما را بعنوان »چپ روی کودکانه« مردود می شمردند و ما را با عنوان
»چپ ھای موشکی« می ناميدند ،باز ھم عقب ماندگی خود را توجيه کرده و روند انقالبی مبارزات
توده ای مردم را به دعواھای جناحی درون ھيئت حاکمه نسبت می دادند .طبيعتاً ،ما نيز وظيفه
خود را در انتشار اخبار وقاﯾع و تحليل ھای صحيح از شراﯾط عينی قرار دادﯾم .رفقای ميدانی ما در
»ندای سرخ« بسيار فعاالنه در اﯾن مبارزات شرکت کرده و ما را از جزئيات وقاﯾع با خبر می کردند .با
آگاھی به اﯾن جزئيات بود که ما توانستيم به استقالل ھسته ھای مبارزاتی پی برده و از شراﯾط
واقعی تحليلی واقعی ارائه دھيم و تمام کوشش خود را برای انتقال آن به کار برﯾم.
باالخره ،رشد عينی مبارزات توده ای حقانيت خود را ثابت کرد .با ھر چه آشکارتر شدن واقعيّت
انقالبی مبارزات توده ای ،باالخره چپ ھای ما نيز ،که عموماً گرفتار روش پراگماتيک ھستند ،و از
دﯾالکتيک فرسنگ ھا فاصله دارند ،نتوانستند در مقابل اﯾن واقعيات اﯾستادگی کنند و جملگی به
انقالبی بودن اﯾن مبارزات معترف گشتند .اﯾنک بيانيه ھای اﯾشان ،بر خالف چند ماه گذشته که
کارگران و مردم را به دوری از صحنه ھای مبارزاتی می خواند ،اﯾشان را به پيوستن به اعتراضات فرا
می خواند .اما ،ھنوز ھم گام ھا از نياز مبارزه طبقاتی عقب مانده اند .در اﯾن مدتی که اﯾن عزﯾزان
دچار توھمات خود بودند ،توده ھا فرسنگ ھا به جلو رفته اند .اﯾنک تنھا تغيير رژﯾم حکومتی اﯾران مد
نظر مردم نيست .آنھا پس از باور به اصالح ناپذﯾری حکومت اسالمی و نياز به تغيير آن به خيابان ھا
آمده بودند .آنچه در مقابل مردم سوأل است و پيشروان کمونيست باﯾد به آن پاسخ دھند نظام
حکومتی ای است که قرار است از روز پس از فروپاشی حکومت اسالمی جاﯾگزﯾن آن شود .اﯾنک
دﯾگر دادن بيانيه ای با شعار »سرنگون باد جمھوری اسالمی« بدون طرح نظام جاﯾگزﯾن آن ،به
نيازھای ذھنی کارگران و توده ھای مبارز پاسخ نداده است .اما ،ھمانطور که گفتيم ،چپ ھای
پراگماتيک ما برای درک ضرورﯾات جنبش تالش نمی کنند و تنھا منتظر می مانند تا اﯾن ضرورت ھا
ظاھر گردند تا اﯾشان به وجودشان و نياز به پاسخ دھی به آنھا پی ببرند.
به دالﯾل ذکر شده ،ھيئت تحرﯾرﯾه »بسوی انقالب« ،در دور دوم فعاليّت ھای خود کوشش خواھد کرد
تا از طرﯾق مقاالت و ترجمه ھای خود ،با ارائه ی مفاھيم کمونيستی از »انقالب«» ،دولت«،
»دمکراسی« و  ...بر لزوم انھدام کامل ماشين و ھرم حکومت سرماﯾه داری و جاﯾگزﯾنی آن با
دمکراسی مستقيم توده ای ،ﯾا »جمھوری شوراﯾی« ،بمثابه تنھا شکل اعمال دﯾکتاتوری پرولتارﯾا
)حکومت کارگری( به اﯾن نياز پاسخ دھد.
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طبقه کارگر و جنبش توده ای اخير
بھمن قھرمانی
فورﯾه ٢٠١٠
بعد از اعتراضات توده اﯾی اخير دﯾگر بر ھيچ انسان واقع بينی پوشيده نيست که بحران حکومتی که رژﯾم با آن دست به گرﯾبان شده است خود با دخالت
گری توده ھای به جان آمده از سی سال خفقان و سرکوب و فالکت اقتصادی تبدﯾل به ﯾک بحران سياسی شده است  .ھيچ کدام از جناح ھا اﯾن
مسئله را پيش بينی نمی کردند که توده مردم به اﯾن سرعت از خط قرمز ھای حکومتی بگذرند تا جاﯾی که در زمانی بسيار کوتاه مردم از شعارھای
انتخاباتی عدول نموده و تمامی رژﯾم را مورد آماج حمالت خود قرار دھند .سرعت اﯾن تغيرو تحوالت چندان باال بود که غافلگيری بورژوازی اﯾران را نيز سبب
شد تا جاﯾی که به صورتی کامال ً دستپاچه با رگباری از بيانيه ھاﯾی تماماً پنج ماده اﯾی توده معترض را دعوت به خوﯾشتن داری و آرامش در برابر سرکوب
رژﯾم اسالمی کردند و از طرف دﯾگر به سران حکومتی ھشدار دادند که تا سيل ناخواسته بنيادشان را برنکنده است با خواسته ھای آشتی جوﯾانه
ليبرالھای اصالح طلب موافقت نماﯾند شاﯾد بدﯾن شيوه گشاﯾشی برای نجات کل سيستم فراھم آﯾد  .و اﯾن ھراس به دليل آگاه شدن توده مردم از اﯾن
مسئله است که تامين حداقل خواسته ھای دموکراتيک آنھا و نيز مھمتر از آن حفظ اﯾن دستاوردھای دموکراتيک در گرو سرنگونی کامل اﯾن رژﯾم است و
بنابراﯾن در عمل نشان دادند که در اﯾن راه ھيچ گونه آشتی پذﯾری و مماشاتی با حکومت ندارند و اﯾن مسئله را با عبور از ھمه جناحھای حکومت بر
ھمه عيان نمودند.
در اﯾن ميان شاﯾد چشم خيلی از فعالين کارگری و حتی مردم به طبقه کارگر دوخته شده است که طبقه کارگر چه می خواھد بکند آﯾا وارد اعتراضات
توده اﯾی اخير خواھد شد؟ آﯾا اﯾن بار نيز به مانند انقالب بھمن ۵٧اعتصاب آنھا کمر رژﯾم را خواھد شکست؟ از طرف دﯾگر بورژوازی اﯾران نيز به دليل تجربه
ای که از انقالب  ۵٧اﯾران داشت ھميشه نيم نگاه نگرانی به طبقه کارگر اﯾران دارد .آنھا کامال ً از ورود طبقه کارگر به اﯾن اعتراضات واھمه دارند زﯾرا می
دانند که ورود اﯾن طبقه ،معنای سازش ناپذﯾری جنبش را به ھمراه خود خواھد داشت و به دليل خواسته ھا و مطالباتش اﯾن ظرفيت را خواھد داشت تا
بتواند اکثرﯾت جنبش را با خود ھمراه سازد .
اﯾن مسئله باعث دامن زدن مباحث فراوانی در ميان فعالين سياسی طبقه کارگر شد  .پاسخ ھای متفاوتی به سواالت باال داده شد ونظرات مختلفی در
اﯾن ميان مطرح گردﯾد که ھر کدام از اﯾن نظرﯾات در چارچوب نگرشی می گنجيد که اﯾن فعالين به جنبش اخير داشتند.
دسته اول بر اﯾن نظرھستند که طبقه کارگر نباﯾد در اﯾن جنبش حضور ﯾابد زﯾرا اﯾن جنبش مربوط به او نيست و وضعيت پيش آمده ،تنھا ناشی از جنگ
بين جناحھای رژﯾم بوده و اعتراضات اخير ھم اعتراض ﯾک توده متوھم به ﯾک جناح خاص رژﯾم ﯾعنی اصالح طلبان است و بنابراﯾن اﯾن جنبش نيز به مانند
تيرماه  ١٣٧٨جنبشی گذرا خواھد بود و ھيچ منفعتی برای طبقات زحمتکش جامعه نخواھد داشت و بر ھمين اساس طبقه کارگر را از ورود به اﯾن
اعتراضات منع می دارند  .و از طرف دﯾگر به جنبش اخير به چشم جنبشی که متعلق به سبز ھاست و با توجه به شعارھای اوليه و نيز رھبری آن کامال ً
ارتجاعی است  ،نگاه می کنند.
اما در مقابل آن نظرﯾه دﯾگری وجود دارد که معتقد است جنبش توده ای اخير ﯾک جنبش ھمگانی و ضد دﯾکتاتوری و ضد رژﯾم است که رﯾشه آن نه در
انتخابات و مسئله تقلب در آن بلکه در تارﯾخ سی ساله سرکوب و خفقان و نيز بی حقوقی اجتماعی و بحرانھای اقتصادی است .خواست اﯾن جنبش
خواست آزادﯾھای اجتماعی و سياسی است که در اوضاع کنونی اﯾران کامال ً با رفاه اقتصادی توده ھا گره خورده است و ھمين مسئله حضور طبقه کارگر
را در ميدان مبارزه توجيه می سازد.
بر اساس نظرﯾه دسته اول که بعضی از به ظاھر مدافعان چپ طبقه کارگر را در بر ميگيرد طبقه کارگر با ورود به اﯾن جنبش بالفاصله به زﯾر ھژمونی
جرﯾانات بورژواﯾی در می آﯾد زﯾرا جنبشی که در جرﯾان است اعتراضی برای به قدرت نشاندن سبزھا بر مسند رﯾاست جمھوری است و نه چيزی
بيشتر..طنز قضيه در اﯾنجاست که در موقعيت کنونی جنبش ،حتی سران اصالح طلب رژﯾم مانند موسوی و خاتمی و کروبی خود اعتراف می کنند که
آنھا نيستند که در راس رھبری جنبش قرار دارند .اگر در دو روز بعد از انتخابات آنھا اميدی به در دست گرفتن رھبری داشتند خيلی زود سير وقاﯾع اﯾن
اميد اصالح طلبان را به پوچی رساند .علی الخصوص بعد از حوادثی که در روز عاشورا پيش آمد اکنون اﯾن اصالح طلبان ھستند که به دنبال مردم راه
افتاده اند تاجاﯾی که مجبور شده اند در مورد دستگيرﯾھا و اعدامھای اخير موضع گيری کنند و برای اﯾنکه از مردم عقب نمانند برای  ٢٢بھمن فراخوان
شرکت در راه پيماﯾی بدھند .اما در اﯾن ميان حضرات ما به زور ھم شده می خواھند اصالح طلبان را به عنوان رھبری جنبش معرفی کنند و از جنبش تنھا
سبزش را ببينند )تا جاﯾی که انگار آنھا رنگ خون را ھم سبز می بينند( و از شعارھا ھم فقط شعارھای سبز .وقتی که دﯾگر سران سبز خود باوری به
رھبری جنبش ندارند و نيز می دانند که شعارھای به قول خودشان ساختار شکن بوﯾی از رنگ سبز قبل و بعد انتخابات ندارد ،ومی دانند که بارانی را که
طلب کرده بودند ھمچون سيلی بنيان آنھا را برخواھد کند حال چه اصراری در جھت منسوب کردن اعتراضات اخير به جنبش سبز موسوی وجود دارد که
از آنجا نتيجه بگيرند که طبقه کارگر نباﯾد کاری به اﯾن جنبش داشته باشد ،و اگر دارند در خيابان مردم را قتل عام می کنند به کارگران چه !! اﯾن جنبش
مال آنھا نيست و اگر ھم فردا طبقه کارگر جلوی چشم مردم قتل عام شد خوب به آنھا چه اﯾن جنبش فقط برای کارگران است و به توده مردم ربطی
ندارد!! شاﯾد اغراق در مسئله به چشم بخورد ولی جز اﯾن برداشت دﯾگری نمی شود از اﯾن نظرﯾه ھپروتی کرد.
شکست انقالب بھمن  ۵٧ﯾک واقعيت تلخ برای جنبش کارگری و نيروھای چپ و سوسياليت است اما اﯾن مسئله ما را مجاز نمی کند که برای طبقه
کارگر در باب اﯾن شکست ،مجلس مرثيه خوانی و ختم بگذارﯾم و اﯾن شکست را مانند پتکی داﯾم باالی سر طبقه کارگر بچرخانيم .بلکه بالعکس می
شود با نگاھی به آن تجربه تارﯾخی و درسی که از آن می شود گرفت با وظاﯾف جدﯾد تری طبقه کارگر را به ميدان مبارزه فراخواند.
اﯾن نظرﯾه در بھترﯾن حالت خود شاﯾد تنھا کسانی را در جنبش کارگری نماﯾندگی کند که ھنوز در غار معروف افالطون مانده اند و پشت بر واقعيت ھا،
تنھا ساﯾه آن را می توانند ببينند زﯾرا به واقع جرﯾان و گراﯾشی که نتواند در مقطع کنونی اﯾن مسئله را تشخيص دھد که چه چيزی به جنبش کارگری
آسيب می رساند و ﯾا آن را تقوﯾت می کند و به پيش می برد ،ﯾا اﯾنکه به کل نابيناست و ﯾا خود را به فالن راه معروف می زند  .اکنون بورژوازی ليبرال بر
اﯾن ھمه ذکاوتی که در درون اﯾن چنين فعالينی نھفته است درود می فرستد و آرزو می کند که ای کاش جنبش کارگری را اﯾن حضرات نماﯾندگی می
کردند تا بدﯾن وسيله برای سالھای متمادی از عدم حضور طبقه کارگر خيالشان آسوده باشد.
لنين در کتاب دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقالب دموکراتيک خيلی قاطعانه به کسانی که در مورد جنبش دموکراتيک و آزادﯾخواھانه توده ای
رھنمود ھای اﯾن چنينی می دادند برخورد می کند تا جاﯾی که منع کردن طبقه کارگر را برای شرکت در اﯾن جنبش خيانت به سوسياليسم قلمداد می
نماﯾد ،و در مقابل آنھا معتقد بود که طبقه کارگر به دليل اﯾنکه اﯾن انقالب تنھا به وی متعلق نيست اتفاقاً باﯾد بسيار متھورانه وظاﯾف دموکراتيک خود را
مطرح سازد »و با صراحت بيشتری اﯾن وظاﯾف را تماماً بيان نماﯾد« .
قصد من در اﯾنجا مقاﯾسه آن مقطع تارﯾخ روسيه با وضعيت کنونی اﯾران نيست اما آن موقع ھم بحث بر سر حضور و ﯾا عدم حضور طبقه کارگر در مبارزه
برای انقالب بورژواﯾی بود و لنين در جواب کسانی که معتقد به عدم حضور طبقه کارگر در اﯾن مبارزه بودند اﯾن چنين جواب می دھد که» :مارکسيسم به
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پرولتارﯾا نمی آموزد که از انقالب بورژواﯾی دوری جوﯾد و ﯾا در آن شرکت ننماﯾد و رھبری را به دست بورژوازی بسپارد بلکه برعکس می آموزد که با انرژی
ھر چه بيشتر در آن شرکت کند و برای رسيدن به ﯾک دموکراتيسم پرولتارﯾاﯾی پيگير  ...مبارزه نماﯾد .ما می توانيم و باﯾد در حدود اﯾن چھار دﯾواری
}بورژوازی{ در راه منافع پرولتارﯾا و نيازمندﯾھای مستقيم وی و در راه شراﯾطی که نيروھای وی را برای پيروزی کامل آﯾنده آماده می سازد ،مبارزه کنيم
( «.مجموعه آثار لنين ص (٢۵٧
به پيروی از لنين باﯾد به اﯾن مسئله اشاره نمود که چون بورژوازی ھميشه در تعقيب خواسته ھای دموکراتيک واقعی ،خود را ناپيگير نشان داده
است )که اﯾن از پاﯾگاه طبقاتی اش ناشی می شود (و ھميشه برای کنترل و مھار جنبش از پاﯾين توده ھا و نيز گراﯾشات رادﯾکال و سوسياليستی
کارگران دست به دامان ساخت و پاخت با قدرت حاکمه بر سر منافع خود شده است لذا امروزه طبقه کارگر باﯾد سرﯾعاً خود را در تشکلھاﯾش سازمان
داده و در مبارزات آزادﯾخواھانه اخير به شکلی سازمان ﯾافته شرکت نماﯾد زﯾرا تنھا طبقه ای است که می تواند با »عمل جراحی سرﯾعی« عضو فاسد
شده را با روش کم درد تری برای طبقات زحمتکش جامعه قطع نماﯾد  .تنھا طبقه کارگر است که می تواند و اﯾن ظرفيت را داراست که ﯾک »دموکراتيسم
پيگير «و انقالبی را به سرانجام خود برساند.
ھنگامی که بورژوازی اﯾران خود شدﯾداً از حضور ﯾافتن طبقه کارگر در اﯾن اعتراضات ھراس دارد )به دليل تجربه اﯾی که از انقالب بھمن با خود دارد( اﯾن را
در حرف و عمل نشان داده است آﯾا دعوت کارگران به عدم حضور در اﯾن اعتراضات آب به آسياب جناحھای بورژوازی رﯾختن نيست؟ آﯾا با اﯾن کار ميدان را
برای تاخت و تاز جناحھای بورژوازی خالی نکرده اﯾم؟ و آﯾا باعث نمی شوﯾم که دست حکومت در سرکوب ھرچه بيشتر توده ھای مردم بازتر شود؟ به
گمان من جواب تمامی اﯾن سواالت مثبت است.
ھمه کارگران و فعالين واقعی شان سالھاست که سنگينی فضای خفقان و سرکوب را در مبارزه خود برای احقاق حتی ابتداﯾی ترﯾن حقوق انسانی خود
نه تنھا احساس بلکه به عينه تجربه کرده اند .آنھا بارھا در ھفت تپه به جرم گرسنگی به زندان محکوم شدند ،در خاتون آباد به جرم مطالبه چندﯾن ماه
حقوق معوقه و امنيت شغلی و اخراج نشدن گلوله باران شدند ،در سنندج به دليل برگزاری تنھا روزی که متعلق به آنھاست ﯾعنی اول ماه مه شالق
خوردند ،در تھران ھمين سال قبل باز ھم به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه فعالين کارگری بازداشت شده و ﯾا ھنوز تحت تعقيب می باشند .مجيد
حميدی به جرم دفاع از حقوق انسانی کارگران مورد سوء قصد قرار می گيرد و ﯾا در خيابان وی را می رباﯾند و ھزاران مورد دﯾگر که برای تمامی کارگران
آشناست ،بنابراﯾن ميدانند که ھر گام از مبارزه صنفی و سياسی آنان با دﯾوار سرکوب و زندان و حتی شالق و کشتار روبروست ،بنابراﯾن آنھا خود به
خوبی می دانند که آزادﯾھای دموکراتيک مانند داشتن حق تشکل و اعتصاب ،حق آزادی بيان و اجتماعات و  ...برای آنھا تا چه حد مھم و حياتی است.
ھمچنين کارگران می دانند که اﯾن آزادﯾھا گامی اساسی برای رسيدن به ھدف نھاﯾی شان ﯾعنی برچيدن بساط استثمار و بھره کشی از انسانھا است.
با اﯾن وضعيتی که طبقه کارگر در آن گرفتار شده است رھنمود دادن به طبقه کارگر در مورد عدم شرکت در جنبش اعتراضی اخير تنھا شانه خالی کردن
از وظاﯾف جدﯾد در عين ھمان تکرار وظاﯾف گذشته است .اﯾن حضرات نمی خواھند باری بر دوش خود بيفزاﯾند و اگر ھم باری اضافه شود بار تخطئه نمودن
اعتراضات برحق مردمی است  -که اتفاقاً چندان وزنی ھم ندارد  -که در برابر نظام وحشی سرماﯾه شجاعانه در خيابانھا سينه سپر کرده اند زﯾرا می
دانند که سرنوشت اﯾن جنبش نه بر روی ميز مذاکره ليبرالھا و اصالح طلبان با حکومت بلکه در خيابانھا و در ﯾک مبارزه واقعی تعيين خواھد شد .تنھا
کسانی می توانند چشم خود را بر اﯾن وقاﯾع ببندند که دنيا را از پشت عينک آرزوھای خودپسندانه و خود خواھانه شان می بينند.
آزادی مورد نظر بورژوازی محدود به منافع عينی خودش می باشد .تجارب تارﯾخی نشان داده است که بورژوازی تا بدانجا دموکراسی را بر می تابد که
اخاللی در کارکرد ھای سرماﯾه و نيز در مبنای آن ﯾعنی مالکيت به وجود نياورد .ملموس ترﯾن اﯾن تجارب برای طبقه کارگر و توده مردم انقالب بھمن ۵٧
است که چگونه بورژوازی اﯾران سلطه ﯾک حکومت استبدادی ضد کمونيست را برای حفظ منافع پاﯾه اﯾی خود حتی به ھزﯾنه رانده شدن خود از قدرت
ھمراه با ھم طبقه اﯾھای جھانی اش پذﯾرفت .بنابراﯾن برای پيشگيری از اﯾن امر )رادﯾکاليزه شدن جنبش و عروج دوباره نيروھای چپ و سوسياليست(
ھم که شده ھيچگاه در مورد آزادﯾھای دموکراتيک به صورت پيگير ظاھر نخواھد شد »نفع بورژوازی در اﯾن است که تمام بقاﯾای کھن را به طور قطعی
معدوم نسازد و برخی از آنھا را باقی بگذارد ﯾعنی اﯾن انقالب کامال ً پيگير نباشد ،به ھدف نھاﯾی نرسد و قطعی و بی رحمانه نباشد  ...بورژوازی به امر
آزادی خيانت می کند و برای دموکراتيسم پيگير مستعد نيست(  .«...ھمان منبع ( ٢۵۵:
بنابراﯾن تنھا حضور سازمان ﯾافته و قدرتمند طبقه کارگر است که می تواند توازن قوا را به نفع جنبش توده ای تغيير دھد و قدرت سرکوب رژﯾم اسالمی را
نيز محدود سازد ،مبارزه با حکومت دﯾکتاتوری اسالمی از وظاﯾف مبرم و در عين حال گذرای طبقه کارگر می باشد .طبقه کارگر با مطرح ساختن مطالبات
پاﯾه اﯾی که در اﯾن مقطع بيشتر توده مردم با آن دست به گرﯾبان ھستند باﯾد رھبری اﯾن جنبش را بدست بگيرد و به توده مردم نشان دھد که اﯾن طبقه
در راه رسيدن به دموکراسی واقعی پيگير است و در اﯾن راه با ھر گراﯾش ناپيگيری که قصد سازش و مصالحه با رژﯾم بر سر منافع خود داشته باشد
مبارزه خواھد کرد .طبقه کارگر بنا بر ظرفيت و امکانات بالقوه ای که دارد توان رھبری اﯾن جنبش را دارد ﯾکی از اﯾن معيارھا که اﯾن نوﯾد را به ما ميدھد
خواسته ھای اﯾن جنبش توده ای است .با توجه به بحران اقتصادی که دامنگير اقتصاد اﯾران شده است و نيز سياست ھای ضد انسانی رژﯾم در اﯾن
بحران مانند حذف ﯾارانه ھا و نيز اخراج سازی ھزاران کارگر از محيط ھای کاری و به تبع اﯾنھا باال رفتن تورم و بيکاری ،در آﯾنده بسيار نزدﯾک ما شاھد طرح
مطالبات اقتصادی و رفاھی از طرف توده مردم خواھيم بود که اﯾن مسئله فضا را برای در دست گرفتن رھبری جنبش از طرف طبقه کارگر مھيا می سازد
.مسئله دﯾگر که به در دست گرفتن رھبری از طرف طبقه کارگر کمک می کند اﯾن است که سير حوادث به صورت اتوماتيک بورژوازی اصالح طلب را ناتوان
از ھژمونی بر جنبش می سازد زﯾرا بورژوازی اﯾران ھيچ گاه نمی تواند پاسخگوی نيازھا و مطالبات اقتصادی و حتی سياسی توده مردم زحمتکش باشد .
ھرچند که بر سر اﯾن راه موانعی بسيار وجود دارد و اﯾن خود ،وظيفه فعالين سوسياليست کارگری را در مبارزه برای غلبه بر اﯾن موانع مضاعف می
سازد ،فعالين سوسياليت کارگری باﯾد با بسيج حداکثری طبقه کارگر برای ھژمونی اﯾن طبقه بر جنبش توده اﯾی اخيرتالش نماﯾند .محور اﯾن وظيفه نيز
ھمان اﯾجاد تشکل ھای توده ای کارگران است و تا ھنگامی که اﯾن طبقه سازمان ﯾافته در اعتراضات حضور ندارد سوسياليست ھای کارگری باﯾد وظيفه
تداوم بخشيدن به جنبش توده ای اخير را در سرلوحه وظاﯾف خود قرار دھند و نيز بر اھميت خواسته ھای سياسی و اقتصادی که باعث پيوند جنبش
توده ای اخير و جنبش طبقه کارگر می شود تاکيد کنند .و در اﯾن راه با تمامی گراﯾشات انحرافی بورژوازی که سعی در متوقف کردن اعتراضات رادﯾکال
توده مردم دارند مبارزه نماﯾند .اﯾن ﯾک وظيفه استراتژﯾک برای فعالين سوسياليست کارگری در تمامی جنبش ھای اجتماعی )کارگری ،دانشجوﯾی و زنان
( است تا بتوانند به ھژمونی پيدا نمودن طبقه کارگر سازمان ﯾافته بر جنبش اخير کمک نماﯾند زﯾرا در غياب اﯾن ھژمونی ،سرماﯾه داری اﯾران ﯾک بار دﯾگر
مھر خود را بر جنبش توده ای اخير خواھد زد و آزادی ھای ناقص و سر و دم برﯾده مد نظر خود را به نام دموکراسی به توده مردم تحميل خواھد کرد.
در پاﯾان جا دارد نوشته ای از لنين را در برابر ھمه کسانی که برای ورود طبقه کارگر به اﯾن اعتراضات خط قرمز می کشند بگذارم» :عصر انقالبی وظاﯾف
جدﯾدی را به ميان ما آورد که تنھا نابيناﯾان قادر به دﯾدن آن نيستند .دسته ای از سوسيال دموکراتھا اﯾن وظاﯾف را به طور قطع قبول دارند  ...ولی دسته
اﯾی دﯾگر به قھقرا می روند ،در جا ميزنند ،به جای تنظيم شعارھا دﯾباچه می نوﯾسند و به جای اﯾنکه وظاﯾف جدﯾد را در عين تاﯾيد وظاﯾف قدﯾم تعيين
نماﯾند با طول و تفسير خسته کننده اﯾی به نشخوار وظاﯾف قدﯾم مشغولند  ...و در باره شانه خالی کردن از وظاﯾف جدﯾد عبارت پردازی می کنند( «.
تاکيد از من است )(.لنين .(٣۴۶
منابع:
دو تاکتيک سوسيال دموکرسی در انقالب دموکراتيک  ،مجموعه آثار لنين ١٣۵٣ ،
به نقل از به پيش!  ١٧ ،۵١بھمن  ۶ ،١٣٨٨فورﯾه ٢٠١٠
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اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻛﺎرﮔﺮي در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ و اﻋﺘﻼﺳﺖ
ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﻔﺘﻪاي ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،اﻋﺘﺼﺎب ،ﺗﺠﻤﻊ ،راهﭘﻴﻤﺎﻳﻲ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﻮد .ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﺘﻴﻚ اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و آﺗﺶ زدن
ﻻﺳﺘﻴﻚ ،اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺧﺮاج رﻓﻘﺎﻳﺸﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮد اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر راهاﻧﺪازي ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻮرد ﻟﻮﻟﻪ ﺻﻔﺎ ،روزﻫﺎي دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ در اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻮدﻧﺪ .ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮداري اﻧﺪﻳﻤﺸﻚ ﭼﻨﺪ روز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮداري و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺮﭘﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ  13ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮداري ﺳﻌﺪآﺑﺎد ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ در اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﺳﺎزي ﺳﺎﺳﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺧﺮاج و ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ،ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺮﭘﺎ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ آواﻧﮕﺎن اراك ،ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري اراك اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺸﻨﻴﺪﻧﺪ .ﻟﺬا  400ﻛﺎرﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ راهﭘﻴﻤﺎﻳﻲ و
ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ اﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ،اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻖ و ﺣﻘﻮقﺷﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻛﺎرﮔﺮي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺷﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﻤﻪ روز ﻛﺎرﮔﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان اﺳﺖ ،از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ
اﺳﻒﺑﺎريﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري و رژﻳﻢ ﭘﺎﺳﺪار آن ،ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،روﺣﻴﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ و
اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺎﻻي ﻛﺎرﮔﺮان را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺣﻴﺎت ﻧﻨﮕﻴﻦاش در اﻳﺮان ،ﺟﺰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺑﻲﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﺑﻴﻜﺎري ،ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ارﻣﻐﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .از روزي ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺌﻮﻟﻴﺒﺮال در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ ،روز ﺑﻪ روز وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺮان از ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت وﺧﻴﻢﺗﺮ ﺷﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزي ﻛﻪ ﻫﺪف دﻳﮕﺮي ﺟﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺖ و ﻣﺠﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺪام
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻜﺎري روزاﻓﺰون ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮدﻳﺪ .آزادﺳﺎزي ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻛﺎرﮔﺮان را ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻨﺰل داد .ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﭘﻲ در ﭘﻲ ﻣﻮرد
دﺳﺘﺒﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺮ ﺣﺘﺎ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎ ،ﻛﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺑﺮده ﺑﻲ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداران
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد .اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداران ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺎهﻫﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ را ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﺧﺮاج ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ارﺗﺠﺎﻋﻲ و ﺿﺪ ﻛﺎرﮔﺮياش ،ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺮان را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮده و ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ را در اﺑﻌﺎدي ﺣﻴﺮتآور ﮔﺴﺘﺮش
داده اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻒﺑﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺪام در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺮاي
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداران و دوﻟﺖ آنﻫﺎ ،ﺗﻼش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﺎت اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداران ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﺸﺖﺷﺎن ،ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ رژﻳﻢ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺿﺪ ﻛﺎرﮔﺮي و ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،اﻳﻦ ﺗﻼشﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮان را ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﺳﺮﻛﻮب و ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻛﺸﻴﺪن ﻓﻌﺎﻻن ﻛﺎرﮔﺮي ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ .در ﭘﻲ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺳﻴﻊ ﻣﺮدم
اﻳﺮان در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ از رويآوري ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ،در وﺣﺸﺖ و ﻫﺮاس ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮد ،ﻓﻌﺎﻻن
ﻛﺎرﮔﺮي را ﭘﻲ در ﭘﻲ دﺳﺘﮕﻴﺮ و رواﻧﻪ زﻧﺪان ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ آن ﻧﻴﺰ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺛﻘﻔﻲ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ
ﻣﺒﺎرزات ﻛﺎرﮔﺮان در اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻧﺎرﺿﺎﻳﻲ ،اﻋﺘﺮاض و ﻣﺒﺎرزه در ﺻﻔﻮف ﻛﺎرﮔﺮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻛﺎرﮔﺮي ﻫﻨﻮز
ﭘﺮاﻛﻨﺪه ،ﻧﺎﻣﺘﺸﻜﻞ و ﺟﺪا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻮري ﺧﻮد را
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﺮدي ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﺮاي ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﻧﻈﻢ
ﻧﻜﺒﺖﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ .ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ راه دﻳﮕﺮي ﺟﺰ اﺗﺤﺎد و ﺗﺸﻜﻞ و رويآوري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻛﻮب و اﺧﺘﻨﺎق ﻛﻨﻮﻧﻲ ،ﺧﻮد را در ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎ رﻓﻘﺎي ﻫﻢرزم ﺧﻮد در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺳﺮاﺳﺮي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي
ﭘﻴﺮوزي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت روزﻣﺮه ﺧﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري ﻛﻪ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ.
روﺣﻴﻪ رزﻣﻨﺪه و ﻣﺒﺎرزهﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻞ اﺳﺖ،
ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻔﺘﻪ – ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رادﻳﻮ دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﺷﻮراﻳﻲ
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
گزارشی از اعتراضات کارگری در شرکت صناﯾع اراک
ھفته نامه عطر ﯾاس  :اﯾن تجمع در ادامه اعتراضات دو سال اخير کارگران اﯾن شرکت در قبال تاخير مدﯾرعامل در پرداخت حقوق و مزاﯾای کارکنان،
تعطيلی کارخانه و اخراج کارگری می باشد.
تعدادی از کارگران که در حين اعتراض و تجمع در محوطه داخل کارخانه بازداشت شده بودند ،پس از ﯾک شبانه روز بازداشت موقت آزاد شدند اما کارگران
ھمچنان با مشکالت فراوان روبرو ھستند.
ﯾکی از اﯾن افراد ضمن اعتراض به غيرمنصفانه بودن بازداشت آنھا گفت :کجای دنيا فردی را که به دنبال حق طبيعی خود می باشد بازداشت می کنند؟
مگر ما از مدﯾر کارخانه بيشتر از حقوق عادالنه خود طلب دا رﯾم؟ دفعات مکرر حتی به ھمراه خانواده ھای خود جھت احقاق حقوق معوقه و مأخره به
نشانه اعتراض جلوی در استانداری تجمع کردﯾم ولی نه تنھا مشکالت ما از سوی ھيچ مقام مسئولی حل نشد بلکه با ھمکاران ما و خانواده آنھا برخورد
صورت گرفت .ھمه اﯾن جرﯾانات در حالی رخ داده که شرکت صناﯾع اراک ھمچنان تعطيل است و توليد در شرکت متوقف می باشد.
اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد
کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھاﯾشان دو روز متوالی دست از کار کشيده و به اعتراض عليه کارفرماﯾشان پرداختند.
کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھاﯾشان روز پنج شنبه گذشته در صدد اعتصاب بر آمدند که با وعده معاونت اداری
مالی کارخانه مبنی بر پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران در روزشنبه دھم بھمن ماه از اقدام خود منصرف شدند .اما روز شنبه از پرداخت حدود ٥/٢
ماه از دستمزد معوقه کارگران خبری نشد و به ھمين منوال تا روز دوشنبه  ١٢بھمن ماه کارفرما به وعده خود مبنی بر پرداخت دستمزد کارگران عمل
نکرد.
به گزارش اتخادﯾه آزاد کارگران اﯾران ،بدنبال اﯾن وضعيت کارگران از اولين ساعت کاری روز دوشنبه  ١٢بھمن ماه دست از کار کشيدند و توليد را در
سالنھای مختلف خواباندند .در پی اﯾن اعتصاب از سوی کارگران بار دﯾگر معاونت اداری و مالی کارخانه حدود ساعت  ١١صبح به کارگران اعالم کرد شب
دستمزدھای آنان پرداخت خواھد شد و به اﯾن ترتيب کارگران به اعتصاب ھشداری خود پاﯾان دادند.
شب گذشته نيز کارفرمای نورد لوله صفا به وعده خود عمل نکرد و ھمين امر باعث شد کارگران اﯾن کارخانه از اولين ساعت اداری سه شنبه  ١٣بھمن
ماه بار دﯾگر اعتصاب خود را از سر بگيرند .با شروع مجدد اعتصاب از سوی کارگران حوالی ظھر تعدادی از مسئولين کارخانه که از تھران آمده بودند در
ميان آنان حاضر شدند و اعالم کردند فردا  ١٤بھمن ماه دستمزدھای معوقه کارگران حتما پرداخت خواھد شد .کارگران نيز متقابال اعالم نمودند چنانچه
فردا نيز کارفرما به وعده خود عمل نکند بار دﯾگر و اﯾن بار بطور نامحدودی اعتصاب را از سر خواھند گرفت و تا درﯾافت دستمزدھای معوقه خود دست از
اعتصاب نخواھند کشيد.
بنا بر اظھارات کارگران کارخانه نورد لوله صفا ،کارفرمای اﯾن کارخانه در حالی که از حدود دو ماه و نيم پيش تاکنون رﯾالی از دستمزد کارگران را پرداخت
نکرده است اقدام به خرﯾد کارخانه ھای موتوژن تبرﯾز و کارخانه پمپ اﯾران سازنده دستگاھھای توليد ھوا کرده است.
الزم به ﯾادآوری است کارخانه نورد لوله صفا در کيلومتر  ٩اتوبان تھران ساوه قرار دارد و حدود  ١٣٠٠کارگر در آن مشغول بکار ھستند.
جمع و راھپيماﯾی کارگران معترض در اراک
ندای سبز آزادی  :کارگران شرکت آونگان اراک صبح چھارشنبه سر کار خود حاضر نشدند و در اعتراض به اﯾنکه شش ماه حقوق نگرفته اند ،در خيابان
ھای اصلی شھر اراک تجمع کرده و مقابل فرمانداری اﯾن شھر تجمع کردند.
ﯾک خبرنگار خبرگزاری مھر که در محل حاضر بوده ،تعداد کارگران معترض را  ۴٠٠نفر تخمين زده و نوشته که آنھا خواستار رسيدگی مسئوالن به
وضعيتشان و برخورد قانونی با مالکان اﯾن شرکت بوده اند.
در اﯾنترنت چند کليپ وﯾدئوﯾی ھم منتشر شده که ظاھرا مربوط به اعتراض کارگری امروز اراک است .در ﯾکی از اﯾن کليپ ھا کارگران معترض در حال
راھپيماﯾی شعار می دھند »ﯾا حجت ابن الحسن عسگری /وقت ظھور است اگر بنگری »و در کليپ دﯾگر صدای شعار »ننگ ما ننگ ما/صدا و سيمای
ما« به گوش می رسد.
آنگونه که خبرنگار مھر گزارش کرده ،ھمزمان با تجمع کارگران در خيابان ھای اراک» ،ﯾگان ھای نيروی انتظامی حضور موثر داشته« و ترافيک سنگينی
ھم در خيابان ھای منتھی به محل تجمع به وجود آمده بوده است.
کارگران کارخانه آونگان اراک شش ماه است که حقوق نگرفته اند و می گوﯾند مسئوالن استان مرکزی ھنوز کاری برای رفع مشکالت آنھا نکرده اند و
ھيچيک از تعھداتشان جرا نشده است.
اﯾن در حالی است که فرماندار اراک می گوﯾد حل مشکالت شرکت آونگان از اختيار استان مرکزی خارج است .اﯾن مقام مسوول مدﯾران اﯾن شرکت را به
ناتوانی در اداره آن متھم کرده.
ﯾک کارگر معترض به خبرنگار مھر گفته است که کارگران می خواھند مطالبات قانونیشان را از مسير قانونی پيگيری کنند ولی فشارھای شدﯾد ناشی
از شش ماه کار بدون حقوق دﯾگر براﯾشان قابل تحمل نيست.
حكايت كليه فروشيكارگراخراجي ايرانخودرو ديزل
فريادرسي ھست؟
ايلنا :يازدھم ارديبھشتماه سال  ١٣٨٦و روزكارگربود.كارگران در مجموعه ورزشي شيرودي تھرانگرد آمدند و خواستهھاي خود را مطرح كردند .يكي از
اين كارگران سيدجواد موسوي عضو شوراي اسالميكار ايرانخودروديزل بود .
بهگزارش خبرنگار ايلنا ،موسوي دراينگردھمايي با رعايت مصالح ملي نظام ،خواستار توجه مسووالن و دولتمردان به قشر كارگر شدو از كارگران ھم
خواست كه با اتحاد پيگيرمنافع صنفي خودباشند .
اما بعد از اين مراسم و زمانيكه موسوي به شركت ايرانخودرو ديزل بازگشت مديريت شركت به بھانهھاي واھي او را تحويل مقامھاي انتظامي داد و
بھانه ايشان ھم صحبتھاي او در روز جھاني كارگر بود ،صحبتھايي كه از سردلسوزي و درد و با رعايت موازين نظام انجام شد .
موسوي از كارگران قراردادي شركت بود و پايان قراردادش ھم  ١٤خردادماه بود و تازه يكسال ھم از زمان حكم وزارت كار مبني بر عضويت در شوراي
اسالمي كار ايرانخودرو ديزل باقي بود اما مديريت شركت قرارداد او را كه  ١٠سال سابقه كارھم در اين واحد صنفي داشت را تمديد نكرد و اين آغازي
دردناك براي اين كارگر و عضو شوراي اسالمي كار بود .
البته موسوي به وزارت كار ھم مراجعه كرد اما چيزي دستش را نگرفت و باالخره تسويهحساب او صادر و حكم اخراجش تحويل شد .
موسوي  ٤٥ساله اين روزھا حتي به دنبال فروش كليهاش است زيرا ھرجا كه مراجعه ميكند به دليل سن او كاري به وي نميدھند .
اما موسوي ميگويد :آيا اين عدالت است؟ آيا صحبت صنفي كردن جرم است؟ آيا كسي نيست به فرياد من برسد؟ من دو فرزند دارم و روزگار برايم
سخت شده است .
او ميافزايد :تنھا خواستهام كار است .ھرجا كه ميخواھيد كاري به من بدھيد تا شرمنده خانوادهام نباشم .آيا بايد بگويم كه زنم ميخواھد طالق
بگيردكه البته ميخواھد اين كار را بكند تا شما كاري به من بدھيد .
وي ميگويد :ازرييسجمھور عدالتمحور ،از وزير صنايع ،از وزير كار و از ھر كسي كه ميتواندكاري به من بدھد و به وضعيت بغرنج من پايان بخشد طلب
كمك دارم .
كارگران كيان تاير دوباره تجمع كردند
به دنبال تجمع دوباره جمعي از كارگران كيان تاير كه پيش از ظھر امروز در محل اين كارخانه برگزار شد ،مسووالن اسالمشھر به منظور متقاعد كردن
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كارگران به اين كارخانه رفتند و با تجمع كنندگان گفتگو كردند .
ايلنا :به دنبال تجمع دوباره جمعي از كارگران كيان تاير كه پيش از ظھر امروز در محل اين كارخانه برگزار شد ،مسووالن اسالمشھر به منظور متقاعد كردن
كارگران به اين كارخانه رفتند و با تجمع كنندگان گفتگو كردند .
كارگران كيان تاير در گفتگو با خبرنگار ايلنا ،اعالم كردند كه به دليل محقق نشدن وعدهھاي داده شده صبح امروز براي مدتي در محوطه كارخانه تجمع
كرده و آتش روشن كردند .
به گفته كارگران پس آنكه فرماندار اسالمشھر به منظور گفتگو با كارگران در محل كارخانه اي حاضر شد؛ كارگران به تجمع خود پايان دادند تا در سالن
غذاخوري با فرماندار اسالمشھر به گفتگو و مذاكره بپردازند .
بابك زنده جاه مدير روابطعمومي كارخانه كيان تاير در رابطه با تجمع امروز به ايلنا گفت :دليل اين تجمع تاخير در پرداخت مطالبات گذشته كارگران بوده
است .
وي بابيان اينكه مطالبات مورد بحث به مدير خلع يد شده است كارخانه مربوط ميشود؛ گفت :ھرچند مديريت موقت دولتي پرداخت اين مطالبات را به
عھده دارد اما به دليل مشكالتي كه در تامين منابع وجود دارد پرداخت مطالبات و تامين مواد خام دچار تاخيراست .
زندهجا گفت :به دنبال ناتواني مدير قبلي ،دولت از دي ماه سال گذشته اداره موقت كارخانه را به ھيات نظارت بر صنايع واگذار كرده است .
درھفتهھاي گذشته نيز كارگران الستيك ابرز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود عالوه بر برگزاري تجمعي مشابه به وزارت صنايع و معادن نيز
مراجعه كرده بودند .
ھمان زمان گفته شد كه به دنبال مراجعه كارگران به وزارت صنايع ،گروھي  ٩نفره از كارگران الستيك البرزتوسط كارفرما اخراج شدند .
پس از انتشار اين خبر ،روابط عمومی شرکت کيان تاﯾر با انتشار جوابيه اي به نقل از كارگران ھرگونه اخراج كارگران كيان تاير را تكذيب كرد .
تعوﯾق دستمزدھا و ادامه مبارزات کارگران الستيک البرز
مبارزات کارگران الستيک البرز برای گرفتن دستمزدھای معوقه خوﯾش ھمچنان ادامه دارد .سرماﯾه داران و دولت سرماﯾه ھمچنان به مصادره
دستمزدھای کارگران ادامه می دھند و در طول اﯾن مدت تمامی اشکال اعتراض آنان را بی جواب گذاشته اند .کارگران بر فشار مبارزات خوﯾش افزوده اند.
آنان موفق شده اند که  ٩نفر از ھمزنجيران اخراجی خوﯾش را به سر کار باز گردانند .اما از پرداخت حقوق ھای معوقه چند ماھه ھنوز ھيچ خبری نيست.
چند صد کارگر الستيک البرز در ادامه مبارزات خوﯾش در صبح روز ﯾکشنبه  ١١بھمن ماه ،بار دﯾگر برای ساعاتی چرخ توليد را از کار انداختند ،ھمه آن ھا در
محوطه داخلی حياط کارخانه اجتماع کردند و با افروختن آتش عليه شدت توحش سرماﯾه و عليه وضعيت رقت بار زندگی خوﯾش دست به تظاھرات
اعتراضی زدند .بر اساس اخبار ،ساعاتی پس از شروع تظاھرات کارگران ،فرماندار سرماﯾه در اسالمشھر وارد کارخانه شد تا مطابق معمول برای متقاعد
کردن توده ھای کارگر به پاﯾان اعتصاب و شروع مجدد کار تالش کند .فرماندار چنان که سيره و سنت و رسم عمال دولتی سرماﯾه است بازھم به جای
پرداخت حقوق ھا ،دنياﯾی از وعده و وعيد را به کارگران تحوﯾل داد ،وعده و وعيدھاﯾی که چند صد کارگر الستيک البرز به دروغ بودن آن ﯾقين دارند اما
صرف آگاھی آنان به بی پاﯾگی و واھی بودن اﯾن نوع حرف ھا ﯾا ترفندھا با کمال تأسف ھيچ کمکی به استحکام سنگر پيکار و تشدﯾد مقاومت آنان
نکرده است و نمی تواند ھم بکند .کارگران باﯾد بدانند و از ال به الی تجارب صدساله جنبش خوﯾش در اﯾران و چند صد ساله جنبش طبقه خود در سراسر
جھان خوب بياموزند که آنچه ميان آنان و نظام سرماﯾه داری جرﯾان دارد ﯾک جنگ واقعی بسيارخصمانه و آشتی ناپذﯾر است ،جنگی در ھمه عرصه ھای
حيات اجتماعی ،در قلمرو دستمزد ،در زمينه شراﯾط کار ،امکانات معيشتی و اجتماعی و رفاھی ،آزادی ھای سياسی و حقوق انسانی ،جنگی در کليه
ميدان ھای زندگی که مطلقاً تعطيل بردار نيست و سرنوشت تمامی ھست و نيست توده ھای کارگر به چگونگی پيشبرد آن و به پيروزی نھاﯾی آن
بستگی دارد ،جنگی که باﯾد به نابودی تام و تمام نظام بردگی مزدی منتھی شود .مسأله بسيار اساسی و حياتی اﯾن است که در اﯾن جنگ مثل ھر
جنگ دﯾگر توان و تدارک و تجھيزات و استحکامات جنگيدن مورد نياز است .در اﯾن جنگ بدون متشکل شدن ،بدون آگاھی ،بدون تشکل شوراﯾی
ضدسرماﯾه داری ،بدون جھت گيری و افق شفاف ضدکار مزدی ،بدون تدارک ھمه اﯾن ھا نمی توان به ھيچ پيروزی چشمگيری در ھيچ سطحی دست
ﯾافت .اﯾن جنگ در فاصله ھر دم و بازدم ميان ما و نظام سرماﯾه داری بسيار بيش از پيش حادتر و سرنوشت سازتر می شود .سرماﯾه در ھر چشم به
ھم زدن با تدارک و ترفند و تجھيزات بسيار کشنده تری به ما و به آخرﯾن ته مانده ھای ھستی ما ﯾورش می برد .در مقابل اﯾن طغيان توحش سرماﯾه
داری ،ما نيز نيازمند تدارک و تجھيز و آگاھی و سازمانيابی ھستيم .ميزان ھاری و سبعيت و تھاجم ھار سرماﯾه داری عليه ھست و نيست ما توده ھای
کارگر تا آنجا پيش رفته است که حتی برای گرفتن دستمزدھای معوقه خوﯾش ھم نمی توانيم با اعتراضات محدود درون اﯾن ﯾا آن کارخانه ھيچ دستاورد
مھمی داشته باشيم .ھر گام پيروزی ما در ھر لحظه اﯾن جنگ به سازمانيابی سراسری ضدسرماﯾه داری توده ھای ھر چه بيشتر طبقه ما گره خورده
است .کارگران الستيک البرز چند سال است که برای تضمين اشتغال خود و درﯾافت حقوق معوقه خوﯾش می جنگند و حاصل اﯾن جنگ تا لحظه حاضر در
مقابل ھزﯾنه ھای انبوه آن بسيار اندک بوده است .از آنچه پشت سر نھاده اﯾم و از آنچه که طبقه ما در طول چند صد سال در سراسر جھان پشت سر
نھاده است باﯾد اﯾن درس بسيار آموزنده را فرا گرفته باشيم که تنھا راه نجات ما متحد شدن و متشکل شدن سراسری و شوراﯾی ضدسرماﯾه داری
است .توصيه ما به ھمه ھمزنجيران خوﯾش و از جمله کارگران الستيک البرز اﯾن است که پيشگام تشکل و اتحاد سراسری حول منشور مطالبات پاﯾه ای
طبقه خود عليه سرماﯾه باشند ،برای متشکل شدن شوراﯾی ھمه بردگان مزدی حول اﯾن منشور پيکار کنند و از درون اﯾن سازمانيابی آگاه ضدسرماﯾه
داری مشعل پيکار برای نابودی کل نظام بردگی مزدی و رھاﯾی ھمه انسان ھا را فروزان سازند.
کارگران کيان تاﯾر با روشن کردن آتش در محل کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند
بنا بر گزارشھای درﯾافتی توسط اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران امروز  ١١بھمن ماه  ٨٨از ساعت  ٨صبح کارگران کيان تاﯾر با تجمع در محل کارخانه اقدام به
آتش زدن الستيک کرده و خواھان رسيدگی فوری به خواستھای خود شدند.
بدنبال اﯾن وضعيت در کارخانه کيان تاﯾر)الستيک البرز( مدﯾرﯾت کارخانه و فرماندار اسالمشھر با حضور در محل کارخانه از کارگران خواستند تا آتش را
خاموش کنند اما کارگران معترض با طرح خواستھای خود خواھان رسيدگی به وضعيت خود شدند .در ادامه اﯾن کشمکش کارگران ساعت  ١١صبح آتش
را خاموش کردند و نماﯾنده ھاﯾشان در سالن غذاخوری کارخانه با مدﯾرﯾت و فرماندار اسالمشھر وارد مذاکره شدند .در اﯾن مذاکره قرار شد طی روزھای
آﯾنده  ٥٠درصد باقی مانده دستمزد آذر ماه کارگران پرداخت شود و از آنان خواسته شد طی  ١٥روز آﯾنده دست به اعتراض نزنند تا ظرف اﯾن مدت
نسبت به بر آورده کردن ساﯾر خواستھای آنان از جمله دستمزد عقب افتاده دی ماه و  ٥ماه مطالبات باقی مانده کارگران از سال گذشته و ساﯾر خواست
ھاﯾشان رسيدگی شود.
الزم به ﯾادآوری است دﯾروز  ١٠بھمن ماه  ٩نماﯾنده اخراجی کارگران کيان تاﯾر بر سر کارھای خود بازگشتند و امروز پس از مذاکرات و توافق نماﯾنده ھای
کارگران با مدﯾرﯾت و فرماندار اسالمشھر کارگران به تجمع خود پاﯾان داده و بر سر کارھاﯾشان باز گشتند.
کارگران کارخانه الستيک البرز دست به اعتصاب زدند
امروز چھارشنبه نھم دﯾماه ،کارگران کارخانه الستيک البرز دست از کار کشيدند .اﯾن کارگران از ساعت  ١٠صبح در مقابل ساختمان مدﯾرﯾت کارخانه
دست به اعتصاب زده و خواھان درﯾافت  ٥ماه حقوق خود که از سال گذشته معوق مانده است ،شدند .ھفته پيش نماﯾندگان اﯾن کارگران به دفتر
مدﯾرﯾت کارخانه مراجعه نموده و خواھان گفتگو در مورد حقوق معوقه خود ونيز تعوﯾق در درﯾافت دستمزد ماھانه خود شدند ،اما مدﯾرﯾت با بھانه اﯾن که
اﯾن کارگران نماﯾنده کارگران کارخانه نيستند و باﯾستی انتخابات شورای کارخانه تجدﯾد شود از پذﯾرفتن نماﯾندگان کارگران خودداری کرد .اﯾن در حالی
است که اﯾن نماﯾندگان جزو  ٢٧نماﯾنده منتخب مجمع عمومی سال گذشته کارگران می باشند .با وجود گذشت  ٩روز از ماه دی ،اﯾن کارگران ھنوز
موفق به درﯾافت حقوق ماه گذشته خود نيز نشده و ھم چنين  ٥ماه است که ليست بيمه اﯾن کارگران به تامين اجتماعی ارسال نشده است و دفترچه
ھای درمانی آنان نيز تمدﯾد نمی شود .مدﯾرﯾت کارخانه ھفته گذشته به جای پاسخ گوﯾی به کارگران با اداره اطالعات تماس گرفته و گفته بود که
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نماﯾندگان کارگران کارخانه الستيک البرز قصد دارند کارگران را تحرﯾک به اﯾجاد اغتشاش نماﯾند .کارگران نيز در واکنش به عدم پاسخ گوﯾی مدﯾرﯾت و در
مقابل اﯾن اقدام فرﯾب کارانه دست از کار کشيدند و ھم اکنون در مقابل مدﯾرﯾت کارخانه و در داخل کارخانه دست به تجمع زده اند
دراعتراض به انحالل شركت؛ كارگران نساجي بافتهھاي كرمان جاده را بستند
مسئوالن بنا دارند  ١۴ھزار ھكتار زمين كارخانه را به صورت آزاد در معرض فروش بگذارند /راس ساعت  ١۶غالمرضايي ،معاون سياسي فرمانداري كرمان
با حضور در جمع كارگران خواستار متفرق شدن كارگران شد .
ايلنا ١٨٠ :نفر از كارگران نساجي بافتهھا از ساعت  ٣٠/٢تا  ۴بعداز ظھر امروز)يكشنبه( اقدام به بستن جاده کردند .كارگران نساجي بافتهھاي كرمان
علت تجمع و بستن جاده را انحالل شركت توسط سھامداران اعالم کردند.
يكي از كارگران به خبرنگار ايلنا گفت :چندي پيش عدهاي از مديران در ھيات تشخيص تصميم به انحالل شركت و انتقال دستگاهھا به شھرستان قزوين
گرفتند كه در اعتراض به اين امر ما ظھر امروز اقدام به بستن جاده کرديم.
وي گفت :مديران در پايان  ٣٠دي تصميم به اخراج  ١٨نفر ديگر از نيروھا گرفتند .طبق گفته خود مسئوالن قرار است  ٣۵نفر ديگر در پايان بھمنماه و بقيه
در آخر سال تسويه حساب شوند.
وي گفت :مسئوالن بنا دارند  ١۴ھزار ھكتار زمين كارخانه را به صورت آزاد در معرض فروش بگذارند.
او گفت :قبال  ۵۵٠نفر در شركت مشغول به كار بودند كه مسئواين به عناوين مختلف اقدام به اخراج كارگران کرده و در حال حاضر اين تعداد  ١٨٠نفر
ھستند.
يكي ديگر از كارگران گفت :در سالھاي  ٨١و  ٨٢مديران اعالم کردند دستگاهھاي اين شركت مستھلك و قابل استفاده نيست كه در اين خصوص گويا
ھمين دستگاهھا به استان گلستان و تبريز انتقال و درحال حاضر فعال ھستند.
يكي ديگر از كارگران گفت :درخصوص طرح طبقهبندي مشاغل مدت  ۵سال به سازمان كاركرمان مراجعه کرديم كه متاسفانه مسئولين تاكنون اقدامي به
عمل نياوردند.
گفتني است راس ساعت ١۶غالمرضايي ،معاون سياسي فرمانداري كرمان با حضور در جمع كارگران خواستار متفرق شدن كارگران شد و به آنان قول
مساعد داد روز سهشنبه جلسهاي با حضور اعضاي كميسيون و جديدساز مسئول شركت در محل استانداري كرمان برگزار شود.
کارگران اﯾران خودرو ﯾاد کارگران جان باخته شھر بابک راگرامی می دارند
دوستان و ھمکاران گرامی
روزچھارم بھمن سالروز جان باختن عده ای از کارگران بی گناه معدن خاتون آباد شھربابک است
.دردی ماه سال  ١٣٨٢عده ای از کارگران معدن خاتون آباد شھربابک در استان کرمان خواھان استخدام و امنيت شغلی بودند که خواست بر حق اﯾن
کارگران مورد پذﯾرش مدﯾرﯾت قرار نگرفت عدم پذﯾرش خواست کارگران از طرف مدﯾرﯾت موجب گسترش اﯾن اعتراض و شرکت وسيع اعضای خانواده ھای
کارگری شده و تحصن گسترده ای در خود معدن سازمان داده شد.اﯾن تحصن توسط نيروھای انتظامی محاصره و در درگيری کارگران با ماموران نظامی
تعدادی از کارگران در محل تحصن زخمی و دستگير شدند پخش خبر دستگيری و محاصره و ضرب و شتم کارگران در شھر بابک که محل زندگی بسياری
از کارگران معدن خاتون آباد بود موجب اعتراض وسيعی در اﯾن شھر شد .تظاھرات گسترده مردم شھر بابک در چھارم بھمن سال ١٣٨٢از زمين و ھوا
مورد ﯾورش نيروھای نظامی قرار گرفته و چند تن از کارگران کشته وچند ﯾن نفراز آنان زخمی و تعداد بيشماری دستگير شدند .
در روزھای پس از اﯾن حادثه تاسف آور اعتراضات گسترده ای در شھر بابک و خارج از کشور توسط نھادھای بين المللی انجام شد مقامات و مسئولين
دولتی در ھراس از اﯾن اعتراضات از خود سلب مسئواﯾت کرده و تقصير را به گردن نھادھای دﯾگر انداختند و تا کنون نيز ھيچ فردی و ﯾا ارگانی بخاطر
حمله به کارگران و کشتن آنان مجازات نشده است .
دوستان و ھمکاران گرامی
کارگران معدن خاتون آباد با خواست بر حق و ابتداﯾی کار مورد ﯾورش قرار گرفته و به خاک وخون کشيده شدند .
خواست انان مگر غير از امنيت شغلی چيزی دﯾگری بود کارگران کار می خواستند .ولی جواب انھا گلوله و مرگ بود ﯾکی از دست آوردھای دولت حامی
سرماﯾه داران اﯾجاد قانونھای ضدکارگری ودر راس آن قانون ضد بشری و غير انسانی قانون قراردادھای موقت و شرکتھای پيمانی می باشد که تمام
امنيت شغلی را از کارگران سلب کرده است .حمله نيروھای مسلح به کارگران شھر بابک دفاع از اﯾن قانون و دفاع از منافع سرماﯾه داران بود  .سرکوب
وکشتار کارگران شھر بابک تداوم اﯾن قانون بود و تا امروز نيز ھمچنان قربانی می گيرد حمله به کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی و دستگيری صدھا
کارگر و بيکاری سازی کارگران آن حمله به کارگران بيگناه کارخانه فرش البرز شھر بابلسر حمله به کارگران نساجی پررﯾس شھر سنندج دستگيری و
اخراج دھھا نفر از ھمکاران خودما و ھزاران نمونه دﯾگر مگر غير از نشان حمله آگاھانه به کارگران شھر بابک می باشد.و تا زمانی که امنيت شغلی
کارگران تھدﯾد می شود امنيت جانی آنان نيزدر امان نخواھد بود و تازمانی قانون ھای ضد کارگری پابرجا است کارگران روی امنيت شغلی و آساﯾش و
رفاه را نخواھند دﯾد .
کارگران اﯾران خودرو در سالگرد اﯾن فاجعه ضمن ھمدردی مجدد با بازماندگان و اعضای خانواده جان باخته گان و ھمکاران آنان خواستار پيگيری اﯾن پرونده
و محاکمه عامالن اﯾن چناﯾت و محاکمه تمام کسانی ھستند که با اﯾجاد قانون قراردادھای موقت امنيت شغلی و جانی را از ما کارگران سلب کرده اند .
ما کارگران اﯾران خودرو خواھان لغو تمام قراردادھای موقت و انحالل تمام شرکتھای پيمانکاری ھستيم .تنھا االم تسکين درد کارگران اﯾجاد امنيت شغلی
و نابودی قانون ھای سرماﯾه دارای است .
دوستان و ھمکاران گرامی
.چھارم بھمن تنھا ﯾک روز برای ھمدردی با کارگران شھر بابک نيست چھارم بھمن ﯾورش به کارگران برای استثمار بيشتر و بھره کشی بيشتر از آنان
می باشد .چھارم بھمن دفاع کارگران از منافع و از امنيت شغلی خودشان بود چھارم بھمن و روزھای دﯾگر ھمچون روز چھارم دی ماه روز اعتصاب
کارگران شرکت واحد روز  ١٧اسفند روز اعتصاب شکوھمند کارگران اﯾران خودرو روز دھم تير ماه روز اعتصاب کارگران شرکت اﯾران خودرور دﯾزل و ھزاران
روز دﯾگر نشان داده است ھر وقت منافع کارگران به خطر افتاده است آنان تا پای جان از منافع خود دفاع خواھند کرد چھارم بھمن ﯾک برگ زرﯾنی در
تارﯾخ جنبش کارگری بوده و اﯾنک وظيفه ماست که با گرامی داشت اﯾن روز پرچم اﯾن جنبش را ھمچنان زنده نگه دارﯾم برای ھمين مناسبت روز
ﯾکشنبه چھارم بھمن  ١٣٨٨ساعت ده صبح در سالنھای غذا خوری دور ھم می نشينيم وبا ﯾاد آوری اﯾن روز ﯾاد کارگران جان باخته شھر بابک وتمام
جانباختگان راه آزادی را گرامی بدارﯾم
زنده باد ﯾاد تمام جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر
جمعی از کارگران شرکت اﯾران خودرو
چھارم بھمن ١٣٨٨
درگيری درمحل برگزاری انتخابات کانون بازنشستگان کارگران اﯾران خودرو
وزارت کشور از انتخاب نماﯾندگان کارگران بازنشسته اﯾران خودرو جلوگيری کرد
کانون بازنشستکان کارگران اﯾران خودرو در آستانه انحالل قرار گرفت
روزﯾکشنبه چھارم بھمن ماه ٨٨صدھا کارگربازنشسته اﯾران خودرو با وجود کھولت سن برای دومين بار از راھھای دور از شھرستانھا به محل برگزاری
انتخاب نماﯾندگان کانون بازنشستگان خود در سالن ساپکو گرد ھم آمده بودند تا نشان بدھند برای کارگران تشکل با ھمه مشکالت ونارسائی ھا چقدر
اھميت دارد.
کارگران بازنشسته که سالھا از اﯾجاد ھر گونه تشکل در داخل شرکت ودر حين کار محروم بودند ولی بعد از بازنشسته شدن چاره حضور وزنده بودن
خودرا وبرای حل مشکالت ودور ھم جمع شدن را داشتن تشکل دﯾده بودند وبرای ھمين چند سال پيش تشکل کانون بازنشسته را تشکيل داده و حتی
آن را در وزارت کشور به ثبت رسانده بودند وکانون را به ﯾکی از کانون ھای فعال در عرصه مبارزاتی ساختند.
کارگران بازنشسته با کوله باری از تجربه بر خالف کارگران شاغل اﯾران خودرو ھمچنان برای فعاليت کانون خود پافشاری می کنند
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در حاليکه انتخابات ٢٠دی ماه به علت مشکالت زﯾاد ودرگيری برگزار نشد.
اﯾن بار ھمه آمده بودند تا اجازه ندھند کانون بازنشستگان منحل شود.
در حضور پرشور کارگران نماﯾندگان ﯾکی روی سن رفتند وخودرا بار دﯾگر به ھمکاران خود معروفی کردند.ومنتظر ماندند تا نماﯾندگان وزارت کشور تشرﯾف
بياورند.
حدود ساعت  ١٢ظھر سروکله نماﯾندگان وزارت کشور در ميات اعتراض کارگران وارد سالن شدند.
وبعد از کلی قصه بافی با کمال وقاحت اعالم کردند اﯾن انتخابات مورد تائيد وزارت کشور وکمسيون ماده  ١٠نمی باشد.
وقتی که ھمه کاندﯾدھھا روی سن بودند از آنھا خواستند سالن را ترک کنند.ولی اﯾن کار نماﯾندگان وزارت کشور با اعتراض کارگران مواجه شد وکارگران
اعالم کردند ما سالن را ترک نخواھيم کرد ما برای انتخابات آمده اﯾم وباﯾد نماﯾندگان خودر انتخاب کنيم.
نماﯾند وزارت کار وقتی که با اعتراض ﯾکپارچه کارگران مواجه شد اعالم کرد شما رای بدھيد ما انتخابات را باطل اعالم می کنيم.
وبا آوردن بھانه ھای مختلف وتھدﯾد کارگران در ميان فرﯾاد کارگران که می گفتند اﯾن ﯾک توھين آشکار به کارگران است سالن را ترک کرد.
وبدﯾن ترتيب نماﯾنده وزارت کشور شقاقی از انتخاب نماﯾندگان کارگران اﯾران خودرو جلوگيری به عمل آورد وعمال انتخابات به ھم خورد.
خودروکار
اخباری از کارخانه ھای استان گيالن
کارگران اﯾران کنف  ٢٧ماه حقوق معوقه طلبکارند !!
کارخانه اﯾران کنف در کيلومتر  ۵جاده رشت  -تھران حد فاصل جاده رشت – سنگر قراردارد.
اﯾن کارخانه به دنبال بحران ناشی از بارش برف سنگين در بھمن سال  ١٣٨٣تعطيل شد.
ھنگام اﯾن بحران کارخانه دارای  ٢۵٠کارگر فعال شاغل بود که پس از اﯾن واقع به مرور بازنشسته شده و مفاصا حساب بازنشستگی آن ھا از طرﯾق
فروش دستگاه ھا و ماشين آالت کارخانه و با حکم دادگاه انجام گرفت.
اﯾن کارخانه متعلق به بخش خصوصی و توليد کننده گونی ھای نخی از جنس کنف بود.
کارفرمای کارخانه فردی به نام عطااله صدر رفيع است که  % ٩٨مالکيت کارخانه متعلق به او می باشد.
اﯾن سرماﯾه دار درضمن استاد دانشگاه ھای آزاد در رشت است و ھم اکنون مشغول تدرﯾس است.
در گذشته ،صدر رفيع مدتی مدﯾرﯾت کارخانه فرش گيالن را به عھده داشت.
در حال حاضر  ٧٠کارگر بال تکليف اﯾن کارخانه بين کارفرما  ،اداره کار ،استانداری و ساﯾر مراجع دولت اسالمی سرماﯾه داری پاس کاری می شوند.
از اﯾن  ٧٠کارگر  ۴ ،نفر زن و بقيه مرد ھستند و در حدود  ٢٧ماه حقوق و دستمزد از نيمه سال  ٨۶طلب کار ھستند،از برج  ٧سال  ٨۶تا کنون.
الزم به ذکر است که پس از بحران برف کارگران به اداره ی کار معرفی و حدود  ٣٠ماه بيمه بيکاری درﯾافت کردند و پس از  ٣سال بازگشت به کار شدند.
حاصل اﯾن بازگشت به کار برای کارگران  ٢٧ ،ماه نگرفتن حقوق و عدم تمدﯾد دفترچه ھای بيمه به مدت  ٢٠ماه است که تنھا در امسال  ٣ماه حق بيمه
کارگران توسط کارفرما پرداخت شد.
کارخانه دارای  ٢٨ھکتار زمين است که  ٢ھکتار از زمين کارخانه را برای فروش و پرداخت مطالبات کارگران قرار گرفت و پس از آمدن خرﯾدار کارگران متوجه
شدند که اﯾن  ٢ھکتار در رھن بانک صنعت و معدن در ازای درﯾافت وام ﯾک ميلياردو  ۴٠٠ميليون تومانی از جانب کارفرما – صدر رفيع – قرار گرفته است.
صدر رفيع مدتی ﯾکی از انبارھای کارخانه را کاشی کاری کرده و به بھانه تغيير ساختار و اﯾجاد صناﯾع شير توانست اﯾن وام کالن را بگيرد.
کارگران دارای  ٣نماﯾنده ھستند که کارھا و دعواھای حقوقی کارگران و مراجعه به مراجع دولتی را به عھده دارند.
کارگران تا کنون بارھا دست به تجمع در داخل و خارج کارخانه و ﯾا در مقابل استانداری در رشت و اداره کار زده اند و نتيجه ای جز وعده ھای سرخرمن
استاندار و دﯾگران نشنيده اند.
گفتنی است که کارگران حکم بازداشت کارفرما صدر رفيع را در دست دارند ولی به علت نفوذ اﯾن سرماﯾه دار در نھاد ھای قانون سرماﯾه داری ،حتی
مسئول دستگيری وی از "اطالعات " حاضر به دستگيری او نيست.
و کارگران ھنوز به اقدام ھای قانونی متوسل می شوند تا شاﯾد نتيجه ای بگيرند!!!
از کارخانه نساجی پارس اﯾران چه خبر؟
 ١٢کارگر باقی مانده در کارخانه نساجی پارس اﯾران ھر ﯾک از  ٣الی  ۵ميليون تومان حقوق و دستمزد ماھيانه طلبکار ھستند – و کارفرما – جواد
افراشته ضد کارگر – ھر از گاھی با پرداخت مبلغ ناچيزی وعده پرداخت دستمزد معوقه را به آﯾنده موکول می کند .
در مورد کارگران بازنشسته که  ۵٧نفر ھستند و قرار بود جواد افراشته بقيه مفاصا حساب بازنشستگی آن ھا را که ھر ﯾک از  ٢تا  ۴ميليون تومان
طلبکارند بپردازد  ،ھنوز خبری نيست که نيست .الزم به ذکر است که جواد افراشته و فرزند وی محسن و خانواده وی سھامداران کارخانه ھستند و وی
بارھا جھت تسوﯾه حساب با کارگران از بانک ھای مختلف وام ھای ميلياردی درﯾافت کرده و مبلغ ناچيزی به کارگران پرداخت و بقيه آن را در حوزه ھای
دﯾگر سرماﯾه گذاری کرده است .
اﯾران پوپلين  :اکثرﯾت کارگران منتظر بازنشستگی
کارخانه نساجی اﯾران پوپلين در کيلومتر  ٧جاده رشت تھران واقع است .
اﯾن کارخانه در حال حاضر دارای  ٢۵٠کارگر بوده که از اﯾن تعداد کارگر در حدود  ۵٠نفر قراردادی ھستند و بقيه کارگران استخدامی و باالی  ٢٠سال
سابقه کار دارند .
طبق مصوبه اخير مجلس که کارگران باالی  ٢٠سال سابقه با در نظر گرفتن شراﯾط سختی کار می توانند بازنشست شوند اکثرﯾت اﯾن کارگران منتظر
اجراﯾی شدن اﯾن حکم ھستند تا اقدام به باز نشستگی کنند.
در سال گذشته در زمستان به علت سياست ھای ضدکارگری مدﯾر کارخانه وی مورد ضرب و شتم کارگران واقع شد ،زﯾرا تصميم به تعدﯾل شيفت ھای
کار و کم کردن اضافه کاری گرفته بود که در نھاﯾت مدﯾرﯾت کارخانه موفق شد و در اﯾن راستا تعدادی از کارگران قراردادی را در انتھای سال اخراج کرد .
ﯾاقوت سرخ :شرکت خدماتی وابسته به بخش خصوصی
اﯾن شرکت خدماتی واسطه به کارگيری کارگران زحمتکش رفتگر در سطح شھر رشت و شھرداری است .در اﯾن شرکت در حدود  ۶٠٠کارگر نظافت چی
و تعدادی کارگر راننده جھت حمل و نقل کار می کنند.
شھر رشت به سه منطقه تقسيم و در ھر منطقه از  ١٧٠الی  ٢۵٠کارگر مشغول به کار ھستند .
کليه کارگران تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی و بيمه البرز ھستند – کارگران " نماﯾنده" ﯾا " شورای کارگری " ندارند .در بين کارگران تعدادی دﯾپلمه
قرار دارند .دستمزد آن ھا از  ٢٧٠ھزار تومان الی  ۴٠٠ھزار تومان است  .شيفت کاری کارگران ﯾکسره از  ۵صبح تا  ١٠شب است  .فقط وقت صبحانه و
ﯾا نھار به صورت موقت تعطيل می شوند .
کارخانه نساجی پوشش
اﯾن کارخانه در کيلومتر  ٢جاده رشت – انزلی واقع است .
کارخانه نساجی پوشش که بعد از رﯾزش برف سنگين سال  ٨٣مانند بسياری از کارخانه ھای دﯾگر استان
گيالن – نساجی پارس اﯾران ،فرش گيالن ،کنف کار ،خاور ،فومنات و  - ...دچار بحران شد ،کارگرانش ﯾا به اداره کار جھت درﯾافت بيمه بيکاری معرفی
شدند ﯾا به مرور بازنشسته شدند .
کارگران قراردادی ھم اخراج گردﯾدند – البته در طول اﯾن مدت کارگران پوشش ھمان طور که در خبرھای کارگری آمده است دست به اعتراض زدند .
بارھا جاده رشت – انزلی را مسدود کردند و ﯾا در مقابل استانداری دست به تجمع زدند که ﯾا توسط نيروھای انتظامی و افراد سازمان اطالعات نظام
سرماﯾه داری سرکوب شده و ﯾا با وعده ھای سرخرمن حضرات نماﯾنده سرماﯾه داری در استانداری سرگردان شدند  .در طول اﯾن مدت نيز فردی به نام
قرائتی – پسر عموی قرائتی معروف که در تلوﯾزﯾون قرآن تدرﯾس می کند – که عنصری ضدکارگر و عمله سرماﯾه است بخش ھای زﯾادی از آھن آالت و
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ماشين ھای کارخانه را به عنوان ضاﯾعاتی خارج کرد و ثروت ھنگفتی در اﯾن ميان به جيب زد .
ھم اکنون کارخانه در اختيار شرکت آتيه دماوند قرار دارد .
و تصميم گرفته شد که  ١٠ھکتار از  ٢٢ھکتار زمين کارخانه را به ساختن سالن ھای توليد اختصاص دھند و کارخانه را مجددا" فعال کنند .
برای راه اندازی کارخانه قرار است ماشين آالت کارخانه ورشکسته فومنات را به پوشش انتقال دھند .الزم به ﯾادآوری است که کارخانه ورشکسته
فومنات در سال  ٨۶دارای  ٣١۵دستگاه ھای مختلف مانند  ٧۴دستگاه چھار ماکو  ۶٠ ،دستگاه پارچه بافی و  ١دستگاه چاپ و دستگاه ھای دﯾگر بود که
در سال  ٧۴قيمت آن ھا  ۴ميليارد تومان برآورد شده بود .
آتيه دماوند در سال ھای  ٨١الی  ٨٣کارخانه فومنات را تحت پوشش داشت سپس آن را به بانک صناﯾع و معادن تحوﯾل داد .
حاال مشخص نيست خرﯾد مجدد دستگاه ھای کارخانه فومنات توسط بنگاه اقتصادی آتيه دماوند چگونه انجام می گيرد ؟
الزم به ذکر است که فردی به نام " درزی " که قبال" معاون فرماندار رشت بود ھم اکنون بازنشسته شده و تصميم به گرفتن وام و راه اندازی کارخانه را
دارد .
درزی ھمان چھره ضدکارگری است که مانع از برگزاری مراسم اول ماه  ٨٧در رشت گردﯾد و خود عده ای از مزدوران انجمن ھای اسالمی کارخانجات
وکارمندان داره کار را در سالن اداره کار در مرکز فنی و حرفه ای شماره  ٢رشت جمع کرد و نماﯾش مسخره ای به نام برگزاری جشن روز کارگر به راه
انداخت .تعداد کارگران در شراﯾط فعلی  ١۶٠نفر می باشند که در حدود  ٢٠نفر از آن ھا به نگھبانی کارخانه مشغولند .کارگران با ﯾک ماه تاخير حقوق
خود را درﯾافت می کنند .
گروھی از فعاالن ضدسرماﯾه داری گيالن
دی ماه ١٣٨٨
پاﯾان اعتصاب کارگران ذوب آھن اصفھان
روز سه شنبه  ٢٩دی ماه در حالی که اعتصاب رانندگان کاميون شرکت احياگستران اسپادان ذوب آھن اصفھان وارد چھارمين روز خود شده بود آقاﯾان
وکيلی مدﯾر حراست ميرلوحی رﯾيس انتظامات و کرﯾمی از دﯾسپاچرکل ذوب آھن به ميان رانندگان آمدند و قول دادند که حقوق آبان در چھارشنبه و
حقوق آذرماه در شنبه ھفته آﯾنده پرداخت شود .در مورد تبدﯾل وضعيت قرارداد رانندگان به قرارداد مستقيم با ذوب آھن نيز قول پيگيری داده شد.
به گزارش شورای کارگران ذوب آھن ،بعد از صحبت اﯾن مسئوالن رانندگان از شيفت عصرکاری سه شنبه کار خود را از سر گرفتند و در صبح چھارشنبه
حقوق ھر دوماه پرداخت گردﯾد.
در تحولی دﯾگر در روز سه شنبه رانندگان ليفتراک و لودر شرکت رسول ماشين در قسمت موسوم به  ۶٠٠ذوب آھن برای چندﯾن ساعت دست به
اعتصاب زدند که با حضور مسئوالن شرکت وقول پرداخت حقوق آبان ماه تا آخر ھمين ھفته رانندگان بر سر کار باز گشتند.
تشدﯾد فضای خفقان و بگير و ببند و اخراج در اﯾران خودرو
شرکت اﯾران خودرو فشار ھميشگی خود عليه ھر جنب و جوش اعتراضی کارگران را بسيار بيش از پيش شدت بخشيده است .مدﯾران و عوامل دولتی
سرماﯾه سخت در ھراسند که توده عظيم کارگران عاصی نيز روی به خيابان آورند و خواسته ھای خود را از دولت سرماﯾه داری در خيابان مطالبه کنند.
اﯾن وحشت سرماﯾه داران فزون تر می شود زمانی که آنان نارضاﯾی و خشم کارگران را زﯾر فشار وخامت روزافزون وضعيت معيشتی مشاھده می کنند.
عوامل دولتی سرماﯾه در کارخانه اﯾران خودرو با توجه به ھمين مسائل چھارچشمی چند ده ھزار کارگر شرکت را زﯾر ذره بين کنترل قرار داده اند و تازﯾانه
ھای تھدﯾد را از ھمه سو در باالی سر آنان به چرخش درآورده اند .قبل از ھر چيز جمعيتی از کارگران دارای پيشينه بيش از  ٢۵سال کار را به بھانه
بازنشستگی پيش از موعد به خانه فرستاده اند .ھدف آنان از اﯾن کار اﯾن است که تا حد ممکن از خطر کارگران دارای تجارب مبارزاتی بيشتر و
تأثيرگذاری آن ھا بر روی ھمزنجيران جوان خوﯾش در امان مانند .عوامل سرماﯾه ھمراه با اقدام باال دست به تشکيل ﯾک گروه مافياﯾی وﯾژه برای کنترل
ھمه جانبه کارگران و مھار ھر نوع تحرک سياسی آن ھا در رابطه با موج اعتراضات جاری خيابانی شده اند .افراد اﯾن باند پليسی سرکوبگر کارشان اﯾن
است که ھر روز عده ای از کارگران را احضار می کنند ،آنان را مورد تھدﯾد و ارعاب قرار می دھند ،برای آنان پاپوش درست می کنند و سپس مجبورشان
می سازند تا به شرکت خوﯾش در خيزش ھا و جنگ و ستيزھای خيابانی اعتراف کنند .باند مافيای پليسی سرکوبگر سرماﯾه به دنبال اﯾن تھدﯾدات و
وحشت آفرﯾنی ھا و پرونده سازی ھا به کارگران اخطار می کند که مدارک اخراج آن ھا تکميل است و اگر روزی روزگاری دست از پا خطا کنند حتماً اخراج
خواھند شد .گزارش ھا حاکی است که اﯾجاد چنين فضای رعب انگيزی فقط خاص کارخانه اﯾران خودرو نيست .مشابه اﯾن وضع در بسياری از مراکز دﯾگر
کار و توليد نيز کم و بيش دﯾده می شود.
 ٢٨دی ٨٨

كراواتيھا ميخواھند شركت ساسان را تعطيل كنند
يك ماهاست كه خط توليد شركت تعطيل شده و كارخانه تبديل به مركزي براي پخش توليدات كارخانهھاي نوشابهسازي شيراز و مشھد
شده است/ما پول نميخواھيم ،كار ميخواھيم .
ايلنا :صبح روز يكشنبه حدود  ۴٠٠نفر از كارگران شركت نوشابهسازي ساسان در اعتراض به فشار مديريت براي اخراج خود در محوطه
داخلي اين كارخانه دست به تجمع زدند و اظھار داشتند اگر به مشكلشان رسيدگي نشود مقابل رياستجمھوري خواھند رفت و صداي
خود را به گوش مسووالن خواھند رساند.
به گزارشخبرنگارايلنا ،اين كارگران با بيان اينكه ساسان حدود  ١٢٠٠كارگر دارد،افزودند :مديران اين شركت كه ھمگي كراباتي ھستند
ميخواھند ما را خانه به دوش كنند و چشم طمع به زمين اين كارخانه دارند و ميخواھند كارخانه را تعطيل كنند.
آنھا تصريح كردند :سابقه كاري ما از  ۵سال تا  ٢٠سال است و ھمه ما قراردادي ھستيم.
اين كارگران با بيان اينكه از ابتداي سال  ٨٨تاكنون حدود  ٣٠٠نفر از كارگران ساسان اخراج شدهاند ،افزود :يك ماهاست كه خط توليد
شركت تعطيل شده است و كارخانه تبديل به مركزي براي پخش توليدات كارخانهھاي نوشابهسازي شيراز و مشھد شده است.
كارگران ساسان اظھار داشت :مديريت ميگويد اگر تا  ٢٩ماه جاري تسويهحساب كنيم  ٢ماه سنوات ميدھند اما اگر اين كاررا نكنيم يك
ماه سنوات ميدھد اما ما پول نميخواھيم،كار ميخواھيم.
آنان با بيان اينكه پيش از اين قراردادھاي كاري اشان  ۶ ،٣و  ١٢ماھه بود گفتند :در حال حاضر مدت قرارداد ما  ١٠روزه شده است.
آنان با اشاره به عدم پرداخت حق بيمه كارگران ،گفتند :حقوق ما فعال َ پرداخت ميشود اما يك سال است كه كاال به كارگران داده
نميشود.
پيگيريھاي خبرنگار ايلنا براي توضيح مديريت شركت ساسان پيرامون اظھارات كارگران بينتيجه ماند و نگھباني شركت مانع ورود خبرنگار
ما به قسمت مديريت شد.

ﻧﺎن ،ﻣﺴﻜﻦ ،آزادي  -ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮراﺋﻲ
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آﮔﺎﻫﻲ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﻲ
م ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي
 .١مقدمه
" تمامی فيلسوفان تا به حال  ،جھان را تفسير کرده اند .مسئله چگونگی دگرگون ساختن آن است " .مارکس
آگاھی طبقاتی  ،نقش و وظاﯾف سازمان انقالبی ﯾکی از بحث بر انگيزترﯾن مباحث در طول تارﯾخ طبقه کارگر بوده است .سوالھای زﯾادی ميتوان مطرح
کرد .آگاھی به شکل عمومی چيست؟ آگاھی پرولتری چيست؟ اﯾدئولوژی چيست؟ فرق بين اﯾدئولوژی و آگاھی پرولتری در چيست؟ نقش و وظيفه
سازمان انقالبی چيست؟
چطور اﯾن سواالت در طول تارﯾخ طبقه کارگر پاسخ گرفته است؟ چطور ما ميتوانيم از گذشته مان درس بگيرﯾم؟ افق مارکسيستی چيست؟
ھدف اﯾن مقــاله )که به شکل سری از مقاالت خواھد بود(  ،اﯾن است که به سواالت باال از ﯾک افــق و انسجام مارکسيستی پاسخ بدھد .تالش بر اﯾن
خواھد بود  ،بدون در غلتيدن به اﯾده آليسـم و با کمک ماتـرﯾاليسم تارﯾخـی  ،سواالت باال در طول تکامل سرماﯾه داری و با تکيه بر درسھای پرولتارﯾا
بررسی شود.
اﯾن مقاله "آﯾه ھای مقدس" نيست که جائی برای تغيير و تکامل نداشته باشد  ،بلکه ﯾک تالش از افق مارکسيستی و ھمچنان در پروسه تکامل است ،
به ھمين خاطر بعضی وقتھا ما سواالتی را مطرح کرده اﯾم بدون اﯾنکه پاسخی داده باشيم.
سر انجام اميدوارﯾم اﯾن مقاله کمک نا چيزی به پرولتارﯾا باشد که با آگاھی خودش و با سازمان انقالبی خودش و از طرﯾق انقالب کمونيستی ناقوس
مرگ سرماﯾه داری را به صدا در خواھد آورد.
 .٢آگـاھی طبقاتـی
" ھم به منظور توليد آگاھی کمونيستی در ﯾک مقياس توده ای  ،و ھم برای پيروزی خود امر ]کمونيسم[  ،تغيير انسانھا در ﯾک مقياس توده ای ضروری
است  ،تغييری که تنھا در ﯾک جنبش عملی  ،ﯾک انقالب  ،می تواند صورت بگيرد .بنابراﯾن انقالب ضروری است نه فقط بخاطر اﯾنکه طبقه حاکم را از ھيچ
طرﯾق دﯾگری نميتوان سرنگون کرد  ،بلکه به اﯾن دليل نيز که طبقه سرنگون کنندهّ آن تنھا در ﯾک انقالب قادر می شود خود را از ھمه کثافات اعصار
خالص کند و شاﯾسته بنياد نھادن جامعه ای نوﯾن گردد" .
مارکس ,اﯾدئولوژی آلمانی
آگاھی به شکل عمومی
نتيجه اضمحالل جوامع اوليه  ،تقسيم کار  ،به کار ﯾدی و کار فکری شد .اﯾن منتھی به پيداﯾش الﯾه ای از متخصصين شد که نقـش شان تـوليد  ،دفـاع و
تکامل اﯾــده ھا بود .بعد از آن منشأ اﯾـده و آگاھـی ﯾک شغل برای اﯾدئولوگھای جامعه طبقاتی بوده است .در جامعه باستان فيلسوفانی نظير افالطون
"اﯾده را ذاتی" قلمداد ميکردند که تنھا با اندﯾشيدن ميتوان به آن نائل گشت .زمانی که اﯾده آليست ھای اوليه ظاھر شدند  ،خدا را منشأ آگاھی بشرﯾت
اعالم کردند.
با تکامل جامعه سرماﯾه داری  ،ماترﯾاليستھای بورژوائی ظاھر شدند .به پشتوانه علوم طبيعی اعالم کردند که جھان متدی  ،مستقل از ما وجود دارد ،
تماس و لمس اﯾن جھان ھستی  ،منشأ آگاھی است .ماترﯾاليستھای بورژوائی آگاھی را ﯾک آگاھی شخصی و فردی می پندارند.
سپس ماترﯾاليسم تارﯾخی پا به عرصه ميگذارد و اعالم ميکند که آگاھی  ،نه ﯾک آگاھی شخصی و فردی بلکه ﯾک پدﯾده تارﯾخی و اجتماعی است .در
ضمن ماترﯾاليسم تارﯾخی دﯾالکتيکی ھم ھست.
آگاھی طبقاتی چيست؟
اگر ما بخواھيم آگاھی طبقاتی را در ﯾک جمله کوتاه تعرﯾف کنيم  ،آنموقع می توانيم بگوﯾيم  ،آگاھی طبقاتی  ،آگاھی پرولتارﯾا به وظيفه تارﯾخی
خودش است .ﯾک نتيجه از ھستی مادی و تجربه تارﯾخی طبقه کارگر .تکامل آگاھی طبقاتی ﯾک پروسه دﯾناميک است .وظيفه و عملکرد سازمان
انقالبی بمثابه بخشی از طبقه کارگر  ،تکامل  ،عمق بخشيدن و سپس گسترش و تعميم آگاھی طبقاتی از طرﯾق دخالت سازمان ﯾافته در درون
طبقه است.
درکھای متفاوت از آگاھی طبقاتی
مسئله آگاھی طبقاتی از ابتدأ توسط جنبش کارگری تعيين و مشخص نشده است بلکه ﯾک موضوع در حال مباحثه و تکامل در طول تارﯾخ جنبش کارگری
بوده است.
در درون جنبش کارگری  ،دو نگرش ﯾا برداشت از پروسه تکامل آگاھی طبقاتی وجود داشته است  ،ھر دوی نگرشھا ﯾا بر داشتھا  ،نکات ضعف و
قدرتشان بررسی خواھد شد و چگونه جنبش کارگری از اﯾن نگرشھا و برداشتھا تاثير پذﯾرفته است.
 ٢.١آگاھی طبقاتی محصول مبارزه خود طبقه کارگر
اﯾن درک و برداشت که ما فکر ميکنيم ھمان درک مارکسيستی است  ،توضيح ميدھد که آگاھی طبقاتی محصول مبارزۀ خود طبقه کارگر و نتيجه تجربه
تارﯾخی طبقه کارگر و ھستی مادی آن است .جرﯾان کمونيست بين المللی ﯾکی از گراﯾشاتی است که اﯾن درک و برداشت را نماﯾندگی ميکند .اگر چه
جرﯾان کمونيست بين المللی ﯾک درک دﯾناميک از آگاھی طبقاتی دارد  ،عليرغم اﯾن جرﯾان کمونيست بين المللی ناروشنی ھائی در مورد تکامل
آگاھی طبقاتی دارد که به آنھا نظری خواھيم افکند.
جرﯾان کمونيست بين المللی می گوﯾد:
" سازمان انقالبی محصول و بخشی از طبقه است ... .نقش و عملکرد سازمان انقالبی بعنوان بخشی از طبقه  ،تعميم و ﯾکسان سازی آگاھی از طرﯾق
مداخله خود دردرون طبقه است" ١.
سوال اﯾن است چه چيزی تعميم ﯾا گسترش خواھد ﯾافت؟ ابتدأ و قبل از ھر چيز  ،چيزی باﯾد وجود داشته باشد تا بتوان آنرا تعميم و گسترش داد ﯾا نه.
جرﯾان کمونيست بين المللی کامال درست اﯾن موضوع را که آگاھی طبقاتی می تواند از طرﯾق مبارزۀ اقتصادی بوجود بياﯾد رد می کند و می گوﯾد:
" اﯾن اﯾده که آگاھی طبقاتی نميتواند از ﯾک مسير مکانيکی واز طرﯾق مبارزۀ اقتصادی بوجود بياﯾد کامال درست است" ٢.
آن موقع آگاھی طبقاتی چگونه بوجود می آﯾد .جرﯾان کمونيست بين المللی نقطه آغاز آگاھی طبقاتی را چنين توضيح ميدھد:
" فقـط پرولتــارﯾا قـادر است خودش را به شکل ﯾک طبقه براساس ھمبستگی بيـن المللی تشکيل دھد .اﯾن ھمبستگی منادی اﯾن است چه روابط
اجتماعی در جامعﮥ کمونيستی خواھد بود  ،و خودجوش در مبارزه نماﯾان می شود .اﯾن پدﯾده باور نکردنی است .کارگران  ،که تا دﯾروز بخاطر فشار
ناشی از کار به ندرت با ﯾکدﯾگر صحبت ميکردند  ،که حتی گاھی اوقات احساس رقابت با ﯾکدﯾگر می کردند  ،ناگھان در گرماگرم مبارزه مشغول صحبت با
ھمدﯾگر ميشوند  ،صف می بندند و به ھمدﯾگر کمک می کنند  ،چنان احساس اتحاد پيدا می کنند که برای شکستن ھمبستگی آھنين شان تمامی
قدرت بورژوازی با اتحادﯾه ھا و پليس را می گيرد .اﯾن نقطه آغاز آگاھی طبقاتی است" ٣.
جرﯾان کمونيست بين المللی ھميشه اظھار ميدارد که پرولتارﯾا باﯾد از مبارزۀ سياسی و تئورﯾک گذشته خود درس بياموزد و بنابراﯾن می گوﯾد:
" برای فراتر رفتن به ﯾک مرحله کيفی باالتر  ،پرولتارﯾا باﯾد از تجربه گذشتﮥ خود درسھای سياسی و تئورﯾک کسب کند" ۴ .
سوال ھمچنان باقی است .اﯾن جمالت مجرد و انتزاعی ھستند .خيلی کنکرت و معين  ،چگونه پرولتارﯾا ميخواھد درس بياموزد  ،چطور پرولتارﯾا می
خواھد اﯾن درس آموزﯾھا را آناليز کند و تکامل بدھد و کجا ميخواھد آموزه ھای خودش را ذخيره کند .جرﯾان کمونيست بين المللی توضيح ميدھد:

ﺻﻔﺤﻪ 11

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب

ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ،ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 88

"برای طبقه کارگر ضروری است بذر مبارزه خود را ازطرﯾق درس گرفتن کافی از اقدامات گذشتﮥ خود بيافشاند با ھدف اﯾنکه در وضعيت مناسبی درک
سياسی خود را تعميم بدھد .تعميم دادن اﯾن تجارب حتی در زمانھای آرامش مبارزه نيز باﯾد به وقوع بپيوند .در چنين دوره ھائی  ،پرولتارﯾا می تواند با
انعکاس تجارب گذشتﮥ خود که ازطرﯾق آن بقا ﯾافته است و با تنظيم ترازنامﮥ پيروزﯾھا و شکستھا  ،خودش را برای آﯾنده آماده کند .اﯾن به اﯾن معنی است
 ،که تکامل آگاھی طبقاتی انعکاس بالفاصله و آنی ﯾک وضعيت فرض شده نيست" ۵.
ھمچنــان ناروشن و حتــی انتزاعی است .چه کسی می خواھد چنين "ترازنامه ای" تنظيم کند  ،کل پرولتـارﯾـا! جرﯾان کمونيست بين المللی چنين
توضيح ميدھد:
"و بدﯾن ترتيب برای تھييج کردن و تعميم دادن عزم و آگاھی خودش به حداکثر اندازه  ،ﯾک پيشقراول رزمنده تر دردرون پرولتارﯾا بوجود می آﯾد" ۶.
"در دوره ھای آرامش اجتماعی  ،اکثرﯾت عظيم کارگران تسليم فشار اﯾدئولوژی بورژوازی می شوند .وظيفﮥ تعميم دستاوردھای سياسی و ﯾکسان
سازی آگاھی طبقاتی را مصم ترﯾن  ،رزمنده ترﯾن عناصرطبقه عھده دار ميشوند .با کمک اﯾن فراکسيون  ،بخاطر اﯾن بخش از خودش )تعرﯾف از نقطه
نظرسياسی( پرولتارﯾا می تواند از طرﯾق باال بردن تجارب جزئی و آنی خود  ،آگاھی جمعی کسب کند .از آنجائی که اﯾن فراکسيون زودتر به درک
درستی از اھداف جنبش رسيده است  ،اﯾن طبقه کارگر را قادر به تقوﯾت نيروی خود درتماﯾل به شکستن انزوا و تفرقه می سازد که مبارزه او را تضعيف
و تکه تکه کرده بود .دراﯾن مسير ،ﯾک طبقه قدرتمند و آگاه می تواند به مقابله با سرماﯾه داری برخيزد و به آن پيروز شود.
برای اﯾنکه اﯾن عناصر طبقه وظاﯾف خود را بدرستی انجام دھند  ،آنھا باﯾد خودشان را در سازمانھای کمونيست انقالبی سازمان دھند" ٧.
چيزی که فھميده می شود اﯾن است که کلمﮥ "تعميم دادن" بطور مرتب تکرار ميشود .تکرار کلمه تعميم دادن به ما کمکی در توضيح و حل مشکل نمی
کند .قبل از ھر چيز  ،چيزی باﯾد وجود داشته باشد ﯾا تکامل ﯾابد  ،برای اﯾنکه بتواند به کل طبقه تعميم پيدا کند .باﯾد ﯾادآوری کرد که پروسه تکامل آگاھی
طبقاتی  ،ﯾک پروسه دﯾناميک و حتی ﯾک پروسه ارگانيک است .اﯾن به اﯾن مفھوم است که  ،بعد از ﯾک اعتصاب غير مجاز ﯾا "اعتصاب وحشی" ]وساﯾل
ارتباط جمعی بورژوازی اعتصاب خارج ازتحت کنترل اتحادﯾه را اعتصاب وحشی خطاب می کنند[  ،ﯾک کارگر می تواند خيلی چيزھا ﯾاد بگيرد  ،ولی تا
آگاھی طبقاتی فاصله خيلی زﯾادی وجود دارد .و به ھمين خاطر است که جرﯾان کمونيست بين المللی کامال درست درک اﯾده آليستی و فيلسوف
مابانﮥ شوراگراھا را نسبت به آگاھی طبقاتی و نقش انقالبيون  ،رد می کند و چنين می گوﯾد:
" برای شوراگراھا باﯾد نقش انقالبيون به ﯾک فلسفه محدود شود  ،فقط بعنوان ﯾک ناظر خردمند؛ اﯾن بالفاصله آنھا را در خارج از بطن مبارزۀ طبقه قرار
ميدھد .ھيچ کدام از آنھا نمی فھمند که تفکر درست و دﯾالکتيکی از آگاھی طبقاتی و شکوفائی آن دست در دست بادرک درستی از انقالبيون بعنوان
بخش زنده و فعال از طبقه آنان است" ٨.
چطور اﯾن مسئله ميخواھد حل شود؟ اگر آدم مصمم باشد و بخواھد ﯾک درک "تکاملی" از آگاھی طبقاتی در ادبيات جرﯾان کمونيست بين المللی پيدا
کند  ،باﯾد صبر اﯾوب داشته باشد و ﯾک ذره بين .آدم باﯾد صبر اﯾوب داشته باشد و با کمک ذره بين خودش  ٩۶صفحه از ﯾک جزوه  ١٢۶صفحه ای را بخواند
و ھمچنان اميدوار باشد که موفق خواھد شد .ما انجام دادﯾم و موفق شدﯾم .جرﯾان کمونيست بين المللی در صفحه  ٩٧در جزوه "آگاھی طبقاتی و
سازمان کمونيستی" چنين می نوﯾسد:
" در حقيقت  ،نقش انقالبيون می تواند در ﯾک جمله خالصه شود  :خودشان را بر اساس منافع تارﯾخی پرولتارﯾا با ھدف جھت دادن روشن سياسی و
بطور فعال به تکامل آگاھی طبقاتی کمک کنند].تاکيد از ما[ "
ما ﯾک دوگانگی و نا روشنی در درک جرﯾان کمونيست بين المللی مشاھده می کنيم .نتيجه اﯾن ميشود که جرﯾان کمونيست بين المللی نقش خودش
را در مورد آگاھی طبقاتی تا سطح ﯾک انتشاراتی انقالبی کاھش ميدھد .متاسفانه اﯾن دو گانگی و ناروشنی نتاﯾج ناگواری داشته است .ما خودمان را
به ﯾک نقل و قول از جرﯾان کمونيست بين المللی در رابطه با درک رزا لوکزامبورگ بسنده می کنيم )ما باﯾد تاکيد کنيم که لنين و رزا لوکزامبورگ بزرگترﯾن
مارکسيستھا بعد از مارکس و انگلس بودند که جنبش کارگری درطول تارﯾخ اش بخود دﯾده است (:
"بنابراﯾن حزب نمی تواند »از ﯾک دوره از تکامل تارﯾخ ما صرف نظر کند« و آگاھی را برای »توده عظيم« بيافرﯾند .اما آﯾا اﯾن آگاھی طبقاتی ھمواره بعنوان
وسيعترﯾن جنبش اکثرﯾت ظاھر شده است؟ در سال  ، ١٩١۶ھنگامی که رزا لوکزامبورگ اﯾن خطوط را نوشت  ،ميتوانست سوسيال دمکراسی  ،که
پرولتارﯾا را بدرون جنگ کشانده بود  ،بيان آگاھی طبقاتی گفته شود؟ و ھنوز اکثرﯾت بزرگی از پرولتارﯾا ھمچنان به اﯾن سازمان توھم داشتند .آﯾا اﯾن
نشانه پختگی و آگاھی سياسی بود؟" ٩
باﯾد خاطر نشان کرد که جرﯾان کمونيست بين المللی درک کامال درستی در مورد دو بعد مختلف آگاھی طبقاتی دارد:

•

آگاھی طبقاتی عمقی )عميق(  ،که از بين نمی رود  ،چيزی که خودش را در تجارب و آموزش تارﯾخی بيان می کند  ،مثل برنامه کمونيستی.
آگاھی طبقاتی گسترده )ھمه گير(  ،از توازن قوای آنی بين طبقه پرولتارﯾا و بورژوازی در ﯾک شراﯾط زمانی مشخص تعيين ميگردد .

جرﯾان کمونيست بين المللی ابعاد مختلف آگاھی طبقاتی را اﯾن چنين توضيح می دھد:
" اقليت کمونيستی واضح ترﯾن و روشن ترﯾن ]بخش طبقه[ است  ،مصم ترﯾن بيان آگاھی طبقاتی برای بعد تارﯾخ جھانی .آن آگاھی را در
انحصار خود ندارد :حتی در دوره ھائی از عقب نشينی طبقه  ،به اشخاصی از ترکيب کامال بی تارﯾخ تجزﯾه نمی گردند .آگاھی طبقاتی ﯾک
محصول جمعی است ﯾا ھيچ چيز  ،و پی درپی از ھر مرحله از حرکت طبقه غنی ميشود  ،از آنی ترﯾن مبارزه دفاعی گرفته تا اقدامات عظيم
از ماھيت روشن انقالبی" ١٠.
و ادامه ميدھد که بين آگاھی طبقاتی و آگاھی در طبقه تماﯾز قائل شود و حتی اگر جرﯾان کمونيست بين المللی تاثير متقابل آنھا به ھمدﯾگر را فراموش
نمی کند.
"حتی اگر آنھا بخشی از ﯾک واحد را تشکيل ميدھند و به ھمدﯾگر تاثير ميگذارند  ،اشتباه است اگر آگاھی طبقاتی را ﯾکی بدانيم با آگاھی طبقه ﯾا
آگاھی در طبقه  ،چيزی که گستردگی آن در موقعيت مشخصی است ....ضروری است که متماﯾز کنيم بين آن که بيان ﯾک پيوستگی در حرکت تارﯾخی
پرولتارﯾاست :آن تدارک پی در پی از خطوط نظری سياسی و برنامه ای خودش  ،از آن که وابسته به فاکتورھاﯾی در شراﯾط است :گستردگی اﯾنھا ،
موزونی و نفوذ اﯾنھا در طبقه" ١١ .
آگاھی طبقاتی آگاھی پرولتارﯾا در مورد کل تارﯾخ خودش است  ،به بيان دﯾگر از گذشته خودش تا آﯾنده انقالبی اش .زمانی که پرولتارﯾا به اﯾن نتيجه
برسد  ،آنموقع می فھمد که حياتش لحظه ای نيست  ،بلکه در سطح تارﯾخی است .مارکس اﯾن مسئله را در اثر معروف خود "خانواده مقدس – فصل
چھار" چنين توضيح ميدھد:
"ھنگامی که نگارندگان سوسياليست  ،اﯾن نقش جھان – تارﯾخی را به پرولتارﯾا نسبت ميدھند آنطور که نقد نقادانه در باور بدان تظاھر می کند به ھيچ
وجه  ،به اﯾن دليل نيست که آنان به پرولتارﯾا مقام خداﯾان را تفوﯾض می کنند .....حرف برسر اﯾن نيست که اﯾن اﯾن ﯾا آن پرولتارﯾا  ،ﯾا حتی کل پرولتارﯾا
در حال حاضر چه چيزی را به مثابﮥ ھدف خود تلقی می کند .مسئله بر سر اﯾن است پرولتارﯾا چيست  ،و بر وفق اﯾن ھستی  ،از لحاظ تارﯾخی
مجبور به انجام چه کاری ھست" .
 ٢.٢انتقال آگاھی طبقاتی بدرون طبقه کارگر
اﯾن درک و برداشت توضيح ميدھد که طبقه کارگر از طرﯾق مبارزه طبقاتی تنھا می تواند به ھوﯾت طبقاتی خوﯾش نائل آﯾد .آگاھی طبقاتی خارج از طبقه
تکامل می ﯾابد و به درون طبقه انتقال می ﯾابد .باﯾد تاکيد شود که لنين در رابطه با اﯾن موضوع ناروشنائی ھائی داشت که از انترناسيونال دوم به ارث
برده بود اما بعدا آنھا را اصالح کرد .لنين در اثر خود "چه باﯾد کرد" در مبارزه عليه اکونوميستھا از اﯾده انتقال آگاھی بدرون طبقه دفاع کرد .اکونوميستھا
موئظه ميکردند که طبقه کارگر نباﯾد در سياست دخالت کند و وظيفه آنھا شرکت در مبارزات اقتصادی است .اکونوميستھا مبارزه سياسی را به
روشنفکران بورژوا واگذار ميکردند .لنين درک خودش را در رابطه با تکامل آگاھی طبقاتی در اثرات خود "دولت و انقالب" و "تزھای آپرﯾل" اصالح کرد.
درک انتقال آگاھی طبقاتی بدرون طبقه از ﯾک استدالل کامال درست استباط اشتباه می کند .چه چيزی اشتباه و چه چيزی درست است .اﯾنکه
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آگاھی طبقاتی نتيجه مستقيم مبارزه طبقاتی نيست و باﯾد در ﯾک پروسه دﯾناميک  ،در ﯾک افق تارﯾخی از طرﯾق سازمان انقالبی تکامل ﯾابد  ،کامال
درست است .اﯾنکه سازمانھای انقالبی و حزب ابزار ضروری برای تکامل آگاھی طبقاتی پرولتری و بدﯾن طرﯾق ﯾک فاکتور مھم در پيروزی انقالب
کمونيستی است  ،کامال درست است.
اشتباه اﯾن درک در اﯾن است که تصور نمی کند که سازمانھای انقالبی بخشی از طبقه کارگر ھستند و بنابرﯾن ميخواھد آگاھی طبقاتی را توسط
سازمانھای انقالبی بدرون طبقه کارگر انتقال دھد .اﯾن درک از تصور اﯾنکه فعاليت انقالبيون ﯾک محصول و ﯾک بخش فعال از مبارزه پرولتارﯾا است ،
مشکل دارد .چيزی که ماھيت طبقاتی ﯾک حزب سياسی را تعيين ميکند نه سابقه جامعه شناسانه اعضای حزب ﯾا رھبری حزب – بلکه برنامه و فعاليت
آن حزب ﯾا سازمان انقالبی است.
سازمانھای انقالبی و انقالبيون بخشی از طبقه کارگر و مبارزه آن ھستند .اﯾن درک منشا طبقاتی را با تعلق طبقاتی در ھم می آميزد .ما ھرگز اظھار
نميدارﯾم که مارکس  ،انگلس  ،لنين  ،رزا لوکزامبورگ و دﯾگر انقالبيون کارگر بودند  ،اما با اﯾن ھمه آنھا زندگيشان را صرف مبارزه طبقه کارگر کردند .با ﯾک
مثال از جرﯾان کمونيست بين المللی بحث مان را ادامه ميدھيم .جرﯾان کمونيست بين المللی توضيح ميدھد که:
"به ھمان دليل که  ،سازمانھای انقالبی در درون طبقه کارگر بوجود می آﯾند  ،پرولـتارﯾـا بــر اساس ھمـان ضرورت نيروھای خود را در شوراھا
سازماندھـی می کند .بنابراﯾن  ،انقالبيون محصول خود بخودی و ارادی طبقه ھستند .خودبخودی  ،چرا که وجـود آنھا محصول مبـارزه است و توسط
تجربه عملی طبقه شان غنی می شود .ارادی  ،چرا که آنھا از ضرورت تارﯾخی از مبارزه طبقاتی می آﯾند نه فقط از فاکتورھای ساده  ،محدود  ،مکانيکی
و عوامل اقتصادی ١ " .
 ٢.٣تفاوتھای اﯾدئولوژی و آگاھی طبقاتی
تقسيم کار به ﯾدی و فکری منجر به پيداﯾش الﯾه ای از متخصصين شد که نقش شان  ،دفاع و تکامل اﯾده ھا بود .چنين انسانھای روشنفکری اﯾدئولوگھا
شدند .آگاھی اﯾدئولوگھا ﯾک آگاھی فردی و شخصی بوده است .آگاھی بورژوائی  ،مذھب و غيره نيز نوعی آگاھی ھستند و بنابرﯾن آنھا اﯾدئولوگھای
خودشان را دارند .در مقابل آگاھی پرولتری نميتواند اﯾدئولوژی باشد و به ھمين خاطر پرولتارﯾا اﯾدئولوگھاﯾی ندارد.
دو معيار مھم برای تماﯾز بين اﯾدئولوژی و آگاھی پرولتارﯾا وجود دارد .اوال پرولتارﯾا ھيچ قدرت اقتصادی ندارد و ھيچ ھدفی ھم مبنی بر استقرار نوع
جدﯾدی از استثمار ندارد .بنابراﯾن نميتواند روبنای اﯾدئولوژﯾک بوجود بياورد .به ھمين خاطر در تمامی اﯾدئولوژی ھا انسانھا و مناسبات آنان وارونه ظاھر
می شود .مارکس اﯾن مسئله را در اﯾدئولوژی آلمانی صفحه  ١٩اﯾن چنين توضيح ميدھد:
" اگر در تمامی اﯾدئولوژی ھا  ،انسانھا و مناسبات آنان ھمانند ]تصوﯾرداخل[ جعبه عکاسی وارونه ظاھر ميشوند  ،اﯾن پدﯾده ھمانقدر از جرﯾان زندگی
تارﯾخی آنان نشات ميگيرد که وارونگی اشيا روی شبکيه از جرﯾان زندگی جسمی آنان" .
نکته مھم دﯾگر بر خالف آگاھی طبقاتی که درﯾک پروسه جمعی تکامل می ﯾابد و جمعی است  ،اﯾدئولوژی فردی تکامل می ﯾابد و فردی است .برای
اﯾنکه بيشتر دقيق باشيم باﯾد اشاره کنيم که آگاھی پرولتری مثل اﯾدئولوژی  ،شخصی بوجود نمی آﯾد بلکه ﯾک پدﯾده اجتماعی و تارﯾخی است.
" اﯾدئولوژی  ،حتی اگر بيان کامال خوب تسلط ﯾک طبقه اجتماعی باشد  ،ھرگز ﯾک محصول حقيقی جمعی نيست .مثل ﯾک آﯾنه شکسته به ھزاران
قطعه است که ھمه منعکس کننده ھمان تصوﯾر ھستند  ،اﯾدئولوژی خود را به ھمه افراد تحميل می کند٢ " .
اﯾدئولوگھا بعنوان بخشی از رو بنای جامعه طبقاتی وظيفه دارند حقانيت جامعه وارونه را نشخوار کنند .بخاطر وجود اﯾدئولوگھا و امکانات بی اندازه آنھا
است که اﯾده حاکم  ،اﯾده طبقه حاکم می شود.
" افکار طبقه حاکم در ھر دوران  ،افکار حاکم ھستند  ،ﯾعنی طبقه ای که نيروی حاکمه مادی جامعه است  ،در عين حال نيروی حاکمه معنوی آن نيز
است .طبقه ای که وسائل توليد مادی را در اختيار دارد  ،در نتيجه وسائل توليد ذھنی را نيز تحت کنترل خواھد داشت  ،بنحوﯾکه افکار آنھا که فاقد
وسائل توليد ذھنی ھستند در کل تابع آن است .افکار حاکم چيزی بيش از بيان اندﯾشوار مناسبات مادی مسلط  ،ﯾعنی مناسبات مادی مسلط ادراک
شده بصورت اﯾده ھا نيست  ،و لذا چيزی بيش از بيان فکری مناسباتی که ﯾک طبقه را طبقه مسلط ميکند  ،و بنابراﯾن افکار تسلط آن طبقه نيست٣ " .
بر خالف پند و اندرز اﯾدئولوگھا در باره آزادی انسان  ،آزادی انسان ﯾک پدﯾده تارﯾخی است .به ھمين خاطر است که پرولتارﯾا نمی تواند خودش را آزاد کند
 ،مگر آن که کل بشرﯾت را آزاد کند.
»آزادی« عملی است تارﯾخی و نه ذھنی  ،و از شراﯾط تارﯾخی  ،سطح صنعت  ،بازرگانی  ،کشاورزی  ،مراوده حاصل می شود۴ " ... .
ﯾک پيامد دﯾگر درک انتقال آگاھی بدرون طبقه کارگر اﯾن است که درک آنھا ﯾک درک اﯾدئولوژﯾک از آگاھی طبقاتی ارائه ميدھد .و انقالبيون مبدل به
اﯾدئولوگھا ميشوند .سر انجام بر خالف شوراگراھا  ،عالی ترﯾن بيان آگاھی طبقاتی شوراھای کارگری نيست  ،بلکه آن سازمان انقالبی است.
" بر خالف پند و اندرز»مافوق دمکراتيک« شوراگرائی  ،جرﯾان کمونيست بين المللی اظھار ميدارد که شوراھای کارگری عالی ترﯾن بيان آگاھی طبقاتی
نيست ـ چيزی که با سختی ھا و از ميان کلی اشتباھات تکامل می ﯾابد ـ بلکه سازمان انقالبی  ،جائيکه آنجا اندوخته ھای کل تجربه تارﯾخی پرولتارﯾا
متبلور ميشود .آنجائيکه بيشترﯾن تدارک و متمرکز ﯾافته شده شکلی از حافظه جمعی پرولتارﯾا است چيزی که فقط به شکل گسترده در شراﯾط قبل از
موقعيتھای انقالبی بوجود می آﯾد  ،در اﯾن زمان طبقه دوباره خودش را به ﯾک شيوه خيلی متمرکز اعمال می کند۵ " .
------------------------------------------------IR Nr 11, public meeting of the ICC .١
 .٢آگاھی طبقاتی و سازمان کمونيستی ,صفحه ۵۴
 .٣منبع باال ,صفحه ۴٢
 .۴منبع باال ,صفحه ٣٣
 .۵منبع باال ,صفحه ۴۵
 .۶منبع باال ,صفحه ٩٣
 .٧منبع باال ,صفحه ۴۵
 .٨منبع باال ,صفحه ٨٢
 .٩منبع باال,صفحه ٩٩
 .١٠مارکسيم در مقابل شوراگرائیIR 14,
 .١١منبع باال
 .١آگاھی طبقاتی و سازمان کمونيستی ,صفحه ۴۵
 .٢منبع باال ,صفحه ٣ ١
 .٣اﯾدئولوژی آلمانی  ,صفحه ۶٠
 .۴منبع باال ,صفحه ٢٣
 .۵مارکسيم درمقابل شوراگرائیIR 14 ,
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ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻳﺪ !
اﺗﺤﺎد ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﻮراﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي ﻛﺎرﮔﺮان
ﯾک بار دﯾگر تارﯾخ ميھن ما به سرمنزلگاه تعيين کنده خود رسيده است طی ﯾکصد سال اخير خيزش مبارزاتی مردم ؛ برای آزادی و دموکراسی ؛ رفع
ستم و تبعيض و اسثمار و بھره کشی ؛ با دو انقالب )مشروطه و بھمن  (٥٧و حدود ده جنبش سراسری و منطقه ای )تنباکو ؛ نھضت جنگل ؛ کردستان ؛
آذرباﯾجان ؛ خراسان ؛ فارس ؛ نھضت ملی سالھای  ٣٠-٣٢جنبش  ١٥خرداد و  (....ھمراه بوده است اما حکومت ھای دﯾکتاتور ؛ فاشيست وسرکوبگر با
استقرار نظام ھای اقتصادی – مالی انحصاری و استثمارگراﯾانه و چپاولگر توانسته اند سازمان ھای سرکوب خود را بر پا و متشکل کنند و ھر چند
توانستند در دوره فراز حکومت ؛ نسل قيام کننده دوران خود را قلع و قمع و مطالبات آنان را در گلو خفه کنند ؛ اما با عدم حماﯾت واقعی از طرف مردم و در
دوران شکوفاﯾی نسل بعدی ؛ حکومت ھا دوران افول خود را طی کرده و در مقابل مردم بپاخاسته بخاک افتاده اند و تمام عالئم ؛ نشانه ھا ؛ آثار و
سلسله آنان دود شده و بھوا رفته است  .حکومت فقھی کنونی که در قالب جمھوری اسالمی بر امواج برآمده از انقالب  ٥٧با تأﯾيد چھار کشور ھای
سرماﯾه داری آمرﯾکا ؛ انگليس ؛ فرانسه و آلمان در کنفرانس گوادولوپ برای نجات نظام سرماﯾه داری در اﯾران ؛ با وساطت آمرﯾکا و توسط ژنرال ھاﯾزر به
ساخت و پاخت و تفاھم با سران حکومت شاه منجر گردﯾد ؛ بساط سلطنت و دﯾکتاتوری ؛ استثمار و بھره کشی و انواع تبعيضات را بمراتب شدﯾد تر از
رژﯾم قبل برقرار کرد و با بازسازی نھادھا و سازمانھای سرکوب نظامی – امنيتی و دستگاه عرﯾض و طوﯾل اداری و ساماندھی نھادھای استثمارگر و
گسترش تضادھای طبقاتی طی سی سال اخير و با توسل به انواع خشونت ھا ؛ اعدام ھا ؛ سرکوب ھا و حتی نسل کشی حاکميت خود را برقرار و
گسترش داد و انواع تبعيض ھای جنسيتی ؛ ملی و قومی ؛ مذھبی و غيرو را سازمان داد  .با منطق قرون وسطاﯾی و ددمنشانه اش حکومت خود را
پاﯾان تارﯾخ اﯾران انگاشت  .حکومت دﯾنی کنونی با ھمان نگاه استيجاری سراسر کشور را ملک طلق خود انگاشته و با نگرش فقھی "خودی – غير
خودی" نسبت به مردم و بالخص طبقه کارگر و زحمتکش نگاھی اربابانه دارد و با استفاده از رانت نفت ؛ قاچاق کاال ؛ فساد ؛ دزدی ؛ مصادره ؛ صادرات
و واردات و حتی قاچاق سوخت ھمه به ميليادر تبدﯾل شده اند  .ناکاراﯾی ؛ فساد در نھادھای دﯾن ساالر – نظامی و در مناسبات سرماﯾه داری و کانون
ھای وارداتی – صادراتی ؛ نھادھای مالی و انحصاری دولتی و نيمه دولتی و خصوصی با شتابی بيش از پيش ؛ اقتصاد اﯾران را عمال" به بازار بزرگی برای
مصرف کاالھای کشورھای صنعتی تبدﯾل کرده است و با وابستگی ھمه سوﯾه کشور به درآمدھای نفتی و گازی و ورشکستگی اقتصادی و نيز فقر و
بيکاری در بين کارگران و زحمتکشان و اقشار اجتماعی را رقم زده است  .روند اقتصادی ذلت بار ؛ تفاوتی در دوره حاکميت ھای باصطالح اصالح طلب و
اصولگرا نداشته است از جمله در پاﯾان دوره رﯾاست جمھوری ھاشمی رفسنجانی ﯾک بدھی  ٢٣ميليارد دالری و با تورم لجام گسيخته  %٥٠بجای
ماند  .اﯾنک حکومت سرماﯾه داری به زعامت فقھا ؛ با شکست در کليه ابعاد اقتصادی ؛ سياسی و اجتماعی در ورطه بحران ھای نابود کننده ای گرفتار
شده است و با حرکت اعتراضی ميليون ھا مردم بجان آمده و مبارز ؛ حکومت برای تداوم زندگی سراپا نکبتش و فقط برای چند صباحی در رعشه مرگ
دست و پا می زند ؛ و سرماﯾه داری جھانی نيز نگران اتمام تارﯾخ مصرف اﯾن حکومت و بفکر ساماندھی بدﯾل آنست  .مجموعه بحران ھا ؛ و عدم
کارآﯾی و شکست ھا وضعيت را به جاﯾی رسانده که اگر در ﯾکصد سال قبل در دوره قاجار دو کشور روس و انگليس و در دوران پھلوی کشور آمرﯾکا بر
مقدرات و منابع کشور ما حاکم بوده اند ؛ اﯾنک عالوه بر آنھا ؛ دﯾگر کشورھای قدرتمند جھانی از جمله چين و کل اروپا و ھمچنين کشورھای کوچک قطر
و امارات و دوبی و .....جزو کشورھای تأثير گذار بر منابع ما می باشند ؛ مازاد تجاری امارات متحده با اﯾران برابر  ٥/٩ميليارد دالر می باشد و از طرف دﯾگر
اﯾن کشورھا -و به تازگی عراق نيز -روزانه دھھا ميليون بشکه نفت و گاز را از حوزه ھای مشترک به ﯾغما می برند و حاکمين قدر قدرت در اﯾران ؛ فقط
نظاره گر مفلوک به تاراج رفتن اﯾن منابع ھستند ؛ از دست رفتن سھم  %٥٠از درﯾای خزر نيز جای خود دارد  .در فاصله سال ھای  ٨٦و  ٨٧سھم واردات
از آمرﯾکا بيش از سه برابر افزاﯾش ﯾافته و جزو بزرگترﯾن کشور وارد کننده مواد غذاﯾی در جھان شده اﯾم  .رکود ؛ تورم و فقر و بيخانمانی در کل کشورھای
سرماﯾه داری در سراسر جھان ؛ با تبعات سياست ھای ماجراجوﯾانه تسخير سفارت آمرﯾکا ؛ جنگ ھشت ساله با عراق و جنگ با تمام کشورھای
منطقه شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم  -که ھمه ھياھو برای ھيچ بود – نيز انباشته شده و افزون بر تورم و ناکارآمدی سرماﯾه داری جھانی ؛
اقتصاد فروپاشيده ای ھم اکنون گرﯾبانگير اقتصاد ميھن ما شده است که شاھد ورشکستگی و تعطيلی ھزاران کارخانه کوچک و بزرگ و بيکاری صدھا
ھزار کارگر می باشيم  .ابعاد فاجعه بحدی است که فروش  ٣٧٠ميليارد دالر نفت در دولت کنونی نيز ھيچ مشکلی از اقتصاد در ھم رﯾخته موجود
نگشود و بار اصلی آن به دوش کارگران ؛ زحمتکشان و حقوق بگيران ثابت است ؛ و تنھا راه حل را حاکميت کنونی ؛ در به ﯾغما بردن آخرﯾن تکه نان از
سفره زحمتکشان با طرح ﯾارانه ھای خود می بيند ؛ امری که خانه خرابی گسترده تر ؛ فقر ؛ گسيختگی پيوندھای اجتماعی ؛ اعتياد ؛ فحشاء و ھمه
گير شدن تنازعات و درگيری ھای فردی و اجتماعی را با خود بھمراه خواھد داشت  .به جھت ھمين بحران ھای گسترده است که تحت چنين حکومتی ؛
عليرغم سوابق توحش تارﯾخی که ﯾک لحظه در اﯾن سی سال از اعدام و شکنجه و کشتار و شالق و زندان روی گردان نبوده ؛ جنبش اعتراضی بحدی
گسترده شده که معترضان برای ساعت ھا خيابان ھای اصلی و مرکزی پاﯾتخت را به کنترل خود در آورده و سرکوبگران تا دندان مسلح را خلع سالح می
نماﯾند و حاکميت تنھا با ھجوم توسط خودروھای نظامی وگشودن آتش به روی مردم قادر به کنترل اوضاع می شود .
کارگران !! زحمتکشان !!
جامعه ما ﯾک بار دﯾگر وارد فاز انقالبی شده است زﯾرا  :باالئی ھا نمی توانند  .آنان برای بحران عميق موجود ؛ راه حل ھای متفاوتی می دھند – که
ھيچکدامشان ھم راھگشا نخواھد بود ؛ اگر بود ؛ کار به اﯾنجا نمی رسيد – و لذا امکان ﯾکپارچگی ندارند و اختالفات چون بھمنی شيرازه آنھا را از ھم
می گسلد ؛ پائين ھا نيز نمی خواھند زﯾرا تداوم اﯾن حکومت را جز سرکوب ؛ نکبت ؛ بی حقوقی ؛ گسترش فقر و بی خانمانی نمی بينند و بالخره
ترس از جانفشانی از پاﯾينی ھا رخت بر بسته و وحشت به تمام ارکان حکومت رخنه کرده است  .سلسه مراتب حکومتی ﯾک روز وعده تصوﯾب اعدام
ظرف پنج روز را می دھند و روز بعد ھمان ھا معترضين را برانداز نمی دانند – فراموش نکنيم که اﯾن ھمان رژﯾمی است که دھھا ھزار مبارز را در ابتدای
حاکميتش اعدام کرد و کشته شدن ششصد ھزار اﯾرانی بھمراه خرابی دھھا شھر ھا و صدھا تأسيسات و کارخانجات را که برای حکومتش مفيد می
دانست رسما" نعمت الھی دانست  -اﯾنک ھر روز بخش ھای زﯾادی از حکومت گران سرکوبگر و ضد بشر دﯾروز از تداوم حاکميت آن نا اميد شده ؛ و
چھره اپوزﯾسيون و منتقد بخود می گيرند و آماده معامالت و توافقات پشت پرده می شوند تا ارکان سرکوبگر امنيتی – نظامی ؛ زندان ھا ؛ ساختار اداری
و بورکراتيک ضد بشری و ولخرج دولتی و بخصوص نھادھا و ساختارھای مالی – اقتصادی موجود را حفظ کنند زﯾرا نھادھا ؛ ساختار و نظام اقتصادی پاﯾه
و اساس سرکوب سياسی بوده و در صورت استمرار عمر آنھا ؛ اگر سيستم سرکوب چند روزی تلطيف شود برای حفظ منافع سرماﯾه داری و استثمار و
بھره کشی مجددا" نياز خواھند شد  .اﯾن منتقدﯾن نو رسيده کنونی و سرکوبگر دﯾروز ؛ مصمم ھستند که با کمک کشورھای سرماﯾه داری و رسانه
ھای آنھا مردم را به تغيير چند چھره و برخی امنيازات بی ارزش راضی کنند تا اساس نظام بھره کشی و استثمار حفظ شود .
اما ! آﯾا ما کارگران ؛ راضی به تداوم سرگرمی ھا و بازی ھا ھمانند دوران خاتمی می شوﯾم که با ھشت سال لبخند فرﯾبکارانه به تداوم استثمار و
سرکوب بپردازند  .ما کارگران فراموش نکرده اﯾم که تنھا با بر پاﯾی اعتصابات گسترده و قھرمانانه ما در سال  ٥٧بود که رژﯾم شاه سرنگون گردﯾد و
خمينی و دارو دسته اش چگونه پشت پرده با پا در ميانی امپرﯾاليسم آمرﯾکا و با سازش با سران حکومت شاه توانست نھادھای مالی و بھره کشی
استثمارگرانه را حفظ و نھادھای امنيتی – نظامی و سياسی و اداری و دستگاه دولتی را که دچار صدمات زﯾادی شده بودند را باز سازی کنند و نھادھای
سرکوبگر را از اولين روزھای حکومتشان بر عليه زحمتکشان ترکمن صحرا ؛ کردستان و سپس کارگران کارخانجات و بيکاران بکار بردند  .ما کارگران
فراموش نکرده اﯾم که وقتی ما به اعتراض برنخواسته بودﯾم خمينی چگونه به شاه التماس می کرد که " شما قوانين فقھی را اجرا کنيد ما ھم جزو
سازمان شما " و پس از مشاھده قدرت مردم و کارگران متحد ؛ بر امواج انقالب سوار شد و پا روی دوش ما کارگران گذاشت و خود را باال کشيد و
سپس کل نھاد روحانيت را که ﯾک نھاد استثمار گر است و از قبل دسترنج مردم ارتزاق می کند را بر دوش ما سوار کرد و نوبت بازارﯾان و تجار و کل
سرماﯾه داران و طبقات استثمارگر رسيد و آنھا را ھم در استثمار و بھره کشی کارگران شرﯾک نمود ؛ و نتيجتا کارگران زﯾر فشار استثمار و غارت و چپاول
؛ تورم و گرانی بخاک سياه نشستند و در نھاﯾت با قانون کار موقت اسارت و بردگی کارگران را تکميل کرد ؛ و اﯾن ھمه بجھت آن بود که کارگران بجای
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اتکاء و اعتماد به قدرت و تشکل خود به دنباله روی از توھمات خود پرداخته و قدرت خود را در اختيار خمينی قرار دادند  .اگر حقوق ﯾک کارگر با سابقه و
حقوق متوسط را ماھيانه پانصد ھزارتومان ھم فرض کنيم حقوق ﯾکصد کارگر در طی سی سال کار برابر  ١٨ميليون دالر می شود و اﯾن مبلغی است که
دھھا و صدھا معامله در ھمين مملکت توسط سرماﯾه داران و نھادھای مالی – اقتصادی آنان در حال انجام است و ميزان سرماﯾه و اندوخته ﯾکی از
رھبران مملکتی بر طبق افشای ارقامی که توسط عناصر امنيتی که به ھمراه محسن مخلباف به خارج از کشور گرﯾخته اند و توسط وی فاش گردﯾد ؛
برابر  ٣٦ميليارد دالر می باشد ؛ که به تنھاﯾی برابر حقوق  ٠٠٠/٢٠٠کارگر طی سی سال کار با حقوق پانصد ھزار تومان ماھيانه می باشد ؛ بنياد
مستضعفان با  ٥٥٠شرکت ؛ سرماﯾه اش  ٢٠٠ميليارد دالر ارزش دارد  .تحت حکومت دﯾنی سرماﯾه داران ؛ نفع صرف ؛ نقدﯾنگی بی عاطفه ؛ چپاول و
غارت دسترنج زحمتکشان بر جامعه ما حاکم شده است و حکومت خدا در قالب حاکميت پول درآمده است و غارت و استثماری که در پرده دﯾنداری و
پندارھای مذھبی و سياسی ؛ پيچيده و نا پيدا بود ؛ تبدﯾل به استثمار آشکار و خالی از شرم ؛ مستقيم و سنگدالنه شده است.ھدف طبقات خرده
بورژوا و بخش تحتانی بورژوازی تداوم ھمان نظام سرماﯾه داری با کمی اصالحات و تغييرات ساختار سياسی است ؛ که با توجه به پاﯾه ھای مادی
استثمار؛ در جوامعی مشابه جوامع ما ؛ استبداد و سرکوبی سياسی مجددا حاکم شده و در اندک زمانی ؛ تغييرات اﯾجاد شده را پس خواھد گرفت.در
دوران انحصار سرماﯾه داری و امپرﯾاليسم تنھا کارگران بنا به ماھيت وجودی خود اگر به نقش تارﯾخی و طبقاتی خود آگاه شوند و رسالت تارﯾخی
خود را درک کنند ؛ طبقه ای انقالبی و سازش ناپذﯾرند ؛ کارگران بلحاظ تارﯾخی نه تنھا استثمار و بھره کشی طبقاتی بر عليه خود و ساﯾر زحمتکشان
را مرتفع می نماﯾند بلکه اساس کل بھره کشی ؛ استثمار و تضاد طبقاتی را محو می کنند ؛ کارگران دموکراسی ؛ آزادی و حقوق بشر را در حد اعالی
خود ؛ نھادﯾنه و تکامل جامعه که بر اساس تکامل ھر فرد مبتنی است را در برنامه خود قرار می دھند و کليه تبعيض ھای قومی و ملی ؛ جنسبتی و
مذھبی را بر می چينند ؛ زﯾرا کارگران ؛ منافع خاصی ندارند و بر خالف دﯾگر طبقات و اقشار تنھا بفکر منافع طبقه خود نيستند بلکه بفکر آزادی کل جامعه
می باشند  .طبقه کارگر آگاه ؛ آزادی و دمکراسی را به حد نھاﯾت رشد می دھند ؛ سرماﯾه گذاری در ابزار توليد را تحت نظام انسان محور گسترش داده
و با نابودی بيکاری و فقر بھمراه آن ؛ کليه تبعيضات ؛ اعتياد و تن فروشی را رﯾشه کن می کنند و روابط انسانی را تنھا بر اساس نياز انسانی ورابطه
انسان با انسان ؛ برقرار می سازند.
اما اﯾن سئوال مطرح می شود که آگاھی طبقاتی کارگران چگونه حاصل می شود ؟ کارگران وقتی به آگاھی طبقاتی دست می ﯾابند که بتوانند
موضوعات اقتصادی مانند سرماﯾه ؛ کاال ؛ کار ؛ پول ؛ ارزش اضافی و غيرو را به مناسبات انضمامی ميان انسان ھا تبدﯾل کنند که چکيده
و مختصر آن عبارت از اﯾنست که  :سرماﯾه ﯾعنی کار انباشته شدهّ کارگر که از بخش کار اضافی کارگر برای سرماﯾه دار بدست می آﯾد و ھمين کار
انباشته شده ) کار مرده ( بر کار زنده فعلی کارگر حاکميت ﯾافته و تداوم استثمار کارگر را تضمين می کند .ﯾعنی ارزشی را که کارگر توليد می کند به
ابزاری بر عليه خودش بکار گرفته می شود در مناسبات سرماﯾه داری ھستی اجتماعی کارگر و کار وی به مثابه ﯾک کاال در نظر گرفته می شود و
ھمانند ﯾک شئی صرف در فراﯾند توليد ادغام می شود و مثل ھر کاالی دﯾگری در جرﯾان مصرف محو می شود ؛ از کار زنده تنھا پوسته کمَی و نقدﯾنگی
برای سرماﯾه دار و کارفرما بجای می ماند  .در اﯾن نظام چون کارگر را بصورت ﯾک کاال در نظر می گيرند وقتی به کارگر کار می دھند ؛ که کارگر با اﯾجاد
ارزش اضافی بر سرماﯾه که ﯾک مقوله اجتماعی است بيفزاﯾد ؛ سرماﯾه-که منظور نه داراﯾی شخصی بلکه داراﯾی که باعث استثمار می شود  -ﯾک
مقوله اجتماعی است اما اختيار و تنھا بھره بردار آن فرد سرماﯾه دار است که تمام ارکان زندگی انسان را تبدﯾل به کاال می کند ؛ در نتيجه رابطه
انسان با انسان بصورت رابطه شئی با شيئی و ﯾا کاال با کاال در می آﯾد و ھمه چيز در زندگی انسان بصورت بت واره گی خود را نشان می دھد ؛ دولت
؛ قوانين حقوقی و قوانين کار و فرھنگ ؛ اﯾدئولوژی ؛ دﯾن راﯾج و  ...در جامعه سرماﯾه داری در خدمت سرماﯾه دار و برای کسب ارزش اضافه وی عمل
می کنند  .کار زنده و انسان نيست که در جامعه حاکم است بلکه اﯾن سرماﯾه ھمان کار فشرده کارگر است بر جامعه حکم رانده و مقدرات جامعه را
تعيين می کند و چون سرماﯾه ھمواره تماﯾل به انحصار دارد ؛ برای بيرون کردن رقبا ؛ نياز به جنگ ؛ بحران ؛ تورم ؛ رکود ؛ بيکاری )ارتش ذخيره کار تا ھر
کارگری که بازدھی کمی داشت به راحتی اخراج و جاﯾگزﯾن کند ( و فقر و ...دارد ؛ و در اﯾن راستا جنگ ھای منطقه ای و بين المللی ھمواره در جرﯾان
است  .اگر شناخت واقعی موضوعات اقتصادی و روابط انسانی برای کارگران روشن شده و از حالت راز و بت واره گی بيرون بياﯾد آنگاه کارگر رشد و
ترقی خود را نه بصورت انفرادی و با خواھش و التماس از کارفرما بلکه در اتحاد و مبارزه طبقاتی کل کارگران خواھد ﯾافت  .در پشت چھره ھر دولت و
ﯾا احزاب و افراد ؛ کارگران خواھند توانست منافع طبقاتی آنھا را شناخته و فرﯾب چرب زبانی آنھا را نخورند و به بر پاﯾی جامعه ای اقدام خواھد کرد که
ھر کس به اندازه کارش بھره برده و با از بين رفتن کمبود کاال ؛ ارزش کاال برابر ميزان کار صرف شده بر روی آن گردﯾده ؛ بت واره گی پول و کاال در روابط
انسانی حذف شده و جای آن با رابطه انسان با انسان جاﯾگزﯾن شود و با تغيير وضع موجود ؛ وحدت نظر و عمل در جامعه برقرار گردد
کارگران !! زمان و فرصت بسرعت در حال سپری شدن است و ﯾک لحطه را نباﯾست از دست بدھيم و فوراً◌ً◌ً◌ً◌ٌ شوراھای خود را در ھر قسمت
کارخانه و کل کارخانه ؛ منطقه ؛ شھر ؛ استان و سراسری بر پا نماﯾيم احقاق حقوق ما و کل مردم بجان آمده اﯾران تنھا از طرﯾق برقراری شوراھا و
تشکل ھای سراسری امکانپذﯾر است و لذا مسئله اصلی و محوری در جنبش نوﯾن اﯾران در سر دو راھی قرار گرفته است  :ﯾا رھبری تارﯾخی در دست
سرماﯾه داری اﯾران که در سودھا و درآمدھای کالن در بازار سرماﯾه بين المللی و ھمدستی با حاکميت ھای ارتجاعی در چپاول ؛ غارت و استثمار
داخلی بکلی فاسد شده قرار خواھد گرفت و ﯾا در دست طبقه کارگر با برنامه بازسازی اقتصادی – اجتماعی و سياسی و با تعميق آزادی و دموکراسی
برای کل مردم اﯾران و برای فردائی بھتر ! جای می گيرد  .دشمنان طبقه کارگر که ھستی آنھا مبتنی بر تداوم بھره کشی و استثمار طبقاتی است
بيکار نبوده و تالش برای غير طبقاتی نمودن مبارزات و تجزﯾه کارگران بر اساس قومی ؛ مذھبی ؛ جنسی و سنی و دﯾگر مراتب داشته تا بتوانند استثمار
و بھره کشی را تداوم دھند .
طرح خواسته ھا و مطالبات سراسری کليه کارگران جھت جلوگيری از تعطيلی کارخانه ھا و حماﯾت از پرداخت بموقع حقوق تمامی کارگران و نيز لغو
قرادادھای کار موقت ؛ حق تشکل ھای سراسری کارگری و برسميت شناخته شدن توسط کليه نھادھای اجتماعی و سياسی ؛ افزاﯾش حقوق به
تناسب تورم ؛ کار و مسکن برای آحاد جامعه ؛ آموزش و درمان راﯾگان ؛ رفع کليه تبعيض ھای قومی ؛ جنسی ؛ مذھبی ؛ حضور کارگران به تناسب
جمعيت خود در مجلس شورا و قانونگذاری ؛ آگاھی کارگران از قرادادھای خارجی و احتساب نظر کارگران در خصوص تصميمات کالن که با کل جامعه
مرتبط می شود از حقوق پاﯾه ای و اساسی کارگران است ؛ چرا کارگران که اکثرﯾت جمعيت کشور را تشکيل داده و تمامی ثروت ھا و نعمات جامعه را
توليد می کنند از حقوق پاﯾه ای فوق محروم ھسند و قشر روحانی و سرماﯾه داران با جمعيت اندک خود تصميم گيرنده کليه ارکان مملکتی ھستند ؟
گسترش آزادی ھا ی اجتماعی ؛ دمکراسی برای تمامی مردم و رفع ھر گونه تبعيض و اجحاف ؛ جداﯾی دﯾن از دولت و خصوصی شدن امر دﯾن ؛ می
باﯾست جزو مطالبات کارگری قرار گيرد
تارﯾخ نسبت به مردم و طبقاتی که جسارت و شھامت تارﯾخی در اجرای وظاﯾف خود نداشته و نتوانند آنرا محقق کنند توجه نخواھد کرد و تغييری در
وضعيت و سرنوشت آنان اﯾجاد نشده و آﯾنده آنان در ساﯾه گذشته در تنگنا ؛ فقر و بی حقوقی روز افزون سپری خواھد شد و تنھا با کوبيدن مھر ابطال بر
گذشته اسارت بار و بزﯾر کشيدن کل طبقات ارتجاعی ؛ و شروع انقالب اقتصادی – اجتماعی و انسانی ؛ می توانيم زندگی را در صبحدمی ؛ بشارت
بار آغاز کنيم ؛ و لذا آﯾنده جامعه ما ﯾا اسارت و بربرﯾت تحت نظام سرماﯾه داری و ﯾا آزادی و دمکراسی و نابودی ھر گونه تبعيض و تضاد طبقاتی در
حکومت شوراﯾی می باشد و اﯾن بستگی به تالش طبقه کارگر در اجرای رسالت تارﯾخی خود داردکه اولين گام آن بر پاﯾی شوراھای متحده کارگری
است.
جمھوری اجتماعی
آزادی ؛ دموکراسی و برابری
شوراھای کارگری
اتحاد برای اﯾجاد شوراھای سراسری کارگران
شعارھا  :شعارھای طبقه کارگر می باﯾست از اھداف و برنامه ھای اﯾن طبقه منتج شود و لذا از کارگران اھل ذوق درخواست می شود که شعارھاﯾی
از نوع شعارھای زﯾر را طرح ؛ تا برای گسترش مبارزات و تشکل ھای کارگری برپرچم مبارزات خود بنشانيم
آزادی ؛ دموکراسی ؛ برابری -جمھوری شوراﯾی
آزادی واقعی-حکومت شوراﯾی-بدست زحمتکشان )بقيه شعارھای اﯾن اعالميه بعلت کمبود فضا حذف شده اند—بسوی انقالب(
از کارگران ؛ فعالين ؛ تشکل ھا ی کارگری در راه بر پاﯾی حکومت شوراﯾی دعوت می شود که ضرورت بر قراری تشکل ھای شوراﯾی سراسری را بگوش
دﯾگر کارگران برسانند .
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اﻧﻘﻼب در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺮﻣﻴﺴﻢ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ازRevista Semillero Insurgente:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ :اﻳﺮل ﮔﻴﻠﻤﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ :م.ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ
در اکوادور مبارزه بين کسانی که از طرﯾق اصالحات ،به خيال خود ،به سوی سوسياليسم قرن بيست و ﯾک گام بر می دارند و کسانی که
با اﯾده مبتنی بر تحليل ھای علمی و تارﯾخی معتقدند خيز کيفی بشرﯾت به سوی فرماسيون اجتماعی اقتصادی نـوﯾن )  ( FESتنھـا از
طرﯾق انقالب اجتماعی امکان پذﯾر است ،افزاﯾش ﯾافته است.
طبق آموزه ھای کالسيک ،رفرميسم نمودی از وضعيتی سوسيال-دمکراتيک است که با بھره گيری از عناصر پوپوليستی ،با تحميق توده
ھا ،می کوشد مردم را قانع کند که تنھا از طرﯾق اصالحات است که فقر و بيکاری و گرسنگی قابـل درمـان اسـت.اصـالح طلبـان بـه طـور
گسترده از ابزار ارتباط جمعی بھره می گيرند تا اﯾن اﯾده را جا بياندازند که دولـت فاسـد سـرماﯾه داری در حـال تغيـير اسـت و نھادھـای
بورژواﯾی بسيار کارآ و در خدمت مردم )ﯾا به قول آنھا شھروندان( ھستند.
تصوﯾری که از حاکم ارائه می شود عبارت از فرد قدرتمندی است که سياست " توسعه ملی" را پيش می برد .آنھا خود را انقالبـی مـی
نامند و از انقالب حرف می زنند .گوﯾا "چه" ھستند و ھدف شان برقراری سوسياليسم است.
رفرميسم تحت لوای اﯾن مفاھيم ،با عوامفرﯾبی و بھره گيری از توان ذاتی خود برای پنھان نگھداشتن ماھيت واقعی اعمال اش بقا ﯾافته
است :اصالح سيستم را مبارزه با آن جا ميزند .رئيس جمھور کورا و سياستمداران وابسته به رژﯾم در ظاھر سخنان تند و تـيزی بـه زبـان
می آورند اما در عمل ،سياستھا و قوانين بدون رضاﯾت و مداخله مردم و سازمانھای مردمی اتخاذ می شوند که نشانه آشکاری از تناقض
بين حرف و عمل آنھاست.
...چه بر سر سياست ھای غذاﯾی آمده است؟ چرا به انحصار آب ادامه می دھند) خصوصی سازی پنھان( چـرا اسـتقالل دانـشگاھھا را
سلب می کنند؟ چرا معدن داران فرامليتی از حقوق انحصاری بھره مند می شوند در صورتيکه بھره وران خرده پا مورد تـضييق واقـع مـی
شوند؟ چرا قوانين قراردادھای جمعی کارگران را نفی می کنند و از قراردھای موقت و کار کنتراتی دفـاع مـی کننـد؟ او رئيـس جمھـوری
است که در نتيجه سالھا مبارزه متحدانه کارگران ،دھقانان ،بوميان ،دانشجوﯾان و مغازه داران کوچک برعليه فساد و خيانت دولت دوست و
متحد اﯾاالت متحده ،سرکار آمده است.او رئيس جمھوری است که دﯾگر به حرف کسانی که مستقيما ً در تغييرات مشارکت داشتند گوش
نمی کند ...او رئيس جمھوری است که تنھا به حرف گروھی از تکنوکراتھا که خارج از دانشگاھھای اکوادور فارغ التحصيل شده اند گـوش
می دھد...او رئيس جمھوری است که از جنبش مردم ی و اجتماعی فاصله گرفته است .او بسوی ورطه ھولناکی کـه راسـتگراﯾان النـه
گزﯾده در دولت و سوسيال دمکراسی ،براﯾش آماده کرده اند گام بر می دارد.
کداميک ضرورت دارد :اصالح و ﯾا نابودی دولت بورژواﯾی؟
قوه قضائيه ،نيروھای مسلح ،پليس ،شورای مشارکت شھروندان صرفا ً برای دفاع از منافع طبقه حاکم برقرار شده اند .قوانين مـصوبه از
سوی نھادھای جدﯾد و نھادھاﯾی که از سوی کنگره ”“Congresilloو مجلس ملی کنونی اصالح شده اند در ماھيت خود صرفا ً با رنگ و
لعاب زدن به قوانين در جھت دفاع بھتر و عوامفرﯾبانه تر از منافع دولت سرماﯾه داری و بورژوازی گام بر می دارند.بنابراﯾن تغييراتی که در در
نھادھای قانون گذاری بورژوازی انجام گرفته کافی نبوده و مسيری نيست که به سوسياليسم منتھی شود .گرچه طبقه کـارگر و بخـش
دولتی ھمچنان درخواستھا و مبارزات خود را ادامه می دھند.
تجارب تارﯾخی حاکی از شواھدی است که رفرم در چھارچوب دولت بورژوای به سوسياليسم منجر نخواھد شد .بھترﯾن و نزدﯾکترﯾن نمونه
دولت آلنده در شيلی به سال  ١٩٧٣است.
تجارب نشان داده است که بورژوازی و امپرﯾاليسم ھيچگاه اجازه از دست رفتن قدرت را از طرﯾـق انتخابـات نخواھنـد داد .ھيچگـاه طبقـه
حاکم با ابزارھای مسالمت آميز از بين نخواھد رفت .چنين اعتقادی ابلھانه است.
در ضمن ،اﯾن تلقی که اصالحات انجام شده می تواند سيستم سرماﯾه داری رابه مرحله سقوط بکشاند و ﯾا از طرﯾـق انقـالب مـسالمت
آميز جامعه را به فرماسيون اقتصادی اجتماعی نوﯾنی برساند نيز تصوری بيھوده است .خوزه کارلوس مارﯾاتگی ،انقالبی پروﯾی می گوﯾد:
" ...ھيچ انقالبی ميانه رو ،نرم،متعادل ،آرام و صلح آميز نخواھد بود " "...قـدرت بـا زور کـسب خواھـد شـد...قـدرت بـا دﯾکتـاتوری مـالزم
است"...
سوم اﯾنکه نيروھای مسلح و پليس تنھا با صدور ﯾک فرمان ساده مبنی بر اﯾنکه دﯾگر نباﯾد از نظام کاپيتاليستی و نھادھای بورژواﯾی دفاع
کنند ،متحول نمی شوند.
چھارم ،الزم است اتحاد قدرتمندی بين مردم و سازمانھای مدافع تحوالت انقالبی که بر روی نيروھای مسلح مردمی جھت کسب قدرت و
حفظ آن حساب می کنند ،اﯾجاد شود.
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اﯾن اشتباھات به جناح راست به سرکردگی پينوشه اجازه داد تا با خشونت ضدانقالبی قدرت را کسب کننـد و دولـت سـالوادور آلنـده را
سرنگون و خودش را به قتل برسانند .اﯾن امر نشان می دھد تصور اﯾنکه تغييرات جزئی در سيستم دولت کاپيتاليـستی ميتوانـد موجـب
استحاله سيستم به سيستمی عادالنه گردد اشتباھی فاحش و کشنده است.
شکست اصالح طلبی شکست بورژوازی است.
در زمان و مکانھای مختلفی اصالح طلبی از سوی طبقه حاکم برای اﯾجاد انحراف در مسير مبارزات مردمی و اھداف انقالبـی جنبـش ھـا
برای انجام تغييرات رادﯾکال و نيز با ھدف حفظ سيستم از خطر فروپاشی ،مورد بھره برداری قرار می گيرد .زمانی که جناح راست جنبش
را مورد حمله قرار می دھد حمله را از پشت جبھه و با نقاب ترقی خواھی ،دمکراتيک و حتا ميھن پرستانه انجام می دھد تا اﯾنکه بتواند
قدرت را به چنگ بياورد و پس از آن است چھره ارتجاعی آن روشن می شود.
احتماال ً اﯾن ھمان موردی است که در خصوص دولت کورا روی می دھد.
مبارزه با رفرميسم مبارزه با رژﯾم بورژواﯾی است .در شراﯾط کنونی اﯾن مبارزه برای حفظ اھداف استراتژﯾک کسب قـدرت از سـوی طبقـه
کارگر ضروری است.
...با اﯾن دﯾسکورس است که اصالح طلبان به ظاھر رادﯾکال و چپ گرا خود را در آگاھی مردم نفوذ داده و اھـداف خـود را مـشابه اھـداف
انقالبی جلوه گر می سازند ...اﯾن خط عملياتی از سوی جناح ھاﯾی از بورژوازی جھت جذب جناح ھای فرﯾب خورده مردم مورد پشتيبانی
قرار می گيرد تا بتواند در نھادھای چپ و سياسی و اجتماعی نفوذ کند.
آﯾا انقالبيون مخالف اصالحات ھستند؟
انقالبيون مخالف اصالحات نيستند .ما اصالحات را به مثابه پرچم مبارزاتی برای جذب و سازماندھی توده ھا برمـی افـرازﯾم...امـا ھمـواره
گوشزد می کنيم که اصالحات نمی توانند مشکالت اجتماعی را بطور رﯾشه ای حل و فصل کنند و اقدامات بالفصل نوﯾـنی بـرای تحـوالت
بنيادی سيستم از طرﯾق انقالب اجتماعی ضرورت دارد.
اصالح طلبان واقعی ،مارکسيستھای انقالبی درک می کنند که تا زمانی که سيستم کاپيتاليستی سرپاست اﯾن اصالحات وﯾژگی موقتی
و شکننده ای دارند و در دراز مدت دوام نخواھند آورد زﯾرا قادر به تضمين و بقای برابری و سعادت مردم نخواھند بـود .اصـالح طلبـان درک
نمی کنند که افزاﯾش دستمزدھای طبقه کارگر برای اﯾجاد شراﯾط زﯾستی مناسب طبقه کارگر کافی نيستند و مزدبگيران مجبورند نقطـه
پاﯾانی بر سيستم مالکيت خصوصی مبتنی بر کارمزدی قرار دھند و مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را محو کنند.
ھمه اصالحات حاصل مبارزه و دخالت فعال توده ھای سازمان ﯾافته برای کسب زندگی بھتر است .ھيچ دولت حاضر و آماده ای قـادر بـه
تضمين چنين شراﯾطی نيست.
لنين بی وقفه با رفرميسم و پاسفيسم اجتماعی مبارزه کرد " .رفرمھا محصول تبعی مبارزه طبقـاتی انقالبـی ھـستند...اسـاس مبـارزه
انقالبی است ،مبارزه برای فتح قدرت ".لنين رفرمھا را موضوعی تاکتيکی می شمرد که در خدمت اسـتراتژی تحـول اجتمـاعی پرولتارﯾـا
مورد استفاده قرار می گيرد .رزالوکزامبورگ می گوﯾد " :اصالحات توان و تاثير اﯾجاد جامعه ای نوﯾن در بطن جامعـه کھـن را ندارنـد و تنھـا
قادرند شراﯾط را برای تجميع نيروھا برای برچيدن اﯾن جامعه بھتر و مناسب تر کنند " .رزا بر مواضع برنشتين که مـی خواسـت سيـستم
کاپيتاليستی را از طرﯾق اصالحات قانونی برچيند حمله برد.
انقالب اجتماعی عبارت است از تغيير رادﯾکال سيستم کاپيتاليستی.
انقالب در ساده ترﯾن بيان عبارت از پروسه رادﯾکال تحول سيستم کاپيتاليستی به دولت سوسياليستی است...برچيدن ھمه سازه ھای
جامعه کھنی که سيستم سابق را سرپا نگھداشته اند.
اﯾن پروسه را نمی توان از طرﯾق مسيری انتخاباتی به سرانجام رساند .تنھا بسيج و سازماندھی مبارزاتی مردم ،تنھا مردم به پاخاسـته
مسلح تحت رھبری سازمانھای انقالبی خودشان می توانند اﯾن پروسه را پيروزمندانه به پاﯾان رسانند .ھيچ راه ميانبری موجود نيست .ﯾا
مسير انقالبی ﯾا شکست ،سرخوردگی و تداوم سرکوب!
 ...مبارزه برای سوسياليسم وظيفه بالفصل است :نيروھای اصلی بوميان ،مستيزوھا ،سياھان ،کشاورزان و کارگران ھستند...مکانھای
مبارزاتی آنھا کالسھای آموزشی ،اتحادﯾه ھای کارگری ،کمون ھا ،خيابانھا و ميادﯾن شھرھا ھستند اﯾن مبارزه اسـتراتژﯾک بـرای اعمـال
اراده مردم در حال حاضر در مرحله فکر است اما ضرورت دارد بر لزوم آماده سازی خود جھت عملياتی کردن و دخالت مستقيم و مبارزاتی
مردم در تعيين سرنوشت خود اصرار ورزﯾم.

ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺮي ،ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮراﺋﻲ اﺳﺖ!

