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در بخش اول ،به پيش گرفتن شيوه یِ مغالطه آميز دوستان جافک اشاره شد .در اﯾنجا ما
فقط به ذکر اﯾن نکته اکتفا می کنيم که اﯾن اقدام اﯾشان دست و پا زدنِ ﯾک جرﯾانِ ميرنـده
در مقابل نسل جدﯾدی از تشکلھای کمونيـستی اسـت .ﯾعـنی ميرنـدگی محفليـسم در
مقابل کار و فعاليّت بر مبنایِ برنامه ای مدوّن! اگر به کـل مطالـب مطروحـه در چنـد سـال
تارﯾخچه یِ اﯾن محفل رجوع کنيد ،حتی ﯾک سند تئورﯾک و ﯾا پيش زمينه ای بـرای مواضـع
اتخاذ شده در اﯾن »نامه« نمی ﯾابيد .با نگاھی به »نامه اعتراضی« شاھد می شوﯾم کـه
چگونه فردی از ﯾک محفل سياسی ،ھمان کار محفليستی را تکرار کرده است .مواضـعی
از قبيل »دمکراسی نوﯾن« و »جمھوری دمکراتيک نوﯾن« و خالصه تماﯾل او بـه » اندﯾـشه
مائو« برای اولين بار به عنوانِ موضع کل اﯾن محفل مطرح می شود و آنھم با چنيـن شـيوه
یِ مبتذل و عاری از ھرگونه ارزش تئورﯾکی! آﯾا واقعاً می توان اﯾـن سـند را بعنـوانِ بيانيـه
اعالم مواضع ﯾک گروه جدّی کمونيست پذﯾرفت؟ به ھر حال ما برای روشن کـردن مواضـع
خود نمی توانيم به پرﯾشان فکری و پرﯾشان گوﯾی اﯾشان پاسـخ دھيـم .بنـابراﯾن بھترﯾـن
شيوه برای پيشبرد مبارزه یِ اﯾدئولوژﯾک با چنين جرﯾانی را در ارائه الگویِ مثبتی از فعاليّت
کمونيستی در شراﯾط وﯾژه یِ کنونی می دانيم.
ی انقالب«؟
چرا »بسو ِ
عناصر و جرﯾان ھایِ تشکيل دھنده یِ »بسوی انقالب« قرﯾب به سه سال پيش به ضرورتِ
خروج از کار محفلی و شکاندنِ پوسته یِ اتحادھایِ تصادفی بـه نفـع اتحـاد کمونيـستی و
قدم برداشتن به سمتِ کار حرفه ای-تخصصی بعنوانِ اولين قدم در راه اﯾجـادِ حـزب طبقـه
کارگر رسيده بودند .ﯾک جرﯾان موفق شد که با نزدﯾکی بـه محـافلی پراکنـده و بـا مواضـع
انقالبی ،آنھا را زﯾر چتر »تالش برای اﯾجادِ حزب طبقه کارگر« ھمسو سازد .البتـه در آنجـا
نيز با انواع بھانه ھا و خط کشی ھایِ کاذب بـرای حفـظ روابـط محفلـی روبـرو بودنـد ،امـا
توانستند از تجربه یِ مبارزه در مقابل اﯾن تالش ھا و با کنار گذاشتن عناصر »انزوا طلب«و
»محفل گرا « به موفقيّتی نسبی نائل آﯾند .اشکال بھانه جوﯾـی بـرای فـرار از تحمـل درد
تعھد و تکامل متنوع بود .ﯾک محفل دﯾگری را »ضد لنينيسم« می خوانـد و از »لنينيـسم«
درکی سطحی تا تقليل ﯾک رھبر کمونيستی به ﯾک پيغمبر فرقه ای ارائه می داد .دﯾگری
شراﯾط امنيتی را بھانه یِ حفظ جداﯾی و عدم برقراری حـداقل ارتبـاطِ مـورد نيـاز بـرای کـار
جمعی می نمود .دﯾگری با ھراسِ جدّی شدن کار رفقاﯾی را از نظر شخـصيّتی زﯾـر سـؤال
می برد و خالصه انواع و اقسام دست و پـا زدن بـرای حفـظ روابطـی کـه عـده یِ بـسيار
معدودی از تشکيل دھندگانِ اﯾن محافل را ارضاء ميکرد ،مورد تجربه قرار گرفت .اما اشتياق
به کار جدّی و حرفه ای بر مبنایِ ضرورتِ پاسخ به نيـاز طبقـاتی پرولتارﯾـا ،اکـثر رفقـا را در
شکاندن اﯾن محافل به نفع کار جمعی به پيش می راند .نتيجه یِ اﯾن ھمّت جمعی ،بغيـر
از ثابت قدم تر شدن اکثرﯾّت رفقا در تجربه ھای مبارزه با انواع محفليسم ،ارائه یِ سـندی
گشت که بعدھا با عنوانِ »منـشور پيـشنھادی بـرایِ وحـدتِ کمونيـست ھـای اﯾـران« بـه
جنبش ارائه شد» .اﯾن منشور« در عين پيشنھادی بودنش به کمونيست ھـایِ انقالبـی،
چھارچوب موقتّی ای برای ھمکاری درون گروھی را تعيين نمود .ا ما حتی ﯾک سال مبـارزه
یِ اﯾدئولوژﯾک و تغييراتِ جزئی و کلی در مفاد اﯾن سند ھنوز ھمه را راضـی نکـرده اسـت.
تعدادی از رفقا معتقد به ترميم مفادی از آن ھستند .حتی ﯾکی از رفقا بطور کلی با دﯾدگاه
آن مخالف است .اما از آنجاﯾيکه رفقایِ مخالف آمادگی ارائه یِ جمالتِ ترميمی و ﯾا برنامـه
مستقل خود را نداشتند ،قبول کردند که تا زمان برگزاری اوليـن کنگـره یِ متحـد کننـده یِ
جرﯾاناتِ کمونيست ھای انقالبی ،در چھارچوب ھمين برنامه فعاليّت نماﯾند.
عده ای ممکن است فکر کنند که دادنِ چنين تعھدی ،محدود کننده یِ فعاليت و ابتکار عمل
خواھد بود .اما ،تجربه یِ ما درست خالفِ اﯾن را ثابـت کـرده اسـت .پـس از دادن چنيـن
تعھدی به ﯾکدﯾگر ،دﯾگر الزم نبود که ارتباطاتِ بعضاً خطرناک از دﯾـد امنيّـتی برقـرار گـردد و
رفقا می توانستند با حفظ استقالل گروھی و تشکيالتی خود به کار و فعاليّت ھای عملی
ای روی آورند که باب طبع شان بود و ترکيبِ خود را مناسـب بـا آن تـشخيص مـی دادنـد.
ھمينطور می توانستند بر مبنایِ درکِ خود از ضرورﯾاتِ مبارزه ،تـا زمانيکـه اقـداماتِ اﯾـشان
نقض کننده یِ چھارچوب منشور پيشنھادی نباشد و ھمان ھـدف ،اسـتراتژی و تاکتيـک را
پيش ببرند ،گروه ھای جدﯾدی تشکيل دھند و در مبارزه خود از حماﯾت ھای مادّی و معنوی
دﯾگر گروه ھا بھره مند شوند .تشکيل »ندای سرخ« و انتشار مطبوعه یِ »خبرنامـه نـدا«
ابتکار عده ای از دانشجوﯾان و جوانانی بود که در مبارزاتِ روزمره یِ مردمی حضور مستقيم
داشتند .دﯾدﯾم که »بسوی انقالب« نه تنھا آنھا را از اﯾن ابتکار منع نکرد ،بلکه در ھر جا که
اﯾشان نياز به کمک و امکانات اجراﯾی داشتند ،به اﯾشان کمک نمود .قرار گرفتن رفيقی از
»بسوی انقالب« در ميانِ اﯾشان ھم به ھيچ عنوان پيش شرطِ کمک به اﯾشان نبود ،بلکـه
با مراجعه و به درخواستِ خود اﯾن رفقایِ جوان صورت پذﯾرفت .و اﯾشان نيز تا بـه امـروز از
چھارچوبِ تعيين شده در »منشور پيشنھادی  «...تبعيّت نموده اند .مطمئناً اگر اﯾشان اﯾن
برنامه را نقض می کردند» ،بسوی انقالب« اولين جرﯾانی می بود که انحـرافِ اﯾـن رفقـا را
افشاء کرده و در صورتِ اصرار ،جداﯾی اﯾن رفقا را اعالم می نمود.
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اما» ،بسوی انقالب« تنھا از جرﯾانِ »تالش برایِ اﯾجاد حزب طبقه کارگر« تشکيل نشده است .ھمانطور کـه گفتيـم ،ارائـه و تعھـد بـه
»منشور پيشنھادی  «...دست و بال ما را برای ھمکاری با جرﯾاناتِ مختلف باز کرد .در اواﯾل زمستانِ  ،1387ما با جرﯾانِ دﯾگـری کـه از
قبل ارتباط داشتيم ،به درکِ مشترکی از شراﯾطِ مبارزه طبقاتی رسيدﯾم .اﯾشان نيز چون ما معتقد بودند کـه بـه زودی شـراﯾط مبـارزه
طبقاتی به »شراﯾط انقالبی« تغيير خواھد کرد .و دوباره به اﯾن درک مشترک رسيدﯾم که شکل کنونی »کميته ھای فعـاالن کـارگری«
نمی تواند پاسخگویِ چنين اوضاعی باشد و باﯾد برای پرورش و آموزش طبقه کارگر گروھی از مبلغان انقالبی را برای اﯾجاد ھسته ھایِ
کمونيستی و تبليغ و تروﯾج برنامه کوتاه مدت و درازمدت کمونيستی به ميانشان فرستاد .ھمچنين ،معتقد گشتيم که برای اجرایِ اﯾن
طرح نياز به ﯾک نشرﯾه یِ کمونيستی واحدی دارﯾم که بصورتِ مستمر و بـا محتواﯾـی انقالبـی  -کمونيـستی منتـشر گـشته و محـور
فعاليّت ھای تبليغی اﯾن ھسته ھا قرار گيرد .در اﯾنجا و با اﯾن ھدف بود که انتشار نشرﯾه »بسوی انقالب -گاھنامه سياسی تبلغاتی
کارگران کمونيست« را آغاز کردﯾم .البته باﯾد اعتراف کنيم که شراﯾط جامعه بسيار سرﯾعتر از آنچه ما پيش بينی می کردﯾم تغيير ﯾافت.
اما تا وقوع اﯾن تغيير توانسته بودﯾم سه شماره از نشرﯾه را منتشر کنيم .در سرمقاله یِ اولين شماره با عنـوانِ »"بـسوی انقـالب" و
اھداف آن« نوشتيم » :فوری ترﯾن ھدف کمونيست ھای اﯾران و جھان ،سرنگونی حکومت دﯾکتاتوری سرماﯾه داری است .اﯾن ھدفـی
است که از ابتدای شکلگيری مرام کمونيستی در بيش از  160سال پيش اعالم شده و ھزاران ھزار کمونيست در راه رسيدن بـه اﯾـن
ھدف جان خود را از دست داده اند .اﯾن ھدفی است که کمونيست ھای اﯾران ،در خيابان ھا ،زندان ھا و حتی چسبيده به دﯾرک ھای
اعدام فرﯾاد زده اند و از پنھان داشتن آن شرم می کنند .ھرکس که اﯾن ھدف را مرکز فعاليت ھا و تبليغـات خـود قـرار نـداده و ندھـد،
کمونيست نيست و با "کمونيست" خواندن خود ،تنھا ،خيال بھره برداری از تارﯾخ با عظمت اﯾن نھضت و اعتبار آميخته بـه آن دارد .ھـر
آنکس که ھدف فوری کمونيست ھا و جنبش کارگری را محدود به باال بردن دستمزد و شراﯾط فروش گرانتر نيروی کـار بـه سـرماﯾه دار
کند ،نماﯾنده سرماﯾه داران است و انگيزه ای جز تحميق کارگران و به انحراف کشاندن مبارزات طبقه کارگر از فوری ترﯾن و عاجـل ترﯾـن
نياز مبارزه طبقاتی ندارد.

اما آﯾا صرفاً با سرنگونی حکومت سرماﯾه داری ،انقالب اجتماعی بوقوع پيوسته است؟ خير! اوال ً سرنگونی حکومت سـرماﯾه داری فقـط بـه معنـای
سرنگونی ھيت حاکمه کنونی نيست! خصلت انحصاری سرماﯾه داران ھمواره باعث می شود که جناح بسيار کوچک و نھاﯾتـاً چنـد صـد نفـره ای از
اﯾشان قدرت حکومتی را در دست گرفته و دﯾگر جناح ھای سرماﯾه داری را از حکومت حذف کنند .ھمانطور که جناح خمينی ،سـرماﯾه داران ھـوادار
جبھه ملی و نھضت آزادی و حزب توده و  ...را در اواﯾل سال ھای دھه  60شمسی حذف کرد .و ﯾا ،نمونه ی دﯾگر آن حذف "اصالح طلبان"

طرفدار خاتمی از حکومت در اواﯾل دھه  80شمسی بود .دﯾکتاتوری و اسـتبداد ،طبيعـت حاکميـت سـرماﯾه داری اسـت کـه ھمـواره
جناحی را بر دﯾگر جناح ھای سرماﯾه داری غالب کرده و گروه ھای رقيب را از قدرت حذف می کند .در چنين شراﯾطی است که جنـاح
ھای دﯾگر سرماﯾه داری به شکل "مخالف" )اپوزﯾسيون( در آمده و در شـراﯾط اسـتبدادی ،ماننـد حکومـت جمھـوری اسـالمی ،حـتی،
خواھان حذف فيزﯾکی و "تغيير رژﯾم" می شوند]] .البته در شراﯾط دﯾگری چون کشورھای غربی ،که قدرت طبقه کارگر و تشکالت آن به
مراتب بيش از اﯾران است و ھرگونه برخورد قھرآميز جناح ھای سرماﯾه داری با ﯾکدﯾگر می تواند آغازگر ﯾک انقالب اجتماعی و سرنگونی
کامل حاکميت سرماﯾه داری گردد ،اﯾن جا به جاﯾی قدرت ،از طرﯾق انتخابات و بصورت بدون خونرﯾزی انجام می پذﯾرد [[.اﯾن نوع جـا بـه
جاﯾی قدرت ،ﯾعنی سرنگونی ھيئت حاکمه و جا به جاﯾی آن با جناح ھای دﯾگر سرماﯾه داری ،انقالب خوانده نمی شود .حتی اگر اﯾن
جا به جاﯾی ،مانند سال  57از طرﯾق قيام مردمی صورت پذﯾرد .به ھمين خاطر است که کمونيست ھا ،انقـالب  1357را ﯾـک انقـالب
شکست خورده می نامند .انقالب زمانی پيروز می شود که کل دستگاه دﯾکتاتوری طبقه سرماﯾه دار منھدم شود .و حکومت مستقيم
مردم در شکل شوراﯾی و متکی به قدرت مردم مسلح جاﯾگزﯾن آن شود .در غير اﯾنصورت ،انقالب شکست خورده است و نتيجه ای جز
استقرار مجدد دﯾکتاتوری سرماﯾه داری ندارد .حال مھم نيست نتيجه آن را "جمھوری اسالمی" بناميم ،ﯾا "جمھـوری دمکراتيـک" و ﯾـا
فقط "جمھوری" و ﯾا  ، ...تا زمانيکه حکومت شوراھای متکی بر قدرت مسلح مردمی جاﯾگزﯾن حکومت پارلمانی بورژوازی نگـشته انـد،
انقالبی در کار نبوده است و ھر آنکس که چنين نتيجه ای را "انقالب" بخواند ،ھدف و انگيزه اش ،سوار شدن بر اعتراضات مردمی برای
گرفتن قدرت جناح سرماﯾه داری مطلوب خودش می باشد) «.سرمقاله » بسوی انقالب« شماره ﯾک(
قھر انقالبی و انقالب دمکراتيک

ﯾکی از باصطالح »انتقاداتِ« دوستان جافک به ما اﯾنگونه فرموله شده است» :به قول خودشان )ﯾعنی »بسوی انقالب«  -نوﯾسنده(" :ما باﯾد
نھادھای مردمی ،از قبيل »انجمن ھای محلی«» ،انجمن ھای صنفی«» ،احزاب سياسی« و نھادھای دمکراتيک حماﯾت از حقوق کودکان ،برابری
زنان ،و مذاھب و اقوام و … را بنا کرده و با تشکل دھی و سازمان ﯾافتگی خود و کل جامعه در اﯾن نھادھا ،قدرت سياسی مردم را فزونی داده و
«قدرت سياسی و اجتماعی »را به منشاء آن ،ﯾعنی مردم ،برگردانيم) (5) ".تاكيد از ما(

بھتر است برای تشرﯾح درك نوﯾسندگان "بسوی انقالب" ،از ھمين نقل قول به اصطالح موجه شروع كنيم .اﯾن ﯾك درك آشكارا تدرﯾجی و مھمتر از
آن ،رفرميستی از تحول سياسی در جامعه ای است كه تحت ﯾك دﯾكتاتوری خشن طبقاتی قرار دارد .جمھوری اسالمی طی بيش از  30سال حيات
خود ،نقش مركزی نيروی مسلح ضد مردمی و قھر ارتجاعی را در حفظ نظام كھنه را آشكارا به نماﯾش گذاشته است .شكل گيری ھمه نھادھاﯾی كه
در نقل قول باال ردﯾف شده ،حتی احزاب سياسی ،بدون توجه به خط رھبری كننده و جھت دھنده )و منحرف كننده( مسير خودروی جنبش توده ای ،و
در فقدان ﯾك استراتژی انقالبی و ابزار ضروری برای اعمال قھر طبقاتی ـ انقالبی ،نمی تواند ﯾك تحول رﯾشه ای اجتماعی و سياسی را به بار بياورد.
نوﯾسندگان "بسوی انقالب" با مخدوش كردن صف دوستان و دشمنان مردم ،در واقع دوری خود از خط رھبری كننده و جھت دھنده )و منحرف كننده(
مورد نياز را اعالم كرده اند .آنان با مسكوت گذاشتن مساله قھر و نقش مركزی قوای مسلح در نظام طبقاتی ،نزدﯾكی خود به برداشت ھای
رفرميستی و سوسيال دمكراتيك از نحوه تغييرات اجتماعی و سياسی را به نماﯾش گذاشته اند« .

واقعاً که برخورد اﯾن دوستان به فعاليّت سياسی و تبليغ و تروﯾج ﯾک دﯾد کامال ً آماتوری و دور از واقعيّت ھای مبارزاتی است .اﯾشان فکر
می کنند که در امر تبليغات ،در ﯾک پيام و ﯾا اعالميه و ﯾا بيانيه و  ...ھمه مواضع ﯾک جرﯾان باﯾد ﯾکجا و به ﯾک شکل مطرح شود .در
ھمينجا از خوانندگان خود برای آوردن نقل قولھایِ طوالنی عذرخواھی می کنيم ،اما پيش گرفتن شيوه یِ مغالطه آميز دوستان جافک
راھی برای ما نمی گذارد جز آنکه نقل قولھاﯾی را که اﯾشان از رفقاِ »ندای سرخ« آورده اند را در چھارچوب واقعی اش نشان دھيم.
رفقایِ »ندای سرخ« در پيام ھفتم به دالﯾل »شکست فراخوان تجمع در بازار تھران« )به تارﯾخ  21مرداد  (1388پرداخته بودند و سعی
داشتند تا به مردم درگير مبارزات نشان دھند که چرا دﯾدگاه رفرميستی دست به چنين اقداماتی می زند و چرا اﯾن اقدامات توفيق نمی
ﯾابند .رفقایِ »ندایِ سرخ« به درستی اتخاذ چنين تاکتيک ھایِ نا کارآمدی را به دﯾدگاه و استراتژی اصالح طلبانه رھبری »جنبش
سبز« )ھمانھاﯾی که جافک مدعی شده است که رفقایِ ما به دنبالشان افتاده بودند( نسبت داده و کلّ دﯾدگاه رفرميستی اﯾشان را
نقد کرده بودند .بخوانيد و خود قضاوت کنيد:

»با کمی دقت به نظرات موجود در جامعه اﯾران ،متوجه می شوﯾم که سه نيرو با اھداف مشخص خود در اﯾن درگيری ھا شرکت دارنـد .نـيروی اول،
نيروھای جناح کودتاچيان حکومت جمھوری اسالمی ھستند .اﯾن حکومت از دو بازوی نيروھای سـرکوب فيزﯾکـی ،ماننـد پليـس و سـپاه و بـسيج و
اطالعات چی ھای لباس شخصی و  ..و سرکوب ذھنی ،مانند خامنه ای و روحانی ھای طرفدارش و مطبوعات و صـدا و سـيما و … تـشکيل شـده
است،که ھدفشان چيزی جز سرکوب قھرآميز مبارزات مردم تا نقطه توقف دخالت عمومی در مسائل سياسی و استقرار تمام عيار دﯾکتاتوری و خفقان
نيست .اﯾشان با کودتا عليه جناح اصالح طلب حکومتی در انتخابات رﯾاست جمھوری دھم ،آنھا را از ھيئت حاکمه حذف کردند و قدرت سياسی را
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کامال ً مالِ خود نمودند .نيروی دوم ،ھمين جناح مغلوب ھيئت حاکمه است .متشکل از گروھای طرفدار ھاشـمی رفـسنجانی و کروبـی و خـاتمی و
موسوی و … که ھدفشان بازگشت به مقام خود در ھيئت حاکمه و تقسيم قدرت می باشد .اما ،از آنجا که فعال ً از قدرت سياسی حذف شده انـد و
دسترسی به امکانات حکومتی برای پيشبرد اھداف خود ندارند ،متوسل به نيروھای مردمی گشته اند و می خواھند از آن بصورت عامل فشار بر روی
جناح حاکم استفاده کنند و اﯾشان را مجبور سازند تا برای گروه ھای اﯾشان نيز در ھيئت حاکمه ،چون گذشته ،جاﯾی را باز کننـد .امـا نـيروی سـوم،
نيروھای مردمی ھستند .ﯾعنی نيروی تجمع کنندگان و تظاھرات ھای مردمی و ھمان نيروﯾی که برای دست ﯾافتن به آزادی ھای متعارف فردی ،از
قبيل حق تعيين سرنوشت خود و خانواده شان و عدم دخالت حکومت در زندگی خصوصی شان ،آزادی بيان و قلم ،تجمعات ،احزاب و تظاھرات و
اعتصاب و دخالت در امور سياسی و … به خيابان ھا آمده است .ﯾعنی ھمان نيروﯾی که فکر می کرد اگر در انتخابات شرکت کند و جناح اصالح طلب را
به حکومت برگزﯾند با ندادن ھزﯾنه ﯾک انقالب تمام عيار ،می تواند به اھداف مذکور برسد.
اما چنين نشد .کامال ً واضح بود که حکومت بيت رھبری و سردار پاسداران حاضر به تسليم قدرت نيستند و حاضرند برای باقی ماندن در قدرت دست به
ھر کاری بزنند ،که زدند! شراﯾط امروزی دو نيرو را در مقابل دولت کودتا و سرکوب نظامی اش؛ تا مقطع شکاندن مقاومت کودتاچيان ،ھمراه کرده
است .نيروی عاری از ھرگونه قدرت جناح مغلوب حکومتی )اصالح طلبان( و نيروی مقتدر و رزمنده ی مردمی! اگر اتخاذ تاکتيک مناسب تنھا بر مبنای
شراﯾط کنونی بود ،شاﯾد ھر دو نيروی اصالح طلبان و مردمی ،راه و شيوه یِ مشترکی را اتخاذ می نمودند .اما اﯾنگونه نيست! اتخاذ تاکتيک ،فقط بر
مبنای شراﯾط کنونی تعيين نمی شود ،بلکه در آميخته با ھدف نھاﯾی است .مثال ً اگر ھدف نيروﯾی اشغال »موصل« باشد و نيروی دﯾگری بخواھد
»بصره « را بگيرد ،مسلماً نيروھای خود را به اشکال متفاوت چيده و بلندی ھای متفاوتی را برای فتح در نظر می گيرند .بنابراﯾن می بينيم که روش و
تاکتيک در ارتباط ناگسستنی با ھدف تعيين می شود .ھدف اصالح طلبانی چون ھاشمی و … برگشتن به قدرت سابق شان است .اما دارای نيروﯾی
حکومتی که بتواند اراده شان را به کودتاچيان تحميل کند نيستند .پس سعی می کنند که با متقاعد کردن نيروی مقتدر مردمی به اھداف خوﯾش ،از
اﯾن نيرو ،برای پيشبرد ھدفشان استفاده کنند .تاکتيکِ »گام به گام« اﯾنگونه تعيين شده است .که »مردم بياﯾيد اول موصل را بگيرﯾم و بعد به سمت
بصره می روﯾم «.در صورتيکه »موصل« ھدف نھاﯾی اﯾشان است و ھيچ تماﯾلی برای فتح »بصره« ندارند .ھدف اﯾشان ،بازگشت به قدرت است و ھيچ
خيالی برای فتح آزادی ھای فردی توسط مردم ندارند .ھمينکه به قدرت برسند ،نه تنھا ما را ھمراھی نخواھند کرد ،که از قدرت به دست آمده برای
سرکوب مجدد ما استفاده خواھند نمود .ھمانطور که در زمانيکه خودشان جمعاً  ٢۴سال از  ٣٠سال گذشته در قدرت و بعنوان شخص اول مملکت
بودند و ما را ھمچون ھمين دولت کودتا سرکوب کردند.
اﯾنھا را گفتيم که ببينيد ،ھنگاميکه اﯾشان اعالم تجمع می کنند و اﯾن تجمعات را سراسری می خواھند و ما را به جلوی کاخ رﯾاست جمھوری و
مجلس و بيت رھبری در ساعات اوليه ی روز می برند ،به اﯾن علت است که می خواھند از نيروی ما برای اعمال فشار استفاده کنند تا جناح مقابل را
وادار سازند که در را بر روی اﯾشان باز کند .به ھمين علت است که ھمواره می گوﯾد» ،جانيان را باﯾد بخشيد و فراموش کرد« ،که مبادا احمدی نژاد و
خامنه ای فکر کنند که اگر حاضر به عقب نشينی بشوند و در را بر روی اﯾشان بگشاﯾند ،مورد بازداشت و محاکمه و … قرار خواھند گرفت .و ﯾا اعالم
می دارند که »سپاه و بسيج ﯾاران ما ھستند و ھدف ما انحالل آنان نيست« ،چرا که ھدفشان به دست آوردن قدرتی است که اﯾن مزدوران به آنھا
خواھند بخشيد .بدون سپاه و بسيج و دﯾگر نيروھای مسلح و ابزار سرکوب ،دﯾگر قدرتی نمی ماند که اﯾشان بخواھند در آن شرﯾک شوند.
اما ،ھدف مردم »دمکراسی« است .ﯾعنی نظام سياسی اﯾکه به اﯾشان قدرت تعيين سرنوشتشان را بدھد و آزادی ھای فردی شان
را تضمين کند .ھمانطور که راه «بصره« از »موصل« نمی گذرد ،راه »دمکراسی« ھم از شراکت اصالح طلبان در نظام دﯾکتاتوری ولی فقيه اسالمی
نمی گذرد.
 ٣٫تظاھرات ھای شبانه ھمراه با شعارھای شبانه:
ھمانطور که گفتيم ،تظاھرات ھای صبحگاھی در مناطق حساس حکومتی در شراﯾط حاضر که قشر وسيعی از مردم ھنوز به مبارزات نپيوسته اند ،به
درد استقرار دمکراسی نمی خورد .بلکه تنھا به درد اصالح طلبانی ميخورد که می خواھند با فشار بر نقاط حساس حکومتی آن را وادار به برداشتن
ﯾک قدم به عقب کنند .در صورتيکه استقرار دمکراسی نياز دارد تا کليه ابزار و آالت دﯾکتاتوری محو گردد و به جای آن نھادھا و بناھای ﯾک نظم نوﯾن
احداث شود .به ھمين جھت است که نيروھای مردمی و خواھان دمکراسی باﯾد مبارزه را طوالنی مدت تر در نظر بگيرند و گول حرف ھای اصالح طلبان
را که ميگوﯾند »با تعطيلی بازار ھمه چيز تمام است« و ﯾا »با استعفای احمدی نژاد مبارزه به اھدافش می رسد« را نخورند .ما برای استقرار
دمکراسی نياز به درگيری تمامی جمعيت اﯾران در ساختمان نظام سياسی و حقوقی دمکراتيک دارﯾم .ما در پيام ششم خود توضيح دادﯾم که
»دمکراسی« چيست و چگونه حاصل می شود .ما باﯾد نھادھای مردمی ،از قبيل »انجمن ھای محلی«» ،انجمن ھای صنفی«،
»احزاب سياسی« و نھادھای دمکراتيک حماﯾت از حقوق کودکان ،برابری زنان ،و مذاھب و اقوام و … را بنا کرده و با تشکل دھی و
سازمان ﯾافتگی خود و کل جامعه در اﯾن نھادھا ،قدرت سياسی مردم را فزونی داده و »قدرت سياسی و اجتماعی« را به منشاء آن،
ﯾعنی مردم ،برگردانيم .ھمانطور که گفتيم ،در چنين زمانيکه مبارزه با دﯾکتاتوری ،جوّ و شراﯾط ھمگراﯾی را در ميان ما بوجود آورده باﯾد از آن استفاده
کرد و خود و دﯾگران را تشوﯾق به سازماندھی و اﯾجاد چنين نھادھاﯾی نمود .چنين شراﯾط ھمگراﯾی ای اﯾنک پس از گذشت  ٣٠سال ،دوباره ظاھر
گشته است و اگر از اﯾن موقعيّت استفاده نکنيم ،معلوم نيست چند دھه یِ دﯾگر را باﯾد زﯾر تحمل استبداد و دﯾکتاتوری بگذرانيم«.

پس می بينيم که مخاطب رفقایِ »ندایِ سرخ« مردم حاضر در مبارزات است و اﯾشان به چه زبان ساده ای رابطه یِ دﯾدگاه ،استراتژی
و تاکتيک اصالح طلبان را براﯾشان توضيح داده اند و از دﯾدگاه کمونيستی نقدشان کرده است .در اﯾنجا کامال ً و واضحاً اعمال قھر
حکومتی را توضيح داده اند و نشان داده اند که قدرت حکومت از نيروھای مسلحش برخاسته است .نقش حکومتی اصالح طلبان را در
استفاده از ھمين ابزار قھر در  24سال از  30سال حکومت جمھوری اسالمی و نيّت آنھا از حفظ اﯾن ابزار برای به کار گيری مجدد آن
افشا کرده اند .اما چون دستور »قيام مسلحانه« مردم در اﯾن پيام بخصوص صادر نشده است ،به »مخدوش کردنِ صف دوستان و
دشمنانِ مردم« متھم می شوند .اﯾکاش اﯾن رفقا نمونه ای از پيامھایِ خود را برای ما می آوردند که ما ببينيم اﯾشان چه کرده اند و چه
آگاھی ای را در آن زمان به مردم منتقل نموده اند؟
نکته بعدی در مورد نقل قول »متھم کننده ای« که از رفقایِ »ندای سرخ« آورده شده است ،اﯾنست که نقل قول شان را با حذفِ آن
قسمت که اﯾن رفقا به مخاطبينی که احياناً پيام ششم شان را نخوانده اند آدرس داده اند که برای فھم بھتر از اﯾن گفته شان به آنجا
رجوع کنند ،آغاز کرده اند .رفقایِ »ندای سرخ« ،قبال ً در پيام ششم شان ،ﯾعنی در جاﯾی از »انقالب و دمکراسی« صحبت کرده اند به
مخاطبين خود گفته بودند که:

» دروغ دﯾگری که ميلياردھا ميليارد دالر خرج کرده اند تا ما را نسبت به واقعيات »انقالب« خواب کنند ،اﯾنست که گوﯾا »انقالب« ﯾعنی خشونت و
تخرﯾب و کشت و کشتار که ھزﯾنه ای بس سنگين برای تغيير ﯾک جامعه است .درصورتيکه می بينيم که اﯾن حکومت ظالمانه ی دﯾکتاتورھا است که
در تمام طول حاکميّت شان با اعمال خشونت و کشتن مردم و تخرﯾب زندگی ميليونھا انسان منافع و مقاصد پَست شان را جلو می برند .کجا بودند
آنھائيکه »عدم خشونت« را بنا بر »نظرات کارشناسانه« شان موعظه کرده و »انقالب« را عامل خشونت معرفی می کنند؟ انقالب اﯾران ھنوز دو ماه
نشده که آغاز گشته و اآلن ھم اﯾن حکومت است که می زند و می کشد و زندان می اندازد .کاری که سی سال مداوم است که انجام داده و تا
زمانيکه ھست ،ادامه خواھد داد .پس »انقالب« نه تنھا عامل خشونت و کشت و کشتار نيست ،بلکه پاسخی قاطعانه به خشونت و از بين بردن آن
است.
نکته ی دﯾگری که حاکمان حکومت ھای دﯾکتاتوری و استثماری ميلياردھا ميليارد خرج کرده اند تا مزدوران خود را با عنوان ھای »تارﯾخ دان« و »تارﯾخ
ساز« و »تارﯾخ نوﯾس« و »عالمان اجتماعی« و »فيلسوف« اجتماعی به ما بقبوالنند ،اﯾنست که انقالب »مخرب« است و نتيجه ای جز از ھم
پاشيدگی ساختار اجتماعی ندارد .اﯾنھم دروغ دﯾگری است که با اﯾنکه مردم ما تازه بيدار شده اند و کمتر از دو ماه است که انقالب را تجربه می کنند،
به کذب بودن آن پی برده اند .مثالً» ،آزادی اجتماعات و تظاھرات« را در نظر بگيرﯾد .ساختار حکومت جمھوری اسالمی اﯾنگونه است که »آزادی
اجتماعات و تظاھرات« را غير قانونی می شمارد .ھم اکنون نيز با استناد به ھمين قوانين ،اعتراضات و اجتماعات مردمی را به گلوله می بندد .اما
مردم با اولين اقدام انقالبی خود ،ساختار پوسيده ی جمھوری اسالمی را در اﯾن محدوده به چالش کشيده و سعی دارند تا حق دمکراتيک آزادی
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اعتراضات و اجتماعات را جاﯾگزﯾن آن نماﯾند .از ھمين مثال نتيجه می گيرﯾم که اقدامات انقالبی مردم ،درست است که ساختار و روابط مسلط در نظام
قدﯾمی و پوسيده را ھدف می گيرد و تخرﯾب می کند ،اما در ھمان حال روابط و ساختار نوﯾنی را جاﯾگزﯾنش می سازد .دروغ »کارشناسانه« اساتيد و
فيلسوف ھای حکومتی در اﯾنجاست که خصلت و خصوصيّت سازندگی انقالب را پنھان می سازند و کاذبانه به مردم القاء می کنند که انقالب صرفاً
تخرﯾب کننده ی ساختارھای اجتماعی است.
و اما در مورد »دمکراسی« ،در پيام اول خود توضيح دادﯾم که ما برای تحقق خواسته ھای دمکراتيک مردم اقدام به شرکت در اﯾن مبارزات کردﯾم.
ھمچنين خاطر نشان ساختيم ،اﯾن خواسته ھا ،که توده ی مردم آنھا را بنام »حقوق بشر«می شناسد ،تنھا در شراﯾطی قابل تأمين و تضمين می
باشد که »حق حکومت« تمامی افراد جامعه ،که پس از »حق بقاء« ،ابتداﯾی ترﯾن و اساسی ترﯾن حق بشری است تأمين شده باشد .بسياری از
عوام از »حق حاکميّت مردم« برداشت محدودی داشته و آن را با »حق رأی عمومی« اشتباه می گيرند .قدرتمندان جوامع بشری ،قرنھاست که از
حساب بانکی و بودجه ھای حکومتی استفاده کرده اند و اساتيد و »دانشمندان« فراوانی را ساخته اند ،تا چنين توھم و دروغی را از طرﯾق کالسھای
درس و کتاب نوﯾسی و سخنرانی و مصاحبه و فيلمسازی و … شاﯾع کنند .متأسفانه در کار خود نيز موفقيّت بسزاﯾی داشته اند .اما ،ھمانطور که در
اﯾران ھم می بينيم ،داشتن »حق رأی عمومی« به معنای »حاکميّت مردم«)دمکراسی( نمی باشد .در بسياری از کشورھا ،اول شخص مملکت را از
طرﯾق »انتخابات عمومی« بر می گزﯾنند و نام خود را »جمھوری فالن و بھمان« می گذارند .اما ،در اﯾن کشورھا ،دمکراسی وجود ندارد .مانند جمھوری
خلق چين ،جمھوری سورﯾه ،جمھوری ھای آسيای مرکزی و آفرﯾقاﯾی و آمرﯾکای التين ،ھمه و ھمه جمھوری ھستند و به زنان و مردان بالغ شان
»حق رأی« داده اند ،اما ،کشورھای دمکراتيکی نمی باشند و حقوق دمکراتيک مردم خود را از اﯾشان سلب کرده اند .در عوض کشورھاﯾی مانند
سوئد و دانمارک و … دارﯾم که عليرغم نظام سياسی مشروطه سلطنتی ،که شخص اول مملکت از طرﯾق موروثی به تخت پادشاھی می نشيند،
حقوق دمکراتيک مردم را ،تا مقدار زﯾادی رعاﯾت می کنند .مطمئناً ،داشتن »حق رأی عمومی« ﯾکی از واجبات دمکراسی است .اما دمکراسی به آن
محدود نمی شود .ما باﯾد از خود سوأل کنيم ،چه چيزﯾست که حکومتی را وادار به رعاﯾت حقوق دمکراتيک مردم می کند؟ با ﯾافتن اﯾن عامل مشترک،
ما به معنا و مفھوم دمکراسی نيز نزدﯾکتر می شوﯾم .ھمان معنا و مفھومی که نظرات »کارشناسانه« سعی در پنھان نگاه داشتنش دارند.
در بررسی ساختار سياسی کشورھای جھان متوجه می شوﯾم ،در ھر مملکتی که نھادھای مردمی و مستقل از حکومت ،سابقه ی دﯾرﯾنه تری
داشته و در اشکال متنوع انجمن ھای محلی ،اتحادﯾه ھای کارگری و صنفی ،انجمن ھای غير دولتی و احزاب و مطبوعات آزاد و … مردم را مطلع و
متشکل کرده و قدرتمند تر می سازند ،به ھمان نسبت ،حکومت ھا نيز مجبور به رعاﯾت حقوق دمکراتيک مردم می شوند .و در ھر جاﯾی که اﯾن
نھادھا ضعيف و ﯾا غاﯾب اند ،حکومت ھای آنھا نيز بيشتر به حکومت مطلقه و دﯾکتاتوری تماﯾل دارند .در ھمين اﯾران خودمان ھم شاھد بودﯾم که در
روند انقالب پيشين ،ھنگاميکه نھادھای محله ھا و شوراھای کارگری و … شکل گرفت ،حتی قبل از  ٢٢بھمن  ،۵٧فضای سياسی کشور باز تر شد و
مطبوعات مستقل شکوفا شد و رشد کرد .مرتجعين مذھبی تنھا زمانی توانستند حکومت استبدادی و دﯾکتاتوری خود را مطلقه کرده و به ما تحميل
کنند که تا سال  ١٣۶٠با سرکوب ھای خونين و خشونت بی سابقه ،اﯾن نھادھای دمکراتيک را منحل کرده و با انجمن ھای اسالمی وابسته به
حکومت شان جاﯾگزﯾن کنند .شوراھای اسالمی کارگری و نشرﯾات وابسته به حکومت و کميته ھای محلی وابسته به مساجد و روحانی حکومتی و …
جاﯾگزﯾن نھادھای مستقل و دمکراتيک مردمی و پاﯾگاھی برای تحميل اراده ی حکومت دﯾکتاتوری به مردم شدند .و مجموعاً ،در کنار دولت و قوه قضاﯾه
و مقننه ،ساختار سياسی جمھوری اسالمی را تشکيل دادند.
پس برای استقرار »دمکراسی« در اﯾران فردا ،ما باﯾد با اقدامات انقالبی خود ،به انھدام و انحالل نھادھای حکومتی ،و تشکيل دوباره ی نھادھای
مردمی و مستقل از حکومت ھا بپردازﯾم و جاﯾگزﯾن نھادھای حکومتی کنيم .ﯾکی از ابتداﯾی ترﯾن و مھمترﯾن نھادھای مردمی که ھم استفاده ی
بالفاصله در پيشبرد مبارزات مردمی دارد و ھم در درازمدت ،تضمين کننده ی قدرت مردمی است ،انجمن ھا و ﯾا کميته ھای محلی است«.

با خواندن مطالب باال ،آﯾا دوستان جافک ،خجالت نمی کشند که چنين تھمت ھای نارواﯾی را به اﯾن رفقا نسبت مـی دھنـد؟ آﯾـا اﯾـن
نمونه ای از انتقاد سازنده است؟
ما در پاﯾان اﯾن بخش خوانندگان خود را به مفاد »منشور پيشنھادی «...که مربوط به اﯾن بحث مشخص می شود رجوع مـی دھيـم تـا
توھّم اﯾنکه رفقایِ »ندای سرخ« در مقطعی پاﯾشان به سمت آشتی با اصالح طلبان حکومتی لغزﯾده اسـت را نـيز بـر طـرف سـازﯾم و
نشان دھيم که عملکردِ اﯾن رفقا ھمواره در چھارچوب اعالم شده یِ برنامه مبارزاتی ما بوده است .بنابراﯾن در عوض اﯾن شعبده بـازی
ھا و نق زدن ھای اپورتونيستی )فرصت طلبانه( بھتر بود که اﯾن دوستان واردِ ﯾک بحث اصولی و اﯾـدئولوژﯾک بـر روی مفـاد و ﯾـا کليّـتِ
»منشور پيشنھادی  «...می شدند.

»ج -بورژوازی اﯾن نظام و روابط و مناسبات موجود را از طرﯾق اعمال دﯾکتاتوری طبقاتی خود توسط حکومت ھای سرماﯾه داری و بعضا با ائتالف با دﯾگر
طبقات ارتجاعی ،در سراسر جھان به پرولتارﯾا تحميل کرده و از آنجاﯾی که اﯾن نظام بر مبنای توليد اجتماعی از ﯾکطرف و کنترل خصوصی بر ابزار و روند
و محصول توليد از طرف دﯾگر ،قرار دارد ،حامل تضادی است که نيروھای مولده را در تصادم با مناسبات و روابط توليدی قرار داده و نھاﯾتا به فروپاشی آن
خواھد انجاميد .پرولتارﯾای جھانی چاره ای جز مبارزه برای سرنگونی اﯾن حکومت ھا و جاﯾگزﯾنی آن با دﯾکتاتوری پرولتارﯾا که تنھا شکل استقرار آن
حکومت شوراﯾی است ،نداشته و در صورت عدم موفقيتش ،آلترناتيوی جز بازگشت به بربرﯾت در مقابل جامعه انسانی وجود ندارد.
ھـ -طبقات عمده متخاصم حاضر در اﯾن جامعه پرولتارﯾا و بورژوازی می باشند.
و -ھدف نھاﯾی طبقه کارگر اﯾران به ھمراه طبقه کارگر جھانی سرنگونی حکومت بورژوازی به عنوان سرآغاز انقالب سوسياليستی بوده تا نه تنھا نظام
سرماﯾه داری ،بلکه کال نظام طبقاتی جامعه بشری را منھدم کرده و بنای جامعه بدون استثمار و طبقه و کمونيستی را جاﯾگزﯾن کند) «.بندھای جيم،
ه ،واو از ماده  .1نظام توليدی و اھداف(
»با در نظر گرفتن شراﯾط جھانی و تالش سرماﯾه داری بومی برای ادغام در سرماﯾه جھانی ،فشار مضاعفی بر کارگران وارد آمده و با پيروی از
سياست ھای نوليبراليستی جھان ،از طرﯾق خصوصی سازی و سياست درھای باز اقتصادی ،باعث ورشکستگی رشته ھای مختلف توليدی و نتيجتا
بيکاری و فقر گسترده تر اجتماعی گشته است .چنين شراﯾطی باعث وخامت بحران ھای اقتصادی و اجتماعی گشته ،بطوری که دﯾگر قابل تحمل
نبوده و مدتی است که مبارزات اجتماعی رو به اعتال گذاشته و می رود تا در تداوم خود شراﯾط انقالبی را به جامعه تحميل کند.
الف -طبقه کارگر اﯾران نه تنھا از چنين شراﯾطی واھمه نداشته ،بلکه به استقبال چنين اوضاعی رفته و از اﯾن فرصت برای سرنگونی و انھدام ماشين
حکومتی بورژاوزی و استقرار حکومت دﯾکتاتوری پرولتری به شکل دموکراسی مستقيم شوراھا استفاده می کند .حکومت شوراھا تنھا شکلی از
حاکميت بشری در جامعه ی طبقاتی می باشد که می تواند کليه امتيازات سياسی و حقوقی را از بورژازی سلب کرده و از اﯾن طرﯾق راھگشای تغيير
کليدی روابط تبعيض آميز طبقاتی ،جنسيتی ،مليتی و مذھبی باشد.
ب -کمونيست ھا با ھر گونه قرائت ليبرالی و روﯾزﯾونيستی از سوسياليسم که زﯾر عبارات عوام فرﯾبانه ی "جمھوری دموکراتيک"" ،جمھوری دموکراتيک
خلق" و ﯾا "جمھوری دموکراتيک نوﯾن" سعی در ابقای اشکال ھرمی و پارلمانی قدرت بورژوازی را دارند و حتی به نام سوسياليسم به جای حکومت
مستقيم مردم از طرﯾق شوراھا سعی در جاﯾگزﯾنی "نھاد نماﯾندگی بورژوازی" را داشته و "دﯾکتاتوری حزبی" را معادل با دﯾکتاتوری طبقاتی پرولتارﯾا
می نماﯾند ،مرزبندی داشته و معتقدند که تنھا شکل حکومتی ای که پرولتارﯾا می تواند از آن برای استقرار دﯾکتاتوری طبقاتی اش استفاده کند ،شيوه
حکومت شوراﯾی از نوع کمون پارﯾس می باشد که با اتکا به نيروھای مسلح داوطلبانه مردمی حکومت کرده و ھيچ نيروی مسلح متمرکز دﯾگری را
تحمل نخواھد کرد.
ج -کمونيست ھا ھمچنين با دﯾدگاه ھای اپورتونيستی که استراتژی طبقه کارگر را استقرار "حکومت کارگری" عنوان کرده و بدون ھيچ تعرﯾفی از آن،
در را برای سازش با قرائت ھای روﯾزﯾونيستی و غيرکمونيستی باز می گذارند ،مرزبندی دارند) «.مقدمه و بندھای الف ،ب ،و جيم از ماده .2
استراتژی(

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

ادامه دارد ....
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ﭘﻴﺎم دﻫﻢ »ﻧﺪاي ﺳﺮخ« :روز ﻗﺪس را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﺬراﻧﻴﻢ
جمعه  27شھرﯾور ،که آخرﯾن جمعه ماه رمضان است و به نام »روز قدس« معروف شده ،موقعيّت دﯾگری را در دست رھبران احزاب و گروه ھای اصالح
طلبان حکومتی در تشکل ھایِ »راه سبز اميد«» ،اعتماد ملی« و »مجمع روحانيون« و دﯾگر احزابِ باصطالح »اپوزﯾسيونِ درون حکومتی« قـرار داد تـا
مردم را به »اعتراض سبز« و »تظاھرات سکوت« و  ...فرا بخوانند و با استفاده از امکانات حکومتی و موقعيّت ھایِ تبليغاتی اﯾکه متحدان خارجی شان
براﯾشان فراھم نموده اند ،موج جدﯾد احتمالی را که بعد از بازگشاﯾی دانشگاه ھا به راه خواھد افتاد را به خود نسبت دھند و خود را در مقام رھبری
اﯾن جنبش و آغازگر آن معرفی کنند .البته اﯾن ھم مانند دﯾگر کارھایِ تبليغاتی شان تالش برای اﯾجادِ توّھم دﯾگری بين مردم از ھمه جا بی خبر است.
واقعيّت آنست که مبارزاتِ انقالبی مردم ھرگز متوقف نشده بود که اﯾشان آغازگر مجدد آن باشند .مبارزاتِ مردمی در سطح کوچه و بـازار و محـالت
ھمچنان ادامه داشت و شور و شوق انقالبی ھرگز از بين نرفته بود ،بلکه به اشکالی متنوع تر و بنيادی تر از »تظاھرات ھای متمرکز« مردمی پيـش
می رفت ،که البته به علّت سياستِ فرصت طلبانه یِ اصالح طلبان مورد تبليغ اﯾشان قرار نمی گرفت ،اما ،ھرکس که ماﯾل به دانـستن باشـد ،مـی
تواند با رجوع به شماره ھای روزانه یِ »خبرنامه ندا« و پيامھای »ندای سرخ« از آنھا مطلع شود.
ھنگاميکه موسوی و طرفدارانش ،برای بھره برداری بھتر از مبارزاتِ مردمی و کنترل متمرکزتر بر آنھا ،مشغول سازماندھی خود در حزب جدﯾد »راه سبز
اميد« بودند و طرفدران کروبی نيز بر طبل »افشاگری« فجاﯾع قبال ً افشا شده یِ شکنجه و تجاوز بازداشتيان می پرداختند و ھاشمی رفسنجانی نيز با
اعمال فشار از طرﯾق »معترضانِ روحانی« بر جناح حاکم ،گرفتار مانورھای سياسی و بده بستان ھای حکومتی بود ،مبارزاتِ مردمی رﯾشه ای تر می
شد .طبقه کارگر پس از ﯾک وقفه کوتاه مدت به خود آمد و مبارزاتِ صنفی خود را با روش ھا و خواسته ھایِ رادﯾکالتر احيا نمود .خانواده ھای زندانيان
سياسی و جانباختگان راه آزادی ،تجمعاتِ روزانه یِ خود را در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوﯾن و گردھمآﯾی ھفتگی در پارک الله نھادﯾنـه سـاختند.
محالت را مزﯾّن به شعارھایِ »مرگ بر خامنه ای« و »مـرگ بـر دﯾکتـاتور« کردنـد .دانـشجوﯾانِ
ھسته ھایِ تبليغاتی »ﯾاران خيابانی« در و دﯾوارھای
ّ
بازگشتی برای امتحانات معوّقه ،مجدّداً خوابگاه ھا را به مرکز مبارزه سياسی عليه نظام جمھوری اسالمی و استبداد نمودند .تظاھرات ھای چند صد
محالت نيز ادامه داشت .اﯾن تحرکاتِ مردمی نشاندھنده ِ تداوم مبارزات مردم در سطوح بنيادﯾن و ابعاد مختلف بود .مھمتر
نفره و گاه چند ھزار نفره در
ّ
آنکه ھزﯾنه اﯾن اقدامات به مراتب کمتر از استفاده از تاکتيک اصالح طلبان بود و در عمل نشان داد که اگر مردم با داشتن دﯾدی درازمـدت تـر از آنچـه
اصالح طلبان مبلّغش ھستند و با اھدافی به مراتب بنيادی تر و قدمھاﯾی با ثبات تر بسوی انقالب و دمکراسی پيش روند ،به مراتب ھزﯾنه ھایِ کمتری
خواھند پرداخت .بنابراﯾن وظيفه دوستان و رفقایِ آگاه در ھسته ھای مبارزاتی است که با توجه به تجربه ھای بدست آمده و با به کارگيری آنھا ،خود
و »ﯾارانِ خيابانی شان« را برای موج جدﯾد اعتراضات پائيزی آماده کنند.
نکاتِ مھمی که از آغاز مبارزات تا کنون تجربه کردﯾم اﯾن بود که (1 :تمرﯾن و آموختن انقالب و دمکراسی در عمل و مبـارزه بـرای اجـرایِ آنـان اسـت.
مبارزاتِ طبقاتی و اجتماعی تعطيلی بردار نيست و ھمواره جاری است .پس ﯾکی از مھمترﯾن بخش تدارکات برای پيشبرد انقالب و تحقق دمکراسی،
جمعبندی گروھی و اجتماعی از مقاطع و مراحل قبلی است و با حصول چنين دانشی است که نھاﯾتاً جامعه ،خود را به سطح آگاھی و آمادگی الزم
برای احقاق خواسته ھای گروه ھایِ مختلف و متنوع اجتماعی می کند (2 .ھمچنين ،بر خالف ادعایِ اصالح طلبانِ حکومتی ،دمکراسـی از تغيـيراتِ
گام به گام اصالحاتِ درون حکومتی نمی گذرد و با استفاده یِ ابزاری از مبارزاتِ فشرده و متمرکز مردمی قابل دستيابی نيست .بلکه تـا زمـانی کـه
دستگاه ھایِ سرکوبِ نظام جمھوری اسالمی تواناﯾی برخورد با تجمعات و تحرکاتِ مردمی را دارند ،ھيچگونه تغيير قابل توجھی در اوضاع سياسـی،
اقتصادی و اجتماعی اﯾران نمی توان بوجود آورد و اھداف دمکراتيک طبقات و قشرھایِ مختلف و متنوع مردمی را محقّق ساخت .بنابراﯾن ما باﯾد بـه
اﯾن مبارزات دﯾدی درازمدت تر از اصالح طلبانِ حکومتی داشته و ھر مقطع و مرحله از آن را بمثابه یِ قدمی در تدارک بر داشتن قدم بعدی بدانيم .چرا
که خلع سالح و انھدام ماشين حکومتی نياز به نيروﯾی به مراتب وسيع تر از دانشجوﯾان و جوانان دارد و بخصوص تا زمانيکـه طبقـه کـارگر آمـاده یِ
مبارزه یِ مستقيم برای تغيير شراﯾطِ سياسی مملکت نگشته است ،توفيق در اﯾن راه امکان پذﯾر نخواھد بود (3 .نکته یِ بعدی اﯾنکه ،مـا در مقابـل
سازماندھی طبقاتی ای روبرو ھستيم که تقسيم کار پيچيده و مؤثری را در ﯾکصد سال گذشته برای حماﯾت و حفاظـت از منـافع خـود بوجـود آورده
است .آنقدر پيچيده که ﯾکی از ابزار تحميقی آن را ،اﯾنک مردم بعنوانِ نيروﯾی خودی می پندارند .و آنقدر مؤثر که توانسته است اراده اقليتی چند ھزار
فاميلی را ،عليرغم اجماع اراده یِ ھفتاد ميليونی مردم ،به ما تحميل کند .پس اﯾن نيرویِ عظيم مردمی نيز نمی تواند چون رھنمودھای اصالح طلبان
حکومتی ،گله وار به مبارزه ادامه دھد .اگر ما نتوانيم خود و مردم را در در اشکالِ مختلفِ سازمان ﯾابی اجتماعی متشکل کنيم ،نخواھيم توانست ،از
شرّ دﯾکتاتوری اﯾن طبقه یِ چند ھزار فاميلی رھا سازﯾم .ما اشکال متنوعی را در پيام ھای گذشته معرفی کرده اﯾم .اما ،به علت کمبود نيرو و وقت
تنھا توانسته اﯾم ﯾکی از اﯾن تشکالت را )انجمن ﯾا شورای محلی( که بر مبنایِ شراﯾط روز از اھميّت باالﯾی برخوردار است ،برای شما بشکافيم .البته
در پيام و اطالعيه کارگری مان نيز تا حدودی به شکل سازماندھی شورایِ کارخانه ھا ھم پرداخته اﯾم .اميدوارﯾم در پيامھای آتی بتوانيم به چند نـوع
دﯾگر آنھا بپردازﯾم (4 .جامعه اﯾرانی برای انجام چنين جھش انقالبی ای نياز به ھماھنگی و ھمگون بودن زﯾادی نيـاز دارد .نباﯾـد بـه دام تبليغـاتِ و
فراخوان ھایِ پياپی اصالح طلبان برای انجام تظاھرات و تجمعاتِ مرکزی بيافتيم .با در نظر گرفتن نيروی محدود جوانان و دانشجوﯾان ،نباﯾد به شراﯾطی
وارد شد که آمادگی آن را ندارﯾم .دقت کنيد که نيروھایِ اصالح طلب فقط به منافع فوری خود می نگرند و نيروی مردمی را نه بعنوانِ نيروی متحـول
کننده اجتماعی ،بلکه فقط بمثابه یِ اھرم فشار بر جناح مقابل می خواھند .ھمانطور که در اﯾن چند ماه دﯾده اﯾم ،آنھا اھميتی به ھزﯾنـه یِ بـاالی
روﯾاروﯾی ھای متمرکز در زمان و مکان ھاﯾی که نيروھایِ سرکوبگر حکومتی در آماده گی و تمرکز کامل به سر می برند ،ندارند .ما بدون انکار اھميت
مبارزاتِ گسترده و متمرکز برای آموزش و آماده سازی ،باﯾد نيروھایِ خود را در زمان و مکان و شيوه ھاﯾی که آمادگی شـان را دارﯾـم بـه درگـيری بـا
حکومتيان بکشانيم.
بنابر گفته ھای باال ما معتقدﯾم که فردا ،جمعه »روز قدس« ،زمانيکه نيروھایِ حکومتی خود را در مقابل دانشگاه و خيابان و ميدان انقالب متمرکز کرده
اند ،زمان مساعدی برای تجمع و تظاھراتِ نيروھای مردمی است .اما ،نه در مکان ھا و مسيرھای اعالم شده توسط حکومتيانِ مرتجع و اصالح طلب!
ما باﯾد نيروھایِ خود را در ميادﯾنی متمرکز کنيم که به محله ھایِ مسکونی مان نزدﯾک می باشند تا بتوانيم با حداکثر نيروی ممکن در مقابل حداقـل
نيرویِ سرکوبگران روبرو شوﯾم .در مورد چگونگی شکل دادن به صف ھا و  ...صحبتی نمی کنيم ،چراکه در اﯾن چند ماھه مردم نشان داده اند که خود
مبتکرانه تر از ھر کارشناسی توانسته اند در ميدان ھا تصميم گرفته و بصورتِ ماھرانه اجرا کنند .اما خاطر نشان می سازﯾم که اﯾـن تجمعـات نباﯾـد
دچار توھّمات مبلغان خط مشی »عدم خشونت« باشند .ھسته ھای »ﯾاران خيابانی« باﯾد خود را با انواع ابزار دفاعی تجھيز کنند .نباﯾد گذاشت تا
سرکوبگران بدون ھيچ مقاومتی ﯾارانشان را بازداشت کرده و سرکوب کنند .در ھر جا که سرکوبگری به جان ﯾک نفر ﯾا گروه می افتند باﯾد فوراً نفرات و
گروه ھای دﯾگر با تھاجم به آنان به کمک ﯾاران خود بپردازند و با قدرت جماعت خود ،آنان را وادار به فرار و عقب نشينی کنند.
ﯾکی از دالﯾلی که ما پيشنھاد می کنيم در ميادﯾن نزدﯾک به محله ھای مسکونی خود تجمع کنيد اﯾنستکه بيشترﯾن تلفات و بازداشت ھا زمان پاﯾان
تظاھرات ھا و متفرق شدن جمعيّت اتفاق می افتد .ھنگاميکه متوجه می شوﯾد مردم در حال خالی کردن ميدان و رفتن به خانه ھا ھستند ،باقـی
ماندن در ميدان اشتباه است .بلکه باﯾد ھر چه سرﯾعتر و منظم تر ،به شکل جمعی منطقه را ترک کرده و به محله ھای خود باز گردﯾد.
مرگ بر جمھوری اسالمی
نان ،مسکن ،آزادی – جمھوری شوراﯾی
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﻴﻪ دوم ﻛﺎرﮔﺮي »ﻧﺪاي ﺳﺮخ« در ﺗﻬﺮان و اراك
اعالميه ی زﯾر اول اﯾن ھفته از طرف رفقای »ندای سرخ« منتشر گشت و ھم اکنون در حال پخش در محالت کارگر نشين اراک و تھران می باشد:
ﻫﺸﺪاري دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻮرس را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺮد!
در صبح شنبه خبر خارق العاده ای جمعيّت سرماﯾه داران اﯾران را تکان داد .اﯾن خبر بسته شدن درھای بـورس تھـران و تعطيلـی معـامالت آن بـود.
خبرھای رسمی که در ساﯾت »الف« وابسته به توکلّی ،نماﯾنده اصولگرایِ مجلس ،منتشر گشت ،علّت اﯾن تعطيلی بی سابقه را اختـالف نظرھـای
عميق بين ھيئت مدﯾرﯾت بورس تھران اعالم داشت .اما در فردایِ اﯾن واقعه ،ساﯾت رسمی »بورس نيوز« علّت آن را »اﯾجاد اشكال جدي در نرمافزار و
سرور سامانه معامالتي بورس اوراق بھادار تھران و عدم دسترسي اكثر كارگزاران به سيستم معـامالت« اعـالم نمـود .امـا در مجـامع غـير رسـمی
کارگزاران بورس صحبت از سقوط ناگھانی قيمت ھا و ھجوم فروشندگان سھام در ساعت اوليه معامالت بورس تھران به عنوان علت اصلی آن گزارش
می شد.
در جوامع سرماﯾه داری نقش اصلی نوسانات قيمت ھا در بازار بورس به پيش بينی و درجـه اعتمـادِ سـرماﯾه داران بـه ثبـات و ﯾـا بـاال رفتـن قيمـت
سھامشان بستگی دارد .اگر سھامداری پيش بينی احتمال ضرر کند و ﯾا اعتمادش را به ثبات و سودآوری سھام خود در آﯾنـده یِ نزدﯾـک از دسـت
بدھد ،با ارائه سھام خود در بازار بورس در مقام ﯾک فروشنده ظاھر می شود .و اگر تعداد بيشتری از ﯾک نفر به ھمين نتيجه رسيده باشـند ،بـا بـاال
رفتن تعداد عرضه یِ سھام  ،بنگاه مزبور با کاھش قيمت سھام خود روبرو می گردد .اما ،زمانيکه اعتمادِ سـرماﯾه داران از شـراﯾط عمومـی بـازار از
دست برود ،با سقوط قيمت در »سراسر تخته اعالن« ) ، (Across the Boardﯾعنی سھام تمامی بنگاه ھایِ مورد معامله در بورس روبرو می گردﯾم.
و اﯾن اتفاقی بود که بصورتِ بسيار مخربش در اولين ساعتِ معامالتِ صبح شنبه ،بيست و ﯾکم شھرﯾور ،در بورس تھران به وقوع پيوست.
اما چه چيز باعث رﯾزش اعتمادِ سرماﯾه داران نسبت به آﯾنده یِ سرماﯾه گزاری در بنگاه ھایِ اﯾرانی شد که چنين عکس العملی را دامـن زد؟ تنھـا
واقعه ای که پس از آخرﯾن روز معامالت ھفته گذشته سھام می توانست چنين عدم اعتمادی را در سھام »سراسر تخته اعالن« بوجود آورد سخنان
خامنه ای در نماز جمعه بود که دستور سرکوبِ باز ھم بيشتر مبارزات مردمی را صادر کرد .اما ،لحن و حالت روحی وی در زمان اعالم چنين تھاجمی
کامال ً نشان از ھراس وی از عدم توفيق اﯾن فتوا و خطر فروپاشی حکومت جمھوری اسالمی داشت .به ھمين دليل ،سـھامدارانِ بنگـاه ھـایِ مـوردِ
معامله یِ بورس نيز آﯾنده یِ خطرناکی را برای ارزش سھام خود پيش بينی کرده و در اولين مھلت معامله ،ﯾعنی اولين ساعت معاملـه در اوليـن روز
پس از سخنرانی وی ،برای فروش سھام خود و تبدﯾل نمودنِ آن به نقدﯾنگی قابل تبدﯾل به ارز و طال به بازار بورس سھام تھران ﯾورش آوردند.
اﯾن اقدام سرماﯾه داران نشاندھنده یِ آﯾنده ای بسيار خطرناک برای کارگران اﯾران است و به بسته شدن و تعطيلی کارخانه ھا و بنگاه ھا شتابی به
مراتب تيز تر از روز قبل از سخنرانی خامنه ای می دھد .چرا که با سقوط قيمت سھام ،بنگاه ھا مبلغ زﯾادی از نقدﯾنگی خود را باﯾد صرف اﯾجادِ ثبات
در قيمت سھامشان کنند که نتيجه مستقيم آن بحران نقدﯾنگی ھرچه بيشتر در اﯾن بنگاه ھا خواھد بود .البته آنھا می توانند بدون دخالـت در بـازار
بورس اجازه سقوط قيمت ھای سھامشان را بدھند که در آن صورت ھم با کاھش شدﯾد ارزش سرماﯾه یِ خود روبرو گشته و قدرتِ تھيه یِ نقدﯾنگی
از سویِ بانک ھا را از دست می دھند که در ميان مدت ،ھمان تأثير را خواھد داشت.
با در نظر گرفتن اﯾن واقعيّت ھا ما در اعالم ھشدار خود به شما کارگران شاغل اصرار می ورزﯾم که در آﯾنده یِ نزدﯾک اوضاع اقتصادی کشور چيزی جز
بيکاری و فقر و درماندگی براﯾتان نخواھد داشت ،مگر آنکه ھوشيارانه مراقب باشيد تا تجھيزات و مواد اوليـه ی و کاالھـای توليـدی کارخانـه و بنگـاه
ھاﯾتان از سویِ سرماﯾه دار به حراج گذاشته نشود تا در صورت لزوم با تصرف کارخانه ھا بتوانيد به توليد ادامه داده ،خود و خانواده و مردم اﯾران را از
نتاﯾج خطرناک و خانمانسوز اقداماتِ سرماﯾه داران حفظ کنيد.
پيش بسوی تشکيل شوراھای کارخانه و شھری!
نان ،مسکن ،آزادی – جمھوری شوراﯾی!
انتشار از »ندای سرخ« وابسته به گروه »بسوی انقالب«
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ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ اول ﻣﻬﺮ
روز سوم شھرﯾور ،درست در روزی که اعضای کانون صنفی معلمان با مھدی کروبی دﯾدار داشتند ،رسول بداقی ،ﯾکی از اعضای ھيأت مدﯾره کانون ،به
اداره حراست آموزش و پرورش اسالمشھر فراخوانده شد .بعد از خروج از آنجا ،دو خودروی پژو با ھشت سرنشين جلوی او را گرفته و وی را سوار
کردند .سپس به منزلش رفته و ضمن تفتيش منزل ،تمامی دستنوشتهھا و وساﯾل شخصی آقای بداقی و حتی بعضی از وساﯾل دختر و ھمسرش
را نيز به ھمراه خود وی به مکان نامعلومی بردند.
تا روز جمعه بيستم شھرﯾور ،نه خانواده بداقی ،نه اعضای کانون صنفی معلمان و نه وکالی آنان اطالعی از محل نگھداری وی نداشتند .اما در آن روز از
زندان اوﯾن با خانواده او تماس گرفته شد و ھمسر رسول بداقی توانست پس از  ١٧روز با وی مالقات کند .در اﯾن دﯾدار مشخص شد که بداقی در بند
 ٢٠٩زندان اوﯾن نگھداری میشود .ھمچنين وی گفته است که به تازگی از انفرادی به ﯾک سلول چھارنفره منتقل شده است.
مسايل به وجود آمده برای معلمان و کانون صنفی ،تنھا مختص به بازداشت رسول بداقی نمیشود .در حوادث پس از انتخابات ،عليرضا ھاشمی،
دبيرکل سازمان معلمان اﯾران ،دستگير و مدت  ٢۵روز در بازداشت بود .وی ھماکنون با قرار وثيقه آزاد شده و منتظر برپاﯾی دادگاھش است.
عليرضا ھاشمی در سال  ٨۶نيز از سوی شعبه  ٢٨دادگاه انقالب به اتھام اقدام عليه امنيت ملی ،اخالل در نظم عمومی و تمرد از دستور پليس ،به ۴
سال حبس تعزيری محکوم شده بود .وی پيش از اين نيز به خاطر تجمع ھزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسالمی در  ٢٣اسفند سال  ٨۵به
ھمراه دھھا معلم ديگر دستگير و تا  ١١فروردين  ٨۶درسلولھای انفرادی زندان اوين نگھداری شدند.
ھمينطور روز چھارشنبه  ٢۵شھرﯾور ھاشم خاکسار ،عضو کانون صنفی معلمان در مشھد ،نيز در منزلش بازداشت شد.
آقای رضاﯾی از مسئوالن ساﯾت کانون صنفی معلمان ،نيز به ستاد پيگيری تخلفات اداری فراخوانده شده است .باغانی میگوﯾد ،نگران اﯾن موضوع
ھستند که با رفتن او به اﯾن ستاد ،وی را نيز دستگير کنند.
عالوه بر اﯾن احضارھا و بازداشتھا ،با نزدﯾک شدن به اول مھرماه و بازگشاﯾی مدارس ،نگرانیھای دﯾگری نيز برای معلمان وجود دارد .علی اکبر
باغانی ،دبيرکل کانون صنفی معلمان ،برخی از اﯾن نگرانیھا را اﯾنگونه عنوان میکند» :با توجه به قضاﯾای پس از انتخابات ،من فکر میکنم،
ﯾکسری درگيریھاﯾی در مدارس بوجود بياﯾد .چون باالخره عدهای از دانشآموزان کشته شدند و خانوادهھای اﯾن افراد میتوانند محرک اﯾن جرﯾان در
مدارس باشند و میتوانند اﯾن جرﯾان را در مدارس پيگيری کنند .بعد مشکالت خود آموزش و پرورش ھم ھست ،مساﯾل مالی ،مساﯾل آزماﯾشگاھی،
کارگاھی ،بھداشت و مساﯾلی که میتواند ناآرامیھا را دامن بزند .نمیکند«.
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
اﻋﺘﺮاض ﻛﺎرﻛﻨﺎن زن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﺳﻚ
تعدادی از زنان شاغل در کارخانه تن ماھي سازی پگاه جاسک که ماه ھاست حقوق خود را نگرفته اند در مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار
دﯾدار با فرماندار جدﯾد شدند .
آنھا تھدﯾد کرده اند در صورتی که حقوق معوقه شان پرداخت نشود برای اعتراض به استانداری و حتی تھران ھم خواھند رفت .
در گفتگوﯾی يكي از اين زنان با دل پر دردی گفت  :متاسفانه زندگي ما قربانی سياست بازی ھای مسولين شده و آنھا به جای اﯾنکه به فکر مردم
باشند دنبال پست و مقام و سياست ھستند .

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاض آﻣﻴﺰ ﺗﺎﻛﺴﻴﺮاﻧﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺖ
تجمع و خيابان پيماﯾی اعتراض آميز تاکسيرانان تربت حيدرﯾه جنچال و نزاع خونين بر جای گذاشت و ﯾک زن را با حالی وخيم روانه بيمارستان کرد .
ماجرا ظھر دوشنبه ھنگامی آغاز شد که افزون بر  ١٠٠نفر راننده تاکسيران تربت حيدرﯾه از خياﯾان فرمانداری به سمت ميدان مرکزی رژه رفته و با بوق
ھای ممتد اعتراض خود را ابراز داشتند.
اﯾن اقدام که آلودگی صوتی و ناراحتی عمومی را به دنبال داشت در مواردی باعث درگيری رانندگان تاکسی با مردم و کسبه بازار شد.
در ﯾکی از اﯾن درگيرﯾھا که چندﯾن نفر به جان ھم افتادند ﯾک زن به ضرب چاقو به شدت مجروح و با کمک مردم و مرکز فورﯾتھای پزشکی به بيمارستان
منتقل شد.
اقدام تاکسيرانان تربت حيدرﯾه ھمچنين برای حدود دو ساعت باعث ترافيک سنگين و راه بندان در خيابانھای طالقانی  ،فردوسی شمالی و جنوبی و
ميدان مرکزی تا چھار راه فرھنگ مرکز اﯾن شھرستان شد.
اگرچه در نھاﯾت با دخالت نيروی انتظامی ترافيک سبک تر شد اما برخی از خيابانھای ذکر شده توسط ماموران راھنماﯾی و رانندگی بطور موقت
مسدود و تا لحظه ارسال اﯾن خبر ھمچنان بسته است.
اﯾن چندمين تجمع اعتراض آميز تاکسيرانان تربت حيدرﯾه طی چند ماه اخير است.

درﮔﻴﺮي و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻛﺎرﮔﺮان در ﭘﺎرس ﻣﺘﺎل
روز سه شنبه  24شھريور مجدداً اعتراضاتی از سوی کارگران شرکت پارس متال به مدﯾرﯾت اﯾن شرکت صورت گرفت ,اﯾن اعتراضات به دليل عدم
پرداخت حقوق و شاﯾعه تعطيلی شرکت به وجود آمده است ,اﯾن طور که از پرسنل شنيده شده امکان ورشکستگی و تعطيلی شركت تا پاﯾان امسال
بسيار قوی است که ھمين مسئله و نگرانی پرسنل از بيکار شدن باعث شده است شدت اعتراضات در بين کارگران تا حد قابل توجھی پاﯾين بياﯾد,
البته به نظر تعدادی از پرسنل ,اﯾن شاﯾعه را خود مدﯾران به وجود آورده اند تا از شدت اعتراضات بکاھند .

ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺮﻛﺖ ارج
چندي پيش به علت مشکالت شدﯾد در کارخانه ارج شاﯾعه ھای زﯾادی به وجود آمد که تعدادی از اﯾن شاﯾعات واقعيت ھم داشت مانند تعدﯾل و اخراج
نيرو که ھنوز ھم وجود دارد ,ولی اخيرا شاﯾعه نگران کننده ای به ميان آمده و آن ھم اخراج کليه پرسنل و تعطيلی شرکت است طي سوواالتي كه از
نگھبانان اين شركت شد  ,آنھا ھم اﯾن شاﯾعه را تاﯾيد کردند و ميگفتند که امکان به واقعيت رسيدن اﯾن شاﯾعه بسيار زﯾاد است .

اﻋﺘﺮاض ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ زﻧﺎن در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻋﺪم واﮔﺬاري اﺷﺘﺮاك ﮔﺎز
جمعی از زنان ساکن محله بھشتی تبرﯾز در اعتراض به عدم واگذاری اشتراک گاز درمرکز اﯾن شھر اقدام به تجمع اعتراضی کردند.
بنا گزارش رسيده از تبرﯾز زنان معترض که تعدادشان بالغ بر صد تن بود نسبت به بی توجھی مسئولين به درخواست خانواده ھای ساکن محله
بھشتی در طی ھفت سال گذشته و عدم واگذاری اشتراک گاز شھری به اﯾن محله تبرﯾز معترض بودند .زنان شرکت کننده در اﯾن تجمع اعتراضی از
ساعت  ١٠روز دوشنبه  ٢٣شھريور  ٨٨با نشستن در ميدان مقابل ساختمان شھرداری تبرﯾز )ميدان ساعت( اقدام به مسدود کردن مسيرھای اصلی
شھر تبرﯾز کردند.بدنبال اﯾن تجمع که تا ساعت  ١١:٣٠ادامه داشت تمامی مسيرھای اصلی تبرﯾز بسته شده و جمعيت عظيمی از مردم در
مسيرھای منتھی به مرکز شھر منتظر وسيله نقليه بودند.از ابتدای اﯾن تجمع ماموران امنيتی و انتظامی با فرﯾاد زدن بر سر زنان معترض سعی در
منصرف کردن آنھا از تجمع اعتراضيشان را داشتند اما زنان شرکت کننده با چشمانی گرﯾان ھمچنان بر ادامه اعتراضشان مصمم بودند.مامورﯾن نھاﯾتا
پس از ﯾک ونيم ساعت توانستند زنان معترض را در مقابل ساختمان شھرداری جمع کرده و سعی در بازگشاﯾی مسيرھا کنند .خيابانھای اصلی شھر
تبرﯾز تا ساعت ١٢ھمچنان بسته است و ترافيک سنگينی بر اﯾن مسيرھا حکمفرماست.
از سرنوشت زنان شرکت کننده در اﯾن تجمع اعتراضی اطالعی در دست نيست و بدنبال اﯾن تجمع نيروھای انتظامی باتوم بدست در مسيرھای
منتھی به مرکز شھر تبرﯾز مستقر شده و سعی در بازگشاﯾی مسيرھا دارند.

اﻋﺘﺼﺎب ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻰ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
روزشنبه ٢١شھرﯾور بيش از  ٢٠٠نفر از کارکنان شرکت اتوبوسرانى خرمشھر دست از کار کشيدند و مقابل شھردارى اﯾن شھر تجمع کردند  .کارکنان
شرکت اتوبوسرانى خرمشھر در تجمع خود در مقابل شھردارى  ،خواستار پرداخت حقوق و مزاﯾاى معوقه خود شدند .
ﯾكی از كارگران دراﯾن رابطه گفت ما در ماه مبارک رمضان  ،زندگى را به سختى مى گذرانيم وبه شدت تحت فشارھای معيشتی ھستيم  .از چھار
ماه پيش حقوق و مزاﯾای ما پرداخت نشده است .براساس اﯾن گزارش روز شنبه تمام خطوط اتوبوسرانى شھر خرمشھر از فعاليت افتاد.

ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ﺧﻮدروﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎر وﺷﻜﻨﺠﻪ وﺳﺮﻛﻮب ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﻜﺶ اﻳﺮان ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﺮگ ﻫﻤﻜﺎر ﺧﻮد راﮔﺮاﻣﻲ ﻣﻴﺪارﻧﺪ
کارگران اﯾران خودرو
با اعتراض به کشتار وشکنجه وسرکوب مردم زحمتکش اﯾران سالروز مرگ ھمکار خود پيمان رضی لو وتمام جانباختگان حوادث کار وﯾاد شھيدان راه
آزادی زحمتکشان را گرامی می دارند !
دوستان و ھمكاران گرامی
روز بيست دوم شھرﯾورماه مصادف با سالروز مرگ ھمكار عزﯾز مان پيمان رضی لو می باشد.در چنين روزی در سال  1382پيمان در شيفت بعد از ظھر
در اثر فشار كار زﯾاد جان خود را از دست داد.ما ﯾاد پيمان و تمام كارگرانی كه در اثر محيط ھای نا امن كاری وﯾاد تمام شھيدان راه آزادی که جان خودرا
نثار آزادی ما کارگران کردند را گرامی می دارﯾم و اعتراض خودمان را بر عليه سياستھای ضدمردمی دولت برعليـه مـردم کـه بـاھمراه بـا کـشتار و
سرکوب وشکنجه است اعالم می دارﯾم
دوستان وھمکاران گرامی
 ۶سال از مرگ ھمكار عزﯾزمان پيمان رضی لو می گذرد پيمان رضی لو کارگر خط مونتاژ پژوبود که شش سال پيش در چنين روزی جان خودرا در اثـر
فشار کار زﯾاد از دست داد
دوستان کارگر
امروز درحالی ﯾاد عزﯾزان مان را گرامی می دارﯾم عالوه بر دھھا کشته از کارگران در اثر نا امن بودن محيط کاردھھا نفر نيز از ھموطن مان در طی
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ﻧﺪاي ﺳﺮخ
حوادث اخير جان خودرا از دست داده اند ودھھا نفر دستگير ودر زندانھا بسر می برند .امروز وظيفه ما بس سنگينتر و سخت تر شده است ما کارگران
قربانيان اول صف سرماﯾه داران چاره ای جزء مبارزه برای بقا و برای اﯾجاد ﯾک زندگی بھتر ندارﯾم
ما امروز چاره ای جز مبارزه برای آزادی ورھاﯾی از سرکوب و اختناق ندارﯾم
ما و مردم امروزدرﯾافته اﯾم دﯾگر بعضی از خواسته ھای ما نه تنھا دادنی نيست بلکه برای بدست آوردن آن باﯾد مبارزه کرد امروز در اﯾن سنگر مبارزه
ما تنھا نيستيم بلکه ھمراه ما مردم زحمتکش و جوانان اگاھی قرار دارند که چاره ای جز مبارزه برای اﯾجاد ﯾک دنيای بھتر ندارند
دولت و مجلس حامی سرماﯾه داران در مقابل ما اﯾستاده اند آنھا دوباره ﯾکسری قوانين ضدکارگری را بر ما تحميل می کنند اخراجھای بی روﯾه ادامه
دارد از اﯾجاد تشکل جلوگيری می کنند قراردادھای موقت ھمچنان باقی مانده شرکتھای پيمانکاری به کار خودادامه می دھند.کارگران آنھا به صورت
برده خرﯾد و فروش می شوند  .مزاﯾای درﯾافتيمان پاﯾين آمده است تورم روز بروز سرسام آورتر می شود.
در عوض دولت ومجلس جواب ما را با کشتار وزندان وشکنجه می دھند
دوستان کارگر
برای رسيدن به خواسته ھا ﯾمان باﯾد تالش کرد ما برای بھتر كردن زندگی خود نباﯾد دست از تالش بر دارﯾم مبـارزه و اتحـاد راه رسـيدن مـا بـه
خواسته ﯾمان می باشد ما ھمچنان خواھان شراﯾط محيط كاری بھتر و ساعت كاری مناسبتر ھستيم ما می دانيم تا زمانی كه سرماﯾه داران بر مـا
حکومت می کنند وکار مزدوری وجود دارد شركتھای پيمانكاری نيزوجود خواھند داشت تا زمانی كه قراردادھای موقت لغو نشده اند حرف زدن از محيط
كار مناسب و امنيت شغلی ﯾك شوخی بيش نيست و برای آن ما خواھان انحالل شركتھای پيمانكاری ھستيم ما خواھان لغـو قراردادھـای موقـت و
استخدام تمام ھمكاران خود در شركت می باشيم ما خواھان افزاﯾش حقوق ھاﯾمان متناسب با تورم می باشيم ما کارکردن را حق مسلم ھر کارگر
بيکار می دانيم اما بيکار سازی و اخراج کارگران شرکتھای پيمانکاری را محكوم و از خواستھای آنان پشتيبانی می كنيم .ما برای سالمتی ھمكـاران
خود و برای اﯾجاد ﯾك محيط امن خواھان آزادی تمام تشکل ھای کارگری در شركت می باشيم.
ما ﯾاد عزﯾزان مان را گرامی می دارﯾم که قربانی سرماﯾه داران می شوند وجان خودرا از دست داده اند
برای ھمين مناسبت روز سه شبه  ٢۴شھرﯾور  ٨٨ضمن گراميداشت ﯾاد ھمكار عزﯾزمان پيمان رض لو و تمام جان باختگان شراﯾط نا امن محيط كـار
وﯾاد شھيدان راه آزادی زحمتکشان در سالنھای غذا خوری گرد می آئيم
وضمن اعالم ھمبستگی با جنبش انقالبی مردم اﯾران ُ اعتراض خودمان را بر عليه سياستھای ضـدمردمی دولـت برعليـه مـردم وکـشتار و سـرکوب
وشکنجه اعالم می دارﯾم و خواھان آزادی تمامی زندانيان سياسی و خواھان دستگيری و محاکمه تمام عاملين سرکوب و کشتار مردم اﯾران در ﯾک
دادگاه مردمی وبا حضور وکالی انقالبی ومردمی ھستيم
گرامی باد ﯾاد پيمان و تمام كارگران جان باخته شراﯾط نا امن كاری
گرامی باد تمام شھيدان راه آزادی زحمتکشان/زنده باد جنبش انقالبی مردم اﯾران /
جمعی از كارگران شركت اﯾران خودرو

آﻣﺎدﮔﻲ ﺣﺮاﺳﺖ اﻳﺮاﻧﺨﻮدرو ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﺮگ ژﻳﻤﺎن رﺿﻲ ﻟﻮ
جلسه ھماھنگي كارگروه ھاي تخصصي حراست با حضور علي مقدم ،مدير حراست گروه صنعتي ايران خودرو برگزار شد  .پس از برگزاري سلسله
جلسات ھدفمند و منظم كارگروه ھاي تخصصي با رويكردھا و مولفه
ھاي حراستي ،جلسه اي با حضور مدير حراست در جمع صميمي كارشناسان اين مديريت
برگزار شد  .در ابتداي جلسه گزارشي از عملكرد و نتايج حاصل از مطالعات و فعاليت ھاي اين كارگروه ھا
ارايه و به تبيين نقش موثر اين گونه بررسي ھا و مطالعات كارشناسي حراست در راستاي حفظ
و صيانت از دارايي ھاي مادي و معنوي شركت پرداخته شد  .در ادامه مقدم ضمن تاكيد بر ضرورت اھتمام عملي و جديت بيش از پيش اعضاي
كارگروه ھا در تحقق اھداف عالي شركت ،انتظارات خود را از اين كارگروه ھا در شرايط كنوني تشريح كرد  .وي با اشاره به ضرورت تقويت اقتدار
حفاظت فيزيكي بر دور شدن از فضاي پليسي تاكيد كرد  .و افزود :با توجه به اين كه پيش بيني بحران ھا و پيشگيري از تخلف در اولويت ھاي كاري ما
قرار دارد ،نياز به فرھنگ سازي و تغيير نگرش پرسنل گروه نسبت به حراست بيش از پيش احساس مي شود
در پايان ،مدير حراست گروه به سواالت تخصصي و راھبردي كارشناسان پاسخ داده و راھكارھاي الزم جھت پيشبرد برنامه ھاي كميته را ارايه كرد.
حراست شرکت اﯾرانخودرو با تشکيل کارگروھای امنيتی آمادگی خودرا برای مقابله با ھرگونه مراسم جھت گرميداشت وبرگزاری ﯾاد پيمان رضی لو
کارگر خط مونتاژ که در اثر فشار کار چند سال پيش جان خودرا از دست داد اعالم کرد .حراست شرکت ضمن ھشدار به تمام اعضای خود با تشکيل
کالسھای مخصوص پرسنل حراست را آموزش داد که چگونه با ھر گونه روﯾدادی مقابله کنند.
کارگران اﯾرانخودرو اعالم کرده اند که ﯾاد پيمان رضی لو را گرامی خواھند داشت منبع :خودروکار

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ ﺷﻴﺮاز
بنا به خبر دريافتي کارگران کارخانجات مخابراتى راه دور شيراز در مقابل اين کارخانه تجمع اعتراضى برگزار کردند.
كارگران علت اعتراض خود را پرداخت نشدن 8ماه حقوق و ھمچنين مطالبات سال  86عنوان كردند.
آنھا گفتند كه چنانچه به خواستھھايشان توجه نشود ،به تھران رفته و در مقابل دفتر احمدﯨنژاد تجمع خواھند كرد.

ﻓﺮﻳﺎد ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺮان :اﻋﺘﺼﺎب  ,اﻋﺘﺼﺎب
بنا بر خبر رسيده اخيرا مردم در اعتراضات شبانه خوﯾش خواستار " اعتصاب" تمامی اقشار مردم شده اند و شب گذشته )شنبه شب  21شھريور( در
بسياری از محالت تھران مردم از روی پشت بام فرﯾاد "اعتصاب اعتصاب" سر دادند .اعتصاب ،اعتصاب ،ندائی است که اکنون در تھران ،شبھا بام به بام
فرﯾاد می شود و روزھا مردم با ھم درباره آن صحبت می کنند .شاﯾد بخشی از تعلل حاکميت برای بازداشت سران مخالفان ترس از عملی شدن اﯾن
فرﯾادھا باشد.

ﺷﻴﻮه ﻧﻴﺮﻧﮓ آﻣﻴﺰ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﺮاي اﺧﺮاج ﻛﺎرﮔﺮان
بنا بر خبرھای درﯾافتی توسط اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران کارفرمای پاالﯾشگاه در دست احداث بندر عباس به شيوه ای نيرنگ آميز تالش دارد تا  86نفر
از کارگران اﯾن پروژه را از کار اخراج کند.
بنا بر اﯾن گزارش روز شبنه چھاردھم شھرﯾور ماه کارفرمای پاالﯾشگاه بندر عباس اوراقی را بدست  86نفر نفر از کارگران داد که در آن اﯾن کارگران علت
قطع رابطه کاری خود را با پاالﯾشگاه را استعفا عنوان کرده اند و بر اﯾن اساس کارفرما از کارگران خواسته است به قسمتھای مختلف کارگاه جھت
آوردن برگ تسوﯾه حساب مراجعه کنند.
اﯾن در حالی است که اﯾن کارگران چھار ماه است دستمزدھای خود را درﯾافت نکرده اند و کارفرما در حال حاضر و عليرغم اتخاذ اﯾن شيوه برای اخراج
کارگران به آنان اعالم کرده است پولی برای پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران ندارد.
بنا بر اظھار اﯾن کارگران آنان در گرمای شدﯾد تابستان در اﯾن پاالﯾشگاه مشغول به کار بوده اند و اغلب آنان به علت شدت کار و گرما بارھا در حين کار
از ھوش رفته اند اما با بھتر شدن ھوا و نزدﯾک شدن پاﯾان کارھای کشاورزی و ھجوم کارگران بيکار از نقاط مختلف به بندر عباس ،کارفرما در تالش
است با اخراج اﯾن کارگران ،کارگران دﯾگری را با دستمزدھای بسيار پاﯾين به استخدام در آورد و در اﯾن راستا طی روزھای گذشته اقدام به
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استخدام  36نفر کارگر جدﯾد با دستمزدھای بسيار پاﯾين کرده است.
بنا بر اﯾن گزارش اﯾن کارگران تا امروز در مقابل کارفرما اﯾستادگی کرده اند و کارفرما نيز متقابال کارگران را تھدﯾد به استفاده از نيروھای انتظامی و
امنيتی جھت اخراج کارگران از محيط کار کرده است .اما کارگران به اﯾن تھدﯾدات کارفرما وقعی ننھاده اند و خواھان عمل کارفرما به قراردادی ھستند
که با کارگران بسته است.
اﯾن کارگران بمدت ﯾکسال با کارفرما برای کار در پاالﯾشگاه بندر عباس قرارداد بسته اند و کارفرما تالش دارد با تحميل استعفا به کارگران ،آنان را از کار
خود اخراج و کارگران جدﯾدی را با دستمزدھای بسيار پاﯾين تر به استخدام در بياورد.
الزم به ﯾاد آوری است است در اﯾن پاالﯾشگاه ھم اکنون  1600نفر کارگر مشغول کار ھستند و کارگران معترض طی روزھای گذشته برای اﯾستادگی
در مقابل کارفرما اقدام به انتخاب نماﯾنده کرده و مصمم ھستند متحدانه در مقابل اخراج خود اﯾستادگی کنند .منبع :اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران

ﮔﺰارﺷﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ

ﻣﺮگ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﻲ ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
با خبر شدﯾم که در تارﯾخ  ،20/4/88کارگری به نام شمس اله مرادی بر اثر سکته قلبی در گذشت .او ﯾکی از کارگران رسمی چينی کرد کرمانشاه بود
که  17سال سابقه کار در اﯾن شرکت داشت؛ اما در نوروز امسال ،ھمراه  30نفر دﯾگر از ھمکارانش اخراج شد .طی اﯾن چھار ماه ،به نامبرده حقوق و
ﯾا بيمه بيکاری پرداخت نشده بود .ما جان باختن اﯾن کارگر شرﯾف و زحمتکش را به خانواده و ھمکارانش تسليت می گوﯾيم.منبع:کميته ی ھماھنگی
برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری

اﻧﺘﻘﺎل ﭘﮋﻣﺎن رﺣﻴﻤﻲ و ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞوﻧﺪي ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  6زﻧﺪان ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرون اﻫﻮاز
روز چھارشتبه ھفته گذشته پژمان رحيمي )عضو كميته ھماھنگي براي كمك به ايجاد تشكل ھاي كارگري( و محمد اسماعيل وندي كه در روز 26
مرداد ماه گذشته در محل سكونت حود در شھر اھواز دستگير شده اند ،از بازداشتگاه اطالعات اين شھر به بند  6زندان عمومي كارون اھواز منتقل
شدند .پژمان رحيمي در طول اين مدت تنھا  3بار و ھر بار مدت  1تا  2دقيقه به صورت تلفني با خانواده خود صحبت نموده و از داشتن ھر گونه مالقات
محروم بوده است .اطالعات اھواز طي نماس تلفني با خانواده نامبرده اتھام وي را به صورت خيلي كلي و مبھم خمايت از كارگران شوش و ھمكاري
با ضد انقالب مطرح كرده است .عالوه بر اين تعدادي از اعضاي انجمن فرھنگي ھنري سايه در اھواز كه رحيمي و اسماعيل وندي از فعاالن و
مسئولين آن بودند طي اين مدت به ستاد خبري اطالعات احضار شده و مورد بازجويي قرار گرفتند و به آن ھا اعالم شد كه اين انجمن غير قانوني ا
ست .اين در حالي است كه انجمن نامبرده يك ان جي او محسوب شده و داراي مجوز رسمي از سوي فرمانداري شھر مي باشد و تا كنون ھيچ
اخطار كتبي از سوي اين ارگان رسمي يعني فرمانداري دريافت ننموده است.
تا كنون مورد اتھامي رحيمي و اشماعيل وندي مشخص نگرديده و با توجه به روال متداول در دادگاه انقالب اسالمي بايستي توسط شعبه بازپرسي
دادگاه نامبرده از آنان بازجويي ديگري به عمل آﯾد1.منبع:کميته ی ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری

اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻛﺎرﮔﺮان اﺑﻌﺎد ﺟﺪﻳﺪي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در طول ھفتهھای اخير کارگران واگن سازی پارس اراک ،کارخانه قند کامياب خمينی شھر ،چينی البرز ،نساجی سيمين اصفھان ،صناﯾع مخابراتی راه
دور ،کشت و صنعت ھفت تپه ،با برپائی اعتصابات ،راھپيمائیھا و تجمعات ،اعتراض خود را نسبت به اﯾن وضعيت اسف بار ابراز داشته و
خواستارتحقق مطالبات و بھبود شراﯾط معيشتی خود شدهاند.
کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه که در شراﯾط معيشتی و کاری دشواری به سر میبرند و در طول چند سال اخير با مسائل و مشکالت متعددی رو به
رو بودهاند ،به رغم تمام فشارھای مدﯾرﯾت و ارگانھای سرکوب رژﯾم ،ھمواره با پيگيری و استواری به مبارزه برای تحقق مطالبات خود ادامه داده و به
دفعات رژﯾم را به عقب نشينی واداشتهاند .اﯾن در حالیست که دستگاه پليسی و امنيتی رژﯾم برای مقابله با موج اعتراضات کارگران ،فعاالن کارگری
ھفت تپه را زﯾر شدﯾدترﯾن فشار و سرکوب قرار دادهاست .ھفته گذشته نيز سه تن از فعاالن سندﯾکای کشت و صنعت ھفت تپه طی احضارﯾهای به
اداره اطالعات شھرستان شوش فراخوانده شدند .با اﯾن ھمه ھمان گونه که اعتصاب امروز نشان داد ،ھيچيک از اﯾن اقدامات سرکوبگرانه نتوانسته و
نمیتواند کارگران را از ادامه تالش و مبارزه برای تحقق مطالباتشان باز دارد.

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ ﺷﻴﺮاز
بنا به خبر دريافتي کارگران کارخانجات مخابراتى راه دور شيراز در مقابل اين کارخانه تجمع اعتراضى برگزار کردند .
كارگران علت اعتراض خود را پرداخت نشدن 8ماه حقوق و ھمچنين مطالبات سال  86عنوان كردند .
آنھا گفتند كه چنانچه به خواستھھايشان توجه نشود ،به تھران رفته و در مقابل دفتر احمدﯨنژاد تجمع خواھند كرد.

ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ اي ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﻳﺲ ﻛﻮي داﻧﺸﮕﺎه
سلف سروﯾس کوی دانشگاه به دانشجوﯾان اجازه رزرو غذا برای روزھای بعد از عيد فطر را نداد .
اﯾن ھفته مسئوالن سلف سرويس کوی تنھا اجازه دادند تا روز ﯾک شنبه ھفته آﯾنده که احتماال عيد فطر است دانشجوﯾان اقدام به رزرو غذا کنندو
برای مابقي روزھای ھفته اجازه رزرو ندادند .
اکثرﯾت دانشجوﯾان به اﯾن اقدام کوی معترض ھستند و با سياسی خواندن اﯾن کار دانشگاه ؛ آن را در جھت ھمراھي با دولت کودتا و خلوت کردن
محيط دانشگاه ھمزمان با آغاز سال تحصيلی جدﯾد می دانند .
مسئوالن کوي و کودتاگران که از بازگشاﯾی دانشگاھھا در سال تحصيلی جدﯾد و احتمال اعتراضات مجدد در محيط دانشگاه به شدت وحشت زده
شده اندسعی می کنند از راھھای گوناگون شراﯾط را به نحوی مھيا کنند که در زمان بازگشاﯾی رسمی دانشگاھھا در اول مھر تعداد زﯾادی از
دانشجوﯾان در محيط دانشگاه حاضر نباشند؛ تا بتوانند راحت تر دانشگاه را کنترل کنند .
از اينرو با تعطيل کردن سلف سروﯾس کوی از روز ﯾکشنبه آﯾنده عمال دانشجوﯾان را ترغيب به مراجعت به خانه به مدت ﯾک ھفته می کنند.

ﻣﺤﺪوﻳﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
گزارش ھای درﯾافتی از دانشگاه صنعتی شرﯾف حاکی از اﯾن است که در سال جدﯾد تحصيلی ساﯾت ھا وخوابگاه ھای اﯾن دانشگاه از نظر ارائه
خدمات اﯾنترنتی با محدودﯾت ھای بيسابقه اي روبرو خواھند شد.دانشگاه صنعتی شرﯾف با توجه به اﯾنکه مھمترﯾن ونخستين دانشگاه فنی
مھندسی کشور از نظر تراز علمی به شمارمی رود از نظر ارائه خدمات فنی وشبکه ای وانفورماتيک دارای باالترﯾن سرانه در بين مراکز ونھادھای
علمی پژوھشی ودانشگاھی کشور بوده است.اما در جرﯾان وقاﯾع پس از انتخابات با توجه به حجم باالی خبر رسانی وفعاليت ھای پوششی شبکه
ای در فضای مجازی رسانه ای کشورازطرﯾق دانشجوﯾان اﯾن دانشگاه,سران حکومت با نظر مستقيم تيم ھای امنيتی تصميم به اجرای محدودﯾت ھای
شدﯾدی بر کارساﯾت ھا وشبکه خوابگاه ھای اﯾن دانشگاه گرفته اند .اﯾن اعمال محدودﯾت ھا با کاھش ساعت حضوردانشجوﯾان در باشگاه ھای
مجازی وساﯾت ھای دانشگاه صنعتی شرﯾف به  4عصر آغاز شده است.مدﯾرﯾت انفورماتيک دانشگاه صنعتی شرﯾف تصميم دارد اﯾن طرح آزماﯾشی را
که در تابستان به طور کامل اجرا شد در سال تحصيلی جدﯾد عملی واجراﯾی کند .با توجه به توان وتخصص دانشجوﯾان دانشگاه صنعتی شرﯾف در
زمينه کارھای اﯾنترنتی وفضای مجازی رسانه ای اعمال محدودﯾت ھای بيتشری نظير کاھش سرعت اﯾنترنت در اﯾن دانشگاه ,اعمال برنامه فيلترﯾنگ
قوی شبکه ای در خوابگاه ھا وبرنامه کنترل مرکزی سرورھا در ساﯾت ھا ی دانشگاه وخوابگاه ھای دانشگاه ,دانشجوﯾان را تحت فشار بيشتری قرار
دھند.از سوی دﯾگر به دانشجوﯾان اﯾن دانشگاه ھشدار داده اند در صورت بروز ھرگونه رفتار اعتراض آميز وﯾا تحرک سياسی وفعاليت در شبکه ھای
مجازی مغاﯾر با دولت وحکومت با پرونده سازی از خروج آنھا از کشور در آﯾنده جلوگيری می شود.ممنوع الخروج کردن دانشجوﯾان دانشگاه صنعتی
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شرﯾف از آنجا مھم تلقی می شود که بيشترﯾن دانشجوﯾانی که طی سال ھای گذشته به عنوان نخبگان کشوری اپالی کرده اند واﯾران را به مقصد
کشورھای اروپاﯾی وآمرﯾکاﯾی واستراليا ترک کرده اند در اﯾن دانشگاه می باشند.

اﺣﻀﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
به گزارش خبرنامه اميرکبير ھفته گدشته دو تن از فعالين دانشجوﯾی دانشگاه خواجه نصير به حراست دانشگاه احضار و برگه ی احضارﯾه دادگاه
انقالب به اﯾشان ابالغ گردﯾد.در اﯾن احضارﯾه از دانشجوﯾان خواسته شده است تا جھت ادای پاره ای از توضيحات به شعبه  ٣بازپرسی وﯾژه امنيت
دادگاه انقالب مراجعه نماﯾند.پس از مراجعه اﯾن دانشجوﯾان به دادگاه انقالب به آنھا گفته شده پرونده ی آنھا در دادگاه انقالب نمی باشد و از آنھا
خواسته شده است که ھر چه سرﯾعتر خود را به کميته پيگيری وزارت اطالعات معرفی نماﯾند.به اﯾن دانشجوﯾان گفته شده است که به پرونده آنھا در
کميته پيگيری وزارت اطالعات رسيدگی خواھد شد.

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ
شنيده ھای حاکی از اﯾن است که دولت احمدی نژاد برای مھار وسرکوب اعتراض ھای مردمی روز جمعه به احتمال بسيار زﯾاد روز شنبه را تعطيل
خواھد کرد.قرار گرفتن روز عيد فطر در ﯾکشنبه وروزھای آخر شھرﯾور ﯾعنی روزھای پاﯾانی تعطيالت تابستانی به طور طبيعی مسافرت ھای زﯾادی را در
کشور رقم می زند.اما در پيش بودن روز قدس واحتمال شکل گيری اعتراض ھای بزرگ مردمی در آخرﯾن جمعه ماه رمضان انگيزه ھای سياسی زﯾادی
برای سران حکومت به وجود آورده است تا روز شنبه را تعطيل کنند.خبرھای زﯾادی مبنی بر تعطيلی احتمالی روز شنبه در محافل دولتی وغير دولتی
شکل گرفته است.سران حکومت تصميم دارند با توجه به تعطيالت آخر ھفته ﯾعنی روزھای پنج شنبه وجمعه با تعطيل کردن روز شنبه عمال چھار روز
تعطيلی را در ھفته به وجود بياورندتا تھران از جمعيت خالی شود.اﯾن سياست فرﯾبکارانه پيشتر نيزدر آستانه روز  18تير وبرای مھار اعتراضات گسترده
ی مردمی به بھانه ی آلودگی ھوای تھران صورت گرفت.که مھمترﯾن پيامد روز  18تيربازداشت افرادی زﯾادی مانند محسن روح االمينی بود .وی در اﯾن
روز بازداشت ودر روزھای بعد به شھادت رسيد.به ھر حال تعطيلی روز شنبه با توجه به روزھای پاﯾانی تعطيالت تابستانی وعيد فطر محتمل است.در
روزعيد فطردر نقاط مختلف کشور مراسم ھای خاصی صورت می گيرد واﯾن روز به تنھاﯾی پتانسيل فراھم آوردن مسافرت برای برخی پاﯾتخت نشينان
برای مراجعه به شھرھا ومناطق بومی خود جھت برگزرای آئين ھای مرسوم دارد.اما اﯾن بار انگيزه ھای سياسی سران حکومت نيز به عنوان مشوقی
در کنار موارد ذکر شده برای تعطيلی وخلوت کردن پاﯾتخت در کار است.بنابراﯾن توصيه می شود مردم گول اﯾن عوام فرﯾبی ھا رانخورند وميدان را خالی
نکنند.

ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎدران ﻋﺰادار و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺮدم در ﻣﻴﺪان آب ﻧﻤﺎي ﭘﺎرك ﻻﻟﻪ
بنابه گزارشات رسيده از پارک الله تھران ،مادران عزادار ،مادران زندانيان سياسی  ،زنان و دختران جوان و تعداد زﯾادی از مردم در پارک الله تھران اقدام
به تجمع اعتراضی نمودند.
اعتراضات ھمانگونه که اعالم شده بود از ساعت  18:00آغاز شد .در اﯾن اعتراضات مادران عزادار  ،زندانيان سياسی دستگيرشدگان قيام ،وﯾکی از
خانمھا که کارگردان و فيلم ساز وھمچنين تعداد زﯾادی از زنان و دختران جوان و مردم در اﯾن حرکت اعتراضی شرکت دارند.در ادامه اعتراضات تعداد
بيشتری از مردم به مادران پيوستند آنھا از ساعت  18:00حرکت اعتراضی خود را دور فلکه آب نمای پارک الله آغاز کردند .و چند بار حول اﯾن ميدان
بصورت دستجمعی حرکت کردند .عليرغم تھدﯾدات نيروی سرکوبگر مادران تا ساعت  19:00به اعتراضات خود را ادامه دادند .تعداد زﯾادی از مردم که
زنان و مردان بودند و قصد پيوستند به مادارن را داشتند با ممانعت نيروی انتظامی مواجه شدند.موتورھای نيروھای سرکوبگر ولی فقيه در اطراف
مادران مانور می دادند.در اعتراضات امرز بيش از  100نفر از مادران شرکت داشتند.
مادران با اعتراضات خود سعی دارند توجه مردم اﯾران و جھانيان نسبت به ظلمی که بر آنھا روا داشته شده معطوف بدارند.آنھاﯾی که عزﯾزانشان به
گلوله بسته شدند و ﯾا در زﯾرشکنجه ھای سبعانه جانباختن و ﯾا اﯾنکه ھنوز صدھا نفر از عزﯾزانشان در زندانھا بسر می برند و تحت شکنجه ھای
قرون وسطائی قرار دارند.
از طرفی دﯾگر نيروھای سرکوبگر مادران را تھدﯾد می کردند که متفرق شوند و در صورت ادامه دادن به اعتراضات خود آنھا را دستگير خواھند کرد.
عالوه بر حضور ﯾک خودوری نيروھای سرکوبگر و تعدادی موتور سوار بسيجی تعداد دﯾگر از نيروھای انتظامی از کالنتری  148به آن منطقه گسيل
شدند  .مادران را در احاطه خود داشتند .مادران نسبت به تھدﯾدات آنھا توجھی نمی کردند و به اعتراضات خود ادامه می دادند.

ﺗﺪاوم اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮدﻧﺸﻴﻦ
در تداوم اقدامات خشونت آميز نيروھای انتظامی در مناطق مرزی دست کم چھارشھروند کشته و زخمی شدند .
به گزارش کميته کردستان مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،روز دوشنبه مورخ  16شھرﯾورماه نيروی انتظامی در منطقه مرزی "کانی زرد" از توابع
شھر سردشت بر روی تعدادی از کاسبکاران کرد آتش گشود که در طی اﯾن حادثه شھروندی به نام ادرﯾس شيخ پور ساکن روستای کانی زرد کشته
شد.
در حادثه ای دﯾگر در تارﯾخ  17شھرﯾورماه در اقدام خودسرانه نيروھای انتظامی مستقر در منطقه شمشير از توابع پاوه و آتش گشودن به سوی ﯾک
اتومبيل شخصی ،شھروندی به نام کيوان حسينی از اھالی شمشير به قتل رسيد.
در آخرﯾن حادثه در منطقه مرزی "حاجی بگ" از توبع شھرستان خوی ،نيروھای ھنگ مرزی اﯾران ومرزبانان ترکيه مشترکا به سوی حيوانات و اتومبيل
ھای مشکوک به حمل کاالی قاچاق آتش گشودند که در طی اﯾن حادثه چند شھروند زخمی و بازداشت و تعداد زﯾادی از حيوانات بارکش کشته
شدند.

اﺣﻀﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت اداﻣﻪ دارد
بنا به گزارش ھای درﯾافتی از دانشگاه ھای قزوﯾن طی ھفته گذشته بيش از  15تن از دانشجوﯾان دانشگاه ھای قزوﯾن ) بين المللی و آزاد ( به وزارت
اطالعات احضار شده اند و مورد بازجوﯾی قرار گرفته اند .ھمچنين گزارش ھا حاکی است تعدادی دﯾگر از دانشجوﯾان طی ھفته جاری احضار شده اند و
باﯾد طی روزھای آتی به ستاد خبری وزارت اطالعات واقع در ميدان ولی عصر قزوﯾن مراجعه کنند .
از دانشجوﯾان در اﯾن جلسات در مورد حوادث بعد از انتخابات و اعتراض ھای دانشجوﯾی که در اﯾن دو دانشگاه صورت گرفت سوال شده و تعدادی از
دانشجوﯾان را نيز تھدﯾد کرده اند .ھمه اﯾن بازجوﯾی ھا با چشم بند صورت گرفته و دانشجوﯾان نتوانستند بازجوی خود را ببينند .
تمامی اﯾن احضار ھا به صورت تلفنی و با زنگ زدن به خانه دانشجوﯾان و اﯾجاد دلھره در بين خانواده ھاي اﯾن دانشجوﯾان صورت گرفته است.گفتنی
است در جرﯾان حوادث بعد از انتخابات  19دانشجوی دانشگاه ھای قزوﯾن به ھمراه  4استاد دانشگاه دستگير شده بودند.

ﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ  9داﻧﺸﺠﻮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ
روز چھارشنبه  18شھريور  9دانشجو در شھرستان بابل در ساعت  9صبح در دادگاه محاكمه شدند  .متھمين اﯾن پرونده از قرار زﯾر می باشند :محمد
اسماعيل زاده ،ايمان صديقي ،علي تقي پور ،حميدرضا جھان تيغ ،محسن برزگر ،حسام باقري ،سعيد حسين پور ،نيما نحوي و سياوش سليمي
نژاد.
اين دادگاه قرار بود در دادگاه انقالب و توسط قاضي طالبي برگزار شود كه قبل از شروع دادگاه ناگھان قاضي پرونده تغيير كرد و رييس دادگستري
شھرستان بابل خود قضاوت پرونده را به عھده گرفت كه در نتيجه آن ،دانشجويان را از دادگاه انقالب به دفتر رييس دادگستري شھرستان بابل منتقل
كردند .
در كيفرخواست جرم متھمين اقدام عليه نظام از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني و تحريك مردم به شورش و اغتشاش و تبليغ عليه نظام خواند .
در ادامه محمد اسماعيل زاده را متھم به اقدام عليه نظام و توھين به رھبري از طريق مقاله اي كه در وبالگش نوشته بود كرد .نماﯾنده دادستان در
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انتھاي كيفرخواست از قاضي درخواست كرد كه اين دانشجويان بر طبق قانون مجازات شوند .
تمامی متھمان خود را از اتھام مبرا دانسته و فعاليت ھای خود را قانونی اعالم کرده و مسئوالن نظام و وزارت اطالعات را مجرم اعالم نمودند که ازادی
ھای مصرح در قانون اساسی را از مردم درﯾغ کرده اند .در پايان جلسه قاضي مربوطه از دانشجويان خواست آخرين دفاع خود را بنويسند و ختم جلسه
را اعالم كرد .

ﺷﻌﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻮي :ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻗﺎﺗﻞ
دانشجوﯾان ساکن در کوی دانشگاه ,جمعه شب  20شھرﯾور ماه به مانند گذشته ھمراه با مردم آزادی خواه تھران فرﯾادھای ضد حکومتی سر دادند .با
شروع امتحانات معوقه تعداد دانشجوﯾان به اندازه قبل از تعطيالت رسيده و ھمين امر موجب تشدﯾد اعتراضات شبانه شده است به طوری که جمعه
شب تعداد کسانی که به ھمرام مردم مناطق مجاور کوی بر ضد سردمداران حکومت دﯾکتاتوری شعار می دادند نسبت به شب ھای قبل قابل
مقاﯾسه نبود .دانشجوﯾان در شعارھای خود خامنه ای و رئيس جمھور منصوب او احمدی نژاد را به شدت مورد حمله قرار دادند و شعارھای تندی .عليه
آنان سر دادند .دانشجوﯾان شعارھاﯾی مانند"مرگ بر خامنه ای قاتل"؛ " خوني که در رگ ماست ھدﯾه به ملت ماست" و " دولت کودتا استعفا
استعفا"سر می دادند .اعتراضات شبانه دانشجويان از ساعت  22تا  22:30به مدت نيم ساعت ادامه داشت.

ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﺷﺒﻬﺎي ﻗﺪر را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻴﮕﺬراﻧﻨﺪ
سه شنبه شب18شھريور سيل عظيمی از مردم از جاھای مختلف تھران به امام زاده صالح آمده بودند  ,و تا 4بامداد ترافيك بود .
موتور سواران بسيجی و لباس شخصی ھا خيلی مضطرب و ھراسان گشت ميزدند .
در ساعت  22چند نفر در جلوی امام زاده صالح تجرﯾش پس از فرﯾاد ﷲ اکبر که ﯾک دختر سر داد  ,شروع به دادن شعار مرگ بر ديكتاتور كردند .
لباس شخصی ھا با قيافه ھای كامال مشخص بين مردم حضور داشتند ,صدای ﷲ اکبر و مرگ بر دﯾکتاتور ساعت  1بامداد به اوج رسيد ماشين ھا
بوق می زدند و فالشر ھای خود را روشن کرده بودند .
بسيجي ھا شيشه دوماشين را شكستند .چند مورد ھم از اسپري اشك آور استفاده كردند.ساعت يك ونيم بامداد به دو پسری که شعار ميدادند
حمله شد ولی ازدﯾاد جمعيت و دخالت مردم مانع دستگيری آن دو نفر شد .ساعت  2بامداد در داخل حرم ھم درگيری اﯾجاد شد و چند نفر در حين
دعا خواندن و سر گرفتن قرآن فرياد ﷲ اکبر سر دادند .

ﮔﺰارﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪان اوﻳﻦ ودادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
خانواده ھاي دستگير شده گان  :وعده ھاي پوشال ندھيد  ,حناي شما نزد ما رنگي ندارد  ,عزيزانمان را آزاد كنيد
روز چھارشنبه قريب به 80نفر از خانواده ھاي بازداشت شدگان عليرغم اينكه شب گذشته مراسم احيا برپا كرده و شب زنده داري كرده بودند  ,صبح با
شروع ساعت كار اداري در مقابل دادگاه انقالب تھران دست به تجمع اعتراضي زدند.پدران و مادران كه غالبا روز ه بودند در گرماي تابستان مستمرا به
قسمت ھاي مختلف دادگاه مراجعه ميكردند تا خبري از وضعيت عزيزدستگير شده شان به دست آورند اما كاركنان به بھانه اينكه شب احيا بوده است
ديرتراز زمان معمول سر كار آمده و پاسخ ھيچكدام از پيگيري ھاي خانواده ھا را نميدادندوبعضا ھم براي دست به سر كردن خانواده ھا وعده ھاي
پوشالي به خانواده ھا ميدادند .خانواده ھا مستمر ميگفتند “:حناي شما نزد ما ديگر رنگي ندارد  ,االن سه ماه است كه با اين وضعيت ما را مستمر از
دادگاه به اوين پاس ميدھيد و ھيچكس ھم جوابگو نيست.شما اگر مدعي مسلماني ھستيد حداقل با دھان روزه دروغ بما نگوييد.خودتان ھم ميدانيد
كه ما نه خسته ميشويم و نه از عزيزانمان دست برميداريم ھر چند روز و ھفته و ماه ھم كه بشود ما ميآييم تا باالخره شما مجبور شويد بما جواب
بدھيد ”.
در حال حاضر عليرغم ماه رمضان پدران و مادران از تھران وشھرستانھا از ساعت9الي 14در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوين در حاليكه عكسھاي
فرزندان و بستگان خود را در دست دارند مي ايستند تا وضعيت عزيزانشان را تعيين تكليف كنند.

ﻳﻚ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺮگ ﺑﺎزداﺷﺘﻲﻫﺎ در ﻛﻬﺮﻳﺰك را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد
عبدﷲ عراقی ،فرمانده سپاه محمد رسولﷲ تھران ،در مراسم تودﯾع و معارفه فرمانده سپاه ناحيه شمال تھران کشتهشدگان اعتراضات پس از
انتخابات را  ٣۶نفر اعالم کرد و گفت که سه نفر از اﯾن افراد در بازداشتگاه کھرﯾزک کشته شدهاند.
اﯾن در حالی است که چندی پيش اسماعيل احمدی مقدم ،فرمانده نيروی انتظامی ،گفته بود که »ھيچ کس در بازداشتگاه کھرﯾزک کشته نشده
است«؛ وی در عين حال مرگ زندانيان در کھرﯾزک را معلول شيوع بيماری دانسته بود.

دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺑﻴﺶ از 30ﻧﻔﺮ درﻣﻴﺪان ﺷﻬﺪا
امروز مردم تھران ھمزمان با اعالم برنامه “حضور اعتراضی در روز  ١٧شھرﯾور“در ميدان شھدا ﯾا ژاله سابق وخيابانھای اطراف تجمع کردند .بالفاصله
نيروھای انتظامی حاضر شده و برای سرکوب آماده شدند.تراکم جمعيت درساعت  ١٨٠٠روبه افزاﯾش بود .بين ٣٠تا ۴٠نفر در ميدان شھدا دستگير
شدند.
دوبار ھلی کوپتر ازفضای باالی ميدان شھدا عبور کرد که مربوط به نيروی انتظامی بود وحالت چک منطقه را داشت.
ھمچنين مردم در ميدان انقالب تجمع اعتراضی داشتند که نيروھای انتظامی به اﯾن تجمع ﯾورش بردند ونيروھای سرکوبگرخيابانھای منتھی به ميدان
شھدا را بستند.

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎﻣﻨﻪاي ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺷﺪ
در آستانه آغاز سال تحصيلی ابراھيم کالنتری ،نماﯾنده خامنهای در دانشگاه تھران ،خواستار برخورد با »فرماندھان ،طراحان و مباشران اغتشاشات«
شد.
ابراھيم کالنتری که رئيس نھاد رھبری در دانشگاه تھران است گفت» :مطمئناً در آغاز سال تحصيلی جو روانی و برنامهرﯾزی برای به ھم رﯾختن جو
آرام دانشگاهھا وجود دارد«.
نماﯾنده خامنهای در دانشگاه تھران به مقامھای مسئول صراحتا توصيه کرد» :برای حفظ آرامش دانشگاهھا ،برخورد با فرماندھان ،طراحان و مباشران
اغتشاشات ضروری است«.
نماﯾنده رھبر جمھوری اسالمی در حالی اﯾن اظھارات را بيان میکند که روز دوشنبه علی فضلی ،فرمانده سپاه سيدالشھدای استان تھران ،در
نشست تشکيالتی بسيج دانشجوﯾی دانشگاهھای استان تھران ،ھشدار داد که »زمزمهھای مشكوكی« در دانشگاهھا شنيده میشود.
در اﯾن نشست که استاندار تھران و وزﯾر علوم نيز حضور داشتند ،علی فضلی منشا اعتراضھای پس از انتخابات را حوادث کوی دانشگاه در سال ٧٨
ارزﯾابی کرده و گفت» :دوباره زمزمهھای مشكوكی بهخصوص با آغاز سال تحصيلی در دانشگاهھا شنيده میشود كه باﯾد قشر دانشگاھی ھوشيار
باشند و باﯾد توجه داشته باشيم كه اﯾن حادثه آتش زﯾر خاكستر است و اگر مراقبت نكنيم و از تارﯾخ عبرت نگيرﯾم و ھمچنين اگر از مبانی غفلت كنيم
چه بسا حوادثی دﯾگر در مسير انقالب پيش میآﯾد«.
علی فضلی ھمچنين اعالم کرد که ھفته آﯾنده برای نحوه مواجھه با حوادث احتمالی با مسئوالن دانشگاهھای تھران دﯾدار خواھد داشت.
در اﯾن نشست مرتضی تمدن ،استاندار تھران ،نيز اظھار داشت» :جرﯾان فتنه خيز برداشته تا ناکامیھای گذشته را با بازگشاﯾی مدارس و مراکز
آموزش عالی جبران کند و به اﯾن مقطع دل بسته است«.
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آﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑﻪ آراﻣﺶ دارد؟ -ن .ن.
آﯾا تا به حال به رفتارھای »رھبر منشانه یِ« خامنه ای دقت کرده اﯾد؟ او حتی زمانيکه می خواھد ژست »اقتدار و قدر قدرتی« به خود
بگيرد ،آنچنان مضحک و ذليل نشان می دھد که ھر انسانی به شخصيّت جبون وی بيشتر پی می برد .او که در آغاز اﯾن مبارزات فکر
می کرد  18تير دﯾگری است و احساساتِ مردم پس از چند روز فروکش می کند ،ھمان تاکتيک را به کار برد .ﯾعنی چند روز فتوایِ مدارا
صادر نمود و بعد ھم مانند ھمان زمان در ﯾک نماز جمعه شرکت کرد و گرﯾان دستور سرکوب را صادر نمود .اما زھی خيال باطل! در 30
خرداد ،مردم مبارز ما آنچنان تو دھنی ای به خودش و رﯾيس جمھورش و سپاھيانش وارد آوردند که بغير مزدوران مسلح شان ،ھمگی
به سوراخ موشھاﯾی پناه بردند که ﯾکی از دﯾگری خبر نداشت و ھر چه از غارت مردمی چنته کرده بودند بار کاميون و کشتی و ھواپيما
کرده و عازم ھجرت شدند .سپاھيان ھم در خيابانھا وقت می خرﯾدند تا سردارانشان ھم به قافله یِ مھاجرﯾن برسند .بازداشت  18و
نيم ميليارد دالر و طال یِ متعلق به سرانِ سپاه در مرز ترکيه ،پته شان را بر آب رﯾخت و مردمان را خندان نمود .چرا که ،ھنوز اتفاقی
نيافتاده بود که اﯾنقدر ترس داشته باشد .خودِ مردم و تمامی دست اندرکاران سياست و تحرکاتِ اجتماعی ،خود می دانستند که
حتی درصد کوچکی از توانِ انقالبی مردم به جوشش در نيامده و تازه طالﯾه ھایِ آن ظاھر گشته است .خالصه ،پس از دو ماه مبارزه
شبانه روزی و فرسودگی مقطعی نيروھایِ مردمی که بيشتر به علتِ اشتباھات و جداﯾی منافع رھبری اصالح طلب اﯾشان از مردم
انقالبی بود تا سرکوبّ مزدوران مسلح حکومتی ،آرامشِ نسبی ای فضا را در بر گرفت .اما ،ھمين »آرامش« باعث شد که اﯾن ھيئت و
وابستگانشان ،طوفان خشم ملّت را پاﯾان ﯾافته تصور کنند و ھمچون جانوران ،به بيرون از پناھگاه ھاﯾشان بخزند .دوباره »خامنه ای
رھبر« را پر از باد کردند تا سنارﯾویِ شکست خورده قبلی را دوباره تکرار کند.
خامنه ای که معموال ً می باﯾستی در جمعه یِ »روز قدس« نماز جمعه را امامت کند ،از ترس وقاﯾعی که ممکن است در آن روز اتفاق
بيافتد ،ﯾکھفته زودتر اﯾن کار را کرد و دوباره گرﯾان ،توپ و تشری زد و ھمگان را به برخورد »مقتدرانهِ« نظام تھدﯾد کرد .اما ،ھم در
حاالتش و ھم در کالمش ،ھراسی نھفته بود .ھراس از آغاز موج جدﯾدی از مبارزات توده ای مردمی که به خيالشان پاﯾان ﯾافته است.
او حق دارد .ھر نظاره گر نا آگاه ھم می داند که اﯾن »آرامش« ظاھری است .به ھمين اخبار امروز توجه کنيد .دانشجوﯾان بابلی،
برخالفِ رھبران اصالح طلب در بيدادگاه ھایِ تلوﯾزﯾونی ،جلسه دادگاه را به محاکمه مسئوالنِ حکومت تبدﯾل کردند .دانشجوﯾان کوی،
دﯾگر شعاری کمتر از »مرگ بر خامنه ای« نمی دھند .مادرانِ عزا در ھفتگی کردنِ گردھمآﯾی ھاﯾشان پيروز شدند .مھمتر آنکه طبقه
کارگر ،که در دور پيش اﯾن مبارزات غاﯾب اصلی بود ،امروز می رود تا در صف پيشواﯾانِ مبارزه قرار گيرد .حکومت از ترس سرنگونی،
کامال ً به اقداماتِ مسلحانه روی آورده است .تمام اﯾن حوادث نيز فقط در ﯾک روز صورت پذﯾرفته است .وقاﯾعی که ھر ﯾک از آنھا ،تا
ھمين ﯾکی دو سال گذشته ،ھفته ھا ،خوراکِ تبليغاتی اپوزﯾسيون می شد .آﯾا اﯾن شراﯾط کوچکترﯾن شباھتی به آرامش دارد؟
روز قدس ،جمعه  27ام شھرﯾور است .ھفته بعد ،اگر حکومت جرأت کند ،بازگشاﯾی دانشگاه ھاست .پائيز ،ھنگام تعطيل شدن
کارخانه ھا است .اقداماتی که حتی اگر حکومت به تعوﯾق شان بياندازد ،باالخره مجبور به انجامش است .ما باﯾد خود را برای موج
دﯾگری آماده سازﯾم.

ن .ن.
انتشار از »ندای سرخ «وابسته به گروه »بسوی انقالب«
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ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﺗﺸﻜﻼت ﻛﺎرﮔﺮي )(1
پيشگفتار
اخيراً با انتشار مقاله ای در نقـد مطالـب مطروحـه در مـصاحبه آقـای اسـالو )رئيـس ھيئـت مـدﯾره سـندﯾکای کـارگران شـرکت واحـد
اتوبوسرانی( با دانا شھسواري )ساﯾت روز( از طرف رفقای "لغو کار مزدی"  ،فرﯾاد "وا مصيبتا "از طرف "چپ ھای" رفرميست به آسمان
رفت و اﯾشان را "حيرت زده" کرد.
اما در ميان ھمين "شگفتی" ،آنقدر خونسرد بودند که فرصت را برای وارونه جلوه دادن قضاﯾا و احراز مقام "قھرمان" طرفداران سندﯾکا
و سندﯾکاگری مناسب تشخيص دھند .گوﯾا به ھمين زودی فراموش کرده اند که پدر خوانده ھـای سياسـی اﯾـشان در "حـزب تـوده"
ھمان ھاﯾی بودند که در طول مبارزات انقالبی و کارگری اواخر دھه ھای  ، ۴٠از طرﯾق "تشکيالت تھـران" و سـال ھـای انقـالب  ۵٧تـا
اواسط دھه  ،۶٠در باالترﯾن رده ھایِ حزبی ،با دستگاه ھای امنيتی ِ حکومت ھای ارتجـاعی پھلـوی و رژﯾـم اسـالمی در سـرکوب و
بازداشت ھمين فعالين مستقل کارگری و مبارزان انقالبی ھمکاری می کردند .اما اگر اﯾشان در ميان "حيرت زدگی" خود حافظه شان
را از دست داده اند ،ما و دﯾگر مبارزان انقالبی و فعاالن کارگری ھنوز داغ از دست دادن رفقای خود را در سينه محفوظ داشته ،نه ھرگز
فراموش کرده و ﯾا می بخشيم .و از اﯾنکه اﯾن حضراتِ گيج و حيرت زده  ،در نوشته ھای خود با غرض ورزی و دروغ ،سعی کنند مـا و
رفقای "لغو کار مزدی" را در کنار حکومت اسالمی و ارگان ھای ضد کارگری ِ آن جلوه دھند ،اصال ً حيران و غافلگير نمی شوﯾم .چرا که از
فرزندان خلفِ چنان پدر خوانده ھاﯾی ،چنين رفتارھاﯾی را انتظار داشته و می دانيم که کارکرد اﯾشان چيزی جز گمراھی مبارزان انقالبی
و فعالين کارگری و توده ھای مردمی نمی تواند باشد .
اﯾنک که پس از  ٢٨سال جنبش ھای اجتماعی رو به اعتالء گذاشـته و مـی رونـد تـا مـردم متفـرق را در نھادھـای مردمـی ای چـون
سندﯾکاھا و اتحادﯾه ھای کارگری و انجمن ھای دانشجوﯾی و تشکالت مستقل زنان و … متحد سازند  ،اﯾن انگل ھای سياسی نيز زالو
صفتانه خود را بر بدنه ی جنبش مردمی چسبانده و نيش زھر آگين خود را بر پيکره یِ اﯾن نھادھایِ بالقوه انقالبی فرو برده اند .درست
در زمانی که باالخره پس از نزدﯾک به سه دھه تار و پود حکومت اسالمی در حال گسستن است و اصالح طلبان و دﯾگر ليبرال ھا برای
به دست گرفتن قدرت سياسی و جاﯾگزﯾنی حکومت مذھبی در حال سازماندھی خود و اتحاد با ﯾکدﯾگر و ھمسوﯾی با منافع سـرماﯾه
داری جھانی به سرکردگی امپرﯾاليسم آمرﯾکا می باشند ،می بينيم که "چپ ھای" رفرميست نيز خود را برای پيوستن به اﯾن ائتـالف
شوم کاندﯾد کرده اند و برای اﯾنکه بتوانند حضور ننگين خود را در چنين ائتالفـی بـه آمرﯾکـا و ھـواداران آن تحميـل کننـد تـا اﯾـشان نيـز
از چپاول کارگران و دﯾگر زحمتکشان و قدرت سياسی احتمالی سھمی ببرند ،چون ھميشه ،مبـارزات کـارگری و دﯾگـر جنبـش ھـای
اجتماعی را وجه المصالحه قرار داده و با تبليغ تئوری ھای سازشکارانه و تقوﯾت عملـی جنـاح راسـت در جنبـش کـارگری ،وفـاداری و
قابليتِ خوش خدمتی خود را به اربابان سرماﯾه به اثبات برسانند .اما اگر قرار است که مبارزه ی مردم اﯾران و طبقه کارگر آن به نتيجـه
رسيده و ساختار دﯾکتاتوری طبقاتی را به نفع طبقه کارگر متحول ساخته و دمکراسـی مـستقيم تـوده ای را در شـوراھای کـارگری و
منطقه ای برقرار سازند ،چپ انقالبی باﯾد مبـارزه ای بـی وقفـه را عليـه راسـتگراﯾان ليـبرال و تئـوری ھـای سازشـکارانه ی ِ "چـپ"
رفرميست به پيش برده و چھره یِ سرماﯾه دارانه آنھا را در ميان کارگران و دﯾگر اقشار انقالبی افشاء کنند .و با طرد اﯾشان از تشکالت
کارگری و دﯾگر جنبش ھای اجتماعی ،مبارزات مردمی را به سمت تحوالتِ ساختاری قدرت و بنيادﯾن روابط سرماﯾه داری به پيش برند!
شراﯾط کنونی مبارزه طبقاتی و وظاﯾف چپ انقالبی
در اثر شکست سياست ھای نو ليبرالی سرماﯾه جھانی و افشای ماھيت ضد مردمی آن در چشم جھانيان ،در بسياری از کـشورھای
عقب نگاه داشته شده و "در حال توسعه)!(" جنبش ھای ِ اجتماعی به حرکت در آمده و پس از نزدﯾک به ربع قرن از خـواب زمـستانی
بيدار گشته اند .تحرکات جنبش ھای اجتماعی در آسيای جنوبی و مرکزی ،آمرﯾکـای التيـن ،و حتـا در قلـب کـشورھای غربـی چـون
فرانسه ،آلمان و آمرﯾکا ھمه دال بر بيداری مجدد جنبش ھای اجتماعی در سراسر جھان دارد .البته طبيعی است که اﯾن جنبش ھـا،
از لحاظ تنوع در موقعيت ھای اجتماعی و جغرافياﯾی ،در مراحل مختلف و اشکال متنوع ظاھر گردند و ھر ﯾک دارایِ مشخصاتِ وﯾژه ای
باشند  .اما آنچه در کليه یِ اﯾشان بصورت مشترک حضور داشته ،خصلت ضد سرماﯾه داری و ضد سياست ھای نوليبرالـی ِ "جھانـی
سازی" و "جنگ" است .
در اﯾران نيز شراﯾط عمومی بر ھمين منوال است .اما وﯾژگی شکل حاکميت سياسی و منافع طبقاتی قشرھای مختلف سرماﯾه داری
دولتی و خصوصی ،ھمراه با تضادھای طبقه حاکمه و سرماﯾه جھانی ،و مجادالت درونی ھيئت حاکمه ،شراﯾط بحرانی آن را به جاﯾـی
رسانده است که در آﯾنده ای نه چندان دور ،مردم نتوانند حکومت را تحمل کرده و حکومت نيز نتوانـد بـدون سـرکوب ھـای قھرآمـيز بـر
مسند قدرت باقی بماند .ھم اکنون نيز ما شاھد تحرکات خيابانی اقشار مختلف کارگری و جنبش ھـای اجتمـاعی بـوده کـه سـرکوب
قھرآميز حکومتی را به دنبال داشته است .اما آﯾا صرف آنکه شراﯾط انقالبی ظھور کند ،بدﯾن معنا است که طبقه کـارگر و دﯾگـر اقـشار
تحتِ استثمار و ستم ،از درون اﯾن مجادالت پيروزمندانه گذر کرده و به دمکراسی و آزادی خواھنـد رسـيد؟ مـسلماً تجربـه یِ تارﯾخـی
شکست انقالب  ۵٧و مسلط شدن ضد انقالب بر حاکميت آن دوران ،ما را از لغزش مجدد به روﯾاھای خوش باورانه بـاز مـی دارد .اﯾـن
درست است که سرماﯾه داری در اﯾران دوره ی بحرانی ِ سرنگونی را تجربه می کند ،که از ﯾکطرف منافع طبقـه حاکمـه و اميـال آن بـا
منافع سرماﯾه جھانی خواناﯾی نداشته و رقابت جناح ھای مختلف انحصارھای دولـتی و خصوصـی ،در ھـم و بـا ھـم ،آن را متالشـی
خواھد کرد .اما ،از طرف دﯾگر ،جناح ھای ليبرال دور از محافل قدرت و ثروت نيز به اﯾن شراﯾط واقف بوده و با اﯾجاد عملی ائتالف ھاﯾی
با ارتجاع غير حاکم ،و در ھماھنگی با سياست ھایِ سرماﯾه جھانی ،خود را در موضع تصرف قدرت سياسی قـرار داده انـد .و اﯾـن در
شراﯾطی است که جنبش کارگری و دﯾگر جنبش ھای اجتماعی در تفرق و عدم سازماندھی به سر می برند .و با در نظر گرفتن تئوری
ھای سازشکارانه یِ مسلط بر رھبریِ بخش کوچـک سـازمان ﯾافتـه یِ آن ،چـون کـانون صـنفی معلمـان و سـندﯾکای شـرکت واحـد
اتوبوسرانی و … آﯾنده ای نه چندان اميدوارانه ای را ترسيم ساخته است .درست در چنين زمـانی اسـت کـه انقالبيـون چـپ نـيز ،در
گسستگی کامل از ﯾکدﯾگر و در اقليت مطلق ِ سازمان ھا و نھاد ھایِ جنبش ھای اجتماعی به سر می برند .
پس ،اگر ما خواھان تغيير اﯾن شراﯾط ھستيم و اميدوارﯾم که بتوانيم با تالش خود توازن قوا را به سمت منافع طبقه کارگر و قـرار دادن
آن در موضع قدرت تغيير دھيم ،باﯾد به ضعف ھای خود چيره شده ،بـه گسـستگی صـفوف خـود پاﯾـان داده و در ارتبـاطی ارگانيـک بـا
نھادھای کارگری و دﯾگر جنبش ھای اجتماعی قرار گيرﯾم .مسلماً در اﯾن راه ،مانع اصلی موفقيت ما ،تئوری ھای سازشکارانه و موانع
نظری است که "چپ" رفرميست در مقابل رھبران اتحادﯾه ھای صنفی و محافل سياسی چپ قرار داده است ،اما ،متاسفانه در صفوف
چپ انقالبی نيز ما با توھماتِ چپگراﯾانه ای روبرو ھستيم که با نفی لزوم تنوع سازماندھی طبقاتی طبقه کـارگر و محکـوم کـردنِ ھـر
شکلی از مبارزه یِ صنفی و قانونی باعث جدا نگاه داشتن ما از توده ھای کارگری و دﯾگر اقشار تحت ستم گشته است .مواضع چـپ
روانه در مقابل "سندﯾکا ھا" و کانون ھای صنفی و تحرکات برابری طلبانه یِ زنان و حقـوق کودکـان و … کـه از طـرفِ رفقـای "لغـو کـار
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مزدی" و التقاطيون "چپ رادﯾکال" اتخاذ گشته است ،در مقطع کنونی ،خطری جدی بوده که باﯾد با دامن زدن به مباحث نظری ،سعی
در معالجه یِ اﯾن بيماری و بر طرف کردن عوارض آن نمود .البته باﯾد به خاطر داشت که ظھور و تداوم چنين نظراتی ناشی از شکست
ھاﯾی است که "چپ" رفرميست ،در طی دھه ھا به جنبش انقالبی وارد آورده است .لنين در قـسمت چھـارم مقالـه یِ "چـپ روی،
بيماری کودکانه یِ کمونيسم" به صراحت تجربه یِ کمونيست ھای روسيه را در اواﯾل قرن گذشته در چگونگی مبارزه با اﯾن عارضه طرح
نموده است .او معتقد است که بھترﯾن معالجه برای اﯾن بيماری ،پيشگيری از ظھور آن ،ﯾعنی مبارزه عليه تئوری ھای کمونيست ھای
راستگرا )"چپ" رفرميست( و جلوگيری از شکست ھاﯾی است که اﯾن تماﯾل سرماﯾه دارانه به جنبش کارگری تحميل می نماﯾد .امـا،
در حال حاضر ،و در شراﯾط حساس کنونی ،ما باﯾد تفاوت دﯾدگاه خود را از رفقای "چپگـرا" مـشخص سـازﯾم تـا باعـث گمراھـی مـردم
و سوء استفاده یِ "چپ" رفرميست نشوﯾم .به خصوص که در مجادالت اخير رفرميست ھا با "چپگراﯾان" ،اﯾشان پشت جنبش اصـيل
سندﯾکاﯾی پنھان گشته و ھر مبارزه ای را عليه نظرﯾاتِ سازشکارانه یِ "سندﯾکاليسم"  ،برابر با دشمنی عليه سندﯾکاھا و رھبران آن
می نماﯾانند.
چپ انقالبی و جنبش سندﯾکاﯾی
نيازی به تکرار و واھمه ای از اختالف نظر نيست اگر بگوئيم که ھنگام شکست انقالب  ۵٧و تسلط ضد انقالب بر ارکان حاکميت و قدرت
سياسی ،قرﯾب به  ١٧سال اعمال دﯾکتاتوری سياه مذھبی و قتل عام مبارزﯾن انقالبی و فعالين کارگری و انحـالل و انھـدام تـشکالت
مستقل کارگری و سازمان ھای چپ انقالبی ) با ھمکاری باالترﯾن رده ھای رھبری حزب توده و چرﯾک ھای اکثرﯾت(  ،جنبش کارگری –
سوسياليستی را متحمل چنان ضرباتی نمود که تار و پود آن را از ھم گسيخت .صحنه سياسی و مبـارزاتی خـالی گـشت و تمامـی
مواضـــع آن بـــه اشـــغال نھادھـــای وابـــسته بـــه حاکميـــت ارتجـــاعی ِ ســـرماﯾه داران انحـــصاری دولـــتی و خصوصـــی در آمـــد.
اما با پاﯾان ﯾافتن جنگ و مرگ رھبری کورﯾزماتيک ،و عدم تواناﯾی حکومتِ مذھبی به پاسخگوﯾی به انتظارات مردمی ،و افشای فساد
بيکران در دستگاه ھا و عناصر تشکيل دھنده اش ،باعث تقليل نفوذ روحانيون بر مردم و در ھم شکستن توھم "عدالت خواھی" آنـان
گشت  .فشارھای روزافزون زندگی بر ترس اﯾشان از سرکوب غلبه کرد و اعتراضات منفرد و خودبخودی آغاز گشت .بزرگترﯾن و معروف
ترﯾن تجلی اﯾن اعتراضات قيام خودبخودی اسالمشھر در سال  ١٣٧۴بود که ھم به مردم و ھم به حکومتيـان پاﯾـان دوران رکـود و آغـاز
دوران اعتالء را گوشزد کرد .طبقات محروم تداوم شراﯾط فقر و درماندگی را تحمل نداشتند و متوجه شدند که اگر سرنوشت خود را به
دست نگيرند ،اوضاع روز به روز بدتر خواھد شد.
حکومتيان نيز از اﯾن حقيقت آگاھی داشتند و متوجه تغيير روحيه در بخش تحتانی جامعه بودند .جناح ھای غير غالـب در حاکميـت کـه
برای سال ھا از مواضع کليدی به حاشيه رانده شده بودند ،موقعيت را برای بازگشت خود مناسب تشخيص داده و با حرکتی آکروباتيک
مواضع سياسی و چھره یِ اجتماعی خود را تغيير داده و با شعارھای اصالح طلبانه یِ به ظاھر ھمسو با خواسـت ھـای مردمـی وارد
صحنه شدند .اما در واقع به دنبال سوء استفاده از احساسات و توان مردم بعنوان اھرمی برای چانه زنی )فشار از پاﯾين و چانه زنی از
باال )بودند .با چنين تاکتيکی که در خالء آلترناتيوی جدی اتخاذ گشته بود ،آنھا توانستند بـه مـردم اميـدھای واھـی ِ " اصـالح پـذﯾری
حکومت" را از طرق پارلمانی و تحرکاتِ صرفاً قانونی القاء کننـد و اقـدام مـستقيم مردمـی را بـه کانـال ھـای زﯾـر کنـترل خـود ھداﯾـت
سازند  .بدﯾن ترتيب بود که واقعه یِ دوم خرداد  ١٣٧۶شکل گرفت و با جاﯾگزﯾنی توھم پوسـيده و فرسـوده یِ "عـدالت اسـالمی" بـا
روﯾاھایِ "اصالح پذﯾری" ،جنبش مردمی را به بيراھه کشاندند .مردم که در روﯾای "اصالح پذﯾری" فرو رفته بودند ،از اقدام ھای مستقيم
دست شسته و نتيجتاً از تشکل و سازماندھی خود باز مانده و چشم به باال بستند .اما حکومت استبداد مذھبی ارتجاعی تر از آن بود
که حتا تن به اصالحاتی ظاھری و محدود دھد .با شکست ھایِ پياپی تاکتيک پارلمانی و صرفاً قانونی ِاصالح طلبان ،عليرغم در تصرف
داشتن مواضع کليدی قدرت ،و تمکين به احکام رسمی و غير رسمی ولی فقيه و تابعيت از استبداد حکومت مطلقه ،تارﯾخ مصرف اﯾـن
توھم نيز سر آمد و به خصوص پس از شکست طرح دو گانه یِ رئيس جمھـور در پـاﯾيز و زمـستان  ،١٣٨٠روحيـه یِ "اقـدام مـستقيم
مردمی" مجدداً بر اذھان مردم مسلط گشت .اﯾن واقعيت را می توان در موضعگيری ھای جنبش دانـشجوﯾی کـه ھمـواره پيـشاپيش
دﯾگر اقشار مردمی ،نشانگر سمت و سوی آتی جنبش ھای اجتماعی است ،از  ١٨تير  ١٣٧٨به بعد و گسست از خط اصـالح طلـبی،
تعقيب کرد.
در ھمان سالھا بود که تحرکات سازماندھی کارگران در اشـکال متنـوع آغـاز گـشت .فعاليـت مجـدد "ھيئـت موسـسان سـندﯾکاھای
کارگری" در سال  ،٨١و بازسازی و تحرک مجدد "کانون ھای صنفی معلمان" در ھمان سال ،تشکيل "کميته پيگيری اﯾجاد تشکل ھـای
آزاد کارگری" در سال  ٨٣و اﯾجاد "کميته ھماھنگی برای اﯾجاد تشکل کارگری" در سـال  ،٨۴احيـاء "سـندﯾکای کـارگران شـرکت واحـد
اتوبوسرانی" در بھمن ماه ھمان سال و شکلگيری"اتحادﯾـه سراسـری کـارگران اخراجـی و بيکـار" در آذر مـاه  ٨۵و تاسـيس و احيـاء
تشکالتی دﯾگر در طی اﯾن سالھا ،از جمله "سندﯾکای فلز کاران …" " ،سندﯾکای کارگران نقـاش …" نتيجـه و محـصول ھميـن دوران و
شراﯾط جدﯾد مبارزه طبقاتی بوده اند که ھمچنان ادامه دارد .
در اﯾنجا باﯾد اعتراف کنيم که از ميان اﯾن تشکالت ،شکل سندﯾکاﯾی سازماندھی کارگران ،با وجـود کليـه نـواقص و کمبودھـای آن ،از
موفق ترﯾن نمونه ھا بوده و طبيعی است که اﯾنگونه باشد .شکل سندﯾکاﯾی در طول تارﯾخ مبارزه طبقاتی کارگران عليه سرماﯾه داری
ھمواره از ابتداﯾی ترﯾن اشکال سازمانی اﯾن طبقه بوده است .از ظھور مارکسيسم ،بمثابه یِ علم مبارزه طبقـاتی ،کليـه متفکـرﯾن و
رھبران کارگری از اھميت سندﯾکا گفته اند و برخورد علمی با اﯾن پدﯾده را گوشزد کرده اند .چرا که سندﯾکا حاصل مبارزات خودبخـودی
طبقه کارگر بوده است و تنھا شکلی از اشکال متنوع سازماندھی کارگران است که کليه ی اقشار کارگری را برای دفاع از حقوق حقـه
خود متحد می سازد .برای عضوﯾت در سندﯾکا ھيچ پيش شرط سياسی و اﯾدئولوژﯾک وجود نداشته و صرف کارگر بـودن کافيـست تـا
ھرکس بتواند در صفوف آن جای گيرد .و از آنجاﯾيکه منافع روزمره یِ کارگران را ھدف قرار داده ،پس لزوم پيوستن به آن نيازی به واسطه
ھای آموزشی نداشته و در آن کارگران با درجات مختلف آگاھی به دور ﯾکدﯾگر جمع می شوند .در سندﯾکا ھـا و اتحادﯾـه ھاسـت کـه
کارگران ﯾکدﯾگر را بمثابه ﯾک طبقه مشترک المنافع در مقابل کارفرما و حکومت حامی آن می ﯾابند و در طول مبارزات خود بـرای احقـاق
حقوق صنفی – سياسی شان از قبيل حق داشتن تشکالت مستقل کارگری ،حق اجتماعات ،حق اعتصاب و حق درﯾافت مزد بيشتر و
شراﯾط کار مناسب تر و … و در پيوند با فعالين با تجربه و آگاه کارگری ،آموزش ھای ابتداﯾی الزم جھت درک منافع کوتاه مدت و درازمدت
طبقــــاتی و شــــيوه ھــــای مختلــــف مبــــارزات قــــانونی و فــــرا قــــانونی ،مخفــــی و علــــنی و … را فــــرا مــــی گيرنــــد .
البته ھستند کسانيکه مبارزه ی طبقه کارگر و اشکال سازماندھی آن را منحصر به مبارزات صنفی و روزمره و کوتاه مدت کرده و شـيوه
ی مبارزه را به فعاليت ھای قانونی محدود می سازند .چرا که بعلت وﯾژه گی ھـایِ اﯾـن شـکل از اشـکال متنـوع سـازماندھی طبقـه
کارگر ،انواع و اقسام دﯾدگاه ھا و اﯾدئولوژی ھا در آن حضور دارند .ھمانطور که گفتيم تنھا شرط عـضو شـدن در سـندﯾکا ،کـارگر بـودن
است و کارگران نيز از مادر سوسياليست زاده نشده و در ابتدا تحت تأثير سيستم آموزشی ِ مسلط بر جامعه و باورھای متداول ،معموال ً
حامل نظرات سرماﯾه دارانه می باشند .پس در درون سندﯾکا ھا ،ﯾک فعال کارگری چپ انقالبی با انواع تفکرات غير کارگری روبرو بوده
و برای ھداﯾت چنين تشکالتی دائماً در حال مبارزه اﯾدئولوژﯾک با رھبران و اعضاء سازشکاری که به جایِ اعتماد و تکيه بر قدرت اتحاد و
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سازماندھی طبقه کارگر ،چشم به باال داشته و از منافع درازمدت خود و طبقه خـود غافلنـد ،مـی باشـد .البتـه سـرماﯾه داران نـيز بـا
گزﯾنش ،تطميع و تحميق چنين عناصری آنھا را در اختيار خود در آورده و عليه دﯾگر کارگران به کار می گيرند .امـا سـرماﯾه داران ھرگـز
قدرت خرﯾد کليه و ﯾا حتا اکثرﯾت کارگران متشکل در سندﯾکا ھا و اتحادﯾه ھا را نداشته و با مزدور سازی اندکی از اﯾشان ،اھداف خود را
پی می گيرند .پس وظيفه یِ عنصر انقالبی چپ در اﯾن نوع تشکالت تبليغ و تروﯾج سوسياليسم انقالبی و اھدافِ آن در جھت انتقـال
آگاھی طبقاتی و جذب آماده ترﯾن نيروھای کارگری به کميته ھای انقالبی محل کار و منطقه جغرافياﯾی و مبارزه ای بی امان با دﯾدگاه
"سندﯾکاليستی" )ﯾعنی دﯾدگاھی که سندﯾکا را تنھا شکل سازماندھی کارگری دانسته و فعاليت ھای آن را محدود به خواسته ھـای
صنفی و قانونی می سازد (.می باشد .عناصر چپ انقالبی فعال در درون سندﯾکاھا با اعتماد به توان و نيروی طبقاتی کارگران ھمواره
خواھان حفظ دمکراسی درونی آن بوده و روال دمکراتيک را در دخالت حداکثری اعضاء تبليغ و رعاﯾت می کنند .در درون چنين تشکلی
است که باﯾد کارگران بيآموزند که قدرت نه در رأس که باﯾد در منشاء آن باقی بماند .اﯾشان باﯾد بيآموزند که با انتخاب سخنگو و نماﯾنده
برای پيشبرد فعاليت ھای سندﯾکاﯾی ،ھيچ اختياری را از خود سلب نکرده و در ھر مقطعی که نماﯾندگان و سـخنگوﯾان را مناسـب بـا
مسئوليتی که به اﯾشان واگذار کرده اند نيافتند ،او را خلع کرده و دﯾگری را بر گزﯾنند .اما در عين حال ،عناصر آگـاه چـپ انقالبـی باﯾـد
ھمواره با تحليلی صحيح از شراﯾط عينی مبارزه طبقاتی و محدودﯾت ھای شکل سندﯾکاﯾی ،خود و کارگران آگاه و آمـاده را محـدود بـه
چنين تشکيالتی نکرده و با سازماندھی اﯾشان در کميته ھای سياسی – سوسياليستی و ارتقاء سطح مبارزاتی ،بـه غنـای ھـر چـه
بيشتر فعاليت ھای سندﯾکاﯾی بيافزاﯾند .اﯾن کميته ھا در حقيقت به معنای تشکيل فراکسيون ھای چپ انقالبی در درون سندﯾکا ھـا
عمل کرده و با حرکتی ﯾکپارچه سعی در تاثير گذاری در تصميمات روزمره و درازمدت سـندﯾکا خواھنـد داشـت .البتـه نقـش و وظاﯾـف
دﯾگری خارج از سندﯾکا و در قبال اشکال دﯾگر سازمانی نيز بر دوش اﯾن کميته ھا ھست که از حوصله یِ بحث اﯾن بخش خارج است .
سندﯾکاليسم و چپ انقالبی
پس می بينيم که برای ما شکل سندﯾکاﯾی مبارزه از آنجا که منشاء و نقطه یِ آغازﯾن سازماندھی طبقه کارگر است تا چه اندازه
اھميت دارد .در برخورد با نقش سندﯾکاھا و دﯾگر نھادھای صنفی ،ما با دو انحراف اساسی روبرو ھستيم که اگر چه از زواﯾای متفاوت
و با بھانه ھای متضاد به نقش و عملکرد سندﯾکا ھا نگاه کرده و برای نيروھای سوسياليست فعال در آن وظاﯾف متفاوتی را طرح می
کنند ،اما در واقع ھر دو به ﯾک نتيجه مشترک ،ﯾعنی گسست از اﯾجاد روابط متقابل انقالبی بين سندﯾکا و فعالين سوسياليست ،می
رسند .در باال گفتيم که دﯾدگاه سرماﯾه دارانه )بورژواﯾی( و سازشکاری که از نيرو و توان مبارزات انقالبی طبقه کارگر در ھراس است و
ھمواره خواھان کنترل و محدود ساختن آن در چارچوب تنگِ منافع صنفی می باشد را "سندﯾکاليسم" می ناميم .متاسفانه با رجوع به
فعاليت ھای سندﯾکاھا و کانون ھای صنفی در انواع جنبش ھای کنونی موجود در اﯾران متوجه می شوﯾم که اﯾن طرز تفکر ھم اﯾنک
دست باال را داشته و رھبران صنفی را تحت تاثير خود قرار داده است .اﯾن دﯾدگاه به بھانه ھای مختلف و تحت تأثير مستقيم تبليغاتی
و تھدﯾدھای حکومتی منکر ماھيت سياسی مبارزات طبقاتی کارگران بوده و بين خواسته ھای صنفی و سياسی اﯾشان دﯾوار چين می
کشد .مثال ً اگر به جمعبندی ِ آقای بھمن فاتحی از فعالين جنبش معلمان اﯾران رجوع کنيم ،می بينيم که اﯾشان مسئله را اﯾنگونه
توضيح می دھد" :اول اﯾنکه وقتی از کانون صنفی صحبت ميکنيم در واقع دو گراﯾش ﯾا خط اصلی که در کانونھا وجود دارد راباﯾد مد
نظرداشت که تبلورش را در سياستھای اتخاذ شده شورای ھماھنگی} فرھنگيان  -ن }می بينيم  .ﯾکی خطی که خواسته ھای
اکثرﯾت معلمان را در نظر دارد و بدنبال تحقق اﯾن خواسته ھاست .و ﯾکی ھم گراﯾش قانون گرا،که بدنبال پھلوانی در ميان جناحھای
حکومت ميگردد تا بخشی از خواسته ھای محدود معلمان را متحقق کند .اﯾنجا منظور من عمدتا اﯾن گراﯾش در شورای ھماھنگی
است که متاسفانه در اﯾن دور اعتراضات غالب بود … ﯾک گروه با اﯾن دليل که تمام حقمان را که نميدھند ،پس خواسته ھاﯾمان راچنان
محدود کنيم تا حکومت آنھارا بپذﯾرد ،گروه دﯾگربعد از  ٢٨سال تحمل فقر و محروميت از ابتداﯾی ترﯾن حقوق انسانی خود ،دﯾگر حاضر به
کوتاه آمدن و به کم قانع بودن نيست و تمام حقش را ميخواھد .ھمين تفاوت عمال بين خواسته ھا و حتی شکل اعتراض اﯾن دو گروه
تفاوت زﯾادی بوجود مياورد … .واقعيت اﯾن است که اﯾن خط و سياست جرﯾانی است که عالرغم ھر نيت و سابقه ای که داشته باشد
برای رسيدن به خواسته ھاﯾش ،به بخشی از حکومت چشم اميد دارد .چيزی که توده معلم در ھمان ابتدا با شعار " ٢٨سال گذشته،
عدالت کجا رفته" آنرا رد کردند .اﯾن جرﯾان قدرت اعتراضی معلمان را بعنوان عامل فشار جھت متقاعد کردن حکومت برای رسيدگی به
خواسته ھای آنھا در نظر ميگيرد و نه آن نيروی تعيين کننده ای که ميتواند اھداف مبارزه را متحقق کند .به ھمين علت از اﯾن قدرت
بشکل قطره چکانی استفاده ميکند .بيش از آنکه بفکر بميدان کشاندن معلمان برای پيگيری خواسته ھاﯾشان باشد ،نگران خارج شدن
اعتراضات از کنترل خود و انجام حرکات "خشونت آميز !! "و طرح خواسته ھای سياسی از سوی معلمان است… .فقط کافی است اﯾن
اظھارات و تصورات را با خواست معلمانی که با وجود بگير و ببند و فشارھای مختلف خواھان ادامه مبارزه تا به آخر ھستند را با ھم
مقاﯾسه کرد ،تا اختالف اﯾن دو موضعگيری را متوجه شد .بين تفکر و سياستی که بدون ھيچ توھمی به مبارزه ،کل خواسته ھای
معلمان را درنظر دارد اما مجبور است ملزومات مبارزه علنی را رعاﯾت کند ،با تفکری که ميخواھد اعتراضات معلمان را به دنبالچه درگيری
جناحھای حکومت تبدﯾل کند و ظاھرا مبارزه را از اﯾن کانالھا پيش ببرد ،تفاوت زﯾادی وجود دارد که مردم آن را بخوبی تشخيص
ميدھند … .ظاھرا شکست دوم خرداد درست زمانی که دولت و مجلس را در دست داشت اﯾنھا را به عقيم بودن خط اصالحات متقاعد
نکرده .ھر کس مجاز است در خلوت خود به ھر روﯾاﯾی باور داشته باشد .اما خواستھای مليونھا معلم معترض و خانوادھھای آنھا که
برای رسيدن به ابتداﯾی ترﯾن حقوق خود سالھاست متحمل بيشترﯾن فشارھا شده اند را نميتوان به برآورده شدن اﯾن روﯾاھا منوط کرد.
اﯾن خط قبال درجامعه امتحان خود را پس داده  .اکثرﯾت معلمان توھمی به اﯾن سياستھا ندارند .بنظرم معلمان اﯾن خط را تشخيص داده
اند و فاصله گرفتن آنھا ازکانون به ھمين دليل است… ".و سپس در مقابل سوأل مستقيم –" نظر شما در مورد ادعای رھبری کانون که
مبارزات معلمان را صرفاً صنفی اعالم می کرد چيست؟" می گوﯾد" :اﯾن ادعاﯾی ست برای محدود کردن اعتراضات معلمان که بجز خود
حکومت  ،رھبری کانون ھم خيلی روی آن تاکيد داشت .درعين اﯾنکه ھم حکومت و ھم معلمان ميدانند اﯾن واقعيت ندارد .وقتی
مسئوالن بد حجابی را ھم مسئله سياسی و مخالفت با حکومت قلمداد ميکنند ،مبارزه ﯾک ميليون معلم عليه تبعيض را کامال صنفی
اعالم کردن از ھيچکس نميتوان پذﯾرفت .ھدف چنين ادعاﯾی محدود کردن خواسته ھای معلمان حتی در زمينه ھای مطالبات صنفی
است .اﯾنھا اول خواست صنفی را به خواست افزاﯾش حقوقھا تقليل ميدھند و بعد تحقق اﯾن خواست را به اجرای نظام ھماھنگ منوط
ميکنند .به اﯾن ترتيب ھرخواستی بجز اﯾن سياسی تلقی ميشود .خواست سياسی داشتن ھم ميدانيم در اﯾن مملکت چه عواقبی
دارد .به اﯾن ترتيب کسی جراُت اعالم خواسته ھای دﯾگر را نميکند .ممکن است خود کانون متوجه اﯾن وجه موضوع نباشد اما از طرف
حکومت مطمئنن بطور آگاھانه خواسته ھای معلمان " صنفی" وانمود ميشود تا با زدن اتھام سياسی به رھبران و چھره ھای شناخته
شده ،سرکوب اعتراضات را مشروع جلوه دھد .من ھم می پذﯾرم معلمھا در وھله اول خواسته ھای صنفی دارند .اما ھرکس که دو
روز در اﯾن مملکت زندگی کرده باشد ميداند که اوال خواست افزاﯾش حقوقھا تنھا بخشی از خواسته ھای ماست .نظام ھماھنگ
طرحی است که تا کنون ھيچ دولتی قادر به اجرای آن نبوده اگر ھم اجرا ميشد بخش ناچيزی از اﯾن خواست را بر آورده ميکرد و نه کل
آن مطالباتی که ما براﯾش مبارزه می کنيم .خواست اجرای اﯾن طرح ،ﯾعنی بدنبال نخود سياه فرستادن معلمان .دوما ھر خواستی چه
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سياسی و چه صنفی بال فاصله با سرکوب پاسخ ميگيرد و عالرغم ميل ما سياسی ميشود .راه مقابله با اﯾن سياسـت حکومـت اﯾـن
نيست که ما ھم خواسته ھاﯾمان را درھمان چارچوبی که حکومت ميخواھد محـدود کنيـم .اگراعـتراض مابـه زنـدگی زﯾـر خـط فقـر و
نداشتن آزادی خواسته ھاﯾی سياسی ھستند باﯾد گفت بله ما خواسـته سياسـی دارﯾـم ،تـا ھميـن حربـه بـرای سـرکوب را ھـم از
دستشان بگيرﯾم" ).مصاحبه با ساﯾت سالم دمکرات(
اگر با دقت به اظھارات اﯾن معلم مبارز توجه کرده باشيم ،جنبه ھای مختلف محدودﯾتھاﯾی که "سندﯾکاليسم" به جنبـش طبقـه کارگـر
تحميل می کند را خواھيم شناخت .اصوال ً بحث بر سر آن نيست که آﯾا در مقطعی کارگران ﯾک سـندﯾکا صـرفاً خواسـته ھـای صـنفی
داشته باشند .اﯾنکه خواسته ی کارگران در مقطع معينی چيست را باﯾد دمکراسی درونی سندﯾکا و ﯾا اتحادﯾه مشخص سـازد .پـس
بحث بيشتر اﯾنست که "سندﯾکاليسم" بر مبنای دﯾدگاه سرماﯾه دارانه ی "نماﯾندگی" ،از خواسته ھای واقعی توده ھای کارگر فاصـله
گرفته و تنھا خواسته ھاﯾی را مطرح می کند که قابل قبول و تحمل حکومت ھا باشد .در اﯾنجاست که ما می گـوﯾيم ﯾـک عنـصر چـپ
انقالبی ھمواره به دمکراسی درونی سندﯾکا تکيه داشته و به تصميمات اتخاذ شده از طرف بدنه ی سندﯾکا احـترام مـی گـذارد .اﯾـن
بدﯾن معنا نيست که لزوما با اﯾن تصميم ھا ھمنظر باشد ،بلکه منظور ما اﯾنست که باﯾد به اعضاء سندﯾکا نشان دھد که قدرت تـصميم
گيری باﯾد در منشاء باشد و نه در نھاد "نماﯾندگی" و ﯾا "سخنگوﯾی"! دوم اﯾنکه ،سندﯾکاليسم بـا ادعـای "سياسـی نبـودن" مبـارزات
صنفی و محدود ساختن خواسته ھای کارگران به خواسته ھای قابل تحمل حکومت  ،در عمل سياسـت ھـای اصـالح طلبانـه را پيـاده
کرده و مبارزات سندﯾکا را به دنبالچه ی رقابت جناح ھای حکومت سرماﯾه داری تبدﯾل می کند .پـس "سندﯾکاليـسم" دﯾـدگاھی ضـد
سندﯾکاﯾی و ضد کارگری است .حتا اگر ھمچون کانون صنفی معلمان اﯾران ،نماﯾندگان آن با حسن نيـت بـه آن گـردن نھـاده باشـند و
حاضر به پذﯾرش زندان و سرکوب باشند.

ھمين نکات را آقای محمد اشرفی ﯾکی از فعالين شاخص کارگری از "کميته پيگيری اﯾجاد تشکل ھای آزاد کارگری" در مورد نيروھای برگزار کننده ی
مراسم اول ماه مه امسال مطرح می سازد .دقت کنيد " :با توجه به اينكه راست وابسته }وابستگان به حکومت -خانه کارگر و …-ن{ تالش مي كند
بخش راست مستقل }سندﯾکاليست ھا – ن{ را با خود ھمراه كند و در ھمين مقوله راست مستقل نيز آگاھانه اين مسير را تعقيب مي كند  ،در اين
حالت وظيفه چپ در جنبش كارگري انجام كار فرھنگي و آگاھي رساني به بدنه راست مستقل است .كه اگر انـدكي كوتـاھي شـود بـا توجـه بـه
اعتباري كه طي دوسال اخير راست مستقل بر مبناي اعتراضات درست خود بدست آورده است مي تواند بـسياري از كـارگران را تحـت لـواي صـنف
گرايـــــــي و قـــــــانون گرايـــــــي بـــــــه دامـــــــن راســـــــت وابـــــــسته كـــــــشانده جنبـــــــش را دچـــــــار ركـــــــود كنـــــــد.
ھم گرايي ميان راست وابسته و راست مستقل ضمن اينكه باعث مي شود راست مستقل  ،استقالل خود را از دست بدھد در ھمين حال انحـراف
وحـــشت نـــاكي را بـــه جنبـــش تحميـــل خواھـــد كـــرد .مـــسلماً در ســـال  ٨۶تكليـــف ميـــان ايـــن ســـه بخـــش روشـــنتر خواھـــد شـــد.
مذاكرات صورت گرفته ميان فعالين چپ با بخش ھاي مختلف راست مستقل نشان داد كه سياست راست مستقل دقيـق و آگاھانـه در جھـت ھـم
گرايي با راست وابسته است  .سياست امتياز گيري و الس زدن با ليبراليسم اين تز را تقويت مي كند .ھرچند كه راست وابسته ھنوز امتيـازي جـز
چراغ سبز ،نداده است اما زمينه ھاي نزديكي با توجه به الس زدن با بخشھاي ليبراليسم از جمله كروبي و دارو دسته اش و ملي مـذھبي ھـا و…
نزديك شدن اين دو بخش را نشان مي دھد .عوامل سرمايه داري مانند كروبي و احزاب روزنامه اي مانند اعتماد ملي براي فريب و بدست آوردن راي
كارگران فعاليت خود را صد چندان كرده اند ،افشاي چنين نقشه اي در بعد نظري و عملي در سطح بدنه جنبش كارگري به سـرعت و بـا ھجمـه ي
وسيع وظيفه و رسالت تاريخي راديكاليزم كارگري است ،كه اگر كوتاھي شود جنبش كارگري يك دوره ي ديگر به حاشيه رانده خواھد شد.ائتالف ھاي
سال گذشته نشان داد راست مستقل به پشتيباني چراغ سبز ھا و وعده وعيـد ھـاي ليبراليـسم تـالش كـرده بـه ھـر طريـق ممكـن از ائتـالف بـا
راديكـاليزم و چــپ كــارگريِ بــا نــام و نــشان دوري كننــد تــا بــراي دوســتان جديـد شـان ثابــت كننــد كــه ھمانھــاﯾي ھــستند كــه آنھـا الزم دارنــد.
امروز راست مستقل به دليل عدم شركت در قدرت كه نتيجه افتراق ميان او و راست وابسته است تن به مبارزه مثبت داده است  ،پس از مـذاكره و
ھم گرايي دو بخش راست مرز ميان آنھا كم رنگ شده و مبارزه راديكال و حركتھاي مستقل آن به سمت صفر ميل خواھد كرد .راست راديكالِ ديـروز
كه بخش عمده كمك ھاي دريافتي خود را به صورت ھاي مختلف از چپ دريافت كرده است ،در سكانس بعدي مقابل چپ ھمراه با ليبراليسم و راست
وابسته صف آراﯾي خواھد كرد .در واقع با شروع مذاكرات اعالم نشده با ليبراليسم و راست وابسته اين مسير شروع شـده اسـت  .مـيزان تـوان و
آمـــادگي بالفعـــل و ســـپس بـــالقوه راديكـــاليزم كـــارگري مـــي توانـــد تعييـــن يـــا عـــدم تعييـــن جھـــت مـــسير آينـــده را رقـــم بزنـــد.
به دليل تحت فشار بودن جنبش كارگري و عدم توازن قوا  ،ھرگونه مذاكره و در ھرسطحي ميان كارگران با عوامل سرمايه داري و كارفرمايي منجر به
شكست جنبش كارگري خواھد شد .ما از دوستان خود مي خواھيم تن به مذاكره با دشمنان طبقه كارگر ندھنـد  ،كـه از نظـر مـا چنيـن مذاكراتـي
سازش و مماشات است .يا اگر بنا به دالﯾل ساختار فكري ،مذاكره را الزم مي دانند ،حداقل براي کسب آگاھي الزم  ،حضور كارگران و خبر نگاران را در
جلسه مذاكره  ،شرط قبول مذاكره قراردھند .تا مذاكره ي فوق در حضور جمع و رو به جنبش كارگري صورت بگيرد .قبول نكردن اين پيـشنھاد نـشان
دھنده طرح سازش و مماشات خواھد بود) ".گزارش تحليلی محمد اشرفی از اول ماه مه :جنبش كارگري رو به رشد(

پس می بينيم که مشکل اساسی "سندﯾکاليسم" در ماھيت ضد کارگری آن بوده که راه حل ھای سرماﯾه دارانه را در مقابـل جنبـش
کارگری گذاشته و بر خالف خواسته ی کارگران که با اعتماد به نيروی خود خواھان مبارزه تا پيروزی ھستند ،راه سازش و مماشـات بـا
سرماﯾه داری را برگزﯾده و جنبش کارگری را به شکست می کشاند .ھمچنين نکته ی دﯾگری که از گفته ھای ھر دو نفر از اﯾن فعاالن
کارگری در می ﯾابيم نفوذ گسترده ای است که "سندﯾکاليسم" بر جنبش کارگری دارد .اﯾنجاست که وظيفه ی چپ انقالبی در شرکت
در تشکيالت سندﯾکاﯾی و برقراری ارتباط متقابل با بدنه ی کارگری آنھا ،دو چندان برجسته می شود .با عدم اﯾجاد پيوندی متقابـل بـا
پاﯾه ھای کارگری متشکل در سندﯾکاھا و اتحادﯾه ھا و انجمن ھا و کانون ھا و اصوال ً ھر جاﯾی که بدنه طبقه کارگر و توده ھای متشکل
در جنبش ھای اجتماعی در آن حضور دارند ،عمال ً ما ميدان را بدون مبارزه به رقيب بورژوا واگذار کرده اﯾـم .مـا باﯾـد در ميـان مـردم بـه
افشاگری گسترده عليه اﯾـدئولوژی ليبراليـسم و سندﯾکاليـسم بورژواﯾـی بـپردازﯾم و ماھيـت ارتجـاعی و حکومـتی آن را بـه اﯾـشان
بنماﯾانيم  .به خصوص امسال که سالی انتخاباتی است و جناح ھای مختلف حکومتی برای پيروزی در آن وعده و وعيدھای فراوانی به
سردمداران سندﯾکاليست و چپ ھای رفرميست خيانـت پيـشه و حـامی راسـتگراﯾان سـندﯾکاﯾی خواھنـد داد و در صـورت موفقيـت
قشرھای کارگری و بدنه جنبش ھای اجتماعی را از مبارزات انقالبی روﯾگردان خواھند کرد .
امسال ،سالی بسيار حساس برای چپ ھای انقالبی است .امسال سالی است که ما باﯾد بـدون وقفـه سياسـت عـدم دخالـت در
مبارزات انتخاباتی جناح ھای حکومتی )سياست تحرﯾم انتخابات( را به ميان مردم و به خصوص اقشار کارگری برده و در عوض ،دخالت
حداکثری و مستقيم توده ای را تبليغ کنيم .ما باﯾد در اﯾن روند و برای کسب موفقيت در آن صفوف خود را فشرده تر ساخته و بـر سـر
اتخاذ استراتژی و تاکتيک انقالبی برای جلوگيری از جذب توده ھای کارگری به کانال ھای بورژواﯾی سياست ،متحد شوﯾم.
پاﯾان بخش اول
ادامه دارد ....
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