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ﯾکی از پرسش ھای اساسی در رابطه با طرح شعار » جمھوری دموکراتيک شورائی اﯾـران «
اﯾن است که چرا با وجودی که جامعﮥ اﯾران سرماﯾه داری است ،امـا انقـالب پيـشاروی اﯾـن کـشور
سوسياليستی نيست؟ پيش از پاسخ به اﯾن پرسش ،باﯾد کمـی دربـارۀ تئـوری دوران گـذار از نظـر
سوسياليسم علمی سخن گفت:
دوران گذار از نظر سوسياليسم علمی ،که مارکس آن را با مفھوم تداوم انقـالب آغـاز کـرد،
بدﯾن معنی است که پرولتارﯾا در دوران انقالب اجتماعی که به جامعﮥ کمونيستی ،ﯾعنی به جامعﮥ
بی طبقات ،جامعﮥ بدون دولت و سياست منتھی خواھد شد از دوره ھای انقالب ھای سياسـی و
انقالب ھای اجتماعی که مجموعاً دوران انقالب اجتماعی را به وجود مـی آورنـد گـذر خواھـد کـرد.
روشن است که اﯾن دوران با انقالبی سياسی آغاز خواھد شد که در آن طبقﮥ کارگر قدرت سياسی
را به دست می گيرد و با در دست داشتن ابزار قدرت سياسی جامعه را بـسوی انقـالب اجتماعـی
ھداﯾت می نماﯾد
پس تئوری دوران گذار به دو انقالب ،ﯾکی انقالب سياسی و دﯾگری انقالب اجتماعی باور دارد.
تئوری گذار اﯾن دو انقالب را دو چيز مختلف با دو تعرﯾف متفاوت می شناسد ،که در پيوند درونـی بـا
ھم اند ،و بدون ھم نه قابل فھمند و نه قابل به عمل درآمدن .از نظر اﯾن تئـوری ،انقـالب اجتماعـی
پرولتارﯾا ،به معنی تغيير شالودۀ اقتصادی جامعﮥ سرماﯾه داری ﯾا به عبارت دﯾگـر تغيـير مناسـبات ﯾـا
روابط توليدی سرماﯾه داری به شيوۀ توليدی سوسياليستی و در مرحلﮥ باالتر به جامعﮥ کمونيستی
است  .انقالب سياسی پرولتارﯾا ،ﯾا به اختصار انقالب کارگری ،انقالبی است کـه طبقـﮥ کـارگر بـا آن
قدرت سياسی بورژوازی و زمينداران را در ھم می شکند و به اتفاق سـاﯾر تـوده ھـای مـردم ﯾـا بـه
تنھائی قدرت سياسی را به دست می گيرد .مراحل بعدی انقالب و سرعتی که انقالب می تواند در
تغيير شالوده ھای اقتصادی اﯾجاد کند کامال به اﯾن بستگی دارد ،که آﯾا طبقـﮥ کـارگر بـه تنھـائی و
راساً قدرت سياسی را به دست می گيرد ،ﯾا اﯾن کار به اتفاق ساﯾر توده ھای مردم انجام می شود.
اﯾن درست ھمان چيزی است که به ھمﮥ مباحث انقالب در دستور امروز اﯾران و رونـدی کـه مبـارزۀ
طبقاتی کارگران اﯾران باﯾد طی کند پاسخ می دھد .پيوند انقالب سياسی و انقـالب اجتمـاعی ،در
تئوری دوران گذار ،اوال به اﯾن معنی است که ھيچ انقالب سياسی ای ،بدون انقالب اجتماعی ای که
به طور کلی ﯾا جزئی ،شالودۀ اقتصادی جامعه را تغيير دھد ،پاﯾدار نمی ماند ،و ثانياً به اﯾن معناست
که تا ھنگام محو طبقات ،انقالب سياسی از دستور ِ انقالب اجتماعی پرولتارﯾـا ،خـارج نمـی شـود.
درست از اﯾن دﯾدگاه است که مارکس در پاﯾان کتاب فقر فلسفه ،می نوﯾسد:
» نگوئيد که جنبش اجتماعی نافی جنبش سياسی است .ھرگز جنبش سياسی ای که در ھمـان
حال اجتماعی نباشد وجود ندارد.
تنھا در آن نظمی از امور و اشيا که طبقات و تضاد طبقاتی وجود نداشته باشـند تحـوالت اجتماعـی
دﯾگر انقالبات سياسی نيستند .تا آن زمان ،در آستانﮥ ھر تغيير ِ شکل ِ عمومی جامعه ،آخرﯾن کـالم
دانش اجتماعی ھمواره چنين خواھد بود " :مبارزه ﯾا مرگ ،پيکار خونين ﯾا نابودی .مسأله ناگزﯾر چنين
مطرح می شود"«.
در جنبش کارگری ،جرﯾانھائی وجود دارند که به تئوری دوران گذار اعتقاد ندارند و فکر مـی کننـد
انقالب سياسی و انقالب اجتماعی فرقی با ھم ندارند .آنھا می گوﯾند انقالب باﯾـد جامعـﮥ سـرماﯾه
داری را با تغيير بنيادھای اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی ،فرھنگی ،علمی ،اﯾـدئولوژﯾکی ،فلـسفی،
دﯾنی و غيره ،ﯾکباره ،در ﯾک ضرب ،به جامعﮥ اشتراکی تبدﯾل کند ،و دولت ،حتی دولت کارگری را در
ھمان ابتدای انقالب ،به زباله دان تارﯾخ بسپارد .اﯾن دﯾدگاه آنارشيستی است و فرق نمی کند که آن
را از زبان آنارشيست ھا بشنوﯾم ﯾا کسانی که خود را مارکسيست می نامند .برای اﯾن به اصـطالح
مارکسيست ھا به قول لنين تفاوتی بين برنامﮥ حداقل و حداکثر وجود ندارد .آنان بـه ظـاھر مخالـف
برنامﮥ حداقل ﯾا برنامﮥ عمل پرولتارﯾا در انقالب ِ سياسی ِ در دستور روز ِ کشورشان اند .آنان با دﯾدی
تروتسکيستی ﯾا شبه تروتسکيستی به طور کلی با انقالب دموکراتيک نوﯾن که انقالبی سياسی به
رھبری پرولتارﯾا است و در اﯾن انقالب طبقﮥ کارگر با در دست داشتن اھرم قدرت سياسـی در رأس
ھمﮥ اقدامات خود نخست به دموکراتيزه کردن اقتصاد کشور به نفع توده ھـای مـردم مـی پـردازد و
سپس از طرﯾق قدرت سياسی ِ مستحکم شدۀ پرولتارﯾا و براساس مبنا قرار دادن دموکراتيزه شدن
اقتصاد ،مسائل اجتماعی و فرھنگ کشور ،تغيير شيوه ھای توليد موجود در جامعه را به شيوۀ توليد
سوسياليستی آغاز می کند ،مخالفند .آنان نه تنھا مفاھيم انقالب سوسياليستی به مثابـﮥ انقـالب
سياسی و انقالب سوسياليستی به مثابﮥ انقالب اجتماعی  -که ھمان تغيير روابـط توليـد سـرماﯾه
داری به شيوۀ توليد سوسياليستی است – را با ھم قاطی می کنند و عوضی می گيرند ،بلکه در
دﯾدگاه شان سوسياليسم چيزی جز ھمان مضمون اقداماتی که برای دموکراتيزه کردن اقتصاد کشور
به عنوان پيش شرط گسترش مبارزۀ طبقاتی به انگيزۀ مستقر کـردن شـيوۀ توليـد سوسياليـستی
الزمند ،نيست .به عنوان مثال آنان مجموعﮥ ملی کردن ھا در زمينﮥ اقتصاد را که از نظر ما نه شـرط،
بلکــه تنھــا پيــش شــرط مبــارزه بــرای اســتقرار روابــط توليــد سوسياليــستی اســت ،شــيوۀ توليــد
سوسياليستی می نامند.
رفرميستھا با اﯾنکه ظاھراً با تئـوری دوران گـذار مخـالفتی ندارنـد ،امـا نـه تنھـا آن را در تحليـل
مشخص از شرائط مشخص بکار نمی برند ،بلکه حتی در مبارزۀ طبقاتی چنان تقليل گرا ھستند که
در عمل ،تئوری دوران گذار را نفی می کنند و از اھداف ِ انقالب پيـشاروی مبـارزۀ طبقـاتی موجـود،
عقب نشينی می کنند.
پيروان خط آنارشيستی در درون جنبش طبقﮥ کارگر )به وﯾژه در درون جنبش سياسی اﯾن طبقه(،
که اکثرشان خود را مارکسيست می دانند به قول لنين به خاطر سودا زدگی ھـای خـرده بورژوائـی
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خود ﯾعنی به خاطر ھيجان زدگی در برابر حوادث کوچک که آنھا را بسيار بزرگ و گاه پاﯾان کار قدرت دولتی مستقر و حتی سرماﯾه داری می بينند ،به
خاطر ناشکيبائی در مبارزۀ طبقاتی و به خاطر دﯾوانگی ھای سياسی خود از جمله ماجراجوئی ھای سياسی ،مانند رفرميـستھا ،کـه سـودا زدگـی
شان در گيجی ،مجذوب شدن و شيفتگی سياسی نسبت به تغييرات بـی اھميـت و اغلـب برگـشت پـذﯾر بـروز مـی کنـد ،در مـسائل تـاکتيکی و
استراتژﯾکی خصلت ھائی اپورتونيستی از خود متجلی می سازند ،به طور واقعی قادر به درک تئوری دوران گذار نيستند!
تئوری دوران گذار به مثابﮥ تئوری عام انقالب اجتماعی پرولتارﯾا ،که به بررسی انقالب سياسی و انقالب اجتماعی و روابط متقابل اﯾن دو انقالب با
ﯾکدﯾگر می پردازد ﯾک تئوری بسط ﯾافته است که ورود به جزئيات آن ،ما را از بحث حاضر دور می کند ،بنابراﯾن به ھمين خطوط کلی ای که دربارۀ اﯾن
تئوری گفتيم ،اکتفا می کنيم ،و به اﯾن می پردازﯾم که چرا جمھوری دموکراتيک شورائی باﯾد شعار محوری انقالب اﯾران باشد.
در اﯾنجا نخست ،محوری ترﯾن انتقادی را که به » جمھموری دموکراتيک شورائی « ،به عنوان نماد انقالب پيشاروی اﯾران و ساخت سياسـی آن
شده ،به طور خالصه بيان می کنيم و بعد اﯾن انتقاد را بررسی می کنيم .در واقع نقد اصلی منقدان اﯾن شعار اﯾن است که :ھمه قبول دارند اﯾران ﯾک
جامعﮥ سرماﯾه داری است .تضاد اساسی جامعﮥ سرماﯾه داری تضاد بين نيروھای مولد سرماﯾه داری و روابط توليدی متناظر با شيوۀ توليـد سـرماﯾه
داری است  .اﯾن تضاد در شکل اجتماعی اش به صورت تضاد بين طبقﮥ کارگر و طبقﮥ بورژوا خود را نشان می دھـد .قـدرت سياسـی ھـم در دسـت
بورژوازی است .در نتيجه مرحلﮥ انقالب در اﯾران سوسياليستی است و انقالب در دستورش ھم نمی تواند چيزی جز انقالب سوسياليـستی باشـد.
پس با اﯾن اوصاف ،مرحلﮥ انقالب در اﯾران مرحلﮥ دموکراتيک نيست و طرح شعار جمھوری دموکراتيک شورائی در تناقض با درﯾافتھای بـاال و بنابراﯾـن
نادرست است.
نخستين اشتباھی که در اﯾن انتقاد وجود دارد در تقابل قرار دادن دو شکل از انقالب سياسی پرولتارﯾا به عنوان دو انقالب اجتمـاعی متفـاوت در
برابر ﯾکدﯾگر است .ﯾکی از اﯾن دو شکل عبارت است از انقالب دموکراتيک نوﯾن به رھبری طبقﮥ کارگر ،که در راه اسـتقرار سوسياليـسم بـا ﯾـا بـدون
انقالب سياسی ِ دﯾگر ،گام برمی دارد ،تا تغيير روابط توليدی سرماﯾه داری به روابط توليدی سوسياليستی را پس از حل بازمانده ھای پيشاسرماﯾه
داری ،که شيوۀ توليد مسلط سرماﯾه داری قادر به حل آنھا نبود ،به سرانجام برساند .شکل دﯾگر ،آن نوع از انقالب سياسی پرولتارﯾا است که در آن
طبقﮥ کارگر به تنھائی قدرت سياسی را به دست می گيرد و بی درنگ تغيير شيوۀ توليد سرماﯾه داری به شيوۀ توليد سوسياليستی را در دستور کار
خود قرار می دھد .اﯾنکه آﯾا پس از انقالب دموکراتيک نوﯾن ،باز ھم در اﯾران ،انقالب سياسی پرولتارﯾا صورت خواھد گرفت ﯾا نه ،به اﯾن بستگی خواھد
داشت که آﯾا در آن زمان قدرت سياسی در دست طبقﮥ کارگر خواھد بود ﯾا نه .تا زمانی که قدرت سياسی در دست طبقﮥ کارگر باقی بمانـد ،لـزوم
انقالب سياسی دﯾگری از دستور مبارزۀ طبقاتی کارگران خارج خواھد شد .انقالب دموکراتيک به رھبری طبقﮥ کارگر ،ﯾک شـکل از انقـالب سياسـی
طبقﮥ کارگر است و نه انقالبی اجتماعی که روابط توليد سرماﯾه داری را مستقر می کند .از نظر طراحان شعار ِ جمھوری دموکراتيک شورائی ،انقالب
دموکراتيک نوﯾن به رھبری طبقﮥ کارگر ،و انقالب سياسی ای که طبقﮥ کارگر در آن قدرت سياسی را به تنھائی در دست می گيرد ،ھر دو در درجـﮥ
اول انقالب سياسی پرولتارﯾا ھستند .اﯾنکه انقالب سياسی در ﯾک کشور کدام ﯾک از اﯾنھاست ،بستگی به سطح انکـشاف مبـارزۀ طبقـاتی در آن
کشور دارد .طراحان اﯾن شعار با درک تفاوت انقالب سياسی و انقالب اجتماعی ،و رابطﮥ اﯾن دو انقالب با ھم ،و بررسی اﯾن دو انقالب در رابطـه بـا
جامعﮥ اﯾران ،به اﯾن نتيجه رسيده اند که انقالب در دستور امروز جامعﮥ اﯾران ،انقالبی سياسی با مضمون دموکراتيک است ،ﯾعنی اﯾن انقالب بنـا بـه
نيروھای طبقاتی شرکت کننده در آن و جاﯾگاه اﯾن نيروھا در قدرت سياسی ،نمی تواند فوری مناسبات توليدی سوسياليـستی را بـه عنـوان ﯾگانـه
شيوۀ توليد در جامعﮥ اﯾران مستقر کند؛ در عين حال آن اقداماتی که برای دموکراتيزه کردن اقتصاد کشور باﯾد صورت گيرد را ھم سوسياليسم نمی
دانند.
ﯾکی دﯾگر از اشتباھات منقدان فرمول جمھوری دموکراتيک شورائی ،اﯾن است که تصور می کنند انقالب سياسی در ﯾک جامعـﮥ سـرماﯾه داری،
ضرورتاً باﯾد انقالبی سوسياليستی باشد .طراحان و معتقدان به اﯾن شعار تنھا و نخستين کسانی نيستند که می گوﯾند انقالب در ﯾک جامعﮥ سرماﯾه
داری معين ،می تواند انقالب دموکراتيک به رھبری طبقﮥ کارگر باشد .لنين در سال  ١٨٩٩در کتاب »انکشاف سرماﯾه داری در روسيه« اثبات می کند،
روسيه ،جامعﮥ سرماﯾه داری است ،اما تا زمان طرح تزھای آورﯾل در سال ١٩١٧ﯾعنی طی  ١٨سال پس از نوشتن اﯾن کتاب ،از انقالب دموکراتيک به
رھبری طبقﮥ کارگر در روسيه حرف می زد و شعار دﯾکتاتوری دموکراتيک کارگران و دھقانان را مطرح می کرد .چرا لنين ،با اﯾنکـه مـی دانـست تـضاد
اساسی جامعﮥ سرماﯾه داری ،تضاد بين نيروھای مولد سرماﯾه داری و شالودۀ اقتصادی آن ،ﯾعنی روابط توليدی سرماﯾه داری است و قاعدتاً انقالب
باﯾد سوسياليستی باشد ،از انقالب دموکراتيک حرف می زد؟ چون ،از نظر او ،با اﯾنکه تضاد اساسی جامعه ،بيانگر ھوﯾت و بستر تحوالت اجتماعـی
است ،او معتقد بود که انقالب سياسی در اساس به انکشاف مبارزۀ طبقاتی در جامعه وابـسته اسـت ،بـه عبـارت دﯾگـر اﯾـن سـطح
انکشاف ،ﯾعنی توسعه و تعميق مبارزۀ طبقاتی است که نوع ﯾک انقالب را تعيين می کند .می دانيم که تضاد اساسی جامعـه ،ھميـشه
تضاد عمده در جامعه نيست ،تضاد عمده تضادی است که در شرائط معين ،حل تضادھای دﯾگر به حل آن وابسته است ،ﯾکـی از تـضادھای مھـم در
جامعه ،تضاد بين شالودۀ اقتصادی ﯾعنی روابط توليدی حاکم بر جامعه و روبناھای حاکم بر جامعه ،به وﯾژه روبنای سياسی و حقوقی
است .در اﯾران به وﯾژه روبنای سياسی و حقوقی با روابط توليدی سرماﯾه دارانﮥ اﯾن جامعه ،و از آن مھم تر با تکامل اجتماعی و فرھنگی و بنابراﯾن با
رشد و تکامل آزاد مبارزۀ طبقاتی ناسازگار است ،و اﯾن تضاد به تضاد عمده در جامعﮥ اﯾران تبدﯾل شده است .دولت در اﯾران دولتی دﯾنی است ﯾا اگر
دقيق تر بگوئيم ﯾک حکومت دﯾنی بر دولت سرماﯾه داری اﯾران مسلط است .روبنای حقوقی ھم ،در اﯾران تقسيم شده است ،ﯾعنی بخـشی حافـظ
منافع سرماﯾه و بخش دﯾگر حقوق اسالمی است .حقوق اسالمی ،بازگشت به شرائط پيش از انقالب مشروطه است .قضاوت در اﯾران ،مانند پيش از
انقالب مشروطه ،امتياز رستﮥ روحانيان شده و اگر دقت کنيم ،می بينيم که سيستم امتيازات رسته ای جامعﮥ اﯾران را فرا گرفته است؛ روشن است
که سيستم امتيازات رسته ای روبنای سياسی پيشا سرماﯾه داری کھنه ای است که با روابط توليدی سرماﯾه داری ناسازگار است .حقوق اسالمی
بر سرنوشت زنان کشور و روابط خانواده حاکم است .حتی فرھنگ سرماﯾه داری در کشور سرکوب می شود .طبقﮥ کارگر نمی تواند ،ﯾا بـه سـختی
می تواند ،حتی آن حقوقی را که در ﯾک جامعﮥ متعارف سرماﯾه داری با مبارزه اش به دست می آورد ،در اﯾران به دست آورد .اﯾن طبقه نه تنھا فاقـد
سازمان سياسی خود ﯾعنی حزب پرولتری است ،بلکه در سازمانھای توده ای خود نيز متشکل نيست و شدﯾداً تحت تأثير فرھنـگ اسـالمی اسـت.
حتی بورژوازی ليبرال در مقابل روحانيان در قدرت و بورژوازی انحصاری بوروکرات و نظامی حاکم و زمينداران بزرگ ،زبون و غير متشکل است .بنابراﯾـن
وقتی تضاد بين شالودۀ اقتصادی و روبناھای سياسی ،حقوقی و فرھنگی اﯾران ،و انکشاف مبارزۀ طبقاتی در اﯾن کشور را در نظر داشته باشيم ،می
بينيم ،انقالبی که برای از ميان برداشتن بزرگ ترﯾن مانع تکامل اجتماعی و مبارزۀ طبقاتی در اﯾران ،در دستور روز قرار دارد ،انقالبـی دموکراتيـک بـه
رھبری طبقﮥ کارگر است .اﯾن انقالب ھرچند باعث تغييرات سياسی بسيار عظيـم و تحـوالت اقتـصادی و اجتمـاعی مھـم مـی شـود ،امـا انقالبـی
سوسياليستی نيست )اﯾن تغييرات بزرگ ِ سياسی و اقتصادی ،در طرح برنامﮥ کمونيست ھای اﯾران آمده اند و اگر کسی ماﯾل باشد مـی توانـد بـه
ساﯾت آذرخش رجوع و آن را مطالعه کند( .انقالب سياسی در دستور ِ مبارزۀ طبقاتی کنونی اﯾران ،برای تحول سوسياليستی ﯾا تداوم انقالب ،ضرورتاً
باﯾد از خود فراتر رود و مسائل انقالب سوسياليستی را پيشاروﯾش بگذارد .وقتی ما از انقالب سياسی در اﯾران حرف می زنيم به اﯾن معنی نيـست
که اﯾن انقالب ،ھيچ مضمون اجتماعی ،اقتصادی ﯾا فرھنگی ندارد .مضامين اجتماعی ،اقتصادی و فرھنگی انقالب ِ در دسـتور ِ روز اﯾـران ،در » طـرح
برنامﮥ کمونيست ھای اﯾران« تشرﯾح شده اند .اﯾن مضامين در صورت عملی شدن ،تغييرات مھمی در جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی و به وﯾژه در
زمينﮥ تکامل مبارزۀ طبقاتی اﯾجاد می کنند .اما اﯾن اقدامات سوسياليستی نيستند ﯾا مستقيماَ سوسياليستی نيستند .مثال َ ملی کردن زمين )اعم از
روستائی و شھری( را در نظر بگيرﯾم :اﯾن اقدامی مھم و انقالبی است اما سوسياليستی نيست ﯾا مستقيماَ و به خودی خود سوسياليستی نيست.
ھمين امر در مورد ملی کردن کارخانه ھای بزرگ ،معادن ،بانک ھا ،تجارت خارجی ،برقراری بازرسی کارگری در کارخانه ھا و محيط کار ،برقراری بيمﮥ
بيکاری ھمگانی و غيره صادق است .نيروھائی در جنبش چپ اﯾران وجود دارند که تغييرات اقتـصادی و اجتمـاعی ای کـه بـرای انقـالب آﯾنـدۀ اﯾـران
پيشنھاد می کنند از تغييرات ِ پيشنھادی ِ » طرح برنامﮥ کمونيستھا ی اﯾران « بسيار کمتر رادﯾکال اند ،اما می گوﯾند آنھا سوسياليستی اند .ما ترجيح
می دھيم ھر چيز را به اسم خودش معرفی کنيم و نام ببرﯾم ! ما از اﯾـن رو انقـالب ِ در دسـتور امـروز را سياسـی نـام مـی بـرﯾم چـون از دﯾـدگاه
کمونيستی ِ طبقﮥ کارگر ،اﯾن انقالب ھنوز انقالب اجتماعی نيست و باﯾد تا برقراری سوسياليـسم و کمونيـسم از طرﯾـق ﯾـک رشـته انقـالب ھـای
سياسی ،اقتصادی و فرھنگی دﯾگر ادامه داشته باشد .اﯾن مفھوم تداوم انقالب به معنی مارکسی آن است و نه انقالب مداوم تروتسکی.
ادامه دارد
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
زﻣﺴﺘﺎن داغ و ﻃﻮﻻﻧﻲ
از مجموع گزارشات ھفته یِ اخير اﯾنگونه بر می آﯾد که زمستان  1388مبارزات مردم به مرحله ی تعيين کننده ای خواھد رسيد .با اوج گيری مبارزات
جوانان و دانشجوﯾان در ھفته ھای پس از تظاھرات روز قدس و روحيه مبارزاتی در سطح شھر تھران و گسترش آن به شھرھای بزرگ دﯾگر ،ھمراه با
گسترش و کثرت مبارزات کارگری در سراسر کشور و بوﯾژه در صناﯾع کليدی ،می توان زمستانی داغ و طوالنی ای برای ھيئت حاکمه پيش بينی کـرد
که در آن مبارزات مردمی به انقالبی سراسری با خواسته ھای مشخص سياسی و سرنگونی حکومـت جمھـوری اسـالمی تبـدﯾل خواھـد گـشت.
وظيفه کمونيست ھای انقالبی در چنين زمانی آماده سازی ھسته ھای انقالبی برای شرکت ھر چه فعالتر ،بصورت نيمه علنی و ھداﯾت آکسيون ھا
به سمت شعارھای اصلی انقالب است.

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﻲ
دﯾروز بيانيه ای از طرف کارگران اﯾران خودرو منتشر گشت که محتوایِ آن نشانگر عزمی راسخ در روﯾاروﯾی کارگران اﯾن واحد بزرگ صنعتی با مدﯾرﯾت
سرماﯾه داران بود .در اﯾن بيانيه ،خبرھاﯾی حاکی از رو در رو قرار گرفتن نماﯾندگان غير رسمی کارگران سالن ھای توليـد بـا مـدﯾرﯾت جدﯾـد ،پـس از
مراسم نماز عيد فطر داده شد .در اﯾن مذاکراتِ غير رسمی ،نماﯾندگان کارگران بخش توليد به طرح شکاﯾات و خواسته ھـای پرداختـه و مـدﯾرﯾت را
تھدﯾد توقف خط توليد کرده اند .در مقابل نيز مدﯾرﯾت کارخانه به اﯾشان قول رسيدگی فوری به اﯾن مطالبات را داده است .منابع کارگری از اﯾن واحد
صنعتی گزارش می دھند که اگر رسيدگی به اﯾن مطالبات فوراً آغاز نگشته و نتاﯾج آن در چند روز آﯾنده به اطالع کارگران نرسد ،اقدامات بعدی کارگران
بسيار جدی خواھد بود .اما اﯾن منابع از توضيح درباره یِ شکل و شيوه ی اعتراضی مورد نظرشان خودداری کردند.ھمچنين گزارشات رسيده از منابع
صنعت نفت حاکيست که شواھدی دال بر آغاز کم کاری ھای اعتراضی در بخش ھای مختلف صنعت نفت مشھود گشته است .اﯾن خبرھـا شـامل
اﯾست کامل خطوط توليد قير ،کم کاری در توزﯾع بنزﯾن و عدم رسيدگی مکانيک ھای خـدمات تأسيـساتی بـه دسـتگاه ھـای پاالﯾـشگاھی در چنـد
پاالﯾشگاه کشور می شود .دو روز پيش نيز خبر از اعتصاب مجدّد کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه در رسانه ھا سر تيتر خبرھای کارگری بود .اﯾن در
حاليست که در دو ھفته یِ گذشته ،چندﯾن واحد صنعتی بزرگ در شھر اراک و قزوﯾن ،کردستان و دﯾگر شھرھای اﯾران مخابره شده است.

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدﻣﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
به دنبال بيرون آمدن دانشجوﯾان دانشگاه تھران به خيابان ھا و تجمع حماﯾتی مردم و پيوستن به دانشجوﯾان در عصر روزسه شنبه ,ميدان انقـالب از
سوی نيروھای امنيتی وانتظامی نظام به محاصره ی کامل در آمد .تعداد بسيار زﯾادي از نيروھای امنيتی ونيروھای انتظامی در اين ميدان و اطراف آن
مستقر شده واجازه ی ھرگونه توقف به عابرﯾن ورانندگان را در اطراف ميدان انقالب ,خيابان ھای کارگر شمالی وجنوبی ,انقالب ,آزادی وجمـالزاده را
نميدادند .فضای امنيتی شدﯾدی براطراف ميدان انقالب ساﯾه افکنده و دھھا موتورسوار وخودروی گارد وﯾژه ونيروی انتظامی در اطراف ميـدان انقـالب
رفت و آمد كرده و به شدت مردم را كنترل ميكردنداما غول از چراغ بيرون آمده بود و تظاھرات ھا تا ميدان وليعصر و خيابان کرﯾمخان گسترده شده بود.
دسته ھاﯾی پراکنده از مردم که بطور ھمزمان به سمت ميدان ھفت تير راھپيماﯾی می کردند با نيروھای سرکوبگر مواجه شدند .در ساعت  1730زير
پل كريم خان به سمت ھفت تير بين نيروھاي امنيتي و مردم درگيري آغاز شد ,نيروھاي امنيتي شروع به ضرب و شتم مردم كـه قـصد داشـتند بـه
صورت سازمان يافته به سمت ھفت تير حركت كنند حمله كردند ,فوج ماموران و لباس شخصي ھا از ھر طرف به سمت پل كريمخان در حركت بوده و
لباس شخصيھا با چوب و چماق سوار بر موتور سيكلت به ھمان سمت حركت كردند .يادآوري مي شود نظام از صبح خيابان وليعصر تا ميدان رضاييھا را
ھر دو متر به دومتر نيروھاي سركوبگر كاشته و جو را بسيار امنيتي كرده بود .از ساعت حدود  14مامورين انتظامي اطراف ميدان ھفـت تـير مـستقر
شدند  ,به ناگاه از ساعت حدود  15.50دقيقه مامورين ضد شورش و موتور سوارھاي ضد شورش و ھجوم مامورين امنيتي توجه ھمه را جلـب کـرد ,
تجمع بيش از دو نفر ممنوع بوده و نيروھاي سركوبگر اجازه اين تجمع را نميدادند .براي ايجاد رعب و وحشت خودروھـاي ون در گوشـه وكنـار ميـدان
مستقر كرده بودند تا در صورت دستگيري افراد را به آنھا منتقل و از آنجا به بازداشتگاه ببرند .ھر  15دقيقه موتور سوارھا با مانور در خيابان عرض اندام
مي کردند.بنا بر خبر دريافتي ,به دنبال تجمع مردم درخيابان قائم مقام ماموران سركوبگر انتظامي به مردم حمله كرده و جواني را مورد ضرب و شـتم
قرار دادند ,اين مزدوران با زدن گاز اشك آور در ميدان و ضرب و شتم يك زن تالش در متوقف كردن و ممانعت از شكل گيري تجمع را داشتند  ,بنا بر اين
خبر به دنبال ضرب و شتم يكي از زنان تجمع كننده توسط ماموران ,مردم خشمگين شده و به اعتراض پرداختند . .مردم معترض سپس به سمت ضلع
غربي خيابان كريمخان حركت كردند.

دﺳﺘﮕﻴﺮى دو دﺑﻴﺮ در ﻛﺮج ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺼﺪ راه اﻧﺪازى اﻋﺘﺼﺎب
بنا بر گزارشھاى درﯾافتی  ،ساعت  11صبح سه شنبه 7مھرماه ،مأموران نيروى انتظامى ضمن حمله به ھنرستان »شھداى سايپا« در خيابان قلم در
كرج ،دو دبير اين ھنرستان را دستگير و به نقطه نامعلومى منتقل كردند .اﯾن افراد متھم به راه اندازی اعتصاب از سوی دبيران حق التدرﯾسی می
باشند.ھم اکنون در زندانھای اﯾران حدود  10فعال صنفی معلمان به صورت بالتکليف در بازداشت ھستند  ،جمھوری اسالمی برخورد با فعالين صنفی
معلمان را در سالھای اخير افزاﯾش داده است .

دﺳﺘﮕﻴﺮي دﺑﻴﺮ ﻛﻞ و اﻋﻀﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن در روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن
امروز سه شنبه  14مھرماه  88در پی ﯾورش ماموران امنيتی به جلسه معلمان در منزل علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان اﯾران ،کليه
حاضران در جلسه که از اعضای کانون صنفی معلمان بودند بازداشت شدند .اعضای کانون صنفی معلمان به مناسبت روز جھانی معلمان در منرل دبير
کل کانون گردھم آمده بودند که با ورود ناگھانی ماموران امنيتی جلسه آنھا ناتمام ماند .ماموران امنيتی منزل علی اکبر باغانی را بدون ارائه حکم
قانونی مورد بازرسی و تفتيش قرار داده و بسياری از مدارک و لوازم موجود را ضبط کردند .اﯾن اقدام ماموران امنيتی با رفتار نامناسبی با اعضای کانون
و خانواده آقای باغانی ھمراه بوده و موجبات ناراحتی خانواده را فراھم کرده است .محل بازداشت معلمان دستگير شده روشن نيست و ماموران
امنيتی توضيحی در خصوص دالﯾل دستگيری آنھا و محل نگھداری شان ارائه نکرده اند.
کانون صنفی معلمان اﯾران روز گذشته در بيانيه ای به مناسبت روز جھانی معلمان خواستار مختومه شدن تمامي پرونده ھای قضائی عليه اعضای
خود ،رفع محدوديت از فعاليت كانون ھا ي صنفي معلمان سراسر كشور و آزادي بي قيد و شرط ھمكاران فرھنگي دربند اش از جمله فرزاد كمانگر،
عبدﷲ مومني،مسعودکردپور،سيد ھاشم خاکسار،ساسان باباﯾی ،رسول بداقي،جعفرابراھيمي ،محمد داوری،شبنم مددزاده،سجاد
خاکساری،عليرضا چاکری ،محمدرضاچاکری،جھانبخش،محمدصالح اسالم زھی،مھدی اسالم زھی و عليم جنگی زھی شده بود.

اﻋﺘﺼﺎب ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ
از ساعات ابتداﯾی صبح روز جاری شنبه مورخ  11مھر ماه ،صدھا تن از کارگران کارخانه کشت و صنعت ھفت تپه دست به اعتصاب زدند.به گزارش
واحد کارگری مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،کارگران معترض که خواستار پرداخت شدن حقوق معوقه دو ماھه خود و منظم شدن دستمزد
درﯾافتی بودند با تجمع در مقابل درب دفتر مدﯾرت اﯾن شرکت توليدی خواستار پاسخ گوﯾی مدﯾران کارخانه شدند.
اﯾن کارگران در ادامه و با گذشت ساعاتی از اعتراض ،نه تنھا جوابی از سوی مدﯾران اﯾن شرکت درﯾافت نکردند بلکه با تھدﯾد حراست مبنی بر اﯾنکه
"ھر چه زود تر به تجمع خود پاﯾان دھيد در غير اﯾن صورت مجبور به برخورد با شما خواھيم بود" روبه رو شدند.
الزم به ذکر است در سال جاری اﯾن دومين بار است که کارگران اﯾن کارخانه دست به اعتصاب ميزنند.

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ  10ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 527كارگر منطقه  10شركت واحد اتوبوسراني تھران از تغيير غيرقانوني و غير منطقي ساعات كار و اضافه كاري خود نارضايتي ھستند.
رضاشھابي از اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد گفت :درحالي كه معاونت بھرهبرداي در شركت واحد وظيفه دارد تا بر اساس ترافيك مسافر
اتوبوسھاي حمل مسافر را ميان خطوط مختلف توزيع و بر فعاليت كاركنان به ويژه رانندگان نظارت كند ،در منطقه  10شركت واحد بدون توجيه قانوني
ساعات كار رانندگانتغيير كرده ،محل كار آنھا را جابجا ميشودو حتي در برخي رانندگان با اتھامھاي بي اساسي چون فروش گازوييل و توقف اتوبوس
در خارج از توقفگاه مورد بازخواست قرارميگيرند.وي گفت :مديرعامل شركت واحد براي كمك به تمامي رانندگان بودجهاي را تعيين كرده است كه
براساس به تمامي رانندگان بابت نگھدراي ماشين در قالب  30ساعت اضافه كاري پاداش تعلق ميگيرد كه اين پاداش براي رانندگاني كه در ايام
تعطيل در سركا حاضر شدهاند و يا دچار تصادف نشدهاند تا سقف  60ساعت قابل افزايش است .به گفته اين فعال كارگي در حالي كه اين بودجه بايد
بطور عادالنه ميان رانندگان توزيع شود در منطقه  10شركت واحد اين بودجه بر مبني نامشخص و غير عادالنه ميان رانندگان توزيع ميشود.وي افزود:
اين مسئله باعث شده تا  527راننده و كارگر اين شاغل در منطقه نسبت به وضع موجود به شدت ناراضي شوند.شھابي گفت :كاركنان اين منطقه از
مديريت شركت واحد انتظار دارند كه به منظور اجراي عدالت با مديران خاطي نيز مانند كارگران متخلف برخورد شود .

ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو ﺗﻨﺪر و ﺑﻴﻜﺎري ﺟﻤﻌﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ﺧﻮدرو
سرانجام توليد خودرو تندر ﯾا ھمان ال ٩٠خودمان در اﯾرانخودرو متوقف شد وکارگران خطـوط توليـدی ال  ٩٠در شـرکت اﯾرانخـودرو اواره و سـرگردان
شدند.مدﯾرﯾت شرکت اﯾران خودرو از سه شنبه ۶مھرماه توقف کامل ال ٩٠را اعالم و دستور انتقال نيروھای اﯾن شرکت را به سالنھای دﯾگر اعالم کرد
ند.مدﯾرﯾت اﯾرانخودرو که نمی خواست توقف ال  ٩٠را باور کند و ھميشه اعالم می کرد ال ٩٠با تمام ظرفيت توليد می شود سرانجام تصميم گرفت
که شکست پروزه ال  ٩٠راتائيد کرده وعده ای از کارگران اﯾن خطوط را که چند سال است ھر روز در خط توليد ال ٩٠به اميد روزی که سرانجام توليد
ال  ٩٠سامان خواھد گرفت و در سرکار خود حاضر می شدند به قسمتھای دﯾگر شرکت مثل خط آردی و سـمند وغـيره منتقـل کنندوعـده ای دﯾگـر
ھنوز آواره وسرگردان از سالنی به سالن دﯾگر پاس داده می شوند.

ﻧﻴﻤﻲ از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﺮان در ﻣﻌﺮض ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ
بھروز صادقی ،رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگانی و صناﯾع و معادن اﯾران اعالم کرده که نيمی از واحدھای صنعتی کشور راکد بوده و تنھا 30درصد
واحدھا در حال توليد واقعی ھستند.به گزارش خبرگزاری مھر ،آقای صادقی گفته است که اتاق بازرگانی ،وضعيت واحدھای صـنعتی در  27اسـتان
کشور را بررسی کرده و در اﯾن بررسی مشخص شده که "در ھر استان فقط  30درصد واحدھا در حال توليد واقعی ھستند".
آقای نھاوندﯾان گفت که بنابر تحقيق اتاق بازرگانی  50درصد واحدھای توليدی در حال تعطيلی ھستند .محمد نھاوندﯾان رئيس اتاق بازرگانی در اﯾن
نشست تاکيد کرد که "رکود در اقتصاد اﯾران جدی است و باﯾد تالش کنيم که در اقتصاد رونق اﯾجاد شود".از گفته ھای نھاونـدﯾان پيداسـت کـه بيـن
سرماﯾه داران که خواھان تقوﯾت تقاضا و اقدامات تسھيلی برای باال بردن قدرت خرﯾد مردم ھستند و دولت که به علـت کـسر بودجـه کھکـشانی و
سرسام آور بودن نرخ تورم ،ھمچنان خواھان تغيير الگوی مصرفی )ﯾعنی رﯾاضت بيشتر مردم( و باال بردن نرخ بھره وری )ﯾعنی دستمزدھای بـاز ھـم
کمتر در مقابل کار بيشتر کارگران( است ،اختالفات عميقی حاکم است.الزم به ﯾادآوری است که سھم دولت در اقتصاد اﯾران بيشتر از  70درصد است
و با وجود برنامه ھاﯾی که برای کاھش سھم دولت در اقتصاد اﯾران اجراشده اما ھنوز سھم دولت و نھادھای وابسته به دولت ھمچنان باالسـت .در
ماھھای اخير عمده سھام شرکت ھاﯾی که در بورس تھران عرضه شده در اختيار نھادھای شبه دولتی قرار گرفته است .در آخرﯾن معامله بازار بورس
تھران که بزرگترﯾن معامله تارﯾخ اﯾن بازار بود ،نيمی از سھام ھشت ميليارد دالری مخابرات در غياب رقيب خصوصی به شرکت ھای وابسته به سپاه
پاسداران واگذار شد.

روﺣﻴﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﻲ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
به گفته ﯾکی از دانش آموزان  :در ﯾکی از دبيرستانھای منطقه  ١٧تھران تحصيل ميکنه منظور از پيامش اﯾن بود که از اول مھر تا بحال شعار نوﯾسی در
دبيرستان مد شده طوری که امروز مربی تربيتی در صبحگاه بچه ھا را تھدﯾد ميکرد با خالی بندﯾھای دروغی که… شما نمی دانيد که در دستشوﯾی
– دربھا ووو روزانه مستخدم چند قوطی رنگ باﯾد مصرف کند ! )مرگ بر دﯾکتاتور( اﯾن روز ھا نقل مجلس است.

ﭘﺨﺶ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎو ﺟﺰوه ﻫﺎدرﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ
طي روزھاي گذشته اعالميه ھا وجزوه ھاي زيادي در سطح شھر تھران در مخالفت با حکومت پخش گرديد.در اين اعالميه ھا از مردم دعوت شده تا
ضمن حفظ ھماھنگي و وحدت و انزجار از رفتار سياسيون حاکم برکشور ,مخالفت ھاي خود را عمومي و علني کنند.در اعالميه ھاي که با عنوان
"بيداري ملت ايران" در ايستگاه ھاي مختلف مترو تھران به ويژه ايستگاه صادقيه  ,قلھک  ,ميرداماد وتھران پارس پخش شده است از مردم تھران
خواسته شده تا براي حضور در برنامه ھاي اعتراضي ھماھنگ نظير ورزشگاه ھا,مراسم و  ....آماده باشند

ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان-ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﻮف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﺮض
بنا بر خبر دريافتي روز دوشنبه ساعت  , 13حدود  50نفر ازدانشجويان دانشگاه تھران – شمال واقع در ميدان تجريش ,در مقابل درب ايـن دانـشگاه
فرياد مرگ بر ديكتاتور سر دادند ,اين اعتراض نشان داد كه شعار اعتراضي و گسترش يابنده مرگ بر ديكتاتور به فريادي خاموشي ناپذير در سراسـر
دانشگاه ھاي تھران بدل گرديده است.

اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺰوﻳﻦ
دانشگاه بينالمللی قزوﯾن نيز پس از دانشگاهھای تھران ،شرﯾف ،علم و صنعت و  ...سبز شد .در حالی که چند روزی از بازگشاﯾی دانشگاهھای
کشور می گذرد و نيروھای امنيتی از چندﯾن ماه پيش تمام تالش خوﯾش را برای جلوگيری از اعتراضات دانشجوﯾان معترض کرده اند ،با فرارسيدن
زمان حذف و اضافه و حضور دانشجوﯾان در دانشگاه ھا ،دانشجوﯾان به شيوه ھای گوناگون و در ھر فرصت ممکنی اعتراض خوﯾش را به وضع موجود و
اتفاقات چند ماه اخير نشان می دھند.

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻮﺟﻮان را زﻳﺮ ﺗﻴﻎ اﻋﺪام ﻧﻬﺎده اﺳﺖ
بھنود شجاعي و صفر انگوتي در تھران ،محمد رضا حدادي  ،محمد جاھدي ،رحيم احمدي كمال آبادي و امير امراللھي در شيراز  ،بھمن سليميان در
اصفھان و عباس حسيني در مشھد قرار است بزودي اعدام شوند.
جمھوري اسالمي ھمواره از حربه اعدام براي ارعاب جامعه و مردم معترض استفاده كرده است .اين بار که پاﯾه ھای اين حكومت جناﯾت و اعدام زﯾر
امواج خروشان اعتراضات خياباني ميليونھا جوان به لرزه درآمده ،در اين خيال خام است كه با اعدام ھشت جوان در چند روز آتي از مردم و جوانان
معترض زھر چشم بگيرد .غافل از اينكه مردم و جوانان در ايران ،به پا خاسته اند براي اينكه نقطه پاياني بر ھمين جنايات بگذارند .حربه جنايت و
شكنجه و تجاوز و اعدام ،در مقابل مردمي كه جانشان به لب رسيده و خواھان سرنگوني حكومت جانيان ھستند ،ديگر كارساز نيست.
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ﺗﺤﺼﻦ اﻋﺘﺮاﺿﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﭘﻮﻧﻚ
بنا بر خبر دريافتي دانشجويان دانشگاه آزاد پونك در اعتراض به افزايش شھريه در داخل دانشگاه روزدوشنبه 13مھر تحصن اعتراضي برپاكردند,به گفته
دانشجويان حراست دانشگاه دانشجويان را تحت كنترل داشته و موبايل ھاي دوربين دار را از دانـشجويان مـي گرفتنـد ,ھميـن امـر موجـب درگـيري
دانشجويان با نيروھاي حراست دانشگاه گرديد.

ورود ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ وزﻳﺮ ارﺷﺎد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺮاس از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
بنابه گزارشھاى دريافتى حسينى وزير فرھنگ و ارشادكابينه دولت كودتا در وحشت از تظاھرات ضدحكومتى دانشجويان دانشگاه كاشان مخفيانه وارد
اين دانشگاه شد .وي پس از افتتاح سريع طرحى ،شتابزده دانشگاه را ترك كرد .ورود مخفيانه به دانشگاه و ترك سريع آن ،بھدنبال اعتراضات
ضدحكومتى دانشجويان دانشگاھھاى تھران و صنعتى شريف است كه با شعار مرگ بر ديكتاتور از كامران دانشجو والريجاني استقبال كردند.

ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﻲ در ﻛﻬﺮﻳﺰك ,رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه
بعد از طی پروسهھای طوالنی در فرماندھی كل سپاه ،نيروھای مسلح و در نھايت دفتر فرماندھی كل قوا ،معاونت اطالعات سپاه پاسداران انقالب
اسالمی به سازمان اطالعات )پ ا  :موازی با وزارت اطالعان( ارتقا مييابد .با ارتقای معاونت اطالعات سپاه ،حسين طائب فرمانده سابق نيروی
مقاومت بسيج به عنوان رييس سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،منصوب خواھد شد .طائب در مقطعی معاون وزارت اطالعات بود كه
در نھايت توسط علی فالحيان از وزارت اطالعات خارج شد .حسين طائب از جمله چھرهھايی بود كه در ابتدای دولت نھم و دھم به عنوان نامزد تصدی
وزارت اطالعات مطرح بود .پيش از طائب ،غالمحسين رمضانی معاونت اطالعات سپاه را بر عھده داشت.

ﺣﻀﻮر اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻌﺘﺮض در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﻈﻴﻢ رم
پاﯾتخت اﯾتالياروز شنبه شاھد تظاھرات دهھا ھزار اﯾتالياﯾی در مخالفت با سياستھای دولت برلوسکونی و دفاع از آزادی مطبوعات و بيان بود؛ در اﯾن
راھپيماﯾی گروھی از اﯾرانيان ساکن اﯾتاليا ھم با در دست داشتن تصوﯾر روزنامهنگاران دربند اﯾرانی حضور داشتند که توجه فراوان مطبوعات و مردم
اﯾتاليا را به خود جلب کرد.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻗﺪس ﮔﻴﻼن ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
درجرﯾان حوادث پس ازانتخابات درگيالن مسئوليت سرکوب معترضان ومخالفان دولت فعلی بعھده سرھنگ نظرعلی عليزاده فرمانده بسيج سپاه قدس
گيالن بود .نامبرده که سابقه حضور درخط مقدم جبھه نيز ندارد بواسطه اﯾنکه برادرشھيد بوده و ﯾکی دﯾگر از برادرانش درتھران و نماﯾندگی ولی فقيه
درستادمشترک نيروھای مسلح پست باالﯾی داشته و خوش خدمتی ھای فراوانی به رھبر نموده است بعنوان جانشين فرمانـده کـل سـپاه گيـالن
انتخاب شد و مسئوليت بسيج گيالن نيز به وی واگذارگردﯾد .پس از شروع دوران رئيس جمھوری احمدی نژاد در دوره نھم سرھنگ علـيزاده ھمـواره
بعنوان ﯾکی از گزﯾنه ھای استانداری گيالن مطرح بود .درﯾافت مجوزھای گوناگون اقتصادی و صنعتی توسط وی و برادرانش و ھمچنين درﯾافت وام ھای
ميلياردی کم سود با استفاده از نفوذشان در دستگاه حاکمه فقط نکته ناچيزی از رانت خواری ھای نامبرده می باشد .ورود بدون آزمون به دانشگاه آزاد
رشت و درﯾافت مدرک ليسانس مدﯾرﯾت بدون حضور حتی ﯾکساعت در سر کالس و متعاقب آن درﯾافت فوق ليسانس از ھماندانشگاه ازعجاﯾب اﯾشان
است  .سرھنگ عليزاده با درﯾافت وامھای کالن ميلياردی برای خانواده و بستگان نزدﯾکش اکنون به ﯾکی از ثروتمنـدترﯾن افـراد گيـالن تبـدﯾل شـده و
مشغول نماﯾنده سازی برای مجلس آﯾنده است.

اﺧﺮاج داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻛﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ دارد
اخراج دانشجوﯾان ساکن کوی دانشگاه تھران ھمچنان ادامه دارد .ھنوز آمار دقيقی از اخراجشدگان کوی در دست نيست .تعدادی از دانشجوﯾان ساکن
کوی پسران و دختران دانشگاه تھران طی ھفته گذشته حکم اخراج از کوی دانشگاه را از سوی مسوولين خوابگاه درﯾافت کردهاند .تعداد دقيـق اﯾـن
دانشجوﯾان ھنوز مشخص نيست اما آنچه محرز و مشخص است حضور اﯾن دانشجوﯾان در تجمعات اعتراضی ھفته اخير در دانشگاه و خوابگاه و تالش
در جھت سازماندھی بینظمی و اغتشاش در خوابگاه ،به عنوان دليل اﯾن اخراج ذکر شده است.

اﻋﺘﺮاﺿﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اداﻣﻪ دارد
بيش از  500نفر از دانشجوﯾان دانشگاه شيراز دﯾروز در اﯾن دانشگاه تحصن کرده و شعارھاﯾی عليه دولت کودتا سر دادند.دانشگاه شيراز اﯾن روز ھـا
بسيار متشنج است و با دانشجوﯾانی که با مچبند سبز وارد دانشگاه می شوند به شدت برخورد می شود و برخی از آن ھـا بـه کميتـهی انـضباطی
فراخوانده شدهاند.رئيس دانشگاه شيراز نيز درباره پرونده دانشجوﯾان متخلف در حوادث پس از انتخابات در اﯾن دانشگاه گفته بود که حداقل  20پرونده
در اﯾن زمينه در کميته انضباطی دانشگاه شيراز در حال بررسی است .به گزارش موج سبز آزادی ،محمد ھادی صادقی به خبرگزاری مھر گفت" :حدود
 10ﯾا  15نفر دانشجوی دانشگاه شيراز باعث اﯾجاد اخالل و بی نظمی ھاﯾی در خوابگاه ھای دانشگاه شده اند که الزم است ھر چـه زودتـر بـا آنھـا
برخورد شود .در حال حاضر  20تا  30پرونده در کميته انضباطی دانشگاه شيراز به خاطر اتفاقات پس از انتخابات در حال بررسی است" .رئيس دانشگاه
شيراز سپس در ادامه ادعا کرد که "بيشتر اﯾنھا ناشی از منابعی خارج از محيط دانشگاه است".صادقی ھمچنين ادعا کرده بود برخی که قصد اخالل
در دانشگاه را دارند شبھا در حد چند دقيقه ﷲاکبر میگوﯾند و اﯾجاد اخالل میکنند.

ﻓﺸﺎر ﺑﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس
با آغاز سال تحصيلی جدﯾد فشار بردانشجوﯾان دانشگاه ھای مختلف در حال افزاﯾش است.طی ھفته ی گذشته اعتراض ھای دانشجوﯾی در بيشتر
دانشگاه ھای کشور به وﯾژه دانشگاه تھران ودانشگاه صنعتی شرﯾف صورت گرفت.اﯾن مساله موجب تشدﯾد فشار بردانـشجوﯾان اﯾـن دانـشگاه ھـا
وساﯾر دانشگاه ھا گردﯾده است.از دانشگاه تربيت مدرس خبر می رسد مسئوالن دانشگاه به دانشجوﯾان ھشدار داده اند که در صورت شکل گرفتن
حرکت ھای اعتراضی در اﯾن دانشگاه به طور حتم با دانشجوﯾان متخلف برخورد خواھد شد.مديريت دانشگاه تربيت مدرس به حراست اﯾن دانـشگاه
دستور داده است تا با نظارت بيشتر بر فعاليت ھای دانشجوﯾان ,اﯾن دانشگاه را از انجام ھر گونه حرکت اعتراضی دور نگه بدارند .برخی گـزارش ھـا
حاکی از آن است که از سوی حراست ورﯾاست دانشگاه تربيت مدرس توصيه نامه ھاﯾی تھيه شده وبه صورت شب نامه در اتاق ھـای دانـشجوﯾان
رﯾخته شده است که اگر دانشجوﯾان اﯾن دانشگاه عليه دولت دست به حرکت اعتراضی بزنند از دانشگاه اخراج وﯾا با برخوردھـای سـخت کميتـه ی
انضباطی روبرو خواھند شد .

راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
حدود ﯾکھزار کودک از مھد کودک ھا و مدارس ابتدائی ناحيه  1و  2شھرری با حمل پالکارد ھا سر دادن شعارھاﯾی با مضمون " من حـق دارم خـوب
زندگی کنم " " ،کودکان توانمند  ،جامعه پوﯾا  ،زندگی با نشاط "  " ،ھيچ واژه ای در لغت نامه کودک به نام غصه وجود ندارد "" ،حق کودک مھر ورزی
به اوست " و ...اﯾن روز را گرامی داشته و از مسئوالن و شھروندان خواستار احقاق حقوق خود شدند .جالل خوشـخوان مـسئول ھمـاھنگی سـتاد
مدﯾرﯾت بحران منطقه  20با اشاره به اﯾنکه اﯾن اقدام در راستای پيوستن اﯾن منطقه به جامعه اﯾمن صورت گرفته است افزود :اﯾجاد شـھری اﯾمـن و
زندگی با نشاط برای کودکان از جمله اھداف کميته راھبری جامعه اﯾمن است  .وی در تشرﯾح دﯾگر برنامه ھای روز جھانی کودکان گفت  :طی دو روز
آﯾنده نيز جنگ شادی و اﯾستگاھھای ھنری و فرھنگی با اجرای برنامه ھای ھمچون نماﯾش  ،مسابقه نقاشی  ،موسيقی و ...در مجموعه فرھنگی
ولی عصر برپا می شود.
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اﻋﺘﺮاض داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ اﺧﺮاج 3اﺳﺘﺎد اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه
در پی بازنشسته کردن دکتر سيدعلی آزماﯾش ،دكتر حسين شريفي طراز كوھي و دكتر محمدرضا ضياﯾی بيگدلی سه استاد مطرح و نام آشناي
حقوق که در دانشگاه عالمه طباطباﯾی تدرﯾس می کردند ،دانشجوﯾان حقوق اﯾن دانشگاه بيانيه ای را در ميان در ميان اساتيد اﯾن دانشکده پخش
کردند.
به گزارش موج سبز آزادی متن اﯾن بيانيه به اﯾن شرح است:
به گناه تفکر  . . .؟
استاد عزﯾزم که اﯾن نامه را اکنون ميخوانی ...اﯾن نوشته ھا از بطن جامعه ی خفقان زده و پراختناقيست که من و شما و ھزاران دردآشنای دﯾگرکه در
آن به اميد روزنه ای برای ھوای تازه است برمی آﯾد .از طرف دومليون دانشجوی علوم انسانيست و البته بيشتر که اکنون به زعم صنم ھای جاندار
حاکم باﯾد ھمراه با دروسشان نابود شوند اما ما فرﯾاد می زنيم :فکر را نمی توان دربند کرد...
جوانانی که کودتاﯾی خونين را درپوست و گوشت خود چشيدند و شھيدانی ھم چون کيانوش آسا و ده ھا تن دﯾگر برای آزادی اﯾران تقدﯾم اﯾن آب و
خاک نمودند و حال که با چھرگان غم آلود و برآشفته ازخفقان و تجاوز و کشتار به اﯾن مکان مقدس می آﯾند شاﯾد مرھمی باشد بر دل ھای خونين
ما...
اما گوﯾی زخم ھا را پاﯾانی نيست بعد از اخراج ناجوان مردانه و بی شرمانه دکتر مھرﯾار داشاب به جرم بی جرمی ،اکنون نوبت پيش کسوتان و
نامداران حقوق اﯾران رسيده .چه کسی باور می کرد دکتر آزماﯾش ،دکتر ضياﯾی بيگدلی و دکتر شرﯾفی طراز کوھی به صرف تفکر و تعقل پوﯾنده
خوﯾش قربانی اﯾن گرداب سياه شوند .گوﯾی بازنشستگی اجباری)=اخراج( دکتر محمد محمدی گيالنی مقدمه ی اﯾن حرکات ضد علمی زنجيره ای
بود.
اکنون نوبت شماست .شما و وجدان شما.شما وقلب ميليون ھا اﯾرانی آزدای خواه.آﯾا از وضع موجود راضی ھستيد که سکوت کرده اﯾد؟!چه شده که
اخراج ھا و استعفای ناشی از اعتراض قلب شما را به درد نياورده است ؟آﯾا اخراج و طرد ﯾک متفکر کشتن وی نيست؟ انزوای ﯾک دانشمند انحطاط
بشر نيست؟ آﯾا شرﯾعت مقدس تفکر را موجب طرد و اخراج می داند؟عقل و وجدان و انصاف و دﯾگر مفاھيم پاک بشری چطور؟ استاد ارجمندم اﯾنھا
خبر از چه می دھد؟سکوتمان فرﯾاد بی صداست اما نداﯾمان را سر دھيم.
در اﯾن سرای بی کسی کسی به در نمی زند ز دشت پر مالل ما پرنده پر نمی زند

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ رﻓﺘﻨﺪ
تھران دانشگاه شريف  :ساعت  1400الريجاني وارد سالن دانشگاه شريف شد دانشجويان شروع به ھو كردن وي كردند  ,دانشجويان شعار دادند
دانشجو ميميرد ذلت نمي پذيرد و بعد ھمه دانشجويان سالن را ترك كردند  .دربيرون محوطه دانشجويان غيور درحال شعاردادن ھستند .آنھا يك صدا
فرياد ميزنند  :مرگ بر ديكتاتور  -دولت كودتا استعفا استعفا .الزم به ذكر است كه تعداد بسيجي ھا درداخل سالن  50نفر بود .تعداد دانشجويان كه
دربيرون محوطه در حال شعار دادن ھستند در حال افزايش است.

درﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﻛﻮي
حدود ساعت  21:30شنبه شب گذشته ) 11مھر( تعدادی از دانشجوﯾان کوی با دو تن از بسيجيان مستقر در مسجد کوی درگير شدند .
ماجرا از اﯾن قرار بود که چند تن از دانشجوﯾان ساکن کوی برای امانت گرفتن وسايل ورزشی که در اختيار مسجد کوی قرار داده شده اند به مسجد
مراجعه می کنند .ولی دو تن از بسيجيان که مسئول تحوﯾل وساﯾل بوده اند با مشاھده ظاھر دانشجويان از دادن وساﯾل خودداری می کنند .
اﯾن موضوع سبب عصبانيت دانشجويان شده و با بسيجيان درگير می شوند .در جريان درگيری که به زد و خورد جدی بين دو طرف منجر شد
دانشجوﯾان عصبانی به شدت بسيجيان را مورد ضرب و شتم قرار دادند .دانشجوﯾان ،بسيجيان را به سوء استفاده از نفوذ خود در دانشگاه و کوی
متھم می کنند.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه :ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺸﺎﻧﺪن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
سرتيپ پاسدار عبدﷲ عراقی ،فرمانده سپاه محمد رسول ﷲ می گوﯾد ،معترضان به نتيجه انتخابات رﯾاست جمھوری در اﯾران به دنبال کشاندن
اعتراضات به دانشگاه ھا ھستند .آقای عراقی در گفت و گو با خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی ،اﯾرنا ،شمار کشته شدگان اعترضات اخير در اﯾران
را تنھا  ٢۴نفر اعالم کرد و گفت ،بسياری از  ٧٢نفری که افراد نزدﯾک به ميرحسين موسوی می گوﯾند در جرﯾان اعتراضات کشته شده اند" ،در داخل ﯾا
خارج کشور به زندگی عادی خود ادامه می دھند ".آقای عراقی افزود" :می خواھند آمار را باال نشان دھند تا اغتشاشات را ھمزمان با بازگشاﯾی
دانشگاه ھا به اﯾن فضای فرھنگی برده و اذھان عمومی را منحرف کنند و اغتشاشات را ادامه دھند".

ﺑﺮﮔﻲ دﻳﮕﺮ از ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎ رﻗﻢ ﺧﻮرد ﻗﺘﻞ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان در اﺛﺮ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﺎﻫﺎ
پسر جوانی به نام "اميرمھدی حمزه لوئی" بر اثر ضرب و شتم نيروھای لباس شخصی کشته شد.به گزارش نوروز ،نيروھای مزبور که دارای ﯾک
اتومبيل ون و ﯾک پژو  206بودند ،اﯾن پسر جوان را به ھمراه دو نفر دﯾگر از دوستانش در کنار پارک قيطرﯾه بازداشت کرده و به داخل ون ھداﯾت می
کنند.در اﯾن فاصله ﯾکی از اﯾن جوانھا اجازه می ﯾابد تا با تلفن ھمراه ،پدرش را از موضوع بازداشت مطلع کند .اﯾن سه جوان خواستار ارائه کارت
شناساﯾی از بازداشت کنندگان که خود را پليس معرفی کرده بودند می شوند ،اما اﯾن درخواست آنھا واکنش شدﯾد بازداشت کنندگان را درپی
داشت.بازداشت کنندگان با بيان اﯾنکه "اﯾن بچه ھا چقدر پررو شده اند که از ما کارت شناساﯾی می خواھند" آنھا را به شدت مورد ضرب و شتم قرار
داده تا جاﯾی که ناگھان اميرمھدی بر اثر ضربات آنھا که مجھز به بيسيم و تجھيزات پليس بودند ،بيھوش می شود.ماموران با دست پاچگی اﯾن  3نفر را
از اتومبيل بيرون انداخته و صحنه را ترک می کنند .دستپاچگی آنھا به حدی بود که در ھنگام ترک محل ،با ماشين از روی پای اميرمھدی که بيھوش بر
زمين افتاده بود ،عبور می کنند.اميرمھدی حمزه لوئی در راه انتقال به بيمارستان شھدا از دنيا می رود .از علت بازداشت اوليه اﯾن سه جوان اطالع
دقيقی در دست نيست ،اما عدم انتشار خبر اﯾن حادثه در رسانه ھا ،تخلف پليس در اﯾن ماجرا را محرز می کند.

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
صبح شنبه حدود  100نفر از دانشجويان دانشگاه اصفھان جلوي ساختمان رياست مركزي دانشگاه اصفھان دست به تحصن وتجمع اعتراضي زدند .
تمام موبايل ھاي دانشگاه راقطع كرده اند  .گزارش تكميلي متعاقبا داده خواھد شد .

ﮔﺰارﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻣﺎدران ﻋﺰادار ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ زﻧﺎن در ﭘﺎرك ﻻﻟﻪ
روز شنبه  11مھر ماه طبق روال ھر شنبه مادران عزادار به نشانه اعتراض به کشتار و شکنجه و زندان جوانانشان از ساعت  17:00در ميدان آب نمای
پارک الله تجمع کردند.تعداد مادرانی که در تجمع امروز شرکت داشتند به بيش از  50نفر می رسيد .
ھما روستا ھنرمند ﯾيشکسوت بازﯾگر تئاتر  ،تلوﯾزﯾون  ،سينماو کارگردان برای ابراز ھمدردی و ھم صدا شدن با مادران عزادار در جمع آنھا حضور ﯾافت .
ھنوز چند دقيقه ای از تجمع آرام مادران نگذشته بود که چند مامور سرکوبگر مرد و زن نيروی انتظامی با ﯾک خودروی ون به سوی مادران آمدند و از
آنھا خواستار پاﯾان دادن به تجمع اعتراضی اشان شدند  ،در غير اﯾنصورت عواقب بدی برای آنھا خواھد داشت .تعدادی از مادران جلو رفتند و با آنھا
صحبت کردند که تجمع آنھا ﯾک تجمع کامال آرام است و برای ابراز ھمدری و حماﯾت از مادران عزادار و اعتراض به آنچه که بر آنھا روا داشته شده
است می باشد.
اما ماموران می گفتند که ھيچ اتفاقی نيافتاده که شما می خواھيد به آن اعتراض کنيد .ھر چه سرﯾع تر متفرق شوﯾد و اﯾنجا را ترک کنيد.

ﺻﻔﺤﻪ 7

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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مادران بدون توجه به گفته ھای آنھا ،تا آخرﯾن لحظه ﯾعنی تا ساعت  18:00زمان پاﯾان اعتراضات ھفتگی خود در سکوت در ميدان آب نما تجمع
کردندو اقدام به راه پيمائی به دور آن ميدان نمودند .ماموران سرکوبگر موتور سوار آنھا را ھمراھی می کردند وسعی داشتند که از پيوستن مردم به
آنھا جلوگيری کنند .مادران درپاﯾان اعتراضات خود ھمگی دستھای خود را به عالمت پيروزی برافراشتند.
ﯾکی از مادران از صحنﮥ اعتراضات امروز عکس و فيلم می گرفت که به محض متوجه شدن ماموران موباﯾل وی ضبط شد و تمام عکس ھا و فيلم
ھاﯾی که از تجمع و حضور مادران و ماموران گرفته شده بود توسط آنھا پاک شد و موباﯾل وی مجددا تحوﯾل داده شد.

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺴﺪ ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن روز ﻗﺪس ﭘﺲ از ﺳﻪ روز
در جرﯾان دستگيرﯾھای روز قدس ،علی شاه نظر ۴١ ،ساله که اخيرا از فرانسه به اﯾران بازگشته بود ،دستگير شد و جسدش سه روز بعد به
خانوادھاش تحوﯾل داده شد .خانواده ی علی شاه نظر از سوی ماموران جناﯾتکار وزرات اطالعات به شدت تحت فشار گذاشته شدھاند ،تا از پخش اﯾن
خبر خودداری کنند .
اﯾن در حالی است که پس از گذشت سه ماه سران جمھوری اسالمی رﯾاکارانه برای کشته شدگان کھرﯾزک اشک تمساح ميرﯾزد و خبر از دستگيری
ھفت تا ده نفر در اﯾن رابطه ميدھند .اما جناﯾتھای رژﯾم ،ھمچون سی سال گذشته ،ادامه دارد و اﯾن رژﯾم سفاک نمی تواند حتی ﯾک روز بدون
خونرﯾزی و قتل و کشتار به حيات خود ادامه دھد.

ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎزي اﺳﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ رﻳﺨﺘﻨﺪ
پس از پاﯾان بازی ميان دو تيم پرسپوليس و استقالل مردم بندر عباس به بھانه فوتبال در خيابان ھا بوق زدند .حضور موتور سواران که در دفعات قبل
بازی اﯾن دو تيم ھم دﯾده شده بود اﯾنبار تبدﯾل به حضور ماشين ھا و وساﯾل نقليه شده بود.حضور نيروھای انتظامی ھم در خيابان ھای جنوب شھر
بسيار به چشم می خورد.

ﺷﺎدى ﺻﺪر :در  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ
وى با اشاره به تجاوزات جنسى به زندانيان در ايران گفت" :بسياری از شواھد و مستندات حاکی از آن است که نه فقط در وقايع پس از انتخابات
امسال ،که در تمامی سی سال گذشته ،تجاوز و ساير شکنجه ھای جنسی ،نه به عنوان اموری اتفاقی ،که به عنوان يک نوع شکنجه سيستماتيک
برای ارعاب ،تحقير و درھم شکستن زندانيان سياسی زن و يا گروه يا عقيده ای که از آن دفاع می کردند و نيز اعتراف گيری از آنان اعمال می شده
است" .
به گفته او " اين نوع از شکنجه که تا سالھا نسبت به آن پرده پوشی و سکوت شده بود ،ھم اکنون با سخن گفتن قربانيان آن و نيز افشاگری
شخصيتھای سياسی درون نظام حکومت ايران ،به موضوع گفت و گوی اجتماعی تبديل شده است .اما اين تازه آغاز راھی است که ھيچگاه بدون يک
ھمبستگی جھانی به سرانجام نخواھد رسيد".

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن  27ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
بنابه گزارشات رسيده خانواده ھای دستگير شدگان روز  27شھرﯾروماه و خانواده ھای فعالين دانشجوی پارک جمشيدﯾه در مقابل دادگا انقالب دست
به تجمعات اعتراضی زدند و خواستار آزادی عزﯾزان خود ھستند.
امروز شنبه 11مھرماه حدود  70نفر از خانواده بازداشت شده ھا در مقابل دادگاه انقالب به انتظار خبر کفالت و وثيقه برای عزﯾزانشان با نگرانی تجمع
اعتراضی بر پا کردند اگر چه عدۀ کمی از آنھا آزاد شده اند اما ھنوز عده ای زﯾادی بدون تفھيم اتھام و بالتکليف در زندان بسر می برند.عليرغم گذشت
بيش از  2ھفته ھنوز نام عده ای از دستگير شدگان به تاﯾيد دادگاه انقالب نرسيده است.
خانواده ھا با نگرانی و خشم زﯾاد خواھان جوابگوﯾی مسئوالن دادگاه انقالب در مورد وضعيت عزﯾزانشان بودند چرا که در اﯾن مدت ھيچ کس جوابگوی
آنھا نبوده است.
ﯾکی از شيوه ھای فرﯾب دادگاه انقالب که اخيرا برای بازداشت عده ای از افراد که در راھپيماﯾی ھا و تجمعات حضور داشتند اﯾن است که ماموران
نيروی انتظامی موباﯾل و ﯾا کارت شناساﯾی اﯾن افراد را ضبط می کنند و آنھا را آزاد می کنند اما بعد از مدتی از دادگاه با آنھا تماس می گيرند که برای
گرفتن موباﯾل و ﯾا کارت شناساﯾی خود به طبقه سوم واحد امنيت مراجعه کنيد  .اﯾن افراد بعد از مراجعه به اﯾن شعبه در ھمان جا بازداشت و روانه
زندان اوﯾن می شوند.
افرادی که تا به حال با اﯾن شيوه فرﯾبکارانه حسن زارع دھنوی معروف به حسن حداد بازداشت شده اند عبارتند از؛ جواد جاللی فر  27ساله و متاھل
 ،مھرنوش محمدی  23ساله  ،نرﯾمان معصومی  21ساله می باشند.
ھمچنين تعدادی از خانواده ھای فعالين دانشجوﯾی که دﯾروز در پارک جمشيدﯾه با ﯾورش مامورﯾن وزارت اطالعات دستگير و به نقاط نامعلومی منتقل
شده بودند ،امروز به دادگاه انقالب مراجعه کردند .اسامی اﯾن افراد ھنوز به تاﯾيد دادگاه انقالب نرسيده و خانواده ھا در بالتکليفی و انتظار بسر می
برند.
دﯾروز تا پاسی از شب خانواده ھا در مقابل اداره پيگيری اطالعات به انتظار خبری از عزﯾزان خود اﯾستاده بودند که ھيچ گونه جوابی به آنھا داده نشد.
گفته می شود که  3نفر از آنھا صبح روز شنبه  11مھر ماه بدون کفالت و وثيقه آزاد شدند اما از ساﯾر دستگير شدگان و مکان نگھداری آنھا ھنوز
اطالعی در دست نيست.

ﺧﺮوش ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر اﻳﻦ ﺑﺎر درداﻧﺸﮕﺎه رودﻫﻦ
روز پنج شنبه در دانشگاه رودھن ساعت  12الی  14بعد ازظھر عده ای از دانشجويان درداخل دانشگاه تجمع كرده وبادادن شعار مرگ بـر ديكتـاتور و
مرگ براين دولت مردم فريب  ,دولت كودتا را به چالش كشيدند  .مزدوران حكومتي مستقر دردانـشگاه مـشغول شناسـايي دانـشجويان شـدند امـا
دانشجويان ھمچنان شعار ھاي ضد حكومتي خود را ادامه دادند.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه :ﺗﺎ ﻣﺮز ﺑﺮاﻧﺪازي رﻓﺘﻴﻢ
محمدعلی جعفری ،فرمانده کل سپاه پاسداران با »فتنه« خواندن اعتراضات به نتيجه انتخابات ،گفت»:در اﯾن فتنه تا مرز براندازی رفتيم«.
به گفته وی ،حوادث اخير ،بزرگترﯾن »خطر«برای نظام جمھوری اسالمی بود و حتی از »جنگ ھشت ساله اﯾران و عراق« نيز خطرناکتر بود .وی که
در گردھماﯾی مسئولين بسيج دانشجوﯾی  ٣١٣دانشگاه کشور سخن میگفت ،افزود»:دعوای اخير که از  ١٠-١٢سال پيش در کشور شروع شـده،
دعوا بر سر اصول و محتوای نظام بوده است«.
در چند ماه گذشته ،اﯾران شاھد اعتراضات گسترده معترضان به نتيجه انتخابات بوده است .در جرﯾان اﯾن اعتراضات ،بيش از چھار ھزار نفر بازداشت
شدهاند.
فرمانده سپاه با بيان اﯾنکه »ضربهای حيثيتی« به نظام وارد شده است ،گفت» :اﯾن حوادث ،وحدت و انسجام داخلی را خدشهدار کرد و به اعتبار نظام
ضربه زد«.
محمدعلی جعفری ،ادامه داد»:ھدف دشمنان در اﯾن اتفاقات ،از بين بردن اسالميت نظام جمھوری اسالمی بود و ابزار آنھا برای رسيدن به اﯾن ھدف
جمھورﯾت بود ،ﯾعنی به دنبال سکوالرﯾزه کردن نظام دﯾنی اﯾران بودند و میخواستند جاﯾگاه والﯾت فقيه را تضعيف و تشرﯾفاتی کنند«.
با در نظر گرفتن زاوﯾه دﯾد اﯾن فرمانده سپاه که در صورت تداوم نظام جمھوری اسالمی ،حتی با اصالحات مورد نظر آقای موسوی ،از
ارکان صاحب قدرت در آن خواھند بود ،می توان اﯾن نتيجه را گرفت که نظام حکومتی جمھوری اسالمی از اساس نظامی ضد مردمی
می باشد .ھنگاميکه جعفری جنگی خانمانسوز برای مردم که بيش از ﯾک ميليون کشته داد و ميليون ھا نفر دﯾگر را برای سالھا بی
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خانمان و آواره کرد و صدمات اجتماعی و ضربات ھولناک بر روابط خانوادگی و انسانی گذاشت که تا نسل ھا تأثير مخـرب آن باقـی
خواھد ماند را بی خطرتر از تظاھرات مردمی که برای بدست آوردن حقوق اجتماعی و دمکراتيک شان بـود مـی نامـد و آشـکارا از
حکومت مطلقه حماﯾت کرده و از »جمھوری« بمثابه یِ ابزاری خطرناک برای »نظام اسالمی« نام می برد ،دﯾگر چاره ای برای مردم
جز سرنگونی آن و انھدام کليه ی ارگان و نھادھای قدرتش باقی نمی گذارد .مرگ بر جمھوری اسالمی و تمامی حاميان مـستبد و
اصالح طلبش! ننگ بر سازشکاران خائن و ضد مردمی و بی غيرت اش!

درﮔﻴﺮي ﻣﺮدم و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ در ﺑﺎزي ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ و اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان
دﯾروز در استادﯾوم ورزشی صد ھزار نفره تھران باز دربی پرسپوليس و استقالل با حضور تماشـاچيان برگـزار شـد .از آنجـا کـه اﯾـن روزھـا ،جکومـت
دﯾکتاتورھا از ھر تجمعی در ھراس است ،اقدامات پيشگراﯾانه ی وسيعی را به کار بسته بود.
بنا بر خبر دريافتي مامورﯾن نيروی انتظامی با باتوم و سپر سرتاسر اتوبان تھران کرج و نقاط منتھی به اﯾن ورزشگاه را تحت كنترل گرفته بودند  .دراتوبان
با فاصله  10متر دو نفر از نيروی انتظامی حضور داشتند  ,برای ورود به ورزشگاه تدابير شدﯾد امنيتی برقرار بود و مانند جلسات مھم سران نظام برخورد
ميشود ,ھنگام ورود به ورزشگاه ھمانند داخل فرودگاه که به طور کامل در سه نقطه تفتيش می شدند .برای اولين بار در ھرﯾک از درھا تعداد زﯾادی از
مامورﯾن انتظامی در حال تفتيش تماشاگران بودند و در کنار ھر چند نفر نيروی انتظامی تعدادی لبـاس شخـصی بـا بيـسيم در حـال اطـالع رسـانی
اﯾستاده بودند .با اﯾن اوصاف تعداد زﯾادی از مردم که به نوعی نشانه ھای سبز با خود داشتند دﯾده می شدند که از ورود آنھا به ورزشگاه جلوگيری به
عمل آمد .
به رغم اﯾن تمھيدات امنيتی در طول بازی در چند نوبت تماشاگران حاضر در استادﯾوم شعارھای ضد حکومتی سر دادند کـه بعـضاً مـسئوالن پخـش
مستقيم صدا و سيما را غافلگير کرده و اﯾن شعارھا از طرﯾق تلوﯾزﯾون نيز پخش شد .شعارھا عبـارت بودنـد از »مـرگ بـر دﯾکتـاتور« و »ﯾـا حـسين،
ميرحسين « .اﯾن شعار دادن ھا باعث شد تا برای ترساندن مردم و جلوگيری از ادامه آن نيروھای ضد شورش را وارد ميدان بازی کنند کـه بـا عکـس
العمل متقابل مردم روبرو گشته و تماشاچيان به سمت مامورين ضد شورش که دور تا دور زمين گرد آمده بودن شيشه ھای نوشابه و اجسام دﯾگری
پرتاب کنند و بدﯾن ترتيب جو استاديوم برای مدتی به اغتشاش كشيده شود.
اﯾن گزارشات حاکيست که با تساوی پيش بينی شده یِ »ﯾک بر ﯾک« به خشم تماشاچيان افزود و شھارھای »تبانی ،تبانی« فضای استادﯾوم را پر
کرد و باعث شد تا دوباره سيل شيشه ھای نوشابه و دﯾگر اجسام دم دست تماشاچيان به سوی زمين پرتاب شود.
ھنگام خروج تماشاچيان از استادﯾوم نيز بارھا شعارھای ضد حکومتی آميخته با شعارھای ضد مسئوالن فدراسـيون فوتبـال و دو تيـم پرسـپوليس و
استقالل از طرف اﯾشان فرﯾاد زده می شد که با عکس العمل نيروھای سرکوبگر حاضر در استادﯾوم به درگيری ھای متعدد و پراکنده کشيده شد.
نيروھاي امنيتي كه تعدادشان بسيار زيادبود بيرون درب استاديوم ايستاده بودند ومردم را بزور به داخل اتوبوسھايي كه از قبل آماده بودند ميفرستادند.
داخل ھر اتوبوس نيز سه مامور گماشته بودند .الزم به ذكر است كه ترس حكومت از مردم واعتراضات آنھا بسيار باال رفته و ھربار تمھيدات جديد تري
براي سركوبي مردم به كارميگيرند .شاھدان عينی گزارش می دھند که در اﯾن درگيری ھا تعدادی از تماشاچيان بازداشت شده اند که از آمار دقيق
آن اطالعی ندارﯾم.

ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻠﻮار ﻛﺸﺎورز
خبرھای رسيده حاکيست که ھمزمان با برگزاری مسابقه فونبال در استادﯾوم صد ھزار نفره ،در جريان برگزاري نماز جمعه تعدادي ازمردم در محوطه
بلوار کشاورز تجمع كرده و شعار مرگ بر ديکتاتور سر دادند ,الزم به ذكر است كه به دليل برگزاري بازي دراستاديوم آزادي  ،از مامورين امنيتي خـبري
نبود تا در سرکوب آنھا اقدام کنند  .مردم آزاده اين فرصت را غنيمت شمردند ويك بار حضور شماري از نيروھاي انتظامي با بـاتوم در بـازی تيـم ھـای
استقالل و پرسپوليس ديگر شعار مرگ برديكتاتور دادند.

ﻳﻮرش ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ در ﺗﻬﺮان و دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺻﺎﺣﺐ آن
بنابه گزارشات رسيده از بند  209زندان اوين ،آقاي جعفر کاظمي از زندانيان سياسي سابق ،اوايل ھفتﮥ گذشته بايورش مامورين وزارت اطالعات بـه
چاپخانه اش دستگير و به نقطﮥ نامعلومي منتقل گرديد.آقاي جعفر کاظمي  47ساله که گفته مي شود روز شنبه  28شھريور ماه با يـورش ماموريـن
وزارت اطالعات به محل کارش دستگير و به نقطﮥ نامعلومي منتقل گرديد.مامورين وزارت اطالعات به چاپخانه اش يورش بردند و پس از مدتي طوالني
بازرسي کردن از چاپخانه ،دفتر تلفن و آدرس ھا ي کاري وي را در چاپخانه ضبط کردند سپس ھمراه با مامورين وزارت اطالعات به منزلش برده شد و
منزل او را براي چند ساعت مورد بازرسي قرار دادند و در حين بازرسي مقداري از وسائل منزل وي را تخريب نمودند.مامورين وزارت اطالعات پـس از
بازرسي ،وسائل شخصي و خانوادگي را جمع آوري کردند و با خود بردند که از جملﮥ آنھا آلبومھاي عکس خانوادگي،دفتر تلفن،مدارک شناسائي خود
و حتي بعضي از اعضاي خانواده ؛کتابھا ،يادشتھا،سي.دي و وسائل ديگر را با خود بردند.مامورين وزارت اطالعات در پايان بازرسيھاي طوالنـي و غيـر
انساني از تمامي نقاط منزل و اعضاي خانواده فيلم برداري نمودند و آقاي کاظمي را با خود به نقطﮥ نامعلومي منتقـل کردنـد .آقـاي جعفـر کاظمـي
صاحب چاپخانه اي در تھران است که با بعضي از دانشگاھھا قرار داد چاپ کتاب را دارا بود از جمله آنھا دانشگاه امير کبير است.او ھمچنين در دھﮥ 60
نزديک به  10سال در زندان بسر برد که  3سال آن را در سلولھاي انفرادي تحت شکنجه ھاي وحشيانه و غير انساني بود.از زمان دستگيري تا به حال
از وضعيت و شرايط و محل بازداشت او خبري در دست نيست .مراجعات خانواده وي به دادگاه انقالب و زندان اوين براي آگاھي از وضعيت و شرايط او
تا به حال بي نتيجه بوده .دادگاه انقالب به خانواده وي جوابھايي مانند ؛تحت بازجوئي است،ھنوز پرونده به ما ارجاع نشده است و ما اطالعي از وي
نداريم و جوابھاي ديگراست .اين در حالي است که دستگيريھا با حکم قضائي حسن زارع دھنوي معروف به حسن حداد صورت ميگيرد.

ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
بنابرخبر دريافتي شب سه شنبه ھفت مھر گروه گشت فرماندھي انتظامي زھک مورد حمله مسلحانه يک موتور سوار قرار گرفت ,در اين تير اندازي
يك نفر از نيروي گشت دردم به ھالكت رسيد و موتور سوار از محل گريخت.

ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز! اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ!
ﺑﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺮاﺳﺮي ﺗﺮ ﻛﺮدن ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺮﻳﻪ
proletariat1871@gmail.com
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ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﻲ
بدون شک مھمترﯾن جنبه از روﯾدادھای پس از انتخابات دوره دھم رﯾاست جمھوری ،ظھور جنبش انقالبی و بدﯾل برانداز در صحنه
مبارزات سياسی اﯾران بود .با اعالم نتيجه انتخابات ،جنبش اصالحات خود را در بن بست راه و روش ھای اصالح طلبی ﯾافت و بخشی
از آن با نفی روش ھای اصالح طلبانه و در چارچوب قانون ،به روش انقالبی برای تغيير اوضاع سياسی روی آورد و در کنار دﯾگر اقشار
انقالبی ،با مبارزات خيابانی عليه نيروھای سرکوب رژﯾم ،طی ھمان دو روز اول برتری روش انقالبی را در مقاﯾسه با روش ھای اصالح
طلبانه به نماﯾش گذاشت .براستی دستاوردھای جنبش در مدت چند روز مبارزه انقالبی چنان بود ،که انحصار اصالح طلبی بعنوان تنھا
بدﯾل ممکن برای تغيير شراﯾط حاکم بر جامعه در سطح آگاھی توده ای از ميان رفته است.
جنبش انقالبی اما با ھمان سرعتی که پدﯾدار گشت ،با مساﯾل متعددی نيزمواجه شد .سرکوب دستگاه دولتی در کنار تالش ھای بی
وقفه رھبران اصالح طلب برای کنترل آن ،البته سھم مھمی در جلوگيری از گسترش و رادﯾکاليزه شدن آن اﯾفا نمودند ،ليکن اﯾن عدم
وجود رھبری انقالبی بود که حرکت اﯾن جنبش را از درون عقيم کرد ،و دراﯾن فراشد تمام ضعف ھای ﯾک حرکت خود بخودی را به
نماﯾش گذاشت .دﯾدﯾم که درغياب رھبری انقالبی ،توده انقالبی عليرغم برخورداری از آگاھی سياسی و رزمندگی کافی ،نتوانست
بين مطالبات خود و چشم انداز سياسی الزم جھت تحقق اﯾن مطالبات ،پيوند بوجود آورد تا تداوم مبارزات خود را تضمين کند .وقاﯾع
بوضوح نشان داد بدون چشم انداز انقالبی ،برنامه عمل متکی بر آن و تشکيالت متناسب ،ﯾعنی بدون رھبری انقالبی ،سرنوشتی بجز
اﯾن نيز درانتظار نبود .تالشھای پراکنده عناصر پيشگام انقالبی نيز در رفع فقدان رھبری موثر واقع نشد ،چراکه چنانچه به مراتب تجربه
کرده اﯾم چشم انداز ،برنامه سياسی و تشکيالت را نميتوان در طی دوران اعتالی انقالبی بوجود آورد ،بلکه باﯾد از قبل ضرورت آن درک
شود و حداقل ھاﯾی از آن تدارک دﯾده شده باشد.
امروز ،تشخيص اﯾن ضرورت و حرکت در جھت تدارک برنامه و تشکيالت انقالبی ،از اولين مشخصه ھای کمونيزم انقالبی است .ھدف
اﯾن نوشته نيز اعالم موجودﯾت ﯾک ھسته کمونيزم انقالبی و توضيح روش و شيوه ھای پيشنھادی مد نظر آن ،جھت فراھم آوردن زمينه
ھای اﯾن تدارک است .تدارکی که در واقع باﯾد بعنوان تالش ھای ابتداﯾی جھت بنيانگذاری حزب پيشگام انقالبی طبقه کارگر ارزﯾابی
شود.
تشخيص اﯾن ضرورت البته از کشفيات ما نيست ،پيش از ما نيز با تشخيص اﯾن ضرورت ،تالش ھای زﯾادی جھت اﯾجاد اﯾن رھبری صورت
گرفته است .تالش ھاﯾی که موفقيت آميز نبوده اند ،چراکه به عمق و ابعاد مساﯾلی که مانع شکل گيری رھبری بوده است ،توجه
نکرده اند .مساﯾلی که مظاھر آن در شکست انقالب  ،57فروپاشی بلوک شوروی و تحوالت سرماﯾه دارانه در چين نماﯾان گشت و در
پرتو تجارب انقالب  57آنچنان زﯾر ساخت برنامه ھای بر آمده از مدل ھای سوسياليزم چين و شوروی را بی اعتبار کرد که برون رفت از
تشتت نظری ،برنامه ای و تشکيالتی که بھمراه آورده است ،بدون برخورد جدی و رﯾشه ای به اﯾن مساﯾل ،ممکن نيست .واقعيت
اﯾنستکه تالش ھاﯾی که تا کنون برای رفع مساله فقدان رھبری صورت گرفته اند بواسطه برخورد سطحی به اﯾن مساﯾل ،نه تنھا
نتوانسته اند با رفع تشتت و پراکندگی حاکم بر جنبش کمونيسم انقالبی ،توان ھا و پتانسيل ھای موجود آن را سازماندھی کنند .بلکه
در بسياری موارد با بازسازی تشکل ھا و برنامه ھاﯾی که به وضوح قادر به حل اﯾن مساﯾل نيستند ،اﯾن تشتت را نھادﯾنه نيز نموده و
خود معضلی دﯾگر بر معضل ھای مانع شکل گيری رھبری افزوده اند.
بنا براﯾن ،ما با تمام تفکرات و جرﯾاناتی که به نقد مدعی داشتن پاسخ ھای الزم جھت رفع معضالت جنبش کمونيستی ھستند و
پذﯾرش برنامه و پيوستن به تشکيالت خود را راه برون رفت از تشتت کنونی جنبش کمونيستی ارزﯾابی می کنند ،مرز بندی کرده ،و اﯾن
روش را مردود می دانيم .بنظر ما برنامه و تشکيالتی که متناسب با وضعيت سياسی کنونی قادر به انجام حداقلی از وظاﯾف جھت
برون رفت از تشتت کنونی باشد ،وجود ندارد و دست ﯾابی به اﯾن برنامه و تشکل فقط از درون جنبش کمونيستی و بر اساس تالش ھا
و مبارزات مشترک اجزاء آن امکان پذﯾر است .بدﯾن دليل باﯾد نه از توان ھای نا کافی خود ،بلکه از توان ھای موجود جنبش کمونيستی
آغاز کنيم و با توجه به کمبود ھا و با اتخاذ روش ھای متناسب ،توان و ظرفيت ھای آن را ،از طرﯾق پروژه ای ھدفمند ،جھت بوجود آوردن
رھبری انقالبی سازماندھی کنيم .اﯾن امر در درجه نخست مستلزم شناخت از توان و ظرفيت موجود جنبش کمونيستی و در درجه دوم
روشن کردن جزئيات پروژه سازماندھی و روش کار آن است.
برای شناخت ظرفيت ھای موجود در جنبش کمونيستی جھت برون رفت از تشتت حاکم بر آن ،باﯾد بار دﯾگر به عوامل تشتت ﯾعنی
تجارب انقالب  57و شکست مدل ھای سوسياليزم چين و شوروی باز گردﯾم .چرا که اﯾن روﯾدادھا صرفا نفی توھمات گذشته نبودند،
بلکه با نقد آن توھمات ،نکاتی ابتداﯾی از اصول مبارزه برای سوسياليزم را نيز به دست دادند .اصولی که طيفی از عناصر کمونيست را
به بازگشت به مبانی وسنن اوليه جنبش کمونيستی و احيای اﯾن اصول از زﯾر آوارھای اﯾدئولوژﯾک دولت ھای بر آمده از چين و شوروی
ھداﯾت نمود ،و اکنون تبدﯾل به راھنمای اﯾن طيف جھت پيش برد مبارزه برای سوسياليزم شده است .برای مثال انقالب  57با نماﯾش
قدرت طبقه کارگر ،در تقابل با فالکت تمام اقشار بورژواﯾی در حل مساﯾل اجتماعی ،فعليت انقالب سوسياليستی و ورشکستگی انواع
استراتژی ھای انقالبات مرحله ای و سازش طبقاتی در تصرف قدرت دولتی را نشان داد .تجربه چين و شوروی به نھادﯾنه ترﯾن و
بازدارنده ترﯾن مفاھيم انحرافی از مفھوم سوسياليزم پاﯾان بخشيد و نقش کليدی و مرکزی دمکراسی ،ﯾعنی دولت کارگری متکی بر
شوراھای کارگری ،در مبارزه برای سوسياليزم را برجسته کرد .پذﯾرش اﯾن نکات توسط بسياری از عناصر و نيروھای کمونيست،
منجمله عناصر و گراﯾشاتی در برخی ازسازمانھای کمونيست موجود ،مميزه ھای طيف مشخصی درون جنبش کمونيستی است.
طيف کمونيزم انقالبی ،که به واسطه ھمين چند مميزه بعنوان دستاورد ھای اوليه ،آن را از پتانسيل ھای الزم جھت رفع تشتت حاکم و
اﯾجاد رھبری انقالبی ،برخوردار نموده است.
البته اﯾن بدان معنی نيست که در بين تمام عناصر اﯾن طيف در رابطه با تمام جوانب اﯾن مميزه ھا توافق وجود دارد ،وﯾا اﯾنکه اﯾن مميزه
ھا برای اتحاد اﯾن طيف جھت مبارزه مشترک برای سوسياليزم کافيست .بلکه ھم نظری کلی در رابطه با اﯾن مميزه ھا صرفا نقطه
شروعی است برای آغاز تبادل نظر ،مباحثات تئورﯾک ،سازمان دادن اتحاد ھای عملی در جنبش کارگری و دﯾگر جنبش ھای اجتماعی،
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با روشی مبتنی بر دمکراسی کارگری و بر اساس به رسميت شناختن حق گراﯾش ،در جھت تبدﯾل اﯾن طيف به گراﯾش سياسی با
استراتژی ،برنامه و تشکيالتی دقيقتر از آنچه آغاز گاه آن است .تعيين و تبيين جزئيات نقشه اﯾن راه ،بجز اھداف کلی و جھت و روش
آن ،از قبل ممکن نيست و دست ﯾافتن به جزئيات نقشه راه نيز خود در طی پيش برد مبارزه بدست خواھد آمد .موفقيت اﯾن راه را نيز
نمی توان از پيش تضمين کرد ،ليکن حتی در صورت عدم موفقيت کمترﯾن دستاورد آن روشن کردن نکات توافق و اختالف خواھد بود و
اﯾن خود قدمی در جھت رفع تشتت است .مضافا بر اﯾن که دستيابی به برنامه انقالبی در شراﯾط کنونی جنبش کمونيستی ،طرﯾقی
بجز از اﯾنگونه ھمکاری توسط عناصراﯾن طيف ،ندارد .لذا ،حتی در صورت شکست اﯾن تالش ،نقاط ضعف و قوت آن راه گشای تالش
ھای بعد جھت غلبه بر تشتت حاکم خواھد بود.
به مساﯾلی که پيش روی تدوﯾن برنامه انقالبی است ،توجه کنيد .بسياری از موارد توافق ﯾا اختالف در رابطه با نکات نظری و تئورﯾک
مانند ،مفھوم سوسياليزم و دمکراسی ،بررسی ماھيت نظام اقتصاد سرماﯾه داری جھانی و اﯾران ،ماھيت دولت جمھوری اسالمی،
ارزﯾابی از صف بندی ھای طبقات و اقشار مختلف اجتماعی در مبارزه طبقاتی ،شناخت مساﯾل و معضالت اجتماعی ،چگونگی دخالت
در جنبش کارگری و  ...فقط از مباحثات درون اﯾن طيف طرح و مشخص خواھند شد و در فراشد مبارزات مشترک حول اﯾن مباحث و با
نشان دادن صحت خود در اﯾن مبارزات ،مادﯾت خواھند ﯾافت .چراکه صحيح ترﯾن نظرھا و تئوری ھا بدون اﯾنکه از بوته آزماﯾش مبارزات
اﯾدئولوژﯾک اﯾن طيف بگذرند و در بوته آزماﯾش مبارزات مشترک اﯾن طيف محک بخورند ،کنکرت نخواھند شد و در خود باقی خواھند ماند.
از طرف دﯾگر ،بجز نکات نظری و تئورﯾک برنامه ،بسياری از نکات دﯾگر برنامه انقالبی صرفا در پراتيک انقالبی به دست می آﯾند .تحقق
اﯾن پراتيک نيز خود مستلزم دخالت سازمان ﯾافته نيروی قابل مالحظه ای در صحنه مبارزات اجتماعی است که در شراﯾط کنونی فقط با
ھمکاری مشترک اجزاء اﯾن طيف می توان به آن اميدوار بود.
لذا پيشنھاد مشخص ما برای پيش برد چنين امری تشکيل ھسته ھای مخفی سوسياليستی ،کمونيستی است .اﯾن ھسته ھا بر
اساس بحث ھای اوليه حول مميزه ھای اﯾن طيف و با روشن کردن توافقات و اختالفات در حواشی اﯾن مميزه ھا ،شکل خواھند گرفت.
با اعالم موجودﯾت ھسته ھا مساله ارتباط با دﯾگر ھسته ھا مطرح ميشود .بنظر ما درمقطع کنونی اﯾن ارتباط از دو جھت ضروری
است .اول پيش برد مباحثات نظری ،تئورﯾک و برنامه ای ،دوم پيش برد مساﯾل تشکيالتی و سازماندھی فعاليت ھای مبارزاتی مورد
توافق از طرﯾق اتحاد در عمل .در مورد اول انتشار نشرﯾه علنی اﯾنترنتی ميتواند پاسخگوی اﯾن نياز باشد ،البته توافق بر سر اعضای
ھيئت تحرﯾرﯾه و ضوابط و قواعد حاکم بر اﯾن نشرﯾه منوط به شکل گيری ،اعالم موجودﯾت و پيوند حداقل تعدادی از ھسته ھاست که
بتواند تداوم اﯾن پروژه را ممکن کند .در مورد دوم ،نخست با توجه به درجه نزدﯾکی سياسی ھسته ھا و زمينه ھای ھمکاری عملی که
در گامھای اوليه چيزی جز اتحاد ھای عملی نيست وسپس با در نظر گرفتن مساﯾل امنيتی باﯾد پاسخ ھای سازمانی و تشکيالتی
ﯾافت .ليکن جزئيات چگونگی روابط ،فقط از طرﯾق توافقات فی ما بين ھمان حداقل تعداد ھسته ھای اوليه مشخص خواھد شد .مضافا
به اﯾنکه اﯾن مباحث ھمانند مباحث تئورﯾک ،نظری ھمواره باز خواھند ماند تا با نظرات جدﯾد تدقيق ﯾا تصحيح شوند.
نکات فوق معرف نظرات اوليه ما در رابطه با ضرورت شکل گيری پروژه ای است که ھدف آن تالش برای فائق آمدن بر تشتت کنونی در
جنبش کمونيستی است .ما در اﯾنجا شناخت خود را از نيروھاﯾی که قادرند با شرکت در پروژه فوق سھم ادا کنند و روش کار جھت
رسيدن به اھداف اﯾن پروژه را مشخص کرده اﯾم و بر اﯾن اساس ،با اعالم موجودﯾت ھسته کمونيزم انقالبی فعاليت خود را آغاز ميکنيم.
بدﯾھی است که بحث حول تمامی نظرات فوق باز است و ما از ھرگونه انتقاد ﯾا پيشنھاد سازنده استقبال خواھيم کرد.
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ﻧﺪاي ﺳﺮخ
ﻫﺮاس ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران از اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻀﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ در اﻳﺮان
طبق خبرھای رسيده ،حکومت جمھوری اسالمی اﯾران ،برای تخفيف فضای اعتراضی در ميان مردم ،خود را بـرای سـازش بـا سـرماﯾه
داران جھانی بخصوص آمرﯾکا و جناح ھای سرماﯾه دارھای داخلی و معترض به انحصارگراﯾی سپاه و انحـصارات وابـسته بـه آن و بيـت
خامنه ای آماده می کنند.
از نظر جھانی در خبرھای متعددی که در مورد موضوع ھسته ای می رسد ،اﯾران قدمھای بزرگی به عقب برداشـته اسـت .مھمترﯾـن
قدم اﯾران برداشتن مانع اصلی اﯾن مذاکرات ،ﯾعنی اصرار اﯾران به طی کردن کامل چرخش توليـد نـيروی ھـسته ای و بخـصوص غنـی
سازی اورانيوم در داخل کشور بوده است .طبق گزارشات رسيده ،سخنگوﯾان جمھوری اسالمی در اﯾن مذاکرات پذﯾرفته اند که پروسه
غنی سازی اورانيوم در خاک روسيه صورت پذﯾرد .ھمچنين حاضر شده اند که دستيابی آژانس اتمی به ساﯾت ھای ھسته ای اﯾران را
نيز بپذﯾرند .اﯾن اقدامات حکومت باعث خوشبينی طرف ھای خارجی و بخصوص آمرﯾکاﯾی ھا گشته است .بطوری که رﯾيس جمھوری
آمرﯾکا در مصاحبه ای به تشوﯾق علنی اقدامات دولت اﯾران در اﯾن زمينه پرداخته و »مسير طی شـده« از طـرف جمھـوری اسـالمی را
مثبت اعالم نموده است .البته موضوع ھسته ای ھرگز موضوع مرکزی برای سرماﯾه جھانی نبوده ،بلکه تنھا ابزاری برای اعمال فـشار
بر حکومت جمھوری اسالمی به ھمکاری و تسليم شدن مطلق آن در برابر منافع و خواسته ھای آنان بوده است.
ھمچنين ،خبرھای رسيده و شواھد آشکار ،نشاندھنده یِ آمادگی جناح غالـب حکومـت جمھـوری اسـالمی بـرای سـازش بـا برخـی
خواسته ھای جناح مغلوب و معترض به تماميّت خواھی باندھای وابسته به سپاه و بيت رھبری ،می باشد .مثالً ،نقل و انتقال عناصر
منفور حکومتی مانند طائب و فيروزآبادی ،آغاز آزادی دست جمعیِ زندانيان اصالح طلب از زندان ھا و بازداشتگاه ھا ،حماﯾـت بـی درﯾـغ
ھاشمی رفسنجانی از والﯾت مطلقه خامنه ای در روزھای اخير ،و ھمچنين اعالم برائت »موسوی و شرکاء« از رادﯾکال شـدن مبـارزات
مردمی و تأکيد روزمره و چندباره یِ اعتقاد به نظام و قانون اساسی آن ،نشاندھنده ِ آماده سازی شراﯾط برای سازش در ميـان آنھـا و
خيانت به خواسته ھای مردم است.
تمامی اﯾن عقب نشينی ھا بواسطهِ مبارزات بی درﯾغ مردمی و تظاھرات ھا و تجمعاتی است که ھزﯾنه ھای بـس سـنگينی داشـته
است .جانباختن ده ھا نفر ،اسارت و شکنجه ھزاران تن ،و مفقوداالثر بودن جمعی نامعلوم ،ھزﯾنه ای بوده است که مردم برای تحقق
حقوق دمکراتيک خود و بھره بردن از آزادی ھای اجتماعی داده اند .ھزﯾنه ھاﯾی که جناح معترض سرماﯾه داری ،به رھبری »موسوی و
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شرکاء« ،ادعا کرده بودند که در صورت حماﯾت از رﯾاست جمھوری اﯾشان و شرکت در انتخابات ،به مردم تحميل نخواھد شد .و خواسته
ھای به حق مردمی که تا ھمين امروز ھم مـدعی بـه پيگـيری آنھـا ھـستند .خواسـته ھـاﯾی چـون آزادی اجتماعـات و اعتراضـات و
اعتصابات ،آزادی تحزب و تشکل ،آزادی مطبوعات و حق بيان ،برابری حقوق اقوام و ،عدم تبعيض جنسی و  ...اﯾنھا خواسته ھای مردم
معترضی بود که برای تحقق شان به خيابان ھا آمده بودند.
در طی اﯾن مبارزات» ،موسوی و شرکاء« در رھنمودھای خود و به تبعيّت از اﯾشان ،رھبرانِ ليبرال جنبش ھای مدنی،از مردم خواسته
بودند که به طرح خواسته ھای مشخص صنفی و قشری خود اقدام نکرده ،در چھارچوب قانون عمل کنند ،و در مقابل تھاجم خـشونت
بار نيروھای سرکوبگر ،دست به اقداماتِ دفاعی و خلع سالح مأموران نزنند و خالصه تمام خواسته ھای خود را به برکناری احمدی نژاد
و تجدﯾد انتخابات خالصه نماﯾند .ھر چه خشونت نيروھای سرکوبگر بيشتر می شـد ،اﯾـشان مـردم را مخاطـب قـرار داده و از اعمـال
خشونت بر حذرشان می داشتند .تو گوﯾی که اﯾن مردم ھستند که به جان نيروھای »مظلوم« حکومتی افتاده اند .ھر چـه اقـداماتِ
حکومتی ھا غيرقانونی تر می شد ،باز ھم ابشان رو به مردم درخواست اقدامات در چھارچوب قانون را ميکردند،انگار اﯾن مردم بودند که
سرکوبگران و زن و بچه ھای اﯾشان را در روز روشن دزدﯾده و به بازداشتگاه ھای مخفی برده و اﯾشان را مورد شـکنجه و تجـاوز و قتـل
قرار می دادند .آﯾا می دانيد که چرا اﯾنگونه می گفتند و رفتار می کردند؟ به اﯾن علت که در حين استفاده از نيروی مبـارزات مردمـی
برای اعمال فشار به جناح تماميّت خواه ،برادری خود را به اﯾشان ثابت کنند ،تا زمانيکه زمان مصالحه و سـازش شـد ،آنھـا را نـيز جـزو
»خودی ھا« به حساب آورده و سھمی از چپاول ثروت ھای مردمی نصيب شان شود .به ھمين علت است که مـی بينيـم ،اﯾنـک کـه
جناح حاکم سعی دارد تا با سازش با دﯾگر سرماﯾه داران انحصاری ،جھانی و وطنی ،خود را برای سرکوب قطعی مبارزات مردمی آماده
سازد ،عالوه بر تسليم مطلق در برابر آمرﯾکا و شرکاء ،اقداماتی نيز برای به دست آوردن دل »موسوی و شرکاء« انجام می دھند .امـا
ھيچ نشانه ای از عقب نشينی در مقابل مردم نمی بينيم .ھيچ تغييری در فضای اختناق را حس نمی کنيم .ھيچ اشاره ای از برخورد
با جانيان و قاتالن و متجاوزﯾن به زن و فرزند و برادر و خواھران خود نمی ﯾابيم.
ھموطنان ،فراموش نکنيد که اﯾن قدرت و مبارزات شما بوده است که جناح حاکم را مستأصل نموده تا اﯾن چنين اقدام به تسليم و عقب
نشينی کند .پس نباﯾد تا رسيدن به خواسته ھای موجه خود از اعمال اﯾن نـيرو بـر حکومـت دﯾکتـاتوری و سـرماﯾه داران بـاز بمـانيم.
ھمانطور که ھاشمی رفسنجانی با وقاحت تمام به مردم خيانت کرده و با گرفتن امتيازاتی چند از حکومتيان به مداحی از »قبای برازنده
والﯾت خامنه ای« روی آورده است ،زمانی نيز شاھد خيانت »موسوی و شرکاء« خواھيم بود .مگر آنکه با تداوم اعتراضات خود و طـرح
خواسته ھای واقعی و بالواسطه یِ خود ،ھزﯾنه ی سازش مؤثر را به حدی برسانيم که امکانِ کنار آمدنِ جنـاح ھـای حکومـتی ،بـدون
عقب نشينی در مقابل خواسته ھاﯾمان ،و باز کردن فضایِ سياسی و اجتماعی را مـانع شـوﯾم .پـس بيـاﯾيم و آزادی را فرﯾـاد کنيـم.
بياﯾيم حق نان ،حق مسکن و حق آزادیِ تمامی مردم اﯾران را خواستار شوﯾم .نگذارﯾد تا سرماﯾه داران ،تنھـا پيروزمنـدان اﯾـن ميـدان
باشند و خون جانباختگان و عمر و جانِ دردمندان و ثروت ھای مردمی را چون غنيمتی جنگی بين خود تقسيم کنند.
پيش بسوی انقالب!
نان،مسکن،آزادی-جمھوری شوراﯾی
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چرا ھمه خود را به »کوچه علی چپ« زده اند و فکر می کنند که شعار اصالح حکومت جمھوری اسالمی و »اجرای بندھای معوقـه در
قانون اساسی« و شيوه ی گام به گام تغيير ،ھمين دﯾروز و با حضور »موسوی و شرکاء« آغاز شده اسـت؟ در صـورتيکه اﯾـن گامھـای
اصالح طلبانه از بيش از  12سال پيش آغاز گشته است .در سال  76بود که ﯾکی از شرکای کنونی موسوی ،محمد خاتمی ،دقيقـاً بـا
ھمين شعارھا و توصيه ھا رﯾيس جمھور شد .اما ،با گذشت اولين دوره و آغاز دومين آن به مردم ثابت شد کـه شـعار »اصـالح طلبـی
حکومتی« به نفع آزادی ھای دمکراتيک چيزی جز خواب و خيال و حيز گم کردن جنـاح ھـای حکومـتی نيـست .البتـه خـاتمی ،ماننـد
موسوی اﯾن شانس را نياورد که از نشستن بر ارﯾکه یِ قدرت باز بماند .او بدون ھيچ مانعی بر صندلی رﯾاست جمھوری تکيـه زد و بـا
فاصله بسيار کوتاھی از مرحمتِ ﯾک مجلس اصالح طلب با اکثرﯾت  80در صد برخوردار گشت و تمامی بزرگان اصالحات که اﯾـن دور بـه
زندان افتادند ،حی و حاضر با تشکيل حزب »جبھه مشارکت« ،با ھمين ادعاھای شبکه ای و اجتماعی بودنِ حزب »راه سبز اميـد« در
کنار و پشتش قرار گرفتند .نتيجه اش چه شد؟ آﯾا اصالحی صورت پذﯾرفت؟
شاﯾد جوانان ما اطالع چندانی از منظور اصالح طلبان از »اصالحات« نداشته باشند .به ھمين علت ما گناھی بر اﯾشان وارد نمی دانيم.
اما ،حضراتی چون چرﯾک ھای اکثرﯾتی و حزب توده ای و رھبران جنبش ھای اجتماعی ،چون جنبش زنان و کارگری و دانشجوﯾی کامال ً
حضور ذھن دارند که اﯾن دار و دسته ای که ما به جایِ »خاتمی و شرکاء« و »جبھه مشارکت« دﯾـروزی ،امـروز بـا عنـوان »موسـوی و
شرکاء« و »راه سبز اميد« نام می برﯾم ،بزرگترﯾن تغييرات را در زمينه ھای اقتصادی فردی و گروھی شان دادند .در آن زمان ھا به ﯾـاد
دارﯾم که حضراتِ »سازمان مجاھدﯾن انقالب اسالمی« بوﯾژه آقای بھزاد نبوی ،در مقام طرف اﯾرانی در رأس کنسرسيوم »پـروژه پـارس
جنوبی« قرار گرفت و صحن مجلس و ستادھای جبھه مشارکت ،تبدﯾل به بورس قراردادھای دولتی و تخصيص بودجه ھای کالن به اﯾن
قراردادھا گشت و انحصار باند ھاشمی رفسنجانی در قراردادھای نفتی تقوﯾت شد و گند و فساد صـفاﯾی فراھـانی عـالمگير گـشت
و  ...اﯾن اصالح طلبان برای اﯾجاد اصالحات در وضعيت اقتصادی فردی و گروھی شان چنان عزمی نشان دادند که اگر ﯾکـدھم آن را بـه
تغيير و تصوﯾب قانون جدﯾد مطبوعات و به اجرا در آوردن بندھای تعوﯾقی قانون اساسی و دﯾگر شعارھای اصـالحات سياسـی ادعاﯾـی
شان ،از جمله ،آزادی مطبوعات و بيان ،آزادی تحزب و تشکل ،برابری حقوق زن ومرد و  ...می دادند ،پس از  8سال ،شـرمنده یِ اﯾـن
ملت نمی شدند .آﯾا جوانانِ ما به ﯾاد ندارند که ﯾکی از دالﯾل پيروزی احمدی نژاد در انتخاباتِ سال  ، 84روﯾگردانی مردم از ھمين فساد
اقتصادی و بی عزمی اصالح طلبان در پيگيری شعارھای ادعاﯾی شان بود؟ در انتخابات  1384نيز مردم گول »اصالح طلبی اصـولگرا« را
خوردند و فکر کردند که اگر احمدی نژاد بياﯾد ،قرار است که اﯾن باندھای انحصاری اقتصادی را در ھم شکند و پول نفتی را کـه برابـر بـا
ميلياردھا دالر می شد و به جيب آقای ھاشمی رفسنجانی و بھزاد نبوی و شرکاﯾشان می رفت را به سـفره اﯾـشان برﯾـزد .امـا چـه
شد؟ اصالحاتِ اصولگراﯾی در شکلِ آزاد کردن گرگ ھای گرسنه یِ »نسل دومی« سپاه پاسداران صورت پذﯾرفت که خـود را در چپـاول
داراﯾی ھا و پول خون مردم سھيم می دانستند و با چنان اشتھاﯾی به جان مردم افتادند که ھنوز سير نشده و با زور اسـلحه بـه اﯾـن
سفره چسبيده اند.
پس اﯾنگونه نيست که »اصالحات درون حکومتی« غير ممکن است! خير .اتفاقاً ،اﯾن اصالحات آنقدر ممکن است کـه ھميـن چنـد روز
پيش ،آقای ھاشمی رفسنجانی با سوء استفاده از فشارھای مبارزات مردمی ،در تأمين زندگی فردی ،خانوادگی و شرکاﯾش دست به
چنان اصالحاتی زد که گَندَش ھمچون دﯾگر اصالحاتِ وی ،بزودی در خواھد آمد .و برای تشکر از خامنه ای که در چنين اقدام اصـالحی
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ای با او ھمکاری کرده بود ،به او »قباﯾی برازنده یِ والﯾت« ھدﯾه داد .آنچه که در درون نظـام جمھـوری اسـالمی غـير ممکـن اسـت
«اصالحات حکومتی »به نفع منافع مردم و احياء حقوق حقه شان می باشد .چرا؟ چون اصوال ً ھيچيک از جنـاح ھـای حکومـتی ،بانـد
ھایِ متنوع «اصالح طلب »و «اصولگرا» ،منافع شان در رسيدن مردم به نان شب و سقف روی سر و آزادی بيان و عمـل نيـست .آنھـا
ھمگی در گروه ھای شرﯾک و رقيب ﯾکدﯾگر سازمان ﯾافته اند که ھرﯾک بخشی از داراﯾی ھای اﯾن مملکت و خون کارگران و مردم را به
انحصار خود در آورده اند و ھمواره در جنگ و جدال و سازش با ﯾکدﯾگر بسر می برند .آنچه که آنھا را در عين چنـد پـاره گـی و جنـگ و
جدال ،متحد و ﯾکپارچه کرده است ،حق مالکيتی است که با زور اسلحه و بند و شالق و به تاراج بردن ثروت ھای مردمی بدست آورده
اند .دقيقاً به علت ھمين ﯾکپارچگی است که ھيچيک از اﯾن جناح ھا ،دارای عزم اصالحات در جھت تأمينِ نان و مسکن و آزادی مردمی
نيست و توھّم مردم به امکان پذﯾر بودن چنين اصالحاتی ،مانع اصلی اقداماتِ انقالبی اﯾشان برای تغيير است.
تا امروز که قرﯾب به  3ماه از آغاز مبارزات مردمی برای اصالحات گام به گام حکومت سرماﯾه داری جمھوری اسالمی می گذرد  ،باندازه
یِ چند سال مبارزه انقالبی با سلطنت پھلوی ھزﯾنه داده اﯾم .صدھا کشته و مفقود االثر ،ھزاران زندانی و شکنجه و تجـاوز ،حکومـت
نظامی ،حضور نيروھای مسلح در معابر و تحميل اختناق و  ...اما ھنوز نتوانسته اﯾم که اﯾن حکومت را وادار به کوچکترﯾن عقب نشينی
و برداشتن کوتاه ترﯾن گامی در جھت باز کردن فضای سياسی و اجتماعی کنيم .چرا؟ چون در زمان حکومت پھلوی ،ھيچيک از مـردم
ما مبتال به توھّم »اصالح پذﯾر« بودن حکومت سلطنتی نبودند .اما امروز ،اکثرﯾت جامعه ھنوز دچار چنين توھّمی است و کامال ً خود را
در اختيار »موسوی و شرکاء« قرار داده است تا دوز روزانه اش را از داروھای توھّم زا به آنھا برساند.
آری! بزرگترﯾن مانع تغيير به زندگی بھتر و آزادتر ،توھّم به »اصالحات حکومتی« در جھت منافع مردمی است.
سرنگون باد حکومت سرماﯾه داری جمھوری اسالمی!
نان،مسکن،آزادی – جمھوری شوراﯾی!
ن .ن 14 .مھرماه 1388
انتشار از »ندای سرخ« وابسته به گروه »بسوی انقالب«

ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﺣﺴﺎب
خواندن اظھار نظر جعفری ،سردار خيانت پيشه سپاه ،ﯾک نکته را براﯾم آشکار ساخت:
او اظھار داشت که در جرﯾاناتِ تظاھرات ھای مردمی »نظام تا حد براندازی« پيش رفت .اﯾن کامال ً صحيح است .اگر به گزارشاتی که بخصوص پس از
نماز جمعه  29خرداد و درگيری مسلحانه ی حکومت با مردم ،و مقاومت قھرمانانه ی مردم با اﯾن نيروھا رجوع کنيد ،می بينيم که دولت کودتا عليرغم
بسيج کليه یِ نيروھای سرکوبگرش از تمامی مناطقی که توانش را داشت ،باز ھم نتوانست مبارزات مردمی را سرکوب کند .در روزھا و ھفته ھای
پس از آن نيز از گزارشات ميدانی متوجه شدﯾم که نيروھای سرکوبگر بسيار خسته و ناتوان گشته اند .به ھمين علت بـود کـه بـا رﯾـزش نيروھـای
مردمی پس از ھر تظاھرات و کاھش تعداد شرکت کنندگان در تجمعات ،باز ھم نيروھای سرکوبگر نمی توانستند جنبش را به شکل مؤثری سـرکوب
کنند .پس اﯾن اظھارات فرمانده یِ سپاه با مشاھدات عينی خودمان و گزارشات رسيده از ميادﯾن تقابل تأﯾيد می شود.
در اﯾنجا سوالی که مطرح می گردد اﯾنست که پس چرا با وجود احساس چنين خطری ،حکومت در جھت ارضاء خواسته ھای حداقل بخشی از مردم،
ﯾک سانتی متر ھم عقب نشينی نکرد؟ چرا عليرغم تظاھرات ھای ميليونی و سپس ،شکست در تاکتيکِ سرکوب مسلحانه مبارزات مردمی ،ھيـچ
تغييری به نفع مردم در فضای سياسی بوجود نيامد؟ در صورتيکه در انقالب  ،57با فشارھای بسيار کمتری از سویِ مردم ،فـضای سياسـی بـاز تـر
گشت ،و پس از باز شدن فضای سياسی بود که تظاھرات ھای ميليونی بوقوع پيوست؟ دليلش بنظر من روشن است .دليل عدم موفقيّت سانتی
متری مبارزات مردمی به جھت مبارزه یِ اﯾشان مربوط می شود .ھنگاميکه مردم ،عليرغم شکل مبارزه شان ،خواسته ھای اصالح طلبانه داشـتند،
وتنھا خواھانِ استعفای دولت احمدی نژاد بودند ،و گردن به رھبریِ جناح رقيب ھيئت حاکمه داده بودند ،جناح غالب حکومت ،نيازی به عقب نشينی
نمی دﯾد .آنھا مطمئن بودند که اﯾن توده یِ ميليونی ،در زﯾر رھبری »موسوی و شرکاء« تغيير جھت نخواھد داد و برای سرنگونی حکومـت اقدامـی
نخواھد کرد .چرا که ﯾک حکومت برای جلوگيری از سرنگونی ،خود را وادار به عقب نشينی می ﯾابد .اما اگر مطمئن است که سرنگونی ای در کـار
نيست ،می داند که پس از مدتی ،ھيجانات مبارزه و نيروی مبارزان به تحليل رفته و از ميدان خارج خواھند شد ،و تا زمانيکه بخواھند دوباره نيروی خود
را آماده سازند ،اﯾشان وقت بازسازی صفوف و طراحی ضد حمالت و طرح ھای دفاعی را خواھند ﯾافت.
اما چرا اﯾن حکومت مطمئن بود که رھبری اﯾن مبارزات اقدام به تغيير جھت مبارزه نخواھد کرد و مردم را به سمت سرنگونی نظام نخواھد برد؟ اگر فکر
کنيد که اﯾن اعتماد به حرف ھا و بيانيه ھا و اعالم تعھد »موسوی و شرکاء« به »حفظ نظام« و »قانون اساسی« بوده است ،سخت در اشتباھيد .در
سياست ماکياوليستی بورژوازی ،حرف ھا و شعارھا و قسم ھا و آﯾه ھا به پشيزی نمی ارزد .دنبال کنندگان چنين سياستی ھر زمان که شراﯾط را
مطابق و ﯾا مخالف منافع خود ببينند ،در ﯾک لحظه تغيير جھت و رنگ می دھند .اما آنچه که تغيير نمی کند ،وابستگی ھای عينی و منـافع طبقاتـی
جناح ھاست .جناح غالب حکومتی اﯾران می داند که جناح »موسوی و شرکاء« تمام تار و پودش وابسته به انحصارھای سرماﯾه داری دولتی ،شـبه
دولتی و خصوصی ای است که خواھانِ ذره ای تغيير در روابط و مناسباتِ کنونی نيستند و ھرگز جھتِ مبارزه را نه تنھا به سمتِ سرنگونی حکومت،
بلکه حتی ،به جھتِ اصالحاتِ جدّی و ساختاری نيز نخواھند برد .چرا که ،منافع اﯾشان در ھمين روابط و مناسبات ارضاء می گردد .آنھا فقـط سـھم
بيشتری از قراردادھای داخلی و خارجی دولتی را طلب می کنند .به ھمين دليل نيز می خواھند قوه اجراﯾی را در دست بگيرند .مخالفت آنھا نه به
وجود دﯾکتاتوری و والﯾت مطلقه ،که حافظ منافع اﯾشان در مقابل مبارزات و خيزش ھای ضد سرماﯾه دارانه یِ کارگران و طبقات فرودست است  ،بلکه
به ميزان انحصارطلبی سران کنونی سپاه و بيت رھبری است که باعث پس راندن اﯾشان به مقام پيمانکاری انحصاراتِ جناح حاکم گشته است .اﯾن
منافع عينی است که اﯾشان را از ھر عزم واقعی برای اﯾجاد تغيير جھت مبارزات مردمی باز می دارد .جناح حاکم اﯾن را می داند و به ھميـن سـبب
است که تا زمانيکه رھبری مبارزات در دست »موسوی و شرکاء« است ،از بی خطر بودن جھت مبارزات مردمی مطمئن است و خود را وادار بـه ﯾـک
سانتی متر عقب نشينی ھم نمی بيند .در صورتيکه حکومت شاهِ پھلوی در سال ھای  56و  57جھت سرنگونی مبارزات مردمی را دﯾده بود و خود را
ناچار به عقب نشينی ،تا حد خروج از اﯾران دﯾد.
بنابراﯾن ،دوستان و رفقای ما باﯾد بدانند که تا زمانيکه جھت مبارزاتِ مردمی به سرنگونی حکومت جمھوری اسالمی تغيير نيابد ،ما شاھد ھيچ عقب
نشينی ملموسی از طرف جناح حاکم نخواھيم بود و فقط نيروھای مردمی را وارد ﯾک مبارزه فرساﯾشی بی نتيجه ای کرده اﯾم که باالخره تحت تأثير
خالی شدن انرژی مبارزاتی و عدم موفقيت ھا به سکون خواھد گراﯾيد.
سرنگون باد حکومت سرماﯾه داری جمھوری اسالمی!
نان،مسکن،آزادی – جمھوری شوراﯾی!
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ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻣﺶ ﺑﻴﺶ ،ﺑﺮﻓﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ!
)وآن که برفش بيش ،وﯾرانی اش مصيبت بارتر!(

ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﺑﻬﺮوز ن.

منبع :نامشخص )برﯾده ای از ﯾک مجله ناشناس کاناداﯾی(

معموال ً امپراطوری ھا به خاطر ترکيبی از افراط گرائی ھای نظامی و ضعف ھای اقتصادی شان سقوط می کنند ،و با در نظر گرفتن اﯾن نکات،
چنين می نماﯾد که نظام شکوھمند و ھماﯾونی اﯾاالت متحده ی )آمرﯾکا( سوی سرنگونی پيش ميرود .اشغال عراق به دست واشنگتن مصيبت بـار
بود  .حتی پس از دو سال نيز نيروی نظامی امرﯾکا نتوانسته است مقاومت عراقی را مھار نماﯾد .گزارش اخير روزنامه ی ناﯾت راﯾدر اعـالم کـرد کـه
پيروزی جنگ ممکن نيست .اقتصاد در موقعيّت خطرناکتری قرار دارد .کمبودھای بودجه)پانصد ميليارد دالر( و تجـارت ثبـت شـده )ششـصد و سـی
ميليارد دالر( آنچنان تا به حال ارزش دالر را تنزّل داده که وضع آن را به عنوان اندوخته بين المللی به خطر انداخته است .از آنجا که معامالت جھانـی
عمدتاً تحت واحد پول آمرﯾکا ﯾعنی دالر انجام می گردد ،بيشتر کشورھا مجبور به صادر کردن محصوالت و اموالشان می باشند تا دالرھای کذائی را به
دست آورند و اﯾن در حاليست که تنھا کاری که اﯾاالت متحّده باﯾد انجام دھد عبارت است از چاپ کردن دالر بيشتر.
بقيّه دنيا دالر خرﯾدن به )دولت( واشنگتن اجازه داده تا به ارزانی وام بگيرد ،سود وامھا را در سطح نازل نگاه داشته و کسرھائی در تجـارت
اﯾجاد نماﯾد که ھيچ کشوری قادر نيست از آنھا سالم گرﯾزد .بنا براﯾن جھان مشغول پرداخت برای مصرف اضافی و توليد پائين امرﯾکا می گردد .آنچنان
که آندره گوندر فرانک گفته ،اﯾن ھياھو در مورد امنيّت جھانيست .تا آن زمان که کشورھای دﯾگر به خرﯾد دالر ﯾا اوراق بھـادار اﯾـاالت متحّـده )سـھام
تضمينی( ادامه دھند ،در واقع مشغول پرداخت کسرھای ھولناک واشنگتن می باشند.
ضعف دالر و کسرھای عظيم نشانه ی سقوط توليدی امرﯾکاست .در حال حاضر توليد  %13 GDPو شغل ھای توليدی تنھا تشکيل دھنده
ی  %13نيروھای کاری خصوصی غير زراعتی آمرﯾکا می باشند که در قياس با  %23اواسط دھه ی ھشتاد ميالدی حاکی از افـول شدﯾدﯾـست .از
سال  2000تا کنون حدود سه ميليون مشاغل توليدی از دست آمرﯾکا خارج شده است .بين  1989تا  2004نرخ بھره ی امرﯾکا از  %6به  %1نـزول
کرده است .خارجيان در حال حاضر اکثر کاالھائی که امروزه امرﯾکائيان مصرف ميگردند را تھيّه کرده و در عين حـال مـشغول وام دادن بـه واشـنگتن
ھستند تا بتواند دست به خرﯾداری کاالھای مذکور زند که به ھمراھش البته بدھکاری گزاف و سرسام آوری حاصل ميشود .از فاکتورھای مھّم ناگفته
در اﯾن ميان اﯾن حقيقت است که کاھش توليد در واقع ﯾعنی آنکه کروپوراسيونھا امرﯾکا از سرماﯾه داری در وطن دل کنده اند!
بسيارﯾشان گوشه ھای از آسيا را محل استقرار جدﯾدشان نموده اند .مدﯾر عالی شرکت سيسکو اخـيراً چنيـن فرمـود :مـشغول تھيّـه طـرح کلّـی
ھستيم که در نھاﯾت شرکتمان شرکتی از چين باشد!" شرکت آمرﯾکائی سيسکو در بخش فراھم نمودن لوازم الزم برای شبکه ی تارنما ساختن از
ھمه بيشتر بازار را در کنترل خود دارند .کمپانی مذکوربا ده ھزار کارگر چينی صاحب پنج ميليارد دالر کاال در آنجا ھست...
 ....امّا رکود دالر ھمه ی اﯾن مقوله را به خطر انداخته است .از سال  2001تا به حال در برابر ﯾورو) ،(€دالر  %47سقوط کرده است که خوب ،در برابر
ﯾن واحد پولی ژاپن آن مقدار  %24حساب گشته است .دسامبر سال  2004ميالدی بود که به کيفيت نازل  $1.37در برابر ﯾورو €سقوط کرد .ھيچگونه
پاﯾان مشخّصی برای اﯾن مسئله ھنوز به چشممان نمی خورد ،از آنجائيکه آقای بوش  Bushدالر را برای سقوطش رھا ساخته تا قادر گردد ضرر
کاستی ھاﯾش را از طرﯾق توليد کاالھای ارزان در خارج و گران فروختنش ھنگام تبدﯾل آن به واردات تا حدودی کاھش دھد و خالصتاً قصد آن را ندارد
که از ولخرجی اش دست بردارد .طّی دوره ی دوّم رﯾاست جمھوری اش دالر)– % 30 ($دﯾگر تنزل خواھد کرد .پس با در نظر گرفتن ھمين دورنمای
فجيع و فالکت باری که که از آﯾنده به نظر می آﯾد طبيعتاً صاحبان مقادﯾر قابل توجّه دالر آن را به فروش ميرسانند .آلن گرﯾنسپن که مدﯾر ذخيره ی
فدرالی آمرﯾکا می باشد در ماه نوامبر  2004اخطار داد که امکان آن ھست که خسته از تامين بھای ضررھای اﯾاالت متحّده ،خارجيان سرماﯾه شان را
به ارزی دﯾگر تبدﯾل کرده و ﯾا از امرﯾکا خواستار بھره ی بيشتری برای وامھا گردند.او ھمين اخطار را در ماه مارچ امسال نيز تکرار کرد .در حال حاضر
واشنگتن باﯾستی  $2.6ميليارد دالر در روز وام بگيرد – که  %90آن از خارجيان گرفته خواھد شد – تا قادر گردد کسر تجارتی اش را جبران کرده و از
سقوط عظيم دالر جلوگيری نماﯾد .در اﯾن روندھا نيروی آغازﯾن در دست ژاپن و چين می باشد که بانکھای مرکزی شان نگاه دارنده ی بيشترﯾن
مقادﯾر دالر در جھان ،ﯾعنی اولّی  720و دومی  600ميليارد دالر ھستند .تاﯾوان که زمانی بدان چين ملّی اطالق می گشت  235ميليارد و کره ی
جنوبی  200ميليارد دالر را صاحب ھستند .به خاطر کاھش ارزش دالر ،طّی دوسال اخير صدھا ميليارد دالر از سرماﯾه ھای چين و ژاپن عمال ً در دنيای
واقعيت نيست و نابود شده اند.
اگر اﯾن کشورھا از دالر دوری گزﯾنند ،امرﯾکا با ورشکستگی روبرو خواھد شد .به ھرحال اﯾن دقيقاً ھمان واقعه ی  26ژانوﯾه  2005می باشد
که طّی آن اقتصاد دان برجسته ی چين آقای فان گانگ در نشست اقتصادی جھان اعالم کرد که "دالر اﯾاالت متحّده از دﯾد ما دﯾگر  ...واحد ثابت پولی
نمی باشد و ھر دم ارزشش کاھش می ﯾابد که ،عامل آشفتگی است " .سپس وی گفت" :پس مسئله ی اصلی آن است که چگونـه نظـام را از
چنگ دالر رھا کرده و با منبع ھای مطمئن تری ھمچو ﯾورو  €ﯾا ﯾن ¥مرتبط سازﯾم ".آقای فان رئيس انستيتوی مطيع دولت تحقيقات اقتصادی ملّی
در بيچينگ )پکن سابق( می باشد .در ماه مارس ،نخست وزﯾر ژاپن آقای کوﯾزومی نيز در برابر سؤال کميته ی پارلمان مشخصاً اعالم کرد " گوناگونی
امر واجبی است".
بنا به گزارشی از سوی بانک بين المللی تصوﯾه حساب دولتھا ،نسبت اندوخته ھای دالر در آسيا از مقدار گزاف  %81در سال  2001به مقدار  %67در
ماه سپتامبر سال  2004تقليل ﯾافته است .چين ذخيره ی دالرﯾش را از  %83به  ، %68ھندوستان از %68بـه  %43و تاﯾلنـد از  %80بـه %50
کاھش داد .تبدﯾل دالرھا) ($به ﯾورو )(€دربانکھای مرکزی کشورھای اُپک ) (OPECکه صاحب گرانبھاترﯾن کاالی بازار ﯾعنی نفت می باشند به طـور
قابل توجھّی معمول گشته است .بنا به گزارش بانک تصفيه حساب بين المللی در دسامبر  ،2004دردومّين ربعه ی سال  2004ميالدی ،سپرده مالی
کشورھای تحت سلطه ی دالر اُپک ) (OPECدر قياس با سال 2001که مقدارش  %75می بود به  %61.5تنزّل ﯾافت .طّی ھمان اﯾّام نيز ،سپرده مالی
به واحد ﯾورو) (€از  %12به  %20افزاﯾش ﯾافته بود .روسيه نيز ،که بزرگترﯾن توليد کننده ی نفت است که عضو اُپک ) (OPECنيـست بيـن  %25تـا
 %30ازاندوخته ی مالی اش را از دالر) ($به ﯾورو) (€تبدﯾل کرده است.
دورگيری جھانی از دالرحاکی از انھدام اقتصادی اﯾاالت متحّده است .بنا به اعالم رئيس اقتصاددانھای کمپانی مورگان استانلی آقای استفان روچ به
مشترﯾانش ،اﯾاالت متحّده بيش از ده درصد شانس ندارد که ازغلتيدن در قيامت اقتصادی اش بپرھيزد .او اشاره می کند که  2.6ميليارد دالری که
آمرﯾکا می باﯾستی ھر روز برای تامين کمبود اقتصادی اش برای درون استخراج می نماﯾد متشکّل از  %80منافع خالص تمام دنيا می باشد .مسلماً
وضعيّت حاضردائمی نيست .به گفته ی آقای روچ روال نزولی حاضر دالر به خاطرميزان کسر تجارﯾش ادامه خواھد ﯾافت .آقای گرﯾنسپن مجبورمی
شود " نرخ بھره ھا را بيشتر از تماﯾل شخصی خود فراتر و سرﯾعتر افزاﯾش دھد ".مصرف کنندگان اﯾاالت متحّده ای که پيش از حال شدﯾداً مقروض
ھستند "ضربه می خورند ".در حال حاضر ،ميزان بدھکاری خانگی برابر با  %85اقتصاد حاضرﯾست )دولت  7.7ترليون دالرمقروض است در حالی که
کن بده ی اﯾاالت متحدّه  43ترليون دالر می باشد (.درواقع با اﯾنکه تا به حال نرخ بھره افزاﯾش گزافی نيافته ،ھنوزھم ميزان نسبی قابل توجھّی از
درآمدآمرﯾکائی ھا صرف پرداخت بھره ھاست .پرده ی بعدی ظاھراً سوی ﯾک ورشکست عظيم ملّی تنظيم گشته است .ب
ه گفته ی نشرﯾه ی لوس آنجلس تاﯾمز ،حاصل بھره ھای باالتر "فالکت بار خواھد بود ".بطور اخّص ،افزاﯾش ميزان نرخ بھره تجارت ملکی را ھدف قرار
خواھد داد که خودش متکّی بررھن ھائی کم بھره استوارست .ميليونھا امرﯾکائی وام رھنيشان را در قبال افزاﯾش بھای خانه شان درﯾافت کرده اند
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که بنا به توصيف آقای روچ از آنھا ھمچون ماشين ھای بانکداری اتوماتيک عظيم ) (ATMاستفاده می گردد .به شرح آقای آندره گوندر فرانک بھره
ھای گذاف تر "حباب بھای مسکن ھا را می ترکاند که حاصلش مقادﯾر بيشتر رھن و بھره خواھد بود که بھای خانه ھا را به شدّت نتزل خواھد داد.
)چنين پيشامدی( عامل اﯾجاد صعود پی در پی بدھکاری ھای صاحب خانه در قبال رھن ھای دوّم و کارتھای اعتباری و بدھکاری ھای دﯾگر،
مصارفشان و بدھی ھای شرکتھا ،و خصائل سود و سرماﯾه گذارﯾھا خواھد شد".
در حاليکه مدﯾر سابق اندوخته ی فدرال ،آقای پاول والکر ،احتمال وقوع بالی اقتصادی مذکور را  %75تخمين زده ،مدﯾرکّل حفاظت اقتصادی
اﯾاالت متحده آقای مارتين واکروضعيت را شوم آلود مشاھده می کند .به گفته ی مارتين ولف ،عضو وﯾراستاران نشرﯾه ی اوقات مالی در حال حاضر" ،
به سھولت اﯾاالت متحدّه ...با ضرر روزافزون و بدھکاری اش ...چنان روبروی تباھی ست که خطر نابودی اعتبار اقتصادی و نقش جھانی واحد پولـی
اش در ميان آمده".
پروفسوراقتصاد دانشگاه پرﯾنستون ،آقای پاول کراگمن که ستون نوﯾس روزنامه ی تاﯾمز نيوﯾورک است در ژانويه به خبرگزاری روﯾـتر اظھـار
کرد" :اگر بپرسيد که آﯾا درحالتی مشابه آرژانتين ميباشيم ،عظمت پاسخ در اﯾن مقطع از آنچه ھرکسی اذعان دارد عميق تر خواھد بود ".کوتاھی
آرژانتين درارتباط با بدھی  100ميلياردی اش در سال  ،2001نتاﯾجی ھولناک بدنبال داشت؛ موقعيّت واحد پول کشور درانتھای گودالی عميق مستقر
گشت و اقتصاد فرو رﯾخت ،که باعث گشت ھزاران شرکت طّی چند ھفته ورشکست گردند %67 .افول درآمد ملّی نيمی از جمعيّت را به زﯾرحدود
فقر سوق داد .وزﯾر سابق خزانه داری آقای رابرت روبين مشابھاً متذّکر گشت که " در قبال بحرانھای مشابه کشورھای جھان سّوم مصونيّت سنتّی
کشورھای پيشرفته ھمچون آمرﯾکا حقوقی نيستند ذاتی که از لحظه ی پيداﯾش نسيبشان گردد ...و اﯾاالت متحّده با روز حساب پس دادن جدّی اش
 ،مواجه خواھد گشت .آنگه که دالر سقوط می کند تمام خصلت ھای جغرافيای سياسی دگرگون خواھد گشته ،و اﯾاالت متحّده ی دﯾدگری خواھـد
شد که  ...بسيار متفاوت بوده ،ودﯾگر قادر نخواھد گشت فراتر از امکانات داخلی اش برای مصرف داخلی به بھای اتکاء به مخارج تأمين شده از جھان
زﯾستن پيشه نماﯾد.
سقوط دالر و اقتصاد اﯾاالت متحّده خصلت ابرقدرت بودن آمرﯾکا را ساقط خواھد کرد از آنجا که واشنگتن قادر بـه تـأمين اقتـصادی دسـتگاه
عظيم الجّثه ی نظامی اش که با  446،000سرباز در حال حاضر اشغالگر  725پاﯾگاه نظامی در جھان می باشند نخواھد بود .تمرکز قدرت اقتصادی از
آن اتحادﯾه ی اروپا ،ھندوستان و چين می گردد که در حال حاضر مشغول اﯾجاد ساختارجھانی نوﯾنی می باشند که اﯾاالت متحّده را از گردش خـارج
حساب می کند .اﯾن تالشھا نشان می دھند که امرﯾکا در حال حاضر بطور علی السوﯾّه به قدرت نظامی "سابق" مبـدّل گـشته کـه در صـحنه ی
جھانی تھاجمات نظامی نوميدانه اش تنھا ضعيف ترنماﯾانش خواھد ساخت .به شرح نشرﯾه ی فاﯾنشنال تاﯾمز)اﯾّام اقتصادی( "به راستی نظم نوﯾن
جھانی در حال بروز است ،امّا طرح معماری اش را طّی جلساتی که آمرﯾکا بدانان دعوت نشده اند در آسيا و اروپا تدوﯾن می نماﯾنـد ".در تقابـل بـا
واشنگتن که بيش از حّد به ماجراجوئی نظامی مشغول است ،چين واروپا به قوّت اقتصادی در رابطه با ابزار روابط خارجی تأکيد می ورزند .به اشاره
ی مجلّه ی نيوزوﯾک" ،نيرومندترﯾن آلت برای ھردوشان دست ﯾابی به بازاری بزرگ می باشد".
در ماه آورﯾل سال  2004ميالدی 10 ،کشوردﯾگر به اتحادﯾّه ی اروپا پيوسته ،و شش تا دﯾگر به زودی بدان ملحق خواھندشد .اروپا درتعرﯾف
مقوله ی امنيّت تغييری بنيادی به وجود آورده است .به نظر می آﯾد که پس از دو جنگ جھانی ،اروپائيان واقع گشته اند کـه بھـترﯾن ضـامن امنيّـت
گنجاﯾش اقتصادﯾست ،نه کشتارعام .ھم اکنون اتحادﯾّه ی اروپا عضوﯾّت ترکيه را در نظر گرفته که در صورت بُعدﯾت ﯾافتن ،از طرفی اروپا جزء خاورميانه
محسوب خواھد گشت و از سوی دﯾگر خاورميانه بخشی از اروپا .به گفته ی مجلّه ی نيوزوﯾک" ،آنگاه که تارﯾخ نوﯾسان به عقب نگرند خواھند قادربه
مشاھده خواھند گشت که نقطه عطف بزرگ تارﯾخ در پيش گرفتن ھمين سياست است که ،آثارعظمّت زمخت نمای امرﯾکا را نـاچيز جلـوه خواھـد
داد ".در رقابت با اتحادﯾّه ی اروپا ،چين وانجمن ملل آسيای جنوب شرقی) (ASEANنيز به سبکی مشابه مشغول اﯾجاد اتحّادﯾه ی بازرگانی آسيائی
اند .طّی جلسه عالیِ مورّخ دسامبری سال  2004ميالدی ،کشورھای اتحّادﯾه ی بازرگانی آسيا و سه تای دگر)چين ،ژاپن و کره ی جنوبی (،زمينه
ی اﯾجاد اجتماع آسيای شرقی ) (EACبوده ،که باعث اﯾجاد " فضای تجارت آزاد ،ھمکاری در تأمين اقتصادی وبستن پيمان امنيّتی  ...آسيای شرقی
را به واحد اقتصادی ﯾکپارچه مبدّل سازد ".اﯾن برای اﯾاالت متحّده شکست بارزی خواھد بود که در دھه ی نود ميالدی ابتکار مشابھی را بـه درّک
واصل کرد  .پيمان آسيا برای دو ميليارد مردم ناحيّه ی تجارتی اﯾجاد خواھد نمود که در قبالشان اتحّادﯾـه ی اروپـا و پيمـان تجـارتی آمرﯾکـا شـمالی
) (NAFTAھمچون فِسقِلی ھائی نمود خواھند ﯾافت .ھندوستان نيز در جلسه عالیِ انجمن ملل آسيای جنوب شرقی) (ASEANشـرﯾک گـشته و
خواھان ناحيه ی تجارتی ای به چنان گستردگی که به مرزھای ژاپن ختم گردد می باشد.
ھيچ کشور واحدی به اندازه ی چين که ھمين اخيراً جای اﯾاالت متحّده را بعنوان عمده ترﯾن عضو بازار مـصرفی جھـان تـسخير کـرده بـه مبـارزه بـا
واشنگتن بر نخواسته است .در سراسر آسيا در حال حاضر چين جاﯾگزﯾن امرﯾکا گشته و مشغول انجام ھمان عمل در امرﯾکـای التيـن مـی باشـد.
اکنون ،چين بازار صدور به شيلی را قبضه نموده و دومّين شرﯾک تجاری برزﯾل می باشد .در ماه نوامبر سال  2004ميالدی رئيس جمھور چين آقای
ھوجينتاو به سياحت امرﯾکائی التين پرداخته و در طّی آن سرماﯾه گذاری  30ميليارد دالر در منطقه را متقبّل گردﯾد.
مھّمتر از ھمه در ماه دسامبر ،چين و ونزوئال قرارداد دوجانبه ی انرژی امضاء کردند که طّی آن  120,000بشکه سوخت نفت در ماه مورد توافق قرار
گرفته است .کشور چين متعھد شد در  15منابع نفتی ونزوئال سرماﯾه گذاری نماﯾد .پس از اﯾاالت متحده اکنون چين به بزرگترﯾن وارد کننده ی نفت
مبدّل گشته است .درميان صادر کنندگان نفت به امرﯾکا ونزوئال مقام چھارم را در دست دارد که معامله اش با چين ﯾک برش نسبی در حالت ﯾکی
از "معدود منابع استوار نفتی خام" واشنگتن ا ﯾجاد نموده است .چين می خواھد با بزرگترﯾنِ منبع نفتيست ﯾعنی کانادا دست به عمـل مـشابھی
بزند  .تکليف واشنگتن در قبال اﯾن تاخت وتازھا چگونه می باشد؟ چيز زﯾادی محتمل نيست زﯾرا که اگر بيجينگ از خرﯾداری اوراق بھادر خزانه داری
اﯾاالت متحدّه خودداری نماﯾد ،اﯾن امر باعث فلج گشتن اقتصاد اﯾن کشور خواھد شد.
مرگ اﯾاالت متحدّه به عنوان ابر قدرت براﯾجھان سوّم که  %80انسانيّت را تشکيل داده و دررنج پاشنه ی اقتصادی و نظامی اش به سر می برنـد
مساعد خواھد بود .کشورھای جھان سوّم حين مبارزات متقابل قادر بوده اند که شکستھای مھّمی بر امرﯾکا تحميل کنند.
جنگ وﯾتنام بود که سرخوردن به پائين اﯾاالت متحّده را آغاز کرد و اﯾنک جنگ عراق ميخ محکمی بر تابوت مالی وااشنگتن است .مقاومت جھان سوّم
ادامه ی استيالی اقتصادی و نظامی جھان را غير ممکن ساخته است.
آنگاه که دست امرﯾکا از گردن فشردن خفه کُن کشورھای امرﯾکای جنوبی برﯾده گردد راھی برای حکومتھای ملّی به سوی تأمين خدمات برای
مردم حاصل منابع طبيعی شان باز خواھد گشت .به سبک ونزوئال ،موجی از بازتقسيم ثروتھای جھانی برای جھان رو بر توسعه آغاز خواھد گشت.
باالجبار ،اتحادﯾه ی اروپا باﯾستی که با جنوب پوﯾا و برخاسته ی کناربياﯾد و آنگاه ،دنيا را به سوی تساوﯾگرائی سوق می دھد.
ﯾاداشت ھا:
.1بزرگتر که پيش آيند سقوطشان اسفناک تر خواھد بود ترجمه ای معقول از نام اصلی اين مقاله است.
Knight Rider .2
 .3واحد Euroواحدی ست که ھنوز رسما ً مورد پذير ھمهء کشورھای عضو ٍاتحاديّه ی اروپا قرار نگرفته است.
Greenspan .4
Bank for International Settlements 5.
Stephan Roach, Morgan Stanley's Chief Economist .6
 ،"Economic Armageddon" .7که آن را می توان به مرحله ی نھائی تشخيص نيک و بد يا نبرد آخرين اقتصادی تفسير کرد.
 .8ترليون ،يعنی ھزار ميليارد ،يا به عبارتی ميليون ميليون ميباشد که به عدد يعنی  1,000,000,000,000$آمريکائی.
 .9يعنی نوعی روز به اصطالح قيامت!
 .10که عالوه بر تالش در حال حاضر مد ّتھاست خواستار خروج نيروھای آمريکائی از DMZيعنی ناحيّه ی به اصطالح غيرنظامی ست  -مترجم
.11بيجينگ اسم مدرن پايتخت چين که بدان سابقا ً پکن اطالق می شد است که در انگليسی به مثابه Beijingدربرابر .Peking
 Egalitarianism 12.که مثل  ،Eaulitarianبه معنای آرمانيست که در آن ھمه ی انسانھا بايد حقوق سياسی متساوی داشته باشند.
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اﻳﻦ ﻣﺘﻦ را ﮔﺮوﻫﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ
آن را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ

مقدمه
متأسفانه تا به حال سنت نقد در چپ اﯾرانی ھمواره به نفی مطلق تماﯾل داشته است .ھميشه در نقدھای خود سعی داشتيم تا طرف مورد انتقاد
را سياه مطلق نشان داده و خود را سفيدِ سفيد .در صورتيکه باﯾد اعتراف کنيم ،ھمه مان خاکستری ھاﯾی بيش نيستيم .نه تنھا ما ،که حقيقت
ھم ھمواره نسبی بوده و آغشته به اشتباه و نا آگاھی است .شاﯾد اگر اﯾن اصل مھم دﯾالکتيکی را از ذھن دور ندارﯾم ،ھم انتقاداتمان به حقيقت
نسبی نزدﯾکتر شده و از مورد انتقادی چيزھاﯾی می آموزﯾم و ھم خود انتقاد پذﯾر تر شده و منتقدﯾن را دشمنان قسم خورده تصور نمی کنيم.
باﯾد اذعان داشت که منشاء حرکت فکریِ پانه کوک و دﯾگر "شورا گراﯾان" و نتيجتاً رفقای "لغو کار مزدی" بر نقد صحيحی نسبت به عملکرد چپ ھای
قرن بيستمی استوار است .ﯾعنی جداﯾی روشنفکران انقالبی از توده ھای کارگری و منحصر کردن اتخاذ تصميم ھای استراتژﯾک و تاکتيکی به
باصطالح "نماﯾندگان" طبقه کارگر در عوض خودِ کارگران! عملکردی که باعث پرداخت بھاﯾی سنگين گشته است .در عين حال اﯾشان باز ھم صحيح
می گوﯾند ھنگاميکه اﯾن گسست را ناشی از نفوذ اﯾدئولوژی سرماﯾه داری در جنبش ھای روشنفکری و از طرﯾق اﯾشان به جنبش کارگری اعالم
می دارند .مشکل ما با اﯾن رفقا از جاﯾی آغاز می گردد که اﯾشان روند نقد خود را تا به آخر طی نکرده و آن را به وﯾژه گی ھای شراﯾط عينی مبارزه
طبقاتی و موقعيتی که بورژوازی کشورھای صنعتی با حصول ابَر سودھای کالنِ دورانِ حاکميتِ امپرﯾاليسم و تغيير کانونِ مبارزاتِ طبقاتی کارگران از
اروپا به کشورھای عقب نگاه داشته شده  ،و عدم رشد پرولتارﯾا در اﯾن کشورھا نمی رسانند .اﯾن بدﯾن معنا نيست که چنين واقعيتی را
منکرند .خير! رفيق ناصر پاﯾدار برای روشن کردن چراﯾی ِ نفوذ اﯾدئولوژﯾک بورژوازی بر روشنفکران ،در برخی از مقاالت خود ،به اﯾن مطلب اشاره کرده
است .اما ھنگام گذار از تحليل به راھبرد و راھکار ،اﯾن واقعيت را به حساب نمی آورد .برای او راحت تر است که بکلی نقش مثبت روشنفکران
انقالبی را نفی کرده و آکاھی طبقاتی پرولتارﯾا را صرفاً از پراتيک اجتماعی آنان نتيجه گيری کند .اما آﯾا چنين رابطه ای واقعيت دارد؟
پاسخ به سوأل فوق نسبی است .ھم آری و ھم نه! در اﯾنکه مبارزات طبقاتی پرولتارﯾا از بدو شکلگيری سرماﯾه داری در اشکال خودبخودی آغاز
گشته شکی نيست .و اﯾنکه در ھمان روند خودبخودی اش مراحلی چون آنارشيسم )تخرﯾب ماشين آالت( و ترﯾدﯾونيونيسم )تعاونی ھا ،سندﯾکا و
اتحادﯾه ھا( را پشت سر گذاشته نيز مورد تشکيک ما نيست .ھمينطور ھم جنبش "چارتيست ھا" و کوشش در دخالتِ متشکل کارگران در
چھارچوب سياسی بورژوازی را نيز فراموش نکرده اﯾم .اما اﯾنکه اﯾن جنبش بصورت خودبخودی و صرفاً در نتيجه ی پراتيک اجتماعی خود به
سوسياليسم و بخصوص مارکسيسم ﯾا علم مبارزه طبقاتی دست ﯾافته و ﯾا می ﯾابد ،قابل تأمل است .ما می دانيم که طرفداران مارکسيسم
معتقدند که مارکس و جنبش سوسياليست ھای انقالبی آن دوران" ،علم مبارزه طبقاتی" را تدوﯾن کردند .ﯾعنی با کشف تعيين کننده بودن شيوه
توليدی )زﯾر بنا( بر روابط سياسی و فرھنگی و ) ...روبنا( و ھمچنين نقش مبارزه طبقاتی در پيشرفت تارﯾخ ،و ارائه تحليل ھای مشخص از نظم
"سرماﯾه داری" )کاپيتال( و نقش طبقه کارگر ،نه تنھا فلسفه ِ◌ِ اجتماعی را به حد ﯾک علم ارتقاء دادند ،بلکه سوسياليسم را ھم از تخيل به درجهِ
"علم مبارزه طبقاتی" رساندند .و از آنجاﯾی که رفقای "لغو کار مزدی" عليرغم انتقاداتشان به لنين و بلشوﯾسم ھنوز خود را "مارکسی" معرفی می
کنند ،معموال ً می باﯾست اﯾن واقعيت مورد تأﯾيدشان باشد .سوأل ما از اﯾن رفقا اﯾنست که آﯾا به دليل ِ علمی شدن مبارزه طبقاتی نيست که نقش
روشنفکران انقالبی در جنبش کارگری دو چندان شده است؟ آﯾا بغير از آنست که علوم اکتسابی اند و آنان را باﯾد آموخت و با انسان زاده نمی
شوند؟ آﯾا بغير از آنست که عموم کارگران از زمان فراقت کافی و موقعيت مالی ِ دستيابی به فراگيریِ اﯾن علم محرومند ،پس باﯾد اﯾن علوم در
محيط خودشان به اﯾشان انتقال ﯾابد؟ آﯾا واقعيت تارﯾخی نشان نداده است که اﯾن روشنفکران انقالبی ھستند که تئوری ھای علمی مبارزه طبقاتی
را تدوﯾن و طرح نموده اند ،البته با تحقيق و مطالعه یِ پراتيک انقالبی طبقه کارگر؟ آﯾا بغير از آنست که تئوری "شوراگراﯾی" نيز توسط روشنفکران
انقالبی قرن بيستم فرموله گشته است؟ آﯾا بغير از اﯾنست که رفقای نوﯾسندگان نشرﯾه "لغو کار مزدی" و ھمنظران خارجی شان نيز عموماً از
روشنفکران اند؟ البته پاسخ صحيح به اﯾن سوأل ھا روشن و غير قابل کتمان است .ھر چند که برخی از رفقای "شورا گرا" سعی در تحرﯾف تارﯾخ
کرده اند .مثال ً خانم فرﯾده ثابتی در نشرﯾه شماره " 2لغو کار مزدی" ،در مقاله ای با عنوان "جنبش اتحادﯾه ای در آلمان" موضوع را به شکل دلخواه
طرفداران اﯾن نظرﯾه مطرح کرده و ميگوﯾد ... ":اتحادﯾه متال اعالم خروج از اتحاد کرد و به عنوان آلترناتيو برای کار مشترک ،شوراھا را پيش
کشيد .سيستم شوراﯾی مورد نظر اﯾن خصوصيات بنيادی را داشت :ھيچ حزبی نباﯾد رھبری جنبش کارگری را داشته باشد .اجتماعی کردن
مالکيت ابزار توليد نباﯾد به مفھوم دولتی کردن ﯾا سوسياليسم دولتی باشد ،ھمان چيزی که انقالب روسيه را به بيراھه کشاند .اداره ی امور شورا
نباﯾد بوروکراتيک باشد .شوراھای کارگاه باﯾد به صورت مستقيم انتخاب شوند .کارگران باﯾد سياست کاری را در بحث ھای آزاد بين خود بيابند و
تصميم گيری کنند .شوراھا امر توليد ،توزﯾع و چگونگی آن را تعيين می کنند .شوراھا مدﯾرﯾت کارگاه را تعيين و کنترل می کنند) ".ص ص  328و
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خانم فرﯾده ثابتی در مقاله خود سعی کرده است که منشاء "شوراگراﯾی" را به کارگران اتحادﯾه متال در سال  1918ميالدی نسبت دھد .در
صورتيکه اﯾن واقعيت ندارد .ما نيز با "کارگران انترناسيوناليست" در مقاله "شورا ھا و شوراگراﯾی" موافقيم .در بخشی از اﯾن مقاله می خوانيم" :
شوراگراﯾی را باﯾد از سنت شوراھا بمثابه مرحلهای از تکامل جنبش کارگری جدا کرد .شوراگراﯾی ﯾک سيستم فکری ،ﯾک جرﯾان سياسی مبتنی بر
دکترﯾن معينی است .شوراگراﯾی شکل اﯾداليزه شده و تئورﯾزه شده شورا توسط قشری از روشنفکران کمونيست ،در پيشاپيش آنھا پانهکوک است.
روشنفکرانی که از تجربه حزبی خود ماﯾوس شده و شکست انقالب کارگری را نيز از درﯾچه تنگ تجربه شکست خورده خوﯾش توضيح ميدھند.
برخالف آنارشيسم که از ھمان ابتدای سازمانيابی جنبش کارگری ،بعنوان ﯾک سنت سياسی ابراز وجود کرد ،شوراگراﯾی بمثابه ﯾک سنت فکری و
بعنوان ﯾک واکنش به شکست انقالب و تجربه استالينيسم پدﯾدار گشت ".در بخش گذشته ) قسمت دوم :کميته ھای سوسياليستی( نشان
دادﯾم که منشاء تفکرات اﯾن رفقا در نظرﯾات پانه کوک نھفته است و چگونه و تحت چه شراﯾطی اﯾن نظرات تکامل ﯾافتند .خانم فرﯾده ثابتی بيھوده
سعی دارد که نقش روشنفکران را در تدوﯾن نظرﯾه "لغو کار مزدی" پنھان دارد .از آن گذشته ،اگر بتواند به عده ای تازه کار و نا آگاه به تارﯾخ جنبش
کمونيستی قرن بيستم چنين توھمی را القاء سازد ،آﯾا می تواند نقش روشنفکرانی چون آقای محسن حکيمی ،ناصر پاﯾدار ،و خودشان و دﯾگر
رفقایِ ھمفکر و ھمکارشان را نيز از نظر مردم پنھان نگاه دارد؟
محتوا و ماھيت حزب طبقه کارگر
ھمه در جنبش کارگری اﯾران با نظرات رفيق اندﯾشمند و عضو کانون نوﯾسندگان اﯾران محسن حکيمی آشناﯾی دارﯾم و نيازی به معرفی اﯾشان از
طرف من نيست .ھمه می دانند که اﯾشان نيز چون دﯾگر رھبران اﯾن جنبش از قبيل محمود صالحی ،محمد اشرفی ،جالل حسينی ،منصور اسالو
و  ...بواسطه ی فعاليت ھای انقالبی خود در زﯾر شمشير داموکلس رژﯾم قرار دارد .و باز ھم ،ھمه می دانند که اﯾشان دارای نفوذ قابل قبولی در
ميان فعالين کارگری و کارگران سوسياليست ھستند .و به ھمين جھت ،بنده نيز چون دﯾگر فعاالن طرفدار طبقه کارگر برای اﯾشان ارج و احترام
وافری قائلم .اﯾنکه اﯾنک قلم برداشته و دﯾدگاه اﯾشان و رفقاﯾشان را مورد بررسی قرار می دھم بواسطه ضرورتی است که در اﯾن مقطع از جنبش
به ما تحميل شده و تاثيرات بالقوه ای است که نتاﯾج عملی نظرات اﯾشان و اصوال ً رفقای "لغو کار مزدی" بر روی جنبش کارگری خواھد داشت.
رفيق محسن حکيمی در ھمان سطور اوليه یِ مقاله " بازخوانی روﯾکرد لنين به سازماندھی جنبش کارگری" در نشرﯾه شماره " 2لغو کار مزدی"
می نوﯾسند " :واقعيت اﯾنست که جز در مورد مبارزه یِ خودِ مارکس برای تبدﯾل "اتحادﯾه کمونيست ھا" به تشکل طبقه کارگر به صورت طبقه و،
مھم تر از آن ،پيکار سترگ او برای برپاﯾی و تداوم انترناسيونال اول به عنوان نزدﯾک ترﯾن شکل سازمان ﯾابی کارگران به صورت طبقه در مقياسی بين
المللی ،آنچه از آن زمان تا کنون از سوی سوسياليست ھا برای سازماندھی طبقه کارگر انجام گرفته نه تنھا شباھتی به روﯾکرد مارکس نداشته
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بلکه نقطه مقابل آن بوده است .بی تردﯾد ،عامل اصلی در محروميت کارگران از اﯾن گونه سازمان ﯾابی نيروی برتر و مسلط طبقه سرماﯾه دار و دولت
حامی آن در اردوی مقابل کارگران بوده است ،نيروﯾی که نه تنھا مانع سازمان ﯾابی راستين طبقه کارگر بوده بلکه برای حفظ و بقای استثمار کار
مزدی به عنوان اساس مناسبات سرماﯾه داری از ھيچ جناﯾتی عليه بشرﯾت فرو گذار نکرده است .اما قدرت بورژوازی خود را فقط به صورت سرکوب
خونين مبارزات کارگری در طول تارﯾخ معاصر نشان نداده است .شکل دﯾگر اﯾن قدرت ،اعمال نفوذ روﯾکردھای بورژواﯾی در جنبش کارگری از جمله در
مورد سازماندھی اﯾن جنبش بوده است .بارز ترﯾن شکل اﯾن اعمال نفوذ ،دو شقه کردن تشکل طبقاتی کارگران به صورت سازمان روشنفکران و
فعاالن کارگری در شکل فرقه ھای گوناگون چپ در ﯾکسو و اتحادﯾه ھای کارگری رفرميست در سوی دﯾگر بوده است .پيشينه ی تارﯾخی پيداﯾش اﯾن
دو پارگی در سازمانيابی پرولتارﯾا به زمان خودِ مارکس ميرسد .اما اﯾن روﯾکرد دوپاره ساز به سازماندھی جنبش کارگری تا زمان لنين نظرﯾه مند
نشد .لنين بود که به اﯾن دوپارگی حقانيت بخشيد و آن را نظرﯾه مند کرد) ".ص ص  11و (12
اﯾن بحث رفيق حکيمی اﯾجاد چند سوأل ھمراه با توضيح ميکند:
.1ھمانطور که در باال گفتيم :ما می دانيم که طرفداران مارکسيسم معتقدند که مارکس و جنبش سوسياليست ھای انقالبی آن دوران "علم مبارزه
طبقاتی" را تدوﯾن کردند .ﯾعنی مارکسيست ھا معتقدند که مارکس با کشف تعيين کننده بودن روابط زﯾربناﯾی توليد بر روابط سياسی و فرھنگی و
ھمچنين نقش مبارزه طبقاتی در پيشرفت تارﯾخ و ارائه تحليل ھای مشخص از نظم "سرماﯾه داری" و نقش طبقه کارگر ،سوسياليسم را از تخيل به
"علم مبارزه طبقاتی" تبدﯾل کرد .آﯾا بغير از آنست که در چنين صورتی ،در تارﯾخ مبارزه طبقاتی کارگران ،عنصر روشنفکری اھميتی صد چندان می
ﯾابد؟ و اﯾن به ظاھر "دو پاره گی" نتيجه یِ علمی شدن مبارزه طبقاتی است؟ که خود اذعان دارﯾد که از ھمان آغاز پيداﯾش چنين پدﯾده ای،
مارکس و ﯾارانش کوشش کردند که آن را به ﯾکپارچگی ِ روشنفکر ِ حامل اﯾن علم و طبقه کارگر ِ عامل آن تبدﯾل کنند؟
.2لنين در متن "چپ روی ،بيماری کودکانه یِ کمونيسم"  ،بخش دوم  ،سه عامل را در به انجام رساندن انقالب اکتبر تعيين کننده می داند :اول،
حضور پيشروان طبقه کارگر )کارگران آگاه و روشنفکران انقالبی( که به منافع طبقاتی خود آگاه بوده و حاضرند برای بدست آوردن اﯾن منافع تا حد
قھرمانان از خود گذشتگی نشان دھند .دوم ،بعلت تواناﯾی اﯾن پيشروان در اﯾجاد تماس تا سطح ادغام در توده ھای بيشمار طبقه کارگر و دﯾگر
زحمتکشان .و آخر ،با دارا بودن ﯾک رھبری سياسی صحيح پيشروان ،بشرط آنکه توده ھای وسيع کارگران نيز در مبارزات روزمره خود صحت اﯾن
استراتژی و تاکتيک را تجربه کرده باشند .در اﯾنجا کامال ً مشخص است که لنين در طول مبارزه یِ خود در جھت سازمان دھی حزب بلشوﯾک اﯾن
"دوپاره گی" را مد نظر داشته و معتقد بود که برای موفقيت انقالب اکتبر توانسته است اﯾن "دوپاره گی" را تا حد زﯾادی بر طرف سازد .ھمچنين در
ادامه یِ متن "چپ روی  "...توضيح می دھد که چگونه در مراحل مختلف انقالب ،از سال  1903تا  ،1917بلشوﯾک ھا توانستند ھمگام و ھمقدم و
ﯾکپارچه با کارگران روسيه در شراﯾط ھميشه متغير و متفاوت شکست و پيروزی  ،و افت و خيز انقالب و با به کار بستن انواع شيوه ھای فعاليت ھای
قانونی و غيرقانونی ،آشکار و مخفی ،در اشکال متنوع سازماندھی و تشکيالتی ،باالخره موفق به سرنگونی حکومت ھای تزار و بورژوا – ليبرالی
)دولت موقت( شوند و حکومت شوراھا را برقرار سازند .با در نظر گرفتن چنين توضيحاتی درباره ﯾک واقعه تارﯾخی ،آﯾا بغير از آنست که لنين و
انقالبيون بلشوﯾک نيز حداقل تا پيروزی قيام و انقالب اکتبر تمام کوشش خود را برای از ميان بردن اﯾن "دوپاره گی" به کار بستند؟ آﯾا می شد
تاکتيک "بازگشت سرﯾازان از جبھه ھا" و "قيام اکتبر" را با وجود اﯾن "دوپاره گی" به انجام رسانيد؟ اگر اﯾن "دو پاره گی" به حدی بوده که رفيق
حکيمی می خواھد خوانندگانش باور کنند؟ پس چگونه است که سربازان جبھه و شورا ھای پترزبورگ و مسکو به فراخوان قيام مسلحانه یِ حزب
بلشوﯾک پاسخ مثبت داده و دست به کار می شوند؟ آﯾا انجام موفقيت آميز قيام اکتبر  1917نشاندھنده یِ اﯾن واقعيت نيست که حزب بلشوﯾک
توانسته بود تا حدود زﯾادی قشر پيشروی جنبش کارگری را به روشنفکران انقالبی )در حزب( از ﯾکطرف و توده ھای کارگری )در انواع سازمان ھا و
تشکالت کارگری – مردمی( از طرف دﯾگر نزدﯾک ساخته و حتا ادغام کند؟ اگر به گفته یِ معروف ماترﯾاليستی ِانگلس که می گوﯾد" :اثبات شيرﯾنی
در خوردنش است" باور داشته باشيم ،آﯾا موفقيتِ قيام اکتبر صحت تالش ھا و شيوه یِ عمل بلشوﯾک ھا را به اثبات نمی رساند؟ مشتاقانه در
انتظار قسمت ھای بعدیِ مقاله " بازخوانی روﯾکرد لنين به سازماندھی جنبش کارگری" ھستيم تا ببينيم آقای حکيمی چه توضيحی برای اﯾن پدﯾده
ھا ارائه می دھند.
 .3و باالخره ،ھمانطور که در بخش دوم اﯾن مقاله ) کميته ھای سوسياليستی( نشان دادﯾم ،نظرﯾه یِ "شورا گراﯾی" و "لغو کار مزدی" دارایِ
تارﯾخچه ای  90ساله است .اگر از آقای حکيمی بپذﯾرﯾم که " جز در مورد مبارزه یِ خودِ مارکس  ...تا کنون از سوی سوسياليست ھا برای
سازماندھی طبقه کارگر انجام گرفته نه تنھا شباھتی به روﯾکرد مارکس نداشته بلکه نقطه مقابل آن بوده است ".آﯾا اعتراف به اﯾن نيست که
ھمفکران اﯾشان نيز در طول  90سال گذشته روﯾکردی بر خالف جھت از بين بردن اﯾن "دو پاره گی" داشته اند؟ و ھرگز نتوانسته اند به تشکيالت
"شوراﯾی" دلخواه شان عينيت بخشند؟ آﯾا بغير از آنست که در دوره ھای مختلف ،کوشش شوراگراﯾان ،با تغيير شراﯾط عينی مبارزه و پاﯾان ﯾافتن
ط حکومتِ بورژواﯾی ،شکل شوراﯾی سازماندھی طبقه کارگر در ھم
اوضاع انقالبی و آغاز اُفت مبارزاتی ،ھمراه با سرکوب قھری جنبش توس ِ
شکسته و با انحاللش ثابت می شد که رفقای "شوراگرا" نيز فاقد استراتژی صحيحی بوده اند؟
اما رفيق حکيمی نمی خواھد به اﯾن سوال ھا بپردازد .او ترجيح می دھد که به تارﯾخ فلسفه و تئوری ھای "از خود بيگانگی" و "تضاد مطلق" پناه
برده و به تحليل مشخص از شراﯾط مشخص و آموزش از تحليل تارﯾخی شکست ھاﯾشان نپردازد .او در تحليل از شکست انقالب ھای جھانی به
ھمين بسنده می کند که" :بی تردﯾد بقای  ،عامل اصلی در محروميت کارگران از اﯾن گونه سازمان ﯾابی نيروی برتر و مسلط طبقه سرماﯾه دار و
دولت حامی آن در اردوی مقابل کارگران بوده است ،نيروﯾی که نه تنھا مانع سازمان ﯾابی راستين طبقه کارگر بوده بلکه برای حفظ و استثمار کار
مزدی به عنوان اساس مناسبات سرماﯾه داری از ھيچ جناﯾتی عليه بشرﯾت فرو گذار نکرده است) ".ھمانجا( چنين گفته ای به ھمان اندازه بيفاﯾده
است که مثال ً بگوﯾيم" :دليل شکست کارگران ،شرکتِ اﯾشان در مبارزه ی طبقاتی بوده است!!!" خوب اﯾن طبيعی است که بورژوازی در نظم
سرماﯾه داری "نيروی برتر است" و باز ھم طبيعی است که با استفاده از نيروی برتر خود "مانع سازمان ﯾابی راستين طبقه کارگر" گردد و " برای
حفظ و بقای استثمار کار مزدی به عنوان اساس مناسبات سرماﯾه داری از ھيچ جناﯾتی عليه بشرﯾت فرو گذار" نکند .تمام صحبت بر سر اﯾنست
که :با وجود اﯾنکه طبقه کارگر در نظام سرماﯾه داری طبقه محرومی است که ھمواره زﯾر سرکوب دستگاه ھای قھرﯾه و تھاجمات اﯾدئولوژﯾک قرار
دارد و بورژوازی تا جاﯾی که بتواند از سازمان ﯾافتن آن جلو گيری می کند ،می باﯾست از چه شيوه ھاﯾی برای اﯾجاد اتحاد طبقاتی و انسجام
تشکيالتی استفاده کند؟ تمام ھنر چپ انقالبی )کارگر ﯾا روشنفکر( در اﯾن خواھد بود که بتواند در ھر شراﯾطی ،انقالبی ﯾا ارتجاعی ،تھاجمی ﯾا
تدافعی ،افت ﯾا خيز جنبش ،صفوف طبقه کارگر را متحد و منظم نگاه داشته و به سمت ھدفِ فوری ،ﯾعنی تصاحب قدرت سياسی از طرﯾق انقالب
اجتماعی و تشکيل حکومت شوراھای کارگری و منطقه ای به سمت ھدف نھاﯾی لغو کار مزدی و رسيدن به جامعه ای بی طبقه رھنمون کنند.
ھمانطور که در آغاز اﯾن بحث گفتيم تا جاﯾی که اﯾن رفقا دو پارگی و جداﯾی روشنفکران و کارگران را نقد می کنند ،با اﯾشان موافقيم .ﯾعنی قبول
دارﯾم که احزاب و سازمان ھای "کمونيستی" قرن بيستم ،پس از تالش موفقيت آميز بلشوﯾسم در سرنگونی حکومت تزار ،تبدﯾل به مجموعه یِ
روشنفکران پاره از جنبش کارگری شدند و در حقيقت به توجيه گران نظام و حکومت ھای سرماﯾه داری دولتی و ناسيوناليستی بدل گشتند .اما در
ارائه راه حل و تحليل از دالﯾل چنين پدﯾده ای با اﯾشان موافق نيستيم .اگر به مطالب مندرج در ھر دو شماره یِ نشرﯾه "لغو کار مزدی" رجوع کنيم،
نه تنھا ﯾک مطلب کامل ،که ﯾک پاراگراف کامل را نيز نمی ﯾابيم که سعی کرده باشد نقد خود را به اﯾن مشکل )دوپارگی( ،و راه حل ھای پيشنھادی
شان را بر مبنای تجزﯾه و تحليل شراﯾط عينی و مشخص مبارزه طبقاتی استوار ساخته و استخراج کنند .تمام مطالب اﯾشان از انتقاد به تشکيالت
اتحادﯾه ای و حزبی آغاز گشته و به ھمانجا خاتمه می ﯾابد .ھمواره به شکل )فرم( می پردازد و براﯾش مھم نيست که محتوایِ آن ظرف چيست؟
در چه شراﯾطی ،به چه کاری ميآﯾد؟ و باالخره ،قرار است به چه نتيجه ای برسد؟ چيزھاﯾی که ذھن ﯾک چپ انقالبی را ھمواره به خود معطوف می
دارد .از دﯾدگاه چپ انقالبی شکل تشکيالتی و سازماندھیِ مبارزه ی طبقه کارگر را شراﯾط عينی اﯾن مبارزه و ھدف آن ،با در نظر گرفتن توازن قوا و
روند مشخص در مقطع تارﯾخی مشخص ،تعيين می کند .ھمانطور که گفتيم در تحليل و ارائه یِ راه حل با اﯾن رفقا اختالفِ نظر دارﯾم .اما در موردِ
اھداف مرحله ای چه؟ آﯾا واقعاً اھدافی را که ما و اﯾشان در اﯾن مرحله و مقطع تارﯾخی ،به عنوان اھدافِ مرحله ای طبقه کارگر اعالم داشته و
توصيه می کنيم ،ﯾکسان است؟ اگر ما در تعيين اھدافِ جنبش طبقه کارگر نيز اختالف داشته باشيم ،مسلماً راه حل ھای ما و سازماندھی و
ادامه دارد.....
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