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بر خالف ادعاھا و تحليل ھا و تفاسير کاذب جنـاح ھـای مختلـف حکومـتی و ليـبرال ھـای
طرفدار سرماﯾه داری انتخابات دھميـن رﯾاسـت جمھـوری و اقـداماتِ کودتاگرانـه یِ جنـاح
نظامی – امنيتی ،منشاء و منبع اعتراضات مردمی نبوده است .ادعاھای دو جناح کودتاچی
و اصالح طلب که ھر کدام دﯾگری را باعث و بانی بحران ھای اجتماعی کنونی معرفی می
کننــد ،در پنھــان داشــتن منــشاء و منبــع اﯾــن بحــران ھــا ،حــتی بــا ســلطنت طلبــان و
جمھورﯾخواھان و حکومت ھای سرماﯾه داری جھانی ،در ھمکـاری کامـل ھـستند .اتحـادِ
شوم و مسکوتی که برای انعقادش نيازی به جلسه و مذاکره و توطئه نبـوده اسـت .تنھـا
کافی است که شما طرفدار سرماﯾه داری و ﯾا حتی مخالف آن ،اما بدون برنامه ای عملـی
برای عبور از آن باشيد تا به اﯾن اتحاد نا مقدس راه ﯾابيد .آری! بحران کنونی جامعه یِ مـا،
ھمان بحرانی که اﯾنک تظاھرات ھای خيابانی را بعنـوانِ سـرآغاز دور دﯾگـری از اعتراضـات
مردمی باعث گشته است ،منشاء خود را در سـال  1341ھمـراه بـا برنامـه ی »اصـالحاتِ
ارضی« می ﯾابـد» .اصـالحاتی« کـه ضـربه یِ نھـاﯾی را بـه نظـام پوسـيده ی خودکفـایِ
فئوداليسم وارد کرد و اﯾران را به دوران سرماﯾه داری رساند.
اما اگر برای ﯾافتن منشاء اﯾن بحران بخواھيم بـه ادعاھـا ،تحليـل ھـا و تفاسـير طرفـداران
سرماﯾه داری اعتماد کنيم ،چيزی جز سردگمی و گيجی حاصل مان نمی شود .برخـی از
اسالمی ھا آن را به دوران رضا شاه و کشف حجاب مرتبط می سازند .عـده یِ دﯾگرشـان
انقــالب مــشروطه و انحــالل ارزش ھــای اســالمی را مــسبب مــی شــمارند .برخــی از
جمھورﯾخواھان و ملی گراﯾـان ،کودتـای  28مـرداد و سـقوط مـصدق را منـشاء دانـسته و
سلطنت طلبان  -مشروطه و استبدادی  -سرنگونی پادشاھی و روی کـار آمـدن جمھـوری
اسالمی را نقطه سقوط می دانند .جناح نظامی – امنيتی حکومت کنونی ،پاﯾـانِ جنـگ و
ظھور اصالح طلبا ن را مبدأ معرفی کرده و اﯾنک ،اصالح طلبان حکومتی ،کودتای  22خـرداد
امسال را باعث آن می خوانند .اما ،بحرانی که اﯾن چنين جامعه ی مـا را دوبـاره متالطـم
ساخته و طبقات و نيروھای اجتماعی را وادار به تدارک جنگی نموده است ،ھمان بحرانـی
است که از مشروطيت و کودتای رضا خانی و  28مرداد نطفه بسته بود ،و منشاء خود را در
اصالحات ارضی و ھجوم روستائيان به شھرھا ﯾافـت ،سـپس ،اوليـن تظـاھرش در حلبـی
آبادھای تھران ،در سال  1353ظاھر گشت و به انقالب  1357انجاميد و تداوم آن جنگ اﯾران
و عراق ،و خيزش ھای شھری  73و  ، 74بحران ھای سياسی  76و  ، 78اعتـالی مجـدد
مبارزات کارگری از آغاز دھه  80و توسل حکومت جمھوری اسالمی به نظامی – امنيتی ھا
و باالخره کودتای جناح نظامی – امنيتی در  22خرداد  1388را باعث گشت.
اما عامل بحران زایِ اصالحات ارضی چه بود که چنين تارﯾخچه ای از بحران ھـای ادواری و
لرزه ھای عظيم اجتماعی را باعـث گـشت؟ پاسـخ آن در عيـن پيچيـدگی ،سـاده اسـت.
اصالحاتِ ارضی نظام سرماﯾه داری را بر اﯾران چيره ساخت و با توسعه و گسترش روابط و
مناسبات آن به گوشه و کنار مملکت،ھمه چيز و ھمه کس را تبدﯾل بـه کـاال بـرای خرﯾـد و
فروش نمود .در ھسته یِ اﯾن روابط و نظام نيز اﯾجاد ارزش اضـافی و انباشـت سـرماﯾه را
مسلط ساخت .انگيزه یِ کار اجتماعی و مسير آن بر مبنایِ سود آوری سرماﯾه دار شـکل
گرفت و تفاصل و دو قطبی شدن طبقاتی را به دنبال آورد .در حقيقت می تـوان گفـت کـه
شکوفاﯾی سرماﯾه داری در اﯾران محدود به  10سالی می شود که پول نفت بـه اقتـصادی
نوپا تزرﯾق شد و طبقه ی نوپای سرماﯾه داران را در اقشار بزرگ و متوسـط و خـرده تغذﯾـه
کرد .اما با گذشت ﯾک دھه و آغاز بازسازی و باز انباشت سرماﯾه ھا ،ناتوانی و ضـعف اش
عيان گشت و بحران و تبعاتش ظاھر گشت .بيکاری ،فقـر ،تـورم ،مـسکن و بـدھی ھـای
بانکی از اولين تظاھرھای اﯾن بحران بود که با عدم تواناﯾی رفع اﯾن مشکل ھا ،ھر ﯾـک بـه
نقطه ی بحرانی تر رسيدند .آنھاﯾيکه منشاء بحران را انقالب  57و روی کار آمدن جمھـوری
اسالمی معرفی می کنند ،در صورتيکه بخواھنـد بـصورت علمـی و بـدون پيـشفرض ھـا و
تعصباتِ سياسی  -اﯾدئولوژﯾک در اﯾن باره تحقيق کنند ،با رجوع به آمارھای سالھای 1351
به بعد ،خواھند ﯾافت که جایِ علت و معلول را اشتباه گرفته انـد .انقـالب  1353تـا 1357
معلولِ اولين بحرانِ ساختاری سرماﯾه داری در اﯾران بود.
با روی کار آمدن دولت موقت و جمھوری اسالمی و در نتيجه ی فـرار گـسترده یِ سـرماﯾه
داران ھمراه با نقدﯾنگی ھای کالن ،و برای جلوگيری از سقوط کامل بانـک ھـا زﯾـر بدھـی
ھای خارجی و به راه انداختن مجدد توليد و چرخش سرماﯾه داری ،دولت بازرگان ،به رغـم
مخالفت ھاﯾش با سيستم دولتی سرماﯾه داری ،وادار به دولـتی کـردن بانـک ھـا شـد تـا
درآمدھای نفتی اﯾران را بعنوان پشتوانه ی بدھی ھای خارجی قرار داده تا از سـوط شـان
جلوگيری کند .سـپس ،صـناﯾع و دﯾگـر رشـته ھـای توليـدی و مـالی نـيز ،ھـم بـه علـت
نامشخص بودن و فراری بودنِ مالکان و ھم به علت بدھی ھای کالنشان به بانک ھـا ،بـه
زﯾر نظارت مستقيم دولت و بنيادھای وابسته به حکومت رفت .دﯾگر کارخانه ھا و شـرکت
ھای خصوصی اصلی نيز با گزﯾنش حکومتی نماﯾندگان سھام کارگران و کارمندانشان در زﯾر
نظارت مستقيم دولت و نھادھای حکومتی قرار گرفت .گو اﯾنکه اﯾن تمھيدات بصورت موقت
جلوی سقوط بانک ھا و سير فروپاشی نظام سـرماﯾه داری را گرفـت ،و سـاختار سـرماﯾه
داری اﯾران را به نفع تمرکز مورد نيازش رساند ،اما قادر نبود که بحران ھای مـزمن را التيـام بخـشد.
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خمينی به درستی جنگ اﯾران و عراق را »برکتی برای نظام« دانست ،چرا که از آن طرﯾق قادر گشت جمعيت جوانان بيکار را حول محـور جنـگ ،حـضور
مستقيم و ﯾا غير مستقيم در جبھه ھا به کار گيرد ،صناﯾع جنگی را راه اندازی کند و مھمتر از ھمه ،به بھانه یِ شراﯾط جنگی ،مردم و بوﯾژه طبقه کارگر
را به تحمل شراﯾط طاقت فرسای اقتصادی و پاﯾين آوردن انتظاراتشان راضی کند .در اﯾنجا به استفاده ھای سياسی حکومت از جنگ برای اﯾجاد ثبـات
سياسی جمھوری اسالمی از طرﯾق قتل و عام و سرکوب مخالفان نمی پردازﯾم .اما نتيجه ی چنان تمرکزی در ثروت ،چنين تمرکز در قدرت را می طلبيد
که تنھا شکل آن فاشيسم دوران  60و دﯾکتاتوری سال ھای پس از جنگ است.
ھر کس که فکر کند سيستم سرماﯾه داری اﯾران می تواند ساختار سياسی حکومتی را ليبراليزه کند ،دچار روﯾاﯾی گشته که ھرگز دست ﯾافتنی نيست.
ھمانطور که می بينيم خصوصی سازی ،چيزی جز »خودی سازی« نيست .و آنھم بدﯾن معناست که از طرﯾق »خصوصی سازی« ثروت ھای و شرکت
ھای دولتی به گروه ھای انحصاری ای که در طول سرماﯾه داری دولتی شکل گرفته اند ،منتقل خواھد شد .البته اﯾن منحصر به اﯾـران نمـی شـود .بـا
نگاھی به روسيه و کشورھای بلوک روسيه و دﯾگر کشورھاﯾی که به تشوﯾق سرماﯾه داران غربی و بانک جھانی و صندوق بين المللی پول از سـاختار
سرماﯾه داری دولتی به »خصوصی سازی« روی آورده اند نيز به ھمين صورت بوده است» .خصوصی سازی« سرماﯾه در اﯾن کشورھا به غير انحصاری
شدن آن نمی انجامد و حتی احمقانه تر تصوری است که خيال کند چنين اقدامی به »رقابت آزاد« و »بازار آزاد« و »تجارت آزاد«و بطور خالصه ،سرماﯾه
داری الگوی اسميت می انجامد.
با پاﯾان جنگ و آغاز بازسازی و »دوران سازندگی« ،تا مدتی حکومت جمھوری اسالمی توانست مردم را به ادامه ی رﯾاضت تشوﯾق کند .اما با روی آوری
حکومت به »خصوصی سازی« و عروج دوباره ی بازار مصرفی و تجمل گراﯾی ،سير دو قطبی شدن جامعه ،فقيرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان،
علنی گشت .با کاستن برنامه ھای حماﯾتی و خارج نمودن اقالم بسياری از کاالھا از سيستم کوپنی و درﯾافت سوبسيد ،تورم تـا آن زمـان پنھـان نيـز
نسبتاً ظاھر گشت .اﯾن تحوالت تأثير مستقيمی بر روحيات توده یِ مردم ،بعنوان مصرف کنندگان گذاشت و نھاﯾتاً به خيزش مصرف کنندگان حاشيه ھای
شھری انجاميد .بطور نمونه می توان از شورش چند روزه ی مردم اسالمشھر در سال  1374سخن گفت که حکومت تنھا با استفاده از ھلی کوپترھای
جنگی و تيرباران و موشک باران مناطق تجمع معترضان آن را خاموش ساخت.
با تحول در روحيه مردمی و آغاز مبارزات اﯾشان ،اختالفات جناح ھای حکومتی بر سر چگونگی برخورد با اﯾن اوضاع شدت گرفت و جناح دور مانده از قدرت
برای بازﯾابی مقام ھای دولتی و موقعيت ھای از دست رفته ،با چھره یِ اصالح طلبی وارد ميدان گشت .پيروزی اصالح طلبـان در دوم خـرداد ، 1376
نتيجه ی مستقيم تظاھر دوباره ی بحران سرماﯾه داری و بحران اجتماعی ناشی از آن بود .مردم ناراضی ،متأسفانه ،با خوش خيالی تمام ادعاھای پوچ
اصالح طلبان را پذﯾرفته و اعتراضات خود را از طرﯾق کانال ھای حکومتی مورد توصـيه ی اصـالح طلبـان پيگـيری کردنـد .البتـه چـون ھميـشه ،جنبـش
دانشجوﯾی قبل از ھر قشر و طبقه ی مردمی به عدم تواناﯾی و انگيزه ی ناسالم در اصالح طلبان پی برد و حماسه یِ  18تير  1378را آفرﯾد .به دنبـال
اﯾشان ،طولی نکشيد )از سال  (1380که طبقه کارگر نيز خسته از قول ھا و وعده ھای پوچ جناح ھای حکومتی به مبارزه مستقيم روی آورد و بـا اﯾـن
اقدامات دوران اعتالی اﯾن جنبش را رقم زد.
از طرف دﯾگر ،حکومت جمھوری اسالمی نيز با آگاھی به موقعيت تضادھای طبقاتی ناشی از بحران ھای اقتصادی و اجتماعی و پيش بينی سير مبارزات
مردمی ،با اتکاء به نيروھای نظامی – امنيتی خوﯾش ،راه دخالت اﯾن قشر را در فضای سياسی باز کرد و تـشکيل جنـاح نظـامی – امنيـتی را سـرعت
بخشيد  .اصالح طلبان حکومتی از ھمان آغاز حرﯾف قدر را تشخيص دادند و اعتراضاتی در محکوميت دخالت نيروھای نظـامی در اقتـصاد و سياسـت و
بخصوص انتخابات کردند ،اما اﯾشان ھم به اﯾن واقعيّت آگاھی داشتند که بدون استفاده عرﯾان از ابزارھای قھرآميز قادر به اداره امور نخواھنـد بـود .بـه
ھمين علت ھم می بينيم که در طول اﯾن دوران ھرگز پيشنھاد انحالل اﯾن مجموعه را مطرح نکرده اند .چرا که ھمواره می دانستند که بدون اتکا به اﯾن
نيروھا بقای حکومت جمھوری اسالمی و نظام سرماﯾه داری غير ممکن است .امروزه ھم می بينيم که به »زﯾاده روی ھا« و اقداماتِ »کودتاﯾی« اﯾشان
معترضند و نه به نقش سرکوبگرانه »قانونی« )!!!( آنھا.
با اﯾن مختصر می بينيم که اعتراضات کنونی مردمی بسيار رﯾشه دارتر از آن چيزی است که طرفداران نظام سرماﯾه داری ،از جناح ھای حکومتی گرفته
تا »اپوزﯾسيون« و حکومت ھای سرماﯾه داری جھانی ،ماﯾل به اعترافش باشند .بحران ھاﯾی که ھيچ ﯾک از اﯾشان نمی توانند پاسخ ضروری را بـه آن
بدھند .اﯾشان ،نه در زمان شاه پھلوی ،نه در زمان انقالب  ،57نه در زمان جنگ و سازندگی و نه اکنون قادر به پاسخگوﯾی به آن نيستند .به ھمين دليل
نيز سعی می کنند از ابراز نظر از مسائل اقتصادی طفره روند .اما ھنگاميکه مجبور به اظھار نظر می شوند ،تکرار ھمان راه ھای امتحان شـده اسـت.
ﯾعنی برخی می خواھند با »خصوصی سازی« از اﯾن بحران جيب ھای خود را پر کنند و دﯾگران با دولتی کردن سرماﯾه داری به دنبال ھمين ھدف انـد.
تمامیِ تالش اﯾشان برای رساندن خود در موقعيتی است که از اﯾن شراﯾط بحرانی حداکثر استفاده را ببرند و در اﯾن نظام متمرکز چپاول منابع و نـيروی
کار ،به حداکثر انباشت سرماﯾه و سود آوری نائل آﯾند .البته در اﯾن راه از حماﯾت عده ای نا آگاه نيز بھره مندند .کسانيکه باصطالح مخالف نظام سرماﯾه
داری و طرفدار انواع سوسياليزم ھستند ،اما به دالﯾل و بھانه ھای مختلف ،آلترناتيوی برای جاﯾگزﯾنی آن نداشته و ارائه نمی دھند.
اما واقعاً برای حل اﯾن بحران ھا و جلوگيری از نتاﯾج مخّرب و مرگبار آن چه می توان کرد؟ آﯾا واقعاً ،آنچنان که طرفداران سرماﯾه داری و نا آگاھان دنبالـه
رویِ آن ادعا می کنند ،راه حلی وجود ندارد؟ آﯾا راست می گوﯾند که تا دنيا ،دنيا بوده است ھميطور بوده و تا دنيا ھست به ھمين شکل خواھد بـود؟
البته که نه! اما راه حل ساده نيست و نياز به ﯾک اقدام اجتماعی برای به کار گيری تمامی منـابع طبيعـی و نـيروی کـار جامعـه دارد .امـا اﯾـن اقـدام
اجتماعی با انگيزه توليد در جھت تأمين نيازھای اساسی و باال بردن سطح زندگی مردم می باشد و نـه اﯾنکـه در خـدمت عـده ای سـرماﯾه دار بـرای
انباشت سرماﯾه و باالبردن سود اﯾشان باشد .با تغيير جھت و انگيزه یِ توليد ،بسياری از قوانين اقتصادی سرماﯾه داری پوچ شده و ابزارھاﯾش نا کارآمد
می شوند .مثال ً دﯾگر مسئله ھزﯾنه توليد و قيمت ،تعيين کننده ی توليد محصوالت نخواھند بود .مھم نخواھد بود که اﯾن محصول با چه ھزﯾنه ای توليد
می شود و ﯾا قيمت آن در بازار برای تبادل با دﯾگر محصوالت چقدر است .ﯾا اﯾنکه در فالن نقطه جھان به چه قيمتی توليد شده و به بازار مصرف کننـده
می رسد .بلکه آنچه مھم خواھد بود ،اﯾنست که چند نفر را از بيکاری نجات داده و براﯾشان کسب درآمد می کند تا بتواننـد بعنـوان خرﯾـدار محـصوالت
دﯾگران ماﯾحتاج خود را تأمين نماﯾند .اﯾن مھم خواھد بود که چه منبعی از منابع و ذخاﯾر کشور را وارد چرخ توليد کـرده و چگونـه از اﯾـن منبـع و ذخـيره
استفاده شود تا آثار مخرب و نا سالم در محيط زﯾست و انسان ھا نداشته باشد و ...
مسلماً تا زمانيکه سرماﯾه داران و سرماﯾه داری قدرت سياسی را در دست دارند به ما اجازه چنين شکلی از بھـره بـرداری را نمـی دھنـد و نيروھـای
سرکوبگر خود را نيز برای ھمين سازمان داده اند .اصوال ً نقش حکومت ھای سرماﯾه داری اعمال دﯾکتاتوری به نفع منافع سرماﯾه داران اسـت .از قـوه
مقتننه که مأمور قانونی جلوه دادن و مشروعيّت بخشيدن به انواع قارت و چپاول سرماﯾه داری است ،تا قوه قضاﯾيه که مسئول تنبيه و سرکوب مردمی
است که مالکيت سرماﯾه داری را به خطر می اندازند .و از ھمه مھمتر ،قوه اجرائيه که مسئول گرداندن منظم ماشين حکومتی سرماﯾه داری با تکيه بر
نيروھای مسلح است .البته وظاﯾف مالی آن نيز اﯾنست که از طرﯾق جمع آوری ماليات و غصب در آمدھای مردمی )مثل نفت و  (...ھزﯾنه ی نگاھداری و
در گردش نگاه داشتن چرخ ھای اﯾن ماشين عظيم بروکراتيک را بر گردن مردم بياندازد .پس تا زمانيکه اﯾن ماشين آدمخـوار و خونرﯾـز منھـدم نـشود و
حکومتی که به مردم قدرتِ تصميم گيری و اجرایِ تصميمات حکومتی را بطور مستقيم بدھد ،بر سر کار نياﯾد ،تمامی سخنان بـاال فقـط خـواب و خيـال
خواھد بود .اما با استقرار حکومت دمکراسی مستقيم مردمی از طرﯾق جمھوری شوراھا ،مردم دارای قدرت سياسی کافی برای اعمال اراده شان به
سرماﯾه داران خواھند بود .اﯾنکه چنين حکومتی به چه شکل تشکيل می شود؟ قابليّت آن تا چه اندازه است؟ و اولين اقداماتِ آن چه خواھد بود؟ نياز به
بحث ھای مفصلی دارد تا بتوانيم اﯾن سوأالت را با ارائه نمونه مشخص تارﯾخی پاسخ دھيم .اما از آنجاﯾيکه سرآغاز بحثی طوالنی خواھد بود ،آعاز آن را
در سلسله مقاالتی از شماره ی آﯾنده آغاز خواھيم کرد.
احمد فارسی
دوازدھم آبان ماه 1388
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ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﻼش
ساعاتی چند به برگزاری تظاھرات اعتراضی  13آبان مانده است .اﯾن تظاھرات برای ما بسيار اھميّت دارد .فعاالن کارگری ما در مناطـق
مختلف و در جمع ھاﯾی که شرکت دارند سعی فراوان کرده اند که امروز مجامع کارگری با صفوف و شعارھای مستقل خود در کنـار تـوده
ھای شھری عليه حکومت سرماﯾه داری و طبيعتاً دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی شرکت کنند .بيـش از ﯾکمـاه اسـت کـه بـا بيانيـه ھـا و
اعالميه ھا و در خبرنامه ھاﯾمان و با بحث و اظھار نظر و تروﯾج ضرورت و تبليغ راھکارھا ،در اﯾن امر کوشش کرده اﯾم .البته انتظار ندارﯾـم
که اﯾن اقدامات باعث معجزه شود و طبقه کارگری متحد در سراسر کشور اقدام به تظاھرات کند .ﯾا بھتر بگوﯾيم ،اگـر چنيـن شـود ،تنھـا
بيانگر ضرورت مبارزه طبقاتی و رشد طبيعی و باز ھم خودبخودی جنبش کارگری بوده است .مطمئناً نيروھای قليل انقالبی در حال حاضر
تأثيری به اﯾن عظمت نخواھند داشت .اما ،ما به دنبال چنين واقعه ای در ھمان سطوح محـدود تبليغـاتی خـود ھـستيم و اميدوارانـه در
انتظار تأثير حداقلی و برداشتن قدم ھای کوچک بسر می برﯾم.
در طول اﯾن دوران که تبليغات و مبارزات سياسی ما در ميان فعاالن کارگری در جرﯾان بود ،با موانع بزرگـی روبـرو بـوده اﯾـم .مھمـترﯾن آن
چگونگی فعاليت در جمع ھاﯾی بود که از لحاظ امنيتی قابل کنترل نبودند .برای موفقيت تالش ھا ،رفقای ما مجبور بـه پخـش نـشرﯾات و
تبليغ نظرات خود را در جمع ھای نسبتاً وسيع و علنی کارگران و فعاالن کارگری بودند ،بدون آنکه از طرف نفوذی ھا و نيروھـای امنيتـی
حکومت دﯾکتاتوری شناساﯾی شوند .خوشبختانه در اﯾن امر نسبتاً موفق بودند و تجربيات گرانقدری را به دست آوردند.
ﯾکی از موانع اصلی و نسبتاً تأثير گذار در اﯾن اقدامات حضور و اعتبار نيروھای به ظاھر »کارگری« ،اما ،با سياست ھای سـرماﯾه داری در
ميان کارگران بود .ما با فعاالن باصطالح »سوسياليستی« مواجه شدﯾم که در کنار معدود کارگر ھنوز متوھم به نظام جمھوری اسالمی و
والﯾت مطلقه فقيه ،بدون ھيچ شرمی از دولت کودتاچيان و اقداماتِ احمدی نژاد »به نفع زحمتکشان« حماﯾت می کردند .آنھا نـيز چـون
ھمراھانِ اسالمی شان ،بخصوص به علت آنکه کارگران به اجتماع در  13آبان دعوت می شدند ،از »وطن فروشان آمرﯾکاﯾی« سخن گفته
و تمامی مبلغان اعتراض را به »جنبش سبز« منسوب می کردند که خواھان پيشبرد سياست آمرﯾکاﯾی »براندازی نرم« می باشند .خط
تبليغاتی اﯾشان ،بخصوص انواع »سوسياليست اش« ،حکومت جمھوری اسالمی اﯾران را از معدود »قھرمانان ضد امپرﯾاليست« باقيمانده
در جھان معرفی می کردند .البته تأثير اﯾشان زﯾاد نبود ،چرا که کارگران سال ھاست که اﯾن اراجيف را شـنيده انـد ،و فقـر و گرسـنگی
توھمات شان را از بين برده است .اکثر کارگران ،خود ،با بيان نمونه ھای پرداخت مبالغ ھنگفت به فلسطين و لبنان و دﯾگر کشورھا پاسخ
اﯾشان را می دادند.
در کنار اﯾشان نيز تعدادی از موسوی و عملکرد او در دوران جنگ سخن می گفتند و اوضاع زندگی خود را به مراتب بھـتر از دوران کنونـی
توصيف می کردند و داستان ھاﯾی از افراد شرکت کننده در تظاھرات ھای اخير تعرﯾف کرده و بطور غير مـستقيم از اﯾـشان حماﯾـت مـی
کردند .در اﯾن ميان چھره ھاﯾی از »چپ گراﯾان« دﯾده می شد که سوابق سياسی و تعلقات نظری و سازمانی اﯾشان به جناحی از حزب
توده و فدائيان اکثرﯾت برای رفقای ما آشنا بود.
در ميان نظراتی که ھر دو جناح حکومتی را محکوم کرده و بر استقالل خواسته ھای کارگری تأکيد داشتند ،با نظراتی بر می خوردﯾم که با
مثال آوردن از جرﯾان دوم خرداد  1376و تاکيد بر اھداف جناح ھای حکومتی دررقابت با ﯾکـدﯾگر ،کـارگران را نـسبت بـه سـمتگيری و آلـت
دست شدنِ شان در جنگ قدرت بر حذر می داشتند و معتقد بودند که شرکت کارگران در تظاھرات ھای عمومی ای چون  13آبان ،به ھر
شکل و محتواﯾی که باشد ،به نفع جناح اصالح طلب خواھد بود و نفعی برای کارگران ندارد .بسياری از فعاالن کارگری شناخته شـده در
کميته ھای فعاالن کارگری از اﯾن موضع حماﯾت می کردند .مسلماً مواضع اﯾشان از آسمان نازل نگشته بود و ھر ﯾک تعلقاتی به نظرگاه
ھا و گروه ھای خاص و بعضاً کمونيستی داشتند .اما از آنجا که اﯾشان نيز مانند ما ،از ضمانت ھای امنيتی اﯾکه توده ای ھا و اکثرﯾتی ھا
بھره مندند ،سھمی ندارند ،از ذکر مشخصات شان خودداری می کنيم.
متاسفانه نظرات ما ،که معرف حضور خوانندگان ما ھست ،به علت شراﯾط پيچيده ی مناسبات نيروھای سياسی – اجتمـاعی درگـير در
اﯾن مبارزات ،در مجامع وسيع و با در نطر گرفتن محدودﯾت زمان صحبت ،کامال ً قابل فھم نبود .ھمچنين با در نظر گـرفتن وسـعت نـسبی
مجامع و غير علنی بودن رفقای ما ،توضيحات مفصل و روشن نيز مقدور نبود .اما در خارج از اﯾن مجـامع ،و پيگـيری بحـث ھـا در مجامـع
بسيار کوچکتر ،توانستيم عده ای را ،حداقل در حرف با خود ھمراه سازﯾم .مختصر بگوﯾيم که رفقای مـا نـيروی سـه گانـه ی موجـود در
جامعه ،ﯾعنی دو نيروی حکومتیِ کودتاچی و اصالح طلب و نيرویِ انقالبی مردمی ،را توضيح داده و به کارگران گوشزد می کردند که منافع
طبقه کارگر در مبارزه عليه دﯾکتاتوری حکومت سرماﯾه داری جمھوری اسالمی ،بيش از ھر قشر و طبقه یِ دﯾگـری اسـت .رفقـای مـا از
مثال ھای سرکوب ھای حکومتی به حماﯾت از منافع کارفرماﯾان و جلوگيری از اﯾجاد تشکالت مستقل ،ھمچنيـن عـدم وجـود فـضای آزاد
برای انتشار مطبوعات و متون کارگری و برگزاری مجامع سخنرانی و آموزشی و کنفرانس ھا و دﯾگر تجمعات سازماندھی ،استفاده کـرده
تا اھميت و ضرورت شرکت کارگران در مبارزات عمومی ضد دﯾکتاتوری را توضيح دھند .ھمچنين ،با قبول خطر سوء استفاده یِ جناح ھای
حکومتی از شرکت مردم در اﯾن تجمعات و بخصوص کارگران ،بر حضور مستقل و علـنی و عيـان گـروه ھـای کـارگری ،بـا خواسـته ھـای
مشخص شان مطرح می نمودند .در بسياری مواقع ،ھنگام پيگيری صحبت ھا در تجمعات کوچکتر ،خودِ کارگران موضوع آلترناتيو حکومتی
را به ميان کشيده و رفقای ما با حضور ذھن و آگاھی از کم و کيف حکومت جمھوری شوراﯾی ،به سواالت بسيار مشخص اﯾـشان پاسـخ
می دادند.
به ھر حال ،فعاليت مشخص برای قانع ساختن کارگران ،چه در جمع ھای گسترده تر و بوﯾژه در جمع ھای خصوصی تر ،تجربه یِ بـسيار
مفيد و گرانقدری بود که اميدوارﯾم رفقای درگير ،با نگارش در مورد زواﯾای مختلف آن ،اﯾن تجربه ھا را به ھمه رفقا منتقل کنند .اما ،اﯾنکه
تالش ما برای حضور صفوف مستقل کارگران در تظاھرات امروز تا چه حد موفقيت آميز بوده است را باﯾد منتظر ماند و در ميدان دﯾد.
کارگران کمونيست اﯾران
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ﮔﺰارش  13آﺑﺎن :ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ در ﺗﻬﺮان
خوشبختانه عليرغم بستن راه ھای ارتباطی امن چون »وی پی ان« و ﯾا »اچ تی تی پی اس« از طرف مخابرات ،تا قبل از رسيدن مـا بـه
دستگاه کامپيوتر ،ده ھا و شاﯾد صدھا قلم گزارش ھای کتبی و عکس و وﯾدﯾو مخابره گشته بـود .اﯾـن بيـانگر شکـست کامـل حکومـت
دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی در سانسور خبرھای مبارزاتی است .باال رفتن تعداد گزارشات ارسالی از مبارزات انقالبی مردم از ھر اقدام
اعتراضی به اقدام دﯾگر ،راه سوء استفاده یِ تحليل گران حکومتی را می بندد و حقاﯾق را آنطور که ھست می نماﯾاند.
آغاز تجمع مردمی در ساعات اوليه صبح )حتی از ساعت  7بامداد در برخی مناطق تھران( بيانگر شوق و اشتياق مردم در شرکت در اﯾـن
تظاھرات بود .از طرف دﯾگر استقرار ھزاران نيروی سرکوبگر پليس ،سپاه ،بسيجی و امنيتی ھا در فورم ھای رنگارنگ و لباس شخصی و
تمرکز اﯾشان در نقاط حساس شھر تھران ،نشان از ھراس حکومت از برگزاری موفقيّت آميز اعتراضات ،در اﯾن شھر حساس و مرکزی می
داد .گو اﯾنکه تمامی سطح شھر تھران زﯾر مراقبت ھای وﯾژه و حکومت نظامی قرار داشت ،اما خيابان انقالب و آزادی ،بخصوص در مقابل
دانشگاه ھای شرﯾف و تھران -خيابان ھای وليعصر بخصوص در مناطق طالقانی و انقالب – حافظ ،بخصوص در مقابل درھای دانشگاه پلی
تکنيک و کرﯾمخان – ميدان ھفت تير ،مفتح و کرﯾمخان تا ميدان وليعصر و بلوار ،از جمله مناطق کليدی تمرکز نيروھای سرکوبگر بودند.
اولين نقاط تمرکز نيروھای مردمی ميدان ھفت تير ،خيابان وليعصر از چھا راه تا ميدان ،ميدان فردوسی بود که فوراً با ھجوم نيروھای ضـد
شورش و بسيجی مواجه شد و درگيری ھا آغاز گشت .تمرکز نيروھای سرکوبگر توانست تا مدتی از انسجام صفوف مردم جلوگيری کند.
ھمين اقدامات باعث می شد که جمعيت با کمی فاصله در خيابان ھای مجاور جمع شوند .ھر گروھی که اقدام به شعار دادن می کرد،
فوراً توجه نيروھای سرکوبگر را جلب کرده و به سمت شان ھجوم می بردند .با درگيری و ضرب و شتم وحشيانه اﯾن نيرو ھا با گروه ھای
مذکور ،در نقطه یِ دﯾگری مردم شعار می دادند .حدود ساعت  9و نيم ،درگيری در چند نقطه به شدتی شد که نيروھای سرکوبگر ناچار
به استفاده از گاز اشک آور شدند .مردم دلير ما با نشان دادن شجاعت خارق العاده ھجوم نيروھای سرکوبگر را با ضد حمله خود پاسـخ
می دادند .اﯾن نشاندھند ه یِ بی اثر بودن توصيه ھای اصالح طلبان بود که مردم را از اقدامات رادﯾکال و قاطعانه عليه نيروھای سرکوبگر
منع می کردند .اﯾن توصيه ھا گوﯾا به محافظين مھدی کروبی ھم اثری نکرده بود .چرا که ھنگام رسيدن مھدی کروبی به ميـدان ھفـت
تير و ھجوم نيروھای امنيتی و ضد شورش به سمت دسته ھای ھمراه وی و خـود او ،محـافظين شخـصی مھـدی کروبـی بـا نيروھـای
حکومتی به شکل خونينی درگير شدند .شاھدان عينی خبر دادند که ﯾکی از اﯾن محافظان تير خورد و بـه زميـن افتـاد .دﯾگـران اصـابت
کانتينر گاز اشک آوری که مستقيماً از فاصله نزدﯾک به سر او شليک شده بود را علت جراحات خطرناک وی گزارش داده اند.
در منطقه دانشگاه تھران نيز خبر از درگيری دانشجوﯾان با نيروھای سرکوبگری که مانع خروج اﯾشان از دانشگاه بودند مخابره شده است
که پس از ساعتی ،باالخره با خروج گروه ھای دانشجوﯾی ،ضد و خورد به خيابان ھا و در ميان مردم کـشيده مـی شـود .از طـرف دﯾگـر
عليرغم زد و خوردھای شدﯾد در خيابان طالقانی ،حدود ساعت  10تا  10و نيم صبح ،ھزاران نفر از مردم موفق بـه انـسجام صـفوف خـود
شده و با فرﯾاد »مرگ بر دﯾکتاتور« به سمت سفارت آمرﯾکا حرکت می کنند .ازدھام اﯾن جمعيت به حدی بوده است که فرﯾادھای »مرگ
بر دﯾکتاتور« اﯾشان از طرﯾق صدا و سيمای حکومتی که در حال پخش تجمع رسمی چند ھزار نفـر از مـزدوران حکومـتی مقابـل سـفارت
آمرﯾکا بود نيز پخش شده است.
ﯾکی از سخت ترﯾن درگيری ھا در ميدان ھفت تير و پس از ورود مھدی کروبی گزارش شده است .نيروھای سـرکوبگر بـصورت شـدﯾد و
گسترده از گاز اشک آور استفاده کرده و با باطوم و حتی لوله ھای آھنی به جان مردم افتاده اند .درگيری مـردم بـا نيروھـای سـرکوبگر
بسيار شدﯾد بوده است .به حدی که تعداد زﯾادی از مردم با سر و دست شکسته به خانه ھاﯾی که پذﯾرای اﯾشان بودند پناه می بردنـد.
حاضرﯾن از دفاع متقابل و قاطعانه مردم گزارش داده اند که تعداد بسياری از نيروھای مھاجم حکومتی را نيز مضروب و مصدوم کرده بودند و
ھمانطور که گفته شد ،محافظين شخصی کروبی نيز در اﯾن زد و خوردھا شرکت فعاالنه داشته اند .در اﯾن درگيری صدای شليک چندﯾن
گلوله در کوچه ھای فرعی گزارش شده است .اﯾن درگيری مساحتی وسيعی از خيابان مطھری و مفتح تا نزدﯾک امجدﯾه و کرﯾمخان تـا
اﯾرانشھر را در بر داشته است.
اما در خيابان وليعصر شراﯾط فرق می کرد .در آنجا ،از خيابان مطھری تا چھار راه وليعصر مملو از جمعيّت بود .نيروھای سرکوبگر از تاکتيک
ھای موضعی استفاده می کردند تا در ميان جمعيت فضای خالی درست کنند .سپس ،نيروھای زﯾادی را در بين جمعيت جدا شـده وارد
کرده و به ضرب و شتم مردم می پرداختند .شعارھای مرد در اﯾن منطقه بسيار رادﯾکال بود .شعار »مرگ بر دﯾکتاتور«» ،مرگ بـر خامنـه
ای«» ،استقالل،آزادی ،جمھوری اﯾرانی«» ،مرگ بر اﯾن دولت مردم فرﯾب« و حتی چندﯾن بار شعار »مـرگ بـر جمھـوری اسـالمی« نيـز
شنيده شد.
درگيری در بسياری از مناطق تا سا عت ھا ادامه داشت .در بعداز ظھر تھران شکل ﯾک منطقه جنگی را به خود گرفته بود .خيابان کارگر
و جمالزاده و آزادی ،تا ميدان آزادی نيروھای ﯾگان وﯾژه و ضد شورش با مردم در درگيری به سر می بردنـد .بـسياری از مـردم مـصدوم و
مضروب را به بيمارستان ھای منطقه و بخصوص به بيمارستان خميـنی منتقـل مـی کردنـد .در ميـان مـضروبين و مـصدومين ،نيروھـای
سرکوبگر نيز دﯾده می شد .گزارش شليک مستقيم به مردم در خيابان ھای فرعی اﯾن منطقه مخـابره شـده اسـت .شـاھدان عيـنی از
بيمارستان شرﯾعت رضوی گزارش دادند که دو جوان که گلوله به پاﯾشان اصابت کرده بود را در بخش اورژانس تحوﯾل گرفته اند .زد و خورد
مردم با مأموران حکومتی در مناطق آزادی و صادقيه تا ساعاتی پس از تارﯾکی ھمچنان ادامه داشت .گزارش ھای متعـددی از بـه آتـش
کشيده شدن اتوبوس ھای زرد رنگی که مسئول ترابری نيروھای بسيجی بودند رسيده است .ھمچنين درگيری ھا در ميردامـاد ،ميـدان
ونک و سيد خندان نيز در جرﯾان بوده است .در تمامی مناطق مردم برای حفاظت خود در مقابل حمالت گاز اشـک آور کانتينرھـای بـزرگ
حمل زباله را به وسط خيابان انداخته و آتش زده بودند .شعارھا در منطقه صادقيه »مرگ بر خامنه ای«» ،خامنه ای قاتله والﯾتش باطله«،
»مرگ بر جنتی« و »مرگ بر احمدی نژاد« بوده است.
درگيری ھای بين مردم و نيروھای سرکوبگر از ھفته اول پس از نماز جمعه  29خرداد تا به امروز بی سابقه بوده است .درخيابان ھفت تير
که در ساعت  4بعدازظھر با موج جدﯾدی از جمعيت روبرو گشته بود ،مزدوران حكومتي به طوروحشيانه اي به مردم حمله كرده اند ,به حد
مرگ لباس سياه ھا جمعيت را ميزنند و روي تظاھر كنندگان آب جوش ريختند  .دانش آموزان با انرژيي غير قابل توصيفي جلـوي مـزدوران
ايستاده اند وشعارميدھند  ,دختران شجاع با زنجيربستن مانع ميشوند كه پسران كمتر كتك بخورند امـا مـزدوران دريـورش وحـشيانه اي
دختران راھم مورد ضرب وشتم قراردادند وبسياري ازآنان را دستگيركردند وبه مكان ھاي ناشناخته اي منتقـل كردنـد  .دروليعـصرھم روي
مردم آب جوش ريختند  .تعداد دستگير شدگان بسيار زياد است  .فرق سر بسياري از جوانان با ضربات باتون شكافته شده است.
در بعد از ظھر دﯾگر شعارھا بوی انقالب گرفته بودند .شعارھايي كه جمعيت مي دھند :مرگ بر اصل واليت فقيه /تجاوز ،جنايت ،مرگ بر
اين واليت  .صدای آمبوالنس ھا فضای شھر را پر کرده است.
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي در ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد
مھمترﯾن خبر کارگری ھفته ی گذشته به کارگران لوله سازی اھواز تخصص ﯾافت .اﯾن کارگران مبارز با اتخاذ تاکتيک صحيح به راھپيماﯾی در شھر اھواز
پرداخته و توانستند خواسته ھای به حق خود را بگوش مردم برسانند .ھمين امر باعث جلب حماﯾت مردمی شد که در طول اولين تظاھرات اﯾن کارگران
به جمع آنھا پيوستند .سپس در تداوم اﯾن مبارزات و راھپيماﯾی ھا بود که در روز چھارم ،جمعی از کارگران صنعت نفت و دانشجوﯾان اھوازی به اعتراضات
اﯾشان پيوستند .البته چون ھميشه ،حکومت سرماﯾه دار از اﯾن ھمبستگی به ھراس افتاد و از روز پنجم حمالت وحشيانه ای را عليـه اﯾـن کـارگران و
مردم حامی اﯾشان ترتيب داد که در اﯾن درگيری ھا  50نفر از کارگران و مردم بازداشت شدند.
اما ،در ھفته ی گذشته ،تنھا کارگران لوله سازی اھواز نبودند که دست به راھپيماﯾی زدند .گزارشات رسيده از قزوﯾن حاکی است که کارگران معترض
چينی سازی البرز نيز اقدام به راھپيماﯾی و بستن جاده اصلی به شھرک صنعتی البرز کرده اند .بنا بر گزارشھای درﯾافتی اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران حدود
 200نفر از کارگران زن و مرد کارخانه چينی البرز در اعتراض به عدم پرداخت ھشت ماه از دستمزدھاﯾشان روز ﯾکشنبه سوم آبان ساعت حدود  11و نيم
صبح از کارخانه تا فرمانداری شھر صنعتی البرز دست به راھپيمائی زدند و ساعت  12ظھر درمقابل فرمانداری به مدت ﯾک ساعت تجمع کردند .کارگران
در حاليکه در حين راھپيمائی توسط نيروھای انتظامی در محاصره بودند شعارھاﯾی از قبيل حماﯾت دولت از کارگر دروغه ،دروغه -کارگر حماﯾت ،حماﯾت-
مدﯾر بی لياقت استعفا ،استعفا و  .......سر می دادند خواھان پرداخت فوری دستمزدھای معوقه خود بودند .کارگران سپس به راھپيمائی در سطح
شھر ادامه دادند و با وجود اخطارھای نيروھای انتظامی و لباس شخصی مبنی بر سر ندادن شعار ،ھمچنان به شعار دادن ادامه دادند .بـه گفتـه خـود
کارگران بقيه ھمکارانشان مقابل درب کارخانه در حال تجمع بوده اند.
خبر دﯾگری که توسط جمعی از کارگران اﯾران خودرو به ما رسيده است ،کارگران ھفت تپه بار دﯾگر اعتراضات خود را به شھر شوش و در مقابل فرمانداری
کشيده اند .در اﯾن تظاھرات خانواده ی کارگران نيز ھمراه اﯾشان بودند .در گزارش »خودروکار« در گزارشی حماﯾتی از کارگران ھفت تپه آمده است»:
دوستان و ھمکاران گرامی  :ﯾکبار دﯾگر کارگران مورد ﯾورش و حمله قرار گرفتند.
بنابه گزارشات رسيده از شوش ،روز پنجشنبه نيروی انتظامی ھنگامی که کارگران ھمراه با خانوادھای خود از فرمانداری شوش به سوی بازار شھر در
حال راھپيمائی بودند به صورت وحشيانه ای ﯾورش بردند ،کارگران و خانواده ھاﯾشان و بجه ھای خردسال آنھا را آماج ضربات باطومھای خود قرار دادنـد
نيروی انتظامی عالوه بر نفرات پياده خود با ماشين به سوی جمعيت حمله ور شدند که تعدادی از کارگران بـا دراز کـشيدن در مقابـل ماشـينھای اﯾـن
نيروی انتظامی مانع حمله ور شدن به طرف خانواده ھا و بچه ھا و ساﯾر کارگران شدند در اثر اﯾن حمالت وحشيانه اﯾن نيروی انتظامی تعدادی از کارگران
جراتی بر داشتند دستور حمله به کارگران از طرف فرمانداری که نماﯾند دولت می باشند نشان داد دولت در مقابل خواست بر حق کارگران فقط ﯾک چيز
را بلد است سرکوب و دستگيری کارگران.
حمله به کارگران نيشکر و دستگيری بيش از  6نفر از نماﯾندگان کارگران به بھانه تحرﯾک کارگران آﯾا غير از نا توانی دولت در بر آورده کردن خواستھای بر
حق کارگران می باشد مگر کارگران نيشکر چه می خواھند عمده ترﯾن خواست کارگران پرداخت حقوق معوقه  2ماه اخير ،پاﯾان دادن به پرونده سازﯾھا و
احضار فعالين کارگری به دادگاه انقالب ،برکناری مدﯾر عامل شرکت ﯾعقوب شفيعی و ھمچنين اعضای ھيئت مدﯾره اﯾن شرکت برکناری رئيس حراسـت
شرکت فردی بنام زﯾبداری که در سرکوب ،جاسوسی و پرونده سازی عليه کارگران نقش مستقيم دارد.
ما کارگران اﯾران خودرو ﯾکبار دﯾگرﯾورش وحشيانه نيروی انتظامی ،گارد وﯾژه ونيروھای اطالعاتی به کارگران و خانواده ھای آنھا که برای درﯾافت حقـوق
معوقه خود اعتراض نموده به کارگران و خانوادھای آنھا را محکوم کرده و ازھمه کارگران و سازمان ھای مدافع حقوق بشر و در صدر آن سازمان جھانـی
کار خواھان دخالت فوری برای متوقف کردن نقض مستمر حقوق کارگران در اﯾران می باشيم

ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﻲ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺎح ﻛﻮدﺗﺎﭼﻲ
اخيراًعطاﷲ مھاجرانی در مطلبی که در ساﯾت »جنبش راه سبز« )جرس( منتشر شده است ،پس از حمله ھای گسترده به کمونيـست ھـا ،مبـارزات
مردم را به ھواداری از آمرﯾکا و اسرائيل متھم کرده است .او نوشته است که » :اﯾن روﯾکرد ،از آنجا که می داند چنين ھدفی به آسانی به دست
نمی آﯾد ،می کوشد حماﯾت آمرﯾکا و غرب را جلب کند و به زبانی سخن بگوﯾد که به گوش آمرﯾکا و حتی اسراﯾيل شيرﯾن بياﯾد .شعار نه
غزه  ،نه لبنان ھم با چنين پنداشتی شکل گرفت«.
جالب اﯾنجاست که در ھمان روز خامنه ای و الرﯾجانی نيز به ھمين نکته اشاره کرده و ھمان نتيجه را از حذف شعارھای »مرگ بر آمرﯾکـا« و »مـرگ بـر
اسرائيل « می گيرند .خبرھای رسيده گزارش می دھند که » :آقای خامنه ای روز چھارشنبه طـی سـخنانی در ميـان گروھـی از "نخبگـان علمـی -
فرھنگی" در اشاره به حوادث پس از انتخابات و ظاھرا خطاب به چھره ھای ممتاز اصالح طلبان و نامزدھای آنھا در انتخابات اخير رﯾاست جمھوری گفت:
"من پيغام دادم گفتم اﯾن را شما دارﯾد شروع می کنيد ،اما نمی توانيد تا آخر کنترل کنيد؛ می آﯾند دﯾگران سوءاستفاده مـی کننـد .حـاال دﯾدﯾـد آمدنـد
سوءاستفاده کردند .مرگ بر اسرائيل را خط زدند .مرگ بر آمرﯾکا را خط زدند .معنای اﯾن کار چيست؟ ".اشاره آقای خامنه ای ظاھرا به تظاھرات مخالفان
از جمله در روز قدس است که معترضان به نتاﯾج انتخابات از آن برای بيان اعتراضات خود و اعالم نارضاﯾتی از سياست ھای خـارجی حکومـت اسـتفاده
کردند  .... .به گزارش خبرگزاری فارس ،علی الرﯾجانی رئيس مجلس نيز روز پنجشنبه گفته است" :اﯾن چه معنی دارد که روی شعار مـرگ بـر آمرﯾکـا و
مرگ بر اسرائيل خط می زنيم ،بھتر است کسانی که تالش می کنند برخی شعارھا را به سمت روسيه و چين ببرند ،توجـه خودشـان را بـه آمرﯾکـا و
اسرائيل به عنوان دشمنان شناخته شده ملت قرار دھند ،چرا که سابقه دشمنی آنھا در طول تارﯾخ برای ما روشن است" .اﯾن موضوع تنھا چيزی نيست
که باعث ناخرسندی رھبران اﯾران شده است .در روز قدس و در برخی دﯾگر از تظاھرات ھای ضد دولتی شعار "استقالل آزادی جمھوری اﯾرانی" سر داده
شد که حساسيت ھای زﯾادی برانگيخته است.

ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ رﺳﻤﻲ ﺷﺪ
محمود احمدی نژاد در سخنانی که در سفر مشھد بيان کرده است عقب نشينی کامل خود را در مورد موضوع ھسته ای و غنی سازی اورانيوم علنی
کرده است .او در اﯾن سخنان گفته است » :خوشبختانه شراﯾط برای ھمکاریھای ھستهای در سطح بينالمللی فراھم شده است «.او در اﯾن
سخنان ادعا کرده است که اﯾران در مذاکرات ھسته ای قدمی به عقب نگذاشته و اﯾن غربی ھا بوده اند که رفتار آمرانه ی خود را نسبت به جمھوری
اسالمی تغيير داده اند .وی در سخنرانی خود در نخستين سفر استانی از دور سوم با اشاره به موضوع ھستهای اﯾران خطاب به غربيان گفت»:امروز
میگوﯾيد که میخواھيد رفتارتان را عوض کنيد ،ما از اﯾن امر استقبال میکنيم و دستی که صادقانه به سمت ما دراز شود را میفشارﯾم«.
اﯾن سخنان که صرفاً مصرف داخلی داشته و استتار کننده ی عقب نشينی مفتضحانه یِ جناح پاسدار-امنيتی حکومت است ،در زمانی گفته می شود
که کشورھای غربی اﯾران را به تحرﯾم ھای بيشتر بانکی و واردات بنزﯾن تھدﯾد کرده اند .گزارشات حاکيست که کميته بانکـداری سـنا و کميتـه روابـط
خارجی مجلس نماﯾندگان آمرﯾکا عصر پنجشنبه الﯾحه تحرﯾم شرکتھاﯾی که به اﯾران بنزﯾن صادر می کنند را تصوﯾب کردند .
اﯾن الﯾحه در صورت تصوﯾب نھاﯾی کنگره آمرﯾکا به دولت باراک اوباما اﯾن امکان را می دھد که چنانچه مذاکرات اتمی جاری به شکست انجامـد ،تحرﯾـم
ھای بيشتری عليه صناﯾع نفت و گاز اﯾران اعمال کند.
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ﻣﺮدم ،ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ
خبرھای رسيده از بھشت زھرایِ تھران حاکی است که ھر روز پنجشنبه )شب جمعه( تعداد زﯾادی از مردم تھران برای ﯾادبود و خواندن فاتحه بر سر مزار
جانباختگان راه آزادی تجمع می کنند .ھمچنين ،در روزھای ھفته نيز ،تعداد زﯾادی از مردم که به ھر دليلی کارشان به بھشت زھرا می افتد بر سر قبر
اﯾن عزﯾزان رفته و دسته و ﯾا شاخه گلی بر روی مزارشان می گذارند .بصورتيکه خوابگاه ابدی اﯾن عزﯾزان ھمواره از گل ھای تازه پوشيده است .ﯾادشان
گرامی و راھشان پر رھرو باد!

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺎرز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
قبل از آغاز سال تحصيلی جاری ،دانشجوﯾان مبارز مان اعالم داشته بودند که در طول اﯾن سال ھر روز به اعتراض بر خواھند خاست و حتی ﯾـک روز از
طرح خواسته ھای دمکراتيک و آزادﯾخواھانه یِ مردم کوتاھی نخواھند کرد .الحق که تا کنون به وعده ی خود عمل کرده انـد و چـون ھميـشه جنبـش
دانشجوﯾی اﯾران را بعنوان ﯾکی از ستون ھای اصلی جنبش ھای دمکراتيک در آورده اند .خبرھای رسيده از گوشه و اکناف کـشور بيـانگر پاﯾـداری اﯾـن
عزﯾزان بر عھد خوﯾش است.خبرھای رسيده از رشت حاکی است که دانشجوﯾان مبارز دانشگاه آزاد در و دﯾوار کالس ھا و راھروھای دانشگاه خود را با
شعارھای »مرگ بر دﯾکتاتور«»،مرگ بر دﯾکتاتور کوتوله« تزئين کرده اند .در اﯾن دانشگاه ھم مانند ساير دانشگاھھاي ايران دانـشجويان غيـور بانوشـتن
شعارھاي ضد حكومتي تنفر و بيزاري خودشان را از حكومت ديكتاتوري نشان ميدھند ,اين شعارھا توسط مزدوران حكومتي دردانشگاه بعضا پاك ميشود
اما حتي نحوه پاك كردن شعارھا نيز مايه بي آبرويي نظام ميشود و موجبات خنده دانشجويان از اين حجم بالھت مزدوران حكومتي را فراھم ميكند.
ھمچنين ،دانشجويان دانشگاه تبريز ھم به مانند سايردانشجويان غيوردرسايردانشگاھھا با نوشتن شعارھاي ضد حكومتي تنفر و بيزاري خود را ازدولت
كودتا نشان ميدھند .آنھا با نوشتن «13آبان ،تبرﯾز ،تظاھرات »ھمديگر را براي تظاھرات بزرگ در 13آبان دعوت ميكنند.

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ ،ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ
طبق خبرھای رسيده تعدادی از گروه ھا و سازمان ھای اصالح طلب با رجوع به ادارات حکومتی مربوطه برای برگزاری تجمع  13آبـان درخواسـت مجـوز
کرده اند .از جمله یِ درخواست کنندگان می توان از انجمن اسالمی مدرسين دانشگاه ھا نام برد که ﯾک تشکل اصالح طلب محسوب می شود .امـا
چون روال گذشته استانداری تھران درﯾافت چنين تقاضاﯾی را انکار کرده و خواھيم دﯾد که در روز نھاﯾی اعالم خواھد شد کـه ھيچگونـه مجـوزی بـرای
شرکت گروه ھا و سازمان ھای معترض در اﯾن تظاھرات صادر نشده است.درخواست برای چنين مجوزی طرز برخورد اصالح طلبان را به شعارھای ﯾشان
نشان می دھد .آنھا اعالم داشته اند که برای محقق شدن آزادی ھای شھروندی در چھارچوب قانون اساسی حکومت جمھوری اسالمی تالش مـی
کنند و از اﯾن حقوق ذره ای گذشت نخواھند کرد .تو خالی بودن اﯾن ادعا زمانی معلوم می شود کـه بـه رغـم متـن صـرﯾح قـانون اساسـی جمھـوری
اسالمی که برگزاری تجمعات و تظاھرات را تنھا به شرط عدم حمل سالح توسط معترضان آزاد اعالم کرده است ،پس چـرا انجمـن اسـالمی مدرسـين
دانشگاه ھا از مسئوالن کشوری ،استانی و شھری جمھوری اسالمی تقاضای مجوز کرده است؟ آﯾا اﯾن معامله و گذشتن از آزادی ھای مصرح در قانون
اساسی جمھوری اسالمی نيست؟ ھمان »آزادی ھاﯾی« که اصالح طلبان مدعی قاطعيت شان در آن چھارچوب ھستند؟ اﯾن اقدام اصالح طلبان نشان
می دھد که اھداف اعالم شده یِ اﯾشان جنبه قطعی نداشته و حتی چنين خواسته ھای جزئی ای ھم برای معامله با جناح رقيب اعـالم مـی شـود.
البته اﯾن روال عادی جناح ھای سرماﯾه داری است که قبل از مصالحه خواسته ھای حداکثری خود را مطرح کرده تا در مذاکرات به حداقل آن برسند .اما
مشکل اساسی اﯾنست که حداکثر خواسته یِ اﯾشان که »اجرایِ تمامی مفاد قانون اساسی جمھوری اسالمی« است ،از حـداقل تـرﯾن خواسـته یِ
مردمی که »انحالل و تالشی کامل نظام دﯾکتاتوری« فرسنگ ھا فاصله دارد .چه رسد به معجونی که قرار است پس از مذاکره و مصالحه با جناح کودتا
به دستشان برسد.
ما کارگران کمونيست اﯾران در ھمينجا اعالم می دارﯾم که برگزاری تظاھرات و اجتماعات و اعتصابات و اعتراضات حق مسلم دمکراتيـک ماسـت و بـرای
اجرای آن نيازی به مجوز از ھيچ مرجعی ندارﯾم.

ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري و ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻮاﻫﻲ را رﻫﺎ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي آورﻳﻢ
روزی نيست که خبرھای نگران کننده در مورد مبارزان راه آزادی به گوشمان نرسد .و روزی نيست که خبر از نگاشتن نامه ھای اعتراضی جمعی و فردی
به دستگاه ھای حکومتی از طرف جمع ھاﯾی از مردم و نھادھای بين المللی و حکومت ھای جھانی مخابره نگردد ،اما چه سود؟
خبرھای رسيده از دادگستری حکومت دﯾکتاتوری حاکيست که سه نفر از شرکت کنندگان در تظاھرات ھای ماه ھای اخير با اتھمات واھی محکـوم بـه
اعدام گشته اند.پيش تر ،خبر از صدور احکام زندان تعزﯾری برای فعاالن کارگری شرکت کننده در مراسم اول ماه مه  1388در پـارک اللـه از جملـه آقـای
محمد اشرفی و ارژنگ ﯾونسی از فعاالن کميته پيگيری برای اﯾجاد تشکل ھای آزاد کارگری و دﯾگر مبارزان حقوق کارگری گزارش شده بـود .ھمچنيـن،
خبر از صدور احکام زندان برای فعاالن سندﯾکای کارگری کارگران ھفت تپه و بازداشت جمعی کارگران مبارز اﯾـن شـرکت و خـانواده ھاﯾـشان در مقابـل
فرمانداری شوش ،ضرب و شتم و بازداشت ده ھا نفره کارگران لوله سازی اھواز و مردم و دانشجوﯾان حامی شان ،ھمراه با درگيری نيروھای انتظامی با
کارگران چينی البرز در قزوﯾن و خالصه ده ھا مورد اعمال استبداد و دﯾکتاتوری عليه مردم شرﯾف و بخصوص طبقه کارگرمان مخابره گشته است .البته در
مقابل تقرﯾباً تمامی کميته ھای و مجامع فعاالن کارگری و چند نھاد »اتحادﯾه ای« بين المللی و  ...نيز طی صدور نامـه ھـا و اطالعيـه ھـاﯾی حکومـت
دﯾکتاتوری سرماﯾه را محکوم کرده و حماﯾت و پشتيبانی خود را از بازداشت شدگان و محکومين اعالم داشته اند .اما چه حاصل؟
سالھاست که ما محکوميّت حکومت سرماﯾه داری و اعالم پشتيبانی خود را به ھمين صورت کتبی و مجازی اعالم داشته و نھاﯾتاً طومارھاﯾی را به ميان
مردم برده و امضا جمع کرده اﯾم .اما تا زمانيکه اﯾن فعاليت ھا بر روی کاغذ و ساﯾت ھای اﯾنترنتی صورت پذﯾرد چگونه قرار است که قلچماقان سرماﯾه را
وادار به تمکين در برابر اراده یِ مردمی سازد .ما باﯾد اﯾن محکوميّت ھا و حماﯾت ھا را بصورت عينی و در خيابان ھا و ميادﯾن و صـحنه ھـای مبارزاتـی
نشان دھيم .ما باﯾد با شنيدن تجمع اعتراضی کارگران و ﯾا جمع ھای معترض به سلب آزادی و حقوق مردمی در کنارشان قرار گيرﯾم تا فرﯾادھاﯾشان را
رساتر کنيم .ما باﯾد بخصوص در جمع ھای متشکل و سازمان ﯾافته در تجمعات مرکزی و سراسری اعالم شده توسط فراخوان ھای اعتراضـی شـرکت
کرده و صفوف ميليونی مردم را با فرﯾاد شعارھا و طرح خواسته ھای خود رنگين تر و ضربات وارده بر رژﯾم دﯾکتاتوری را سھمگين تر کنيم .بياﯾيد عکس ھا
و نام ھای محکومين به اعدام و زندان را تکثير کرده و در ميان مردم پخش کنيم و در تظاھرات ھا اﯾشان را به نام مشخصکرده و آزادی شان را طلب کنيم.
تنھا در چنين صورتی است که می توانيم اراده متحد مردم را بر نمامی جمع ھا و جناح ھای حکومتی تحميل کرده و مجبور به تمکين شان سازﯾم.

ﮔﺮوﻫﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ
اﯾرنا ،بندرعباس45 -کارگر شرکتي بخش نظافت و فضاي سبز شھر حاجي آباد ھرمزگان در اعتراض به از دست دادن شغل خود امروز يکشنبه مقابل
شھرداري و فرمانداري اين شھر تجمع کردند .
به گزارش ايرنا،کارگران شرکت طرف قرارداد شھرداري حاجي آباد در اين تجمع اظھار داشتند که از ابتداي آبان ماه به دليل اتمام قرارداد شرکت ياد شده
با شھرداري کار خود را از دست داده اند .فرماندار حاجي آباد نيز با تاييد لغو قرارداد يادشده گفت :اين کارگران رابطه استخدامي مستقيمي با شھرداري
ندارند و شھرداري اکنون مي گويد با نيروھاي رسمي و پيماني خود ،قادر به انجام امور بخش فضاي سبز و نظافت شھري است .
علي اکبر ارجمند منش افزود :براساس اعالم شھرداري حاجي آباد ادامه فعاليت کارگران يادشده ھرماه حدود  200ميليون ﷼ ھزينه در بردارد که به
علت ناکافي بودن درآمدھاي شھرداري ،اين نھاد روز به روز مقروض تر مي شود.حاجي آباد با جمعيتي حدود 90ھزار نفر در فاصله 165کيلومتري شمال
بندرعباس قرار گرفته است

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب

ﺻﻔﺤﻪ 7

ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ،ﺳﻴﺰده آﺑﺎن ﻣﺎه 88

وﻋﺪه ﻣﺎ  13آﺑﺎن
بنظر می آﯾد ھر چه به برگزاری مراسم  13آبان نزدﯾکتر می شوﯾم ،مردم از اشتياق مبارزه ای گسترده و متحد عليه نظام دﯾکتـاتوری جمھـوری اسـالمی
قرار از کف می دھند .خبرھای رسيده از اکناف اﯾران حاکيست که مردم به محض اﯾجاد تجمعی ،حتی تصادفی ،آغاز به شعار دادن مـی کننـد .در دو روز
اخير از صحنه ھای تصادف اتوموبيل ھا که باعث راه بندان می شود ،خبر می رسـد کـه بـه محـض تجمـع مـردم در پـشت ترافيـک ،شـعارھای »مـرگ بـر
دﯾکتاتور« سر می دھند و بوق ھای خود را به اعتراض عليه حکومت دﯾکتاتوری به صدا در می آورند و با باال گرفتن دو انگشت خـود بـه نـشانه ی پـيروزی
ﯾکدﯾگر را تشوﯾق می کنند.
نمونه ی اﯾن اشتياق را در خبر زﯾر می بينيد:

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزي ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزي ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻣﺲ ﻛﺮﻣﺎن
درپايان بازي بين تراكتورسازي تبريز و مس كرمان در تبريز مردم به خيابانھا ريختند و شعار ياشاسين آذربايجان  ,نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران  ,مرگ بر
ديكتاتور سر دادند .نزديك به دوھزار نفر نيروي انتظامي با باتون و ...براي سركوب تجمع مردم اقدام كردند .اين تجمع تا ساعت  1800ادامه داشت.
ھمچنين خانواده ھای بازداشت شدگان نيز در تجمع مقابل مجلس به استقبال  13آبان می روند :

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن
خانواده ھای جمعی از بازداشت شدگان وقاﯾع پس از انتخابات دھمين دوره رﯾاست جمھوری در ميدان بھارستان تجمع می کنند.
خانواده زندانيان سياسی با صدور بيانيه ای اعالم کرده اند که روز دوشنبه 2 ،نوامبر ) 11آبان( ،به منظور اعتراض نسبت به ادامه بازداشت بستگان خود،
در ﯾک تجمع آرام در ميدان بھارستان تھران شرکت می کنند تا خواسته ھای خود را به گوش نماﯾندگان مجلس برسانند.
بعد از ظھر روز چھارشنبه گذشته نيز خانواده ھای زندانيان سياسی ،در حاليکه تصاوﯾری از بستگان زندانی خود را در دست داشتند ،در برابر ساختمان
دادستانی تھران تجمع کردند و خواستار رسيدگی به وضع بازداشت شدگان شدند.
در تجمع روز چھارشنبه ،ھمسران ،مادران و فرزندان گروھی از افرادی که در ارتباط با وقاﯾع بعد از انتخابات زندانی شده اند ،از جمله شماری از مقامات
ارشد سابق جمھوری اسالمی و روزنامه نگاران بازداشتی حضور داشتند.
خبر از دانشگاه ھا نيز حاکی از سرآمدن و لبرﯾز شدن اشتياق به اعتراض است :

ﻓﺮﻳﺎد ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
دانشجوﯾان شجاع دانشکده ادبيات دانشگاه تھران فرﯾاد مرگ بر دﯾکتاتور سر دادند .
روزشنبه در دفتر انجمن اسالمی دانشکده ادبيات ،تعدادی از دانشجوﯾان شروع به سر دادن شعار مرگ بر دﯾکتاتور کردند ،اﯾن شعارھا با ھمراھی دﯾگر
دانشجوﯾان که در البی دانشکده بودند ھمراه شد و برای چند دقيقه فضای دانشکده متشنج گردﯾد .
در ادامه با دخالت نيروھای انتظامات و حراست دانشکده و تھدﯾد کردن دانشجوﯾان ،ماجرا ختم شد با اﯾن وجود ھر چند دقيقه ﯾک بار فرﯾادھای مرگ بر
دﯾکتاتور از دفتر انجمن اسالمی شنيده می شد .

ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد
پس از برگزاری با شکوه پنج تجمع اعتراضی در دانشگاھھای آزاد ،ششمين تجمع اعتراضی دانشجوﯾان اﯾن دانشگاه روز سه شنبه  12آبان ماه برگزار
خواھد شد .به گزارش منابع دانشجوﯾی ،از دو روز قبل مطالبی در دعوت دانشجوﯾان اﯾن دانشگاه به برگزاری تجمع اعتراضی بر روی دﯾوار ھای دانشگاه
تھران جنوب مشاھده شده است که نشان از عزم دانشجوﯾان اﯾن دانشگاه برای برگزاری ششمين تجمع اعتراضی دارد .در صورت برگزاری اﯾن تجمع،
ششمين ھفته متوالی از آغاز سال تحصيلی است که دانشجوﯾان دانشگاه آزاد در اعتراض به فضای سرکوب موجود در جامعه دست به اعتراض می
زنند و اﯾن امر نشان می دھد به رغم افزاﯾش فشار از سوی حراست دانشگاه ،دانشجوﯾان ترسی از برگزاری برنامه ھای اعتراضی خوﯾش ندارند.

ﺗﺠﻤﻊ دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ آﺑﺎدان
جمعی از دختران دانشجو ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان روز ﯾکشنبه در اعتراض به بخشنامه جدﯾد دانشگاه در خصوص منع تردد در
ساعات شبانه برای سومين روز متوالی مقابل دفتر رﯾيس اﯾن دانشگاه تجمع کردند.
روزنامه جوان نوشت:
رئيس اﯾن دانشگاه گفت :برخی از دانشجوﯾان خواھر می خواھند قانون تعيين شده از سوی دانشگاه را رعاﯾت نکنند و ھر ساعتی که می خواھند در
بيرون از دانشگاه و خوابگاه درسطح شھر و خيابانھا تردد کنند و ما مخالف تردد دانشجوﯾان خارج از ساعات تعيين شده ھستيم.
در طرف دﯾگر ميدان ،نيروھای حکومتی با نزدﯾکتر شدن روز ميعاد مردم در تقابل با دستگاه دﯾکتاتوری ھراس خود را نمی توانند پنھان کنند و دست
به اقداماتی می زنند که گوﯾای نگرانی و ترسشان از رو در روﯾی با نيروھای مردمی است:

ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در روز  13آﺑﺎن ﻫﺸﺪار داد
نيروی انتظامی اﯾران می گوﯾد با تجمعات غيرقانونی در روز سيزدھم آبان ماه برخورد خواھد شد.خبرگزاری مھر از قول جانشين فرمانده نيروی انتظامی
نوشت ،نيروی انتظامی موظف است از اخالل در نظم عمومی جلوگيری کند.مقام ھای امنيتی اﯾران نگرانند تجمعات روز سيزدھم آبان ماه بار دﯾگر به
صحنه اعتراض ھای مردمی به نتيجه انتخابات رﯾاست جمھوری بدل شود و به ھمين جھت خواستار درﯾافت مجوز برای تجمع در اﯾن روز شده اند.اﯾن در
حالی است که مقامھاى جمھورى اسالمى تاکنون ھيچگاه براى گردھمايى معترضان به نتايج انتخابات در ايران مجوزى صادر نکرده و تجمع ھای
اعتراضی را سرکوب کرده اند.

ﻣﺤﺎﺻﺮه داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎ
دانشگاه تھران به شدت از سوی نيروھای حکومتی کنترل می شود و تحت نظر قرار دارد  .از ساعات اوليه صبح امروز شنبه  9آبان ماه دانشگاه تھران در
محاصره لباس شخصی ھا قرار گرفته است .با نزدﯾک تر شدن به  13آبان ماه،ماموران امنيتی به شدت مراکز حساس و پيشرو در امر مبارزه با حکومت را
تحت نظر گرفته اند .دانشگاه تھران ھمواره ﯾکی از مھمترﯾن ھسته ھای مقاومت بر عليه دﯾکتاتوری داخلی بوده است؛ از آنجا که دانشجوﯾان در جرﯾان
حوادث بعد از انتخابات در امر مبارزه با دولت کودتا پيشگام بوده اند و در چند ھفته گذشته برای برگزاری تظاھرات اعتراض آميز در  13آبان ،اعالم آمادگی
کرده اند,لذا نيروھای امنيتی و لباس شخصی ھا به شدت دانشگاه تھران را زﯾر نظر گرفته اند .
بسياری از دانشجوﯾان در خيابان ھای منتھی به پردﯾس مرکزی دانشگاه واقع در ميدان انقالب ,تعداد زﯾادی از ماموران حکومتی و لباس شخصی ھا را در
حين گشت زنی در اطراف دانشگاه مشاھده کرده بودند .

ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش در آﺳﺘﺎﻧﻪ  13آﺑﺎن
جلسه اضطراری شورای فرھنگی دانشگاه ھرمزگان در حضور نوحه گر رﯾيس و اعضاء شورای فرھنگی برگزار گردﯾد .وی رسما از ھمه مسولين دانشگاه
درخواست كرد كه شديدا حواسشان به اتفاقات اﯾن روزھا باشد .با توجه به فضای خاص حاکم بر دانشگاه و التھابات صنفی اخير ھرلحظه اتفاق و
اعتراض جدﯾدی انتظار می رود اما با نزدﯾک تر شدن به روز چھارشنبه 13آبان امکان حضور و ھمنواﯾی فعاالن سياسی و دانشجوﯾی و اتحاد آنان با
دانشجوﯾان غير سياسی که برای مشکالت صنفی تالش می کنند مسوالن را به شدت ترسانده است.
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ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻼم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ از ﺗﺮس ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮات  13آﺑﺎن
مزدوران حكومتي در ايالم با تھديد  ,جوانان و دانشجويان را از شھر خارج ميكنند تا براي  13آبان تھديدي از جانب آنان به وجود نيايد .مزدوران ،يكي از
دانشجويان دانشگاه ملي ايالم را دستگير كرده و به او گفته اند كه از  10آبان بايد ايالم را ترك كند و تا  16آبان بازنگردد .مردم غيور ايالم با نوشتن
شعارھاي ضد حكومتي بر سطح ديوارھاي شھر ھمچنان اعتراض و نفرت خود را نسبت به نظام حاكم اعالم ميكنند.اما مانند ھر كجاي ديگر مزدوران
حكومتي از ترس ھمه گير شدن اين فضاي اعتراضي بالفاصله اين شعارھا را با رنگ از بين ميبرند.

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺪارس ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  13آﺑﺎن
سازمان آموزش وپرورش شھر تھران امروز در اقدامی فوری و با دستور مقامات ارشد وزارت آموزش و پرورش و دولت از مدارس ومراکز آموزشی شھر
تھران نمونه ی آماری گرفت.ھدف اﯾن آمار گيری که به طور ضربتی توسط معاونين و روسای مراکز آموزشی با حضور در کالس ھا و پرسش از وضعيت
جسمانی دانش آموزان صورت گرفت,شناساﯾی  15درصد از دانش آموزان مبتال به آنفوالنزا برای تعطيلی مراکز آموزشی است.با نزدﯾک شدن به روز
سيزدھم آبان ماه و احتمال شکل گيری تظاھرات ضد حکومتی وضد دولتی گسترده مردم  ,دولت در نظر دارد با استناد به مصوبه وزارت آموزش وپرورش و
وزارت بھداشت مبنی بر تعطيلی کالس ھای درسی که بيش از  15درصد دانش آموزانش مبتال به آنفوالنزا باشند مراكز آموزشی را تعطيل کند .
دولت مطمئن است با تعطيلی مراکز آموزشی تعداد زﯾادی از خانواده ھا از فرصت بدست آمده برای مسافرت و خروج از تھران استفاده می کنند.در اﯾن
صورت کنترل تظاھر کنندگان آسانتر است .واحتمال دارد تعداد کمتری از معترضان در پاﯾتخت باقی بمانند.تجربه ای که در روز  18تير به بھانه ی آلودگی
ھوا صورت گرفت .از وزارت آموزش وپرورش نيز خبرھای موثقی مبنی بر تماﯾل دولت به اجراﯾی کردن چنين تصميمی,به گوش می رسد.براساس آخرﯾن
گزارش ھای درﯾافتی از سازمان وزارت آموزش و پرورش به احتمال بسيار زﯾاد مدارس و مراکز آموزشی تعطيل خواھند شد.اقدام سياسی که در پوشش
عملی در جھت حفظ سالمت جامعه صورت می گيرد.گفتنی است تعطيلی مراکز آموزشی و مدارس در طی ھفته گذشته در چند استان وشھرستان
صورت گرفت .تعطيلی اﯾن مراکز آموزشی پيش درآمدی بر تعطيلی مراکز آموزشی تھران در ھفته ی جاری است تا افکار عمومی برای پذﯾرش اﯾن
تعطيالت آماده شوند و آن را به پای ﯾک تصميم سياسی نگذارند .
از سوی دﯾگر شدت ﯾافتن مبارزات کارگری در ھفته ھای گذشته و ظھور نشانه ھاﯾی از حماﯾت متقابل مردمی و کارگران از مبارزات ﯾکدﯾگر،
بخصوص در مورد اعتراضات کارگران لوله سازی اھواز حکومت جمھوری اسالمی نيز پيش بينی می کند که در روز  13آبان بخش ھاﯾی از
جنبش کارگری برای اعالم اعتراض خود با مردم ھمراھی کنند .اﯾن خبرھا در دو روز گذشته حکاﯾت داشتند که حداقل در دو شھر اصفھان و
ساری ،در مانوورھای نيروھای ضد شورش و سرکوبگر مرحله ای از را به چگونگی برخورد به تجمعات کارگری اختصاص دادند .در شماره
ھای گذشته خبرنامه ،اخبار تفصيلی چند مورد از اعتراضات کارگری را در شھرھای تھران،اھواز،قزوﯾن و سنندج گزارش دادﯾم .اما اﯾن جنبش
بصورت روزمره ادامه دارد و با شراﯾط سخت زندگی ،گسترده تر نيز خواھد گشت .چند خبر از جامعه ی کارگری که در دو روز گذشته مخابره
شده است به شرح زﯾر است :

در ﺑﻪ در ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻌﺎﻻن ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ
پنج نفرازاعضای ھيئت مدﯾره سندﯾکای ھفت تپه که ازطرف دادگاه انقالب دزفول به شش ماه حبس تعذﯾری وشش ماه حبش تعليقی محکوم شدند.که
اﯾن حکم ازطرف دادگاه تجدﯾدنظراھواز مورد تاﯾيد قرارگرفت .درراستای اجرای حکم امروزبرای پنجمين بارمنزل اقا جليل احمدی مورد تفتيش نيروھای
انتظامی جھت دستگيرکردن نامبرده قرارگرفت .اﯾن درحاليه که ھيچگونه احضارﯾه ای ازطرف دادگاه به اﯾشان ابالغ نشده است.وھمچنين امروز به منزل
علی نجاتی جھت بازداشت اﯾشان مراجعه کرده اندوبه ضامن اقای فرﯾدون نيکوفرد ھم ھشدارداده اند که اگرنامبرده تاتارﯾخ ٢٢/٨/١٣٨٨خودرابه دادگاه
معرفی نکند ضامنت وی رابه اجرا خواھندگذاشت.به اقاﯾان محمد حيدری مھرو قربان عليپورھم درمحيط کارشان اعالم کرده اند که ھرچه زودترخودرا
جھت اجرای حکم به دادگاه شوش معرفی نماﯾند

.ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎرﮔﺮان ﭘﺮرﻳﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻛﺮدﺳﺘﺎن
بدنبال صدور حکم اخراج کارگران پررﯾس از تارﯾخ  27/7/88توسط کارفرما و شکاﯾت آنان به اداره کار سنندج در مورخه  ، 29/7/88ھفتم مھر ماه ھيئت
تشخيص اداره کار سنندج برای رسيدگی به شکاﯾت اﯾن کارگران تشکيل جلسه داد و اﯾن کارگران در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع زدند.
خبرھای رسيده از محافل کارگری نشان از گسترده تر شدن بحران ھای مالی شرکت ھای توليدی به علت چـرخش سـرماﯾه داران از خطـوط توليـدی بـه
بازارھای وارداتی کشور را می دھد .ھمچنين ،گفته می شود که مبالغ وام ھای درﯾافت شده توسط سرماﯾه داران که به بھانـه رفـع موانـع توليـد گرفتـه
شده در زمينه واردات کاال جرﯾان افتاده و ﯾا به شکل ارز و طال به خارج از کشور منتقل می شود .اﯾن اقدام سرماﯾه داران ھمراه بـا بـدھی ھـای ھنگفـت
دولت جھت ترميم کسری بودجه ،بسياری از بانک ھای کشور را در معرض ورشکـستگی قـرار داده اسـت .مـسلما ً چـون ھميـشه ،مـشکالت اقتـصادی
کشور که تماما ً به علت مدﯾرﯾت سرماﯾه داران و اصوال ً درماندگی نظام سرماﯾه داری در رفع مشکالت زندگی مردم و بوِﯾژه کارگران است ،عمـدتا ً بـر دوش
کارگران و خانواده ھای آنان می افتد.
به خبرھای امروز توجه کنيد:

ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق  4ﻣﺎﻫﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎد ﻧﺼﺮ ﻛﺮدﺳﺘﺎن
شرکت جھاد نصرکردستان ﯾکی از شرکتھای راھسازی است که قبال زﯾر مجموعه ای از جھاد کشاورزی بود .اﯾن شرکت از جمله شرکتھاﯾی است که
پروژه آماده سازی زمين مسکن مھر را با قيمت ھنگفتی به عھده گرفته است  .در اﯾن قسمت از شرکت  250راننده مشغول بکار ميباشند  ،اﯾن شرکت
نيمه دولتی حدود چھار ماه است که حقوق اﯾن رانندگان را نپرداخته است  ،واﯾن درحالی است که اﯾن شرکت در حال خرﯾد ماشين آالت از شرکت
ھيتاچی ژاپن ميباشد  .الزم به ذکر است جمع حقوق پرداختی کارگران اﯾن شرکت ﯾک صدم ا ز مبلغی ھم نمی باشد که جھت وارد کردن ماشين آالت
از ژاپن ھزﯾنه ميکنند

ﮔﺰارش ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺷﻴﺮاز
روز دوشنبه حدود  150نفر از کارکنان صناﯾع مخابراتی اﯾران )کما( با تجمع در جلوی استانداری فارس نسبت به عدم توجه حکومت به مشکالت معيشتی
آنان و عدم پرداخت معوقات و حقوقشان اعتراض کردند .حضوراﯾن افراد موجب بسته شدن مسير فلکه ستاد به سمت پل باغ صفا گردﯾد که با کنجکاوی
و حضور مردم در اﯾن قسمت شاھدان عينی تعداد افراد حاضر جلوی استانداری را بيش از  400نفر تخمين زده اند .
کارگران با سر دادن شعار ھاﯾی از جمله :استاندار بی عرضه استعفا استعفا  ،و فرماندار بی عرضه استعفا استعفا خشم خود را از مسولين نشان
دادند .گفتنی است که بارھا تجمعات اعتراضی محدودتر اﯾن افراد که در ورودی کارخانه انجام شده بود توسط ماموران امنيتی سرکوب گردﯾده بود .
جلسات متعدد آنان با فرماندار و مقامات شھر ھم نتيجه ای در بر نداشته است .در موارد مختلف تعدادی از اعتصاب کنندگان بازداشت شده اند که بدليل
ترس از گسترش خشم کارگران به سرعت آزاد گردﯾده اند .ھرچند بسياری از کارگران صناﯾع در فارس بدليل شراﯾط بد اقتصادی و ورشکستگی کشاندن
صناﯾع توسط دولت در سختی ھستند اما کارکنان کارخانجات مخابراتی اﯾران ھمواره پيشگام احقاق حقوق کارگری خود در استان بوده اند و تا کنون
ھزﯾنه ھای ھنگفتی نيز برای آن داده اند.از اﯾن رو مسولين استان به شدت از حضور آنان و احتمال گسترس دامنه اعتراضات وحشت دارند .

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز! ﻓﻌﺎﻻن ﻛﺎرﮔﺮي! ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﻣﺮدم اﻧﺪ!
کارگران مبارز و فعاالن کارگری!
باز ھم دست ھای خون آلود سرماﯾه داران و کارفرماﯾان از آستين دولت و نيروھای سرکوبگر انتظامی و امنيتی بيرون آمد.
در خبرھای ھفته گذشته دﯾدﯾم که چگونه تحرکات اعتراضی کارگران ،از اھواز و شوش و قزوﯾن و تھران با نيروھای سرکوبگر دولت سرماﯾه
داری مواجه شد .در اﯾن خبرھا صحبت از ضرب و شتم خشونت آميز و خونين کارگران و خانواده ھاﯾشان و بازداشت ده ھا نفر از اﯾشان،
ھمراه با مردم حماﯾت کننده شان بود.
متاسفانه خبرھا به ھمينجا ختم نشده ،بلکه حکاﯾت از محکوميّت فعاالن کارگریِ شرکت کننده در مراسم برپا نشده یِ اول ماه مه 1388
در پارک الله داشت .فعاالن کارگری اﯾکه تنھا جرمشان تالش در تجمع حول خواسته ھای صنفی طبقه کارگر در نھاﯾت آرامش بود .در آن
مراسم نيز حکومت سرماﯾه دار کينه توزی خود را نسبت به کارگران و فعاالن کارگری نشان داد و بصورت وحـشيانه ای بـه زنـان و مـردان
حامی طبقه کارگر حمله برد و ده ھا نفر را سرکوب و بازداشت و بيش از چھل روز در زندان ھای انفرادی اطالعاتی ھا نگاه داشت.
سوألی که باﯾد برای تمامی ما مطرح شود ،اﯾنست که در زمانيکه مردم مبارز اﯾران در تظاھرات ھای ميليونی خيابانی قلب نظام سرماﯾه
داری را به چالش کشيده و ھر بار قاطعانه تر از گذشته ،خواھان برچيده شدن اﯾـن نظـام و حکومـت دﯾکتـاتوری آن مـی شـوند ،چکونـه
مسئوالن حکومتی به خود جرأت می دھند که اﯾن چنين به صف ھای اعتراضی کارگران حمله ور شوند و بصورت وحشيانه ای به ضرب و
شتم زن و کودک و مردان کارگر دست بزنند؟
پاسخ اﯾن سوأل را باﯾد در رفتار جنبش کارگری و فعاالن آن جستجو کرد .زمانيکه کارگران و فعاالن کارگری درد خـود را ميـان مـردم مبـارز
نبرند و ﯾا حتی درد مشترکشان را با تجمعات مشترک مطرح نکنند ،و از سرکوب حکومتی به اداره ھای حکومـت سـرماﯾه داری شـکاﯾت
ببرند و ﯾا نھاﯾتاً به سازمان ھاﯾی که سرماﯾه داری جھانی برای گمراھی کارگران ساخته است رجوع کننـد ،زمانيکـه تنھـا عکـس العمـل
کارگران و فعاالن کارگری تظلم خواھی از دربار ظلم کنندگان باشد و اقداماتشان به نامه نگاری و نشان دادن حماﯾت و محکوميّت مجـازی
ختم شود ،چه انتظاری می توان داشت؟ مسلم است که اﯾنگونه گله و شکاﯾت تظلم خواھی تأثيری در قلـب سـنگی و منفعـت طلـب
سرماﯾه داران و حکومت سرماﯾه داری نخواھد داشت .اما با کمی دقت در رفتار طبقه سرماﯾه دار و حکومت شـان نـشان مـی دھـد کـه
اﯾشان تنھا از اقدام مستقيم و متحدانه یِ کارگران و مردم در ھراس اند .آنھا تنھا زمانی خود را مجبور به پاسخگوﯾی و جلب رضاﯾت مردم
و کارگران می بينند که اقدامات اﯾشان نظم نظام و حاکميّت شان را تھدﯾد کرده و قدرت شان را به چالش بکشد .آخر از اﯾـن ھمـه نامـه
نگاری و حماﯾت ھای کالمی »اتحادﯾه ھای بين المللی« و محکوميّت ھای زرگریِ دﯾگر حکومت ھای سرماﯾه داری کـه خـود بـا کـارگران
خود ،ھمين رفتار را دارند ،تا به حال و در اﯾن سالھا چه عاﯾدتان شده است؟ »صد ھا بدی کردی و دﯾدی ثمرش را/نيکی چه بدی داشت
که ﯾکبار نکردی؟« به مصداق اﯾن ضرب المثل قدﯾمی از شما می پرسيم :سال ھاست که دست به اﯾن اقدامات بی فاﯾده زده اﯾـد ،آﯾـا
تأثير مثبتی از آن دﯾده اﯾد؟ آﯾا حتی ﯾکبار ،با رجوع به ادارات و دادگاه ھای حکومت سرماﯾه داری توانسته اﯾد سرماﯾه داران را به تـضمين
شغل تان و ﯾا پرداخت دستمزدھای عقب افتاده تان مجبور سازﯾد؟ آﯾا نمونه ای از عقب نشينی سرماﯾه داران و حکومت سرماﯾه داری در
مقابل نامه نگاری ھای سازمان ھا و حکومت ھای بين المللی سراغ دارﯾد؟ اما ھمواره شاھد بوده اﯾد کـه بـا کوچکـترﯾن قـدم در جھـت
اعتصاب و اعتراض و تظاھرات و طرح خواسته ھاﯾمان با مردم و ھمراھی و حماﯾت اﯾشان ،سرماﯾه داران و حکومت سرماﯾه داری را چنان
به وحشت و ھراس انداخته اﯾم که فوراً عکس العمل نشان داده اند .پس اﯾشان ھراسشان ز ﯾگانگی و مبارزات مـستقيم ماسـت! گـو
اﯾنکه تا زمانيکه اﯾن وحدت و ﯾگانگی در محل ھای محدود و جدا از ھم دور از چشمان مردم باشد ،عکـس العمـل شـان بـصورت سـرکوب
وحشيانه است تا ھر چه زودتر و سرﯾعتر از ادامه و گسترش محدوده ی آن جلوگيری کنند .اما در شراﯾط کنونی که ميليون ھا تن از مردم
در ميعادگاه ھای مبارزاتی تجمع می کنند و ﯾکصدا عليه سرکوب و دﯾکتاتوری فرﯾاد می زنند ،دﯾگر ابـزار سـرکوب حکومـت سـرماﯾه داری
نمی تواند جلوی ما را بگيرد .اﯾن سرکوب ھا تنھا زمانی تأثير دارند که دسته ھای چماقدار و گروه ھای ضد شورش و ﯾگان وﯾژه شـان بـا
جمع کوچک و محدودی از ما روبرو باشند .اﯾن ابزار در مجامع چندﯾن صد ھزار نفره و ميليونی ھيچ کاراﯾی تداشته و نمـی تواننـد جلـوی
فرﯾادھا و تحرکات انقالبی ما را بگيرند.
کارگران مبارز! فعاالن کارگری!
بياﯾيم و در روز  13آبان برای اولين بار در صفوف منظم و خواسته ھای مشخص مان در ميان و در پنـاه ميليـون ھـا ھـم طبقـه ای و دﯾگـر
زحمتکشان و مردم مبارز شھرھاﯾمان حضور ﯾابيم و ھمراه باشعار عمومی »مرگ بر دﯾکتاتوری« که خواسته ی قلـبی ھمگـانی ماسـت،
شعارھای »مرگ بر سرماﯾه دار«» ،کارگر می ميرد ،ذلت نمی پذﯾرد« » ،نان مسکن ،آزادی« و دﯾگر شعارھای کارگری ھمراه با پالکاردھا
و بيرق ھای منقوش به خواسته ھای مشخص مان شرکت کنيم.
نان،مسکن ،آزادی – حکومت شوراﯾی
کارگران کمونيست اﯾران ،ھفتم آبان ماه 1388
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ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻣﻴﻈﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﭘﻴﭽﮕﺎه از ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻣﺒﺎرزات ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺘﮕﺮ اﻳﺮان

ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﻗﺎﻳﻊ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻳﺮان
سوأل  -ارزﯾابی شما از وقاﯾع اخير اﯾران چيست ؟ اوضاع سياسی را چگونه میبينيد و نقش طبقه کارگر در اﯾن مقطع را
چگونه ارزﯾابی میکنيد؟
پاسخ  -ببينيد من فکر میکنم اول باﯾد پرسـيد چـرا اعتراضـات سياسـی پـس از انتخابـات فرماﯾـشی رژﯾـم چنيـن ابعـاد
گستردهای پيدا کرد؟
شکی نيست که اکثر مردم اﯾران از نبود آزادﯾھای سياسی ناراضی بودند و ھستند  ،جوانھا که در صد باالﯾی از جامعـه
را تشکيل ميدھند از دخالت دولت مذھبی در زندگی شخصی احساس حقارت ميکنند و جانشان به لب رسيده بود به طور کلی
نارضاﯾتی از جمھوری اسالمی به اوج خود رسيده بود و کل اﯾن قضاﯾا باعث شد وقتی رژﯾم حـتی در انتخابـات فرماﯾـشی
ھم راه تقلّب را انتخاب کرد تظاھرات و اعتراضات خيابانی در سطحی که دﯾدﯾم شکل بگيرد  .اما نباﯾد فرامـوش کـرد کـه
اﯾن نوع نارضاﯾتیھا سالھا است وجود دارد و اﯾن اولين باری نيست که در انتصابات جمھوری اسالمی تقلّـب ھـم صـورت
میگيرد ،به نظر من ﯾکی از دالﯾلی که اﯾن دفعه نارضاﯾتیھا تا اﯾن حد خود را نشان داده ،وضعيت اوضاع بد اقتـصادی مـردم
است  ،تورم باالی ٢۵در صد  ،بيکار سازﯾھای گسترده  ،زﯾاد شدن فاصله فقر و ثروت و  ...از اﯾـن جنبـه ميـشود گفـت:
پيش درامد اعتراضات تابستان امسال مبارزات گسترده کارگری در ﯾکی دو سـال اخـير در اعـتراض بـه فقـر ،بيکـاری ھـای
گسترده ،عدم پرداخت دستمزدھا )که خودش به روش مطلوب سرماﯾه داری برای افزاﯾش سود تبدﯾل شده ( و اعتراضھای
کارگران ،معلمان ،پرستاران  ...در اعتراض به سياستھای اقتصادی دولت بود  .البتـه خيلـی از اﯾـن مبـارزات حالـت دفاعـی
داشت ولی با اﯾن ھمه ،مستمرترﯾن شکل اعتراض به کليت جمھوری اسالمی در چند سال اخير )تا خرداد  (١٣٨٨را در اﯾن
اعتراضات می بينيم .اتفاقا ادامه حرکتھای اعتراضی را ھم در شکل مبارزات کارگری ھفتهھای اخير می بينيم،اعـتراض کـارگران
اﯾران خودرو )و عقب نشينی رژﯾم(  ،حرکتھای انقالب کارگران پارس واگن  ،از درھم شکستن نھار خوری کارخانه تـا اعتـصاب
غذا و صدھا حرکت اعتراضی کارگری دﯾگر در  ٢-٣ماه اخير.
س  -فکر میکنيد علت تداوم اعتراضات ،در شراﯾطی که واضح است ﯾک جناح جمھوری اسالمی حد اقل فعال بر جناح دﯾگـر
پيروز شده ،چگونه است؟
پ  -مردم و اﯾنجا منظورم مزد بگيرھا است  ،اعم از کارگر ،کارمند ،معلم ،پرستار ﯾا اﯾن جمعيت ميليونھـا بيکـار راسـتش چـيزی
برای از دست دادن ندارند جز فقر وبدبختی ،حقوقھای پرداخت نشده ...و از اﯾن رو است که ھمينکه کوچکرﯾن امکانی پيدا ميشود
به خيابانھا می اﯾند ،مثل روز قدس ﯾا جلو محل کار ﯾا کارخانه ،گاھی در برابر محل کار بسته شده نيزتظاھرات ميکنند .نارضاﯾتی
اقتصادی باعث شد مردم مخالفتشان با دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی را درچنين ابعاد بی سابقهای نشان دھند.به نوعی ميـشود
گفت :اعتراضات سياسی امسال تابستان بر بستر ﯾک بحران اقتصادی کم سابق در اﯾران شکل گرفت .بحرانی که طبعـا بـی
تاثير از بحران اقتصادی نظام سرماﯾه در سطح بينالمللی نبود .ھربحران اقتصادی ،مبارزات طبقـاتی خـودش را ھمـراه دارد و
البته سرماﯾه جھانی درانتقال بحران به کشورھای حاشيه تجربه طوالنی دارد اما اقتصاد فاسد و انگلی سرماﯾه داری اسالمی در
اﯾران زمينهھای جدﯾدی برای تشدﯾد آثار بحران در اﯾران بوجود آورده است .اگر اﯾن زمينه را به بحران سياسی ناشی از تشدﯾد
نارضاﯾتیھای عميق سياسی اضافه کنيد ،درک علت مبارزات و ادامه آنھا ساده ترميشود.
س  -حتما ميدانيد که خيلیھا از غياب طبقه کارگر در صحنه سياسی صحبت می کنند و جالب است که نظر شما در ضـدﯾت
با اﯾن نظر است اما می خواستم بدانم تا آنجا که شما می دانيد؛ فعالين جنبش کارگری خصوصا در صناﯾع کليدی مثل نفـت
در مورد وقاﯾع کنونی چه فکر می کنند؟
پ  -اول باﯾد تاکيد کنم جنبش کارگری نه فقط از روز اول تظاھرات که قبل از ھمه درگير مبارزه با دولت و رژﯾم بود اما وقاﯾـع
اخير کمی مسائل را عوض کرده .اول اﯾنکه تعداد مبارزات کارگری چند برابر شده ) که البته بيشتر بـه وخيـم تـر شـدن اوضـاع
اقتصادی ھم برمی گردد ( اما مھمترازآن ،اﯾن است که طی چند ماه اخير درمواردی کيفيت مبارزات طبقاتی کـارگری ازحالـت
دفاعی خارج شده و اشکال تھاجمی به خودگرفته است .مثال اعتراضات کارگران پارس واگن  ،جسارت کـارگران اﯾـران خـودرو.
باﯾد دقت کرد که شرکت در اﯾن نوع حرکتھای اعتراضی خيلی خطرناکتر از تظاھرات خيابانی است چون نـام  ،نـام فاميـل
آدرس ...ھمه در دست صاحبکار و مأمورﯾن امنيتی ھست و حداقل قضيه اﯾن است که کارگرمعترض بيکار ميشود ،در شـراﯾطی
که اﯾن در صد باالﯾی از نيروی کار بيکار است .با اﯾنھمه ،با اﯾنکه ما شاھد تشدﯾد سرکوب ھستيم ،مبارزات کـارگری گـسترش پيـدا
کرده است .پس اميدوارم کسی ازعدم حضور طبقه کارگر صحبت نکند ،اﯾن بخش از پيشروی کارگران را نيز ببينـد.امـا واقعيـت اﯾـن
است که بخشی از کارگران و خصوصا کارکنان نفت به نقش تارﯾخی خود آگاھند و البته کـارگران بـا سـابقه بـه ﯾـاد دارنـد
اعتصاب ھای دھه  ۵٠چه نقش تارﯾخی در مبارزات مردم اﯾران اﯾفا کرد .نسل جوان کارکنان ھم از پيشکـسوتھا در اﯾـن مـورد
فراوان شنيده اند  .اما اﯾنکه تا امروز پی اعتصابی نرفته اند دالﯾل مشخصی دارد.اول نگرانی ازاﯾن اسـت کـه درجـو کنونـی
اعتصاب به سود جناح اصالح طلب رژﯾم تمام شود که البته طبقه کارگر اﯾن جناح را ھم به درستی دشمن طبقـاتی خـود
ميداند ،جناحی که آزادی خواھيش تنھا وقتی پدﯾد آمد که به خودش ظلـم شـد! و دراﯾـن مـورد بيـن کـارگران نفـت ھـم
بحثھای زﯾادی بوده و ھست .نگرانی دﯾگر اﯾن است که چنين اعتصابی باﯾد در مقطعی صـورت گـيرد کـه ھمـاھنگی بيـن
پاالﯾشگاه ھا باشد و اعتصاب پيروز شود ،ما سال ۶٠می خواستيم در اعتراض به مسائل سياسـی اعتـصاب کنيـم  .تعـدادی موافـق
بودند تعدادی مخالف  .آن زمان ھم واضح بود عده ای با رژﯾم کال مخالفند تا چه رسد به حاال که تعداد مخالفين خيلی بيشتر شده .اما اﯾن
را ھم بگوﯾم که اگر مبارزات مردم ادامه پيدا کند ،من مطمئن ھستم )ﯾعـنی اﯾـن قـول را ميـدھم( کـه کارکنـان صـنعت نفـت از مبـارزات
سياسی دفاع کنند و در حد الزم اقدام کنند.
س  -سؤال آخر من در مورد تحرﯾمھای پيشنھادی است  .آمرﯾکا و انگليس ،فرانسه ،آلمان تحرﯾم صدور نفت تصفيه شده به اﯾران را در
دستور کار خود دارند .نظر شما در اﯾن مورد چيست ؟
پ  -اول اﯾنکه واضح است تحرﯾم مردم را فلج میکند  ،در سرما مردم فقير  ،کارگران  ..ضربه میبيننـد .کاالھـای ضـروری بـه شـھرھا ،
روستاھا نميرسد  .اﯾن ھمه در خدمت منافع سرماﯾه جھانی  .خود اﯾن مسئله مانعی بر مبارزات کارگری است و تنھا تاثير آن تقوﯾت رژﯾم است.
ما از سال  ۶٠پی سرنگونی انقالبی اﯾن رژﯾم بودﯾم ھر دخالتی از حکومتھای ارتجاعی اﯾن ھدف را عقب می اندازد .می شـود گفـت:
شراﯾط را برای اعتراضات کارگری نامناسب میکند .پس باﯾد سکوت نکرد و اﯾن تحرﯾم ھا به ھر طرﯾق ممکنی اعتراض نمود.
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ﭼﻼﻧﺪن ﻣﺰدﻫﺎي ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺮان در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﺳﻮد ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
در ﻳﻚ اﻗﺪام ﺿﺪ ﻛﺎرﮔﺮي ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ،دوﻟﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰو »ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎ را ﻟﻐﻮ
ﻛﺮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺗﺄﺧﻴﺮ ،ﺣﻘﻮق ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻛﺎرﮔﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ »اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ« ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻛﺴﺮي ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺑﻴﻤﻪ از درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎ و
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﭼﻼﻧﺪن دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎي ﻧﺎﭼﻴﺰ از ﺳﻮي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران زاﻟﻮﺻﻔﺖ ﺣﺎﻛﻢ ،ﺧﻮن ﻛﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺟﻮش آورد .در ﭘﻲ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ،ﺣﻀﺮات ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺔ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ درﺣﺎﻟﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري در ﻫﺮ ﺷﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  14ﺳﺎﻋﺖ در روز اﺳﺖ و
ﻛﺎرﮔﺮان ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  120ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎري ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻤﻲ ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻛﺎري ﺑﺎﻻ و اﻧﻮاع ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﻲ و روﺣﻲ
)ﻛﻪ ﻣﺎ در ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻤﻪ اي از آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻳﻢ( ،اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎي  5ﺗﺎ  6درﺻﺪ ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت از دﺳﺘﻤﺰد ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ  12درﺻﺪ
رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود  100ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن از درﻳﺎﻓﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎه ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﻳﻦ ﻛﺴﺮي ﻫﺎ در ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰدﺑﮕﻴﺮان ﺷﺎﻏﻞ در
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮان و اﻳﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﻛﺜﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﺑﻪ ﺟﻴﺐ زده
ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺣﻀﺮات ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺮﻣﻲ را ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ را از
ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﮔﺮان را داﻣﻦ زد .ﻛﺎرﮔﺮان اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ از »ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي« ﺑﻪ دور اﺳﺖ ،ﺣﺘﻲ آب ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﺪارد و ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻓﺎﺿﻼب ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﮔﺮاﻧﻲ و اﺟﺎره ﺳﺮﺳﺎم آور ﻣﺴﻜﻦ در آن ﺑﻴﺪاد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﮔﺮان
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ( ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮي ﺷﻬﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺎ زده ﻣﻲ ﺷﻮد؟ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻬﺸﺖ ﺳﻮد اﻧﺪوزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﮔﺮدد و اﻳﻦ ادﻋﺎ از ﺳﻮي ﻣﻔﺖ ﺧﻮاران ﺣﺎﻛﻢ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اوﺿﺎع ﻓﻼﻛﺘﺒﺎر زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎرﮔﺮان و ﻫﻤﺔ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ در ﭘﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺎر ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻗﺒﻞ از ﺳﻮي ﻛﺎرﮔﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪي
از ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺴﻴﺠﻲ و دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎر »اﺗﺎق ﻓﻜﺮ« ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﻃﺮﺣﻲ را ﺑﻪ روي ﻛﺎﻏﺬ آورد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي
ﺣﻘﻮﻗﻲ« ﺷﺎﻣﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻫﻤﺔ ﺣﻘﻮق ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻴﻦ  400ﺗﺎ  500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درﻣﺎه اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺼﻒ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ .ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﺰدور
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري در ازاي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮده
ﻣﺰدﺑﮕﻴﺮان ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ .ﺣﺎل روزي در ﻟﻮاي »ﻋﻠﻮي ﻛﺮدن ﺻﻨﻌﺖ« ﻳﺎ روزي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ« و ﻳﺎ »ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﺣﻘﻮق« .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻃﻮﻣﺎر اﻣﻀﺎ روي ﭘﺎرﭼﺔ ﺳﻔﻴﺪ ،ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و اﻧﻌﻜﺎس اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮد را دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻛﺎرﮔﺮي ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻛﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮار زﺣﻤﺘﻜﺶ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﻧﺨﻴﺰﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه از ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮوﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮود ﺗﺎ ﺷﻜﺴﺖ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧﺼﻴﺒﺶ ﻧﺸﻮد .ﻛﺎرﮔﺮان
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،از ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﭘﺪران ﺧﻮد ،ﺗﺠﺎرﺑﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﻧﻮﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻛﺎرﮔﺮي درﻫﻢ آﻣﻴﺰد و ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻳﺠﺎد
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻫﻤﺔ اﺷﻜﺎل ﻣﺒﺎرزة ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و زﻣﻴﻨﺪاران و ﺣﻜﻮﻣﺘﺸﺎن ﺻﻒ آراﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎي ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺳﻮد اﻧﺪوزي و ﺣﺮص ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ زاﻟﻮﺻﻔﺘﺎن اﻳﺠﺎب ﻛﻨﺪ ،روزي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪي دﻳﮕﺮ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺔ ﻣﺰدﺑﮕﻴﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ
ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺎن ،ﺷﻠﻐﻢ ﺑﺨﻮرﻧﺪ!
ﻛﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ
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ھمه ،عطاﷲ مھاجرانی را بعنوان وزﯾر ارشاد خاتمی در اولين دولت اصالح طلبانِ دوم خردادی به ﯾاد می آورند .وظيفه ی او بـود کـه بـا رشـد فرھنـگ
اعتراضی در ميان جامعه و روشنفکران ،تعيين کننده ی خطوط قرمز حکومت باشد .او بود که ھمراه با تيمی از روشنفکران حکومتی اش ،در حاليکه بـه
خودی ھا اجازه فعاليت فرھنگی و نشر می دادد ،مراقب بود تا معترضان واقعی حکومت دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی نتوانند از شراﯾط اعتراضی جامعه
استفاده کرده و نظرات خود را به گوش مردم برسانند .در واقعيت ،عطاﷲ مھاجرانی در رأس دستگاه سانسور حکومت دﯾکتاتوری اسالمی قرار داشت،
و اﯾنکه جناح اصولگرا و کودتاچی ھای کنونی ،تحمل انتقاد خودی ھا را ھم نداشتند و او را وادار به استعفا کردند ،تفـاوتی در اصـل مـاجرا نمـی دھـد.
پدﯾده ھاﯾی به نام گنجی ،و نبوی و بھنود و  ...اشتھار خود را به خالی بودن ميدان از رقيب مدﯾون اند و اﯾن وظيفه عطـاﷲ مھـاجرانی بـود کـه ميـدان
فرھنگی را از رقبای واقعی خالی نگاه دارد تا مشتی بی سوادِ بسيجی و سپاھی چون نامبردگان باال بتوانند خودی نشان دھند و به اشتھار برسند تا
آنھا را بعنوان نماﯾندگان روشنفکری اﯾران به خارجی ھا قالب کنند .بنابراﯾن جای تعجب ندارد که به روال قرض دادن نان به ﯾکدﯾگر ،روشـنفکران اصـالح
طلب و رسانه ھای خارجی حامی اﯾشان با مھاجرانی نيز ھمين رفتار را داشته باشند و دالل ترتيب دادن سخنرانی در مجامع فرھنگی سـرماﯾه داران
غربی اش شوند.
گوﯾا او در اﯾن سخنرانی ھا به کشف بزرگی نائل آمده است .او در ھمراھی با تبليغات اصالح طلبانِ دﯾگر ،در اﯾن چند روزی که به برگزاری مراسـم 13
آبان مانده ،سعی می کند که آب رفته را به جوی بازگرداند و مبارزاتِ مردمی که با آگاھی به خواسته و منافع خود ،گذار از حکومت دﯾکتاتوری اسالمی
را می خواھند را به کانال ھای مطلوب اصالح طلبان باز گرداند .بنابراﯾن ھمصدا با جناح کودتاچی و با استفاده از ھمان ابزار پوسيده ،سعی می کند که
خواسته ھا و شعارھای مردم را به چند گروه سياسی و دولت ھای »دشمن« خارجی مرتبط سازد .به مصداقِ »ترک عادت موجب مرض اسـت« ،او
می گوﯾد:
سبزی مورد نظر دوستان سرخی می زد و گاه سرخ سرخ بود .آنان جنبش سبز را مرحله ای و مقدمه ای برای انقالبی تازه تلقـی مـی کردنـد کـه در ﯾـک
کالم بساط جمھوری اسالمی را بر خواھد چيد .از دﯾد آنان آقاﯾان موسوی و کروبـی و خـاتمی ھـم رھـبران مرحلـه ای ھـستند و ملـت اﯾـران از آنـان گـذر
خواھد کرد .اﯾن سخن تازه ای نبوده و نيست .سی سال است که مجاھدﯾن خلق و سلطنت طلبان بر ھمين موضع پای فـشرده انـد .در واقـع آنـان سـرخ
اند) .؟؟!!!(در واقع سرخ ھا جنبش سبز را فرصتی دﯾده اند که بر اﯾن موج بنشينند و به مقـصدی کـه مـی پـسندند ،راه ﯾابنـد .شـعار جمھـوری اﯾرانـی در
حقيقت شعار اﯾن گروه می تواند تلقی شود .می خواھند در آﯾنده دﯾگر نام و نشانی از اسالم و انقالب اسالمی و جمھوری اسالمی باقی نماند.
اﯾن روﯾکرد ،از آنجا که می داند چنين ھدفی به آسانی به دست نمی آﯾد ،می کوشد حماﯾت آمرﯾکا و غرب را جلـب کنـد و بـه زبـانی سـخن بگوﯾـد کـه بـه
گوش آمرﯾکا و حتی اسراﯾيل شيرﯾن بياﯾد.شعار نه غزه  ،نه لبنان ھم با چنين پنداشتی شکل گرفـت .ﯾکـی از افـرادی کـه نقـدی بـر صـحبت مـن در کالـج
مونتگمری نوشته است ،به صراحت می گوﯾد من دارم قيصر را نا اميد می کنم! قيصر می خواھد انتقام خواھر و برادرش را بگيرد«.

بدﯾن ترتيب می بينيم که او نيز ھمراه با جنتی و احمد خاتمی و سردار جعفری و احمدی مقدم و  ...مردمی را که در تظاھرات ھا خواھان جداﯾی دﯾن از
حکومت و خواستار عبور از دﯾکتاتوری اسالمی می باشند را عده ای »مجاھد«و »سلطنت طلب« معرفی می کند .دروغی از اﯾن بزرگتر می شود؟ که
شعار »جمھوری اﯾرانی« را به طرفداران »سلطنت پادشاھی« نسبت داد؟ کيست که نداند شعار مجاھدﯾن خلق نيز »جمھوری اسالمی« بـه رھـبری
»مسعود« و رﯾاست جمھوری »مرﯾم« است؟ و ﯾا کيست که منتـصب کـردن مـردم مبـارز مـا را ،کـه حاضـر نيـستند در مقابـل تھاجمـات وحـشيانه ی
سرکوبگران ،اعضا خانواده و ﯾاران خيابانی شان را دو دستی تحوﯾل شکنجه گران و متجاوزﯾن بدھند و از ﯾکدﯾگر در مقابل مھاجمان سرکوبگر دفـاع مـی
کنند ،به نماد الت ھای چاقوکشی چون »قيصر« ،باور کند؟ آﯾا اﯾن تھمت و توھين ما رابه ﯾاد »خس و خاشاک« احمدی نژاد نمی اندازد؟
در اﯾنجا ما باﯾد از آقای عطاﷲ مھاجرانی تشکر کنيم که با زبان خود گفته ھای سرخ ھا را به اثبات رساند .ما گفته بودﯾم که اصـالح طلبـان حکومتـی
خواھان حفظ دﯾکتاتوری اسالمی ھستند و در استفاده از ھر حربه ای برای رسيدن به اﯾن ھدف ،ھيچ فرقی با کودتاچيان ندارند .او در اﯾنجا حرف ما را
تأﯾيد می کند و نشان می دھد که مانند کودتاچيان ،برای حفظ حکومت دﯾکتاتوری اسالمی حاضر است دست به جناﯾت و تھمت و دروغ بزند و فرھنگ
سرکوبگرانه اش ھيچ تفاوتی با احمدی نژاد و سرداران سپاه و جنتی نداشته باشد.
شعار »جمھوری اﯾرانی« از طرف مردم ما ،رد کردن تمامی نيروھای ارتجاعی است .چرا که ھمراه با حکومت جمھوری اسالمی ،سلطنت پادشاھی را
نيز مردود دانسته و طرد کنندة ھر نظامی است که بخواھد دﯾن را با حکومت ھم آغوش کند .آقای مھاجرانی به خوبی می داند کـه شـعار »جمھـوری
اﯾرانی « به سرخ ھا تعلق ندارد .چرا که سرخ ھا به صراحت »جمھوری شوراﯾی« را طرح کرده و سعی دارند لزوم آن را به مردم نشان دھند .تمامـی
اﯾنھا نشان می دھد که شعار »جمھوری اﯾرانی« شعاری خودبخودی و برخاسته از مردم است .اما او درست می گوﯾد ،ھنگاميکه خواست سـرخ ھـا
برای فروپاشی حکومت اسالمی و ماشين دﯾکتاتوری طبقاتی آن را نقطه یِ اشتراکِ ما و مردم اعالم می کند .ما حاضر نيستيم تـا بـا دروغ و تزوﯾـر و
ادعاھای پوچ خود را با تمامی مردم و تمامی خواسته ھاﯾشان ھمراه نشان دھيم .اما سعی خواھيم کرد تا با تبليـغ »جمھـوری شـوراﯾی« و تـشرﯾح
عملکرد آن به مردم ثابت کنيم که تنھا آلترناتيو دمکراتيکی که حق اﯾشان را در تعيين سرنوشت شان تضمين می کند ،چنين جمھوری ای اسـت .تنھـا
حکومتی که اجرای واقعی تمام خواسته ھای مردمی را به دست خودشان می سپارد ،ھمين جمھوری شوراﯾی است.پس می بينيم که موج سواران
مبارزات مردمی اصالح طلبان اند .اﯾشان ھيج خواسته یِ مشترکی با مردم ندارند .چگونه ميتوانند ادعای کنند که طرفدار آزادی بيان و قلم و تجمـع و
تحزب و اعتراضات و دﯾگر حقوق دمکراتيک مردمی ھستند ،ھنگاميکه حفظ حکومت دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی را ھـدف و بمثابـه یِ خـط قرمـز خـود
گذاشته اند؟ چگونه می توانند ادعای ھمراھی با مردم را داشته باشـند ،در حاليکـه طـرح خواسـته یِ حـداقلی اﯾـشان را بـه نيروھـای ارتجـاعی و
کشورھای خارجی منتصب می کنند؟ پس اگر با خواسته ھای مردم ھمراه نيستند ،چرا خود را به دروغ و تزوﯾر ھمراه مردم نشان می دھند؟ طرفدار
حکومت دﯾکتاتوری اسالمی و قانون اساسی آن  ،ھيچ نشانی از مردمی بودن ندارد .حکومتی بودن است .پس اﯾن اﯾشانند که عليرغم ھمراه نبودن با
مردم ،خود را به دروغ و تزوﯾر وارد مبارزاتشان نموده اند تا سوار بر موج قدرتمند اﯾن مبارزات به بده و بستان با کودتاچيـان بپردازنـد و بـه محـض گرفتـن
امتيازات خود ،به مردم پشت کرده و به اﯾشان خيانت کنند .مگر ھاشمی رفسنجانی ھمين کار را نکرد؟ اﯾنک او کجاست؟ بغير از آنست که با نشان
دادن حماﯾت دروغين از خواسته ھای مردمی ،چند شعار به طرفداری خودش از مردم در آورد و فوراً اﯾن شعارھا و حماﯾت ھا را به دکان ولی فقيه برد و
در مقابلش سالمتِ خود و خانواده و داراﯾی ھا ﯾشان را تضمين نمود؟ مگر او به وعده ھای خود عمل کرد؟ آﯾا او برای تعوﯾض ولی فقيـه بـا روحـانيون
مجلس خبرگان راﯾزنی می کرد؟ ﯾا اﯾنکه مشغول دست و پا کردن واسطه ھاﯾی برای جوش دادن معامله اش با رھبری و سپاه بود؟ دﯾگر اصالح طلبان
نيز به دنبال ھمين موقعيت اند .ھر لحظه که جناح مقابلشان حاضر به مصالحه با اﯾشان شود ،آنان نيز به مردم پشت خواھند کرد و بـه آغـوش والﯾـت
فقيه شان خواھند خزﯾد .به ھمين علت است که ھر شعار و حرکتی که مردم در عبور از حکومت دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی نشان دھند ،رعشه بـر
اندام و قبایِ »سبز« اسالمی شان می اندازند .آنان می دانند که اگر مردم به خواسته یِ واقعی خود برسند و دﯾکتاتوری را با دمکراسی جاﯾگزﯾن کنند،
دﯾگر اﯾشان و شرکاﯾشان نمی توانند انحصار خود را بر قراردادھا و معامالت ميلياردی و پر سود دولتی حفـظ کننـد .آنھـا مـی داننـد کـه اگـر گاردھـای
خصوصی شان ،مثل سپاه و بسيج منحل گردند ،آنگاه نمی توانند برای سرکوب کارگرانی که حقوق عقب مانده ی خود را طلب می کنند و ﯾـا خواھـان
اﯾجاد تشکل مستقل برای دستيابی به حقوقشان ھستند از آنھا استفاده کنند .شعار »اجرای قانون اساسی« و »برادر سـپاھی« و ھـراس شـان از
شعار »جمھوری اﯾرانی« از ھمينجا نشأت می گيرد.
اﯾنک زمان آن فرارسيده است تا صفوف مردم از جناﯾتکاران و دزدان حکومتی پاک شود .اﯾنک خواسته ی مردم که عبور از حاکميت دﯾکتاتوری اسـالمی
است ،دﯾگر جاﯾی برای مھره ھای حکومتی و طرفداران دﯾکتاتوری ندارد .طرفداران نا آگاه اصالح طلبان باﯾد به خود آﯾند .پيشبرد و تبليغ خواسته ھـا و
منافع و شعارھای اﯾشان ،روز بروز بيشتر معنی پشت کردن به مردم را خواھد داشت .توصييه ما به اﯾشان اﯾنست که سمت و سوی خود را آگاھانـه
انتخاب کنند .اگر خواھان ﯾافتن جاﯾگاه وﯾژه و امتيازات مخصوص ھستند و مردم را چون ابزاری می پندارند که باﯾد با لگد کـوب کردنـشان بـه »موقعيـت
ممتاز « برسند ،جای شان در کنار موسوی و کروبی و خاتمی و مھاجرانی و محتشمی و دﯾگر اصالح طلبـان اسـت .امـا اگـر خالـصانه بـه آزادی ھـای
انسانی معتقدند و پاﯾان دﯾکتاتوری و استقرار دمکراسی را می طلبند و جاﯾگاه خود را دوش به دوش مردم تشخيص داده اند ،پس تا دﯾر نشده باﯾد اصالح
طلبان و اصالح طلبی را طرد کرده و به ميان مردم بازگردند.

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ رادﻳﻜﺎﻟﻴﺰه ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﻲ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ
در »پيام دوازدھم« خود به مردم اﯾران ) 20مھرماه( و مطلب » ھمکاری اصالح طلبان حکومتی و دولت کودتا در کنترل اعتراضات مردمـی« ) 26مھرمـاه(
پيش بينی کردﯾم که با نزدﯾکتر شدن به تارﯾخ برپاﯾی مراسم اعتراضی  13آبان ،جناح اصـالح طلـب حملـه بـه تمـاﯾالت انقالبـی مـردم و بخـصوص بـه
کمونيست ھا را گسترده تر و شدﯾدتر خواھد کرد .اﯾن رفتار از جناح مغلوب سرماﯾه داری که خيال دارد با موج سواری بر مبارزات توده ای در محيطی آرام
و ساکن به چانه زنی با رقيبش بپردازد امری بدﯾھی بود و پيش بينی آن به تعمق و دقت زﯾادی نياز نداشت .ھمـانطور کـه شـاھد بـودﯾم و ھـستيم،
حمالت تبليغاتی اﯾن جناح در رسانه ھای تحت کنترل و ھمچنين رسانه ھای حکومت ھای سرماﯾه داری جھانی حامی اش بـه شـدت وسـعت گرفتـه
است .ھمين دﯾروز بود که خبرنامه شماره  106به گفته ھای مھاجرانی ،سانسورچی دولت خاتمی ،پرداختيم که به ھر وسيله ای ،با استفاده از دروغ
و تھمت به تماﯾالت انقالبی مردم حمله برده بود و آن را نيز از زاوﯾه یِ نقد عملکرد »سرخ ھا« به انجام رسانده بود .امروز ھم نوبت به عبـاس عبـدی،
چماقدار دﯾروز »خط امامی« و »تئورﯾسين« امروز چماقداری ،رسيد که حمله و اشاعه یِ دروغ و تھمت به کمونيست ھا را در لوای مطلب بسيار »علمی
اش « درباره شعارھای وحدت در »جامعه مدرن« ،که واژه ای است که ليبرال ھای نيمه دوم قرن بيستم به جای »جامعه سرماﯾه داری« مورد اسـتفاده
قرار می دھند ،مستتر سازد.
با مطالعه ی اﯾن مطلب می بينيم که موضوع اعالم شده از طرف وی در واقع بخش بسيار کوتاھی از متن را تشکيل می دھد و غرض واقعی او از نوشتن
چنين مطلبی در زر ورقِ مثالی که آورده پنھان گشته است .در اﯾن مثال آمده است که:
»يكي از اصليترين دليل به بنبست رسيدن جوامع كمونيستي و فجايعي كه در اين جوامع رخ داد ،ناشي از دركي بـود كـه سـردمداران ايـن جوامـع از
مفھوم وحدت به معناي تشابه و يكساني داشتند ،و وحدت را به معناي تبعيت از رھبري حزب كمونيست و به طـور مـشخصتر ،رھـبر حـزب كمونيـست و
نيز يكساني تحليل و فكر و حتي تشابه در لباس پوشيدن و عادات و رسوم ميدانستند ،و بدترين نـوع آن از سـوي پـلپوت و خمرھـاي سـرخ در كـامبوج
اجرا شد كه ميليونھا نفر قرباني اين سياست شدند .البته تعارض سياستھاي خمرھاي سرخ از تعارض سياسـتھاي اتحـاد جمـاھير شـوروي و چيـن
كمتر بود ،زير احزاب كمونيست شوروي و چين وحدت مذكور را ميخواستند و در عين حال خواھان رفتن به فضا و توسعه فني و صنعتي ھم بودند و ايـن
دو جمع ناپذير بود ،در حالي كه خمرھاي سرخ ميخواستند ھمه را به عصر كشاورزي و كمون اوليه برگردانند كه با وحدت مكانيكي سازگاري داشـت امـا
با چرخ زمان تطابق نداشت«.

البته الطائالت عبدی سر درازی دارد که ما بھمان عصاره اش قناعت می کنيم .شاﯾد عده ای از ما خرده بگيرند که اﯾن مثال را عبدی از سر کم سوادی
و تأثيرپذﯾری کورکورانه اش از روشنفکران غربی زده و نيّت بدی نسبت به کمونيست ھا نداشته است .اما ما به اﯾن توجيه باور ندارﯾم و کم سوادی او را
دليل شيوع چنين تعارﯾف کذب و تبليغات مسمومش عليه کمونيست ھا نمی دانيم .چرا که اگر او واقعاً می خواست نمونه ملموسی از ادعاھای خـود
برای خوانندگانش بياورد چرا از ھمين جمھوری اسالمی که تمامی خوانندگانش تجربه دست اولی از آن داشتند را استفاده نکـرد .بغـير از آنـست کـه
جمھوری اسالمی اﯾران که  24سال از  30سال ھستی خود را به ھمين اصالح طلبان و دار و دسته یِ عبدی و موسوی و خاتمی و خوئينی ھا مدﯾون
است ،بھترﯾن نمونه برای عدم تحمل دگر اندﯾشگی و دگر بوده گی است که در اﯾن مدت کوتاه )از نظر تارﯾخی( ھزاران نفر را به زﯾر تيغ اعدام برده است
و ھنوز ھم حتی کوچکترﯾن انتقادی را از »خودی« ھاﯾش ھم نمی پذﯾرد و تحمل نمی کند؟ چرا او برای آوردن مثال باﯾد به تارﯾخ کشورھایِ دور دست و
قدﯾمی متوسل می شد که خوانندگانش ھيچ سابقه ذھنی و و تجربی از آن ندارند؟ دليلش بسيار واضح و روشن است .به اﯾن علت که ھدف اصلی از
نگارش اﯾن مطلب نه تشرﯾح »شرط ھای الزم وحدت« بلکه استفاده از روش قدﯾمی »فروش مالﯾم« ) (Soft Saleبرای شيوع اکاذﯾب و وارد کردن تھمت
به انقالبيون کمونيست است .طبق اﯾن روش کاالی مورد فروش را بصورت جنبی تبليغ می کنند تا خرﯾدار متوجه مقصود اصلی فروشنده نشود و حالت
تدافعی ھوشيارانه به خود نگيرد .بخصوص در شراﯾطی که مردم بصورت روزمره از پذﯾرفتن رھبری »خط امامی ھا« رﯾزش کرده و راه انقالب را به پيـش
می گيرند ،نباﯾد به خودآگاھی شان حمله مستقيم نمود .چرا که مردم با آگاھی کامل نسبت به نيّت سوء اصالح طلبـان عکـس العمـل نـشان داده و
منظور نظر نوﯾسنده را نخواھند پذﯾرفت.
گو اﯾنکه عبدی ھم از آنچه طوطی وار تکرار می کند چيزی سرش نمی شود و سخنانی از پاپر و دﯾگر روشنفکران خودفروخته به امتيازات سرماﯾه داری
کپی برداری می کند ،اما خيالش راحت است که اﯾن اراجيف را در زمين خالی از رقيب رسانه ھای اصالح طلب و حاميان خارجی سرماﯾه داری نشر کرده
و کسی نيست که بتواند در آن ابعاد مچش بگيرد و اثبات ادعاﯾش را طلب کند .واال ھمه می دانند ھمانطور که از عنوان »کمونيست« بر می آﯾـد ،بـه
کسانی اطالق می شود که به نظام »کمونی« معتقد ھستند .نظامی مانند »کمون پارﯾس«! نظام سياسی و حقوقی ای که مردم در انجمـن ھـای
محلی و مراکز شغلی شان متشکل بوده و تمامی افراد جامعه بصورت مـستقيم در قانونگـذاری و قـضاوت و اجـرای تـصميمات سياسـی ،اقتـصادی و
اجتماعی شان شرکت دارند و در زﯾر ھمين اجتماعات مسلح بوده و نيروی مسلح متمرکز دﯾگری در مقابلشان نيست که بتواند اراده ای بغير از خودشان
را به اﯾشان تحميل کند.
اما ،چماقدار عبدی ،که اﯾنک در عوض چماق چوب گردو ،از قلم برای سرکوب استفاده می کند ،خوب می داند که خوانندگانش زحمت تحقيق و بررسی
ادعاھا و احکامش را تحمل نکرده و بر مبنای تربيت پدرساالرانه و اسالمی خود ،چون مقلدی چشم و گوش بسته ،اراجيفش را می پذﯾرند .و گر نه چه
کسی است که پس از ذره ای مطالعه درباره کمونيسم نفھمد که حکومت ھای دﯾکتاتوری شوروی در سالھای  30به بعـد و چيـن و کـامبوجِ خمرھـای
سرخ ،دارای حکومت مرکزی و مقتدری با نيروھای مسلح متمرکز و حرفه ای بودند که ھيچ قرابتی با »کمـون« و »کمونيـسم« نداشـته انـد .بلکـه بـر
عکس ،نمونه ھاﯾی از سرماﯾه داری دولتی ای بوده اند که ھم اکنـون در اﯾـران بنـام جمھـوری اسـالمی مـسلط اسـت .امـا چماقـدار عبـدی و دﯾگـر
ھمراھانش باﯾد بدانند که مردم ما از طرﯾق تجربيات مستقيم مبارزاتی شان است که به سوء نيّت و عدم ھمراھی و نتيجتاً ،عدم تواناﯾی رھبری اصالح
طلبان حکومتی پی می برند و روز بروز در راه انقالب و جاﯾگزﯾنی حکومت سرماﯾه داری جمھوری اسالمی راسخ تر می گردند .حمالت ناجوانمردانـه و
شيوع اکاذﯾبِ چماقدارانی چون عبدی و دﯾگر »خط امامی ھا« )اصالح طلبان امروزی( عليه کمونيست ھا ،دردی از اﯾشان دوا نمی کند.
مرگ بر جمھوری اسالمی و سازشکارانش!
نان،مسکن،آزادی – جمھوری شوراﯾی
کارگران کمونيست اﯾران

ﻧﺎن ،ﻣﺴﻜﻦ ،آزادي – ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮراﻳﻲ
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ﺟﻨﮓ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ  -ﺟﺎﻳﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ اوﺑﺎﻣﺎ
رﯾافت جاﯾزه صلح نوبل ِ سال  ،٢٠٠٩حتی خود رئيس جمھور آمرﯾکا را حيرت زده کرد .ما به تنيده کردن ھای قضاﯾا عادت دارﯾم ،اما اﯾدهٔ
اﯾنکه رئيس جمھور مقتدرترﯾن قدرت امپرﯾاليستی در کره ارض ،سزوار درﯾافت جاﯾزه صلح نوبل شود ،آنھم فقط پس از [1] ١١روز در
سمت رﯾاست جمھوری ،که ھنوز ھيچ کاری انجام نداده ،ما را به ﯾاد داستان  ١٩٨۴جرج اوول مياندازد که در آن جمله ائی بی معنی بر
در ساختمان وزارت حقيقت ،حک شده بود،
“جنگ صلح است”
راجع به اﯾن جاﯾزه نيز میتوان ھمين را گفت .اﯾاالت متحده آمرﯾکا در بيش از  ١٠٠کشور مختلف جھان ،دارای پاﯾگاه نظاميست.
کنترل ۶۴/٨درصد بازار اسلحه جھانی را در دست دارد ،به ”جنگھای داخلی“ آفرﯾقا و نيز به ساﯾر دست نشاندگان خود در سرتاسر جھان
اسلحه صادر ميکند.
اوباما چه چيزی را به ما قول داده؟
او قصد دارد که بودجه نظامی را افزاﯾش دھد و نيروی بيشتری را به افغانستان اعزام کند .آری جنگ صلح است
برای اکثرﯾت شھروندان آمرﯾکاﯾی ،ھمانند داستان  ١٩٨۴جرج اوول  ،ھمه اﯾنھا در حاشيه امپراطوری اتفاق میافتاد .بطورﯾکه،
ھواپيماھای بدون خلبان آمرﯾکائی که به طور منظم به قتل روستائيان پشتون زبان در افغانستان و پاکستان مشغولند ،از راه دور ،در
پاﯾگاھای نظامی بيرون از شھر الس و گاس ،کنترل ميشوند.
ھمانند بازیھای کامپيوتری جوانان ،که پی آمد ھای انسانی بازی در آن غاﯾب است ،اﯾنجا ھم مجروحين و کشته شدگان ھزاران ماﯾل
به دور و عاجز و ناتوان از مقاومت و مقابله ھستند.
اﯾن جنگ ،جنگ ترور است نه بر عليه ترور .تنھا مطلبی که اوباما گفته است اﯾنست که او از ”نيروی نرم“ استفاده خواھد کرد ،به اﯾن
دليل که سياستھای “ﯾکسوﯾه“ رژﯾم بوش متکبر باعث شکست منافع آمرﯾکا شده است .اﯾن سياست ِ صلح نيست ،بر عکس سياست
ھوشمندانه امپرﯾاليستيست .با اﯾن وصف ،شعار “ خروج نيروھای نظامی از افغانستان“ ھرچند ھم با نيت خوب داده شود اما با اھداف
اشاعه جنگ در ساﯾر نقاط ،ھمخوانی دارد .در اﯾن نظام ما شاھد بروز جنگھای بيشتری در ساﯾر مناطق خواھيم بود .ترکيدن حبابھای
سوداگریھای بازار جھانی ،باعث تنشھای اقتصادی در گوشه و کنار جھان شده و اﯾن امر از ھمه جا بيشتر ،در آمرﯾکا احساس ميشود.
از سال  ،١٩٧١آمرﯾکا با چاپ بی پشتوانه دالر ،برای گردش در ساﯾر کشورھا ،ھمه دنيا را مجبور ساخته که تاوان بحران اقتصادی او را
بدھند .تا سال  ٩٢ ،١٩٩٢درصد معامالت جھانی با استفاده از دالر انجام ميگرفت ،امروز اﯾن رقم به  ۴٠درصد تنزل پيدا کرده است.
روسيه ،چين ،ژاپن ،ونزوئال ،اﯾران و کشورھای خليج در حال بر رسی استفاده از ارز غير دالر ھستند.
آمرﯾکا قادر نيست به راحتی با اﯾن موضوع کنار بياﯾد ،و مھمتر اﯾنکه باﯾد مطمئن شود که کنترل کاالی کليدی را در دست دارد و با نيروی
پيشرونده روسيه و چين مقابله کند.
جھان با جنگھای بيشتری ربروست ،در مورد دادن جاﯾزه صلح نوبل به اوباما ما صرفا ميتوانيم گفته ملکم اﯾکس را در ارتباط با مارتين لوتر
کينگ تکرار کنيم
جاﯾزه را او برد و مشکالت را ما
و آن مشکل ،ادامه وجود سرماﯾه داری…..
ﯾادداشت:
][1تعيين ليست جاﯾزه نوبل در اول فورﯾه بسته شد ،اوباما روز بيستم ژانوﯾه سوگند رﯾاست جمھوری را انجام داد.
)Published on ibrp.org (http://www.ibrp.org

ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﺮدم
ﺑﻪ اﻧﻘــﻼب ﺧــﻮش آﻣــﺪﻳــﺪ!
ما حزب انقالبی مردم ھستيم؛ سازمان انقالبی در شھر پنسيلوانيا ،اﯾالت فيالدلفيا .در سراسر کشور و دنيا دارای ھوادار ھستيم امّا،
قلمرو مان در ھمين جا ھست :پاﯾتخت انقالبی آمرﯾکا
ما کمونيست ھاﯾی ھستيم که برای رھائی و آزادی مبارزه ميکنيم .دنبال ھيچ "رھبر" نبوده و ھيچ کدام از اﯾاالت "سوسياليست"
فرن بيستم را بازتاب دنيائی بھتر محسوب نميکنيم .ما کليّﮥ دگماتيسم و اﯾده آليسم ،تمام استبداد و استثمار را رد ميکنيم؛ انقالب ما
پيگيری از آزادی بزرگتری ست .ما به حرف کارل مارکس ھنگام گفتن "نمو آزادی ھر کس شرط گسترش آزادی برای ھمگی ست"،
اعتقاد دارﯾم.ما با اﯾنکه از کارل مارکس و ھم پيوند وی فردرﯾش – ما ھمچنين کارھای پيتر کروپاتکين ،روزا لوکزامبورگ ،ھيوﯾی پی نيوتون،
راﯾا دوناﯾوسکاﯾا ،ميخائيل باکونين و ھر کس را که اﯾده ھای وی از عشق به آزادی منشاء گرفته را مطالعه ميکنيم.
ما کامال ً بر ضدّ سرماﯾه داری ،سيستم توليد مستقل بر کارگران به دست "صاحبان" شرکتھا ھستيم .برای بقا ،از آنھاﯾی از ما که به
قدر کافی خوش شانس نبودند تا در خانواده ھای غنی به دنيا آﯾند انتظار است که به فروش قابليت ھای کاری شان به ﯾک رئيس اقدام
کنند – بسيار شبيه ﯾک روسپی که تن خود را در اختيار دالل سکس قرار ميدھد .روسپيگری نرخ ساعتی دارد – برای بسياری مان
ساعتی  8دالر قيمت است – با اﯾن که طی آن ﯾک ساعت ما خيلی بيشتر از آن چه فروخته شده اﯾم توليد می کنيم .به اﯾن اختالف
ارزش توليد نام نھاده اند و ھر سنت آنچه از ما استثمار شده مستقيم در جيب رئيس جای ميگيرد .با ھر چک درآمد باﯾد اجاره مسکن،
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برق و آب ،گاز و غيره بپردازﯾم و آنگاه اگر چيزی باقی بماند ھم از پس اندازی نحيف بيشتر نيست.
ما طبقﮥ کارگر بوده و ھمﮥ مان برده اﯾم .با آن که اختيار دارﯾم بردۀ ارباب دﯾگری داشته و شانس کمی ھم دارﯾم که روزی به قدر کافی
پس انداز کرده باشيم که خرج رھا گشتن از بردگی بپردازﯾم ،اما اکثر قرﯾب مان خدمه و غالمان ھستيم که خرﯾد و فروش می شوند و اگر
قبول نکنيم بی خانمان و طعمﮥ خيابان خواھيم شد.
ما برای ﯾافتن جامعه ای ساخته شده بر مالکيت اشتراکی کليّﮥ توليد و پخش ھستيم ،اقتصادی که نه برای سود ،بلکه برای نيک بود
انسانيت و در توازن بودن با محيط زﯾست مان .کمونيسم سيستم بردگی پولی را منسوخ خواھد ساخت تا قوّت کاری مان از کاال
فروختن به رئيس خارج گشته ،اجتماعی بدون طبقات جاﯾگزﯾن سازد که در آن نه دولت است ،نه ارباب ،نه رئيس و نه سازمان ھائی
فراتر از سازمان ھای خود گردان کارگران.
آنچنان که فرﯾدرﯾش انگلس آن را توصيف کرده" ،اجتماعی خواھد بود که توليد مبتنی بر آزادی و مساوات توليدکنندگان تمام ماشين دولت
را در جائی که بدان متعّلق است قرار خواھد داد :در موزۀ عتيقه ھا کنار چرخ گردان و تبر برنزی.
د امپرﯾاليست ھستيم؛ بدﯾن معنا که ما شانه به شانه در کنار برادران و خواھران عليه ستم در ھمه جا بوده و عليه
ما بين الملل و ض ّ
کليّﮥ جنگ ھا و حمالت ھستيم .ما استوار ترﯾن مبّلغين آزادی اجتماعی در ھمﮥ اشکال ھستيم .ما عليه سرکوبی جنسی ،جنس
ساالری و خوف از ھمجنس ميجنگيم و مبّلغ آزادی جنسی اﯾم؛ ما مبارز ضدّ نژاد پرستی و ضدّ فاشيسم بوده ،مخالف ھر گونه
محدودﯾت در آزادی سخن و آزادی بيان فرھنگی می باشيم .اﯾن مبارزات تنھا ضميمﮥ مبارزات طبقﮥ کارگر نبوده بلکه بنياد دمکراسی و
آزادی بشر ھستند.
ما آنقدر که خواستار بھترﯾن راه برای آزادی ھستيم ،برای "قدرت دولت" نميرزميم – حال ھر شکلی که آن راه داشته باشد .ما نقطﮥ
شروع مبارزه مان را زاده شده از شراﯾط اجتماع سرماﯾه داری ،در ھمين جا می ﯾابيم .ما باﯾستی ھمين االن اشکال نوﯾن زﯾستن و کار
کردن را که منعکس کنندۀ دنياﯾی که می سازﯾم بيابيم.
ما از بسياری مثال ھای اجتماعات آزاد که از سحر سرماﯾه داری تا به حال پيش آمده اند ،از کمون پارﯾس در سال  1871گرفته تا مناطق
آزاد زاپاتيستا در اﯾالت چياپاس مکزﯾک درس ميگيرﯾم.
ما دنيائی نوﯾن ميسازﯾم ،و از شما دعوت ميکنيم که بخشی از اﯾن روند باشيد .با ما گام بردارﯾد.
سه نکتﮥ اﯾدئولوژﯾک:
 – 1ما فرقه گرا نيستيم .بيشترﯾن قوّۀ گراﯾشات مختلف انقالبی به اعتقاد ما در قابليّت شان برای ھمکاری در جھت اھداف واحد نھفته
است ،نه در قابليّت اعمال مستقل شان در انزوا .فعاليت انقالبی در خالء ھيچ حاصلی نخواھد ﯾافت.
 – 2ما انقالبيون ھستيم .معتقدﯾم که کليّﮥ مسيرھای صلح آميز و آرام در جھت به دست آوردن تغييرات بنيادی از جامعﮥ سرماﯾه داری در
جھت جامعه ای مستقر بر برانداختن استثمار و ستم باﯾستی به کار گرفته شودند ،اما در نھاﯾت از تارﯾخ درسھاﯾی گرفته اﯾم حاکی از آن
که خوف فرمانرواﯾان بابت صلح نيست .با اﯾن ھمه متأسفانه زور گردانندۀ تارﯾخ است .ھدف مان اﯾن است که اقشار گستردۀ توده ھا را
در جھت نياز و امکان اﯾجاد چارۀ انقالبی برای سرماﯾه داری بسيج کرده و آنھا را برای اداره کردن قدرت در دست خودشان آماده سازﯾم و،
در بطن اجتماع کھن تصوﯾر دﯾگری اﯾجاد کنيم.
 – 3ما عليه استبداد ھستيم .با اﯾن که اﯾن لغت اغلب در جھت تار کردن و کارﯾکاتور ساختن از تجارب تارﯾخی متفکرﯾن ارتجاعی سوء
استفاده ميکنند ،اما ما اﯾن تصور را که ھر جامعﮥ نوﯾن انقالبی باﯾستی ذاتاً در گسترده ترﯾن و محّلی ترﯾن مناسبات اشتراکی دمکراتيک
مردم و تمام اشکال حکومت رﯾشه داشته باشند .مدل ھای قدﯾم سوسياليسم نھاﯾتاً در بدست آوردن چنان روابطی شکست خوردند و
ھدف مان به عنوان متفکرﯾن مارکسيست قرن بيست و ﯾکم به دست آوردن راه حل برای اﯾن مسئله است ،نه تالش ھای نوميد در پوچ
ترﯾن اشکال دوباره اجرا کردن مثال ھای شکست خورده و اﯾده ھای دورۀ گذشته .باز بينی آنچه سوسياليسم و کمونيسم بوده و چه
شکلی خواھند داشت بزرگترﯾن مسئلﮥ تئورﯾک مان است.
چطور ميتوانيد فعال شوﯾد؟
ما مشغول اﯾجاد جلسات مرتب ھفتگی ھستيم و برای جزئيات با ما تماس بگيرﯾد .به ما بپيوندﯾد ،به مردم خدمت کنيد و ،دنيای نوﯾن
بسازﯾد!

»ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب«

»ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب« ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ-

را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و در ﻣﻴﺎن

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ

ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ!

تماس با ما:
آدرس اينترنتی:

maktabema@maktabema.net
http://www.maktabemarx.net
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مشخصات عمومی شوراھا
با انجام يک کار تطبيقی بين کليه ی شوراھای معاصر متوجه می شويم که وجه اشتراک فراوانی بين آنھا و “دمکراسی آتن "وجود دارد:
اول اينکه" :حکومت شوراھا" ،يا بطور عام تر "،دمکراسی مستقيم توده ای" ،در وحله اول متشکل از مردمی سازماندھی شده که در واحدھای مناطق
حيات و محل کارشان می باشند .در آتن به آنھا" دموس "می گفتند .در پاريس “انجمن محله "و در اوکساکا" انجمـن خلقـی "و  ...کـه قـدرت اصـلی و
تصميم گيری نھايی در ھمان سطح گرفته می شد و ھيچ تشکل مرکزی تری که متشکل از نمايندگان انتخاباتی اين واحدھا بوده ،حق وتو و يـا اختيـار
تصميم گيری در مورد محصوالت دمکراسی ،يعنی تصميمات دمکراتيکی که در اين واحدھای ابتدايی گرفته می شده است را نداشته.
بنابراين ،تعبير نخبه گراھای بورژوا که حکومت شوراھا را به" حکومت شوراھای نمايندگی در شـھرھا "محـدود ميکننـد ،و يـا افراطيـون" شـورايی "کـه
معتقدند" ديکتاتوری پرولتاريا "به معنی" ديکتاتوری شوراھای کارگری در واحدھای توليد "می باشد و يا ھر انحراف و تعبير ديگری از سـاختار تـاريخی و
عينی شورايی ،بر مبنای تحريف تاريخ بوده و بيانگر منافع طبقه ای است که به دنبال انحصار قدرت سياسی ،يعنی بورژوازی می باشد.
دوم اينکه :حکم باال ناقض و نافی اھميت نھاد" نمايندگی "نيست ،بلکه متضاد نھاد" نمايندگی "به مفھوم بورژوايی آن است .يعنی مسلماً در مناطق
وسيع و پر جمعيت ،مانند شھرھا و کشورھای کنونی ،امکان تجمع و شرکت کليه شھروندان در تمامی جلسات تصميم گيری در تمام سطوح مملکتـی
نيست و بايد از طريق" نمايندگی "بر اين محدوديت غالب آمد .اما ،اين حکم بدين معنا است که" نماينده "تنھا وظيفه سخنگويی و انتقال تصميمات حوزه
یِ نمايندگی اش را داراست و ھيچ اختيار ديگری ندارد .اگر در جلسات شورای مرکزی شھری و يا کشوری موضوعی مطرح شود که در سطح حوزه ھا
مورد بررسی و تصميم گيری قرار نگرفته باشد "،نماينده یِ "آنان حق دادن رأی و مطرح کردن نظری به نمايندگی حوزه خود ندارد و بايد موضوع را بـرای
بررسی و تصميم گيری به حوزه برده و ھنگاميکه روند تصميم گيری دمکراتيک در حوزه ھای محلی طی شد ،آنرا به شورای مرکزی منتقـل کـرده و بـر
ھمان مبنا رأی دھد.
اينجا دوباره نخبه گرايان بورژوا انتقاد می کنند که اين روندِ تصميم گيری بسيار کُند بوده و پاسخگویِ سرعت روند جرياناتِ امروزی را نمی دھد .در پاسخ
از آنھا سوأل می کنيم :آيا تا به حال فکر کرده ايد که چه چيزی تعيين کننده یِ سرعت جرياناتِ امروزی است؟ و خود پاسخ می دھيم که سرعت حرکت
اجتماعی بعلت نياز سرمايه برای گردش سريعتر به منظور سرعت بخشيدن به نياز انباشت سرمايه بوده و برای کشوری که ھدف خود را ايجاد برابری و
تأمين منافع طبقه کارگر گذاشته است ،نبايد در مقابل چنين نيازی که ارضاء کننده یِ منافع بورژوايی است ،دمکراسی پرولتری را فـدا کنـد .ايـن چنيـن
مقاومتی در مقابل روند خودبخودی حرکت سرمايه داری يک نمونه یِ اتحاد ديالکتيکی “دمکراسی "و" ديکتاتوری "پرولتاريا است .يعنی منافع بورژوازی در
انباشت سرمايه یِ بيشتر و گردش سريعتر سرمايه بايد فدای حفظ روابط دمکراتيک پرولتری شود و نه بالعکس!
سوم اينکه :چنين شرايطی بيانگر آنست که" ديکتاتوری پرولتاريا "به مفھوم" دمکراسی فردی "است .يعنی چنين حکومتی تنھا زمانی قـادر بـه بقـاء
است که اوال ً ديکتاتوری پرولتاريا نه به شکل فردی و گروھی و در جھت منافع اقليت جامعه ،بلکه در جھت تضمين حق حاکميت فردی افراد جامعه به کار
گرفته شده و توسط کل جامعه اعمال گردد .تنھا شرط عضويت در واحدھای محلی که قدرت سياسی را در دست دارند ،زندگی و يا کار در آن محله و يا
واحد است .بنابراين ھمانطور که در الگوھای تاريخی انجمن ھا و شورا ھا می بينيم ،تمامی مردم ،از جمله بورژوازی حق شرکت در آن را دارد .و معموال ً
اکثريت اين طبقه نيز در تمامی جوامعی که در آنھا چنين الگويی پياده شده است برای بيان و حمايت از منافع خود شـرکت مـی کنـد ،تنھـا بورژواھـا و
مالکين بزرگ بوده اند که در اعتراض به حکومت دمکراتيک از شرکت در شوراھا خودداری کرده اند .آن ھم خودشان چنين تصميمی گرفته بودند و ھيـچ
قانون و ابزار سرکوبی برای جلوگيری از شرکت شان استفاده نشده است .ديکتاتوری پرولتاريا در اينجا به معنی حکومت برای صرفاً کارگران نيست ،بلکه
به معنای بھره بردن ھر فرد جامعه از حق حاکميت و آزادی ھایِ مدنی است .ھر زمان که در ھر جامعه یِ شورايی ای ،به ھر بھانه ای ،چنين اصلی زير
پا گذاشته شده ،سر آغاز فروپاشی حکومت شوراھا بوده است.
چھارم اينکه :به ھر حال ھر کشوری به خصوص کشوری که در ابتدا بوسيله ی دشمنان قدرتمندی چون سرمايه جھانی محاصره شده ،نياز به نيروی
مسلح ھميشه آماده برای دفاع از خود دارد .اين نيرو نيز می بايست به باالترين و قدرتمند ترين و مدرن ترين زرادخانه و افراد متخصص مسلح باشد تـا
بتواند از خود دفاع کرده و يا دشمنانش را از حمله یِ موفقانه نا اميد سازد .اما ،در اينجا نيز بحث بر سر" نمايندگی "است .اگر در بـاال اختيـارات قـدرت
تصميم گيری و اجرا يی و قضاوت به" نمايندگی "داده شده بود ،در اينجا اختيارات قدرت مسلح و نظامی به" نمايندگی "داده می شود .پس ،اين نيروی
متخصص مرکزی نيز ھمچون شوراھای مرکزی می بايست عاری از ھرگونه اختياری سياسی و توان نظامی باشد .چنين حکومتی بـرای حفـظ خـود از
تعرض سرمايه جھانی و بورژوازی داخلی بايد بر نيروھای مسلح داوطلب اھالی ھمين محالت و حوزه ھا تکيه داشته باشـد .و کادرھـای حرفـه ای در
ارتش مرکزی تنھا نقش آموزش ،تجھيز و تربيت اين نيروھای مسلح مردمی بازی کند .بدين ترتيب کذب بودن انتقاد بورژوازی ناسيوناليست کـه انحـالل
ارتش حرفه ای و سلسله مراتبی را برابر با خلع سالح در مقابل" دشمن ملی "اعالم می کند ،افشا می شود .ھمانطور که شاھد ھستيم آنان چنـان
نيروھای مسلحی را با چنان سازماندھی ای برای حفظ قدرت اقليتی خود و سرکوب آحاد مردم نياز دارند و سخن گفتن از" دشمن ملی "استتاری برای
نيت واقعی آنھاست.
باز ھم در اينجا با نقطه نظر نخبه گرايانی که به الگوی" اتحاد جماھير شوروی "در روسيه وفادار مانده و به حزب طبقه کارگر به بھانـه یِ" نماينـده "و "
عنصر آگاه "بودن طبقه حق می دھند که آزادی شھروندان را مورد تعرض قرار داده و بر ارتش مسلح و شوراھا کنترل داشته باشد ،بر می خوريم که در
حقيقت با اين" استدالل "به_ t$فف__حزب مجوز تشکيل حکومتی موازی با" حکومت شوراھا "را داده و در واقـع حکومـتی بـر مبنـایِ حکومـت متمرکـز
ليبرالی را توصيه کرده و در خوشبينانه ترين شرايط از انتقال تمام قدرت به دست شوراھا طفره رفته و حاکميت دوگانه را حفظ می کنند .البته در طـول
تاريخ شوراھا ديده شده که حکومت ،دو گانه نمانده و ھميشه به سرکوب شوراھا و ديگر نھادھای دمکراسی مستقيم توده ای می انجامد .ھم اکنون
در اوکساکا "،مجلس خلق مردم اوکساکا( "اپو )در گير مقاومت در مقابل تھاجم نظری و سياسی" حزب انقالب دمکراتيک "برای به انقياد در آوردن خـود
بوده و در آخرين تصميم گيری ھايش ،حضور فعاالن ھر حزبی را در مقام ھای نمايندگی اپو ممنوع اعالم داشته است  .مطالعه یِ يک ساختار شورايی
زنده و در حال مبارزه می تواند دستاوردھایِ بسياری را از لحاظ آگاھی نظری ما و نتيجتاً پرولتاريای ايران داشته باشد .اميدواريم که در آينده ای نه چندان
دور بتوانيم جمعی را برای مطالعه و تحقيق" مجلس خلق اوکساکا "شکل داده و از اين طريق به باال بردن سطح آگاھی جنبش چپ انقالبی نسبت به
پايان
آلترناتيو حکومت بورژوازی نائل آييم .
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