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خوشبختانه پس از برگزاری تظاھرات روز قدس  ،تعـداد زﯾـادی از نيروھـای »کمونيـست« و فعـاالن
کارگری ای که در آغاز مبارزات مواضع بغاﯾت انحرافی نسبت به مبارزات مردمی گرفته بودند و منشاء
و منبع آن را به انتخابات و رقابت جناح ھای ھيئت حاکمه نسبت می دادند ،به خود آمده و به مواضع
اصولی تری سُر خوردند .البته باﯾد در نظر داشت که پس از ﯾک ماه و دو ھفته سکوت )از تظـاھرات
"اعتماد ملی" تا "روز قدس"( ،جنبش مردمی در جمعبندی از اقدامات موج اول مبارزات )از  23خرداد
تا تظاھرات "اعتماد ملی"( به شعارھا و شيوه ی مبارزاتی قاطعانه تری دست ﯾافتـه بـود کـه دﯾگـر
کسی نمی توانست آن را به رھبران اصالح طلب حکومتی نسبت دھد .اما ،دليل آن ھر چه که می
خواھد باشد ،مھم اﯾن است که پس از گذشت چند ماه ،مبارزات انقالبـی مردمـی توانـسته اسـت
عناصر و گروه ھا و سازمان ھای عقب مانده تر را نيز بسوی خود جذب کند.
گفتيم »عقب مانده تر« به علت اﯾنکه اﯾن دوستان ھمواره دنباله رویِ جنبش خودبخودی ھستند و نه
پيشتازان آن .به ﯾاد دارﯾم که تا قبل از آغاز مبارزات انقالبی مردمـی بـا ھميـن عـده از گـروه ھـا و
سازمان ھای »کمونيست« بحثِ جنبش صنفی و سياسی طبقه کـارگر را داشـتيم .مـا در دوميـن
شماره »بسوی انقالب« در جمعبندی از مباحث و درگيری ھای نظری بـا اﯾـن جماعـت نوشـتيم» :
زمانی دومين شماره ”بسوی انقالب“ را منتشر می کنيم که برخی از خوانندگان و فعاالن سياسـی
ميپرسند :زمانيکه چندﯾن نشرﯾه از اﯾن نوع ھم اکنون منتشر می شوند ھدف و انگيزه ما از انتـشار
آن چه می باشد؟ اوال ً ما معتقد نيستيم که نشرﯾاتی از قبيل ”بسوی انقالب“ منتشر می شوند .در
حقيقت به علت خالی بودن جای چنين نشرﯾه ای در محافل کارگری و انقالبيون کمونيست تصميم به
انتشار آن گرفتيم .محتوای تمامی نشرﯾاتی که تا کنون از طرف کميته ھای فعـاالن کـارگری منتـشر
می شدند ،بدون استثنا ،سطح جنبش کارگری را در مبارزات محدود به واحدھای صنفی و خواسـته
ھای شغلی ارزﯾابی می کنند و ھدف خود را ارتقا اﯾن مبارزات به تشکيل تشکالت و سـازمان ھـای
مستقل و آزاد کارگری قرار داده اند .به ھمين علت است که صفحه ھای خود را تنھـا بـا اخبـار اﯾـن
مبارزات و مقاالتِ مداح مبارزات خودبخودی پر می کنند .اما ،ھيئت تحرﯾرﯾه ”بسوی انقـالب“ ،ضـمن
ھم عقيده بودن در سطح کنونی جنبش کارگری ،ھدف خود را ارتقا اﯾن مبارزات به مبارزه ﯾک طبقـه
انقالبی عليه حکومت و نظام سرماﯾه داری تعيين کرده و بر ھمين پاﯾه به تبليغ و تروﯾج خـط مـشی
کمونيستی ،و برنامه انقالبی پرولتارﯾا پرداخته است .ما نيز معتقدﯾم که در حال حاضر ،اتحاد کارگران
حول محور خواسته ھای صنفی واحد ھای اشتغالشان شکل می گيرد .اما برداشت مـا از مبـارزات
طبقاتی پرولتارﯾا ،سراسری شدن چنين مطالبـات و مبـارزاتی در اﯾـن محـدوده نيـست .از نظـر مـا
ھنگامی مبارزه کارگران به مبارزه ﯾک طبقه ارتقا می ﯾابد که کارگران ،عالوه بر سازماندھی صـنفی
منطقه ای و سراسری ،به تشکالت سياسیِ آگاه به نقش و موقعيت تـارﯾخی طبقـه کـارگر دسـت
ﯾابند) «.چرا بسوی انقالب؟(
بله ! اﯾشان در زمانيکه کارگران به مبارزات صنفی روی آورده بودند ،ھدف خود را سازماندھی ھمـان
مبارزات خودبخودی گذاشته بودند .اﯾنک کـه مبـارزات خودبخـودی ،بـدون کمـک اﯾـشان بـه سـطح
سياسی و انقالبی روی آورده است ،اﯾشان نيز البته پس از چند ماه تأخير ،خود را به مردم رسانده و
به دنبالشان سياسی و انقالبی شده اند.
ما در اﯾنجا نظرمان اﯾن نيست که روی آوری اﯾشان را به فعاليـت سياسـی و انقالبـی بـی اھميّـت
نشان داده و نقشی براﯾشان قائل نشوﯾم .بنظر ما جنبش کمونيستی در شراﯾط بسيار بـدی قـرار
دارد که ھر کمک و ﯾاری ای را مثبت ارزﯾابی می کند .شاﯾد اﯾنک با روی آوری اﯾـشان بـه مبـارزات
سياسی و انقالبی بتوانيم پس از مدتی شاھد تقوﯾت طيف سرخ در اﯾن مبارزات باشيم .اما مشکل
ما اﯾن است که نيازھا و ضرورت ھا و معضالت جنبش کارگری و مبارزه طبقـاتی ،نمـی توانـد منتظـر
اﯾشان باﯾستد و بصورت روزمره فشارھای خود را بر بدنه یِ فعال جنبش کمونيستی بيش از روز قبل
تشدﯾد می کند .دﯾدﯾم که به علت عدم پاسخگوﯾی جنبش کمونيـستی بـه نيـاز تربيـت و پـرورش
فعاالن انقالبی کارگری ،از طرﯾق کار سياسی و نظری در ميان کارگران ھنگام مبارزات صنفی شـان،
با ورود مبارزات مردمی به شراﯾط انقالبی ،ضرورت وجود چنين فعاالنی با شدت بيشتر خود را تحميل
می کند و با نبود چنين قشری از کارگران ،فاصله ی عميقی را بين کمونيست ھا و نيازھای جنبـش
کارگری بوجود آورده است .به ھمين ترتيب نيز اﯾنک ضرورت حضور مـستقل طبقـه کـارگر و اعمـال
رھبری آن بر جنبش انقالبی توده ھا نياز به اتحاد کمونيست ھا و قشر انقالبی و آگاه کارگران حـول
برنامه و آلترناتيو مستقل کارگری برجسته تر شده است .اما بازھم نيروھای ﯾاد شده ،فرسنگ ھا با
پاسخگوﯾی به چنين نيازی فاصله دارند .درست است که تقرﯾباً تمامی آنانی که امروزه بـا بيانيـه و
اعالميه ھای خود جنبش کارگری را به شرکت فعال و مستقل در مبـارزات انقالبـی مردمـی دعـوت
کرده و نقش تارﯾخی رھبری آن را در متون خود لحاظ می کنند ،اما ھيچگونه آلترناتيو مستقلی را در
برابر توده ھای کارگری و جامعه ارائه نمی دھند .تنھا تعداد بـسيار معـدودی از مـا کمونيـست ھـا
ھستيم که در برنامه یِ خود ،استقرار حکومت شوراھا را بعنوان آلترناتيو مستقل طبقه کارگر مطـرح
کرده و تبليغ می کنيم .که بدون داشتن چنين برنامه و آلترناتيو مستقلی ،صحبت از حضور مـستقل
طبقه کارگر در مبارزات و اﯾفای نقش رھبری در آن ،بقول عوام ،چيزی جز تعارف »شاه عبدالعظيمی«
نيست.
ھمچنين ،موانع بسيار بزرگ دﯾگری نيز در مقابل جنبـش کمونيـستی وجـود دارد کـه آن را از اﯾجـاد
وحدت الزم برای اجرایِ وظيفه یِ خود و نتيجتاً ،طبقه کارگر را از اجرای نقش تـارﯾخی اش بـاز مـی
دارد  .اما اﯾن موانع بيش از آنکه از طرف حاکميّت سرماﯾه داری جلوی ما قرار گرفته باشـد ،محـصول
دگماتيسم )تحجر گراﯾی( و سکتارﯾسم )فرقه گراﯾی( ھمين دوسـتان اسـت .مـی بينيـم کـه اﯾـن
دوستان در عوض اﯾنکه با دﯾدی واقع بينانه و صادقانه جاﯾگاه خود را در جنبش کمونيستی مـشخص
سازند ،ھر ﯾک خود را »حزب« و تنھا نماﯾنده یِ راستين طبقـه کـارگر دانـسته کـه دﯾگـران باﯾـد بـه
دنبـالش روانـه شـوند .درصـورتيکه در عينيـت جامعـه ،تمـامی اﯾــشان ،خـود ،دنبالـه روان جنبــش
خودبخودی بوده اند.
پس می بينيم که صرفاً ،سُر خوردن اﯾشان به مواضع جدﯾد راه حل بحران کنونی جنبش کمونيستی
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نمی باشد و اﯾشان باﯾد صادقانه به ضعف ھای نظری خود برخورد کرده و آنھا را رﯾشه ﯾابی کنند .آنھا باﯾد ببينند باور بـه کـدام »شـاه تئـوری« ای در
زنجيره یِ نظری شان است که باعث دنباله روی و اقدامات کورانه یِ آنھا گشته است؟ و ﯾا اﯾنکه چه شيوه ای از باورمندی به شخصيّت ھا و رھـبران
مورد عالقه شان باعث اﯾجاد دگماتيسم و سکتارﯾسم در ميانشان گشته است؟ و ...
اما ھمانطور که گفتيم اﯾجاد وحدت بين کمونيست ھا بر روی برنامه و آلترناتيو مستقل طبقه کارگر چيزی نيست که بتوانيم آن را پشت گوش بياندازﯾم.
بنظر ما ،اﯾنک نيروھای کمونيستی که به حضور مستقل طبقه کارگر در مبارزات انقالبی مردمی و لزوم اﯾفای نقش رھبری کننده یِ آن برای ارائه آلترناتيو
حکومت شوراﯾی به جامعه معتقدند باﯾد با برپاﯾی کنفرانس ھاﯾی ،سعی در دستيابی به برنامه ی مستقلی برسند .مسلماً وحدت کمونيست ھا بـر
روی برنامه ی مستقل پرولتری برابر با اﯾجاد حزب طبقه کارگر نمی باشد ،اما قدم بسيار مھمی در آن جھت است .بنظر ما ،ھـسته ھـا و گـروه ھـای
کمونيستی معتقد به حکومت شوراﯾی ،بعنوان تنھا آلترناتيو انقالبی پرولتارﯾای اﯾران باﯾد از ھم اکنون به فکر برگزﯾدن نماﯾنده و ﯾا نماﯾندگانی از طرف خود
و مھيا سازی امکانات مادی الزم باشند تا بتوانند در ھنگام اعالم برگزاری کنفرانس ھای وحدت ،آماده ی اعزام اﯾشان باشند .ھمچنين ،رفقای خارج از
کشور نيز به فکر تعيين و آماده سازی مکان مورد نياز برای برگزاری کنفرانس و اقامت چند ماھه نماﯾندگان مذکور بر آﯾند .مسلماً تعيين زمان برگزاری اﯾن
نشست ھا و صدور فراخوان برای شرکت در آنھا می باﯾستی توسط ھسته ھا و گروه ھاﯾی که در تماس با ﯾکدﯾگر می باشند صورت پـذﯾرد .مـسلماً
برای پذﯾرش و ﯾا عدم پذﯾرش نماﯾندگان اعزامی در نشست ھا ،معرفی نامه یِ آنھا توسط گروه ھای برگزار کننده تـا قبـل از آغـاز نشـست ھـا مـورد
رسيدگی قرار خواھد گرفت.
اميدوارﯾم دﯾگر رفقا نيز به اھميّت برگزاری چنين کنفرانس ھاﯾی واقف بوده و در تالش برای برگزاری آنان ھمّت گمارند.
نان،مسکن،آزادی – حکومت شوراﯾی!
کارگران کمونيست اﯾران
نيمه دوم آبان ماه 1388

آﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮراﻳﻲ ،ﻳﻚ روﻳﺎ اﺳﺖ؟
اﺣﻤﺪ ﻓﺎرﺳﻲ
در مبحث حکومت جمھوری شوراھا ،بورژوازی سعی می کند تا آن را ﯾک روﯾای دست نيافتنی معرفی کند .چرا که ھيچکس نمی توانـد
بصورت واضح و روشن شکل حکومتی را نفی کند که به معنای واقعی دمکراتيک است .ﯾعنی حکومتی که به تمامی افـراد جامعـه ابـزار
دخالت مستقيم در امور تصميم گيری و اجراﯾی می دھد .البته با در نظر گرفتن قرﯾب به چند ھزاره زندگی در جوامع طبقاتی ،تصور اﯾنکه
مساوات و برابری اجتماعی ﯾک واقعيّت است و نه ﯾک روﯾا ،بسيار مشکل است .اما ،خوشبختانه دمکراسی آتن تا زمانی که بشرﯾت بـه
اختراع خط و تارﯾخ مکتوب رسيد دوام آورد و تبدﯾل به ﯾک نمونه تارﯾخی از چنين حکومتی شد .ھمچنين ،با فروپاشـی نظـام فئودالـی و
بازگشت روابط سياسی از روستاھا به شھرھا و از پراکندگی به تمرکز ،و روابط اجتماعی از خودکفاﯾی جمعيّت ھا به وابستگی جوامع به
ﯾکدﯾگر،نمونه ھای معاصری نيز پدﯾدار گشت که با مطالعه یِ آنان می توان به اﯾن واقعيّت پی برد که نه تنھا چنين شيوه ای از حکومـت
واقعی است و روﯾاﯾی نيست ،بلکه ،ظھور آن ھنگام فروپاشی حکومت سرماﯾه داری ،ناگزﯾر است.
ما در سلسله مقاالت آموزشی خود در سه شماره گذشته مجله ،مطلبی را از رفيقی که در اﯾن مـورد نوشـته بـود ارائـه کـردﯾم .در آن
مطلب رفيق ما با تشرﯾح چند نمونه یِ تارﯾخی از شراﯾط ظھور شـکل شـوراﯾی اجتماعـات مردمـی و تکامـل برخـی از آنھـا بـه حکومـت
جمھوری شوراﯾی از لحاظ علمی و تارﯾخی ادعای واقعی بودن چنين حکومتی را اثبات کرده بود .ھمچنين ،با ارائه جمعبنـدی مـارکس از
کمون پارﯾس ،روابط و ساختار و کارکرد چنين شکل حکومتی ای را توضيح داده بود .خوشبختانه اخيراً ترجمه فارسی منبع اصـلی چنيـن
جمعبندی ای از کمون پارﯾس ،که گزارش کارل مارکس از »جنگ داخلـی فرانـسه« بـه انترناسـيونال مـی باشـد را رفقـای »کمونيـست
انقالبی« در سطح اﯾنترنت توزﯾع کرده اند .پس از لحاظ نظری و تارﯾخی ما با کمبود منابع روبرو نيـستيم .امـا ،آنچـه بـورژوازی در اﯾـران
مشغول تبليغ آن است ،جدا از آنکه در مطبوعات راستگرا و ليبرال مطرح می شود ،در نشرﯾات و مقاالتی که ظاھر »چپ« بخود گرفته اند
و بعضاً با طرح »سرنگونی جمھوری اسالمی« خود را »انقالبی« معرفی می کنند نيز منتشر شده است .اگر بورژوازی ليـبرال سـخن از
اتوپی بودن چنين شکلی از حکومت را در سراسر جھان می کند و وجود عدم مساوات و بی عدالتی را ابدی نشان می دھد ،در عوض،
نفوذی ھای بورژوازی در جنبش کمونيستی اﯾران ،با آوردن بھانه ھا و ارائه نظراتِ انحرافی ،امکان استقرار چنين حکومتی را در »شـراﯾط
مشخص« اﯾران نفی می کنند .در مورد مبارزه اﯾدئولوژﯾک و پاسخ به ليبرال ھای جھانی ،جرﯾان ھای نوپای کمونيـستی ای در سراسـر
جھان شکل گرفته اند که ھمانند ما ،برای استقرار حکومت شوراھا مبارزه می کنند و ھر ﯾک در محيط خود به افشای اﯾن ترفند تبليغاتی
بورژوازی مشغولند .ما نيز در حقيقت ،بخشی از اﯾن جرﯾان نوﯾن کمونيستی ھستيم که ظھورش نتيجه یِ مبارزه اﯾدئولوزﯾک با خطھـای
روﯾزﯾونيستی مسلط بر جنبش کمونيستی در طول قرن بيستم و گسست از اﯾشان می باشد .ما نيز اﯾن وظيفه را در جامعه ی اﯾرانـی
به دوش گرفته اﯾم .اما خود را بسيار خوش شانس تر از دﯾگر رفقا در سطح جھانی می دانيم .چرا که اگر در اکثرﯾت نقاط جھان ،رفقـای
ما مجبورند صرفاً با تکيه به مباحث نظری ،اﯾن مبارزه را جلو ببرند ،ما در اﯾران صرفاً بـا ﯾـادآوری وقـاﯾع تـارﯾخی در انقـالب  1353تـا 1357
تواناﯾی مبارزه و خنثی سازی نظرات بورژوازی را دارﯾم .پس ،بدون آنکه وارد پلوميک مستقيم بـا اﯾـشان گـردﯾم ،بـه اثبـات ادعـای خـود
خواھيم پرداخت.
در روند اعتالﯾی جنبش انقالبی مردم اﯾران در سال  ،57اﯾن جنبش به نقطه ای رسيد که برای ھمگان عدم سازشش با حکومت ارتجاعی
پھلوی مسجّل گشت .برخی اﯾن نقطه را واقعه ی ميدان ژاله و کشتار خونين مردم در آن واقعه می دانند .به ھر حال پس از اﯾن واقعـه
شعار »مرگ بر شاه« تبدﯾل به خواسته یِ حداقلی عموم مردم شد .طبيعی بود که طبقه سرماﯾه دار نيز به اﯾن واقعيّت پـی بـبرد و بـه
اﯾنکه روزھای اقتدارحکومت پھلوی به سر آمده است و دﯾگر نمی تواند حافظ مالکيت و منافع اﯾشان باشد آگاه گـردد .بـه ھميـن علـت،
خارج ساختن سرماﯾه ھا و ترک آن بخش از مالکيّت شان که قابل انتقال نبود شتاب سرسام آوری ﯾافت .به جزئياتش وارد نمـی شـوﯾم
که اﯾشان چگونه در زد و بند با مسئولين بانک ھا ،در ھمان شراﯾط وام ھای ھنگفت و درازمدتی را ابتياع کـرده و آنـان را تبـدﯾل بـه ارز و
سرماﯾه ھای منقول نموده و با خود از کشور خارج کردند ،اما نتيجه ی آن ،ﯾعنی وجود کارخانه ھا و شرکت ھاﯾی کـه صـاحبان و مـدﯾران
تراز اول شان به خارج فرار کردند و سرماﯾه ھای غير منقولشان را »بی صاحب« گذاشتند برای مبحث ما بسيار مھم است .چـرا کـه ،در
چنان شراﯾطی ،کارگران و دﯾگر کارکنان آت واحدھای اقتصادی ،برای گذران زندگی خود ،چاره ای جز تشکيل نھادھای جمعی برای تعيين
تکليف برای آن مراکز و زندگی خود نداشتند .اﯾن اجتماعات در مراکز اقتصادی ،شکل اوليه ای برای اﯾجاد شوراھای کارگری در اﯾران سال
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 1357بود.
ھمچنين ،باز ھم به علت روند پيگيرانه ی انقالب مردمی ،بخصوص با حـضور شـوراھای کـارگری در اﯾـن مبـارزات ،تـوازن قـوا بـه صـورت
محسوسی به نفع انقالب چرخيد و حکومت پھلوی ،روز به روز ضعيف تر و در اداره کشور ناتوان تر می گشت .تا اﯾنکه باالخره در  21بھمن
 1357با تھاجم مردم به پادگان ھا و خلع سالح حکومتی و مسلح شدن مردم ،حکومت پھلوی از ھم پاشيد و ھمراه آن ،بخشی از وظاﯾف
حکومتی اﯾکه حافظ امنيت مناطق و محالت نيز می شد ،ناپدﯾد گشت .در آن زمان حکومت موقت بازرگان – خميـنی ،جـز نـام بـر دھـان
مردم و مطبوعات و ادعاھای خودشان چيزی نبود .پس  ،زمانيکه پس مانده ھای گروه ھای ساواکی و نظـامی پھلـوی نـيز جـزو اشـرار
گشته و ھر ﯾک گروھی مسلح را برای تاراج مردم به دور خود جمع کرده بودند ،برقراری نظم و امنيت محلی به دوش خـود مـردم افتـاد.
آنھا نيز با تشکيل کميته ھای محلی ،فرزندان خود را مسلح کرده و راه ھای ورودی و خروجی محالت و شھرھاﯾشان را سنگربندی نموده
و امور محلی و شھری خود را بدست گرفتند .اﯾن »کميته ھا« ،ھنگام ظھورشان ،در حقيقت ھمان شـوراھای محـالت و منـاطق بودنـد.
بدﯾنصورت که مردم داوطلب محله و منطقه برای تصميم گيری به دور خود جمع شده و کارھا را تقسيم نموده و اجرا می کردند .ھيچ نھاد
متمرکز مسلحی ھم در مقابلشان نبود تا بتواند اراده یِ اﯾشان را خنثی ساخته و ﯾا سرکوب کند .بـه ھميـن صـورت ،بـا مـسلح شـدن
شوراھای کارگری و سنگربندی مراکز اقتصادی ،بدون آگاھی مردم از ماھيّت اقداماتشان ،عمالً ،حکومت جمھوری شوراﯾی متولد گشت.
حکومت جمھوری شوراﯾی ،می تواند بر مبنای ضرورت مبارزه طبقاتی شکل بگيرد و نيازی به عنصر آگاھی نداشته باشد .اﯾن اصل بسيار
مھمی درباره موضوع بحث کنونی ماست .بورژوازی ھمواره می خواھد نشان دھد که حکومت شوراھا چـيزی نيـست کـه بتوانـد شـکل
گيرد ،چون »طبيعت بشری« مانع ھمکاری صادقانه افراد می شود و »زﯾاده طلبی و رقابت مردم« )کافر ھمه را به کيـش خـود پنـدارد( از
اﯾجادش جلوگيری می کند .اما در واقعيّت می بينيم که تولد حکومت شوراﯾی ،بصورت مطلق ،اختياری نيست کـه اﯾجـادش بـه اراده یِ
افراد بخصوصی بستگی داشته باشد تا طبيعت »زﯾاده طلب و رقابتی شان« بتواند مانع ظھورش باشد .بلکه به وقوع پيوستن آن ناشی
از منافع طبقاتی و ضرورت عينی مبارزه طبقاتی است که اراده یِ جمعی طبقاتی آن را به شيوه یِ جبری به افراد تحميل می سازد .اما،
آگاھی افراد به ضرورت و نقش تارﯾخی آن برای بقاء و تکاملش بسيار مھم و تعيين کننده است .آنچه که ظھور جمھوری شوراﯾی در اﯾرانِ
سال  57به بعد را بسيار مقطعی و لحظه ای ساخت ،عدم آگاھی مردم ،و بوﯾژه طبقه کارگر به ضرورت تارﯾخی چنين شکلی از حاکميّت
بود .عدم آگاھی مردم و توده ھای طبقه کارگر به نياز تارﯾخی شان به استقرار حکومت شوراﯾی نتوانست از تولد آن جلوگيری کند .اما،
اﯾن عدم آگاھی ،از بقاء ،ثبات و تکامل آن به تنھا حکومت انقالبی اﯾکه قادر است آزادی و دمکراسی را به مردم تقدﯾم و تضمين کنـد ،بـاز
داشت.
پس از فروپاشی حکومت پھلوی و اعالم حکومت موقت بازرگان – خمينی تا استقرار کامل جمھـوری اسـالمی ،بيـش از دو سـال بطـول
انجاميد .در طول اﯾن دو سال ،ھر چه حکومت مرکزی با ثبات تر شده و محدوده ی بيشتری را به زﯾر اقتدار خود می برد ،به ھمان نسبت
و در ھمان گستره ،نھادھای حکومت شوراﯾی منحل گشته و اختيارات و قدرت خود را به نھادھا و سازمان ھای دولت مرکزی واگذار مـی
کردند .اﯾن بدان علت بود که اصوال ً ھيچ اﯾده ای از حکومت شوراھا در ميان مردم وجود نداشت .نيروھای کمونيستی رﯾز و درشت نيز در
توھمات اﯾدئولوژﯾک روﯾزﯾونيستی و اپورتونيستی از »انقالب دمکراتيک« و لزوم وحـدت بـا »بـورژوازی انقالبـی« ،بـاور بـه انقالبـی و ضـد
امپرﯾاليست بودن خمينی به مثابه یِ نماﯾنده ِ خرده بورژوازی انقالبی و دمکرات بودند و از شناساﯾی نھادھای حکومت انقالبـی شـوراھا
باز مانده بودند .آنھا زمانی به فکر حفاظت و حماﯾت از اﯾن نھادھا افتادند که تمامی کميته ھای محلی از طرﯾـق مـساجد محـل ،بـه زﯾـر
اقتدار حکومت بورژوازی رفته بودند و شوراھای محل اشتغال نيز ﯾا با دگردﯾسی اسالمی و ﯾا بـه زور اسـلحه و سـرکوب در حـال از ھـم
پاشيده شدن قرار داشتند .درصورتيکه ،اگر در طول مبارزات انقالبی و پـس از سـرنگونی حکومـت پھلـوی و بوجـود آمـدن فـضای آزادی
نسبی ،نيروی واقعاً آگاه پرولتری حضور داشت و نھادھای انقالب دمکراتيک ،حکومت شوراھا ،را شناساﯾی می کرد و مردم را نسبت بـه
آن آگاه می ساخت ،شاﯾد تارﯾخ انقالب و نتيجه یِ آن به شکل دﯾگری نوشته می شد .دقيقـاً بـه علـت عـدم حـضور چنيـن عنـصری از
آگاھی ،حکومت شوراھا ،به جای مبارزه ای قاطع و قھرآميز با بورژوازی برای تبدﯾل خود به تنھا نيروی حکومتی ،تبدﯾل به سراﯾدار حکومت
بورژوازی گشت و جامعه را در صلح و آرامش نگاه داشت تا اﯾنکه ھرم قدرت بورژوازی بتواند بدون مانع و دردسر به بازسازی خود مـشغول
باشد.
از اﯾن بخش از بحث مان نتيجه می گيرﯾم که ،اگر مبارزات انقالبی مردم اﯾران به روند اعتالﯾـی خـود ادامـه دھـد تـا قـادر بـه سـرنگونی
حکومت جمھوری اسالمی شود ،ظھور نھادھای حکومت شوراھا در طول مبارزه نطفه بسته و ھنگام اﯾجاد خالء قـدرت حکومـتی ،متولـد
خواھند شد .وظيفه ی ما ،کمونيست ھاﯾی که به نقش تارﯾخی اﯾن شکل حکومتی واقف می باشيم ،انتقال اﯾن آگاھی از طرﯾق تبليغ و
تروﯾج عمومی آن به توده ھای مردم و بوﯾژه ،کارگری است تا اﯾن بار ،با آگاھی به تواناﯾی ھای آن ،در عوض بـازی کـردن نقـش سـراﯾدار
برای سرماﯾه داری ،تبدﯾل به حکومتی انقالبی برای متحول کردن جامعه و گذار سوسياليستی شوند .البته در عين حال ،وظيفـه مـا تـا
فروپاشی حکومت سرماﯾه داری ،مبارزه برای تضمين تداوم روند اعتالﯾی مبارزه انقالبی مردم و بوﯾژه پرولتارﯾا برای انھدام کامل حکومـت
دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی خواھد بود .وظيفه ای که در مقاالت دﯾگر ما به آن پرداخته شده است و باز ھم خواھد شـد .امـا در ادامـه
اﯾن سلسله از مقاالت ،در بخش بعدی نشان خواھيم داد که در روز پس از قيام سرنگون کننده ی مردم ،استقرار کامل حکومت جمھوری
شوراﯾی چه امتيازاتی برای اقشار و طبقات مردمی و طبقه کارگر خواھد داشت.
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ﺳﻴﺰده آﺑﺎن،ﻳﻚ ﮔﺎم ﺗﺎ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﻨﺪي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ
ﻓﺮﻫﺎد رﻫﺎ
صبح روز  13ابان ميدان ھفت تير و خيابان ھاي اطراف ان عمال به صحنه جنگ و گريز مردم با نيرو ھاي سركوبگر حكومت تبديل شد.علي
رغم حضور سنگين نيرو ھاي سركوب ھسته اوليه تظاھرات در ميان دود گاز اشك اور و حمالت وحـشيانه مـزدوران ديكتـاتوري در ميـدان
تشكيل و به سرعت مردمي را كه براي پيوستن به تظاھرات در پياده رو ھا رفت و امد مي كردند به خود جذب كـرد.حركـت اوليـه تظاھـر
كنندگان كه با راديكال ترين شعارھا ھمراه بود بالفاصله مورد حمله سنگين نيرو ھاي گارد قرار گرفت و در اينجا بود كه صحنه ھاي بديعي
از جنگ انقالبي در يكي از خيابان ھاي منتھي به ميدان ھفت تير شكل گرفت.نيرو ھاي سر تا پا مسلح گارد در يك سوي خيابان و تـوده
مردم در سوي ديگر خيابان بودند.مردم ھمزمان با شعار مرگ بر خامنه اي شروع به پرتاب سنگ در پاسخ به شـليك نـيرو ھـاي سـركوب
كردند و براي چند دقيقه تمامي نيرو ھاي گارد را وادار به عقب نشيني نمودند.در اين زمان تنھا افزوده شدن به نيرو ھاي سركوب بود كه
توانست صف اوانگارد مردم را عقب زده و توده مردم را براي چند لحظه پراكنده كند.اما اين پايان كار نبود مردمي كه پراكنده شده بودند به
سرعت ھمسنگران و ھمرزمان خود را در خيابان ھا و كوچه ھاي اطراف يافتند.توده مردم بعد از اينكه از ميـان بـاران شـليك گلولـه ھـاي
رنگي كه با ھدف شناسايي و دستگيري انھا به وسيله نيرو ھاي لباس شخصي انجام مي شد گذشتند،بر روي يكي از پل ھاي خيابـان
ھمديگر را يافته و در صف متحد شروع به حركت كردند.ھر لحظه بر تعداد تظاھر كنندگان افزوده مي شد.تعداد زيادي از زنان و دختران كه
در چھره ھر كدام از انھا مي شد سيماي فراموش ناشدني ندا ااقا سلطان و ترانه موسوي را ديد در ابتكاري شجاعانه بـا نشـستن روي
زمين راه عبور ماشين ھا رابستند .به اين ترتيب مانعي جدي در راه رفت و امد نيرو ھاي سركوب ايجاد شد و در فضاي ايجاد شده حداقل
بيست ھزار نفر از مردم براي قريب به يك ساعت به سر دادن شعار پرداختند :دست بزن،دست بزن ايـن دولـت رو پـس بـزن.خامنـه اي
قاتله،واليتش باطله .سفارت روسيه،النه جاسوسيه.زنداني سياسي ازاد بايد گردد و...پس از قريب به يـك سـاعت نمـايش قـدرت تـوده
متحد و به جان امده از خفقان و ديكتاتوري دوباره سيماي كراھت بار مزدوران جھل و استبداد اشـكار شـد كـه توانـسته بودنـد خـود را از
خيابان ھاي اطراف به صف متحد مردم در خيابان اصلي برسانند.جنگ و گريز دوباره شكل گرفت .سطل ھاي بزگ زباله به وسـط خيابـان
اورده شد .تعدادي از جوانان مبارز با در دست گرفتن ھر وسيله اي كه پيدا مي كردند سعي در دفاع از مردم در مقابل يورش سـركوبگران
را داشتند.فكر سنگر بندي خيابان انگار در ذھن بسياري از جوانان موج مي زد.ايا زمان سنگر بندي خيابان ھا فرانرسيده است؟
پس از دقايقي مقاومت دوباره توده مردم بر اثر شدت وحشيگري نيرو ھاي سركوب پراكنده شدند تا بار ديگر در خيابان ھا و كوچـه ھـاي
اطراف ھمديگر را بيابند از ان پس جنگ و گريز به ھر كوي و برزني كشيده شد و صداي شعارھاي راديكال مردم از ھر جايي به گوش مي
رسيد.
تظاھرات  13ابان نقطه عطفي در مبارزه انقالبي مردم ايران عليه حكومت ديكتاتوري جمھوري اسالمي بود.در اين روز راديكال ترين شـعار
ھا توفنده از سوي مردم سر داده شد و جلوه ھايي از سنگر بندي خياباني كه نويد روز ھاي سرنوشت ساز انقالب را مي داد در مبارزات
مردمي اشكار شد .بي گمان جنبش به مرحله برگشت ناپذيري رسيده است نه فقط به اين دليل كه ھر بـار كـه بـه نظـر مـي رسـد كـه
خاموش شده است توفنده تر از بار قبل خود را اشكار مي كند ،و نه فقط به اين دليل كه با عمق و دامنه گسترده خود شكاف عظيمي را
در طبقه حاكم ايجاد كرده است.بلكه بيشتر به اين دليل كه ھر روز بيشتر از روز قبل نيروي سرنوشت ساز طبقه كارگر را به صفوف خـود
جذب مي كند.اعتراضات رو به رشد طبقه كارگر از اھواز گرفته تا سنندج و از شوش گرفته تا تھران وقـتي كـه در متـن بحـران سـاختاري
سرمايه داري ايران قرار داده شود معناي قابل دركي خواھد يافت.در متن بحران ساختاري نظام سرمايه داري ايـران و بـر بـستر مبـارزات
انقالبي كارگران،زنان و جوانان ايراني شرايط ھر لحظه به سوي تعييـن تكليـف نھـايي بـا ديكتـاتوري سـرمايه داري پيـش مـي رود.امـا
سرنوشت جنبشي كه اغاز شده است عميقا به اگاھي از اين واقعيت بستگي دارد كـه سرنوشـت دموكراسـي در ايـران در نھايـت بـه
سرنوشت مبارزه طبقاتي پرولتاريا عليه كليت نظام سرمايه داري گره خورده است.طبقه كارگر اگر بـا پـرچم مـستقل طبقـاتي خـود وارد
مبارزه عليه كليت نظام جمھوري اسالمي شود و پرچم راه حل كارگري را در مقابل راه حل ھاي ارتجاعي ديگر طبقات بلند كند،انگاه مي
توان اميدوار بود كه سرانجام جنبش كنوني نه به شكل ديگري از ديكتاتوري طبقاتي بلكه به ازادي،برابري و رفاه بـراي تـوده ستمكـشان
جامعه ايران يعني كارگران،زنان،جوانان و مليت ھاي تحت ستم بينجامد.

ﭘﻴﺎم ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻧﺪاي ﺳﺮخ :ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي از  13آﺑﺎن و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي  16آذر
 13آبان را پشت سر گذاشتيم .مھمترﯾن دستاورد اﯾن نبرد استمرار روند جداﯾی مبارزات مردم از رھـبری اصـالح طلـب بـود .بـا تبليغـاتِ
فشرده ای که اصالح طلبان عليه روند رادﯾکاليزه شدن خواسـته ھـا و شـعارھای مردمـی و شـيوه ی مبـارزات خيابـانی بـا سـرکوبگران
حکومتی به راه انداخته بودند ،اقدامات مردمی در تظاھرات  13آبان را به نوعی دھن کجی به آنھا می توان تعبير کرد .تمامی گروه ھـای
مردمی ،باشعارھای مختلف ،اما ﯾکپارچه ،عبور از حکومت دﯾکتاتوری جمھـوری اسـالمی را مطـرح مـی کردنـد .اﯾـن خواسـته در قالـب
شعارھاﯾی چون »مرگ بر دﯾکتاتور«» ،مرگ بر خامنه ای«» ،مرگ بر اﯾن دولت مردم فرﯾب«» ،استقالل،آزادی ،جمھوری اﯾرانی«» ،مرگ
بر اصل والﯾت فقيه« و باالخره »مرگ بر جمھوری اسالمی« اعالم شد .ھمچنين ،برخورد مردم با نيروھای سرکوبگر نيز بسيار قاطعانه تر
از آن بود که بتوان در چھارچوب تاکتيک »عدم خشونت« )بخوانيد »تسليم مطلق«( اصالح طلبان گنجاند.
با اﯾن اقدام ،مردم مبارز ما ھر گونه امکان سازش جناح ھای حکومتی از طرﯾق سوء استفاده از مبارزات مردمی را غـير ممکـن سـاختند.
چرا که به حکومتيان نشان دادند که رھنمودھای رھبران اصالح طلب دارای ھيچ نفوذی در اﯾشان نيست .بنابراﯾن ،سازش کودتاچيـان و
اصالح طلبان نمی تواند بر مبنایِ به سکوت و سکون کشاندن مبارزات انقالبی مردم باشد .اﯾنک جناح اصالح طلب دو راه در مقابـل خـود
دارد .ﯾا باﯾد بدون قيد و شرط تسليم نيروھای کودتاچی شود .و ﯾا ،به دنبال راه انقالبی مردم روانه شده و ھر چه بيشتر از جناح ھـای
دﯾگر حکومتی فاصله بگيرد .البته ،گذار اصالح طلبان بدﯾنصورت سياه و سفيد نخواھد بود و ھر دو تماﯾل را در درون خـود نـشان خواھنـد
داد .به احتمال بسيار قوی ،جناح ھای نزدﯾکتر به ھيئت حاکمه تسليم قدرت خواھند شد و جناحی ھم مجبور بـه پـيروی از راه انقـالب
مردمی می گردد .اما ،بازھم در ذھن خود سازش با جناح حاکم را می طلبد .بنابراﯾن ،ھمچنان سعی خواھد کرد که جنبش انقالبی را
به راھکارھای سازشکارانه تشوﯾق کند .ﯾکی از اقداماتی که امکان دارد اﯾشان به آن دست بزنند ،محدود کردن تظـاھرات آتـی مـردم در
روز  16آذر ،روز دانشجو ،به دانشجوﯾان و دانشگاھيان می باشد .ما از ھم اکنون باﯾد تبليغات گسترده ای را در جھتِ ارتقاء اعتراضات 16
آذر از ﯾک مراسم صرفاً دانشجوﯾی به روز دﯾگری در مبارزات سراسری مردم آغاز کنيم.

ﺻﻔﺤﻪ 5

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب

ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻴﺴﺘﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه 88

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ  16آذر ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
در ھمين چند روزی که از  13آبان می گذرد ،نيروھای مبارز مردمی آغاز به جمعبندی از آن نمودند .ﯾکی از مسائل مھمی که اﯾنـک بيـن
مبارزان مطرح است در مورد اتخاذ تاکتيک صحيح مبارزات خيابانی است .اﯾشان از خود سوأل می کنند که آﯾا تمرکز مبارزات به مناطقـی
محدود و از قبل اعالم شده کار عاقالنه ای است؟ مسلماً ھمانطور که تا کنون دﯾـده اﯾـم اتخـاذ چنيـن تـاکتيکی امکـان تـدارک و تمرکـز
نيروھای سرکوبگر حکومت دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی را بيشتر خواھد کرد .دﯾده اﯾم که اﯾشان با شناخت از راه ھای مبـارزاتی مـانور
ھای ضد شورش را در ميان آکسيون ھا برگزار می کنند و نيروھای خود را نسبت به ابتکارات مردم آگاه کرده و چگونگی خنثی کردن آن را
آموزش می دھند .ما باﯾد اعتراف کنيم که سازماندھی مرکزی نيروھای سرکوبگر به مراتب از ما بيشتر است و در چنين رو در روﯾـی ای
آنھا دست باال را خواھند داشت .اگر بخواھيم از ھمين اآلن چگونگی صف آراﯾی نيروھای سرکوبگر و مردمی را در روز  16آذر پيش بينـی
کنيم ،خواھيم دﯾد که با اتخاذ تاکتيک ھميشگی ،مردم ساعت و محل تمرکز و ھمچنين مسيرھا را اعالم خواھند کرد .نيروھای سرکوبگر
ھم دانشگاه ھای اصلی را محاصره کرده و در خروج جمعی دانشجوﯾان موانع سختی اﯾجاد خواھد نمود .طبق معمول اتوبوس ھـا را بـه
ميان خيابان آوره تا از اتصال صف ھای دانشجوﯾی با مردم حامی اﯾشان جلوگيری کند .بدﯾن ترتيب می تواند با گروه ھای چند ھزار نفری
و پراکنده مردم برخورد کرده و از شکلگيری جمعيّت ھای غير قابل کنترل جلوگيری کند .دﯾدﯾم که اﯾن کـار را در روز  13آبـان بـا موفقيّـت
انجام داد و به رغم حضور ميليونی مردم در خيابان ھا ،آنھا نتوانستند صف ھای خود را به مرتبط نموده و انسجام دھند.
ما در پيام ھای ماه ھای تير و مرداد خود نسبت به اھميت تعيين تاکتيک ھا صحبت کردﯾم .اما در آن زمان ھنوز بسياری از مبارزان در
توھم مردمی بودن اصالح طلبان به سر می بردند و شاﯾد آماده گوش کردن به حرف حساب را نداشتند .بنابراﯾن برای دگر بار در اﯾن پيام
سعی می کنيم تا نکاتی را در مورد »تاکتيک« ھای عملی مبارزات خيابانی تکرار کنيم:مھمترﯾن نکته در تعيين تاکتيک ،ھمگونی آن با
استراتژی )ھدف دراز مدت تر( است .مثال ً اگر ھدف ما مانند اصالح طلبان وادار نمودن ھيئت حاکمه جمھوری اسالمی به دادن امتيازات
محدودی به گروه خودمان بود ،مسلماً مردم را تشوﯾق می کردﯾم که ھر روز ،بصورت فشرده و متمرکز در مناطق حساس حکومتی جمع
شوند و با نيروھای سرکوبگر درگير شوند .چنين تاکتيکی حداکثر فشار را بر روی ھيئت حاکمه می آورد تا برای حفظ دﯾکتاتوری خود
حاضر به عقب نشينی محدودی در مقابل »خودی ھا« بشوند تا از فروپاشی نظام شان و استقرار حکومت مردمی )دمکراسی( پرھيز
نماﯾند.اما ،اﯾن تاکتيک به درد نيروھای مردمی نمی خورد .ھمانطور که دﯾدﯾم قرﯾب به دو ماه رھبران اصالح طلب ھر روز ما را به چنان
نقاطی ،مثل مقابل مجلس ،دفتر رﯾاست جمھوری ،ﯾا بازار و  ...می فرستادند ،اما چيزی عاﯾد مردم نکرد و نه تنھا به دمکراسی
نيانجاميد ،بلکه نيروھا را فرسوده نمود و ميدان ھا را خالی کرد.استقرار دمکراسی ،خواستِ محدودی نيست که ﯾک ھيئت حاکمه
دﯾکتاتور بتواند به آن عقب نشينی کند .دمکراسی ﯾک نظام سياسی و حقوقی است که با تمرکز قدرت به دست چند گروه مافياﯾی
خواناﯾی ندارد .بنابراﯾن اگر بخواھيم چنين نظامی را در جامعه یِ خود مستقر سازﯾم باﯾد آن را جاﯾگزﯾن حکومت کنونی کنيم .اما ،از ھم
پاشيدن سازماندھی حکومت مسلح و قدرتمندی که تمام امکاناتِ مملکتی را در دست دارد ،به اﯾن سادگی نيست که بتوانيم در کوتاه
مدت به آن دسترسی پيدا کنيم .پس ،استقرار دمکراسی ھدفی نسبتاً دراز مدت است.نکته بعدی اﯾن واقعيّت است که حکومت کنونی
تداوم حکومت ھای استبدادی قبل از مشروطه و دﯾکتاتوری پس از آن می باشد .مھم نيست که آنھا سلطنتی بودند و اﯾن ﯾکی
جمھوری است .مھم اﯾنست که چنين تمرکز و سازماندھی حکومتی رﯾشه ھای صدھا ساله دارد .رﯾشه ھای چنين حکومتی نه تنھا در
سازمان ھا و ادارات و نيروھای سرکوبگرش ،بلکه حتی در سنّت ھا و فرھنگ مردم ما گسترده شده است .بنابراﯾن ،ما باﯾد تاکتيک
ھاﯾی را اتخاذ کنيم که در مقطعی تمامی مردم اﯾن جامعه را در مبارزه درگير کند .به دو علت :اول اﯾنکه ،درگيری اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق
مردم در درگيری ھای انقالبی و خيابانی ،تجربه ی مستقيمی را در اختيارشان می گذارد که تنھا از آن طرﯾق قادر خواھند بود به
پوسيدگی و فرسودگی نھادھای سنتی و فرھنگ ھای اجتماعی نھفته در طرز تفکر و زندگی خود آگاه گردند و نفس خود را از اﯾن زباله
ھای تارﯾخی پاالﯾش دھند.و دوم اﯾنکه ،اصوال ً نظام سياسی و حقوقی دمکراسی بر مبنایِ سازماندھی اجتماعی و مردمی ای بنا می
گردد که تمامی جمعيّت جامعه در انجمن ھا و سازمان ھا و احزاب متشکل باشند .حکومت مردمی )دمکراسی( نياز به قدرت سياسی
مردمی دارد .و اعمال چنين قدرتی تنھا از طرﯾق مردمان متشکل امکانپذﯾر است .پس ،اتخاذ تاکتيک ما باﯾد اﯾن نکات را در نظر داشته
باشد .در غير اﯾنصورت ممکن است که ما در نبردی از ميدان پيروز بيرون بياﯾيم ،اما مسلماً جنگ برای دمکراسی را نخواھيم برد .با در
نظر گرفتن نکات باال ،ﯾعنی دراز مدت بودن ھدف و نياز به درگير سازی اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق مردم ،پيشنھاد ما به قرار زﯾر است:الف-
»پس برای استقرار »دمکراسی« در اﯾران فردا ،ما باﯾد با اقدامات انقالبی خود ،به انھدام و انحالل نھادھای حکومتی ،و تشکيل دوباره ی
نھادھای مردمی و مستقل از حکومت ھا بپردازﯾم و جاﯾگزﯾن نھادھای حکومتی کنيم .ﯾکی از ابتداﯾی ترﯾن و مھمترﯾن نھادھای مردمی
که ھم استفاده ی بالفاصله در پيشبرد مبارزات مردمی دارد و ھم در درازمدت ،تضمين کننده ی قدرت مردمی است ،انجمن ھا و ﯾا
کميته ھای محلی است .اولين خصوصيّت اﯾن انجمن ھا اﯾنست که بالقوه می تواند تمامی اھالی محل را متشکل کرده و اﯾشان را متحد
و منسجم نماﯾند .البته اﯾن انجمن ھا نيز ،چون ھر نھاد اجتماعی دﯾگری ،باﯾد آجر به آجر ساخته شوند و در ھمان روز اول ،کامل زاده
نمی شوند .اﯾن انجمن ھا در طی مبارزات مردمی ،معموال ً توسط آندسته از اھالی محل نطفه می بندند که »ﯾار خيابانی« ﯾکدﯾگر شده
اند .به اﯾن شکل که با ھم تصميم می گيرند که به کدام فراخوان جواب مثبت بدھند ،و برای اعتراض به کدام منطقه شھر بروند ،چه
وساﯾلی را با خود ببرند .و احياناً تقسيم کاری بصورت طبيعی بين شان بوجود می آﯾد .آنھائيکه به کامپيوتر و اﯾنترنت دسترسی دارند،
اعالميه ھا و نامه ھا و اخبار را به گروه منتقل می کنند .آنھاﯾيکه ماھواره دارند ،خبرھای ماھواره را به دﯾگران می رسانند .ﯾکی ميخ
ميخرد ،دﯾگری آب خوردن می آورد و آن ﯾکی سرکه و ماسک و…
اما ،نباﯾد فراموش کرد که اﯾن ترکيب ،شکل نطفه ای نھاد محلی مردمی است .ما باﯾد با حفاظت و حراست از اﯾن نطفه ،قدم بقدم آن را
به سن و سال بلوغ و قد و قامت کاملش برسانيم .اﯾن انجمن ھا در شکل کامل خود ،در بر گيرنده ی کليه ی اھالی بالغ محل است که
با ھمرأﯾی و ھمراھی ﯾکدﯾگر مسائل و مشکالت محل را بررسی کرده و برای حل آن تصميم گيری می کنند .از آنجائيکه تمام مردم ،به
ھر حال در منطقه ای زندگی می کنند ،از طرﯾق انجمن ھای محلی تمام اھالی ﯾک مملکت متشکل شده و در تعيين سرنوشت خوﯾش
دخالت مستقيم خواھند کرد .ھمانطور که در طول انقالب پيشين کردند .ﯾعنی ،تا قبل از آنکه نيروھای ارتجاعی ،مردم را از طرﯾق مذھب
خواب کرده و کميته ھای محلی را به زﯾر فرمان مسجد محل ببرند .به ھمين دليل است که اﯾن انجمن ھا ،بنيادی ترﯾن و واجب ترﯾن نھاد
مردمی ھستند که با تشکيل آن ،قدرت مردم به حدی می رسد که آزادی ھای دمکراتيک و فردی خود را تضمين کرده و مردم را برای
مقابله با ھر تھاجمی به حقوق شان تواناتر می سازد.به ھمين دليل ھم ھست که عوامل حکومتی و سازشکاران از تشکيل و توسعه
ی انجمن ھای محلّی می ترسند و سعی می کنند با کم اھميّت نشان دادن اﯾن تشکلھا مردم را نسبت به اھميّت تشکيل شان خواب
محالت نازی آباد و جوانمرد و شھر ری دﯾدﯾم که چگونه از طرﯾق
کنند .در ھمين تظاھرات ھای  ١٢مرداد و تجربه مبارزه جوانان و اھالی
ّ
ھمکاری اھالی محل می توان بر نيروھای حکومتی چيره شد و کمترﯾن ھزﯾنه ھا را پرداخت .تا اآلن حتی گزارش ﯾک دستگيری ھم از آن
محالت نداشته اﯾم.
ّ
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پس اﯾجاد ارتباط محلی و توسعه ی آن بسيار مھم است .در اولين پيام خود مزاﯾای پيشبرد مبارزات محلی را گوشزد کردﯾم و نشان دادﯾم
که چگونه در محله ميدان توحيد و ستارخان در  ١٨تير ماه ،ھمه ی اھالی محل در مبارزات شرکت کردند و تمامی کوچه ھا سنگربندی
شد و مانند محله ھای نامبرده در باال پليس جرأت ورود به کوچه ھا را نداشت و اھالی آن ھر کاری که خواستند کردند و ھر شعاری که
خواستند دادند ،بدون اﯾنکه بازداشتی ای داشته باشند .اما ،نقش اﯾن روابط محلی و تشکيل انجمن ھای محلی برای استقرار
دمکراسی ھم مھم است .ﯾعنی ما در اقدامات انقالبی خود و پيشبرد مبارزاتمان عليه دﯾکتاتوری و والﯾت فقيه ،ھم در حال نابود کردن
ساختار و نظم جمھوری اسالمی ھستيم و ھم در حال ساختمان نظام و ساختار دمکراتيک می باشيم)پيام ششم 15 ،مرداد (1388ب -
»ھمانطور که گفتيم ،تظاھرات ھای صبحگاھی در مناطق حساس حکومتی در شراﯾط حاضر که قشر وسيعی از مردم ھنوز به مبارزات
نپيوسته اند ،به درد استقرار دمکراسی نمی خورد .بلکه تنھا به درد اصالح طلبانی ميخورد که می خواھند با فشار بر نقاط حساس
حکومتی آن را وادار به برداشتن ﯾک قدم به عقب کنند .در صورتيکه استقرار دمکراسی نياز دارد تا کليه ابزار و آالت دﯾکتاتوری محو گردد و
به جای آن نھادھا و بناھای ﯾک نظم نوﯾن احداث شود .به ھمين جھت است که نيروھای مردمی و خواھان دمکراسی باﯾد مبارزه را
طوالنی مدت تر در نظر بگيرند و گول حرف ھای اصالح طلبان را که ميگوﯾند »با تعطيلی بازار ھمه چيز تمام است« و ﯾا »با استعفای
احمدی نژاد مبارزه به اھدافش می رسد« را نخورند .ما برای استقرار دمکراسی نياز به درگيری تمامی جمعيت اﯾران در ساختمان نظام
سياسی و حقوقی دمکراتيک دارﯾم .ما در پيام ششم خود توضيح دادﯾم که »دمکراسی« چيست و چگونه حاصل می شود .ما باﯾد
نھادھای مردمی ،از قبيل »انجمن ھای محلی«» ،انجمن ھای صنفی«» ،احزاب سياسی« و نھادھای دمکراتيک حماﯾت از حقوق
کودکان ،برابری زنان ،و مذاھب و اقوام و … را بنا کرده و با تشکل دھی و سازمان ﯾافتگی خود و کل جامعه در اﯾن نھادھا ،قدرت سياسی
مردم را فزونی داده و »قدرت سياسی و اجتماعی« را به منشاء آن ،ﯾعنی مردم ،برگردانيم .ھمانطور که گفتيم ،در چنين زمانيکه مبارزه با
دﯾکتاتوری ،جوّ و شراﯾط ھمگراﯾی را در ميان ما بوجود آورده باﯾد از آن استفاده کرد و خود و دﯾگران را تشوﯾق به سازماندھی و اﯾجاد چنين
نھادھاﯾی نمود .چنين شراﯾط ھمگراﯾی ای اﯾنک پس از گذشت  ٣٠سال ،دوباره ظاھر گشته است و اگر از اﯾن موقعيّت استفاده نکنيم،
معلوم نيست چند دھه یِ دﯾگر را باﯾد زﯾر تحمل استبداد و دﯾکتاتوری بگذرانيم .ما در پيام ھای خود در مورد ﯾک ﯾک اﯾن نھادھا صحبت
کرده و پس از توضيح ساختار و جای مشخص اﯾشان در نظام دمکراتيک ،راه ھاﯾی را برای چگونگی اﯾجادشان پيشنھاد خواھيم کرد .اما
در پيام گذشته توضيحی در مورد »انجمن ھای محلی« و ساختار اﯾشان دادﯾم که اﯾنک پيشنھاد مشخصی را خدمتتان عرضه می کنيم.
اﯾنک در محله ھا مردم در دو سطح از مبارزه فعال شده اند .اول» ،ﯾاران خيابانی« که باھم تصميم می گيرند که در کدام منطقه و ساعت
جمع شوند و ھمانطور که گفتيم تقسيم کار کوچکی ھم بين خود می کنند .دوم ،ھمساﯾه ھاﯾی ھستند که در اﯾن مبارزات ،ھنوز
پاﯾشان به خيابان باز نشده است ،اما ھر شب بر روی پشت بام ھای خود آمده و در »شعارھای شبانه« شرکت می کنند .تفاوت «ﯾاران
خيابانی« با اﯾن عده در اﯾنست که دسته اول به قدرت مردم و ضعف حکومت آگاه شده اند و دﯾگر ترسی از روﯾاروﯾی با نيروھای سرکوبگر
ندارند .اما ،دسته دوم ھنوز در توھم قدرت حکومتی و ضعف مردمی گرفتارند .برای تغيير چنين شراﯾط ذھنی و شکستن اﯾن توھم،
وظيفه »ﯾاران خيابانی« است که قدم به جلو گذاشته و ھنگاميکه دسته دوم در شعار دادن با اﯾشان ھمراه می شوند ،ھر شب برای
ساعتی به کوچه و خيابان آمده و با پياده روی در محل مردم را تشوﯾق به ھمراھی کنند .چنين اقدامی ممکن است در آغاز چند نفره
باشد ،اما رفته رفته دﯾگران نيز به خود جذب کرده و آنھا را آماده می سازد تا ھنگام فراخوان سراسری ،با »ﯾاران خيابانی« به خيابان ھا
بياﯾند.
فعاليت تبليغی :البته اﯾن بخودی خود کافی نيست ،بلکه ھمراه با چنين اقدان »تھييجی« باﯾد به اقدامات »تبليغی« و آگاھگرانه نيز
پرداخت .فعاليت ساختار سازی ،اول از طرﯾق فعاليت گروه ھای کوچک ،اما پُر انرژیِ تبليغات محلی آغاز ميگردد .با انتقال اخبار بصورت
روزمره ،موضوع مبارزات مردمی ،موضوع واحدی برای گفتگوی ھمساﯾه ھا و تشرﯾک مساعی اﯾشان ميشود .با گفتگوی بيشتر و آشناﯾی
با ذھنيت ﯾکدﯾگر ،نزدﯾکی الزم بوجود ميآﯾد .دﯾوار نوﯾسی ھای شبانه در محل ،احساس مبارزه ی مشترک را در تمامی افراد محل بوجود
می آورد و قبل از اﯾنکه خود بدانيد ،موضوعی پيش پا افتاده ،اﯾشان را متحدانه در مقابل مأمورﯾن و مسئولين حکومتی قرار می دھد .اما،
از نقش آگاه گراﯾانه ی شبنامه ھا غافل نشوﯾد .ثبات آگاھی سياسی به مراتب پاﯾدارتر از احساسات جرﯾحه دار شده است .ترکيب
آگاھی و احساس ،به عمل مبارزاتی ختم می شود) «.پيام ھفتم 23 ،مرداد (1388ج -البته از گفته ھای باال نباﯾد به اﯾن نتيجه رسيد که
اعالم تظاھرات ھای سراسری برای رشد و تکامل جنبش انقالبی ارزشمند نمی باشد .بلکه بالعکس ،در روزھای تظاھرات ھای
سراسری است که مردم آموزش دﯾده در مبارزات محلی به گرد ھم آمده و شتاب رشد عمومی و توسعه مبارزات و قدرت الﯾزال خود را به
حکومتيان نشان می دھند .ھم چنين در جمع ھای ميليونی و مبارزه متحدانه قدرت مردم متحد را تجربه کرده و به آن خودآگاھی و
اعتماد به نفس الزم برای استقرار حکومت مردمی دست می ﯾابند.بنابراﯾن پيشنھاد ما برای سازماندھی چنين اعتراضات سراسری ای،
مانند روز شانزدھم آذر ،ھمانطور که در پيام دھم خود برای برگزاری مراسم روز قدس پيشنھاد کردﯾم» ،ما بدون انکار اھميت مبارزاتِ
گسترده و متمرکز برای آموزش و آماده سازی ،باﯾد نيروھایِ خود را در زمان و مکان و شيوه ھاﯾی که آمادگی شان را دارﯾم به درگيری با
حکومتيان بکشانيم.
بنابر گفته ھای باال ما معتقدﯾم که فردا ،جمعه »روز قدس« ،زمانيکه نيروھایِ حکومتی خود را در مقابل دانشگاه و خيابان و ميدان انقالب
متمرکز کرده اند ،زمان مساعدی برای تجمع و تظاھراتِ نيروھای مردمی است .اما ،نه در مکان ھا و مسيرھای اعالم شده توسط
حکومتيانِ مرتجع و اصالح طلب! ما باﯾد نيروھایِ خود را در ميادﯾنی متمرکز کنيم که به محله ھایِ مسکونی مان نزدﯾک می باشند تا
بتوانيم با حداکثر نيروی ممکن در مقابل حداقل نيرویِ سرکوبگران روبرو شوﯾم .در مورد چگونگی شکل دادن به صف ھا و … صحبتی نمی
کنيم ،چراکه در اﯾن چند ماھه مردم نشان داده اند که خود مبتکرانه تر از ھر کارشناسی توانسته اند در ميدان ھا تصميم گرفته و بصورتِ
ماھرانه اجرا کنند .اما خاطر نشان می سازﯾم که اﯾن تجمعات نباﯾد دچار توھّمات مبلغان خط مشی »عدم خشونت« باشند .ھسته ھای
»ﯾاران خيابانی« باﯾد خود را با انواع ابزار دفاعی تجھيز کنند .نباﯾد گذاشت تا سرکوبگران بدون ھيچ مقاومتی ﯾارانشان را بازداشت کرده و
سرکوب کنند .در ھر جا که سرکوبگری به جان ﯾک نفر ﯾا گروه می افتند باﯾد فوراً نفرات و گروه ھای دﯾگر با تھاجم به آنان به کمک ﯾاران
خود بپردازند و با قدرت جماعت خود ،آنان را وادار به فرار و عقب نشينی کنند.
ﯾکی از دالﯾلی که ما پيشنھاد می کنيم در ميادﯾن نزدﯾک به محله ھای مسکونی خود تجمع کنيد اﯾنستکه بيشترﯾن تلفات و بازداشت ھا
زمان پاﯾان تظاھرات ھا و متفرق شدن جمعيّت اتفاق می افتد .ھنگاميکه متوجه می شوﯾد مردم در حال خالی کردن ميدان و رفتن به
خانه ھا ھستند ،باقی ماندن در ميدان اشتباه است .بلکه باﯾد ھر چه سرﯾعتر و منظم تر ،به شکل جمعی منطقه را ترک کرده و به محله
ھای خود باز گردﯾد)«.پيام دھم 26 ،شھرﯾور  (1388با اميد به پيروزی مبارزات انقالبی مردم اﯾران
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﻧﺎن ،ﻣﺴﻜﻦ ،آزادي – ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮراﻳﻲ
ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان 18 ،آﺑﺎن ﻣﺎه 1388
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ در  13آﺑﺎن
بسياری از شھرستان ھا ھمراه با مردم تھران به اعتراض عليه حکومت دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی پرداختند .باﯾد توجه داشت که با شراﯾط شھرستان
ھا و اﯾنکه شناساﯾی افراد بسھولت انجام می پذﯾرد بسيار مشکل است و نياز به شجاعتی مضاعف دارد .در شھرستان ھاﯾی که مردم حضور وسيعی
نداشتند ،بار مبارزه به دوش دانشجوﯾان بوده است .اخبار زﯾر عمدتاً توسط آژانس اﯾران خبر مخابره گشته است که رفقای ندانيوز آنھا را بنا بر شھرھا و
ساعات مخابرخ تنظيم نموده اند.
ﺗﺒﺮﻳﺰ
ساعت 1100صبح دانشجويان دانشگاه تبريز تجمع اعتراضي خود را ھمراه و ھمقدم با ساير شھرھاي ميھن در روز  13آبان آغاز كردند ,ھم اكنون گارد
ويژه و نيروي انتظامي در حال سر كوب دانشجويان در جلو دانشگاه تبريز ھستند .دانشجويان مقاومت ميكنند.
روز چھارشنبه در تبريز در حوالي ساعت  11:15تجمعات مردمي شکل گرفت و مردم در کنار يکديگر با شعار ﷲ اکبر گرد آمدند ,در ھمان دقايق اول تجمع
,نيروھاي لباس شخصي به سرعت به مردم حمله کردند و بسياري از مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند  ,آنھا دركمال ناجوانمردي به زنان و دختران
وحشيانه حمله ميكردندوھيچ مرزي را درسركوب به رسميت نميشناختند .
درگيريھا با نيروھاي لباس شخصي به شدت ادامه داشت  .بعد از گذشت حدود نيم ساعت از اين درگيري ھا ,نيروھاي يگان ويژه پليس به کمک
نيروھاي لباس شخصي آمده و مردم را دستگير و مورد ضرب و شتم قرار دادند .شدت استفاده از گاز فلفل به گونه اي بود که در تمام خيابان ھاي اطراف
منتھي به فلکه دانشگاه نفس کشيدن به سختي ممکن بود .
دانشجويان نيز قصد پيوستن به مردم را داشتند كه عمال ً با توجه به بسته شدن دربھاي دانشگاه نتواستند از آن خارج شوند و عده اي از دانشجويان که
بيرون از دانشگاه بودند به شدت مجروح شدند .
دانشگاه تبريز در محاصره نيروھاي امنيتي قرار داشت و شعارھاي ﷲ اکبر و مرگ بر ديکتاتور از داخل دانشگاه به گوش ميرسيد .
بنا به خبرھاي دريافتي اکثر بازداشت شدگان به کالنتري  11تبريز واقع در نزديکي محل تجمع منتقل شدند.
تبريز ساعت :1400شمارنيروھاي سركوبگر در تبريز غير قابل بيان است  ,به جرات ميتوان گفت كه امروز براي ھر يك نفر  10مزدور لباس شخصي از
سوي نظام سركوبگر تخصيص داده شده است  .چند پسر  17 , 16ساله بسيجي سالح شليک اشک آور دارند ,جمعيت زيادي ازمردم در آبرسان تجمع
كرده اند ,تجمع كنندگان از ساعت  11:19دقيقه شعار ھاي ضد نظام را سردادند .
تظاھرات تا در ورودي ھتل تبريز ھم ادامه داشت که با تنگ شدن پياده رو  ،مامورين و بسيجي ھا مانند مور و ملخ بين مردم آمدند .
يک خانم تقريبا  30 - 28ساله با يک لباس شخصي شديدا درگير شد و بقيه بسيجي ھا به طرز وحشيانه اي به سمت وي حمله کرده و وي را به سمت
حياط ھتل ھل دادند .
افرادي که مشغول به عکس برداري و فيلم برداري از چھره ھا بودند) لباس شخصي ھا )  ،به ده ھا نفر ميرسيد .
در چند ثانيه  ،تمام خيابان پر از موتور سوار ،اتومبيل ھاي يگان ويژه و مامورين انتظامي شد .
يك نفر قصد کمک به دوست ديگرش را داشت كه توسط بسيجي ھا دستگير شد و مستقيما به سمت چشمانش اسپري فلفل زدند  .تا جايي که
صداي فرياد آن جوان تا صد ھا متر ھم به گوش ميرسيد .
بالفاصله ،نيروھاي لباس شخصي با ھجوم به سمت مردم و مخالفين و معترضين  ،نزديک به  8نفر از جمعيت را به زور باتوم و لگد و اسپري  ،داخل حياط
ھتل بردند و در ھاي ورودي را بستند وضعيت جسماني آن خانم  ،و دو نفر از آقايان بشدت وخيم بود .
اﺻﻔﻬﺎن
بيش از  1000نفر در چھارباغ اصفھان تجمع كرده و شعار مرگ بر ديكتاتور ميدھند  ,نيروي انتظامي با باطوم به جمعيت حمله كرده و به سر و روي مردم
ميزند  .جمعيت متفرق شدند  .در حال حاضر نيروي انتظامي اين منطقه را گرفته است و تقريبا ما به ازاء ھر يك نفر يك نيروي انتظامي است.
اصفھان ساعت  : 1140دراين ساعت مجددا تظاھرات در چھارباغ شكل گرفت  ,مردم حدود 2-3ھزار نفر ھستند كه شعار ميدھند :مرگ بر ديكتاتور ,
نيروي سركوبگر انتظامي ھم در اين منطقه زياد است و با باطوم مردم را مورد ضرب وشتم قرار ميدھد تا مانع برگزاري تظاھرات گردد اما مردم عزم جزم
كرده اند كه مقاومت كنند ,مردم ھم به مقابله برخاسته اند  .خيابانھاي منتھي به دانشگاه اصفھان وساير خيابانھا بسته شد ه كه تجمعات مردم به ھم
وصل نشود.
اصفھان سي و سه پل ساعت : 1430ھم اكنون در سي و سه پل جمعيت زيادي ازمردم معترض به سمت دروازه شيراز حرکت ميكنند ,نيروھاي
سركوبگر تالش ميكنند آنھا رامتفرق كنند .امروز مردم اصفھان شديدا مورد ضرب وشتم نيروھاي انتظامي قرار گرفتند وادامه تظاھرات آنھا تحسين برانگيز
است.
درشاھين شھر اصفھان درگيريھاي پراكنده در پل فردوسي ميان مردم ونيروھاي سركوبگر به وقوع پيوست  .تعدادي دستگير شدند  .نيروھاي انتظامي با
باتون و  ...بر سر و روي مردم ميزدند .وبه شدت مردم رامجروح ميكردند.
روزچھارشنبه در اصفھان مزدوران سركوبگر با قساوت تمام با باتونھاي آھني و پالستيكي بر سر و صورت وكم مردم ميزدند  .عده زيادي را دستگير كرده و
به كالنتري سيد علي خان بردند  .نيروھاي سركوبگر تمامي كساني كه با موبايل در حال عكاسي و فيلمبرداري بودند را بالفاصله دستگير كردند .از
سرنوشت دستگير شدگان اطالعي دردست نيست.
ﺷﻴﺮاز
شيراز ساعت  :930درشاھچراغ ھزاران نفرجمع شده وشعار مرگ برديكتاتور مي دھند .بين نيروھاي انتظامي ومردم درگيري شده است و ميخواھند
يكي از زنان آزاده را دستگير كنند اما جوانان غيرتمند مانع ميشوند .
ميدان علم شلوغ شده است  .در فلكه ستاد جمعيت زيادي جمع شده است و مردم شعارعليه دولت ميدھند.
در ساعت  11صبح روز چھارشنبه در حالی که مراسم حکومتی روز  13ابان در شاھچراغ تحت تدابير شدﯾد امنيتی به پاﯾان رسيده بود درميدان نمازی و
الم شيراز حضور بسيار پررنگ نيروھای امنيتی پليس و لباس شخصی ھا دﯾده می شد که با تجمع مردم در ميدان الم و دانشجوﯾان در ميدان پردﯾس
ادامه ﯾافت که ناگھان جمعيت مورد ھجوم بسيار گسترده بيش از  50موتورسوار نقاب دار قرار گرفت .بدليل کوتاھی مسير و فاصله بين اﯾن دو ميدان
مردم از ھر دو طرف در محاصره قرار گرفتند که در اثرآن اقدام به فرار کردند .
حضور لباس شخصی ھا که اقدام به تھيه فيلم و عکس از مردم می کردند بسيار مشھود بود .در ھمين حال تعدادی از دانشجوﯾانی که پالکاردھای
دست سازی به ھمراه داشتند سرﯾعا دستگير شدند که ھمين امر و مقاومت مردم ,درگيری را تشدﯾد کرد .شعار ھای دانشجوﯾان موجب شليک ھواﯾی
و ضرب و شتم آنان گردﯾد که در اﯾن ميان بيش از  20نفر دستگير شدند که ھمه توسط نيروھای ضد شورش و پليس بود و لباس شخصی ھا فقط فيلم
می گرفتند و تھدﯾد به اسپری و گاز اشک اور می کردند .در اثر حمله ضد شورش به ﯾک دانشجو که مشخص نشد به چه دليل و با چه وسيله ای بود
پيراھن وی پاره و غرق در خون شد که وی توانست از دست ماموران بگرﯾزد .اما ﯾک زخمی دﯾگر را که با سر و صورت خونين افتاده بود مردم قصد نجات
داشتند که با موتور پليس نقاب دار ضد شورش از محل دور شد .ھم اكنون اﯾنترنت جيميل ﯾاھو و ھات ميل ھمگی فيلتر ھستند وامكان اطالع رساني را
ازمردم گرفته اند.
ساعت 1600الي  1700در ميدان دانشجو و پارامونت تعداد جماعت تظاھرات كننده خيلي زياد بود  .در شاھچراغ ھم تجمع بود  .ابتدا مردم طبق قرار به
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فلکه علم شيراز رفتند که با توجه به حجم گسترده ماموران سركوبگر به سمت فلکه دانشجو شيراز رفتند .درآنجا درگيري شد .پليس ھا يك دختر را به
طور خيلي وحشيانه اي كتك زدند.
ﻣﺸﻬﺪ
درمشھد نيز تظاھرات عظيم  13ابان دراعتراض به دولت كودتا شروع شده است  ,ھم اكنون فلكه آب و خيابان خسروي شلوغ است و راھپيمايي شروع
شده است.
مشھد دانشگاه فردوسي ساعت  :1400نزديك فلكه پارك خيلي شلوغ شده است  ,صداي تيراندازي از دانشگاه فردوسي ميآيد  .مردم نگران
دانشجويان ھستند  .نزديك  500نفر در دانشگاه آزاد تجمع كردند .ھمه شعار ميدادند مرگ بر ديكتاتور  ,ما ھمه با ھم ھستيم ملت بي شكستيم .
دراين تجمع تعدادي را دستگير كردند وباخودشان بردند  .تا كنون ازسرنوشت آنھا اطالعي نداريم .از ساعت12ظھر ھيچ كس بدون كارت دانشجويي اجازه
ورود به دانشگاه را نداشت .حركت دانشجويان از دانشكده فني مھندسي شروع شد .سپس با گذشتن از دانشكده رياضي واقتصاد دانشجويان در
جلوي سازمان مركزي شعار ھاي ضد حكومتي دادند .در دانشكده دندانپزشكي يك سري درگيريھاي پراكنده جزيي بين دانشجويان ونيروھاي حراست
پيش آمد .حضور لباس شخصي ھا و نيروھاي امنيتي در صحنه زياد بود .جلوي دانشكده دندانپزشكي مردم ازبيرون دانشجويان را ھمراھي ميكردند ولي
نيروھاي انتظامي آنھارا متفرق ميكردند .حوالي ساعت  1330يكسري نفرات دانشجونما بعضاً با لباس و اوركت نظامي كه با اتوبوس به دانشگاه آورده
شده و سازماندھي شده بودند قصد ايجاد درگيري داشتند كه با تھاجم دانشجويان وادار به عقب نشيني شدند .
نيروھاي بسيجي خارج دانشگاه دانشجويان را تشويق ميكردند كه ازدانشگاه بيرون رفته و با بسيج درگير شوند.
نكته قابل توجه اينكه نيروي گارد ويژه ونيروي انتظامي در بيرون ازدانشگاه حضورداشتند اما دريكي ازخيابانھاي اطراف دانشگاه مخفي شده و منتظر
خروج دانشجويان بودند اما دانشجويان با ھوشياري از درگير شدن با آنھا پرھيزكردند .در دانشگاه آزاد ھم به ھمين ترتيب دانشجويان اعتراض وراھپيمايي
داشتند و تحصن كردند  .جلوي دانشكده معماري ھم درگيري پيش آمد  .درميدان  15خرداد درنزديكي حرم نيز كه محل اصلي راھپيمايي  13آبان ازطرف
دولت اعالم شده بود مردم شعارھاي ضد حكومتي سرداده و عده ايي نيز دستگير شدند.
ﻗﺰوﻳﻦ
بنا بر خبر دريافتي روز 3شنبه  12آبان دانشجوﯾان دانشگاه بين المللی قزوﯾن در تجمعی اعتراضي بار دﯾگر فضای دانشگاه را پرشور كردند .صبح 3شنبه
و در آستانه  13آبان جمعيت کثيری از دانشجوﯾان دانشگاه بين المللی قزوﯾن با تجمع در مقابل دانشکده فنی و پاﯾه اﯾن دانشگاه با فرﯾادی مشترک
ندای اعتراض خوﯾش را سردادند .دانشجوﯾان متحصن که در صحن دانشگاه حضور داشتند حماﯾت خود را از زندانيان دربند اعالم داشتند .دانشجوﯾان با
شعارھاﯾی چون "مرگ بر دﯾکتاتور"" ،مذاکرات مخفی ،ماﯾه ننگ ملی"" ،تجاوز ،شکنجه دﯾگر اثر ندارد و غيره تداوم جنبش ملي را بار دﯾگر به ھمگان
اثبات کردند .آنھا با دردست داشتن پالکاردھاﯾی که بر روی آنھا عکس زندانيان سياسی قرار داشت و با سر دادن شعارھاﯾی چون" :زندانی سياسی
آزاد باﯾد گردد" خواستار آزادی عزﯾزان دربندشان شدند .عالوه بر اﯾن  ,دانشجوﯾان با سر دادن شعارھاﯾی چون" :ما ھمه ﯾک صداﯾيم ،ھمه خون نداﯾيم"،
"دانشگاه پادگان نيست" و باال بردن عکس شھيدان ﯾاد اﯾشان را گرامی داشتند .
ھمچنين برنامه ای به بھانه ی  13آبان توسط انجمن اسالمی -از تشکل ھای حامی دولت کودتا -با حضور عليرضا افشار معاون فرھنگی و اجتماعی
وزارت کشور دولت کودتا و معاون وزارت کشور دولت پيشين در اﯾن دانشگاه برگزار شد که در اﯾن برنامه نيز دانشجوﯾان معترض حضور داشتند .در ابتدای
برنامه اﯾن تشکل با خواندن بيانيه ای سراسر توھين به دانشجويان بارھا توسط دانشجوﯾان ھو شد .ھمچنين دانشجوﯾان با در درست داشتن
پالکاردھاﯾی با عنوان ھاﯾی ھمچون زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد و مرگ بر دﯾکتاتور و  ...طی سخنان افشار به دفعات با شعار ھای خود صحبت ھای
وی را قطع کردند به طوری که وی بعد از سخنان کوتاھی با حالت قھر سالن آمفی تئاتر را ترک کرد.
رﺷﺖ
ساعت 1100:امروز حدود  200الي  300نفر در مركز رشت به سمت دانشكده علوم پايه جمع شده بودند كه نيروي انتظامي و ماموران سركوبگر به آنھا
حمله وآنھا رامتفرق كردند .مجددا جمعيت به سمت شھرداري جمع شدند وشعارھاي ضد حكومتي دادند اما ماموران سركوبگر با باتوم برقي به آنھا
حمله كرده وشديدا د ركمال بي رحمي مردم را با توم برقي ضرب وشتم كردند.
زاﻫﺪان
مردم زاھدان ھم ھمپا با مردم آزاده تھران وساير شھرھاي ميھنمان عليه دولت كودتا به پا خواسته اند  .درميدان آزادي زاھدان تعدادي ازمردم تجمع
كرده و دردستشان پالكاردھايي كه حاوي شعارھاي ضد نظام واعتراضي است دردست دارند,ھمچنين در دانشگاه سيستان دانشجويان دانشكده
شيمي حدود  300-200نفر تجمع كردند
اروﻣﻴﻪ
اروميه ساعت : 1200تعدادي از مردم و دانشجويان در فلكه خيام تجمع كردند  ,نيروھاي انتظامي باآنھا درگيرشده وبا خشونت مردم را متفرق كردند.
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
صبح امروز چھارشنبه  13آبان ,نظام سركوبگر در راستاي تالشھاي چندين ھفته گذشته براي ممانعت از برگزاري تظاھرات  13آبان در شھرھاي مختلف
ميھن  ,تعدادي ازدانش آموزان بسيجي را با لباس بسيج و چفيه به محل تجمع مقابل آموزش و پرورش برد تا تظاھرات را منحرف و جو را خراب كند كه
جمعيت مردم كرمانشاه كه براي تظاھرات  13ابان آمده بودند با شعار مرگ برديكتاتور  /مرگ بر چين /مرگ بر روسيه و خواندن سرود يار دبستاني جو
مراسم را تغيير دادندواين ترفند كثيف نظام را نقش بر آب كردند .در تمام مسير ھاي منتھي به مرکز راھپيمايي بر روي ديوار ھا شعار ھاي مرگ بر
ديکتاتور ,مرگ بر خامنه اي نوشته شده است و تالشھاي نيروھاي مزدور بسيجي كه شعارھا را خط خطي كرده بودند كه ديده نشود ھم بي نتيجه بود .
امروز ھمچنين در كرمانشاه تمام کالس ھاي دانشگاه ھا تعطيل اعالم شده بود تا از ھرگونه تجمع احتمالي جلو گيري شود .
ﻻﻫﻴﺠﺎن
الھيجان ساعت  :1300تجمع مردم از صبح از طرف دانشگاه آزاد و پيام نور الھيجان برگزار شد ,جمعيت حدود  500نفر بودند مردم عليه حكومت
ديكتاتوري شعارھاي اعتراضي داده و در خيابان شھدا و خيابان آزادگان تظاھرات كردند .تظاھرات تا ساعت  1300ادامه داشت .
اﻫﻮاز
اھوازساعت  : 1330دانشجويان دانشگاه اھواز از ساعت نه صبح تجمع نموده و به شعار دادن عليه احمدي نژاد پرداختند دانشجويان از دانشكده ھاي
مختلف دسته دسته در محيط دانشگاه به ھم مي پيوستند ولي اجازه خارج شدن از دانشگاه را به آنھا ندادند .دانشجويان ھمچنان عليه دولت
كودتاشعارميدھند .
ﺑﺮوﺟﺮد
دانشجويان دانشگاه بروجرد تجمع اعتراضي برگزار كردند .ھم اكنون اوضاع خيلي شلوغ است بسيجيھا وحشي شده اند وبه مردم حمله ميكنند.
نيروھاي مزدور اطالعاتي مستمرا دوربين به دست ازمردم فيلم و عكس مي گيرند  .اما مردم بروجرد از تظاھرات عليه حكومت مستبد كوتاه نمي آيند .
ﺧﺮم آﺑﺎد
خرم آباد ساعت : 1430در جلو مصالي خرم آباد تعدادي جمع شده و از بلند گوھھا شعار مرگ بر آمريكاپخش ميشود اما مردم معترض خرم آباد ھم جواب
ميدھند “ مرگ برروسيه  ” .جو امنيتي شھر خيلي باال و بسيج و نيروي انتظامي بيرون ريخته و مستمر كنترل مي كنند و اصال اجازه فيلم برداري
نميدھند.
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اﻳﻼم
اوضاع در ايالم شلوغ است و نيروھاي امنيتي با تيرھاي پالستيكي دانشجويان را به گلوله بستند .نيروھاي سركوبگرومزدور كساني را كه فيلم مي
گرفتند دستگير كرده و با باتوم به جان مردم افتاده اند .مامورين كوچه به كوچه و خانه به خانه دنبال جوان ھايي ھستند كه در خانه ھا پناه مي گرفتند.
ﺷﻮﺷﺘﺮ
صبح امروز دانشجويان دانشگاه آزاد شوشترتجمع اعتراضي خود دردانشگاه شروع كردند وپس از راھپيمايي در دانشگاه قصد داشتند كه تجمع
وراھپيمايي رابه بيرون از دانشگاه منتقل كنند كه با ممانعت نيروھاي انتظامي روبرو شدند  .سرانجام كاربه درگيري انجاميد ومزدوران مانع از بيرون آمدن
دانشجويان شدند .
ﺳﻴﺴﺘﺎن
امروز صبح دانشجويان در دانشكده صنايع سيستان چند بار تجمع كردند وشعار ھاي ضد حكومتي دادند  .ماموران سركوبگر كه تعدادشان زياد بود به
سمت دانشجويان حمله كرده و تعدادي از دانشجويان را دستگير كردند و با خودشان بردند.
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس
راھپيمايي امروزچھارشنبه  13آبان در بندرعباس توسط دانش آموزان و دانشجويان انجام شد واين دو قشر پيشتازان اين تظاھرات بودند ,دانشجويان با
تجمع مقابل درب دانشگاه آزاد به اعتراض خود ادامه دادند  .آنان با در دست داشتن پالكارد و سر دادن شعار به تجمع خود پايان دادند .
ﻫﻤﺪان
امروز ازساعت  1200تا ساعت  1400دانشجويان دريكي ازسالنھاي دانشكده علوم پايه دانشگاه ھمدان دست به تجمع اعتراضي زدند و به دادن
شعارعليه مقامات دولتي و اعالم خواسته ھاي خود پرداختند  .شدت اعتراض ھا و پاكوبيدنھا ي آنھا آنقدر زياد بود كه طنين آن در بيشتر كالسھاي
دانشگاه پيچيد .
ﻛﺮدﺳﺘﺎن
به رغم ھمه تدابير و فشارھاي امنيتي  ,جمعی از دانشجوﯾان دانشگاه کردستان بعدازظھر روز چھارشنبه  13آبان ماه اقدام به برگزاری تجمع در
دانشكده ادبيات و علوم انسانی اﯾن دانشگاه کردند .
در اﯾن تجمع اعتراضی حدود  200نفر از دانشجوﯾان شرکت کردند و با شعار مرگ بر استبداد و مرگ بر دﯾکتاتور مخالفت خود را نشان دادند .اﯾن تجمع
بخاطر مخالفت و مقاومت شدﯾد مسئو الن دانشگاه در محوطه دانشگاه برگزار شد و ماموران لباس شخصی و حراست آن را محاصره کرده بودند .روز
چھارشنبه مسئوالن دانشگاه با استقرار دستگاھھای وﯾژه ,شبکه تلفن ھمراه محوطه دانشگاه را تا شعاع ﯾک کيلومتری برای جلوگيری از ارتباط تلفنی و
انتقال اخبار و رخدادھا به خارج از دانشگاه قطع کرده بودند .در حاليکه تلفن ھای ثابت و ھمگانی دانشگاه نيز از چند روز قبل به بھانه اختالل قطع شده
بود .ماموران حراست با ھداﯾت لباس شخصيھا مانع از ورود افراد دﯾگر و بخصوص خبرنگاران به داخل دانشگاه می شدند و در مقابل اصرار و پافشاری
خبرنگاران نيز با آنان با شدت برخورد می کردند .الزم به ذکر است که لباس شخصيھا به شدت دانتشجوﯾان را بازرسی بدنی کرده و تلفنھای ھمراه
دارای سامانه عکس و فيلمبرداری را توقيف می کردند.
ﮔﺮﮔﺎن
در دانشگاه آزاد گرگان تجمع اعتراضي برگزار شد,چند نفر از دانشجويان مورد ضرب وشتم قرار گرفتند .دست راست يكي از دانشجويان در اين حادثه در
اثر ضربه باتوم شكسته شد.

ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺒﺎرزات در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ :ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ رﻳﺨﺘﻨﺪ
تلويزيون بي بي سي4,نوامبر ،2009شبكه جھاني بي.بي.سي ،:تظاھرات مخالفان رژيم مسالمت آميز نبود .دھھا ھزار و شايد صدھا ھزار نفر امروز به
خيابانھا ريختند .پليس ابتدا تالش كرد تا آنھا را متفرق كند ،ولي تعداد مردم آنقدر زياد بود و پليس به اتخاذ تاكتيكھاي ضد شورش و موضع مھاجم عليه
مردم مبادرت كرد .پليس از گاز اشك آور استفاده كرد ،ارتباطات تلفن ھمراه را قطع كرد و ايستگاھھاي مترو در مركز شھر را تعطيل نمود …
تصاويري كه به شبكه جھاني بي.بي.سي رسيده گستردگي اين تظاھرات را نشان ميدھد.
ﺳﻲ ان ان :ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪﺣﻜﻮﻣﺘﻰ در ﺗﻬﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
با وجود اخطارھا و ھشدارھاى دولت عليه ھرگونه برھم زدن مراسم ،ھواداران اپوزيسيون اين ھشدارھا را ناديده گرفته و به خيابانھا ريختند .منابع
سى.ان.ان در تھران مى گويند بيش از 2000نفر در يك ميدان معروف تھران تجمع كرده اند .درگيرى و دستگيرى نيز گزارش شده است .
ھزاران و ھزاران نفر از مردم ،شايد يك ميليون نفر در اين تظاھرات شركت كرده بودند .مخالفان به آتش زدن سطلھاى زباله پرداختند .پليس نيز با
خشونت به سوى مردمى كه در گوشه يى تجمع كرده بودند ،حمله كرد.
سى.ان.ان گفت تصاويرى كه ازتھران و ساير شھرھاى ايران از تظاھرات بهدست ما رسيده ھرگونه ترديدى نسبت به اين كه اپوزيسيون تحرك و حرارت
خود را از دست داده باشد ،از بين مى برد….
فاكس نيوز :امروز ,پالكاردھايي كه جوانان ايراني نصب مي كنند ديگر مرگ بر آمريكا نيست بلكه مرگ بر ديكتاتور است
4نوامبر  -2009به قلم جوديت ميلر  (Judith Miller)-بنظر مي رسد رھبري ايران در اين زمان منجمد شده است .حاكمان ايران ھنوز آمريكا را براي
بسياري از دردھاي كشور سرزنش مي كنند .ولي امروز بيشتر ايرانيان ديگر به آنھا اعتقادي ندارند .به ھمين دليل ,اين غم انگيز است كه اصالح طلبان
شجاع كشور احساس مي كنند كه به كلي توسط پرزيدنت اوباما رھا شده اند .
 33سال از ھنگاميكه  52آمريكاي براي  444روز در يك بحران گروگان گرفته شدند ,گذشته است اين بحران به بركناري يك رئيس جمھور آمريكا كمك كرد و
محاسبات سياسي آمريكا در خاورميانه را واژگون كرد و انجماد ديپلماتيك پابرجايي را بين اين دو متحد سابق آغاز كرد ….
در يك مراسم در تھران در يادبود سي امين سالگرد تسخير سفارت آمريكا ,خامنھاي آمريكا را با لفاظي قابل توجھي كه به روزھاي شكوه انقالب
اسالمي برمي گشت ,مورد حمله شديد قرار داد .او اتھام زد ,آمريكا كماكان شيطان بزرگ است كه بطور غيرقابل اعتماد و مشتاقي خواھان ديدن سقوط
ايران است ….
بنظر مي رسد خامنھاي رھبر عالي ايران اينك منجمد است .حاكمان ايران ھنوز آمريكا را براي دردھاي كشور سرزنش مي كنند ولي امروز بيشتر ايرانيان
به آنھا اعتقادي ندارند .
به گونھيي ديگر صحنه امروز انعكاس  30سال قبل است  ,ھنگاميكه افراطي ترين عناصر انقالب از تسخير سفارت و بحران گروگانگيري استفاده كردند تا
كنترل خود را بر نھادھاي كشور مستحكم كنند و دولت مدره تر بازرگان را سرنگون كنند .در آن موقع مانند االن ,پليس ضد شورش و مقامات امنيتي به
ميدانھاي عمومي سرازير شده بودند و پالكاردھاي اسالمي در خيابانھاي تھران برافراشته شده بود .
ولي امروز ,پالكاردھايي كه جوانان ايراني نصب مي كنند ديگر مرگ بر آمريكا نيست بلكه مرگ بر ديكتاتور است اشارھيي به خود آيت ﷲ و رژيم
سركوبگرش مي باشد كه ھنوز سعي مي كنند تا قدرت را با به حمله دشمنان خارجي ,واقعي و فرضي مستحكم كنند .
امروز رژيم اسالمي بيش از ھر زمان ديگر شكننده است .يك نارضايتي عظيم در درون و بر عليه اين رژيم بر سر انتخابات ساختگي وجود دارد كه پرزيدنت
محمود احمدي نژاد و خود رژيمش را بر سر قدرت نگه داشته است ….
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در حاليكه مشاورين اوباما حق دارند ,راجع به اقدام نظامي بر عليه تاسيسات اتمي ايران ھشدار دھند كه ممكن است بيشترين كمك را به تقويت يك
رژيم ناتوان انجام دھد -كه به اين رژيم ملي گرايي ايرانيھا را ھديه مي كند -كمك محتاطانه از خارج مي تواند در نتيجه آينده سياسي ايران مقداري
اختالف بوجود آورد .عالوه بر اين  ,ھيچ تناقضي بين تالش براي جلب نظر ايران براي دست كشيدن مسير تسليحات اتمي اش ابتدا از طريق گفتگوھا از
يك طرف و از طرف ديگر سخن گفتن بصورت قويتر در حمايت از ناراضياني كه براي رفرم در مخاطره فردي شديد ھستند ,وجود ندارد….
ﺧﺒﺮﮔﺰاري آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس :ﭘﻠﻴﺲ اﻳﺮان ﺑﺎ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻣﻌﺘﺮض درﮔﻴﺮ ﺷﺪ
 4نوامبر  - 2009روز چھارشنبه نيروھاي امنيتي ايران ,معترضين ضد دولتي را با باتوم و شليك گاز اشك آور مورد ضرب و شتم قرار دادند ...
ھيچ اطالعات مستقلي در مورد مجروحين و دستگيريھا وجود نداشت ,اما پرس تي وي دولتي ,گفت كه ھيچكس صدمه نديد .
تعيين ابعاد اين اعتراضات مشكل بود ,اما ظاھرا بطور قابل توجھي ,كوچكتر از صدھا ھزار نفري بود كه در ھفته ھاي بعد از انتخاب مجدد احمدي نژاد ,به
خيابانھا ريختند ...
تلفنھاي موبايل و دسترسي اينترنت بلوكه شده بود .اين ھمان تاكتيكي است كه بعد از انتخابات توسط مقامات مورد استفاده قرار گرفت ...
ابعاد كامل راھپيمايي ھاي اپوزيسيون بالفاصله روشن نبود .صدھا نفر در ميدان ھفت تير ديده شدند ,كه برخي از آنھا شعار “ مرگ بر ديكتاتور“ مي
دادند ,يا بدون سر و صدايي راھپيمايي مي كردند و انگشتان خود را بعالمت پيروزي تكان مي دادند .
وب سايتھاي اصالح طلب نيز گفتند كه مھدي كروبي ,توسط نيروھاي امنيتي مورد ضرب و شتم قرار گرفت ...غالمعلي حداد عادل ,سخنران اصلي و
يكي از قانونگذاران تندرو  ...رھبران اپوزيسيون را خطرناك براي كشور دانست و گفت ,آنھا ادعا دارند كه از آرمانھاي انقالب اسالمي حمايت مي كنند ,اما
به دشمنان ايران مدد مي رسانند...
دﻳﻠﻲ ﺗﻠﮕﺮاف :ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎ در روي ﺗﻮﻳﺘﺮ“ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻳﺮان”
4نوامبر  …-20090واژه انتخابات ايران در روي تويتر در روز  4نوامبر مجددا در صدر ليست موضوعات مورد عالقه تويتر قرار گرفت و اين در ھنگامي بود كه
ناآرامي در اين منطقه ادامه دارد .كاربران تويتر كه در ايران زندگي مي كنند گزارشات زنده درگيريھا شامل لينكھايي به عكسھاي آن در منطقه را روي
تويتر ميگذارند .ديگر وبالگھاي عمده در سراسر جھان اين اخبار را منتشر كرده و گزارشات آنھا را مجددا تويت مي كنند .
ھزاران ايراني در روز چھارشنبه براي بزرگداشت سي امين سال تسخير سفارت آمريكا در طي يك تظاھرات دولتي جمع شدند .برخي از فعالين نيز ,در
منطقه براي مخالفت بر عليه انتخاب مجدد پرزيدنت محمود احمدي نژاد گرد ھم آمدند .
الجزيره شبكه خبري مستقل مستقر در خاورميانه گزارش مي دھد كه ” ,تدابير امنيتي سنگيني براي جلوگيري از فعالين اپوزيسيون از استفاده اين
رويداد ساالنه براي ابراز خشمشان نسبت به دولت بكار گرفته شده بود ”.
يك كاربر تويتر مي نويسد“ ,درگيريھا اينك در سراسر بسياري از مناطق تھران مي باشد ,گزارشات انتخابات ايران مانند ھميشه ديوانه وار است ولي
پوشش خبري ادامه مي يابد…”.
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻟﺸﺮﻗﻴﻪ :ﭘﻠﻴﺲ اﻳﺮان از ﮔﺎز اﺷﻚ آور ﺑﺮاي ﻣﺘﻔﺮق ﻛﺮدن ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
4نوامبر - 2009امروز چھارشنبه پليس ايران از گاز اشك آور براي متفرق كردن صدھا تن از ھواداران اپوزيسيون استفاده نمود كه تالش مي كردند تا در
حاشيه تظاھرات رسمي در سالروز اشغال سفارت آمريكا ,تظاھرات كنند .بين نيروھاي بسيار زياد پليس كه در مناطق مختلف تھران مستقر شده بودند
با ھواداران اپوزيسيون كه بار ديگر ضد انتخاب احمدي نژاد دست به تظاھرات زده بودند ,درگيري رخ داد .شاھدان عيني گفتند كه شماري از تطاھر
كنندگان توسط نيروھاي امنيتي و بويژه توسط لباس شخصي ھا دستگير شدند و اين در حالي است كه شمار ديگري نيز مجروح شدند .سايت
اپوزيسيون ايران گفت كه مھدي كروبي يكي از رھبران اپوزيسيون توسط ھواداران دولت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و باعث شد تا وي باالجبار محل
تظاھرات را تحت حفاظت محافظين شخصي خود ترك كند .تظاھر كنندگان شعار مي دادند ﷲ اكبر  ,مرگ بر ديكتاتور  ,نترسيد نترسيد ما ھمه با ھم
ھستيم .تظاھر كنندگان تالش كردند تا در ميدان  7تير كه چند متر از محل تظاھرات رسمي در مقابل مقر سابق سفارت آمريكا در تھران است ,تجمع
كنند .در محل ديگري از تھران و در جاده منتھي به ميدان  7تير گروه دوم تظاھر كنندگان حضور داشتند كه مخالفين و موافقين احمدي نژاد و چھره در
چھره ھم قرار گرفته بودند .ھواداران دولت ايران شعار مي دادند مرگ بر آمريكا و در مقابل ھواداران اپوزيسيون جواب مي دادند مرگ بر روسيه. .............
ﺗﺎﻳﻤﺰ آﻧﻼﻳﻦ :ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﺎ ﮔﺎز اﺷﻜĤور ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
4نوامبر 2009 -به قلم مارتين فلچر  (Martin Fletcher ) -امروز در تھران ,در حالي كه نيروھاي امنيتي ايران با ھزاران تن از فعالين اپوزيسيوني درگير
شدندكه تالش داشتند تظاھرات تحت حمايت دولت به مناسبت سيامين سالگرد تسخير سفارت آمريكا را مصادره كنند ,خشونتھايي روي داد .
نيروي عظيمي از سپاه پاسداران ,پليس ضد شورش و شبھنظاميان بسيجي با باتون و گاز اشكآور به تظاھر كنندگان حمله كردند .تعدادي دستگير
شدند ,و گزارشھايي از ضرب و شتم زنان و كودكان وجود داشته است .
ھمچنين گزارشھاي غير موثقي وجود داشته است مبني بر اينكه مھدي كروبي ,يك رھبر اپوزيسيون و رئيس سابق مجلس ,مورد حمله قرار گرفته
است ,و مادر ندا از جمله دستگير شدگان است ...
پليس ضد شورش براي متفرق كردن جمعيت از يكانھاي موتور سوار استفاده ميكرد .ھليكوپترھا در ھوا پرواز ميكردند .ايستگاھھاي مترو بسته بودند ,و
سيستم تلفن موبايل ظاھراً به منظور ممانعت از ارتباط بين تظاھر كنندگان خاموش شده بود .ماشينھايي كه با به صدا در آوردن بوق خود از معترضين
حمايت ميكردند مورد حمله قرار ميگرفتند .
تلويزيون دولتي تنھا عكسھاي تظاھرات رسمي ضد آمريكايي در مقابل سفارت سابق آمريكا در مركز تھران را نشان ميداد ,كه به عنوان “النه جاسوسي “
شناخته ميشود .رژيم جمعيت عظيمي را وارد كرده بود ,كه شعار “مرگ بر آمريكا” و “مرگ بر اسرائيل” ميدادند ,و عكسھاي سمبل آمريكا “عمو سام” را
نابود ميكردند .
ولي در نقطھيي دور از سفارت ھزاران ايراني عادي نسبت به ھشدارھاي رژيم بياعتنايي كردند و براي نشان دادن ادامه خودداري خود از پذيرفتن انتخاب
مجدد به شدت بحث برانگيز رئيس جمھور محمود احمدينژاد در ماه ژوئن ,به خيابانھا ريختند .آنھا شامل تعداد زيادي دانشجو ميشدند  - -نسل مابعد
آنھايي كه در سال  1979به سفارت آمريكا حمله كردند .آنھا شعار “مرگ بر ديكتاتور” و “نترسيد ,نترسيد ,ما ھمه با ھم ھستيم” سر ميدادند ...
تظاھراتھاي مشابھي امروز در ساير شھرھاي ايران طراحي شده اند .
اين رژيم تمام تالش خود را كرده است تا در  5ماه گذشته اپوزيسيون را شكست بدھد ...
حتي تا ممانعت از تظاھرات امروز پيش رفت .ھشدارھاي تندي داد مبني بر اينكه تظاھراتھاي اپوزيسيون غير قانوني خواھند بود و تحمل نخواھند شد.
اين رژيم دانشجويان فعال را در سراسر دانشگاھھاي ايران دستگير كرد ,به كارفرمايان دستور داد كه به كارمندان خود مرخصي ندھند ,رسانھھا را
سانسور كرد و حاميان خود را به پايتخت سرازير كرد.............
ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﻳﻤﺰ :ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺿﺪ دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ,ﻧﻴﺮوﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ
4نوامبر  -2009به قلم رامين مستقيم و برزو درآگاھي -گزارش از تھران و بيروت -معترضان ضد دولتي و نيروھاي امنيتي امروز در مركز پايتخت ايران در
سي امين سالگرد اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان افراطي ,درگير شدند .
نيروھاي امنيتي در ميدان ھفت تير و خيابان حافظ در مركز شھر تھران گاز اشگ آور شليك كردند .

ﻧﺎن ،ﻣﺴﻜﻦ ،آزادي  -ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮراﺋﻲ
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در ميدان ولي عصر نيروھاي مسلح امنيتي جمعيتي از تظاھركنندگان را به محاصره خود درآوردند كه شعار مي دادند مرگ بر ديكتاتور و با استفاده از
توصيف رسمي محوطه سابق سفارت آمريكا بعنوان النه جاسوسي ,شعار مي دادند ,روسيه النه جاسوسي است ….
نوارھاي ويدئويي آماتوري كه در روي اينترنت گذاشته شده است ھزاران معترض را نشان مي دھد كه زباله ھا را براي دفع تاثير گاز اشك آور به آتش
كشيده اند و رانندگاني را كه در حال رد شدن بودند را نشان مي دھد كه در حمايت از آنھا بوق مي زدند .
وب سايتھاي خبري اصالح طلب گزارش دادند كه در دانشجويان دانشگاھھاي تھران در سرپيچي از نيروھاي امنيتي كه در ورودي محوطه دانشگاھھا
مستقر بودند به خيابانھا ريختند….
دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ :اﻋﺘﺮاض ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﺗﻈﺎﻫﺮات  13آﺑﺎن
دويچه وله 4 ,نوامبر  - 2009کاخ سفيد واشنگتن ،وزير خارجه فرانسه و رئيس حزب سبزھاي آلمان ،نسبت به سرکوب معترضان در روز  13آبان واکنش
نشاندادند .کاخ سفيد آرزو کرد که خشونتدر ايران تشديد نشود .رئيس حزب سبزھاي آلمان با مردم ايران اعالم ھمبستگي کرد .
کاخ سفيد واشنگتن ،در نخستين ساعات بعد از ظھر چھارشنبه ) 13آبان( با ابراز نگراني نسبت به اوضاع ايران ابراز اميدواري کرد که دامنه خشونت در
ايران گسترش نيابد .برنارد کوشنر وزير خارجه فرانسه نيز در تماس با خبرنگاران از اين که پليس در تھران به تظاھرکنندگان حمله کرده است ابراز تاسف
کرد .وي گفت“ :اين اقدام ،به وجھه دولت ايران آسيب بيشتري وارد ميکند .دولتي که در داخل به نيروھاي داخلي فشار ميآورد و در خارج نيز از
سياست گفتوگو ميپرھيزد “.
خانم کالوديا روت رئيس حزب سبزھاي آلمان ،بعد از ظھر چھارشنبه ) 13آبان( با صدور بيانيهاي ،ادامه اعتراضات را نشانه بحراني دانست که رھبري
غيردموکراتيک ايران به آن دامن زده است .
بحران رھبري غيردموکراتيک
بيانيه رئيس حزب سبزھاي آلمان چنين آغاز ميشود“ :اعتراضات بدون وقفه و گسترشيابنده در ايران ،ابعاد بحراني را نشان ميدھد که رھبري
غيردموکراتيک ايران کشور را به کام آن کشانده است .رھبري کشور به تھديد و فشار متوسل ميشود و شرايط باز ھم بحرانيتر ميشود .ما با ھمه
قربانيان و آسيبديدگان سرکوب در ايران ھمدرديم و ھمبستگي داريم “.
در ادامه بيانيه آمده است“ :چندين دھه است که روز  13آبان به عنوان روز دانشآموز و پس از آن روز اشغال سفارت آمريکا در تھران با بسيج دولتي
جشن گرفته ميشود .اکنون ،بسياري از زنان و مردان ايراني ميخواستند داوطلبانه در اين حرکت شرکتکنند تا بار ديگر به رئيسجمھور ،رھبر مذھبي
خامنهاي و ھمه متقلبان انتخاباتي و کودتاچيان نشان بدھند که رھبري کشور در ميان مردم وجاھت قانوني ندارد “.
اعتراض زير فشار
رئيس حزب سبزھاي آلمان ،در دنباله بيانيه خود مينويسد“ :به رغم ھمه ھشدارھا و تھديدھاي مسئوالن امنيتي ايران ،حرکت انجام شد .پيش از
ھرچيز ،در تھران مردم تصميم گرفتند براي نشان دادن قدرت اعتراضات خود ،به مراسم رسمي بپيوندند ،زيرا مسئوالن امنيتي ھمه امکانات ديگر اعتراض
را زير فشار شديد گرفتند “.
خانم روت در اعالم ھمبستگي با مردم ايران مينويسد“ :ما با ھمبستگي در کنار ھمه زنان و مردان ايراني ايستادهايم که از آزادي و حق شھروندي خود
استفاده ميکنند و خواستار انتخابات آزاد و عادالنه ھستند .ما ،ھمبستگي خود را با ھمه فعاالن دانشجوئي ،مدافعان حقوق زنان ،روزنامهنگاران،
زندانيان سياسي ،قربانيان محاکمات نمايشي و ھمه فرھنگسازاني که با صداي بلند به دولت غيرقانوني نه ميگويند ،اعالم ميکنيم “.
در بخش پاياني بيانيه ،رئيس سبزھاي آلمان بر اين نکته تاکيد ميورزد که خواست رعايت حقوق بشر در ايران ،کم اھميتتر از نگراني بر سر برنامه
ھستهاي اين کشور نيست.
دﻳﻠﻲ ﺗﻠﮕﺮاف :ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ
4نوامبر  -2009يك گزارش تأييد نشده ادعا كرد كه پليس گلوله واقعي ]مرگبار ]عليه تظاھرات كنندگان استفاده كرده و چندين تن را مجروح كرده است .
شاھدان در ابتدا گفتند كه نيروھاي امنيتي از باتون استفاده كردند تا تظاھرات كنندگاني كه عليه دولت در ميدان مركزي پايتخت راه پيمايي مي كردند را
پراكنده كنند .تظاھرات از سوي اپوزيسيون با تحريم راھپيمايي از سوي دولت مقارن بود .
ھزاران ايراني در ابتدا شروع به يك راھپيمايي پر سر وصداي ضدآمريكايي در مركز تھران كردند كه در سالگرد اشغال سفارت آمريكا در  30سال پيش
توسط دانشجويان بود .
پرزيدنت باراك اوباما در اين اثنا در بيانيھيي سالگرد اين رويداد را كه جرقة  3دھه خصومت بين آمريكا و ايران را زد گفت كه جمھوري اسالمي اكنون
“بايستي انتخاب كند” كه آيا مي خواھد درب را براي فراغت و آباداني باز كند ….كمتر از يك مايل آن طرفتر در ميدان ھفت تير ,پليس ضد شورش مسلح
به باتون و گاز اشكآوردر حالي وارد شد كه چند صد تن از حاميان اپوزيسيون تالش مي كردند تا يك تظاھرات ضددولتي بر پا كنند .
شاھدان گفتند كه تظاھرات كنندگان كه شعار ”مرگ بر ديكتاتور” سر مي دادند از متفرق شدن امتناع مي كردند دھھا تن از آنھا مورد ضرب و شتم قرار
گرفتند ......
ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮس :ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮي
خبرگزاری فرانسه ) (AFPدر اﯾران دستگير شده است .روز پنجشنبه ) ١۴آبان ۵ /نوامبر( خبرگزاری فرانسه اﯾن خبر را اعالم کرده است .فرھاد پوالدی روز
چھارشنبه دستگير شد.در گزارش خبرگزاری فرانسه در اﯾن مورد به نقل از رئيس دفتر اﯾن خبرگزاری در تھران ،جی دشموخ ) (Jay Deshmukhآمده
است» :فرھاد پوالدی در حال تھيهی گزارش از تظاھرات بود که سه مأمور او را متوقف کردند و با خود بردند .دو نفر از آنان اونيفورم به تن داشتند ،ﯾکی
دﯾگر با لباس شخصی بوده است».
جی دشموخ ھمچنين گفته است که از دﯾروز صبح تا کنون از خبرنگار دستگير شده اطالعی در دست نيست.

ﺷﻌﺎر ﻧﻨﮕﻴﻦ »اوﺑﺎﻣﺎ ،اوﺑﺎﻣﺎ ،ﻳﺎ ﺑﺎ اوﻧﺎ ،ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ«
متاسفانه در جرﯾان تظاھرات  13آبان ،عده ای شعار ننگين باال را سر دادند .از محتوای شعار داده شده مشخص است که گروه ھـای سـازنده ی اﯾـن
شعار از کسانی ھستند که از مبارزات انقالبی مردم اﯾران در ھراس می باشند و خواھان دخالـت نيروھـای قدرتمنـد جھـان سـرماﯾه داری بـرای حـل
مشکالتی است که باعث اﯾن مبارزات گشته است .متاسفانه دوستان شعار دھنده یِ ما نيز در اﯾن توھم ھستند که گوﯾا ھيئت حاکمه یِ آمرﯾکـا در
بی طرفی به سر می برد و اگر به مذاکرات خود با حکومت دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی ادامه می دھد ،به علت سر در گمی و ندانم کاری اوباما ،رﯾيس
جمھور آن کشور است .در صورتيکه اصال ً چنين نيست .منافع سرماﯾه داری جھانی حکم می کند که در اﯾران حکومتی با ثبات بر سر کار باشد که بتواند
مبارزات انقالبی مردم را به نفع سرماﯾه داران سرکوب کند تا سرماﯾه داران جھان بتوانند سرماﯾه ھای خود را از بازارھـای بحـران زده بـه بازارھـای بِکـر
آسيای ميانه منتقل سازند .بازارھای آسيای ميانه از آن جھت برای سرماﯾه داران خارجی مھم اند که با داشتن منابع فراوان طبيعـی و کـارگران ارزان،
ھمراه با نزدﯾکی به سوخت الزم برای گرداندن چرخ ھای توليدی ،می توانند به ارزش افزوده ای چند برابر دﯾگر بازارھا دست ﯾابند .بخصوص ھنگاميکه
اﯾن کشورھا ھمراه با دﯾگر کشورھای خاورميانه بزرگ ،بازار فروش ميليارد نفره ی دﯾگری را در دسترس اﯾشان قرار می دھند .اما ،اﯾـران بخـصوص در
ميان چنين بازاری دارای اھميّت مضاعف است .اوال ً که دارای نفت و گاز مورد نياز کارخانه ھای آنان در اﯾن مناطق است .ثانياً به اﯾن علت که راه ھای
ارتباطی آن با بازارھای اروپاﯾی از طرﯾق راه آھن و ترابری جاده ای ،و ھمچنين بازارھای خاور دور ،از طرﯾق بنادر و خليج فارس برای کـشتيرانی مھيـا و
آماده است و نيازی به سرماﯾه گذاری ھای کالن و درازمدت عمرانی ندارند .ثالثاً ،دارای نظام سرماﯾه داری متمرکز )انحصاری( و سيستم بانکی گسترده
ای استکه قابليت تبادل و انتقال حجم باالی پول را دارد .رابعاً ،دارای جمعيّت بسيار باالی تحصيل کرده ھاﯾی است که با حقوق ھای حداقلی می توانند
از اﯾشان برای مراکز منطقه ای خود استفاده ببرند .و مھمتر آنکه ،نظام حکومتی مرکزی آن بسيار قدرتمند می باشد که می تواند سرماﯾه ھای اﯾشان
را در تمامی نقاط کشور حفاظت کرده و امنيت سرماﯾه گذای شان را تضمين نماﯾد .پس ،کامال ً محرز است کـه سـرماﯾه داری جھـانی ،بوﯾـژه در حـال
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حاضر ،امپراتوری دالر ،نياز فراوانی به اﯾجاد ثبات در اﯾران دارد .ثباتی که نظام سرماﯾه داری انحصاری آن و اقتدار حکومت مرکـزی آن را دسـت نخـورده
باقی بگذارد .به ھمين علت نيز ،ماه ھا قبل از کودتای جناح نظامی – امنيتی ،دولت اوباما تماس ھای مستقيم و مذاکرات خود را با اﯾشان آغـاز کـرده
بود  .آگاھان سياسی معتقدند که ماه ھا قبل از روی کار آمدن اوباما ،ھيئت حاکمه آمرﯾکا خود را برای گفتگو با جناح نظامی – امنيتی آماده مـی کـرده
است و »دزدﯾده شدن« )!!( عناصر کليدی سپاه پاسداران در عراق برای اﯾجاد تماس مستقيم با اﯾن جناح بوده است .نامه نگاری ھای اوباما با خامنه
ای ،چند روز قبل از وقوع کودتا ،در ھمان روزھای نخست فاش شد .آمرﯾکا آماده بود تا با اعالم نتاﯾج انتخابات ،با ھر دولتی که سر کار بياﯾد و بتواند گروه
ھای دﯾگر را از کارشکنی در پيشبرد مذاکرات اﯾران و آمرﯾکا باز دارد ،وارد گفتگو و برقراری مناسبات شود .و اﯾـن حکومـت مـسلماً مـی باﯾـستی جنـاح
نظامی – امنيتی و خامنه ای می بود .چرا که ھر حکومت اصالح طلبی با کارشکنی اﯾشان روبرو می شد .ھمانطور که کارشکنی اﯾشان برای ھشت
سال دولت خاتمی را زمين گير کرده بود .تنھا واقعه ای که می توانست جلوی قرار ھا و مذاکرات اوباما را با دولـت کودتاچيـان بگـيرد ،ھميـن مبـارزات
انقالبی توده ھا بود که ھيچيک از طرفين انتظارش را نداشتند و در مقابلش کامال ً غافلگير شدند .پس به دوستان متوھم خود می گوﯾيم که اﯾن شعار
تنھا بيانگر نادانی و توھم ابشان نسبت به سرماﯾه داری آمرﯾکا است .حکومت آمرﯾکا ماه ھا قبل از مبارزات ما طرف »آنھا« را گرفته بود .اﯾن شعار ،در
عمل به نفع سرماﯾه داران اروپاﯾی است که خواھان جلوگيری از صميميّت بيش از اندازه یِ دولت اوباما با اﯾران ھستند .در شماره یِ بعدی نظـری بـه
اختالف سليقه آمرﯾکا و اروپا در مورد اﯾران می اندازﯾم و عوامل مؤثر در آن را توضيح می دھيم.

ﻓﻌﺎﻻن ﻛﺎرﮔﺮي را زﻧﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
متاسفانه عليرغم تالش فعاالن انقالبی کمونيست ،باز ھم جای شرکت مستقل و متشکل کارگران در تظاھرات  13آبان خالی ماند .البته ما ھم انتظار
معجزه نداشتيم .باالخره ھنوز ﯾک ماه نشده است که پس از شوک ھای اوليه ای که مبـارزات گـسترده مردمـی عليـه دﯾکتـاتوری حکومـت جمھـوری
اسالمی ،آنھم پس از سی سال ،بر اﯾشان وارد کرد ،رفته رفته به وظيفه یِ خود در قبال طبقه کارگر بيدار شوند .فقط چند روز به برگزاری مراسم 13
آبان مانده بود که برخی از اﯾن فعاالن برای تبليغ موضع صحيح طبقاتی با صدور بيانيه و پخش اعالميه ھاﯾی ،از کارگران دعـوت بـه شـرکت مـستقل و
متشکل در اﯾن مبارزات نمودند .از جمله ی اﯾن رفقا می توان از "کميته ھمبستگی برای تشکيل اتحادﯾه کارگران ساختمانی" نام برد که طی اعالميه ای
کارگران را به شرکت در تظاھرات  13آبان نموده و شعارھای سياسی و صنفی مشخصی براﯾشان تعيين نمودند .اميدوارﯾم کـه اﯾـن رفقـا گزارشـی از
فعاليت ھای خود )با حفظ اصول امنيتی( ارائه داده و تجربه گرانقدر خود را در خدمت جنبش کارگری و کمونيستی قرار دھند .البته تعدادی از کميته ھای
ھمبستگی در خارج از کشور ھم بيانيه ای صادر کردند که بيشتر جنبه یِ حماﯾتی داشت تا کاراﯾی ميدانی .اما اﯾن اقدام اﯾشان نيز بيانگر آنـست کـه
حداقل مواضع بعضاً مرتجعانه و فرصت طلبانه یِ برخی از سازمان ھا و احزاب درگير در اﯾن نھادھا به نفع مبارزات انقالبی مردمی تغيير ﯾافته است.
ھراس حکومت سرماﯾه داری جمھوری اسالمی از ورود طبقه کارگر در شکل مستقل طبقاتی اش )البته نسبی ،چرا که تا تشکيل حزب سياسی طبقه
کارگر نمی توان سخن از استقالل طبقه کارگر کرد( در مبارزات سياسی جاری باعث گشته است تا فشار مضاعفی بر فعاالن کارگری وارد آورد .خبرھای
رسيده حاکی از صدور احکام زندان برای فعاالن شرکت کننده در مراسم اول ماه مه  1388در پارک الله و نماﯾندگان سندﯾکای کارگران نيشکر ھفت تپـه
می باشد .خوشبختانه اﯾن فعاالن نيز با پذﯾرش شجاعانه ی احکام خود نشان داده اند که حتی احکام زندان نيز نمی تواند عزم اﯾـشان را نـسبت بـه
پيشبرد مبارزات کارگری متزلزل نماﯾد.
در اﯾن خبرھا آمده است که اقاﯾان قربان عليپور ومحمدحيدری مھر بعدازاﯾنکه خودرا به دادگاه شھرستان شوش معرفی کردند ازطرﯾق شعبه اجرای
احکام دادگاه به زندان شھرستان دزفول منتقل شدند.تادرکناردﯾگرﯾاران خود ﯾعنی آقاﯾان فرﯾدون نيکوفرد وجليل احمدی دوران زندان خوﯾش راسپری
نماﯾند.الزم بذکراست که آقای قربان عليپور به ششماه حبس تعزﯾری و ششماه حبس تعليقی وآقای محمدحيدری مھربه چھارماه حبس تعزﯾری وھشت
ماه حبس تعليقی محکوم شدند .ھمچنين تا به حال از دو حکم صادر شده عليه فعاالن کارگری آقاﯾان محمد اشرفی از کميته پيگيری به ﯾکسال حبس
تعزﯾری و مھدی آميزش به  400000تومان جرﯾمه نقدی ،خبر دار شده اﯾم که با اعتراض اﯾشان می باﯾست به دادگاه تجدﯾد نظر برود.
گزارشات دﯾگری نيز برخورد سرکوبگراﯾانه حکومت سرماﯾه داری با فعاالن انجمن ھای صنفی معلمان و فرھنگيان می باشد .طبق اﯾن گزارشات ،بيش از
 ١٢نفر از اعضای کانون صنفی معلمان که قرار بود به مناسبت روز جھانی معلم در منزل علی اکبر باغانی ،دبير کل اﯾن کانون جمع شوند توسط مامورﯾن
امنيتی بازداشت شدند .اسامی  ١٢نفر از افراد بازداشت شدگان عبارت است از :عليرضا جوادی ،علی اکبرباغانی ،محمود بھشتی لنگرودی ،محمود
دھقان آزاد ،اسماعيل عبدی ،مھدﯾه بھلولی ،آقای نيک نژاد ،خاتون بادپر ،مجتبی قرﯾشيان ،عباس معارفی ،محمد نوری و آقای جوادپور .اﯾن منبع از
احتمال بازداشت دﯾگر اعضای کانون صنفی معلمان خبر داد ولی درباره افرادی که احتمال بازداشت آن ھا وجود دارد اظھار نظری نکرد .ھمچنين ،از
بازداشت محمد رضا رضاﯾی گرکانی عضو ھيئت مدﯾره کانون صنفی معلمان تھران توسط نيروھای امنيتی بيش از ﯾک ھفته می گذرد اما ھمچنان
ازسرنوشت وی اطالعی در دست نيست .اﯾن فعال صنفی عالو بر عضوﯾت در اﯾن کانون ﯾکی از مسئوالن ساﯾت خبررسانی کانون صنفی معلمان اﯾران
نيز قلمداد می شود.
بدﯾن ترتيب می بينيم که طبقه کارگر اﯾران ،بيش از ھر طبقه و قشر دﯾگر اجتماعی در زﯾر فشار دﯾکتاتوری حکومـت سـرماﯾه داری قـرار دارد و طبيعتـاً
بيشترﯾن منافع را در شرکت در مبارزات سياسی و ضد دﯾکتاتوری دارا می باشد .خوشبختانه توھم بسياری از فعاالن کارگری نسبت به ضرورت درگيری
طبقه کارگر در مبارزات سياسی عليه حکومت سرماﯾه داری ،که تا قبل از مبارزات انقالبی مردمی بر اﯾشان غالب بود فرو رﯾخته است .اميدوارﯾم نتيجه
ی اﯾن خودآگاھی و فعاليت حول اﯾن محور ،باعث شود تا فعاالن کارگری و انقالبيون کمونيست بتوانند به حضور مستقل و متشکل طبقه کارگر در مبارزات
انقالبی عليه سرماﯾه داری و حکومت شان عينيّت بخشند.

ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻲ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻨﺪﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﻲ روﻧﺪ
مھمترﯾن اخبار کارگری اﯾن ھفته مربوط به کارگران نيشکر ھفت تپه می باشد .دﯾروز ،سه شنبه  19آبان ماه ،کارگران نی بر اﯾن شرکت براز درﯾافت
پاداش ساليانه بھره وری مجبور به اعتصاب گشتند .اعتصاب اﯾن کارگران زمانی اتفاق می افتد که  5نفر از نماﯾندگان سندﯾکای کارگران نيشکر ھفت تپه
از طرف بی دادگاه سرماﯾه داری به تحمل حبس محکوم شده اند که اﯾنک  4نفر از اﯾشان در زندان دزفول زندانی می باشند.
آقای علی نجاتی که نفر پنجم از اﯾن گروه می باشد ،طی نامه یِ سرگشاده ای اعالم نمود که تا چند روز دﯾگر ،اﯾشان نيز به احتمال بسيار قوی به
جمع ھمکاران خود خواھد پيوست .او در اﯾن نامه نوشته است » :ما برای به دست آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات بر حق کارگران ھفت تپه و به
دست اوردن کمترﯾن امکانات معيشت و حقوق انسانی تالش کرده اﯾم .اما ما محکوم و زندانی ميشوﯾم .ما در چند روز پيش نيز نامه ای سرگشاده به
سازمان جھانی کار نوشتيم و رونوشت آن را به تمام نھاد ھای کارگری و حقوق بشری و رسانه ھا ،ارسال کردﯾم.
ما ميدانيم که انھا از بی حقوقی که بر کارگران اﯾران تحميل ميشود با خبر ھستتند .ميدانيم که قرار نيست کسی جز خود کارگران به داد ِ خودشان
برسد .اما ما اتمام حجت کردﯾم و از انان پرسيدﯾم که آﯾا بيخبرﯾد؟ آﯾا اقدامی خواھيد کرد؟
ميدانيم که نتيجه ،اقدام موثری از سوی آنان نخواھد بود .ما ميدانيم که اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری حق مسلم کارگران است .در حالی که
کارفرماھا آزادانه تشکل دارند ،کارگرانی که تشکل ھای مستقل کارگری خود را بنا ميکنند محکوم و زندانی ميشوند .
ما اعتقاد دارﯾم به جز تالش ھای خود کارگران و اتحاد و ھمبستگی ميان انان ،ما کارگران موفق نخواھيم شد به خواسته ھا و مطالبات خود دست
ﯾابيم«.
در ادامه نامه ،آقای نجاتی از تمامی کارگرانی که در دوران بيکاری از وی و خانواده اش حماﯾت ھای مالی کرده بودند تشکر کرد و اعالم داشت که اﯾنک
بغير از او  4نفر دﯾگر نيز در زندان به سر برده و خانواده شان در مضيقه مالی بسر می برند و اعالم داشت که برای جمع آوری کمک حساب مخصوصی باز
شده است و پيشاپيش از کمک کنندگان به اﯾن حساب تشکر کرده است .اﯾن فعال کارگری ھمچنين اعالم داشته که زندان رفتن اﯾشان به معنای ترک
مبارزه و تعطيلی سندﯾکا نخواھد بود و اﯾشان در بند سرماﯾه داران نيز به فعاليت ھای خود ادامه داد و به امور سندﯾکاﯾی رسيدگی خواھند کرد.
الزم به ذکر است که بسياری از کميته ھا و جمع ھای فعاالن کارگری از جمله کميته پيگيری و جمعی از کارگران اﯾران خودرو حماﯾت خود را از اﯾن فعاالن
اعالم نموده و دستگيری اﯾشان و تمامی کارگران و فعاالن زندانی را محکوم کرده و خواھان آزادی فوری اﯾشان شده اند .اميدوارﯾم که اﯾن حماﯾت ھا بر
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خالف گذشته از حالت رسمی و معنوی به تظاھر عينی و مادی نيز ارتقا ﯾابد.

دﻳﮕﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎ از ﻣﺒﺎرزات ﻛﺎرﮔﺮان
خبرھای دﯾگری از جامعه کارگری نشاندھنده ی سر رﯾز شدن تحمل کارگران از فشارھای اقتصادی و استثمار سرماﯾه داران دارد.
كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران دراعتراض به پرداخت8ماه مطالبات معوق تجمع كردند .بر مبنای اﯾن گزارشات ،کارگران اﯾن
که ھرگونه تجمع و يا حركت اعتراضي در بيرونكارخانه را منع کرده اند ،برای چندمين
کارخانه به رغم تھدﯾد استانداری )بخوانيد »اطالعاتی«(
بار صورت می پذﯾرد .مشکل اﯾن کارگران عالوه بر عدم پرداخت حقوق ھای معوقه ،تعطيل شدن کارخانه و بيکاری اﯾشان می باشد.ھمچنين در
گزارشی از گيالن ،در اعتراض به مشکلی مشابه با کارگران صناﯾع مخابراتی ،تعداد زﯾادى از کارگران کارخانه کنفکار رشت پيش از ظھر امروز با در
دست داشتن پالکاردھاﯾى نسبت به عدم پرداخت حقوق و دستمزد خود در مقابل استانداری تجمع اعتراض کردند .کارگران حاضر در اﯾن تجمع از
مسئوالن استاندارى میخواستند تا کارخانه کنفکار را بازگشاﯾى کرده و به مشکالت فراوان اقتصادى و خانوادگى دهھا کارگر بال تکليف پاﯾان دھند.نا
گفته نماند که کارگران شرکت ھای لوله سازی اھواز و چينی البرز و ده ھا کارخانه دﯾگر که ھفته ی پيش خبر از تحرکات اعتراضی اﯾشان دادﯾم در اقصا
نقاط اﯾران ادامه دارد.

از ﺑﺎزداﺷﺘﻴﺎن  13آﺑﺎن ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
مبارزه مردم اﯾران عليه دﯾکتاتوری حکومت سرماﯾه داری جمھوری اسالمی در روز  13آبان نيز چون ھميشه دارای ھزﯾنه ھـای سـنگينی بـرای جنبـش
انقالبی مردمی داشت .نھادھای رسمی حکومتی تعداد بازداشتيان را فقط  109اعالم کرده بودند که اﯾن دروغ محض است .شاھدان عينی از ميدان
ھفت تير ،بازداشت بيش از صد نفر را در درگيری ھای آن روز ،تنھا در ھمان نقطه گزارش کرده اند .ھمچنين تعداد بازداشت شـدگان خيابـان آزادی در
بعدازظھر آن روز نيز بسيار سنگين گزارش شده است .ھمچنين ،در حاليکه نيروھای حکومتی ،کودتاچی و اصالح طلب ،گزارشی در مورد زخمی ھـا و
کشته شدگان آن روز ارائه نداده اند ،اما منابع بيمارستانی خبر از زخمی شدن ده ھا نفر و حداقل قتل دو نفر می دھند.
از ميان بازداشت شدگان بخصوص در مورد بانوان و دوشيزگان بازداشت شده ابھامات فراوانی وجود دارد .ھنگاميکه خانواده ھای بازداشت شدگان ھيچ
اطالعاتی در مورد ھمسران و خواھران خود ندارند ،قوه قضاﯾيه و مسئوالن دﯾگر حکومتی نيز از ارائه ھرگونه خبری در مورد اﯾشان خودداری مـی کننـد.
پس از پاﯾان تظاھرات شاﯾع شد که زنان بازداشت شده را به زندان خورﯾن ورامين انتقال داده اند .ھمچنين ،شاﯾعاتی در مـورد انتقـال اﯾـشان بـه بنـد
معتادﯾن و متادونی ھای زنان در اوﯾن نيز به گوش می رسيد .در صورتيکه رﯾيس سازمان ھای زندان ھای تھران ،سھراب سليمانی ،فوراً اﯾن خبر را رد
کرده ،اما در مورد اﯾنکه اﯾشان در کدام بازداشتگاه و ﯾا زندانی بسر می برند ،چيزی نگفته است.
عزيزﷲ رجبزاده ،فرمانده نيروی انتظامی تھران  ،با غير قانونی خواندن تجمعات معترضين در آن روز ،افزوده برای  ۶٢نفر پرونده قضايی تشکيل شد ه که
از اين تعداد  ۴٣نفرمرد و  ١٩نفر زن ھستند و بقيه افراد دستگيرشده با قرار کفالت آزاد شدند.

ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺟﻬﺎﻧﻲ دروغ اﺳﺖ
در حاليکه بارھا از طرف روسای کشورھای غربی پاﯾان بحران اقتصادی جھان سرماﯾه داری اعالم شده است ،اما ھر روز خبرھای جدﯾدتری از وخيم تـر
شدن اوضاع اقتصادی در ھمين کشورھا به گوش می رسد .از جمله اﯾن خبرھا فقيرتر شدن مردم کشورھای برﯾتانيا و آلمان است.
دوﯾچه وله )صدای آلمان( طی دو خبر جداگانه از شراﯾط بسيار بد اقتصادی مردم در کشورھای آلمان و برﯾتانيا گزارش داده است .در گزارش اول با عنوان
»سوپخانهھای مردمی ،پاتوقی برای نيازمندان« گفته می شود که  13درصد از مردم آلمان در زﯾر خط فقر بسر می برند .در اﯾن خبر گفته می شود که
تعداد بسياری از مردم که با کمک ھای دولتی روزگار می گذرانند نيز قادر به دستيابی به اساسی ترﯾن نيازھای زندگی نيستند .ھمچنين اﯾن گزارش
خبر از آغاز به کار افتادن آشپزخانه ھاﯾی است که از طرف خيّران بخش خصوصی بوﯾژه ھتل و رستوران داران برپا گشته است تا حداقل ﯾک غذای گرم در
روز را به تعدادی از اﯾن فقرا برسانند.
در گزارش بعدی اﯾن خبرگزاری از انگلستان آمده است که مدتھا بود مردم آن کشور از خوردن غذای سنتی و ارزان قيمت آن دﯾـار کـه شـامل مـاھی و
سيب زمينی سرخ کرده می باشد روی گردانده و به جای چنان خوراک پر چربی به غذاھای سالم تر و البته گران قيمت تر روی آورده بودند .اما با آغاز
بحران اقتصادی جھانی ،اﯾنک ،بار دﯾگر فروش اﯾن خوراک ارزان قيمت رونق ﯾافته و در سال  276ميليون پرس از اﯾن غذا بفروش می رسد.
خبرھای کذب حکومت ھای سرماﯾه داری از پاﯾان دوران بحرانی زمانی برجسته تر می گردد که گزارش سـاليانه سـازمان تغذﯾـه جھـانی )فـائو( تعـداد
گرسنگان جھان را بيش از ﯾک ميليارد نفر اعالم می دارد .به گزارش اﯾن سازمان بين المللی بيشترﯾن تعداد گرسنگان در مناطق آسياﯾی و اقيانوس آرام
به سر می برند.
ھمچنين ،گزارشات رسيده از چھارمين نشست توسعه کشورھای اروپاﯾی که در ماه اکتبر در استکھلم برگزار شد ،از بدھی ھای سرسام آور کشورھای
اروپاﯾی خبر داده است که برای بازگرداندن رونق به بازارھای راکد خود مجبور به ارائه ی وامھای سنگين تری به کشورھای در حال توسعه و بخصوص در
زمينه ھای عمرانی شده اند .در اﯾنجا باﯾد تذکر دھيم که »وامھای« کشورھای صنعتی به کشورھای در حال توسعه به شکل اعتبارھـاﯾی اسـت کـه
کشورھای گيرنده یِ وام را ملزم به بستن در قرارداد با کشور ھای وام دھنده می کند و در حقيقت ،کشورھای اروپاﯾی با بدھکار تر کردن کـشورھای
وام گيرنده ،به توسعه ی بازار مصرف کنندگان کاالھای صنعتی و خدماتی سرماﯾه داران خود می پردازند.

اداﻣﻪ  ...اﻧﻘﻼب  1917اﻛﺘﺒﺮ... :
لمس است .در مقابل ناسيوناليسم خونين بورژوازی و وحشيگری جنگ جھانی اول  ،طبقه کارگر در مقابل آن از مبارزه جھانی و ھمبستگی اش
استفاده کرد.
" سوسياليسم بدون ھمبستگی جھانی پرولتارﯾا وجود ندارد" اﯾن چکيده پيام نيرومند و روشنی از برنامه انقالبی بود که کارگران کارخانه ھای آلمان آنرا
تبليغ مبکردند ..پيروزی قيام اکتبر در 1917و بدنبال آن بيم از گسترش انقالب در آلمان ،بورژوازی را وادار کرد که در عرصه جھانی حمام خون براه
اندازد .طبقه حاکم با تضادھای امپرﯾاليستی درونی خود که  4سال آنھا را تکه پاره کرده بودند ،اما درمقابل گسترش موج انقالبی اختالفات بين خود
راکنار گذاشتند و با ﯾکدﯾگر برای به شکست کشاندن امواج خروشان انقالب با ھم متحد شدند.
امواج انقالبی در قرن گذشته نقطه اوجی بود ،بمثابه دستاوردھای شگرف بشرﯾت پيشروکه تا کنون بدان دست ﯾازﯾده بود .درمقابل ناسيوناليسم و
جنگ  ،در مقابل استثمار و سيه روزی دنيا سرماﯾه داری ،پرولتارﯾا چشم انداز دﯾگری را ميتواند در مقابل جامعه قرار دھد  :انترناسيوناليسم و
ھمبستگی توده استثمار شوندگان .موج انقالب  ،1917قدرت طبقه کارگر را به نماﯾش گذاشت .برای اولين بار ﯾک طبقه استثمار شده اﯾن شجاعت و
تواناﯾی را پيدا کرد که قدرت را از دست طبقه استثمار گر خارج سازد و آغازی باشد برای نسج و گسترش انقالب جھانی پرولتری .ولی انقالب خيلی زود
به شکست انجاميد و در برلين ،بوداپست  ،تورﯾن ،پرولتارﯾای روسيه و جھان برای اﯾن شکست دردناک باﯾد بھای سنگينی می پرداخت .به طور مثال با
استقرار ضد انقالب استالينيستی وابعاد فاجعه بار جنگ جھانی دوم و تمام بربرﯾتی که از آن زمان تا کنون ادامه دارد،برغم ھمه اﯾنھا ،بورژوازی نتوانسه
است اﯾن رخداد عظيم تارﯾخی و درسھای گرانبھاﯾی که برای طبقه کارگر در پی داشته است ،آنرا از حافظه تارﯾخی بشرﯾت بوﯾژه پرولتارﯾا پاک کند.
ابعاد شرم آور دروغھای زﯾادی که بورژوازی در باره انقالب اکتبر اشاعه داده نشان دھنده ھراس بورژوازی از واقعيات سترگ و دورانساز اﯾن واقعه تارﯾخی
است .خاطرات عظيم اکتبر برای پرولتارﯾا تداعی گر اﯾن امر مھم است ،که سرنوشت بشرﯾت در دست اوست .و او اﯾن توانائی را دارد که اﯾن وظيفه
بزرگ تارﯾخی را به سرانجام برساند .و انقالب جھانی بيش از ھر زمان دﯾگری آﯾنده را نماﯾندگی می کند.
* اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻧﻮدﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﻛﺘﺒﺮ  1917در ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ )  (ICCﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب

ﺻﻔﺤﻪ 14

ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻴﺴﺘﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه 88

آﻳﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ رﻗﺎﺑﺖ در ﻫﺮم ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟
ن .ن.
اگر واقعاً می خواھد بدانيد دعوای جناح ھای حکومتی بر سر چيست ،نباﯾد به صفحان سياسی روزنامه ھا که محل جنگ زرگری اﯾشان
است رجوع کنيد .در آن صفحات ،دو طرف ،ﯾکدﯾگر را به چيزھاﯾی متھم می کنند که ھيچکدام در دوران زمامداری شان اجرا نـکـرده انـد.
مثال ً پاسخگوﯾی به مردم ،ﯾا آزادی زندانيان سياسی ،و ﯾا سرکوب مبارزات و مردمی و حقوق بشر و  ....برای ﯾافتن اﯾـنـکـه دعـوای اﯾـن
حضرات بر سر چيست ،خواننده باﯾد به بخش ھای اقتصادی رفته و به عنوان ھاﯾی مانند» ،قراداد چند ھزار ميلياردی مخابرات«» ،قرارداد
چند ميليارد دالری عمران چاه بھار«» ،شصت ميليارد دالر از درآمد دولت کجاست؟« و امثالھم توجه کند .آری! دعواھای جناحين حکومتی
بر سر صندلی اولين مقام اجراﯾی دولت ،قرار گرفتن در جاﯾگاھی است که بتوانند چنين قراردادھا و امکاناتی را به طرف انحصارھای خـود
سرازی سازند .در طی مناظراتِ دوره رﯾاست جمھوری دھم ،دﯾدﯾم که ھر دو طرف برای افشاگری از اﯾنگونه سوء استفاده ھا از مقامات
سياسی رقيب خود ،با توشه ای پُر آمده بودند.
جدﯾدترﯾن موضوع ،ميلياردھا ميليارد تومانی است که قرار است بدون ھيچگونه کنترلی زﯾر عنوانِ » طرح حذف ﯾارانه ھا« و »ﯾارانه ھـای
ھدفمند« به دست احمدی نژاد و جناح نظامی – امنيتی حاکم بيافتد .اشتھای آقاﯾان به حدی است که حاضر نيستنـد کـه درآمـدھـای
ناشی از مابه تفاوت قيمت ھا را طبق مقررات الﯾحه بودجه مصرف کنند .اگر می خواھيد بدانيد که اﯾن به چه معنا است ،ﯾعـنـی اﯾـنـکـه
الﯾحه بودجه سال جاری که با کسری چند ترﯾليون تومانی تصوﯾب شده است ،جداست .و اضافه درآمد ھای ميليارد ميلياردی اﯾکه از باال
بردن قيمت بنزﯾن و گندم و دﯾگر کاالھای سوبسيدی و ﯾارانه ای به دولت می رسد ،زﯾر نظر دولت بدون ھيچگونه نظارتی ،در جاﯾی خرج
خواھد شد که خودشان می خواھند .درصورتيکه با طرح مجلس و پيوند دادن اﯾن درآمدھا به بودجه سال جاری ،حداقل کسری بودجه را
تا حدودی کاھش خواھد داد .چرا که  50درصد اﯾن درآمدھا قرار است بصورت نقدی به خانوارھای پرداخت شود .البته »ھدفمند« بـودن
آن به معنی پرداخت آن به خانوارھاﯾی است که در مقابل درﯾافت مقرری خود ،حاضر به حماﯾت از جناح نظامی – امنيتی باشند .اما 50
درصد دﯾگر قرار است صرف باالبردن توليد و قراردادھای عمرانی شود .که اﯾن ھم به معنی پرداخت آن به کارخانه ھا و مراکز توليدی ای
است که به جناح نظامی – امنيتی وابسته اند .و قراردادھای عمرانی نيز به ھمين صورت با شرکت ھاﯾی بسته خواھد شد از ھـمـيـن
جناح ھستند.
آقای احمدی نژاد زﯾر بار اﯾن طرح نرفته و مجلسيان را به پس گرفتن اﯾن طرح ھدفمند کردن ﯾارانه ھا تھدﯾد نـمـوده اسـت .اﯾـن بـدﯾـن
معناست که دولت احمدی نژاد می خواھد عالوه بر قراردادھای تصوﯾب شده در قانون بودجه جاری ،قراردادھای جدﯾدی را به شرکت ھای
وابسته به جناح نظامی – امنيتی بدھد و جيب ھای گشاد اﯾشان را با ترﯾليون ھا تومان بيشتر از پول مردم پر تر کند .اما مخالفت توکلی
و دﯾگران نيز به معنی حماﯾت اﯾشان از حق نظارت مردم و مجلس بر اﯾن »درآمدھا« نيست .ﯾعنی توکلی و دﯾگران با مطرح نمودن چنين
محدودﯾتی ،به جناح نظامی – امنيتی می گوﯾند که خواھان سھم بيشتری از اﯾن معامالت می باشند .تھدﯾد احمدی نژاد در پس گرفتن
الﯾحه به جناح توکلی و دﯾگران حامل اﯾن پيام است که اگر درخواست سھم بزرگتر از آن چيزی که جناح نظـامـی – امـنـيـتـی آمـاده یِ
پرداختش به اﯾشان می باشد ،بکنند ،ھمان را ھم نخواھند گرفت .خواھيم دﯾد که نھاﯾتاً مجلسيان به خواست دولت تمـکـيـن خـواھـنـد
نمود .چرا که از طرفی با ﯾک جناح مسلح طرفند ،و از طرف دﯾگر در صورت مقابله با خواسته ھای اﯾشان از سھيم شدن در اﯾن درآمدھـا
محروم خواھند شد .تازه ،اﯾن پاسخ نظامی – امنيتی ھا به جناح ھای دﯾگر اصولگرا است .جناح اصالح طلب که دﯾگر تکليفش مـعـلـوم
است و اگر بتواند پشت گوشش را ببيند ،در چنين ارقامی سھيم خواھد بود.
پس می بينيد که مشکل جناح اصالح طلب با کودتاچی ،دست ﯾافتن به چنين ارقام کالنی است که فعال ً به جيب انحصارات نـظـامـی –
امنيتی می رود و خورده رﯾز آن ھم از طرف دﯾگر جناح ھای اصولگرا جمع می شود و چيزی به کاسه یِ اصالح طلبان نخواھد رسيد.
درآمدھای ناشی از» طرح حذف ﯾارانه ھا« فقط بخش کوچکی از درآمدھای حکومتی است .مطمئناً خوانندگان ما در مورد مواردی چـون
خرﯾد شرکت مخابرات به مبلغ  7ھزارو  800ميليارد تومان ،وارﯾز نشدن  10ميليارد دالر آمرﯾکاﯾی )برابر با  10ھزار ميليارد تومان( به حساب
ذخيره ارزی در سال  34 ،86ميليارد و ششصد ميليون دالر )برابر با  34ھزارو  600ميليارد تومان( برداشت از حساب ذخـيـره یِ ارزی در
سال  ،87و ھزاران قرارداد متوسط و کوچک که به ترﯾليون ھا )ھر ترﯾليون=  1000ميليارد( تومان دﯾگر بالغ می شود شنيده اند که تمامی
آن به جيب شرکت ھای انحصارھای جناح نظامی-امنيتی و دﯾگر اصولگراﯾان رﯾخته شده و اصالح طلبان از آن محروم مانده اند.
اﯾن ھمه فقط جزئی از درآمدھای مردم اﯾران است که اﯾنگونه به جيب سردمداران قدرت و ثروت رﯾخته می شود و ھر جناحی که در رأس
قدرت اجراﯾی قرار گيرد ،اکثر قرﯾب به تمام آن را به جيب گروه ھای نزدﯾک به خود خواھد رﯾخت .اکثرﯾت مجلس نيز می تواند خرده رﯾزھا
را جمع کند .اما جناح ھای بيرون شده از قدرت ،تقرﯾباً به ھيچ چيز نخواھند رسيد مگر آنکه نقش پيمانکاری دست و دوم و سـوم اﯾـن
معامالت را بازی کنند .حاال متوجه شدﯾد که دعوا بر سر چيست؟
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اﻧﻘﻼب  1917اﻛﺘﺒﺮ :وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮي ﺿﺮورﺗﻴﺴﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ! *
درگفتگوھاﯾی که معموال ً با جوانان دارﯾم ،آنان بر اﯾن واقعيت تاکيد دارند ،اوضاع روز به روز وخيم تر ميشود .فقر و جنگ افزاﯾش می ﯾابد،
شراﯾط زندگيمان بدتر می شود و آﯾنده جھان مورد تھدﯾد قرار گرفته است .در مقابل اﯾن اوضاع باﯾد اقدام عاجلی صورت بگيرد ،ولی چه
اقدامی؟ ﯾک انقالب؟ اما اﯾن ﯾک تخيل بيش نيست ،اﯾن امرﯾست غير ممکن !
بين ماه مه سال  1968و دوره حاضر تفاوت بسيار بزرگی وجود دارد  .در سال  1968اندﯾشه انقالبی ھمه جا حضور داشت ،درحاليکه
بحران فشارھای خود را تازه آغاز کرده بود .اما امروز ورشکستگی نظام سرماﯾه داری برھمگان آشکار گردﯾده است ،ولی بر عکس تردﯾد
بزرگی در مورد امکانپذﯾر بودن تغيير دنيا وجود دارد .ترمھاﯾی از جمله "کمونيسم" "مبارزه طبقاتی" در اﯾن دوره تبدﯾل به روﯾاﯾی شده اند
متعلق به زمانھای دﯾگر .حتی بحث پيرامون وجود طبقه کارگر و بورژوازی و کشمکش دائمی بين اﯾن دو طبقه ،از سوی محافل بورژوائی
بمثابه عقب گرد اجتماعی تلقی ميشود.
بسيار خوب در برابر اﯾجاد اﯾن شک و تردﯾدھا ،ﯾک پاسخ انکارناپذﯾر وجود دارد .که ما آنرا در واقعييت ھای تارﯾخی می توانيم پيدا کنيم90 .
سال پيش پرولتارﯾا عمال اثبات کرد که انسان ميتواند بطور واقعی دنيا را تغيير دھد .انقالب اکتبر در روسيه ،بزرگترﯾن حرکت توده ای
اسثمارشوندگان تا کنون می باشد ،تحوالت اکتبر در واقع نشان داد که انقالب نه تنھا الزم است بلکه امکان پذﯾر می باشد!
 - 1نقطه قوت انقالب اکتبر  : 1917تکامل آگاھی....
طبقات حاکم دائماً مشغول اشاعه دروغھاﯾی در باره انقالب اکتبر ،مبنی بر اﯾن که " توھم دﯾگر به پاﯾان رسيده است" و اﯾنکه آن "اشتباه
فاحش کمونيسم" بوده و اﯾن ھا تبليغاتی ھستند که در آنموقع رواج داده ميشد .و گفته می شد که انقالب فقط ﯾک کودتا بوده است .و
اﯾنکه لنين جاسوس امپرﯾاليسم آلمان بوده و اراجيفی از اﯾن قبيل .بورژوازی انقالب کارگری را به عنوان ﯾک عمل جنون آميز اجتماعی می
داند .بعنوان ﯾک بی نظمی محض که به پاﯾانی دھشتناک می انجامد .اﯾدئولوژی بورژوازی قادر به درک اﯾن موضوع نيست که طبقه
استثمار شده می تواند در دفاع از منافع طبقاتی خود دست به قيام بزند .حرکت و تعرضات اجتماعی ،ھمبستگی آگاھانه ،اکثرﯾت
استثمارشوندگان ،در عرف و فرھنگ جامعه بورژوا اتوپی غير طبيعی بشمار ميرود.
ولی بر خالف ميل وارده طبقات حاکم سرماﯾه ،طبقه ما در  1917عمال موفق شد که به صورت جمعی و آگاھانه بر عليه اﯾن سيستم غير
انسانی قيام کند .طبقه کارگر به بورژوازی نشان داد که او نه تنھا حيوانی باربر ،حرف شنو نيست که باﯾد فقط کار کند .بر عکس
رخدادھای انقالبی جلوه ای باشکوه و غير منتظره از توانائی ھای طبقه کارگر را به نماﯾش گذاشت ،بدﯾنسان که انرژی و خالقيت طبقه
کارگر را رشد و اعتالء بخشيد و تغييرات انقالبی در آگاھی جمعی طبقه بوجود آورد .جان رﯾد اﯾن دوران پر تالطم انقالبی زندگی طبقه
کارگر را در طول سال  1917چنين توصيف ميکند.
تمام روسيه ﯾاد گرفت که درباره سياست ،اقتصاد و تارﯾخ بخواند ،زﯾرا طبقه نيازبه دانش و ﯾادگيری داشت و اﯾن تشنگی وافر که مدتھا
جلوی آن گرفته شده بود با شروع انقالب سيراب شد .به طور مثال از طرف موسسه اسمولنی ھر روزه به مدت  6ماه گاری ھا و واگن
ھای مملو از کتاب در تمام نقاط روسيه توضيح ميشد .و ھم چنين سخرانی ھا ﯾی در ميادﯾن شھرھا و روستاھا،در سنگرھا سازماندھی
ميشد .در اغلب سخنرانی ھا ی پرشور مورد تحسين قرار ميگرفتند ،به طور مثال در ﯾکی از ھمين سخنرانی ھا که با حضور  40000تن از
کارگران کارخانه پوتيلف ترتيب داده شده بود .به سخرانی ھای سوسيال دمکراتھا ،سوسياليست ھای انقالبی ،آنارشيستھا و سخنران
ھای دﯾگر گوش ميدادند بدون اﯾنکه متوجه گذشت زمان گردند .در طی ماه ھای متوالی به طور مثال در سنت پطرز بورگ و در تمام
روسيه و در ھر گوشه از خيابانھا تبدﯾل به ترﯾبون عمومی شد ه بود ،درراھھای ترامواھا ،در قطار ھا ھمه جا به طور خود جوش بحث در
می گرفت و پيشنھاد اﯾنکه سخنرانی ھا کوتاه شود از طرف کارگران رد می شد و ھر کس می توانست به طور آزاد اندﯾشه ھاﯾش را
بيان کند"
"دمکراسی" بورژوائی در اکثر مواقع در باره موضوع " آزادی حق بيان :صحبت می کند در صورتی که تجربه به ما آموخته است که آنچه را
که او به عنوان مقوالت باال به ما تحميل می کند چيزی جز فرﯾب ،نماﯾش و شستوی مغزی نيست " .آزادی بيان" واقعی آن چيزی است
که توده ھای کارگر با عمل انقالبی خود کسب می کنند.
" در ھر کارخانه و ھر محل کاری ،در ھر شرکتی ،در ھر کافه ای ،در ھر اداره ای ،حتی در جاھای دور افتاده ،افکار انقالبی موجب تحوالت
زﯾادی در جامعه گردﯾد  .ھمه جا سخنرانان در باره اتفاقاتی که افتاده بود توضيح ميدادند ،ھمه جا و ھمه کس می توانست از کارگران
پيرامون اتفاقاتی که افتاده بود حقيقت را بپرسد مسائلی از قبيل  :تجربه ،انتقاد ،رشد خود و پيشرفت توده ھا از درون ،اﯾنھا رخداد ھا و
مکانيسم عميقی بودند که جائی برای برخوردھای سطحی نداشت .اﯾن پدﯾدھای بسيار اساسی و تعيين کننده برای ﯾک جنبش
انقالبی که پروسه ای از آگاھی است می باشد).جان رﯾد("
تحوالت انقالبی که در پی انقالب اکتبر بوقوع پيوست،حاصل درک جمعی و آگاھانه از مبارزه طبقاتی پرولتارﯾای روسيه بود .توانائی طبقه
کارگر برای اﯾنکه بطور جمعی و آگاھانه وارد مبارزه شود ،عملی معجزه آسا و ناگھانی نبود ،بلکه آن ثمره مبارزات بسيارعميق ،طوالنی و
حساب شده ای بود که انقالب اکتبر را خلق کرد .مارکس طبقه کارگر را اغلب با موش کوری مقاﯾسه می کند که آھسته آھسته راھش
را از طرﯾق زﯾر زمين می کاود تا ﯾکدفعه و بطور غير منتظره ای در مسافتی دور تر به ھوای آزاد می رسد .در قيام اکتبر  ،1917تاثيرات
تجارب کمون پارﯾس سال  1871و انقالب  ،1905مبارزه سياسی اتحادﯾه کمونيستھا  ،بين المل اول و دوم  ،جناح چپ زﯾمروالد ،
اسپارتاکيستھا در آلمان ،و حزب بلشوﯾک کامال روشن بود .انقالب روسيه مطمئناً پاسخی در مقابل جنگ ،گرسنگی و وحشيگری
تزارﯾسم در حال احتضار بود ،اما ھمچنين و بخصوص پاسخی آگاھانه بود که توسط جنبش پرولتری جھانی متداوم ھداﯾت می گردﯾد .قبل
از اﯾن قيام پيروزمند کارگران روسيه  ،مبارزات بزرگی ھمچون مبارزات سالھای  ،1902 ،1898انقالب  1905و مبارزات  1912-1914را پشت
سر گذاشته بودند.
تجارب مبارزات کارگران در روسيه مانند قطب نمائی است که راه پيشروی را نشان ميداد،از اﯾنرو" الزم بود که نه بر روی ھر توده بی
تفاوت بلکه بر روی توده کارگران سنت پطرزبورگ و کارگران روسی بطور عموم محاسبه ميشد که انقالب  ،1905قيام مسکو در ماه
دسامبر در ھمان سال را تجربه کرده بودند ،و الزم بود که در ميان اﯾن توده ،کارگرانی ﯾافت شوند که در مورد تجربه انقالب  1905تعمق
کرده و چشم انداز انقالب را با خود حمل کرده باشند و اﯾنکه دوازده ھا بار روی مسئله توده بطور عميق فکر کرده باشند"
بدﯾن ترتيب انقالب اکتبر  1917نقطه اوج ﯾک پروسه طوالنی از آگاھی توده ھای کارگری است که در آستانه قيام منجر به ﯾک فضای
رفيقانه در ميان کارگران گردﯾد  .اﯾن شور و فضا تقرﯾبا در عبارات ترتسکی قابل روﯾت است:
"توده ھا اﯾن نياز را احساس می کردند ،که با ھم متحد باشند ،ھر کسی برای دﯾگری نمونه بود ،و ھمه جا با شورو ھيجان ھرچه
بيشتری می دﯾدند که برغم تفاوتھاﯾی که با ھم داشتند چگونه درراه رسيدن به اھدافشان با ھم مساعی و ھم فکری ميکنند (....).
ماھھای اخيربا زندگی پر تب و تاب سياسی ،رھبران ساده بسياری را شکل داد ،ھزاران نيروی واقعی را پرورش داد ،که معتقد به سياست از پاﯾين و از
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درون خودشان می دﯾدند و آنھا اﯾن استعداد را داشتند که وقاﯾع و مردم را به طور چشمگيری مورد ارزﯾابی قرار دھند .بر خالف سخنرانان تحصيل کرده
که ھميشه اﯾن استعداد را دارا نبودند.
توده مردم بيش از اﯾن کسانی را که شک داشتنند ،مردد ﯾا بی تفاوت بودند در درون خود تحمل نميکردند .آنھا می خواستند که ھمه را دردرون صفوف
خود جای داده ،به طرف خود بکشانند ،متقاعد کنند و با خود ھمراه کنند .کارخانجات با ھمدﯾگر گروھھاﯾی از نماﯾندگان خود را به جلو جبھه فرستادند.
سربازان در سنگرھا با کارگران و دھقانان مناطق ساحلی نزدﯾک متحد شدند .در شھرھای نزدﯾک جبھه ،سخرانيھا ،جلسات ،و کنگره ھای بيشماری
برگزارميشد جاﯾی که سربازان و ملوانان عملياتشان را با عمليات کارگران و دھقانان ھماھنگ ميکردند :بدﯾن ترتيب حتی بخش عقب مانده نزدﯾک
جبھه که در منطقه روسيه سفيد قرار داشت به طرفداری از بلشوﯾسم بر خاستند )".ترتسکی(
به دليل اوج ﯾابی مباحثات ،کارگران موفق شدند که سربازان و دھقانان را با خود ھمراه سازند .انقالب  1917ھمزمان با اﯾن واقعييت وجودی
که پرولتارﯾا ،استثمار شده ،و طبقه انقالبی  ،فقط زمانی خودش را می تواند رھا سازد که قدرت آن را داشته باشد که به طور جمعی و آگاھانه عمل
کند .تنھا اميد به آزادی توده ھای استثمار شده مبارزه انقالبی پرولتارﯾا است .سياست بورژوائی ھميشه در خدمت منافع ﯾک اقليتی از جامعه است .
سياست پرولتارﯾا مدافع منافع کل جامعه ميباشد ودرخدمت ھمه بشرﯾت قرار دارد.
» طبقه استثمار شده و ستمکش ) پرولتارﯾا ( دﯾگر نميتواند از ﯾوغ طبقه استثمارگر و ستمگر)بورژوازی( رھائی ﯾابد مگر آنکه در عين حال تمام جامعه را
برای ھميشه از قيد استثمار و ستم و مبارزه طبقاتی خالص کند ) .مقدمه انگس بر مانيفست(«
 -2تکامل سازمانيابی طبقه کارگر
با اوج گيری بحث و گفتگو ھا ،گراﯾش به حرکت و تفکر جمعی در ميان کارگران تشدﯾد گردﯾد ،از طرﯾق شوراھا ) شوراھای کارگران ( آنچنان شکل
سنجيده ای به خود گرفت که به کارگران اﯾن امکان را ميداد که مبارزاتشان را با ھمبستگی طبقاتی ،متحدانه و بطور سازمانيافته به پيش ببرند.
شورای سنت پطرز بورگ روز  22اکتبر را به عنوان روز قيام اعالم کرد :در ھمه محالت و کارخانجات ،گردھمائی ھا و جلسات برگزار ميشد ومتفقاً اعالم
ميداشتند  " :کرنسکی باﯾد برود" و " ھمه قدرت به دست شوراھا".اﯾن خواست فقط بلشوﯾک ھا نبود ،بلکه ھمه پرولتارﯾای سنت پطرزبورگ بود که
برای قيام تصميم گيری می کرد و آن را به اجرا درمی آورد .ابعاد اﯾن حرکت انقالبی آنقدر با شکوه بود که کارگران  ،خدمتکاران ،سربازان ،و عده
بيشماری از سواره نظام  ،زنان ،بچه ھا آشکارا تعلقشان را با قيام اعالم ميکردند.
" پيش از آنکه قيام صورت بگيرد ،تارﯾخ دﯾگری تعيين گردﯾد  25 :اکتبر  .اﯾن تارﯾخ در ﯾک جلسه مخفی تعين نگردﯾد ،بلکه بطور علنی و درمالء عام اعالم
گردﯾد .انقالب پيروزمند می باﯾست ھمانطور که از قبل تعيين شده بود ﯾعنی در  25اکتبر )  6نوامبر مطابق با تقوﯾم روسی( صورت می گرفت .تارﯾخ
شاھد زﯾادی از شورش ھا و انقالبات در سراسر جھان بوده و از سر گذرانده است .اما بيھوده است که ما در پی ﯾک قيام دﯾگری از طبقه تحت
ستم باشيم که از قبل و درانظار عموم در ﯾک زمان معين اعالم شده ،و در ھمان روز تعيين شده به پيروزی رسيده باشد .از اﯾن لحاظ و جنبه ھای
بسياری انقالب نوامبر بی ھمتا و غير قابل مقاﯾسه می باشد ) ".ترتسکی(
برای اﯾنکه انقالب اکتبر فقط محدود به شھر سنت پطرزبورگ نباشد ،در سراسر روسيه شوراھا فراخوان به تسخير قدرت ،و ﯾا خودشان به عملی کردن
اﯾن فراخوان اقدام کرده و قيام را در ھمه جا به پيروزی رساندند .بلشوﯾکھا بخوبی آگاه بودند که انقالب فقط کار حزب ﯾا فقط کار کارگران سنت پطرز
بورگ نيست بلکه کار تمامی پرولتارﯾا است .رخدادھای مھم نشان داد که لنين و ترتسکی حق داشتند وقتی که مطرح کردند که شوراھاﯾی که خود
جوش از اعتصابات  1905بيرون آمدند " نھاﯾتا شکل تکامل ﯾافته تر دﯾکتاتوری پرولتارﯾا" را نماﯾندگی ميکنند .اﯾن تشکل واحد طبقه مبارز بعنوان ﯾک کل از
طرﯾق جلسات مستقل و مرکزﯾتی که قابل انتخاب  ،و در ھر لحظه قابل عزل می باشد نماﯾندگی می شد .در سال  ،1917با علنی شدن آن در
سراسر روسيه ﯾک نقش اساسی و تعيين کننده در گرفتن قدرت سياسی اﯾفا کرد ،در حاليکه اتحادﯾه ھا ھيچگونه نقشی در اﯾن مورد نداشتند.
در کنار شوراھا ﯾک شکل دﯾگر تشکيالت طبقه کارگر که نقش اساسی و مھمی در پيروزی قيام داشت حزب بلشوﯾک بود .در حاليکه شوراھا به طبقه
کارگر اﯾن امکان را می داد که بطور جمعی مبارزه کنند ،حزب فراکسيون بسيار آگاه و مصمم آنرا نماﯾندگی می کرد .نقش حزب اﯾن بود که بطور فعال در
مبارزات شرکت کند و آگاھی طبقاتی را به شکل وسيع و عميقی ارتقاء دھد .و به شيوه تعيين کننده ای) با شعارھا( به فعاليتھای طبقه جھت دھد.
اﯾن توده ھا بودند که قدرت را به چنگ آورند ،شوراھاﯾی که تشکيالت آنھا را تضمين می کرد ،اما حزب طبقه بمثابه ﯾک اسلحه ضروری در اﯾن نبرد
بود .در جوالی  1917اﯾن حزب بود که طبقه را از ﯾک شکست قطعی نجات داد .دراکتبر 1917اﯾن حزب بود که توده ھا را در کسب قدرت سياسی
سازماندھی و ھداﯾت کرد .انقالب اکتبر به عينه نشان داد که حزب نمی تواند و نباﯾد جاﯾگزﯾن شوراھا شود .ھنگامی که وظيفه اش اﯾن است که
رھبری سياسی را در مبارزه برای کسب قدرت سياسی چون دﯾکتاتوری پرولتارﯾا بعھده بگيرد معناﯾش اﯾن نيست که خودش قدرت را در دست بگيرد.
حزب مجاز نيست قدرت را بوسيله اقليتی در دست گرفته و ھداﯾت کند ،ھر چند اقليتی آگاه و فداکار باشد ،بلکه بوسيله پرولتارﯾا و بوسيله تنھا
ارگانيسمی که او را بعنوان کل می تواند نماﯾندگی کند ﯾعنی شوراھا .در اﯾن باره ،انقالب در روسيه تجربه دردناکی را پدﯾد آورد ،زﯾرا حزب بتدرﯾج حيات
بالنده شوراھای کارگران را مسدود کرد .در سال  ،1917نه لنين نه بلشوﯾکھا  ،نه اسپارتاکيست ھا در آلمان ،ھيچکدام از آنان افق روشنی نسبت به
وقاﯾع آن دوران نداشتند .و قائدتاً ھم نمی باﯾست داشته باشند ،زﯾرا نباﯾد فراموش کرد که انقالب اکتبر  1917اولين تجربه قيام کارگری بود که به وقوع
پيوست.
 -3انقالب جھانی متعلق به ھمين دوران است که با مبارزه طبقاتی آﯾنده رقم خواھد خورد
" انقالب روسيه جزئی ازارتش سوسياليستی جھانی محسوب ميگردد وپيروزی انقالب ما بستگی به پيشروی اﯾن ارتش دارد .اﯾن ﯾک حقيقت مسلم
است و ما نباﯾد از آن غافل شوﯾم  .(...).پرولتارﯾای روسيه با آگاه بودن به اﯾن مھم به تجربه و شناخت درﯾافت که اگر انقالب در انزوا قرار گيرد شکست
آن حتمی خواھد بود .ﯾکی از شروط اساسی و اوليه پيروزﯾشان،شکل دادن به ﯾک جنبش انترناسيوناليستی پرولتری از طرﯾق اﯾجاد اتحاد طبقاتی
ميباشد ،که در پيوند با کارگران کشورھای مختلف سرماﯾه داری پيشرفته متحقق ميگردد ) ".از کنفرانس کميته ھای کارخانه .(1918
برای بلشوﯾکھا کامال روشن بود که انقالب روسيه تنھا اولين گام در جھت گسترش انقالب جھانی بود .قيام اکتبر  1917در واقع پيش قراول ﯾک موج
انقالب جھانی بود .پرولتارﯾا آنچنان مبارزاتی را به پيش برد که در موقعيتی قرار گرفت که می رفت طومار طبقه سرماﯾه داری روسيه را برای ھميشه در
ھم کوبد .در  1917در سرتاسر روسيه قدرت را از بورژوازی گرفت .بين سالھای  1918و  1923حمالت متعددی در مھمترﯾن کشورھای اروپاﯾی از جمله
آلمان به اجرا در آورد .اﯾن امواج انقالبی خيلی سرﯾع خودش را در ھمه نقاط جھان توسعه داد .عليه استثمارکنندگان و به جنگ عليه آنھا پرداختند  :از
اﯾتاليا تا کانادا ،از مجارستان تا چين.
اﯾن وحدت و ارداه عمل شورانگيز طبقه کارگر در سطح جھانی امری تصادفی نبود .اﯾن احساس مشترک که ھمه متعلق به ﯾک طبقه ھستند ودر
راستای آرمان واحدی ﯾک مبارزه را به پيش می رانند ،واقعييت مادی پرولتارﯾا را متجلی می ساخت .صرفنظراز کشوری که طبقه کارگر آن در زﯾر
ﯾوغ استثمارستمگران رنج می برد ،اما او در برابر طبقات حاکم و سيستم استثماری واحدی قرار دارد .اﯾن طبقه استثمارشونده زنجيری را تشکيل
ميدھد که در سراسر قاره ھا گسترده است ،ھر پيروزی ﯾا شکست ﯾکی از قسمتھاﯾش  ،بطور اجتناب ناپذﯾری کل آن را مورد اصابت قرار ميدھد .بر
ھمين اساس تئوری کمونيستی از ھمان آغاز ،تاکيد بر ھمبستگی ھمه کارگران جھان داشت و اﯾن امر را در رأس اندﯾشه ھای اساسی پرولتارﯾا جھانی
قرار داد .شعار " کارگران جھان متحد شوﯾد!" شعار مانيفست کمونيست بود که بوسيله مارکس و انگلس مطرح گردﯾد .اﯾن شعار بر اﯾن مھم تاکيد
داشت که کارگران ميھن ندارند .انقالب پرولتری ،تنھا انقالبی است که ميتواند به استثمار سرماﯾه داری و ھر شکل استثمار انسان ازانسان پاﯾان دھد،
متحقق شدن اﯾن رخداد تارﯾخی و سترگ فقط در عرصه جھانی امکان وقوع دارد .و اﯾن موضوع در سال  1847با قدرت زﯾادی متجلی گردﯾد.
" انقالب کمونيستی بھيچوجه ﯾک انقالب ملی نيست بلکه انقالبی است که ھمزمان در ھمه کشورھای متمدن بوقوع خواھد پيوست ) . ( ...و آن به
ھمان اندازه بر روی بقيه کشورھای دنيا تأثير بسزائی خواھد داشت و تغييراتی کامل و سرﯾع در شيوه ای که اﯾن کشورھا تا کنون بوسيله آن
خودشان را تکامل داده اند خواھد داشت .اﯾن انقالب ﯾک انقالب جھانی است و لذا در سطح جھانی به وقوع خواھد پيوست" ) انگلس اصول
کمونيسم (
ابعاد جھانی موج انقالبی در سالھای  1910تا  1920ثابت کرد که بين الملل پرولتری ،ﯾک اﯾده انتزاعی و عالی و زﯾبا نيست ،بلکه واقعييتی عينی و قابل
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