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 1388شماره بيست و ششم ،سال اول،  هفتم آذر ماه 

 3فراتر از شعارها 

 تنها دستاورد انقالب دمكراتيك، حكومت شوراها ست
در بخش گذشته دیدیم که اگر انق�ب دمکراتيک در نيمه راه منحرف نشود و تـا سـرنگونی 
حکومت دیکتاتوری جمھوری اس�می پيش رود، خ�ء ناشی از فروپاشی قـدرت سياسـی 

و اگـر .  باعث شکوفایی نھادھای شورایی در محـ�ت و مراکـز شـغلی مـردم خواھـد شـد
کمونيست ھا تا آن زمان به وظيفه تاریخی خود عمل کرده باشند، مردم با آگاھی به نقش 

امـا قبـل از .   حکومتی این شوراھا، در فردای انق�ب، بازسازی انق�بی را آغاز خواھند کرد
.  اینکه به بازسازی و نوسازی جامعه بپردازیم، بيایيم و در فردای انقـ�ب کمـی تأمـل کنيـم

ببينيم که این روند انق�بی با تمامی ھزینه ھایی که برداشتن سد دیکتاتوری بورژوازی بـه 
ما تحميل کرده است، چگونه منافع ما را تأمين می کند؟  یا بقول معـروف سياسـيون، چـه 

 دستاوردی برای ما داشته است؟
.  مھمترین دستاورد و شاید تنھا دستاورد انق�ب دمکراتيک، مردمـی کـردن حکومـت اسـت

این دستاورد را می توان با مقایسه ی آنچه که از ميان برداشته شده و آنچـه کـه در رونـد 
انق�ب دمراتيک مردمی روند مبارزاتی است کـه .   انق�ب جایگزینش شده است توضيح داد

در طی آن مردم بر حکومت دیکتاتوری بورژوازی ضربه وارد کرده آن را در ھم مـی پاشـند و 
برای اداره امور حکومتی انجمن ھای محلـی و شـوراھای منطقـه ای و کـشوری و محـل 

در بخش پيشين نشان دادیم کـه نيازھـای مبـارزه طبقـاتی و .   اشتغال را بوجود می آورند
منافع، اھداف و توان مبارزاتی طبقـات درگـير نھایتـاً بـه فروپاشـی حکومـت ھـرم گونـه ی 

اما برای دقيق تر .  حکومتی می انجامد) مردمی(بورژوازی و شکوفایی نھادھای دمکراتيک 
کردن اینکه چه ضرباتی باعث فروپاشی کدام دستگاه ھا شده و چگونه چنين فروپاشی ای 
منافع مردمی را تأمين می نماید، باید در وحله یِ اول ببينيم که اصوXً این حکومـت از چـه 

 بخش ھایی تشکيل شده است؟ و مشخصات و عملکرد این یخش ھا چيست؟
 چرا؟ و چگونه؟: حكومت بورژوازي

شيوه یِ توليد سرمایه داری بر پایه ھای بسيار لغزنده ای استوار گـشته اسـت کـه بـرای 
در غير اینصورت، پایه ھـای لغزانـش .  تداوم استواری اش نياز به ثبات مطلق اجتماعی دارد

حـال ایـن وظيفـه چيـست؟  مھمـترین و .   قادر به تحمل وظایف خطيرشان نخواھنـد شـد
دشوارترین وظيفه گردانندگان نظام سرمایه داری اینستکه که ارزش ھای توليد شده توسط 
تمامی توليد کنندگان جامعه را به شکلی توزیع و جمـع آوری و مـدیریت کننـد کـه حاصـل 

نمونه ای از .  را بر ابزار، روند و محصوXتِ توليدشان مقدور سازد» مالکين«اعمالشان کنترل 
 –عملکرد عوامل سرمایه داری برای ایـن منظـور حـسابداری و مـدیریت پيچيـده یِ مـالی 

ھـای توليـد »  دزدی«صنعتی ای است که دليل اخـتراع و تکاملـشان بـه حـداقل رسـاندنِ 
صورت پذیرفته که ھدف صوری آن پایيـن »  بھره وری«این عمل به نام .  کنندگان می باشد

توليد کننده ھا، از نظر » دزدی«در روند توليد، این .  آوردن ھزینه ی توليد در ھر واحد است
حال .   سرمایه دار،  می تواند به شکلِ سرقت توانِ توليدی کارگر در ھر ساعت کاری باشد

برای کنترلِ بخـش نـا آگاھانـه ی آن، .   این کم کاری می تواند آگاھانه باشد و یا نا آگاھانه
بطـور (عوامل سرمایه دار از طریق رشد تکنولوژی کار و به کارگيری ماشين آXت پيـشرفته 

ھزینه توليد را پایين آورده و بازده کار را باX می )  مثال تسمه نقاله و خط توليد در فوردیسم
و در بخش آگاھانه آن نيز، این کنترل از طریـق تکنيـک ھـای حـسابداری و مدیریتـی .   برند

ھـای »  دزدی«از طریق انبارداری مدرن نـيز .  صورت می پذیرد)  مانند حسابداری ھزینه ھا(
پس می بينيم که چنين نيازی که مستقيماً برخاسته از .  جنسی مورد کنترل قرار می گيرد

تضاد اجتماعی شدن توليد در مقابل خصوصی شدن کنترل و مالکيت بر ابزار و محصول کـار 
.  است، چگونه یک نظام حـسابداری پيچيـده را در عـصر سـرمایه داری شـکل داده اسـت

ھمچنين، علم اقتصاد پيچيده یِ سرمایه داری نيز برخاسته از ھمين تضاد و در جھت پيش 
بينی معض�ت و بحران ھا و طراحی و اجرایِ راه حل ھای سرمایه دارانه بـرای حفـظ ثبـات 

علوم پيچيده یِ دیگری چون بانکـداری، .   اجتماعی این نظام ساخته و پرداخته شده است
بيمه، حراست و خ�صه بسياری از رشته ھای پيچيده ی دیگری نيز صرفاً بر مبنـای چنيـن 
نيازھا و ضرورت ھایِ برخاسته از منافع طبقاتی بورژوازی و اعمال دیکتـاتوری آن در محيـط 

علوم پيچيده ای که تنھا . کار و خشونت و غصب ارزش اضافه توسط مالک بوجود آمده است
 .به درد چنان ھدفی می خورد و ھيچ استفاده ای برای کارگران و دیگر زحمتکشان ندارد

آنچه که ما در باX بصورت نمونه مطرح کردیم و یا از آن فقـط نـام بـرده ایـم، بخـش بـسيار 
شيوه یِ توليد سـرمایه داری .   کوچکی از ابعاد اجرایی شيوه یِ توليد سرمایه داری است

متشکل از روابط و مناسبات بسيار پيچيده ای است که تنھا ذھن منوّر و متدلوژی نابغانه یِ 
کارل مارکس توانست آن را بازتوليد کرده و ھمـراه بـا تبحـر ادیبانـه یِ او در مجموعـه کـار 

البتـه گفتـه مـی .  و تئوری ھای ارزش اضافه به رشته یِ تحریر در آید) کاپيتال(» سرمایه«
درک روابـط و .   در صحّت این گفته شّکی نيست!   »معما چو حل گشت آسان شود«شود 

مناسبات سرمایه داری با توضيحات مارکس بـسيار سـاده تـر گـشته اسـت، امـا بـاز ھـم 
بسياری از روشنفکران ما در عرض نزدیک به دو قرن ھنوز ھم نتوانسته اند آن را به شـکل 
واقع بينانه ای بفھمند و آنچنان انتزاعی به آن می نگرند که گویا قانونی است که از آسمان 

 :      سرمقاله 

تنها دستاورد انقالب دمكراتيك، حكومت *

 شوراهاست

 :مقاالت

سوسياليسم، استالنينسم و اروپاي شرقي، *

 فيل گسپر:نويسنده

طالبان مدرنند نه قرون : گورستان كليشه ها*

 لوموند ديپلماتيك -وسطايي 

 :خبرهاي كوتاه

 اخبار كارگري*

 :بيانيه و اعالميه ها

 اعالميه شانزدهم آذر كارگران كمونيست *

بيانيه تحليلي سازمان رزمندگان آزادي طبقه كارگر *

 درباره شرايط كنوني

بيانيه تعدادي از گروه هاي مستقل جنبش كارگري *

 ايران

 :گزارشات و تحليل ها

 مشكالت مترو و چرخش دوباره هاشمي رفسنجاني*

 تهديد حكومتي و اختالف نظر در اصالح طلبان*

 گرسنگي وآغاز دوران انقالب جهاني*

ميان ماه من با ماه گردون، تفاوت از زمين تا *

 آسمان است

تالش ليبرال هاي وطني و جهاني براي تحريف *

 مبارزات مردم ايران
 : ادبي

كريستوفر الگ  -دشمن ات را بشناس 

 سهند شايان: برگردان 
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بـه روی خـود گذاشـته »  کمونيـست«و »  چـپ«حتی روشـنفکرانی کـه نـام .   به زمين آمده و توضيح روابط و مناسبات انسان ھا نيست
اند،چنان خود را گرفتار مطلق سازی این روابط نموده اند که حتی سوسياليسم را ھم می خواھند از روی ھمين قوانين و در چھارچوب آن 

در صورتيکه پيچيدگی این روابط به علت تضاد .  الگو برداری کنند  به ھمين خاطر نيز نھایتاً آن را به نوعی سرمایه داری دولتی می رسانند
اصلی چنين شيوه یِ توليدی است که قرار است توليد سراسری را به جيب مالک ھا متمرکز کند، و ھمين پيچيدگی ھاست که خـصلت 

به کاX و دیگر عوارض چنين شيوه ای را بوجود می آورد که گویا فرا اجتماعی و فرا انسانی ھستند که بر انسان ھا ) فتيشيسم(جادویی 
در صورتيکه این روابط تنھا در اثر تکرار مکرر چندین قرنی شان طبيعی جلوه کرده و تداومشان بوسـيله عوامـل سـرمایه . حاکم گشته اند

 . داری به جامعه تحميل می شود
، البته ما بيشتر از این به روابط و مناسبات مستقيم توليد نمی پردازیم، چرا که دگرگونی آنھا از طریق انق�ب دمکراتيک صورت نمی پذیرد

بلکه ھمانطور که بوجود آمدن شان نتيجه یِ قرن ھا مبارزه طبقاتی بورژوازی عليه فئوداليسم و طبقه کارگر بـوده اسـت، تغييرشـان نيـز 
اما، انجام ایـن دگرگونـی .  نيازمند به مدت طوXنی ای از مبارزه طبقاتی بر مبنای منافع توليد کنندگان و پرولتاریا عليه سرمایه داری است

سرمایه داری دارد تا طبقه سرمایه دار نتواند اراده ی خود را بـه تمـام ) حکومت(ھا نياز به فروپاشی نظام دیکتاتوری سياسی و حقوقی 
در عـوض، مـی بایـست نظـام .  جامعه تحميل کند و بوسيله یِ سرکوب وحشيانه ی خود مانع اجرایی شدن طرح ھـای انق�بـی شـوند

حکومتی ای استقرار یابد تا اراده یِ کارگران و مردم زحتمکش را بر جامعه تحميل کرده و مقاومت ھا و کارشکنی ھای بورژوازی را در ھم 
 . شکند

این نکته را گفتيم تا خوانندگان ما متوجه شوند که پيچيدگی و وسعت مدیریت یک نظام سرمایه داری از منافع سرمایه داران نشأت گرفته 
و در عين حال نشان دھيم که چگونه این منافع با منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان خوانایی نـدارد و چـرا چنيـن . و تکامل یافته است

بلکه شيوه ای مورد نياز پرولتاریا و مردم است که برای عموم مردم به سادگی قابـل اجـرا .  سيستم پيچيده ای مناسب حالشان نيست
مسلماً در روند مبارزه طبقاتی پرولتاریا و نظام سوسياليستی عليه منافع بورژوازی، در یک جامعه یِ دمکراتيک، توليد اجتماعی و .  باشد

سراسری، به کنترل اجتماعی و غير متمرکز مردمی در آمده و نتيجتاً روابط و مناسبات توليدی ای شکوفا خواھند شد که بصورت ساده تر 
خوانده شده و توسـط »  قوانين اقتصادی«در چنان شرایطی، بسياری از آنچه .   و بمثابه ی بخشی از زندگی روزمره مردم بنا شده باشد

بطور مثال، ھمانطور که لزوم شتاب .  اذھان مردمی، مطلق پنداشته می شوند، ضرورت وجودی خود را از دست داده و ناپدید خواھند شد
دیگـر کـارایی سـابق را ...  در چرخش سرمایه برای توليد سود بيشتر با نرخ کمتر، و یا ھزینه ی پایين توليد و بھره وری و تعيين قيمـت و 

نخواھند داشت، لزوم شتاب در روند تصميم گيری که در شيوه یِ حکومتی سـرمایه داری بـه انتخـابِ نماینـدگان مختـار و رفـع اختيـار از 
موک�نشان می انجاميد نيز ، دیگر مورد نياز نبوده و بر عکس، شيوه ی تصميم گيری جمعی، ھر چند با شتابی کمـتر، از درجـه اھميـت 

 .باXیی برخوردار می شود
حکومت دیکتـاتوری سـرمایه داری .  کردن نظام حقوقی و سياسی جامعه است)  مردمی یا اجتماعی(نتيجه انق�ب دمکراتيک، دمکراتيزه 

ت نيز، چون دیگر روابط و مناسبات این شيوه یِ توليد، برخاسته از قرن ھا مبارزه طبقاتی بورژوازی عليه شيوه یِ توليدی فئودالی بوده اس
این یعنی اینکه، بر خ�ف تصور بسياری کـه .  که ليبرال ھای قرن ھفدھم و ھيجدھم، تنھا به تئوریزه کردن آنچه واقع گشته بود پرداختند

نظام سياسی سرمایه داری را نتيجه ی تفکرات ليبرال ھای نابغه ای چون جان Xک و منتسکيو می پندارند، حکومت سرمایه داری به این 
 . شکل از ھمان مبارزات بورژوازی در قرون وسطی شکل گرفته و تکامل یافت و روشنفکران طبقاتی اش آنھا را توجيه و فرموله کردند

به این معناسـت کـه کليـه روابـط و مناسـبات و »  .تاریخ جوامع ھمان تاریخ مبارزات طبقاتی است«ھنگاميکه مارکسيست ھا می گویند 
سازمان ھا و نھادھا بر مبنای منافع طبقات موجود در جامعه نطفه بسته و از طریق طی کردن مبـارزه یِ ایـن طبقـات زاده و تثبيـت مـی 

نيز بنا بر نيازھای طبقاتی اش دولت و مليت و اجزاء آنان را شکل داده و از آن بمثابه ی ابـزاری بـرای ) بورژوازی(طبقه سرمایه دار . شوند
. ساختارھایی که در زمان فئودالی به این شکل و با این مشخصات وجـود نداشـتند. استفاده می کند) دیگر طبقات(کنترل خود بر جامعه 

ساختارھایی چون یک ارتش ھميشه حاضر حرفه ای و مرکزی که در اثر انق�ب بورژوازی انگلستان و بـه دسـت کرامـول و دیگـران بـرای 
آن محصول قرن ھا “  مقننه”که شکل !  “سه قوه”سرکوب سپاھيان طرفدار سلطنت و سپس مردم انق�بی بوجود آمد ، و یا شکل دولتی 

و یـا قـوه .  مبارزه مالکان کوچکتر با سلطنت مطلقه بود که نھایتاً در انق�ب بورژوازی انگلستان قدرت را از حکومـت سـلطنتی سـلب کـرد
به نھاد نخـست وزیـری و کابينـه “ ھانوفر”که بازھم در انگلستان و در روندی دویست ساله بوجود آمد و باXخره در زمان خاندان “ مجریه”

و یا قوه قضائيه که باز ھم در اثر مبارزات بورژوازی برای جدائی محاکم از نھادھای سلطنتی و کليسایی، پس از قرن ھا مبارزه به . انجاميد
و نتيجه آن حکومت ليبرالی سه قوه مقننه، مجریه و قضائيه، و متشکل از صدھا عنصر نخبه ی اجتماعی شد که . شکل کنونی آن در آمد

بر تمامی ارکان جامعه اِشراف و کنترل داشته و با حضور و فعاليتِ خود کليه اختيارات اجتماعی را از دیگر طبقات سلب کـرده و در جھـت 
الگویی که باXخره منتـسکيوی فرانـسوی آن را بـا جمعبنـدی از . منافع بورژوازی و حفظ روابط و مناسبات سرمایه داری به کار می گيرند

ساختارھای طبقاتی بورژوازی در طول مبارزه طبقاتی آن با فئوداليسم و پرولتاریا بـرای  .شکل حکومتی انگلستان فرموله کرده و ارائه داد
تا به حال بسياری از انق�بی نماھایی که خود را سوسياليست و طرفدار طبقه کارگر . محقق ساختن منافع طبقاتی آن شکل گرفته است

معرفی می کنند به بھانه ھای مختلف با این واقعيت که پرولتاریا نمی تواند با استفاده از ابزارھا و اشـکال حکومـتی بـورژوازی کـه بـرایِ 
حفظ نظام و تأمين منافع طبقاتی آن شکل گرفته است، به آزادی و دمکراسی برسد را، نه تنھا مخالفت می کنند، بلکه برقراری حکومـت 

انھـدام ”بورژوازی را بمثابه یِ مرحله ای ضروری و گریز ناپذیر برای رھایی پرولتاریا معرفی کرده و بدین ترتيب ، قرار دادن وظيفـه  –ليبرال 
و استقرار حکومت شوراھای کارگری و منطقه ای را در برنامه ھای گروه ھا، سازمان ھا و احزابِ چپ، بعنوانِ “  ماشين حکومتی بورژوازی

در اثر رشد بيمارگونه ی سرمایه داری در کشورھای عقـب افتـاده نيروھـای «یکی به این بھانه که .  محکوم می کنند“ چپ رویِ کودکانه”
، »مولد ھنوز به رشد کامل نرسيده و برای رشدش نياز به گذار از مرحله ای را دارد که در آن بورژوازی صـنعتی بتوانـد آن را توسـعه دھـد

طبقه کـارگر ھنـوز بـه «و عده ای دیگر با بھانه قرار دادن اینکه .  سازش طبقاتی با بورژوازی و مشارکت در این سيستم را توصيه می کند
آن و احزابشان قـدرت سياسـی را بـه دسـت “  نمایندگان”آگاھی طبقاتی Xزم برای استقرار حکومت خود نرسيده و باید برای مرحله ای 

، مانند الگوھای چاوزی و مورالـسی آمریکـای Xتيـن، حکومـت را بنـام »بگيرند تا قدم به قدم کارگران را آماده ی حکومت مستقيم سازند
اینکـه .  طبقه کارگر مال خود کرده و معموXً در نھایت حکومتی به مراتب سرکوبگر تر از مدل غربی بورژوازی به جامعـه تحميـل مـی کننـد

کداميک از انواع چنين بھانه ھایی مورد استفاده یِ این چپ ھایِ نخبه گرا و رفرميست قرار ميگيرد تفاوتی در اصل قضيه نمی کند، چون 
را منتفی دانسته و به مبارزه و تشک�ت کارگری، بمثابه یِ ) دمکراسی مستقيم مردمی(تمامی شان برقراری و استقرار حکومت شوراھا 

در .  ابزاری برای به قدرت رسيدن خود، چه به شکل مشارکت با ليبرال ھا و چه انحـصار قـدرت در دسـت خـود و احزابـشان، مـی نگرنـد
صورتيکه شکل حکومتیِ دمکراسی مستقيم توده ای از طریق شوراھای کارگری و منطقه ای پدیده یِ نوین و آزمایش نشده ای نيـست 

 ٢۵٠٠بخـصوص در یونـان .  تاریخ ساختار قدرت شورایی به قرن ھا قبل باز مـی گـردد. که ما نتوانيم آنرا برای آینده یِ ایران پيشنھاد کنيم
دوام آورد و ) سه قرن(سال  ٣٠٠سال پيش که عليرغم تھاجم ھای وحشيانه ی داخلی و اقوام مختلف خارجی، توانست به مدت بيش از 
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آنانی که امکان وجود و توانایی بقای این . باXخره تنھا با استقرار فئوداليسم و مسيحيت، ھمراه با شيوه یِ توليد برده داری مضمحل شد
ساختار قدرت را نفی کرده و نسبت به آن شک می کنند، یا از تاریخ اط�عی ندارند و یا منافع طبقاتی چشم و عقـل شـان را کـور کـرده 

 .است
سال پيش، کوروش کبير و کمبوجيه و داریوش، با در ھم شکاندن مقاومت شـاه ھـای فئـودال مـاد و  ٢۵٠٠در طول تاریخ ایران، بقولی در 

مھمـترین اقـدام در تـشکيل .   و دیگر اقوام، حکومت مرکزی را تـشکيل دادنـد)  ترک ھای آسيای ميانه(پارت و بقول فردوسی، تورانی ھا 
ضرب سکه مرکـزی، برقـراری قـوانين سراسـری و ایجـاد .  بود" جاویدان"حکومت مرکزی، ھمان سپاه حرفه ای و منظم ده ھزار نفره یِ 

مـا اینجـا نمـی .   شاھراه ھای ارتباطی، ھمه و ھمه برای ایجاد اقتدار حکومت مرکزی و تحميل رأی پادشاھان بـه دیگـر فئـودال ھـا بـود
.  خواھيم وارد بحث این مطلب شویم که آیا استبداد آسيایی تافته ای جدا بافته از اقتدار حکومت ھای مطلقه یِ اروپایی بوده است یا نـه

بلکه، صرفاً می خواھيم قدمت شکلگيری یک حکومت مقتدر مرکزی و خارج کردن قدرت سياسی از بدنه یِ فئودالی به مرکز ھرم قـدرت 
گذشته از اینکه قرن ھا قبل از آن اقتدار شاھان و شاھزادگان و دیگر اربابان، قدرت را از تـوده ھـای مـردم سـلب .   در ایران را نشان دھيم

در طول تاریخ ایران، بغير از دوران ھای کوتاھی از حمله اعراب و یا مغول و یا در ھم شکستن امپراطوری صفوی، ھرم قـدرت .  کرده بودند
سياسی در زیر مرکزیت دربار و شاھان مستقر بود و قدرت را از مردم سلب کرده بود و حتی دیگر طبقات  فئودالی، از جمله شاھزادگان و 

 .ارباب محلی و سرداران سپاھی و روحانيون را به قدرت ھای فرعی، آنھم از صدقه یِ سر دربار مرکزی، به زیر اقتدار خود برده بود
یعـنی حکومتـی .   چنين اقتداری تنھا در انق�ب مشروطه، برای مدت بسيار کوتاھی، به ھرم قدرت ليبرالی، از نوع ک�سيک اش انجاميد

البته اربابان فئودال .   اما ھرگز به در ھم شکستن ھرم گونه ی قدرت نيانجاميد. که قدرت در مجلس و نخست وزیر منتخب آن تمرکز یافت
تا اینکه کودتای رضا خان، اقتدار حکومت مرکزی را در سراسـر ایـران بازسـازی . با تمرّد از اعمال اراده یِ حکومت مرکزی سر باز می زدند

نمود و با اص�حاتی چند، بخصوص در زمينه ی سلسله مراتب و آموزش ھای نظامی، تشکيل نيروی پليس شھری و پليـس سياسـی و 
) بـورژوازی(بروکراتيـک یـک دولـت مـدرن   –قدم ھای کوچکی در جھت سازماندھی تشکي�تی ...  سيتم مالياتی و ثبت اسناد و احوال و 

و سپس دیکتاتوری محمد رضا پھلوی و اص�حات ارضی بصورت تدریجی  32تا  20سالھای » ملی«اقدامات او توسط دولت ھای .  برداشت
ضربات بسيار محکمی بر  1357با ھر قدم کوچک، دستگاه حکومت مرکزی گسترده تر و پيچيده تر می گشت تا اینکه انق�ب .  ادامه یافت

گو اینکه در خ�ء سياسی حادث، به مدت زمـان بـسيار .   آن وارد نمود، اما از دمکراتيزه شدن قدرت سياسی و انتقال آن به مردم باز ماند
ساله، نطفه ھایی از سازماندھی شورایی در جامعه پدیدار گشت، اما، با بازسازی قدرت مطلقه جمھوری اس�می، باز ھـم  3تا  2کوتاه 

 . ، بازسازی شد»بيت رھبری«با مرکزیت 
اصوXً حکومت ھای مرکزی بـا قـدرت یابـی .   ھمانطور که گفتيم حکومت مرکزی در ایران تافته یِ جدا بافته ای از الگوھای اروپایی نيست

در اروپا این امر بـا کمـک نطفـه ھـای بـورژوازی بـه پادشـاه، از طریـق حمایـت مـالی و .   دربار در  مقابل دیگر فئودال ھا شکل می گيرند
سياسی، برای یکسان و سراسری نمودن قوانين و برداشته شدن مرزھای متعدد فئودالی و ھمسان نمودن عوارض کاX و حمل و ترابری 

اما از انجا که ھنوز ميزان رشد نيروھای مولده و ساختار طبقاتی جامعـه امکـان .  در ایران ھم با افول فئوداليسم ھمراه بود.  شکل گرفت
تـا اینکـه بـاXخره .   ایجاد روند سرمایه دارانه ی انباشت ثروت را امکانپذیر نکرده بودند، چنين حکومت مطلقه ای برای قرن ھا دوام یافـت

در طـول .  منافع امپریاليسم در ایران بود که شرایط دگردیسی آن را به یک حکومت و نظام سياسی و حقوقی سرمایه داری مھيا ساخت
قوانين به این قرون، اگر قرار بود تا پادشاه در پایتخت بتواند بر دیگر پادشاھان، سداران، روحانيون و اربابان فئودال نظارت داشته باشد، نياز 

قدمت حکومت مطلقه در ایران بسيار قدیمی تر از اروپائيان بود و اقليـم ھـای گـسترده تـری را در بـر مـی .   یکدست و سراسری داشت
چرا که بر مبنای تـضادھای اجتمـاعی سـرمایه داری مـی .  از زاویه منافع بورژوازی، اما چنين حکومتی بسيار پيچيده تر می شد.  گرفت

در حقيقت روبنا و بخصوص حکومت بورژوازی می بایست بر مبنای ضرورت کنترل خصوصی و متمرکـز بـر .   بایست حافظ منافع آن می بود
پس حکومت نيز، چون تمامی سازمان و نھادھای اجتماعـی .   ابزار توليد در جامعه ای که توليد و کار اجتماعی شده است بنا می گشت

 ليددر نظام سرمایه داری،  بيانگر روابط پيچيده و متضاد و متناقضی بود که ریشه در جدایی توليد کنندگان از ابزار و محصول و ارزش ھای تو
از طرفی می بایست گسترده و سراسری باشد تا تمام جامعه را پوشش دھد، اما ھمزمان می بایست متمرکز و در زیـر کنـترل .   داشت

 . تحميل سازد» شھروندان«تعدادی انگشت شمار از اربابان ثروت و قدرت باشد تا منافع شان را در کل جامعه و بر تمامی 
نيروھای مسلح .  در دوران سرمایه داری، حکومت نيز چون اصحاب ثروت، می بایست بطور کامل از اجتماع جدا شده و بر آن سروری نماید

بلکه، متشکل از نيروھای مسلحی کام�ً حرفه ای با .  آن دیگر متشکل از بارون ھا و شواليه ھای زميندار و دھقانان وابسته به زمين نبود
ھمچنين ادارات و دادگاه ھای حکومتی .  سلسله مراتب خاص و اخ�ق خاص بود که دائماً دیکتاتوری بورژوازی را بر کل جامعه تحميل کند

تشکيل می شد که صرف تعلق داشتن به حکومت، صاحب امتيازھایی بودند که آنھا را از مردم و جامعه »  نخبه«ھم از عناصر حرفه ای و 
مسلماً، ھمانند دیگر روابط و مناسبات بنا .   جدا می کرد و به جای خدمات رسانی به جامعه، به ایشان نقش اربابی و سروری را می داد

شده بر چنين نظامی از توليد، قوانين چنين جامعه ای نيز بسيار پيچيده و متناقض می بود کـه تـسلط بـر آنـان تنھـا از طریـق آمـوزش و 
 .   تعليمات حرفه ای و ایجاد نخبگان متخصص ميسر می گشت

 .   پس اولين قدم برای پرولتاریا در ھم شکستن چنين ماشينی است که ھيچ سازگاری با برابری حقوق و حاکميّت مردمی ندارد
 حكومت شوراها توزيع قدرت در پايه هاي مردمي

و آنھـم حکومـت .   در فردای پيروزی انق�ب دمکراتيک، ھيچ اتفاق عجيب و غریبی نمی افتد، جز آنکه در روند انق�ب شکل گرفتـه اسـت
اگر حکومت سرمایه داری را به شکل یک ھرم رسم می کنند که پایه ھای زیرینش را مردم تشکيل می دھد و قـدرت در . شورا ھا است

رأس ھرم متمرکز می گردد، حکومت شوراھا را می توان به شکل یک ھرم سر پا شده تصور کرد که قدرت در پایه ھای آن گسترده شده 
 .و ھر چه تعداد تصميم گيرنده ھا کاھش می یابد، اختيارشان ھم کمتر می شود

اگـر تـا دیـروزش، .   بلکه فقط جای طبقات حاکم و محکوم را تغيير می دھد.   انق�ب دمکراتيک نمی تواند حکومت را بطور کلی از بين ببرد
حکومت سرمایه داری قدرت در دست نمایندگان نخبه یِ سرمایه داری متمرکز سـاخته بـود، حکومـت شـورایی، قـدرت را بـه پایـه ھـای 
مردمی در انجمن ھا و شوراھای منطقه ای و محل شغلی برده که توسط نيروھای مسلح مردمی در زیر فرماندھی فرماندھان محلی و 

البته الگوھای موجود از چنين نيروھای مسلحی، بر خ�ف باور عموم، ارتش را نا پدید و منحل نمـی .   منتخب شوراھا حراست می شود
بلکه، فرماندھی را به فرماندھان محلی سپرده و در صورت نياز به فرماندھی مرکزی، چنان فرماندھانی نيز با آرایِ عمومی انتخـاب .   کند

ایـن فرمانـدھان نيـز .   شده که زیر نظر شورای منطقه ای و در صورت لزوم کشوری، بعنوان مرکزیت فرماندھی کل قـوا عمـل مـی کننـد
ھمچون دیگر نمایندگان شورایی، ب�فاصله قابل عزل می باشند و مدت مأموریت شان به ھيچ عنوان تضمين شده نيست و حقوق شـان 

البته بخش آموزشی ارتش، به علت نياز آگاھی بـه آخـرین تکنولـوژی .  نيز باندازه تمامی سپاھيان داوطلب برابر با یک کارگر ساده است
ھای جنگی و استفاده از ابزار و ادوات مدرن، متشکل از متخصصين و حرفه ای ھای این زمينه ھا خواھد بود، اما لزوماً بـه ایـشان امتيـاز 
نظامی ای داده نخواھد شد و در سلسله مراتب، ھم پایه ی سربازان داوطلب خواھند بود، مگر آنکه بصورت افراد توسط شـوراھا و آرای 
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 .مردمی به فرماندھی بر گزیده شوند
نمایندگان شوراھای شھری، منطقه ای و کشوری در انجمن ھای محلی و توسط رأی مستقيم توده ھا انتخـاب خواھنـد شـد کـه ھيـچ 
.  تضمينی برای مدت مأموریت شان نخواھند داشت و در ھر جلسه ای از انجمن در صورت خواست مردم می توانند خلع و جایگزین گردند

ایشان بر خ�ف نمایندگان بورژوازی که با قبول مسئوليّت از مردم خلـع یـد کـرده و تمـام اختيـارات را بـه دسـت مـی گيرنـد، تنھـا دارای 
اختياراتی ھستند که انجمن محلی به ایشان اعطا کرده و حق تصميم گيری در مورد مسائلی که ھنوز در انجمن محلی به بحث و گفتگو 

اگر موضوعی در شوراھای منطقه ای و یا کشوری مطرح گردد که نمایندگان برخی از انجمن .  و تعيين تکليف گذاشته نشده است، ندارند
ھا اختيار موضع گيری نداشته باشند باید در وحله ی اول این موضوعات در سطح انجمن ھای محلی مطرح گشته و تصميم گيری شود و 

تنھا انتقادی که تا به حال به چنيـن رونـدی از تـصميم .   سپس نمایندگان ایشان موضع جمعی انجمن را طرح کرده و بر آن مبنا رأی دھند
گيری شنيده ایم، عدم سرعت پروسه یِ تصميم گيری می باشد که به رغم اھميت اش، آنقدر مھم نيست کـه حفـظ روابـط دمکراتيـک 

باید دقت کرد که شتاب موجود وقایع در جوامع سرمایه داری، ناشی از شتاب چرخش سرمایه برای سودآوری اسـت کـه در .   مھم است
جامعه دمکراتيک، چنين نيازھای سرمایه دارانه ای در صورت ت�قی با منافع دمکراتيک، ارزشی نداشته و در صورت لزوم، برای حفظ رونـد 

این یک مثال شفاف از دیکتـاتوری طبقـه کـارگر اسـت کـه منـافع خـود را بـه .   دمکراتيک تصميم گيری در جامعه نادیده گرفته می شوند
 .نيازھای بورژوازی ترجيح داده و در صورت نياز، سرکوب می کند

انجمن ھای محلی نيز شامل تمامی شھروندان بالغی خواھند بود که در آن منطقه زندگی کرده و بصورت داوطلبان در اداره امور شـرکت 
تمـامی شـرکت .   در این انجمن ھا جنسيّت، مليّت، مذھب، باورھای ایدئولوژیک و یا ھيچ بھانه ای برای تبعيـض وجـود نـدارد.  می کنند

تصميم گيری این شوراھا نھایی و رسمی بوده و ھيچ نھاد دیگری حق وتوی آن .  کنندگان دارای حق رأی دادن و انتخاب شدن می باشند
به ھمين ترتيب نيز شورای کشوری حق وتوی تصميمات شوراھای منطقه ای را نداشـته و شـوراھای منطقـه و کـشوری حـق . را ندارد

از این طریق حق حاکميّت بين تمامی شھروندان بصورت برابر داده شده و ھر شھروندی .   شکستن رأی شھروندان را در یک محله ندارند
مث�ً اگر انجمن .  بسياری از معض�ت تبعيض آميز به ھمين صورت حل می شود.  در تعيين سرنوشت خود و صغيران تابع اش دخالت دارد

شھری در تبریز رأی به تأسيس دانشگاه ھایی بدھد که به زبان ترکی تدریس کرده و فردی از آن فارق التحصيل شود، در سراسر کـشور 
یا مث�ً در ھمان تبریز، شاید محله ای که اکثریت شان ُکرد ھستند، تصميم به ایجاد رادیـو و یـا .  این مدرک به رسمِت شناخته می شود

ھمينطور نيز انجمن محلی نـسبت بـه افـراد در .  ھيچ مرجعی نمی تواند از راه اندازی و کار آن جلوگيری کند.  تلویزیونی ُکرد زبان بگيرند
مث�ً اگر فرد و یا افرادی تصميم به راه اندازی یک روزنامه و یا ھر کار دیگری بگيرند .  مورد زندگی شخصی شان نمی تواند تحميل نظر کند

 .  که از منابع خودشان تأمين شده و حقوق فردی دیگری را مورد تحدید قرار نمی دھد، می توانند به آن عمل کنند
د صورت اخت�ف نظر و یا منافع و یا تھمت به جرم و اعمال غير قانونی، اگر در سطح منطقـه بخصوصـی اتفـاق افتـاده، انجمـن محلـی و 

در صورت بين منطقه ای بودن این اخت�ف و یـا اتھـام، شـوراھای منطقـه ای و در صـورت .  ھمسایگان بين طرفين دعوا قضاوت می کنند
البته با رعایت سلسله مراتـب تـصميم سـازی از .  بسيار نادر سراسری بودن اخت�ف و اتھام، در شورای کشوری به قضاوت می نشينند

 !پایين
بسياری از مشخصاتی که ممکن است مورد سوال خوانندگان ما قرار داشته باشد، از آنجایيکه تصميم شان بر چنين مبنـایی گرفتـه مـی 

ما فقط شمه ای از حکومت شوراھا نشان دادیم تا دوستان و رفقا بتوانند با ذھنيّت ھای پيش ساخته شان کـه .  شود، قابل طرح نيست
تحت تأثير رواج ایدئولوژی ليبرالی بر اذھانشان حاکم بوده است فاصله گرفته و متوجه شـوند کـه بـا تغيـير شـرایط طبقـاتی از حاکمّيـت 

 .دیکتاتوری بورژوازی به حکومت شورایی، قدرت مردمی به چه صورت و تا چه محدوده ای می تواند باعث تغييرات شود
این یعـنی فـردای قيـام و اسـتقرار )  نقل به معنی از جنگ داخلی فرانسه(»  مھمترین دستاورد کمون پاریس، خودش بود«بقول مارکس، 

حکومت شوراھا ھر شھروندی که از خانه بيرون می آید متوجه خواھد شد کـه دیگـر دسـتگاه عـریض و طویـل و بروکراسـی پيچيـده یِ 
را مـی »  انجمـن محلـی«در عوض، شاید به فاصله دو کوچه، ساختمانی با تابلوی . حکومت بورژوازی بر شانه ھایش سنگينی نمی کند

یابد که بوسيله یِ ھمسایه ھای آشنا و یا حتی خودش و تنی چند از اعضای خانواده و یا دوستانش اداره می شود، که خود او در جلسه 
پيشين به ایشان رأی داده است و ھر زمان که ایشان را فاقد ص�حيت تشخيص دھد می تواند در جلسه بعدی درخواست عزل و انتخاب 

چرا که جای شھرداری و مقدار زیـادی از .  درصد مشک�تش را حل می کند 90این انجمن محلی شاید بيش از .  دیگری را پيشنھاد دھد
.  مسئوليت ھای استانداری و ک�نتری و دفاتر ثبت اسناد و احـوال و حـتی مجلـس قانونگـذاری و دادگـاه ھـای قـضایی را گرفتـه اسـت

مشک�ت او در ھر زمينه ای که باشد توسط ھمسایگانش بر طرف می شود و او نيازی به شھرگردی از ایـن اداره بـه آن اداره در گوشـه 
حتی اگر مـشکل او منحـصر بـه امـور شخـصی و خـانوادگی و .   ھای شھر ندارد، کاغذ بازی و گرفتن امضاء و در نوبت بودنی وجود ندارد

محلی نباشد، یکی دو نفر از ھمسایه ھایش که به سمت نمایندگی محلـه بـرای شـرکت در شـوراھای شـھری و اسـتانی و کـشوری 
شورای محلـی .   انتخاب شده اند، در ھمان محل حضور دارند تا بتوانند مشک�ت زندگی اھل محل را در ابعاد گسترده تر طرح و اجرا کنند

مسئول قانونگذاری و اجرا و قضاوت در زمينه ھایِ بھداشت و درمان عمومی، نيازھای آموزشی و مدارس، تعيين و اخذ عوارض، امنيـت و 
مھمترین خصلت چنين طرز حکومت شورایی اینست که کارھا بوسـيله یِ کـسانی .  می باشد... انتظامی و حتی دادگاه ھای محلی و 

اداره و اجرا می شود که با زندگی و ویژه گی ھای زندگی افراد مراجعه کننده آشنا می باشند و از آنجا کـه قـوانين غـير قابـل انعطافـی 
 .  برایشان وجود ندارد، می توانند فراخور شرایط و مشخصات ویژه ھر فرد با او برخورد کنند

پس تا اینجا دیدیم که انق�ب دمکراتيک چگونه با داشتن تنھا یک دستاورد، یعنی جایگزینی جمھوری شورایی با دیکتاتوری سرمایه داری 
مـی شـد را بـر ...  کليه معض�ت و مشک�ت حقوق و سياسی ای را که تا به حال باعث تبعيض بين مليّت ھا و مذاھب و جنسيّت ھـا و 

طرف کرده و مھمتر آنکه از طریق نيروھای مسلح داوطلب شھری به فرماندھی انجمن ھا و شوراھا، این حقوق را تضمين و حراست می 
با برداشته شدن موانع سياسی و حقوقی شرایطی آماده می شود که مردم در مح�ت و مناطق و در سطح کشوری بتوانند گام .   نماید

در بخش آینده نمونه .  ھای بعدی Xزم برای نابودی عمقی معض�ت و مشک�ت بشری را در جھت برابری و عدالت کامل اجتماعی بردارند
 . ھایی از این مشک�ت و معض�ت و چگونگی راه حل شان در یک جمھوری شورایی را توضيح خواھيم داد

 جمهوري شورائي -نان، مسكن، آزادي 
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 !شانزده آذر، روز اتحاد، مبارزه تا پيروزي
 

آذر را کليد زدند و ھمه روزه پيام آن روز فرخنده را تکرار کردند و ھمانطور  16امسال دانشجویان مبارز ایران از ھمان روز آغاز سال تحصيلی، 
پس پيام امـسال مـا بـه دانـشجویان مبـارز ایـران .   که قول داده اند تا آخرین روز پایان سال تحصيلی نيز به مبارزاتشان ادامه خواھند داد

آذر بـه  16بلکه، روی سخن ما با مردم دلير ایران است که چگونـه در روز .  نيست، که خود پيام آوران مبارزات انق�بی مردم ایران ھستند
 .ندای انق�بی دانشجویان پاسخ گویند

 
 !مردم دلير ایران

، دانشجویان دانشگاه تھـران 1332مرداد  28سلطنتی -، یعنی با فاصله یک سال پس از کودتای ننگين آمریکایی1333آذر سال  16در روز 
به بھانه یِ سفر معاون ریيس جمھوری وقت آمریکا، ریچارد نيکسون، در تظاھرات اعتراض آميزی نشان دادند که بـه رغـم سـرکوب ھـای 

اتحـاد، «شـعار .   خونين آن سال، جنبش انق�بی مردم ایران، تا پيروزی نھایی و استقرار نظام سياسی دمکراتيک ادامـه خواھـد داشـت
در آن تظاھرات به عنوان شعار مرکـزی اعتراضـات مردمـی مطـرح گـشت و تـا امـروز نـيز بعنـوان مشخـصه یِ مبـارزات »  مبارزه، پيروزی

این سوگندی بود که جنبش دانشجویی با خون . دانشجویان و اتحاد ایشان با مبارزات انق�بی مردم ایران جایگاه خود را حفظ نموده است
سرخ سه جان باخته راه آزادی،  بزرگ نيا، قندچی و شریعت رضوی بر روی سنگفرش ھای دانشگاه تھران نوشت و تا به امروز نيز پایبنـد 

از آن روز، ھمه ساله، دانشجویان ایران سالگرد آن واقعه را یاد داشته و مردم را به از سرگيری مبارزات انق�بی در راه آزادی . آن بوده است
که بعنوان روز پاسـخ مثبـت مـردم دلـير ایـران بـه دعـوت »  روز دانشجو«را نه بعنوان  1388آذر  16پس .   تا پيروزی نھایی دعوت کرده اند

 !دانشجویان مبارز پاس بداریم
 

.  امنيتی، چون دیگر موقعيّت ھای مبارزاتی، تھدیدات خود را بوسيله تریبيـون ھـای مختلـف تکـرار مـی کننـد  –سرداران نيروھای نظامی 
عوامل اص�ح طلبان سازشکار نيز کوشش دارند تا این مبارزات را در سطح دانشجویی و در حصار دانشگاه ھا نگاه دارند، امـا دانـشجویان 

آذر  16مبارز و انق�بی ما از طرق مختلف، در شعارھا، بيانيه ھا، و پوسترھای خود از تمامی ما خواسته اند تا در این روز به یاد جانباختگان 
مـا، .  و دیگر جانباختگان راه آزادی، به خواسته ھای قلبی شان پاسخ مثبت دھيم و در کنارشان عليه ارتجاع حاکم صف آرایی کنيم 1333

کارگران کمونيست ایران، در کنار ایشان خواھيم بود و از تمامی اقشار مردمـی و بخـصوص طبقـه کـارگر ایـران مـی خـواھيم تـا در کنـار 
 .دانشجویان و فعاXن کمونيست قرار گيرند

 
بسياری از گروه ھای دانشجویی از ما خواسته اند تا در آن روز در مقابل سر در اصلی دانشگاه تھران جمع شویم و ما نيز چنين خواھيـم 

آبـان، در  13ما باید چون روزھای تظاھرات قدس و .   اما مبارزه خود را نباید به ھمين تک اقدام و محدوده ی جغرافيایی خ�صه کنيم.  کرد
تمام طول روز، اقصا نقاط تھران و ایران را به صحنه ی نبرد مردم با نيروھای حکومت سرمایه داری تبدیل کنيم و به یاد داشته باشـيم کـه 

 .غارتگران سرمایه داری جھانی می شناسند در نظاره یِ ما ھستند و مبارزات ما را الگویی برای مبارزه باجھانيان 
ارتجاعيون در مقابل این شعارھا به ما چنگ و دندان نـشان .   تمامی بخش ھای ھيئت حاکمه از شعارھای انق�بی ما به لرزه در آمده اند

ما در پاسخ به ایشان می پرسيم که چـرا بایـد از خواسـته ھـایِ .   می دھند و اص�ح طلبان سازشکار از ما خویشتن داری را می طلبند
آزادیخواھانه و عدالت طلبانه یِ خود بگذریم، ھنگاميکه ایشان حتی حاضر نيستند از سھم خواھی مالی و جاه طلبی ھای سياسی خود 
بگذرند؟ چرا ما باید به بقایِ حکومت دیکتاتوری سرمایه داران راضی شویم، زمانيکه سرمایه داران برای منفعت خواھـی و پـول بيـشتر از 
خون و جان ما و خانواده و ھم طبقه ای ھایمان نمی گذرند؟  چرا ما باید به حداقل ھای خود راضی باشيم، زمانيکه کارفرمایان حـتی بـه 

اتحـاد، مبـارزه، «حداکثر منافع خود نيز قانع نبوده و بازھم ما را زیر فشار قرار می دھند؟ پـس مـا بایـد در چنيـن روزی، ھمـراه بـا شـعار 
مـرگ بـر جمھـوری «، »مرگ بر ایـن حکومـت دیکتـاتور«، »مرگ بر این دولت سرمایه دار«، »مرگ بر دیکتاتور«، شعارھایی چون »پيروزی

 .و دیگر خواسته ھای دمکراتيک مردم ایران را فریاد زنيم» جمھوری شورایی –نان، مسکن، آزادی «و باXخره » اس�می
آنھا را به ! »مّلی«ما باید در طول مبارزات آن روز به یاد داشته باشيم که نيروھای سرکوبگر، مزدورانِ ارتجاع حاکم ھستند و نه یک نيروی 

آنھا، بر خ�ف گفته ھای .  خيابان آورده اند تا با ضرب و شتم، بند و بازداشت، قتل و تجاوز، از منافع چند گروه چپاولگر و زورگو حمایت کنند
ما نيستند که در نا آگاھی و توّھم به سر می برند، آنھا عده ای ارازل و اوباش ھستند که با دریافت » برادر«سازشکارانه ی اص�ح طلبان، 

سران اص�ح طلب نيز در .  صدھا ھزار تومان استخدام شده اند تا ما را به سکوت و پذیرش استبداد و دیکتاتوری ھيئت حاکمه وادار سازند
ھمراھی با ایشان ما را به سکوت و تسليم دعوت می کنند، ھنگاميکه محافظان شخصی ایشان با دیدن کوچکترین خطری بـا نيروھـای 

مـا بایـد ھمـواره بـه یـاد .   آنھا خرما خوردگانی ھستند که دعوت به ترک رطب می کنند.  مھاجم وارد درگيری و برخورد خونين می شوند
داشته باشيم که اص�ح طلبان سازشکار بخشی از ھمين ھيئت حاکمه می باشـند کـه راه حـل اخت�فـات خـانوادگی شـان را در سـوء 

ایشان ما را به تسليم بدون چون و چرا در مقابل این مزدوران تشویق کرده و از ما می خواھند .  استفاده از مبارزات مردمی ایران یافته اند
اما ما باید ماجراھای قتل و تجاوز به بازداشـت .  تا خود، اعضاء خانواده و یاران خيابانی مان را مانند بره یِ قربانی به کارد قصابی بسپاریم

بل شدگان را در کھریزک و دیگر بازداشتگاه به یاد داشته باشيم، ما باید قتل نداھا و سھراب ھا و اميرھا را به ذھن خود بسپاریم و در مقا
 .ضرب و شتم و بازداشت یاران مان مقاومت کنيم

 
 !مردم دلير ایران! دانشجویان مبارز

 .برگ زرین دیگری از حماسه و پيروزی در تاریخ ایران ثبت کنيم 1388آذر  16بيایيم تا با اتحاد در مبارزه یِ خود در 
 

 !اتحاد مبارزه پيروزی
 مرگ بر این دولت سرمایه دار

 !جمھوری شورایی –نان، مسکن، آزادی 
 

 1388آذر  7کارگران کمونيست ایران، 
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 اخبار كوتاه

 باز هم هجوم سرمايه به دستمزدهاي كارگري و اخراج جمعي
س د حدر ھفته ای که گذشت، طبقه کارگر ھمچنان مورد اجحاف قرار گرفته و فشار تمامی بحران ھای سرمایه داری را از طرق مختلف بر شانه ھای خو

 .کرد
طبق این خبرھا فورم ھای جدیـدی بـرای .  اولين خبر در مورد شيوه ی جدید سرمایه داران در تحميل دستمزدھای بازھم کمتری به کارگران می باشد
کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری . استخدام پيمانی از طرف حکومت سرمایه داران در اختيار شرکت ھای پيمانی و کارفرمایان قرار گرفته است

این فـرم سـ�ح . دولت سرمایه داری فرم جدیدی را برای تنظيم قراردادھای کار تھيه و در اختيار سرمایه داران قرار داده است:در این مورد نوشته است
. دھـدقتاله دیگری است که سرمایه از زرادخانه ھای کشتار خود بيرون می کشد تا از طریق آن ھمان دستمزدھای بغایت ناچيز کارگران را ھم کاھش 

ھمه چيز  د وآرایش ظاھری مواد و مندرجات فرم این گونه است که ظاھراً طول روزانه کار، ميزان مزدھا، اجزای متشکله دستمزد از قبيل پاداش، حق تولي
س�ح کشتار سرمایه درست در بطن ھمين غ�ف سرتاسر دروغ، شعبده بازانه، جنایتکارانه و زھرآلود . با توافق ميان کارگر و سرمایه دار تعيين می شود

ر جاسازی شده است، توانق ميان سرمایه دار درنده ای که از تمامی ابزار و وسائل و امکانات دریدن و پاره کردن و کـشتار و بلعيـدن برخـوردا»  توافق«  
 ایهاست و کارگر مسلوب الحق قلع و قمع شده و گرسنه و و فرسوده و مستأصلی که ھر نوع توان ابراز حيات و حتی چانه زدن او از پيش توسط سـرم

س�خی شده است، توافق ميان کسانی که اولی ھر چه را اراده کند یکراست و بدون قيد و شرط به اجرا می گذارد و بـه دومـی تحميـل مـی کنـد و 
این توافق فقط غ�ف واقعی سـ�ح کـشتار سـرمایه . دیگری از شدت گرسنگی و فقر و استيصال و بدبختی مجبور است به تحمل ھر ستمی تن دھد

   :فرم در برگيرنده مواد زیر است. است و دولت سرمایه داری با ھمين ھدف آن را معماری، تنظيم و منتشر کرده است
و پایان آن از این پس نه بر اساس عرف رایج بلکه بر اساس توافق کارگر و کارفرما خواھد بود که در زمان انعقاد قـرارداد کـار طبـق  آغازساعات کار و   -1

مزد کارگران پس از ذکر مزد ثابت از این پس ھم به صورت روزانه و ھم به شکل سـاعتی طبـق توافـق   -2.  توافق طرفين در فرم قرارداد قيد خواھد شد
 13ماده  -4. پاداش افزایش توليد یا بھره وری بر اساس توافق کارگر و کارفرما حين انعقاد قرارداد قابل پرداخت است -3. دکارگر و کارفرما تعيين خواھد ش

 . دکننفرم جدید اختصاص به فسخ قرارداد دارد و سفيد گذاشته شده است تا کارگر و کارفرما حين انعقاد قرارداد بر اساس توافق طرفين آن را پر 
 . در این فرم به صورت حساب شده و آگاھانه به نفع سرمایه داران ھيچ جایی برای بخش ھایی از دستمزد کارگران منظور نشده است

 
 :در ادامه به خبرھای مناطق مختلف کارگری می پردازیم

 

 : اراك
    كارگران خشمگين كارخانه آلومينيم سازي اراك تابلوي بسيج كارخانه را پايين كشيدند

مى شود، ان كارگران كارخانه آلومينوم سازى اراك در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و ندادن افزايش توليد كه باعث قطع اضافه كارى كارگر
تن از كارگران كارخانه آلومينيوم سازى اراك ھفته گذشته نيز دست از كار 400بيش از . تجمع كرده ودراين تجمع تابلوى بسيج كارخانه را پايين كشيدند

بسيج ضدمردمى اراك قصد خريد اين كارخانه را از صاحبان قبلى آن دارد و پرداخت حقوق عقب . كشيدند و در محل كارخانه تجمع اعتراضى برگزار كردند
 . افتاده كارگران را نمى پذيرد وكارگران نسبت به اين موضوع معترضند

 کارگران شرکت صنایع اراک
اراک امروز به ھمراه خانواده ھای خود در اعتراض به عدم دریافت حقوق در مقابل استانداری   شرکت صنایع  به گزارش گسترش آن�ین از اراک کارکنان

 .دست به تجمع زدند
ماھه خود ھستند که به گفته آنان تاکنون پرداخت  ۶نفر می باشند با حمل پ�کارد ھایی خواستار دریافت حقوق  ۶٠کارگران شرکت مذکور که حدود 

 .نشده است
 .این دومين بار است که کارکنان شرکت صنایع دست به تجمع اعتراضی می زنند

به گفته یکی از کارگران کمسيون صنعت ھفته گذشته برای حل مشکل پرداخت حقوق این کارگران ھفته گذشته تشکيل جلسه داده بود اما تاکنون 
 .نتيجه اقدامات این کمسيون برای حل مشکل اع�م نشده است

در زمان مخابره این خبر به ھمراه خانواده ھای خود در تجمعی آرام به اعتراض خود در مقابل   به گزارش خبرنگار گسترش آن�ین از اراک کارگران
 .ادامه می دھند  استانداری اراک

 :قزوين
 كارگر گوشت زياران بايد تسويه حساب كنند  240سال و به دنبال ناتواني مالك خصوصي  تمامي  2پس از 

ده است؛ زيرا به دليل مديريت غلط بخش خصوصي اين كارخانه از مدتي پيش تعطيل ش  اي به نام گوشت زياران وجود ندارد، در استان قزوين ديگر كارخانه
  .كار كه اين واحد توليد بايد به ھمكاري خود با اين واحد توليدي پايان دھند 240تمامي 

كار كه اين واحد توليد بايد در قالب تسويه حساب، معرفي بيمه بيكاري  240بر اساس تصميم كه به تازگي در استانداري قزوين اتخاذ شده است، تمامي 
  .و يا بازنشستگي به ھمكاري خود با اين واحد توليدي پايان دھند

زيرا به دليل   اي به نام گوشت زياران وجود ندارد، در استان قزوين ديگر كارخانه :عيد علي كريمي دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در گفتگو با ايلنا، گفت
  .مديريت غلط بخش خصوصي اين كارخانه از مدتي پيش تعطيل شده است

بندي آن مشغول بودند كه پس از واگذاري اين كارخانه به بخش خصوصي  كارگر در كارخانه گوشت زياران كه به كشتار گوشت دام و بسته 240: وي افزود
سال گذشته، مديريت جديد به جاي تھيه دام و كشتار آن، به كارھاي چون توزيع لوازم آرايشي بھداشتي پرداخت و در نتيجه باعث افزايش  2در 

  .بدھيھاي كارخانه و تعطيلي آن شد
سازي به نمايندگي از دولت قادر به نگھداري  به تازگي مالكيت اين كارخانه از بخش خصوصي سلب شده است اما چون سازمان خصوصي: وي افزود

  .قرار است تمامي كارگران مرخص شوند  كارخانه نيست،
از اين پس كارگران بايد در كنار دريافت مستمري بيمه : سال سابقه دارند گفت 20درصد كارگران اين كارخانه بيش از  80وي با يادآوري اينكه بيش از 

  .بيكاري منتظر يافتن شغل جديد يا فدراسيون موعد بازنشستگي خود شوند
 .سال كارگران فعلي را حفظ كند 5وي تاكيد اين وضعيت در حالي است كه مديريت خصوصي برابر قانون متعھد شده بود حداقل تا 

 :گيالن
 و تجمع اعتراضی آنانروز اسفناک کارگران کنف کار 

 ,نفر ميرسيد ٧٠آبان مقابل استانداری این شھرتجمع اعتراضی برپا کردند، این کارگران كه تعداد آنھا به  ٢۴کارگران شرکت کنف کار گي�ن روز یك شنبه 
  . صبح در مقابل استانداری دست به تجمع اعتراض آميز زدند ١١الی  ٩برای چھارمين بار در ماه گذشته از سـاعت 

ھمان طور که در گزارش ھای قبلی آمده است، این کارخانه از . قرار دارد ) سنگر  -حد فاصل بين جاده رشت (تھران  -کارخانه کنف کار در جاده رشت 
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 .به بھانه ریزش برف سنگين دچار بحران شد و تعطيل گردید و کارگران آن به اداره کار معرفی شدند  83سال 
فروخته  ) ایرج زھرابی ( ميليون تومان به مدیر عامل سابق  60کارخانه که متعلق به سرمایه بخش دولتی بود در یک حراج با زدو بند به مبلغ ناچيز حدود 

زھرابی که آه در بساط نداشت با گرفتن وام از دولت پول کارخانه را پرداخت . شد، در حالی که ارزش واقعی این کارخانه خيلی بيشتر از این مبلغ بود 
 .کرد 

امام  ایتالبته سال ھا قبل وی به جرم اخت�س و گزارش کارگران از دزدی ھایش در فرودگاه دستگير و به زندان افتاد که به علت نفوذ در منطقه وحم
Xزم به ذکر است وی سھام این کارخانه را با شراکت و نفوذ عليرضا جزایری عرب . در آن زمان توانست رھایی یابد)احسان بخش ( جمعه متوفای رشت 

 . خریداری کرد 
عضو دیگر ھيئت مدیره . پس از مرگ وی وارث سھام این سرمایه دار شدند و اکنون عضو ھيئت مدیره ھستند   -  زن و پسرش  -خانواده ایرج زھرابی 

 .پسر عموی عليرضا جزایری عرب است که فع� مدیریت عامل کارخانه را بر عھده دارد 
زدھای ستمجزایری عرب در گذشته به بھانه پرداخت مطالبات معوقه کارگران یک وام یک و نيم ميليارد تومانی از بانک گرفت و با آن بخش ناچيزی از د

 . ميليارد تومانی بقيه دستمزد ھا و مطالبات معوقه کارگران را می پردازد 2معوقه کارگران را پرداخت کرد و اخيرا قول داده که با گرفتن وام 
سال سابقه کار  30الی  20ميليون تومان طلب دارند و بين  4نفر آن ھا به طور متوسط  180کارگر در کارخانه مشغول کار ھستند که  185ھم اکنون 

 . دارند 

 :كرمانشاه
 نفر از کارگران شرکت اسيد سيتریک کرمانشاه 110اخراج 

این . نفر از کارگران خود را اخراج کرده است 110شرکت کيميای غرب گستر، وابسته به شرکت سرمایه گذاری اسيد سيتریک کرمانشاه، مدتھاست 
این معامله در حالی انجام گرفته که از . واگذار گردید) شرکت سرمایه گذاری سازمان تامين اجتماعی ( شرکت در اوایل سال جاری به شرکت شستا

این کارگران در سال . نفر از کارگران را اخراج کرد 110مھر سال گذشته تاکنون حقوق کارگران پرداخت نشده و شرکت شستا در اولين اقدام خود، تعداد 
 .به صورت قرار دادی یک ساله به کار گرفته شده بودند 83و  82ھای 

 :خوزستان
 تجمع كردند» تپه نيشکر ھفت«در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات، كارگران فصلی 

رگران گذرد، جمعی از كا تپه نمی ھای كارگری شركت نيشكر ھفت كننده در اعتراض درحالی كه كمتر از چند ھفته از آغاز دوران محكوميت كارگران شركت
 .فصلی اين شركت ھفته گذشته به دليل پرداخت نشدن مطالبات معوقعه خود تجمع كردند
ھفته گذشته كارگران نيبر این كارخانه در اعتراض به پرداخت : رضا رخشان از اعضای سندیكای كارگران كارخانه نيشكر ھفت تپه در گفتگو با ایلنا، گفت

. كارگران نيبر فصلی شركت داشتند به گفته این فعال كارگری، در این تجمع كه در محل كار برگذار شد؛ بيش از ھزار. نشدن مطالبات تجمع كردند
ماه برای برداشت  6تا  4ھا و حتی استانھای مجاور ھستند كه ھر ساله به مدت  بيشتر تجمع كنندگان از كارگران مھاجر از شھرستان: رخشان افزود

  .گيرند محصول در استخدام موقت كارخانه قرار می
ه بودند ھای كارگری در دادگاه محكوم شد شود که چندی پيش گروھی از كارگران این كارخانه كه در جریان اعتراض این تجمع كارگران در حالی برگزار می

  .برای سپری كردن دوره محكوميت خود بازداشت شدند
تپه كه از آن به عنوان بزرگترین واحد  كارخانه نيشكر ھفت .شود ھزار كيلومتر مربع برآورد می 7تا  5وسعت مزارع نيشكر كارخانه ھفت تپه حداقل بين 

 .ھای گسترده كارگری بود ، صحنه اعتراض شدن صنعت شكر این كارخانه در جریان بحرانی. شود بيش از ھزار كارگر دارد توليدی شكر در ایران یاد می
 !دستگيری علی نجاتی

علی نجاتی در دادگاه شوش دستگير و روانه ی زندان دزفول شد تا در کنار دیگر یاران خود دوره ی حبس شش ماھه ی  88ابان  23 ظھر ِ  امروز و در 
 .خود را اغاز نماید

آقایان   تپهکميته ی دفاع از کارگران ھفت تپه ، بنا بر دليل ایجاد ِ خود ھم اکنون که پنج تن از اعضای ھيات مدیره ی سندیکای کارگران نيشکر ھفت 
با پشتوانه پس فریدون نيکوفرد ، علی نجاتی ، جليل احمدی ، قربان عليپور و محمد حيدری مھر ،در زندان به سر ميبرند بر خود وظيفه ميداند که از این 

 .ی افراد و تشکل ھای حامی و عضو خود با تمام امکانات برای دفاع از این کارگران زندانی و مطالبات کارگران ھفت تپه ت�ش نماید

 خراسان
 بيکاران خراسانی کارگران سرگردان در تھران ھستند  :دبير اجرای خانه کارگر خراسان شمالی

درصد اع�م مي كند كه بيکار این  2/4وزارت كار و امور اجتماعي درحالي نرخ بيكاري اين استان را به غلط : دبير اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی گفت
  .ھای تھران به عنوان کارگر ساختمانی سرگردان ھستند استان در چھار راه

از نظر : درصد اع�م کرده است؛ گفت 2/4بابا نظرھدایتی در گفتگو با ايلنا، با اع�م اینکه وزارت کار طی آمار رسمی ميزان بيکاری خراسان شمالی را 
تامين ھزینه  دانند که بيکاران استان برای وزارت کار خراسان شمالی از نظر پایين بودن درصد بيکاری رتبه اول را در کشور را دارد اما گویا آقایان نمی

  .زندگی در تھران کارگر ساده ساختمان ھستند
تعجب آور این است که چگونه وزارت کار استانی که صنعتی و کشاورزی نيست و : گوید وی با یادآوری اینکه خراسان شمالی صنعتی نيست می

  .گيرد را موفق توصيف کرده است گذاری در آن صورت نگرفته و نمی سرمایه
درصدی در این استان را داریم یک  4شما که ادعای بيکاری : دبير اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی مسووXن وزارت کار را مخطاب قرار داد و گفت

  .اند ھای پایتخت کارگری ساده ساختمانی را قبول کرده ھا در سر چھارراه ھای تھران بزنيد مشاھده کنيم که خراسانی سری به چھار راه
بيکاران يل وی با اع�م اینکه در سالھای اخير کارخانجات الياف و اسفنج شيروان و نيز شھر خراسان به تعطيل کشيده شده و کارگران این واحدھا به خ

  .توانيد عمق فاجعه را مخفی کنيم باور کنيد که بيکاری وجود دارد و با دستکاری آمارھا نمی: گوید اند می افزوده شده
ھنگامی که در ھر خانواده یک بيکار و در برخی موارد چندین نيروی آماده به : گوید دھد و می وی از خيل فارغ التحصي�ن بيکار در خراسان شمالی خبر می

  .شود درصدی از سوی وزارت کار مطرح می 4کار اما بيکار وجود دارد چگونه ادعای بيکاری 
گزار ھای تخصصی با نمایندگان کارگری بر آیند نشست شوند و به استان می ھدایتی با اع�م اینکه ھرگاه نمایندگان استان خراسان از مجلس فارغ می

نتيجه این سفرھا و مذاکرات ونيز خيل مراجعات بيکاران به دفاتر نمایندگان مجلس باعث شده تا صدای استان در تریبون مجلس : گوید کنند می می
  .شورای اس�می بلند شود

این نمایندگان مردمی به این آمار غير : گوید اند می ھای خود از ميزان باXی بيکاری خبر داده نماینده خراسانی شمالی بارھا در نطق 4وی با یادآوری اینکه 
  .اند واقعی و خيالی اعتراض کرده

به جای دادن آمارھای غير واقعی برای : گوید اش جوان بيکار دارد آمار واھی وزارت کار را بپذیرد می ای که سر سفره ھدایتی با اع�م اینکه چگونه خانواده
 .ھش یابددکاتوجيه ضعف مدیریتی، بھتر است توان خود رام ضعف کنيم تا بيکاری به معنای واقعی کاھش یابد نه آنکه فقط در آمارھای وزارت کار این درص

 

 !را بخوانيد و در ميان مردم پخش كنيد”  بسوي انقالب“
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  جمع کارگران بھکده رضوی در مقابل اداره کل کميته امداد خراسان شمالی
  .ریيس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی از عدم پرداخت شش ماه از حقوق کارگران این شرکت خبر داد

  .ماه حقوق در مقابل اداره کل کميته امداد خراسان شمالی تجمع کردند 6کارگران بھکده رضوی به خاطر عدم پرداخت 
متاسفانه شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی که : به گزارش ایلنا، ریيس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی در این تجمع گفت

  .ماه پرداخت نکرده است 6کارگر را به مدت  180شود، حقوق  زیر نظر کميته امداد اداره می
ھای این کارگران از جمله لباس و کفش کار به  کدام از سھميه سال است که ھيچ 4وگو با خبرنگار ایلنا با بيان اینکه مدت  سيدمحمود حسينی در گفت

پرداخت نکردن حقوق کارگران موجب فقر اقتصادی و نگرانی و کاھش روحيه کاری آنان شده و این مسئله انگيزه کارگران را : آنھا داده نشده، اذعان کرد
  .برای کار از بين برده است

ھای کارگری، ھنوز  با گذشت یک سال از تکميل صدور دفترچه: ترین کارھای شورای کارگری اع�م کرد و افزود بندي مشاغل را از مھم حسينی طرح طبقه
  .ھا از سوی اداره کارو امور اجتماعی تحويل نشده است این دفترچه

ماه حقوق این کارگران پرداخت نشد که پس از  6سال گذشته نيز  :ریيس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی خاطر نشان کرد
  .ھا شدند ھای فراوان، كارگران موفق به دریافت این حقوق اعتراضات و ت�ش

راس  500گاوداری این مرکز از : وگو با ایلنا شرایط کنونی این مجتمع را بسيار بد خواند و عنوان کرد یکی دیگر از اعضای شورای سابق کارگری نيز در گفت
  .ھزار راس کاھش پيدا کرده است10ھزار راس به حدود 18راس رسيده و تعداد گوسفندان از 300به کمتر از 

سال سابقه در زمينه  35خانوار با بيش از  300مجتمع کشت و صنعت بھکده رضوی واقع در شھرستان مانه و سملقان از توابع خراسان شمالی با 
  .کند کشاورزی، دامداری و تعميرات ادوات کشاورزی فعاليت می

  .شایان ذکر است شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی در شمال غربی استان خراسان شمالی قرار دارد

 كردستان

 ! کارگران شرکت جھاد نصر  اعتصاب
پروژه مسکن   و رانندگان شرکت جھاد نصر تحت پوشش  کارگران  صبح  ٨:٣٠تا  ٧از ساعت  ١٧/٨/٨٨مورخ   طبق اخبار رسيده روز یک شنبه

 .نفر می باشند ، دست به اعتصاب زدند 250سنندج که   مھر
 .تصميم گرفتند که در دفاع از مطالبات خود این اعتصاب را سازماندھی کنند  ماه است که حقوق خود را نگرفته اند 4کارگران به دليل اینکه مدت 
 .مطالبات آنان پرداخت خواھد شد   تعھد دادند که تا روز چھار شنبه  و  در جمع کارگران حاضر شده  پس از اعتصاب کار فرمایان

پس از اعتصاب ، نمایند . دست به اعتصاب زدند  صبح 10تا  7از ساعت   چون کار فرما به وعده خود عمل نکرده بود ، کارگران  20/8/88  در روز چھارشنبه
نمودند و می خواستند با تفرقه انداختن در   و کارگران را تھدید به اخراج  گان کار فر ما ، آقایان حنيفی و نورزاد ، در جمع اعتصاب کنندگان حاضر شده

مر بوط به   دیگر کارگران در دیگر پروژه ھا  پرداخت حقوق معوقه  از  صفوف آنھا با تطميع و پيشنھاد پرداخت دستمزد کارگران حاضر در مسکن مھر ،
 .، امتناع نمایند که با مقاومت و مخالفت کارگران رو برو شدند  ھمين شرکت

فقط حقوق یک ماه آنان پرداخت شده   تمام مطالبات آنان پرداخت گردد اما تا کنون  در نھایت کار فرما به کارگران پيشنھاد داد تا آخر وقت روز چھارشنبه
 .است

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
   اعتصاب کارگران شرکت جھاد نصر سنندج

کارگران به دليل اینکه .نفر می باشند ، دست به اعتصاب زده اند 250کارگران و رانندگان شرکت جھاد نصر تحت پوشش پروژه مسکن مھر سنندج که  
 20این کارگران از روز چھارشنبه .ماه است که حقوق خود را نگرفته اند تصميم گرفتند که در دفاع از مطالبات خود این اعتصاب را سازماندھی کنند 4مدت 

  .آبان دست به اعتصاب زده اند
  .دکار فرمایان در روزھاي قبل در پی تھدید کارگران برای اعتصاب در جمع کارگران حاضر شده و تعھد دادند که مطالبات آنان پرداخت خواھد ش

پس از اعتصاب ، نمایند گان کار فر ما ، در جمع . صبح دست به اعتصاب زدند 10تا  7اما چون کار فرما به وعده خود عمل نکرده بود ، کارگران از ساعت 
دستمزد خت اعتصاب کنندگان حاضر شده و کارگران را تھدید به اخراج نمودند و می خواستند با تفرقه انداختن در صفوف آنھا با تطميع و پيشنھاد پردا

مخالفت  ت وکارگران حاضر در مسکن مھر ، از پرداخت حقوق معوقه دیگر کارگران در دیگر پروژه ھا مر بوط به ھمين شرکت ، امتناع نمایند که با مقاوم
 .کارگران رو برو شدند

 فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی) ز به نه(بازداشت پدرام نصرالھی 
 .فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری باز داشت شد  "پدرام نصر اللھی" 88آبانماه  21شنبه  5روز 

مورد ضرب و شتم   سنندج، توسط نيرو ھای امنيتی  در خيابان فردوسی  در حين بر گشت از محل کار خود دقيقه   40/5در ساعت   شنبه 5وی در روز  
 .قرا گرفته و بعدا وی را دستگير می نمایند

 .اند و سپس به قرنطينه زندان مرکزی سنندج انتقال داده  پدرام نصرالھی را به دادگاه سنندج منتقل  23/8/88امروز شنبه  

 :مازندران
 بيکاری کارگران روغن شکوفه بابل 

این که کدام محاسبات کاسبکارانه و بده و بستان ھای سودجویانه ميان . کارخانه روغن شکوفه بابل به دستور عوامل قضائی سرمایه پلمپ شده است
جلوگيری از آلودگی محيط «سرمایه داران و دستگاه ھای اداری و قضائی آن ھا به تعطيل کارخانه انجاميده است دقيقاً معلوم نيست اما این کار را 

و  این کارگران ساليان دراز در اینجا کار کرده . کارگر کار خود را از دست داده اند 90نکته اساسی این است که با تعطيل کارخانه . نام نھاده اند» زیست
این . کارخانه روغن شکوفه و بسياری از سرمایه ھای انباشت شده در قلمروھای دیگر محصول مستقيم کار و استثمار آن ھاست. استثمار شده اند

کارگران خواستار . تمامی جسم و روح آنان را در ھم کوبيده است کارگران اکنون ھمه بيکار و ب�تکليف و سرگردانند و تعطيل کارخانه ھمچون پتکی 
    .بازگشت به کار و تضمين حتمی اشتغال خود ھستند

 تعطيل شد)ساری ( شرکت صنایع شيميایی کرم کميکال 
ماه حقوق و حق  ١٨با پرداخت نکردن ,سال قدمت  ٢۵بنا برخبر دریافتی شرکت صنایع شيميایی کرم کميکال در جاده گھرباران بخش مياندرود ساری با 

  . کارگر درآستانه بازنشستگی تعطيل شده است ٨٠بيمه 
 بازخريدي يا اخراج، يكي را انتخاب كنيد  :در اط�عيه مديريت به كارگران فيبر بابلسر اب�غ شد

اي از  سال فعاليت در آستانه تعطيلي قرار دارد؛ مديريت طي اط�عيه 50به عنوان دومين توليدكننده فيبر در شمال كشور پس از “ فيبر بابلسر”   كارخانه 
  .كارگران اين كارخانه خواسته است تا از ميان بازخريدي يا اخراج يكي را انتخاب كنند

  .آن خبر داد  كارگر مازندران از تعطيلي كارخانه فيبر بابلسر و بيكاري كارگران باقيمانده دبير اجرايي خانه: ايلنا
طي پنج : وي بابيان اينكه از در سه دھه گذشته سازمان تامين اجتماعي مالك اين كارخانه بوده است، گفت: نصرهللا دريابيگي در گفتگو با ايلنا، گفت

 30اي از  به گفته دريابيگي مديريت طي اط�عيه .سال اخير سوء مديريت مالك باعث شد تا امروز اين كارخانه به جمع واحدھاي تعطيل شده بپيوندد
اين فعال كارگري با يادآوري اينكه تمامي  .كارگر باقيمانده اين كارخانه خواسته است تا يا در ازاي سه ماه سنوات خود را بازخريد كنند و يا اخراج شوند

تعطيلي اين كارخانه در حالي است كه پيشتر اين واحد توليدي يكي از سودآورترين كارخانه : سال سابقه كار ھستند؛ گفت20كارگران داراي بيش از 
  .ھاي متعلق به سازمان تامين اجتماعي بوده است
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 قم
 تجمع اعتراض آميز كارگران در قم جديتر شد

 .كارگران كارخانه چيني حميد قم بار ديگر براي دستيابي به مطالبات خود دست به تجمع اعتراض آميز زدند
ه رفتجمعي از كارگران معترض كارخانه چيني حميد قم كه چند سالي است ھر چند روز يكبار در جلوي درب استانداري قم تجمع كرده و حقوق از دست 

 .خود را از مسئوXن طلب ميكنند، اين بار به شكل جدي تري اين اعتراض خود را بيان كردند
متري رضوي  45بر اساس اين گزارش، پيش از ظھر امروز تعدادي از كارگران زن و مرد كارخانه چيني حميد بعضا با خانوادھھاي خود با تجمع در خيابان 

 .و بند آوردن خيابان ترافيك سنگيني را ايجاد كردند) خيابان روبھروي استانداري قم(
 پس از گذشت حدود يك ساعت از اين اعتراضات كه خوشبختانه به صورت آرام و بدون خشونت ھمراه بود، نيروھاي انتظامي با حضور در محل تجمع

 .كنندگان را به كنارھھاي خيابان ھدايت كردند
و حتي پيش از آن ھيچ نوع دريافتي نداشته و در زندگي شخصي خود دچار مشك�ت فراواني  85كارگران اخراج شده كارخانه چيني حميد از سال 

 .شدھاند
ه طوXني ابقبر اساس پيگيريھاي انجام شده قرار بود اين كارگران پس از اخراج زيرپوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گرفته و تعداد زيادي از آنان كه س

 .دارند بازنشسته شوند
 تجمع اعتراضی كارگران كارخانه چينی حميد و دخالت مزدوران انتظامی در جلوگيری از گسترش اعتراضات

نفر  ۵٠كارگران معترض كه تعداد آنھا به . آبان درمقابل استانداری قم تجمع کردند ٢٣تعدادی از کارگران کارخانه تعطيل شده چينی حميد قم روز شنبه 
  .دراعتراض به عدم رسيدگی خواسته ھایشان اقدام به تجمع درمقابل استانداری قم کردند ١١می رسيد از ساعت ھشت وسی دقيقه صبح تا ساعت 

و كارگران ان بنا به گزارش خبرنگارآژانس ایران خبر نيروی سركوبگر انتظامی با بستن خيابان استانداری و اعزام یک اتوبوس قصد ممانعت از تجمع معترض
  .با قرار تجمعی دیگر ھمراه با خانواده ھایشان به این تجمع پایان دادند ١١را داشت اما کارگران ساعت 

سال و نيم پيش به علت تغيير مدیریت کارخانه و تمایل نداشتن مدیریت جدید به ادامه فعاليت در توليد محصوXت  X٢زم به ذكر است كه این کارخانه از 
  . چينی باعث تعطيلی و در نتيجه بيکاری ھمه کارگران آن شد

  . کيلومتری جاده اراک واقع شده است ۵این کارخانه در  . ميليون تومان از این کارخانه طلب دارند ٣کارگران این کارخانه ھرکدام 

 تهران
امروز آخرین روزکار است؛ ھمه شما از “: خبرکوتاه وتکراری بود اما اثرش برکارگرانی که به آنھا اب�غ شد شک آور بود و گيج کننده؛ دیروز به آنھا گفتند

  .و بدین ترتيب گروھی از کارگران پيمانكاري مجتمع سيمان تھران به دليل تمام شدن قرارداد کار پيمانكار از صبح امروز بيکار شدند“ فردا اخراجيد
نون كار از قا به گزارش خبرنگار ایلنا، خبر اين اخراج يك روز پس از آن به كارگران اع�م شد كه مسووXن خانه كارگر در مراسم بيستمين سالگرد تصويب

  .كند تيز شدن چاقويي خبرداده بودند كه حقوق حمايتي كارگران كشور را تھديد مي
ت به كار گان ھم زمان با نخستين روز اخراج خود در اعراض به از دست دادن كار خود مقابل کارخانه تجمع کردند و خواستار بازگش صبح امروز اخراج شده

  .خود شدند
  .استگان امروز حق ورود به كارخانه را نداشتند اما ميان کارگران و کارفرما بر سر تعداد و علت اين اخراج اخت�ف نظر  باوجود آنكه اخراج شده

ای در سيمان  سال پيش با مدرک دیپلم فنی و یا گواھی فنی حرفه 7تا  4گویندکه ھمگی از  کنند و می نفر اع�م می 300گان تعداد خود را  اخراج شده
  .اند و در این سالھا تنھا پيمانکاران آنھا تغيير کرده است کرده تھران به عنوان کارگر ماھر کار می

اخراجي در كار نيست، مجتمع سيمان تھران براي حفظ موقعيت خود در بازار  :گوید اما از سوی دیگر رمضان، مسوول مجتمع صنعتی سيمان تھران می
نفر از كاركنان اين  155پايان داد و در نتيجه فعاليت “ پيك پاكي“رقابتي و نامساعد كنوني از تمديد قرارداد ھمكاري با يكي از پيمانكاران مجري خود به نام 

  .كردند پايان يافت شركت که پيشتر به عنوان نيروھای پشتيبانی و خدماتی در سيمان تھران كار مي
اند این  نفره با مدرک تحصيلی کاردانی از طریق اخذ آزمون به استخدام شرکت کرد آمده 60اخراج شدگان با طرح این ادعا ھمزمان با اخراج آنھا، گروھی 

برخی از  کنند که چرا کارفرما حاضر نشد به جای تعيين مھلت برای ادامه تحصيل به كارگران ديپلم به پايين و یا قبول مدرک کاردانی پرسش را مطرح می
 کارگران، ھمه را اخراج و به جای آن کارگران تازه استخدام كرد؟ 

سمي، از شوند كه در راستاي اجراي دستور وزير صنايع مبني بر تبديل وضعيت استخدامي كارگران پيماني و قرادادي به ر ھمچنين اين كارگران ياداور مي
  .آنھا تست اعتياد گرفته شده است

فارغ التحصيل دوره کاردانی را از  40تا  30شرکت برای تکميل کادر غنی و تخصصی خود : اما موضع مدیر مجتمع در پاسخ به این پرسش چنين است
ا حرفه ا بطریق مراکز کاریابی و به کمک اخذ آزمون استخدام کرده است اما تمامی اخراج شدگان یا فاقد مدرک کاردانی بودند و یا مدرک کاردانی آنھ

  .تخصصی آنھا مطابقت و ھمخوانی نداشت و در نتيجه امکان جذب آنھا نبود
منظور  دھد که به ھرچند مدیر مجتمع در پاسخ به ایلنا، ضمن تكذيب ھرگونه تعديل نيروي انساني در سيمان تھران این اطمينان را به اخراج شدگان می

  .روز آخر پيمانکار را تا زمان تسویه حساب آخرین کارگر به طور موقت نگه خواھد داشت 45جلوگيری از تضييع حقوق اخراج شدگان این تجمع مطالبات 
روز اين كار به کردند اما ام اما از نظر کارگران این اظھارات کافی نيست، آنھا خواھان اعاده کاری ھستند که تا ھمين روز از قبل آن نان خود را تامين می

  .نام حفظ توليد در بازار نامتعادل از آنھا گرفته شده است
نستند و دا صرفه نظر از این موضوع، دلخوری دیگر کارگران اخراج شد از رفتار ھمکارانی است که تا دیروز درھمين شرکت خود را نماینده صنفی آنھا می

منتشر اند و گويا فراموش کردند که ھمين چندماه پيش برای تکذیب خبر این تعدیل چقدر تماس گرفتند جوابيه  امروز در مقابل اخراج آنھا سکوت کرده
  .كردند

ر خود را از کا اخراج کارگران پيمانی مجتمع سيمان تھران مانند ھمه کارگران پيمانی و قراردادی که در سالھای اخير به دليل اجرا نشدن کامل قانون کار
روز پيش در  2اند کام� قانونی است اما این اخراج در نخستين روز از بيست ساله شدن قانونکار تداعی کننده ھشدارھایی است که ھمين  دست داده

  .سالروز تصویب قانون کار از سوي فعاXن كارگري داده شد
 پانيد فاضليان : گزارش

     اخراج كارگران شركت فتح
واقع در جاده قدیم بعد از شير  27شرکت فتح .كارفرماي شركت فتح كارگران خود را به بھانه نابسامان بودن وضعيت اقتصادي كشور اخراج كرده است 

این شرکت که به صورت خصوصی می باشد بيش از بيست نفر کارگر داشته که ھمگی بيمه بوده اند و در فضایي بزرگ کارھای ,پاستوریزه مي باشد
اما كارفرما به دليل نابسامان بودن اقتصاد كشور تصميم به اخراج كليه اين كارگران گرفته و آنھارا اخراج كرده ,اسکلت سازی و آھنگری را انجام ميدادند 

  .است
به اداره کار مراجعه و تنظيم شکایت کرده اند و اع�م کرده اند که اگر به درستی حکم برایشان صادر نشود ,تمامی کارگران اخراجی ,به دنبال اين اقدام 

کارفرما یکی از سرمایه داران بزرگ شھر می باشد که داراي يك دفتر كار  ,به اظھار کارگران. با حضور خانواده ھایشان دست به تجمع اعتراضی خواھند زد
  .بسيار مجلل و بزرگ است که اگر بخواھد با ھزینه ھمان دفتر کار ميتواند حقوق چند سال كارگران را پرداخت كند

 زنجان
 تظاھرات اعتراضی کارگران اتوبوسرانی زنجان

. شھرداری زنجان شرکت اتوبوسرانی این شھر را از مالکيت دولت سرمایه خارج کرده است تا به صورت یک سازمان خصوصی سرمایه داری اداره شود
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به رانندگانی که خواستار واگذاری . کارگر راننده را اخراج کرده اند 50شھردار و سایر دست اندرکاران در جریان تحقق این روند قبل از ھر چيز بيش از 
در عوض بيشتر دستگاه ھا را در اختيار افرادی گذارده اند که اھل خرید و فروش و دXلی و چپاول حاصل کار و زحمت . اتوبوس بوده اند، جواب رد داده اند

با این وام . این افراد با استفاده از نفوذ و موقعيت خویش در دستگاه ھای دولتی ھر کدام مبالغ عظيمی وام از بانک ھا دریافت کرده اند. کارگران بوده اند
راننده اخراجی با مشاھده این جنایت و افتادن به  50. و سپس به قيمت ھایی بسيار باXتر از قيمت خرید به فروش رسانده اند  ھا اتوبوس ھا را خریده

. اما تا لحظه حاضر ھيچ پاسخی دریافت نکرده اند. آنان با رجوع به دولتمردان فریاد اعتراض سر داده اند. ورطه مرگبار بيکاری به ھمه جا شکایت کرده اند
  . کارگران خواستار بازگشت به کار و تضمين حتمی اشتغال خود ھستند

 :فارس
 تظاھرات اعتراضی کشاورزان داراب

آنان می گویند چند . نفر از کشاورزان روستای تيزاب شھر داراب در اعتراض به از بين رفتن امکانات آبياری این روستا دست به تظاھرات زدند 50حدود 
رین ه تحلقه چاه تنھا منبع تأمين آب برای ادامه کشت و کار محدود آن ھا است، کشت و کار بسيار اندک و محدودی که با تحمل سخت ترین و فرسایند

این چاه ھا اکنون در اثر بی توجھی دستگاه ھای مسئول دولتی به طور کامل پر شده . کارھا لقمه نانی به شکم گرسنه افراد خانواده آنان می رساند
آن ھا در حکم از  کشاورزان اضافه می کنند که ھيچ ریالی برای پرداخت ھزینه حفاری چاه ھا ندارند و خشک شدن . اند و آب آن ھا خشک شده است

 . دست دادن کامل کار و خشک شدن شریان معيشت آن ھا وافراد خانواده ھای آنان است

 !تنها شكل حكومت كارگري، جمهوري شورائي است

خبرهاي رسيده از مراكز اقتصادي حكومت سرمايه داري جمهوري اسالمي حكايت از هراس بانك ها و بنگاه هاي 

 مالي سرمايه داري از تأثيرات فرار سرمايه و سرمايه داران از ايران دارد
 

 حراج سكه براي واقعي كردن قيمت در بازار ادامه دارد

ن در بازار ت آدر حاليکه بسياری از تحليلگران سرمایه افزایش ناگھانی قيمت ط� در بازار جھانی را بعنوان عامل اصلی باX رفتن افسار گسيخته یِ قيم
از طرف دیگر، عده .  آزاد ایران معرفی می کنند، کام�ً واضح است که رشد نرخ ھر اونس ط� و سکه در ایران بسيار باXتر از افزایش قيمت جھانی است

 ه یِ ای از کارشناسان حکومتی که به تفاوت نرخ افزایش قيمت ط� در بازار داخلی نسبت به بازار بين المللی اعتراف می کنند، با توسل به شيو
نام می برند، در صورتيکه رشد تقاضا برای ط� در بازار ایران به ھيچ عنوان کاذب نبوده و روی آوری سرمایه » قيمت کاذب«تبليغاتی مرسوم از آن بعنوان 

 .داران به تبدیل سرمایه ھایشان به ارز و ط� که قابل انتقال به خارج از کشور می باشند، بسيار واقعی است
اما از آنجایيکه معامله گران ط� این .  اما برای کنترل افزایش نرخ ط� در بازار داخلی، بان مرکزی آغاز به حراج سکه از طریق بان کارگشایی نموده است

به ھمين جھت، دیروز در یک مصاحبه خبری .  اقدام را موقتی و مقطعی می دانند، ھنوز نتوانسته است که تأثير دلخواه دولت را به بازار تحميل کند
 .مسئول بانک کارگشایی بر تداوم حراج سکه ط� از طرف این بانک تاکيد کرد

ھدف حراج روزانه سكه در بانك كارگشايي متعادل كردن و واقعي كردن : ربيس بانك كارگشايي با بيان اينكه حراج روزانه سكه ھمچنان ادامه دارد، گفت
 .قيمت سكه در بازار است

سكه در بانك كارگشايي ھمچنان ادامه دارد و در حال حاضر نيز ) صبح و بعد از ظھر(حراج روزانه : وگو با خبرگزاري فارس افزود علي عادلي در گفت
ھدف از حراج سكه در بانك كارگشايي يا عرصه سكه از سوي ساير  :وي ادامه داد. ھاي جھاني ط� است ھاي داخلي سكه مطابق با قيمت قيمت

ھاي  قيمت ط� و سكه در بازارھاي داخلي نبايد باXتر از قيمت: عادلي خاطرنشان كرد. ھا متعادل كردن و واقعي كردن قيمت سكه در بازار است بانك
 .ھا كاذب است ھاي جھاني باشد آن قيمت ھا بيشتر از قيمت جھاني ط� باشد و چنانچه قيمت

 

 مهلت دوماهه بانك مركزي ايران به بدهكاران بانكي
داخت پر ھمچنين، عليرغم تغيير سياست پولی بانک مرکزی برای تزریق پول به بازار و اتخاذ روش انبساطی، مسئوXن این بانک از عدم پرداخت وامھای

ھمانطور که در گزارش ھای قبلی خبر دادیم، تعداد زیادی از سرمایه دارانی که خيال خارج ساختن سرمایه ھای خود را از کشور .  شده در ھراسانند
مسئوXن بانک مرکزی از ھراس باز پرداخت نشدن .  دارند، به اخذ وام از بانک ھا پرداخته تا بتوانند سرمایه ھای غير منقول خود را تبدیل به ارز و ط� کنند

 چنين وام ھایی اقدام به اجرایِ سياست ھای تنبيھی نموده است تا بتواند به سرعت وامھایی را که از پرداخت اقساطشان  گذشته است و مسجل
اما تا کنون ت�ش بانک مرکزی برای وادار کردن . شده که وام گيرندگان توانایی و یا خواست بازپرداخت وام ھایشان را ندارند، وادار به پرداخت نماید

 بدھکاران بانکی برای پرداخت بدھی ھایشان بی ثمر بوده است
یمه خواھند جر محمود بھمنی رئيس کل بانک مرکزی ایران به بدھکاران بانکھا ھشدار داده که اگر تا دو ماه دیگر بدھی خود را به بانک ھا پرداخت نکنند،

 .شد
ی بدھآقای بھمنی به خبرگزاری مھر گفته که جرایم بدھکاران در صورت تاخير در پرداخت به صورت تصاعدی محاسبه خواھد شد و در مقابل کسانی که 

 .خود را در فاصله این دو ماه پرداخت کنند، تشویق خواھند شد
 .به گفته رئيس کل بانک مرکزی، کل جرایم کسانی که بدھی ھای خود را در این مدت دوماھه پرداخت کنند، بخشيده خواھد شد

از مشتریان خود طلب دارند و نمی توانند طلب ھای ) ميليارد دXر 40)ھزار ميليارد تومان  40بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، بانک ھای ایرانی بيشتر از 
 .خود را وصول کنند

خود را  ھایبانکھا یک دوره ت�ش کردند تا بخشی از وثيقه ھایی را که در ازای پرداخت وام از مشتریان گرفته بودند، تصرف کرده و با فروش آن، طلب 
 .اما این برنامه بی نتيجه بود. وصول کنند

. اشنده بتملک وثيقه مشتریان بانکھا پيچيده و طوXنی است و بانک ھا زمانی از این روش استفاده می کنند که اميدی به دریافت طلب ھای خود نداشت
 .قرار می دھند و با گذر از مراحل حقوقی؛ وثيقه مشتریان را تصاحب می کنند" مشکوک الوصول"در این شرایط بانکھا آن را در ردیف مطالبات 

اما بانکھا خيلی . سال گذشته بانکھا سه ھزار ميليارد تومان از وثيقه مشتریان را ضبط کردند چون این مشتریان قادر به بازپرداخت وام ھای خود نبودند
 .زود به این نتيجه رسيدند که تصاحب وثيقه نمی تواند جای وامھایی را که داده اند، بگيرد

ک وام بانتصميم تازه بانک مرکزی بعد از آن صورت می گيرد که دولت آئين نامه ای تصویب کرد تا مجازات ھایی برای کسانی در نظر گرفته شود که از 
  .گرفته اند ولی آن را پس نمی دھند
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 جنبش كارگري با تهديد و ارعاب از ادامه ي مبارزه باز نخواهد ماند
 بيانيه تعدادي از گروه ھاي مستقل جنبش كارگري ايران

 
 !كارگران و مردم آزاديخواه و مبارز 

و ابتدائی ترین ین حق ِ گراميداشت اول ماه مه ، روز جھانی کارگر و برگزاری مراسم در این روز تاریخی و بين المللی کارگران ، امروزه یکی از پایه ای تر
 . حقوق به رسميت شناخته شدۀ این طبقه ، در اکثریت قریب به اتفاق کشور ھای جھان می باشد 

ی کارگران در یک چنين روزی ، در اقصی نقاط جھان و در مناطق مختلف عالم ، به دور ھم جمع می شوند تا ضمن تأکيد بر حقوق انسانی و طبقات
 خویش و پافشاری بر خواست ھا و مطالبات اقتصادی و سياسی خود ، متحد و یک پارچه  پيگير  آن خواست ھا و مطالبات شده ، به دست آوردن و

 .استيفای آن را وجھه ھمت خود قرار دھند 
گداشت بزرکارگران به مثابه یک طبقه ، طی بيش از یک قرن مبارزه و ت�ش و جانفشانی ھای بسيار ، برخی از این خواست ھا و مطالبات ، از جمله حق 
ه اتحاد و ا بروز جھانی کارگر و برگزاری مراسم در این روز را به سرمایه داری جھانی و حکومت ھای ضد کارگری آن ھا تحميل نموده و این حق را با اتک

 . مبارزه ی مستمر و پيگير خود به دست آورده است 
ری ، داده ارگبر این اساس ، تعدادی از کارگران و فعالين کارگری ایران نيز ، به موجب فراخوانی که از جانب برخی از تشکل ھا و فعالين جنبش مستقل ک

در بعضی از شھر ھا و مناطق ایران از جمله در سنندج و در تھران و درپارک Xله ، )  88سال ( اردیبھشت ــ سال جاری  11شده بود  در  اول ماه مه ــ 
آغاز کار با ان جمع شدند تا مراسم این روز را با طرح خواست ھا و مطالبات اقتصادی و سياسی کارگران و تأکيد بر پيگيری آن ھا برگزار کنند ، که در ھم

 . یورش وحشيانه و ضد کارگری عوامل سرمایه مواجه شده و از ادامه کار باز ماندند 
نفر از آنان را بازداشت و بيش از دو ماه ، بدون رعایت  150گماشتگان سرمایه تعدادی از کارگران و فعالين کارگری را مورد ضرب و جرح قرار دادند و حدود 

ماه  ھمچنان در زندان اوین ،  به  6حقوق اوليه و انسانی آنان در زندان نگاه داشتند که آخرین آن ھا مھدی فرھی شاندیز است که با گذشت بيش از 
کارگر عضو تعاونی کارگران فلز کار مکانيک در محل جلسه ی  15در ھمان روز بيش از . اصط�ح بازداشت موقت بوده و در          ب� تکليفی بسر می برد 

 .خود دستگير و روانه ی زندان شدند و انان نيز اکنون احضار به دادگاه ميشوند
می توانند با گرد ن صاحبان و حاميان سرمایه در ایران ، ھنوز نپذیرفته اند که اول ماه مه ، روز جھانی کارگر و روز اتحاد طبقاتی این طبقه است که کارگرا 

یش  پای خو ھم آیی در این روز ، آن را گرامی بدارند و ضمن تأکيد بر خواست ھا و مطالبات مورد نظر و طبقاتی خود   بر استيفای حقوق حقه و انسانی
 . کارگران باید با ت�ش و مبارزه خود ، از جمله این حق مسلم را نيز به عوامل و صاحبان سرمایه تحميل کنند . فشارند 

حاميان و  انبطرفه اینکه کارگران و فعالين کارگری دستگير شده در اول ماه مه پس از دو ماه بازداشت و تحمل انواع بی حقوقی و فشار ، بار دیگر از ج
گویی که چيزی ھم به عوامل سرمایه و سرمایه داران بدھکار .عوامل سرمایه احضار و برای بازجویی و محاکمه به محاکم قضائی فرا خوانده می شوند 

 شده اند ؟ 
مت حکوسئوال اساسی در اینجا این است که آیا شرکت در مراسم روز جھانی کارگر و برگزاری مراسم گرامی داشت این روز ــ که از جانب بسياری از 
شار و فھا پذیرفته شده و ھمه ساله در بسياری از کشور ھا و مناطق جھان برگزار می شود ــ جرم بوده و مستوجب مجازات و تحميل انواع بی حقوقی 

بر روی آن ھا تأکيد شده است مثل )  88سال ( است ؟ آیا طرح خواست ھا و مطالبات اقتصادی و سياسی کارگران ، که در قطعنامۀ اول ماه مه امسال 
از  اریبرخور داری از حق اعتصاب و ایجاد تشکل ھای توده ای و مستقل کارگران،افزایش دستمزد ھا متناسب با حداقل ھای یک زندگ انسانی ، برخورد

اعی ، جتممزایای تأمين اجتماعی و انواع بيمه ھای ھمگانی ،پرداخت فوری حقوق ھای معوقه کارگران، برابری کامل ميان مردان و زنان در ھمۀ شئون ا
ات و ماعاز جمله کار و توليد ، برخورداری از حقوق و آزادی ھای سياسی و دموکراتيک مانند آزادی اندیشه و بيان ، آزادی طبع و نشر ، آزادی اجت

را برھم  اعیراھپيمائی و تظاھرات ، آزادی زندانيان سياسی ، به ویژه کاگران زندانی ، دفاع از حقوق مھاجران و بسياری دیگر جرم بوده و امنيت اجتم
می زند ؟ آیا طرح چنين خواست ھا و مطالباتی جزء مصادیق نشر اکاذیب و برھم زنندۀ امنيت ملی است ؟ به راستی طرح چنين خواست ھا و 

بقه ه طمطالباتی امنيت کدام طبقه را به خطر می اندازد و چه کسانی از آن متضرر می شوند ؟ این حقوق و خواست ھا  اقدام عليه امنيت و آسایش چ
 ای است ؟ 

ایه ای ترین و ف پصاحبان و حاميان سرمایه بدانند تا آنجا که به ما کارگران برمی گردد ، طرح چنين خواست ھا و مطالباتی نه تنھا جرم نبوده بلکه در ردی
ید تر از شد ابتدایی ترین حقوق کارگران و مزد بگيرانی است که توسط عوامل سرمایه ھمه روزه و به دفعات مورد تعرض قرار می گيرد و ھر بار بيش تر و

کارگران تنھا در مقابل ظلم و بی عدالتی مفرط سرمایه داران و حاميان شان از حقوق خویش دفاع می کنند و به طرح .  پيش تضييع         می شود 
 .خواست ھا و مطالبات خویش و مبارزه برای به کرسی نشاندن ان ھا ھمت می گمارند 

به  را باور اکيد و قاطع ما این است که مجرمان واقعی آن ھایی ھستند که با استثمار کارگران و تصاحب دسترنج ميليونھا كارگر و زحمت كش آن ھا
يار اختمعنای واقعی از ھستي ساقط ميكنند ؛ با انواع ترفند ھا ، از جمله به بھانۀ خصوصي سازي کارخانه ھا و مؤسسات دولتی را به ثمن بخس در 

 .می گيرند و با چوب حراج به اموال عمومي ، سرمايه ھاي اجتماعي و منافع عموم مردم را به خطر می اندازند 
X ھای کا آری از نظر ما کارگران ، مجرمان واقعی و مروجان تشویش اذھان عمومی و برھم زنندگان امنيت جامعه آن ھایی ھستند که با حذف یارانه ھای
کامل قی اساسی مثل نان و آب و برق و تلفن و سوخت و تحميل فشار مضاعف به مردم کارگر و مزد بگير ، در واقع این طبقه را بيش از پيش به بی حقو

نه کارگران و فعالينی ھمچون منصور اسانلو و ابراھيم مددی و علی نجاتی و .  و فقر مطلق و اف�س می کشانند و بالکل از ھستی ساقط می کنند 
دام اق فریدون نيکو فرد و جليل احمدی و قربان علی پور و محمدحيدری مھر و محمد اشرفی و بسياری دیگر که به دXیل واھی  تشویش اذھان عمومی و

و خزعب�تی از این نوع و در واقع  به خاطر دفاع از حقوق کارگران و پيگيری مطالبات اقتصادی و سياسی این طبقه از جمله ایجاد !!!! عليه امنيت ملی 
می ور تشکل ھای مستقل کارگری ،شرکت در مراسم روز جھانی کارگر و اعتراض به بی حقوقی کارگران و مردم به جان آمده به زندان  می افتند و مجب

آری این کارگران به این خاطر در .  شوند که مدت ھا از وقت و زندگی خود را در زندان ھای متعدد سرمایه ، تحت انواع فشار ھا و تضييقات سپری کنند 
ا به ن رزندان بسر می برند که از حقوق انسانی و طبقاتی خویش دفاع می کنند و سود جویی و استثمار بی حد و حصر کارگران ، از جانب سرمایه دارا

 .چالش می کشند 
لين این فعاما ضمن درخواست آزادي فوري و بدون قيد و شرط ھمه ي زندانيان سياسي ، به ویژه كارگران زنداني و توقف کامل تھدید و ارعاب کارگران و 

، پافشاري نموده و ضمن دعوت از ھمه ي كارگران   88طبقه و احضارھای مکرر و پی در پی آنان ، يك بار ديگر بر مطالبات قطعنامه ي اول ماه مه سال 
سان ان براي ايجاد تشكل ھاي مستقل و توده ای کارگری به عنوان اساسی ترین راه دستيابي به مطالبات بر حق و طبقاتی خویش از ھمه ي كارگران  و

 انيھاي آزادي خواه و عدالت طلب جامعه تقاضا داریم که به ھر شكل ممكن ، صدای اعتراض خود را نسبت به اعمال شيوه ھاي ضد كارگري و ضد انس
آزادي و  صاحبان سرمایه بلند نموده و در دفاع از حقوق کارگران و پيگيری حقوق و مطالبات این طبقه از جمله اعتراض به احضار ھای مکرر کارگران 

 .زندانيان سياسی ، از ھيچ كوششي دریغ نورزند 
 آگاھي و مبارزه رمز پيروزي ماست اتحاد ،تشكل ،

 
 كميته ھماھنگي براي كمك به ايجاد تشكل ھاي مستقل كارگري، 

 كميته پيگيري ايجاد تشكل ھاي آزاد كارگران، 
 ھيات بازگشایی سنديكاي كارگران نقاش و تزئينات ساختمان، 

 جمعي از فعالين كارگري، 
  کارگران فلزکار مکانيک
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 مشكالت مترو و چرخش دوباره هاشمي رفسنجاني
امنيتی را برای حمله ی دیگری به  –ھمانطور که در خبرھای ھفته پيش دیدیم، سازش ھاشمی رفسنجانی با خامنه ای نتوانست جلوی جناح نظامی 

در این بخـش، .   امنيتی، این بار به بودجه یِ چند ميليارد دXری مترو تھران بود –حمله مجدد جناح نظامی .  منافع اقتصادی ھاشمی رفسنجانی بگيرد
ار ھردجناح ھاشمی رفسنجانی در کنار قاليباف و سرمایه داران شورای شھر قرار داشت و حمله به ھاشمی با منافع این جناح نيز گره خورد و پای شـ

ھمچنين، توسل ھاشمی رفسنجانی بـه شـورای نگھبـان کـه در مقابـل فـشارھای .  و شورای شھر را به مناقشات سياسی باز کرد) قاليباف(تھران 
سخنگوی شورای نگھبان برای ایجاد مانع در مقابـل تعـرض .   مردمی، شدیداً نياز به حمایت سياسی ھاشمی دارد، پای این نھاد را نيز به ميان کشيد

 –کردن متروی تھران، اع�م نمود که چنين اقدامی بدون تصویب مجلس غيرقانونی است و بـا ایـن اعـ�م، جنـاح نظـامی " مال خود"احمدی نژاد برای 
 .امنيتی را وادار ساخت تا مجبور به معامله با جناح ھای حاضر در درون مجلس شود

امنيتی برای کنترل متروی تھران که در حال حاضر زیر مدیریت پسر ھاشمی رفسنجانی می باشد، به ایشان نشان داد کـه   –صرف اقدام جناح نظامی 
بنابراین، آقای ھاشمی رفسنجانی دوبـاره خـود را .  شرایط سازش ھاشمی و خامنه ای لزوماً به پایان جنگ قدرت و ثروت این دو جناح نخواھد انجاميد

وم نيازمند حمایت ھای مردمی در مقابل جناح مھاجم دیده و در عصر روز گذشته در دیدار با جمعی از اعـضای انجمـن اسـ�می دانـشگاه تھـران و علـ
نظام اس�می تا «او در این سخنرانی متذکر گشت که   .است» دینی، اس�می و قرآنی«به مردم در جمھوری اس�می، اصلی » اتکا«پزشکی گفت که 
او »  ..  .اگر مردم را از نظام اس�می بگيریم، به آن خدشه وارد خواھد شد..  .ھای مردم حرکت کرده، ھمواره موفق و پيروز بوده است جائی که بر شانه

بودن اص�ح » انق�ب مخملی«ھمچنين برای جلب حمایت دستگاه ھای تبليغاتی اص�ح طلبان و نفوذ نسبی ایشان در اذھان عمومی به ادعاھای عامل 
با «امنيتی حکومت انتقاد کرده و گفت مقام ھای جمھوری اس�می باید  –طلبان و وابستگی ایشان به نيروھای خارجی از سوی دستگاه ھای نظامی 

 ».ھا ھموار و به نقدھای منصفانه توجه کنند ھا و نارسائی صدر بيشتر، عرصه را برای بيان ضعف سعه
آیـا در مراسـم شـانزده آذر، .   یِ ھاشمی رفسنجانی را خواھند خورد»  دمکراسی خواھانه«سوأل اینجاست که آیا مردم بار دیگر گول این ژست ھای 

تش عل بازھم شعارھای حمایت از ھاشمی سر داده خواھد شد؟  مسلماً، اگر این رویکرد منفعت طلبانه آقای ھاشمی رفسنجانی با توفيق روبرو نگردد،
چرا که، در ھفته ی گذشته بسياری از سایت ھای طرفدار اص�ح طلبان بـه انحـصار .  عدم حمایت اص�ح طلبان حکومتی از او و خواسته ھایش نيست

پس، عدم توفيق ھاشمی رفسنجانی از .  متروی تھران محکوم کرده اند" بلعيدن"امنيتی انتقاد کرده و بخصوص اقدام ایشان را در  –طلبی جناح نظامی 
 .باید منتظر نتيجه ماند!  سوء استفاده دوباره از مبارزات مردمی بستگی تام به آگاھی و ذھنّيت عناصر مردمی دارد و Xغير

 تهديد حكومتي و اختالف نظر در اصالح طلبان
آذر امسال مورد پرسش روزنامه نگاران قرار گرفته و طبق معمول شرکت کنندگان را به  16آقای احمدی مقدم اولين فرد نظامی ای است که در مورد 

 16او در پاسخ به سوال خبرنگاران، ضمن اینکه گفته است که ھنوز در مورد مراسم .  برخورد و درگيری خشونت آميز نيروھای سرکوبگر تھدید می کند
ھنوز .. .آذر خبري است؟ روز دانشجو است و طبق معمول ھرسال روز آرامي است 16مگر روز «: آذر تصميمی گرفته نشده است، اظھار می دارد که

با آن برخورد  ليسبرنامه خاصی كه قرار باشد اتفاق بيفتد اط�عی نداریم اما ھر تجمعی باید به صورت فراخوان و قانونی اتفاق افتد اگر غيرقانونی باشد پ
امنيتی به محاصره دانشگاه ھا اقدام خواھد نمود تا از خروج دانشجویان جلوگيری کندو  –بدین ترتيب مشخص است که جناح نظامی » .كند قاطع می

در چنين حالتی، مسلماً نيروھای لباس شخصی .  بدین ترتيب از برخورد مستقيم دانشجویان با کادرھای رسمی نيروھای مسلح و امنيتی احتراز بنماید
برخورد موافقين و مخالفين «به محوطه یِ دانشگاه ھا فرستاده و سرکوب دانشجویان معترض را به نام » بسيج دانشجویی«خود را زیر لوای 

 .به پيش می برد» دانشجویی
در بيانيه یِ نھضت آزادی که در مورد .  اما، تنھا نيروی ھای نظامی و سرکوبگر حکومتی نيستند که چنين نقشه ای را برای دانشجویان طراحی کرده اند

آذر امسال را، مانند ھر ساله، امری مربوط به دانشجویان معرفی کرده و  16آذر منتشر شده است می بينيم که جناحی از اص�ح طلبان ھم مایل که  16
ایشان در بيانيه خود از دانشجویان خواسته اند که اعتراضات خود را محدود به صحن دانشگاه ھا نموده و .  از حضور مردم در خيابان ھا جلوگيری کند

 .ت�شی از خروج و به خيابان کشاندن اعتراضات نکنند
آنان در .  این در حالی است که بسياری از جناح ھای اص�ح طلب دیگر با چاپ پوسترھا و بيانيه ھایی خواھان ھمراھی و حمایت مردمی گشته اند

 .پوستر ھای خود خواسته اند تا مردم با حضور در مقابل درب اصلی دانشگاه تھران، ھمراه با دانشجویان اقدام به اعتراض کنند
زده و اد آنچه که مسلم است، با شرایطی که بر جامعه غالب است، مردم در این آکسيون حضور پيدا کرده و در تداوم مبارزات خود شعارھای خود را فری

نتيجتاً باید برخوردھا و سرکوب ھای خشونت آميز نيروھای حکومتی را ھم پيش بينی .  نخواھند گذاشت که چنين مناسبتی بدون حضور ایشان بگذرد
 .کرده و راھکارھای خود را در برخورد با ایشان مورد تأمل قرار دھند

 گرسنگي وآغاز دوران انقالب جهاني
خبرھا و آمارھای عجيبی که گسترش فقر و بيکاری را در سراسر .  بتازگی خبرھای زیادی از نتایج بحران عظيم سرمایه داری به دست ما رسيده است

تمامی کارشناسان سرمایه داری به اجماع معتقدند که اگر اقداماتِ دولتی کردن سرمایه داری و کمک ھای ب�عوض حکومت ھا . جھان نمودار می کند
اما تجربـه ی سـرمایه داری جھـانی، .   به بانک ھا و شرکت ھای بزرگ نبود، شالوده یِ نظام سرمایه داری در سراسر جھان از ھم گسيخته شده بود

اما آنچه آنھا نمی .  به ایشان آموزانده است که چگونه از سقوط ناگھانی بانک ھا و شرکت ھا جلوگيری کنند  1940و  1930بخصوص در دوران دھه ھای 
که در آمارھای . توانند انجام دھند، و ناگزیرند که برای حفظ خود به آن دست زنند، انتقال فشارھای مالی و اقتصادی بحران بر دوش کارگران جھان است

 .ودرشد سریع فقر و بيکاری و گرسنگی تظاھر یافته و نتيجتاً آغازگر دورانی از انق�بات جھانی طبقه کارگر عليه نظام سرمایه داری خواھد ب
اتمـه ی خطبق اولين گزارش، کنفرانس سران کشورھا برای تامين امنيت مواد غذایی در جھان، که در شھر رُم برگزار شده بود با نتایج مـأیوس کننـده ا

در صـد ایـن  80در این کنفرانس سازمان خواربار جھانی بر صحت آمار خود از تعداد یک ميليارد گرسنه در جھان تأکيد کرد و اضافه نمود که .  یافته است
ر ص دگرسنگان در مناطق توليد مواد غذایی و در دورانی زندگی می کنند که افزایش در توليد و برداشت محصوXت غذایی رکوردھای جھانی را، بخـصو

« :او در ایـن کنفـرانس گفـت.  پاپ بندیکت شانزدھم در این ھمایش دست بر نکتـه ی اساسـی مـی گـذارد.   شکسته است  2009و  2008سالھای 
.  »شوند مشکل اصلی آن است که مواد خوراکی چگونه سازماندھی و پخش می. گرسنگی در جھان ربطی به زیادی جمعيت و کمبود مواد غذایی ندارد

اد مـو دیگر کارشناسان نيز، کشورھای بزرگ سرمایه داری را محکوم کردند که با جداسازی بازار خود از بازار جھانی، بيشترین سـھم از مـصرف سـرانه
 .غذایی را به خود اختصاص می دھند، در صورتيکه توليد کنندگان این محصوXت در کشورھای دیگر در گرسنگی به سر می برند

ه داری مایالبته این ادعا می تواند برداشت بسيار غلطی را در اذھان جا بياندازد که گویا توزیع مواد غذایی و مصرف باXی آن در کـشورھای بـزرگ سـر
اما، با مطالعه ی .  نشاندھنده یِ شرایط زندگی خوبی در این کشورھا است و طبقه کارگر این کشورھا به ھمان اندازه ی سرمایه داران از آن بھره مندند

 آمار توسعه یِ فقر و گرسنگی در کشورھای پيشرفته سرمایه داری متوجه می شویم که توزیع نـا عادXنـه ی مـواد غـذایی در جھـان، نـه بـر مبنـای
 .جغرافيایی، بلکه بر اساس طبقاتی می باشد

دی صعواخيراً روزنامه ی واشينگتن پست در گزارشی از وضعيت گرسنگی در کشور آمریکا، خبر می دھد که در سال گذشته، آمار گرسنگان این کشور با 
گزارش . (کودک، یک کودک آمریکایی در گرسنگی بسر می برد 4در این گزارش گفته می شود که از ھر .  ميليون نفر رسيده است 50غير قابل باور به 

ميليون  11ميليونی به  4ميليون نفر بوده است، اما امسال با افزایش  7این گزارش حاکيست که در سال گذشته آمار کودکان گرسنه ) واشينگتن پست
 .اع�م این آمار حتی فعاXن مبارزه با گرسنگی در آمریکا را نيز متعجب و ھراسان ساخته است.  کودک گرسنه رسيده است

، پس ھمانطور که می بينيم، ممکن است که سرمایه داری جھانی توانسته باشد در کوتاه مدت از فروپاشی اقتصادی نظام خود جلوگيری کـرده باشـد
درازمدت  ت واما، با تحميل ھزینه ی این داروی مسکن کوتاه مدت بر دوش کارگران جھان، آغاز دوران انق�بی را کليد زده است که می تواند در ميان مد

 . ستون ھای لرزانش را فرو ریزد
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 نشانه هايي از ايجاد شرايط انقالبي در  كردستان
در ھيچ نقطه جھان و در ھيچ مقطعی، شرایط انق�بی بصورت یکنواخت در سراسر یک مملکت ظاھر نمی شود و ھميشه مناطقی پيشتاز دیگران می 

ز تمامی مبارزان و تحليل گران سياسی انتظار داشتند که ھموطنان کرد ما، اگر ھم نقش پيشتاز را در چنين شرایطی بازی نکنند، حداقل یکی ا.  شوند
اما در تعجب ھمگان، از آغاز مبارزات مردمی در تھران و دیگر شھرھای بزرگ، چند ماھی گذشت و در کردستان ھيج قدم محسوسی . پيشتازان باشند

 .  در این راه بر داشته نشد
آنھا می گویند که در دوران .   کارشناسان انق�ب برای توضيح تفاوت بين دوران ھای انق�بی و ضدانق�بی پارامتری را به شاگردان خود معرفی می کنند

درصورتيکه در دوران انق�ب، اگر فردی کشته شود، ده .  نفر از نيروھای انق�بی به خانه ھا عقب نشينی می کنند 10ضد انق�ب، اگر فردی را کشتند، 
اگر این پارامتر صحيح باشد، بنظر می رسد که شرایط اجتماعی در کردستان قھرمان، رفته رفته به سمت . نفر از خانه بيرون آمده و به انق�ب می پيوندند

 . شرایط انق�بی پيش می رود
 30ه یِ  شـدهاگر در خرداد ماه، تھران و شھرھای دیگر به بھانه ی تقلب حکومتی در انتخابات به خيابان ھا سرازیر شدند و انرژی انق�بی درون ریخته 

ھمگی از خبرھای شرایط .  ساله را ظاھر ساختند، بنظر می رسد که کردستان، به علت اجرایِ احکام ناعادXنه یِ فرزندانش به سمت انق�ب می تازد
اما بـا اعـدام ایـن جـوانِ .   پر ت�طم و نا آرام شھر سنندج در روزھا و بخصوص شب آخر منتھی به اجرای حکم اعدام رفيق احسان فتاحی آگاھی داریم

اعتصاب غذای زندانيان سياسی، تحرکاتِ گاه آشکار جوانان در شـھرھای .   انق�بی، جو شور و ت�طم انق�بی خاموش نشده و در حال گسترش است
آن از کردستان، بویژه سنندج و سقز، شایعات آماده باش احزاب سياسی کرد برای بسيج نيروھایشان و خ�صه جو نا آرامی در سراسر کردستان حکایت 

و ھيچ تـضمينی نيـست کـه . دارد که اعدام احسان فتاحی و احتمال اعدام دیگر رفقای دربند، کردستان را در آستانه ی شرایط انق�بی قرار داده است
 .حتی عقب نشينی حکومت از اجرای این احکام دیگر بتواند اھالی قھرمان کردستان را به خانه ھایشان بازگرداند

زبی ت حبه ھر حال ممکن است که به علل مختلف فضای انق�بی در کردستان دیرتر بوجود بياید، اما به علت تاریخچه سياسی این منطقه و وجود تعلقا
وام اقـ در فرھنگ مردم کرد، به ع�وه تجربيات دو دھه مبارزات کارگری در شھرھای مختلف، ھمچنين رادیکاليسم کردستان که ھمـواره از دیگـر نقـاط و

.  ی رودن مایرانی جلوتر و ریشه ای تر بوده است، امکان رشد سریع آن و تبدیل شدن مبارزات کارگری اش به الگوی دیگر کارگران در مناطق مختلف ایرا
ھا  اگـر بخواھنـد کـسانی بـا ایـن شـيو«:  به ھمين علت است که فرد ليبرالی چون مسعود کردپور در مصاحبه اش با صدای آلمان ھشدار می دھد که

ھـم تر از وضعيت کنونی اسـت و ھـم چـيز را از رساند که خيلی بحرانی مان را بجایی می حکومت کنند و کشور را مدیریت و اداره کنند، مسلماً وضعيت
 .نشان ماند و نه از تاک به قول معروف نه از تاک، نشان می. پاشاند می

 آذر 16بازداشت سراسري دانشجويان و تهديد مردم براي جلوگيري از گسترده تر شدن و راديكال تر شدن مردم در تظاهرات 

یکی از این اقدامات .   آذر شدت یافته است 16در روزھای اخير ت�ش ھای حکومتی برای جلوگيری از برگزاری وسيع اعتراضات سازمان یافته در مراسم 
. خبرھای رسيده از سراسر کشور حکایت از برخوردھای امنيتی و قضایی با دانشجویان دارد.  بازداشت ھای گسترده و سراسری دانشجویان بوده است

 ينابازداشت ندا اسکندری و خدیجه قھرمانی در شيراز، بازداشت سورنا ھاشمی و مھرداد بزرگ، فرزان رئوفی، احسان دولتشاه، عليرضا موسوی ، سـ
.  بھروز فریدی در تبریز، تنھا نمونه کوچکی از بازداشت ھای دانشجویی اخير بوده است  شکوھی و البرز زاھدی در تھران، بازداشت رسول عالی نژاد و

سال حبس تعزیری و مبالغ ھنگفت جریمه ھای نقدی و  5به  86آذر  16صدور احکام بی اساس دادگاه بدوی دانشجویان چپ بازداشت شده در جریان 
 .احضار دیگران نيز در ھمين رابطه می باشد

وی بـا حـضور در .  ھمچنين، زمان بندی مصاحبه ی دادستان کل کشور و وزیر اسبق اط�عات، محسنی اژه ای را نيز باید در ھمين راستا بررسـی کـرد
گونه موارد، به صورت قاطع و بازدارنده برخورد  دستگاه قضایی با تکرار این«: خواندن اعتراضات پس از انتخابات، گفت» اغتشاش«تلویزیون دولتی ایران با 

که اتفاق افتاد، از » اغتشاشاتی«گفت، ادعا کرد  دادستان کل کشور که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم تلویزیون ایران، سخن می. »خواھد کرد
 .است ھدایت شده » یافته و با انگيزه سوء جریانی سازمان«سوی 

ھـر روز .   اما بنظر نمی رسد که تھدیداتِ حکومتی و بازداشت دانشجویان تأثير چندانی در محافل سازمانده این اعتراضات و دانشجویان گذاشته باشـد
 خبرھای جدیدی از وسعت تبليغات در دانشگاه ھا و سطح شھر تھران و دیگر شھرھای بزرگ می رسد که نشانگر آماده شدن معترضان برای برگـزاری

 .اعتراض سراسری دیگری است
آبان تغيير روش داده و به جای محکوم کردن شعارھا و اقداماتِ رادیکال مردم و  13نيروھای اص�ح طلب نيز نسبت به موارد قبلیِ اعتراضات در روز قدس و 

به این » خارج از چھارچوب نظام«آنھا، مأیوس از تأثير گذاری در ممانعت مردم از دادن شعارھای . بخصوص جوانان، به سمت توجيه آن تمایل پيدا کرده اند
ن می گراتوضيح روی آورده اند که رادیکاليزه شدن این مبارزات و شعارھا صرفاً به علت نشان دادن عکس العمل مردم در بخوردھای خشونت آميز سرکوب

ند تا از کن آنھا با این اقدام سعی دارند تا با ھمراه نشان دادن خود با سطح کنونی مبارزات مردمی، جایگاه تأثيرگذاری خود را در اذھان مردم احيا.  باشد
 .رادیکالتر شدن آن جلوگيری به عمل آورند

ت رزابه ھر حال سه نيروی دیکتاتوری، اص�ح طلب و مردم انق�بی ھمچنان در کنش و واکنش سياسی و اجتماعی خود در حال شکل دادن به تاریخ مبا
باید منتظر ماند و دید که نتيجه یِ این مبارزات در این مقطع زمانی به نفـع کـدام .   آذر را شکل خواھند داد 16مردمی می باشند و صحنه ھای نبرد در 

 .جریان تمام خواھد شد

 نزديكي آكسيون شانزده آذر و تالش دوباره اصالح طلبان در به سازش كشاندن مبارزات
آبان و تاکيد دوباره مردم بر عبور از نظام دیکتاتوری جمھوری اس�می و برخوردھـای قاطعانـه ی مـردم در حفاظـت و  13در روزھای اول پس از مراسم 

ده در فتاحراست از صف ھای تظاھراتی و یاران خيابانی شان، اص�ح طلبان آغاز به مداحی مردم کرده و با سر و صدای زیاد تمامی خشونت ھای اتفاق ا
این موضع صحيح ایشان، در ذھن بسياری از مبارزان، این توھم را .  آن روز را به برخورد خشونت آميز حکومتيان و عکس العمل طبيعی مردم نسبت دادند

ما در .  ندداربوجود آورد که ظرفّيت سياسی اص�ح طلبان ھنوز به آخر نرسيده و ایشان توان ھمراھی با مردم را در این مبارزات عليه حکومت دیکتاتوری 
ای ه ھـھمان زمان نيز طی بيانيه و تحليل از خبرھا توضيح دادیم که برخی از اص�ح طلبان، برای حفظ اعتبار خود در ميان مردم قـدمی بـسوی خواسـت

اما این اقدام آنان نباید بمثابه یِ ظرفّيت ایشان برای ھمراھی با خواسته ھای مردمی برداشت شود، بلکه، این مواضع، صرفاً .  مردمی بر خواھند داشت
شان را در ميان مردم حفظ کنند تا اینکه در مقاطع Xزم، در آینده، بتوانند این جنبش » مردمی بودن«و » آزادیخواھی«به آن علت اتخاذ می شود تا توھم 

اینک می بينيم که ھنوز چند روز از سخنرانی ھا و مـصاحبه ھـای عوامفریبانـه یِ ایـشان .  را به سمت سازش و دادن امتياز به حکومتيان دعوت نمایند
چرا؟  چون، .  آذر، روی سخن شان دوباره به سمت مردم بازگشته و ایشان را متھم به حکومتی بودن می کنند 16نگذشته، با نزدیک شدن روز اعتراضی 

ن شا در مقابل مھاجمان به جان و ناموس خودشان و ھمراھان معترض شان ایستادگی کرده و نمی خواھند که اعضاء خانواده و دوست و یاران خيابانی
 .به چنگ این قات�ن و متجاوزین بيافتند

حاکمان « : ای به تمامی کسانيکه در مقابل خشونت حکومتی از خود و یارانشان دفاع می کنند تھمت زده و می گویند نھضت آزادی ایران با انتشار بيانيه
از » آميز اقدام متقابل خشونت«قصد دارند فضایی به وجود بياورند که » ھای معترضان و تحریک احساسات مردمی نظامی و شبه نظامی، با نفوذ در صف
مردم »  ميليونی«شدن جنبش سبز، از فراگيری این جنبش کاسته شده و امکان حضور » رادیکاليزه«در صورت .. .نظر مردم، عق�نی و درست جلوه کند

 :بنا بر این ادعا»  .شود در آن را سلب می
 ردهھر کس که ھنگام تھاجم نيروھای سرکوبگر به صفوف تظاھرات و بازداشت کردن خود و یا اعضای خانواده و دوست و یاران خيابانی اش مقابله ک

پس باید گفت که تمامی محافظان شخصی آقایان .  خوانده می شود» نفوذی حاکمان نظامی و شبه نظامی«و از خود و دیگران حفاظت کند، 
موسوی، کروبی و خاتمی از جمله نفوذیان اند، چرا که ھر بار نيروھای سرکوبگر برای تعرض به ایشان نزدیک شده اند، این محافظان بصورت 
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پس چگونه است که این آقایان حق دارند برای حفاظت از خود وارد درگيری شوند، اما ھمين .  بسيار خشونت آميز با مھاجمين درگير شده اند
 حق را برای مردم قائل نيستند؟

چرا که اینگونه جلوه داده می شود که نيروھای سرکوبگر تا شاھد اعمال .  این سخنان تطھير خشونت ھای وارده از طرف نيروھای سرکوبگر است
آنھا را بازداشت نکرده و در بازداشتگاه ھـا مـورد .  خشونت از طرف مردم نبوده اند، به خشونت روی نياورده و مردم را به قصد کشت نزده اند

وی آورده اند ت رتجاوز قرار نداده اند و عابران بيگناه و از ھمه جا بيخبر را با تيرھای تک تيراندازان خود به قتل نرسانده اند و تنھا زمانی به خشون
 .که کذب بودن این ادعا کام�ً واضح است. که اول نفوذی ھایشان در مردم اقدام به عمل خشونت آميز نموده بودند

 ١۶وز ن رو اما مھمتر از ھمه، که ما ھم در پيام سيزدھم خود آن را پيش بينی نموده بودیم، نھضت آزادی در بيانيه خود ھمچنين در آستانه فرارسيد
ای به دست  ھا تجمع کنند تا بھانه آميز و آرام، تنھا در محوطه دانشگاه ای مسالمت در قالب برنامه«آذر به دانشجویان توصيه کرده که در این روز 

و بدینوسيله سعی در ایجاد تفرقه بين دانشجویان و دیگر توده ھای مردمی » .ھا داده نشود بدخواھان برای تحميل خشونت در داخل دانشگاه
پـس مـی بينيـم کـه .   ھمراھی و ھمگامی و ھمبستگی ایکه از دستاوردھای بسيار مھم مبارزات انق�بی مردمی بـوده اسـت.  کرده است

مردم در مبارزات، چيزی جز عوامفریبی نيست و ایشان نيز ھمچون دیگر جناح » حضور ميليونی«نسبت به عدم " رج�ن سياسی"ھشدار این 
 . ھای حکومت جمھوری اس�می از ایجاد پيوند مبارزاتی بين مردم و جنبش ھای اجتماعی در ھراس اند

دوباره در فاصله ی چنـد روزه .  اقدامات و اظھارات اص�ح طلبان و دعوت ایشان از مردم به سازش با حکومت جمھوری اس�می به اینجا ختم نمی شود
منتشر می شود که با استفاده از دروغ و مغلطه و سفسطه، مردم را به عدم طرح »  فمنيست«و » سبز«مقاXت و متونی در سایت ھای اص�ح طلبان 

، در سایت اص�ح «زنان، و آنچه اتفاق نيافتاد  »مث�ً در مطلبی،خانم سھي� وحدتی با عنوان .  شعارھای خواسته ھای واقعی شان دعوت می کنند
خبررسـانی و تحليـل ھـای «:  با اتکاء به گزارش دروغی از مراسم چھلم جان باختگان راه آزادی گفته می شـود) مدرسه فمينيستی(طلبان فمينيست 

بسياری منتظر ادامه ی برخوردھای خيابانی بودند و گمان عـده ی نـه چنـدان انـدکی از نـاظران  .ھيجانی فراوانی در داخل و خارج کشور انجام گرفت
اما دیـدیم کـه آن چرخـه ی تظـاھرات و . سياسی بر این می رفت که در مراسم چھلم و عزاداری شھيدان شاھد تظاھرات و درگيریھای دیگری باشيم

کسی شمشيرھا را برھنه نکرد، کسی به خونخواھی خواھری یا برادری برنخاست، و شاید این عـزاداری ... کشتار خيابانی و عزاداری ھا آغاز نگشت
چرا کـه .  مادران بود که اینبار به فرشتگان ھمه ی ادیان فرمان ایست داد که به نام مقدس ھيچ آئين و مذھبی شمشير از نياک برنکشند و خون نریزند

او »  .ھنگامی که مبارزه برای بھبود شرایط زندگی است دیگر فدا کردن زندگی و خونخواھی معنا و مفھومی نـدارد.زندگی مقدس تر از ھر آئينی است
چرا که اتفاقاً در مراسم چھلم ندا و دیگر جانباختگان راه آزادی بود که خشونت نيروھـای سـرکوبگر .   کام�ً در فضای انتزاعی ساخته خود سير می کند

که کام�ً محتوای سرنگونی حکومت دیکتاتوری جمھوری اس�می داشـت از » استق�ل، آزادی، جمھوری ایرانی«مضاعف گشت و برای اولين بار شعار 
شعار مرکزی مردم بود و اسـتفاده از تاکتيـک »  خواھرم کشت/ميکشم، ميکشم، آنکه برادر«در ھمان تظاھرات بود که شعار .  طرف مردم مطرح گشت

 .ھای تقابل خيابانی و به آتش کشيدن خودروھای حکومتی در ھمان روز اتفاق افتاد
مطلبی از آقای مرتضی سمياری منتشر گشته که با سفسطه ھای فيلسوفانه و تقسيم شعارھای کنونی » موج سبز آزادی«و یا در سایت اص�ح طلب 

با قرار دادن خواسته ھای دمکراتيک مردم در ردیف اول و دوم و غـير قابـل دسـتيابی » مطالبات مدنی. 3مطالبات انتزاعی و . 2مطالبات آرمانی . 1«به 
بر گرفته از فصل سوم قانون اساسی ميباشد به طور کلی « : و قابل دستيابی معرفی می کند که» مدنی«خواندن آنھا، صرفاً خواسته ھایی را بعنوان 

این نمونه ھا و ده ھا مقاله «(ھا در کجاست؟ ظرفيت مطالبات و ارزش»: رادیکاليسم یا انشعاب(» ...در حال حاضرموارد زیر در مطالبات مدنی مطرح است
برای این منظور است که مردم را از خواسته ھای انق�بی خود منصرف سازند و ایجاد و استقرار جامعه ... و » جنبش سبز و جامعه«و برگزاری کنفرانس 

کننده يه و نظام سياسی و حقوقی دمکراتيک را یک رویایِ دست نيافتنی بنمایانند تا مردم به ھمبن حکومت دیکتاتور وXیت فقيھی و قانون اساسی توج
امری که .  اما، تا به حال مردم انق�بی ما نشان داده اند که ت�ش اص�ح طلبان برای به بيراھه کشاندن مبارزات شان بی نتيجه است. اش راضی نمایند

 .اگر با موجودیت یک مرکز رھبری کننده ی انق�بی توأم بود، می شد به قطعيت آن ایمان آورد
 ! مرگ بر این دولت سرمایه دار

 ! جمھوری شورایی –نان،مسکن، آزادی 
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 ميان ماه من با ماه گردون، تفاوت از زمين تا آسمان است
که اینک راست تر از سلطنت طلبان به جناح اص�ح طلب حکومتی متصل شده اند، برای توجيه این اتصال و پذیرش » چپ«بسياری از نيروھای باصط�ح 

.  رھبری ایشان در شرایط کنونی، صحبت از ھمرأیی و ھمراھی مقطعی رھبری اصلح طلب، بویژه مھندس موسوی، با اھداف مبارزات مردمی  می کنند
 دافاما با نگاھی به آنچه که مردم می گویند و می کنند، و مقایسه اش با رھنمودھا و گفته ھای اص�ح طلبان، ما ھيـچ نقطـه یِ مـشترکی بيـن اھـ

 .مقطعی ایشان با خواسته ھایِ حداقلی مردم مبارز و معترض نمی یابيم
ين در مطالب گذشته خود بارھا متذکر شده ایم که خواست حداقلی مردم ما، گذار از حکومت دیکتاتوری جمھوری اس�می و استقرار دمکراسی و تضم

و  آزادی ھای دمکراتيک انسانی می باشد، در صورتيکه اھداف اع�م شده یِ رھبری اص�ح طلبان، بوضوح، حفظ حکومت دیکتاتوری جمھوری اس�می،
اما تفاوت ھای خواسـته ھـا و دیـدگاه ھـای مردمـی بـا اصـ�ح طلبـان .  اجرای قانون اساسیِ توجيه کننده یِ حکومت مطلقه یِ ولی فقيه می باشد

 .حکومتی، منحصر به اھداف بيان شده نمی باشد، بلکه، در تمامی جوانب سياسی و و اجتماعی، ما با این عدم ھمرأیی و ھمراھی مواجه ھستيم
در ایـن مـصاحبه کـه مـی تـوان گفـت جمعبنـدی از .   ، که وابسته به خود اوست، مصاحبه ای داشته اسـت»کلمه«اخيراً، مھندس موسوی با سایت 

ی »چپ ھا«با وجود این خطر که ممکن است از طرف .  آبان می باشد، با نکته ھایی مواجه می شویم که اثبات مجدد گفته ھای ماست 13اعتراضات 
 .راستگرا به خرده گيری متھم شویم، تصميم گرفته ایم که تفاوت بينش اص�ح طلبان و مردم را در این نکات برجسته کنيم

مھمـترین آن اشـغال Xنـه  .آبان یاد آور سه حادثـه بـود کـه در بيانيـه گفتـه شـد ١٣« :موسوی در این مصاحبه می گوید.  آبان است 13نکته اول به تعریف اھمّيت تاریخی روز 
مـردم مـا مخالـف  «:  و برای توجيه اھميتی که او به چنين واقعه ای می دھد، ادامـه مـی دھـد کـه» .جاسوسی و گرفتن سفارت خانه آمریکا توسط دانشجویان خط امام بود

بخصوص بعد از بردن شاه به آمریکا و پس از آن جنایاتی که مرتکـب شـده .تسخير سفارت آمریکا واکنشی نسبت به این مساله بود.  دخالت بيگانگان در سرنوشتشان ھستند
، ایـن مـردم نبودنـد کـه از دیـوار 1388آبان  13برای ابطال ادعای او ھمين کافيست که یاد آور شویم در روز  ».مردم احساس عصبانيت و نارضایتی کرده و سفارت را گرفتند.بود

آقای موسوی نـيز وابـسته (!!) نامگذاری شده و تصادفاً » خط امام«بلکه، نيروھای وابسته به جناحی از حاکمّيت بودند که بعداً بعنوان .  سفارت باX رفته و آن را تسخير کردند
تـرک »  مـردم«این ادعای کاذب آقای موسوی نشاندھنده یِ این نکته است که ایشان ھنوز عادت نسبت دادنِ منافع، اھداف و اقدامات خود را بـه .   به ھمان جناح می باشند

چرا؟ چـون واقعـه تـسخير سـفارت توسـط یـاران .   آبان معرفی می کند 13مھمترین واقعه یِ تاریخی » مردم«به ھمين علت ھم واقعه ی تسخير سفارت را از دید .  نکرده اند
ام طول جنگ ایـران و عـراق، تم آقای موسوی به استعفای بازرگان و سپس کودتای ایشان عليه ليبرال ھای آن زمان و نھایتاً به قدرت گيری جناح وابسته به ایشان شد که در

آبـان، پيوسـتن دانـش آمـوزان بـه صـفوف انقـ�ب در حمایـت از اعتـصاب  13اما، بنظر ما، از دیدگاه انق�ب مردمی، مھمـترین واقعـه در .  قدرت اجرایی را به دست گرفته بودند
در آن تاریخ مسجل شد که انق�ب مردم ایران عليه دیکتاتوری سلطنتی تا اعماق جامعه نفوذ کرده است و دیگر مردم مبـارز مـا حاضـر .  بوده است 1357معلمان خود در سال 

 .به سازش با چنين حکومتی نيستند
که یادبود روز سازش ناپذیری مبارزات مردمی عليه حکومتی دیکتاتور می باشد، بسيار نزدیکتر از   1357آبان  13پس با کمی دقت می بينيم که واقعه یِ 

 .  واقعه تسخير سفارتی است که توسط جناحی از حکومت استبدادی برای تحکيم و تثبيت دیکتاتوری مذھبی انجام پذیرفته است
نتيجه بعدی این نوع برخوردھا «:  موسوی در این مصاحبه می گوید.   نکته دوم، در مورد اھدفی است که اتحاد و اجماع مردمی را باعث گشته است

پایبندی بر قانون .  این است که عصبانيت موجب فراتر رفتن بعضی ھا از شعار اصولی می شود که راه سبز بر آن تاکيد داشته است)برخورد خشن(
اگر بخواھيم اجماع قابل توجھی  .در کشور است که باید به آن توجه داشت   اساسی و اجرای ھمه اصول قانون اساسی بدون دخالت واعمال سليقه

قلحدابرای تغيير مطلوب در کشور به سمت اھداف خوبی که تعریف شده را بين خود حفظ کنيم و پایبندی خود را به این مساله نشان دھيم باید این 
 ».را حفظ کنيم و بسيار ضروری است که بگویيم ما پایبند به قانون اساسی ھستيم) پایبندی به قانون اساسی ( 
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این جناح حکومتی اص�ح طلبان است . اینھم توھم دیگری است که آقای موسوی خود را در جایگاه نمایندگی احساسات و اھداف مردمی تصور می کند
در    پایبندی بر قانون اساسی و اجرای ھمه اصول قانون اساسی بدون دخالت واعمال سليقه«را تشکيل داده و اھداف خود، یعنی » راه سبز اميد«که 

مردم ما ھم در شعارھا و ھم در اقدامات خود به صراحت خواستار گذار از حکومت دیکتاتوری جمھوری اس�می و استقرار .   را خواستار است»  کشور
.  که تمامی تار و پود قانون اساسی با آن بافته شده است، نخواھند رفت»  وXیت مطلقه فقيه«آنھا ھرگز زیر بار بقاء .   حکومتی دمکراتيک شده اند

» مرگ بر خامنه ای«، »مرگ بر دیکتاتور«و جدا از آنکه شعارھای .  ، به سرعت در حال گسترش است»مرگ بر جمھوری اس�می«بگذریم از اینکه شعار 
مھمتر از اینھا اعمال و اقدامات . دXلت بر گذار از این حکومت داشته و مبنای اتحاد و اجماع مردم است» جمھوری ایرانی«و » مرگ بر اصل وXیت فقيه«و 

 اگر اجماع مردم در ابقای این حکومت بوده است، اص�ً چه نيازی به چنين مبارزات و پرداخت چنين ھزینه ھایی می بود؟  پس، در اینجا نيز. مردمی است
 آقای موسوی، طبق عادات عوامفریبی حکومتی،  خواسته ھای خود و ھمپالگيانشان را به مردم نسبت می دھند و با اصرار بر آن، در جھت مخالف

مسلماً در جھت مخالفت با اجماع مردمی، سر از آغوش سبز و نامھربان خامنه ای و جناح نظامی امنيتی اش در .   اجماع مردمی قدم بر می دارند
 .خواھند آورد

از آغاز مبارزات دیده ایم و در تاریخ مبارزات مردم کليه یِ کشورھا شاھد بوده ایم که مردم .  نکته بعدی، بازھم به شيوه یِ مبارزات مردمی باز می گردد
ھمواره حکومت ھا ھستند .  ھمواره بصورت مسالمت آميز و دور از خشونت به خيابان آمده تا خواسته ھای خود را به گوش دولت و قدرتمندان برسانند

که در مقابل خواسته ھای به حق مردم، اوباش و ارازل و چماقداران رسمی و فرم پوش، و یا غير رسمی و لباس شخصی پوش را به جان مردم می 
بخصوص دیده ایم که در .   این حق ھر انسانی است که در مقابل تھاجم به قصد آسيب و جان خود، خانواده و ھمنوع خود دفاع و مقاومت کند.  اندازند

نيروھای سرکوبگر حکومتی نشان .   مقابل تسليم مردم به نيروھای سرکوبگر، باعث عدم آسيب رسانی و عدم اعمال خشونت عليه شان نمی شود
ایشان را بازداشت نموده و در بازداشتگاه .  داده اند که حتی در مقابل تسليم مطلق مردم، آنھا را مورد ضرب و شتم وحشيانه تا حد مرگ قرار می دھند

؟ این است آنچه که »عدم خشونت«آیا این است مفھوم مبارزه .   حتی از تجاوز به مردان نيز فرو گذاری نمی کنند.  ھایشان، آنان را شکنجه می کنند
برای منافع من که حفظ حکومت دیکتاتوری قانون اساسی آن «حضرات اص�ح طلب به مردم توصيه می کنند؟  آنھا در حقيقت به مردم می گویند که 

و در این راه مورد ضرب و شتم و . آزادید که از منافع من و شرکای من حمایت کنيد. حق دارید که خواسته ھای من را شعار دھيد.  است به خيابان بيایيد
باید .  اما حق ندارید تا در مقابل نيروھای سرکوبگر حکومتی، از خود و خانواده و یاران و ھم نوعانتان دفاع کنيد.  شکنجه و بند و زندان و تجاوز قرار گيرید

آیا چنين توقعی جز آن است که جناحی از »  در مقابل این قصابان چون گوسفند قربانی، سرنوشت خود را پذیرفته و گردن خود را در اختيارشان بگذارید
انتظار دارد؟  بخصوص زمانيکه اگر خودشان مورد تعرض این نيروھا قرار بگيرند، ھمانطور که کروبی گرفت، آنوقت »  مردمش«یک حکومت دیکتاتوری از 

 .اما چنين حقی را برای مردم متصور نيستند.  گاردھای شخصی ایشان حق دارند که از جان بی ارزش شان دفاع و مقاومت خونين کنند
ميان «و یا به قول معروف، .  نتيجه اینکه، نه اھداف، و نه خواسته ھا و نه شيوه ی مبارزات ما با آنچه مورد نظر رھبران اص�ح طلب است خوانایی ندارد

 ».ماه من با ماه گردون، تفاوت از زمين تا آسمان است

 تالش ليبرال هاي وطني و جهاني براي تحريف مبارزات مردم ايران
ات و ارزبا ھر چه رادیکال تر شدن مبارزات انق�بی مردم ایران و حتی مبارزات صنفی کارگران، ت�ش ليبرال ھای وطنی و جھـانی بـرای تحریـف ایـن مبـ

این ت�ش ھا، به علت عدم اقبال در ميان .   نيز شدت یافته است» انق�بات مخملی«محدود نمودن آن در چھارچوب ھای تعریف شده در تئوری ليبرالی 
 . توده ھای مردم،بيشتر در شکل ارائه تئوری ھای توجيه گر و اقداماتِ سازشکارانه یِ نخبگان ظاھر گشته اند

بلکه، صرفاً انتقال قدرت از جناح غالب حکومتی .  یعنی، تأثيری در نظام مسلط سياسی و حقوقی نداشت.  ، در حقيقت، انق�ب نبود»انق�بات مخملی«
در چنين شکلی از انتقال قدرت، جناح غالب حکومتی می بایست آن چنان ضعيف شده باشد که .  به جناح ھای رقيبشان، با تکيه به نيرویِ مردمی بود

یعنی، اگر مانند روسيه، که بخش بسيار بزرگ و تعيين کننده ای از .   حتی سرداران و ژنرال ھای نيروھای مسلح آن کشور نيز خواھان تغييرشان باشند
رضایت داده بود، ھم انجام نمی پذیرفت، حداقل، در » یلتسين«جناح امنيتی و نظامی در تغيير رژیم شرکت داشت و به تصاحب قدرت توسط فردی چون 

تنھا در چنين صورتی است که قدرت، بدون ضربه خوردن و فروپاشی ادارات و سـازمان ھـای دولـتی و .  مقابل اقدامات جناح رقيب نيز ایستادگی نکنند
در کشورھای اروپای شرقی نيز شاھد چنين موضعی از طرف نيروھای .  امنيتی و نظامی، در اسرع وقت، قابل انتقال بوده تا خ�ئی از قدرت حادث نشود

اما، در مکانی چـون .   مسلح بودیم که در حقيقت با عدم اقدام سرکوبگرانه عليه نيروھای مردمی و جناح رقيب حکومتی، از انتقال قدرت حمایت کردند
، نيروھای شوریوگس�وی، که چنين برخوردی از طرف نظاميان غيرقابل تصور بود، نيروھای ناتو با بمباران ھای گسترده و انھدام توانایی ھای نظامی آن ک

اما در این نمونه ما با .   یعنی اگر با دیدی واقع بينانه نگاه کنيم، در یوگس�وی، انق�ب مخملی، چندان ھم مخملی نبود.  مسلح را به تمکين وا داشتند
ر ب دعامل دیگری برای موفقّيت یک انق�ب مخملی روبرو می شویم و آن ھم حمایت بی دریغ کشورھای سرمایه داری جھانی از جناح مخالف نيروی غال

 .  ھيئت حاکمه است
تيموتـی گارتـن «مثـ�ً، بـه سـخنان  نيمالبته، اگر بخواھيم ساده اندیشی را به مرز حماقت برسانيم و تعریف ھواداران ليبرال انق�ب مخملی را از این پدیده باور کنيم، مـی تـوا

ی مخملـی در اروپـای ھـا ، استاد تاریخ معاصر دانشگاه آکسفورد، که در کنفرانسی در دانشگاه استانفورد در آمریکا به مناسبت بيستمين سال پيروزی نخستين انقـ�ب»اَش
انق�بـات پيـشين اسـت کـه حـداقل در ایـران دارای مشخـصه یِ اسـتفاده از »  مدرن تـر«جایگزین »  انق�بات«او معتقد است که این نوع . شرقی حضور یافته بود گوش دھيم

امـا آیـا واقعـاً اینگونـه  .اسـت دنیشبکه ھای اجتماعی، صلح آميز بودن و مصالحه جویانه بودن اعتراضات در ایران و عدم تکيه بر رھبری سازمان یافته و بھره گيری از فضای م
در مکـان انقـ�ب زده »  شـبکه ای اجتمـاعی«تمامی محققين تاریخ انق�بات می دانند که اصوXً تا زمانيکـه ! را در نظر بگيریم» استفاده از شبکه ھای اجتماعی«مث�ً .  است

این شبکه ھا در انق�ب بـسيار ک�سـيک و خـشونت .  شکل نگيرد، و مردم را برای اقدام متحدانه، ھماھنگ و زمانبندی شده آماده نسازد، اصوXً انق�بی شکل نخواھد گرفت
بـه ھـم بافتـه شـده )  نام مستعار تمـامی قاصـد ھـا(ھا » ژاک«در مجامع صنفی و محله ای در پاریس شکل گرفته بود که بصورت کام�ً مخفيانه توسط  1789آميز فرانسه یِ 

حتی لنين توانسته بود چنين شبکه ای را با استفاده از نشر، تکثير و توزیع مطبوعات کمونيـستی طراحـی و .  نيز اینگونه شبکه ھا شکل گرفته بودند 1917یا در روسيه .  بود
نـدارد و تنھـا از ات خوب البته در عصر کنونی و رشد انفرماتيک، ھمين شبکه ھا و ارتباطات می تواند از طریق اینترنت شـکل بگـيرد کـه تفـاوتی در ماھيّـت ارتباطـ.   اجرا سازد

 . لحاظ صوری متمایز است
درصورتيکه ھمگی شاھدیم که حداقل اص�ح طلبان کوشش فراوانـی کـرده انـد تـا .   است» عدم رھبری سازمان یافته«مطرح می سازد » گارتن اَش«مشخصه یِ دیگری که 

با ھدف ابقاء حکومـت دیکتـاتوری اسـ�می و اجـرای قـانون اساسـی اش، »  راه سبز اميد«اصوXً ایجا حزب .  چنين رھبری سازمان یافته ای را به جنبش مردمی تحميل کنند
اما اینکه ایـن اقـدام مـورد اسـتقبال مـردم قـرار .  ھمراه با ادعای ھمکاری موسوی،کروبی، و خاتمی در آن، بيانگر کوشش ایشان جھت تشکيل رھبریتی سازمان یافته است

در مورد صلح آميز بودن ھم مـی بينيـم کـه بـه علـت برخوردھـای .   آن توافق نداشتند» مصالحه جویانه یِ«نگرفت، دقيقاً به این علت بود که ایشان با خواسته ھای محدود و 
بنـابراین، نتيجـه .   پرداختـه انـد راتسرکوبگرایانه یِ حکومتی، این مبارزات روز بروز خشونت آميز تر شده و مردم نيز در تظاھرات ھای اخير به دفاع فعال از خود و صفوف تظـاھ

ظـاھرات ھـا در ایـران بـا چنـان ع تمی گيریم که حتی اگر خود را، خوش باورانه، با تعریف آقای گارتن اَش از انق�ب مخملی ھمرأی نشان دھيم، باز ھم شرایط مبارزات و وقـای
 .چھارچوبی سازگار نمی باشد

و )  حـتی بـه شـکل برخـورد انفعـالی(اما، واقعّيت اینست که انق�ب مخملی، اقدام کودتاگرایانه ای است که جناح مغلوبِ یک ھيئت حاکمه، با ھمکاریِ نيروھای مسلح اش 
یعـنی بـا ھمراھـیِ .   دکننـھمراھی حکومت ھای سرمایه داری جھانی عليه جناح غالب سازماندھی می کنند، تا از صعود مبارزات مردمی به یک انق�ب تمام عيار جلوگيری 

چـرا .  روھای مسلح بپرھيزنـدني بروکراسی و نيروھای مسلح با جناح مغلوبِ ھيئت حاکمه و عدم درگيری با مردم بپاخاسته، از ضربات فروپاشانه ی مردمی به ادارات دولتی و
 .ھد گردیدخواکه در صورت درگيری با مردم، حکومت فروپاشيده خواھد شد و خ�ء ایجاد شده در قدرت سياسی باعث ظھور و توسعه یِ نھادھای انق�بی مردم 

اوXً و مھمتر از ھمه اینکه، جناح غالب حکومـتی، خـودش، .   با چنين درکی از انق�بات مخملی، می بينيم که مبارزات مردم ایران ھيچگونه شباھتی به انق�بات مخملی ندارد
اشـد و ی بامنيتی است که کام�ً نشان داده است که حاضر به ھيچگونه عقب نشينی در مقابل اقدامات مصالحه جویانه و سازشـکارانه یِ اصـ�ح طلبـان نمـ  –جناح نظامی 

بخصوص حکومت کنونی آمریکا نشان داده است کـه خواھـان .   ثانياً، حکومت ھای سرمایه داری جھانی نيز کمر به تغيير این حکومت نبسته اند.  فقط منطق زور را می فھمد
 .مذاکره با ھمين حکومتی است که اینک در موضع ضعف قرار دارد و آماده پذیرش ھرگونه شرایطی است که ایشان به او تحميل کنند

د و مـی بایـست خـود و باشپس مردم و فعاXن سياسی و کارگری ما باید بدانند که ھيچ تاکتيک تظلم خواھی و مصالحه جویانه و محدود در چھارچوب حکومتی کارساز نمی 
 .مردم را برای رو در رویی تمام عيار تا فرجام یک انق�ب ک�سيک آماده سازند
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 !*انقالبي و تهاجمات نوين ارتجاع بورژوازي به جنبش كارگري-جنبش اعتراضي 
 سازمان رزمندگان آزادي طبقه كارگر

 ن واگر چه تھاجم دستگاه سرکوب ارتجاع بورژوازی به جنبش کارگری و بخاک و خون کشيدن اعتصابات و اعتراضات کارگری، دستگيری و به بنـد کـشيد
ائتی دن اعدام کارگران کمونيست و فعاXن کارگری امری جدید نيست و ارتجاع بورژوازی از ھمان بدو به قدرت رسيدنش در سرکوب جنبش کارگری از ھيچ

یـداری پد خودداری نکرده؛ اما دستگيریھا و بگير و ببندھای جدید کارگران کمونيست و فعالين کارگری بر بستر جنبش اعتراضی انق�بی جاری حکایت از
 . مولفه ھای نوین در نبرد جنبش کارگری و ارتجاع بورژوازی دارد

تمامی شواھد حکایت از آن دارد کـه در پـی تـشدید و گـسترش . اینروزھا ما شاھد تدارک رویاروئی ھای نوینی ميان ارتجاع و جنبش کارگری ھستيم
یط شرامبارزات روزمره کارگری و تحرکات کارگران کمونيست و فعالين جنبش کارگری جھت ارتقا و گسترش سازماندھی نبردھای کارگری حول مقابله با 

دورانی که با سياست و شعائر نوین در مقابله با فقـر و .  انق�بی در حال پدیداری است-سياسی حاکم، دوران نوینی در افق نبردھای کارگری-اقتصادی
سير اوضاع موید آن .  فاقه موجود و در نبرد برای نان برآمد نموده و و با گسترش رادیکاليسم انق�بی به نبردی سراسری و آزادیخواھانه پای خواھد نھاد

از سوی دیگر در اردوگاه ارتجاع حاکم با اشراف به ھمين امر تـدارکات .  است که نبرد کارگری در مسير نمایش قدرت و مارش طبقاتی خویش گام مينھد
تحرکات در دستگاه سرکوب ارتجاع بيانگر آن است که مرتجعين جھت . وسيعی جھت مقابله با اوضاع آتی در جنبش کارگری، در دستور قرار گرفته است

ای رحھمحاصره و عقب راندن تحرکات کنونی و آتی جنبش اعتراضی انق�بی و مقابله با خيزش اجتناب ناپذیر جنبش کارگری و ھمچنين در جھت اجرای ط
به تدارک تھاجمات جدید و گسترده به   -که حاصلی جز خانه خرابی بيشتر کارگران و زحمتکشان شھر و روستا را در پی نخواھند داشت-جدید اقتصادی

چنگ و دندان نـشان دادن بـه فعـالين کارگری،تحـت .  کارگران کمونيست و فعالين جنبش کارگری به مثابه بستر بروز رادیکاليسم انق�بی روی آورده اند
ا ه بـفشار قرار دادن کارگران زندانی، دستگيری مجدد فعالين کارگری، حمله لجام گسيخته به اعتراضات کارگری، آموزش نيروھای سرکوب جھت مقابلـ

آنان قصد دارند با محاصره . کارگران و مانور نظامی جھت سرکوب اعتراضات کارگری از زمره تحرکاتی است که از سوی دستگاه سرکوب در حال اجرا است
 . کارگران از خيابانی شدن اعتراضات ممانعت بعمل آورده و  با دستگيری نمایندگان کارگران از شکل گيری تشکلھای کارگری جلوگيری نمایند

. انق�بی را رقم خواھد زد-سير رویدادھا حاکی از آن استکه پيامدھای تقابل جنبش کارگری و ارتجاع حاکم در شرایط کنونی سير بعدی جنبش اعتراضی
این دقيقا ھمان نکته ای . سرنوشت نبرد برای آزادی منوط و مشروط به چگونگی تحوXت در رویاروئی آتی در ميان جنبش کارگری و ارتجاع بورژوازی است

نکته ای که بایستی کمونيستھای انق�بی . است که سبب سبوعيت عنان گسيخته کنونی دستگاه سرکوب در مقابله با نبردھای کارگری گردیده است
تشکلھائی که مشخصه اشان این باشد که نبرد . را به مجاھدتی ھمه جانبه جھت برپائی سازمانھای کارگری انق�بی در صفوف جنبش کارگری بکشاند

تشکلھائی که مقابله بـا تھـاجم ارتجـاع را سـنگری از مبـارزات .  برای نان را تابعی از مبارزات آزادیخواھانه و سوسياليستی طبقه کارگر محسوب دارند
کمونيـستھای .  آزادیخواھانه طبقه کارگر دانسته و  کانون وسيعترین تبليغات سياسی و آزادیخواھانه را بر بستر جنبش اعتراضی انق�بی سازمان دھند

بيش از ھر زمان دیگری ھمگان را به تقابل با مـوج   -ھم اکنون–انق�بی وظيفه دارند که جھت گسترش جنبش گارگری و ارتقا جنبش اعتراضی انق�بی 
 . تمامی کسانی که خود را مدافع جنبش کارگری ميدانند بایستی مجدانه و با جدیت بر عليه تھاجم فوق نبرد نمایند. تھاجم به جنبش کارگری بخوانند

يکی در اکتدقيقا و بر اساس آنچه که تا کنون گفته ایم به گمان ما نکته فوق در عين حال بایستی مبدا حرکت کمونيستھای انق�بی در اتخاذ خط مشی ت
طبيعی است که نبرد آزادیخواھانه طبقه کارگر تابعی از منافع پرولتاریا در سير مبارزه طبقاتی است و یا به بيانی دیگر ميتوان گفـت . شرایط حاضر باشد

بدین لحاظ خط مشی تاکتيکی فوق بایستی در خدمت تربيت . که برای کمونيستھای انق�بی این نبرد تابعی از مبارزات سوسياليستی طبقه کارگر است
تمامی حيات جنبش اعتراضی انق�بی در شرایط کنونی منوط . سياسی و سازماندھی نبرد پرولتاریا با روح آرمانھای آزادیخواھانه و سوسياليستی باشد

حيات جنبش اعتراضی انق�بی در گرو آن است که جنبش کـارگری در مقابلـه بـا تھـاجم بـورژوازی قـادر گـردد کـه بـا .  و مشروط به مسئله فوق است
تنھا با برافرازی پرچم آزادی است که ما قادر به گام نھادن به پيش خواھيـم .  برافراشتن پرچم نبرد برای آزادی معادله را بسود صفوف انق�ب تغيير دھد

 . شد و  سرکوبگران قادر به محاصره ما نخواھند گشت
 .منتشر شده است 20شماره  «رزمندگان»این مطلب در نشریه * 

 دشمن ات را بشناس
 كريستوفر الگ 

 سهند شايان: برگردان 

 
 

 !دشمن ات را بشناس
 برای او اھميتی ندارد از چه رنگ و نژادی باشی،

 مھم این است که در خدمت اش باشی؛ 
 برایش کار کنی ،

 !و تو اینکار را می کنی
 

 برایش مھم نيست چقدر بدست می آوری، 
 مھم این است که برایش سودآور باشی، 

 !وتو اینکار را می کنی
 

برایش مھم نيست چه کسانی در اتاقھای باX و پایين 
 خانه ساکن باشند،

 مھم این است  که مالکيت خانه با او باشد
 !و تو داری بر سر سکونت در اتاق ھا مبارزه می کنی 

 
 اجازه می دھد بر عليه اش بنویسی،

 به شرطی که بر عليه اش نجنگی،
 !و تو فقط می نویسی

 
 

 بر طبل دفاع از کرامت انسان می کوبد،
 و ایمان دارد بھای ماشين از بھای جان آدمی فزونتر است،

 !بر رویت می خندد و در معامله سرت ک�ه می گذارد
 اگر مخالفت کنی ،

 !می کشدات
 !پيش تر زآنکه مالکيت اش را نابود کنی

 
 پيش تر زآنکه مالکيت اش را نابود کنی،

 !!جھانی را نابود می کند
 پس بکوش قبل از آنکه دیر شود
 !جھان سرمایه اش را نابود کنی

 
 !اما رفيق

 در عين بی تابی برای رھایی،
 گسستن زنجيرھا

 !و به دست آوردن جھان سعادتمند
 فراموش نکن

 با دشمنی که در درونت Xنه کرده 
 !بجنگی
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 سوسياليسم ،استالينيسم و اروپاي شرقي
 )hill GasperP(فيل گسپر :نويسنده 

 صادق افروز:مترجم 
 

 .حادثه ای که به عنوان سمبل فروپاشی  رژیم ھای اروپای شرقی در تاریخ ثبت خواھد شد .می گذرد  1989سال از فرو ریختن دیوار برلين در  20
این پيروزی . جریان فرو پاشی این رژیم ھا در واقع یک سال قبل از فرو ریختن دیوار برلين با پيروزی جنبش ھمبستگی در لھستان آغاز شده بود 

در مجارستان نير در پاسخ به بحران ھای عميق اقتصادی سيستم تک حزبی کنار .انتخاباتی از پی آمد یک سری اعتصابات توده ای حاصل شده بود 
 .گداشته شده بود 

اینگونه تظاھرات سپس به بلغارستان ، چک اسلواکی و .در آلمان شرقی یک ماه قبل از پایين آمدن دیوار تظاھرات وسيع توده ای برگزار شده بود 
موج تغييرات در این کشور ھا پس از اعدام نيک�ی . سرانجام به رومانی گسترش یافت و با سرعتی غير قابل پيش بينی به عمر این رژیم ھا خاتمه داد 

تی چائوشسکو ، دیکتاتور رومانی که ت�ش ھایش برای سرکوب تظاھرات با استفاده از نيروی نظامی ناموفق مانده بود در روز کریسمس با سرعت ح
 .بيشتری دنبال شد 

پروسه ای که به . این وقایع به از بين رفتن اتحاد شوروی در دو سال بعد شتاب دادند . انق�ب در اروپای شرقی بدون شک دارای اھميت تاریخی است 
رونالد .مورخين از این حوادث نتيجه گيری ھای گوناگون کرده اند .پایان جنگ سرد منجر شد و آغاز مھمی بر تغيير تعادل جھانی محسوب می شود 

 :گریگور سانی اخيرا گفته است 
از آن به عنوان تحليل نيرومندی که آلترناتيو سرمایه داری .اغلب اوقات به عنوان شکست سوسياليسم انگاشته می شود 1989حوادث 

 .را بی اعتبار می کند یاری گرفته می شود 
 

در ھمين . فرو پاشی کمونيسم یا به اعتبار دقيقتر بگویيم استالينيسم در اروپای شرقی موجب شادمانی ھواداران سرمایه داری با سبک غربی شد 
زیرا این بخش از چپ ھا می پنداشتند این رژیم ھا سوسياليستی و دولت ھایشان دولت . حال به بی اعتقادی در ميان بخش بزرگی از چپ ھا دامن زد 

 .ھای کارگری ھستند 
به .سوسياليست دانستن کشور ھای اروپای شرقی از این اعتقاد ناشی می شد که سوسياليسم را با مالکيت دولتی اقتصاد یکسان می پنداشتند 

اقتصاد بطور عمده از طرف دولت اداره می شد عليرغم تمام نواقص موجود این  1940زعم آن ھا از ان جایيکه در کشور ھای اروپای شرقی از اواخر دھه 
 .کشور ھا سوسياليستی بودند 

نزد مارکس و انگلس بانيان جنبش . این تعریف از سوسياليسم و معادل دانستن آن با مالکيت دولتی ھمواره مورد سوال بوده است  
 .سوسياليستی در قرن نوزدھم ، سوسياليسم به مفھوم خود رھایی طبقه کارگر وشرکت اکثریت توده ھای مردم در امور اجتماع بود 

 :مارکس و انگلس در مانيفست حزب کمونيست با صراحت گقته اند . ھم در تصرف قدرت سياسی و ھم در شيوه اداره امور روزمره جامعه 
 .اولين گام در انق�ب توسط طبقه کارگر ، با� آوردن این طبقه به عنوان طبقه حاکم و پيروزی در نبرد برای دمکراسی است 

 .و این معادل مالکيت دولتی نيست .برای مارکس و انگلس سوسياليسم نمی توانست وجود داشته باشد مگر آنکه بر اساس دمکراسی کارگری باشد 
 :نوشت  1877او در سال .انگلس در مشخص کردن تمایز ھا بين مالکيت دولتی و سوسياليسم صراحت بيشتری داشت 

اگر دولت بلژیک به د�یل خيلی معمولی سياسی و مالی ، ساخت خطوط راه آھن را  در دست بگيرد ، اگر بيسمارک شخصا کمپانی 
خطوط آھن پروس را در کنترل خود بگيرد به این دليل ساده که در زمان جنگ آنھا را کام� در اختيار داشته باشد این به ھيچ وجه به 

در این صورت کمپانی رویال مری تایم که . مستقيم یا غير مستقيم ، آگاھانه یا غير آگاھانه . مفھوم سوسياليستی شدن نيست 
 .سازنده پرس�ین است و حتی خياط خانه ارتش که یونيفورم ھای نظامی تھيه می کند نيز سوسياليستی بودند 

در عوض آنھا بر . در اروپای شرقی بدنبال پایان جنگ جھانی دوم ھيچ ارتباطی به قدرت مردمی یا دمکراسی ندارد " دمکراسی ھای خلق "تشکيل 
ھنگامی که پيروزی متفقين در جنگ جھانی دوم . اساس توافق آمریکا و انگليس و اتحاد شوروی تحت کنترل استالين به اروپا شکل جدیدی بخشيدند 

این جلسات به این منظور برگزار می شد تا در مورد غنائم جنگی .مسجل شد، روزولت ، چرچيل و استالين یک سری جلسات بين خودشان برگزار کردند 
 :در مسکو برگزار شد چنين یاد می کند  1944چرچيل از یکی از این جلسات که در سال  در .تصميم گيری کنند 

بنابر این من فکر کردم مسائل مان را دربالکان حل کنيم به او گفتم سپاه شما در حال حاضر در .این بھترین موقع برای معامله بود "
بعد پرسيدم در مورد .بگذارید سر مسائل کوچک درگير نشویم. ما در آنجا منافع ،مامورین و عواملی داریم . رومانی وبلعارستان است 

 50-50درصدیونان به ما تعلق گيرد  و در مورد یوگوس�وی 90درصد رومانی به شما و فرضا  90این پيشنھاد  چه فکر می کنيد که 
 "برویم؟

 .چرچيل می گوید یادداشت خود را روی یک تکه کاغذ نوشته بود و بعد مجارستان را ھم اضافه کرد
سپس . پس از آن برای مدتی طو�نی در اتاق سکوت حکمفرما بود . مترجم نوشته را برای او ترجمه کرد .کاغذ را به استالين دادم  من" 

او سپس کاغذ را به .استالين مداد آبی رنگی را از روی ميز برداشت و با زدن ع�مت تيک موافقت خود را با محتوی نوشته اع�م کرد 
 "طرف من ھول داد 

سرانجام من گفتم بھتر است این تکه کاغذ را که ممکن است . تکه کاغذ در وسط ميز قرار داشت . پس از آن مدتی طوXنی سکوت بر جلسه حاکم بود 
 .نه شما کاغذ را نگاه دارید : ولی استالين پاسخ داد .حساسيت ھایی را برانگيزد بسوزانيم 

 
عليرغم این واقعيت که آمریکا کمک ھای نظامی . روزولت در این جلسه حضور نداشت ، اما پس از پایان جنگ معامله پر ثمر تری با استالين انجام داد 

بسياری به شوروی کرد و امکان اعمال فشار بر مسکو برای عقب نشينی از اروپای غربی وجود داشت ، اما سوسياليست انگليسی دونکن ھاXس 
 مندمعتقد است سخاوتمندی آمریکا نسبت به رقيب آینده بر این اساس بود که روزولت ھمچون چرچيل به کمک استالين در اروپای غربی و آسيا نياز

 .به عبارت دقيق تر آنھا به ھمکاری احزاب کمونيست این کشور ھا احتياج داشتند .بود 
. ند اشتدر پایان جنگ جھانی دوم ،آمریکا و انگليس از احتمال وقوع جنبش انق�بی توده ای در چندین کشور اروپایی مثل فرانسه و ایتاليا وحشت د

در چنين شرایطی احزاب کمونيست بيش از ھر زمان دیگری نفوذ و عضو .ھمانگونه که ھاXس اشاره می کند احتمال یک اروپای سرخ دور از انتظار نبود 
بر اساس دستور استالين نقشی که این احزاب می بایست ایفا کنند عبارت بود از .داشتند و قادر بودند در ایجاد نظم نوین نقش بسيار کليدی بازی کنند 

 :ھاXس در ھمين زمينه می نویسد . دوباره سازی نظم کھن
از اتحادیه ھا خواستند از اعتصاب خودداری کنند حتی در بلژیک و ایتاليا با انح�ل .آنھا کمک شایانی به خلع س�ح جنبش مقاومت کردند 

به عبارت ساده تر آنھا با سوء استفاده از شھرت شان به عنوان سرخ ھا ، امکان .  رژیم سلطنتی ھوادار فاشيست ھا مخالفت کردند
این ھمان معامله ای بود که روزولت و چرچيل در یالتا و  پونسدام به .شکست انق�ب و روی کار آمدن  آمدن ضد انق�ب را فراھم کردند 

 .از نقطه نظر انگليس و آمریکا این معامله بسيار خوبی بود . بھای ابن معامله تسلط روسيه بر اروپای شرقی بود .خرید آن اقدام کردند 
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در بلغارستان ، ارتش در . در ھمين حال ، روس ھا در اروپای شرقی برای جلوگيری از انق�ب احتمالی پيشدستی کرده و نظم کھن را دوباره برقرار کردند 
وزیر خارجه اتحاد شوروی ،ویاچس�و مولوتوف در پاسخ به چنين وضعيتی .سر به شورش گذاشت و سيستم کھنه سياسی از ھم پاشيد  1944سال 

وزیر جنگ بلغارستان بر طبق گزارشی که .دولتی را در بلغارستان تشکيل داد که ازمھره ھای نظامی رژیم گذشته بوده و از فاشيسم حمایت می کردند 
در این اب�غيه از سپاھيان خواسته شده بود که بی درنگ به نظم معمولی .آن زمان منتشر شد اب�غيه بسيار خشنی برای برای سپاھيان منتشر کرد 

در رومانی فاشيست ھای سابق به . داستان در رومانی ھم بر ھمين منوال بود .بازگردند ، شورای سربازان را منحل کنند و پرچم سرخ را پایين بياورند 
در دیگر کشور ھای اروپای شرقی نيز روس ھا با تکيه بر چھره ھای سياسی جناح راست در برقراری .عنوان ماموران دولت جدید به کار گمارده شدند 

در ھمين حال احزاب کمونيست کشور ھای اروپای غربی با تمام نيرو به دولت ھای اتحاد ملی برای کسب محبوبيت کمک می . ثبات می کوشيدند 
 .کردند 

ایاXت متحده آمریکا با . زمانی بين اتحادشوروی و آمریکا آغاز شد که احتمال انق�ب در کشور ھای اروپای غربی از بين رفته بود  1947جنگ سرد در سال 
در واکنش به طرح مارشال ،در .استفاده از طرح مارشال ت�ش جدیدی را برای بيرون کشيدن کشور ھای اروپای شرقی از سيطره شوروی آغاز کرد 

دود مح کشور ھای اروپای شرقی اغلب صنایع به تصرف دولت درآمد و راست ھا را از دولت بيرون انداختند و قدرت را به احزاب کمونيست این کشور ھا
 :ھاXس در این زمينه می گوید .کردند 

در این سه سال تمامی اپوزیسيون ، طبقه کارگر ، ) 1947-1944(بين دمکراسی ھای خلق و ملی کردن ھا سه سال فاصله است 
به غير از چک اسلواکی ھمگی بدون دخالت مردمی و ) م-با شروع جنگ سرد( ملی شدن ھا.دھقانان ، طبقه متوسط سرکوب شدند 

 .نظارت و کنترل مردمی را اص� فراموش کنيد . با فرمان از با� انجام شد 
به  1940سوسياليست ھای انق�بی که با دیکتاتوری استالين مخالفت می کردند و در راستای سنت جناح چپ ایستاده بودند ت�ش کردند در دھه 

تعریف جدیدی از رژیم ھای اروپای شرقی دست پيدا کنند ولی آنھا بيش از ھر چيز دیگر توسط تحليل ترتسکی از اتحادشوروی از حرکت باز می 
طبقه کارگر روسيه در این انق�ب قدرت سياسی را از آن .را رھبری کرد  1917ترتسکی به ھمراه لنين یکی از رھبران حزب بلشویک بود و انق�ب .ماندند 

اما لنين و ترتسکی بخوبی می دانستند بدون پشتيبانی از خارج و پيروزی انق�ب در دیگر کشور ھای اروپایی ، ساختن سوسياليسم در .خود کرد 
 .روسيه عقب مانده امکان پذیر نيست 

ت به رف روسيه در این مورد نه تنھا کمکی از خارج دریافت نکرد بلکه مورد تھاجم سپاھيان کشور ھای خارجی قرار گرفت و در بات�ق جنگ داخلی فرو
این  ھزینه چيزی جز پدید آمدن دولت .رژیم جدید با بھای پرداخت گزافی جان سالم بدر برد .نحوی که اقتصاد و تقریبا طبقه کارگر روسيه از ميان رفت 

 .کارگری ناقص الخلقه نبود 
این سياست در عمل خود را بصورت درھم .استالين اع�م کرد ساخت سوسياليسم در یک کشور امکان پذیر است  1924پس از مرگ لنين در سال 

ر شکستن بقایای دمکراسی کارگری و تصفيه رھبران انق�بی حزب بلشویک و سازمان دھی سرکوب وسيع توده ھا نشان داد که به مرگ ميليون ھا نف
 .و ھمه این با این ھدف که اتحاد شوروی را به یک قدرت مھم صنعتی تبدیل کند .منجر شد 

اما او در برابر این نتيجه گيری که عروج بوروکراسی . به تبعيد فرستاده شد از ابتدا با چنين سياستی مخالفت کرد  1929تروتسکی که در سال 
او می پنداشت .به عقيده او بوروکراسی حاکم یک طبقه حاکم جدید نبود .استالينی بيانگر یک ضد انق�ب کامل است مخالفت می کرد  و نمی پذیرفت 

دیگر وی این بوروکراسی یک Xیه اجتماعی است که قدرتش را از تعادلی که بين کشاورزان ثروتمند، بورس بازان و دXل ھا از یک سو و کارگران از س
 .حاصل شده بدست آورده است 

اما پس از تاثير ف�کت بار استالين بر جنبش .در ابتدا تروتسکی می پنداشت این بوروکراسی را با توسل به راه حل ھای صلح آميز می توان کنار زد 
یاری رساند تروتسکی به این نتيجه گيری رسيد که سياست رفرم از رمق افتاده  1932کارگران آلمانی که به روی کارآمدن نازی ھا در آلمان در سال

از انجایی که روسيه  .این تغيير تنھا با انجام یک انق�ب سياسی امکان پذیر بود .بوروکراسی را حاX تنھا با راه حل ھای انق�بی می شد کنار زد .است 
 .به دليل الغای مالکيت خصوصی یک کشور کارگری باقی مانده بود یک دگرگونی دقيق تری مورد نياز نبود 

ترتسکی پيش بينی می کرد که جنگ جھانی دوم در ھم پيچيدگی ھای اجتماعی را در سطح جھانی خواھد گسست و این به ازھم پاشيدگی 
توسط یک  1940اما تروتسکی در سال .و به این ترتيب ماھيت گذرای خود را به نمایش خواھد گذاشت .بوروکراسی استالينيستی منجر خواھد شد 

 رقیاستالينيست به قتل رسيد و نتوانست شاھد باشد که استالينيسم پس از پایان جنگ نه تنھا از ھم نپاشيد بلکه با اشغال کشور ھای اروپای ش
 .سياسی خود را بر این کشور ھا تحميل کرد  –خود را گسترش داد و ساختار اقتصادی 

ختيار ا در ابتدا پيروان تروتسکی می گفتند که این کشور ھای اروپای شرقی ھنوز سرمایه داری ھستند زیرا ھيچ قيام کارگری که کنترل جامعه را در 
دشوروی تحابگيرد به وقوع نپيوسته است اما پس از آنکه دولت کنترل اقتصاد را در این کشور ھا بدست گرفت دیگر ھيچ فرق اساسی بين این رژیم ھا و ا

یا این رژیم ھا را مثل روسيه که اقتصاد درمالکيت دولت بود دولت ھای : پس از این ھواداران ترتسکی بر سر یک دوراھی قرار گرفتند . وجود نداشت 
 .کارگری بنامند یا تئوری ترتسکی در مورد اتحاد شوروی را رھا کنند 

یک شبکه از تروتسکيست ھای ارتدوکس که از گروه ھای سوسياليست توسط خود ترتسکی در سال  –ترتسکيست  ھای ارتدکس انترناسيونال چھارم 
آنھا می گفتند کشور ھای اروپای شرقی دولت ھای کارگری ھستند که از ابتدای تولد ناقص الخلقه بوده .اولی را انتخاب کردند  –ایجاد شده بود  1938

 . اند 
تنھا با سم ترتسکيست ھای ارتدوکس از آنجا که انق�ب ھا در کشور ھای اروپای شرقی ھمه از باX و تحميلی بود مجبور بودند این ایده را که سوسيالي

آنھا ھمچنين مجبور بودند این ادعای ترتسکی را که بوروکراسی در اتحاد شوروی به یک نيروی .حرکت خود کارگران قابل دستيابی است رد کنند 
 .ارتجاعی مبدل شده و قادر به ایفای نقش انق�بی در جھان نيست کنار بگذارند 

بر طبق تحليل تونی کليف ، روسيه وکشور .ارائه شد)یک یھودی فلسطينی که در انگليس زندگی می کرد(در ھمين زمينه یک تحليل تازه از تونی کليف
 .دولت در این کشورھا بوروکراتيک و جامعه سرمایه داری است .ھای اروپای شرقی دولت ھای کارگری نيستند 

و بازار به طور وسيعی از .تونی کليف بر این عقيده بود که این دولت ھا نمی توانند سرمایه داری باشند زیرا از یک برنامه ریزی متمرکر استفاده می کنند 
 .او ت�ش کرد تعریف دقيق تری از ماھيت سرمایه داری ارائه دھد .بين رفته است 

اگرچه بازار در اتحاد شوروی سرکوب شده بود ، رقابت نظامی با غرب منطق .دیناميک مرکزی جامعه سرمایه داری گسترش توليد  در نتيجه رقابت است 
دیناميک مشابھی .مشابھی از انباشت سرمایه را بر اقتصاد شوروی تحميل می کرد و آن را وامی داشت تا به طرز وحشتناکی کارگران را استثمار کند 

 .در دیگر کشور ھای اروپای شرقی وجود داشت 
 ونیبا حرکت از ھمين دیدگاه تونی کليف پيش بينی کرد بلوک شوروی  حتی بيش از دیگر کشور ھای سرمایه داری دچار عدم تعادل اقتصادی و ناموز

 .نرخ رشد خواھد شد و دیر یا زود  برخورد ھای طبقاتی در مقياس توده ای بروز خواھد کرد 
بحران ھای بزرگ در آلمان شرقی ، مجارستان ، لھستان و .به بعد این پيش بينی صحت خود را در کشورھای اروپای شرقی نشان داد  1950از سال 

 1980اما در دھه .در اکثر این قيام ھا دخالت نظامی روسيه برای باز گرداندن ثبات ضروری بود .چک اسلواکی به قيام ھای بزرگ منجر شدند 
 .اتحادشوروی خود زیر فشار بحران ھای داخلی کمر خم کرده بود و توانایی و تمایلی برای دخالت مجدد نداشت 

سرانجام منجر به جایگزینی یک نوع سرمایه داری به جای نوع دیگری از آن  1989در نبود یک رھبری انق�بی با یک استراتژی انق�بی ، انق�ب ھای 
 .با این ھمه اینھا به ھيچ وجه از اعتبار سوسياليسم نکاست .شد 

لش چا بر عکس ، وقایع این سال این ایده مارکسيستی را دوباره به ثبوت رساند که استثمار مبارزه طبقاتی را بدنبال خواھد داشت و در دراز مدت
و این ھا ھمه تایيدی شد بر این ادعا که توده ھای کار وزحمت و نه اقليت رھبران در ساختن تاریخ . انق�بی در مقابل این سيستم ھا ناگزیر خواھد بود 

 .مرکزیت دارند 
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 طالبان مدرنند نه قرون وسطايي: گورستان كليشه ها
او که یک افسر بازنشسته ی اھل چالش است بقدری از افغان ھا می . از نظر رالف پيترز، آمریکا در افغانستان دارد با موجوداتی از کرات دیگر می جنگد

آدم فضایی ھایی ھستند که ترجيح می دھند به «بنظر او طالبان، . ترسد که آنھا را وحشی ھایی تصور می کند که احتماXً از کرات دیگر نازل شده اند
پيترز » .جنگ ما با آنان سر شاخ شدن بدون واسطه ی دو تمدن از دو کھکشان متفاوت است. روش ھای ابتدایی، و تحت آیين ھای مرگبار زندگی کنند

انگيزه می گيرند و جنگ » خدای خشمگين«به پيروزی بر افغانھا اميدوار نيست و معتقد است که اس�ميست ھا دشمنان سرسختی ھستند که از یک 
دوران، به  �حخود را با بریدن سر و نمایش آن در تلویزیون، جلو انداختن مردم عادی بعنوان سپر حفاظتی، و عمليات انتحاری، یعنی خارق العاده ترین س

به عقيده ی پيترز آنچه پای سربازان آمریکایی را زنجير کرده است، یکی رسانه ھای مخالف، و دیگری رھبران ناآگاه و توده ھای از ھمه . پيش می برند
پيترز در فضای ذھنی آمریکای حاضر، رونوشت مدرن رودیارد کيپلينگ بشمار  .جا بيخبری ھستند که به رغم رفاه و ليبراليسم خود ضربه پذیر می باشند

، به »گله ھای محلی«کيپلينگ در زمان خود به بریتانيای دوره ی ویکتوریا ھشدار می داد که ارتش پر خرج، خسته، و بی رویه گسترده ی آن، از . می آید
 .امپراتوری ھا برای مردن به افغانستان می رفتند. رغم آموزش ھای جنگی ابتدایی آنھا، شکست خواھد خورد

برتری نظامی ما نه تنھا با س�ح ھایی «بودن دشمن تاکيد گذاشته و می گوید، » متفاوت«پرزیدنت اوباما این جنگ را یک نزاع قومی نمی خواند اما بر 
چرخش تازه و برخورد فرھنگی با » .که سربازان ما بدوش می کشند، بلکه با فرھنگ و زبانی که با آن سخن می گویند نيز اندازه گيری می شود

این روزھا تظاھر به چند . رویایی، صرفنظر از اخت�ف سليقه ھا در ميان احزاب، پاسخی به پيچيدگی ھای جنگ بشمار می آید-سرزمين ھای ناشناخته
ی »نزاع تمدن ھا«ھرچند که مدتھاست که بحث درباره ی مکاشفه ی . ساحتی بودن، احترام انگيز و روشنفکرانه و مایه افتخار محسوب می شود

. ھنوز ھم به داشتن برخی ھواداران افتخار می کند» نژاد محوری»مرحوم ساموئل ھانتينگتون در ميان دانشجویان درجه دکترا از مد افتاده است اما 
یکا متحمل آمرذھنيتی که بيگانگان را در نھایت چيزی شبيه خود ما برآورد می کرد، در اثر جنگ عراق و پروژه ی بوش و بازآفرینی جھان بر مبنای سيمای 

 .ھانتينگتون دارد از جایگاه خود به ما لبخند می زند. ضرباتی گشت و کفه ی ترازو بنفع تاکيد بر تفاوت ھا سنگين شد
. بشمار می آیند» کرانه ھای دور امپراتوری«ی آن کشور در » جنگ ھای فرھنگی«یکی از ژنرال ھای آمریکایی ادعا می کند که جنگ ھای امروز آمریکا 

عمل رز بدین جھت ارتش امپراتوری برای عمليات آرام سازی، و یا ملت سازی ھای مسلحانه در سرزمين ھای ناشناخته، نيازمند به بھبود بخشيدن به ط
و جزوه ی » انسانی-جوخه ھای منطقه یی«امروز انسان شناسی استعمار گرایانه، در برنامه ی  .خود و بھره برداری از فرھنگ بعنوان یک س�ح است

تاریخاً بحران  .می پرداختند بار دیگر احيا شده است» خُلقيات عَرَبی«عمليات ضد شورش پنتاگون مجدداً ظاھر شده و آثار ک�سيکی که به  ٢۴-٣ام-اف
، انگيزه یی برای کشف دوباره ی دانش نژاد شناسی و مطالعه ی فرھنگ ھای قبيله یی بوده ١٨۵٧ھای امپراتوری، از نظایر شورش ھندوستان در سال 

زده » جزوی جنگ ھای محدود«کرده بود دست به تدوین » ملت ھای عجيب و غریب«بدنبال جنگ ھایی که با  ١٩۴٠نيروی دریایی آمریکا در سال . است
 .(یک عکس العمل شناخته شده(را توصيه کرده بود » خصوصيات نژادی بوميان»و مطالعه ی 

 ١٩٩٠فرھنگ در حقيقت پادزھر غرور و تکبر تکنولوژیک آمریکا در دھه . این موضوع یکی از مولفه ھای بحث ھای استراتژیک خود آمریکا بشمار می آید
ا به برتری تنھبشمار می آید؛ چيزی که آینده سازان آن کشور را متقاعد ساخته بود که س�ح ھای دقيق، علم کامپيوتر و انفورماسيون، و ماھواره ھا، نه 

این برتری ھا، مِه . مرگبار و بی بدیل آمریکا منجر گشته است بلکه باعث شده است که بتواند تمام جنبندگان ميدان جنگ را زیر نگاه ھای تيز خود بگيرد
عراق و سر بر آوردن . نامعلوم بودن عمليات جنگی و جوانب مختلف جبھه و نتيجه ی جنگ را پراکنده ساخته و نيروی برتر را شکست ناپذیر می نماید

، بازگشت به ھویت و »انق�ب فرھنگی«مضامينی نظير . دوباره ی طالبان در آسيای مرکزی، بی اعتباری چنين عقایدی را بطرزی بيرحمانه ثابت کرد
 .نسب، و نقش سرزمين و اعتقادات در مقام موتور ھای محرکه ی جنگ ھا، در حقيقت تمام آن تخي�ت و فانتزی ھای ذھنی را منتفی ساخت

از سوی دیگر . یکسان انگاشتن ایندو ممکن است به نتایج خطرناکی منجر شود. اما کولتوراليسم نيز بمانند تکنولوژیسم در معرض اشتباھکاری است
و نقش تحریک آميز سگ در آن فرھنگ، نوع شکنجه » حيثيت اس�می«، »غرور عربی«مضامينی نظير . اصرار ورزیدن بر ھرج و مرج نيز خطرناک است

، و یا توليد دانسته ھای فرھنگی در شکل سيستماتيک آن می »می شناسيم»این عقيده که ما دشمن را دقيقاً . ھای زندان ابوغریب را تعيين می کرد
ھنوز از یادھا نرفته است که یک مامور کارکشته ی سيا تنھا شش ماه قبل از پيروزی . تواند به اعتماد به نفس ھای کاذب و خطا در تحليل ھا منجر شود

 .انق�ب ایران، حکومت با ثبات شاه را مورد ستایش قرار داده بود
پاکستان و -اگر یکجا ھست که از نظر خارجيان آشيانه ی دشمنانی عجيب با یک فرھنگ ساکن مانده تلقی می شود، آنھم کوره ی داغ افغانستان

. را پيوسته تکرار کرده است» گورستان جاودانی امپراتوری ھا«به این سو، عبارت  ٢٠٠١ادبيات کليشه یی، از سال . ميدان جنگ نيروھای متحده است
طالبان مطلق گرایان مومنی بنظر می . مھاجمين را از اسکندر کبير جنایتکار گرفته تا شوروی برژنف دفع کرده است» سرزمين استخوانھای مردگان«

مجله ی . رسيدند که تلویزیون ھا را می شکستند، ھمجنس گرایان را می کشتند، زنان را ش�ق می زدند، و موسيقی را غير قانونی اع�م می کردند
غيرقابل فھم ترین رژیم جھان، با وفاداری بی قيد و شرط به یکی از اسرار آميز ترین رھبران «در آستانه ی جنگ افعانستان نوشت،  ٢٠٠١تایم در سال 

مفسران سياسی ھشدار می دھند که طالبان تنھا در یک قاموس » .جھان، یعنی فردی که شاھد شکست تک تک مھاجمين خارجی بوده است
ناظران سياسی، آن جنگ را رویارویی فرھنگی یک تئوکراسی کھنه با یک ابر قدرت فوق پيشرفته و . قابل درک است» بيگانه با اندیشه ی غربی«

این مقاومت از نظر یکی از . ، از نظر بسياری ھا یک عکس العمل فرھنگی تلقی شد٢٠٠١مقاومت طالبان بدنبال سقوط خود در سال . ثروتمند می دیدند
 .(.م.دو سریال کارتون(»برخورد فلينت استون ھا با جِتسِن ھا«فرماندھان نيروھای ويژه چيزی نبود مگر 

بعضی ھا ادعا می کنند که پشتون ھا، که اکثریت طالبان را . آدم وسوسه می شود که افغان ھا را زندانيان خود خواسته ی سنت ھای خود تلقی کند
پشتون بمحضی که شرافتش «مجله ی اکونوميست می نویسد، . تشکيل می دھند، در بند سنت ھای دفاع خونين از شرافت قبيله یی خود ھستند

برخی ھای دیگر طالبان را بصورت مسلمانان اسرار آميزی معرفی می » .لکه دار شد مجبور به گرفتن انتقام می شود و دقيقاً ھمين مشکل آمریکاست
یکی از خبرنگارانی که با سربازان طالبانی مصاحبه می کرد وقتی که دید آنھا در وسط گفت و گو ھمه چيز . کنند که گویی از یک سياره ی دیگر آمده اند

یعنی آن » احساس ماورایی آرامش و ھدفمندی و نزدیکی به خدا و به جھان دیگر،«آنان و » قدرت روحی و خلوص«را رھا کردند و به نماز ایستادند، 
سرود تکراری غرب به وضوح در این گونه اظھار نظر ھا به گوش  .رشک و حيرت او را برانگيخت» مردمان جھان غرب بندرت تجربه می کنند،«چيزی که 
در اینجا تنھا غربی ھا نيستند که در زندان » .ھرچقدر که ما دور نگر و مدرن و سياسی ھستيم، آنھا ابتدایی و آنجھانی و پيرو غرایز ھستند» : می رسد

 ».آمریکایی ھا عاشق پپسی کوX ھستند ما عاشق مرگ«یکی از جنگجویان افغانی افتخار می کرد که، . احساس تفاوت عميق خود گرفتارند
ی یابيم که ی ماما زمانی که ما طالبان را با دقت بيشتری مورد مطالعه قرار می دھيم آنھا را نه موجودات فضایی اسير سنت ھا، بلکه واقعگرایان ویژه ا

آنھا برخورد خود نسبت به کاشت خشخاش را تغيير دادند و دشمنان خدا را رھا کردند و به محافظين . در جریان عمل در اصول خود تجدید نظر می کنند
آنھا در موسی قلعه برای بدست آوردن دل مردم محدودیت ھای اجتماعی را شل کردند و . سرزمين ھای تریاک، و مدافعان زندگی روستایی مبدل شدند

طالبان در  .آنھا نظر خود نسبت به عمليات انتحاری را نيز تغيير دادند. قوانين منع سينما و موسيقی، و ریش گذاشتن اجباری برای مردان را فسخ کردند
ی سانگذشته عقيده داشت که بستن کمربند انفجاری یک عمل جبونانه است و یکی از گروه ھا در روزنامه ھای قندھار آگھی گذاشت و تھدید کرد که ک

و حاX این خود طالبان ھستند که به عمليات انتحاری . را که در چنين عملياتی شرکت و ھمکاری کنند به دليل اھانت به شرع اس�م مجازات خواھد کرد
رھبران مذھبی طالبان قرآن را بگونه یی تفسير می کنند که توجيه گر چنين عملی می شود و آنرا با داستان ھای جنگجویان طالب . دست می زنند

 .شھادت در لشکر اس�م در قرن ھفتم زینت می بخشند
می در ميدان جنگ ھای رسانه یی، طالبان خود را با چنان سرعتی با قدرت و ُبرد رسانه ھای مدرن وفق داده است که گاھی از دشمنان خود پيشی 

بازوی ات آنھا گفت و گوی تلویزیونی ترتيب می دھند، کارگاه ھای تبليغاتی کمپيوتری راه می اندازند، به عراق نماینده اعزام می کنند و از تجربي. گيرد
آنھا در سطح کشوری نقاشی انسان را بعنوان یکی . تبليغاتی تصویری القاعده می آموزند و بمانند غربی ھا، با خود خبرنگار جنگی به جبھه ھا می برند

 .دست زده و به چریک ھای عصر انفورماسيون مبدل شده اند» تصویر سازی«از اشکال بت پرستی ممنوع ساختند اما امروز خودشان به شکستن تابوی 
ای جالب اینجاست که حرکتی که زمانی موسيقی را ممنوع ساخته بود امروز در تبليغات خود از خواننده استفاده می کند و دست به توليد نوار ھ
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 .موسيقی می زند که در آن خواننده با اسلوبی شبيه به موزیک رَپ آمریکایی به ستایش شھدای طالبان، و لعن و نفرین کفار می پردازد
زده » امير نشين افغانستان اس�می«ی موسوم به »ضد دولت«طالبان در ت�ش خود برای جلب وفاداری افغانھا دست به تشکيل یک دولت آلترناتيو و 

که از تی آنھا یک نظام مخفی دادگاه ھا و نيرو ھای انتظامی و کلينيک برپا ساخته اند و حتی در نزدیکی قندھار دفتری دایر کرده اند که به شکایا. است
طالبان در ت�ش خود برای کنترل اعمال خودسرانه قوانينی وضع کرده اند که در آن ھجوم به منازل و دزدی و . خود دولت می شود رسيدگی می کند

طالبان و نيروھای کشور ھای متحد در جریان رقابت ھای خود با یکدیگر با روش . غارت اموال و منکراتی از قبيل کشيدن سيگار را ممنوع ساخته است
طالبان به مطالعه ی دکترین ضد شورش غربی و تاکيد آن بر نفوذ در دل ھا و  .ھای مشابھی به منطق جلوگيری از بيگانه شدن توده ھا با خود می نگرند

 .برخورد استراتژیک با دشمن برای آنھا به ھمان اندازه اھميت دارد که احترام به سنت ھای دیرینه. اندیشه ھای مردم پرداخته اند
وفاداری ھای قومی سنتی در  .ھرچند که پایگاه مقاومت افغانستان در ميان قوم پشتون است اما این مقاومت قابل تقليل به یک جنگ قبيله یی نيست

از آنجمله می توان به عواملی نظير . افغانستان و پایگاه ھای کشاورزی قدرت آنھا به دXیل چندی یا از ميان رفته و یا دستخوش تغيير گشته است
عامل اخير باعث ایجاد وابستگی ھای . در این ميان اشاره کرد» اقوام«و سيستم ) معادل تقریبی احزاب و سازمان ھای سياسی(» تنظيمات«پيدایش 

در . فعاليت طالبان تنھا به حوزه ھای قومی محدود نمی ماند. شبه ملی یی شده که فرقه ھای مذھبی متنوع و ائت�فات مختلف را شامل می شود
طالبان از راھھای ارتباطی و . دیده می شود و بسياری از م�ھای تاجيک و ازبک در ائت�ف با آنان ھستند» قيلزایی«و » درّانی«رھبریت طالبان اعضای 

» طالبان-نئو«. ھمراھی افراد و جوامعی برخوردارند که در مناطق غير پشتون واقع می شوند، و در خارج از حوزه ھای نفوذ خود به عضوگيری می پردازند
 .از نارضایتی ھای مردم بھره برداری کرده و ت�ش می کند که حوزه ی عضوگيری ھای خود را به آنسوی مناطق پشتون نشين گسترش دھد

آنھا نيز بمانند فاشيست ھای مدرن، از مولفه ھای فساد انگيز مدرنيته انزجار . طالبان برخورد دوگانه یی با مدرنيته و ابزار آن از خود نشان می دھد
این نيز برای خود پارادوکسی است که یک حرکت شدیداً . داردند اما در عين حال می خواھند از مزایای تکنولوژی و کاربرد ھای مفيد آن برخوردار شوند

طالبان فرزند ھمان فرآیند گلوباليزاسيونی است که با آن ادعای مخالفت . ضد پيشرفت، در راه رسيدن به اھداف خود از ابزار مدرن بھره برداری می کند
 .او از یکسو سنت موعظه می کند و از سوی دیگر با تغيير ھمسو گشته است. می کند

می فرد ناظر جریان، یا وسوسه می شود که القاعده را یک نيروی قرون وسطایی ارزیابی کند که ھنوز که ھنوز است به برپایی یک خ�فت اس�می 
و یا آنھا را بازیگران جھانی عمده یی ببيند که خشونت برای آنان ھدف است و . ، مویه می کند١۴٩٢اندیشد و در رثای از دست رفتن اسپانيا در سال 

از چنين دیدگاھی، القاعده از جنگ نه بعنوان ابزار . ھویت آنھا در شھادت طلبی و وحشيگری مذھبی در مقابله با یک جھان فاسد خ�صه می شود
اینطور بنظر می رسد . خودنمایانه ی خود را به نمایش می گذارد-سياست بلکه بعنوان صحنه ای بھره برداری می کند که در آن دھشت فرھنگ مذھبی

ھا را دم که رویارویی ما و شبکه ی بن Xدن شبيه برخورد دو قطب بکلی متضاد است و گویی روبرو شدن کانکيستودار ھای اروپایی با اَزتک ھایی که آ
 .زنده زنده قربانی می کردند تکرار شده است

القاعده برعکس متشکل از عقاید و تکنولوژی ھای موجود در سطح جھان است که در عين حال از رویاھای قرون وسطایی تغذیه می کند و گرفتار 
این سازمان ت�ش می کند که آن دسته از پيروان خشونت طلب و خلوص گرایی را که از عراق گرفته تا الجزایر، باعث . نوستالژی ھای واپسگرایانه است

و ھمانطور که شاھد ھستيم یک حرکت ماقبل دوران مدرن که منحصراً در پی یک جنگ خالص نيھيليستی . انزجار مسلمانان شده اند زیر کنترل در بياورد
بن Xدن روزی که عليه آمریکااع�م جنگ کرد، . استراتژیک مبارزه است-اع�ميه ھای آنھا در بر گيرنده ی اصول ک�سيک. باشد محسوب نمی شوند

ی »نابرابری قوا«خود را نه تنھا بعنوان بازتاب ھای یک خشونت مقدس، بلکه روش ھایی خواند که در مقابل آمریکا و » جنگ چریکی«تاکتيک ھای 
عمليات «تئوریسين اصلی القاعده، بدنبال تبدیل خشونت به دستاورد ھای سياسی است و می نویسد، . تحميلی آن بر جھان ضروری گشته است

القاعده نه تنھا در مسير جنگ برای  «.منجر نگردد بيھوده است» ملت اس�می در قلب جھان اس�م«موفق نظامی عليه دشمنان اس�م، اگر به برپایی 
، در »پروس و چالش جنگ«پيروی کرده و حتی از او کتاب حاشيه نوشته شده ی » ویتزیانی-ک�وس»جنگ حرکت نمی کند بلکه برعکس از سنت ھای 

 .غارھای توره بوره برجا می ماند
. ویتز و رابطه ی اورگانيک جنگ و سياست الھام می گيرد-بينش القاعده تا حدودی از عقاید ک�وس. القاعده از عقاید و روش ھای کفار اقتباس می کند

در جزوه ھای تعليماتی القاعده، به نوشته ھای آموزشی غربی، تز ھای انق�بيون . نوشته ھای غربی در پادگان ھای القاعده به فراوانی یافت می شود
مائوتسه تونگ، فراوان بر می » سه مرحله ی جنگ ھای چریکی«، و مضمون »نسل چھارم روش ھای جنگی«جنبش چپ، بازگویی تئوری معاصر 

آنھا در تخي�ت انق�بی خود و در ھدف . بينش القاعده تلفيقی است از عقاید مذھبی و مکتب ھای ک�سيک و مدرن در جنگ ھای استراتژیک. خوریم
 .رسيدن به یک جھان نوین از راه خشونت مقدس، در واقع نوادگان آنارشيست ھای قرن نوزدھم اروپا بشمار می آیند

توجه اخير آمریکا به روحيات و خصوصيات جوامع خارجی به ارتش آن کمک کرده است که خود را اص�ح کرده و انسانی . فرھنگ از امور مھم بشری است
، »بيداری انبار»آمریکا در سایه ی ھمين امر موفق شد خشونت ھای صورت گرفته در عراق را کاھش بخشيده و در چارچوب طرح . تر و موثر تر عمل کند

در آنجا که ایده ی ایجاد امنيت برای مردم، در ھسته ی نوزایی روش ھای ضد شورش قرار می گيرد، . اخراج القاعده از آن استان را سازمان دھد
روش اخ�قی و ھوشمندانه یی » آن دیگری«شناخت پيدا کردن از مردم از مناسبترین قدم ھای اوليه محسوب شده و ت�ش در فھم جھان از نظرگاه 

و اگر ارتش ھای ما، چه دانسته و چه از . ما نيازمند به سرمایه گذاری در زبان و مھارت یافتن در آن، و مطالعه ی طبيعت پيچيده ی انسان ھستيم. است
 دگیروی حماقت تصميم گيرندگان، بار دیگر خود را درگير شرایط مشکل شورش ھا و جنگ ھای قومی و سقوط کشورھا بيابند، ھمين نکته به آنھا آما

از سوی دیگر و از آنجا که از تراز ھایی با پيچيدگی ھای مختلف می توان به فرھنگ نظر انداخت، این واژه ھميشه بنوعی نگرانی بر . بيشتری خواھد داد
 .انگيز خواھد بود

، پس زمينه ی مرگ و زندگی و Sun Tzu تسو-جنگ تابلویی نيست که بر آن ھویت ھای ما نقاشی می شود، بلکه به گفته ی واقع بينانه ی سون
به ھمين جھت ضرورت دارد که فرھنگ، با توجه به اصول تغيير و تداوم توامان، برداشت ھا و استفاده ھای درست و . طبيعت بقا و نابودی بشمار می آید

انسان . گيرد رارنادرست از آن، وجوه شھری و روستایی، و تناقضات آن، و با توجه به آنچه که دشمنان بطور تازه تازه به یکدیگر می آموزند مورد مطالعه ق
معروف شده اند نيز عميقاً متغير و سرشار از شکاف ھا و جنگ قدرت ھا  «ساده«شناسی نوین نشان داده است که حتی جوامعی که به صفت 

جنگجویان ماھری از نوع طالبان ھویت خود . افغانستان نيز از ھمين گونه است. ھستند و موجودیت خود را مرھون امانت گرفتن ھا از جوامع دیگر ھستند
آنھا برخ�ف ظاھر، تداوم یک فرھنگ بومی نبوده و دستخوش تغيير ھستند، و پيوسته در معرض تاثير . را در جریان گذار از ھرج و مرج ھا خواھند ساخت

 .پذیری از نيروھای جھانی بوده و از سنت ھای خود دور می شوند
تصویر ذھنی آن بمانند ترس از تاریکی و مرگ، پایدار تر از آنست که بسادگی . ما شاید ھرگز قادر نباشيم که وجود تخيلی شرق را از ذھن خود پاک کنيم

با اینحال ما قادر ھستيم که از حضور آن آگاھی بيشتری داشته و نسبت به . قابل زدودن باشد و بمانند شبحی در آفاق ذھنی ما برجا خواھد ماند
. دکن افسانه ھای آن ھوشيار تر باشيم و به شواھد و مشاھدات خود مجال بيشتری بدھيم که توھمات و ذھنيات ما را تعدیل کند نه آنکه برعکس عمل

و  وندسياليت و مرکب بودن ماھيت طالبان و القاعده نشان می دھد که این جنگ با وجود شکاف ھا و تفاوت ھای دردناک آن، در یک زمان ھم باعث پي
و یا . ھيچ فرھنگی ھرچقدر ھم عجيب بنظر بياید یک جزیره ی دور افتاده بشمار نمی آید. آميزش است و ھم باعث رانده شدن به قطب ھای مخالف

درباره ی اصالت . درباره ی ریشه ھا و گذشته ی شبه جزیره ی ایبریا و سرزمين ھای دیگر فراوان می شنویم«: ھمانطور که خوان گویتيسولو نوشته بود
 ».او ریشه ندارد، پا دارد و راه می رود. اما انسان درخت نيست. . . ھای جوامع خودی و جوامع تاریخی زیاد می شنویم

 کليه حقوق براي نشريه لوموند ديپلوماتيک محفوظ است


