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در بخش گذشته دﯾدﯾم که اگر انقالب دمکراتيک در نيمه راه منحرف نشود و تـا سـرنگونی
حکومت دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی پيش رود ،خالء ناشی از فروپاشی قـدرت سياسـی
باعث شکوفاﯾی نھادھای شوراﯾی در محـالت و مراکـز شـغلی مـردم خواھـد شـد .و اگـر
کمونيست ھا تا آن زمان به وظيفه تارﯾخی خود عمل کرده باشند ،مردم با آگاھی به نقش
حکومتی اﯾن شوراھا ،در فردای انقالب ،بازسازی انقالبی را آغاز خواھند کرد .امـا قبـل از
اﯾنکه به بازسازی و نوسازی جامعه بپردازﯾم ،بياﯾيم و در فردای انقـالب کمـی تأمـل کنيـم.
ببينيم که اﯾن روند انقالبی 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 انقالب دمکراتيک ،مردمـی کـردن حکومـت اسـت.
اﯾن دستاورد را می توان با مقاﯾسه ی آنچه که از ميان برداشته شده و آنچـه کـه در رونـد
انقالب جاﯾگزﯾنش شده است توضيح داد .انقالب دمراتيک مردمی روند مبارزاتی است کـه
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
اشتغال را بوجود می آورند .در بخش پيشين نشان دادﯾم کـه نيازھـای مبـارزه طبقـاتی و
منافع ،اھداف و توان مبارزاتی طبقـات درگـير نھاﯾتـاً بـه فروپاشـی حکومـت ھـرم گونـه ی
بورژوازی و شکوفاﯾی نھادھای دمکراتيک )مردمی( حکومتی می انجامد .اما برای دقيق تر
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 اصوال ً اﯾن حکومـت از چـه
بخش ھاﯾی تشکيل شده است؟ و مشخصات و عملکرد اﯾن ﯾخش ھا چيست؟
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮرژوازي :ﭼﺮا؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
شيوه یِ توليد سرماﯾه داری بر پاﯾه ھای بسيار لغزنده ای استوار گـشته اسـت کـه بـرای
تداوم استواری اش نياز به ثبات مطلق اجتماعی دارد .در غير اﯾنصورت ،پاﯾه ھـای لغزانـش
قادر به تحمل وظاﯾف خطيرشان نخواھنـد شـد .حـال اﯾـن وظيفـه چيـست؟ مھمـترﯾن و
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
اعمالشان کنترل »مالکين« را بر ابزار ،روند و محصوالتِ توليدشان مقدور سازد .نمونه ای از
عملکرد عوامل سرماﯾه داری برای اﯾـن منظـور حـسابداری و مـدﯾرﯾت پيچيـده یِ مـالی –
صنعتی ای است که دليل اخـتراع و تکاملـشان بـه حـداقل رسـاندنِ »دزدی« ھـای توليـد
کنندگان می باشد .اﯾن عمل به نام »بھره وری« صورت پذﯾرفته که ھدف صوری آن پاﯾيـن
آوردن ھزﯾنه ی توليد در ھر واحد است .در روند توليد ،اﯾن »دزدی« توليد کننده ھا ،از نظر
سرماﯾه دار ،می تواند به شکلِ سرقت توانِ توليدی کارگر در ھر ساعت کاری باشد .حال
اﯾن کم کاری می تواند آگاھانه باشد و ﯾا نا آگاھانه .برای کنترلِ بخـش نـا آگاھانـه ی آن،
عوامل سرماﯾه دار از طرﯾق رشد تکنولوژی کار و به کارگيری ماشين آالت پيـشرفته )بطـور
مثال تسمه نقاله و خط توليد در فوردﯾسم( ھزﯾنه توليد را پاﯾين آورده و بازده کار را باال می
برند .و در بخش آگاھانه آن نيز ،اﯾن کنترل از طرﯾـق تکنيـک ھـای حـسابداری و مدﯾرﯾتـی
)مانند حسابداری ھزﯾنه ھا( صورت می پذﯾرد .از طرﯾق انبارداری مدرن نـيز »دزدی« ھـای
جنسی مورد کنترل قرار می گيرد .پس می بينيم که چنين نيازی که مستقيماً برخاسته از
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 معضالت و بحران ھا و طراحی و اجرایِ راه حل ھای سرماﯾه دارانه بـرای حفـظ ثبـات
اجتماعی اﯾن نظام ساخته و پرداخته شده است .علوم پيچيده یِ دﯾگری چون بانکـداری،
بيمه ،حراست و خالصه 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
کار و خشونت و غصب ارزش اضافه توسط مالک بوجود آمده است .علوم پيچيده ای که تنھا
به درد چنان ھدفی می خورد و ھيچ استفاده ای برای کارگران و دﯾگر زحمتکشان ندارد.
آنچه که ما در باال بصورت نمونه مطرح کردﯾم و ﯾا از آن فقـط نـام بـرده اﯾـم ،بخـش بـسيار
کوچکی از ابعاد اجراﯾی شيوه یِ توليد سرماﯾه داری است .شيوه یِ توليد سـرماﯾه داری
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
»سرماﯾه« )کاپيتال( و تئوری ھای ارزش اضافه به رشته یِ تحرﯾر در آﯾد .البتـه گفتـه مـی
شود »معما چو حل گشت آسان شود«! در صحّت اﯾن گفته شکّی نيست .درک روابـط و
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
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به زمين آمده و توضيح روابط و مناسبات انسان ھا نيست .حتی روشـنفکرانی کـه نـام »چـپ« و »کمونيـست« بـه روی خـود گذاشـته
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
الگو برداری کنند به ھمين خاطر نيز نھاﯾتاً آن را به نوعی سرماﯾه داری دولتی می رسانند .در صورتيکه پيچيدگی اﯾن روابط به علت تضاد
اصلی چنين شيوه یِ توليدی است که قرار است توليد سراسری را به جيب مالک ھا متمرکز کند ،و ھمين پيچيدگی ھاست که خـصلت
جادوﯾی )فتيشيسم( به کاال و دﯾگر عوارض چنين شيوه ای را بوجود می آورد که گوﯾا فرا اجتماعی و فرا انسانی ھستند که بر انسان ھا
حاکم گشته اند .در صورتيکه اﯾن روابط تنھا در اثر تکرار مکرر چندﯾن قرنی شان طبيعی جلوه کرده و تداومشان بوسـيله عوامـل سـرماﯾه
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 انقالب 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
نيازمند به مدت طوالنی ای از مبارزه طبقاتی بر مبنای منافع توليد کنندگان و پرولتارﯾا عليه سرماﯾه داری است .اما ،انجام اﯾـن دگرگونـی
ھا نياز به فروپاشی نظام دﯾکتاتوری سياسی و حقوقی )حکومت( سرماﯾه داری دارد تا طبقه سرماﯾه دار نتواند اراده ی خود را بـه تمـام
جامعه تحميل کند و بوسيله یِ سرکوب وحشيانه ی خود مانع اجراﯾی شدن طرح ھـای انقالبـی شـوند .در عـوض ،مـی باﯾـست نظـام
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 تکامل ﯾافته است .و در عين حال نشان دھيم که چگونه اﯾن منافع با منافع طبقه کارگر و دﯾگر زحمتکشان خواناﯾی نـدارد و چـرا چنيـن
سيستم پيچيده ای مناسب حالشان نيست .بلکه شيوه ای مورد نياز پرولتارﯾا و مردم است که برای عموم مردم به سادگی قابـل اجـرا
باشد .مسلماً در روند مبارزه طبقاتی پرولتارﯾا و نظام سوسياليستی عليه منافع بورژوازی ،در ﯾک جامعه یِ دمکراتيک ،توليد اجتماعی و
سراسری ،به کنترل اجتماعی و غير متمرکز مردمی در آمده و نتيجتاً روابط و مناسبات توليدی ای شکوفا خواھند شد که بصورت ساده تر
و بمثابه ی بخشی از زندگی روزمره مردم بنا شده باشد .در چنان شراﯾطی ،بسياری از آنچه »قوانين اقتصادی« خوانده شده و توسـط
اذھان مردمی ،مطلق پنداشته می شوند ،ضرورت وجودی خود را از دست داده و ناپدﯾد خواھند شد .بطور مثال ،ھمانطور که لزوم شتاب
در چرخش سرماﯾه برای توليد سود بيشتر با نرخ کمتر ،و ﯾا ھزﯾنه ی پاﯾين توليد و بھره وری و تعيين قيمـت و  ...دﯾگـر کـاراﯾی سـابق را
نخواھند داشت ،لزوم شتاب در روند تصميم گيری که در شيوه یِ حکومتی سـرماﯾه داری بـه انتخـابِ نماﯾنـدگان مختـار و رفـع اختيـار از
موکالنشان می انجاميد نيز  ،دﯾگر مورد نياز نبوده و بر عکس ،شيوه ی تصميم گيری جمعی ،ھر چند با شتابی کمـتر ،از درجـه اھميـت
باالﯾی برخوردار می شود.
نتيجه انقالب دمکراتيک ،دمکراتيزه )مردمی ﯾا اجتماعی( کردن نظام حقوقی و سياسی جامعه است .حکومت دﯾکتـاتوری سـرماﯾه داری
نيز ،چون دﯾگر روابط و مناسبات اﯾن شيوه یِ توليد ،برخاسته از قرن ھا مبارزه طبقاتی بورژوازی عليه شيوه یِ توليدی فئودالی بوده است
که ليبرال ھای قرن ھفدھم و ھيجدھم ،تنھا به تئورﯾزه کردن آنچه واقع گشته بود پرداختند .اﯾن ﯾعنی اﯾنکه ،بر خالف تصور بسياری کـه
نظام سياسی سرماﯾه داری را نتيجه ی تفکرات ليبرال ھای نابغه ای چون جان الک 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.
ھنگاميکه مارکسيست ھا می گوﯾند »تارﯾخ جوامع ھمان تارﯾخ مبارزات طبقاتی است «.به اﯾن معناسـت کـه کليـه روابـط و مناسـبات و
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
شوند .طبقه سرماﯾه دار )بورژوازی( نيز بنا بر نيازھای طبقاتی اش دولت و مليت و اجزاء آنان را شکل داده و از آن بمثابه ی ابـزاری بـرای
کنترل خود بر جامعه )دﯾگر طبقات( استفاده می کند .ساختارھاﯾی که در زمان فئودالی به اﯾن شکل و با اﯾن مشخصات وجـود نداشـتند.
ساختارھاﯾی چون ﯾک ارتش ھميشه حاضر حرفه ای و مرکزی که در اثر انقالب بورژوازی انگلستان و بـه دسـت کرامـول و دﯾگـران بـرای
سرکوب سپاھيان طرفدار سلطنت و سپس مردم انقالبی بوجود آمد  ،و ﯾا شکل دولتی ”سه قوه“! که شکل ”مقننه“ آن محصول قرن ھا
مبارزه مالکان کوچکتر با سلطنت مطلقه بود که نھاﯾتاً در انقالب بورژوازی انگلستان قدرت را از حکومـت سـلطنتی سـلب کـرد .و ﯾـا قـوه
”مجرﯾه“ که بازھم در انگلستان و در روندی دوﯾست ساله بوجود آمد و باالخره در زمان خاندان ”ھانوفر“ به نھاد نخـست وزﯾـری و کابينـه
انجاميد .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
شکل کنونی آن در آمد .و نتيجه آن حکومت ليبرالی سه قوه مقننه ،مجرﯾه و قضائيه ،و متشکل از صدھا عنصر نخبه ی اجتماعی شد که
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
منافع بورژوازی و حفظ روابط و مناسبات سرماﯾه داری به کار می گيرند .الگوﯾی که باالخره منتـسکيوی فرانـسوی آن را بـا جمعبنـدی از
شکل حکومتی انگلستان فرموله کرده و ارائه داد .ساختارھای طبقاتی بورژوازی در طول مبارزه طبقاتی آن با فئوداليسم و پرولتارﯾا بـرای
محقق ساختن منافع طبقاتی آن شکل گرفته است .تا به حال بسياری از انقالبی نماھاﯾی که خود را سوسياليست و طرفدار طبقه کارگر
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
ليبرال – بورژوازی را بمثابه یِ مرحله ای ضروری و گرﯾز ناپذﯾر برای رھاﯾی پرولتارﯾا معرفی کرده و بدﯾن ترتيب  ،قرار دادن وظيفـه ”انھـدام
ماشين حکومتی بورژوازی“ و استقرار حکومت شوراھای کارگری و منطقه ای را در برنامه ھای گروه ھا ،سازمان ھا و احزابِ چپ ،بعنوانِ
”چپ رویِ کودکانه“ محکوم می کنند .ﯾکی به اﯾن بھانه که »در اثر رشد بيمارگونه ی سرماﯾه داری در کشورھای عقـب افتـاده نيروھـای
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«،
سازش طبقاتی با بورژوازی و مشارکت در اﯾن سيستم را توصيه می کند .و عده ای دﯾگر با بھانه قرار دادن اﯾنکه »طبقه کـارگر ھنـوز بـه
آگاھی طبقاتی الزم برای استقرار حکومت خود نرسيده و باﯾد برای مرحله ای ”نماﯾندگان“ آن و احزابشان قـدرت سياسـی را بـه دسـت
بگيرند تا قدم به قدم کارگران را آماده ی حکومت مستقيم سازند« ،مانند الگوھای چاوزی و مورالـسی آمرﯾکـای التيـن ،حکومـت را بنـام
طبقه کارگر مال خود کرده و معموال ً در نھاﯾت حکومتی به مراتب سرکوبگر تر از مدل غربی بورژوازی به جامعـه تحميـل مـی کننـد .اﯾنکـه
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
تمامی شان برقراری و استقرار حکومت شوراھا )دمکراسی مستقيم مردمی( را منتفی دانسته و به مبارزه و تشکالت کارگری ،بمثابه یِ
ابزاری برای به قدرت رسيدن خود ،چه به شکل مشارکت با ليبرال ھا و چه انحـصار قـدرت در دسـت خـود و احزابـشان ،مـی نگرنـد .در
صورتيکه شکل حکومتیِ دمکراسی مستقيم توده ای از طرﯾق شوراھای کارگری و منطقه ای پدﯾده یِ نوﯾن و آزماﯾش نشده ای نيـست
که ما نتوانيم آنرا برای آﯾنده یِ اﯾران پيشنھاد کنيم .تارﯾخ ساختار قدرت شوراﯾی به قرن ھا قبل باز مـی گـردد .بخـصوص در ﯾونـان ٢۵٠٠
سال پيش که عليرغم تھاجم ھای وحشيانه ی داخلی و اقوام مختلف خارجی ،توانست به مدت بيش از  ٣٠٠سال )سه قرن( دوام آورد و
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باالخره تنھا با استقرار فئوداليسم و مسيحيت ،ھمراه با شيوه یِ توليد برده داری مضمحل شد .آنانی که امکان وجود و تواناﯾی بقای اﯾن
ساختار قدرت را نفی کرده و نسبت به آن شک می کنند ،ﯾا از تارﯾخ اطالعی ندارند و ﯾا منافع طبقاتی چشم و عقـل شـان را کـور کـرده
است.
در طول تارﯾخ اﯾران ،بقولی در  ٢۵٠٠سال پيش ،کوروش کبير و کمبوجيه و دارﯾوش ،با در ھم شکاندن مقاومت شـاه ھـای فئـودال مـاد و
پارت و بقول فردوسی ،تورانی ھا )ترک ھای آسيای ميانه( و دﯾگر اقوام ،حکومت مرکزی را تـشکيل دادنـد .مھمـترﯾن اقـدام در تـشکيل
حکومت مرکزی ،ھمان سپاه حرفه ای و منظم ده ھزار نفره یِ "جاوﯾدان" بود .ضرب سکه مرکـزی ،برقـراری قـوانين سراسـری و اﯾجـاد
شاھراه ھای ارتباطی ،ھمه و ھمه برای اﯾجاد اقتدار حکومت مرکزی و تحميل رأی پادشاھان بـه دﯾگـر فئـودال ھـا بـود .مـا اﯾنجـا نمـی
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
در اﯾران را نشان دھيم .گذشته از اﯾنکه قرن ھا قبل از آن اقتدار شاھان و شاھزادگان و دﯾگر اربابان ،قدرت را از تـوده ھـای مـردم سـلب
کرده بودند .در طول تارﯾخ اﯾران ،بغير از دوران ھای کوتاھی از حمله اعراب و ﯾا مغول و ﯾا در ھم شکستن امپراطوری صفوی ،ھرم قـدرت
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.
چنين اقتداری تنھا در انقالب مشروطه ،برای مدت بسيار کوتاھی ،به ھرم قدرت ليبرالی ،از نوع کالسيک اش انجاميد .ﯾعـنی حکومتـی
که قدرت در مجلس و نخست وزﯾر منتخب آن تمرکز ﯾافت .اما ھرگز به در ھم شکستن ھرم گونه ی قدرت نيانجاميد .البته اربابان فئودال
با تمرّد از اعمال اراده یِ حکومت مرکزی سر باز می زدند .تا اﯾنکه کودتای رضا خان ،اقتدار حکومت مرکزی را در سراسـر اﯾـران بازسـازی
نمود و با اصالحاتی چند ،بخصوص در زمينه ی سلسله مراتب و آموزش ھای نظامی ،تشکيل نيروی پليس شھری و پليـس سياسـی و
سيتم مالياتی و ثبت اسناد و احوال و  ...قدم ھای کوچکی در جھت سازماندھی تشکيالتی – بروکراتيـک ﯾـک دولـت مـدرن )بـورژوازی(
برداشت .اقدامات او توسط دولت ھای »ملی« سالھای  20تا  32و سپس دﯾکتاتوری محمد رضا پھلوی و اصالحات ارضی بصورت تدرﯾجی
ادامه ﯾافت .با ھر قدم کوچک ،دستگاه حکومت مرکزی گسترده تر و پيچيده تر می گشت تا اﯾنکه انقالب  1357ضربات بسيار محکمی بر
آن وارد نمود ،اما از دمکراتيزه شدن قدرت سياسی و انتقال آن به مردم باز ماند .گو اﯾنکه در خالء سياسی حادث ،به مدت زمـان بـسيار
کوتاه  2تا  3ساله ،نطفه ھاﯾی از سازماندھی شوراﯾی در جامعه پدﯾدار گشت ،اما ،با بازسازی قدرت مطلقه جمھوری اسالمی ،باز ھـم
با مرکزﯾت »بيت رھبری« ،بازسازی شد.
ھمانطور که گفتيم حکومت مرکزی در اﯾران تافته یِ جدا بافته ای از الگوھای اروپاﯾی نيست .اصوال ً حکومت ھای مرکزی بـا قـدرت ﯾابـی
دربار در مقابل دﯾگر فئودال ھا شکل می گيرند .در اروپا اﯾن امر بـا کمـک نطفـه ھـای بـورژوازی بـه پادشـاه ،از طرﯾـق حماﯾـت مـالی و
سياسی ،برای ﯾکسان و سراسری نمودن قوانين و برداشته شدن مرزھای متعدد فئودالی و ھمسان نمودن عوارض کاال و حمل و ترابری
شکل گرفت .در اﯾران ھم با افول فئوداليسم ھمراه بود .اما از انجا که ھنوز ميزان رشد نيروھای مولده و ساختار طبقاتی جامعـه امکـان
اﯾجاد روند سرماﯾه دارانه ی انباشت ثروت را امکانپذﯾر نکرده بودند ،چنين حکومت مطلقه ای برای قرن ھا دوام ﯾافـت .تـا اﯾنکـه بـاالخره
منافع امپرﯾاليسم در اﯾران بود که شراﯾط دگردﯾسی آن را به ﯾک حکومت و نظام سياسی و حقوقی سرماﯾه داری مھيا ساخت .در طـول
اﯾن قرون ،اگر قرار بود تا پادشاه در پاﯾتخت بتواند بر دﯾگر پادشاھان ،سداران ،روحانيون و اربابان فئودال نظارت داشته باشد ،نياز به قوانين
ﯾکدست و سراسری داشت .قدمت حکومت مطلقه در اﯾران بسيار قدﯾمی تر از اروپائيان بود و اقليـم ھـای گـسترده تـری را در بـر مـی
گرفت .از زاوﯾه منافع بورژوازی ،اما چنين حکومتی بسيار پيچيده تر می شد .چرا که بر مبنای تـضادھای اجتمـاعی سـرماﯾه داری مـی
باﯾست حافظ منافع آن می بود .در حقيقت روبنا و بخصوص حکومت بورژوازی می باﯾست بر مبنای ضرورت کنترل خصوصی و متمرکـز بـر
ابزار توليد در جامعه ای که توليد و کار اجتماعی شده است بنا می گشت .پس حکومت نيز ،چون تمامی سازمان و نھادھای اجتماعـی
در نظام سرماﯾه داری ،بيانگر روابط پيچيده و متضاد و متناقضی بود که رﯾشه در جداﯾی توليد کنندگان از ابزار و محصول و ارزش ھای توليد
داشت .از طرفی می باﯾست گسترده و سراسری باشد تا تمام جامعه را پوشش دھد ،اما ھمزمان می باﯾست متمرکز و در زﯾـر کنـترل
تعدادی انگشت شمار از اربابان ثروت و قدرت باشد تا منافع شان را در کل جامعه و بر تمامی »شھروندان« تحميل سازد.
در دوران سرماﯾه داری ،حکومت نيز چون اصحاب ثروت ،می باﯾست بطور کامل از اجتماع جدا شده و بر آن سروری نماﯾد .نيروھای مسلح
آن دﯾگر متشکل از بارون ھا و شواليه ھای زميندار و دھقانان وابسته به زمين نبود .بلکه ،متشکل از نيروھای مسلحی کامال ً حرفه ای با
سلسله مراتب خاص و اخالق خاص بود که دائماً دﯾکتاتوری بورژوازی را بر کل جامعه تحميل کند .ھمچنين ادارات و دادگاه ھای حکومتی
ھم از عناصر حرفه ای و »نخبه« تشکيل می شد که صرف تعلق داشتن به حکومت ،صاحب امتيازھاﯾی بودند که آنھا را از مردم و جامعه
جدا می کرد و به جای خدمات رسانی به جامعه ،به اﯾشان نقش اربابی و سروری را می داد .مسلماً ،ھمانند دﯾگر روابط و مناسبات بنا
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
در فردای پيروزی انقالب دمکراتيک ،ھيچ اتفاق عجيب و غرﯾبی نمی افتد ،جز آنکه در روند انقالب شکل گرفتـه اسـت .و آنھـم حکومـت
شورا ھا است .اگر حکومت سرماﯾه داری را به شکل ﯾک ھرم رسم می کنند که پاﯾه ھای زﯾرﯾنش را مردم تشکيل می دھد و قـدرت در
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.
انقالب دمکراتيک نمی تواند حکومت را بطور کلی از بين ببرد .بلکه فقط جای طبقات حاکم و محکوم را تغيير می دھد .اگـر تـا دﯾـروزش،
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
منتخب شوراھا حراست می شود .البته الگوھای موجود از چنين نيروھای مسلحی ،بر خالف باور عموم ،ارتش را نا پدﯾد و منحل نمـی
کند .بلکه ،فرماندھی را به فرماندھان محلی سپرده و در صورت نياز به فرماندھی مرکزی ،چنان فرماندھانی نيز با آرایِ عمومی انتخـاب
شده که زﯾر نظر شورای منطقه ای و در صورت لزوم کشوری ،بعنوان مرکزﯾت فرماندھی کل قـوا عمـل مـی کننـد .اﯾـن فرمانـدھان نيـز
ھمچون دﯾگر نماﯾندگان شوراﯾی ،بالفاصله قابل عزل می باشند و مدت مأمورﯾت شان به ھيچ عنوان تضمين شده نيست و حقوق شـان
نيز باندازه تمامی سپاھيان داوطلب برابر با ﯾک کارگر ساده است .البته بخش آموزشی ارتش ،به علت نياز آگاھی بـه آخـرﯾن تکنولـوژی
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 خالف 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
و تعيين تکليف گذاشته نشده است ،ندارند .اگر موضوعی در شوراھای منطقه ای و ﯾا کشوری مطرح گردد که نماﯾندگان برخی از انجمن
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
سپس نماﯾندگان اﯾشان موضع جمعی انجمن را طرح کرده و بر آن مبنا رأی دھند .تنھا انتقادی که تا به حال به چنيـن رونـدی از تـصميم
گيری شنيده اﯾم ،عدم سرعت پروسه یِ تصميم گيری می باشد که به رغم اھميت اش ،آنقدر مھم نيست کـه حفـظ روابـط دمکراتيـک
مھم است .باﯾد دقت کرد که شتاب موجود وقاﯾع در جوامع سرماﯾه داری ،ناشی از شتاب چرخش سرماﯾه برای سودآوری اسـت کـه در
جامعه دمکراتيک ،چنين نيازھای سرماﯾه دارانه ای در صورت تالقی با منافع دمکراتيک ،ارزشی نداشته و در صورت لزوم ،برای حفظ رونـد
دمکراتيک تصميم گيری در جامعه نادﯾده گرفته می شوند .اﯾن ﯾک مثال شفاف از دﯾکتـاتوری طبقـه کـارگر اسـت کـه منـافع خـود را بـه
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
می کنند .در اﯾن انجمن ھا جنسيّت ،مليّت ،مذھب ،باورھای اﯾدئولوژﯾک و ﯾا ھيچ بھانه ای برای تبعيـض وجـود نـدارد .تمـامی شـرکت
کنندگان دارای حق رأی دادن و انتخاب شدن می باشند .تصميم گيری اﯾن شوراھا نھاﯾی و رسمی بوده و ھيچ نھاد دﯾگری حق وتوی آن
را ندارد .به ھمين ترتيب نيز شورای کشوری حق وتوی تصميمات شوراھای منطقه ای را نداشـته و شـوراھای منطقـه و کـشوری حـق
شکستن رأی شھروندان را در ﯾک محله ندارند .از اﯾن طرﯾق حق حاکميّت بين تمامی شھروندان بصورت برابر داده شده و ھر شھروندی
در تعيين سرنوشت خود و صغيران تابع اش دخالت دارد .بسياری از معضالت تبعيض آميز به ھمين صورت حل می شود .مثال ً اگر انجمن
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
اﯾن مدرک به رسمِت شناخته می شود .ﯾا مثال ً در ھمان تبرﯾز ،شاﯾد محله ای که اکثرﯾت شان کُرد ھستند ،تصميم به اﯾجاد رادﯾـو و ﯾـا
تلوﯾزﯾونی کُرد زبان بگيرند .ھيچ مرجعی نمی تواند از راه اندازی و کار آن جلوگيری کند .ھمينطور نيز انجمن محلی نـسبت بـه افـراد در
مورد زندگی شخصی شان نمی تواند تحميل نظر کند .مثال ً اگر فرد و ﯾا افرادی تصميم به راه اندازی ﯾک روزنامه و ﯾا ھر کار دﯾگری بگيرند
که از منابع خودشان تأمين شده و حقوق فردی دﯾگری را مورد تحدﯾد قرار نمی دھد ،می توانند به آن عمل کنند.
د صورت اختالف نظر و ﯾا منافع و ﯾا تھمت به جرم و اعمال غير قانونی ،اگر در سطح منطقـه بخصوصـی اتفـاق افتـاده ،انجمـن محلـی و
ھمساﯾگان بين طرفين دعوا قضاوت می کنند .در صورت بين منطقه ای بودن اﯾن اختالف و ﯾـا اتھـام ،شـوراھای منطقـه ای و در صـورت
بسيار نادر سراسری بودن اختالف و اتھام ،در شورای کشوری به قضاوت می نشينند .البته با رعاﯾت سلسله مراتـب تـصميم سـازی از
پاﯾين!
بسياری از مشخصاتی که ممکن است مورد سوال خوانندگان ما قرار داشته باشد ،از آنجاﯾيکه تصميم شان بر چنين مبنـاﯾی گرفتـه مـی
شود ،قابل طرح نيست .ما فقط شمه ای از حکومت شوراھا نشان دادﯾم تا دوستان و رفقا بتوانند با ذھنيّت ھای پيش ساخته شان کـه
تحت تأثير رواج اﯾدئولوژی ليبرالی بر اذھانشان حاکم بوده است فاصله گرفته و متوجه شـوند کـه بـا تغيـير شـراﯾط طبقـاتی از حاکميّـت
دﯾکتاتوری بورژوازی به حکومت شوراﯾی ،قدرت مردمی به چه صورت و تا چه محدوده ای می تواند باعث تغييرات شود.
بقول مارکس» ،مھمترﯾن دستاورد کمون پارﯾس ،خودش بود« )نقل به معنی از جنگ داخلی فرانسه( اﯾن ﯾعـنی فـردای قيـام و اسـتقرار
حکومت شوراھا ھر شھروندی که از خانه بيرون می آﯾد متوجه خواھد شد کـه دﯾگـر دسـتگاه عـرﯾض و طوﯾـل و بروکراسـی پيچيـده یِ
حکومت بورژوازی بر شانه ھاﯾش سنگينی نمی کند .در عوض ،شاﯾد به فاصله دو کوچه ،ساختمانی با تابلوی »انجمـن محلـی« را مـی
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 صالحيت تشخيص دھد می تواند در جلسه بعدی درخواست عزل و انتخاب
دﯾگری را پيشنھاد دھد .اﯾن انجمن محلی شاﯾد بيش از  90درصد مشکالتش را حل می کند .چرا که جای شھرداری و مقدار زﯾـادی از
مسئوليت ھای استانداری و کالنتری و دفاتر ثبت اسناد و احـوال و حـتی مجلـس قانونگـذاری و دادگـاه ھـای قـضاﯾی را گرفتـه اسـت.
مشکالت 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
ھای شھر ندارد ،کاغذ بازی و گرفتن امضاء و در نوبت بودنی وجود ندارد .حتی اگر مـشکل او منحـصر بـه امـور شخـصی و خـانوادگی و
محلی نباشد ،ﯾکی دو نفر از ھمساﯾه ھاﯾش که به سمت نماﯾندگی محلـه بـرای شـرکت در شـوراھای شـھری و اسـتانی و کـشوری
انتخاب شده اند ،در ھمان محل حضور دارند تا بتوانند مشکالت زندگی اھل محل را در ابعاد گسترده تر طرح و اجرا کنند .شورای محلـی
مسئول قانونگذاری و اجرا و قضاوت در زمينه ھایِ بھداشت و درمان عمومی ،نيازھای آموزشی و مدارس ،تعيين و اخذ عوارض ،امنيـت و
انتظامی و حتی دادگاه ھای محلی و  ...می باشد .مھمترﯾن خصلت چنين طرز حکومت شوراﯾی اﯾنست که کارھا بوسـيله یِ کـسانی
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 انقالب دمکراتيک چگونه با داشتن تنھا ﯾک دستاورد ،ﯾعنی جاﯾگزﯾنی جمھوری شوراﯾی با دﯾکتاتوری سرماﯾه داری
کليه معضالت و مشکالت حقوق و سياسی ای را که تا به حال باعث تبعيض بين مليّت ھا و مذاھب و جنسيّت ھـا و  ...مـی شـد را بـر
طرف کرده و مھمتر آنکه از طرﯾق نيروھای مسلح داوطلب شھری به فرماندھی انجمن ھا و شوراھا ،اﯾن حقوق را تضمين و حراست می
نماﯾد .با برداشته شدن موانع سياسی و حقوقی شراﯾطی آماده می شود که مردم در محالت و مناطق و در سطح کشوری بتوانند گام
ھای بعدی الزم برای نابودی عمقی معضالت و مشکالت بشری را در جھت برابری و عدالت کامل اجتماعی بردارند .در بخش آﯾنده نمونه
ھاﯾی از اﯾن مشکالت و معضالت و چگونگی راه حل شان در ﯾک جمھوری شوراﯾی را توضيح خواھيم داد.

ﻧﺎن ،ﻣﺴﻜﻦ ،آزادي  -ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮراﺋﻲ
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ﺷﺎﻧﺰده آذر ،روز اﺗﺤﺎد ،ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي!
امسال دانشجوﯾان مبارز اﯾران از ھمان روز آغاز سال تحصيلی 16 ،آذر را کليد زدند و ھمه روزه پيام آن روز فرخنده را تکرار کردند و ھمانطور
که قول داده اند تا آخرﯾن روز پاﯾان سال تحصيلی نيز به مبارزاتشان ادامه خواھند داد .پس پيام امـسال مـا بـه دانـشجوﯾان مبـارز اﯾـران
نيست ،که خود پيام آوران مبارزات انقالبی مردم اﯾران ھستند .بلکه ،روی سخن ما با مردم دلير اﯾران است که چگونـه در روز  16آذر بـه
ندای انقالبی دانشجوﯾان پاسخ گوﯾند.
مردم دلير اﯾران!
در روز  16آذر سال  ،1333ﯾعنی با فاصله ﯾک سال پس از کودتای ننگين آمرﯾکاﯾی-سلطنتی  28مرداد  ،1332دانشجوﯾان دانشگاه تھـران
به بھانه یِ سفر معاون رﯾيس جمھوری وقت آمرﯾکا ،رﯾچارد نيکسون ،در تظاھرات اعتراض آميزی نشان دادند که بـه رغـم سـرکوب ھـای
خونين آن سال ،جنبش انقالبی مردم اﯾران ،تا پيروزی نھاﯾی و استقرار نظام سياسی دمکراتيک ادامـه خواھـد داشـت .شـعار »اتحـاد،
مبارزه ،پيروزی« در آن تظاھرات به عنوان شعار مرکـزی اعتراضـات مردمـی مطـرح گـشت و تـا امـروز نـيز بعنـوان مشخـصه یِ مبـارزات
دانشجوﯾان و اتحاد اﯾشان با مبارزات انقالبی مردم اﯾران جاﯾگاه خود را حفظ نموده است .اﯾن سوگندی بود که جنبش دانشجوﯾی با خون
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
آن بوده است .از آن روز ،ھمه ساله ،دانشجوﯾان اﯾران سالگرد آن واقعه را ﯾاد داشته و مردم را به از سرگيری مبارزات انقالبی در راه آزادی
تا پيروزی نھاﯾی دعوت کرده اند .پس  16آذر  1388را نه بعنوان »روز دانشجو« که بعنوان روز پاسـخ مثبـت مـردم دلـير اﯾـران بـه دعـوت
دانشجوﯾان مبارز پاس بدارﯾم!
سرداران نيروھای نظامی – امنيتی ،چون دﯾگر موقعيّت ھای مبارزاتی ،تھدﯾدات خود را بوسيله ترﯾبيـون ھـای مختلـف تکـرار مـی کننـد.
عوامل اصالح طلبان سازشکار نيز کوشش دارند تا اﯾن مبارزات را در سطح دانشجوﯾی و در حصار دانشگاه ھا نگاه دارند ،امـا دانـشجوﯾان
مبارز و انقالبی ما از طرق مختلف ،در شعارھا ،بيانيه ھا ،و پوسترھای خود از تمامی ما خواسته اند تا در اﯾن روز به ﯾاد جانباختگان  16آذر
 1333و دﯾگر جانباختگان راه آزادی ،به خواسته ھای قلبی شان پاسخ مثبت دھيم و در کنارشان عليه ارتجاع حاکم صف آراﯾی کنيم .مـا،
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 فعاالن 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
کرد .اما مبارزه خود را نباﯾد به ھمين تک اقدام و محدوده ی جغرافياﯾی خالصه کنيم .ما باﯾد چون روزھای تظاھرات قدس و  13آبـان ،در
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
جھانيان در نظاره یِ ما ھستند و مبارزات ما را الگوﯾی برای مبارزه با غارتگران سرماﯾه داری جھانی می شناسند.
تمامی بخش ھای ھيئت حاکمه از شعارھای انقالبی ما به لرزه در آمده اند .ارتجاعيون در مقابل اﯾن شعارھا به ما چنگ و دندان نـشان
می دھند و اصالح طلبان سازشکار از ما خوﯾشتن داری را می طلبند .ما در پاسخ به اﯾشان می پرسيم که چـرا باﯾـد از خواسـته ھـایِ
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
حداکثر منافع خود نيز قانع نبوده و بازھم ما را زﯾر فشار قرار می دھند؟ پـس مـا باﯾـد در چنيـن روزی ،ھمـراه بـا شـعار »اتحـاد ،مبـارزه،
پيروزی« ،شعارھاﯾی چون »مرگ بر دﯾکتاتور«» ،مرگ بر اﯾن دولت سرماﯾه دار«» ،مرگ بر اﯾـن حکومـت دﯾکتـاتور«» ،مـرگ بـر جمھـوری
اسالمی« و باالخره »نان ،مسکن ،آزادی – جمھوری شوراﯾی« و دﯾگر خواسته ھای دمکراتيک مردم اﯾران را فرﯾاد زنيم.
ما باﯾد در طول مبارزات آن روز به ﯾاد داشته باشيم که نيروھای سرکوبگر ،مزدورانِ ارتجاع حاکم ھستند و نه ﯾک نيروی »ملّی«! آنھا را به
خيابان آورده اند تا با ضرب و شتم ،بند و بازداشت ،قتل و تجاوز ،از منافع چند گروه چپاولگر و زورگو حماﯾت کنند .آنھا ،بر خالف گفته ھای
سازشکارانه ی اصالح طلبان» ،برادر« ما نيستند که در نا آگاھی و توّھم به سر می برند ،آنھا عده ای ارازل و اوباش ھستند که با درﯾافت
صدھا ھزار تومان استخدام شده اند تا ما را به سکوت و پذﯾرش استبداد و دﯾکتاتوری ھيئت حاکمه وادار سازند .سران اصالح طلب نيز در
ھمراھی با اﯾشان ما را به سکوت و تسليم دعوت می کنند ،ھنگاميکه محافظان شخصی اﯾشان با دﯾدن کوچکترﯾن خطری بـا نيروھـای
مھاجم وارد درگيری و برخورد خونين می شوند .آنھا خرما خوردگانی ھستند که دعوت به ترک رطب می کنند .مـا باﯾـد ھمـواره بـه ﯾـاد
داشته باشيم که اصالح طلبان سازشکار بخشی از ھمين ھيئت حاکمه می باشـند کـه راه حـل اختالفـات خـانوادگی شـان را در سـوء
استفاده از مبارزات مردمی اﯾران ﯾافته اند .اﯾشان ما را به تسليم بدون چون و چرا در مقابل اﯾن مزدوران تشوﯾق کرده و از ما می خواھند
تا خود ،اعضاء خانواده و ﯾاران خيابانی مان را مانند بره یِ قربانی به کارد قصابی بسپارﯾم .اما ما باﯾد ماجراھای قتل و تجاوز به بازداشـت
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 مقابل
ضرب و شتم و بازداشت ﯾاران مان مقاومت کنيم.
دانشجوﯾان مبارز! مردم دلير اﯾران!
بياﯾيم تا با اتحاد در مبارزه یِ خود در  16آذر  1388برگ زرﯾن دﯾگری از حماسه و پيروزی در تارﯾخ اﯾران ثبت کنيم.
اتحاد مبارزه پيروزی!
مرگ بر اﯾن دولت سرماﯾه دار
نان ،مسکن ،آزادی – جمھوری شوراﯾی!
کارگران کمونيست اﯾران 7 ،آذر 1388
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﺠﻮم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي و اﺧﺮاج ﺟﻤﻌﻲ
در 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 خود حس
کرد.
اولين خبر در مورد شيوه ی جدﯾد سرماﯾه داران در تحميل دستمزدھای بازھم کمتری به کارگران می باشد .طبق اﯾن خبرھا فورم ھای جدﯾـدی بـرای
استخدام پيمانی از طرف حکومت سرماﯾه داران در اختيار شرکت ھای پيمانی و کارفرماﯾان قرار گرفته است .کميته ھماھنگی برای اﯾجاد تشکل کارگری
در اﯾن مورد نوشته است:دولت سرماﯾه داری فرم جدﯾدی را برای تنظيم قراردادھای کار تھيه و در اختيار سرماﯾه داران قرار داده است .اﯾن فـرم سـالح
قتاله دﯾگری است که سرماﯾه از زرادخانه ھای کشتار خود بيرون می کشد تا از طرﯾق آن ھمان دستمزدھای بغاﯾت ناچيز کارگران را ھم کاھش دھـد.
آراﯾش ظاھری مواد و مندرجات فرم اﯾن گونه است که ظاھراً طول روزانه کار ،ميزان مزدھا ،اجزای متشکله دستمزد از قبيل پاداش ،حق توليد و ھمه چيز
با توافق ميان کارگر و سرماﯾه دار تعيين می شود .سالح کشتار سرماﯾه درست در بطن ھمين غالف سرتاسر دروغ ،شعبده بازانه ،جناﯾتکارانه و زھرآلود
» توافق« 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 برخـوردار
است 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 سـرماﯾه
سالخی 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
دﯾگری از شدت گرسنگی و فقر و استيصال و بدبختی مجبور است به تحمل ھر ستمی تن دھد .اﯾن توافق فقط غالف واقعی سـالح کـشتار سـرماﯾه
است و دولت سرماﯾه داری با ھمين ھدف آن را معماری ،تنظيم و منتشر کرده است .فرم در برگيرنده مواد زﯾر است:
 -1ساعات کار و آغاز 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
توافق طرفين در فرم قرارداد قيد خواھد شد -2 .مزد کارگران پس از ذکر مزد ثابت از اﯾن پس ھم به صورت روزانه و ھم به شکل سـاعتی طبـق توافـق
کارگر و کارفرما تعيين خواھد شد -3 .پاداش افزاﯾش توليد ﯾا بھره وری بر اساس توافق کارگر و کارفرما حين انعقاد قرارداد قابل پرداخت است -4 .ماده 13
فرم 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 کنند.
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
كارگران كارخانه آلومينوم سازى اراك در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و ندادن افزايش توليد كه باعث قطع اضافه كارى كارگران مى شود،
تجمع كرده ودراين تجمع تابلوى بسيج كارخانه را پايين كشيدند .بيش از 400تن از كارگران كارخانه آلومينيوم سازى اراك ھفته گذشته نيز دست از كار
كشيدند و در محل كارخانه تجمع اعتراضى برگزار كردند .بسيج ضدمردمى اراك قصد خريد اين كارخانه را از صاحبان قبلى آن دارد و پرداخت حقوق عقب
افتاده كارگران را نمى پذيرد وكارگران نسبت به اين موضوع معترضند.
کارگران شرکت صناﯾع اراک
به گزارش گسترش آنالﯾن از اراک کارکنان شرکت صناﯾع اراک امروز به ھمراه خانواده ھای خود در اعتراض به عدم درﯾافت حقوق در مقابل استانداری
دست به تجمع زدند.
کارگران شرکت مذکور که حدود  ۶٠نفر می باشند با حمل پالکارد ھاﯾی خواستار درﯾافت حقوق  ۶ماھه خود ھستند که به گفته آنان تاکنون پرداخت
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 اعالم نشده است.
به گزارش خبرنگار گسترش آنالﯾن از اراک کارگران در زمان مخابره اﯾن خبر به ھمراه خانواده ھای خود در تجمعی آرام به اعتراض خود در مقابل
استانداری اراک ادامه می دھند.

ﻗﺰوﻳﻦ:
پس از  2سال و به دنبال ناتواني مالك خصوصي تمامي  240كارگر گوشت زياران بايد تسويه حساب كنند
در استان قزوين ديگر كارخانهاي به نام گوشت زياران وجود ندارد ،زيرا به دليل مديريت غلط بخش خصوصي اين كارخانه از مدتي پيش تعطيل شده است؛
تمامي  240كار كه اين واحد توليد بايد به ھمكاري خود با اين واحد توليدي پايان دھند .
بر اساس تصميم كه به تازگي در استانداري قزوين اتخاذ شده است ،تمامي  240كار كه اين واحد توليد بايد در قالب تسويه حساب ،معرفي بيمه بيكاري
و يا بازنشستگي به ھمكاري خود با اين واحد توليدي پايان دھند .
عيد علي كريمي دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در گفتگو با ايلنا ،گفت :در استان قزوين ديگر كارخانهاي به نام گوشت زياران وجود ندارد ،زيرا به دليل
مديريت غلط بخش خصوصي اين كارخانه از مدتي پيش تعطيل شده است .
وي افزود 240 :كارگر در كارخانه گوشت زياران كه به كشتار گوشت دام و بستهبندي آن مشغول بودند كه پس از واگذاري اين كارخانه به بخش خصوصي
در  2سال گذشته ،مديريت جديد به جاي تھيه دام و كشتار آن ،به كارھاي چون توزيع لوازم آرايشي بھداشتي پرداخت و در نتيجه باعث افزايش
بدھيھاي كارخانه و تعطيلي آن شد .
وي افزود :به تازگي مالكيت اين كارخانه از بخش خصوصي سلب شده است اما چون سازمان خصوصيسازي به نمايندگي از دولت قادر به نگھداري
كارخانه نيست ،قرار است تمامي كارگران مرخص شوند .
وي با يادآوري اينكه بيش از  80درصد كارگران اين كارخانه بيش از  20سال سابقه دارند گفت :از اين پس كارگران بايد در كنار دريافت مستمري بيمه
بيكاري منتظر يافتن شغل جديد يا فدراسيون موعد بازنشستگي خود شوند .
وي تاكيد اين وضعيت در حالي است كه مديريت خصوصي برابر قانون متعھد شده بود حداقل تا  5سال كارگران فعلي را حفظ كند.

ﮔﻴﻼن:
روز اسفناک کارگران کنف کار و تجمع اعتراضی آنان
کارگران شرکت کنف کار گيالن روز ﯾك شنبه  ٢۴آبان مقابل استانداری اﯾن شھرتجمع اعتراضی برپا کردند ،اﯾن کارگران كه تعداد آنھا به  ٧٠نفر ميرسيد ,
برای چھارمين بار در ماه گذشته از سـاعت  ٩الی  ١١صبح در مقابل استانداری دست به تجمع اعتراض آميز زدند .
کارخانه کنف کار در جاده رشت  -تھران )حد فاصل بين جاده رشت  -سنگر ( قرار دارد  .ھمان طور که در گزارش ھای قبلی آمده است ،اﯾن کارخانه از
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سال  83به بھانه رﯾزش برف سنگين دچار بحران شد و تعطيل گردﯾد و کارگران آن به اداره کار معرفی شدند.
کارخانه که متعلق به سرماﯾه بخش دولتی بود در ﯾک حراج با زدو بند به مبلغ ناچيز حدود  60ميليون تومان به مدﯾر عامل سابق ) اﯾرج زھرابی ( فروخته
شد ،در حالی که ارزش واقعی اﯾن کارخانه خيلی بيشتر از اﯾن مبلغ بود  .زھرابی که آه در بساط نداشت با گرفتن وام از دولت پول کارخانه را پرداخت
کرد .
البته سال ھا قبل وی به جرم اختالس و گزارش کارگران از دزدی ھاﯾش در فرودگاه دستگير و به زندان افتاد که به علت نفوذ در منطقه وحماﯾت امام
جمعه متوفای رشت ) احسان بخش (در آن زمان توانست رھاﯾی ﯾابد .الزم به ذکر است وی سھام اﯾن کارخانه را با شراکت و نفوذ عليرضا جزاﯾری عرب
خرﯾداری کرد .
خانواده اﯾرج زھرابی  -زن و پسرش  -پس از مرگ وی وارث سھام اﯾن سرماﯾه دار شدند و اکنون عضو ھيئت مدﯾره ھستند  .عضو دﯾگر ھيئت مدﯾره
پسر عموی عليرضا جزاﯾری عرب است که فعال مدﯾرﯾت عامل کارخانه را بر عھده دارد .
جزاﯾری 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 دستمزدھای
معوقه کارگران را پرداخت کرد و اخيرا قول داده که با گرفتن وام  2ميليارد تومانی بقيه دستمزد ھا و مطالبات معوقه کارگران را می پردازد.
ھم اکنون  185کارگر در کارخانه مشغول کار ھستند که  180نفر آن ھا به طور متوسط  4ميليون تومان طلب دارند و بين  20الی  30سال سابقه کار
دارند .

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه:
اخراج  110نفر از کارگران شرکت اسيد سيترﯾک کرمانشاه
شرکت کيميای غرب گستر ،وابسته به شرکت سرماﯾه گذاری اسيد سيترﯾک کرمانشاه ،مدتھاست  110نفر از کارگران خود را اخراج کرده است .اﯾن
شرکت در اواﯾل سال جاری به شرکت شستا) شرکت سرماﯾه گذاری سازمان تامين اجتماعی ( واگذار گردﯾد .اﯾن معامله در حالی انجام گرفته که از
مھر سال گذشته تاکنون حقوق کارگران پرداخت نشده و شرکت شستا در اولين اقدام خود ،تعداد  110نفر از کارگران را اخراج کرد .اﯾن کارگران در سال
ھای  82و  83به صورت قرار دادی ﯾک ساله به کار گرفته شده بودند.

ﺧﻮزﺳﺘﺎن:
در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ،كارگران فصلی »نيشکر ھفتتپه« تجمع كردند
درحالی كه كمتر از چند ھفته از آغاز دوران محكوميت كارگران شركتكننده در اعتراضھای كارگری شركت نيشكر ھفتتپه نمیگذرد ،جمعی از كارگران
فصلی اين شركت ھفته گذشته به دليل پرداخت نشدن مطالبات معوقعه خود تجمع كردند.
رضا رخشان از اعضای سندﯾكای كارگران كارخانه نيشكر ھفت تپه در گفتگو با اﯾلنا ،گفت :ھفته گذشته كارگران نيبر اﯾن كارخانه در اعتراض به پرداخت
نشدن مطالبات تجمع كردند .به گفته اﯾن فعال كارگری ،در اﯾن تجمع كه در محل كار برگذار شد؛ بيش از ھزار كارگران نيبر فصلی شركت داشتند.
رخشان افزود :بيشتر تجمع كنندگان از كارگران مھاجر از شھرستانھا و حتی استانھای مجاور ھستند كه ھر ساله به مدت  4تا  6ماه برای برداشت
محصول در استخدام موقت كارخانه قرار میگيرند.
اﯾن تجمع كارگران در حالی برگزار میشود که چندی پيش گروھی از كارگران اﯾن كارخانه كه در جرﯾان اعتراضھای كارگری در دادگاه محكوم شده بودند
برای سپری كردن دوره محكوميت خود بازداشت شدند.
وسعت مزارع نيشكر كارخانه ھفت تپه حداقل بين  5تا  7ھزار كيلومتر مربع برآورد میشود .كارخانه نيشكر ھفتتپه كه از آن به عنوان بزرگترﯾن واحد
توليدی شكر در اﯾران ﯾاد میشود بيش از ھزار كارگر دارد .اﯾن كارخانه در جرﯾان بحرانیشدن صنعت شكر ،صحنه اعتراضھای گسترده كارگری بود.
دستگيری علی نجاتی!
امروز و در ظھر ِ  23ابان  88علی نجاتی در دادگاه شوش دستگير و روانه ی زندان دزفول شد تا در کنار دﯾگر ﯾاران خود دوره ی حبس شش ماھه ی
خود را اغاز نماﯾد.
کميته 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 تپه آقاﯾان
فرﯾدون نيکوفرد  ،علی نجاتی  ،جليل احمدی  ،قربان عليپور و محمد حيدری مھر ،در زندان به سر ميبرند بر خود وظيفه ميداند که از اﯾن پس با پشتوانه
ی افراد و تشکل ھای حامی و عضو خود با تمام امکانات برای دفاع از اﯾن کارگران زندانی و مطالبات کارگران ھفت تپه تالش نماﯾد.

ﺧﺮاﺳﺎن
دبير اجرای خانه کارگر خراسان شمالی :بيکاران خراسانی کارگران سرگردان در تھران ھستند
دبير اجراﯾی خانه کارگر خراسان شمالی گفت :وزارت كار و امور اجتماعي درحالي نرخ بيكاري اين استان را به غلط  2/4درصد اعالم مي كند كه بيکار اﯾن
استان در چھار راهھای تھران به عنوان کارگر ساختمانی سرگردان ھستند .
بابا نظرھداﯾتی در گفتگو با ايلنا ،با اعالم اﯾنکه وزارت کار طی آمار رسمی ميزان بيکاری خراسان شمالی را  2/4درصد اعالم کرده است؛ گفت :از نظر
وزارت کار خراسان شمالی از نظر پاﯾين بودن درصد بيکاری رتبه اول را در کشور را دارد اما گوﯾا آقاﯾان نمیدانند که بيکاران استان برای تامين ھزﯾنه
زندگی در تھران کارگر ساده ساختمان ھستند .
وی با ﯾادآوری اﯾنکه خراسان شمالی صنعتی نيست میگوﯾد :تعجب آور اﯾن است که چگونه وزارت کار استانی که صنعتی و کشاورزی نيست و
سرماﯾهگذاری در آن صورت نگرفته و نمیگيرد را موفق توصيف کرده است .
دبير اجراﯾی خانه کارگر خراسان شمالی مسووالن وزارت کار را مخطاب قرار داد و گفت :شما که ادعای بيکاری  4درصدی در اﯾن استان را دارﯾم ﯾک
سری به چھار راهھای تھران بزنيد مشاھده کنيم که خراسانیھا در سر چھارراهھای پاﯾتخت کارگری ساده ساختمانی را قبول کردهاند .
وی با اعالم اﯾنکه در سالھای اخير کارخانجات الياف و اسفنج شيروان و نيز شھر خراسان به تعطيل کشيده شده و کارگران اﯾن واحدھا به خيل بيکاران
افزوده شدهاند میگوﯾد :باور کنيد که بيکاری وجود دارد و با دستکاری آمارھا نمیتوانيد عمق فاجعه را مخفی کنيم .
وی از خيل فارغ التحصيالن بيکار در خراسان شمالی خبر میدھد و میگوﯾد :ھنگامی که در ھر خانواده ﯾک بيکار و در برخی موارد چندﯾن نيروی آماده به
کار اما بيکار وجود دارد چگونه ادعای بيکاری  4درصدی از سوی وزارت کار مطرح میشود .
ھداﯾتی با اعالم اﯾنکه ھرگاه نماﯾندگان استان خراسان از مجلس فارغ میشوند و به استان میآﯾند نشستھای تخصصی با نماﯾندگان کارگری برگزار
میکنند میگوﯾد :نتيجه اﯾن سفرھا و مذاکرات ونيز خيل مراجعات بيکاران به دفاتر نماﯾندگان مجلس باعث شده تا صدای استان در ترﯾبون مجلس
شورای اسالمی بلند شود .
وی با ﯾادآوری اﯾنکه  4نماﯾنده خراسانی شمالی بارھا در نطقھای خود از ميزان باالی بيکاری خبر دادهاند میگوﯾد :اﯾن نماﯾندگان مردمی به اﯾن آمار غير
واقعی و خيالی اعتراض کردهاند .
ھداﯾتی با اعالم اﯾنکه چگونه خانوادهای که سر سفرهاش جوان بيکار دارد آمار واھی وزارت کار را بپذﯾرد میگوﯾد :به جای دادن آمارھای غير واقعی برای
توجيه ضعف مدﯾرﯾتی ،بھتر است توان خود رام ضعف کنيم تا بيکاری به معنای واقعی کاھش ﯾابد نه آنکه فقط در آمارھای وزارت کار اﯾن درصدکاھش ﯾابد .

“ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب” را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ!
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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 .
کارگران بھکده رضوی به خاطر عدم پرداخت  6ماه حقوق در مقابل اداره کل کميته امداد خراسان شمالی تجمع کردند .
به گزارش اﯾلنا ،رﯾيس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی در اﯾن تجمع گفت :متاسفانه شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی که
زﯾر نظر کميته امداد اداره میشود ،حقوق  180کارگر را به مدت  6ماه پرداخت نکرده است .
سيدمحمود حسينی در گفتوگو با خبرنگار اﯾلنا با بيان اﯾنکه مدت  4سال است که ھيچکدام از سھميهھای اﯾن کارگران از جمله لباس و کفش کار به
آنھا داده نشده ،اذعان کرد :پرداخت نکردن حقوق کارگران موجب فقر اقتصادی و نگرانی و کاھش روحيه کاری آنان شده و اﯾن مسئله انگيزه کارگران را
برای کار از بين برده است .
حسينی طرح طبقهبندي مشاغل را از مھمترﯾن کارھای شورای کارگری اعالم کرد و افزود :با گذشت ﯾک سال از تکميل صدور دفترچهھای کارگری ،ھنوز
اﯾن دفترچهھا از سوی اداره کارو امور اجتماعی تحويل نشده است .
رﯾيس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی خاطر نشان کرد :سال گذشته نيز  6ماه حقوق اﯾن کارگران پرداخت نشد که پس از
اعتراضات و تالشھای فراوان ،كارگران موفق به درﯾافت اﯾن حقوقھا شدند .
ﯾکی دﯾگر از اعضای شورای سابق کارگری نيز در گفتوگو با اﯾلنا شراﯾط کنونی اﯾن مجتمع را بسيار بد خواند و عنوان کرد :گاوداری اﯾن مرکز از  500راس
به کمتر از 300راس رسيده و تعداد گوسفندان از 18ھزار راس به حدود 10ھزار راس کاھش پيدا کرده است .
مجتمع کشت و صنعت بھکده رضوی واقع در شھرستان مانه و سملقان از توابع خراسان شمالی با  300خانوار با بيش از  35سال سابقه در زمينه
کشاورزی ،دامداری و تعميرات ادوات کشاورزی فعاليت میکند .
شاﯾان ذکر است شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی در شمال غربی استان خراسان شمالی قرار دارد .

ﻛﺮدﺳﺘﺎن
اعتصاب کارگران شرکت جھاد نصر!
طبق اخبار رسيده روز ﯾک شنبه مورخ  ١٧/٨/٨٨از ساعت  ٧تا  ٨:٣٠صبح کارگران و رانندگان شرکت جھاد نصر تحت پوشش پروژه مسکن
مھر سنندج که  250نفر می باشند  ،دست به اعتصاب زدند.
کارگران به دليل اﯾنکه مدت  4ماه است که حقوق خود را نگرفته اند تصميم گرفتند که در دفاع از مطالبات خود اﯾن اعتصاب را سازماندھی کنند.
پس از اعتصاب کار فرماﯾان در جمع کارگران حاضر شده و تعھد دادند که تا روز چھار شنبه مطالبات آنان پرداخت خواھد شد.
در روز چھارشنبه  20/8/88چون کار فرما به وعده خود عمل نکرده بود  ،کارگران از ساعت  7تا  10صبح دست به اعتصاب زدند .پس از اعتصاب  ،نماﯾند
گان کار فر ما  ،آقاﯾان حنيفی و نورزاد  ،در جمع اعتصاب کنندگان حاضر شده و کارگران را تھدﯾد به اخراج نمودند و می خواستند با تفرقه انداختن در
صفوف آنھا با تطميع و پيشنھاد پرداخت دستمزد کارگران حاضر در مسکن مھر  ،از پرداخت حقوق معوقه دﯾگر کارگران در دﯾگر پروژه ھا مر بوط به
ھمين شرکت  ،امتناع نماﯾند که با مقاومت و مخالفت کارگران رو برو شدند.
در نھاﯾت کار فرما به کارگران پيشنھاد داد تا آخر وقت روز چھارشنبه تمام مطالبات آنان پرداخت گردد اما تا کنون فقط حقوق ﯾک ماه آنان پرداخت شده
است.
کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری
اعتصاب کارگران شرکت جھاد نصر سنندج
کارگران و رانندگان شرکت جھاد نصر تحت پوشش پروژه مسکن مھر سنندج که  250نفر می باشند  ،دست به اعتصاب زده اند.کارگران به دليل اﯾنکه
مدت  4ماه است که حقوق خود را نگرفته اند تصميم گرفتند که در دفاع از مطالبات خود اﯾن اعتصاب را سازماندھی کنند.اﯾن کارگران از روز چھارشنبه 20
آبان دست به اعتصاب زده اند .
کار فرماﯾان در روزھاي قبل در پی تھدﯾد کارگران برای اعتصاب در جمع کارگران حاضر شده و تعھد دادند که مطالبات آنان پرداخت خواھد شد .
اما چون کار فرما به وعده خود عمل نکرده بود  ،کارگران از ساعت  7تا  10صبح دست به اعتصاب زدند .پس از اعتصاب  ،نماﯾند گان کار فر ما  ،در جمع
اعتصاب کنندگان حاضر شده و کارگران را تھدﯾد به اخراج نمودند و می خواستند با تفرقه انداختن در صفوف آنھا با تطميع و پيشنھاد پرداخت دستمزد
کارگران حاضر در مسکن مھر  ،از پرداخت حقوق معوقه دﯾگر کارگران در دﯾگر پروژه ھا مر بوط به ھمين شرکت  ،امتناع نماﯾند که با مقاومت و مخالفت
کارگران رو برو شدند.
بازداشت پدرام نصرالھی )نهبهز( فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی
روز  5شنبه  21آبانماه " 88پدرام نصر اللھی" فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری باز داشت شد.
وی در روز  5شنبه در ساعت  40/5دقيقه در حين بر گشت از محل کار خود در خيابان فردوسی سنندج ،توسط نيرو ھای امنيتی مورد ضرب و شتم
قرا گرفته و بعدا وی را دستگير می نماﯾند.
امروز شنبه  23/8/88پدرام نصرالھی را به دادگاه سنندج منتقل و سپس به قرنطينه زندان مرکزی سنندج انتقال دادهاند.

ﻣﺎزﻧﺪران:
بيکاری کارگران روغن شکوفه بابل
کارخانه روغن شکوفه بابل به دستور عوامل قضائی سرماﯾه پلمپ شده است .اﯾن که کدام محاسبات کاسبکارانه و بده و بستان ھای سودجوﯾانه ميان
سرماﯾه داران و دستگاه ھای اداری و قضائی آن ھا به تعطيل کارخانه انجاميده است دقيقاً معلوم نيست اما اﯾن کار را »جلوگيری از آلودگی محيط
زﯾست« نام نھاده اند .نکته اساسی اﯾن است که با تعطيل کارخانه  90کارگر کار خود را از دست داده اند .اﯾن کارگران ساليان دراز در اﯾنجا کار کرده و
استثمار شده اند .کارخانه روغن شکوفه و بسياری از سرماﯾه ھای انباشت شده در قلمروھای دﯾگر محصول مستقيم کار و استثمار آن ھاست .اﯾن
کارگران اکنون ھمه بيکار و بالتکليف و سرگردانند و تعطيل کارخانه ھمچون پتکی تمامی جسم و روح آنان را در ھم کوبيده است .کارگران خواستار
بازگشت به کار و تضمين حتمی اشتغال خود ھستند.
شرکت صناﯾع شيمياﯾی کرم کميکال ) ساری (تعطيل شد
بنا برخبر درﯾافتی شرکت صناﯾع شيمياﯾی کرم کميکال در جاده گھرباران بخش مياندرود ساری با  ٢۵سال قدمت ,با پرداخت نکردن  ١٨ماه حقوق و حق
بيمه  ٨٠کارگر درآستانه بازنشستگی تعطيل شده است .
در اطالعيه مديريت به كارگران فيبر بابلسر ابالغ شد :بازخريدي يا اخراج ،يكي را انتخاب كنيد
كارخانه ”فيبر بابلسر“ به عنوان دومين توليدكننده فيبر در شمال كشور پس از  50سال فعاليت در آستانه تعطيلي قرار دارد؛ مديريت طي اطالعيهاي از
كارگران اين كارخانه خواسته است تا از ميان بازخريدي يا اخراج يكي را انتخاب كنند .
ايلنا :دبير اجرايي خانهكارگر مازندران از تعطيلي كارخانه فيبر بابلسر و بيكاري كارگران باقيمانده آن خبر داد .
نصرﷲ دريابيگي در گفتگو با ايلنا ،گفت :وي بابيان اينكه از در سه دھه گذشته سازمان تامين اجتماعي مالك اين كارخانه بوده است ،گفت :طي پنج
سال اخير سوء مديريت مالك باعث شد تا امروز اين كارخانه به جمع واحدھاي تعطيل شده بپيوندد .به گفته دريابيگي مديريت طي اطالعيهاي از 30
كارگر باقيمانده اين كارخانه خواسته است تا يا در ازاي سه ماه سنوات خود را بازخريد كنند و يا اخراج شوند .اين فعال كارگري با يادآوري اينكه تمامي
كارگران داراي بيش از 20سال سابقه كار ھستند؛ گفت :تعطيلي اين كارخانه در حالي است كه پيشتر اين واحد توليدي يكي از سودآورترين كارخانه
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.
جمعي 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 رفته
خود را از مسئوالن طلب ميكنند ،اين بار به شكل جدي تري اين اعتراض خود را بيان كردند.
بر اساس اين گزارش ،پيش از ظھر امروز تعدادي از كارگران زن و مرد كارخانه چيني حميد بعضا با خانوادھھاي خود با تجمع در خيابان  45متري رضوي
)خيابان روبھروي استانداري قم( و بند آوردن خيابان ترافيك سنگيني را ايجاد كردند.
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.
كارگران اخراج شده كارخانه چيني حميد از سال  85و حتي پيش از آن ھيچ نوع دريافتي نداشته و در زندگي شخصي خود دچار مشكالت فراواني
شدھاند.
بر اساس پيگيريھاي انجام شده قرار بود اين كارگران پس از اخراج زيرپوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گرفته و تعداد زيادي از آنان كه سابقه طوالني
دارند بازنشسته شوند.
تجمع اعتراضی كارگران كارخانه چينی حميد و دخالت مزدوران انتظامی در جلوگيری از گسترش اعتراضات
تعدادی از کارگران کارخانه تعطيل شده چينی حميد قم روز شنبه  ٢٣آبان درمقابل استانداری قم تجمع کردند .كارگران معترض كه تعداد آنھا به  ۵٠نفر
می رسيد از ساعت ھشت وسی دقيقه صبح تا ساعت  ١١دراعتراض به عدم رسيدگی خواسته ھاﯾشان اقدام به تجمع درمقابل استانداری قم کردند .
بنا به گزارش خبرنگارآژانس اﯾران خبر نيروی سركوبگر انتظامی با بستن خيابان استانداری و اعزام ﯾک اتوبوس قصد ممانعت از تجمع معترضان و كارگران
را داشت اما کارگران ساعت  ١١با قرار تجمعی دﯾگر ھمراه با خانواده ھاﯾشان به اﯾن تجمع پاﯾان دادند .
الزم به ذكر است كه اﯾن کارخانه از  ٢سال و نيم پيش به علت تغيير مدﯾرﯾت کارخانه و تماﯾل نداشتن مدﯾرﯾت جدﯾد به ادامه فعاليت در توليد محصوالت
چينی باعث تعطيلی و در نتيجه بيکاری ھمه کارگران آن شد .
کارگران اﯾن کارخانه ھرکدام  ٣ميليون تومان از اﯾن کارخانه طلب دارند  .اﯾن کارخانه در  ۵کيلومتری جاده اراک واقع شده است .

ﺗﻬﺮان
خبرکوتاه وتکراری بود اما اثرش برکارگرانی که به آنھا ابالغ شد شک آور بود و گيج کننده؛ دﯾروز به آنھا گفتند“ :امروز آخرﯾن روزکار است؛ ھمه شما از
فردا اخراجيد“ و بدﯾن ترتيب گروھی از کارگران پيمانكاري مجتمع سيمان تھران به دليل تمام شدن قرارداد کار پيمانكار از صبح امروز بيکار شدند .
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،خبر اين اخراج يك روز پس از آن به كارگران اعالم شد كه مسووالن خانه كارگر در مراسم بيستمين سالگرد تصويب قانون كار از
تيز شدن چاقويي خبرداده بودند كه حقوق حمايتي كارگران كشور را تھديد ميكند .
صبح امروز اخراج شدهگان ھم زمان با نخستين روز اخراج خود در اعراض به از دست دادن كار خود مقابل کارخانه تجمع کردند و خواستار بازگشت به كار
خود شدند .
باوجود آنكه اخراج شدهگان امروز حق ورود به كارخانه را نداشتند اما ميان کارگران و کارفرما بر سر تعداد و علت اين اخراج اختالف نظر است .
اخراج شدهگان تعداد خود را  300نفر اعالم میکنند و میگوﯾندکه ھمگی از  4تا  7سال پيش با مدرک دﯾپلم فنی و ﯾا گواھی فنی حرفهای در سيمان
تھران به عنوان کارگر ماھر کار میکردهاند و در اﯾن سالھا تنھا پيمانکاران آنھا تغيير کرده است .
اما از سوی دﯾگر رمضان ،مسوول مجتمع صنعتی سيمان تھران میگوﯾد :اخراجي در كار نيست ،مجتمع سيمان تھران براي حفظ موقعيت خود در بازار
رقابتي و نامساعد كنوني از تمديد قرارداد ھمكاري با يكي از پيمانكاران مجري خود به نام “پيك پاكي“ پايان داد و در نتيجه فعاليت  155نفر از كاركنان اين
شركت که پيشتر به عنوان نيروھای پشتيبانی و خدماتی در سيمان تھران كار ميكردند پايان يافت .
اخراج شدگان با طرح اﯾن ادعا ھمزمان با اخراج آنھا ،گروھی  60نفره با مدرک تحصيلی کاردانی از طرﯾق اخذ آزمون به استخدام شرکت کرد آمدهاند اﯾن
پرسش را مطرح میکنند که چرا کارفرما حاضر نشد به جای تعيين مھلت برای ادامه تحصيل به كارگران ديپلم به پايين و ﯾا قبول مدرک کاردانی برخی از
کارگران ،ھمه را اخراج و به جای آن کارگران تازه استخدام كرد؟
ھمچنين اين كارگران ياداور ميشوند كه در راستاي اجراي دستور وزير صنايع مبني بر تبديل وضعيت استخدامي كارگران پيماني و قرادادي به رسمي ،از
آنھا تست اعتياد گرفته شده است .
اما موضع مدﯾر مجتمع در پاسخ به اﯾن پرسش چنين است :شرکت برای تکميل کادر غنی و تخصصی خود  30تا  40فارغ التحصيل دوره کاردانی را از
طرﯾق مراکز کارﯾابی و به کمک اخذ آزمون استخدام کرده است اما تمامی اخراج شدگان ﯾا فاقد مدرک کاردانی بودند و ﯾا مدرک کاردانی آنھا با حرفه
تخصصی آنھا مطابقت و ھمخوانی نداشت و در نتيجه امکان جذب آنھا نبود .
ھرچند مدﯾر مجتمع در پاسخ به اﯾلنا ،ضمن تكذيب ھرگونه تعديل نيروي انساني در سيمان تھران اﯾن اطمينان را به اخراج شدگان میدھد که به منظور
جلوگيری از تضييع حقوق اخراج شدگان اﯾن تجمع مطالبات  45روز آخر پيمانکار را تا زمان تسوﯾه حساب آخرﯾن کارگر به طور موقت نگه خواھد داشت .
اما از نظر کارگران اﯾن اظھارات کافی نيست ،آنھا خواھان اعاده کاری ھستند که تا ھمين روز از قبل آن نان خود را تامين میکردند اما امروز اين كار به
نام حفظ توليد در بازار نامتعادل از آنھا گرفته شده است .
صرفه نظر از اﯾن موضوع ،دلخوری دﯾگر کارگران اخراج شد از رفتار ھمکارانی است که تا دﯾروز درھمين شرکت خود را نماﯾنده صنفی آنھا میدانستند و
امروز در مقابل اخراج آنھا سکوت کردهاند و گويا فراموش کردند که ھمين چندماه پيش برای تکذﯾب خبر اﯾن تعدﯾل چقدر تماس گرفتند جوابيه منتشر
كردند .
اخراج کارگران پيمانی مجتمع سيمان تھران مانند ھمه کارگران پيمانی و قراردادی که در سالھای اخير به دليل اجرا نشدن کامل قانون کار کار خود را از
دست دادهاند کامال قانونی است اما اﯾن اخراج در نخستين روز از بيست ساله شدن قانونکار تداعی کننده ھشدارھاﯾی است که ھمين  2روز پيش در
سالروز تصوﯾب قانون کار از سوي فعاالن كارگري داده شد .
گزارش :پانيد فاضليان
اخراج كارگران شركت فتح
كارفرماي شركت فتح كارگران خود را به بھانه نابسامان بودن وضعيت اقتصادي كشور اخراج كرده است.شرکت فتح  27واقع در جاده قدﯾم بعد از شير
پاستورﯾزه مي باشد,اﯾن شرکت که به صورت خصوصی می باشد بيش از بيست نفر کارگر داشته که ھمگی بيمه بوده اند و در فضاﯾي بزرگ کارھای
اسکلت سازی و آھنگری را انجام ميدادند ,اما كارفرما به دليل نابسامان بودن اقتصاد كشور تصميم به اخراج كليه اين كارگران گرفته و آنھارا اخراج كرده
است .
به دنبال اين اقدام ,تمامی کارگران اخراجی ,به اداره کار مراجعه و تنظيم شکاﯾت کرده اند و اعالم کرده اند که اگر به درستی حکم براﯾشان صادر نشود
با حضور خانواده ھاﯾشان دست به تجمع اعتراضی خواھند زد .به اظھار کارگران ,کارفرما ﯾکی از سرماﯾه داران بزرگ شھر می باشد که داراي يك دفتر كار
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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شھردار و ساﯾر دست اندرکاران در جرﯾان تحقق اﯾن روند قبل از ھر چيز بيش از  50کارگر راننده را اخراج کرده اند .به رانندگانی که خواستار واگذاری
اتوبوس بوده اند ،جواب رد داده اند .در عوض بيشتر دستگاه ھا را در اختيار افرادی گذارده اند که اھل خرﯾد و فروش و داللی و چپاول حاصل کار و زحمت
کارگران بوده اند .اﯾن افراد با استفاده از نفوذ و موقعيت خوﯾش در دستگاه ھای دولتی ھر کدام مبالغ عظيمی وام از بانک ھا درﯾافت کرده اند .با اﯾن وام
ھا اتوبوس ھا را خرﯾده و سپس به قيمت ھاﯾی بسيار باالتر از قيمت خرﯾد به فروش رسانده اند 50 .راننده اخراجی با مشاھده اﯾن جناﯾت و افتادن به
ورطه مرگبار بيکاری به ھمه جا شکاﯾت کرده اند .آنان با رجوع به دولتمردان فرﯾاد اعتراض سر داده اند .اما تا لحظه حاضر ھيچ پاسخی درﯾافت نکرده اند.
کارگران خواستار بازگشت به کار و تضمين حتمی اشتغال خود ھستند.

ﻓﺎرس:
تظاھرات اعتراضی کشاورزان داراب
حدود  50نفر از کشاورزان روستای تيزاب شھر داراب در اعتراض به از بين رفتن امکانات آبياری اﯾن روستا دست به تظاھرات زدند .آنان می گوﯾند چند
حلقه 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 فرساﯾنده ترﯾن
کارھا لقمه نانی به شکم گرسنه افراد خانواده آنان می رساند .اﯾن چاه ھا اکنون در اثر بی توجھی دستگاه ھای مسئول دولتی به طور کامل پر شده
اند و آب آن ھا خشک شده است .کشاورزان اضافه می کنند که ھيچ رﯾالی برای پرداخت ھزﯾنه حفاری چاه ھا ندارند و خشک شدن آن ھا در حکم از
دست دادن کامل کار و خشک شدن شرﯾان معيشت آن ھا وافراد خانواده ھای آنان است.

ﺧﺒﺮﻫﺎي رﺳﻴﺪه از ﻣﺮاﻛﺰ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ 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
در حاليکه بسياری از تحليلگران سرماﯾه افزاﯾش ناگھانی قيمت طال در بازار جھانی را بعنوان عامل اصلی باال رفتن افسار گسيخته یِ قيمت آن در بازار
آزاد اﯾران معرفی می کنند ،کامال ً واضح است که رشد نرخ ھر اونس طال و سکه در اﯾران بسيار باالتر از افزاﯾش قيمت جھانی است .از طرف دﯾگر ،عده
ای از کارشناسان حکومتی که به تفاوت نرخ افزاﯾش قيمت طال در بازار داخلی نسبت به بازار بين المللی اعتراف می کنند ،با توسل به شيوه یِ
تبليغاتی مرسوم از آن بعنوان »قيمت کاذب« نام می برند ،در صورتيکه رشد تقاضا برای طال در بازار اﯾران به ھيچ عنوان کاذب نبوده و روی آوری سرماﯾه
داران به تبدﯾل سرماﯾه ھاﯾشان به ارز و طال که قابل انتقال به خارج از کشور می باشند ،بسيار واقعی است.
اما برای کنترل افزاﯾش نرخ طال در بازار داخلی ،بان مرکزی آغاز به حراج سکه از طرﯾق بان کارگشاﯾی نموده است .اما از آنجاﯾيکه معامله گران طال اﯾن
اقدام را موقتی و مقطعی می دانند ،ھنوز نتوانسته است که تأثير دلخواه دولت را به بازار تحميل کند .به ھمين جھت ،دﯾروز در ﯾک مصاحبه خبری
مسئول بانک کارگشاﯾی بر تداوم حراج سکه طال از طرف اﯾن بانک تاکيد کرد.
ربيس بانك كارگشايي با بيان اينكه حراج روزانه سكه ھمچنان ادامه دارد ،گفت :ھدف حراج روزانه سكه در بانك كارگشايي متعادل كردن و واقعي كردن
قيمت سكه در بازار است.
علي عادلي در گفتوگو با خبرگزاري فارس افزود :حراج روزانه )صبح و بعد از ظھر( سكه در بانك كارگشايي ھمچنان ادامه دارد و در حال حاضر نيز
قيمتھاي داخلي سكه مطابق با قيمتھاي جھاني طال است .وي ادامه داد :ھدف از حراج سكه در بانك كارگشايي يا عرصه سكه از سوي ساير
بانكھا متعادل كردن و واقعي كردن قيمت سكه در بازار است .عادلي خاطرنشان كرد :قيمت طال و سكه در بازارھاي داخلي نبايد باالتر از قيمتھاي
جھاني طال باشد و چنانچه قيمتھا بيشتر از قيمتھاي جھاني باشد آن قيمتھا كاذب است.

ﻣﻬﻠﺖ دوﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎران ﺑﺎﻧﻜﻲ
ھمچنين ،عليرغم تغيير سياست پولی بانک مرکزی برای تزرﯾق پول به بازار و اتخاذ روش انبساطی ،مسئوالن اﯾن بانک از عدم پرداخت وامھای پرداخت
شده در ھراسانند .ھمانطور که در گزارش ھای قبلی خبر دادﯾم ،تعداد زﯾادی از سرماﯾه دارانی که خيال خارج ساختن سرماﯾه ھای خود را از کشور
دارند ،به اخذ وام از بانک ھا پرداخته تا بتوانند سرماﯾه ھای غير منقول خود را تبدﯾل به ارز و طال کنند .مسئوالن بانک مرکزی از ھراس باز پرداخت نشدن
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
شده که وام گيرندگان تواناﯾی و ﯾا خواست بازپرداخت وام ھاﯾشان را ندارند ،وادار به پرداخت نماﯾد .اما تا کنون تالش بانک مرکزی برای وادار کردن
بدھکاران بانکی برای پرداخت بدھی ھاﯾشان بی ثمر بوده است
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 ،جرﯾمه خواھند
شد.
آقای بھمنی به خبرگزاری مھر گفته که جراﯾم بدھکاران در صورت تاخير در پرداخت به صورت تصاعدی محاسبه خواھد شد و در مقابل کسانی که بدھی
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.
بنابر گزارش بانک مرکزی اﯾران ،بانک ھای اﯾرانی بيشتر از  40ھزار ميليارد تومان (40ميليارد دالر( از مشترﯾان خود طلب دارند و نمی توانند طلب ھای
خود را وصول کنند.
بانکھا ﯾک دوره تالش کردند تا بخشی از وثيقه ھاﯾی را که در ازای پرداخت وام از مشترﯾان گرفته بودند ،تصرف کرده و با فروش آن ،طلب ھای خود را
وصول کنند .اما اﯾن برنامه بی نتيجه بود.
تملک وثيقه مشترﯾان بانکھا پيچيده و طوالنی است و بانک ھا زمانی از اﯾن روش استفاده می کنند که اميدی به درﯾافت طلب ھای خود نداشته باشند.
در اﯾن شراﯾط بانکھا آن را در ردﯾف مطالبات "مشکوک الوصول" قرار می دھند و با گذر از مراحل حقوقی؛ وثيقه مشترﯾان را تصاحب می کنند.
سال گذشته بانکھا سه ھزار ميليارد تومان از وثيقه مشترﯾان را ضبط کردند چون اﯾن مشترﯾان قادر به بازپرداخت وام ھای خود نبودند .اما بانکھا خيلی
زود به اﯾن نتيجه رسيدند که تصاحب وثيقه نمی تواند جای وامھاﯾی را که داده اند ،بگيرد.
تصميم 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 بانک وام
گرفته اند ولی آن را پس نمی دھند.

ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺮي ،ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮراﺋﻲ اﺳﺖ!
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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 !
حق ِ گراميداشت اول ماه مه  ،روز جھانی کارگر و برگزاری مراسم در اﯾن روز تارﯾخی و بين المللی کارگران  ،امروزه ﯾکی از پاﯾه ای ترﯾن و ابتدائی ترﯾن
حقوق به رسميت شناخته شدۀ اﯾن طبقه  ،در اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق کشور ھای جھان می باشد .
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 طبقاتی
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 .
کارگران به مثابه ﯾک طبقه  ،طی بيش از ﯾک قرن مبارزه و تالش و جانفشانی ھای بسيار  ،برخی از اﯾن خواست ھا و مطالبات  ،از جمله حق بزرگداشت
روز 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 اتکا به اتحاد و
مبارزه ی مستمر و پيگير خود به دست آورده است .
بر اﯾن اساس  ،تعدادی از کارگران و فعالين کارگری اﯾران نيز  ،به موجب فراخوانی که از جانب برخی از تشکل ھا و فعالين جنبش مستقل کارگری  ،داده
شده بود در اول ماه مه ــ  11اردﯾبھشت ــ سال جاری ) سال  ( 88در بعضی از شھر ھا و مناطق اﯾران از جمله در سنندج و در تھران و درپارک الله ،
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 ھمان آغاز کار با
ﯾورش وحشيانه و ضد کارگری عوامل سرماﯾه مواجه شده و از ادامه کار باز ماندند .
گماشتگان سرماﯾه تعدادی از کارگران و فعالين کارگری را مورد ضرب و جرح قرار دادند و حدود  150نفر از آنان را بازداشت و بيش از دو ماه  ،بدون رعاﯾت
حقوق اوليه و انسانی آنان در زندان نگاه داشتند که آخرﯾن آن ھا مھدی فرھی شاندﯾز است که با گذشت بيش از  6ماه ھمچنان در زندان اوﯾن  ،به
بال تکليفی بسر می برد  .در ھمان روز بيش از  15کارگر عضو تعاونی کارگران فلز کار مکانيک در محل جلسه ی
اصطالح بازداشت موقت بوده و در
خود دستگير و روانه ی زندان شدند و انان نيز اکنون احضار به دادگاه ميشوند.
صاحبان و حاميان سرماﯾه در اﯾران  ،ھنوز نپذﯾرفته اند که اول ماه مه  ،روز جھانی کارگر و روز اتحاد طبقاتی اﯾن طبقه است که کارگران می توانند با گرد
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 خوﯾش پای
فشارند  .کارگران باﯾد با تالش و مبارزه خود  ،از جمله اﯾن حق مسلم را نيز به عوامل و صاحبان سرماﯾه تحميل کنند .
طرفه 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 جانب حاميان و
عوامل سرماﯾه احضار و برای بازجوﯾی و محاکمه به محاکم قضائی فرا خوانده می شوند .گوﯾی که چيزی ھم به عوامل سرماﯾه و سرماﯾه داران بدھکار
شده اند ؟
سئوال 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 حکومت
ھا 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 و فشار
است ؟ آﯾا طرح خواست ھا و مطالبات اقتصادی و سياسی کارگران  ،که در قطعنامﮥ اول ماه مه امسال ) سال  ( 88بر روی آن ھا تأکيد شده است مثل
برخور داری از حق اعتصاب و اﯾجاد تشکل ھای توده ای و مستقل کارگران،افزاﯾش دستمزد ھا متناسب با حداقل ھای ﯾک زندگ انسانی  ،برخورداری از
مزاﯾای تأمين اجتماعی و انواع بيمه ھای ھمگانی ،پرداخت فوری حقوق ھای معوقه کارگران ،برابری کامل ميان مردان و زنان در ھمﮥ شئون اجتماعی ،
از جمله کار و توليد  ،برخورداری از حقوق و آزادی ھای سياسی و دموکراتيک مانند آزادی اندﯾشه و بيان  ،آزادی طبع و نشر  ،آزادی اجتماعات و
راھپيمائی و تظاھرات  ،آزادی زندانيان سياسی  ،به وﯾژه کاگران زندانی  ،دفاع از حقوق مھاجران و بسياری دﯾگر جرم بوده و امنيت اجتماعی را برھم
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
مطالباتی 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 چه طبقه
ای است ؟
صاحبان و حاميان سرماﯾه بدانند تا آنجا که به ما کارگران برمی گردد  ،طرح چنين خواست ھا و مطالباتی نه تنھا جرم نبوده بلکه در ردﯾف پاﯾه ای ترﯾن و
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 شدﯾد تر از
می شود  .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
خواست ھا و مطالبات خوﯾش و مبارزه برای به کرسی نشاندن ان ھا ھمت می گمارند .
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 را به
معنای 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 اختيار
می گيرند و با چوب حراج به اموال عمومي  ،سرمايه ھاي اجتماعي و منافع عموم مردم را به خطر می اندازند .
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 کاال ھای
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 حقوقی کامل
و فقر مطلق و افالس می کشانند و بالکل از ھستی ساقط می کنند  .نه کارگران و فعالينی ھمچون منصور اسانلو و ابراھيم مددی و علی نجاتی و
فرﯾدون نيکو فرد و جليل احمدی و قربان علی پور و محمدحيدری مھر و محمد اشرفی و بسياری دﯾگر که به دالﯾل واھی تشوﯾش اذھان عمومی و اقدام
عليه امنيت ملی !!!! و خزعبالتی از اﯾن نوع و در واقع به خاطر دفاع از حقوق کارگران و پيگيری مطالبات اقتصادی و سياسی اﯾن طبقه از جمله اﯾجاد
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 مجبور می
شوند که مدت ھا از وقت و زندگی خود را در زندان ھای متعدد سرماﯾه  ،تحت انواع فشار ھا و تضييقات سپری کنند  .آری اﯾن کارگران به اﯾن خاطر در
زندان 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 داران را به
چالش می کشند .
ما 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 فعالين اﯾن
طبقه و احضارھای مکرر و پی در پی آنان  ،يك بار ديگر بر مطالبات قطعنامه ي اول ماه مه سال  ، 88پافشاري نموده و ضمن دعوت از ھمه ي كارگران
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 انسان
ھاي 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 انساني
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 و آزادي
زندانيان سياسی  ،از ھيچ كوششي درﯾغ نورزند .
اتحاد ،تشكل ،آگاھي و مبارزه رمز پيروزي ماست
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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ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺮو و ﭼﺮﺧﺶ دوﺑﺎره ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ھمانطور که در خبرھای ھفته پيش دﯾدﯾم ،سازش ھاشمی رفسنجانی با خامنه ای نتوانست جلوی جناح نظامی – امنيتی را برای حمله ی دﯾگری به
منافع اقتصادی ھاشمی رفسنجانی بگيرد .حمله مجدد جناح نظامی – امنيتی ،اﯾن بار به بودجه یِ چند ميليارد دالری مترو تھران بود .در اﯾن بخـش،
جناح 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 شـھردار
تھران )قاليباف( و شورای شھر را به مناقشات سياسی باز کرد .ھمچنين ،توسل ھاشمی رفسنجانی بـه شـورای نگھبـان کـه در مقابـل فـشارھای
مردمی ،شدﯾداً نياز به حماﯾت سياسی ھاشمی دارد ،پای اﯾن نھاد را نيز به ميان کشيد .سخنگوی شورای نگھبان برای اﯾجاد مانع در مقابـل تعـرض
احمدی نژاد برای "مال خود" کردن متروی تھران ،اعالم نمود که چنين اقدامی بدون تصوﯾب مجلس غيرقانونی است و بـا اﯾـن اعـالم ،جنـاح نظـامی –
امنيتی را وادار ساخت تا مجبور به معامله با جناح ھای حاضر در درون مجلس شود.
صرف اقدام جناح نظامی – امنيتی برای کنترل متروی تھران که در حال حاضر زﯾر مدﯾرﯾت پسر ھاشمی رفسنجانی می باشد ،به اﯾشان نشان داد کـه
شراﯾط سازش ھاشمی و خامنه ای لزوماً به پاﯾان جنگ قدرت و ثروت اﯾن دو جناح نخواھد انجاميد .بنابراﯾن ،آقای ھاشمی رفسنجانی دوبـاره خـود را
نيازمند حماﯾت ھای مردمی در مقابل جناح مھاجم دﯾده و در عصر روز گذشته در دﯾدار با جمعی از اعـضای انجمـن اسـالمی دانـشگاه تھـران و علـوم
پزشکی گفت که »اتکا« به مردم در جمھوری اسالمی ،اصلی »دﯾنی ،اسالمی و قرآنی« است .او در اﯾن سخنرانی متذکر گشت که »نظام اسالمی تا
جائی که بر شانهھای مردم حرکت کرده ،ھمواره موفق و پيروز بوده است ...اگر مردم را از نظام اسالمی بگيرﯾم ،به آن خدشه وارد خواھد شد « ...او
ھمچنين برای جلب حماﯾت دستگاه ھای تبليغاتی اصالح طلبان و نفوذ نسبی اﯾشان در اذھان عمومی به ادعاھای عامل »انقالب مخملی« بودن اصالح
طلبان و وابستگی اﯾشان به نيروھای خارجی از سوی دستگاه ھای نظامی – امنيتی حکومت انتقاد کرده و گفت مقام ھای جمھوری اسالمی باﯾد »با
سعهصدر بيشتر ،عرصه را برای بيان ضعفھا و نارسائیھا ھموار و به نقدھای منصفانه توجه کنند«.
سوأل اﯾنجاست که آﯾا مردم بار دﯾگر گول اﯾن ژست ھای »دمکراسی خواھانه« یِ ھاشمی رفسنجانی را خواھند خورد .آﯾـا در مراسـم شـانزده آذر،
بازھم شعارھای حماﯾت از ھاشمی سر داده خواھد شد؟ مسلماً ،اگر اﯾن روﯾکرد منفعت طلبانه آقای ھاشمی رفسنجانی با توفيق روبرو نگردد ،علتش
عدم حماﯾت اصالح طلبان حکومتی از او و خواسته ھاﯾش نيست .چرا که ،در ھفته ی گذشته بسياری از ساﯾت ھای طرفدار اصالح طلبان بـه انحـصار
طلبی جناح نظامی – امنيتی انتقاد کرده و بخصوص اقدام اﯾشان را در "بلعيدن" متروی تھران محکوم کرده اند .پس ،عدم توفيق ھاشمی رفسنجانی از
سوء استفاده دوباره از مبارزات مردمی بستگی تام به آگاھی و ذھنيّت عناصر مردمی دارد و الغير! باﯾد منتظر نتيجه ماند.

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
آقای احمدی مقدم اولين فرد نظامی ای است که در مورد  16آذر امسال مورد پرسش روزنامه نگاران قرار گرفته و طبق معمول شرکت کنندگان را به
برخورد و درگيری خشونت آميز نيروھای سرکوبگر تھدﯾد می کند .او در پاسخ به سوال خبرنگاران ،ضمن اﯾنکه گفته است که ھنوز در مورد مراسم 16
آذر تصميمی گرفته نشده است ،اظھار می دارد که» :مگر روز  16آذر خبري است؟ روز دانشجو است و طبق معمول ھرسال روز آرامي است ...ھنوز
برنامه خاصی كه قرار باشد اتفاق بيفتد اطالعی ندارﯾم اما ھر تجمعی باﯾد به صورت فراخوان و قانونی اتفاق افتد اگر غيرقانونی باشد پليس با آن برخورد
قاطع میكند «.بدﯾن ترتيب مشخص است که جناح نظامی – امنيتی به محاصره دانشگاه ھا اقدام خواھد نمود تا از خروج دانشجوﯾان جلوگيری کندو
بدﯾن ترتيب از برخورد مستقيم دانشجوﯾان با کادرھای رسمی نيروھای مسلح و امنيتی احتراز بنماﯾد .در چنين حالتی ،مسلماً نيروھای لباس شخصی
خود را زﯾر لوای »بسيج دانشجوﯾی« به محوطه یِ دانشگاه ھا فرستاده و سرکوب دانشجوﯾان معترض را به نام »برخورد موافقين و مخالفين
دانشجوﯾی« به پيش می برد.
اما ،تنھا نيروی ھای نظامی و سرکوبگر حکومتی نيستند که چنين نقشه ای را برای دانشجوﯾان طراحی کرده اند .در بيانيه یِ نھضت آزادی که در مورد
 16آذر منتشر شده است می بينيم که جناحی از اصالح طلبان ھم ماﯾل که  16آذر امسال را ،مانند ھر ساله ،امری مربوط به دانشجوﯾان معرفی کرده و
از حضور مردم در خيابان ھا جلوگيری کند .اﯾشان در بيانيه خود از دانشجوﯾان خواسته اند که اعتراضات خود را محدود به صحن دانشگاه ھا نموده و
تالشی از خروج و به خيابان کشاندن اعتراضات نکنند.
اﯾن در حالی است که بسياری از جناح ھای اصالح طلب دﯾگر با چاپ پوسترھا و بيانيه ھاﯾی خواھان ھمراھی و حماﯾت مردمی گشته اند .آنان در
پوستر ھای خود خواسته اند تا مردم با حضور در مقابل درب اصلی دانشگاه تھران ،ھمراه با دانشجوﯾان اقدام به اعتراض کنند.
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 فرﯾاد زده و
نخواھند گذاشت که چنين مناسبتی بدون حضور اﯾشان بگذرد .نتيجتاً باﯾد برخوردھا و سرکوب ھای خشونت آميز نيروھای حکومتی را ھم پيش بينی
کرده و راھکارھای خود را در برخورد با اﯾشان مورد تأمل قرار دھند.

ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ وآﻏﺎز دوران اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﻲ
بتازگی خبرھای زﯾادی از نتاﯾج بحران عظيم سرماﯾه داری به دست ما رسيده است .خبرھا و آمارھای عجيبی که گسترش فقر و بيکاری را در سراسر
جھان نمودار می کند .تمامی کارشناسان سرماﯾه داری به اجماع معتقدند که اگر اقداماتِ دولتی کردن سرماﯾه داری و کمک ھای بالعوض حکومت ھا
به بانک ھا و شرکت ھای بزرگ نبود ،شالوده یِ نظام سرماﯾه داری در سراسر جھان از ھم گسيخته شده بود .اما تجربـه ی سـرماﯾه داری جھـانی،
بخصوص در دوران دھه ھای  1930و  1940به اﯾشان آموزانده است که چگونه از سقوط ناگھانی بانک ھا و شرکت ھا جلوگيری کنند .اما آنچه آنھا نمی
توانند انجام دھند ،و ناگزﯾرند که برای حفظ خود به آن دست زنند ،انتقال فشارھای مالی و اقتصادی بحران بر دوش کارگران جھان است .که در آمارھای
رشد سرﯾع فقر و بيکاری و گرسنگی تظاھر ﯾافته و نتيجتاً آغازگر دورانی از انقالبات جھانی طبقه کارگر عليه نظام سرماﯾه داری خواھد بود.
طبق اولين گزارش ،کنفرانس سران کشورھا برای تامين امنيت مواد غذاﯾی در جھان ،که در شھر رُم برگزار شده بود با نتاﯾج مـأﯾوس کننـده ای خاتمـه
ﯾافته است  .در اﯾن کنفرانس سازمان خواربار جھانی بر صحت آمار خود از تعداد ﯾک ميليارد گرسنه در جھان تأکيد کرد و اضافه نمود که  80در صـد اﯾـن
گرسنگان در مناطق توليد مواد غذاﯾی و در دورانی زندگی می کنند که افزاﯾش در توليد و برداشت محصوالت غذاﯾی رکوردھای جھانی را ،بخـصوص در
سالھای  2008و  2009شکسته است .پاپ بندﯾکت شانزدھم در اﯾن ھماﯾش دست بر نکتـه ی اساسـی مـی گـذارد .او در اﯾـن کنفـرانس گفـت»:
گرسنگی در جھان ربطی به زﯾادی جمعيت و کمبود مواد غذاﯾی ندارد .مشکل اصلی آن است که مواد خوراکی چگونه سازماندھی و پخش میشوند«.
دﯾگر کارشناسان نيز ،کشورھای بزرگ سرماﯾه داری را محکوم کردند که با جداسازی بازار خود از بازار جھانی ،بيشترﯾن سـھم از مـصرف سـرانه مـواد
غذاﯾی را به خود اختصاص می دھند ،در صورتيکه توليد کنندگان اﯾن محصوالت در کشورھای دﯾگر در گرسنگی به سر می برند.
البته اﯾن ادعا می تواند برداشت بسيار غلطی را در اذھان جا بياندازد که گوﯾا توزﯾع مواد غذاﯾی و مصرف باالی آن در کـشورھای بـزرگ سـرماﯾه داری
نشاندھنده یِ شراﯾط زندگی خوبی در اﯾن کشورھا است و طبقه کارگر اﯾن کشورھا به ھمان اندازه ی سرماﯾه داران از آن بھره مندند .اما ،با مطالعه ی
آمار توسعه یِ فقر و گرسنگی در کشورھای پيشرفته سرماﯾه داری متوجه می شوﯾم که توزﯾع نـا عادالنـه ی مـواد غـذاﯾی در جھـان ،نـه بـر مبنـای
جغرافياﯾی ،بلکه بر اساس طبقاتی می باشد.
اخيراً روزنامه ی واشينگتن پست در گزارشی از وضعيت گرسنگی در کشور آمرﯾکا ،خبر می دھد که در سال گذشته ،آمار گرسنگان اﯾن کشور با صعودی
غير قابل باور به  50ميليون نفر رسيده است .در اﯾن گزارش گفته می شود که از ھر  4کودک ،ﯾک کودک آمرﯾکاﯾی در گرسنگی بسر می برد) .گزارش
واشينگتن پست( اﯾن گزارش حاکيست که در سال گذشته آمار کودکان گرسنه  7ميليون نفر بوده است ،اما امسال با افزاﯾش  4ميليونی به  11ميليون
کودک گرسنه رسيده است .اعالم اﯾن آمار حتی فعاالن مبارزه با گرسنگی در آمرﯾکا را نيز متعجب و ھراسان ساخته 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،
اما ،با تحميل ھزﯾنه ی اﯾن داروی مسکن کوتاه مدت بر دوش کارگران جھان ،آغاز دوران انقالبی را کليد زده است که می تواند در ميان مدت و درازمدت
ستون ھای لرزانش را فرو رﯾزد.
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ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﻛﺮدﺳﺘﺎن
در ھيچ نقطه جھان و در ھيچ مقطعی ،شراﯾط انقالبی بصورت ﯾکنواخت در سراسر ﯾک مملکت ظاھر نمی شود و ھميشه مناطقی پيشتاز دﯾگران می
شوند .تمامی مبارزان و تحليل گران سياسی انتظار داشتند که ھموطنان کرد ما ،اگر ھم نقش پيشتاز را در چنين شراﯾطی بازی نکنند ،حداقل ﯾکی از
پيشتازان باشند .اما در تعجب ھمگان ،از آغاز مبارزات مردمی در تھران و دﯾگر شھرھای بزرگ ،چند ماھی گذشت و در کردستان ھيج قدم محسوسی
در اﯾن راه بر داشته نشد.
کارشناسان انقالب برای توضيح تفاوت بين دوران ھای انقالبی و ضدانقالبی پارامتری را به شاگردان خود معرفی می کنند .آنھا می گوﯾند که در دوران
ضد انقالب ،اگر فردی را کشتند 10 ،نفر از نيروھای انقالبی به خانه ھا عقب نشينی می کنند .درصورتيکه در دوران انقالب ،اگر فردی کشته شود ،ده
نفر از خانه بيرون آمده و به انقالب می پيوندند .اگر اﯾن پارامتر صحيح باشد ،بنظر می رسد که شراﯾط اجتماعی در کردستان قھرمان ،رفته رفته به سمت
شراﯾط انقالبی پيش می رود.
اگر در خرداد ماه ،تھران و شھرھای دﯾگر به بھانه ی تقلب حکومتی در انتخابات به خيابان ھا سرازﯾر شدند و انرژی انقالبی درون رﯾخته شـده ه یِ 30
ساله را ظاھر ساختند ،بنظر می رسد که کردستان ،به علت اجرایِ احکام ناعادالنه یِ فرزندانش به سمت انقالب می تازد .ھمگی از خبرھای شراﯾط
پر تالطم و نا آرام شھر سنندج در روزھا و بخصوص شب آخر منتھی به اجرای حکم اعدام رفيق احسان فتاحی آگاھی دارﯾم .اما بـا اعـدام اﯾـن جـوانِ
انقالبی ،جو شور و تالطم انقالبی خاموش نشده و در حال گسترش است .اعتصاب غذای زندانيان سياسی ،تحرکاتِ گاه آشکار جوانان در شـھرھای
کردستان ،بوﯾژه سنندج و سقز ،شاﯾعات آماده باش احزاب سياسی کرد برای بسيج نيروھاﯾشان و خالصه جو نا آرامی در سراسر کردستان حکاﯾت از آن
دارد که اعدام احسان فتاحی و احتمال اعدام دﯾگر رفقای دربند ،کردستان را در آستانه ی شراﯾط انقالبی قرار داده است .و ھيچ تـضمينی نيـست کـه
حتی عقب نشينی حکومت از اجرای اﯾن احکام دﯾگر بتواند اھالی قھرمان کردستان را به خانه ھاﯾشان بازگرداند.
به ھر حال ممکن است که به علل مختلف فضای انقالبی در کردستان دﯾرتر بوجود بياﯾد ،اما به علت تارﯾخچه سياسی اﯾن منطقه و وجود تعلقات حزبی
در فرھنگ مردم کرد ،به عالوه تجربيات دو دھه مبارزات کارگری در شھرھای مختلف ،ھمچنين رادﯾکاليسم کردستان که ھمـواره از دﯾگـر نقـاط و اقـوام
اﯾرانی جلوتر و رﯾشه ای تر بوده است ،امکان رشد سرﯾع آن و تبدﯾل شدن مبارزات کارگری اش به الگوی دﯾگر کارگران در مناطق مختلف اﯾران می رود.
به ھمين علت است که فرد ليبرالی چون مسعود کردپور در مصاحبه اش با صدای آلمان ھشدار می دھد که» :اگـر بخواھنـد کـسانی بـا اﯾـن شـيوھا
حکومت کنند و کشور را مدﯾرﯾت و اداره کنند ،مسلماً وضعيتمان را بجاﯾی میرساند که خيلی بحرانیتر از وضعيت کنونی اسـت و ھـم چـيز را ازھـم
میپاشاند .به قول معروف نه از تاک ،نشان میماند و نه از تاکنشان.
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺳﺮاﺳﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪن و رادﻳﻜﺎل ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺮدم در ﺗﻈﺎﻫﺮات  16آذر
در روزھای اخير تالش ھای حکومتی برای جلوگيری از برگزاری وسيع اعتراضات سازمان ﯾافته در مراسم  16آذر شدت ﯾافته است .ﯾکی از اﯾن اقدامات
بازداشت ھای گسترده و سراسری دانشجوﯾان بوده است .خبرھای رسيده از سراسر کشور حکاﯾت از برخوردھای امنيتی و قضاﯾی با دانشجوﯾان دارد.
بازداشت ندا اسکندری و خدﯾجه قھرمانی در شيراز ،بازداشت سورنا ھاشمی و مھرداد بزرگ ،فرزان رئوفی ،احسان دولتشاه ،عليرضا موسوی  ،سـينا
شکوھی و البرز زاھدی در تھران ،بازداشت رسول عالی نژاد و بھروز فرﯾدی در تبرﯾز ،تنھا نمونه کوچکی از بازداشت ھای دانشجوﯾی اخير بوده است.
صدور احکام بی اساس دادگاه بدوی دانشجوﯾان چپ بازداشت شده در جرﯾان  16آذر  86به  5سال حبس تعزﯾری و مبالغ ھنگفت جرﯾمه ھای نقدی و
احضار دﯾگران نيز در ھمين رابطه می باشد.
ھمچنين ،زمان بندی مصاحبه ی دادستان کل کشور و وزﯾر اسبق اطالعات ،محسنی اژه ای را نيز باﯾد در ھمين راستا بررسـی کـرد .وی بـا حـضور در
تلوﯾزﯾون دولتی اﯾران با »اغتشاش« خواندن اعتراضات پس از انتخابات ،گفت» :دستگاه قضاﯾی با تکرار اﯾنگونه موارد ،به صورت قاطع و بازدارنده برخورد
خواھد کرد« .دادستان کل کشور که در برنامه گفتگوی وﯾژه خبری شبکه دوم تلوﯾزﯾون اﯾران ،سخن میگفت ،ادعا کرد »اغتشاشاتی« که اتفاق افتاد ،از
سوی »جرﯾانی سازمانﯾافته و با انگيزه سوء« ھداﯾت شده است.
اما بنظر نمی رسد که تھدﯾداتِ حکومتی و بازداشت دانشجوﯾان تأثير چندانی در محافل سازمانده اﯾن اعتراضات و دانشجوﯾان گذاشته باشـد .ھـر روز
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.
نيروھای اصالح طلب نيز نسبت به موارد قبلیِ اعتراضات در روز قدس و  13آبان تغيير روش داده و به جای محکوم کردن شعارھا و اقداماتِ رادﯾکال مردم و
بخصوص جوانان ،به سمت توجيه آن تماﯾل پيدا کرده اند .آنھا ،مأﯾوس از تأثير گذاری در ممانعت مردم از دادن شعارھای »خارج از چھارچوب نظام« به اﯾن
توضيح روی آورده اند که رادﯾکاليزه شدن اﯾن مبارزات و شعارھا صرفاً به علت نشان دادن عکس العمل مردم در بخوردھای خشونت آميز سرکوبگران می
باشد .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 کنند تا از
رادﯾکالتر شدن آن جلوگيری به عمل آورند.
به ھر حال سه نيروی دﯾکتاتوری ،اصالح طلب و مردم انقالبی ھمچنان در کنش و واکنش سياسی و اجتماعی خود در حال شکل دادن به تارﯾخ مبارزات
مردمی می باشند و صحنه ھای نبرد در  16آذر را شکل خواھند داد .باﯾد منتظر ماند و دﯾد که نتيجه یِ اﯾن مبارزات در اﯾن مقطع زمانی به نفـع کـدام
جرﯾان تمام خواھد شد.

ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﻛﺴﻴﻮن ﺷﺎﻧﺰده آذر و ﺗﻼش دوﺑﺎره اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻛﺸﺎﻧﺪن ﻣﺒﺎرزات
در روزھای اول پس از مراسم  13آبان و تاکيد دوباره مردم بر عبور از نظام دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی و برخوردھـای قاطعانـه ی مـردم در حفاظـت و
حراست از صف ھای تظاھراتی و ﯾاران خيابانی شان ،اصالح طلبان آغاز به مداحی مردم کرده و با سر و صدای زﯾاد تمامی خشونت ھای اتفاق افتاده در
آن روز را به برخورد خشونت آميز حکومتيان و عکس العمل طبيعی مردم نسبت دادند .اﯾن موضع صحيح اﯾشان ،در ذھن بسياری از مبارزان ،اﯾن توھم را
بوجود آورد که ظرفيّت سياسی اصالح طلبان ھنوز به آخر نرسيده و اﯾشان توان ھمراھی با مردم را در اﯾن مبارزات عليه حکومت دﯾکتاتوری دارند .ما در
ھمان زمان نيز طی بيانيه و تحليل از خبرھا توضيح دادﯾم که برخی از اصالح طلبان ،برای حفظ اعتبار خود در ميان مردم قـدمی بـسوی خواسـته ھـای
مردمی بر خواھند داشت .اما اﯾن اقدام آنان نباﯾد بمثابه یِ ظرفيّت اﯾشان برای ھمراھی با خواسته ھای مردمی برداشت شود ،بلکه ،اﯾن مواضع ،صرفاً
به آن علت اتخاذ می شود تا توھم »آزادﯾخواھی« و »مردمی بودن« شان را در ميان مردم حفظ کنند تا اﯾنکه در مقاطع الزم ،در آﯾنده ،بتوانند اﯾن جنبش
را به سمت سازش و دادن امتياز به حکومتيان دعوت نماﯾند .اﯾنک می بينيم که ھنوز چند روز از سخنرانی ھا و مـصاحبه ھـای عوامفرﯾبانـه یِ اﯾـشان
نگذشته ،با نزدﯾک شدن روز اعتراضی  16آذر ،روی سخن شان دوباره به سمت مردم بازگشته و اﯾشان را متھم به حکومتی بودن می کنند .چرا؟ چون،
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 شان
به چنگ اﯾن قاتالن و متجاوزﯾن بيافتند.
نھضت آزادی اﯾران با انتشار بيانيهای به تمامی کسانيکه در مقابل خشونت حکومتی از خود و ﯾارانشان دفاع می کنند تھمت زده و می گوﯾند » :حاکمان
نظامی و شبه نظامی ،با نفوذ در صفھای معترضان و تحرﯾک احساسات مردمی« قصد دارند فضاﯾی به وجود بياورند که »اقدام متقابل خشونتآميز« از
نظر مردم ،عقالنی و درست جلوه کند ...در صورت »رادﯾکاليزه« شدن جنبش سبز ،از فراگيری اﯾن جنبش کاسته شده و امکان حضور »ميليونی« مردم
در آن را سلب میشود «.بنا بر اﯾن ادعا:
ھر کس که ھنگام تھاجم نيروھای سرکوبگر به صفوف تظاھرات و بازداشت کردن خود و ﯾا اعضای خانواده و دوست و ﯾاران خيابانی اش مقابله کرده
و از خود و دﯾگران حفاظت کند» ،نفوذی حاکمان نظامی و شبه نظامی« خوانده می شود .پس باﯾد گفت که تمامی محافظان شخصی آقاﯾان
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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بسيار خشونت آميز با مھاجمين درگير شده اند .پس چگونه است که اﯾن آقاﯾان حق دارند برای حفاظت از خود وارد درگيری شوند ،اما ھمين
حق را برای مردم قائل نيستند؟
اﯾن سخنان تطھير خشونت ھای وارده از طرف نيروھای سرکوبگر است .چرا که اﯾنگونه جلوه داده می شود که نيروھای سرکوبگر تا شاھد اعمال
خشونت از طرف مردم نبوده اند ،به خشونت روی نياورده و مردم را به قصد کشت نزده اند .آنھا را بازداشت نکرده و در بازداشتگاه ھـا مـورد
تجاوز 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 خشونت روی آورده اند
که اول نفوذی ھاﯾشان در مردم اقدام به عمل خشونت آميز نموده بودند .که کذب بودن اﯾن ادعا کامال ً واضح است.
و 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 فرارسيدن روز ١۶
آذر به دانشجوﯾان توصيه کرده که در اﯾن روز »در قالب برنامهای مسالمتآميز و آرام ،تنھا در محوطه دانشگاهھا تجمع کنند تا بھانهای به دست
بدخواھان برای تحميل خشونت در داخل دانشگاهھا داده نشود «.و بدﯾنوسيله سعی در اﯾجاد تفرقه بين دانشجوﯾان و دﯾگر توده ھای مردمی
کرده است .ھمراھی و ھمگامی و ھمبستگی اﯾکه از دستاوردھای بسيار مھم مبارزات انقالبی مردمی بـوده اسـت .پـس مـی بينيـم کـه
ھشدار اﯾن "رجالن سياسی" نسبت به عدم »حضور ميليونی« مردم در مبارزات ،چيزی جز عوامفرﯾبی نيست و اﯾشان نيز ھمچون دﯾگر جناح
ھای حکومت جمھوری اسالمی از اﯾجاد پيوند مبارزاتی بين مردم و جنبش ھای اجتماعی در ھراس اند.
اقدامات و اظھارات اصالح طلبان و دعوت اﯾشان از مردم به سازش با حکومت جمھوری اسالمی به اﯾنجا ختم نمی شود .دوباره در فاصله ی چنـد روزه
مقاالت و متونی در ساﯾت ھای اصالح طلبان »سبز« و »فمنيست« منتشر می شود که با استفاده از دروغ و مغلطه و سفسطه ،مردم را به عدم طرح
شعارھای خواسته ھای واقعی شان دعوت می کنند .مثال ً در مطلبی،خانم سھيال وحدتی با عنوان «زنان ،و آنچه اتفاق نيافتاد » ،در ساﯾت اصالح
طلبان فمينيست )مدرسه فمينيستی( با اتکاء به گزارش دروغی از مراسم چھلم جان باختگان راه آزادی گفته می شـود» :خبررسـانی و تحليـل ھـای
ھيجانی فراوانی در داخل و خارج کشور انجام گرفت .بسياری منتظر ادامه ی برخوردھای خيابانی بودند و گمان عـده ی نـه چنـدان انـدکی از نـاظران
سياسی بر اﯾن می رفت که در مراسم چھلم و عزاداری شھيدان شاھد تظاھرات و درگيرﯾھای دﯾگری باشيم .اما دﯾـدﯾم کـه آن چرخـه ی تظـاھرات و
کشتار خيابانی و عزاداری ھا آغاز نگشت ...کسی شمشيرھا را برھنه نکرد ،کسی به خونخواھی خواھری ﯾا برادری برنخاست ،و شاﯾد اﯾن عـزاداری
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 .چرا کـه
زندگی مقدس تر از ھر آئينی است.ھنگامی که مبارزه برای بھبود شراﯾط زندگی است دﯾگر فدا کردن زندگی و خونخواھی معنا و مفھومی نـدارد «.او
کامال ً در فضای انتزاعی ساخته خود سير می کند .چرا که اتفاقاً در مراسم چھلم ندا و دﯾگر جانباختگان راه آزادی بود که خشونت نيروھـای سـرکوبگر
مضاعف گشت و برای اولين بار شعار »استقالل ،آزادی ،جمھوری اﯾرانی« که کامال ً محتوای سرنگونی حکومت دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی داشـت از
طرف مردم مطرح گشت .در ھمان تظاھرات بود که شعار »ميکشم ،ميکشم ،آنکه برادر/خواھرم کشت« شعار مرکزی مردم بود و اسـتفاده از تاکتيـک
ھای تقابل خيابانی و به آتش کشيدن خودروھای حکومتی در ھمان روز اتفاق افتاد.
و ﯾا در ساﯾت اصالح طلب »موج سبز آزادی« مطلبی از آقای مرتضی سمياری منتشر گشته که با سفسطه ھای فيلسوفانه و تقسيم شعارھای کنونی
به » .1مطالبات آرمانی  .2مطالبات انتزاعی و  .3مطالبات مدنی« با قرار دادن خواسته ھای دمکراتيک مردم در ردﯾف اول و دوم و غـير قابـل دسـتيابی
خواندن آنھا ،صرفاً خواسته ھاﯾی را بعنوان »مدنی« و قابل دستيابی معرفی می کند که » :بر گرفته از فصل سوم قانون اساسی ميباشد به طور کلی
در حال حاضرموارد زﯾر در مطالبات مدنی مطرح است) «...رادﯾکاليسم ﯾا انشعاب« :ظرفيت مطالبات و ارزشھا در کجاست؟)»اﯾن نمونه ھا و ده ھا مقاله
و برگزاری کنفرانس »جنبش سبز و جامعه« و  ...برای اﯾن منظور است که مردم را از خواسته ھای انقالبی خود منصرف سازند و اﯾجاد و استقرار جامعه
و نظام سياسی و حقوقی دمکراتيک را ﯾک روﯾایِ دست نيافتنی بنماﯾانند تا مردم به ھمبن حکومت دﯾکتاتور والﯾت فقيھی و قانون اساسی توجيه کننده
اش راضی نماﯾند .اما ،تا به حال مردم انقالبی ما نشان داده اند که تالش اصالح طلبان برای به بيراھه کشاندن مبارزات شان بی نتيجه است .امری که
اگر با موجودﯾت ﯾک مرکز رھبری کننده ی انقالبی توأم بود ،می شد به قطعيت آن اﯾمان آورد.
مرگ بر اﯾن دولت سرماﯾه دار!
نان،مسکن ،آزادی – جمھوری شوراﯾی!
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ﻣﻴﺎن ﻣﺎه ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺎه ﮔﺮدون ،ﺗﻔﺎوت از زﻣﻴﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ
بسياری از نيروھای باصطالح »چپ« که اﯾنک راست تر از سلطنت طلبان به جناح اصالح طلب حکومتی متصل شده اند ،برای توجيه اﯾن اتصال و پذﯾرش
رھبری اﯾشان در شراﯾط کنونی ،صحبت از ھمرأﯾی و ھمراھی مقطعی رھبری اصلح طلب ،بوﯾژه مھندس موسوی ،با اھداف مبارزات مردمی می کنند.
اما با نگاھی به آنچه که مردم می گوﯾند و می کنند ،و مقاﯾسه اش با رھنمودھا و گفته ھای اصالح طلبان ،ما ھيـچ نقطـه یِ مـشترکی بيـن اھـداف
مقطعی اﯾشان با خواسته ھایِ حداقلی مردم مبارز و معترض نمی ﯾابيم.
در مطالب گذشته خود بارھا متذکر شده اﯾم که خواست حداقلی مردم ما ،گذار از حکومت دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی و استقرار دمکراسی و تضمين
آزادی ھای دمکراتيک انسانی می باشد ،در صورتيکه اھداف اعالم شده یِ رھبری اصالح طلبان ،بوضوح ،حفظ حکومت دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی ،و
اجرای قانون اساسیِ توجيه کننده یِ حکومت مطلقه یِ ولی فقيه می باشد .اما تفاوت ھای خواسـته ھـا و دﯾـدگاه ھـای مردمـی بـا اصـالح طلبـان
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.
اخيراً ،مھندس موسوی با ساﯾت »کلمه« ،که وابسته به خود اوست ،مصاحبه ای داشته اسـت .در اﯾـن مـصاحبه کـه مـی تـوان گفـت جمعبنـدی از
اعتراضات  13آبان می باشد ،با نکته ھاﯾی مواجه می شوﯾم که اثبات مجدد گفته ھای ماست .با وجود اﯾن خطر که ممکن است از طرف »چپ ھا«ی
راستگرا به خرده گيری متھم شوﯾم ،تصميم گرفته اﯾم که تفاوت بينش اصالح طلبان و مردم را در اﯾن نکات برجسته کنيم.

نکته اول به تعرﯾف اھميّت تارﯾخی روز  13آبان است .موسوی در اﯾن مصاحبه می گوﯾد ١٣ »:آبان ﯾاد آور سه حادثـه بـود کـه در بيانيـه گفتـه شـد .مھمـترﯾن آن اشـغال النـه
جاسوسی و گرفتن سفارت خانه آمرﯾکا توسط دانشجوﯾان خط امام بود «.و برای توجيه اھميتی که او به چنين واقعه ای می دھد ،ادامـه مـی دھـد کـه » :مـردم مـا مخالـف
دخالت بيگانگان در سرنوشتشان ھستند .تسخير سفارت آمرﯾکا واکنشی نسبت به اﯾن مساله بود.بخصوص بعد از بردن شاه به آمرﯾکا و پس از آن جناﯾاتی که مرتکـب شـده
بود .مردم احساس عصبانيت و نارضاﯾتی کرده و سفارت را گرفتند «.برای ابطال ادعای او ھمين کافيست که ﯾاد آور شوﯾم در روز  13آبان  ،1388اﯾـن مـردم نبودنـد کـه از دﯾـوار
سفارت باال رفته و آن را تسخير کردند .بلکه ،نيروھای وابسته به جناحی از حاکميّت بودند که بعداً بعنوان »خط امام« نامگذاری شده و تصادفاً )!!( آقای موسوی نـيز وابـسته
به ھمان جناح می باشند .اﯾن ادعای کاذب آقای موسوی نشاندھنده یِ اﯾن نکته است که اﯾشان ھنوز عادت نسبت دادنِ منافع ،اھداف و اقدامات خود را بـه »مـردم« تـرک
نکرده اند .به ھمين علت ھم واقعه ی تسخير سفارت را از دﯾد »مردم« مھمترﯾن واقعه یِ تارﯾخی  13آبان معرفی می کند .چرا؟ چـون واقعـه تـسخير سـفارت توسـط ﯾـاران
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 تمام طول جنگ اﯾـران و عـراق،
قدرت اجراﯾی را به دست گرفته بودند .اما ،بنظر ما ،از دﯾدگاه انقالب مردمی ،مھمـترﯾن واقعـه در  13آبـان ،پيوسـتن دانـش آمـوزان بـه صـفوف انقـالب در حماﯾـت از اعتـصاب
معلمان خود در سال  1357بوده است .در آن تارﯾخ مسجل شد که انقالب مردم اﯾران عليه دﯾکتاتوری سلطنتی تا اعماق جامعه نفوذ کرده است و دﯾگر مردم مبـارز مـا حاضـر
به سازش با چنين حکومتی نيستند.

پس با کمی دقت می بينيم که واقعه یِ  13آبان  1357که ﯾادبود روز سازش ناپذﯾری مبارزات مردمی عليه حکومتی دﯾکتاتور می باشد ،بسيار نزدﯾکتر از
واقعه تسخير سفارتی است که توسط جناحی از حکومت استبدادی برای تحکيم و تثبيت دﯾکتاتوری مذھبی انجام پذﯾرفته است.
نکته دوم ،در مورد اھدفی است که اتحاد و اجماع مردمی را باعث گشته است .موسوی در اﯾن مصاحبه می گوﯾد» :نتيجه بعدی اﯾن نوع برخوردھا
)برخورد خشن(اﯾن است که عصبانيت موجب فراتر رفتن بعضی ھا از شعار اصولی می شود که راه سبز بر آن تاکيد داشته است .پاﯾبندی بر قانون
اساسی و اجرای ھمه اصول قانون اساسی بدون دخالت واعمال سليقه در کشور است که باﯾد به آن توجه داشت .اگر بخواھيم اجماع قابل توجھی
برای 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 حداقل
) پاﯾبندی به قانون اساسی ( را حفظ کنيم و بسيار ضروری است که بگوﯾيم ما پاﯾبند به قانون اساسی ھستيم«.
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اﯾنھم توھم دﯾگری است که آقای موسوی خود را در جاﯾگاه نماﯾندگی احساسات و اھداف مردمی تصور می کند .اﯾن جناح حکومتی اصالح طلبان است
که »راه سبز اميد« را تشکيل داده و اھداف خود ،ﯾعنی »پاﯾبندی بر قانون اساسی و اجرای ھمه اصول قانون اساسی بدون دخالت واعمال سليقه در
کشور« را خواستار است .مردم ما ھم در شعارھا و ھم در اقدامات خود به صراحت خواستار گذار از حکومت دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی و استقرار
حکومتی دمکراتيک شده اند .آنھا ھرگز زﯾر بار بقاء »والﯾت مطلقه فقيه« که تمامی تار و پود قانون اساسی با آن بافته شده است ،نخواھند رفت.
بگذرﯾم از اﯾنکه شعار »مرگ بر جمھوری اسالمی« ،به سرعت در حال گسترش است .و جدا از آنکه شعارھای »مرگ بر دﯾکتاتور«» ،مرگ بر خامنه ای«
و »مرگ بر اصل والﯾت فقيه« و »جمھوری اﯾرانی« داللت بر گذار از اﯾن حکومت داشته و مبنای اتحاد و اجماع مردم است .مھمتر از اﯾنھا اعمال و اقدامات
مردمی است .اگر اجماع مردم در ابقای اﯾن حکومت بوده است ،اصال ً چه نيازی به چنين مبارزات و پرداخت چنين ھزﯾنه ھاﯾی می بود؟ پس ،در اﯾنجا نيز
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
اجماع مردمی قدم بر می دارند .مسلماً در جھت مخالفت با اجماع مردمی ،سر از آغوش سبز و نامھربان خامنه ای و جناح نظامی امنيتی اش در
خواھند آورد.
نکته بعدی ،بازھم به شيوه یِ مبارزات مردمی باز می گردد .از آغاز مبارزات دﯾده اﯾم و در تارﯾخ مبارزات مردم کليه یِ کشورھا شاھد بوده اﯾم که مردم
ھمواره بصورت مسالمت آميز و دور از خشونت به خيابان آمده تا خواسته ھای خود را به گوش دولت و قدرتمندان برسانند .ھمواره حکومت ھا ھستند
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
اندازند .اﯾن حق ھر انسانی است که در مقابل تھاجم به قصد آسيب و جان خود ،خانواده و ھمنوع خود دفاع و مقاومت کند .بخصوص دﯾده اﯾم که در
مقابل تسليم مردم به نيروھای سرکوبگر ،باعث عدم آسيب رسانی و عدم اعمال خشونت عليه شان نمی شود .نيروھای سرکوبگر حکومتی نشان
داده اند که حتی در مقابل تسليم مطلق مردم ،آنھا را مورد ضرب و شتم وحشيانه تا حد مرگ قرار می دھند .اﯾشان را بازداشت نموده و در بازداشتگاه
ھاﯾشان ،آنان را شکنجه می کنند .حتی از تجاوز به مردان نيز فرو گذاری نمی کنند .آﯾا اﯾن است مفھوم مبارزه »عدم خشونت«؟ اﯾن است آنچه که
حضرات اصالح طلب به مردم توصيه می کنند؟ آنھا در حقيقت به مردم می گوﯾند که »برای منافع من که حفظ حکومت دﯾکتاتوری قانون اساسی آن
است به خيابان بياﯾيد .حق دارﯾد که خواسته ھای من را شعار دھيد .آزادﯾد که از منافع من و شرکای من حماﯾت کنيد .و در اﯾن راه مورد ضرب و شتم و
شکنجه و بند و زندان و تجاوز قرار گيرﯾد .اما حق ندارﯾد تا در مقابل نيروھای سرکوبگر حکومتی ،از خود و خانواده و ﯾاران و ھم نوعانتان دفاع کنيد .باﯾد
در مقابل اﯾن قصابان چون گوسفند قربانی ،سرنوشت خود را پذﯾرفته و گردن خود را در اختيارشان بگذارﯾد« آﯾا چنين توقعی جز آن است که جناحی از
ﯾک حکومت دﯾکتاتوری از »مردمش« انتظار دارد؟ بخصوص زمانيکه اگر خودشان مورد تعرض اﯾن نيروھا قرار بگيرند ،ھمانطور که کروبی گرفت ،آنوقت
گاردھای شخصی اﯾشان حق دارند که از جان بی ارزش شان دفاع و مقاومت خونين کنند .اما چنين حقی را برای مردم متصور نيستند.
نتيجه اﯾنکه ،نه اھداف ،و نه خواسته ھا و نه شيوه ی مبارزات ما با آنچه مورد نظر رھبران اصالح طلب است خواناﯾی ندارد .و ﯾا به قول معروف» ،ميان
ماه من با ماه گردون ،تفاوت از زمين تا آسمان است«.

ﺗﻼش ﻟﻴﺒﺮال ﻫﺎي وﻃﻨﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﻳﺮان
با ھر چه رادﯾکال تر شدن مبارزات انقالبی مردم اﯾران و حتی مبارزات صنفی کارگران ،تالش ليبرال ھای وطنی و جھـانی بـرای تحرﯾـف اﯾـن مبـارزات و
محدود نمودن آن در چھارچوب ھای تعرﯾف شده در تئوری ليبرالی »انقالبات مخملی« نيز شدت ﯾافته است .اﯾن تالش ھا ،به علت عدم اقبال در ميان
توده ھای مردم،بيشتر در شکل ارائه تئوری ھای توجيه گر و اقداماتِ سازشکارانه یِ نخبگان ظاھر گشته اند.
»انقالبات مخملی« ،در حقيقت ،انقالب نبود .ﯾعنی ،تأثيری در نظام مسلط سياسی و حقوقی نداشت .بلکه ،صرفاً انتقال قدرت از جناح غالب حکومتی
به جناح ھای رقيبشان ،با تکيه به نيرویِ مردمی بود .در چنين شکلی از انتقال قدرت ،جناح غالب حکومتی می باﯾست آن چنان ضعيف شده باشد که
حتی سرداران و ژنرال ھای نيروھای مسلح آن کشور نيز خواھان تغييرشان باشند .ﯾعنی ،اگر مانند روسيه ،که بخش بسيار بزرگ و تعيين کننده ای از
جناح امنيتی و نظامی در تغيير رژﯾم شرکت داشت و به تصاحب قدرت توسط فردی چون »ﯾلتسين« رضاﯾت داده بود ،ھم انجام نمی پذﯾرفت ،حداقل ،در
مقابل اقدامات جناح رقيب نيز اﯾستادگی نکنند .تنھا در چنين صورتی است که قدرت ،بدون ضربه خوردن و فروپاشی ادارات و سـازمان ھـای دولـتی و
امنيتی و نظامی ،در اسرع وقت ،قابل انتقال بوده تا خالئی از قدرت حادث نشود .در کشورھای اروپای شرقی نيز شاھد چنين موضعی از طرف نيروھای
مسلح بودﯾم که در حقيقت با عدم اقدام سرکوبگرانه عليه نيروھای مردمی و جناح رقيب حکومتی ،از انتقال قدرت حماﯾت کردند .اما ،در مکانی چـون
ﯾوگسالوی ،که چنين برخوردی از طرف نظاميان غيرقابل تصور بود ،نيروھای ناتو با بمباران ھای گسترده و انھدام تواناﯾی ھای نظامی آن کشور ،نيروھای
مسلح را به تمکين وا داشتند .ﯾعنی اگر با دﯾدی واقع بينانه نگاه کنيم ،در ﯾوگسالوی ،انقالب مخملی ،چندان ھم مخملی نبود .اما در اﯾن نمونه ما با
عامل دﯾگری برای موفقيّت ﯾک انقالب مخملی روبرو می شوﯾم و آن ھم حماﯾت بی درﯾغ کشورھای سرماﯾه داری جھانی از جناح مخالف نيروی غالب در
ھيئت حاکمه است.

البته ،اگر بخواھيم ساده اندﯾشی را به مرز حماقت برسانيم و تعرﯾف ھواداران ليبرال انقالب مخملی را از اﯾن پدﯾده باور کنيم ،مـی تـوانيم مثـالً ،بـه سـخنان »تيموتـی گارتـن
اَش « ،استاد تارﯾخ معاصر دانشگاه آکسفورد ،که در کنفرانسی در دانشگاه استانفورد در آمرﯾکا به مناسبت بيستمين سال پيروزی نخستين انقـالب ھـای مخملـی در اروپـای
شرقی حضور ﯾافته بود گوش دھيم .او معتقد است که اﯾن نوع »انقالبات« جاﯾگزﯾن »مدرن تـر« انقالبـات پيـشين اسـت کـه حـداقل در اﯾـران دارای مشخـصه یِ اسـتفاده از
شبکه ھای اجتماعی ،صلح آميز بودن و مصالحه جوﯾانه بودن اعتراضات در اﯾران و عدم تکيه بر رھبری سازمان ﯾافته و بھره گيری از فضای مدنی اسـت .امـا آﯾـا واقعـاً اﯾنگونـه
است .مثال ً »استفاده از شبکه ھای اجتماعی« را در نظر بگيرﯾم! تمامی محققين تارﯾخ انقالبات می دانند که اصوال ً تا زمانيکـه »شـبکه ای اجتمـاعی« در مکـان انقـالب زده
شکل نگيرد ،و مردم را برای اقدام متحدانه ،ھماھنگ و زمانبندی شده آماده نسازد ،اصوال ً انقالبی شکل نخواھد گرفت .اﯾن شبکه ھا در انقالب بـسيار کالسـيک و خـشونت
آميز فرانسه یِ  1789در مجامع صنفی و محله ای در پارﯾس شکل گرفته بود که بصورت کامال ً مخفيانه توسط »ژاک« ھا )نام مستعار تمـامی قاصـد ھـا( بـه ھـم بافتـه شـده
بود .ﯾا در روسيه  1917نيز اﯾنگونه شبکه ھا شکل گرفته بودند .حتی لنين توانسته بود چنين شبکه ای را با استفاده از نشر ،تکثير و توزﯾع مطبوعات کمونيـستی طراحـی و
اجرا سازد .خوب البته در عصر کنونی و رشد انفرماتيک ،ھمين شبکه ھا و ارتباطات می تواند از طرﯾق اﯾنترنت شـکل بگـيرد کـه تفـاوتی در ماھيّـت ارتباطـات نـدارد و تنھـا از
لحاظ صوری متماﯾز است.
مشخصه یِ دﯾگری که »گارتن اَش« مطرح می سازد »عدم رھبری سازمان ﯾافته« است .درصورتيکه ھمگی شاھدﯾم که حداقل اصالح طلبان کوشش فراوانـی کـرده انـد تـا
چنين رھبری سازمان ﯾافته ای را به جنبش مردمی تحميل کنند .اصوال ً اﯾجا حزب »راه سبز اميد« با ھدف ابقاء حکومـت دﯾکتـاتوری اسـالمی و اجـرای قـانون اساسـی اش،
ھمراه با ادعای ھمکاری موسوی،کروبی ،و خاتمی در آن ،بيانگر کوشش اﯾشان جھت تشکيل رھبرﯾتی سازمان ﯾافته است .اما اﯾنکه اﯾـن اقـدام مـورد اسـتقبال مـردم قـرار
نگرفت ،دقيقاً به اﯾن علت بود که اﯾشان با خواسته ھای محدود و »مصالحه جوﯾانه یِ« آن توافق نداشتند .در مورد صلح آميز بودن ھم مـی بينيـم کـه بـه علـت برخوردھـای
سرکوبگراﯾانه یِ حکومتی ،اﯾن مبارزات روز بروز خشونت آميز تر شده و مردم نيز در تظاھرات ھای اخير به دفاع فعال از خود و صفوف تظـاھرات پرداختـه انـد .بنـابراﯾن ،نتيجـه
می گيرﯾم که حتی اگر خود را ،خوش باورانه ،با تعرﯾف آقای گارتن اَش از انقالب مخملی ھمرأی نشان دھيم ،باز ھم شراﯾط مبارزات و وقـاﯾع تظـاھرات ھـا در اﯾـران بـا چنـان
چھارچوبی سازگار نمی باشد.
اما ،واقعيّت اﯾنست که انقالب مخملی ،اقدام کودتاگراﯾانه ای است که جناح مغلوبِ ﯾک ھيئت حاکمه ،با ھمکاریِ نيروھای مسلح اش )حـتی بـه شـکل برخـورد انفعـالی( و
ھمراھی حکومت ھای سرماﯾه داری جھانی عليه جناح غالب سازماندھی می کنند ،تا از صعود مبارزات مردمی به ﯾک انقالب تمام عيار جلوگيری کننـد .ﯾعـنی بـا ھمراھـیِ
بروکراسی و نيروھای مسلح با جناح مغلوبِ ھيئت حاکمه و عدم درگيری با مردم بپاخاسته ،از ضربات فروپاشانه ی مردمی به ادارات دولتی و نيروھای مسلح بپرھيزنـد .چـرا
که در صورت درگيری با مردم ،حکومت فروپاشيده خواھد شد و خالء اﯾجاد شده در قدرت سياسی باعث ظھور و توسعه یِ نھادھای انقالبی مردم خواھد گردﯾد.
با چنين درکی از انقالبات مخملی ،می بينيم که مبارزات مردم اﯾران ھيچگونه شباھتی به انقالبات مخملی ندارد .اوال ً و مھمتر از ھمه اﯾنکه ،جناح غالب حکومـتی ،خـودش،
جناح نظامی – امنيتی است که کامال ً نشان داده است که حاضر به ھيچگونه عقب نشينی در مقابل اقدامات مصالحه جوﯾانه و سازشـکارانه یِ اصـالح طلبـان نمـی باشـد و
فقط منطق زور را می فھمد .ثانياً ،حکومت ھای سرماﯾه داری جھانی نيز کمر به تغيير اﯾن حکومت نبسته اند .بخصوص حکومت کنونی آمرﯾکا نشان داده است کـه خواھـان
مذاکره با ھمين حکومتی است که اﯾنک در موضع ضعف قرار دارد و آماده پذﯾرش ھرگونه شراﯾطی است که اﯾشان به او تحميل کنند.
پس مردم و فعاالن سياسی و کارگری ما باﯾد بدانند که ھيچ تاکتيک تظلم خواھی و مصالحه جوﯾانه و محدود در چھارچوب حکومتی کارساز نمی باشد و مـی باﯾـست خـود و
مردم را برای رو در روﯾی تمام عيار تا فرجام ﯾک انقالب کالسيک آماده سازند.
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ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ-اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﺠﺎع ﺑﻮرژوازي ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي!*
ﺳﺎزﻣﺎن رزﻣﻨﺪﮔﺎن آزادي ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ
اگر چه تھاجم دستگاه سرکوب ارتجاع بورژوازی به جنبش کارگری و بخاک و خون کشيدن اعتصابات و اعتراضات کارگری ،دستگيری و به بنـد کـشيدن و
اعدام کارگران کمونيست و فعاالن کارگری امری جدﯾد نيست و ارتجاع بورژوازی از ھمان بدو به قدرت رسيدنش در سرکوب جنبش کارگری از ھيچ دنائتی
خودداری نکرده؛ اما دستگيرﯾھا و بگير و ببندھای جدﯾد کارگران کمونيست و فعالين کارگری بر بستر جنبش اعتراضی انقالبی جاری حکاﯾت از پدﯾـداری
مولفه ھای نوﯾن در نبرد جنبش کارگری و ارتجاع بورژوازی دارد.
اﯾنروزھا ما شاھد تدارک روﯾاروئی ھای نوﯾنی ميان ارتجاع و جنبش کارگری ھستيم .تمامی شواھد حکاﯾت از آن دارد کـه در پـی تـشدﯾد و گـسترش
مبارزات روزمره کارگری و تحرکات کارگران کمونيست و فعالين جنبش کارگری جھت ارتقا و گسترش سازماندھی نبردھای کارگری حول مقابله با شراﯾط
اقتصادی-سياسی حاکم ،دوران نوﯾنی در افق نبردھای کارگری-انقالبی در حال پدﯾداری است .دورانی که با سياست و شعائر نوﯾن در مقابله با فقـر و
فاقه موجود و در نبرد برای نان برآمد نموده و و با گسترش رادﯾکاليسم انقالبی به نبردی سراسری و آزادﯾخواھانه پای خواھد نھاد .سير اوضاع موﯾد آن
است که نبرد کارگری در مسير نماﯾش قدرت و مارش طبقاتی خوﯾش گام مينھد .از سوی دﯾگر در اردوگاه ارتجاع حاکم با اشراف به ھمين امر تـدارکات
وسيعی جھت مقابله با اوضاع آتی در جنبش کارگری ،در دستور قرار گرفته است .تحرکات در دستگاه سرکوب ارتجاع بيانگر آن است که مرتجعين جھت
محاصره و عقب راندن تحرکات کنونی و آتی جنبش اعتراضی انقالبی و مقابله با خيزش اجتناب ناپذﯾر جنبش کارگری و ھمچنين در جھت اجرای طرحھای
جدﯾد اقتصادی-که حاصلی جز خانه خرابی بيشتر کارگران و زحمتکشان شھر و روستا را در پی نخواھند داشت -به تدارک تھاجمات جدﯾد و گسترده به
کارگران کمونيست و فعالين جنبش کارگری به مثابه بستر بروز رادﯾکاليسم انقالبی روی آورده اند .چنگ و دندان نـشان دادن بـه فعـالين کارگری،تحـت
فشار قرار دادن کارگران زندانی ،دستگيری مجدد فعالين کارگری ،حمله لجام گسيخته به اعتراضات کارگری ،آموزش نيروھای سرکوب جھت مقابلـه بـا
کارگران و مانور نظامی جھت سرکوب اعتراضات کارگری از زمره تحرکاتی است که از سوی دستگاه سرکوب در حال اجرا است .آنان قصد دارند با محاصره
کارگران از خيابانی شدن اعتراضات ممانعت بعمل آورده و با دستگيری نماﯾندگان کارگران از شکل گيری تشکلھای کارگری جلوگيری نماﯾند.
سير روﯾدادھا حاکی از آن استکه پيامدھای تقابل جنبش کارگری و ارتجاع حاکم در شراﯾط کنونی سير بعدی جنبش اعتراضی-انقالبی را رقم خواھد زد.
سرنوشت نبرد برای آزادی منوط و مشروط به چگونگی تحوالت در روﯾاروئی آتی در ميان جنبش کارگری و ارتجاع بورژوازی است .اﯾن دقيقا ھمان نکته ای
است که سبب سبوعيت عنان گسيخته کنونی دستگاه سرکوب در مقابله با نبردھای کارگری گردﯾده است .نکته ای که باﯾستی کمونيستھای انقالبی
را به مجاھدتی ھمه جانبه جھت برپائی سازمانھای کارگری انقالبی در صفوف جنبش کارگری بکشاند .تشکلھائی که مشخصه اشان اﯾن باشد که نبرد
برای نان را تابعی از مبارزات آزادﯾخواھانه و سوسياليستی طبقه کارگر محسوب دارند .تشکلھائی که مقابله بـا تھـاجم ارتجـاع را سـنگری از مبـارزات
آزادﯾخواھانه طبقه کارگر دانسته و کانون وسيعترﯾن تبليغات سياسی و آزادﯾخواھانه را بر بستر جنبش اعتراضی انقالبی سازمان دھند .کمونيـستھای
انقالبی وظيفه دارند که جھت گسترش جنبش گارگری و ارتقا جنبش اعتراضی انقالبی –ھم اکنون -بيش از ھر زمان دﯾگری ھمگان را به تقابل با مـوج
تھاجم به جنبش کارگری بخوانند .تمامی کسانی که خود را مدافع جنبش کارگری ميدانند باﯾستی مجدانه و با جدﯾت بر عليه تھاجم فوق نبرد نماﯾند.
دقيقا و بر اساس آنچه که تا کنون گفته اﯾم به گمان ما نکته فوق در عين حال باﯾستی مبدا حرکت کمونيستھای انقالبی در اتخاذ خط مشی تاکتيکی در
شراﯾط حاضر باشد .طبيعی است که نبرد آزادﯾخواھانه طبقه کارگر تابعی از منافع پرولتارﯾا در سير مبارزه طبقاتی است و ﯾا به بيانی دﯾگر ميتوان گفـت
که برای کمونيستھای انقالبی اﯾن نبرد تابعی از مبارزات سوسياليستی طبقه کارگر است .بدﯾن لحاظ خط مشی تاکتيکی فوق باﯾستی در خدمت تربيت
سياسی و سازماندھی نبرد پرولتارﯾا با روح آرمانھای آزادﯾخواھانه و سوسياليستی باشد .تمامی حيات جنبش اعتراضی انقالبی در شراﯾط کنونی منوط
و مشروط به مسئله فوق است .حيات جنبش اعتراضی انقالبی در گرو آن است که جنبش کـارگری در مقابلـه بـا تھـاجم بـورژوازی قـادر گـردد کـه بـا
برافراشتن پرچم نبرد برای آزادی معادله را بسود صفوف انقالب تغيير دھد .تنھا با برافرازی پرچم آزادی است که ما قادر به گام نھادن به پيش خواھيـم
شد و سرکوبگران قادر به محاصره ما نخواھند گشت.
* اﯾن مطلب در نشرﯾه «رزمندگان »شماره  20منتشر شده است.

دﺷﻤﻦ ات را ﺑﺸﻨﺎس
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻻگ
ﺑﺮﮔﺮدان  :ﺳﻬﻨﺪ ﺷﺎﻳﺎن
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 باال 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 کاله 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 النه کرده
بجنگی!
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ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ،اﺳﺘﺎﻟﻴﻨﻴﺴﻢ و اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :ﻓﻴﻞ ﮔﺴﭙﺮ )(hill GasperP
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺻﺎدق اﻓﺮوز
 20سال از فرو رﯾختن دﯾوار برلين در  1989می گذرد .حادثه ای که به عنوان سمبل فروپاشی رژﯾم ھای اروپای شرقی در تارﯾخ ثبت خواھد شد .
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  .اﯾن پيروزی
انتخاباتی از پی آمد ﯾک سری اعتصابات توده ای حاصل شده بود .در مجارستان نير در پاسخ به بحران ھای عميق اقتصادی سيستم تک حزبی کنار
گداشته شده بود .
در آلمان شرقی ﯾک ماه قبل از پاﯾين آمدن دﯾوار تظاھرات وسيع توده ای برگزار شده بود .اﯾنگونه تظاھرات سپس به بلغارستان  ،چک اسلواکی و
سرانجام به رومانی گسترش ﯾافت و با سرعتی غير قابل پيش بينی به عمر اﯾن رژﯾم ھا خاتمه داد  .موج تغييرات در اﯾن کشور ھا پس از اعدام نيکالی
چائوشسکو  ،دﯾکتاتور رومانی که تالش ھاﯾش برای سرکوب تظاھرات با استفاده از نيروی نظامی ناموفق مانده بود در روز کرﯾسمس با سرعت حتی
بيشتری دنبال شد .
انقالب در اروپای شرقی بدون شک دارای اھميت تارﯾخی است  .اﯾن وقاﯾع به از بين رفتن اتحاد شوروی در دو سال بعد شتاب دادند  .پروسه ای که به
پاﯾان جنگ سرد منجر شد و آغاز مھمی بر تغيير تعادل جھانی محسوب می شود .مورخين از اﯾن حوادث نتيجه گيری ھای گوناگون کرده اند .رونالد
گرﯾگور سانی اخيرا گفته است :
حوادث  1989اغلب اوقات به عنوان شکست سوسياليسم انگاشته می شود.از آن به عنوان تحليل نيرومندی که آلترناتيو سرماﯾه داری
را بی اعتبار می کند ﯾاری گرفته می شود .
فرو پاشی کمونيسم ﯾا به اعتبار دقيقتر بگوﯾيم استالينيسم در اروپای شرقی موجب شادمانی ھواداران سرماﯾه داری با سبک غربی شد  .در ھمين
حال به بی اعتقادی در ميان بخش بزرگی از چپ ھا دامن زد  .زﯾرا اﯾن بخش از چپ ھا می پنداشتند اﯾن رژﯾم ھا سوسياليستی و دولت ھاﯾشان دولت
ھای کارگری ھستند .
سوسياليست دانستن کشور ھای اروپای شرقی از اﯾن اعتقاد ناشی می شد که سوسياليسم را با مالکيت دولتی اقتصاد ﯾکسان می پنداشتند .به
زعم آن ھا از ان جاﯾيکه در کشور ھای اروپای شرقی از اواخر دھه  1940اقتصاد بطور عمده از طرف دولت اداره می شد عليرغم تمام نواقص موجود اﯾن
کشور ھا سوسياليستی بودند .
اﯾن تعرﯾف از سوسياليسم و معادل دانستن آن با مالکيت دولتی ھمواره مورد سوال بوده است  .نزد مارکس و انگلس بانيان جنبش
سوسياليستی در قرن نوزدھم  ،سوسياليسم به مفھوم خود رھاﯾی طبقه کارگر وشرکت اکثرﯾت توده ھای مردم در امور اجتماع بود .
ھم در تصرف قدرت سياسی و ھم در شيوه اداره امور روزمره جامعه  .مارکس و انگلس در مانيفست حزب کمونيست با صراحت گقته اند :
اولين گام در انقالب توسط طبقه کارگر  ،باال آوردن اﯾن طبقه به عنوان طبقه حاکم و پيروزی در نبرد برای دمکراسی است .
برای مارکس و انگلس سوسياليسم نمی توانست وجود داشته باشد مگر آنکه بر اساس دمکراسی کارگری باشد .و اﯾن معادل مالکيت دولتی نيست .
انگلس در مشخص کردن تماﯾز ھا بين مالکيت دولتی و سوسياليسم صراحت بيشتری داشت .او در سال  1877نوشت :
اگر دولت بلژﯾک به دالﯾل 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 کامال در اختيار داشته باشد اﯾن به ھيچ وجه به
مفھوم سوسياليستی شدن نيست  .مستقيم ﯾا غير مستقيم  ،آگاھانه ﯾا غير آگاھانه  .در اﯾن صورت کمپانی روﯾال مری تاﯾم که
سازنده پرسالﯾن است و حتی خياط خانه ارتش که ﯾونيفورم ھای نظامی تھيه می کند نيز سوسياليستی بودند .
تشکيل "دمکراسی ھای خلق " در اروپای شرقی بدنبال پاﯾان جنگ جھانی دوم ھيچ ارتباطی به قدرت مردمی ﯾا دمکراسی ندارد  .در عوض آنھا بر
اساس توافق آمرﯾکا و انگليس و اتحاد شوروی تحت کنترل استالين به اروپا شکل جدﯾدی بخشيدند  .ھنگامی که پيروزی متفقين در جنگ جھانی دوم
مسجل شد ،روزولت  ،چرچيل و استالين ﯾک سری جلسات بين خودشان برگزار کردند .اﯾن جلسات به اﯾن منظور برگزار می شد تا در مورد غنائم جنگی
تصميم گيری کنند .چرچيل از ﯾکی از اﯾن جلسات که در سال در  1944در مسکو برگزار شد چنين ﯾاد می کند :
"اﯾن بھترﯾن موقع برای معامله بود .بنابر اﯾن من فکر کردم مسائل مان را دربالکان حل کنيم به او گفتم سپاه شما در حال حاضر در
رومانی وبلعارستان است  .ما در آنجا منافع ،مامورﯾن و عواملی دارﯾم  .بگذارﯾد سر مسائل کوچک درگير نشوﯾم.بعد پرسيدم در مورد
اﯾن پيشنھاد چه فکر می کنيد که  90درصد رومانی به شما و فرضا  90درصدﯾونان به ما تعلق گيرد و در مورد ﯾوگوسالوی50-50
بروﯾم؟"
چرچيل می گوﯾد ﯾادداشت خود را روی ﯾک تکه کاغذ نوشته بود و بعد مجارستان را ھم اضافه کرد.
" من کاغذ را به استالين دادم .مترجم نوشته را برای او ترجمه کرد  .پس از آن برای مدتی طوالنی در اتاق سکوت حکمفرما بود  .سپس
استالين مداد آبی رنگی را از روی ميز برداشت و با زدن عالمت تيک موافقت خود را با محتوی نوشته اعالم کرد .او سپس کاغذ را به
طرف من ھول داد "
پس از آن مدتی طوالنی سکوت بر جلسه حاکم بود  .تکه کاغذ در وسط ميز قرار داشت  .سرانجام من گفتم بھتر است اﯾن تکه کاغذ را که ممکن است
حساسيت ھاﯾی را برانگيزد بسوزانيم .ولی استالين پاسخ داد  :نه شما کاغذ را نگاه دارﯾد .
روزولت در اﯾن جلسه حضور نداشت  ،اما پس از پاﯾان جنگ معامله پر ثمر تری با استالين انجام داد  .عليرغم اﯾن واقعيت که آمرﯾکا کمک ھای نظامی
بسياری به شوروی کرد و امکان اعمال فشار بر مسکو برای عقب نشينی از اروپای غربی وجود داشت  ،اما سوسياليست انگليسی دونکن ھاالس
معتقد است سخاوتمندی آمرﯾکا نسبت به رقيب آﯾنده بر اﯾن اساس بود که روزولت ھمچون چرچيل به کمک استالين در اروپای غربی و آسيا نيازمند
بود .به عبارت دقيق تر آنھا به ھمکاری احزاب کمونيست اﯾن کشور ھا احتياج داشتند .
در پاﯾان جنگ جھانی دوم ،آمرﯾکا و انگليس از احتمال وقوع جنبش انقالبی توده ای در چندﯾن کشور اروپاﯾی مثل فرانسه و اﯾتاليا وحشت داشتند .
ھمانگونه که ھاالس اشاره می کند احتمال ﯾک اروپای سرخ دور از انتظار نبود .در چنين شراﯾطی احزاب کمونيست بيش از ھر زمان دﯾگری نفوذ و عضو
داشتند و قادر بودند در اﯾجاد نظم نوﯾن نقش بسيار کليدی بازی کنند .بر اساس دستور استالين نقشی که اﯾن احزاب می باﯾست اﯾفا کنند عبارت بود از
دوباره سازی نظم کھن .ھاالس در ھمين زمينه می نوﯾسد :
آنھا کمک شاﯾانی به خلع سالح جنبش مقاومت کردند .از اتحادﯾه ھا خواستند از اعتصاب خودداری کنند حتی در بلژﯾک و اﯾتاليا با انحالل
رژﯾم سلطنتی ھوادار فاشيست ھا مخالفت کردند .به عبارت ساده تر آنھا با سوء استفاده از شھرت شان به عنوان سرخ ھا  ،امکان
شکست انقالب و روی کار آمدن آمدن ضد انقالب را فراھم کردند .اﯾن ھمان معامله ای بود که روزولت و چرچيل در ﯾالتا و پونسدام به
خرﯾد آن اقدام کردند .بھای ابن معامله تسلط روسيه بر اروپای شرقی بود  .از نقطه نظر انگليس و آمرﯾکا اﯾن معامله بسيار خوبی بود .
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در ھمين حال  ،روس ھا در اروپای شرقی برای جلوگيری از انقالب احتمالی پيشدستی کرده و نظم کھن را دوباره برقرار کردند  .در بلغارستان  ،ارتش در
سال  1944سر به شورش گذاشت و سيستم کھنه سياسی از ھم پاشيد .وزﯾر خارجه اتحاد شوروی ،وﯾاچسالو مولوتوف در پاسخ به چنين وضعيتی
دولتی را در بلغارستان تشکيل داد که ازمھره ھای نظامی رژﯾم گذشته بوده و از فاشيسم حماﯾت می کردند .وزﯾر جنگ بلغارستان بر طبق گزارشی که
آن زمان منتشر شد ابالغيه بسيار خشنی برای برای سپاھيان منتشر کرد .در اﯾن ابالغيه از سپاھيان خواسته شده بود که بی درنگ به نظم معمولی
بازگردند  ،شورای سربازان را منحل کنند و پرچم سرخ را پاﯾين بياورند .داستان در رومانی ھم بر ھمين منوال بود  .در رومانی فاشيست ھای سابق به
عنوان ماموران دولت جدﯾد به کار گمارده شدند .در دﯾگر کشور ھای اروپای شرقی نيز روس ھا با تکيه بر چھره ھای سياسی جناح راست در برقراری
ثبات می کوشيدند  .در ھمين حال احزاب کمونيست کشور ھای اروپای غربی با تمام نيرو به دولت ھای اتحاد ملی برای کسب محبوبيت کمک می
کردند .
جنگ سرد در سال  1947زمانی بين اتحادشوروی و آمرﯾکا آغاز شد که احتمال انقالب در کشور ھای اروپای غربی از بين رفته بود  .اﯾاالت متحده آمرﯾکا با
استفاده از طرح مارشال تالش جدﯾدی را برای بيرون کشيدن کشور ھای اروپای شرقی از سيطره شوروی آغاز کرد .در واکنش به طرح مارشال ،در
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 محدود
کردند .ھاالس در اﯾن زمينه می گوﯾد :
بين دمکراسی ھای خلق و ملی کردن ھا سه سال فاصله است) (1947-1944در اﯾن سه سال تمامی اپوزﯾسيون  ،طبقه کارگر ،
دھقانان  ،طبقه متوسط سرکوب شدند .ملی شدن ھا) با شروع جنگ سرد-م( به غير از چک اسلواکی ھمگی بدون دخالت مردمی و
با فرمان از باال انجام شد  .نظارت و کنترل مردمی را اصال فراموش کنيد .
سوسياليست ھای انقالبی که با دﯾکتاتوری استالين مخالفت می کردند و در راستای سنت جناح چپ اﯾستاده بودند تالش کردند در دھه  1940به
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
ماندند .ترتسکی به ھمراه لنين ﯾکی از رھبران حزب بلشوﯾک بود و انقالب  1917را رھبری کرد .طبقه کارگر روسيه در اﯾن انقالب قدرت سياسی را از آن
خود کرد .اما لنين و ترتسکی بخوبی می دانستند بدون پشتيبانی از خارج و پيروزی انقالب در دﯾگر کشور ھای اروپاﯾی  ،ساختن سوسياليسم در
روسيه عقب مانده امکان پذﯾر نيست .
روسيه در اﯾن مورد نه تنھا کمکی از خارج درﯾافت نکرد بلکه مورد تھاجم سپاھيان کشور ھای خارجی قرار گرفت و در باتالق جنگ داخلی فرو رفت به
نحوی که اقتصاد و تقرﯾبا طبقه کارگر روسيه از ميان رفت .رژﯾم جدﯾد با بھای پرداخت گزافی جان سالم بدر برد .اﯾن ھزﯾنه چيزی جز پدﯾد آمدن دولت
کارگری ناقص الخلقه نبود .
پس از مرگ لنين در سال  1924استالين اعالم کرد ساخت سوسياليسم در ﯾک کشور امکان پذﯾر است .اﯾن سياست در عمل خود را بصورت درھم
شکستن بقاﯾای دمکراسی کارگری و تصفيه رھبران انقالبی حزب بلشوﯾک و سازمان دھی سرکوب وسيع توده ھا نشان داد که به مرگ ميليون ھا نفر
منجر شد .و ھمه اﯾن با اﯾن ھدف که اتحاد شوروی را به ﯾک قدرت مھم صنعتی تبدﯾل کند .
تروتسکی که در سال  1929به تبعيد فرستاده شد از ابتدا با چنين سياستی مخالفت کرد  .اما او در برابر اﯾن نتيجه گيری که عروج بوروکراسی
استالينی بيانگر ﯾک ضد انقالب کامل است مخالفت می کرد و نمی پذﯾرفت .به عقيده او بوروکراسی حاکم ﯾک طبقه حاکم جدﯾد نبود .او می پنداشت
اﯾن بوروکراسی ﯾک الﯾه اجتماعی است که قدرتش را از تعادلی که بين کشاورزان ثروتمند ،بورس بازان و دالل ھا از ﯾک سو و کارگران از سوی دﯾگر
حاصل شده بدست آورده است .
در ابتدا تروتسکی می پنداشت اﯾن بوروکراسی را با توسل به راه حل ھای صلح آميز می توان کنار زد .اما پس از تاثير فالکت بار استالين بر جنبش
کارگران آلمانی که به روی کارآمدن نازی ھا در آلمان در سال 1932ﯾاری رساند تروتسکی به اﯾن نتيجه گيری رسيد که سياست رفرم از رمق افتاده
است .بوروکراسی را حاال تنھا با راه حل ھای انقالبی می شد کنار زد .اﯾن تغيير تنھا با انجام ﯾک انقالب سياسی امکان پذﯾر بود .از انجاﯾی که روسيه
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
بوروکراسی استالينيستی منجر خواھد شد .و به اﯾن ترتيب ماھيت گذرای خود را به نماﯾش خواھد گذاشت .اما تروتسکی در سال  1940توسط ﯾک
استالينيست به قتل رسيد و نتوانست شاھد باشد که استالينيسم پس از پاﯾان جنگ نه تنھا از ھم نپاشيد بلکه با اشغال کشور ھای اروپای شرقی
خود را گسترش داد و ساختار اقتصادی – سياسی خود را بر اﯾن کشور ھا تحميل کرد .
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 اختيار
بگيرد 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 اتحادشوروی
وجود نداشت  .پس از اﯾن ھواداران ترتسکی بر سر ﯾک دوراھی قرار گرفتند  :ﯾا اﯾن رژﯾم ھا را مثل روسيه که اقتصاد درمالکيت دولت بود دولت ھای
کارگری بنامند ﯾا تئوری ترتسکی در مورد اتحاد شوروی را رھا کنند .
ترتسکيست ھای ارتدکس انترناسيونال چھارم – ﯾک شبکه از تروتسکيست ھای ارتدوکس که از گروه ھای سوسياليست توسط خود ترتسکی در سال
 1938اﯾجاد شده بود – اولی را انتخاب کردند .آنھا می گفتند کشور ھای اروپای شرقی دولت ھای کارگری ھستند که از ابتدای تولد ناقص الخلقه بوده
اند .
ترتسکيست ھای ارتدوکس از آنجا که انقالب ھا در کشور ھای اروپای شرقی ھمه از باال و تحميلی بود مجبور بودند اﯾن اﯾده را که سوسياليسم تنھا با
حرکت خود کارگران قابل دستيابی است رد کنند .آنھا ھمچنين مجبور بودند اﯾن ادعای ترتسکی را که بوروکراسی در اتحاد شوروی به ﯾک نيروی
ارتجاعی مبدل شده و قادر به اﯾفای نقش انقالبی در جھان نيست کنار بگذارند .
در ھمين زمينه ﯾک تحليل تازه از تونی کليف)ﯾک ﯾھودی فلسطينی که در انگليس زندگی می کرد(ارائه شد.بر طبق تحليل تونی کليف  ،روسيه وکشور
ھای اروپای شرقی دولت ھای کارگری نيستند .دولت در اﯾن کشورھا بوروکراتيک و جامعه سرماﯾه داری است .
تونی کليف بر اﯾن عقيده بود که اﯾن دولت ھا نمی توانند سرماﯾه داری باشند زﯾرا از ﯾک برنامه رﯾزی متمرکر استفاده می کنند .و بازار به طور وسيعی از
بين رفته است .او تالش کرد تعرﯾف دقيق تری از ماھيت سرماﯾه داری ارائه دھد .
دﯾناميک مرکزی جامعه سرماﯾه داری گسترش توليد در نتيجه رقابت است .اگرچه بازار در اتحاد شوروی سرکوب شده بود  ،رقابت نظامی با غرب منطق
مشابھی از انباشت سرماﯾه را بر اقتصاد شوروی تحميل می کرد و آن را وامی داشت تا به طرز وحشتناکی کارگران را استثمار کند .دﯾناميک مشابھی
در دﯾگر کشور ھای اروپای شرقی وجود داشت .
با حرکت از ھمين دﯾدگاه تونی کليف پيش بينی کرد بلوک شوروی حتی بيش از دﯾگر کشور ھای سرماﯾه داری دچار عدم تعادل اقتصادی و ناموزونی
نرخ رشد خواھد شد و دﯾر ﯾا زود برخورد ھای طبقاتی در مقياس توده ای بروز خواھد کرد .
از سال  1950به بعد اﯾن پيش بينی صحت خود را در کشورھای اروپای شرقی نشان داد .بحران ھای بزرگ در آلمان شرقی  ،مجارستان  ،لھستان و
چک اسلواکی به قيام ھای بزرگ منجر شدند .در اکثر اﯾن قيام ھا دخالت نظامی روسيه برای باز گرداندن ثبات ضروری بود .اما در دھه 1980
اتحادشوروی خود زﯾر فشار بحران ھای داخلی کمر خم کرده بود و تواناﯾی و تماﯾلی برای دخالت مجدد نداشت .
در نبود ﯾک رھبری انقالبی با ﯾک استراتژی انقالبی  ،انقالب ھای  1989سرانجام منجر به جاﯾگزﯾنی ﯾک نوع سرماﯾه داری به جای نوع دﯾگری از آن
شد .با اﯾن ھمه اﯾنھا به ھيچ وجه از اعتبار سوسياليسم نکاست .
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 چالش
انقالبی در مقابل اﯾن سيستم ھا ناگزﯾر خواھد بود  .و اﯾن ھا ھمه تاﯾيدی شد بر اﯾن ادعا که توده ھای کار وزحمت و نه اقليت رھبران در ساختن تارﯾخ
مرکزﯾت دارند .
 22نوامبر 2009

ﺻﻔﺤﻪ 19

ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان

ﺷﻤﺎره  7 ، 26آذر ﻣﺎه 88

ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻛﻠﻴﺸﻪ ﻫﺎ :ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺪرﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﻳﻲ
از نظر رالف پيترز ،آمرﯾکا در افغانستان دارد با موجوداتی از کرات دﯾگر می جنگد .او که ﯾک افسر بازنشسته ی اھل چالش است بقدری از افغان ھا می
ترسد که آنھا را وحشی ھاﯾی تصور می کند که احتماال ً از کرات دﯾگر نازل شده اند .بنظر او طالبان» ،آدم فضاﯾی ھاﯾی ھستند که ترجيح می دھند به
روش ھای ابتداﯾی ،و تحت آﯾين ھای مرگبار زندگی کنند .جنگ ما با آنان سر شاخ شدن بدون واسطه ی دو تمدن از دو کھکشان متفاوت است «.پيترز
به پيروزی بر افغانھا اميدوار نيست و معتقد است که اسالميست ھا دشمنان سرسختی ھستند که از ﯾک »خدای خشمگين« انگيزه می گيرند و جنگ
خود را با برﯾدن سر و نماﯾش آن در تلوﯾزﯾون ،جلو انداختن مردم عادی بعنوان سپر حفاظتی ،و عمليات انتحاری ،ﯾعنی خارق العاده ترﯾن سالح دوران ،به
پيش می برند .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
جا بيخبری ھستند که به رغم رفاه و ليبراليسم خود ضربه پذﯾر می باشند .پيترز در فضای ذھنی آمرﯾکای حاضر ،رونوشت مدرن رودﯾارد کيپلينگ بشمار
می آﯾد .کيپلينگ در زمان خود به برﯾتانيای دوره ی وﯾکتورﯾا ھشدار می داد که ارتش پر خرج ،خسته ،و بی روﯾه گسترده ی آن ،از »گله ھای محلی« ،به
رغم آموزش ھای جنگی ابتداﯾی آنھا ،شکست خواھد خورد .امپراتوری ھا برای مردن به افغانستان می رفتند.
پرزﯾدنت اوباما اﯾن جنگ را ﯾک نزاع قومی نمی خواند اما بر »متفاوت« بودن دشمن تاکيد گذاشته و می گوﯾد» ،برتری نظامی ما نه تنھا با سالح ھاﯾی
که سربازان ما بدوش می کشند ،بلکه با فرھنگ و زبانی که با آن سخن می گوﯾند نيز اندازه گيری می شود «.چرخش تازه و برخورد فرھنگی با
سرزمين ھای ناشناخته-روﯾاﯾی ،صرفنظر از اختالف سليقه ھا در ميان احزاب ،پاسخی به پيچيدگی ھای جنگ بشمار می آﯾد .اﯾن روزھا تظاھر به چند
ساحتی بودن ،احترام انگيز و روشنفکرانه و ماﯾه افتخار محسوب می شود .ھرچند که مدتھاست که بحث درباره ی مکاشفه ی »نزاع تمدن ھا«ی
مرحوم ساموئل ھانتينگتون در ميان دانشجوﯾان درجه دکترا از مد افتاده است اما «نژاد محوری« ھنوز ھم به داشتن برخی ھواداران افتخار می کند.
ذھنيتی 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 آمرﯾکا متحمل
ضرباتی گشت و کفه ی ترازو بنفع تاکيد بر تفاوت ھا سنگين شد .ھانتينگتون دارد از جاﯾگاه خود به ما لبخند می زند.
ﯾکی از ژنرال ھای آمرﯾکاﯾی ادعا می کند که جنگ ھای امروز آمرﯾکا »جنگ ھای فرھنگی« ی آن کشور در »کرانه ھای دور امپراتوری« بشمار می آﯾند.
بدﯾن جھت ارتش امپراتوری برای عمليات آرام سازی ،و ﯾا ملت سازی ھای مسلحانه در سرزمين ھای ناشناخته ،نيازمند به بھبود بخشيدن به طرز عمل
خود و بھره برداری از فرھنگ بعنوان ﯾک سالح است .امروز انسان شناسی استعمار گراﯾانه ،در برنامه ی »جوخه ھای منطقه ﯾی-انسانی« و جزوه ی
اف-ام ٣-٢۴عمليات ضد شورش پنتاگون مجدداً ظاھر شده و آثار کالسيکی که به »خُلقيات عَرَبی« می پرداختند بار دﯾگر احيا شده است .تارﯾخاً بحران
ھای امپراتوری ،از نظاﯾر شورش ھندوستان در سال  ،١٨۵٧انگيزه ﯾی برای کشف دوباره ی دانش نژاد شناسی و مطالعه ی فرھنگ ھای قبيله ﯾی بوده
است .نيروی درﯾاﯾی آمرﯾکا در سال  ١٩۴٠بدنبال جنگ ھاﯾی که با »ملت ھای عجيب و غرﯾب« کرده بود دست به تدوﯾن »جزوی جنگ ھای محدود« زده
و مطالعه ی «خصوصيات نژادی بوميان« را توصيه کرده بود )ﯾک عکس العمل شناخته شده).
اﯾن موضوع ﯾکی از مولفه ھای بحث ھای استراتژﯾک خود آمرﯾکا بشمار می آﯾد .فرھنگ در حقيقت پادزھر غرور و تکبر تکنولوژﯾک آمرﯾکا در دھه ١٩٩٠
بشمار می آﯾد؛ چيزی که آﯾنده سازان آن کشور را متقاعد ساخته بود که سالح ھای دقيق ،علم کامپيوتر و انفورماسيون ،و ماھواره ھا ،نه تنھا به برتری
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 .اﯾن برتری ھا ،مِه
نامعلوم بودن عمليات جنگی و جوانب مختلف جبھه و نتيجه ی جنگ را پراکنده ساخته و نيروی برتر را شکست ناپذﯾر می نماﯾد .عراق و سر بر آوردن
دوباره ی طالبان در آسيای مرکزی ،بی اعتباری چنين عقاﯾدی را بطرزی بيرحمانه ثابت کرد .مضامينی نظير »انقالب فرھنگی« ،بازگشت به ھوﯾت و
نسب ،و نقش سرزمين و اعتقادات در مقام موتور ھای محرکه ی جنگ ھا ،در حقيقت تمام آن تخيالت و فانتزی ھای ذھنی را منتفی ساخت.
اما کولتوراليسم نيز بمانند تکنولوژﯾسم در معرض اشتباھکاری است .ﯾکسان انگاشتن اﯾندو ممکن است به نتاﯾج خطرناکی منجر شود .از سوی دﯾگر
اصرار ورزﯾدن بر ھرج و مرج نيز خطرناک است .مضامينی نظير »غرور عربی«» ،حيثيت اسالمی« و نقش تحرﯾک آميز سگ در آن فرھنگ ،نوع شکنجه
ھای زندان ابوغرﯾب را تعيين می کرد .اﯾن عقيده که ما دشمن را دقيقاً «می شناسيم« ،و ﯾا توليد دانسته ھای فرھنگی در شکل سيستماتيک آن می
تواند به اعتماد به نفس ھای کاذب و خطا در تحليل ھا منجر شود .ھنوز از ﯾادھا نرفته است که ﯾک مامور کارکشته ی سيا تنھا شش ماه قبل از پيروزی
انقالب اﯾران ،حکومت با ثبات شاه را مورد ستاﯾش قرار داده بود.
اگر ﯾکجا ھست که از نظر خارجيان آشيانه ی دشمنانی عجيب با ﯾک فرھنگ ساکن مانده تلقی می شود ،آنھم کوره ی داغ افغانستان-پاکستان و
ميدان جنگ نيروھای متحده است .ادبيات کليشه ﯾی ،از سال  ٢٠٠١به اﯾن سو ،عبارت »گورستان جاودانی امپراتوری ھا« را پيوسته تکرار کرده است.
»سرزمين استخوانھای مردگان« مھاجمين را از اسکندر کبير جناﯾتکار گرفته تا شوروی برژنف دفع کرده است .طالبان مطلق گراﯾان مومنی بنظر می
رسيدند که تلوﯾزﯾون ھا را می شکستند ،ھمجنس گراﯾان را می کشتند ،زنان را شالق می زدند ،و موسيقی را غير قانونی اعالم می کردند .مجله ی
تاﯾم در سال  ٢٠٠١در آستانه ی جنگ افعانستان نوشت» ،غيرقابل فھم ترﯾن رژﯾم جھان ،با وفاداری بی قيد و شرط به ﯾکی از اسرار آميز ترﯾن رھبران
جھان ،ﯾعنی فردی که شاھد شکست تک تک مھاجمين خارجی بوده است «.مفسران سياسی ھشدار می دھند که طالبان تنھا در ﯾک قاموس
»بيگانه با اندﯾشه ی غربی« قابل درک است .ناظران سياسی ،آن جنگ را روﯾاروﯾی فرھنگی ﯾک تئوکراسی کھنه با ﯾک ابر قدرت فوق پيشرفته و
ثروتمند می دﯾدند .مقاومت طالبان بدنبال سقوط خود در سال  ،٢٠٠١از نظر بسياری ھا ﯾک عکس العمل فرھنگی تلقی شد .اﯾن مقاومت از نظر ﯾکی از
فرماندھان نيروھای ويژه چيزی نبود مگر »برخورد فلينت استون ھا با جِتسِن ھا«)دو سرﯾال کارتون.م.).
آدم وسوسه می شود که افغان ھا را زندانيان خود خواسته ی سنت ھای خود تلقی کند .بعضی ھا ادعا می کنند که پشتون ھا ،که اکثرﯾت طالبان را
تشکيل می دھند ،در بند سنت ھای دفاع خونين از شرافت قبيله ﯾی خود ھستند .مجله ی اکونوميست می نوﯾسد» ،پشتون بمحضی که شرافتش
لکه دار شد مجبور به گرفتن انتقام می شود و دقيقاً ھمين مشکل آمرﯾکاست «.برخی ھای دﯾگر طالبان را بصورت مسلمانان اسرار آميزی معرفی می
کنند که گوﯾی از ﯾک سياره ی دﯾگر آمده اند .ﯾکی از خبرنگارانی که با سربازان طالبانی مصاحبه می کرد وقتی که دﯾد آنھا در وسط گفت و گو ھمه چيز
را رھا کردند و به نماز اﯾستادند» ،قدرت روحی و خلوص« آنان و »احساس ماوراﯾی آرامش و ھدفمندی و نزدﯾکی به خدا و به جھان دﯾگر «،ﯾعنی آن
چيزی که »مردمان جھان غرب بندرت تجربه می کنند «،رشک و حيرت او را برانگيخت .سرود تکراری غرب به وضوح در اﯾن گونه اظھار نظر ھا به گوش
می رسد«  :ھرچقدر که ما دور نگر و مدرن و سياسی ھستيم ،آنھا ابتداﯾی و آنجھانی و پيرو غراﯾز ھستند «.در اﯾنجا تنھا غربی ھا نيستند که در زندان
احساس تفاوت عميق خود گرفتارند .ﯾکی از جنگجوﯾان افغانی افتخار می کرد که» ،آمرﯾکاﯾی ھا عاشق پپسی کوال ھستند ما عاشق مرگ«.
اما زمانی که ما طالبان را با دقت بيشتری مورد مطالعه قرار می دھيم آنھا را نه موجودات فضاﯾی اسير سنت ھا ،بلکه واقعگراﯾان وﯾژه ای می ﯾابيم که
در جرﯾان عمل در اصول خود تجدﯾد نظر می کنند .آنھا برخورد خود نسبت به کاشت خشخاش را تغيير دادند و دشمنان خدا را رھا کردند و به محافظين
سرزمين ھای ترﯾاک ،و مدافعان زندگی روستاﯾی مبدل شدند .آنھا در موسی قلعه برای بدست آوردن دل مردم محدودﯾت ھای اجتماعی را شل کردند و
قوانين منع سينما و موسيقی ،و رﯾش گذاشتن اجباری برای مردان را فسخ کردند .آنھا نظر خود نسبت به عمليات انتحاری را نيز تغيير دادند .طالبان در
گذشته 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 کسانی
را که در چنين عملياتی شرکت و ھمکاری کنند به دليل اھانت به شرع اسالم مجازات خواھد کرد .و حاال اﯾن خود طالبان ھستند که به عمليات انتحاری
دست می زنند .رھبران مذھبی طالبان قرآن را بگونه ﯾی تفسير می کنند که توجيه گر چنين عملی می شود و آنرا با داستان ھای جنگجوﯾان طالب
شھادت در لشکر اسالم در قرن ھفتم زﯾنت می بخشند.
در ميدان جنگ ھای رسانه ﯾی ،طالبان خود را با چنان سرعتی با قدرت و بُرد رسانه ھای مدرن وفق داده است که گاھی از دشمنان خود پيشی می
گيرد .آنھا گفت و گوی تلوﯾزﯾونی ترتيب می دھند ،کارگاه ھای تبليغاتی کمپيوتری راه می اندازند ،به عراق نماﯾنده اعزام می کنند و از تجربيات بازوی
تبليغاتی تصوﯾری القاعده می آموزند و بمانند غربی ھا ،با خود خبرنگار جنگی به جبھه ھا می برند .آنھا در سطح کشوری نقاشی انسان را بعنوان ﯾکی
از اشکال بت پرستی ممنوع ساختند اما امروز خودشان به شکستن تابوی »تصوﯾر سازی« دست زده و به چرﯾک ھای عصر انفورماسيون مبدل شده اند .
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 ھای
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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.
طالبان در تالش خود برای جلب وفاداری افغانھا دست به تشکيل ﯾک دولت آلترناتيو و »ضد دولت«ی موسوم به »امير نشين افغانستان اسالمی« زده
است .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 شکاﯾاتی که از
خود دولت می شود رسيدگی می کند .طالبان در تالش خود برای کنترل اعمال خودسرانه قوانينی وضع کرده اند که در آن ھجوم به منازل و دزدی و
غارت اموال و منکراتی از قبيل کشيدن سيگار را ممنوع ساخته است .طالبان و نيروھای کشور ھای متحد در جرﯾان رقابت ھای خود با ﯾکدﯾگر با روش
ھای مشابھی به منطق جلوگيری از بيگانه شدن توده ھا با خود می نگرند .طالبان به مطالعه ی دکترﯾن ضد شورش غربی و تاکيد آن بر نفوذ در دل ھا و
اندﯾشه ھای مردم پرداخته اند .برخورد استراتژﯾک با دشمن برای آنھا به ھمان اندازه اھميت دارد که احترام به سنت ھای دﯾرﯾنه.
ھرچند که پاﯾگاه مقاومت افغانستان در ميان قوم پشتون است اما اﯾن مقاومت قابل تقليل به ﯾک جنگ قبيله ﯾی نيست .وفاداری ھای قومی سنتی در
افغانستان و پاﯾگاه ھای کشاورزی قدرت آنھا به دالﯾل چندی ﯾا از ميان رفته و ﯾا دستخوش تغيير گشته است .از آنجمله می توان به عواملی نظير
پيداﯾش »تنظيمات« )معادل تقرﯾبی احزاب و سازمان ھای سياسی( و سيستم »اقوام« در اﯾن ميان اشاره کرد .عامل اخير باعث اﯾجاد وابستگی ھای
شبه ملی ﯾی شده که فرقه ھای مذھبی متنوع و ائتالفات مختلف را شامل می شود .فعاليت طالبان تنھا به حوزه ھای قومی محدود نمی ماند .در
رھبرﯾت طالبان اعضای »درّانی« و »قيلزاﯾی« دﯾده می شود و بسياری از مالھای تاجيک و ازبک در ائتالف با آنان ھستند .طالبان از راھھای ارتباطی و
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» .نئو-طالبان«
از نارضاﯾتی ھای مردم بھره برداری کرده و تالش می کند که حوزه ی عضوگيری ھای خود را به آنسوی مناطق پشتون نشين گسترش دھد.
طالبان برخورد دوگانه ﯾی با مدرنيته و ابزار آن از خود نشان می دھد .آنھا نيز بمانند فاشيست ھای مدرن ،از مولفه ھای فساد انگيز مدرنيته انزجار
داردند اما در عين حال می خواھند از مزاﯾای تکنولوژی و کاربرد ھای مفيد آن برخوردار شوند .اﯾن نيز برای خود پارادوکسی است که ﯾک حرکت شدﯾداً
ضد پيشرفت ،در راه رسيدن به اھداف خود از ابزار مدرن بھره برداری می کند .طالبان فرزند ھمان فرآﯾند گلوباليزاسيونی است که با آن ادعای مخالفت
می کند .او از ﯾکسو سنت موعظه می کند و از سوی دﯾگر با تغيير ھمسو گشته است.
فرد ناظر جرﯾان ،ﯾا وسوسه می شود که القاعده را ﯾک نيروی قرون وسطاﯾی ارزﯾابی کند که ھنوز که ھنوز است به برپاﯾی ﯾک خالفت اسالمی می
اندﯾشد و در رثای از دست رفتن اسپانيا در سال  ،١۴٩٢موﯾه می کند .و ﯾا آنھا را بازﯾگران جھانی عمده ﯾی ببيند که خشونت برای آنان ھدف است و
ھوﯾت آنھا در شھادت طلبی و وحشيگری مذھبی در مقابله با ﯾک جھان فاسد خالصه می شود .از چنين دﯾدگاھی ،القاعده از جنگ نه بعنوان ابزار
سياست بلکه بعنوان صحنه ای بھره برداری می کند که در آن دھشت فرھنگ مذھبی-خودنماﯾانه ی خود را به نماﯾش می گذارد .اﯾنطور بنظر می رسد
که روﯾاروﯾی ما و شبکه ی بن الدن شبيه برخورد دو قطب بکلی متضاد است و گوﯾی روبرو شدن کانکيستودار ھای اروپاﯾی با اَزتک ھاﯾی که آدم ھا را
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
نوستالژی ھای واپسگراﯾانه است .اﯾن سازمان تالش می کند که آن دسته از پيروان خشونت طلب و خلوص گراﯾی را که از عراق گرفته تا الجزاﯾر ،باعث
انزجار مسلمانان شده اند زﯾر کنترل در بياورد .و ھمانطور که شاھد ھستيم ﯾک حرکت ماقبل دوران مدرن که منحصراً در پی ﯾک جنگ خالص نيھيليستی
باشد محسوب نمی شوند .اعالميه ھای آنھا در بر گيرنده ی اصول کالسيک-استراتژﯾک مبارزه است .بن الدن روزی که عليه آمرﯾکااعالم جنگ کرد،
تاکتيک ھای »جنگ چرﯾکی« خود را نه تنھا بعنوان بازتاب ھای ﯾک خشونت مقدس ،بلکه روش ھاﯾی خواند که در مقابل آمرﯾکا و »نابرابری قوا«ی
تحميلی آن بر جھان ضروری گشته است .تئورﯾسين اصلی القاعده ،بدنبال تبدﯾل خشونت به دستاورد ھای سياسی است و می نوﯾسد» ،عمليات
موفق نظامی عليه دشمنان اسالم ،اگر به برپاﯾی »ملت اسالمی در قلب جھان اسالم« منجر نگردد بيھوده است ».القاعده نه تنھا در مسير جنگ برای
جنگ حرکت نمی کند بلکه برعکس از سنت ھای «کالوس-وﯾتزﯾانی« پيروی کرده و حتی از او کتاب حاشيه نوشته شده ی »پروس و چالش جنگ« ،در
غارھای توره بوره برجا می ماند.
القاعده از عقاﯾد و روش ھای کفار اقتباس می کند .بينش القاعده تا حدودی از عقاﯾد کالوس-وﯾتز و رابطه ی اورگانيک جنگ و سياست الھام می گيرد.
نوشته ھای غربی در پادگان ھای القاعده به فراوانی ﯾافت می شود .در جزوه ھای تعليماتی القاعده ،به نوشته ھای آموزشی غربی ،تز ھای انقالبيون
جنبش چپ ،بازگوﯾی تئوری معاصر »نسل چھارم روش ھای جنگی« ،و مضمون »سه مرحله ی جنگ ھای چرﯾکی« مائوتسه تونگ ،فراوان بر می
خورﯾم .بينش القاعده تلفيقی است از عقاﯾد مذھبی و مکتب ھای کالسيک و مدرن در جنگ ھای استراتژﯾک .آنھا در تخيالت انقالبی خود و در ھدف
رسيدن به ﯾک جھان نوﯾن از راه خشونت مقدس ،در واقع نوادگان آنارشيست ھای قرن نوزدھم اروپا بشمار می آﯾند.
فرھنگ از امور مھم بشری است .توجه اخير آمرﯾکا به روحيات و خصوصيات جوامع خارجی به ارتش آن کمک کرده است که خود را اصالح کرده و انسانی
تر و موثر تر عمل کند .آمرﯾکا در ساﯾه ی ھمين امر موفق شد خشونت ھای صورت گرفته در عراق را کاھش بخشيده و در چارچوب طرح «بيداری انبار«،
اخراج القاعده از آن استان را سازمان دھد .در آنجا که اﯾده ی اﯾجاد امنيت برای مردم ،در ھسته ی نوزاﯾی روش ھای ضد شورش قرار می گيرد،
شناخت پيدا کردن از مردم از مناسبترﯾن قدم ھای اوليه محسوب شده و تالش در فھم جھان از نظرگاه »آن دﯾگری« روش اخالقی و ھوشمندانه ﯾی
است .ما نيازمند به سرماﯾه گذاری در زبان و مھارت ﯾافتن در آن ،و مطالعه ی طبيعت پيچيده ی انسان ھستيم .و اگر ارتش ھای ما ،چه دانسته و چه از
روی حماقت تصميم گيرندگان ،بار دﯾگر خود را درگير شراﯾط مشکل شورش ھا و جنگ ھای قومی و سقوط کشورھا بيابند ،ھمين نکته به آنھا آمادگی
بيشتری خواھد داد .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
انگيز خواھد بود.
جنگ تابلوﯾی نيست که بر آن ھوﯾت ھای ما نقاشی می شود ،بلکه به گفته ی واقع بينانه ی سون-تسو ، Sun Tzuپس زمينه ی مرگ و زندگی و
طبيعت بقا و نابودی بشمار می آﯾد .به ھمين جھت ضرورت دارد که فرھنگ ،با توجه به اصول تغيير و تداوم توامان ،برداشت ھا و استفاده ھای درست و
نادرست 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 قرار گيرد .انسان
شناسی نوﯾن نشان داده است که حتی جوامعی که به صفت »ساده »معروف شده اند نيز عميقاً متغير و سرشار از شکاف ھا و جنگ قدرت ھا
ھستند و موجودﯾت خود را مرھون امانت گرفتن ھا از جوامع دﯾگر ھستند .افغانستان نيز از ھمين گونه است .جنگجوﯾان ماھری از نوع طالبان ھوﯾت خود
را در جرﯾان گذار از ھرج و مرج ھا خواھند ساخت .آنھا برخالف ظاھر ،تداوم ﯾک فرھنگ بومی نبوده و دستخوش تغيير ھستند ،و پيوسته در معرض تاثير
پذﯾری از نيروھای جھانی بوده و از سنت ھای خود دور می شوند.
ما شاﯾد ھرگز قادر نباشيم که وجود تخيلی شرق را از ذھن خود پاک کنيم .تصوﯾر ذھنی آن بمانند ترس از تارﯾکی و مرگ ،پاﯾدار تر از آنست که بسادگی
قابل زدودن باشد و بمانند شبحی در آفاق ذھنی ما برجا خواھد ماند .با اﯾنحال ما قادر ھستيم که از حضور آن آگاھی بيشتری داشته و نسبت به
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 کند.
سياليت 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 پيوند و
آميزش است و ھم باعث رانده شدن به قطب ھای مخالف .ھيچ فرھنگی ھرچقدر ھم عجيب بنظر بياﯾد ﯾک جزﯾره ی دور افتاده بشمار نمی آﯾد .و ﯾا
ھمانطور که خوان گوﯾتيسولو نوشته بود» :درباره ی رﯾشه ھا و گذشته ی شبه جزﯾره ی اﯾبرﯾا و سرزمين ھای دﯾگر فراوان می شنوﯾم .درباره ی اصالت
ھای جوامع خودی و جوامع تارﯾخی زﯾاد می شنوﯾم . . .اما انسان درخت نيست .او رﯾشه ندارد ،پا دارد و راه می رود«.
کليه حقوق براي نشريه لوموند ديپلوماتيک محفوظ است
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