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»طبقه کارگر ﯾا انقالبی است ﯾا ھيچ چيز نيست » -کارل مارکس
من اﯾن مطلب را در زمانی می نوﯾسم که شراﯾط مبارزه طبقاتی در اﯾران طبقه کارگر را بسوی تصادم
با بورژوازی و حکومت آن می راند .اﯾن راھی است که چه ما کمونيست ھا بخواھيم ﯾا نخواھيم ،و
چه طبقه کارگر براﯾش آمادگی داشته باشد و ﯾا نداشته باشد ،در برابرش گذاشته شده است.
اکثرﯾت قرﯾب به اتفاقِ نيروھای چپ ،قبل از بوجود آمدن چنين شراﯾطی در مقابل بورژوازی لُنگ
انداخته بودند و پرولتارﯾا را به سازش و محدود نگاه داشتن خواسته ھاﯾش در چھارچوب قابل تحمل
برای بورژوازی نصيحت می کردند .برخی دﯾگر ،پس از وضوح مسير انقالبیِ شراﯾط ،او را از حضور در
ميدان درگيری منع کردند .اما آﯾا واقعاً اﯾنھا دلسوختگان طبقه کارگر ھستند؟ آﯾا واقعاً اﯾنھا می
خواھند پرولتارﯾا را از سرنوشت شوم و خونين احتمالی نجات دھند؟ بنظر من ،اﯾنگونه نيست .چرا
که ھر انسان واقع بينی می داند که در شراﯾط بحرانی حاضر در ساختار سرماﯾه جھانی و بومی،
تنھا راه نجات برای بورژوازی ،قربانی کردن طبقه کارگر است .پس سوأل تحميل شده در چنين
شراﯾطی اﯾن نيست که آﯾا طبقه کارگر را باﯾد به جدالی نا برابر و محکوم به شکست دعوت کرد ﯾا
نه؟ بلکه اﯾنست که آﯾا طبقه کارگر باﯾد به ميل خود به قربانگاه رفته و به صورت «مسالمت آميز »
گردنش را در خدمت قصاب بگذارد؟ ﯾا اﯾنکه باﯾد خود را آماده جدال کند؟ و اگر ھستند گروھی از
کمونيست ھا که معتقد به لزوم جدال طبقاتی می باشند ،آﯾا باﯾد اﯾن جدال را محدود به تاکتيک
ھای تدافعیِ و بی حاصل سازند؟ و ﯾا اﯾنکه تمامی کوشش خود را به کار گيرند تا طبقه کارگر را در
اﯾن جدال به پيروزی برسانند؟ در اﯾن نقطه است که ما به ضرورت و ﯾا عدم ضرورت اتخاذ استراتژی و
تاکتيک انقالبی می رسيم .و در ھمين نقطه است که ما باﯾد گفته ی مارکس را به خاطر بياورﯾم که
می گفت» :طبقه کارگر ﯾا انقالبی است ﯾا ھيچ چيز نيست!«
واقعيت نيز اﯾن گفته را تصدﯾق می کند .اگر ما کمی واقع بينانه به دور خود نگاه کنيم و اقشار
مختلف کارگری را در نظر بگيرﯾم ،آن را آلوده به انواع نظرﯾات ارتجاعی می ﯾابيم .گزارشات ميدانی
نشان می دھد که بخشی بسيار کوچکی از کارگران توسط حکومت دﯾکتاتوری اسالمی خرﯾداری
شده و در لباس ھای شخصی و فرم بسيج به سرکوب مبارزات توده ای می پردازند .آن سرباز و ﯾا
کادر تھتانی نيروھای سرکوبگر و پليس نيز جزئی از طبقه کارگر تعرﯾف می شود .اعضای شوراھای
اسالمی کار نيز از اعضای طبقه کارگر می باشند که در زمانی جاسوسی آنھا را در واحدھای توليدی
می کردند)البته اکنون می بينيم که با قدری تغيير ،نگرانِ دستمزدھا و شراﯾط زندگی شان نيز شده
اند و گھگاه اعتراضاتی ھم می کنند( .بازھم اﯾن بخشی از کارگرانند که تحت تأثير دﯾدگاه ھای
محدود نگر بورژوازی قرار گرفته و نا آگاه به حقيقت تارﯾخی ،جاﯾگاه و نقش شان در مبارزه طبقاتی را
محدود به مبارزه برای فروش گران قيمت تر نيروی کارشان به بورژوازی کرده اند .برخی از اﯾن دﯾدگاه
ھا بصورت عرﯾان مدافع "غير قابل تغيير بودن" شراﯾط اجتماعی و سياسی می باشند .اما ،برخی
دﯾگر ،با پوشيدن لباس ھای سرخ و ژست ھای "کمونيستی" ،مانند حزب توده و اکثرﯾت و  ،...ھمان
باور را تبليغ می کنند.
در سطح جھانی نيز اوضاع تغيير چندانی با اﯾران ندارد .برخی از فاشيست ترﯾن عوامل بورژوازی از
کارگرانند .در کشورھای غربی ،قشرھاﯾی از طبقه کارگر از جمله نژاد پرستان دو آتشه و مذھبی
ھای متعصب و ناسيوناليست ھای کور می باشند .اﯾنھا ھمان اقشاری از کارگرانند که در مواقع
ضروری ،بنابر نيازھای کارفرماﯾان و حکومت ھای سرماﯾه دار به جان کارگران انقالبی و مھاجر می
افتند .در دﯾگر کشورھای جھان نيز اوضاع طبقه کارگر به ھمين گونه است و تفاوت چندانی با ما
ندارد.
پس ما با جرأت می توانيم به کلمات مارکس اضافه کنيم که «طبقه کارگر ﯾا انقالبی است و ﯾا ضد
خود است! »
مارکس در نامه ی خود به شواﯾتزر توضيح می دھد« :ھمانطور که حزب بورژوائی در پروس با باور به
اﯾنکه با آغاز "دوران جدﯾد" دولت به لطف شاھزاده ناﯾب السلطنه به دامنش می افتد خود را بی
اعتبار ساخت و در وضعيت خوار کنونی قرار گرفت ،به ھمين ترتيب حزب کارگران خود را حتی بی
اعتبار تر خواھد ساخت اگر که تصور کند دوران بيسمارک ﯾا ھر دوران پروسی دﯾگری توسط لطف
شاھانه سيب طالﯾی را در دھانش خواھد گذاشت .شکی نيست که توھم بد ﯾُمن السال به اﯾنکه
ﯾک دولت پروسی با اقداماتِ سوسياليستی )در اوضاع( دخالت خواھد کرد،به ﯾأس و نا اميدی ختم
خواھد شد .اﯾن را آﯾنده نشان خواھد داد . .اما خوشنامیِ و آبروی حزب کارگران به اﯾن بستگی دارد
که قبل از اثبات تو خالی بودنِ اﯾن توھم ،آن را طرد سازد .طبقه کارگر ﯾا انقالبی است ﯾا ھيچ
چيز نيست».
در اﯾنجا کامال ً مشخص است که مارکس معتقد است طبقه کارگر و کمونيست ھا زمانی دارای آبرو و
خوشنامی خواھند بود که ھر گونه توھمی را نسبت به لطف بورژوازی برای رسيدن به خواسته
ھاﯾشان کنار گذارند .کارگران باﯾد به اﯾن نکته آگاھی ﯾابند که اگر قرار است به اھدافشان برسند و
ھمراه با دستيابی به منافع و اھداف طبقاتی شان جھان را به دنياﯾی بھتر رھنمون کنند ،تنھا و تنھا
باﯾد آن را از طرﯾق ﯾک مبارزه انقالبی و انھدام ماشين حکومت سرماﯾه داری و برقراری دمکراسی
مستقيم توده ای ،ھمانند مدل کمون پارﯾس ،ﯾعنی تأسيس جمھوری شوراﯾی به دست آورند .اگر
کارگران حامل چنين دﯾدگاه انقالبی ای نباشند ،نه تنھا «ھيچ »که «ضد کارگری »عمل خواھند کرد.
ھمانطور که تا کنون دﯾده اﯾم .مارکس گفته بود که «آﯾنده نشان خواھد داد »و آﯾنده نيز نشان داد!
از زمانيکه کمونيسم بين المللی اﯾن استراتژی انقالبی را ترک کرد تا به امروز تمامی مبارزات
"موفق" طبقه کارگر در سراسر دنيا به نفع بورژوازی مصادره شده است.
پس اﯾن وظيفه یِ فعاالن کارگریِ کمونيست است که ھمانند کمونيست ھای قرن نوزدھم و دو دھه
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یِ آغازﯾن قرن بيستم  ،با تکيه و تأکيد بر استراتژی انقالبی ،احزابِ طبقه کارگر را در سطح بين المللی و بومی سازمان دھند و با مبارزه در ميان ھم
طبقه ای ھای خود و به کارگيری تجربيات عموم کارگران جھان ،بخصوص تجارب انقالبی ،اﯾشان را از مقام تارﯾخی خود آگاه کرده و طبقه کارگر را در
مسير انقالبی قرار دھند.
عده ای از کمونيست ھا که ما در نيّت خيرشان ھيچ شکی ندارﯾم و از جمله نيروھای انقالبی می شمارﯾم ،طبقه کارگر را به اسطوره ای "مقدس"
تبدﯾل کرده اند .گوﯾا عناصر اﯾن طبقه پاک و معصوم اند و چون «حق با اﯾشان است »پس با مبارزه متشکل شان پيروزی نيز از آن اﯾشان خواھد بود .آنھا
بنوعی از فلسفه سقراط پيروی می کنند که آگاھی طبقاتی پرولتارﯾا را ذاتی دانسته که گوﯾا تمامی کارگران با آن زاده شده اند .آنھا معتقدند که طبقه
کارگر در طول مبارزاتش به اﯾن آگاھی ذاتی دست خواھد ﯾافت و از ھرگونه آلودگی به دﯾدگاه ھا و انحرافات مرتجعانه ی بورژوازی پاک خواھد شد .اﯾن
دﯾدگاه بخصوص در طرفداران "شوراگرا" وجود دارد .آنھا که از لحاظ تارﯾخی پيروان خط مشی "پانه کوک" می باشند به گفته ی او مبنی بر اﯾنکه« :اﯾن
توده یِ زمخت ،و بی سواد در حقيقت حامل فرھنگی عالی تر می باشند  ...فرھنگ سوسياليستی از فرھنگ بورژوازی جدا است» و ﯾا اﯾنکه صرف
شرکت متشکل پرولتارﯾا در مبارزات طبقاتی پيروزی انقالب قطعی خواھد بود .البته شنيدن دالﯾل آنان برای توجيه بازگشت تماﯾالت و دﯾدگاه ھای فاسد و
مرتجعانه یِ بورژوازی را مثال ً به پرولتارﯾای آگاه آلمان و روسيه یِ سال ھای پس از انقالب اواﯾل قرن بيستم ،جالب خواھد بود .ما در اﯾران شاھد بودﯾم
که با وجود شرکت گسترده و متشکلِ پرولتارﯾا در انقالب دھه  ٥٠شمسی در اﯾران به ھيچ عنوان آنھا از خرافات مذھبی پاک نشدند و پيروزی انقالب را
تضمين نکردند .ما با وضوح عکس آن را تجربه کردﯾم .ﯾعنی دﯾدﯾم که مبارزات متشکل کارگران نا آگاه و آلوده به دﯾدگاه ھایِ غير انقالبی چگونه به ضد
انقالبی ھا و ضد کارگر ھا ﯾاری رساند تا ھرم قدرت و ثروت بورژوازی را بازسازی کنند و بار دﯾگر سندی بر صحّت اﯾن گفته یِ داھيانه مارکس شوند
بر سر دو راھی
بيش از سه سال است که اقليّت بسيار کوچکی از فعاالن کمونيست خود را درگير مبارزه ای اﯾدئولوژﯾک با اکثرﯾّت قرﯾب به اتفاق فعاالن کارگری کرده اند
که سعی دارند مطالبات طبقه کارگر را در محدوده ھای صنفی نگاه دارند .اﯾن رفقا در مقابل دﯾگران بحث می کردند که باﯾد کارگران را از نقش تارﯾخی و
انقالبی شان آگاه کرد و منافع و اھداف طبقاتی اﯾشان را به عنوان مطالباتشان مطرح ساخت .آنھا معتقد بودند که باﯾد در اعالميه ھا و نشرﯾات و بيانيه
ھا مطالبات سياسی ھمراه با مطالبات اقتصادی طرح شوند و کارگران را برای آمادگی شرکت در مبارزه نھاﯾی آموزش داد .اما در عوض ،اکثرﯾت قرﯾب به
اتفاق فعاالن کارگری که در کميته ھای دوگانه "پيگيری" و "ھماھنگی برای کمک" و شورای ھمکاری اکثرﯾت را داشتند ،ھمراه با سندﯾکاليست ھای
راست شرکت واحد و اتحادﯾه آزاد و اخيراً سندﯾکای ھفت تپه ،معتقد بودند که کارگران باﯾد مطالبات خود را در حدودی نگاه دارند که "واقع بينانه" و "قابل
دستيابی" باشد .آنھا به نقش آموزشی و آماده سازی طرح مطالبات و مبارزات کارگری ھيچ وزنی قائل نبوده و معتقد بودند که ذھنيّت طبقه کارگر در
حدّی نيست که بتوان مطالبات سياسی اش را مطرح نمود .به ھمين بھانه نيز از ھر گون بحث سياسی در ميان کارگران جلوگيری کرده و حتی برای
رقابت با ﯾکدﯾگر و از ميدان به در کردن "رقيب" از نفوذ در ميان کارگران به ﯾکدﯾگر تھمت "سياسی بودن" می زدند و به کارگران در حال مبارزه اﯾنگونه القاء
می کردند که ھر کس که بياﯾد و در مورد مسائل سياسی با اﯾشان صحبت کند" ،سياسی کار"ی است که می خواھد از مبارزات کارگران سوء استفاده
کند .جالب است تا بگوﯾيم در اﯾن نوع تبليغات سوء تعداد زﯾادی از باصطالح "چپ ھا" ھمگام با راست ھای ضد کمونيست عليه اقليّت کمونيستی
موضع می گرفتند و با انگ زدن ھایِ "مشکوک" و "فاسد" و  ...در منزوی کردنِ فعاالن کارگری کمونيست تالش می کردند .الزم به ذکر است که اﯾن
ائتالف ضد انقالبی بين فعاالن کارگری وابسته به راست ھای ضد کمونيست و "چپ ھای" توده ای و اکثرﯾتی و مارکسيست ھای علنی ،ھم اﯾنک به
تبليغ خواسته ھای سياسی ،از نوع "بورژوا-دمکراتيک" آن روی آورده اند.
بطور مثال ،بيانيه ای که با عنوان «منشور مطالبات حداقلی کارگران اﯾران به مناسبت سی و ﯾکمين سالروزانقالب » ٥٧بتارﯾخ  ٢۶بھمن  ١٣٨٨از طرف
امضا کنندگان چھارگانه ی فعاالن کارگری بيرون آمده است ،ائتالفی از ھمين گونه است .اﯾشان به خيال خودشان مطالبات کارگران را در سطحی نگاه
داشته اند که حکومت سرماﯾه داری جمھوری اسالمی بتواند به آن گردن نھد .آنھا غافل از آن ھستند که ھمين مطالبات زﯾر حداقلی کارگران نيز از توان
سرماﯾه داری و حکومت آن خارج است .به ھمين دليل ھست که کوچکترﯾن حرکتی از طرف کارگران با سرکوب قھرآميز مواجه می شود .اﯾن روزھا
صحبت از بقایِ ﯾکی در مقابل دﯾگری است .ﯾعنی بحران ساختاری سرماﯾه جھانی و بوِيژه بحران مضاعف سرماﯾه داری اﯾران به حدی است که بدون به
خاک نشاندن و فرو غلطاندن کارگران اميدی به بقایِ آن نيست .مفاد ده گانه ی اﯾشان و روﯾکردشان به جناح ھای سرماﯾه داری جھانی و حکومتی نه
تنھا کارگران را از نقش انقالبی خود آگاه نمی کند ،بلکه آنھا را در توھمی بسيار خطرناک فرو می برد .آنھا سعی دارند تا به کارگران القاء کنند که در
ميان سرماﯾه داران و حکومت ھای اﯾشان جناح ھاﯾی ھستند که بخواھند کارگران را به حقوق صنفی و دمکراتيک شان برسانند .سه گروه از اﯾشان در
نامه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد )سازمان دوّل سرماﯾه داری( خواھان پيگيری آن نھاد وابسته به سرماﯾه جھانی برای پيگيری مطالبات
دمکراتيک کارگری و آزادی فعاالن کارگری زندانی شده اند .درصورتيکه ھم اکنون ھمين کشورھا در محدوده ی خودشان متضمن کشيدن خون کارگران
توسط سرماﯾه داران شان شده اند.
ھمچنين ،در اﯾران نيز آنان سعی دارند تا مبارزات کارگری را در خدمت ﯾکی از جناح ھای حکومتی در آورند .اﯾن ﯾک تصادف نيست که پس از شکستِ
اصالح طلبان در آکسيون  ٢٢بھمن ،سندﯾکای شرکت واحد بيانيه ای صادر نموده و "جنبش سبز" را به حماﯾت از مطالبات خود می نماﯾد .دقيقاً در
زمانيکه آقاﯾان کروبی و موسوی صحبت از استراتژی نوﯾن برای جنبش سبز می کنند .کارگران اﯾران باﯾد بدانند که ھمان افرادی که تا کنون آنان را از
"سياسی کاری" می ترساندند ،اﯾنک آنھا را دعوت به ھمگراﯾی با ﯾکی از ضد کارگری ترﯾن عناصر "سياسی کار" سرماﯾه داری اﯾران می کنند .اگر به
مطالبات ده گانه یِ اﯾشان دقت کنيد می بينيد که مطالباتی مطرح گشته است تا "حضرات" اصالح طلب بتوانند از آنھا حماﯾت کنند .پس دوباره به ﯾاد
گفته مارکس می افتيم که« :طبقه کارگر ﯾا انقالبی است ﯾا ھيچ چيز نيست» .ﯾا به تعبير ما «طبقه کارگر ﯾا انقالبی است ﯾا ضد کارگری!»
اما خوشبختانه اﯾن راه تنھا راھی نيست که در برابر جامعه کارگری گذاشته شده است .اخيراً دو بيانيه از طرف عده ای از کارگران مبارز بيرون آمده
است که کارگران را به راه دﯾگری فرا می خوانند .اﯾن کارگران مبارز در اولين بيانيه خوﯾش از توطئه ھای حاميان سرماﯾه داری ای که برای منفعت
شخصی و گروھی شان ژست مخالفت با حکومت سرماﯾه داری را می گيرند پرده برداشته و کارگران به ﯾاد نقش تارﯾخی شان آگاه می سازند .در
بيانيه اول آمده است که« :ھدف طبقات خرده بورژوا و بخش تحتانی بورژوازی تداوم ھمان نظام سرماﯾه داری با کمی اصالحات و تغييرات ساختار
سياسی است ؛ که با توجه به پاﯾه ھای مادی استثمار؛ در جوامعی مشابه جوامع ما ؛ استبداد و سرکوبی سياسی مجددا حاکم شده و در اندک
زمانی ؛ تغييرات اﯾجاد شده را پس خواھد گرفت .در دوران انحصار سرماﯾه داری و امپرﯾاليسم تنھا کارگران بنا به ماھيت وجودی خود اگر به نقش
تارﯾخی و طبقاتی خود آگاه شوند و رسالت تارﯾخی خود را درک کنند ؛ طبقه ای انقالبی و سازش ناپذﯾرند ؛ کارگران بلحاظ تارﯾخی نه تنھا
استثمار و بھره کشی طبقاتی بر عليه خود و ساﯾر زحمتکشان را مرتفع می نماﯾند بلکه اساس کل بھره کشی ؛ استثمار و تضاد طبقاتی را محو می
کنند ؛ کارگران دموکراسی ؛ آزادی و حقوق بشر را در حد اعالی خود ؛ نھادﯾنه و تکامل جامعه که بر اساس تکامل ھر فرد مبتنی است را در برنامه خود
قرار می دھند و کليه تبعيض ھای قومی و ملی ؛ جنسبتی و مذھبی را بر می چينند ؛ زﯾرا کارگران ؛ منافع خاصی ندارند و بر خالف دﯾگر طبقات و اقشار
تنھا بفکر منافع طبقه خود نيستند بلکه بفکر آزادی کل جامعه می باشند  .طبقه کارگر آگاه ؛ آزادی و دمکراسی را به حد نھاﯾت رشد می دھند ؛
سرماﯾه گذاری در ابزار توليد را تحت نظام انسان محور گسترش داده و با نابودی بيکاری و فقر بھمراه آن ؛ کليه تبعيضات ؛ اعتياد و تن فروشی را رﯾشه
کن می کنند و روابط انسانی را تنھا بر اساس نياز انسانی ورابطه انسان با انسان ؛ برقرار می سازند».
سپس در بيانيه دوم اﯾشان مطالبات واقعی طبقه کارگر اﯾنگونه فرموله گشته است« :ما در اﯾنجا مطالبات کارگران را در دو عرصه صنفی و سياسـی
مطرح می نماﯾيم و معتقدﯾم که اوال اﯾن دو عرصه نه تنھا از ﯾکدﯾگر مجزا نيستند بلکه نسبت بھم ؛ وﯾژگی تداخل و پوششی داشته و ثانيا" فـشرده و
عصاره مطالبات صنفی در درون مطالبات سياسی قرار داشته و نسبت بھم ارتباط تنگاتنگ و درونی دارند  .لذا ھر گونه فعاليت نظری و عملی که با اصل
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استخراج از واقعيت مادی طبقه و رسالت تارﯾخی آن و نيز ھدف آن که با بھبود وضعيت و قدرت گيری طبقه کارگر تطـابق داشـته باشـد و بطـور
مشخص و انضمامی تر ی پيوستگی و انسجام مطالبات را تا اھداف سياسی دراز مدت در نظر گيرد به غنای بحث فوق کمک کرده و در اﯾن راستا از آن
استقبال نموده و آنرا جزو دستاوردھای حرکت تکاملی و به پيش طبقه کارگر ارزﯾابی می نماﯾيم .
مطالبات صنفی کارگران اﯾران  :افزاﯾش حقوق مکفی برای ﯾک زندگی شرافتمندانه برای  ٨ساعت کار روزانه بر طبق مصوبه نماﯾندگان شـوراھای
سراسری کارگران – لغو قراردادھای کار موقت – پرداخت حقوق مکفی به کليه بيکاران زن و مرد باالی  ١٨سال – تأمين اجتماعی مکفی بـرای کليـه
کارگران و بيکاران – تأمين مسکن مناسب توسط دولت و کارفرما – داشتن حق تشکل ھای شوراﯾی و صنفی و حق اعتصاب– لغو نظارت اداره کـار در
انتخاب شدن نماﯾندگان کارگران– بھداشت و آموزش راﯾگان برای کليه آحاد جامعه – لغو تبعيض کامل بين کارگران اعم از تفاوت ھای جنسيتی ؛ ملی ؛
قومی و مذھبی – ممنوعيت اخراج کارگران  -ممنوعيت کار افراد زﯾر  ١٨سال – افزاﯾش حقوق بازنشستگان طبق تصوﯾب نماﯾندگان آنھا و شـوراھای
سراسری -
مطالبات تارﯾخی و سياسی کارگران  :اجتماعی شدن کار خانگی و آزادی زنان از اﯾن تقسيم کار دوران بردگی – خارج شدن نيازھای پاﯾه زندگی از
جمله مسکن ؛ تغذﯾه مناسب و مکفی ؛ بھداشت و تحصيل از بازار کاال و تأمين آنھا برای کليه آحاد جامعه  -جداﯾی دﯾن از دولت و شخصی شدن امـر
دﯾن – برقراری دمکراسی ؛ آزادی ؛ حقوق انسانی و شھروندی برای کليه آحاد جامعه  -الزام دولت به حفظ محيط زﯾست بعنوان ﯾک وظيفه اساسی –
حضور نماﯾندگان کارگران در باالترﯾن ارکان قانون گذاری و مجلس شورای ملی – آزادی قلم ؛ بيان ؛ مطبوعات و اجتماعات ؛ آزادی تشکل ھا و احـزاب –
حاکميت کارگران بر کار و محصوالت و لغو کار مزدی  -بر قراری عدالت اجتماعی و اصل ھر کس به اندازه کارش – دموکراتيک و انتخابی شدن ھمه ارکان
حکومتی  -ممنوعيت اعدام و شکنجه  -ممنوعيت زندان و اجحاف برای ھر گونه عقيده سياسی و مذھبی – اجتماعی شدن ابزار توليدات زﯾربنـاﯾی و
خدمات دولتی – حماﯾت از صناﯾع داخلی و کنترل اجتماعی واردات و صادرات – لزوم اخذ مجوز نماﯾندگان شوراھا در قراردادھای اقتصادی و سياسـی
خارجی – خارج کردن درآمد نفت از بودجه جاری و سرماﯾه گذاری در طرح ھای کالن و زﯾر بناﯾی – حق تشکيل حکومت کارگری –
ھمانطور که مالحظه می شود تحقق مطالبات صنفی ؛ پاﯾه و اساسی برای تحقق مطالبات سياسی نيز می گردد بعنوان مثال تحقق پرداخت حقـوق
بيکاری برای کليه بيکاران زن و مرد باالی  ١٨سال )مطالبه صنفی( پاﯾه ای برای اجتماعی شدن کار خانگی و آزادی زنان از اﯾن تقسيم کار نا عادالنه می
باشد  .از طرف دﯾگر ھمانطور که قبال تشرﯾح گردﯾد ؛ بخش ھاﯾی از مطالبات فوق در شراﯾط مشخص و انضمامی مبارزات کارگری بعنوان مطالبه بالفصل
کارگران می تواند در برنامه قرار گيرد و پس از دستيابی به ھر بخش از مطالبات ؛ دستاوردھای آن را می توان پاﯾه ای برای طرح مطالبات سطح باالتـر
قرار داد .
کارگران ضمن تشکل و کار تشکيالتی و حرفه ای در شوراھا و سندﯾکاھا در مرحله ای که عمده مبارزه صنفی است ﯾعنی عمدتا برای کسب حقوق
جاری و روزمره خود است ؛ به حذف رسوبات ذھنی جامعه کھن و سرماﯾه داری که فرورفتن در منافع فردی است نيز می پردازند ؛ تمرﯾن کار گروھی و
تشکيالتی ؛ در جھت دستيابی به شوراھاﯾی که ارکان حکومت آتی باشد و اھداف کل جامعه انسانی را پوشش دھد اقدام نموده و بسياری از رسوبات
جامعه کھن از جمله رفع تبعيض ھای جنسيتی بر عليه زنان و حذف نظام مرد ساالر ؛ حذف کليه تبعيض ھای قومی ؛ ملی و مذھبی ؛ حذف منافع
فردگراﯾی بنفع منافع کل طبقه و جامعه و پاﯾه رﯾزی نظری و اندﯾشه ﯾک جامعه انسان محور که فارغ از ھر گونه تبعيض و استثمار باشد می باﯾست در
ضمن مبارزات صنفی و تدارک برای برقراری شوراھای سراسری کارگران شکل گيرد ؛ و بين مطالبات کوتاه و بلند مدت رابطه ای تنگاتنگ و ارگانيک برقرار
شود ؛ تا کارگران آمادگی اﯾفای نقش تارﯾخی خود را کسب نماﯾند» .
بنظر ما کامال ً مشخص است که کداميک از اﯾن راه ھا طبقه کارگر را به در جھت انقالب و اﯾفایِ نقش تارﯾخی خود قرار می دھد .راه اول ،راه انحراف
مطالبات و مبارزات کارگری بر ضد خود است ،در صورتيکه راه دوم  ،راھی است که مطالبات و مبارزات کارگری را در جھت رسيدن به منافع و اھداف طبقه
کارگر سوق می دھد.
ﯾاداشت ھا:
 .١نامه مارکس به شواﯾتزر در تارﯾخ  ١٣فورﯾه ١٨۶۵
 .٢البته در اﯾن دﯾدگاه نيز می توان افراط کرد .ھمانطور که برخی از رفقای انترناسيوناليست ما بدان راه رفته اند .آنھا توده ی کارگری و کارگرانی که
مستقيماً وابسته به گروه ھایِ بورژوازی بوده و به بخشی از ھرم ساختاری آن تبدﯾل گشته اند را ھمسان می پندارند .مثال ً کارگران عضو ﯾک اتحادﯾه
کارگری را که سازمانی بورژوازی است ،با کارگردانان و مسئوالن حرفه ای اتحادﯾه گرا ﯾکسان تصور می کنند .و توده ھای عضو اتحادﯾه را که برای
استخدام ناچار به عضوﯾت در آنھا شده اند ،تنھا به علت عضوﯾت در آن از دست رفته شمارده و اعضای آن را حتی الﯾق کار تبليغاتی در ميانشان نمی
پندارند .اﯾن دﯾگر زﯾاده روی است .مسلماً ،تا ھنگاميکه افکار انقالبی در ميان کارگران توسعه نيافته و در نھادھای انقالبی متشکل نشده باشند،
اﯾشان برای مبارزات خود به نھادھای تارﯾخاً موجود می گراﯾند .ھر چند که بارھا اﯾنگونه نھادھا عدم تأثير خود را در پيشبرد اﯾن مبارزات نشان داده اند و
"نماﯾندگان" اﯾشان بارھا به نفع بورژوازی عمل کرده اند ،اما کارگران تا زمانيکه نھادھای انقالبی شکل نگيرند برای اﯾنکه در کنار ﯾکدﯾگر بتوانند متحداً
مبارزه کنند ناچار به چنان سازمان ھاﯾی رجوع خواھند کرد.
 . ٣نامه مارکس به شواﯾتزر در تارﯾخ  ١٣فورﯾه Just as the bourgeois party in Prussia discredited itself and brought about its present : ١٨۶۵
wretched situation by seriously believing that with the “New Era” the government had fallen into its lap by the grace of the Prince Regent,
so the workers’ party will discredit itself even more if it imagines that the Bismarck era or any other Prussian era will make the golden
apples just drop into its mouth, by grace of the king. It is beyond all questions that Lassalle’s ill-starred illusion that a Prussian
government might intervene with socialist measures will be crowned with disappointment. The logic of circumstances will tell. But the
honour of the workers’ party requires that it reject such illusions, even before their hollowness is punctured by experience. The working
class is revolutionary or it is nothing.
 .۴آنتوان پانه کوک ،سوسياليسم و طبقه١٩١١ ،
١٣۵٣ .۵تا ١٣۵٧
 .۶سندﯾکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ،سندﯾکای کارگران کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه ،اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران و انجمن
صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

 .٧نامه سه تشکل کارگری به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ،ساﯾت ھمبستگی ملی?http://www.hambastegimeli.com/index.php
option=com_content&view=article&id=2547:2010-02-14-15-03-31&catid=6:2009-09-22-08-58-19&Itemid=26
 .٨اتحاد برای اﯾجاد شوراھای سراسری کارگران
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
تجمع رانندگان شرکت واحد مقابل سازمان تامين اجتماعی
بهدنبال ادامه توقف اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زﯾان آور درشرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ،صبح امروز)شنبه( گروھی از اعضای
شوراھای اسالمی کار اﯾن شرکت درمقابل اداره کل تامين اجتماعی شرق تھران تجمعکردند.
بهگزارش خبرنگاراﯾلنا ،اﯾن تجمع چند ساعته در حالی برگزار شد که پيش از اﯾن سازمان تامين اجتماعی به استناد آﯾيننامه جدﯾد بازنشستگی مشاغل
سخت و زﯾان آور از بازنشستگی پيش از موعد کارگران و رانندگان شرکت واحد جلوگيری کرده بود.
مھدوی خواه از اعضای شورای اسالمی کار دھگانه شرکت واحد که در تجمع امروز حضور داشت به خبرنگار اﯾلناگفت :از مردادماه گذشته تاکنون سازمان
تامين اجتماعی به استناد اﯾنکه شرکت واحد ﯾک سازمان دولتی است با بازنشسته شدن حداقل  ۵٠٠کارگر و راننده شاغل در مشاغل سخت وزﯾان آور
مخالفت کرده است.
وی افزود:از آنجا که براساس آﯾيننامه جدﯾد شاغالن موسسات دولتی مشمول استفاده از مزاﯾای مشاغل سخت و زﯾان آور نيستند سازمان تامين
اجتماعی با بازنشستگی کارگران شرکت واحد مخالفت میکند.
اﯾن درحالی است که در جرﯾان تجمع امروز کارگران شرکت واحد تاکيد کردند که شرکت واحد به طور مستقيم زﯾر نظر شورای شھرتھران اداره میشود و
ماھيت دولتی ندارد.
در ھمين رابطه علی اکبر عيوضی ،از اعضای شورای اسالمی شرکت واحد به اﯾلنا گفت :دولت تنھا در  ۴٩درصد از سھام شرکت واحد سھم دارد ۵١
درصد باقيمانده متعلق به مردم بوده و اختيار اداره آن با شورای اسالمی شھر تھران است.
وی با بيان اﯾنکه تا بيش از اﯾن کارکنان شرکت واحد به راحتی از مزاﯾای قانون مشاغل سخت و زﯾان آور استفاده ميکردند،گفت :شرکت واحد بيش از ١۴
ھزار راننده و کارگر دارد که بخش قابل توجھی از آنھا در محيطھای سخت زﯾان آور مشغول به کار ھستند.
وی با بيان اﯾنکه برای اثبات حقانيت کارگران شرکت واحد تاکنون چندﯾن بار بيان شرکت واحد با سازمان تامين اجتماعی جلسات مذاکره و گفت وگو
برگزار شده است گفت :کارگران شرکت واحد به دليل انجام کار سخت و طاقت فرسا حق خود میدانند که ھمچنان ازمزاﯾای بازنشستگی سخت وزﯾان
آور بھره مند شوند.
به گفته عيوضی در ھمين رابطه شرکت واحد از شورای اسالمی شھر تھران در رابطه با غير دولتی بدون خود استخدام کرده است که جواب آن به زودی
به سازمان تامين اجتماعی ارائه خواھد شد.
وی تصرﯾح کرد :چنانچه تا پاﯾان ھفته جاری موضوع بازنشستگی مشاغل سخت وزﯾان آوررانندگان شرکت واحد از سوی مدﯾران ارشد سازمان تامين
اجتماعی حل وفصل نشود شواری اسالمی کار دﯾگردليلی برای آرام نگهداشتن کارگران نمیبيند.
در ھمين رابطه مھربانی از روابط عمومی اداره کل تامين اجتماعی شرق تھران به اﯾلنا گفت :مشکل کارگران شرکت واحد به آﯾيننامه ابالغ شده در
ھيات دولت باز میگردد.
وی افزود :ھر چند تا پيش از اﯾن کارکنان شرکت واحد به راحتی میتوانستند از مزاﯾای بازنشستگی سخت و زﯾان آور استفاده کنند اما از زمان ابالغ
آﯾيننامه جدﯾد تنھا کارگران مشاغل در موسسات خصوصی و غير دولتی میتوانند از اﯾن مزاﯾا استفاده کنند.
به گفته مھربانی براساس آﯾيننامه جدﯾد درشرکتھاﯾی که بيش از  ۵٠درصد سھام آن به دولت تعلق دارد قانون مشاغل سخت وزﯾان آور اجرا نخواھد
شد.
وی افزود:با ھمکاری مسووالن ارشد سازمان تامين اجتماعی ،شھرداری و شرکت واحد اﯾن مساله قابل حل است.
بنا براﯾن گزارش در چند ماه اخير شدت معضالت سازمان تامين اجتماعی افزاﯾش ﯾافتهاست به گونه ای که عدم حل مساﯾل کالن مربوط به اﯾن سازمان
از سوی دولت و مجلس باعث شدهاست که بيشتر وقت و انرژی سازمان تامين اجتماعی صرف اﯾن امور شود به گونهای که امروز شاھد تجمعات
کارگری ھستم.حال معلوم نيست که ادامه روند موجود چه آﯾندهای را برای سازمان و کارگران رقم خواھد زد.
تجمع اعتراضي كارگران كارخانه ريسندگي و بافندگي كاشان
خبرنگار آژانس ايران خبر :كارگران كارخانه ريسندگي و بافندگي كاشان از ساعت  ١٠٣٠صبح شنبه اول اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق
شان به مدت يك سال مقابل فرمانداري تجمع كرده اند .
ھفته گذشته نيز اين تجمع وجود داشته است  ,عدم پرداخت حقوق به كارگران يكي از مشكالت جدي اين كارگران است وآنھا مجبورند فشارھاي زيادي
را متحمل شوند  ,اين موضوع بقدري جدي است كه در نماز جمعه ٣٠بھمن كاشان توسط امام جمعه  ,اين موضوع طرح شده است .
تھدﯾد به پرونده سازی برای ﯾکی از فعاالن صنفی معلمان در سنندج
آژانس خبری موکرﯾان :درپی انتقال دانش آموزان دختر مدرسه راھنماﯾی مرﯾم و راه دانش بدون اطالع و اجازه والدﯾن آنھا به خارج از مدرسه  ،خانواده
ھای دانش آموزان ضمن نگرانی  ،نارضاﯾتی و اعتراضشان را به اﯾن عمل مدﯾر مدرسه  ،درجلسه انجمن اوليا ابراز داشتند.
مدﯾر مدرسه در پاسخ به اعتراض والدﯾن عنوان می کند که انتقال دانش آموزان به دستور اداره صورت گرفته است .
گفته می شود ھنگاميکه والدﯾن دانش آموزان به مدﯾر اداره آموزش و پرورش ناحيه ﯾک سنندج به خاطر انتقال فرزندانشان بدون اطالع آنھا اعتراض می
کنند ،اﯾشان به جای توجيه والدﯾن و ﯾا عذر خواھی از آنھا  ،ﯾکی از پدران نگران به نام رامين زند نيا را که اتفاقاً از فعالين انجمن صنفی معلمان
کردستان نيز می باشد  ،تھدﯾد به پرونده سازی نموده است .
بيش از ﯾکھزار و  ۵٠٠کارگر بيکار شدند
بيش از ﯾکھزار و  ۵٠٠نفر از کارکنان کارخانهھای عضو سندﯾکای صنعت برق اﯾران به دليل تعطيلی واحد توليدی از کار بيکار شدهاند.
به گزارش خبرگزاری اﯾلنا ،محمد پارسا ،رﯾيس ھيات مدﯾره سندﯾکای توليدکنندگان تجھيزات برقی ضمن اعالم مطلب فوق افزود :سه کارخانه به دليل
بحران مالی تاکنون تعطيل شدهاند و با تعطيلی اﯾن واحدھا حدود  ١۵٠٠تا  ٢٠٠٠نفر کارگر از کار بيکار شدهاند.
او افزود :بقيه کارخانهھای ما ھم در سالھای اخير سياست انقباضی پيش گرفتهاند و کارگرانشان را تعدﯾل کردهاند.
او گفت :ﯾکی از اﯾن کارخانهھا ،کارخانه آونگان اراک بوده است که چون نامش رسانهای شده میتوانم اسمش را ببرم اما اسم دو کارخانه دﯾگر ار به
دليل اﯾن که از صاحبانش اجازه ندارم نمیتوانم اعالم کنم.
او با اشاره به اﯾن که به دليل بحران مالی کارخانهھا در اﯾن بخش با حدود  ٢٠تا ٣٠درصد ظرفيت کار میکنند توضيح داد :اﯾن وضعيت در آﯾنده میتواند
صنعت برق را با مشکالتی مواجه کند .از ﯾک سو در حال از دست دادن بازارھای خارجیمان ھستيم و از سوی دﯾگر به دليل اﯾن که تعرفهھا پاﯾين است
بازار داخلیمان را نيز در اختيار کشورھای دﯾگر قرار دادهاﯾم.
پارسا در پاسخ به اﯾن سئوال که با توجه به اعالم آمادگی وزارت نيرو برای پرداخت بخشی از بدھیھای اﯾن وزارتخانه آﯾا مشکل حل خواھد شد ،گفت:
ما میخواھيم با درﯾافت اﯾن پول بتوانيم حقوق و عيدی کارگرانمان را شب عيد پرداخت کنيم .میدانيم که مسئوالن وزارتخانه ھمه تالششان را برای
پرداخت بدھیھا به کار گرفتهاند اما واقعا پاسخگوی اﯾن ھمه بحران کيست .آﯾا میشود خسارتھای ناشی از اﯾن وضعيت را جبران کرد .ما سالھا بروز
اﯾن مشکل را پيشبينی میکردﯾم.
او در توضيح اﯾن مطلب افزود :باﯾد دقت کرد که وقتی وزارت نيرو ﯾا ھر وزارتخانه دﯾگری نمیتواند پول ما را بدھد مشکل ھمان زمان بروز نمیکند و
فاصلهای دو تا سه سال طول میکشد تا بحران خود را نشان دھد .کما اﯾن که نباﯾد تصور کرد به دليل کار کردن کارخانهھا با ظرفيت پاﯾين ما سرﯾع با
بحران خاموشی روبرو میشوﯾم بلکه باﯾد توجه داشت که ﯾک فاصله زمانی دو تا سه سال طی میشود تا بحران خاموشی خود را نشان دھد.
او گفت :البته به دليل وضعيت اقتصادی ھمه کارخانهھا با تمام ظرفيت کار نمیکنند و صناﯾع ما با کمتر از ظرفيت اسمیشان توليد میکنند .باﯾد بگوﯾم
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که اگر کارخانهھا و صناﯾع با ھمه توان خود کار میکردند ما حتما ھمين حاال ھم با بحران خاموشی روبرو میشدﯾم اما در حال حاضر به دليل وضعيت
اقتصادی بحران خاموشی خود را نشان نمیدھد.
او حجم مطالبات از وزارت نيرو را  ۵ھزار ميليارد تومان اعالم کرد و گفت :ما مدعی ھستيم وزارت نيرو باﯾد ھزار ميليارد تومان خسارت نيز به ما بپردازد اما
تا به حال آنھا چنين مطلبی را قبول نکردهاند .حرف ما اﯾن است که وقتی بانکھا از ما جرﯾمه میگيرند چرا دولت نباﯾد جرﯾمه دﯾرکرد خود را به ما
بپردازد؟
کارگران الستيك البرز در آستانه عيد به دليل عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به تجمع زدند
خبرنگار آژانس ايران خبر :به دنبال عدم پرداخت حقوق کارگران الستيک البرز و اعتراضات به مديريت به اصطالح دولتي و به مديريت ھاشمي و بس زدن
شرفي صاحب اصلي و قبلي اين شرکت و ملغي شدن شوراي کارگري که بي ثباتي و ھرج و مرج بين کارگران را به دنبال داشته است ،مجددا کارگران
در استانه عيد و با جيب خالي به دليل عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به تجمع زدند .
روز گذشته چھارشنبه  ٢٨بھمن حدود ١٠٠نفر از کارگران در پشت حصارھاي سمت جاده ساوه تجمع اعتراضي برگزار كردند و نگران عدم پرداخت
حقوقشان و عيدي و غيره بودند و با توجه به اينکه مدتي است از ھاشمي مدير عامل دولتي خبري نيست اين مساله موجب نگراني کارگران شده
است.كارگران در نظر دارند كه ھمه با ھم تنگاتنگ و متحد شده تا قبل از عيد مزايايشان را بگيرند و كارگران تا ساعت  ١٩٠٠در محل ماندند و بعد از ترك
كليه كاركنان و… محل را ترك كردند .
فعال کارگری خسرو بوکانی توسط مامورﯾن اداره اطالعات دستگير شد
امروز سه شنبه ٢٧/١١/١٣٨٨در حدود ساعت شانزده فعال کارگری خسرو بوکانی در منزل شخصی خوﯾش در شھر نقده بازداشت شد .
قابل ذکر ميباشد که نامبرده عضو کميته ھماھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری ميباشد .
ما اعضای شورای زنان ضمن محکوم کردن دستگيری آقای خسرو بوکانی خواھان آزادی تمام کارگران و فعالين کارگری در بند ھستيم.
بحران در کارخانهھای ذوبآھن بدليل وارادت آھن از چين
نماﯾنده فالورجان با اعالم اﯾنکه در حال حاضر دستمزد کارگران تاسف آوراستگفت :اگرچه می پذﯾرﯾم  ٢۶٣ھزار تومان ھرگز نمیتواند ﯾک زندگی متوسط
رو به پاﯾين را تامين کند اما اﯾن واقعيت تاسف آور نيز وجود دارد که کارفرماﯾان توان پرداخت دستمزد باال بهکارگران را ندارند.
سيد ناصرموسوی الرگانی درگفتوگو با اﯾلنا بااعالم اﯾنکه حداقل دستمزدکارگرانکه ﯾک زندگی آبرومندانه را اداره کند باالی  ۴٠٠ھزار تومان است،گفت:
شکلی نيست که ﯾک دستمزد عادالنه باﯾد به اندازهای باشد که شراﯾط موجود اقتصادی کشور را تامين کندو دستمزد فعلی کارگران ھرگز چنين نيست.
وی بااعالم اﯾنکه در شراﯾط فعلی بسياری از کار خانجات بين ﯾک ماه تا ﯾک سال دستمزدکارگران را پرداخت نکرده اند گفت :تصور کنيد که حقوق کارگری
 ٢۶٣ھزار تومان ﯾعنی ﯾک سوم خط فقر باشد و  ۵ماه ھم درﯾافت نکند ،ببينيد خانواده اﯾن کارگر بخت برگشته در چه شراﯾطی به سر میبرد.
موسوی الرگانی از بحران اقتصادی در واحدھای صنعتی و توليدیکشورخبر داد وگفت :درشراﯾطی که درھای اقتصاد کشور به روی کاالھای خارجی به
وﯾژه از نوع بیکيفيت چينی باز باشد توقع دارﯾد ﯾک کارفرما بتواند از عھده مخارج توليد و کارگاه از جمله افزاﯾش دستمزد کارگران برآﯾد.
وی از بحران در کارخانجات ذوبآھن کشور خبر داد و گفت :اکنون بسياری از کارخانجات ذوبآھن ،انواع محصوالت آھنی را در حجم باال توليد و انبار
کردهاند اما بازار فروشی نيست.
نماﯾنده فالورجان افزود :با مسووالن کارخانجات توليد آھن مذاکراتی داشتهاﯾم و اﯾن کارخانجات آھن انبار شده را که براﯾشان کيلوﯾی  ٧٢٠تومان تمام
شده حاضر ھستند  ۵٢٠تومان بفروشند اما خرﯾداری وجود ندارد.
موسوی الرگانی با اعالم اﯾنکه در حال حاضرآھن بسياری از چين وارد شده که در بنادر خليج فارس انبار شده است،گفت :اﯾن آھن به قيمت ھر کيلو
 ۴٢٠تومان عرضه میشودکه به نظر من دستھاﯾی درکار است تا با واردات بیروﯾه صنعت و اشتغال کشور را به نابودی بکشاند.
افزاﯾش خط فقر به ﯾک ميليون تومان
عباس وطن پرور از افزاﯾش خط فقر به ﯾک ميليون تومان در سال آﯾنده خبر داد و گفت :افزاﯾش  ۴٠ھزار ميليارد تومانی رقم بودجه به دليل اجرای طرح
ھدفمندکردن ﯾارانه ھا ،خط فقر را به بيش از ﯾک ميليون تومان و نرخ تورم را نيز به بيش از  ۴٠درصد خواھد رساند.
نماﯾنده سابق کارفرماﯾان در سازمان جھانی کار اظھار داشت :از سوﯾی برنامه حذف صفرھای پول ملی افزاﯾش ميزان واردات و در نتيجه باالرفتن مجدد
نرخ بيکاری را در پی خواھد داشت.
وی با ذکر اﯾن نکته که  ٢٠ھزار ميليارد تومان سھم مردم از  ۴٠ھزار ميليارد تومان ) براساس پيش بينی بودجه سال آنيده( حداقل  ١٢درصد نرخ تورم را
افزاﯾش خواھد داد ،افزود :دولت در نظر دارد  ١٢ھزار ميليارد تومان از  ٢٠ھزار ميليارد تومان دوم ) معادل  ٣٠درصد  ۴٠ھزار ميليارد تومان( را به صناﯾع
بدھد که به نوعی تزرﯾق پول خواھد بود .به واسطه  ٨ھزار ميليارد تومان ) معادل  ٢٠درصد از  ۴٠ھزار ميليارد تومان( را که خود دولت ھزﯾنه خواھد کرد،
پول پرقدرت را در بازار افزاﯾش می دھد.
اﯾن مقام کارفرماﯾی با ذکر اﯾنکه پول پرقدرت افزاﯾش نرخ تورم را در پی خواھد داشت ،گفت :در اﯾن رابطه دولت موظف است روشھاﯾی را اتخاذ کند تا با
رﯾزش مشاغل مواجه نشوﯾم.
وطن پرور در پاﯾان سخنانش ﯾادآور شد :افزاﯾش نرخ بيکاری و تورم تبعات اجتماعی به ھمراه خواھد داشت.
پيش از اﯾن ،برخی اعضای کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران با اعالم اﯾنکه خط فقر  ٩٠٠ھزار تومان است ،گفته بودند :بر ھمين اساس،
دستمزد کمتر از  ۵٠٠ھزار تومان در سال آﯾنده معيشت خانوار کارگری  ۴نفره و بيش از آن را به مخاطره میاندازد.
خطر بيکاری  ٩٠٠ھزار کارگر در اﯾران
رئيس ھيات مدﯾره سندﯾکای صنعت برق ھشدار داد که  ٩٠٠ھزار کارگر اﯾن صنعت در آستانه بيکاری قرار دارند.
محمد پارسا امروز دوشنبه به خبرگزاری اﯾلنا گفت که در حال حاضر ،فعاليت بسياری از توليدکنندگان در صنعت برق متوقف شده است و برخی دﯾگر از
توليدکنندگان نيز با بخش اندکی از ظرفيت خود کار میکنند.
آقای پارسا مھمترﯾن علت رکود در صنعت برق را «بدھیھای دولت »به توليدکنندگان اﯾن صنعت عنوان کرده و ھشدار داد که در صورت ادامه اﯾن روند،
بيش از  ٩٠٠ھزار نفر بيکار خواھند شد.
»خرﯾدار  ٩٩درصد از توليدات ما دولت است .وزارت نفت و نيرو عمدهترﯾن مشترﯾان ما ھستند ،اما وقتی کاال را میخرند و پول نمیدھند ،تعادل ما بر ھم
میخورد«
وی افزود که تاخير دولت در پرداخت مطالبات توليدکنندگان ،موجب تاخير در بازپرداخت اقساط وام و افزاﯾش بدھیھای بانکی در اﯾن صنعت شده است.
رئيس ھيات مدﯾره سندﯾکای صنعت برق ،ميزان بدھی دولت به توليدکنندگان در اﯾن صنعت را پنج ھزار ميليارد تومان اعالم کرده است.
ميزان بدھی توليدکنندگان صنعت برق به بانکھا نيز بر اساس اعالم پارسا ،بيش از پنج ھزار ميليارد تومان اعالم شده است.
وی افزوده که «خرﯾدار  ٩٩درصد از توليدات ما دولت است .وزارت نفت و نيرو عمدهترﯾن مشترﯾان ما ھستند ،اما وقتی کاال را میخرند و پول نمیدھند،
تعادل ما بر ھم میخورد».
رئيس ھيات مدﯾره سندﯾکای صنعت برق ھشدار داد که اگر مشکالت صنعت برق به زودی حل و فصل نشود ،اﯾران دچار بحران خاموشی خواھد شد
پارسا ھمچنين اظھار داشت« :اگر وضعيت به ھمين منوال ادامه ﯾابد ،نمیتوانيم از پس تعھداتمان برآﯾيم و بازارھای خارجی را نيز از دست میدھيم».
وی در عين حال ھشدار داد که اگر مشکالت صنعت برق به زودی حل و فصل نشود ،اﯾران دچار بحران خاموشی خواھد شد.
پيشتر نماﯾندگان مجلس شورای اسالمی به نقل از مقامھای وزارت نيرو ،از کسری شش ھزار ميليارد تومانی اﯾن وزارتخانه خبر داده بودند.
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مقامھای وزارت نيرو تائيد کردهاند که پنج ھزار ميليارد تومان به توليدکنندگان در اﯾن صنعت بدھکار ھستند.
اجرای حکم و بازداشت محمد اشرفی ،فعال کارگری
محمد اشرفی فعال کارگری شب گذشته برای اجرای حکم در منزلش بازداشت شد.
ﯾک فعال کارگری شب گذشته مورخ  ٢٠بھمن ماه جھت اجرای حکم در منزل خود دستگير شد.
به گزارش ھرانا ،نيروھای امنيتی شب گذشته مورخ  ٢٠بھمن ماه با مراجعه به منزل محمد اشرفی از فعاالن کارگری و عضو كميته پيگيري براي ايجاد
تشكلھاي آزاد كارگری جھت اجراﯾی کردن حکم ﯾکسال زندان وی ،اقدام به بازداشت اﯾشان و انتقال نامبرده به نقطه ای نامعلوم کردند.
الزم به ذکر است محمد اشرفی پيش تر در پی مراسم بزرگداشت روز جھانی کارگر بازداشت شده بود و پيش تر بابت اﯾن اتھام به تحمل ﯾکسال حبس
تعزﯾری از سوی دادگاه انقالب شھر تھران محکوم شده بود.
آزادی چھار تن از رھبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه
قربان عليپور ،محمد حيدری ،فريدون نيکوفرد و جليل احمدی حدود چھار ماه پيش به اتھامات امنيتی بازداشت و به زندان دزفول منتقل شده بودند.
به گزارش فدراسيون جھانی کارگران صنايع کشاورزی ،مواد غذايی و رستوران) آی يو اف( ،قربان عليپور و محمد حيدری ،پس از گذراندن بخش بزرگی از
دوره محکوميت خود و فريدون نيکوفرد و جليل احمدی به دليل نداشتن پرونده کيفری به طور مشروط آزاد شده اند.
بر اساس احکام دادگاه تجديد نظر استان خوزستان ،آقايان نيکوفرد ،عليپور و احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی ،و آقای
حيدری به چھار ماه حبس تعزيری و ھشت ماه حبس تعليقی محکوم شده بودند.
فدراسيون جھانی کارگران صنايع کشاورزی ،مواد غذايی و رستوران ھمچنين از ادامه بازداشت علی نجاتی ،رھبر سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت
تپه انتقاد کرد و خواستار آزادی او شد.
آقای نجاتی که در پاييز سال جاری بازداشت شد ،به دو سال زندان محکوم شده است.
اعتصاب سراسر ﯾونان را فراگرفت
ھزاران نفر از کارکنان دولت در ﯾونان در اعتراض به افزاﯾش نيافتن دستمزدھا و اقدامات صرفهجوﯾانه دولت دست به اعتصاب زدند.
اﯾن اعتصاب در پی فراخوان سندﯾکای کارکنان دولت در سراسر اﯾن کشور برگزار شده است.
ﯾونان با کسری بودجه ھنگفت ) ١٣درصدی( و بدھیھای کالن خارجی ) ٣٠٠ميليارد ﯾورو( روبرو است و دولتمردان آن تالش میکنند مانع از سقوط اﯾن
کشور شوند.
تعليق موقت پرداخت حقوق کارمندان دولت و افزﯾش ماليات بر مواد سوختی ،افزاﯾش سن بازنشستگی ،افزاﯾش نيافتن حقوق کارمندان دولتی و
استخدام نکردن کارمندان جدﯾد از جمله سياستھای دولت برای نجات کشور اعالم شده است.
دولت ﯾونان ،پيشتر ،افزاﯾش ماليات بر درآمد گروهھای با درآمد باال و شرکتھای بازرگانی برونمرزی و کاھش  ١۵درصدی بودجه بخش دولتی را به
عنوان مرحله اول طرح خود اعمال کرده بود.
در اﯾن اعتصاب امروز )چھارشنبه( در ﯾونان ،کارکنان وزارتخانهھا ،ادارات ماليات ،مراکز پليس ،شھرداریھا ،معلمان ،کارکنان فرودگاه و راه آھن آتن نيز
شرکت دارند.
در بيمارستانھا نيز شمار اندکی از تيمھای پزشکی مشغول فعاليت ھستند و تنھا به مداوای بيماران اورژانسی میپردازند.
کارکنان بخش خصوصی نيز اعالم کردهاند در روزھای آﯾنده اعتصاب خواھند کرد.
اتحادﯾه اروپا قراراست برای کمک به بحران اقتصادی جدی ﯾونان ،فردا پنجشنبه در بروکسل در نشستی فوقالعاده تدابيری اتخاذ کند.
تضعيف ﯾورو به عنوان پول واحد اروپا و سراﯾت مشکالت ﯾونان به ھمساﯾگان اﯾن کشور از جمله نگرانیھای اعضای اتحادﯾه اروپاست.
كارگران معترض تونل توحيد در تھران را بستند
جمعي از كارگران تونل توحيد به دليل عدم پرداخت حقوق معوق خود در حالي كه برخي از آنھا لباس كار پوشيده بودند به نشانه اعتراض در برابر
وروديھاي اين تونل خوابيده و از عبور و مرور خودروھا جلـوگيري كردند.اين اقدام آنھا تا قبل از آمدن پليس راھنمايي و رانندگي ،سبب شده بود تا نزديك
به نيم ساعت ،خودروھا در ورودي و داخل تونل محبوس شوند .اين مسئله سبب شد تا برخي از مسافران اين خودروھا با پاي پياده از تونل خارج شوند.
ھمچنين برخي از شھروندان با تلفن ھمراه خود براي گرفتن عكس و فيلم از اين تجمع روانه تونل شدند كه اين امر نيز بر شدت ترافيك افزود.
کارگران آونگان و واگن پارس زﯾر چکمه ھای قدرت
خبرنامه دانشگاه آزاد اراک :چھارشنبه ھفته گذشته صد ھا نفر از کارگران شرکت آونگان در مقابل محل دادگستری شھر اراک تجمع کرده بودند و راھی
مرکز شھر بودند تا در مقابل استانداری نيز تجمع کنند که نيروی انتظامی پس از درگيری با اﯾن کارگران که روی پالکاردی نوشته بودند ما فقط حقوقمان را
ميخــــــــواھيم وحــــــــشيانه آنھــــــــا را مــــــــضروب و  ١٢تــــــــن را نــــــــيز تحوﯾــــــــل نيروھــــــــای وزارت اطالعــــــــات داد.
اﯾـن کـارگران در مقابــل نــيروی انتظــامی کــه بــا بــاتوم ،زره و گــاز اشــک آور بــه آنھـا حملـه ور شــده بــود تنھــا شــعار خجالــت خجالــت سـر دادنــد.
کارگران آونگان شھر اراک بيش از  ٨ماه ھست حقوق خود را درﯾافت نکرده اند و اﯾن کارخانه که بنا بر دستور رھبر جمھوری اسالمی مبنی بـر اجراﯾـی
شــدن اصــل  ٤٤قــانون اساســی بــه ﯾکــی از آقــازاده ھــا فروختــه شــده اســت در حــال حاضــر بــدون مــواد اوليــه ھيــچ توليــدی نــدارد.
ﯾکی از کارگران با چشمانی اشکبار می گفت من مستاجرم فرزندم در دانشگاه آزاد درس می خواند ،دﯾگری ميگفت از گرسـنگی و بـی پولـی خـسته
شده ام ،ﯾکی ميگفت مگر ما چه ميخواھيم غير از حقوقمان ﯾکی دﯾگری ميگفت اﯾـن اسـت اسـتقالل آزادی جمھـوری اسـالمی خميـنی اﯾـن را مـی
خواست؟ آب و برق مفتی که ﯾارانه ای شده و حقوق ما ھم می رود در حساب بسيج و سپاه خداﯾا اﯾن حکومت ظلم را رﯾشه کن کن ،ﯾکی ھم فرﯾـاد
مـــــــيزد کـــــــسی صـــــــدای فرﯾـــــــاد مـــــــا را نمـــــــی شـــــــنود فرﯾـــــــاد مـــــــا را بـــــــه گـــــــوش دنيـــــــا برســـــــانيد
گفته ميشود مالک اﯾن شرکت که جعفری نام دارد تنھا  ٣٨سال سن دارد و مبلغ  ١٤٨ميليارد تومان ھم در حساب بانکی اش ذخيره کرده است .کارگران
مضروب آونگان در مقابل اﯾن سوال که چرا برای اعتراض به تھران نمی روند اعالم کردند وزارت اطالعات چند تن از افرادی را که قصد سـفر بـه تھـران را
داشـــــتند بازداشـــــت و اعـــــالم کـــــرده ھـــــر کـــــس بـــــرای اعـــــتراض بـــــه تھـــــران بـــــرود خـــــودش مـــــسئول جـــــانش اســـــت.
اما کارگران شرکت واگن پارس اراک ھم که به بخش خصوصی واگذار شده نيز ھفته گذشته در مقابل درب رودی اﯾن شرکت اعتصاب و خواھان پرداخت
حقــــــــوق معوقــــــــه شــــــــان شــــــــدند ٤٥٠ .کــــــــارگر اﯾــــــــن شــــــــرکت در آســــــــتانه بيکــــــــاری قــــــــرار دارنــــــــد.
آری اﯾن است حکومتی که ھيچ اعتراضی را بر نمی تابد حتی اگر برای گرفتن حق خود باشد  .در مقابل حکومتی که در مقابل شعار رای من کجاست
گلوله تحوﯾل ميدھد نباﯾد انتظاری غير از اﯾن داشت .اﯾن است حکومتی که مردم را به تظاھرات  ٢٢بھمن فرا می خواند .مردم برای چه به خيابان بياﯾند؟
برای حماﯾت از اﯾن ظلم؟ برای حماﯾت از اﯾن ھمه جناﯾت؟ خامنه ای کور خوانده ای ما به خيابان می آﯾيم اما نه برای حماﯾت از تو برای نابودی تو مـی
آﯾيم .اﯾن حکومتی است که رئيس جمھوری اش وعده آﯾنده بھتر را داده و ھر روز کارخانه ھاﯾش ورشکست می شوند ھر روز کارگران بيکار ميشوند ھر
روز بازداشت می کند ھر روز اعدام ميکند ھر روز حکم زندان صادر ميکند ھر روز موباﯾل و اﯾميل و ماھواره ھا را اختالل مواجه ميکند ،ھر روز تفتيش عقاﯾد
و نفوذ و خصوصی ترﯾن بخش ھای زندگی افراد را بيشتر ميکند و ھر روز ھمه چيز گران تر ميشود .

»ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب« ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ -ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ
maktabema@maktabema.net
تماس با ما:
http://mag.cwiran.com/
آدرس اينترنتی:
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ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﻧﺴﺎﻧﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﺗﻨﺰل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺑﻮرژواﺋﻲ!
منبع :رزمندگان شماره  ، ٢١ارگان رزمندگان آزادی طبقه کارگر
)) نگاھی به سير تکاملی ﯾک ترند اپورتونيستی!((

ما در گذشته و به مناسبات ھای گوناگون چه در زمينه مسائل برنامه ای و چه در زمينه خط مشی تاکتيکی ،نحله اپوتونيستی جدﯾدی را که پس از دھه
شصت و به مثابه سير تکاملی جرﯾان سانترﯾستی در جنبش امان پدﯾدار شده مورد نقد قرار داده اﯾم .حتی در پاره ای موارد برخی از رفقا و فعالين ساﯾر
احزاب و سازمانھا پافشاری ما بر افشای اﯾن ترند اپورتونيستی را "پر بھائی" به جرﯾانی کم اثر ونقش ارزﯾابی ميکردند .اما اکنون باﯾد سير حوادث به
ھمگان نشان داده باشد که در واقع امر افشای اﯾن اپورتونيسم در ھيئت دستجات گوناگون اش  ،افشای جرﯾانی است که با اتکا بر صفوف روشنفکران
خرده بورژوا مبادرت به سازماندھی ﯾک جرﯾان انحالل طلبی تئورﯾک در جنبش ما نموده و با تبليغات ھمه جانبه ،مبانی اوليه مبارزه کمونيستی در عرصه
برنامه و تاکتيک را مورد تجدﯾد نظر قرار داده و ميدھند .تمامی آن جرﯾان سانترﯾستی که در ھيئت حزب کادرھا-حزب کمونيست اﯾران دردھه -٦٠موجودﯾت
ﯾافت و سپس در سير تکامل قھقرائی اش به محافل و دستجات اوليه تشکيل دھنده اش تجزﯾه گردﯾد چيزی به جز تکامل جناح سانترﯾستی جنبش چپ
به ﯾک ترند اپورتونيستی نبود .رزمندگان از ھمان دھه  ٦٠افشای تئوری بافی ھای اﯾن جرﯾان را به مثابه شرطی جھت غلبه بر انحالل طلبی تئورﯾک و
تفوق بر سير قھقرائی جنبش دنبال نمود .کتاب "نقد برنامه سھند-کومله" که در ھمانزمان برشته تحرﯾر در آمد ﯾکی از انتشارات اوليه ما است که ضمن
اﯾنکه به تشرﯾح و تبيين مبانی برنامه ای ما ميپردازد ،حاوی نقد ھمين جرﯾان سانترﯾستی در بدو تشکيل آن است .نبرد بر عليه اﯾن جرﯾان اپورتونيستی
جدﯾد و به عقب راندن تھاجم تئورﯾک روشنفکران خرد بورژوا به دستاوردھای بين المللی پرولتارﯾا و مدافعه از مبانی بين المللی لنينيسم انقالبی
نماﯾشگر مسيری است که ما از طرﯾق آن بسوی متحد کردن کمونيستھای انقالبی گام مينھيم .ھر مسير دﯾگری که محصول نبرد با اپورتونيست نباشد
و تدارک برپائی ھر تشکل دﯾگری به جز اتحاد کمونيستھای انقالبی تنھا و تنھا اﯾجاد اختالل در اتحاد پرولتارﯾای کمونيست و تشتت در تشکيل حزب
کمونيست انقالبی است .ما بدﯾن مطلب در جای دﯾگری خواھيم پرداخت ،اﯾنک به مطلب اصلی بازگردﯾم .از آنجا که غلبه بر انحالل طلبی تئورﯾک ﯾک
شرط اساسی در متحد شدن کمونيستھای انقالبی بوده و کماکان است  ،مبانی برنامه ای ما دقيقا در نبرد و نقد نظرات جرﯾانات اپورتونيستی تبيين و
تدوﯾن ﯾافت چرا که بدون نبرد بر عليه اپورتونيسم ،نبرد بر عليه بورژوازی امکان ناپذﯾر است .از ھمين رو ما در عين پرداختن به دارودسته ھای گوناگون
درون اﯾن جرﯾان ،دقيقا در پی افشای مبانی عمومی اﯾن جرﯾان در مجموع بوده اﯾم .در اﯾنجا باﯾد تصرﯾح کنيم که قصد ما از مبارزه فوق و ﯾا اساسا مبارزه
بر عليه اپورتونيسم ،جلب نمودن توجه فعالين جنبش کمونيستی -کارگری به ضرورت مبارزه متداوم بر عليه نفوذ اندﯾشه ھای بورژوائی در جنبش کارگری
به مثابه بخشی از نبرد پرولتارﯾای آگاه جھت غلبه بر پراکندگی و تفرقه در صفوف کارگران کمونيست و سازماندھی صفوف کمونيستھای انقالبی بر عليه
نظام سرماﯾه داری و مزدوران اپورتونيست آنھا است .در حقيقت باﯾد گفت که مبارزه فوق ضمن آنکه کمونيستھای انقالبی را قادر به متحد ساختن
صفوف کارگران کمونيست مينماﯾد در عين حال امکان افشای نفوذ اندﯾشه ھای بورژوائی در جنبش کارگری و تربيت سياسی طبقه کارگر را نيز فراھم
ميآورد .ما در مقابله با ترند فوق الذکر اساسا ضمن در نظر داشت مسائل فوق ھمچنين رشد و تکامل جنبش کارگری و صراحت بخشی به مبانی جنبش
کمونيست انقالبی در شراﯾط نوﯾن را نيز مد نظر داشته اﯾم .باﯾستی تاکيد کنيم که اگرچه پيشرفت در جنبش اعتراضی-انقالبی به معنای عمومی
سياست رادﯾکال بر متن رشد رادﯾکاليسم در جنبش کارگری متحقق ميشود در ھمان راستا باﯾد گفت که ضرورت وجودی پدﯾداری فرقه ھای نوﯾن
اپورتونيستی و از جمله جرﯾان فوق الذکر پای در ضرورت مقابلﮥ بورژوازی با تشدﯾد رادﯾکاليسم انقالبی در جنبش طبقه کارگر در عرصه بين المللی-ملی
دارد .در واقع اپورتونيستھا در جرﯾان مقابله بورژوازی بر عليه جنبش کارگری وظيفه سازمان دادن ﯾورش تئورﯾک-سياسی به جنبش کارگری را عھده دار
ھستند .آنان در ھر حال در جامه اپوزﯾسيون با اشاعه خرافه ھای بورژوائی در جنبش کارگری به دفاع از نظم بورژوائی حاکم اقدام مينماﯾند .جرﯾان مورد
اشاره ما از اﯾن روند عمومی ،مستثنی نميباشد .ما قصد داشتيم که نشان دھيم که اﯾن ترند نوﯾن که در لباس ماورا چپ و با ھياھو و جنجال کشفيات
نوﯾن و با شعار ظاھرا معصومانه نقد گذشته و نگرش ظاھرا انتقادی به دستاوردھای پرولتارﯾای بين المللی باالخص لنينيسم انقالبی خود را ھمچون
پرچمداران نوﯾن جنبش کارگری عرضه مينماﯾند ،چيزی به جز جرﯾان روشنفکران خرده بورژوا که با ھزار و ﯾک بند به نظم بورژوائی حاکم وابسته ميباشند و
تقال ھاﯾشان در واقع در جھت تضمين منافع حقير روشنفکرانه اشان از خوان ﯾغمای بورژوازی است ،نميباشند .بذل توجه ما به مبانی نظری بخشی از
صفوف اﯾن جرﯾان روشنفکری که به نام "حزب کمونيست کارگری" فعاليت مينماﯾد و ﯾا دارودسته ھای دﯾگر درون جرﯾان فوق از زاوﯾه ھمان مسائل
مطروحه در باال است .ﯾکی از مسائلی که مدتی قبل مورد مالحظه قرار دادﯾم و از قضا امروزه مورد توجه بسياری قرار گرفته بدون آنکه منتقدﯾن به
افشای پيوند ارگانيک نظرات نحله فوق با جرﯾان عمومی برخاسته از آن بپردازند ،مسئله آلترناتيو ميباشد.
الف( ارتقا ليبراليسم انسانگراﯾانه به شعار استراتژﯾک!
ما مدتی قبل به افشای ارتقا روند بورژوا ليبرالی انسان گراﯾانه در طرح آلترناتيو و خط مشی تاکتيکی حزب فوق پرداختيم که صد البته اکنون روند فوق به
ﯾک مانيفست تمام عيار تحول ﯾافته است .جھت پرداختن به اﯾن تحول نوﯾن باﯾستی مروری بر آنچه که تا کنون گفته اﯾم بيندازﯾم.
ما در رزمندگان شماره ١٣منتشره در دی ماه ١٣٨٦در مقاله"جمھوری سوسياليستی از راه افرﯾقای جنوبيزه" در نقد آلترناتيو و خط مشی تاکتيکی حزب
کمونيست کارگری چنين نوشتيم:
"از اﯾن مسئله بگذرﯾم چراکه در اﯾنجا مسئله مورد نظر ما امر دﯾگری است که اﯾنبار از قضا شامل آن ميشود که چگونه آقای تقوائی ميخواھد به
سوسياليسم ادعائی اش دست پيدا کند .او در انتھای مقاله فوق پس از آنکه ھمه ھستی جنبش چپ را در محدوده اتاق کارش گنجانده و جز خودش
را ،آنھم در ھيبت مجرد "ھوﯾت انسانی" ،به رسميت نشناخته ﯾکباره با ﯾک باالنس "انسانی" از قالب ﯾک رادﯾکال دو آتشه بدر آمده و چنين مينوﯾسد:
" در اﯾن کارزار نه تنھا کمونيستھا بلکه ھر نيروئی که مدعی آزادﯾخواھی است باﯾد با تمام قوا شرکت کند و خواھان آزدی بی قيد و شرط دانشجوﯾان ،و
کليه زندانيان سياسی ،شود .تعرض ھمه جانبه به جمھوری اسالمی در سطح جھانی جزء مھمی از اﯾن کارزار است .دستگيری و پرونده سازی برای
دانشجوﯾان چپ برگ سياه دﯾگری در پرونده جناﯾات اﯾن حکومت است ،باﯾد کل اﯾن پرونده را در مقابل چشم جھانيان قرار داد .باﯾد جھانيان بدانند که
جمھوری اسالمی حکومت مردم اﯾران نيست ،قاتل آنان است .حزب ما ھمواره اعالم کرده است که جمھوری اسالمی باﯾد مانند رژﯾم آپارتاﯾد نژادی
آفرﯾقای جنوبی در جھان اﯾزوله و منزوی شود .اکنون در نبرد برای آزادی دانشجوﯾان و کليه زندانيان سياسی باﯾد با تاکيد و برجستگی بيشتری اﯾن
خواست و مطالبه مردم اﯾران را در برابر جھانيان قرار داد---".ھمانجا -------او محور کار خوﯾش را بر"تعرض ھمه جانبه بر جمھوری اسالمی" البته در
"سطح جھانی" جھت "اﯾزوله و منزوی" ساختن جمھوری اسالمی مانند" :رژﯾم آپارتاﯾد نژادی آفرﯾقای جنوبی" قرار ميدھد.در واقع امر شعار "نه به
جمھوری اسالمی" در موضع پراتيکی تبدﯾل به مبارزه جھت آفرﯾقای جنوبيزه ساختن جمھوری اسالمی و شراﯾط مقابله بين المللی با آن ميشود .امری
که چگونگی سازماندھی آن در مقاله دﯾگری به قلم خليل کيوان تشرﯾح شده است.ھرکس که اندکی اخبار را دنبال کرده باشد ميداند که مسئله تجدﯾد
سازمان بورژوا امپرﯾاليستی حاکميت افرﯾقای جنوبی جدای از رقابتھای گروھبندی ھای امپرﯾاليستی شامل مقابله با نبرد کارگران و زحمتکشان و
انحراف اﯾن نبرد از راھی انقالبی بسوی رفرميسم نيز ميگردﯾد .از لھيب سوزان نبردھای انقالبی نلسون ماندالی رفرميست را بيرون کشيدند.
سازماندھندگان اﯾن راه رفرميستی ھم بورژوازی امپرﯾاليستی و مارکت زدوبند آنان شورای امنيت سازمان ملل بود.طبيعی است که وقتی آقای تقوائی
مسئله آفرﯾقای جنوبيزه کردن جمھوری اسالمی را مطرح ميکند رو بسوی ھمين "مجامع" و "نھادھای بين المللی" دارد که صد البته قادر به اعمال
تحرﯾم و منزوی ساختن و گزﯾنش آلترناتيو ھم ميباشند .اﯾن ميماند که از آقای تقوائی بپرسيم که کاندﯾد رفرميست و دقيقتر نلسون ماندالی وطنی شما
برای جاﯾگزﯾنی قدرت کيست؟ البته بدون نيازی به پاسخ از جانب او،اگر به نوشته دﯾگری که حاوی نظرات آقای تقوائی پيرامون سوسياليسم و اﯾضا
جمھوری سوسياليستی مورد نظرش ميباشد رجوع کنيم ،پاسخ خوﯾش را خواھيم ﯾافت.او در ﯾک سخنرانی در پلنوم بيست و نھم کميته مرکزی که بعداً
تحرﯾر و در ساﯾت حزبش انتشار ﯾافته چنين ميگوﯾد:
"کمونيسم کارگري ،کمونيسم نجات دھندۀ انسان است و نه فقط ناجي طبقه کارگر .اين محدود و منحصر کردن سوسياليسم و انقالب
سوسياليستي به کارگران به نظر من يک بروزکارگر زدگي چپ سنتي است----- ".ضميمه انترناسيونال  ------ ٢٢۴ظاھرا "کمونيسم نجات دھنده
انسان" به مثابه نظرﯾه نوﯾنی ارائه ميگردد و نه نشخوار خوارترﯾن تئورﯾسينھای روﯾز ﯾونيست که ھمواره از "انسان" و "انسانيت" در مقابله با
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سوسياليسم مارکسيستی سخن ميگفتند .ﯾکپای اﯾن کمونيسم بر چشم فروبستن بر کشف تارﯾخی مارکس ﯾعنی دﯾکتاتوری پرولتارﯾا به مثابه تکامل
تارﯾخی مبارزه طبقاتی ميباشد.آقای تقوائی دقيقاً از ھمين مبدا حرکت ميکند وقتی مينوﯾسد:
"ھمه مارکسيستھا ،و حتي متفکرين غير مارکسيست که در مسائل سياسي و اجتماعي عميق ميشوند و از سطح وقايع فراتر ميروند ،در اين منفق
القولند که پايﮥ اتفاقات سياسي در ھر جامعه اي و از جمله جامعه ايران مبارزۀ طبقاتي است .اين منافع طبقات است که ما اصطکاک اش را در جنبه
ھاي مختلف مي بينيم .در عرصه ھاي گوناگون و بر سر مسائل و موضوعات ،يا بقول انگليسھا "ايشيو"ھاي مختلف .اما نکته اي که کمتر شناخته شده
است ،و منصور حکمت اولين بار آنرا روشن و شفاف مطرح کرد ،اين حقيقت است که طبقات ،لخت و عور و مستقيم و بيواسطه در مقابل ھم ظاھر
نميشوند ،بلکه به حرکات و جنبش ھايي شکل ميدھند که با ھم در تقابل قرار ميگيرند .جنبش ھائي که آرمان ھا ،ايده آلھا ،و سياست ھا و استراتژي
ھاي ھر طبقه را منعکس ميکنند .جنبشھائي که سنت ھاي خودشان را دارند ،شيوه ھاي خودشان ،و افقھا و ارزشھاي خودشان را دارند .فرھنگ و
اھداف مبارزاتي خودشان را دارند .و اين نحوه مقابله و تناسب قوا در بين جنبش ھاست که در نھايت سير تحوالت اصلي جامعه و جھت حرکت آنرا
نشان مي دھد .بعبارت ديگر مبارزه طبقاتي از طريق مقابله و نبرد ميان جنبشھاي طبقاتي مختلف در جامعه بروز مييابد و جريان پيدا ميکند--- ".ھمانجا--
ما تعمدا اﯾن نقل قول طوﯾل را نقل کردﯾم تا پاﯾه اساسی تفکر آقای تقوائی پيرامون مبارزه طبقاتی را نشان دھيم.اﯾن که متفکری معتقد باشد که پاﯾهھر اتفاق سياسی "مبارزه طبقاتی" است ھنوز ھيچ نشانی از مارکسيسم را در خود ندارد .مارکسيسم آنجاست که بر اساس ماترﯾاليسم تارﯾخی بر
نتيجه تارﯾخی-جھانی اﯾن مبارزه ﯾعنی گذار به دﯾکتاتوری پرولتارﯾا اذعان نماﯾد.در حقيقت ھمين کشف دﯾکتاتوری پرولتارﯾا است که تماﯾز مارکسيسم و
ھر آکادميسينی که مبارزه طبقاتی را تاﯾيد ميکند ،به روشنی نشان ميدھد.اﯾنکه" مبارزه طبقاتی از طرﯾق مقابله و.....در جامعه بروز ميابد ".ﯾعنی
تشرﯾح مبارزه طبقاتی از موضع ﯾک "متفکر" عميق ولی نه الزاما مارکسيست .و ما در ادامه خواھيم دﯾد که حذف دﯾکتاتوری پرولتارﯾا نه تنھا از روی سھل
انگاری نبوده بلکه آقای تقوائی از مبارزه طبقاتی و استنتاج نھائی از آن درکی غير مارکسيستی ارائه ميدھد.آنچه او ميگوﯾد را با تشعشعات تئورﯾک
گورباچف و تئوری سوسياليسم انسانی اش مقاﯾسه کنيد تماﯾزی نخواھيد ﯾافت به جز ردﯾفی از شعارھا که تقوائی سعی ميکند در پس آنھا ماھيت
واقعی خوﯾش را پنھان کند.مثال ً آقای تقوائی چنين ميگوﯾد:
"جامعه اي که کمونيست کارگري ميخواھد بسازد ،بر دفاع از حرمت انسانھا بنا شده است .در جامعه سوسيا ليستي که ما مي خواھيم دست پينه
بستﮥ فرد را نگاه نميکنند تا به شورا ھا بپذيرند ش .ما اينکار را نمي کنيم .ما نمي توانيم از طبقات شروع کنيم و بعد اميدوار باشيم که در جامعه سو
سياليستي مان ،انسان آزاد شود .فرداي پيروزي ،ما فقط " انسان " را برسميت مي شناسيم و از امروز براي " ھويت انساني " مي جنگيم .انقالب
سوسياليستي ما  ،انقالب انساني است-------".ھمانجا ---------واضح و آشکار اعالم ميکند که برای سوسياليسم اش از طبقات ) منظور نتيجه مبارزه
طبقاتی است( شروع نميکند و جھت تاکيد بر غير طبقاتی بودن ساختار قدرت سوسياليستی مورد نظرش به طعنه "دست پينه بسته" را به مثابه
سمبل کارگران بکار ميبرد .کمونيسم آقای تقوائی کارگری نيست! سوسياليسم اش کارگری نيست! بدﯾن دليل ساده که او به گفته خودش از طبقات
شروع نميکند .او مدافعه کمونيسم و سوسياليسم تمام خلقی است،او سروکارش با انسان بدون موقعيت و منافع طبقاتی است ،او برای ﯾک امر
مجرد،کلی و البد مقدس به اسم "ھوﯾت انسانی" ﯾعنی ھمان که خاتمی"کرامت انسانی" اش ميخواند وارد ميدان جنگ شده و طرفدار "انقالب
انسانی" است.بعنوان رھبر کمونيست اعالم ميکند که برای جمھوری شوراھاﯾش کارگر بودن اھميت ندارد زﯾرا او فقط انسان را به رسميت
ميشناسد.واقعا تا کجا باﯾد سقوط کرد که بتوان اﯾن لفاظيھای اﯾده آليستی در مورد انسان و انسانيت کلی و مجرد را بجای درک ماترﯾاليستی از ھستی
اجتماعی بخورد خواننده داد و اسم آنرا ھم :کمونيسم کارگری نھاد.اﯾن چه حزب کمونيسم و آنھم از نوع کارگری)اﯾنھم از بقاﯾای چپ سنتی( است که
رھبر عاشق انسان اش و مبارز ميدان ھوﯾت انسانی اش ،ھستی "انسان" را امری مجرد و فاقد موقعيت و منافع طبقاتی ميداند .اﯾن چه کمونيسمی
استکه مبانی مارکسيستی پيرامون مبارزه طبقاتی و تحول تارﯾخی اﯾن مبارزه تا دﯾکتاتوری پرولتارﯾا را به کناری مينھد و از ﯾک ھوﯾت مجرد سخن
ميگوﯾد.اﯾن چه کمونيسمی استکه در بررسی تارﯾخی مبارزه طبقاتی بجای ماترﯾاليسم تارﯾخی به اﯾده آليسم عرفانی روی ميآورد .بدون تردﯾد اﯾن
کمونيسم مارکسيستی نيست! اﯾن روﯾکردی به عرفان شرقی در وحشت از انقالب قھر آميز کارگران و زحمتکشان است .اﯾن تماما بازتاب وحشت خرده
بورژواھای بورکرات در مقابله با برخاستن مجدد غول رادﯾکاليسم انقالبی در نبرد کارگران و زحمتکشان که نابودی ماشين دولتی بورژوازی را ھدف گرفته
است ،ميباشد .اﯾن وحشت بورکراتھائی استکه با ھزار و ﯾک بند به ماشين دولتی بورژوازی بين المللی و ارگانھای بين المللی اش متصل ميباشند .اﯾن
عافيت طلبی بورژوائی در مقابله با برخاستن کمونيسم انقالبی است.اﯾن کمونيسم بورژوائی است که رو به انقالب با شعارھای بظاھر الترا چپ سوگند
ميخورد و در ھمانحال رو به بورژوازی امپرﯾاليستی در عين آنکه درخواست تغيير بورژوا امپرﯾاليستی در اوضاع را مطرح ميکند و سوگند ميخورد که در
سوسياليسمی که اﯾن جرﯾان مدعای آنرا دارد نقطه مبدا حرکت "طبقه" و "منافع طبقاتی" نيست بلکه شعار آنھا "ھوﯾت انسانی" است .سوگند
ميخورد که در جمھوری سوسياليستی آنھا "انسان" به رسميت شناخته ميشود و نه طبقه و منافع طبقاتی ،سوگند ميخورد که خواھان "انقالب
انسانی" است و نه برقراری دﯾکتاتوری پرولتارﯾا و سازماندھی قھر طبقاتی بر عليه ارتجاع بورژوازی! سوگند ميخورد که خواھان حاکميت شوراھای تمام
خلقی است.در واقع امر علت نادﯾده گرفتن برپائی سازمانھای انقالبی کارگری و طرح شعار ليبرالی"مجامع عمومی" در مقابل تشکل ﯾابی انقالبی طبقه
کارگر دقيقا از ھمين درک بورژوا ليبرالی و عدم اعتقاد به قدرت پرولتارﯾای متحد در تحوالت آتی ناشی ميگردد.پس وجود آنان و حماﯾت بورژوازی
امپرﯾاليستی با طرح افرﯾقای جنوبيزه کردن اﯾران ،ميتواند منافع ھمگان را در مقابله با قھر انقالبی کارگران و زحمتکشان ،تضمين نماﯾد .اﯾن تمام آن
چيزی است که خرده بورژوای بورکرات ما در پی دستيابی بدان است ،برقراری سوسياليسم غير طبقاتی با اتکا به نھادھا و سازمانھای بين المللی
درافرﯾقای جنوبيزه ساختن جمھوری اسالمی.
)رزمندگان دی ماه  ١٣٨٦شماره (١٣
متعاقب درک فوق حضرات تئورﯾسين حزبی ميباﯾستی به مبانی پراتيکی استراتژی فوق نيز بپردازند تا بتوانند سنگ بنای اوليه "انقالب انسانی" را به ﯾک
برنامه و مانيفست تمام عيار که در بر گيرنده کرنش نھائی اشان در بارگاه بورژوازی امپرﯾاليستی باشد ارتقا دھند .اولين گام در اﯾن راه کمافی السابق
اشاعه ليبراليسم در جنبش کارگری حول فعاليتھای کارگری بر بستر مبارزات اقتصادی و فراخواندن فعالين کارگری به پراتيسيسم کور بر اساس اشاعه
تبيين "اﯾنھمانی" از سازماندھی تشکلھای کارگری بود.
ب( سياست انسانگراﯾانه در زمينه مبارزات روزمره طبقه کارگر!
کارگران آگاه باﯾستی از موضع پيکارگران بنيانگذار و سازمانده انقالب سوسياليستی به آکسيونيسم عاميانه ای فراخوانده ميشدند که پراتيک آنان را تا
حد دل نگرانی ھای منشی ترﯾدﯾون تنزل ميداد .ما خط مشی تاکتيکی حزب تقوائی را در ارتباط با استراتژی فوق الذکر در مقاله ":آقای تقواﯾی و مسئله
اﯾنھمانی تشکّل ھای کارگری!" در نشرﯾه رزمندگان شماره  ١٥به تارﯾخ فروردﯾن  ١٣٨٧مورد ارزﯾابی قرار دادﯾم و در ابتدای بررسی خوﯾش چنين
نوشتيم:
" ظاھرا مسائل پيش روی جنبش کارگری و مصاف ھائی که در زمينه تئوری و پراتيک ھر دم با شدت و حدت بيشتری صفوف کمونيست ھای انقالبی و
فعالين جنبش را به چالش ميطلبد و افق ھای نوﯾنی را به روی نبردھای کارگری ميگشاﯾد،چنان عرصه را بر تئوری پردازان جرﯾاناتی از قبيل حزب آقای
تقواﯾی تنگ کرده است که تئورﯾسين خرده بورژوای ما را وا داشته که متعاقب فلسفه انسانی اش و ﯾگانه پنداری اﯾده آليستی "ھوﯾت انسانی" اﯾنبار با
تمسک به متدلوژی متافيزﯾکی و توسل به "اﯾنھمانی" پدﯾده ھای مادی به مدافعه از ليبراليسم در تبيين اﯾن چالش نوﯾن بپردازد.
)رزمندگان شماره ، ١٥فروردﯾن ( ١٣٨٧
"
ما در آنجا مسئله فوق را چه در زمينه شکل سازمانی و چه در زمينه برنامه جھت سازمانھای کارگری با توجه به شعار انقالب انسانی و ھوﯾت انسانی
مورد مالحظه قرار دادﯾم .ما نشان دادﯾم که چگونه استراتژی جمھوری سوسياليستی ازطرﯾق افرﯾقای جنوبيزه ساختن جمھوری اسالمی و تالشھای
انساندوستانه و عرفانی آقای تقوائی به حوزه پراتيک کارگری تسری ﯾافته است و ﯾا در واقع چگونه خط مشی ليبرالی مجامع عمومی بر اساس شراﯾط
نوﯾن باز سازی شده است .ما نشان دادﯾم که متدولوژی متناسب با روﯾکرد انسانی آقای تقوائی چيزی به جز متد "اﯾنھمانی" پدﯾده ھا نميتواند باشد.
ھوﯾت مجرد انسانی را تنھا با توسل به ابزار شناخت متافيزﯾکی ميتوان تبيين نمود .در اﯾن زمينه مجددا خواننده را به نقل قولی از مقاله فوق رجوع
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ميدھيم:
"پس از آنکه مشخص ميکند که خط مشی تاکتيکی اشان در قبال جنبش کارگری "گردھماﯾی منظم در کارخانه" ميباشد نکات مھم در برپاﯾی مجمع
عمومی منظم را چنين بر ميشمارد:
"نکته مھم در تشكيل مجمع عمومي اينست که مجمع عمومي قبل از ھر چيزي تمامي کارگران را دخيل ميکند .در تصميم گيريھاي مربوط به مسائلي
که در کارخانه پيش مياﯾد،در ارتباطاتی که بری حل مسائلشان از اعتصابات گرفته حتي تا رفتن به مذاکره و حتي فکر کردن به اينکه در محيط کار و
زيستشان چطور بھم ياري کنند ،ھمه اينھا از نتايج دمستقيم برپايي مجمع عمومي است ..............مثال اينجور نيست که اول بايد رفت و اساسنامه
اش را نوشت و شرايطش را تعيين کرد و بعد ھم کارگران را قانع کرد به اينکه بايد مجمع عمومي خودشان را براي مبارزه تشکيل دھند .بلکه اين يک
تجربه شناخته شده کارگري است و کارگران در روند اعتراضات و مبارزه شان به تشکيل آن ميرسند" .
اگر کارگران بطور منظم در گردھماﯾی کارخانه شرکت کنند و به مسائل مبارزه روزمره اشان رسيدگی کنند،اﯾن ميشود تشکل کارگری و قطعا ھيچ نيازی
به اساسنامه و مسائل دﯾگر ھم نيست.پس به زعم تئورﯾسين حزبی معنای تشکل کارگری ھمان تجمع کارگری است.اصال احتياج به تبليغ ھم ندارد
چراکه کارگران "در ادامه روند" مبارزاتشان به آن نائل ميشوند .اﯾن بيان کالسيک تاکتيک-پروسه و سپردن امر تشکل کارگری از روﯾدادی به روﯾداد دﯾگر
است.اما مسئله به ھمينجا ختم نميشود و آقای تقواﯾی جھت آنکه به معترضين پاسخی داده باشد و خط مشی ليبرالی خوﯾش را الپوشانی کند به ﯾک
شگرد سازمانی متوسل ميشود و چنين اضافه ميکند:
"اين نکته را ھم بگويم که در جاھايي ممکن است که کساني که ميخواھند مجامع عمومی را برگزار کنند اﯾن جمع ھا خودشان را بصورت ﯾک نھاد شروع
کننده مجمع عمومی به کارگران معرفی کنند و اعالم موجودﯾت کنند .ميخواھم بگويم که اينطور نيست که مجمع عمومي باﯾد الزاما از پاﯾين شکل بگيرد
و تا وقتی که بطور خود بخودی کارگران دور ھم جمع نشده باشند ديگر نميشود بحثی بعنوان فعاليت منسجم و متنوعی براي تشکيل مجمع عمومي
داشت .اينجور نيست ،خيلي وقتھا ممکن است که تعداد معدودي از کارگران باشند .آنوقت ھمان جمع محدود چند نفري که خواھان تشکيل مجمع
عمومي منظم ھستند اعالم موجوديت ميکنند و به کارگران فراخوان تشکيل مجمع عمومي ميدھند و از ھمه ميخواھند که بطور منظم دور ھم جمع
شوند و مسايل مختلفشان را با ھمياري و ھمفکري چاره جويي کنند .اين فراخوان حتي ميتواند با اعالم اولين جلسه رسمي مجمع عمومي که حول
چه مسايل مشخصي ميخواھند جمع شوند ھمراه باشد .من فکر ميکنم که اين تلقي و اين درک که مجمع عمومي فقط براي دوره مبارز است و ديگر
ھيچ ،اينرا بايد اول خود فعالين کارگري عمال کنار بگذارند ".ھمانجا
تعدادی از کارگران به عنوان ھيئت موسس مجمع عمومی فراخوان ميدھند،جلسات بطور منظم شکل ميگيرد چراکه مجمع عمومی ميتواند فقط برای
دوره مبارزه ھم نباشد.جلسه و تشکيالتی است که کارگران برای رسيدگی به مسائل مبتال به زندگی روزمره اشان برپا ميکنند.نمونه اﯾن نوع فعاليت را
شھال دانشفر گوشزد ميکند که ھمانا مجمع عمومی سندﯾکای واحد! است.استناد دانشفر بسيار دقيق است و نشان ميدھد که تمام آنچه که آقای
تقوائی تحت عنوان جنبش مجمع عمومی ميگوﯾد ھمان سندﯾکا است و بس.ھر سندﯾکائی مجمع عمومی دارد ،آقای تقوائی ميگوﯾد تعداد مجامع
عمومی باﯾد بيشتر باشد.ھر سندﯾکائی ھيئت موسس ﯾا فراخوان دھنده دارد که کارگران را دعوت به جلسه جھت تشکيل سندﯾکا ميکند که مجمع
عمومی آقای تقوائی ھم ھمين را ميگوﯾد.مسئله او با سندﯾکا امکان رشد بورکراسی در سندﯾکا است و راه حل او ھم برای مقابله با بورکراسی افزاﯾش
تعداد مجامع عمومی است.در واقع آقای تقوائی ﯾکی از اساسی ترﯾن انحرافات درون جنبش کارگری را که پاﯾه رفرميسم در جنبش ماست ميخواھد با
ﯾک تغيير اساسنامه ای در کميت مجامع عمومی بر طرف نماﯾد.اساسا خط مشی تاکتيکی مجمع عمومی ھيچگونه مرزبندی روشن سياسی در قبال
سندﯾکاليسم و رفرميسم ارائه نميدھد و دقيقتر آقای تقوائی در توضيحات و تشرﯾحات خود تمامی آنچه را که تصوﯾر ميکند تماما بيان سندﯾکاليسم عرﯾان
است که تغيير نام داده و خود را تشکل مجمع عمومی ناميده است.اما آقای عزﯾز سندﯾکاليسم بيان نفوذ سياست بورژوازی در درون طبقه کارگر است.
سندﯾکاليسم خط مشی تاکتيکی بورژوازی جھت انحراف مبارزات کارگری و گمراھی در صفوف جنبش کارگری جھت ممانعت از اتخاذ سياست انقالبی
در اﯾن جنبش است .ھيچ سندﯾکاليستی را نميتوان ﯾافت که مخالف گردھمائی کارگران و صحبت پيرامون مسائل روزمره باشد به ھمانگونه که ھيچ
سندﯾکاليستی را نميتوان ﯾافت که موافق اتخاذ سياست انقالبی و ارتقا جنبش کارگری به نبردھای سياسی انقالبی باشد.سياست برای
سندﯾکاليست ھا ﯾعنی مباحثه پيرامون مسائل روزمره و قبول امکان بھبودی در چھارچوب نظم بورژوائی حاکم است.در مقابل چنين سياستی
کمونيستھای انقالبی ضمن مشارکت و سازماندھی طبقه کارگر ھمواره به نا کافی بودن اﯾن مبارزات که بيان منافع آنی کارگران ميباشند پافشاری
نموده و پرولتارﯾا را به نبرد برای منافع آتی اش که با بزﯾر کشيدن نظم بورژوائی و امحا مالکيت خصوصی متحقق ميگردد،فرا ميخوانند.در راه تحقق منافع
آتی پرولتارﯾا از ھمين امروز و در جرﯾان نبردھای روزمره کارگری که برای تحقق منافع آنی پرولتارﯾا صورت ميگيرد،کمونيستھای انقالبی نبرد برای آزادی را
به مثابه شاھراه متحد کننده جنبش کارگری در دستور مبارزه مينھند.جنبش کارگری در جرﯾان ھمين نبردھای آنی و ﯾا به عبارتی در جرﯾان نبرد برای
"نان" ناگزﯾر است که نبرد برای "آزادی" را در دستور مبارزاتش بگذارد.اﯾن و فقط اﯾن راه است که قطعی ترﯾن راه مقابله با سندﯾکاليسم ميباشد".
)زرمندگان شماره ، ١٥فروردﯾن ( ١٣٨٧
از آنجا که در تئوری آقای تقوائی جنبش کارگری در ھمان محدوده مبارزه برای "معيشت" تبيين ميشود و اﯾن حزب کادرھا است که سرنوشت "انقالب
انسانی" را سر و سامان ميدھد؛ از آنجا که جھت انقالب انسانی ،ھوﯾت طبقاتی!! -در مقابل ھوﯾت انسانی -فاقد اھميت است و انقالب انسانی
سروکارش با "انسان" از نوع فوئر باخی آن است پس اﯾن مسئله که کارگران جھت سازماندھی مبارزات روزمره به تشکيالتی رزمنده نيازمندند ،که
ميباﯾست در عين سازماندھی مبارزات اقتصادی ،امکانی جھت تربيت سياسی پرولتارﯾا و اشاعه مبانی مبارزات آزادﯾخواھانه و سوسياليستی در جنبش
کارگری فراھم آورد ،اساسا از ھيچ ضرورتی در مبارزات "انسانی" برخوردار نيست .اما پرولتارﯾای کمونيست و متشکل در حزب کمونيست انقالبی به
چنين سازمانی ﯾعنی اتحادﯾه ھای انقالبی جھت تسخير قدرت و حفظ آن در مقابل تھاجم ارتجاع بورژوازی و امپرﯾاليسم نياز مبرم دارد .مسئله
سازماندھی سازمانھای کارگری و خط مشی تاکتيکی در قبال اﯾن مسئله نه فقط به مبارزه امروز بلکه به آﯾنده نبرد پرولتری نيز مربوط ميباشد .اما از
آنجا که در انقالب انسانی و برای سوسياليسم انسانی ما نيازمند طبقه کارگر متشکل نيستيم و در اﯾن انقالب نه ھوﯾت طبقاتی بلکه ھوﯾت انسانی
اھميت دارد بنابراﯾن پافشاری ما بر مبانی استراتژی و تاکتيک مارکسيستی-لنينيستی از دﯾدگاه زعما و عرفای انساندوست ما ،فقط و فقط نشاندھنده
"سنتی" بودن ما است .زﯾرا تاکتيک عرفای فوئر باخی برای دستيابی به "ھوﯾت انسانی" در انقالب انسانی ،سياست البی گری است پس آنان نيازی
به سازماندھی اتحادﯾه ھای انقالبی کارگران ندارند.
ج( سياست انسانگراﯾانه و خط مشی البی اﯾستی!
اما از قضا اﯾن منافع طبقاتی است که "انسان "ھا از جمله عرفای حزبی را به اتخاذ موضع در قبال مسائل مطروحه وادار ميسازد .ما در بحث پيرامون
سياست البی گری حضرات بر اﯾن منافع طبقاتی انگشت نھاده اﯾم که عرفای "کمونيست" انساندوست ما ميتوانند کما فی السابق آن را به حساب
"سنتی" بودن ما ﯾا ھمان برداشت طبقاتی ما ملحوظ دارند .ما در رزمندگان شماره  ١٦که در اردﯾبھشت  ٨٧منتشر گردﯾد در مقاله ای تحت عنوان "حزب
کمونيست کارگری و خط مشی تاکتيکی البی اﯾستی" پيرامون سياست تاکتيکی عرفای کمونيست چنين نوشتيم:
"ببينيم که آقای تقوائی در تبيين سياست تاکتيکی نوﯾن اش چه ميگوﯾد.او پيرامون صف بندی ھای سياسی چنين مينوﯾسد:
" امروز در جامعه اﯾران دو صف روشن تر و عرﯾان تر از ھميشه در مقابل ھم قرار گرفته اند :صف انسانيت و آزادﯾخواھی و برابری طلبی که چپ
کمونيسم کارگری آنرا نماﯾندگی ميکند در برابر جمھوری اسالمی که نماﯾندگی کل کمپ ارتجاع راست را بعھده دارد .ﯾورش اخير حکومت در واقع نبرد
مشخصی از اﯾن جنگ مداوم است .جنگی که از انقالب  ۵٧بين راست و چپ ،بين طبقه کارگر که کل مردم شرﯾف جامعه را با خود دارد و طبقه سرماﯾه
دار که ناگزﯾر شده است در برابر مبارزات مردم به حکومت اسالمی رضاﯾت بدھد ،آغاز شده است .ميتوان و باﯾد در اﯾن نبرد پيروز شد و نه تنھا ﯾورش و
تھاجم جناﯾتکارانه رژﯾم را خنثی کرد بلکه کل حکومت و مدافعين آشکار و پنھان آنرا در اپوزﯾسيون و پوزﯾسيون به ھزﯾمت انداخت .انزوای بين المللی
جمھوری اسالمی ﯾک ھدف مشخص اﯾن نبرد است".
بزعم آقای تقوائی دو صف در مقابل ھم قرار دارند،ﯾکی صف انسانيت و آزادﯾخواھی و برابری طلبی به رھبری چپ کمونيسم کارگری و دﯾگری جمھوری
اسالمی که نماﯾنده کمپ ارتجاع راست است.در واقع امر ﯾکی صف انسانيت زﯾرا که طبعا اﯾن انسان ھا ! آزادﯾخواه و برابری طلبی اشان مفروض است
و دﯾگری صف ارتجاع راست است! که از قضا استناد تئورﯾسين حزبی به راست بودن اﯾن ارتجاع ھم از سر تصادف نميباشد و ما در ادامه خواھيم دﯾد که
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چرا چسباندن صفت راست به اﯾن کمپ و سر ھم بندی صف انسانيت و کل مردم شرﯾف ،ضرورت ﯾافته است.در ميان اﯾن دو کمپ "جنگی" در جرﯾان
است که رﯾشه در تحوالت جنبش انقالبی سال  ۵٧دارد.در اﯾنکه در جرﯾان جنبش انقالبی و از ھمان فردای قيام دو اردوگاه انقالب و ضدانقالب رو در روی
ﯾکدﯾگر صف آرائی کرده و ﯾک جنگ نابرابر در اﯾن آوردگاه جاری است شکی نميتوان داشت و رزمندگان از ھمان سالھای  ۶٠بر مسئله فوق به مثابه
نقطه مبدا در بررسی اوضاع سياسی پافشاری نموده است و در جھت تبيين جرﯾانات و روﯾدادھای سياسی در طی اﯾن سالھا از ھمين نقطه گرھی
حرکت نموده است و از جمله ميتوان به چگونگی برخورد رزمندگان به تحوالت درون جنبش کارگری باالخص نبرد کارگران خاتون آباد،واحد و ھفت تپه و
ھمچنين پاسخ به ھياھو ھای پيرامون امکان وقوع جنگ و موضع کمونيسم انقالبی در مورد آن و ﯾا بررسی تحوالت جنبش چپ و....اشاره کرد .اﯾنکه
امروزه باالخره فشار واقعيات و نه درک آگاھانه از سير تحوالت ،برخی را وادار نموده است که وجود اﯾن جنگ را مورد تاﯾيد قرار دھند صد البته باﯾد مورد
استقبال قرار گيرد ولی آنگاه که اﯾن تاﯾيد پوششی جھت تحرﯾف در جرﯾان نبرد جاری است نه تنھا مورد استقبال ما قرار نميگيرد بلکه باﯾد با جدﯾت به
افشای آن بپردازﯾم.بر اساس تئوری آقای تقوائی و شرکا ،جنگ فوق الذکر ميان "طبقه کارگر که کل مردم شرﯾف جامعه را با خود دارد" و طبقه سرماﯾه
دار که" ناگزﯾر شده در برابر مبارزات مردم به جمھوری اسالمی تن دھد".جرﯾان دارد .در ﯾک کالم جمھوری اسالمی نماﯾنده منافع بورژوازی نيست بلکه
بورژوازی تن به اﯾن"ارتجاع راست" داده است.اﯾنکه نطفه اﯾن حاکميت در گوادلوپ و در تداوم سياست سازماندھی خط سبز اسالم در مقابله با نفوذ
سوسيال امپرﯾاليسم شوروی،بسته شد.اﯾنکه جمھوری اسالمی با اتکا بر دستگاه سرکوب اش و در راستای منافع و در پرتو حماﯾتھای بورژوازی
امپرﯾاليستی به سرکوب مبارزات انقالبی و متمرکز ساختن دستگاه دولتی و اجرای سياستھای اقتصادی بانک جھانی مبادرت مينماﯾد برای تئورﯾسين
حزبی معناﯾش "تن دادن" سرماﯾه داران به ارتجاع راست است! اگر جمھوری اسالمی منافع بورژوازی را نماﯾندگی نميکند پس کارگران با کدام قدرت
سياسی،با کدام دولت،با کدام نظم طبقاتی در جنگند؟ اساسا دولت و قدرت سياسی حاکم که باﯾد برانداخته شود از کدام منافع طبقاتی و نظم مورد
نيازشان پاسداری ميکند؟ کارگران چگونه ميتوانند بر عليه قدرت سياسی بورژوازی که عمال وجود ندارد به نبرد بپردازند؟و از ھمه مھمتر آﯾا بخش ھائی از
سرماﯾه داران ھم وجود دارند که خواھان اﯾن ارتجاع سياه نباشند و به آن تن نداده باشند؟ آﯾا پس از حدود سه دھه ھنوز باﯾد قدرت سياسی حاکم را با
چوب خط "مطلوب" و "نامطلوب" ارزﯾابی نمود؟ در ﯾک کالم در نزد حضرات حزبی جمھوری اسالمی بيان حاکميت سرماﯾه داران و تامين کننده منافع
بورژوازی امپرﯾاليستی در سازماندھی نظم بورژوائی و اجرای برنامه ھای بانک جھانی و ساﯾر نھادھای بين المللی بورژوازی امپرﯾاليستی
نيست.جمھوری اسالمی بيان ارتجاع راست و ضد انسانی است که در شراﯾطی بورژوازی به آن "تن داده است" و امروز باﯾد از جامعه انسانی طرد
شود.اما اﯾن نه سخنی جدﯾد است و نه درکی انقالبی و مارکسيستی از اوضاع است.سالھاست که بخش دﯾگری از سرنگونی طلبان در ھيئت
مجاھدﯾن خلق با اعالم بنيادگرائی به مثابه فاشيسم مذھبی خواھان مبارزه بشرﯾت بر عليه آن و طرد آن از مجامع بين المللی -که حتما جاﯾگاه بشرﯾت
و انسانيت و بورژوازی مطلوب ميباشند -را به عنوان سياست براندازی در دستور داشته و جھت تحقق آن به البی گری در پارلمان ھا و دولتھای امرﯾکائی
و اروپائی مشغول است و ھر نامه و تاﯾيدﯾه آنان را برگ زرﯾنی در مقاومت مردم اﯾران اعالم ميکند.مجاھدﯾن صرﯾحاً اﯾن مبارزه برای طرد جمھوری
اسالمی و سياست البی گری متعاقب آنرا مبارزه بين المللی مقاومت مردم اﯾران نام نھاده است .امروزه نيز تئورﯾسين حزبی در پی تحقق ھمين
سياست بورژوائی اﯾن اصل لنينيسم انقالبی را که ارتجاع سياسی و اتکا بورژوازی امپرﯾاليستی را بر عقب مانده و قرون وسطائی ترﯾن اﯾده ھا در عصر
امپرﯾاليسم مورد تاﯾيد قرار ميدھد ،نادﯾده می انگارد تا زمينه را برای بازسازی منافع بورژوازی تحت عنوان چپ به سرانجام برساند .آنان در نقش جناح
چپ جرﯾان سرنگونی طلبان در تحقق خط مشی تاکتيکی فوق مينوﯾسند:
"پيام مردم اﯾران به جھانيان اﯾنست که اﯾن حکومت را برسميت نشناسيد! حکومت اسالمی ﯾک رژﯾم آپارتاﯾد جنسی ،ﯾک حکومت ضد کارگر و ضد
انسان است که رسما و قانونا ﯾک توحش قرون وسطائی را به جامعه حاکم کرده است .اﯾن حکومت عار بشرﯾت قرن بيست و ﯾک است و باﯾد از جانب
بشرﯾت متمدن جھان محکوم و طرد و منزوی شود".
اﯾن نه حاکميت بورژوازی بلکه "حکومت عار بشرﯾت" است! و طبعا باﯾستی از سوی "بشرﯾت متمدن" طرد و منزوی شود.اما اﯾن بشرﯾت متمدن چگونه
ميتواند جمھوری اسالمی را طرد و منزوی کند؟ بگذارﯾد پيش از پرداختن به پاسخ اﯾن سوال اﯾن نکته را مورد توجه قرار دھيم که نا گفته پيداست که اﯾن
بشرﯾت متمدن مثال باﯾد جمھوری اسالمی را از مجامع بين المللی که صد البته جاﯾگاه بشرﯾت متمدن ميباشند به بيرون پرتاب کنند و بخشی از مراکز
اﯾن بشرﯾت متمدن ھم بدون تردﯾد:سازمان ملل متحد و ﯾا سازمان جھانی کار ميباشند.اﯾن مبارزه طبعا از جاﯾگاه خاصی در استراتژی حزب برخوردار
است.تقوائی در باره جاﯾگاه آنچه خود جنبش جھانی اش ميخواند چنين مينوﯾسد:
" اﯾن جنبش جزئی از ،و ميتوان گفت شاخه بين المللی جنبش انقالبی مردم اﯾران عليه جانيان حاکم و کل نظام اسالمی سرماﯾه در اﯾران است .اگر
پشت جمھوری اسالمی در خارج کشور بخاک ماليده شود آنگاه تا سرنگونی کامل اﯾن حکومت بدست مردم اﯾران فاصله چندانی نخواھيم داشت".
ھر کارگر آگاھی که جرﯾان مبارزات سياسی را پی جوئی مينماﯾد بارھا وبارھا شبيه ھمين ادعا ھا را از سلطنت طلبان سرنگونی طلب و مجاھدﯾن
سرنگونی طلب شنيده است.اما اﯾن شاخه بين المللی جنبش مردم اﯾران پس از آنکه بسوی جنشھای مترقی و نھادھای بين المللی رفت چگونه
ميتواند سياست طرد و منزوی ساختن جمھوری اسالمی را متحقق گرداند.بورکرات حزبی چنين ميگوﯾد:
"و باالخره ﯾک جزء مھم سياست منزوی کردن جمھوری اسالمی وادار کردن دولتھا و مراجع و سازمانھای بين المللی به تحرﯾم سياسی حکومت
اسالمی است .بسيج افکار عمومی و فعالين و شخصيتھا و تشکلھای سياسی در کنار ﯾک فعاليت پيگيرالبی اﯾستی ميتواند به تحرﯾم جمھوری
اسالمی از جانب دولتھا و نھادھائی نظير سازمان ملل و سازمان جھانی کار منجر شود .ما باﯾد خواست اخراج نماﯾندگان جمھوری اسالمی از نھاھای
بين المللی و قطع روابط سياسی دولتھا با حکومت اسالمی و بستن سفارتخانه ھای آنرا مدام و بعنوان فراخوان مردم اﯾران به جھانيان اعالم کنيم .و از
سوی دﯾگر برسميت نشناختن جمھوری اسالمی و قطع روابط دﯾپلماتيک با آن باﯾد به ﯾک مطالبه ھميشگی و به ﯾک اھرم فشار تشکلھا و شخصيتھا و
جنبشھای مترقی در کشورھای مختلف به دولت ھا تبدﯾل شود .روشن است که ھيچ دولت و ﯾا نھاد رسمی بين المللی اگر بحال خود گذاشته شود
سياست طرد و قطع رابطه با جمھوری اسالمی را در پيش نخواھد گرفت اما سير تارﯾخ را خواست دولتھا تعيين نميکند .در اﯾن مورد نيز مثل ده ھا مورد
دﯾگر ميتوان و باﯾد خواست مردم را به دولتھا تحميل کرد".
به استناد تئورﯾسين حزبی سياست منزوی کردن جمھوری اسالمی جنبشی را سازمان ميدھد که در واقع شاخه بين المللی "جنبش انقالبی مردم
اﯾران عليه جانيان حاکم و کل نظام اسالمی سرماﯾه" ميباشد.در اﯾنجاست که بورکرات حزبی بعد از کلی داد سخن دادن پيرامون اھميت جنبش ھای
اجتماعی و صد البته متمدنانه به کشف نوع نوﯾنی از سرماﯾه داری نائل ميگردد و آنرا "نظام اسالمی سرماﯾه" مينامد.دقيقا ھمين نظام اسالمی
سرماﯾه است که در باالتر ارتجاع راست ناميده شده است و دقيقا ھمين نظام اسالمی سرماﯾه است که در تئوری فوق مبانی تحليلی کمونيسم
کارگری مقوالتی نظير ارتجاع راست "،نا مطلوب"،غير متمدنانه و اسالمی را تبيين ميکند.در واقع امر ما با ﯾک نظام اسالمی سرماﯾه-ترمينولوژی نوﯾن
دست ساخت اپورتونيسم چپ -روبروئيم که وحشی،قرون وسطائی و ضد انسانی است و در مقابل با ﯾک بشرﯾت متمدن و مطلوب و نرمال که در
سازمانھای بين المللی سرگرم امور بشردوستانه است و اﯾنھا در حقيقت ميتوانند بخش بين المللی جنبش کارگران و مردم شرافتمند باشند.بھر رو
بخشی از تاکتيک فوق مشتمل بر " وادار کردن دولتھا و مراجع و سازمانھای بين المللی به تحرﯾم سياسی حکومت اسالمی است" .باالخره آنچه که
شاخه بين المللی جنبش مردم اﯾران خوانده شد سر از پارلمانھا و البی ھای دولتھای امپرﯾاليستی در آورد تا بشرﯾت متمدن و صفوف بورژوازی متمدن را
دعوت به نبردی مشترک بر عليه ارتجاع راست و سرماﯾه اسالمی نماﯾد.
آقای تقوائی دﯾگر با ھيچ لباس عارﯾه ای قادر به پوشاندن اﯾن دنائت و فروماﯾگی خرده بورژوائی اتان در بارگاه بورژوازی امپرﯾاليستی نخواھيد بود.اگر در
جرﯾان جنبش انقالبی ٥٧_ ٦٠و تحوالت مربوط به آن در محفل پاسيو روشنفکران خرده بورژوای بورکرات موسوم به"سھند" در مقابله با روﯾدادھا به بند
بازی ھای تئورﯾک ميپرداختيد و خود را حتی ملزم به عمل به آنچه ميگفتيد نميدانستيد! و اگر در جرﯾان جنگ ارتجاعی اﯾران و عراق تماما به سانترﯾسم
روی آور شدﯾد ! اگر با "نا مطلوب" خواندن جمھوری اسالمی عمال آتش بيار معرکه سنارﯾو ھای ضد امرﯾکائی حاکميت شدﯾد و به تجدﯾد نظر در
کالسيکھای لنينيسم انقالبی پيرامون چگونگی بررسی دولت پرداختيد! اگر از کارگران خواستيد که جھت برپائی شورا ھای واقعی از مسجد محل و
جلسات پارلمان جمھوری اسالمی بياموزند! اگر در شراﯾطی که جمھوری اسالمی بطور ددمنشانه ای به صفوف جنبش کمونيستی که پرچم تبدﯾل
جنگ ارتجاعی به انقالب را برافراشته بود،دم بدم فراخوان انحالل سازمانھای چپ را صادر ميکردﯾد و به لحاظ تئورﯾک و از موضع چپ و کمونيسم به
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انحطاط و قھقرا در صفوف چپ دامن ميزدﯾد و به دستاوردھای کمونيسم انقالبی با اتکا به امواج ليبراليسم گسترش ﯾافته حمله ور ميگردﯾدﯾد! اگر با
فراق بال و بر اساس ﯾاوه بافی ھای تئورﯾک انترناسيونال  ٤حزب کادرھاﯾتان را برپا کردﯾد! اگر با اتکا بر ھمين متحد ساختن صفوف سانترﯾستھا قادر
گردﯾدﯾد که با "شر" خواندن نبرد مسلحانه انقالبی کردستان ستاد رزمنده کمونيسم انقالبی را که حاصل نبرد کمونيستھای انقالبی بر اساس
انترناسيونالسم پرولتری بود و دارای اﯾن پتانسيل انقالبی بود که تداوم بخش تدارک مجدد خيزش کمونيسم انقالبی از زﯾر آوار سرکوب ھا بسيار پيش تر
از اﯾن باشد ،به شکست بکشانيد! اوضاع و شراﯾط مبارزه طبقاتی و سير پيشرفت رادﯾکاليسم کارگری و ھراس بورژوازی امپرﯾاليستی از امکان برخاستن
مجدد غول انقالب و کمونيسم انقالبی چنان شما را تحت فشار قرار داده است که ناگزﯾر از طرح گوشه ای از منوﯾات واقعی اتان برای پذﯾرش در کمپ
اپوزﯾسيون ھای بورژوازی امپرﯾاليستی شده اﯾد.
آقای تقوائی-کيوان اﯾن روشن است که شما قادر گردﯾد که در تمامی اﯾن سالھا بر تجدﯾد نظر طلبی ھاﯾتان لباس سرخ عارﯾتی بپوشانيد و به فرﯾبکاری
بپردازﯾد و منوﯾات واقعی اتان را در پس عبارات مافوق چپ پنھان سازﯾد.اما امروزه به ﯾمن گسترش امواج جنبش اعتراضی-انقالبی و خيزش رادﯾکاليسم
انقالبی در صفوف جنبش کارگران و زحمتکشان که ھراس صفوف ارتجاع بورژوازی از امکان برخاستن مجدد غول انقالب و کمونيسم انقالبی را سبب
گردﯾده ،شما را وادار کرده است که جھت اطمينان بخشی به بورژوازی امپرﯾاليستی دال بر قدرتان در مھار اوضاع به ميدان آمده و کاالی سياسی اتان را
در درگاه ارتجاع امپرﯾاليستی عرضه دارﯾد.ما از ھمان ابتدا ﯾاوه گوئی ھای سوسيال پاسيوﯾستی اتان پيرامون "ھوﯾت انسانی" را به چالش کشيده و به
افشای اتان مبادرت کردﯾم اما مجبور بودﯾم که با خراش دادن پوسته سرخ شعارھا و لفاظی ھای چپ اتان به اﯾن مھم عمل نمائيم ،اما امروزه بر اساس
مولفه ھای نوﯾنی که در افق نبردھای انقالبی پدﯾدار گشته نبردھای سياسی و اﯾدئولوژﯾک نيز تکامل ﯾافته و با صراحت بيشتری ابراز ميگردند .اگر تا
دﯾروز ما مجبور بودﯾم که در البالی خطوط به جستجو برای اثبات تماﯾلتان جھت کاندﯾداتوری در کمپ اپوزﯾسيونھای بورژوا-امپرﯾاليستی بپردازﯾم ،امروزه
سير حوادث شما را واداشته که تمامی دنائت پيشگی کمونيسم بورژوائی اتان را در معرض دﯾد عمومی قرار دھيد و با صراحت لھجه البی گری را
بخشی از باصطالح سياست انقالبی اتان معرفی کنيد.خيزش ھای رادﯾکال جنبش کارگری شما را واداشته که در تدارک حمل اسب تروای بورژوازی
امپرﯾاليستی به صفوف انقالب بر آئيد.
)رزمندگان شماره -١٦اردﯾبھشت (٨٧
در ﯾک نگاه عمومی در واقع بروشنی ميتوان دﯾد که تئورﯾسين ھای جرﯾان فوق قدم بقدم و متناسب با اوضاع جنبش اشان ﯾعنی "جنبش سرنگونی
طلبانه" ،در ھر تند پيچ مبارزه طبقاتی گامی بسوی تبيين نھائی دﯾدگاھھای انسانگراﯾانه اشان برداشته اند .ما در ھمان شماره رزمندگان چنين
نوشتيم :
" باالخره در پی اتخاذ سياست دستيابی به جمھوری سوسياليستی از طرﯾق توسل به بارگاه بورژوازی امپرﯾاليستی جھت تحرﯾم و افرﯾقای جنوبيزه
ساختن جمھوری اسالمی ،تئورﯾسين حزبی ما صراحتا درﯾوزگی از بورژوازی امپرﯾاليستی را گسترش بخشيده و عزم جزم کرده است که در شاھراه
توسل به امپرﯾاليست ھا خط مشی تاکتيکی البی گری را با ھزار و ﯾک قسم به انقالب به سياست حزبی اش ارتقا بخشد.ما قبال نشان دادﯾم که
چگونه حزب فوق با تبعيت از قانون بندی جنبش ھای اجتماعی بدون خشونت سعی مينمود که دنباله روی از رفرميسم راﯾج اﯾن جنبش ھا را با سر
دادن مشتی شعار به اصطالح چپ و اتخاذ نقش شورشی در جرﯾان اﯾن جنبش "متمدنانه" از انظار مخفی کند .ما به صراحت و از موضع سياست
تاکتيکی کمونيسم انقالبی که چيزی جز اتکا به عمل مستقيم انقالبی در مبارزات کارگران و زحمتکشان انقالبی نميباشد،به افشای رفرميسم زبونانه
ای که سعی مينماﯾد با ھياھو ھای چپ بر دنباله روی از رفرميسم راﯾج و "متمدنانه" پرده ساتر بکشد اقدام نمودﯾم .در تداوم ھمين مسير سياست
دستيابی به جمھوری سوسياليستی از طرﯾق تحرﯾم و افرﯾقای جنوبيزه ساختن جمھوری اسالمی را که به توسط تقوائی-کيوان تئورﯾزه و تبيين ميگردﯾد
مورد مالحظه و افشا قرار دادﯾم و در عين حال از آقاﯾان پرسيدﯾم که در اﯾن مسير نلسون ماندالی وطنی آنھا که مورد تاﯾيد و حماﯾت بورژوازی
امپرﯾاليستی قرار بگيرد و بتواند نقش رفرميستی و در عين حال مدافعه از نظم بورژوائی را بازی کند ،چه کسی ميتواند باشد.در ھمان حال اعالم کردﯾم
که سياست فوق ملزوماتی دارد که ھوادارانش باﯾد در پيشگاه بورژوازی امپرﯾاليستی قادر به تبعيت از آن باشند.اما ما بر اﯾن گمان نبودﯾم که حزب فوق
به اﯾن سرعت بسوی تحقق بخشيدن به ملزومات سياست درﯾوزگی از بارگاه بورژوازی امپرﯾاليستی گردن نھد و سياست توسل به نھادھای به اصطالح
بين المللی را به خط مشی تاکتيکی البی اﯾستی ارتقا دھد.اکنون ميتوان گفت که حزب آقای تقوائی برای تحقق ھدف استراتژﯾک اش که چيزی جز
سوسياليسم انسانی نمی باشد به خط مشی تاکتيکی که معطوف به البی گری در پارلمان ھا و دولتھای امپرﯾاليستی می باشد مسلح گردﯾده
است.اﯾن حزب چه در ھدف نھائی اش و چه در سياست تاکتيکی تماما سر در آستان بورژوازی امپرﯾاليستی می ساﯾد و در عين حال سعی دارد که اﯾن
درﯾوزگی و سقوط به لجنزار بورژوازی را با اتخاذ شعائر به اصطالح چپ از انظار مخفی دارد".
)رزمندگان شماره -١٦اردﯾبھشت (٨٧
دمسازی اوليه آقای تقوائی با مانيفست جنبشھای اجتماعی بدون خشونت و تالش در جھت اﯾفای نقش "شورشی" در اﯾن جنبشھا در واقع امر دقيقا
بازتاب منافع خرده بورژواھای بورکراتی بود که با ھزار و ﯾک بند به نظم بورژوائی حاکم متصل ھستند .شراﯾط تشدﯾد مبارزه طبقاتی سبب گردﯾد که آقای
تقوائی صرﯾحا اعالم کند که شوراھای مد نظر آنھا ،شورای مسلح کارگرن و زحمتکشان نميباشد .آنان ضدﯾت خوﯾش را با دولت از نوع کمون در لفافه
حمله به سياست " کارگر،کارگرﯾستی" سروسامان دادند .آنان صرﯾحا در مقابل عمل مستقيم انقالبی صفوف انقالب به سياست البی اﯾستی پناه بردند
و در ھمانحال با متدولوژی اﯾنھمانی به ھجو سازماندھی جنبش کارگری پرداخته و نھاﯾتا در مقابل آلترناتيو انقالبی ﯾک جمھوری سوسياليستی بورژوائی
را قرار دادند .تئورﯾسين حزبی جھت ھارمونی بخشيدن به باالنس ھای روزمره حزبش به ھيئت ﯾک فيلسوف "ھمه جانبه نگر" در آمد و ناگزﯾر در مقابله
با بررسی دﯾالکتيکی مبارزه طبقاتی سر به آبشخور متد اکلکتيستی فرو برد .توسل و تمسک به گنجينه بورژوائی جنبشھای اجتماعی بدون خشونت
بستری فراھم آورد تا تئورﯾسين ما با اتکا بر اکلکتيسم ھمه جانبه نگر و در جامه جناح چپ جنبش ھای مدنی بدون خشونت به مقابله آشکار با دولت از
نوع کمون ﯾعنی دولت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان بر آﯾد .طبيعتاً برای تحقق جمھوری سوسياليستی انسانی ،سياست البی اﯾستی بسيار
عاجلتر از ضرورت برپائی سازمانی رزمنده جھت سازماندھی مبارزات روزمره کارگری ،گردﯾد .حزب خرده بورژوازی بورکرات به زعامت آقای تقوائی ،در
چھارچوب "جنبش سرنگونی" و در رقابت با جرﯾان مجاھدﯾن خلق و دارودسته ھای سلطنت طلب تماما بسوی قبوالندن خود به بورژوازی امپرﯾاليستی
طی طرﯾق مينمود که تشدﯾد بحران اقتصادی -سياسی و تشدﯾد جنشھای اعتراضی و گام ھای اوليه در گسترش جنبش اعتراضی-انقالبی که متعاقب
بحرانھای فوق و تشدﯾد اختالفات درونی ارتجاع و تحرکات مردمی متعاقب آن بوقوع پيوسته بود ،جامعه را در موقعيتی انقالبی قرار داد .شراﯾط فوق بر
جنبش "سرنگونی طلبانه" ﯾعنی ھواداران "مبارزه مدنی" نيز تاثير نھاد و مسئله رقابتھای احزاب درون اﯾن جنبش را حول انسان آرﯾائی ،انسان توحيدی و
ھوﯾت انسانی متمرکز گردانيد .تمامی اوضاع حکاﯾت از آن داشت که ھمه چيز برای برافراشتن پرچم "انسانيت مجرد وکلی" فراھم گردﯾده است .پس
تئورﯾسين ھای "شورشی" ﯾا مبارزان جناح چپ جنبشھای مدنی پای به مبارزه نوﯾنی نھادند که آن را حول تضاد انسان و ضد انسان تبيين مينمودند.
مانيفست ليبراليسم چپ حيات ﯾافت.
د( بلوغ سياست انسانگراﯾانه به مانيفست انقالب!
ما در سير نقد دﯾدگاھھای جرﯾان فوق از قضا پيرامون ارتباط تشدﯾد مبارزه طبقاتی و شکوفائی اﯾدآلھای انسانی-عرفانی آقای تقوائی چنين نوشتيم:
"مقدم و پيش از ھر بحث دﯾگری باﯾد دﯾد که چگونه آقای تقوائی به فرﯾب جنبش کارگری ميپردازد و برخالف آنچه که او ادعا ميکند جنبش رفرميستی
اتحادﯾه ای در بستر "جنبشھای اجتماعی بدون خشونت" از استراتژی و تاکتيکھای تعرﯾف شده ای سود ميجوﯾد .در اﯾن زمينه ما با استناد به کتاب"
 " doing DemocracyنوشتهBill Moyer :نشان خواھيم داد که آقاﯾان حزبی تا کجا در منجالب بورژوازی فرو رفته اند و چگونه عليرغم دانستن حقيقت
بر آن چشم فرو بسته و جنبش کارگری را فرﯾب ميدھند .براساس نظرﯾه آقای موﯾر در جنبشھای اجتماعی بدون خشونت چھار نقش اصلی در
ھماھنگی با ﯾکدﯾگر ،برنامه عملی برای اﯾجاد تغيير پيرامون مورد معينی از بيعدالتی اجتماعی را سازمان ميدھند .اﯾن چھار نقش مشتملند بر :شھروند،
شورشی ،رفرميست ،سازمان تغيير .البته نقشھای فوق در دو وجه" مثبت" و "منفی" مورد مالحظه قرار ميگيرند اما نباﯾد از نظر دور داشت که اﯾن
نقشھا حلقه ھای ﯾک زنجيره واحد را ميسازند که درخدمت تحقق سياست و برنامه عمل جنبشھای فوق است .ﯾکی از اﯾن حلقه ھا "شورشی" ھا
ميباشند که در شراﯾط معينی پا به خيابانھا نھاده تا با انواع تظاھرات و کمپين اھداف جنبش را متحقق گردانند .موﯾر درتوضيح آنان معتقد استکه :آنان
باتوسل به "عمل مستقيم بدون "عمل مستقيم بدون خشونت" باحضورشان مسئله را به ﯾک مسئله اجتماعی مبدل مينماﯾند.در عين حال عمل آنان
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جامعه را بسوی مسئله جلب کرده و مجبور به اتخاذ
موضع مينماﯾد و اﯾن دخالت اجتماعی به بسط
دموکراسی ﯾاری ميرساند.در عين حال که نباﯾد از نظر
دور داشت که اﯾن عمليات ميتواند برای آنان با رﯾسک
زندان ﯾا ضرب و شتم ھمراه گردد .شورشيان عمل
مستقيم بدون خشونت را با برپائی تظاھرات ،ميتينگ و
نافرمانی مدنی سازمان ميدھند تا امکان مناسبتری
برای رفرميستھا در مذاکراتشان فراھم آورند.
در حقيقت شورشيان به مثابه حلقه ای در زنجيره نقش
ھا در جنبشھای اجتماعی بدون خشونت با اتکا به عمل
مستقيم مسالمت آميز مرحله ای از جنبش ،که امر
"عمومی کردن عملی مسئله" مد نظر است ،را تحقق
ميبخشند اما در کل از استراتژی و تاکتيک جنبش پيروی
مينماﯾند .ما بر اﯾن مورد به جھت آنکه توجه خواننده را به
نکته محوری بحث جلب کنيم ،تاکيد ميکنيم که عمليات
مستقيم بدون خشونت که صد البته از نوع "مثبت"
است بدﯾن جھت مورد استفاده قرار ميگيرد که ضمن
اﯾجاد گرما در جو اجتماعی به رفرميست ھای جنبش
امکان دھد که در مذاکراتشان با دارندگان قدرت از
موقعيت مناسبتری برخوردار گردند .اﯾن باﯾد مورد توجه
آقای تقوائی قرار بگيرد که نوع منفی اش را
تئورﯾسينھای جنبشھای اجتماعی بدون خشونت
صرﯾحاًعمليات انقالبی ﯾاخشونت گرا ميدانند که در
جرﯾان آن به مؤسسات قانونی حمله ميشود و اساساً
نوع انقالبی در جستجوی راه حل در چھارچوب قانون
نميباشد و به عمليات خشن تماﯾل دارد اما در نوع مدنی
و مسالمت آميزش که امروزه از سوی بخش عظيمی در
جنبش ما لباس چپ پوشيده است ،ميتينگ ،تظاھرات
در جھت جمع آوری امضاء و طومار و نامه نگاری متمدنانه
خطاب به مقامات رسمی محلی و بين المللی صورت
ميگيرد .ما قصد پرداختن به کل نظرﯾات آقای موﯾر را در
اﯾنجا ندارﯾم اما باﯾد اشاره کنيم که او پروسه جنبشھای
اجتماعی بدون خشونت را به ھشت مرحله تقسيم
ميکند که متناسب با اوضاع اﯾن جنبشھا از اﯾن مراحل
عبور مينماﯾند .و طبعاً در ھر مرحله ای جنبش متناسب
بر نيازھاﯾش به عمليات معينی مبادرت ميکند و با توسل
به شيوه ھای خاص سعی ميکند که "دولت را برای
تغيير" در فشار بگذارد.در واقع امر اﯾن مراحل و نقشھای
مورد اتخاذ ھمگی ھمدﯾگر را در جھت تحقق استراتژی
جنبش دنبال ميکنند.
)رزمندگان شماره  ٩شھرﯾور (١٣٨۶
صد البته که در زمان نگارش فوق ،حزب آقای تقوائی چه
در شعار استراتژﯾکش و چه در خط مشی تاکتيکی اش
ميتوانست به مانور ھای گوناگون مبادرت ورزد .اما به
ﯾمن تحوالت بوقوع پيوسته در مبارزات جاری ،آقای
تقوائی بر بستر جنبش سرنگونی طلبانه و در تبيين
مبانی جنبش ھای اجتماعی بدون خشونت که "انسان"
و حقوق انسانی )ﯾعنی ھمان مبانی حقوق بشر( محور
برنامه ای آنان است ،باﯾد تئوری حزب اش را تا حدودی
که ماھيت خرده بورژوائی اش اجازه ميدھد ،صراحت
ميبخشيد .بدﯾن علت است که تئورﯾسين خرده بورژوای
ما متناسب و در دمسازی با "واقعيت" به تبيين مبانی
نظری اش حول ھوﯾت انسان فوئرباخی ،جمھوری
سوسياليستی انسانی  ،شوراھای انسان محور )صد
البته غير مسلح(  ،سياست البی اﯾستی و درﯾوزگی از
بارگاه بورژوازی امپرﯾاليستی و تبيين مبارزات روزمره
کارگری به مثابه سياھی لشکر مبارزه ای عمومی و
اﯾنھمانی تشکلھای کارگری ،با اتکا به ھمه جانبه نگری
و اکلکتيسيزم روی آور گردﯾد .آقای تقوائی و حزب اش
بالطبع به مانيفستی نوﯾن نياز داشتند تا بيان منافعشان
در شراﯾط جدﯾد باشد .مانيفستی که طبعا باﯾستی بر
اساس تضاد انسان و ضد انسان و ﯾا ھمان تضاد اردوگاه
تارﯾکی و اردوگاه انسانی تدوﯾن گردد .حزب آقای تقوائی
"مانيفست انقالب اﯾران" را بر ھمين اساس تدوﯾن نمود.
بيائيد نگاھی به اﯾن مانيفست حزب "انسان محور"
بيندازﯾم.
ادامه دارد
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ﺣﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت واﻗﻌﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻳﻢ
اﺗﺤﺎد ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﻮراﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي ﻛﺎرﮔﺮان
مطالبات واقعی طبقه کارگر از درون اھداف ؛ استراتژی ھا ؛ ماھيت و وﯾژگی اﯾن
طبقه حاصل می شود  .اﯾن مطالبات بطور وﯾژه با ھستی طبقه کارگر مرتبط بوده و
می باﯾست با کسب اﯾن مطالبات نھاﯾتا" طبقه کارگر رسالت تارﯾخی خود را تحقق
بخشد  .بطور خالصه و فشرده اﯾنکه مطالبات واقعی از ماھيت مادی اﯾن
طبقه نشأت می گيرد و می باﯾست پاسخگوی رسالت وی نيز باشد ؛
مطالبات واقعی طبقه نمی تواند از منشأ ذھنی ﯾک فرد و ﯾا گروھی که با غور و
بررسی فکری و درونی نظرات خود ؛ به الزاماتی رسيده اند ناشی شود  .کسب
واقعی ھر کدام از مطالبات می باﯾست منزلگاھی برای گذار آگاھی ؛ تشکل ؛
سازماندھی ؛ توان و قدرت اﯾن طبقه بطور مسلسل و زنجير وار ؛ طبقه را به
رسالت تارﯾخی خود که ھمان نفی کليه طبقات اجتماعی ؛ حذف کسب ارزش
اضافی توسط نظام سرماﯾه داری و نتيجتا" تحقق دنيای حقيقی و درخور انسان و
حاکميت کار در دنيای وارونه ؛ حذف شيئی واره گی و سرماﯾه ساالری می باشد ؛
قرار گيرد ؛ طبقه کارگر باﯾد بتواند دمکراسی و آزادی واقعی را در جامعه نھادﯾنه
کرده و کار را بمنزله توانائيھای تارﯾخی انسان و نه فروش آن به منصه ظھور
برساند  .مطالبات واقعی طبقه کارگر عالوه بر استخراج از الزامات مادی و اھداف
طبقه کارگر می باﯾست دارای ﯾک منطق درونی مرتبط و بھم پيوسته بوده و
مطالبات صنفی را به مطالبات سياسی متصل نماﯾد بدﯾن منظور که فشرده و
عصاره مطالبات صنفی طبقه می باﯾست در مطالبات سياسی و اھداف
بلند مدت آن تبلور ﯾابد در غير اﯾنصورت طرح مطالبات صنفی که در چارچوب نظام
سرماﯾه داری قرار دارد جز تحکيم زنجيرھای کارگران در اﯾن نظام نتيجه دﯾگری
نخواھد داشت  .چانه زنی ھای بی انتھا ؛ که سرماﯾه دار و گماردگانش بھتر از فوت
و فن آن سر در می آورند ؛ امتياز دادن ھای سرماﯾه داری با دستی و کسب
رضاﯾتمندی موقتی کارگران و چپاول و به ﯾغما بردن امتيازات سابق کارگران با دست
دﯾگر ؛ با ابزارھای بسيار متفاوت و مؤثری که در دست طبقه سرماﯾه دار قرار دارد
اعم از تورم ؛ کمبود ؛ رکود ؛ بيکاری ؛ مذھب ؛ خرافات ؛ ميھن پرستی ؛ جنگ ؛
ھرج و مرج و نابسامانی ؛ سيکلی بی انتھا را بچرخش در خواھد آورد .
ھر کدام از بندھای مطالبات صنفی و ﯾا سياسی طبقه کارگر می باﯾست دقيقا
مرحله بندی شود ؛ بدﯾن منظور که کداميک از مطالبات و در چه مرحله ای از توان ؛
قدرت ؛ سازماندھی و مبارزه طبقه کارگر می تواند در دستور کار اجراﯾی و عملياتی
قرار گيرد ؛ و با کسب پيروزی در اﯾن مرحله ؛ توازن مبارزاتی در چه مرحله جدﯾدی از
جنگ بی امان طبقه برای نابودی کل نظام سرماﯾه داری قرار خواھد گرفت  .ھر
کدام از مطالبات می باﯾست منطق درونی و ذاتی – نه ذھنی – خاص خود را
داشته باشد ؛ جاﯾگاھش با قدرت ﯾابی نھاﯾی طبقه کارگر مشخص شود .
ارتباط و بھم پيوستگی ھر کدام از مطالبات و ﯾا مجموعه ای از آنھا ؛ نيز ضرورتی
اساسی در طرح آنست  .اگر از منطق علمی ؛ بر مبنای مادی مطالبات طبقه
کارگر نقطه عزﯾمت خود را قرار دھيم آنگاه با ھر غور و بررسی در محتوای و
عملياتی نمودن آن می توانيم اﯾن مطالبات را ﯾکسان تر  ،منطقی تر و با اتحاد و
ھمبستگی بيشتری پيگيری کنيم ؛ اما اگر نقطه عزﯾمت مطالبات  ،تشخيص فردی
و ﯾا گروھی بر مبنای ذھن قرار گيرد نه تنھا ھيچگونه ھمگراﯾی رخ نخواھد داد بلکه
در ھر بحث کالمی ؛ تضادھا بيشتر شده و به سمت فرقه و انفراد پيش خواھيم
رفت  .اﯾن امر را ھم اکنون شاھدﯾم که برخی که مدت ھاست مطالبات پاﯾه ای
خود را که فاقد وﯾژگی ھا و الزامات طرح شده می باشند را بطور دائم تأکيد می
کنند اما نه تنھا بين آنان و کارگران و دﯾگر فعالين کارگری وفاقی بوقوع نمی پيوندد
بلکه در درون خود نيز منفردتر می شوند  .برخی مطالبات که انعکاس واقعی تری از
مطالبات طبقه کارگر دارند ھمانند مطالبات اول ماه مه  ١٣٨٨که توسط چند جرﯾان
مختلف در ﯾک اتحاد عملی مطرح گردﯾد و بسيار حاوی نکات ارزشمند و در نوع خود
تارﯾخی است ؛ اما بلحاظ اﯾنکه مبانی علمی و فلسفی اﯾن مطالبات جامع نبود و
در موارد توافق شده ؛ ھمگی به وحدت و جمع بندی نرسيده بودند ؛ اقدامات و
فعاليت پيگيرانه ای در تداوم اجراﯾی و عملياتی نمودن اﯾن مطالبات بوقوع نپيوست
و لذا مطالبات رھا شده و واگراﯾی بين گروھھای متحد در اول ماه مه شروع شد و
حتی سير موضع گيری رادﯾکال در مقابل ﯾکدﯾگر تداوم ﯾافت  .و نھاﯾتا" در اﯾن مورد
نيز سيکل معيوب " اتحاد – واگراﯾی " تکرار گردﯾد  .طرح مطالبا ت واقعی طبقه
کارگر که ھدف خود را برپاﯾی حکومت کارگری قرار دھد بنظر ما در دو مرحله صنفی
و سياسی بطور اساسی تقسيم بندی می شود  .در عرصه مطالبات صنفی نيز با
توجه به جاﯾگاه واقعی و موجود طبقه کارگر در ﯾک کارخانه و ﯾا ﯾک منطقه و ﯾا ﯾک
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رشته صنعت ؛ از نظر توازن قوا و سابقه تشکيالتی و مبارزاتی ؛ می توان بخش ھاﯾی از مطالبات صنفی را بشرط اﯾنکه با بيرون کشيدن
از کل مطالبات صنفی و بصورت علمی و منطقی ارتباط ارگانيک خود را با کليت آن حفظ نماﯾد می توان طرح نمود ؛ مطالبات صنفی در
ھسته و ذات خود می باﯾست مطالبات سياسی و اھداف بلند مدت طبقه کارگر را نيز با خود داشته باشد .بعنوان مثال در ﯾک کارخانه
ای که فاقد سنت مبارزتی در چند ساله اخير بوده و کارگران بطور عموم در تشتت و پراکندگی بسر می برند ؛ طرح مطالبه تشکيل
شوراھای مستقل کارگری با ھدف نظارت و دخالت در مدﯾرﯾت کارخانه و ﯾا مطالبه بيرون بردن نيازھای اساسی و اوليه کارگران اعم از
مسکن ؛ بھداشت و تغذﯾه مکفی از بازار کاالھای سرماﯾه داری و تعدﯾل و تنظيم آن توسط نظارت مردمی ممکن نبوده بلکه الزم است
مطالبات تشکيل سندﯾکای مستقل کارگری و لغو قراردادھای کار موقت و اخراج کارگر تنھا با تأﯾيد نماﯾندگان مستقل کارگری مطرح شود
و پس از تحقق اﯾن مراتب می توان گام ھای بعدی از جمله حق نظارت کارگران بر چرخه توليد و فروش و تشکيل شوراھای کارگری
منطقه و ﯾا ﯾک شاخه صنعت را به پيش برد  .پس مطالبات واقعی طبقه کارگر ﯾک بسته مطالبات برای تمامی کارخانجات و شاخه ھای
صنعت و ﯾا منطقه ھای صنعتی نيست که بعنون توپ در زمين کارگران رھا شود و مثال" مورد پشتيبانی آنان قرار گرفته و ﯾا بعلت فقدان
کاراﯾی ؛ بی اعتنا از کنار آن بگذرند بلکه نياز به مشارکت عملی و واقعی فعالين کارگری در داخل و خارج کارخانه و در ﯾک و ﯾا چند واحد
توليدی و ﯾا خدماتی دارد که مطابق سنت و پيشينه مبارزاتی و قدرت تشکل و استقالل کارگران ؛ به طرح مجموعه ای از مطالبات اقدام
کنند؛ بطورﯾکه باعث پيشرفت و تکامل تشکل و سازمانيابی کارگران در منزلگاه ھا ی حرکت خود به سمت اھداف نھاﯾی طبقه گردد ؛
بعبارتی دﯾگر مطالبه کارگران در ھر واحد و منطقه امری دﯾناميک و پوﯾا بوده و ھمواره جاﯾگاه خود را نسبت به روند تکاملی تا دستيابی به
قدرت سياسی را مورد بررسی و مد نظر قرار می دھد .
ما در اﯾنجا مطالبات کارگران را در دو عرصه صنفی و سياسی مطرح می نماﯾيم و معتقدﯾم که اوال اﯾن دو عرصه نه تنھا از ﯾکدﯾگر مجزا
نيستند بلکه نسبت بھم ؛ وﯾژگی تداخل و پوششی داشته و ثانيا" فشرده و عصاره مطالبات صنفی در درون مطالبات سياسی قرار
داشته و نسبت بھم ارتباط تنگاتنگ و درونی دارند  .لذا ھر گونه فعاليت نظری و عملی که با اصل استخراج از واقعيت مادی طبقه و
رسالت تارﯾخی آن و نيز ھدف آن که با بھبود وضعيت و قدرت گيری طبقه کارگر تطابق داشته باشد و بطور مشخص و انضمامی تر ی
پيوستگی و انسجام مطالبات را تا اھداف سياسی دراز مدت در نظر گيرد به غنای بحث فوق کمک کرده و در اﯾن راستا از آن استقبال
نموده و آنرا جزو دستاوردھای حرکت تکاملی و به پيش طبقه کارگر ارزﯾابی می نماﯾيم .
مطالبات صنفی کارگران اﯾران  :افزاﯾش حقوق مکفی برای ﯾک زندگی شرافتمندانه برای  ٨ساعت کار روزانه بر طبق مصوبه
نماﯾندگان شوراھای سراسری کارگران – لغو قراردادھای کار موقت – پرداخت حقوق مکفی به کليه بيکاران زن و مرد باالی  ١٨سال –
تأمين اجتماعی مکفی برای کليه کارگران و بيکاران – تأمين مسکن مناسب توسط دولت و کارفرما – داشتن حق تشکل ھای شوراﯾی و
صنفی و حق اعتصاب– لغو نظارت اداره کار در انتخاب شدن نماﯾندگان کارگران– بھداشت و آموزش راﯾگان برای کليه آحاد جامعه – لغو
تبعيض کامل بين کارگران اعم از تفاوت ھای جنسيتی ؛ ملی ؛ قومی و مذھبی – ممنوعيت اخراج کارگران  -ممنوعيت کار افراد زﯾر ١٨
سال – افزاﯾش حقوق بازنشستگان طبق تصوﯾب نماﯾندگان آنھا و شوراھای سراسری -
مطالبات تارﯾخی و سياسی کارگران  :اجتماعی شدن کار خانگی و آزادی زنان از اﯾن تقسيم کار دوران بردگی – خارج شدن نيازھای
پاﯾه زندگی از جمله مسکن ؛ تغذﯾه مناسب و مکفی ؛ بھداشت و تحصيل از بازار کاال و تأمين آنھا برای کليه آحاد جامعه  -جداﯾی دﯾن از
دولت و شخصی شدن امر دﯾن – برقراری دمکراسی ؛ آزادی ؛ حقوق انسانی و شھروندی برای کليه آحاد جامعه  -الزام دولت به حفظ
محيط زﯾست بعنوان ﯾک وظيفه اساسی – حضور نماﯾندگان کارگران در باالترﯾن ارکان قانون گذاری و مجلس شورای ملی – آزادی قلم ؛
بيان ؛ مطبوعات و اجتماعات ؛ آزادی تشکل ھا و احزاب – حاکميت کارگران بر کار و محصوالت و لغو کار مزدی  -بر قراری عدالت
اجتماعی و اصل ھر کس به اندازه کارش – دموکراتيک و انتخابی شدن ھمه ارکان حکومتی  -ممنوعيت اعدام و شکنجه  -ممنوعيت
زندان و اجحاف برای ھر گونه عقيده سياسی و مذھبی – اجتماعی شدن ابزار توليدات زﯾربناﯾی و خدمات دولتی – حماﯾت از صناﯾع
داخلی و کنترل اجتماعی واردات و صادرات – لزوم اخذ مجوز نماﯾندگان شوراھا در قراردادھای اقتصادی و سياسی خارجی – خارج کردن
درآمد نفت از بودجه جاری و سرماﯾه گذاری در طرح ھای کالن و زﯾر بناﯾی – حق تشکيل حکومت کارگری –
ھمانطور که مالحظه می شود تحقق مطالبات صنفی ؛ پاﯾه و اساسی برای تحقق مطالبات سياسی نيز می گردد بعنوان مثال تحقق
پرداخت حقوق بيکاری برای کليه بيکاران زن و مرد باالی  ١٨سال )مطالبه صنفی( پاﯾه ای برای اجتماعی شدن کار خانگی و آزادی زنان از
اﯾن تقسيم کار نا عادالنه می باشد  .از طرف دﯾگر ھمانطور که قبال تشرﯾح گردﯾد ؛ بخش ھاﯾی از مطالبات فوق در شراﯾط مشخص و
انضمامی مبارزات کارگری بعنوان مطالبه بالفصل کارگران می تواند در برنامه قرار گيرد و پس از دستيابی به ھر بخش از مطالبات ؛
دستاوردھای آن را می توان پاﯾه ای برای طرح مطالبات سطح باالتر قرار داد .
کارگران ضمن تشکل و کار تشکيالتی و حرفه ای در شوراھا و سندﯾکاھا در مرحله ای که عمده مبارزه صنفی است ﯾعنی عمدتا برای
کسب حقوق جاری و روزمره خود است ؛ به حذف رسوبات ذھنی جامعه کھن و سرماﯾه داری که فرورفتن در منافع فردی است نيز می
پردازند ؛ تمرﯾن کار گروھی و تشکيالتی ؛ در جھت دستيابی به شوراھاﯾی که ارکان حکومت آتی باشد و اھداف کل جامعه انسانی را
پوشش دھد اقدام نموده و بسياری از رسوبات جامعه کھن از جمله رفع تبعيض ھای جنسيتی بر عليه زنان و حذف نظام مرد ساالر ؛
حذف کليه تبعيض ھای قومی ؛ ملی و مذھبی ؛ حذف منافع فردگراﯾی بنفع منافع کل طبقه و جامعه و پاﯾه رﯾزی نظری و اندﯾشه ﯾک
جامعه انسان محور که فارغ از ھر گونه تبعيض و استثمار باشد می باﯾست در ضمن مبارزات صنفی و تدارک برای برقراری شوراھای
سراسری کارگران شکل گيرد ؛ و بين مطالبات کوتاه و بلند مدت رابطه ای تنگاتنگ و ارگانيک برقرار شود ؛ تا کارگران آمادگی اﯾفای نقش
تارﯾخی خود را کسب نماﯾند
 ٢٢بھمن ماه ٨٨
اتحاد برای اﯾجاد شوراھای سراسری کارگران

ﻧﺎن ،ﻣﺴﻜﻦ ،آزادي  -ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮراﺋﻲ
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ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰول ﻛﺎﻣﻞ ﭼﭗ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 2010-1960
ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ  -ﻓﻮرﻳﻪ 2010
تضعيف شده از سرکوب ھای مک کارتيستی دھه  ، ١٩۵٠چپ مترقی و رادﯾکال امرﯾکا بالفاصله پس از اﯾن دوران تولدی دوبـاره و بـسيار
شکوفان را به خود دﯾد .روز اول فورﯾه سال  ،١٩۶٠خط مشخص کننده ی آغاز ﯾک تغيير بنيادﯾن در تارﯾخ بشمار می آمد .در آنروز چھار نفر
از دانشجوﯾان کالج فنی کشاورزی اﯾالت کارولينای شمالی  Agricultural and Technical College of North Carolinaدر فروشـگاه بـزرگ
وولورث  Woolworthشھر گرﯾنز بورو  Greensboroبر پشت پيشخوان ناھار خوری مخصوص سفيدپوستان نشستند و با اﯾن کار خود قانون
راﯾج را نقض کردند.
تا آن زمان حق نشستن روی صندلی فقط برای سفيدپوستان محفوظ بود و سياھپوستان مجبور بودند اﯾستاده غذا بخورنـد .دانـشجوﯾان
روز بعد دوباره به ھمانجا برگشتند و اﯾنبار  ٢۵نفر دﯾگر را با خود ھمراه کردند .در روز  ۴فورﯾه نيز چھار دختر سفيد پوست از ﯾکـی از کالـج
ھای آن حوالی به گروه آنھا پيوستند .تا روز  ٧فورﯾه اﯾن جرﯾان  ۵۴بار و در  ١۵شھر از  ٩اﯾالت جنوبی آمرﯾکا تکرار شد .اﯾن فروشگاه که در
سراسر کشور شعبه داشت و در آن زمان کمر آن زﯾر ﯾک زﯾان  ٢٠٠ھزار دالری خم شده بود عاقبت در  ٢۵ژوئيه عقب نشينی کرد و رسماً
به تبعيض نژادی در ناھار خوری ھای خود پاﯾان داد.
سه ماه بعد شھر رالی در  ٨٠ماﯾلی شرق گرﯾنزبورو شـاھد تاسـيس کميتـه ی مـسالمت آمـيز ھمـاھنگی دانـشجوﯾیStudent Non-
)Violent Coordinating Committee (SNCCشد که ھدف آن گسترش تظاھرات ضد تبعيض نژادی در ناھار خوری ھا و کشاندن آن به تراز
جنبش ھای مبارزاتی بود .اولين رھبر  SNCCباب موزز  Bob Mosesبود که انگيزه ی خود را مشاھده ی «قيافه ھای گرفته ،خـشمگين ،و
مصمم« تظاھر کنندگان و تفاوت کيفی آن با سيما ھای »تدافعی و ترس گرفته« ﯾی خوانده بود که در دﯾگر عکس ھـای تظـاھر کننـدگان
اﯾاالت جنوبی به چشم می خورد.
در بھار ھمان سال شھر اَن آربور ميشيگان شاھد تاسيس سازمان دانشجوﯾی برای ﯾک جامعه دموکراتيک Students for a Democratic
)Society (SDSشد که بعدھا در سازماندھی مولفه ی دانشگاھی جنبش ضد جنگ نقش درجه اولی بازی ميکرد .در ماه مه ھمان سال
کميته ی مجلسی رسيدگی به فعاليت ھای ضد آمرﯾکاﯾی  House UnAmerican Activities Committeeبرای بدنام سازی و شکار چپ ھا
در سان فرانسيسکو تشکيل جلسه داده بود .دانشجوﯾان دانشگاه کاليفرنيا شعبه ی برکلی برای ھو کردن آنھا از ﯾک سر خليج به سـر
دﯾگر آن سفر کردند.و ھرچند که پليس موفق شد با شلنگ ھای آب فشار قوی آنھا را از پله ھای شھرداری به عقب براند اما تمسخر اﯾن
اتفاق کمک کرد که بنای اقتدار ده ساله ی HUACدر ھم بشکند.
جنبش ضد تبعيض نژادی در عرض چھار سال موفق شد ليندون جانسون را به امضای قانون حقوق اجتماعی سال  ١٩۶۴وادار سـازد .تـا
سال  ١٩۶۵اولين تظاھرات بزرگ ضد جنگ شھر واشنگتن را در خود فرو برده بود و تا آخر دھه آمرﯾکا گرفتار رعشه شده و تارﯾخ آمرﯾکـا از
ﯾک زاوﯾه ی تازه تحليل گشته و اﯾدئولوژی »امنيت ملی« و »امپراتوری« بيرحمانه به نقد کشيده می شد .تارﯾخ ننگين و اسرار آمـيز اف-
بی-آی و سيا برای مالحظه ی عامه به خيابان ھا کشانده می شد ،نقش پيش خدمتی دانشگاه ھا در جنگ ھـای امپرﯾاليـستی افـشا
می شد ،نافرمانی سربازان در وﯾتنام به ﯾک اتفاق ھر روزه مبدل مـی شـد ،و سيـستم سـرماﯾه داری مـصرفی روزانـه مـورد حملـه ی
منتقدﯾنی مانند رالف نادر Ralph Naderقرار می گرفت .تا سال  ١٩٧۵جنبش ھای ھمجنـس گراﯾـان و زنـان بـه محرکـه ھـا و نيروھـای
اجتماعی پر قدرتی مبدل می شدند و نيکسون وادار به استعفا می شد .بنظر می رسيد که نيروی چپ آمرﯾکا مترصد اﯾفـای ﯾـک نقـش
فعال در سياست آمرﯾکا برای ربع قرن آﯾنده است.
البته اﯾنطور نبود که چپ نوﯾن در روز اول ژانوﯾه ی  ١٩۶٠بطور خلق الساعه از ميان خالء زمان به بيرون پرﯾده باشـد .قبـال ً در سـال ١٩۵٨
سياھان اوکالھوما سيتی به باﯾکوت پيشخوان ھای ناھار آن شھر دست زده )به پيشنھاد دختر  ٨سالھی کـالرا لوپـر  Clara Luperدبيـر
دبيرستان و رھبر شورای جوانان ان آ آ سی پی ) )  NAACP Youth Councilو آن قانون را در ھم شکسته بودند .لوپر شدﯾداً تحت تاثير روزا
پارکس بود .خودداری روزا پارکس )در سال  (١٩۵۵از خالی کردن صندلی خود برای ﯾک مسافر مـرد سـفيد پوسـت در شـھر مونتگومـری
آالباما ،باعث آغاز باﯾکوت سروﯾس اتوبوسرانی شھر و به صحنه آمدن مارتين لوتر کينگ شده بود .روزا پارکس خـود ﯾـک سـازماندھندھی
تعليم ﯾافته بود که بمانند مارتين لوتر کينگ در جلسات «ھاﯾلندر فوک اسـکول »  Highlander Folk Schoolکـه بوسـيله ی ﯾـک سـازمان
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ھوادار حزب کمونيست بنام سوسياليست ھای مسيحی تاسيس شده بود .ﯾکی از اعضای اﯾن گـروه دان وسـت  Don Westبـود کـه از
دوران دبيرستان به فعاليت سياسی وارد شده بود .او در سال  ١٩١۵به سازماندھی افراد پرداخت که در مقابل سينماھاﯾی که «تولد ﯾک
ملت »  Birth of a Nationاثر گرﯾفيث  Griffithرا نماﯾش می دادند بر عليه فيلم تظاھرات می کردند .مضمون اﯾن فيلم شدﯾداً نژاد پرستانه
بود و در آن کوکلوکس کالن ھا را بعنوان کسانی مورد ستاﯾش قرار می داد که از سفيد پوستان در مقابل وحشيگری ھای سياھان )پس
از پاﯾان جنگ داخلی( حماﯾت می کرده اند.
بنابراﯾن برخی گذشته ھای سياسی تارﯾخی )و نيز سرفصل ھای شکست در آﯾنده( شاﯾان توجه وجود دارد .شکست انتخابـاتی ھـنری
واالس  Henry Wallaceو حزب پيشرو Progressive Partyدر سال  ١٩۴٨آخرﯾن جدال جـدی ﯾـک حـزب چـپ مـستقل بـشمار مـی رود؛
شکستی که آمرﯾکا را تا ھمين امروز در بند و محدودﯾت جليقه ی آھنی دموکرات-جمھورﯾخواه نگاه داشته است .تا نيمه ی دھـه ،١٩۵٠
اتحادﯾه ھای کارگری ،دانشگاھيان ،و کليه نھاد ھای دولتی در جرﯾان انگيزﯾسيون و شکار جادوگران و سوزاندن مجرمين ،که با توطئـه ی
مشترک ھردو حزب به پيش برده می شد نابود شد ند .چپ ھای بجا مانده اکثراً وارد جنبش ھای صلح طلب ،و از ھمه مشھور تر کواکر
ھا  Quakerشدند .در آن زمان امر مھم روز آزماﯾشات اتمی ﯾی بود که باعث سرطان و مرگ زودرس ھزاران نفر شده بود.
نقطه ی اوج فعاليت چپ سازمان ﯾافته در دھه  ، ١٩۶٠در اعالم کاندﯾداتوری جورج مک گاورن ،سياستمدار ھوادار صلح در کنگرھی شھر
ميامی در سال  ١٩٧٢تبلور ﯾافت .پاسخ مقامات باالی حزب و اتحادﯾه ھای کارگری ﯾی که ھزﯾنه ھای حزب را می پرداختند بطور خالصـه
رھا کردن مک گاورن بحال خود و پيروزی قطعی نيکسون بود .حزب دموکرات از ھمان روز در مقابل ھر چـالش ترقـی خواھانـه ای مـصون
مانده است .جيمی کارتر ،دموکرات کاخ سفيد در سال  ،١٩٧٧به تز ھای نئوليبراليسم پيوست و با افزاﯾش بودجه ی نظامی آمرﯾکا را وارد
»جنگ سرد نوﯾن« کرد و جنگ در افغانستان و آمرﯾکای مرکزی را تشدﯾد نمود .آنھم بدون بروز ھيچ گونه مقاومتی از سـوی جنبـش ضـد
جنگی که چند سال پيش از آن شکست آمرﯾکا در وﯾتنام را گرامی داشته بود.
چپ ھا که در دوران کارترِ دموکرات فرمانبردار و اھلی شده بودند در دھه ی  ١٩٨٠مقاومـت ھـای شـدﯾدی عليـه جنـگ ھـای رﯾگـان در
آمرﯾکای مرکزی سازمان دادند .آنھا بعالوه از جسی جکسون اولين کاندﯾدای سياھپوست رﯾاسـت جمھـوری پـشتيبانی کردنـد .جـسی
جکسون کشيش بابتيست و سازماندھندھی سياسی ،در روز ترور مارتين لوتر کينگ در سال  ١٩۶٨در ھتلی در ممفيس در کنار او بـود.
جکسون و »اتحادﯾه رنگين کمان« او ،با دستور کاری که از آرمان ھای پيشرو سالھای  ١٩۶٠اقتباس شده بود در سالھای  ١٩٨۴و ١٩٨٨
دو بار برای کسب نامزدی از سوی حزب دموکرات تالش کرد و حزب ھر بار به او کم محلی کرد.
شکست جنبش چپ در سالھای دھه نود تکميل شد .بيل کلينتون با وجودی که دو معاھدھی نفتا و دبليو-تی-او را که برای طبقه کارگـر
خانمان برانداز تلقی می شد به تصوﯾب رساند ،اما پشتيبانی تقرﯾباً ﯾکدست چپ را در طول دو دوره رﯾاست جمھوری خود حفظ کرد .چپ
آمرﯾکا از کلينتون به رغم تحرﯾم ھای مرگبار بر عليه مردم عراق و نقش او در آغاز جنگ ناتو در ﯾوگوسالوی و ﯾورش وی به برنامه ھای رفاه
اجتماعی در خدمت فرودستان ،و محدود ساختن آزادی ھای قانونی ،ھمچنان پشتيبانی کرد.
برای درک آنچه در سالھای دھه نود بر سر جنبش چپ آمد ،اول باﯾد نقش بنياد ھای غير انتفاعی ای را روشن کرد که ثروتمندان را قـادر
می سازد که از داراﯾی ھای خود بسته به سليقه ھای سياسی خويش استفاده کنند .اکثرﯾت »بخش مترقی« در آمرﯾکا ادامه ی حيات
مالی ،مواجب ،و مخارج روزانه ی اداری و غيره ی خود را مدﯾون کمک ھای مالی بنياد ھای غير انتفاعی و رھا از ماليـات ھـستند کـه بـا
مشاھده ی اولين نشانه ھای خروج از »آﯾين« ،و »گراﯾش کفر آميز« به آرمان ھای ترقی خواھانه ،رشته ی کمک ھا را قطع می کنند .به
بيان دﯾگر بخش بزرگی از سازمان ھای مترقی جامعه زائده ای از بخش سرماﯾه بشمار می آﯾند درست به ھمان صورتی که دانشگاه ھا
به بنياد ھا و سازمان ھای خير بخش سرماﯾه وابسته ھستند.
زمانی که کلينتون تصميم خود به تصوﯾب قانون »تجارت آزاد« ميان اﯾاالت متحده و کانادا و مکزﯾک را اعالم کرد اﯾـن عمـل او باعـث اتحـاد
بالقوه ي اتحادﯾه ھای کارگری و گروه ھای طرفدار حفظ محيط زﯾست در مخالفت با وی شد و به ھمين دليل نھاد ھای قدرتمند ليبرال را
به عکس العمل سرﯾع واداشت .تا سالھای ميانی دھه » ١٩٩٠تراست خيرﯾه ی پيو »  Pew Charitable Trustsساالنه  ٢٠ميليون دالر به
جنبش حفاظت محيط زﯾست کمک می کرد .دو بنياد دﯾگر )وابسته به شرکت ھای نفتی( به نوبه ی خود  ٢٠ميليون دالر به اﯾن جنبـش
ھا اھدا می کردند و روﯾھم رفته ادامه ی حيات حدود  ٩٠درصد جنبش سبز اﯾاالت متحده به ھمين کمک ھـا وابـسته بـود .بـا اشـاره ی
ھمين حاميان و صادر کنندگان چک بود که مخالفت جنبش سبز با نافتا  NAFTAبيکباره متوقف شد .تا اواخر دھه ی نـود جنبـش سـبز در
تماميت آن—به استثنای گروه ھای رادﯾکال کوچک و مردمی و بدون بودجه—به بخشی مبدل شده بودند که زﯾر سرپرستی حزب دموکرات
و ﯾا بعبارت دﯾگر سرماﯾه داری آمرﯾکا عمل می کرد.
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جنبش زنان به نوبه ی خود در مسير استحاله ی مداوم و تمرکز انحصاری فعاليتش بر روی مسئله ی سقط جنين—که از سوی جناح ھای
راست مورد حمله بود— حرکت کرد .گروه ھای مدافع زنان که بسياری از آنان از کمک ھای کالن ھاليوود )کـه بـا تمـام وجـود از کلينتـون
حماﯾت می کرد( ارتزاق می کردند از مسائل فراگير در رابطه با عدالت اجتمـاعی طفـره رفتنـد و زمـانی کـه کلينتـون تـور محـافظتی ای
)(safety netرا پاره می کرد که جلوی سقوط زنان فرودست را می گرفت ،ساکت نشستند .جنيش ھمجنس گراﯾان که در سالھای دھه
ی  ١٩٧٠و  ١٩٨٠حرکتی مترقی بشمار می آمد روز بروز بيشتر به سوی حـوزه ي مبـارزه بـرای برسـميت شـناخته شـدن ازدواج ميـان
ھمجنس گراﯾان عقب نشينی کرد که در حقيقت چيزی بيش از پذﯾرش محافظه کارانه ی ﯾک تاﯾيد دولتی از روابط ميان آنھا نبود.
دومين موضوع با اھميت در اﯾنجا ﯾادآوری سقوط پيوسته ی جرﯾانات سازمان ﯾافته ی لنينيستی و ﯾا تروتسکيستی بود .اﯾـن جرﯾانـات در
گذشته زمينه ھای آموزش نسل جوان را فراھم می آوردند و اصول اقتصاد سياسی و دﯾسيپلين ھای سازمانی را به آنان می آموختند .در
ﯾک نقطه در زمان و در اواخر دھه ی ھشتاد و اواﯾل دھه ی نود ،ھمزمان با ﯾک سقوط دﯾگر در مرزھای دور تر شرقی بود که اﯾـن جوﯾبـار
ضعيف بکلی خشکيد و اھميت خود را از دست داد .ﯾک جوان که در سالھای اواﯾل بلوغ خود با بحث ھای داغ حزبی سازمانی ماﯾه کوبی
نمی شود و از »ھيجدھم برومر« تغذﯾه نمی شود ،روح او آماده ی گرفتار شدن به ھر نوع عفونتی می گردد.
دوران بوش شاھد از دست رفتن تقرﯾباً ھمه جانبه ی ظرفيت و خالقيت چپ در تحليـل ھـای واقـع بينانـه ی سياسـی بـود .آنھـا چنـان
ھيسترﯾک به بوش و چِی-نی می نگرﯾستند و چنان آنھا را تبلور کامل شيطان می دانستند که با تمام نيرو از اﯾن عقيده که ھر دموکراتی
کيفيتاً از او بھتر خواھد بود دفاع می کردند؛ جانبداری از ھيالری کلينتونی که کوله بار نئو-ليبراليسم دھه ی نود با تمـام سـنگينی آن را
بدوش می کشيد تا باراک اوباماﯾی که وال استرﯾت پشتبان مالی عمده ی او بشمار می رفـت .البتـه سـياھان آمرﯾکـا نـيز کـه تارﯾخـاً از
مترقی ترﯾن جناح ھای حزب دموکرات محسوب می شدند تقرﯾباً به اتفاق آرا از باراک اوباما حماﯾت می کردند و تـا آخـر نـيز بـه او وفـادار
خواھند ماند .باراک اوباما زمانی که به اتاق بيضوی  Oval Officeقدمی می گذاشت اطمينان کامل داشت که چپ آمرﯾکـا ،زمـانی کـه او
بطور حساب شده و مرتب در مقابل خواست بانک ھا ،کمپانی ھای اسلحه سازی ،و سازمان ھای جاسوسی امنيـتی واشـنگتن عقـب
نشينی خواھد کرد  ،ھيچ تھدﯾدی برای او محسوب نخواھند شد.
در شراﯾطی که اوباما به حضور نظامی آمرﯾکا در افغانستان تشدﯾد می بخشد ھنوز شاھد ھيچ جنبشی از نوع سالھای  ٢٠٠٢تا  ٢٠٠۴و
مخالفت با جنگ بوش عليه عراق ،نيستيم .اتحادﯾه ھای کارگری در طول سالھای پس از جنگ دائم در حال از دسـت دادن اعـضا و نفـوذ
خود بوده اند .ھرچند که ھنوز پياده نظام و کمک ھای مالی اﯾن اتحادﯾه ھا برای کاندﯾداھای دموکـرات حيـاتی بـشمار مـی آﯾـد امـا اﯾـن
سرماﯾه داری آمرﯾکاست که نھاﯾتاً و در شراﯾط حساس اختيار کيف پول را بدست دارد .اوباما از آنجاﯾی کـه از جھـت انتقـادات و مخالفـت
ھای چپ احساس مصونيت می کند ،در باقيمانده ی دوران رﯾاست جمھوری خود قادر خواھد بود که بـا دسـتور کـار نئوليبراليـيی کـه در
دوران شش رئيس جمھوری قبلی به شکوفاﯾی کامل رسيده است بدون معارضه به پيش بتازد.
کليه حقوق براي نشريه لوموند ديپلوماتيک محفوظ است
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