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اطالعيه كميته مركزى 
حزب كمونيست ايران
بمناسبت 16 آذر

(1386)
جنبش دانشجويى ايران با گذشت بيش از نيم قرن از واقعه 
و  آزادى  راه  در  جانفشانى  و  مبارزه  نماد  اين  آذر 1332   16
عليه ديكتاتورى لجام گسيخته رژيم كودتاى پهلوى همچنان 
جمهورى  ديكتاتورى  مقابل  در  استوار  و  محكم  دژى  مانند 

سرمايه اسالمى ايستاده است.
از  يكى  گذشته  قرن  نيم  از  بيش  در  ايران  هاى  دانشگاه 
كانون هاى مبارزه آزاديخواهانه مردم ايران بوده اند.  جنبش 
دانشجويى تحت حاكميت اختناق سلطنتى در دهه هاى 40 و 
50 به يكى از مراكز و بسترهاى اصلى رشد سياسى و فكرى 
سرشناس  هاى  چهره  غالب  شد.  تبديل  ايران  چپ  جنبش 
كمونيست ايران و سازمان هاى چپ راديكال همه از دانشگاه 
 57 بهمن  انقالب  جريان  در  آوردند.  بر  سر  ايران  هاى 
دانشگاه به يكى از مراكز و سنگرهاى فعاليت نيروهاى چپ 
و آزادى خواه تبديل شد و دانشجويان براى كاشتن بذر اتحاد 
و همبستگى با جنبش كارگرى دسته دسته روانه كارخانه ها 

و مراكز توليدى مى شدند.
رژيم جمهورى اسالمى با آگاهى بر پيشينه تاريخى جنبش 
دانشجويى،  بعد از انقالب بهمن 57 با سازمان دادن و براه 
دانشجويان  هزاران تن از  فرهنگى  خونين  انقالب  انداختن  
چپ و آزاديخواه و كمونيست را روانه شكنجه گاه و به مقابل 
جوخه اعدام فرستاد تا زير تازيانه وحشت جنبش دانشجويى 
را درهم كوبد و براى هميشه محيط دانشگاه را از افكار چپ 
و سوسياليستى دور كند. اما تغيير و تحوالت سال هاى اخير 
است  بخش  اميد  واقعيت  اين  بيانگر  دانشجويى  جنبش  در 
كه جمهورى اسالمى در دستيابى به اهداف خود با شكست 

روبرو شده است.
حركت و جريان كمونيستى در درون دانشگاه ها اين بار با 
صالبت و شفافيت بيشترى براى مبارزه با رژيم هار جمهورى 
اسالمى از يك سو و از سوى ديگر براى مقابله با  ليبراليسم 
بورژوايى ايران در اشكال مختلف آن كه خود بازتاب عينى 
نبرد  ميدان  به  پا  است  جامعه  در  طبقاتى  مبارزه  شرايط 
تا  كرد  تالش  دوره  اين  در  سوسياليستى  گرايش  گذاشت. 
جنبش دانشجويى را از زير نفوذ انجمن هاى اسالمى طرفدار 
جبهه مشاركت و اصالح طلبان حكومتى كه استراتژى اصالح 
رژيم را زير لواى دمكراسى خواهى عرضه مى كردند، و طيف 
انقالب  و  سكوالر  ليبراليسم  به  كه  وحدتى هايى  تحكيم 
مخملى تمايل پيدا كرده بودند، بيرون بكشد، و ماهيت واقعى 
به  قدرت  به  خزيدن  براى  كه  را  ليبرال هايى  از  دسته  آن 

دخالت و حمله امريكا اميد بسته بودند را برمال كند.
گرايش سوسياليستى در جنبش دانشجويى ايران در چند سال 

اخير با دفاع از خواست ها و مبارزات طبقه كارگر و بر 
افراشتن پرچم مطالبات راديكال و تاكيد و پافشارى 

 انقالب اكتبر: انقالب اكتبر:
از بيرون طبقه

 يا از درون جنبش

حكومت سرمايه دارى و ضدكارگرى اسالمى ايران، براى 
جلوگيرى از پيشروى طبقه كارگر و حركت هاى جنبش 
هاى برابرى طلبانه و آزادى خواهانه ديگر، موج جديدى 
در  را  اعدام  و  شكنجه  و  زندان  دستگيرى،  سركوب،  از 
سازمان  راه  خود،  زعم  به  تا  است  انداخته  راه  عام  مالء 
جنبش هاى  و  كارگرى  جنبش  گسترش  و  رشد  و  يابى 
اجتماعى را بگيرد. حكومت سرمايه دارى اسالمى، براى 
پيشبرد اين اهداف غيرانسانى و براى بقاى حكومت خود، 
رقابت و كشمكش بر سر بحران اتمى و تهديدات آمريكا 
و دولت هاى غربى را دستاويزى براى ميليتاريزه كردن 
جنبش  كارگرى،  جنبش  تر  گسترده  سركوب  و  جامعه 
اعتراضى  هاى  حركت  ساير  و  دانشجويى  جنبش  زنان، 

قرار داده است.

تحوالت اخير جنبش 
كارگرى ايران!

در صفحه 2

دو اساسنامه پيشنهادی
 و مسئله تشكل ضد سرمايه داری

در صفحه 7

در صفحه 14

      جدال جناح ها در آستانه 
هشتمين دوره انتخابات مجلس رژيم

پرسش شهروند از احزاب و سازمان هاى پرسش شهروند از احزاب و سازمان هاى 
سياسى درباره مسائل روز ايرانسياسى درباره مسائل روز ايران

پاسخ حزب كمونيست ايران

هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى در راه است. اين انتخابات فرمايشى در اسفند ماه سال جارى 
برگزار خواهد شد. ازهم اينك، شخصيت ها و احزاب قانونى مخالف دولت اصولگرا و مجلس وابسته به آن، 

در صفحه 12در تدارک شركت فعال و وسيع در انتخابات اين دوره هستند.
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بر استراتژى اتحاد با جنبش كارگرى و ديگر 
جنبش هاى پايدار اجتماعى و تالش گسترده 
براى ايجاد پيوند و همبستگى با فعالين و رهبران عملى 
ديگر جنبش ها، فصل نوينى در تاريخ اين دوره از حيات 

و پيشروى خود گشود.
جنبش دانشجويى در ادامه اين روند و در شرايطى كه 
و  آمريكا  با  اسالمى  جمهورى  رژيم  كشمكش  و  جدال 
رژيم  اى  هسته  برنامه  سر  بر  غربى  قدرت هاى  ديگر 
و  جنگى  تهديدات  هراس  و  خوف  در  را  ايران  مردم 
تشديد محاصره اقتصادى قرار داده است، بايد با شعار نه 
به جنگ بار ديگر در روز 16 آذر بانگ رساى سوسياليسم 
و  انسانى  ضد  سياست هاى  عليه  عدالت خواه  بشريت  و 
ارتجاعى هر دو طرف اين نزاع و كشمكش را به گوش 

جهانيان برساند.
بايد  كنونى  سياسى  شرايط  در  دانشجويى  جنبش 
مذهبى در  ملى  هاى  شخصيت  چهره ها و  تالش هاى 
حمايت  از  كه  قانونى  غير  و  قانونى  اپوزيسيون  صفوف 
جمهورى خواهان و ليبراليسم بورژوايى ايران برخوردار 
"شوراى  ايجاد  پروژه  لواى  تحت  خواهند  مى  و  هستند 
بشر   حقوق  و  صلح  شعار  كردن  علم  با  و  صلح"  ملى 
استراتژى بقا و اصالح رژيم را پيش ببرند و دوم خردادى 

ديگر را بازسازى كنند،  بر مال كند.
ارتجاع  ميان  اتمى  بحران  سر  بر  منازعه  كه  حالى  در 
جمهورى اسالمى و دولت آمريكا به درازا كشيده است 
نبايد گذاشت كه ملى مذهبى هاى قانونى و غير قانونى 
و نهضت آزادى ها و ليبراليسم بورژوائى ايران، خستگى 
محاصره  و  جنگ  عليه  ايران  مردم  انزجار  و  نفرت  و 
اقتصادى، و صلح خواهى اين مردم ستمديده را به نيروى 
ذخيره استراتژى سياسى خود براى نجات رژيم جمهورى 

اسالمى تبديل كنند.
مردم  اى  پايه  حقوق  تأمين  و  واقعى  صلح  براى  مبارزه 
جدا از تشديد مبارزه و سازمان يابى جنبش هاى اجتماعى 
براى سرنگونى جمهورى اسالمى و پايان دادن به عمر 
ليبراليسم  كه  گذاشت  نبايد  نيست.  دارى  سرمايه  نظام 
بورژوائى ايران با خزيدن به شكاف هاى درون حاكميت 
جمهورى اسالمى در قالب صلح خواهى و دفاع از حقوق 
مقبول  و  شده  اصالح  اسالمى  جمهورى  نسخه  بشر 
آمريكا و دولت هاى غربى را بعنوان راه نجات از كابوس 
جنگ و تشديد محاصره اقتصادى به مردم ايران عرضه 

كند.
جنبش دانشجويى كه همدوش جنبش كارگرى، جنبش 
مقاومت  جانفشانى،  با  كردستان  انقالبى  جنبش  و  زنان 
و  اسالمى  جمهورى  هاى  سركوب  امواج  بينى  واقع  و 
روبرو  شكست  با  را  اجتماعى  هاى  جنبش  به  تعرض 
هاى  وحشيگرى  با  رژيم  اين  كه  نگذاشتند  و  ساختند 
خود فضاى رعب و وحشت را بر جامعه حاكم كند، بايد 
جديد  موج  و  تحركات  واقعى  ماهيت  كردن  مال  بر  با 
كشاندن  انحراف  به  براى  بورژوايى  ليبراليسم  تالش 
نيز  را  تالش ها  اين  ايران،  مردم  آزاديخواهانه  جنبش 

عقيم بگذارند.
 

زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

10 آذر 1386
1 دسامبر 2007

اجتماعى  هاى  جنبش  ديگر  و  ايران  كارگرى  جنبش 
جامعه ما، دوران سخت و سرنوشت سازى را از سر مى 
گذرانند. خطر محاصره اقتصادى و احتمال بمباران مراكز 
نظامى حكومت اسالمى توسط دولت آمريكا و متحدانش، 
جامعه ايران را شديدا در هراس و نگرانى فزاينده اى قرار 
بمباران  چه  و  اقتصادى  محاصره  چه  زيرا  است.  داده 
نيروگاه هاى اتمى، مراكز نظامى و شاهرگ هاى اقتصادى 
داشت.  خواهد  پى  در  بارى  فاجعه  و  وخيم  عواقب  و... 
نداده  روى  فجايع  اين  از  كدام  هيچ  هنوز  كه  حالى  در 
است، گرانى و تورم و بيكارى و ده ها آسيب اجتماعى، 
كارگرى  هاى  خانواده  زندگى  و  زيست  بر  مخربى  تاثير 
گذاشته است. مدت هاست كه از رهبرى حكومت اسالمى 
تا احمدى نژاد، سپاه پاسداران، بسيج، وزارت اطالعات، 
انتظامى  نيروهاى  و  اهللا  حزب  انصار  ها،  شخصى  لباس 
هاى  تمرين  و  مانورها  و  اند  درآمده  باش  آماده  حال  به 
نظامى مختلفى را در جهت سركوب شورش هاى شهرى 
برگزار كرده اند تا صداى اعتراض بر حق جنبش كارگرى، 
جنبش زنان، جنبش دانشجويى و نويسندگان و روزنامه 
عنوان  تحت  ها،  خيابان  در  كنند.  خفه  را  پيشرو  نگاران 
مورد  را  زنان  و  جوانان  اوباش»،  و  «اراذل  با  «مبارزه» 
اهانت قرار مى دهند و با ضرب و شتم غيرانسانى آن ها 
را دستگير و زندانى مى كنند. فعال جنبش كارگرى را در 
روز روشن ترور مى كنند تا با آفريدن رعب و وحشت در 
سازند  مرعوب  را  ها  آن  فعالين  و  ها  جنبش  اين  جامعه 
و بهره كشى و استثمار را تشديد كنند. جامعه ما نه به 
به «دموكراسى؟!»  نه  و  اسالمى،  حكومت  اتمى  انرژى 
مدل آمريكايى كه با بمب افكن ها و غرش موشك ها 
و  ها  بيمارستان  و  مدارس  روستاها،  و  شهرها  ويرانى  و 
مراكز اقتصادى و كشتار و بى خانمانى صدها و هزاران 
و ميليون ها انسان مى آيد، نياز دارد. جامعه ما، به تغيير 
و تحول بنيادى در كليه عرصه هاى اقتصادى، سياسى، 
اجتماعى و فرهنگى نياز دارد كه اصلى ترين مانع سر راه 

آن نيز حكومت نكبت اسالمى است.
بدين ترتيب، حكومت سرمايه دارى و ضدكارگرى اسالمى 
ايران، براى جلوگيرى از پيشروى طبقه كارگر و حركت 
هاى جنبش هاى برابرى طلبانه و آزادى خواهانه ديگر، 
موج جديدى از سركوب، دستگيرى، زندان و شكنجه و 
خود،  زعم  به  تا  است  انداخته  راه  عام  مالء  در  را  اعدام 
و  كارگرى  جنبش  گسترش  و  رشد  و  يابى  سازمان  راه 
دارى  سرمايه  حكومت  بگيرد.  را  اجتماعى  هاى  جنبش 
براى  و  غيرانسانى  اهداف  اين  برد  پيش  براى  اسالمى، 
بحران  سر  بر  كشمكش  و  رقابت  خود،  حكومت  بقاى 
اتمى و تهديدات آمريكا و دولت هاى غربى را دستاويزى 
تر  گسترده  سركوب  و  جامعه  كردن  ميليتاريزه  براى 
جنبش كارگرى، جنبش زنان، جنبش دانشجويى و ساير 

حركت هاى اعتراضى قرار داده است.
آنچه كه امروز بيش از هر زمان ديگرى اهميت دارد اين 
است كه برخى گرايشات حتى ظاهرا از موضع چپ نيز در 
داخل و خارج كشور، تبليغ «همه باهم» بر عليه فضاى 

بورژوازى  براى  اگر  تبليغات  اين  اند.  داده  سر  را  موجود 
سودى دارد برعكس، براى جنبش كارگرى سوسياليستى 
سم مهلكى است. زيرا بورژوازى نيروى اين جنبش را به 
دارى اش  سرمايه  اهداف  پيشبرد  براى  لشكرى  سياهى 
جنبش  جنبش زنان و  كارگرى،  جنبش  تبديل مى كند. 
دانشجويى بايد در هر شرايطى آلترناتيو طبقاتى خود را 
در مقابل جامعه قرار دهند. جامعه ما اين «هم با هم» را 
در انقالب 57 ايران تجربه كرده و هنوز هم چوب آن را 
مى خورد، بنابراين، بايد از تاريخ بياموزيم و اجازه ندهيم 
مرزهاى طبقاتى جنبش هاى اجتماعى و گرايشات راست 
و چپ  در هم بريزد. هر چقدر رقابت و كمشكش حكومت 
اسالمى و دولت هاى غربى و در راس همه آمريكا حادتر 
شود، صف بندى هاى جديدى در جامعه و در اپوزيسيون 
پديد خواهد آمد و به همان نسبت نيز شعار «همه با هم» 
يك  و  بورژوا  يك  مثال،  براى  شد.  خواهد  تر  گسترده 
كارگر نمى توانند در كنار هم براى امر مشتركى چه بر 
عليه سركوب و اعدام، چه بر عليه استثمار و چه بر عليه 
جنگ مبارزه كنند. چرا كه در مورد همه مسائل اقتصادى 
دنبال  را  مشتركى  منافع  تنها  نه  اجتماعى،  و  سياسى  و 
گرايشات  دارند.  قرار  نيز  هم  مقابل  در  بلكه  كنند،  نمى 
بورژوايى اين تبليغات را راه انداخته اند تا نيروى جنبش 
هاى اجتماعى را به سياهى لشكر خود در جهت اهداف 
قرار  استفاده  سوء  و  بردارى  بهره  مورد  شان  بورژوايى 
بورژوايى  گرايشات  مزورانه  تبليغات  تبليغات،  اين  دهند. 
كارگر  طبقه  استثمار  به  بخشيدن  ابديت  براى  ليبرالى  و 
است. طبقه كارگر بايد صفوف سراسرى خود را فارغ از 
هاى  جنبش  و  كند  متحد  بورژوازى  هياهوى  و  تبليغات 
دانشجويى،  جنبش  زنان،  جنبش  مانند  ديگر  اجتماعى 
برابرى  نيروهاى  همه  و  كردستان  مردم  انقالبى  جنبش 
عظيم  حركت  تا  بخورند  پيوند  كارگرى  جنبش  با  طلب 
نيروى  هيچ  كه  حركتى  بيافتد.  راه  جامعه  در  طبقاتى 

سركوبگرى جرات نزديك شدن به آن  را نداشته باشد.
طبقه كارگر، يكى از طبقات اصلى جامعه است و بر اين 
سياسى،  اقتصادى،  هاى  عرصه  همه  در  بايد  نيز  اساس 
هاى  سياست  و  باشد  دخالتگر  فرهنگى  و  اجتماعى 
در  را  خود  طبقاتى  آلترناتيوهاى  و  اجتماعى  و  اقتصادى 
گام  برداشتن  براى  دهد.  قرار  جامعه  و  طبقه  كل  مقابل 
هاى بلند و تاثيرگذار در سطح عمومى ترى، بايد تشكل 
دهى  سازمان  داران  سرمايه  عليه  بر  كارگران  سراسرى 

شود.
امروز حتى متوهم ترين افراد و جريانات نيز اين واقعيت 
مقابل  در  كه  اند  كرده  درک  را  طبقاتى   - اجتماعى 
و  داران  سرمايه  استثمار  و  سياسى  هاى  گرى  وحشى 
حكومت حامى آنان، فقط طبقه كارگر متشكل و متحد 
اين  اگر  همه  از  تر  مهم  دارد.  ايستادگى  قدرت  و  توان 
طبقه مبارزه هدفمند و آگاهانه و سازمان يافته اى را در 
سطح سراسرى با افق و چشم انداز سوسياليستى سازمان 

ندهد، قادر نخواهد بود زنجيرهاى اسارت خود 
را بگسلد و كل جامعه را از ستم و تبعيض و 

بهرام رحمانى

تحوالت اخير جنبش كارگرى ايران!
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نابرابرى و استثمار سرمايه دارى رها سازد.

با نگاهى به اوضاع نابسامان اقتصادى و سركوب 
مبارزه كارگران مى بينيم كه حكومت اسالمى، 
چه فضاى خفقان آميز و غيرقابل تحملى را در 
جامعه ايران آفريده است. بايد اين فضاى رعب و وحشت 
را با قدرت طبقاتى كارگران و همه نيروهاى آزادى خواه 
و برابرى طلب شكست. اين كار عملى و امكان پذير است 
به شرطى تشكل و اتحاد و همبستگى سراسرى طبقاتى 

به وجود آيد.

گوشه هايى از تورم و گرانى
 در عرصه هاى مختلف اجتماعى

در حالى كه در دو سال گذشته به خزانه حكومت اسالمى 
 120 حدود  در  مبلغى  خام،  نفت  فروش  منبع  از  فقط 
ميليارد دالر واريز شده است و اين مبلغ، نسبت به سال 
دهد؛  مى  نشان  افزايش  برابر  سه  به  نزديك  قبل  هاى 
بلكه  نيافته،  بهبود  مردم  معيشت  و  كار  وضعيت  تنها  نه 
بدتر هم شده است. به گزارش خبرگزارى ها، شنبه، 29 
آبان ماه 1386 برابر با 20 نوامبر 2007، براى نخستين 
بار در تاريخ خود، قيمت نفت به باالتر از 98 دالر رسيد 
و بشكه اى 98,03 معامله شد. اما سهم كارگران و مردم 
محروم ايران، از اين درآمدهاى هنگفت و كالن، جز فقر 
و سيه روزى چيز ديگرى نبوده است؟! هر سال به ارقام 
كودكانى كه از مدرسه و تحصيل محروم مى مانند افزوده 
مى شود و بر عكس، تعداد كودكان كار افزايش مى يابد. 
هر سال نسبت به سال قبل، قدرت خريد مردم تنزل پيدا 

مى كند. 
آمارهاى متفاوتى در رسانه هاى حكومتى و غيرحكومتى، 
درباره مشكالت اقتصادى و تورم و گرانى و تاثير آن بر 
زيست و زندگى مردم انعكاس مى يابد. هر چند كه اين 
آمارها چندان دقيق نيستند و به ويژه در حالى كه آن ها از 
صافى و فيلتر سانسور حكومتى رد مى شوند، اما در همين 
حد نيز ابعاد وسيع بحران و فقر و فالكت اقتصادى را به 
نمايش مى گذارند. بحرانى كه بهاى گزاف و سنگين آن 
را كارگران و مردم محروم مى پردازند تا سرمايه داران و 
سران حكومت و نزديكان آن ها هر چه بيش تر در رفاه 

و ثروت بلولند.
براى مثال، سايت حكومتى آفتاب، 3 آذر 1386 برابر با 
بانك  گذشته  هفته  دو  حدود  نوشت:   2007 نوامبر   24
اين  كرد.  اعالم  درصد  از 16  بيش  را  تورم  نرخ  مركزى 
در حالى است كه روز گذشته على عسگرى، سخنگوى 
واقعى  نرخ  كه  كرد  اعالم  مجلس،  حزب اهللا  فراكسيون 
پژوهش  هاى  مركز  اين  از  پيش  است.  درصد   24 تورم 
مجلس، نرخ تورم را 23 درصد پيش  بينى كرده بود كه از 

سوى دولت اين رقم رد شده بود. 
آمارهايى كه در زير به نمونه هايى از آن ها اشاره مى كنيم 

كه مربوط به كم تر از دو ماه اخير است. 
* قادرى معاون اجتماعى بهزيستى خراسان رضوى: «20 

درصد كودكان كار، خيابان خواب هستند.» (ايسنا) 
* جهانبخش امينى نماينده مجلس: «متاسفانه فقط 50 
قابل  محروم  مناطق  و  روستاها  در  شرب  آب  از  درصد 

آشاميدن است.» (فارس) 
كارگر  هزار  از 500  كار: «بيش  وزير  معاون  طاهايى،   *

واجد شرايط در كشور فاقد مسكن هستند.» (ايسنا) 
* رئيس حفاظت اطالعات قوه قضائيه گفت: بيش  از 2 
ميليون و 700 هزار خانوار در كشور كه بالغ بر 11 ميليون 

نفر را شامل مى شوند، زير خط فقر هستند. 
*پس از حكومت اسالمى، رشد جمعيت كشور 1/7 برابر 
و رشد متوسط جمعيت زندان  ها نيز 7/5 برابر شده و اين 
در حالى است كه نزديك به 50 درصد زندانيان زير 30 

سال عمر دارند. 
ايجاد  مستلزم  بيكارى  نرخ  كاهش  كار:  وزير  جهرمى   *
ميليون نفر در سال است. (ايسنا) وزير  اشتغال براى 6  
اجتماعى  كميسيون  جلسه   در  اجتماعى  تامين  و  رفاه 
كشور  در  نفر  هزار   303 و  ميليون  هفت  گفت:  مجلس 
زير خط فقر مطلق هستند كه با در نظر گرفتن جمعيت 
خط فقر شديد شهرى و روستايى، 9 ميليون و 242 هزار 
و 700 نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق هستند. 

(ايسنا)
* در حال حاضر فقط در شهر تهران، پنج تا 5/5 ميليون 
رشد 2/3  نرخ  فرض  با  كه  دارد  وجود  نشين  حاشيه  نفر 
ساليان  طى  در  آن  رشد  به  رو  افزايش  شاهد  درصدى 
آمار  درباره  نيز  تهران  شهردار  قاليباف،  بود.  خواهيم  آتى 
ارزيابى  به  توجه  با  گويد،  مى  تهران  هاى  نشين  حاشيه 
 هاى صورت گرفته در حوزه خدمات شهرى، تهران بيش 
معضل،  اين  كه  دارد  نشين  حاشيه  نفر  ميليون   3/5 از 
عوارض و ناهنجارى هاى فراوانى در پى خواهد داشت. 

(صدرا نيوز) 
* يك بسته چاى معمولى بدون عطر معموال تا آخر ماه 
چاى  خيلى  اگر  البته  مى  ماند  باقى  خانواده  يك  براى 
تومان   2000 حدود  چيزى  بسته  يك  اين  نباشند.   خور 

قيمت دارد. 
در واقع به طور متوسط مى  شود گفت كه خرج نان هر 
خانواده بين دو تا سه هزار تومان است. براى يك خانواده 
چهار نفره تقريبا يك كيلو پنير تبريزى احتياج است كه 
انواع  دارد.  خرج  تومان  الى 6000  حدود 5000   چيزى 
و اقسام پنيرهاى بسته  بندى شده با طعم  هاى متفاوت 
در بازار موجود است اين پنيرها از بسته  بندى  هاى يك 
نفره 2000 تومان شروع مى  شود و تا 2500 تومان ادامه 
هفته  دو  براى  بزرگ  بسته  هاى  اين  از  كدام  هر  دارد. 
كافى است و در ماه چيزى حدود 4000 تا 5000 تومان 

خرج برمى  دارد. 
كره از بسته  هاى كوچك 50 گرمى تا 500 گرمى در بازار 
به فروش مى  رسد كه تقريبا هر خانواده چهار نفره در ماه 
چيزى حدود دو عدد كره 500 گرمى مصرف مى كنند كه 
قيمت  دارد.  قيمت  تومان   2000 تا   1500 حدود  چيزى 
مرباهاى بسته  بندى شده و كارخانه  اى بسته  اى حدود 
يك  همين  ماه  در  كه  است  متغير  تومان  تا 1000   400

شيشه  اش كافى است.
سرجمع يك صبحانه سنتى كامل براى يك خانواده چهار 
نفره در ماه حدودا 10 هزار تومان به طور متوسط خرج 
دارد حاال اگر كمى مدرن  تر باشيد و شير و آب پرتقال و 
سوسيس تخم  مرغ هم اضافه كنيد كه خرجتان آخر ماه 

سر به فلك مى  زند.
اصلى  ترين غذاى ناهار ما ايرانى  ها برنج است و براى 
هر وعده غذاى دو نفره براى نهار چيزى حدود نيم كيلو 
مصرف مى  شود و در ماه تقريبا  15 كيلو مى  شود. قيمت 
است.  تومان   2000 تا   1500 كيلويى  متوسط  هم  برنج 
كلى  و  گوشت  گرم   250 حدود  هم  خورش  وعده  هر 
سبزيجات و حبوبات و البته روغن را شامل مى  شود كه 
سرجمع هر وعده مى  شود حدود 2000 تا 3000 تومان. 
حاال شما 15 كيلو برنج حساب كنيد و شش كيلو گوشت 
خرج  تومان  تقريبا 30000  تومان  كيلويى 7000  قرار  از 

برنج مى شود و 42000 تومان گوشت.
حبوبات و سبزى هم خيلى خوب تخمين بزنيم بين 5000 
تا 8000 تومان در ماه مى  شود كه اين يعنى حداقل 80 
تا 90 هزار تومان خرج ناهار. حاال شما دوست داريد كه 

بى خيال ماست و نوشابه و مخلفات ديگر بشويد؟! 
خرج خورد و خوراک در يك خانواده چهار نفره به حساب 
تومان  هزار   200 تا   150 حدودا  هزينه  ها  حداقل  با  ما 
تخمين  زده شده است و اگر كمى لوكس  تر و خوشمزه  تر 
باشد بين 300 تا 400 هزار تومان با اين حساب كه پدر و 
مادر ظهرها غذا نمى  خورند يا اگر مى  خورند همان غذاى 
شام گذشته را با خودشان به اداره محل كار مى  برند و 

نوش جان مى  كنند يا از محل كار خود غذا مى گيرند. 
ظهرها  بدهند و  تنوعى  خودشان  بخواهند كه به  اگر  اما 
چند روزى در هفته بيرون غذا بخورند تقريبا 30000 الى 

40000 تومان هم به خرجشان اضافه خواهد شد. 
شاغل  والدين  دوى  هر  اگر  كنيد  حساب  خودتان  حاال 
بين  مجموع  در  ماه  در  آن  ها  متوسط  حقوق  باشند 
600000 الى 800000 تومان باشد چطور بايد تا سر برج 
و  رفت  يا  بنزين  پول  خانه،  كرايه  خرج  و  بكشند  نفس 
آمد، خرج تحصيل، پوشاک و... چگونه بايد جور در بيايد. 

(چكيده اى از گزارش درج شده در سرمايه)
اگر به اين مشكالت اقتصادى و عدم تناسب دستمزدها 
با گرانى و تورم موجود، سركوب هاى وحشيانه حكومت 
روبرو  تحملى  غيرقابل  شرايط  بيفزاييم با  نيز  اسالمى را 
مى شويم. شرايطى كه شايسته هيچ جامعه اى و انسانى 

نيست!

بى حقوق كارگران و اعتراض آن ها
 به اين بى حقوقى ها!

كارگرى  جنبش  سرشناس  رهبر  صالحى»،  «محمود   *
ايران كه در زندان سنندج به سر مى برد، به دليل وضعيت 

نامناسب جسمى در بهدارى زندان بسترى شد.
محمود صالحى كه از بيمارى كليه رنج مى برد ساعت 7 
عصر روز چهارشنبه 25 مهر ماه به دليل افت فشار خون و 
ناراحتى كليه در بهدارى زندان بسترى گرديد و پس از 4 
ساعت به زندان منتقل شد. يك كليه محمود از كار افتاده 

است و كليه ديگر وى نيز تنها 25 درصد فعاليت دارد. 
محمود صالحى كه از سوى دادگاه حكومت اسالمى به 
يك سال زندان محكوم شده است، روز 22 فروردين ماه 

آن  از  و  بازداشت  كارش  محل  در  جارى  سال 
تاريخ تاكنون در زندان سنندج، زندانى است.
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* روز شنبه 5 آبان، جمعى از كارآموزان فنى و 
شهرستان  پتروشيمى  طرح  حرفه اى شاغل در 
حقوق  دريافت  عدم  به  اعتراض  در  «ياسوج» 
طرح  خشمگين  كارگران  زدند.  اعتصاب  به  دست  خود 
پارس جنوبى در اين ماه و در طى سفر احمدى نژاد به 
عسلويه، در اعتراض به وضع بد معيشتى خود خودروى 

حامل احمدى نزاد را محاصره كردند.
* كارگران البرز نيشابور، در اعتراض به اخراج كارگران، 

طى چند نوبت تجمع اعتراضى برگزار كردند. 
كارگران  از  نفر  ماه، 30  آبان  و 10   9 ، روزهاى 8  طى 
عدم  به  اعتراض  در  مريوان  گاران  سد  ژئوتكنيك  واحد 
اين  زدند.  اعتصاب  به  دست  دستمزدهايشان  پرداخت 
اعتصاب اولين اعتصاب اين كارگران نبوده و آنان از سه 
ماه گذشته تاكنون در اعتراض به عدم پرداخت به موقع 

دستمزدهايشان، سه بار اعتصاب كرده اند. 
طرح  طى  در  كه  كشاورزان  از  جمعى  آبان،   19 روز   *
را  خود  هاى  زمين  مجبورند  دولت  سازى  خصوصى 
مجلس  مقابل  بفروشند  مغان  پارس  شركت  به  باالجبار 

تجمع كردند.
* 20 آبان، كارگران شاغل در سد سياه زاغ  ديواندره، در 
اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود دست به اعتصاب 

زدند. 
* در همين روز 40 تن از كارگران شركت تعاونى جنگل 
و  حقوق  پرداخت  عدم  به  اعتراض  در  ابراهيم  امامزاده  
كار  از  دست  بيمه  حق  پرداخت  عدم  همچنين  و  مزايا 

كشيدند و در مقابل فرماندارى تجمع كردند.
* روز 24 آبان، تعدادى از كارگران كارخانه قند بردسير 
مقابل  در  دستمزدهايشان  افتادن  عقب  به  اعتراض  در 

استاندارى كرمان تجمع كردند.
* صبح روز جمعه 25 آبان، حدود 1000 تن از كارگران 
كارخانه هاى شهرستان نيشابور، در يك راهپيمايى بزرگ 
در  اعتراض به  عدم پرداخت حقوق و عدم  رسيدگى به 

خواست هايشان شركت كردند.
* 28 آبان، تعدادى از اعضاى سنديكاى كارگران نقاش 
به منظور پيگيرى شكايت خود از انجمن صنفى كارگران 
نقاش، كه تحت نفوذ كارفرمايان قرار دارد، به اداره كار 
مراجعه مى كنند اما در عوض دريافت جواب از مسئوالن 
اداره كار، رضا دهقان از اعضاى سنديكاى كارگران نقاش 
پايگاه  به  و  شود  مى  بازداشت  انتظامى  نيروى  توسط 
چهارم پليس امنيت نيروى انتظامى واقع در ميدان هفت 

حوض منتقل مى گردد.
افشاى  دليل  به  نقاشان  سنديكاى  عضو  دهقان،  رضا 
هاى  تشكل  مسئول  و  نقاشان  صنفى  انجمن  تخلفات 
كارگرى، توسط  پليس امنيت ظهر 86/8/28 دستگير شد 
و پس از 24 ساعت بازداشت در هفت حوض به زندان 

اوين منتقل گرديد. 
* روز دوشنبه 28 آبان، كارگران كارخانه قوه پارس قزوين 
براى سى و پنجمين بار تجمع كردند. اين كارگران 18 

ماه است كه حقوقى دريافت نكرده اند.
* صبح روز 4 آذر، جمعى از كارگران شركت قوه پارس 
قزوين در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود 
مقابل مجلس تجمع كردند و خواستار شروع مجدد فعاليت 

اين واحد و پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
* طى روزهاى گذشته جمعى از كارگران واحد ژئوتكنيك 
حقوق  پراخت  عدم  به  اعتراض  در  مريوان،  گاران  سد 
كه  كارگران  اين  زدند.  اعتصاب  به  دست  خود  ماهيانه 

حدود 5 ماه است حقوق خود را دريافت نكرده اند، روزانه 
مجبور به انجام 12 ساعت كار سخت در ازاى احتساب 

فقط 2 ساعت اضافه كار مى باشند.
صالحى»،  از «محمود  دفاع  كميته  گزارش  اساس  بر   *
وضعيت جسمى وى روز پنج شنبه يكم آذر ماه، بار ديگر 
وضعيت  به  توجه  بدون  زندان  مسئولين  اما  شد،  وخيم 
به  وى  انتقال  از  روز   4 مدت  به  صالحى»  «محمود 
بيمارستان خوددارى كرده و سرانجام روز يك شنبه 4 آذر 

ماه او را در بهدارى زندان بسترى مى كنند.
بيمارى  تشديد  عوامل  از  ديگر  يكى  مناسب  تغذيه  عدم 
«محمود صالحى» اعالم شده به صورتى كه وى طى دو 
ماه گذشته تنها يك بار در زندان سنندج گوشت مصرف 

كرده است
* اعتصاب كارگران كارخانه «نيرو رخش» سنندج كه از 
روز يك شنبه 4 آذر ماه آغاز شده بود روز سه شنبه نيز 
ادامه يافت و كارگران بر ادامه اعتصاب تا دست يابى به 
خواست هايشان تاكيد كردند. كارگران كارخانه نيرو رخش 
سنندج خواستار پرداخت دستمزد معوقه 3 ماه گذشته خود 
و نصب دستگاه هاى گرمايشى در محل كارشان هستند، 
هاى  خواست  به  توجه  بدون  واحد  اين  كارفرمايان  اما 
آنان، كارگران قرار دادى را نيز به اخراج تهديد كرده اند. 
كارخانه نيرو رخش 36 كارگر دارد و در زمنيه مونتاژ كابل 

و سيم برق صنعتى فعاليت مى كند.
محل  در  روز  هر  كه  شاهو  كارخانه  اخراجى  كارگران   *
در  ماه  آذر   6 شنبه  سه  روز  شوند،  مى  حاضر  كارشان 
نامه اى به اداره كار و امور اجتماعى استان كردستان كه 
نيروى  كردستان،  استاندارى  اطالعات،  به  آن  رونوشت 
ارسال  نيز  كار  روابط  اداره  و  صنايع  كل  اداره  انتظامى، 
احقاق  و  مشكالت  حل  تا  كه  كردند  اعالم  است،  شده 
حق شان از پاى نخواهند نشست. از سوى ديگر كارگران 
روز سه شنبه 6 آذر، خطاب به ماموران اداره اطالعات كه 
به كارخانه رفته بودند اعالم كردند، در صورتى كه تا روز 
از  نشود  رسيدگى  هايشان  خواست  به  ماه  آذر   10 شنبه 
محل كارخانه به سوى داخل شهر راهپيمايى خواهند كرد 

تا عموم مردم را در جريان وضعيت خود قرار دهند.

ترور فعال جنبش كارگرى
كميته  مركزى  كومه له، طى اطالعيه در تاريخ 27 مهر 
قصد  سوء   مورد   2007، «در   اكتبر   19  -  1386 ماه 
عوامل جمهورى اسالمى به جان مجيد حميدى از فعالين 

كارگرى»،  جنبش 
«صبح  داد:  خبر 
 26 شنبه  پنج  روز 
«مجيد  ماه  مهر 
يكى  حميدى»، 
جنبش  فعالين  از 
عضو  كارگرى، 
هماهنگى،  كميته 
از  دفاع  كميته 

شهر  در  كارگرى  شوراى  ايجاد  فعال  و  صالحى  محمود 
مسلح  افراد  وسيله  به  منزل  از  خروج  هنگام  به  سنندج 

نقاب دار جمهورى اسالمى مورد سوء قصد قرار گرفت.
«مجيد حميدى» كه از ناحيه شانه راست و گردن مورد 
اصابت چندين گلوله ماموران نقاب دار رژيم قرار گرفته 
دليل  به  كه  شد  منتقل  سنندج  بعثت  بيمارستان  به  بود 

براى  پزشكان  توصيه  به  بنا  و  پزشكى  امكانات  كمبود 
معالجه به تهران انتقال يافته و آخرين خبرها حاكى ست 

كه وضعيت جسمى اين فعال كارگرى وخيم است.
جمهورى اسالمى، هراسناک از  رشد جنبش كارگرى و 
ديگر جنبش هاى اجتماعى بعد از به كار انداختن ماشين 
اعدام  جوانان،  كشيدن  بند  به  و  دستگيرى  خود،  جنايت 
كردن  حاكم  منظور  به  عام  مالء  در  جمعى  دسته  هاى 
فضاى رعب و وحشت بر جامعه، اين بار به ترور فعالين 
شناخته شده جنبش كارگرى روى آورده است تا با ترور  
آن ها از ديگر فعالين و پيشروان كارگرى زهر چشم بگيرد 
و مانع تالش و كوشش هاى آن ها در زمينه سازمان يابى 

جنبش كارگرى شود.
كارانه  جنايت  اقدام  اين  كردن  محكوم  ضمن  له،  كومه 
كارگران  همه  از  اسالمى،  جمهورى  رژيم  تروريستى  و 
و مردم آزادى خواه مى خواهد كه با هوشيارى و اتحاد 
و  گسيخته  لجام  تروريسم  خود،  مبارزاتى  همبستگى  و 
شكست  با  را  رژيم  جنايكارنه  و  پراكنى  وحشت  سياست 

روبرو سازند.»
روز پنج شنبه 1368/7/26، در گزارش ديگرى آمده است، 
ساعت 9 صبح، دو نفر موتورسوار با لباس شخصى، مجيد 
حميدى را در نزديكى خانه خودش مورد سوء قصد قرار 
دادند و وى را زخمى كردند. در اين اقدام تروريستى، 8 
گلوله به «مجيد حميدى» اصابت كرد، براى مداوا سريعا 

به بيمارستانى در تهران منتقل گرديد.
روز قبل از اين واقعه نيز يك نفر لباس شخصى به درب 
منزل آقاى بهزاد سهرابى، از اعضاى كميته هماهنگى و 
سخن گوى كميته دفاع از محمود صالحى رفته كه كسى 

در خانه نبوده است.
خوشبختانه اكنون مجيد حميدى كه از اين مهلكه جان 
سالم به در برده است، در گفتگويى با يكى از راديوهاى 
فارسى زبان خارج كشور گفت، اين ترورها، ما كارگران را 
نمى ترساند و ما هم چنان به مبارزه خود ادامه خواهيم 

داد. 
اعتراضات  و  ها  حقوقى  بى  از  نمونه  چند  فقط  ها  اين 

كارگرى در هقته هاى اخير است.

اعتصاب و اعتراض كارگران 
نيشكر هفت تپه

اخير،  دوره  كارگرى  هاى  اعتصاب  ترين  مهم  از  يكى 
 5 از  بيش  است.  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  اعتصاب 
ماه  مهر   7 شنبه  روز  از  تپه  هفت  نيشكر  كارگر  هزار 
آغاز  را  خود  اعتراضات  و  اعتصاب   بار  چندمين  براى 
اجراى  معوقه،  دستمزدهاى  پرداخت  خواستار  و  كرده 
مستقل  كارگرى  تشكل  ايجاد  مشاغل،  طبقه بندى  طرح 
مديريت  اخراج  و  سازمانى  هاى  خانه  دريافت  دولت،  از 
شده اند. در واقع مطالباتى كه كارگران نيشكر هفت تپه 
مطرح كرده اند بخشى از مطالبات كل طبقه كارگر ايران 

است.
صبح روز پنج شنبه 12 مهر ماه، در ششمن روز از اعتصاب 
با  تپه،  هفت  نيشكر  شركت  كارگر  هزاران  اعتراضات  و 
حكومت  ضدشورش  و  امنيتى  ماموران  وحشيانه  يورش 
اسالمى قرار گرفتند. در جريان اين يورش وحشيانه، حدود 
10 نفر از كارگران زخمى و 2 نفر از كارگران با اسامى 
بازداشت  نيز  عليپور»  «رمضان  و  نيكوفرد»  «فريدون 

شدند.  هم زمان با يورش به صفوف اعتصاب 
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سركوبگر  نيروهاى  تپه،  هفت  نيشكر  كارگران 
در  را   اى  نشده  اعالم  نظامى  حكومت  حالت 
سطح شهر به اجرا در آوردند تا مانع حمايت و 

همبستگى مردم شهر با كارگران حق طلب شوند.
 كارگران معترض نيشكر هفت تپه، همچنين يك شنبه  
اى،  نامه  ارسال  با   ،2007 اكتبر   7   -  1386 مهر   15
از جامعه جهانى، سازمان جهانى كار، سنديكاى كارگرى 
جهان و سازمان هاى حقوق بشرى در خواست كرده اند 
كه براى دست يابى به اهداف و مطالبات شان از مبارزه 

آن ها حمايت كنند.
در بخشى از اين نامه كه سيزده خواسته نيز در پايان آن 
فرموله شده است، مى خوانيم: «... در حالى كه ما از تامين 
خود  خانواده  شرمنده  و  بوده  عاجز  زندگى  هاى  حداقل 
برخورد  نحوه  اين  دليل  به  نيز  كارگران  ما  و  باشيم.  مى 
مسئولين كه با بى تفاوتى به آن مشكالت نظر مى كردند 
شوش  شهرستان  فرماندارى  مقابل  در  تحصن  به  اقدام 
كه باالترين نهاد و اداره حكومت در اين شهر مى باشد 
خود  هاى  خواسته  به  رسيدن  تا  نموديم  اعالم  و  كرديم 
مانند: 1- حل مشكل بدهى شركت كه دولتى مى باشد و 
دولت توان بخشش آن بدهى ها را دارد. 2- تضمين در 
خصوص اين كه شركت با وضع موجود ورشكسته نمى 
دولت.  توسط  مالى  نظر  از  شركت  نكردن  رها  شود. 3- 
4- اصالح سياست هاى به نفع دولت در خصوص صنعت 
شكر و شركت، تقليل تعرفه كمرگى، جلو گيرى از واردات 
بى رويه شكر توسط بخش خصوصى و حتى دولت. 5- 
اجراى مشاغل بندى پس از 13 سال كه هر 4 سال يك 
مسكوت  متاسفانه  كه  گيرد  قرار  بازنگرى  مورد  بايد  بار 
مانده است. 6- رسمى كردن كارگران موقت. 7- ارتقاى 
كارگرى.  سنديكاى  تشكيل   -8 شاغل.  كارگران  شغلى 
9- واگذارى منازل شركت كه در اختيار نيروهاى نظامى؛ 
ادارات  ديگر  و  پرورش  و  آموزش  و  بانكى  اطالعاتى، 
دولتى است. 10- پرداخت به موقع حقوق كارگران. 11- 
اجراى استانداردهاى الزم در محل كار. 12- اجراى طرح 
زيان آور با توجه به زيان آور بودن محل كار، بعضى از 
كارها در سطح شركت. 13- اصالح نحوه دادن مزايا در 
خصوص سختى كار و بدى آب و هوا با توجه به دماى 

باالى 50 درجه در محل كار و موارد ديگر. 
تحصن  كه  صورتى  در  و  نداشته  بر  تحصن  از  دست  ما 
پايان پذيرد به صورت مشروط خواهد بود. موقتا اگر در 
كوتاه مدت و در مهلت داده شده به نتيجه  خاصى نرسيم، 
اقدام مجدد به تحصن كرده و حاضر به پرداخت هرگونه 
هزينه جهت رسيدن به حقوق خود هستيم. همان گونه 
دادگاه  به  دولت  توسط  كارگران  از  تعدادى  نيز  قبال  كه 
چند  در  و  اند  گرفته  قرار  بازخواست  مورد  و  شده  احضار 
فعاالن  از  تعدادى  منازل  درب  به  شبانه  نيز  گذشته  روز 
كارگرى از طرف حفاظت و اطالعات و امنيت شهرستان 
مراجعه و احضار شدند و كارگران را به آن اداره برده و 
قرار  فشار  تحت  را  ها  آن  و  دادند  قرار  بازخواست  مورد 
را  كارگران  و  كرده  امتناع  تحصن  در  حضور  از  تا  دادند 
به  الزم  دارند.  باز  هايشان  خواست  آوردن  دست  به  از 
ذكر است در مدت زمانى كه كارگران در آن محل مورد 
بازپرسى قرار مى گرفتند ديگر همكاران اقدام به اعتراض 
شديد به اين نوع برخورد كردند كه با واكنش و برخورد 
شديد نيروهاى انتظامى مواجه شدند و تعدادى زخمى و 
بازداشت شدند كه با فشار كارگران نيروى انتظامى اقدام 

به آزادى آن ها نمود...»

نوشته  جمله  از  نيز  ديگرى  اطالعيه  در  كارگران،  اين 
اند امروز 24 مهر مطلع شديم كه مديريت طرح نيشكر 
مديريت  بركنارى  شدند.  بركنار  شفيعى  آقاى  تپه  هفت 
يك خواست ما كارگران بود و اين را يك موفقيت ديگر 
مطيعى  آقاى  جديد  مديريت  به  ما  دانيم.  مى  خود  براى 
اعالم مى كنيم كه كماكان بر خواست هاى خود پافشارى 

مى كنيم. خواست هاى ما عبارتند از: 
ما  دانيم.  مى  خود  تشكل  مانع  را  اسالمى  شوراى   -1
در انتخابات شوراى اسالمى شركت نمى كنيم و شوراى 
اسالمى بايد منحل شود. 2- ما هر پنج شنبه ساعت 1 
تا 2 عصر جمع مى شويم و در مورد شرايط كار خودمان 
تصميم مى گيريم. و مجمع عمومى خودمان را تشكيل 
مى دهيم. مجمع عمومى تشكل واقعى ما كارگرانست. ما 
تشكيل سنديكا را حق خود مى شماريم. 3- ما خواهان 
انعقاد قرارداد با همه كارگران قراردادى و بازگشت آن ها 
به كار هستيم. 4- ما خواهان پرداخت فورى همه طلب 
هايمان با پاداش و بن هستيم. 5- ما خواهان اجراى طرح 
طبقه بندى مشاغل هستيم. 6- ما خواهان برشمردن كار 
ما به عنوان كار سخت و زيان آور هستيم. ما تا رسيدن 
به خواست هايمان به اعتراضات خود ادامه مى دهيم و 
فورا  ما  هاى  خواست  به  خواهيم  مى  جديد  مديريت  از 

پاسخ دهد.
شوراى  مجلس  نماينده   34 ماه،  مهر   25 ميان،  اين  در 
اسالمى نيز از ترس گسترش و تداوم اعتصاب و اعتراض 
جمهورى،  رئيس  نژاد،  احمدى  به  اى  نامه  در  كارگران، 
دادند.»  تذكر  اقتصادى  اشتباه  هاى  سياست  خاطر  «به 
17 نماينده در تذكرى كتبى خواستار پاسخ گويى احمدى 
نژاد نسبت به علت واردات سه ميليون تن شكر به كشور 
با تعرفه صفر درصد شدند كه موجب تعطيلى 35 كارخانه 

شكر و بيكارى هزاران كارگر شده است.
پيگيرى  جهت  در  تپه،  هفت  نيشكر  كارگران  اعتصاب   
خواست هايشان به عناوين و اشكال مختلف ادامه دارد، 
اطالعيه هاى  در  معترض  كارگران  اين  كه  طورى  به 
خود نيز هشدار داده اند تا برآورده شدن اهداف شان، به 

اعتراض و اعتصاب بر حق خود ادامه خواهند داد.

اعتراض ده ها هزار كارگر
 به اليحه ضد كارگرى دولت
 احمدى نژاد در سراسر ايران

با 20  برابر  آبان 1386  شنبه 30  سه  روز  كارگر  هزاران 
نوامبر 2007، به مناسبت سالروز تصويب قانون كار اجبارا 
با  را  مخالفت  خود  و  كردند  تجمع  خمينى  گور  محل  در 
اليحه پيشنهادى دولت احمدى نژاد براى اصالح قانون 
اعتراض  براى  را  محل  اين  كارگران  نمودند.  اعالم  كار 
خود انتخاب نكرده بودند، بلكه نيروهاى انتظامى كارگران 
را وادار كردند تجمع اعتراضى خود را در اين محل پيش 

ببرند. صبح قبل از اين اعتراض، نيروى انتظامى مانع از 
تجمع بسيارى از اين كارگران جلوى ساختمان خانه  كارگر 
شده و آن ها را وادار كرده بود براى بيان اعتراض خود به 
محل دفن بنيان گذار حكومت جهل و جنايت اسالمى كه 

خارج  از محدوده شهرى تهران قرار دارد، بروند. 
بر اساس گزارش  ها، چندين هزار كارگر كه در ساعات 
ابتدايى صبح سه شنبه، از واحدهاى صنعتى تهران، كرج، 
كاشان،  اسالمشهر،  ماهدشت،  ساوه،  رى،  شهر   ورامين، 
ساوجبالغ، قائم  شهر و... به تهران آمده بودند، به سمت 
دفتر مركزى خانه كارگر واقع در خيابان ابوريحان حركت 
مانع  با  كارگر  خانه  در  مقابل  حضور  از  پس  كردند، 
را  تجمع  و  اين  شدند  مواجه  انتظامى  نيروهاى  مامورين 
تجمع  به  انتظامى،  نيروى  كردند.  اعالم  «غيرقانونى» 
 كنندگان در اين محل اعالم كرد كه تنها تجمع  قانونى 
اين  و  است»،  خمينى  امام  حرم  در  روز، «تجمع  اين  در 
سمت  به  خود  اعتراض  بيان  براى  ناچار  به  نيز  كارگران 

اين محل  رفتند. 
در  روز  همين  در  كه  است  آن  از  حاكى  ها  گزارش  
شهرهاى ديگر نيز تجمعات مشابهى برگزار شده بود. در 
تجمع كارگران در تهران نيز شعارهايى هم چون «درود 
گرسنه،  ميليون  پنج   = بحرانى  واحد   500» كارگر»،  بر 
افتخار نيست»، «اين اصالح موجب اخراج دسته جمعى 
بى  لياقت  «وزير  شد»،  خواهد  كارخانه  ها  از  كارگران 
كارگر»،  بر  درود  جهرمى،  بر  استعفا»،   «مرگ  استعفا 
«امنيت شغلى حق مسلم ماست»، «جهرمى جهرمى اين 
آخرين اخطار  است»، «فرانسه را رها كن، فكرى به حال 
ذلت  نمى  پذيرد»، «اصالح  مى  ميرد،  كن»، «كارگر  ما 
قانون كار، سد كارگران است»، «قرارداد موقت ملغى بايد 
سر   ... و  كن»  رها  وزارت  را  كن  حيا  گردد»، «جهرمى 

داده شده است. 
پيش  نويس  نهم،  دولت  اجتماعى  امور  و  كار    وزارت 
اليحه  اى را تهيه كرده است كه بر اساس آن، موضوع 
اصالح  قانون كار براى سومين بار مطرح مى  شود. اين 
اصالحيه كه با توجه به هماهنگى دولت نهم با مجلس 
نفع  به  كامال  است،  زياد  نيز  آن  احتمال  تصويب  هفتم 
ضعيف  طرف  عنوان  به  كارگران  ضرر  به  و  كارفرمايان 

قراردادهاى كار است. 
يك بند از اين اليحه، دست  كارفرما را براى اخراج هر چه 
بيش تر كارگران بازتر مى  كند. اليحه پيشنهادى دولت 
اين  ماده   27  تبصره  هاى  در  را  تغييراتى  نژاد،  احمدى 
اختيار  كارفرما  آن  اساس  بر  كه  مى  كند  پيشنهاد  قانون 
در  «كارگر  او  زعم  به   كه  اين  صرف  به  مى  كند  پيدا 
انجام  وظايف قصور ورزد و يا آيين  نامه  هاى انضباطى 
كارگاه را نقض كند» پس از دو بار تذكر كتبى، كارگر را 

اخراج  كند. 
سعى  صادقى،  و  محجوب  كارگر  خانه  سران  چند  هر 
فقط  و  كنند  مهار  را  كارگران  اعتراضى  تجمع  مى كردند 
مشكالت  كارگران  اما،  كنند  محدود  كار  قانون  تغيير  به 
به  كشيدند،  ميان  به  خود  شعارهاى  در  نيز  را  خود  ديگر 
طورى كه حتى خبرگزارى  هاى رسمى دولتى نيز سخنان 
كارگرانى را منعكس  كردند كه از 3 تا 17 ماه حقوق آن ها 

عقب افتاده بود.
خانه كارگر و شوراها و انجمن هاى اسالمى، اساسا ارگان 
كارگر  طبقه  درون  در  حكومتى  سركوب  و  كنترل  هاى 

نه  كارگران  اكثريت  تاكنون  كه  هستند  ايران 
در  بلكه  اند،  نپيوسته  ها  ارگان  اين  به  تنها 
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و  اعتراض  كه  تپه  هفت  نيشكر  مانند  جاهايى 
اعتصاب كارگران باال مى گيرد آن ها، از جمله 
برپايى  و  سركوب  هاى  ارگان  اين  انحالل  به 

تشكل مستقل پافشارى مى كنند.
ايسنا، طى گزارشى از اين تجمع كارگران، از جمله نوشت: 
شركت  كارگر  كه  كننده  ها  تجمع  از  يكى  گفته  «به 
الكتريكى در قزوين بود او 17 ماه است كه حقوق نگرفته 
و هم چنان وضعيت واحدى كه در آن كار مى  كرد معلوم 
نيست و عالوه بر او همكار ديگرش اظهار كرد: دو سال 
و  نكرديم  دريافت  پاداش  و  عيدى  شركت  از  كه  است 
استاندارى و اداره  هاى  فرماندارى  ها،  اعتراض به  براى 
كارگران  از  يكى  نداد.  نتيجه  اى  هيچ  اما  رفتيم  ديگرى 
يك شركت الكترونيكى كه از خصوصى شدن واحد خود 
ما  واحد  شدن  خصوصى  با  كرد:  بيان  نيز  است  ناراضى 
كه  شدند  اخراج  نيز  كارگر  و 40  شديم  بيكار  ماهى  سه 
خوشبختانه با پيگيرى  هايمان توانستيم 40 كارگر را به 
واحد بازگردانيم. به گفته اين كارگر اصال نظارتى بر كار 
ساله  اى  پيرمرد 80  ندارد.  وجود  واحدها  شدن  خصوصى 
در  نيز  است  ناراضى  خود  دريافتى  حقوق  مقدار  از  كه 
و 80  كار  سابقه  سال  با 35  گفت:  خود  مشكالت  مورد 
سال سن، حقوقى را به من مى دهند كه براى معيشت 

خانواده  ام كافى نيست...»
هاى  شركت  در  كه  بود  آمده  ها  گزارش  در  جمله  از 
داده  كارگران  به  كارخانه  از  خروج  اجازه  كرج،  پاكدشت 
بروند.  تهران  به  شدند  موفق  كارگر   300 فقط  و  نشده 
حدود 350 كارگر با 7 اتوبوس از سمنان، براى شركت در 
قانون كار  تغيير  مخالفت با  كارگران در  اعتراضى  تجمع 
به تهران آمدند. در سمنان نيز بيش از 1000 كارگر  از 
كارخانه هاى مختلف عليه وزير كار، طرح و اصالح قانون 

كار تجمع اعتراضى برگزار كردند. 
براى  ساوه  هاى  كارخانه  كارگران  از  نفر   400 از  بيش 
اعتراض به طرح به اصطالح قانون كار به تهران آمدند. 
خانه  مقابل  مختلف  هاى  كارخانه  كارگران  از  نفر   500
كارگر اين شهر تجمع كردند و عليه وزير كار و اصالح 

قانون كار شعار دادند.
در شيراز در محوطه خانه كارگر صدها كارگر از 100كارخانه 
كل استان جمع شدند. حدود50 -40   پالكارد نصب كرده 
بودند. در تظاهرات كارگران يزد، درگيرى هاى كوچكى 
بين كارگران و مامورين سركوبگر درگرفت و يكان ويژه 
بود.  بسته  تظاهرات  و  تجمع  اين  پايان  تا  را  ها  خيابان 
ساعت 9 صبح سه شنبه 29 آبان 86، بيش از 600 تن از 
كارگران كارخانجات مختلف اصفهان در سالن اجتماعات 
به  نسبت  را  خود  اعتراض  تا  كردند  تجمع  كارگر  خانه 
قانون ضدكارگرى و عليه اجحافات دولت احمدى نژاد و 

وزير كار اعالم دارند.
به  نسبت  مختلف  شيوه  به  نيز  ايران  ديگر  شهرهاى  در 
و  ها  آكسيون  نژاد،  احمدى  دولت  ضدكارگرى  اليحه 

اعتراضاتى برگزار گرديد. 
الزم به تاكيد است كه در تظاهرات كارگرى، خانه كارگر 
در  اسالمى  حكومت  هاى  سياست  مجرى  و  ضدكارگر 
اعتراض  كرد  سعى  همواره  كارگرى،  جنبش  درون 
كند  محدود  حكومت  جناحى  رقابت هاى  به  را  كارگران 
تا بهره بردارى سياسى خود را ببرد. از سوى ديگر خانه 
برگزارى  با  را  كارگران  اعتراضات  مى كند  تالش  كارگر 
از  نمايشى  و  شده  كنترل  اعتراضات  دهى  سازمان  و 
از  را  كارگران  هاى  خواست  و  منحرف  واقعى  اهداف 

تاكنون،  اما  سازد.  تهى  ضدحكومتى  و  طبقاتى  مضمون 
براى  تريبونى  به  را  كارگر  خانه  تجمعات  بارها  كارگران 
بيان اعتراض خود عليه حكومت سرمايه دارى اسالمى و 
سران خانه كارگر تبديل كرده اند و امكان بهره بردارى و 

سوء استفاده سياسى به آن ها نداده اند.
يك  خود  كليت  در  اسالمى،  حكومت  كار  قانون  اساسا 
قانون ضدكارگر است اما در اين سال ها دولت رفسنجانى، 
خاتمى و اكنون نيز احمدى نژاد، همگى سعى كرده اند آن 
بندهاى ضعيفى از قانون كار هم كه به نفع كارگران است 
به نفع كارفرمايان و سرمايه داران تغيير دهند. مسلما تا 
روزى كه نمايندگان واقعى منتخب كارگران، قانون كار را 
تدوين و به حكومت تحميل نكنند قانون كار موجود ابزار 
حكومت  و  داران  سرمايه  و  كارفرمايان  دست  در  مهمى 
حامى آن ها براى استثمار شديدتر كارگران، هم چنان به 

كار گرفته خواهد شد.
جمع بندى

اعتراض و اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه، و اعتراض 
ده ها هزار كارگر به اليحه پيشنهادى دولت در رابطه با 
تغيير قانون كار به نفع كارفرمايان، مهم ترين حركت اخير 

جنبش كارگرى ايران به شمار مى آيد.
با توجه به جمعيت حدود 12/2 ميليون نفرى زير خط فقر 
مطلق و 16/5 ميليون نفرى زير خط فقر نسبى و افزايش 
حداقل 5 ميليونى جمعيت فقير براساس پيش بينى هاى 
خوش بينانه برنامه چهارم توسعه دولت تا سال 1388 و 
 10 تخمين  يك  با  تنها  اگر  تحصيل،  ترک  باالى  نرخ 
درصد از جمعيت فقير ذكر شده كودک باشند چيزى حدود 
2/8 ميليون كودک در معرض ورود به مناسبات اقتصادى 
و كار هستند. از سوى ديگر با خروج كارگاه هاى زير 10 
نفر از شمول قانون كار و فقدان نظارت هايى كه مى بايد 
وزارت كار در مورد كارگاه ها انجام دهد و در شرايطى كه 
رقم بااليى از بيكارى وجود دارد مجموع شرايط مذكور 
بودن  مطيع  و  كودكان  كار  نيروى  بودن  قيمت  ارزان  و 
كار  كودكان  از  سودجويى  براى  را  مناسبى  زمينه  آن ها، 

ايران فراهم كرده اند.
مطابق اطالعات مركز آمار ايران، تعداد جوانان 20 تا 24 
سال كه آماده  ورود به بازار كار هستند بيش از 9 ميليون 
نفر است. اين در حالى است كه به گفته محمد جهرمى، 
چهارم  برنامه  از  سال  دو  طى  اجتماعى  امور  و  كار  وزير 
توسعه تنها 2 ميليون شغل جديد ايجاد شده است. (روابط 
درصد   75 همچنين   (86 مرداد   15 كار،  وزارت  عمومى 
بيكاران ثبت نام شده در باشگاه كار، فاقد مهارت هستند؛ 
بيكارانى كه بخشى از آن ها با شغل  هاى كاذب روزگار 
فقرشان  اما  مى  ماند  پنهان  بيكارى  شان  مى  گذرانند، 

آشكار است.
ماه  آذر   18 انتخاب،  خبرگزارى  كه  است  حالى  در  اين 
و  دين  سرويس  خبرنگار  گزارش  به  نوشت:  جارى  سال 
هرندى،  صفار  حسين  محمد  انتخاب،  خبرگزارى  انديشه 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، گفت: بودجه فعاليت هاى 
قرآنى اين وزارتخانه در آغاز فعاليت 600 ميليون تومان 
بود اما در حاضر اين رقم به مرز 8 ميليارد تومان رسيده 
است. وى اضافه كرد: بودجه فعاليت هاى قرآنى تا سال 
آينده 2 برابر خواهد شد و قرار است اين بودجه به مرز20 

ميليارد تومان برسد. 
افزايش  اين  چارچوب  در  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزير 
بودجه همچنين گفت: بودجه ساليانه، فعاليت كانون هاى 

ميليون   5 به  آينده  سال  مسجد  هر  در  هنرى  فرهنگى؛ 
ريال مى رسد. صفار هرندى افزود: در حال حاضر 2500 
مسجد تحت پوشش ستاد عالى كانون هاى مساجد كشور 
است كه اين تعداد در سال اينده به 4500 مسجد مى رسد. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به تجهيز كتابخانه 
مساجد سراسر كشور گفت: با اعتبارى در حدود 2 ميليارد 
تومان حدود 40 هزار جلد كتاب با موضوع مسائل دينى 
از جمله نماز و مسجد در كتابخانه هاى مساجد و مدارس 
توزيع شده است. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، همچنين 
فرهنگ  ترويج  موضوع  با  بلند  و  كوتاه  فيلم  گفت: 250 

نماز مورد حمايت قرار گرفت.
اگر اين بودجه هاى كالنى كه هر سال دولت و مجلس 
شوراى اسالمى به تبليغات و خرافات مذهبى اختصاص 
نمى  آب  و  نان  شهروندى  هيچ  براى  كه  دهند  مى 
دستگاه  از  غير  كند  نمى  سير  نيز  را  كسى  شكم  و  شود 
با  را  متوهم،  جوانان  مغزى  شوى  شست  و  خرافى  تبليغ 
بهداشت و  پرورش،  آموزش و  اختصاصى به  بودجه هاى 
درمان و اشتغال مقايسه كنيم به سادگى مى بينيم كه در 
اين عرصه هاى كمبودهاى كالنى وجود داردند و همواره 

مسئوالن آن نيز مى نالند.
«وزارت  پرورش،  و  آموزش  وزير  مقام  قائم  اقرار  به  بنا 
آموزش و پرورش در سال جارى با 2 هزار و 100 ميليارد 
تومان كسرى بودجه مواجه است.» (خبرگزارى قارس، 12 
آذر 1386)  . بنابراين، پول در دستگاه حكومت اسالمى به 
وفور وجود دارد اما نه براى رفاه و آسايش و امنيت شغلى 
و  تفكر  و  ايدئولوژى  در  ريشه  هم  اين  كه  شهروندان، 

سياست هاى سرمايه دارى حكومت اسالمى دارد. 
بدين ترتيب، مسلم است كه حكومت اسالمى، بودجه هاى 
كالنى به ارگان هاى سركوب، توليد سالح هاى كشتار 
جمعى، تبليغ خرافات ارتجاعى اسالمى و غيره اختصاص 
مى دهد؛ در حالى كه آگاهانه و عامدانه كليه مزدبگيران 
را در فقر و فالكت اقتصادى نگاه مى دارد تا آن ها آن 
چنان در تامين نيازهاى زندگى خود و خانواده شان غرق 
شوند تا به فكر سياست و فعاليت سياسى نيافتند. كسى 
كه گرسنه است فرصت و وقت و حوصله فكر كردن ندارد 
خودش را  كند، بلكه  اجتماعى فكر  سياسى و  تا به امور 
به هر آب و آتشى مى زند تا زندگى بخور و نمير خود و 

خانواده اش را تامين كند
در كشورى كه شهروندان آن بر روى منابع غنى اقتصادى 
مندترين  ثروت  از  يكى  نيز  آن  حكومت  و  اند  نشسته 
اين  اكثريت  اما  آيد،  مى  شمار  به  جهان  هاى  حكومت 

شهروندان به سختى زندگى خود را تامين مى كنند؟! 
به  خودى  به  خود  تنها  نه  وضعيت  اين  كه  است  مسلم 
همه  نيز  روزبروز  بلكه  كرد،  نخواهد  تغيير  كارگران  نفع 
اجتماعى  و  سياسى  و  اقتصادى  موقعيت  با  مزدبگيران 
دشوارترى دست به گريبان خواهند بود. جوانان بيش تر 
زندگى  و  اشتغال  به  رسيدن  راه  در  را  خود  اميد  اين،  از 
خواهند داد و زندگى بسيارى از آن ها  مستقل از دست 
دستخوش ناماليمات و ناكامى ها و آسيب هاى اجتماعى 
خواهد شد. براى برون رفت از اين وضعيت، تنها برپايى 
تشكل مستقل و سراسرى كارگران و پيوند جنبش زنان و 
جنبش دانشجويى با اين جنبش و روى آورى به فعاليت 
يك  است.  اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى،  هدفمند  هاى 
كارگاه  يك  كارگران  جداگانه  مبارزه  و  ندارد  صدا  دست 

و كارخانه نيز به جايى نخواهد رسيد. اگر اين 
در  و  همبستگى  و  اتحاد  در  پراكنده  مبارزات 
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روزنه  وقت  آن  گيرند  قرار  هم  با  ارتباط 
هاى اميد ديگرى بر روى مبارزه طبقاتى 

ما گشوده خواهد شد.
هدف  و  متشكل  مبارزه  و  اتحاد  در  كارگران  قدرت 
مند است. از اين رو، كارگران، براى تحميل خواست 
ها و مطالبات خود به سرمايه داران و حكومت حامى 
آن ها، به يك تشكل سراسرى قدرت مند مانند نان 
شب نياز دارند. فعالين اين جنبش و آن هايى كه از 
نزديك دستى بر آتش دارند اين كمبود بزرگ را به 
خوبى حس مى كنند و تاكنون نيز در اين راه آگاهانه 
بهاى سنگينى پرداخت كرده اند. «جرم» نابخشودنى 
نيز  غيره  و  مددى  اسانلو،  منصور  صالحى،  محمود 
همين است. رفيق كارگرى كه در روز روشن توسط 
تروريست هاى حكومت اسالمى ترور مى شود تنها 
و  كارگرى  مستقل  تشكل  برپايى  پيگيرى  گناهش 
فعالين  است.  هايش  طبقه اى  هم  مطالبات  پيگيرى 
همين  به  نيز  دانشجويى  جنبش  و  زنان  جنبش 
«جرم»، تهديد و دستگير و زندانى مى شوند. به بيان 
ديگر، در جامعه تحت كنترل و اسارت بار حكومت 
خواه  عدالت  و  طلب  برابرى  هاى  انسان  اسالمى، 
ستم  و  ها  تروريست  و  شوند  مى  شناخته  «مجرم» 
گران و استثمارگرانى كه حتى به سفره خالى كارگر 
رييس  و  رهبر  و  حاكم  كنند  مى  درازى  دست  نيز 
جمهور و وزير و نماينده مجلس و شهردار و فرماندار 
جان  و  تلخ  هاى  واقعيت  از  هم  اين  هستند؟   ... و 
كاه تاريخ جامعه ماست! تاريخى وارونه اى كه بايد 
آزادى  و  محروم  مردم  و  كارگران  طبقاتى  قدرت  با 
خواه دگرگون شود و حكومت نه مافوق جامعه، بلكه 

مطيع آن باشد.
خفقان پليسى و سركوب هاى هيستريك و مشكالت 
مهمى  و  اصلى  موانع  جمله  از  سكتاريسم  و  مالى 
كارگران  سراسرى  يابى  تشكل  سر  بر  كه  هستند 
توجه به اين فضاى رعب  اتفاقا با  دارند.  قرار  ايران 
امنيتى،  موازين  كليه  گرفتن  نظر  در  با  و  وحشت  و 
يابى  تشكل  براى  پيگيرى را  گسترده و  تالش  بايد 

سراسرى كارگران سازمان دهى كرد. 
احزاب  و  ها  سازمان  نهادها،  همه  ميان  اين  در 
كارگرى كمونيستى موظفند كه بدون كوچك ترين 
(سكتاريسم)،  گرايى  فرقه  بدون  و  داشتى  چشم 
امكانات خود را در اختيار سازمان يابى و اتخاد  طبقه 

كارگر قرار دهند.
نبايد به اين وضعيت غيرانسانى كه حكومت سرمايه 
دارى اسالمى، عامل و بانى اصلى آن است، گردن 
هيچ  و  انسانى  هيچ  شايسته  كه  وضعيتى  گذاشت؛ 
شهروندى نيست. تنها طبقه كارگر متحد و متشكل 
تواند  مى  سوسياليستى  مبارزه  انداز  چشم  و  افق  با 
هاى  سركوب  جلو  دهد؛  خاتمه  وضعيت  اين  به 
مطالبات  و  ها  خواست  بگيرد؛  را  اسالمى  حكومت 
خود را به اين حكومت تحميل كند؛ در مقابل فعاليت 
هاى ماجراجويانه اتمى حكومت اسالمى و سياست 
با  سرانجام  و  بايستد  امپرياليستى  تجاوزكارانه  هاى 
حكومت  تاسيس  با  و  اسالمى،  حكومت  سرنگونى 
خود و با اتكا به روابط و مناسبات شورايى، كل جامعه 
ايران را از نابرابرى و تبعيض، تهديد و ترور، شكنجه 

و اعدام و استثمار انسان از انسان رها سازد.

دو اساسنامه پيشنهادی
 و مسئله تشكل ضد سرمايه داری

محمد حسين

باالخره با گذشت بيش از يك سال مجمع عمومي كميته 
هماهنگي  كميته  بحران  مسئله  و  گرديد  برگزار  هماهنگي 
مورد بحث قرار گرفت . در مجموع نظرات دو گرايش همان 
ها بود كه در دو مقاله آقای حكيمي و من كه در سايت ها 
وجود دارد و قبل از برگزاری مجمع منتشر شد. از جمله موارد 
با اهميت ديگر مسئله دو اساسنامه پيشنهادی و تشكل ضد 
سرمايه داری است كه در مورد اول يعني اساسنامه گرايش 
حاضر  و  آن  مورد  در  بحث  از  مخالفت  با  حكيمي(اقليت) 
مجمع  در  شدند  باعث  عمال  مورد  اين  در  بحث  به  نشدن 
بحث اساسنامه و تصويب آن انجام نشود و در نهايت بحران 
مورد  در  ظهر  از  بعد   2 ساعت  تا  صبح  از  ما  يابد.  تداوم 
بحران بحث كرديم و با توجه به نوشته های قبلي و مجموع 
مباحث به اعتقاد من اختالف دو گرايش كامال روشن بود 
و آقای حكيمي نيز به اين موضوع اشاره داشت. اما گرايش 
از  كه  اساسنامه  بحث  گرفتن  قرار  كار  دستور  در  با  اقليت 
جانب بسياری و از جمله گرداننده جلسه مطرح شد مخالفت 
كردند و در نهايت بحث اساسنامه از دستور كار خارج شد. 
در نتيجه تمام مدت بعد از ظهر نيز بحث بحران تكرار شد 
و فقط در خالل مباحث آقای حكيمي، و دوستانش مرتبا از 
اين حرف زده مي شد كه دو اساسنامه وجود دارد كه يكي بر 
ضد سرمايه داری بودن تشكل كميته هماهنگي تاكيد دارد 
و ديگری اين نام را حذف نموده و عمال دچار رفرميسم شده 
است و چون دستور كاربحث اساسنامه نبود نمي توانستيم در 

اين مورد حرف بزنيم.
با تعيين زمان يكماهه برای به رای گذاشتن اساسنامه های 
پيشنهادی بايد در اين مدت تكليف مسئله را روشن نماييم 
و بحران كميته هماهنگي را به نقطه پايان برسانيم. اقليت 
كميته هماهنگي پيش از مجمع عمومي فعاليت مستقل خود 
كارگری"  جنبش  "فعاالن  نام  به  اطالعيه  چند  دادن  با  را 
شروع نموده اند وعمال بحران فقط مانع فعاليت و پيشروی 
اكثريت كميته هماهنگي است و با وجود آنكه آقای حكيمي 
بر جداييشان از كميته هماهنگي به عنوان راه حل خروج از 
بحران تاكيد نموده است (مگر آنكه اساسنامه پيشنهاديشان 
اجرايي بايد در پايان مدت  هيئت  . بنا بر اين  بياورد)  رای 
تعيين شده توسط مجمع كه باالترين ارگان كميته هماهنگي 
است مطابق قرار مجمع با رفراندم دروني از اعضای كميته 

يك اساسنامه را تصويب نمايد .
اما در مورد دو اساسنامه پيشنهادی تفاوت ظاهرا اين است 
تشكل  نام  فقط  ديگری  و  داری  سرمايه  ضد  نام  يكي  كه 
كارگری را دارد. اما مسئله بسيار فراتر از دو نام است و در 
قرار  يكديگر  مقابل  در  متفاوت  رويكرد  دو  و  نگاه  دو  واقع 
گرفته اند. ظاهر قضيه اين است كه گرايش اقليت خواهان 
داشتن يك تشكل ضد سرمايه داری است و ما مخالف آن، 

اما ببينيم در پشت اين دو نام چه واقعياتي نهفته است.
يك تشكل كارگری ظرفي است كه كارگران برای مطالبات 
نيروی  به  تا  ايند  مي  گرد  آن  در  خود  روزمره  و  ابتدايي 
اتحاد خود بتوانند در اين راه مبارزه نمايند. فعالين كارگری 
چنين  بتوانند  تا  نمايند  كمك  كارگران  به  كنند  مي  تالش 

از  بيشتری  چه  هر  تعداد  و  نمايند  ايجاد  را  تشكل هايي 
برای  مبارزه  شوند.  جمع  هم  دور  مطالبات  اين  برای  آنها 
تا  آورد  مي  بوجود  را  امكان  اين  مطالبات  ابتدايي ترين 
بسياری از كارگران كه هنوز بر تمام منافع طبقاتيشان آگاه 
نيستند، متحد شوند و مبارزه يكپارچه ای را بوجود بياورند و 

در اين راستا و مبارزه شان را ارتقا دهند.
قرار  كميته  اقليت  اعتراض  مورد  تعريف  اين  است  ممكن 
و  داريم  داری  سرمايه  ضد  تشكلي  ما  كه  بگويند  و  گيرد 
مبارزه چنين تشكلي فراتر از اينها ست. بله ممكن است يك 
تشكل كارگری بتواند مبارزه اش را فراتر از مطالبات ابتدايي 
و به روز كارگران ببرد اما سئوال اين است كه اين تشكل 
مبارزه اش را تا كجا مي تواند فراتر ببرد؟ ممكن است جواب 
خوب  بسيار  داری.  سرمايه  عليه  كامل  مبارزه  تا  شود  داده 
ببينيم اين ادعا تا چه حد پايه و اساس دارد؟ هر تشكلي كه 
در شرايط فعلي ادعا نمايد با سرمايه داری به معنای واقعي و 
كامل كلمه در مبارزه است ضروری است تا برنامه ای برای 
تدارک و تبليغ انقالب كارگری، استقرار سوسياليسم، شكل 
لوژيك  ايدئو  مبارزه  مخفي،  مبارزه  سازماندهي  سرنگوني، 
،در دوران انقالب سازماندهي نظامي و .... داشته باشد. يعني 
مبارزه ای را به پيش ببرد كه همه جانبه است و به مقابله 
با تمام مناسبات و روابط سرمايه داری مي پردازد و بديل 
آنرا نيز (سوسياليسم) در هر قدم خود برای كارگران تبليغ 
مي نمايد. اما به راستي يك تشكل كارگری در شرايط فعلي 
قادر است چنين فعاليتي داشته باشد؟ و اساسا ظرف مبارزه 
باشد  تشكلي  يك  تواند  مي  داری  سرمايه  عليه  عيار  تمام 
كه برای ابتدايي ترين مطالبات كارگران مبارزه مي نمايد؟ 
يك تشكل كارگری از آنرو ارزش و ضرورت دارد كه، بتواند 
كارگران زيادی را در اين دوران و يا در چند سال آينده حول 
مطالبات مبرم و به روز دور هم جمع و سازماندهي نمايد تا 
مبارزات پراكنده و جدا از هم و خود بخودی به مبارزه ای 
ابتدايي  مبارزه  يك  اين  بله  گردد.  تبديل  متحد  و  منسجم 
ناكافي.  و  محدود  ای  مبارزه  اما  است  داری  سرمايه  عليه 
اين مبارزه ای است كه فقط بخشي از منافع طبقه كارگر 
در پشت آن قرار دارد و بر همين مبنا مبارزه ای كامال ضد 
سرمايه داری نيست. اگر بخواهيم در يك تشكل توده ای 
كارگری همه مطالبات كارگران را بگنجانيم بايد به صراحت 
مسئله سرنگوني، انقالب، سوسياليسم، لغومالكيت خصوصي 
و ... را بياوريم و در اين صورت از هدف خود كه ايجاد تشكل 
فقط  كه  بسياری  كارگران  بتواند  كه  ايست  توده  كارگری 
مطالبات ابتدايي خود را دارند، دور شده ايم. از سوی ديگر 
اگر مي پذيريم كه ما برای مطالبات به روز و ابتدايي مبارزه 
مي كنيم بايد بپذيريم كه اين مبارزه مبارزه ای كامال ضد 
سرمايه داری و همه جانبه نيست. در اين رابطه به مبارزات 
سنديكاهای  و  كارگری  اتحاديه های  در  متشكل  كارگران 
اروپايي نگاه كنيم. اين اتحاديه ها سالهای طوالني است كه 
برای مطالباتشان مبارزه مي كنند و اعتصابات چند هزار نفره 

بسياری انجام داده اند و در بسياری از موارد نيز به 
مطالباتشان رسيده اند. آنها برای بهبود شرايط كار 
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و افزايش دستمزد مبارزه كرده اند و نتيجه كار 
آنها را مي توان دست آوردی دانست كه طبقه 
كارگر اروپا سال ها است از آن بهره مندند. اما 
داری  سرمايه  مناسبات  چوب  چار  از  عمدتا  مبارزات  اين 
دارد.  رفرميستي  ماهيت  مبنا  همين  بر  و  نرفته  فراتر 
بسياری از اين اتحاديه ها و سنديكاها خود را ضد سرمايه 
شعار  و  خود  بروی  نام  اين  گذاشتن  اما  دانند  مي  داری 
داری  سرمايه  ضد  عمل  در  تا  دادن  داری  سرمايه  ضد 
در  حكيمي  با  ما  اختالف  كنه  دارد.  زيادی  تفاوت  بودن 
همين جا نهفته است، آنها مبارزه محدود طبقه كارگر در 
يك تشكل توده ای كارگران را ضد سرمايه داری معرفي 
مي كنند و در واقع مبارزه را به همين ظرف و همين حد 
خالصه مي كنند اما ما معتقديم كه مبارزه برای ابتدايي 
ترين مطالبات در يك تشكل كارگری مبارزه ای راديكال 
است اما مبارزه ای همه جانبه عليه سرمايه داری نيست. 
مبارزه همه جانبه مبارزه ای بسيار ريشه ای تر و عميقتر 
كارگران  روز  به  مطالبات  محدوده  در  تواند  نمي  و  است 
خالصه گردد. شايد حتي در مواردی يك تشكل كارگری 
اينها  اما  نمايد  مطرح  هم  را  سياسي  مطالبات  ای  توده 
بسيار موردی، ناكافي و محدود است. مثال اتحاديه های 
كارگری در جهان و حتي تشكل های كارگری در ايران در 
جريان حمله آمريكا به عراق به محكوم كردن آن پرداختند 
و در اروپا تظاهرات وسيعي عليه آن به راه انداختند كه گام 
مثبت و انقالبي بود. اما مگر مبارزه سياسي طبقه كارگر 
دست  اين  از  محدودی  موارد  يا  و  مورد  يك  همين  به 

خالصه مي شود؟
مبارزه  كه  جنبه  اين  از  حكيمي  رويكرد  اين  بر  بنا 
جای  به  را  روز  به  و  ابتدايي  مطالبات  برای  كارگران 
كارگران  عمال  كند  مي  معرفي  داری  ضد سرمايه  مبارزه 
سياسي  مبارزه  و  دارد  مي  نگه  محدودی  چارچوب  در  را 
را كاری فرقه ای مي داند، ماهيتي رفرميستي مي يابد. 
ضد  با  حكيمي  آقای  پيشنهادی  اساسنامه  نتيجه  در 
سرمايه داری دانستن خود، مبارزه در اين نوع تشكل ها 
را كافي مي داند و به نفي اشكال ديگر مبارزه، كه بسيار 
وسيع و گسترده اند مي پردازد و در نهايت از ماهيت ضد 
ما  پيشنهادی  اساسنامه  اما  شود.  مي  تهي  سرمايه داری 
پسوند ضد سرمايه داری ندارد چون با صراحت به كارگران 
مبارزه  ناكافي است و  محدود و  مبارزه  مي گويد كه اين 
همه جانبه عليه سرمايه داری عرصه های بسيار بيشتری، 
دارد.مبارزه  هماهنگي  كميته  مثل  تشكل هايي  از  خارج 
در تشكل هايي مثل كميته هماهنگي مبارزه ای راديكال 
و محدود عليه سرمايه داری است كه تالش دارد طيف 
گسترده ای از كارگران را برای مطالبات امروزشان بسيج 
را  خود  تالش  تمام  بايد  نيز  آن  ارتقا  برای  البته  و  نمايد 
طبقاتي  مبارزه  جاری  واقعيات  مبنای  بر  اما  دهد.  انجام 
محدود  دست  اين  از  تشكل های  و  تشكل  اين  ظرفيت 
كه  گفت  آنها  به  و  داد  فريب  را  كارگران  نبايد  و  است 
مبارزه ضد سرمايه داری همين است و هر نوع ديگر آن 

(مثال مبارزه سياسي و حزبي ) مبارزه ای فرقه ايست.
اما گرايش اقليت كميته ،برای آنكه به اين توهم بيشتر 

دامن بزند در مقدمه خود گفته:
«.... هدف ما ايجاد زمينه ها و پيش شرط های تشكل 
است،  ايران  كارگر  طبقه  سراسری  و  داری  ضد سرمايه 
گونه  هيچ  بدون  و  كارگران  خود  نيروی  به  كه  تشكلي 
ترين  وسيع  شود.  مي  ايجاد  دولت  از  مجوز  كسب 
روزمره  مبارزه  در   ، گيرد  مي  بر  در  را  كارگر  توده های 

كارگران برای دست يابي به مطالبات بالفعل و ذاتا ضد 
اين  ارتقای  و  هدايت  هدف  با  كارگران  داری  سرمايه 
مبارزات فعاالنه شركت مي كند و در نهايت برای از ميان 
برداشتن مصائب زندگي بشر امروزی - كه ناشي از جامعه 
گرسنگي،  ،فقر،  استثمار  جمله  از   – است  داری  سرمايه 
بيكاری، بي حقوقي، فحشا، اعتياد، فساد، تبعيض، سركوب 
آزادی ها و .... مي جنگد. (نقل از پيش نويس اساسنامه 

پيشنهادی آقای حكيمي)
از  فراتری  و  بيشتر  اهداف  ظاهرا  آنكه  برای  اينجا  در 
مطالبات ابتدايي كارگران، برای تشكل ضد سرمايه داری 
در نظر گرفته شود ،گفته شده: « در نهايت برای از ميان 
بر داشتن مصائب زندگي بشر امروزی- كه ناشي از جامعه 
بيكاری،  فقر،  استثمار،  جمله  از   – است  داری  سرمايه 
آزادی  سركوب  تبعيض،  فساد،  اعتياد  فحشا،  بيحقوقي، 

ها و .... مي جنگد.»
اما صرف بيان اينكه چنين تشكلي كه قرار است در آينده 
تشكيل شود و چنين مصائبي را بر طرف نمايد به هيچ 
چه  گرايشات  همه  چون  كند،  نمي  حل  را  مسئله  وجه 
ليبرال و چه سوسيال دمكرات، چه احزاب مذهبي و چه 
جامعه  مصائب  كه  هستند  مدعي  نيز   .... و  آنارشيست ها 
بشريت و همه آنها را كه اين اساسنامه پيشنهادی گفته را 
مي خواهند از ميان ببرند. اما مسئله در اينجا است كه هر 
يك از راه خود و با نگاه خود در اين راه فعاليت مي كنند 
طي  نيرويي،  چه  طريق  از  كه  نگويند  صراحت  به  اگر  و 
چه شرايطي، با چه بديلي، و چه نوع سازماندهي و... عمال 
خارج  كه  است  موردی  آن  اين  اند.  نداده  انجام  كاری 
مطالبات  برای  كه  است  تشكلي  يك  توان  و  ظرفيت  از 
ابتدايي و بالفعل جنبش مبارزه مي نمايد. ما نمي توانيم 
در چنين تشكلي مطالبات بالقوه طبقه كارگر را با صراحت 
مبارزه  جريان  در  كارگر  طبقه  نماييم.  بيان  مشخص  و 
طبقاتي خود به ابزار های بيشتر و كيفي تری نيز نياز دارد 
كه نبايد انها را ناديده گرفت. با ناديده گرفتن آنها در واقع 
طبقه كارگر و حد اقل بخش پيشرو آنرا خلع سالح نموده 
ايم. طبقه كارگر در جريان مبارزه دراز مدت خود به ابزار 
های زيادی نياز دارد كه هر كدام را بايد در جای خود و 
در موقعيت مناسب خود بكار گيرد ، در غير اين صورت در 

گير مبارزه ای ناقص و ضعيف مي گردد.
نگاه  داری  سرمايه  دنيای  به  بصيرت  چشم  با  واقعا  اگر 
ابزارها،  تمامي  از  بورژوازی  كه  بينيم  مي  بخوبي  كنيم، 
احزاب، گروه ها، ارگانها، نهادها، اتحاديه ها و.... به نفع 
ابزارهای  از  نبايد  كارگران  چرا  اما  جويد  مي  بهره  خود 
بسياری كه در مبارزه عليه سرمايه داری نياز دارند بهره 
ببرند. واضح است كه بورژوازی ابزارهايي با ماهيت خود 
را به خدمت مي گيرد و ما نيز در اين مبارزه بايد به دنبال 
ابزارهايي با ماهيت انقالبي باشيم اما نبايد خودمان را خلع 
سالح نموده و در يك تشكل كارگری كه برای ابتدايي 
ترين مطالبات مبارزه مي كند خالصه نماييم و به كارگران 
بگوييم كه اين يك تشكل ضد سرمايه داری است و در 
حل  را  بشريت  ومصائب  مشكالت  تواند  مي  هم  نهايت 
نمايد. اگر بسياری از احزاب ، گروهها سنديكا ها و... در 
گذشته و حال بر ضد منافع طبقه كارگر عمل كرده و مي 
طبقه  نام  به  ديگری  چيز  هر  يا  و  فرقه  مثابه  به  و  كنند 
كارگر به منافع طبقه كارگر لطمه مي زنند دليل نمي شود 
زننده به  كارگری را فرقه و لطمه  تا هر حزب و تشكل 
درست  كار  اسالمي  شوراهای  اگر  بدانيم.  كارگر  طبقه 
آيا  نمايد،  مي  عمل  داری  سرمايه  به  خدمت  در  و  شده 

مي توانيم نتيجه بگيريم كه شوراها نمي توانند در خدمت 
طبقه كارگر باشند و در شرايط حاضر اگر شورايي ايجاد 
شد كه واقعا كارگری باشد بايد با تمام توان از آن حمايت 
دست  واحد  شركت  سنديكای  مثل  سنديكايي  اگر  نمود، 
به اعتصاب زد و بدون مجوز اقدام به ايجاد تشكل نمود 
بايد با تمام توان از آن حمايت نمود (كاری كه حكيمي و 
دوستانش نكردند) و هر جا دچار انحراف و اشتباه شد بايد 
شورای  در  كارگری  جنبش  گرايشات  اگر  كنيم.  نقد  آنرا 
همكاری جمع شده اند و در حد توان خود با هم همكاری 
ای  فرقه  را  آنها  كار  حكيمي  آقای  مثل  نبايد  كنند  مي 
ارزيابي نماييم. اگر اكثريت كميته هماهنگي اعتقاد دارد 
كه ظرفهای ديگری برای مبارزه نيز وجود دارد و ما به 
تنهايي نمي توانيم تشكل ضد سرمايه داری تمام عياری 
باشيم، نبايد آنها را فرقه دانست. اگر احزاب و گروه هايي 
چرا  نمايند  فعاليت  كارگر  طبقه  منافع  جهت  در  بتوانند 
بايد نام فرقه و سكت بر آنها بگذا ريم. اگر ما با استناد 
به اينكه فالن حزب و گروه و يا فالن تشكل و سنديكا 
به جنبش كارگری لطمه زده اند بخواهيم اين نتيجه را 
مثل  هستند  فرقه  و  سكت  تحزب،  گونه  هر  كه  بگيريم 
قرص  خوردن  و  دارو  با  ای  عده  چون  كه  ماند  مي  اين 
خود كشي مي كنند و اين روزها آمارخودكشي با قرص و 
دارو افزايش يافته بايد همه داروخانه ها را تعطيل و دارو 

ها را جمع آوری نماييم.
در نوشته های آقای حكيمي و ديگر دوستانش مرتبا چنين 
بقيه  و  دارند  جنبشي  رويكردی  انها  كه  شود  مي  عنوان 
رويكردی فرقه ای و سكتاريستي. اگر منظور از رويكرد 
جنبشي اين است كه در مبارزات جاری طبقه كارگر بايد 
شركت كرد ،كه بر تمام اعضای كميته هماهنگي مبرهن 
است كه همه فعالين  آن در اين مبارزات در حد توان و 
موقعيت خود دخيل بوده و هستند و در اينجا من ضرورتي 
اين  منظور  اگر  اما  بينم.  نمي  آن  اثبات  و  توضيح  برای 
به  دسته  و  گروه  يك  لوای  تحت  ای  عده  اگر  كه  است 
هر عنواني برای طبقه كارگر برنامه ريزی مي كنند وخود 
،را  اند  داده  قرار  روزمره  مبارزات  از  فراتر  موقعيتي  در  را 
عملي فرقه ای بايد بدانيم، جای بحث وجود دارد. اگر ما 
نمي خواهيم با كلمات بازی كنيم و قرار است بر مبنای 
واقعيت قضاوت نماييم، ضروری است ببينيم كه همه ما 
با هر گرايشي عده ای معدود هستيم كه خودمان را فعال 
حال  دانيم.  مي  طبقاتيمان  منافع  به  اگاه  يا  و  كارگری 
به هر عنوان و اسمي مجبوريم دسته و گروه و جرياني 
كارگر  طبقه  درون  به  را  هايمان  ايده  كه  باشيم  داشته 
و  داده  ارتقا  را  مبارزاتشان  و  را  آنها  كنيم  سعي  و  ببريم 
در راستای تشكل پذيری به آنها كمك نماييم. در طول 
كوچك  گروهي  زيادی  مدت های  تا  ما  پروسه  اين  تمام 
روی  هيچ  به  اين  بر  بنا  كارگريم.  طبقه  كل  مقابل  در 
متمايز  گروهي  كه  زاويه  اين  از  را  يكديگر  توانيم  نمي 
وكوچك هستيم مورد اتهام فرقه بودن قرار دهيم. بنا بر 
به  است،  جنبشي  كه  كند  ادعا  نمي]تواند  هيچكس  اين 
گروه  هيچ  و  شده  حل  كارگری  جنبش  در  انكه  معنای 
متمايز با سازماندهي جدا گانه ای نيست. جنبشي بودن 
يا نبودن تنها بر مبنای عملكردی است كه مي تواند در 
آن  ضد  بر  بالعكس  يا  باشد  كارگر  طبقه  منافع  راستای 
كارگران  بخودی  خود  جنبش  در  توان  مي  نمايد.  عمل 
كرد  عمل  ای  فرقه  اما  داشت  وجود  لحظه  هر  و  دائما 

جنبش  كل  مقياس  به  است  ممكن  بالعكس  و 
باشيم  داشته  آن  در  كمرنگي  حضور  كارگری 
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(مثل وضعيت كنوني همه گرايشات كارگری موجود كه در 
مقابل كل جنبش خودبخودی هنوز تاثير قوی بر آن ندارند) 

اما كامال در خدمت جنبش كارگری باشيم.
واقعيت آن است كه نبايد و نمي توان بحران موجود را به دو اساسنامه 
بايد  ها  اساسنامه  از  يك  هر  پس  در  است  ضروری  و  كرد  خالصه 
عملكرد دو سال گذشته هر يك از گرايشات را ببينيم . البته من از 
تكرار انچه در مقاله قبليم گفتم اجتناب مي نمايم و فقط در ادامه آنها 

به چند مورد ضروری مي پردازم.
قضيه بند (د) اساسنامه

(كه  بوده  هماهنگي  كميته  اساسنامه  تاكنون  كه  ای  اساسنامه  در 
مضمون  كه  دارد  وجود  (د)  بند  شده)  نوشته  حكيمي  آقای  توسط 
هيئت  داری  سرمايه  ضد  تشكيل  ايجاد  زمان  در  كه،  است  اين  آن 
موسس با فراخوان به اعضای وقت كميته هماهنگي مي خواهد تا به 
ايجاد آن تشكل اقدام نمايند و ...  من در اين مورد در مقاله بحران 
كميته هماهنگي ... هم اشاره ای به اين مسئله داشتم اما آنچه مرا 
واداشته تا مجددا به آن بپردازم اين است كه ،پس از آنهمه مجادالت 
كه بخش مكتوب و علني آن نيز به شكل دو مقاله توسط آقای خباز 
از يكسو و از سوی ديگر توسط آقای حكيمي نوشته شد و مدتهای 
زيادی از وقت و انرژی اعضای كميته هماهنگي صرف آن شد و از 
جانب آقای حكيمي اتهامات بسياری به بهروز خباز و در واقع جناح 
اكثريت كميته هماهنگي زده شد، حاال طي يك تغيير موضع اين بند 
را از اساسنامه پيشنهادی خود حذف كرده و در جلسه مجمع طي يكي 
دو جمله اعالم نمود كه: « ما در مورد بند دال اشتباه كرديم و حاال با 
رويكردی ضد سرمايه داری و نه فرقه ای از خودمان انتقاد مي كنيم 
و آنرا تغيير داده ايم». اوال كه اين انتقاد بسيار كوتاه را در مورد بندی 
هماهنگي  كميته  اختالف و در واقع بحران  كه يكي از محور های 
بوده است و مدتها مورد بحث قرار گرفته را بهتر نبود كه مكتوب و 
كامل در مقاله شان مي آوردند تا همه در جريان قرار بگيرند. دوما 
ممكن است ايشان توضيح دهند كه چطور انتقاد ما به فرقه ای بودن 
و سكت بودن اين بند در اين مدت طوالني خود مي تواند فرقه ای 
باشد ولي انتقاد اقای حكيمي بعد از اين همه بحران سازی ها ضد 
مقطع  در  تاكتيكي  موضع  تغيير  يك  اين  آيا  است؟  داری  سرمايه 
تصويب اساسنامه جديد نيست؟و اگر واقعا اين بند را قبول ندارند و 
مثال  بگويند،  است  ممكن  اند  كرده  رد  آنرا  ای  فرقه  غير  رويكرد  با 
تری  گسترده  عقل  حد  يا  و  سراسری  تشكل  ايجاد  زمينه  االن  اگر 
وجود داشته باشد با كداميك از تشكلهای موجود حاضرند اين تشكل 
فراگير ضد سرمايه داری را ايجاد نمايند؟ شما برای هيچ تشكل و 
گرايشي در جنبش كارگری تا به حال رسميت قائل نشده ايد و حتي 
حاضر به حمايت و يا كمترين همكاری نيز نشده ايد چگونه ممكن 
است تشكل سراسری ضد سرمايه داری ايجاد نماييد؟ بنا بر اين،اين 
انتقاد از خود چيزی نمي تواند باشد جز يك ادعا، كه بر پايه واقعيات 
استوار نيست. شما در جواب خواهيد گفت كه كارگران تشكلشان را به 
نيروی خود ايجاد خواهند كرد و نيازی به تشكل ها و گرايشات موجود 
نيست.البته ما هم معتقديم كه كارگران به نيروی خود تشكلشان را 
مگر  واحد  شركت  مبارزات  جريان  در  كارگران  اما  كنند،  مي  ايجاد 
تشكل خود را ايجاد نكردند و مگر نه اينكه شما در جريان حمايت 
جهاني از انها حاضر نشديد حتي يك اطالعيه بدهيد. ممكن است 
در جريان مبارزات كارگران نيشكر هفت تپه نيز اين اتفاق بيفتد و 
كارگران سنديكای خود را ايجاد نمايد اما اگر آنها اساسنامه به نام 
تشكل ضد سرمايه داری و ُمهر لغو كار مزدی نداشته باشند هم مثل 

كارگران شركت واحد از طرف شما بايُكوت نخواهند شد؟
بنا بر اين ضروری است كه يكبار ديگر تاكيد نمايم كه در پشت هر 
يك از اساسنامه های موجود دو رويكرد و دو استراتژی متفاوت وجود 
داشته كه در طول حيات كميته هماهنگي و در هر گام عملي خود 

را نشان داده است .
29/8/86

در تداوم يك حركت گسترده  در حمايت از 
جنبش كارگرى ايران فعاالنه بكوشيم!

حكومت ضدكارگرى اسالمى ايران ، از ترس پيشروى جنبش كارگرى و حركت هاى پيشرو و آزاديخواهانه 
در ايران، موج جديدى از دستگيرى، سركوب و اعدام را در مالء عام راه انداخته است تا به خيال خام خود، 
راه سازمانيابى و رشد و گسترش جنبش هاى اجتماعى را سد نمايد. در اين راستا رژيم سركوبگر اسالمى، 
همچنين از كشمكش و رقابت اتمى و تهديدات آمريكا و دولت هاى غربى، به عنوان مستمسكى در جهت 
سركوب گسترده تر و وحشيانه تر جنبش كارگرى، جنبش زنان، جنبش دانشجويى و ساير حركت هاى 
اعتراضى بهره بردارى مى كند. موج اين وحشيگرى ها و سركوب به حدى گسترده است كه در چهارچوب 

يك اطالعيه نمى توان حتى به ابعاد آمارى آن اشاره نمود از جمله اين كه:
در  و  كليه  شديد  ناراحتى  عليرغم  آوريل 2007  از  كارگرى  جنبش  سرشناس  فعال  صالحى،  محمود   -

شرايط وخيم جسمانى در زندان سنندج به اسارت كشيده شده است.  
- مجيد حميدى، فعال جنبش كارگرى و عضو كميته هماهنگى و كميته دفاع از محمود صالحى در روز 
روشن و در حال رفتن به سركار جلو درب خانه اش توسط عوامل حكومت اسالمى مورد سوء قصد و 

ترور قرار مى گيرد. 
- منصور اسانلو و ابراهيم مددى اعضاى هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد به 5 و 2 سال 

محكوم شده و اكنون در زندان اوين بسر مى برند. 
رحيم  و  محمدى  جليل  جمله  از  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  نمايندگان  و  كارگرى  فعالين  از  نفر  چند   -

بوسحاک توسط ماموران سركوبگر دستگير شده و در اداره اطالعات تحت بازجويى شده اند. 
- 11 تن از فعالين كارگرى سنندج در روز 10 ژوئيه 2007 به اتهام «اخالل در نظم عمومى» در بيدادگاه 

حكومت به 6 ماه زندان و ضربات شالق محكوم شدند. 
- رضا دهقان فعال كارگرى سنديكاى نقاشان ساختمانى در تهران دستگير شده و تحت بازداشت بسر 

مى برد.
- صديق كريمى و شيث امانى دو تن از فعالين اتحاديه سراسرى كارگران اخراجى و بيكار در شهر سنندج 

نيز دوباره به جرم محاربه به محاكمه كشيده شده و به حبس محكوم گرديده اند.
- ده ها نفر از فعالين جنبش زنان و دانشجويان و روزنامه نگاران و ساير فعالين سياسى اجتماعى از جمله 
مريم حسين خواه، عبداهللا حيدريان، على حيدريان، عندان حسن پور، هيوا بوتيمار و كيوان رفيعى و غيره 
پشت درهاى زندان قرار گرفته و صدها تن نيز تحت عنوان «اراذل و اوباش» به صورت دسته جمعى و 

در مالء عام به جوخه هاى اعدام سپرده شدند. و ...
طبقه كارگر و جنبش هاى انقالبى و پيشرو در ايران در برابر سياست سركوب و توحش دولت احمدى نژاد 
مرعوب نشده اند، ساكت ننشسته اند، بلكه اعتراض و مبارزه خود را دنبال كرده و گسترش داده اند. فعالين 
كارگرى تالش خود براى ايجاد تشكل هاى طبقاتى و توده اى كارگرى را ادامه داده و اعتراضات كارگران 
واحد،  شركت  كارگران  اعتصاب  تپه،  هفت  نيشكر  كارگران  قدرتمند  مبارزه  است.  رفته  گسترش  به  رو 
حركت ارزشمند اول ماه مه در سقز، راهپيمائى كارگران كارخانه هاى نيشابور شامل كارگران كارخانه قند 
نيشابور، شركت ايران شعله، شركت آسايش، شركت يخچال سازييآزمايش، كارخانه يخچال سازى البرز و 
شركت آريا شرق، اعتصاب 12 هزار نفرى كارگران نيشكر كارون در خوزستان، اعتراض كارگران نساجى، 

شاهو، قند بردسير و غيره تنها گوشه هايى از اعتراض قدرتمند كارگران ايران است. 
مبارزه با سياست سركوب و اختناق حكومت اسالمى و به عقب راندن هجوم وحشيانه آن، با تداوم و 
گسترش اعتراضات كارگرى و پيشرو عملى و امكان پذير است. تنها از طريق گسترش مبارزه متحدانه و 
برقرارى پيوند بين جنبش هاى اجتماعى در داخل كشور و همچنين گسترش اعتراضات افشاگرانه عليه 
حكومت اسالمى با هدف جلب حمايت و پشتيبانى بين المللى، مى توان خواست ها و مطالبات طبقاتى 
را به حكومت اسالمى تحميل كرد و زمينه را براى دست زدن به تحوالت سرنوشت ساز تاريخى مساعد 

كرد.
در اين راستا، فراخوان هايى از جانب تشكل هاى كارگرى و دانشجويى در داخل كشور و همچنين از 
گسترده در  كارزارى  انداختن  براى راه  خارج كشور  كارگرى در  همبستگى  نهادهاى  كميته ها و  جانب 
جهت محكوم نمودن سياست هاى سركوب و اختناق حكومت و براى آزادى فعالين و رهبران كارگرى 

انتشار يافته است.
ما به عنوان تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران اين فراخوان ها را گام مثبتى در راستاى حمايت 
از جنبش كارگرى و افشاى سياستهاى سركوبگرانه جمهورى اسالمى ارزيابى كرده و به سهم خود ضمن 
محكوم كردن اعمال ضدانسانى و وحشيانه حكومت اسالمى، در اين كمپين سراسرى فعاالنه شركت 
كرده و همه نيروهاى چپ و تشكل هاى كارگرى و مردم آزاديخواه را فرامى خوانيم كه از هر طريق 

ممكن، در اين كارزار مشترک شركت كنند و به اشكال مختلف آن را تقويت نمايند.
زنده باد همبستگى بين المللى كارگران!   زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى!

كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران   19 نوامبر 2007
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را  سازمانى تان  عنوان  و  خود  نام  لطفا 
را  تان  بيوگرافى  از  مختصرى  و  بنويسيد 

شرح دهيد.

هلمت احمديان، سردبير نشريه جهان امروز و عضو كميته 
اجرايى حزب كمونيست ايران

معرفى  خالصه  طور  به  را  خود  سازمان 
كنيد و آخرين تغيير و تحوالت درون آن 

را عنوان كنيد.

شركت  با  شهريور 1362   11 در  ايران  كمونيست  حزب 
كومه له و اتحاد مبارزان كمونيست و فراكسيون هايي از 
سازمان های بيكار، چريكهاى فدايى خلق و  اعضايى از 
آخرين  شد.  تشكيل  ايران  راديكال  و  چپ  هاى  سازمان 

كنگره حزب، كنگره نهم در تابستان امسال برگزار شد. 

1ـ موضع حزب شما در قبال خطرى كه 
آن  و  افكنده  سايه  ايران  سر  بر  امروزه 

حمله آمريكا به ايران است، چيست؟

در شرايط كنونى جنگ به شكلى كه در عراق پيش رفت، 
نيست.  ايران  براى  متحدينش  و  آمريكا  كار  دستور  در 
آمريكا در شرايطى كه در عراق و افغانستان با مشكالتى 
جدى روبرو است، در موقعيت مناسبى براى پيشبرد اين 
حمله  اين  اگر  اينكه  مضافا  نيست.  ايران  مورد  در  پروژه 
در  و  گردد  منجر  اسالمى  جمهورى  حذف  به  است  قرار 
كنترل  پس  از  بتواند  كه  مناسبى  آلترناتيو  كه  شرايطى 
آمريكا و  براى  اقدام   ندارد، اين  وجود  برآيد  آتى  اوضاع 
عمليات  متحدينش مقرون به صرفه نيست. با اين حال 
نظامى محدود و ايذايى به منظور فشار و رام كردن رژيم 
جمهورى اسالمى منتفى نيست. در اين حالت هم،  اين 
براى رژيم اسالمى بركتى است كه در پرتو آن و به اين 
بهانه مى تواند وحشيانه تر به جان جنبش هاى اجتماعى 
بتازد و همچنين موقعيتش  را در ميان جريانات ارتجاعى 

و اسالمى منطقه تقويت كند.
با  جنگى  تهديدات  و  اقتصادى  هاى  تحريم  مخالف  ما 
هر درجه اى كه بوقوع پيوندند هستيم. ما فكر مى كنيم 
و  زجرديده  مردم  چشم  به  تهديدات  و   فشارها  اين  دود 
موثرترين  و  مهمترين  مى كنيم  فكر  و  رود  مى  محروم 
تاكتيك مقابله با عوارض تحريم و جنگ از كانال تعيين 
تكليف توده هاى مردم با اتكا به نيروى خود مى باشد و 
ما مهمترين وظيفه خود را تقويبت اين روند و جنبش هاى 
اجتماعى برابرى طلب و آزادى خواه مى دانيم و از همه 
اين  در  مردم  به  رو  مان  تبليغى   - تشكيالتى  ارگانهاى 

راستا استفاده مى كنيم.

2ـ رابطه ى حزب شما با ساير گروه ها 

و احزاب اپوزيسيون خارج كشور چگونه 
است؟ آيا با همه آنها بر سر ميز مذاكره 

و تبادل نظر خواهيد نشست؟

و  فكرى  مختلف  سياسى  گرايشات  را  رژيم  اپوزيسيون 
مشروطه  و  طلبان  سلطنت  از  دهد.  مى  تشكيل  طبقاتى 
خواهان  گرفته تا طيف هاى مختلف جمهورى خواهان، 
ملى مذهبى ها و گرايشات مختلف چپ و كمونيست. اما 
با اين حال در يك كاتگورى عمومى مى توان دو دسته 
بندى را براى اپوزيسيون قائل بود. اول طيفى كه ما نه 
مورد  در  بلكه  اسالمى،  جمهورى  سرنگونى  روى  صرفا 
همسو  آنها  با  نيز  جايگرينى  و  سرنگونى  روند  و  پروسه 
و  داريم   مشتركى  استراتژى  و  افق  واقع  در  و  هستيم 
شيوه اى و  سرنگونى را با هر شكل و  طيفى كه  دومى 
با جايگزينى آلترناتيوهايى از باالى سر دخالت توده هاى 
مردم مد نظر دارند و قدرت يابى را براى حزب و جريان 
خود، بر منافع توده هاى مردم ارجح مى دانند. ما با اين 
مشتركى  منفعت  و  قرابتى  كه  آنجا  از  دوم  روند  و  دسته 
دستور  در  همكارى  براى  هم  اى  برنامه  و  طرح  نداريم، 
اخير  سال  چند  در  همچنانكه  مواردى  در  اگر  و  نداريم 
همايش ها  در  ما  نمايندگان  ايم،  داشته  را  هايش  نمونه 
طيف هاى  همه  نمايندگان  آنها  در  كه  اجالس هايى  و 
مختلف شركت داشته اند، براى ابراز و دفاع از برنامه عمل 
و افق هاى سياسى مان در قبال اوضاع سياسى بوده است، 
سياسى  پلميك  صورت  به  موارد،  اينگونه  در  كه  امرى 
به منظور نشان دادن بى افقى و بحران استراتژيك اين 

جريانات صورت گرفته است.
و اما در مورد طيف اول كه با ما هم در سرنگونى و هم در 
جايگرينى هم نظر و همسويند، ما مى كوشيم ديالوگ و 
همكارى هاى عملى را نيز پيش ببريم. در چند سال اخير 
و اساسا در پاسخ به مبرميتى كه اوضاع سياسى ايران در 
با  ايم  كوشيده  ما  است  گذاشته  سياسى  نيروهاى  دستور 
فرعى ديدن تمام اختالفات و تفاوت ها و دسته بندى هاى 
كالسيكى كه سابقا در بين اين نيروهاى چپ و كمونيست 
بوده، در حركت هايى كه به منظور همكارى و اتحاد عمل 

صورت مى گيرد، شركت كنيم.
با توجه به مبرميت اوضاع سياسى جارى ما مى كوشيم 
اين فعاليت را فعاالنه دنبال كنيم. حزب ما با توجه به نفود 
و پايگاه توده اى وسيعى كه بويژه در كردستان دارد و با 
كه  تلويزيون  و  راديو  همچون  امكانات  داشتن  دست  در 
شبانه روز، رو به ايران برنامه پخش مى كنند، از موقعيت 
در  و  جامعه  در  سوسياليستى  گرايش  رشد  براى  مناسبى 

بين جنبش هاى اجتماعى برخوردار است.
الزم به توضيح اين نكته است كه اوضاع و ضرورت هاى 
گيرى  جهت  روى  تواند  مى  كه  است  فاكتورى  سياسى 
اصلى ما كه ذكر آن رفت تاثير بگذارد، به عنوان مثال در 
شرايطى كه جنگى تمام عيار، هستى و زندگى توده هاى 
مردم را درخود ببلعد و ضرورت جبهه اى ضد جنگ به 
و  ها  تقاوت  روى  تاكيد  شود،  مى  تبديل  اصلى  مبرميت 
گرايشات سياسى درون اپوزيسيون كمرنگ تر مى گردد.

3ـ آيا براى نظام ايدئولوژيك در ايران 
آينده اى مى بينيد؟

اگر منظور دركى مذهبى گونه از ايدئولوژى است، به نظر 
پايان  به  كردن  حكومت  و   نگريستن  اينگونه  عمر  من 
و  تحميق  و  زور  با  تنها  مذهبى  تفكرات  است.  رسيده 
در  نمايند.  تحميل  مردم  بر  را  خود  توانند  مى  سركوب 
عين حال هر نظام سياسى، چه چپ و چه راست بر پايه 
و  شده  گذارى  پايه  طبقاتى  ايدئولوژى هاى  و  اعتقادات 
رعايت  اساس  بر  بتواند  كه  منطقى  سياستى  مى شود. 
رعايت حقوق انسان ها و بر اساس تامين منافع اكتريت 
جامعه استوار باشد، هيچ احتياجى به درک و عملى جزمى 

و مذهبى گونه از ايدئولوژى ندارد.
در  كه  است  اين  ما  تالش  نگرش،  اين  از  مرزبندى  با 
توده هاى  و  متشكل  و  متحد  كارگر  طبقه  ايران  آينده 
مردم سرنوشت خود را مستقيما در دست گيرند و به هيچ 
جريانى اجازه ندهند با هيچ بهانه اى از باالى سر آن ها 
و منافع طبقاتيشان، آزادى هاى فردى و اجتماعى شان را 
زير پا بگذارد، چرا كه احترام به موجوديت و حرمت انسان 

و آزادى هايش باالتر از منافع هر جريان سياسى است. 

4ـ چه موضوعاتى براى حزب يا سازمان 
شما در اولويت قرار دارد؟

مهمترين وظيفه حزب ما رشد آگاهى و اعتماد به نيروى 
هاى  ماه  در  است.  ايران  مردم  هاى  توده  ميان  در  خود 
كارگرى،  جنبش  همچون  اجتماعى،  هاى  جنبش  اخير 
زنان و جوانان ظرفيت هاى باالترى را از خود نشان داده 
در  را  خود  كه  سوسياليستى  گرايش  رشد  شاهد  ما  اند. 
دهد،  مى  نشان  ها  جنبش  اين  شعارهاى  و  ها  خواست 
هستيم. تشكل هاى توده اى و غيردولتى روندى رو به 
رشد داشته است. هنرمندان، شاعران و نويسندگان حضور 
سياسى فعال ترى در فعل انفعاالت سياسى جامعه از خود 
نشان مى دهند. اينها همگى زمينه هاى مساعدى براى 
ايران  در  اجتماعى  ابعادى  در  سوسياليستى  جنبشى  رشد 
داد. مهمترين وظيفه و اولويت حزب ما تقويت اين روند 

در درون اين جنبش هاى اجتماعى است.

سياسى  احزاب  اكثر  تقريبا  5ـ 
و  زندان  برپايى  مخالف  اپوزيسيون 
كنيم  فرض  هستند.  شكنجه  و  اعدام 
مخالفانتان  با  رسيديد،  قدرت  به  شما 

چه رفتارى خواهيد داشت؟

هم  شرطى  قيد و  هيچ  هستيم و  اعدام  حكم  مخالف  ما 
روى آن نمى گذاريم. اعالم صريح اين موضع مى تواند 
از هم اكنون تفاوت جريانات سياسى و طبقاتى را براى 
اداره جامعه در آينده نشان دهد. از هم اكنون براى فرداى 
به  وقتى  كه  كنيم  اعالم  صراحتا  بايد  رسيدن،  قدرت  به 

رفتار  بدينگونه  مخالفى  هيچ  با  برسيم،  قدرت 

سياسى  هاى  سازمان  و  احزاب  از  شهروند  پرسش 
درباره مسائل روز ايران

پاسخ حزب كمونيست ايران
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نمى كنيم كه جمهورى اسالمى انجام مى دهد. 
براى  جرم  بررسى  ما  نظر  مورد  آينده  نظام  در 
هر متهمى مى بايد بر اساس موازينى قانونى و 
انسانى كه در آن متهم حق دفاع از  خود را دارد پيش رود 
و در قانون اساسى مورد نظر ما نه تنها حكم اعدام لغو 
موضوعيت  نيز  سياسى  زندانى  و  زندان  بلكه  است،  شده 

خود را از دست مى دهد.

6ـ در رابطه با مسئله مليت هاى ايران 
(ترک، كرد، عرب، لر، بلوچ و...) ، حزب 

شما چه راه حلى را مناسب مى بيند؟

بين  در  اغماض  و  انكار  قابل  غير  واقعيتى  ملى  مسئله 
جز  به  اگر  است.  ايران  دهنده  تشكيل  مليت هاى 
كردستان، اين تبعيض جنبش دامنه دار و سنت دارى را 
در ساير مناطق ديگر دامن نزده، ولى اين ذره اى از اين 
واقعيت كم نمى كند كه همه ملل ساكن ايران مى بايد از 

حقوق حقه خود برخوردار باشند. 
در كردستان، جنبشى زنده و ريشه دار در اين رابطه وجود 
ايران  كمونيست  حزب  كردستان  سازمان  له،  كومه  دارد 
فعاالنه و در عمل در تمام لحظات اين جنبش شركت و 
حضور فعال و پيگير داشته است. خطوط برنامه كومه له، 
براى رفع اين ستم در كردستان مى تواند الگويى براى 
له،  كومه  باشد.  هم  سراسرى  ابعاد  در  مسئله  اين  حل 
خود  ابعاد  همه  در  ملى  تبعيض  و  ستم  برچيدن  خواهان 
ملل  كليه  حق  ايران،  كمونيست  حزب  و  له  كومه  است. 
ساكن ايران را در تعيين سرنوشت خويش تا حد جدايى به 
رسميت مى شناسد. در عين حال خواهان اتحاد آزادانه و 

داوطلبانه كليه ملل ساكن ايران است.

7ـ با مسئله زبان مادرى چگونه برخورد 
درنظر  برايش  حقوقى  چه  و  كنيد  مى 

مى گيريد؟

زبان فراتر از بيان نيازهاى فردى است. زبان براى بيان 
انديشه و براى برقرارى ارتباطات درونى با ديگران و براى 
ديگر اهداف مختلف بشر به كار گرفته مى شود. اگر با 
جريانى  و  كسى  برويم،  مادرى  زبان  سراغ  به  مبنا  اين 
مادريشان  زبان  از  را  ملى  هاى  اقليت  كه  حكومتى  و 
اجتماعى  و  روانى  و  روحى  لطمات  سازد،  مى  محروم 
جبران ناپذيرى به جامعه، به ويژه به كودكان و نوجوانان 
مى زند. يادگيرى هر زبانى به خالقيت هاى انسانى يارى 
مى رساند. در همين سال تحصيلى 1386 - 1387، گفته 
شده است كه ميليون ها كودک براى اولين بار در سن 
7 سالگى آغاز به تحصيل كرده اند، كه بسيارى از آن ها 
به زبان هاى غيرفارسى تكلم مى كنند، در همان اولين 
روز تحصيل خود با اين تبعيض و نابرابرى روبرو مى شوند 
و  بنوسيند  بخوانند،  توانند  نمى  خود  مادرى  زبان  به  كه 
روانى  و  روحى  ضربات  چه  كنند،  بيان  خود  احساسات 
با  جمله  از  انسان،  رشد  شود؟  مى  وارد  كودكان  اين  بر 
در  مادرى  زبان  تدرس  است.  همراه  تفكر  و  زبان  رشد 
و  خالقيت  تدريس،  سطوح  همه  در  فارسى،  زبان  كنار 
شكوفايى فردى و اجتماعى و فرهنگى جامعه را به دنبال 
همه  در  مادرى  زبان  آزادى  خواهان  ما  رو،  اين  از  دارد. 
سطوح فعاليت هاى اجتماعى و تمام دوره هاى تحصيلى 
هستيم و آن را براى خالقيت هاى فردى و اجتماعى موثر 

مى دانيم. 

8ـ فكر مى كنيد در داخل ايران و بويژه 
شده  شناخته  چقدر  جوان  نسل  براى 
رهنمودهاى  به  مردم  چقدر  و  هستيد 

شما توجه و عمل مى كنند؟

فكر مى كنم با توجه به مراودات وسيعى كه بين داخل و 
خارج وجود دارد و با توجه به امكانات وسيع اينترنتى و 
راديو و تلويزيونى تا حد زيادى اين نقيصه حل شده است 
و تاثيرات متقابل بين داخل و خارج با چند سال پيش فرق 
زيادى كرده است. از اين رو براى هر حزبى كه اولويت 
خود را كار در داخل ايران گذاشته باشد، امكانات وسيعى 
وجود دارد. منتهى پذيريش شعارها و رهنمودهاى ما براى 
نسل جوان جامعه ايران در گرو اين است كه ما نيز رشد 
درک و آگاهى و به ميدان آمدن نسلى از رهبرات فكور و 
عملى را در جنبش هاى اجتماعى در داخل ببينيم و آنها 
را برسميت بشناسيم. اين تازه قدم اول است. اين نسل 
را با روش ها و ايده هاى قديمى و رنگ باخته نمى توان 
جذب كرد. به نظر من حزب ما با توجه به اينكه هيچگاه 
رابطه اش با داخل نگسسته، توانسته تا حدى خود را با 
كردستان  مردم  مثبت  پاسخ  آورد.  پيش  روند  و  نياز  اين 
 1384 سال  مرداد   16 در  عمومى  اعتصاب  فراخوان  به 
بر عليه جمهورى اسالمى نمونه اى از اين امكان براى 

ماست.

 مراسم نهمين سالگرد قتل "محمد جعفر پوينده" و "محمد مختارى" روز جمعه 9 آذر ماه با حضور اعضاى خانوده هاى 
گورستان  در  آنان  مزار  بر  تهران  دانشگاه هاى  دانشجويان  از  شمارى  و  ايران  نويسندگان  كانون  اعضاى  نامبردگان، 

امامزاده طاهر كرج برگزار شد.

در جريان اين مراسم شمارى از شركت كنندگان به سخنرانى پرداختند و در سخنانشان به اين مسئله اشاره كردند كه 
عليرغم گذشت 9 سال از واقعه قتل هاى زنجيره اى، هنوز پرونده اين جنايت به نتيجه اى نرسيده و همچنان مفتوح 

است.
خواندن سروئ انترناسيونال، شعر و سرودهاى يار دبستانى من و خورشيد كاران جنگل و همچنين سردادن شعار زندانى 

سياسى آزاد بايد گردد از جمله ديگر برنامه هاى اين مراسم بود.

پروانه و داريوش فروهر و محمد جعفر پوينده و محمد مختارى از جمله قربانيان قتل هاى زنجيره اى بودند كه در آذر 
ماه سال 1377 توسط مامورين وزارت اطالعات جمهورى اسالمى به قتل رسيدند.

بدون  گزارشگران  سازمان  بيانيه 
بازداشت  ادامه  محكوميت  در  مرز 
روزنامه نگارن و وبالگ نويسان 

از سوى جمهورى اسالمى
بيانيه اى  صدور  با  مرز  بدون  گزارشگران  سازمان 
ادامه  شد،  منتشر  ماه  آذر   8 پنجشنبه  روز  كه 
از  نويسان  وبالگ  و  نگاران  روزنامه  دستگيرى 

سوى جمهورى اسالمى را محكوم كرده است.
گزارشگران بدون مرز ضمن اشاره به بازداشت"رضا 
خود  بيانيه  در  خواه"،  حسين  "مريم  و  زاده"  ولى 
آورده است: هر انتقاد از رئيس جمهور و اطرافيان 
وى منجر به سلب آزادى از وب نگاران مى شود، 
اينترنت به سنگرى براى دفاع از آزادى در ايران 
بر  را  آزاد  بيان  اين  دولت  اما  است،   شده  تبديل 
نمى تابد و آن را  اقدام عليه امنيت ملى مى داند، 
وادار  سكوت  به  براى  فقط  كه  مضحكى  اتهام 

كردن معترضان است.

شده  يادآور  مرز  بدون  گزارشگران  سازمان  بيانيه 
زندانى،  نويس  وبالگ  و   نگار  روزنامه  با 13  كه 
ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه 

است

برگزارى مراسم نهمين سالگرد قتل 
"محمد جعفر پوينده" و "محمد مختارى"
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 هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى در راه 
جارى  سال  ماه  اسفند  در  فرمايشى  انتخابات  اين  است. 
احزاب  و  ها  شخصيت  اينك،  هم  از  شد.  خواهد  برگزار 
قانونى مخالف دولت اصولگرا و مجلس وابسته به آن، در 
تدارک شركت فعال و وسيع در انتخابات ايندوره هستند.

و  بيست  پنجشنبه،  روز  آفتاب،  خبرى  سايت  گزارش  به 
چهارم آبان ماه 1386 خانه احزاب رژيم همايشى را تحت 
داد!  ترتيب  ملى»  اتحاد  مظهر  آزاد؛  انتخابات   » عنوان 
در اين گردهمائى نخست "موسوى تبريزى" رييس خانه 
احزاب و بعد "مرتضوى كياسرى" رييس كميته نظارت بر 
انتخابات احزاب، نقطه نظرات خود را حول تم همايش به 
سمع شركت كنندگان رساندند. "مهدى كروبى" دبيركل 
حزب اعتماد ملى نيز سخنران بخش تريبون آزاد همايش 
بود. آنچه مى خوانيد گوشه هائى از ديدگاه هاى نامبردگان 

است.
مسئولين  سخنرانى خويش رو به  مهدى كروبى در آغاز 
جهت  دارم  انتظار  احزاب  خانه  از  گفت:"  احزاب  خانه 
تحكيم احزاب تالش كنند، اگر فرهنگ حزبيت در كشور 
و  دفاع  اسالمى  جمهورى  از  توانيم  نمى  ما  نيفتد،  جا 
اين  طول  "در  بود:  گفته  ادامه  در  وى  ببريم."  استفاده 
اينست  ام  آموخته  آنچه  شمسى   1341 از  يعنى  سالها، 
مهار  جامعه،  در  نيرومند  تشكيالتى  حضور  ماحصل  كه 
قدرت و رعايت دموكراسى خواهد بود. اما اگر تشكيالت 
آوريم  بدست  پيروزى  هرچه  باشيم،  نداشته  قدرتمندى 

بى فايده است." 
دبير كل حزب اعتماد ملى خاطر نشان كرد: " اگر بخواهيم 
محتواى جمهورى اسالمى سالم و پويا باقى بماند، بايد 
لذا  باشيم،  داشته  رفاقتى  رقابتى-  و  قدرتمند  تشكيالتى 
براى رسيدن به اين امر نيازمند احزابى قدرتمند هستيم 
كه خانه احزاب مى بايد در اين جهت قدم بردارد، دخالت 
شود."  مى  كشور  در  تحزب  تضعيف  موجب  احزاب  در 
ايشان در بخش ديگرى از سخنانش افزودند: " بنيان گذار 
انقالب اسالمى با تمام توان مى خواستند انتخاباتى آزاد 
برگزار شود و اجازه نمى دادند نفوذ معنوى شان صرفًا بر 
يك جريان و يا يك عده وجود داشته باشد؛ اگر بخواهيم 
به شيوه او عمل كنيم بايستى سبك و سياق وى را دنبال 
تنها  دادند  مى  انجام  هائى  دخالت  ايشان  هم  اگر  كنيم؛ 

براى تلطيف فضاى انتخابات بود."
اندركاران  (دست  همه  تالش  بر  تأكيد  با  كروبى  مهدى 
داشت:  اظهار  سالم،  انتخاباتى  برگزارى  بمنظور  رژيم) 
كافيست."  كند  رعايت  را  قاعده  همين  نگهبان  "شوراى 
وى در پايان سخنرانيش ضمن اشاره تلويحى به اصالح 
اينكه  به  توجه  "با  كرد:  عنوان  اساسى،  قانون  ساختار 
دشمنان نظام دارند عليه جمهورى اسالمى تبليغ مى كنند، 
هيچ راهى براى خنثى كردن اين فعاليت ها وجود ندارد، 

مگر با رعايت شدن قانون." 
خود  بحث  در  نيز  احزاب  خانه  رييس  تبريزى  موسوى 
وى  نهاد.  انگشت  اسالمى"  انسجام  و  ملى  "اتحاد  بر 

كشور،  مديريت  در  را  ملت  شراكت  شرط  همچنين 
اعتقاد  بيان  با  و  دانست  آزاد  انتخابات  يك  برگزارى 
خمينى مبنى بر اتحاد ميان حوزه و دانشگاه، و حضور هر 
دو قشر دانشگاهى و روحانى در عرصه انتخابات، بر اتحاد 

و همكارى طرفين تأكيد كرد. 
از  كياسرى  مرتضوى  احزاب،  خانه  همايش  ابتداى  در 
جهت  تا  خواست  سيما  صدا  بويژه  جمعى  هاى  رسانه 
كمك به حضور يكپارچه مردم در انتخابات از جانبدارى 
و تبليغ مستقيم براى يك گروه و يا يك جناح مشخص 

بپرهيزند. 
مرتضوى كياسرى درخاتمه صحبت هايش، قسمت هائى 
از آيين نامه نظارت بر انتخابات را زير سؤال برد. او در 
اساسى  اشكاالت  از  "يكى  گفت:  كنندگان  شركت  جمع 
هيئت  دولت  طرف  از  كه  است  اين  انتخابات  بحث  در 
اجرائى و از طرف شوراى نگهبان هيئت نظارتى مسئول 
نماينده  اجرائى  هيئت  هستند.  كانديداها  صالحيت  تائيد 
تام االختيار دولت است كه پس از بررسى تصميم نهائى 
را اتخاذ مى كند، اما در شوراى نگهبان پس از اعالم نظر 
هيئت نظارت مجدداً صالحيت افراد بررسى مى گردد. در 
اين صورت كانديداها بجاى دو مرحله، سه مرحله گزينش 
و  نامزدها  ضرر  به  اى  شيوه  چنين  اين  بنابر  شوند.  مى 

اتالف در بيت المال است."
عضو  انصارى"  "مجيد  ماه  آبان  دوم  و  بيست  شنبه  سه 
نشست  در  مبارز  روحانيون  مجمع  مركزى  شوراى 
در  پيشوا  ورامين-  واحد  آزاد  دانشگاه  اسالمى  انجمن 
طلب  اصالح  نامزدهاى  صالحيت  رد  احتمال  با  ارتباط 
در هشتمين دوره انتخابات مجلس اسالمى اظهار داشت: 
هنگام  در  و  است  مهمى  بسيار  بحث  ها  صالحيت  "رد 
برگزارى انتخابات هيچ شخصى بدون دليل و مدرک نبايد 
رد صالحيت شود. اگر كسى رد صالحيت شد، الزم است 
مركزى  شوراى  عضو  گردد."  ارائه  وى  به  آن  داليل  تا 
مجمع روحانيون مبارز در پايان سخنانش تأكيد كرده بود 
كه انتخابات ايندوره بايد در فضائى آزاد، كامًال دوستانه، 
عادالنه و با صميميت برگزار گردد تا مردم بتوانند با توجه 
به اين عدالت خصوصًا عدالت رسانه اى، گزينشى صحيح 

و آگاهانه داشته باشند.
تازه ترين خبرها نيز حاكى از شاخ و شانه كشيدن برخى 
انتخابات  از  قبل  رژيم  كار  محافظه  جناح  هاى  چهره  از 
است. " احمد توكلى" نماينده تهران و عضو فراكسيون 
توأم  پارلمانى،  خبرنگاران  جمع  در  مجلس  اصولگرايان 
دوم  هاى  گروه  به  ملى،  اعتماد  حزب  از  شديد  انتقاد  با 
خردادى هشدار داده بود تا حساسيت بيشترى نسبت به 

منافع ملى داشته باشند. 
"غالمحسين الهام" سخنگوى دولت نهم نيز طى سخنانى 
شديداً به برخى از جريانات سياسى داخل هجوم برد. وى 
برگزارى  اجرائى  مسئولين  آموزشى  همايش  اولين  در 
هشتمين دوره انتخابات مجلس و ميان دوره ئى مجلس 
خبرگان گفت: "دولت بايستى با احزاب  و كسانيكه پيش 

به  انتخابات  راه  از  دارند  و  داشته  قصد  اكنون  و  اين  از 
انقالب مخملى و براندازى نرم در انتخابات مبادرت ورزند 
قاطعانه برخورد كند." الهام هوشيارى در برابر خطرها و 
عدم غفلت از مخالفان را وظيفه خطير دولت عنوان كرد.

حزبى  مرزبندى ما  گفتمانى،  حوزه  اظهار كرد: "در  الهام 
رقابت  است.  انقالب  ضد  و  انقالب  مرزبندى  و  نيست 
رويكردها،  دانيم.  مى  كارآمدى  و  رشد  باعث  و  مفيد  را 
رويكردهائى فراتر از احزاب و گروه هاست، دولت بدون 
را  خود  و  كند  مى  افتخار  گفتمان  اين  به  آنان  تخطئه 
مسئول و موظف مى داند كه آنرا در هر شرايطى پيش 

ببرد." 
بوسيله  شده  منتشر  گزارشات  از  المجموع  حيث  آنچه 
سايت ها و خبرگزارى ها عايد مى گردد، زور زدن گروه 
هاى موسوم به "دوم خردادى" براى جبران شكست هاى 
جنبش هاى  بدست  اخير  سال  ده  در  شان  پى  در  پى 
اجتماعى و تحميل عقب نشينى به هم سنخ هاى خويش 
با طرح دوباره انتخابات آزاد، احترام به قانون، اتحاد حوزه 
هشدار  و  انتخابات  بر  نظارت  نامه  آيين  نقد  دانشگاه،  و 
است.  خردادى  دوم  كانديداهاى  صالحيت  رد  به  نسبت 
"انتخابات  شعار  سردادن  و  خواهى  دموكراسى  ادعاى 
آزاد؛ مظهر اتحاد ملى" روى هم رفته داللت بر خيزش 
برداشتن ليبرال- رفرميست هاى حاكميت در خاتمه دادن 
به پراكندگى صفوف خود ( متحد كردن تمامى طيف هاى 
اصالح طلب حكومتى ) و همراه ساختن گرايشات راست 

جامعه و اپوزيسيون بورژوائى با اين كمپين دارد. 
مشكالت  گرفتن  باال  بسبب  ها،  خردادى  دوم  باور  به 
داخلى و خارجى نظام در دو سال گذشته، شعار بى مسماى 
فوق كه برگرفته از نام بى مسماتر امسال ( اتحاد ملى و 
در  منصب  صاحب  اصولگرايان  است،  اسالمى)  انسجام 
ارگان هاى كليدى رژيم مانند رهبرى و شوراى نگهبان را 
از جانبدارى علنى و يا اخذ تصميماتى بنفع نامزدهاى هم 
جناحى و بضرر كانديداهاى اصالح طلب منع مى سازد. 

شعار  اساس  در  ملى"  اتحاد  مظهر  آزاد؛  انتخابات   "  
تاكتيكى جناح مغلوب جمهورى اسالمى بمنظور امحاى 
نظريه استراتژيست هاى محافظه كار نزديك به خامنه اى 
يعنى " دولت و مجلس يكدست" و باز پس گيرى قواى 

مجريه و مقننه از چنگ سپاه پاسداران است.
بدنبال  كه  قدرى  حريف  تشك  سوى  درآن  البته، 
به  وسيعًا  خمينى،  مرگ  از  بعد  و  ارتجاعى  جنگ  پايان 
خيره  سرعت  با  و  ورزيد  اشتغال  اقتصادى  فعاليت هاى 
پا  و  دست  خود  براى  نجومى  هاى  سرمايه  اى  كننده 
كرد، قرار دارد. پيروان تفكرات "فوندامنتاليسم اسالمى" 
و "مؤمنين" به راديكال هاى حاكميت در سپاه پاسداران، 
حين جمع آورى الزامات مادى حضور تعيين كننده خود 
هاى  توانائى  كشور  اقتصادى  و  سياسى  هاى  رقابت  در 
نظامى اين نهاد سركوبگر را هم ارتقاء بخشيدند. درطول 

جناح  اين  فكرى  رهبران  و  آنها  سال،  شانزده 
در انديشه تصاحب كامل قواى مجريه و قانون 

      جدال جناح ها در آستانه 
هشتمين دوره انتخابات مجلس رژيم

      فرشيد شكرى
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گذارى بودند. 

با  معنوى  ارتباط  تركردن  محكم  و  نزديكى 
عالى ترين مقام و مرجع تصميم گيرنده رژيم 
مشاوران  بعنوان  آنان  از  عناصرى  انتصاب   »
امنيت  خارجى،  سياست  چون  هائى  حوزه  در  خامنه اى 
واقعيت  اين  گوياى  و...  جمعى  رسانه هاى  اقتصاد،  ملى، 
است.» ، اعمال نفوذ در سياست گذارى هاى كالن كشور، 
سازماندهى دسته هاى چاقوكش و اوباش حزب الهى به 
قصد سركوب اعتراضات توده اى، تأسيس مدارسى براى 
چون  افرادى  ابتكار  به  انسانى  ضد  انديشه هاى  تدريس 
مدارس،  در  جانبه  همه  فرهنگى  كار  يزدى،  مصباح 
بسيج"  عضويت در"  ترويج  دولتى و  دانشگاه ها، ادارات 
به ضرب پول و وعده فراهم نمودن امكانات رفاهى «بر 
اساس آمار رسمى از سوى رژيم، حدود دوازده ميليون و 
پانصد هزار بسيجى در ايران وجود دارد!!! اين ادعا تا چه 
حد صحت داشته باشد، بحث ديگريست.» و قص عليهذا، 
نقشه  سرانجام  تا  داد  مى  تشكيل  را  آنان  هاى  تالش 
هاى راهبردى ايشان در نمايش هاى انتخاباتى گوناگون و 

رياست جمهورى ( دوره نهم ) با موفقيت همراه گشت. 
و  مجلس،  دوره  هشتمين  انتخابات  مبحث  تدقيق  در 
نرخ  صعودى  سير  چنانچه  ها،  جناح  عملكرد  مقايسه 
دلهره  سركوب،  و  اختناق  فضاى  تشديد  گرانى،  و  تورم 
مردم از ماجراجوئى هاى محافظه كاران و احتمال يورش 
نهم  نظامى  دولت  ضعف  نقاط  جزو  كشور  به  نظامى 
شود  استدالل  فاكتورها  اين  برپايه  و  شود  گرفته  فرض 
ترى  مناسب  موقعيت  و  شانس  از  مقابل  هاى  جناح  كه 
بواقع  برخوردارند،  هشتم  مجلس  كرسى هاى  اشغال  در 
قدرت اصولگرايان و سپاه در تغيير نتايج باصطالح همه 
ناديده  رقبايشان  خيال  خواب و  برهم زدن  آتى و  پرسى 
گرفته مى شود. « درصورتى پيش بينى مذكور درست از 
آب درمى آيد كه رهبران جناح اصولگرا بنا به مصلحت 
نتايج  در  كارى  دست  و  تقلب  از  را  اجرائى  مقامات  روز 

انتخابات بازدارند. » 
مختلف  هاى  گروه  كنونى  درشرايط  نيست،  ترديدى 
موسوم به دوم خردادى (رفرميست هاى حاكميت) و حتى 
و  نامناسب  عملكرد  بخاطر  اوًال  رفسنجانى  هاشمى  باند 
روابط  و  دارى  مملكت  درحوزه  اصولگرايان  خطرآفرين 
از  بخشى  طرفدارى  بر  وقوف  با  ثانيًا  و  الملل،  بين 
سرمايه دارى ايران (در داخل و خارج) از ديدگاه هايشان، 
خود  نامزدهاى  از  بيشترى  تعداد  شدن  برگزيده  به  اينبار 
در  الذكر  فوق  سازه  دو  است  گفتنى  اند.  اميدوارگرديده 
مواضع  به  امپرياليستى  هاى  قدرت  ماليم  برخورد  كنار 
سياسى اصالح طلبان و در پاره اى موارد تكنوكرات هاى 
استيصال  و  نوميدى  حالت  از  را  آنان  اندكى  اعتدالگرا،  

سابق رهانيده است. 
كاران  محافظه  كه  حاليست  در  جماعت  اين  دلگرمى 
جهانى  هاى  قدرت  با  كردن  بندوبست  يا  تبانى  در  هم 

يد پوالئى دارند و همانند رقبايشان درصدد عادى سازى 
روابط ( امتياز دادن و امتياز گرفتن با روش هاى متفاوت) 
آنان  همچنين  باشند.  مى  متحده  اياالت  بويژه  غرب  با 
هر ساعت برشمار البى هاى خود در ممالك غربى مى 
و  تماس  در  تبعيدى  خود  بورژوازى  با  مستمراً  افزايند، 
برداشتن  سرگرم  پيشين  هاى  دولت  همانند  اند،  مراوده 
گام هاى بمراتب بلندترى در مسير قطعيت يافتن سياست 
ايران  دارى  سرمايه  توسعه  و  نئوليبرالى  اقتصادى  هاى 
هستند. مضاف بر اين بيش از جناح هاى ديگر بفكر سر 
و سامان بخشيدن به وضعيت معيشتى مدافعان رژيم اند. 
كنترل  رفسنجانى  طيف  و  طلبان  اصالح  براى  اينرو  از 
آتيه  در  جمهورى  رياست  پست  گرفتن  و  هشتم  مجلس 

اگر امرى محال نباشد، بسيار دشوار بنظر مى آيد. 
بهر ترتيب، كشمكش درونى جناح هاى جمهورى اسالمى 
در اين برهه به كجا ختم مى شود، كدام يك برنده اين 
انتخابات خواهند شد، پيشى گرفتن يا پس افتادن كدام 
كرد،  خواهد  تأمين  را  حاكميت  مقاصد  مجلس  در  طرف 
هيچ ربطى به كارگران، زنان، جوانان و در كل توده هاى 
ستمكش  ايران ندارد و بدين اعتبار مسئله ما هم نيست.

اما پرسش اين است، چرا مهدى كروبى در مقام يكى از 
برجسته ترين چهره هاى اصالح طلب نظام ضد بشرى 
همفكرانش  به  خطاب  احزاب  خانه  همايش  در  ايران، 
را  قوى  احزاب  برپائى  بسمت  رفتن  و  انسجام  حزبيت، 
تجويز مى كند و آن را مكانيزمى براى رعايت دموكراسى 
حال  همان  در  و  پندارد  مى  قدرت  قبضه  از  جلوگيرى  و 
با لحنى آرام و اندرزگونه اصولگرايان را به اجراى قانون 
مقابله  راه  يگانه  را  قانونمدارى  و  خواند  مى  فرا  اساسى 
و  داند؟  مى  اسالمى  جمهورى  مخالفين  تبليغات  دفع  و 
واكنش  در  الهام  غالمحسين  دولت،  سخنگوى  چرا  يا 
را  رقابت  آنكه  با  رفرميست  جناح  ليدرهاى  سخنان  به 
با  ولى  كند  مى  عنوان  كارآمدى  و  رشد  پيشرفت،  مايه 
صراحت براى احزاب، جريانات و كسانى كه بزعم وى و 
همقطارانش توطئه گرند و مى خواهند بصورت تدريجى 
و  خط  كنند،  ايجاد  دگرگونى  حاكم  سياسى  ساختار  در 

نشان مى كشد؟ 
 در يك دهه اخير (1386- 1376) توده هاى تحت ستم 
ايران ناظر كلنجار رفتن جناح هاى رژيم با نقطه نظرات 
همديگر بوده اند. مردم طى اين ده سال دريافته اند كه 
هميشه يكى تهديد مى كند، يكى پند مى دهد، ديگرى 
با  سرهم  آخر  و  خواند  مى  فرا  صدر  سعه  به  را  طرفين 
گيرد.  مى  آرام  اوضاع  مدتى  امرشان  ولى  ميانجيگرى 
كه  ساخت  مطرح  را  پرسش  اين  تا  است  شايسته  حال 
در  حاكم  اقليت  هاى  جناح  خصمانه  هاى  موضع گيرى 
قبال متدولوژى و روش هاى رقباى خود از چه واقعيتى 
گشتن  پديدار  موجب  هائى  مؤلفه  چه  گردد؟  مى  ناشى 
اين  آيا  است؟  شده  اينان  ميان  آراء  ضديت  و  مخالفت 
گريبان گرفتن ها يا مشت و لگد پرت كردن ها بسوى 

با  حكومتى  دستگاه  مواجهه  مؤيد  ديرين،  ياران  و  شركا 
بحران هاى عميق سياسى، اقتصادى و اجتماعى نيست؟ 
كاركرد  عدم  نتيجه  درونى  رشد  به  رو  اختالفات  آيا 
سياست هاى آزمايش شده تكنوكرات ها، رفرميست ها و 
اصولگرايان در امتداد برآوردن نيازهاى طبقه سرمايه دار 
مبارزات  و  تحركات  ساختن  فلج  مهمتر  اين  از  و  ايران 
و  باشد؟  نمى  جامعه  اعتراضى  هاى  جنبش  راديكال 
خالصه اينكه آيا درک نابودى قريب الوقوع حكومت شان 
افتادن  هم  جان  به  العلل  علت  عاصى  هاى  توده  توسط 

حاكمين نيست؟
بايد دانست همچون گذشته در پس حرف هاى عوامفريبانه 
عمده  استراتژيك  هدف  سه  رژيم  جناحين  از  يك  هر 

خوابيده، اين سه مقصود عبارتند از: 
گيرى   رأى  هاى  صندوق  پاى  به  مردم  كشانيدن  الف) 
جهت به تصوير درآوردن مشروعيتى كه ندارند. ب) نجات 
توليدى  روابط  و  شيوه  داشتن  نگه  امان  در  و  حكومت 
حاضر (جهت گيرى عمومى و نقطه اشتراک اپوزيسيون 
بورژوائى با رژيم ) از فشار طبقه كارگر و مزدبگير ج) بده 
و بستان با دول امپرياليستى بهدف تقليل تهديدات آنها با 

بكارگيرى سبك ها و سليقه هاى اختصاصى.  
اين نيات معلوم ما را وا مى دارند تا با افشاگرى و نشان 
دادن واقعيت هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى ايران به 
مردم جهان ثابت كنيم كه كارگران و زحمتكشان، زنان، 
ملك  اين  ستم  تحت  هاى  ملت  و  جوانان  دانشجويان، 
و  اصالح  نه  و  اند  اسالمى  جمهورى  براندازى  خواهان 
تعديل قوانين آن. « هرچند ما درعصر انقالب انفورماتيك 
به  مربوط  اخبار  ثانيه  هر  و  بريم  مى  بسر  ارتباطات  و 
در  آسا  برق  بصورت  جهان  كشورهاى  تمام  رويدادهاى 
استفاده  اثر  در  متاسفانه  اما  يابد،  مى  انعكاس  جا  همه 
هنوز  بصرى،  و  سمعى  وسائل  تكنولوژى  از  رژيم  وسيع 
بخشى از افكارعمومى دنيا تصورى وارونه از ايران دارند 
بطوريكه فكر مى كنند اكثريت ساكنين اين سرزمين از 
وضع زندگى خويش رضايت مندند. اين حقيقت ناخوشايند 
بارها در گفتگو با شهروندان عادى اروپا و آمريكا تجربه 

شده است.» 
رژيم  هاى  جناح  تمامى  دست  اينك  وقتى  وانگهى، 
اسالمى- سرمايه دارى براى توده هاى فرودست جامعه 
يكپارچه  تحريم  و  بزرگ  نه"   " دادن  سازمان  شده،  رو 
هاى  وانتخابات  مجلس  دوره  هشتمين  انتخابات  نمايش 
بعدى نظام ضد كارگرى، ضد زن و ضد آزادى همراه با 
اعتراض متحدانه به وضعيت غيرانسانى موجود و مخالفت 
با تهاجم نظامى به كشور از وظايف مهم ايندوره اند.          

                 23  نوامبر 2007

  
    

صداى انقالب ايران (راديو كومه له))
ظهرها: 13 تا 14 عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

  اين شماره جهان امروز
 به دليل كثرت مطالب

 در 16 صغحه منتشر مى شود.

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز
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90 سال از يك رويداد بزرگ تاريخى مى گذرد. رويدادى 
كه به اعتقاد تاريخ نويسان شوروى سابق سر آغاز تاريخ 
معاصر دنيا است.آرى از انقالب اكتبر 1917 روسيه سخن 
هاى  پايه  و  داد  تكان  را  دنيا  كه  انقالبى  از  مى گوييم. 

سرمايه دارى خصوصى را به لرزه در آورد.
كه  دارد  وجود  ديدگاه  دو  روسيه  اكتبر  انقالب  مورد  در 
تاريخ نگارى اين انقالب بر روى آن شكل گرفته است: 
در  همتا  بى  حماسه  يك  را  انقالب  اين  كه  اول  ديدگاه 
تاريخ بشرى محسوب كرده و هيچ نقدى را بر آن وارد 
نمى داند، به ستايش از آن مى پردازد و حاضر به پذيرش 
هيچگونه چرا و بررسى در مورد آن نيست. اين ديدگاه در 
بسيارى از احزاب چپ و كمونيست رواج دارد و به حقيقت 
نگارى  تاريخ  از  شده  گرفته  چشمه  سر  را  آن  مى توان 

رسمى اتحاد شوروى دانست.
و نظر دوم كه اين انقالب را كودتاى بلشويكى و حاصل 
توطئه آلمان ها براى پايان دادن به حضور روسيه در جنگ 
جهانى مى داند. اين نظريه مختص جهان سرمايه دارى 
جهت  در  مشخصا  و  ورزانه  غرض  ديدگاهى  با  و  است 
جعل تاريخ چپ ارائه مى شود. اين ديدگاه فاقد مستندات 
تاريخى و با يك هدف مشخص سياسى مطرح مى گردد. 
در نتيجه با استناد به شواهد و مدارک تاريخى قابل رد 

كردن است.
اما اگر بخواهيم انقالب اكتبر را با ديدى واقعى و عينى 
مورد بررسى قرار دهيم  بايد فارغ از دو ديدگاه باال و با 
دركى ماترياليستى به آن بپردازيم. كه من سعى مى كنم 

با توضيح اين مسئله به آن بپردازم. 
انقالب اكتبر در شرايطى به وقوع پيوست كه طبقه كارگر 
روسيه به موازات رشد سرمايه دارى در روسيه رشد كرده 
و تكامل يافته بود. كارگران در مناطق غرب روسيه (آن 
قسمتى كه در قاره اروپا واقع شده بود) در مناطق نفت 
خيز- در مناطق شرق روسيه (كه صنايع جديد و راه آهن 
قرار داشتند) و در بنادر تمركز يافته بودند. روسيه در اين 
توليد   – نفت   – سازى  كشتى  زمينه  در  تاريخى  مقطع 
شاغل  كارگر  طبقه  و  يافته  رشد  فوالد   – قند   – اسلحه 
نيز در اين مراكز مشغول به كار بودند.  در آستانه سال 
از  ناشى  قحطى  و  سياسى  هاى  بحران  شروع  با   1917
وقوع  كرد.  چشمگيرى  رشد  كارگرى  جنبش  جنگ 
اين  در  كارگرى  تظاهرات  سلسله  و  تجمعات  اعتصابات، 
ها  كارخانه  ى  كميته  و  ها  شورا  مجدد  تشكيل  و  سال 
نمايانگر رشد و اعتالى جنبش در اين زمان بود. شورا ها 
و كميته هاى كارخانه ها با استفاده از تجربه انقالب 1905 
و تشكيل شوراها در اين انقالب توانستند به سازماندهى 
كنترل  ابتدا  همان  در  كارگرى  شوراهاى  بپردازند.  خود 
كارگرى بر توليد را اعمال كردند و عليه كارخانه داران و 

سياست هاى آنها دست به مبارزه زدند.
 استعفاى تزار نيكالى دوم و سرنگونى سلطنت رومانف ها 

روسيه  در  را  جديدى  شرايط  روسيه  در 
ايجاد كرد كه باعث جنب و جوش عظيم 
اجتماعى شد. رومانف ها چند قرن با يك 

شيوه حكومتى استبدادى و شرقى بر كشور پهناور روسيه 
حكومت كرده بودند. ساليان دراز هر نوع اعتراضى را در 
 ، 18 قرن  در  پوگاچف  دهقانى  قيام  بودند:  كوبيده  هم 
مبارزه اشراف زادگان روشنفكر (دكابريست ها) ، مبارزات 
مسلحانه  نارودنيك ها، اعتراضات ملوانان درياى بالتيك ، 
مبارزات سوسيال دمكرات ها و طبقه كارگر و... و حاال به 
دليل افزايش اعتراضات توده اى و ناتوانى دولت در اداره 
اوضاع سلطنت سقوط كرده بود و بورژوازى به شيوه سابق 
ايجاد  باعث  سقوط  اين  نبود.  روسيه  امور  اداره  به  قادر 
فضاى مناسبى براى فعاليت طبقات و اليه هاى اجتماعى 
و در پس آنها احزاب و گروه هاى سياسى شد. كارگران 
روسيه با احساس اين ضرورت كه زمان آن فرا رسيده تا 
خود سرنوشت خود را در دست بگيرند در انقالب فوريه 
موثرى  نقش  سلطنت  سرنگونى  در  كرده،  فعال  شركت 
در  گردان  خود  مديريت  سازماندهى  به  و  نمودند  ايفا  را 
كارخانه ها و فابريك ها دست زدند. در واقع اين نه تنها 
بلشويك ها يا سوسياليست هاى انقالبى بلكه خود طبقه 
كارگر بود كه به سازماندهى و تشكيالت در"محيط كار" 
دست زد. اما اين به آن مفهوم نيست كه ما نقش نيروهاى 
كمرنگ  يا  ناديده  كارگران  دهى  سازمان  در  را  چپ 
سازماندهى  در  ها  بلشويك  تالش  شاهد  تاريخ  بگيريم. 
كارگران در روسيه بوده است. حزب بلشويك درست در 
سالهاى بين 1903 تا 1907 سال هاى پر آزمون و خطايى 
را پشت سر گذاشت تا به يك درک عينى از سازماندهى 
طبقه كارگر رسيد. درست در سال 1905 يعنى در سال 
اوج اولين انقالب در روسيه ميان كادرها و رهبران حزب 
عظيمى  اختالف  حزب  يا  شورا  اولويت  سر  بر  بلشويك 
رخ داد كه به نوع نگاه كارگرى و سكتاريستى در حزب 
بازمى گشت  و لنين در اين ميانه به درستى به حقانيت 
و دمكراتيك بودن شورا انگشت گذاشت و به اين نكته 
طبقه  دمكراتيك  نهاد  ترين  قدرتمند  شوراها  كه  برد  پى 
كارگر هستند.  همين شوراهاى كارگرى در مدت كوتاهى 
سرلوحه  تشكيل شوراهاى دهقانان بى زمين – ملوانان و 

سربازان در سال 1917 گرديد.
طبقه  سازماندهى  امر  در  بلشويك ها  تجربه  و  تالش 
كارگر تنها در زمانى به پبروزى رسيد كه طبقه كارگر به 
ضرورت به دست گرفتن قدرت پى برده بود يعنى به آن 
سطح از آگاهى رسيده بود تا دوستان و دشمنان طبقاتى 
خود را تشخيص دهد و بر اساس اين مرز بندى مبارزه 
كارخانه  كارگران  مثال  براى  ببرد.  پيش  را  خود  طبقاتى 
مسلسل سازى"پوديلف" از جمله اولين كسانى بودند كه 
(سنگرهاى  باريگادها  ايجاد  و  شدن  مسلح  ضرورت  به 
موقت  دولت  با  مبارزه  و  تسليح  در  و  بردند  پى  خيابانى) 

كوشيدند. اين مسئله نه با رهنمون 
اعالم  خاصى  حزب  يا  شخص 
گرديده و نه يك اليحه سازمانى 
تشكيالتى  درک   . بود  آورده  پيش  كارگران  براى  را  آن 
كارگران به اين حد رسيده بود كه اين زمانى است كه بايد 
شورا و كميته ايجاد كرد،  بايد مسلح شد ، بايد مبارزات 
درون كارخانه را به شهر كشيد و... .  اين جا است كه بايد 
بودن  راديكال  ماركس  و  كرد  برخورد  راديكال  قضيه  با 
را دست به ريشه بردن معنا مى كند و چه درک درستى 
است. حاال من به طرح اين سئوال مى پردازم: چرا طبقه 
كارگر در اين مقطع تاريخى به چنين دركى رسيده بود؟ 

آيا اين درک صرفا بيرون از طبقه به آن وارد شده بود؟ 
پاسخ به اين سئوال را بايد در شرايط اجتماعى جستجو كرد 
كه طبقه كارگر روسيه در ابتداى قرن بيستم در آن زندگى 
مى كرد. رشد صنايع در روسيه بسيار ديرتر از اروپا بود اين 
به آن معنا است كه مناسبات توليدى در روسيه  نسبت 
به اروپا عقب تر بود و از طرف ديگر سرمايه دارى روسيه 
بر خالف سرمايه اروپاى كه دوران تقريبا 100 ساله اى 
از مبارزه طبقاتى كارگران را تجربه كرده بود و مجبور به 
دادن امتيازاتى به طبقه كارگر بود را به خود نديده و دركى 
از آن نداشت. پس كارگران با نوعى از سرمايه دارى طرف 
رومانفى)  (دولت  حاكم  سياسى  شرايط  مانند  كه  بودند 
دركى استبدادى و شديدا ضد دمكراتيك از مناسبات كار 
كارگرى  اتحاديه  گونه  هر  روسيه  در  داشت.  سرمايه  و 
و  بود  ممنوع  آن  نوع  صنفى ترين  و  تريديونيستى  حتى 
براى  حكومت  توسط  هم  آن  تاريخى  مقطع  دو  در  فقط 
شناسايى فعالين يا به انحراف كشيدن مبارزات كارگران 
مبارزه  اين  بر  بنا  بود.  شده  نابود  فورا  و  آمده  وجود  به 
و  داشت.  سياسى   – طبقاتى  و  راديكال  شكلى  كارگران 
كردند  مبارزه مى  دارى  سرمايه  كارگران با اين درک از 
كه سرمايه بايد برود و نيروى كار بايد قدرت را در دست 
موقت  دولت  بعد  سالها  كه  بود  موردى  تنها  اين  بگيرد. 
الكساندر كرنسكى را شديدا به وحشت مى انداخت و حتى 
با نزديك شدن ارتش سلطنت طلب "ژنرال كورنيلف" به 

پايتخت حاضر به مسلح كردن كارگران نميشد.
از طرف ديگر شرايط سهمناكى كه مناسبات سرمايه دارى 
كارگران  معيشت  و  زندگى  به  مزدى  كار  مشخصا  و 
تحميل كرده بود باعث گشته بود اين طبقه براى حيات و 
زندگى بهترى دست به مبارزه اى بى امان بزند مخصوصا 
اين كه جنگ جهانى اول شرايط دشوارى را به توده ها 
و در راس آن ها كارگران تحميل كرده بود. آغاز جنگ 
امپراطورى  در  ساكن  فرودست  هاى  توده  براى  جهانى 
روسيه فقر و قحطى و مصائب بى شمارى به ارمغان آورد 
و اين مشكالت در زندگى كارگران و زحمتكشان روسيه 

افزايش  براى  كارگران  مبارزه  بود.  چندان  دو 
دستمزدها و مبارزه بر سر لغو جريمه ها درست 

انقالب اكتبر:انقالب اكتبر:
از بيرون طبقه
 يا از درون جنبش

بابك شكوهى
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در  گرفت.  مى  چشمه  سر  عينى  فقر  همين  از 
حزب  كشور  داخل  تشكيالت  شرايطى  چنين 
بلشويك بخشى از كار خود را روى همين مسايل 
گذاشت و در اين مبارزات شركت و در سازمان دادن اين 
مبارزات تاثير به سزايى ايفا كرد. اعتصابات كارگرى خود 
ى  جزوه  بود.  بلشويكى  سازماندهى  اين  به  دهنده  خط 
"درباره اعتصاب" نوشته لنين بهترين سند از نتيجه گيرى 
بلشويك ها از مبارزات كارگرى و سازماندهى  بعدى آن ها 

بود.
به  كرد"  بايد  "چه  كتاب  در   1903 سال  در  لنين  آنچه 
نگارش در آورد و برآن تاكيد كرد يعنى وارد شدن آگاهى 
از بيرون به درون طبقه در حقيقت تزى ناپخته بود كه از 
بين الملل  در  ماركس  از  بعد  ماركسيستى  هاى  كالسيك 
دوم گرفته شده بود. اين تز بعد ها در كوران مبارزه طبقاتى 
روسيه بسيار پخته تر شد و تا به آنجا رسيد كه تا پيش از 
پيروزى انقالب لنين از حضور با تعداد كمترى از كارگران 
نسبت به تعداد بيشتر روشنفكران در حزب سخن گفت. و 
بعدها در آخرين نوشته هايش در بستر بيمارى  خواستار 
كارگر  و  نفر   100 به  حزب  مركزى  تعدادكميته  افزايش 
بودن بخش اعظم آنها شد . تاكيد لنين در طول سال هاى 
1910 تا 1924 بر حضور كارگران كمونيست در حزب و 
در رده هاى تصميم گيرنده از همين درک ناشى مى شد 
كه اين آگاهى از درون جنبش طبقه كارگر مى جوشد و با 
آگاهى روشنفكران كمونيست نه  از باال و يك جانبه، بلكه 

با شكلى ديالكتيكى است.
اما افسوس و صد افسوس كه بخش وسيعى از نيروهاى 
چپ در مطالعه آثار كالسيك هاى ماركسيستى از جمله 
لنين هرگز جايگاه تكامل در انديشه آنها را (در طول زمان) 
در نظر نمى گيرند .  اين طيف در اين رابطه فرقى بين لنين 
1903 با لنين 1924 قايل نمى شوند چرا كه از رهبران 

جنبش كمونيستى و كارگرى دركى پيامبر گونه و جزمى 
دارند: مقدس به دنيا آمده و مقدس و تغيير ناپذير مبارزه 
طيف  رفته اند. اين  تغيير از دنيا  بدون  همانگونه  كرده و 
:"در  كه  ندارند  باور  انگلس  از  كوتاه  جمله  اين  به  هرگز 
همان  اين  نيست".  مطلق  و  مقدس  چيز  هيچ  ديالكتيك 
لنينى است كه به "مالينوفسكى" جاسوس اعتماد مى كند 
و او را طرف مشورت قرار مى دهد اما فاش شدن ماهيت 
ها  بلشويك  ديگر  و  لنين  به  بزرگى  درس  حزب  بر  او 
مى دهد تا بعدها بتوانند عليه توطئه هاى "اوخرانا"(پليس 
مخفى تزارى) از آن استفاده كنند. اين همان لنينى است 
كه در مواجهه با "كشيش گاپون" رهبر تظاهرات يكشنبه 
خونين 1905 تصور مى كند با يك سازمان گر بزرگ توده 
اى مواجه است اما اندكى بعد دروغ هاى او بر لنين فاش 
مى گردد. بنابر اين مى بينيم كه لنين يا هر پيشرو جنبش 
كارگرى و چپ نيز  در مواجهه با شرايط مادى و عينى 
شكل  شان  انديشه  و  عمل  و  شوند  مى  ساخته  كه  است 
ديگر  مانند  همه  و  همه  و...  لنين   – ماركس  گيرد.  مى 
انسانها در پروسه مبارزات و تحوالت عينى جامعه درس 

مى گيرند، ساخته مى شوند، مطالعه مى كنند و... . 
با تفاسير باال من تنها به اين نتيجه مى رسم كه : از بيرون 
وارد شدن آگاهى به درون طبقه كارگر دركى كمونيستى 
توسط  كارگر  طبقه  مبارزات  طول  در  درک  اين  و  نيست 
بلشويك ها و از جمله لنين در عمل رد شده است. رابطه 
برترى  از  كه  است  ديالكتيكى  اى  مقوله  عمل  با  آگاهى 
عينيت سر چشمه مى گيرد اما هرگز مطلق نيست : "اين 
زند  مى  رقم  را  آنها  هستى  كه  نيست  ها  انسان  آگاهى 
بلكه اين هستى آن ها است كه آگاهيشان را مى سازد". 

(ايدئولوِژى آلمانى – كارل ماركس، فردريش انگلس)

نمونه اى از چپاولگرى سران حكومت اسالمى!
هنگامى كه كشمكش و رقابت جناح هاى حكومت اسالمى بويژه هنگامى كه نمايش 
مضحكه انتخابات در راه است، شدت مى گيرد و طرفين براى رسيدن به اهداف خود 
از رقيب مقابل به اصطالح مچ گيرى مى كند و اين افشاگرى ها به رسانه ها نيز بروز 
مى دهد. از سوى ديگر در حالى كه سران حكومت و نزديكان آن ها، وزرا و نمايندگان 
مجلس و امام جمعه ها، فرمانده هان سپاه و بسيج و اطالعات و غيره با غارت و چپاول 
اموال مردم و منابع طبيعى سرمايه دار، كارخانه دار و تاجرهاى ميلياردها دالرى شد ه اند، 
اكثريت مردم ايران  ناتوان از تامين نيازهاى روزانه زندگى شان هستند. به نمونه زير 
در  كالن  هاى  اختالس  و  خوارى  رشوه  و  دزدى  و  فساد  از  اى  گوشه  تا  كنيد  توجه 

حكومت اسالمى را ببينيد.
محمود مدنى بجستانى، نماينده مجلس شوراى اسالمى از گناباد، رييس كميته محرمانه 
مجلس، در گفتگو با خبرگزارى ايسنا،11 آذر 1386، كه از خود به عنوان مسئول «كميته 
به  رسيده  شكايات  درباره  كرد،  ياد  مجلس   90 اصل  كميسيون  به  وابسته  محرمانه» 
كميسيون اصل 90 گفت: «ما در اين دوره نزديك به بيست هزار شكايت واصله داشتيم 
كه از اين بيست هزار حدود 6 هزار فاقد مستندات قانونى بوده است و چهار هزار مربوط 

به ما نبوده است.» 
وى افزود: «10 هزار شكايت مربوط به كميسيون اصل 90 بوده است و پيگيرى شده 
است كه از اين 10 هزار، 1600 شكايت مربوط به كميته  محرمانه بوده است كه بنده 
اقتصادى و سياسى بسيار  ميلياردى است كه آثار  پرونده هاى  مسئولش هستم و بعضا 

مهمى را مي توانست به بار بياورد كه پيگيرى شده است و به انجام رسيده است.»
به گزارش ايسنا، مسئول كميته  محرمانه كميسيون اصل نود مجلس، خاطرنشان كرد: 
«مبناى كميسيون اصل 90 در اين دو دوره اين بوده كه تنش  ها را كم  تر وارد اجتماع 

كند و آرام به شكايات رسيدگى كند. البته از اين جهت كه اطالع  رسانى تاثير مثبتى در 
اجتماع دارد ضعيف برخورد كرده  ايم ولى از اين جهت كه تنش  ها را وارد جامعه نكرديم 
يك كار موفقى بوده است و البته قطعا كاستي  هايى هم داريم و كميسيون اصل 90 هم 

با ظرفيت باالى قانونى كه دارد شايد مي توانست موفق تر عمل كند.»
را  ويژه  حساسيت  داراى  پرونده  هاى  مجموع  كميسيون  كه «اين  اين  بيان  با  مدنى، 
پژوهش  هاى  رسيدگى به آن  ها از نظرات كارشناسان مركز  پيگيرى مي  كند كه در 
اشكاالت  امام  فرودگاه  قرارداد  مثال  عنوان  گفت: «به  مي كند.»،  استفاده  نيز  مجلس 
اساسى امنيتى داشت به اين ترتيب كه با يك شركت از كشورى كه عضو ناتو است 
رسمى  قرارداد  كه  اين  از  قبل  و  بود  شده  بسته  امنيتى  مسائل  لحاظ  بدون  قراردادى 
شود امكانات در اختيار آن  ها گذاشته شده بود كه اين قرارداد توسط كميسيون اصل 
90 پيگيرى و لغو شد. مدنى ادامه داد: «قرارداد ال 90 به عنوان يك قرار داد اقتصادى 
مهم پيگيرى و اصالح شد و قرار داد خريد تجهيزات تلفن همراه اشكاالتى داشت كه با 

پيگيرى قسمتى از آن رفع شد.»

اين مسئول «كميته محرمانه مجلس؟!»، يك نمونه را غيرمستقيم لو داده است زيرا هم 
ماجراى قرارداد فرودگاه امام و هم قرارداد ال 90، هر دو مربوط به سپاه پاسداران است و 
اگر كمى اين ماجرا را دنبال كنيم قطعا از جمله سرنخ هاى اين دزدى ها و چپاول هاى 
كالن به احمدى نژاد، رييس جمهورى و خامنه اى رهبر نيز خواهد رسيد، به همين دليل 
كميته محرمانه تعيين شده است كه در صورت شكايتى اين كميته ماجرا را طورى «حل 
و فصل» كند كه لطمه اى به كسانى و ارگان هايى كه در مورد آن ها شكايتى به كميته 
محرمانه مجلس رسيده است وارد نشود. اين نمونه  «عدالت الهى» و «قوانين قرآنى» 

سران حكومت اسالمى را  به نمايش مى گذارد!
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اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در مورد دستگيرى فعالين جنبش دانشجويى

در آستانه 16 آذر و در حالى كه فعالين و پيشروان چپ و آزاديخواه جنبش دانشجويى در تدارک 
برگزارى مراسمى به اين مناسبت در روز 13 آذر بودند، وزارت اطالعات رژيم جمهورى اسالمى 
و نيروهاى امنيتى وابسته به آن در ادامه فشارها و تهديدات خود و سراسيمه از اقدام دانشجويان 

براى برگزارى اين مراسم، بطور سازمان يافته اقدام به دستگيرى فعالين دانشجويى كرده اند.
نيروهاى سركوبگر رژيم در بعد از ظهر روز يكشنبه 11 آذر  مهدى گرايلو، بهروز كريمى زاده، 

انوشه آزادفر، الناز جمشيدى و احسان آزادفر از فعالين جنبش دانشجويى را دستگير كرده اند. نيروهاى امنيتى بدنبال هجوم 
و تفتيش منازل دانشجويان دستگير شده بخشى از وسائل شخصى آنها را بعنوان سند و مدرک به غارت برده اند. نيروهاى 
امنيتى همزمان  دانشگاه تهران را به محاصره خود در آوردند تا شمارى ديگر از فعالين جنبش دانشجويى را به دام بيندازند. 

اداره اطالعات همچنين جمعى از دانشجويان را احضار كرده است.
ترديدى نيست كه يورش سازمانيافته به منازل فعالين جنبش دانشجويى و به محاصره در آوردن محيط دانشگاه براى 
شكار و بدام انداختن ديگر فعالين اين جنبش تالشى است بمنظور مرعوب كردن جنبش دانشجويى و ممانعت از برگزارى 

مراسم 16 آذر. 
اگر دانشجويان در جبهه آزادى و سوسياليسم مى خواهند با برگزارى مراسم 16 آذر ياد جانفشانى مبارزين راه آزادى و 
مبارزه عليه رژيم كودتاى پهلوى و سنت هاى انقالبى و پيشرو در جنبش دانشجويى را گرامى بدارند، جمهورى اسالمى 
آزاديخواهى قصد دارد تمام ظرفيت هاى سركوبگرانه خود را براى خفه كردن هر نداى  در مقابله و رودرروئى با جبهه 

آزاديخواهانه بنمايش بگذارد.
فعالين و رهبران جنبش دانشجويى بايد متحدانه و سازمانيافته و همدوش با فعالين جنبش كارگرى و ديگر جنبش هاى 
اجتماعى براى به عقب راندن اين سياست سركوب و ارعاب آشكار رژيم تالش كنند و رژيم را از دستيابى به اهداف خود 

ناكام گذارند.
حزب كمونيست ايران ضمن محكوم كردن دستگيرى فعالين جنبش دانشجويى از همه تشكل ها و نهادهاى كارگرى و 
دمكراتيك در داخل كشور، و از همه سازمانها و نهادهاى مدافع حقوق بشر و آزاديخواه در سراسر جهان مى خواهد كه 
سياست سركوبگرانه رژيم جمهورى اسالمى در قبال جنبش دانشجويى و دستگيرى فعالين اين جنبش را محكوم كنند و 

خواهان آزادى بدون قيد و شرط آنان شوند.
حزب كمونيست از همه سازمانها و نهادهاى سياسى، و فعالين مدافع جنبش هاى اجتماعى و آزاديخواهانه ايران در خارج از 
كشور مى خواهد كه دست در دست هم كمپين گسترده اى را عليه سياست سركوبگرانه جمهورى اسالمى و براى آزادى 

فعالين جنبش دانشجويى پيش ببرند.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

12 آذر 1386

يورش گسترده ماموران 
اطالعات به فعالين چپ 

دانشگاههاى تهران براى 
جلوگيرى از برگزارى 

مراسم 16 آذر 
از صبح روز يكشنبه 11 آذر ماه، بازداشت 
فعالين چپ دانشگاههاى تهران آغاز شده و 
خبرها از بازداشت گسترده و احضار فعالين 
حكايت  اطالعات  وسيله  به  دانشجويى 

دارد.
انوشه  زاده،  كريمى  بهروز  گرايلو،  مهدى 
آزادفر،  احسان  جمشيدى،  الناز  آزادفر، 
جمله  از  حبيبى  سعيد  و  نادراحسنى 

دانشجويانى هستند كه دستگير شده اند.
شمار  اطالعات  وزارت  ديگر  سوى  از 
كاوه  جمله  از  دانشجويان  از  ديگرى 
پير  صدرا  اصالحچى،  مرتضى  عباسيان، 
حياتى، ياسر پير حياتى، پريسا نصر آبادى، 
بهزاد  و   جاويد  پاشا  بابك  غمين،  محسن 

موسوى را نيز احضار كرده است.
اين  از  پيش  كه  است  ذكر  به  الزم 
در  تهران،  هاى  دانشگاه  چپ  دانشجويان 
تجمعى  كه  بودند  كرده  اعالم  اى  بيانيه 
جنگ، دانشگاه پادگان  را با عنوان "نه به 
در  ماه  آذر   13 شنبه  سه  روز  را  نيست" 
مقابل دانشكده فنى دانشگاه تهران برگزار 

خواهند كرد.


