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درس هاى يك خيزش
جدال مابين دو جناح كه حتى تا حد حذف فيزيكى اصالح طلبان 
به  و  مردم  منافع  به  ربطى  هيچ  رود،  پيش  به  مى تواند  حكومتى 
ويژه كارگران و زحمتكشان ندارد. دو قطبى كه در مقابل هم صف آرائى 
كردند، ذره اى عنصر ترقى خواهى و انسانى در خويش ندارند. هرگونه 

براى  بگيرد،  صورت  كه  اى  انگيزه  هر  با  جدال  اين  به  توهم 
هالكت  كاركر  طبقه  مطالبات  ويژه  مردم و به  عمومى  مطالبات 

بار خواهد بود. 

طرح "تشكيالت راه سبز اميد" در واقع طرح يك 
عقب نشينى تمام عيار و طرح يك فرار به جلو 
تداوم  از  نشان  آنكه  از  بيش  كه  است  آشكارى 
پذيرش  باشد،  سبز"  "جنبش  تاكنونى  اعتراضات 
اعالم  را  آن  پايان  آغاز  و  "جنبش"  اين  شكست 

مى كند.
با اعالم تشكيالت "راه سبز اميد"، در واقع رهبران 
"جنبش سبز" با باال بردن دست هايشان، شكست 
خود را رسما اعالم كرده اند و به سهم خود دولت 
دهم را به رسميت شناخته اند و وضعيت موجود 
خود را به عنوان «يك اپوزيسيون نظرى بى آزار» 

اعالم كرده اند. 
همه اميد رهبران اين جريان اينست كه جناح حاكم به بى آزارى شان اعتماد كند و 

دست از سرشان بردارد! اما آيا اميدى به اميد شان هست؟!

  فرار به جلو سران جنبش سبز،
 از "راه سبز اميد " و واكنش ها!

  مصاحبه مجله آرش 
با محمود قهرمانى

 در رابطه جنبش كارگرى

بيكارى و بيكارسازيها در ايران
 بحران اقتصادى جهانى و عكس العمل كارگران

جاى خالى تاثيرات جنبش چپ دانشجويى در اعتراضات اخير مردمى

جمهورى  رژيم  با  مبارزه  جريان  در  و  مختلف  سالهاى  در  شهريور  ماه  در 
اسالمى چهره هاى كمونيست و پيكارجوى راه رهايى طبقه كارگر، رهبران و 
كادرهاى جنبش كمونيستى ايران و همچنين شمار قابل توجهى از اعضاء و 
كادرهاى حزب كمونيست ايران  و  پيشمرگان كومه له  جانشان را فدا كرده 

و به صف جانباختگان راه سوسياليسم پيوسته اند.
در اين ماه  كومه له و حزب كمونيست ايران،  سه  تن از رهبران با نفوذ، 
در  را  خود  اى  توده  و  كمونيستى  جنبش  شده  شناخته  و  محبوب  چهره  سه 

عرصه هاى مختلف نبرد طبقاتى از دست داد. 

دامنه تاثير كار و فعاليت اين رفقا بسيار فراتر از چهارچوب هاى سازمانى و 
و  له  كومه  براى  تنها  نه  آنها  دادن  دست  از  از،  ناشى  زيان  و  بود  تشكيالتى 
حزب كمونيست ايران بلكه براى كل جنبش كارگرى و سوسياليستى جبران 

ناپذير بوده است.
رفقا فواد مصطفى سلطانى و صديق كمانگر و غالم كشاورز از آن جمله اند. 
و  رزمندگى  تالش   و  كار  بر  عزيزان،  اين  مبارزات  و  زندگى  يادآورى  با 

فداكارى هايشان ارج مى نهيم.

به ياد رفقا فواد مصطفى سلطانى، 
صديق كمانگر و غالم كشاورز



نيمه اول شهريور 1388- نيمه اول سپتامبر 2009شماره 233 - صفحه 2         جهان امروز

جناح هاى  مابين  جدال 
مختلف بورژوازى حاكم 
استراتژى هاى  از  ناشى 
متفاوت جهت چگونگى 
در  نظام  حيات  ادامه 

رياست  دوره  دهمين  "انتخابات"  از  قبل  روزهاى 
جانب  به  طرفين  كه  رسيد  درجه اى  به  جمهورى 
تعيين تكليف نهائى پيش رفتند. با كودتاى انتخاباتى 
سپاه  كه  گشت  روشن  ديگر  جناح  عليه  جناحى 
اولين  از  كه  پادگانى  حزب  يك  مثابه  به  پاسداران 
گام  به  گام  نژاد  احمدى  جمهورى  رياست  دوره 
سياسى  قدرت  حوزه  در  كليدى  پست هاى  تمام 
كه  است  مصمم  بود،  كرده  تسخير  را  اقتصادى  و 
جهت پيش برد استراتژى خود، وجود اصالح طلبان 
قمع  و  قلع  آماده  و  نكرده  تحمل  نيز  را  حكومتى 
آنها مى باشد. در چند سال گذشته سپاه پاسداران نه 
بيش  كه  اقتصادى  قدرت  عظيم ترين  عنوان  به  تنها 
از 80 درصد درآمد و سرمايه گذارى هاى دولت را 
در دست گرفته است، بلكه حتى سلسله مراتب و 
نفوذ دستگاه روحانيت را نيز به زير گرفته و دايره 
قدرت سنتى آنها را نيز محدودتر نموده، و در حال 
مسدود كردن آخرين منفذهاى تنفسى آنان مى باشد. 
سپاه  انتخاباتى  كودتاى  از  بعد  كه  نبود  جهت  بى 
پاسداران، بخش بزرگى از روحانيون صاحب نفوذ 
يا به طور آشكار و يا با سكوت خويش از خامنه اى 
به مثابه پيش برنده سياست هاى تنظيم شده از جانب 
سپاه پاسداران، فاصله گرفتند. جناح كودتاچى اما با 
سوم  و  دو  درجه  مهره هاى  از  تعدادى  دستگيرى 
معماران  از  بعضا  كه   – حكومتى  طلبان  اصطالح 
و سازماندهندگان ارگان هاى مختلف نظام اسالمى 
بودند – و ترتيب دادگاه هاى نمايشى و اجبار آنها به 
اعتراف وابستگى به بيگانگان و موجدان و مجريان 
شورش هاى خيابانى و برپا كنندگان انقالب مخملى 
و  كروبى  موسوى،  براى  كشيدن  نشان  و  خط  و 
رفسنجانى آخرين گام هاى خويش را جهت از ميدان 
به در كردن رقباى خود برداشتند. كسانى كه امروز 
فرياد وامصيبتا بلند كرده و اعمال خشونت در مورد 
اعتراف  و  كرده  "محكوم"  را  اخير  شدگان  دستگير 
بر مبناى فشار و شكنجه را "غير شرعى" مى دانند، 
بى شرمانه فراموش مى كنند كه شكنجه و سركوب 
از  حاكم  بورژوائى  رژيم  تحكيم  مؤلفه  از  بخشى 
همان لحظه هاى اوليه قدرت گيرى آن بوده است. 
سال  كشتارهاى  آمران  و  عامالن  از  خود  كه  اينان 
60 ، هجوم وحشيانه به كردستان، قتل عام زندانيان 
سياسى در سال 67 ، قتل هاى زنجيرهاى، سركوب 
دانشجويان  و  جوانان   ، زنان  كارگران،  حركت  هر 
بوده اند، اكنون كه دايره سركوب "خودى ها" را نيز 

دربر گرفته به فغان درآمده اند.
اكنون پروسه به تسليم كشاندن جناح اصالح طلب 
مجلس  رئيس  مثابه  به  رفسنجانى  موضع  اعالم  با 
خبرگان در جلسه اين مجلس كه همه را به اطاعت 
از رهبر فرا خواند، وارد پروسه آغاز پايان مقاومت 

اصالح طلبان و تسليم آنان به رقيب گرديده است. 
موضع اخير خامنه اى مبنى بر اين كه سران اصالح 
انقالب  فكر  در  و  نداشته  ارتباط  بيگانگان  با  طلب 
مخملى نبوده اند، هر چند نشان از ناهمگونى مابين 
پاسداران و خامنه اى دارد، در عين حال جراغ سبزى 
عفو  كه  است  مقابل  جناح  رهبران  مانده  باقى  به 
موسوى  شد.  خواهد  هم  شما  حال  شامل  ملوكانه 
نهم  بيانيه  با  نيز  طلبان  اصالح  ديگر  نفوذ  با  عنصر 
خود كه چيزى بيشتر از مانيفست يك شكست نبود، 
تمام  نمود.  اعالم  را  تسليم  پروسه  به  خود  ورود 
به  كه  بود  اين  براى  فقط  هفته  چند  هوى  و  هاى 
بپيوندد كه وظيفه خود  جمع "گروهى از نخبگان" 
تخلف هاى  و  تقلب ها  اسناد  و  مدارک  "انتشار  را 
اعالم  قضائى"  محاكم  به  "رجوع  و  گرفته"  انجام 
خود  هاى  مصاحبه  آخرين  از  يكى  در  وى  نمايد. 
با بيان اينكه "جمهورى اسالمى نه يك كلمه كم و 
هم زمنيه عفو ملوكانه را فراهم  نه يك كلمه زياد" 
آورده و هم حساب خود را با كسانى كه در قامت 
به  توهم  اپوزيسيون  بورژوازى  و  همفكرانش  و  او 

جمهورى منهاى اسالم را داشتند، جدا كرد.
دو  مابين  جدال  كه  نمود  اعالم  روشنى  به  بايد 
جناح كه حتى تا حد حذف فيزيكى اصالح طلبان 
حكومتى مى تواند به پيش رود، هيچ ربطى به منافع 
دو  ندارد.  زحمتكشان  و  كارگران  ويژه  به  و  مردم 
قطبى كه در مقابل هم صف آرائى كردند، ذره اى 
ندارند.  خويش  در  انسانى  و  خواهى  ترقى  عنصر 
كه  اى  انگيزه  هر  با  جدال  اين  به  توهم  گونه  هر 
به  و  مردم  عمومى  مطالبات  براى  بگيرد،  صورت 
ويژه مطالبات طبقه كاركر هالكت بار خواهد بود. 
جمهورى  از  اپوزيسيون  بورژوازى  از  بخش  آن 
توده  حزب  از  طلبان،  سلطنت  تا  گرفته  خواهان 
عمومى  فريب  معركه  در  شرمانه  بى  كه  اكثريت  تا 
"همه با هم" سعى در تحكيم جناحى از حاكميت و 
نجات مناسبات بورژوائى حاكم از تير رس انقالب 
به  را  خويش  سياسى  رذالت  داشتند،  را  اجتماعى 
عريانى به نمايش گذاشتند. كودتاى انتخاباتى براى 
افسانه  هميشه  از  آشكارتر  بار  اين  و  بار  چندمين 
تغيير پذيرى رژيم از درون را تصورى فارغ از هر 
انتخاباتى  مضحكه  نقش  و  نموده   مادى  پايه  گونه 
در نظام بورژوائى و به ويژه نوع اسالمى آن را در 
برابر چشمان مردمى كه هنوز از ذهنيتى متوهم به 
برخوردارند،  بورژوازى  نظام  در  انتخابات  كاركرد 

عيان تر نمود.
مناسبى  بستر  سياسى  حاكميت  در  عميق  شكاف 
گرديد كه جامعه با يك خيزش توده اى روبرو گردد. 
دليل آمدن مردم به خيابان مقدم بر هر امرى نشان 
تغيير  مردم  مبارزه  و  عينى  شرايط  كه  بود  اين  از 
پيدا كرده است. مردم به خصوص جنبش اجتماعى، 
مطالبات و خواست هاى خود را به ويژه در چند 
به  و  نموده  بيان  خود  هاى  حركت  در  اخير  سال 
اشكال گوناگون مبارزه كرده و به شديدترين وجهى 
سركوب شدند ولى عليرغم آن پيشروى هاى قابل 

به  توجه  با  كارگران  اند.  كرده  كسب  را  توجهى 
سياسى  هاى  سركوب  و  اقتصادى  فشارهاى  تمام 
موفق به ايجاد تشكل هاى مستقل خود گرديده اند. 
در  كه  زنانى  آفريدند،  را  تير   18 كه  دانشجويانى 
و  گرفتند  قرار  وحشيانه  هجوم  مورد  الله  پارک 
امر  اين  از  نشان  امسال  مه  ماه  اول  تجمع  باالخره 
داشت كه جنبش هاى پيشرو اجتماعى و فعالين و 
رهبران عملى اين جنبش ها، بى باكانه خاک ريزهاى 
متعددى را بنا مى سازند. و بنابراين حضور وسيع 
امر  اين  از  نشان  چيز  هر  از  قبل  خيابان  در  مردم 
براى  بسترى  ساله،  خفته 30  فرو  خشم  كه  داشت 
فوران خويش يافته است. اين كه اين خيزش توده اى 
از كانال شكاف ايجاد شده در قدرت سياسى بيان 
گرديد، بيش از همه مؤيد اين امر است كه در ذهن 
توده هاى مردم توازن قواى الزم و ضرورى هنوز به 
وجود نيامده است. اين عدم توازن قوا را نه فقط در 
شرايط عينى حاكم بر جامعه، بلكه فراتر از همه در 
ذهنيت حاكم بر توده هاى مردم بايد ديد. بدون هيچ 
گونه پرده پوشى بايد گفت كه قرار گرفتن نيروهاى 
بوده و  فاجعه  يك  مردم  مبارزات  مذهبى در رأس 
غايت  بى  سياست  عليرغم  كه  است  امر  اين  بيان 
سال   150 در  مذهبى  ارتجاعى  نيروهاى  ارتجاعى 
گذشته، هنوزهم بخشى از مردم در ذهنيت خود با 
آنان تصفيه حساب قطعى نكرده اند. اين كه بخشى 
از بورژوازى در ابتدا سوار اين مبارزه مى گردد ناشى 
مردم  مبارزات  در  موجود  ذهنى  ماندگى  عقب  از 
است و درست اين پاشنهء آشيل مبارزه مردم و در 
كه  بورژوازى  از  بخش  آن  آشيل  پاشنهء  حال  عين 
ميخواهد اين مبارزات و شعارهايش در چهار چوب 
منافع و مطالبات آنها باقى مانده و احيانًا محدود به 
گردد. اسالمى  جمهورى  نظام  در  اندكى  تغييرات 
 اين خيزش نشان داد كه به روايت لنين، مانند اغلب 
چند  دارد.  سبقت  تئورى  و  ذهنيت  بر  عمل  موارد 
مردم  مبارزه  در  حاكم  ذهنيت  تا  بود  الزم  روزى 
اصالح  اپوزيسيون  مطالبات  محدوديت  از  را  خود 
تعبيه  قرمزهاى  چراغ  حدودى  تا  و  رهانيده  طلب 
را  حاكميت  ارتجاعى  هاى  جناح  جانب  از  شده 
شعارهاى  در  تنها  نه  امر  اين  بگذارد.  سر  پشت 
طرح شده بلكه در شكل پيش برد مبارزه نيز آشكار 
گرديد. در حاليكه اصالح طلبان مردم را به حاكميت 
فرا  مساجد  در  تجمع  يا  و  تظاهرات  در  سكوت 
مى خواندند، مردم شعار مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر 
جمهورى اسالمى، واى به روزى كه مسلح شويم، 
فرا  مساجد  در  تجمع  تاكتيك  از  و  كشيده  پيش  را 
مى خواندند، مردم شعار مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر 
جمهورى اسالمى، واى به روزى كه مسلح شويم، 
پراكنده  هاى  تجمع  تاكتيك  از  و  كشيده  پيش  را 
استفاده نمودند و اين جا و آنجا حتى ايده اعتصاب 

عمومى در جامعه خود را مطرح مى سازد.
شرايط عينى تغيير يافته و فوران خشم فرو خفته سى 

ساله كه در عرصه خيابان دهان باز كرده 
سياسى  ارتجاع  جناح هاى  همه  هم  بود، 

نصرت تيمورزاده درس هاى يك خيزش
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درون  در  هم  و  نمود  سرگيجه  دچار  را 
پيشروان  و  كمونيست  و  چپ  نيروهاى 
به  را  سردرگمى هائى  اجتماعى  جنبش هاى 
جنبش  غليان  در  چنان  آن  نيروهائى  آورد.  وجود 
طور  به  كه  گرديدند  غرق  خودى  به  خود  توده اى 
"اعتالى  از  صحبت  ناپذير  خستگى  و  مداوم 
بعضى هاشان  نمودند.  انقالبى"  "جنبش  و  انقالبى" 
و...  مولوتف  كوكتل  ساختن  دستورالعمل  حد  تا 
خود  بيمارى  در  هم  برخى هاشان  و  رفتند،  پيش 
طريق  از  كه  رفتند  فرو  چنان  آن  خود  بينى  بزرگ 
داشته  را  مردم  مبارزات  رهبرى  توهم  آزاد"  "كانال 
پينوشه  "خامنه اى  مسماى  بى  شعار  تكرار  تا  و 
معلوم  البته  و  رفتند.  پيش  نميشه"  شيلى  ايران   –
آن  شيلى  جامعه  بين  تشابهى  وجه  كدام  كه  نبود 
جمهورى  نظام  با  آلنده  گراى  چپ  دولت  و  زمان 
اسالمى و موسوى وجود دارد. استدالالت تحليلى و 
تئوريكى شان هم ناشى از اين بود كه گويا "پائينى ها 
نمى خواهند و باالئى ها نمى توانند". و اين دو مؤلفه 
جامعه  بر  حاكم  وضعيت  با  فرسنگ ها  البته  صد 
جامعه  از  بزرگى  بخش  هنوز  داشت.  فاصله  ايران 
اين "نخواستن" را به طور بالفعل و در كف خيابان و 
كارخانه و كارگاه اعالم نكرده بودند. و عالئمى هم 
از "نتوانستن" آن جناح حاكميت كه تمام ارگان هاى 
سركوب را در اختيار داشت ديده نمى شد. و فراتر 
از همه اين ها هنوز طبقه كارگر به مثابه آن نيروى 
اجتماعى كه موجد جامعه نوين است، در قالب يك 
طبقه متشكل و سازمان يافته و با مطالبات خود و به 
ويژه آلترناتيو قدرت سياسى هنوز به خيابان نيامده 
بود. فارغ از اين كه كدام تحليل را از اين به ميدان 

نيامدن پرولتاريا به شكل طبقه داشته باشيم. 
مختلف  بزنگاه هاى  سر  تاريخًا  كه  ديگر  گروهى 
اين  بود،  غلتيده  راست  به  و  گشته  سرگيجه  دچار 
بار نيز اميد خود را به "نافرمانى مدنى" مردم دوخته 
و مجدداً دست به دامن گاندى شدند. و هر چه در 
روى  بر  مدنى"  "نافرمانى  معجزهء  در  داشتند  چنته 
كاغذ آوردند. بخشى از اين جريان تا آن جا پيش 
رفت كه براى حفظ "وسعت جنبش توده اى" شعار 
تعيين  مركزى  شعار  مثابه  به  را  انتخابات"  "ابطال 
نموده و پيشروان جامعه را به دور آن فرا خواند. آيا 
مى توان روشن تر از اين به دفاع از سيستم انتخابات 
در جامعه بورژوائى جهت تحميق توده هاى مردم قلم 
زد. براى يك لحظه اين تصور را بكنيم كه انتخابات 
باطل گرديده و موسوى برنده انتخابات اعالم شود. 
در اين صورت كدام يك از تضادهاى عميق جامعه 
ما با جا به جائى قدرت از جناحى به جناح ديگر 
بورژوازى پاسخ خويش را خواهند يافت؟! مگر نه 
اين كه در جوامع پيشرفته سرمايه دارى هر چهار يا 
پنج سال انتخابات بدون تقلب انجام گرفته، بخشى 
از بورژوازى جاى خود را به بخش ديگر بورژوازى 
نظام  در  تغييرى  گونه  هيچ  كه  اين  بدون  مى دهد، 

بربريت سرمايه دارى به وجود آيد. 
طريق  از  نمى شود  و  نمى شد  را  حكومت  اين 
طريق  از  فقط  هم  آن  و  مردم  از  بخشى  مبارزات 
زير  به  و  انداخته  پاى  از  مدنى  نافرمانى  تاكتيك 
كشيد. به زير كشيدن اين حكومت پيش از همه نياز 
به اين دارد كه طبقه كارگر به مثابه يك طبقه پا به 

عرصه مبارزه گذاشته و با تاكتيك هاى طبقاتى خود 
و از جمله اعتصاب عمومى به جدال با رژيم برود. 
و صد البته با توجه به توازن قواى موجود اين جدال 
هنوز جدال نهائى براى به زير كشيدن نظام حاكم 
سركوب  اهرم هاى  تمام  هنوز  انقالب  ضد  نيست. 
در  موجود  شكاف  و  دارد.  خط  به  آماده  را  خود 
باالئى ها هنوز تا حد بلعيدن يكديگر تكامل نيافته و 
لذا در آن حدى انعكاس خود را در درون نيروهاى 
سركوب ندارد كه حداقل بخش بزرگى از آن ها را 
جريان  در  سازد.  فلج  نهايت   در  و  نموده  منفعل 
مردم  مبارزه  چه  هر  كه  ديديم  هم  مبارزات  همين 
شكل راديكال ترى چه در طرح شعارها و مطالبات 
خود و چه در انتخاب تاكتيك جنگ و گريز، گرفت، 
و  بيشترى  سبعيت  با  انقالب  ضد  كه  گرديد  سبب 
كند.  حمله  مردم  صفوف  به  فشرده ترى  صفوف  با 
حوادث بعد از روزهاى اوليه تأئيد شگرفى بر يكى 
"انقالب  كه  اين  از  حاكى  ماركس  عميق  احكام  از 
ضمن پيشروى خود يك ضد انقالب به هم فشرده 
و محكمى به وجود مى آورد. يعنى دشمن را مجبور 
شديدترى  پيش  از  بيش  تدافعى  وسائل  به  مى كند 
پيش  از  بيش  وسائل  طريق  بدين  و  شود  متوسل 

نيرومندترى براى حمله تهيه نمايد".
سياسى  هژمونى  كردن  مطلق  با  ديگر  بخشى 
خيزش  اوليه  روزهاى  در  حكومتى  اصالح طلبان 
مردم، خط بطالن به مبارزات مردم كشيده و مبارزه 
همه اين مردم را به صندوق پس انداز اصالح طلبان 
واريز نمود. مگر نه اين كه اينان تا همين اواخر از 
مبارزات زنان، دانشجوايان و جوانان بى شائبه دفاع 
مى كردند و اكنون همين زنان، جوانان و دانشجويان 
و اين بار در ابعادى بسيار گسترده در صف اول راه 
پيمائى ها، تظاهرات و زد و خوردهاى خيابانى قرار 
گرفته و بخش اعظم كشته شدگان تهاجم نيروهاى 
سركوبگر را تشكيل مى دادند، به زعم اينان اكنون به 
يك باره همه در يك جنبشى حل گرديده بودند كه 
هژمونى سياسى اش با اصالح طلبان حكومتى بود. 
را  خود  خط  طلب  اصالح  رهبران  كه  زمانى  حتى 
كل  و  داده  را  رژيم  سرنگونى  شعار  كه  مردمى  از 
نظام را به چالش كشيده بودند، جدا كرده و از اين 
"ساختار شكنان" تبرى جسته و به هواداران خود در 
خارج از مرزهاى ايران نيز فراخوان داده بودند كه 
صف خود را از صف مخالفين نظام تفكيك نمايند، 
تجديد  اينان  كه  نگرديدند  باعث  داده ها  اين  همه 
گرائى  مطلق  اين  بنمايند.  خود  تحليل  در  نظرى 
مبارزات  از  ديالكتيكى  درک  به  ارتباطى  البته  صد 
هژمونى  عليرغم  است:  اين  پرسش  ندارد.  توده اى 
سياسى اصالح طلبان به ويژه در روزهاى اول اين 
مبارزات آيا مى توان توده هاى شركت كننده در اين 
نيست،  طور  اين  اگر  خواند.  ارتجاعى  را  مبارزات 

چه وظيفه اى در مقابل ماست؟ 
دو  در  جامعه  در  توده اى  مبارزات  كه  تصور  اين 
صف كامال شفاف و مجزا از يكديگر انجام مى گيرد 
به طورى كه در جانبى پرولتاريا و در جانبى ديگر 
با  باشند،  كشيده  صف  هم  مقابل  در  بورژوازى 
واقعيت ملموس مبارزه اجتماعى و توده اى ارتباط 

چندانى ندارد.
آنها  كه  آن  بدون  خيابان  در  مردم  توده هاى  مبارزه 

فارغ  داشت.  جريان  باشند  داشته  شركت  آن  در 
استداللى اين عدم حضور توجيه  از اين كه با چه 
گردد. اين جنبش موجود در خيابان مى بايست در 
خود  به  مربوط  شعارهاى  هم  خود  حركت  جريان 
رهبرى  منظور   – رهبرى  هم  و  نمايد  انكشاف  را 
فرموله  را  شعارها  اين  بتواند  كه   – است  طبقاتى 
كرده و خود در رأس جنبش قرار گيرد. فرار از اين 
امر، مردم در خيابان را در بست در اختيار آن بخش 
از  "فشار  سياست  كه  مى دهد  قرار  بورژوازى  از 
پائين، چانه زنى در باال" را به پيش برده و برخورد 

ابزارى به مبارزه مردم در خيابان داشتند.
نمى توان كتمان كرد كه يك بحران سياسى و ناشى 
از آن يك مبارزه سياسى در جامعه جريان داشت. 
بسيار طبيعى بود كه نيروهاى سياسى و طبقاتى از 
منظر خود به دخالت در اين مبارزه سياسى بپردازند. 
كمونيست ها و پيشروان جنبش هاى اجتماعى و به 
ويژه طبقه كارگر نمى توانستند در قبال اين اوضاع 
خود را بى وظيفه نمايند. اين شرايط جديد، وظائف 
اساسى  و  دائمى  عمومى،  وظيفه  به  خاص  و  ويژه 
استناد  با  لذا  مى افزود.  كارگر  طبقه  و  كمونيست ها 
زمانى  و  شرايط  هر  در  گويا  كه  وظائفى  به  بيهوده 
از  نمى شود  و  نمى شد  اليتغيرند،  و  ثابت  ما  براى 
زير بار اين وظائف مخصوص زمان و اين وظائفى 
كه مختص به شكل هاى فعلى مبارزه اند شانه خالى 
كرد. اين نوع درک متأسفانه ما را به اكونوميست هائى 
نزديك خواهد كرد كه وظيفه طبقه كارگر را مبارزه 
اقتصادى دانسته و مبارزه سياسى را به دوش طبقات 

ديگر احاله مى دهند.
شروع  از  اندى  و  ماه  دو  گذشت  از  بعد  اكنون 
خيزش هاى توده اى، با فروكش مبارزات مردم روبرو 
موجود  مؤلفه هاى  برخى  هم  جا  همين  تا  هستيم. 
مابين  شكاف  جانبى  از  يافته اند.  تغيير  جامعه  در 
و  گرديده  عميق تر  بورژوازى  مختلف  جناح هاى 
حاكمين بخشى از پايه هاى خود را از دست داده اند. 
از جانب ديگر "يخ  توهم تغيير رژيم از درون" در 
افكار توده ها در حال ذوب شدن است. در عين حال 
سى  دوران  قرمزهاى  خط  از  بسيارى  تنها  نه  مردم 
ساله را پشت سر گذاشتند بلكه بدون شك تجارب 
نموده اند.  كسب  مبارزه  اين  جريان  در  را  جديدى 
به زبان ديگر جامعه ايران ديگر در تمام اركان اش 
جامعه اى نيست كه قبل از كودتاى انتخاباتى بوده و 
تضادهاى  است.  ممكن  غير  قبل  دوره  به  بازگشت 
موجود در جامعه همچنان الينحل باقى مانده اند و 
بنابراين بدون ترديد مبارزه مردم در اشكال مختلف 
اين  يافت.  خواهد  جريان  مختلف  سطوح  در  و 
پيشروان  و  كمونيست ها  كه  مى سازد  ضرورى  امر 
جنبش هاى اجتماعى خود را براى نبردهاى آينده اى 
كه در راه اند آماده سازند. سرنوشت نبردهاى آينده 
پيش از همه در گروى اين امر است كه پرولتارياى 
و  توده اى  تشكل هاى  با  طبقه  يك  مثابه  به  ايران 
خويش و مهم تر از همه حزب سياسى اش  مستقل 
در صحنه جامعه ظاهر شود. از اين رو كمونيست ها 
بزرگ در  چالشى  اجتماعى  جنبش هاى  پيشروان  و 

پيش رو دارند. فرصت ها را نبايد از دست داد.  
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از بعد از شروع سريال نمايشى دادگاه هاى فرمايشى 
و برگزارى مراسم تنفيذ و تحليف رياست جمهورى 
"اعجاز"  از  مردم  توهمات  بروز  روز  فروريزى  و 
«جنبش سبز»، اصالح طلبان كه خود را درمانده و 
وامانده تر از هر زمان مى بينند و بيم آن را دارند كه 
جناح حاكم بيشتر از اينها تحت فشارشان بگذارد؛ 

تالش ديگرى را آغاز كرده اند.
اينها عمال دريافته اند كه به هر اندازه مردم از آنها 
فاصله بگيرند ـ كه گرفته اند ـ، و همراهان رده هاى 
كه  ـ  شوند  تر  متفرق  شان  جنبش  و  جريان  پايين 
شده اند ـ، بيشتر از پيش به زير ضرب جناح حاكم 
خواهند رفت؛ از اين رو به تكاپو افتاده اند تا هر 
طور كه شده حصارى امنيتى بدور خود بكشند تا 
تهديد دستگيرى و زندان را ولو موقت از خود دور 

كنند. 
دربندشان  همراهان  هاى  سرآمده  به  و  سرگذشت 
چنان كابوس وحشتى در دلشان كاشته است كه گام 
مى  كه  آنچه  و  مى كردند  ادعا  كه  آنچه  از  گام  به 
خواستند عقب نشسته اند و به مناسبت و بى مناسبت 
وفادارى خود را به واليت فقيه و قانون اساسى و 

... اعالم مى كنند.
دادگاه هاى نمايشى، "اعترافات" و ندامت نامه هاى 
يارانشان، تهديدهاى مكرر مهره هاى ريز و درشت 
جناح حاكم و مسئوالن زير مجموعه هاى دستگاه 

اجرايى نظام، حسابى مرعوب شان ساخته است. 
مجموعه اى از اوهام و كابوس و نگرانى هاى واقعى 
كه گرد سرشان مى چرخد سران اين جريان را بر آن 
داشته است تا هرچه سريع تر مفرى بيابند و با كوتاه 
آمدن از آنچه كه مى خواستند، پيگرد و تعقيب خود 
را كه روز به روز شايعه اش قوت مى گيرد منتفى 

سازند.
گذرشان  هنوز  كه  جريان  اين  سران  از  دسته  آن 
"جنبش  هاى  رده  باالترين  از  و  نيفتاده  زندان  به 
سبز"اند، حتى به خودشان هم اعتماد ندارند كه اگر 
سر از زندان در بياورند تا چه حد توان استقامت و 

ماندن بر سر مواضع خود را خواهند داشت.
در  اسيرخود  كيش هاى  هم  وضع  و  سر  از  اينها 
سر  بر  چه  كه  اند  دريافته  نمايشى  دادگاه هاى 
دوستان شان آورده اند كه اينگونه به آنچه كه كرده 
خود  كرده  از  و  كنند  مى  "اعتراف"  اند  نكرده  و 

پشيمان اند. 
آنهايى كه اين روزها تحت شكنجه هاى جسمى و 
فشارهاى روحى وادار به "اعتراف" مى شوند و از 
خود  روزگارانى  كنند،  مى  ندامت  ابراز  خود  كرده 
نظريه پرداز و تئوريسين و مروج و مفسر و قلم زن 
اين جريان بوده اند كه به اين روزشان انداخته اند.

رحمى ها  بى  اعمال  تأثيرات  سبز"  "جنبش  رهبران 
را در به "اعتراف" كشاندن ياران شان، كسانى چون 
ابطحى و عطريانفر و حجاريان و ده ها چهره ديگر 
را ديده اند و باور آورده اند كه اگر ضعيف تر از 
آنها نباشند قوى تر نيستند و اگر آنها تاب مقاومت 

نياورده اند از كجا معلوم كه اينها بياورند! بنابراين 
چه بهتر كه هرچه زودتر دست بكار شوند و هر طور 

كه شده تضمينى براى جان و مال شان بگيرند. 
اينها مى دانند كه رقيب كوتاه نمى آيد و اگر نجنبند 
گرفته اند چه  نفهمانند كه پيام شان را  و به طرف 
روانه  و  بكوبند  را  شان  خانه  در  فردا  و  امروز  بسا 

زندان شان كنند. 
اين  در  را  ضرورت  سرنوشتى  چنين  بيم  از  اينها 
خطرى،  بى  تشكيالت  اندازى  راه  با  كه  ديده اند 
بدمند  شان  متفرق  جريان  شدگان  نااميد  به  اميدى 
مردمى  بتوانند  اگر  و  بدهند  سروسامانى  را  خود  و 
را هم به حمايت از خود تشويق و اميدوار كنند تا 
را  خود  بقاى  و  موجود  وضع  طريق  اين  به  بلكه 

تضمين كنند. 
اصالح  جريان  اصلى  رهبران  اخير  تالش  واقع  در 
 " اميد  سبز  راه  "تشكيالت  اندازى  راه  براى  طلب 

پاسخ به چنين ضرورتى است.
در واقع طرح يك  طرح "تشكيالت راه سبز اميد" 
جلو  به  فرار  يك  طرح  و  عيار  تمام  نشينى  عقب 
تداوم  از  نشان  آنكه  از  بيش  كه  است  آشكارى 
پذيرش  باشد،  سبز"  "جنبش  تاكنونى  اعتراضات 
اعالم  را  آن  پايان  آغاز  و  "جنبش"  اين  شكست 

مى كند.
با اعالم تشكيالت "راه سبز اميد"، در واقع رهبران 
شكست  شان،  دستهاى  بردن  باال  با  سبز"  "جنبش 
خود را رسما اعالم كرده اند و به سهم خود دولت 
موجود  وضعيت  و  اند  شناخته  رسميت  به  را  دهم 
آزار»  بى  نظرى  اپوزيسيون  «يك  عنوان  به  را  خود 

اعالم كرده اند. 
همه اميد رهبران اين جريان اينست كه جناح حاكم 
سرشان  از  دست  و  كند  اعتماد  شان  آزارى  بى  به 

بردارد! اما آيا اميدى به اميد شان هست؟!
***

سران جريان سبز تالش دارند كه اين تسليم و عقب 
نشينى و فرار به جلو خود را رنگ و لعابى موجه 
بكشند و چنين وانمود كنند كه گويا مى خواهند در 
قالب ديگرى اشكال كار سازترى از مبارزه را پيش 
ببرند. توجيهاتى هم سر هم كرده اند كه بهتر است 

جزئياتش را از زبان خودشان بشنويم:
سبز  راه  "تشكيالت  تشكيل  موسوى  حسين  مير 
اميد" را اولين بار در ديدار با اعضاى انجمن اسالمى 

جامعه پزشكى ايران، اعالم كرده است. 
گيرى  شكل  به  انجمن  اين  اعضاى  جمع  در  وى 
اشاره  فراگير  نهضت  يك  عنوان  به  تشكيالت  اين 
كرده و گفته است: «رنگ سبز نماد اين راه و مطالبه 
است  آن  شعار  اساسى  قانون  تنازل  بدون  اجراى 
مختار  خود  و  جوش  خود  اجتماعى  شبكه هاى  و 
بيشمار و گسترده در سطح جامعه بدنه اين جنبش 

هستند». 
موسوى در جريان توضيح بيشتر طرحش، با تأكيدى 
چند باره وفادارى خود را به كليت نظام جمهورى 

اسالمى اعالم مى كند و يادآور مى شود كه:
«شعارهاى ما در طول انتخابات در چارچوب قانون 
اساسى و اصولى كه مردم باور دارند انتخاب شد، 

امروز هم به همان شعارها پايبند هستيم».  
وى براى اينكه هيچ شبهه اى را باقى نگذاشته باشد 
َرق برادران پاسدار و بسيجى شكنجه گر در به  و َعَ
همفكرانش را خشك كرده باشد،  اعتراف كشاندن 

اضافه مى كند: 
چون  نهادهائى  به  ما  داريم!  عالقه  انقالب  به  «ما 
بسيج و سپاه عالقه داريم! چون فكر مى كنيم بسيج 
ايجاد  آن  براى  سپاه  و  است  دشمن  با  مقابله  براى 

شده تا در مقابل دشمنان بايستد». 
هم موسوى و هم مشاور ارشدشـ  عليرضا بهشتىـ  
در پاسخ به هر پرسشگر و خبرنگارى مستقيم و غير 
جلوگيرى  مستقيم اين تالش اخير را تالشى براى 
از پراكندگى بيشتر مردم از زير چتر "جنبش سبز" و 

نوعى باز سازى توضيح مى دهند.
عليرضا بهشتى در گفت و گو با خبرنگار ايلنا در 
پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه چرا موسوى به فكر 
گفته  است،  شده  اى  مجموعه  چنين  اندازى  راه 

است: 
يك  آمد  پيش  انتخابات  اين  طى  در  كه  «شرايطى 
نيروهايى كه به ميدان آمدند  شرايط خاصى است. 
كردند  تالش  خود  حق  به  مطالبات  تحقق  براى  و 
انتخابات  كوتاه  دوره  يك  براى  آنها  از  نمى توان 
انتظار داشت كه در ميدان باشند و از مشاركت آنها 

براى پيشبرد اهداف متصور استفاده نكرد». 
«اميد»  كلمه  آوردن  دليل  توضيح  در  بهشتى 

مى گويد: 
«نوعى سرخوردگى، دلمردگى و نوميدى نسبت به 
اين  اميدواريم  است  شده  ايجاد  اصالحى  حركت 
نشاط،  با  همچنان  مردم  تا  كند  كمك  تشكيالت 

پرشور و قانوني وارد فعاليت شوند».  
موسوى  هاى  چيدن  كبرى  صغرى  مجموع  از 
سبز  "راه  كه  آيد  مى  بر  چنين  ارشدش  مشاور  و 
مردم  توده  سازماندهى  فكر  به  آنكه  از  بيش  اميد" 
براى تحقق مطالبات شان باشد در فكر اينست كه 
و  توهم  در  را  مردم  هاى  توده  از  بخشى  همچنان 
پشت سر خود نگه دارد و با نمايش آنها به رقيب، 
بقاى خود را به عنوان يك اپوزيسيون منتقد بى آزار 

تضمين كند!
واقعيت اين است جريانى كه هم به قانون اساسى 
دارد  عالقه  اسالمى  انقالب  به  هم  و  است  وفادار 
نمى  است،  عالقمند  سپاه  و  بسيجى  به  هم  و 
كه  را  مردم  مطالبه  و  خواست  نيست  قادر  و  تواند 
كمترين شان آزادى و امنيت و آسايش و كار و نان و 
مسكن است، رهبرى كند و مردم متوهم مانده پشت 

سرش را همچنان پشت سر داشته باشد.
از كل مبانى تشكيالت "راه سبز اميد" و توضيحات 

و  ارشدش  مشاور  و  موسوى  آقاى 
اين  حامى  طلب  اصالح  هاى  آكادميست 

عطا خلقى

فرار به جلو سران جنبش سبز، از "راه سبز اميد " و واكنش ها!



نيمه اول شهريور 1388- نيمه اول سپتامبر 2009شماره 233 - صفحه 5جهان امروز
طرح چنين بر مى آيد كه "راه سبز اميد" 
نه يك آلترناتيو حكومتى و يا يك ساختار 
مشخص  مطالباتى  با  راديكال  سازمانى 
عليه اقتدارگرايان، بلكه يك پالتفرم سازش سياسى 
است  اى"  طرفه  "يك  آميز  مسالمت  وهمزيستى 
همان  چارچوب  در  جديد  وضعيت  قبول  براى 

استانداردهاى قابل قبول جناح حاكم!
ابتكار  ظاهراً  كه  موسوى  توقع  و  انتظار  بيشترين 
عمل برپايى چنين جبهه اى را در دست دارد، فراتر 
خطر  بى  اپوزيسيون  يك  به  كه  رود  نمى  اين  از 
و  بسيج  به  عالقمند  و  اساسى  قانون  مدافع  مؤدب 
كار  كهنه  هاى  امامى  خط  اين  شوند.  تبديل  سپاه 
هيچگاه گفته امام شان را كه گفته بود: «از واجب 

واجبات حفظ نظام است» از ياد نخواهند برد!

واكنش اصالح طلبان همراه
رأس  در  گويا  كه  كروبى  و  خاتمى  بر  عالوه 
خواهند  قرار  جديد  تشكل  اين  مركزى  تشكيالت 
گرفت، عده اى از رهبران تشكل هاى اصالح طلبان 
توجيه  و  حمايت  به  مشاركت  جبهه  در  متشكل 

تشكيالت "راه سبز اميد" برخاسته اند.
اين  از  برخى  نظرات  به  نظرى  نيست  بد 

صاحب نظر هاى نامدار بيندازيم: 
نو  مسلمان  زنان  جمعيت  كل  «دبير  راكعى  فاطمه 
انديش» در يك جمله، هم نهايت "نوانديشى" خود 
هم  و  گذارد  مى  نمايش  به  را  زنانش  تشكيالت  و 

انتظارش را از اين جبهه نوظهور بيان مى كند. 
اين زن ضد زن در گفتگو با ايلنا «خبرگزارى كار 

ايران» مى گويد: 
«پيشگامان راه سبز با بهره گيرى از همفكرى علماى 
هاى  چهره  ديگر  و  خمينى  امام  همراه  و  همفكر 
اين  شدن  فراگير  و  گسترش  به  توانند  مى  مردمى 
براى  شروعى  اميد  سبز  راه  كنند.  كمك  تشكيالت 
انسانيت  و  معنويت  و  ها،  ارزش  دوباره  بازگشت 

است».
ايدئولوژى  و  طبقاتى  تعلق  حسب  بر  راكعى  خانم 
زن ستيزش باز گشت دوباره ارزش ها و معنويت و 
انسانيت را در همفكرى با علماى همفكر و همراه 
كه  مرتجعى  همان  داند!  مى  خمينى  چون  جالدى 
حرمتى  بى  و  حقوق  بى  از  درجه  اين  به  را  زنان 

رساند!
جنبانان  سر  از  خود  كه  هم  كالم  زيبا  صادق  آقاى 
اصالح طلب و آكادميسين هاى متعلق به اين كمپ 
است كارشناسانه به ميدان آمده است تا هم وجاهت 
"راه سبز اميد" را توجيه كند و هم به جناح حاكم 
حالى كند كه چنين تشكيالتى هيچ خطرى متوجه 
نظام  كه  است  اين  در  صالح  و  كرد  نخواهد  آنان 
همچين تشكل هاى بى خطرى را داشته باشد و اال 
غير خودى ها به ميدان مى آيند و كاسه و كوزه همه 

مان را به هم مى ريزند! 
ايشان مى گويند: 

من  نظر  به  شان  دوستان  و  موسوى  مهندس  «آقاى 
قشر  اين  رهبرى  كه  دارند  را  تاريخى  فرصت  اين 
بگيرند.  برعهده  را  معترض  اجتماعى  هاى  اليه  از 
اتفاقًا عقل سليم هم حكم مى كند كه رهبرى اين 
دست  در  كسانى  را  مخالف  و  معترض  جريانات 

گيرند كه درون نظام هستند، يعنى افرادى مثل آقايان 
موسوى، هاشمى، خاتمى و كروبى كه به هر حال از 

فرزندان اصيل انقالب و نطام هستند». 
آقاى زيبا كالم به اعتبار "دانش سياسى" و صد البته 
شم طبقاتى اش چه خوب درک كرده است كه اگر 
رهبرى اين جريانات معترض را كسانى جز آنهايى 
كه در درون نظام هستند در دست گيرند، چه بر سر 

اين نظام و فرزندان اصيل اش خواهند آورد. 
آن  اگر  كه  يابد  مى  در  كالم  زيبا  آقاى  سليم  عقل 
خيل ميليونى مردم كه اعتراض و مبارزات شان زير 
كنترل و رهبرى اصالح طلبان رفته بود در يك برآمد 
توده اى ديگر به رهبرى كارگران متشكل به ميدان 
آيند چه سونامى عظيمى راه خواهد افتاد و چگونه 

كل اين نظام را با خود تا درک مى روبد!
در  ليبرال،  طلب  اصالح  بورژواى  آكادميست  اين 

ادامه خط دادن هاى دو جانبه اش مى گويد: 
«اگر اين آقايان به هر دليلى نتوانند رهبرى معقول 
و منطقى اين جريان را بر عهده گيرند ممكن است 
اين جريان به دليل سرخوردگى كه برايش به وجود 
مى آيد رهبرى اش به دست افراد، عناصر و جرياناتى 
بيفتد كه خيلى هم به نظام و انقالب وفادار نباشند و 

اساسًا به دنبال تغييرات كلى هستند. 
چه كسى بهتر از اين استاد علوم سياسى مى توانست 
حفظ  گرو  در  دلش  كه  جانبدارانه  و  صريح  اينقدر 
سرمايه و گردش آن است، به كل بورژوازى حاكم 
هشدار دهد كه خيزش هاى ديگرى در راه است كه 
بينى  پيش  كه  ـ  ايشان  بينى  پيش  به  بيفتند  راه  اگر 
دست  به  اش  رهبرى  است  ممكن  ـ  است  درستى 
افراد، عناصر و جرياناتى بيفتد كه خيلى هم به نظام 
تغييرات  نباشند و اساسًا به دنبال  انقالب وفادار  و 
كلى هستند. منظور استاد از «عناصر و جرياناتى كه 
به دنبال تغييرات كلى هستند»، كمونيست ها و طبقه 

كارگر متشكل است! 
زيبا كالم به جناح حاكم رهنمود مى دهد: 

« عقل سليم و آينده نظام ايجاب مى كند كه شرايط 
براى فعاليت قانونى، رسمى، علنى و باز "راه سبز 
اين  دليلى  هر  به  حكومت  اگر  شود.  فراهم  اميد" 
كه  نگذارد  و  كند  سلب  جمعيت  اين  از  را  امكان 
اينها در يك چارچوب قانونى و علنى فعاليت كنند، 

مرتكب خبط و خطا شده است». 
هم  تذكرى  آنها  به  گرايى  مصلحت  سر  از  او 

مى دهد: 
مخالفت  سوداى  كه  نظام  مسئولين  از  دسته  آن  «به 
با حركت "راه سبز اميد" را دارند، بايد تذكر داد كه 
به  قانونى  و  علنى  سياسى  فعاليت  اجازه  شما  اگر 
اين جمعيت معترض ندهيد، عمًال داريد آنها را به 
سمت راديكاليسم هل مى دهيد و اين امر حتى به 
نفع خود شما هم نيست. بايد به اين قبيل مسئولين 
و  گفت كه مخالفت شما با فعاليت "راه سبز اميد" 
تشكل هايى از اين دست، بر خالف مصالح و منافع 

خودتان هم است». 
آقاى صادق زيبا كالم كه از بورژوا آكادميست هاى 
هوادار پر و پا قرص نظام جمهورى اسالمى است، 
از بيم اينكه مبادا زورداران جناح حاكم سرشان نشود 
و از سر كله شقى منافع خودشان را در نيابند و به 
شفاعت  بيفتند در  شان  رقباى  جويى از  انتقام  فكر 

براى موسوى و خاتمى و كروبى خطاب به جناح 
حاكم مى گويد: 

جاى  به  را  خودمان  لحظه  يك  براى  فقط  «بياييد 
چيزى  به  كه  كسانى  يعنى  بگذاريم  نظام  دشمنان 
ايران  اسالمى  جمهورى  نظام  فروپاشى  از  كمتر 
رضايت نمى دهند. آيا غير از اين است كه آنها از 
شوند؟  بازداشت  نفر  سه  اين  كه  خواهند  مى  خدا 
مهندس  كه  خواهند  نمى  خدا  از  نظام  مخالفان  آيا 
موسوى ، خاتمى و كروبى دستگير شوند تا بحران 

كنونى در نظام جمهورى اسالمى عميق تر شود؟
پاسخ اين سئوال خيلى روشن است. حاال ديگر بايد 
بازداشت  عدم  و  بازداشت  گزينه  دو  بين  كه  ديد 
مهندس موسوى، خاتمى و كروبى، كدام يك به نفع 
ضرر  به  يك  كدام  و  است  اسالمى  جمهورى  نظام 

اين نظام». 

واكنش جناح رقيب
سبز  "راه  تشكيالت  تشكيل  علنى  اعالم  دنبال  به 
اميد" از سوى ميرحسين موسوى، سردمداران جناح 
حاكم حمالت خود را به موسوى، شدت بخشيدند 
و نه تنها به دستهاى باال كرده خود و يارانش اعتنايى 
نكردند، بلكه اعالم تشكيالت "راه سبز اميد"شان را 
براى  سيا"  سازمان  پلكانى  "پروژه  از  مرحله اى  هم 

مقابله با جمهورى اسالمى، ناميدند. 
كيهان،  روزنامه  مسئول  مدير  شريعتمدارى،  حسين 
گفته است كه: «"تشكيالت راه سبز اميد"، برگرفته 

از طرح هاى "براندازانه  آمريكايى" است». 
شريعتمدارى ضمن اينكه "تشكيالت راه سبز اميد" 
را مرحله ديگرى از يك "پروژه پلكانى سازمان سيا" 

مى نامد، به صراحت مى گويد:
« سران فتنه اخير تنها مى توانند همراهى و همخوانى 
خود با بيگانگان را تصادفى! و بدون هماهنگى قبلى 
اعالم كنند كه اين ادعاى احتمالى اگر چه به سختى 
قابل قبول است ولى چنانچه ناشى از پشيمانى آنها 
باشد ـ با تسامح ـ پذيرفتنى خواهد بود و البته، در 
تصميم  و  است  روشنگرى  كيهان  وظيفه  حال،  هر 
نهايى در بازگشت و پوزش از مردم بر عهده سران 
فتنه و پيگيرى ماجرا بر عهده مسئوالن نظام است». 
كه  آنچه  شريعتمدارى  اخير  گيرى  موضع  بدنبال 
ـ  نژاد  احمدى  داشت،  توقع  نظام  مسئوالن  از  او 
نماز  هاى  خطبه  از  پيش  ـ  نظام  مسئول  باالترين 

جمعه هفته گذشته اعالم كرد كه: 
عوامل  و  جريان  سران  با  بايد  جدى،  «برخورد 
اصلى صورت گيرد! سران اين جريان بايد مجازات 
بايد  اعدام  اغتشاشات  «سران  شعار  با  كه  شوند!» 

گردند» نمازگزاران جواب گرفت.

واكنش مردم
واكنش مردمى كه نان رنج و كارشان را مى خورند 
زندگى  گذران  روزى شان  شبانه  تالش  و  كار  با  و 
شان را تأمين مى كنند، اين است كه پاره تن نظامى 
كه سى سال همه چيزشان را گروگان گرفته است، 
به  ديگرى  روش  هر  با  و  ديگرى  پوشش  هر  با 
ميدان آيند، آزادى و آسايش و امنيت و نان و كار و 

مسكن و بهداشت و... براى آنها به ارمغان 
نخواهند آورد. 
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اين بخش از مردم ديگر توهمى به طيف اصالح 
طلبان مماشات جويى كه دستها را باال برده اند 
و با گام نهادن در "راه سبز اميد" تنها اميد شان 

حفظ هرآنچه كه امروز دارند است، ندارند. 
مردم در جريان خيزش هاى اخير خود و افشاگرى ها و 
رهنمود هاى كمونيست ها و جريانات چپ سوسياليست 
از سويى و واكنش هاى وحشيانه رژيم و پى بردن هر چه 
بيشترشان به نيات جريان اصالح طلب و مماشات و كوتاه 
آمدن هاى هر روزه آنان در برابر جناح رقيب از سويى 
"راه  جديد  تشكيالت  بالى  سپر  به  نيستند  حاضر  ديگر، 

سبز اميد" آقاى موسوى تبديل شوند!
اين مردم، يكبار ديگر به دام نخواهند افتاد و سران "جنبش 
سبز" ديروز را مى گذارند تا همراه هواداران متفرق شان 

تنهايى "راه سبز اميد" امروزشان را بپيمايند. 
مردم مستقل از اينكه اصالح طلبان براى حفظ بقاء خود 
در چه شكل و قالب ديگرى ظاهر مى شوند، كماكان در 
صحنه خواهند بود و خود تعيين خواهند كرد كه با چه 
تاكتيكى و براى چه مطالباتى مبارزات شان را پيش ببرند.
واقعيت اين است كه همه آن عواملى كه خشم فرو خورده 
سى ساله آن ميليون ها انسانى را كه به خيابان ها ريختند، 
نان  ندارند،  آزادى  مردم  هستند.  شان  جاى  سر  همچنان 
آموزش  و  بهداشت  ندارند،  مسكن  ندارند،  كار  ندارند، 
قرن  انسان  يك  اى  پايه  و  اوليه  حقوق  ندارند،  رايگان 
بيست و يكمى را ندارند، تك تك اين نياز ها زمينه هاى 

واقعى تداوم مبارزات بعداز اين مردم اند.
اگر جنب و جوش امروز مردم براى تأمين اين مطالبات 
به نسبت روزهاى بعداز نتايج انتخابات كم تر بچشم مى 
سبز  "راه  و  سبز"  «"جنبش  سران  اراده  به  ربطى  خورند، 
اميد" ندارد »، آتش خشم مردم موقتًا به زير خاكستر رفته 

است و ديرى نخواهد كشيد كه زبانه خواهد كشيد!
كارگزاران رژيم اين واقعيت را بهتر و زودتر از هر كسى 
دريافته اند. بى دليل نيست خامنه اى در جمع دانشجويان، 
با برخوردى دلجويانه به آنها اشاره به از سرگيرى اعتراض 
دانشجويان در آستانه باز شدن دانشگاه ها مى كند! بى دليل 
وزيرى  نخست  دوران  كار  وزير  توكلى  آقاى  نيست 
موسوى، از اعتراضات كارگران به عنوان «جنبش آبى ها» 
نام مى برد! بى دليل نيست دوباره مانورهاى خيابانى در 
فوج  كه  نيست  دليل  بى  شوند!  مى  گرفته  سر  از  تهران 
فوج نيروهاى سركوبگر نظامى باز هم بيشترى به كردستان 

اعزام مى شوند!
واقعيت اين است كه هم سران تشكيالت "راه سبز اميد" 
و هم جناح حاكم مى دانند كه نظام شان را عليرغم همه 
تمهيدات مزورانه و سركوبگرانه شان، خطر بزرگى تهديد 
كنترل  زير  نه  آنهم  دوباره!  هايى  خيزش  خطر  كند.  مى 
كارگران  رهبرى  به  بلكه  نظام،  مغلوب  جناح  رهبرى  و 

متشكل!
اتوريته  و  آيند  ميدان  به  متشكل  كارگران  كه  زمان  آن 
راديكال  هاى  جنبش  بر  را  خود  پرولترى  قاطع  سياسى 
اجتماعى اعمال كنند، همه اقشار محروم مردم به بسيارى 
از آرزوها و «اميد» هاى واقعى و همين امروزشان خواهند 

رسيد. 
هموار  بايد  ها  كمونيست  را  آرزوها  اين  به  رسيدن  راه 
كنند. فورى ترين اميد اين مردم، سرنگونى اين نظام و اين 
رژيم با هر دو نماد سبز و سياه آن است! پيش به سوى 

 13 شهريور ماه 88تحقق چنين «اميدى»!

«آگاهِى  سطح  شما  نظر  به  آرش: 
چه  در  ايران  كارگران  طبقاتى»ى 

مرحله ايست؟ 

كارگرى  مبارزه  عصر  امروز  قهرمانى:  محمود 
است كه كارگر با خواست هاى معين به ميدان 
مى آيد، از پيش تعيين شده كه چه مى خواهند 
بستن  و  راهپيمايى  يا  است  اعتصاب  بكنند، 
يا  است  مدت  كوتاه  نويسى.  شكايت  يا  جاده، 
دراز مدت، به كجا راه پيمايى مى كنند، در كجا 
تمام مى كنند، در مقابل كدام ارگان دولتى تجمع 
تنظيم  چگونه  را  هايشان  خواست  مى كنند، 
برخورد  چگونه  پليس  سركوب  با  و  مى كنند 
كنند  مذاكره  مى خواهند  اگر  يا  و  كنند  مى 

نمايندگانشان كيست؟ و ده ها مسئله ديگر.
را  فعاليت  نوع  اين  از  برجسته  بسيار  نمونه 
«درباره  نام  تحت  مطلبى  طى  صالحى   محمود 
چگونگى برگزارى مراسم روز جهانى كارگر در 
كرده   گزارش  ماه 1388  خرداد  در  سقز»   شهر 
سايت  جمله  از  و  مختلف  هاى  سايت  در  كه 
تشكل  ايجاد  به  كمك  براى  هماهنگى  "كميته 

هاى كارگرى" درج شده است.
نيروى  به  اعتقاد  و  درک  آگاهى،  از  منظور  اگر 
منافع  تشخيص  كارگر،  طبقه  بخش  تحول 
طبقاتى و تضاد آن با منافع سرمايه داران و طبقه 
حاكم  اجتماعى  و  سياسى  رژيم  تمام  و  حاكمه 
است. مبارزه طبقه كارگر حداقل از انقالب  57 
هدف  را  دارى  سرمايه  نظام  تر  آگاهانه  بعد  به 
از  راحتى  به  توان  مى  را  اين  است،  قرارداده 
مطالبات تنظيم شده كارگران در مراسم هاى اول 
سرمايه  نظام  كل  عليه  اى  ادعانامه  خود  كه  مه 
اطالعيه  ها  صد  مى توان  كرد.  مشاهده  است، 
در  را  كارگرى  مختلف  تشكل هاى  و  كارگران 
چند ساله اخيرنشان داد كه همگى مستقيما كل 

نظام سرمايه دارى را هدف گرفته است.
كه  را  جمهورى  رياست  اخير  انتخابات  همين 
منجر به اعتراضات وسيع توده اى عليه كودتاى 
و  پاسداران  سپاه  پادگانى  حزب  انتخاباتى 
جمهورى  رهبرى  دستگاه  به  متعلق  جريانات 
اسالمى گرديد را مشاهده كنيد، كارگران پروژه 
طى  كارگران،  انقالبى  كميته  و  جنوبى  پارس 
نمايندگان  «ما  كه:  كردند  اعالم  اى  اطالعيه 
سرمايه داران را انتخاب نمى كنيم»، اطالعيه هاى 
تشكل هاى كارگرى در اين باره، همگى در اين 

جهت قرار داشتند.
كارگر  طبقه  پيشرو  بخش  بيدارى  همين  آيا 
عليه  مبارزه  به  اعتقاد  يا  و  نمى كند؟  اثبات  را 
در  تغييراتى  براى  مبارزه  دولت،  و  كارفرمايان 
قانون كار وحتى دستاوردهايى قانونى وحقوقى 
(جنبش كارگرى در مبارزه عليه قانون كار چند 

عقب  به  وادار  را  اسالمى  جمهورى  رژيم  بار 
نشينى كرد)، اعتقاد به لزوم و مبارزه براى تشكيل 
طوالنى  مبارزه  كارگرى،  اى  توده  سازمان هاى 
افزايش  براى  معوقه،  حقوق هاى  دريافت  براى 
امضا  سفيد  قراردادهاى  لغو  براى  دستمزدها، 
دارد،  ادامه  هم  هنوز  كه  ها  اخراج  ويا  وموقت 
مبارزه براى برگزارى آكسيون هاى اول مه ماه و 
آزادى كارگران دستگير شده و تداوم مبارزه در 
عرصه هاى مختلف ديگر همگى از رشد اگاهى 
مى كند.  كارگرحكايت  طبقه  طبقاتى  بيدارى  و 
ديكتاتورى  حكومت  كه  تحسينى  قابل  بيدارى 
را به لرزه انداخته است. بيدارى كه به پشتوانه 
به  و  راهپيماِيى  و  تحصن  و  اعتصاب  هزاران 
باختن  جان  و  شدن  زندانى  و  شكنجه  قيمت 
مبارزه  مختلف  ميدان هاى  در  كارگر  صدها 
وقفه  بى  روند  اين  است.  آمده  بدست  طبقاتى 

ادامه دارد.
كارگرى،  ادبيات  رواج  و  فرهنگ  گسترش 
نشريات، سايت ها و وبالگ هاى كارگرى، نشر 
هزاران مقاله وكتاب و عكس و فيلم و...كه همه 
روزه شاهديم ، انعكاس وسيع و توجه عمومى 
به اين نوشته ها، دخالت وسيع كارگران پيشرو 
در جدل هاى سياسى چه آنجا كه به جنبش هاى 
جنبش  خود  به  بخصوص  و  ديگر  اجتماعى 
كارگرى و چه آنجا كه به جنبش سياسى عمومى 
مربوط است، همه بيانگر درجه بااليى از بيدارى 

و آگاهى طبقاتى كارگران است.
امروز به جرات مى توان گفت كه صدها نويسنده 
از ميان كارگران مبارز بر خاسته واين خود پديده 
شورانگيزى است كه  شاهدش هستيم و همين 
پيشاروى  را  بحشى  اميد  و  روشن  افق  پديده 

جنبش كارگرى قرار داده است. 
-مبارزه سرسختانه كارگران در چند ساله اخير 
بخصوص از يك جنبه ديگر رشد طبقه كارگر 
آگاه را به نمايش گذاشت و آن هم پس از چند 
فشار  تحت  و  سياسى  خفقان  و  سركوب  دهه 
اعدام،  كارگرى،  فعالين  و  رهبران  دادن  قرار 
مهاجرت  از  پس  بخصوص  و  تبعيد  و  زندان 
بخش قديمى تر آنها به خارج، رهبران و فعالينى 
شناخت  و  ها  درايت  دارى  كه  آمدند  ميدان  به 
و  مسايل  به  آگاه  كارگر،  طبقه  منافع  از  عميق 
مبارزات جنبش هاى اعتراضى ديگر مى باشند، 
رهبرانى كه با مبارزات كارگران پيش آمده اند، 
خود  طبقاتى  منافع  از  دالورانه  و  سرسختى  با 
مبارزات  همين  يمن  به  امروز  و  اند  كرده  دفاع 
و ايستادگى ها، چهره هايى از رهبران كارگرى 
نه تنها در ايران، بلكه در سطح بين المللى هم 
صالحى ها،  همچون  كسانى  اند،  شده  شناخته 

اسانلوها وعلى پورها و... 
جايگاه  كه  مى ماند  نكته  اين  آخر  در 
سوسياليسم و كارگران سوسياليست در 

مصاحبه مجله آرش با محمود قهرمانى
 در رابطه جنبش كارگرى
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و  كجاست  ايران  كارگران  طبقاتى  آگاهى 
چه نقشى داشته و خواهند داشت.

- سوسياليسم در ايران قدمتى طوالنى دارد 
و اين سوسياليسم از همان ابتدا در آميخته با جنبش 
شبكه هاى  و  محافل  پيدايش  است.  بوده  كارگرى 
سوسياليستى در ميان كارگران، تشكيل اولين حزب 
اعتراضات  دادن  سازمان  در  آن  نقش  و  كمونيستى 
ماندگار  تاثيراتى  كارگران  كردن  ومتشكل  كارگرى 

از خود بجاى گذاشته است.
به  كه  نگرشى  و  تفسير  هر  با  جريانات  اين 
عقَايد  گسترش  و  رواج  به  اند،  داشته  سوسياليسم 
اقدام  كارگران  ميان  سوسياليستى  هاى  ايده  و 
كرده اند.از اين نظر وجود ايده هاى برابرى طلبانه، 
در توضيح استثمار و ستم ناشى از وجود مناسبات 
سرمايه دارى، در توضيح پيدايش و گسترش طبقات 
و نقش پرولتاريا در مبارزه براى دمكراسى چه در 
مبارزات  دوران  در  يا  و  مشروطيت  انقالب  دوران 
همه  در  چه  و  نفت،  شدن  ملى  و  استعمارى  ضد 
مبارزات دوران خاندان پهلوى، از جمله در جنبش 
دانشجويى و محافل و سازمان هاى چپ وانقالبى 
محروم  مردم  آزاديخواهانه  مبارزات  همه  در  و 
از  بسيارى  و  ها  نشين  حاشيه  مبارزات  جمله  از 
مبارزات  اين  گيرى  شكل  و...در  دهقانى،  مبارزات 

نقش داشته است.
ميان  در  سوسياليستى  ايده هاى  نظروجود  اين  از 
عليه  مبارزه  سنت  پيدايش  و  ايران  كارگران 
بخصوص  طبقاتى،  منافع  تشخيص  و  سرمايه دارى 
امرى  اين  و  بوده  قوى  بسيار  آن  پيشرو  بخش  در 
نظر  در  بايد  سياسى  تحليل  هر  در  كه  است  مهم 
گرفته شود. با چنين درهم  آميختگى بود كه جنبش 
از  پيش  هاى  دهه  در  ايران  كارگرى  مقتدر  نسبتا 
انقالب57 و در دوران انقالب عقب نشينى هايى را 
به كارفرمايان تحميل كرد كه هنوز هم سركوب هاى 
خونين رژيم و تعرض جناح هاى مختلف بورژوازى 
و  بگيرد  پس  را  دستاوردها  آن  همه  نتوانسته  ايران 
سطح مبارزه، دستمزد و شرايط كار كارگران ايران را 
به سطح كارگران پاكستان و بنگالدش و...به عقب 

براند.
خواهانه  آزادى  مبارزات  در  كارگران  اساسى  نقش 
بخصوص در د وره هاى ملى شدن نفت و انقالب 
است،  پوشى  چشم  غيرقابل  آن  از  پس  و   57
ضربه  مى دانيم  همه  طوركه  همان  ايران  بورژوازى 
آن  در  خورد،  كارگران  از  انقالب 57  در  را  نهايى 
تشكل هاى  در  شدن  متشكل   با  كارگران  دوران 
توده اى خود و با اعتصابات و اعتراضات و مبارزه 
براى مطالبات سياسى و اقتصادى خود همراه ديگر 
جنبش هاى پيشرو اجتماعى، نقش برجسته اى در 
هنوز  نمودند،  ايفا  ايران  مردم  آزاديخواهانه  جنبش 
كه هنوز است شعار "كارگر نفت ما رهبر سر سخت 

ما" در گوش هاى همه نسل آن دوره زنگ مى زند.
در مقطع انقالب 57 سرمايه دارى ايران و دولت هاى 
بزرگ سرمايه دارى، حضور و نقش طبقه كارگررا 
بگذرد  چه  هر  كه  دانستند  و  ديدند،  جدى  خطرى 
در  سريع  بسيار  مى گردد،  راديكاليزه تر  جنبش 
كنفرانس گوادالوپ تصميم به پشتيبانى از بخشى از 
گرفتند.   مذهبى  دستگاه  رهبرى  به  ايران  بورژوازى 

با تمام قوا و با انواع روش ها و امكانات سياسى، 
تبليغاتى.  بخصوص  و  اطالعاتى  نظامى،  اقتصادى، 
و  مستقل  صف  فقدان  دليل  به   1357 انقالب  در 
سوسياليستى  جنبش  ضعف  و  كارگر  طبقه  متشكل 
رهبرى جنبش بدست دستگاه مذهبى افتاد. چرخش 
اساسى در مواضع چريك هاى فدايى خلق كه ريشه 
آن  درونى  تحوالت  و  تغيير  طبقاتى  ماهيت  در 
داشت، استحاله بخش اكثريت اين جريان در "مبارزه 
ضدامپرياليستى" رژيم، همراه  حزب برادربزرگشان 
كه آنموقع هنوز در شوروى در قدرت بود، همراه 
با حزب توده و رنجبران، در تثبيت دولت و دستگاه 
مذهبى و سرمايه دارى ايران نقش ايفا كردند، و اين 

ضربه محكمى به قطب چپ جامعه وارد آورد.
مختلف  بعناوين  چپ  جريانات  از  ديگرى  بخش 
و  آمريكا  عليه  مبارزه  بحث  همين  جمله  از  و 
امپرياليسم و يا اين كه مرحله انقالب سوسياليستى 
فرا نرسيده، سوسياليسم زود است، و...به ديدار امام 

در ماه رفتند.
وقايع بعدى و بخصوص دوره آغازجنگ بخشى از 
چپ آنموقع به رهبرى فداييان اكثريت و توده اى هاى 
به خدمت جمهورى اسالمى در آمده با شعار شركت 
رژيم،  به  خودشان  هاى  سالح  تحويل  و  جنگ  در 
چپ  و  ها  سوسياليست  رابطه  كه  گرديد  و...سبب 
به  بود  گرديده  تضعيف  كارگرى  جنبش  با  راكه 

حداقل برساند.
رژيم سركوبگرهم هر دو، جنبش كارگرى، جريانات 
چپ وسوسياليست ها، را مورد تعقيب  وسركوب 

شديد قرار داد كه با خبريد.
در اوج انقالب آنوقت كه كارگران شور اهاى انقالبى 
فراوانى  موارد  در  و  مى دادند  تشكيل  را  خودشان 
سوسياليست ها  مى كردند،  اجرا  كارگرى  كنترل 
را  انقالب  كه  نداشتند  را  آن  آمادگى  چپ ها  و 
حل  و  سياسى  قدرت  تحول  در  و  كنند  هدايت 
كه  چرا  كنند،  عمل  كارگران  نفع  به  انقالبى  بحران 
بخش اعظم جريانات چپ رابطه اى محكم وپايه اى 
و  توده اى ها  همچون  بعضا  و  نداشتند  كارگرى 
دكورى  تشكيالتشان  در  كارگران  حضور  اكثريت 
با  سازش  در  فشار  نيروى  بعنوان  كه  بود  سياسى 
سرمايه داران و دستگاه حكومتى مورد سوءاستفاده   

و معامله قرار دادند.
سه دهه سركوب خونبار، زندان و شكنجه و فشار و 
تحمل محروميت هاى وسيع اقتصادى و... ازعواقب 
كارگرى  جنبش  ديگر  بار  كه  اكنون  بود.  دوره  اين 
سر  پشت  را  تجارب  اين  همه  است  سربرآورده 
سوسياليست  از  هايى  بخش  خود  كنار  در  و  دارد 
احساس  با  و  بارهوشيارانه  اين  نيز،كه  معاصر  هاى 
مسئوليت، تالش مى كنند كه جنبش كارگرى را از 
آلودگى و رسوخ و نفوذ  انواع سوسياليسم بورژوايى 

محافظت نمايند. 
آرش: در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر 
ايران، پيش نهادهاى عملى و ملموس شما 

براى تشكل يابى اين طبقه چيست؟

جنبش  به  نسبت  ما  سياست  قهرمانى:  محمود 
كارگرى سياست عدم مداخله نيست و در عين حال 

سياست ما ديكته كردن و نسخه پيچى هيچ سياست 
و اقدامى حتى به آن بخش از جنبش هم كه از نظر 
سياسى  به ما نزديك مى باشد، نيست. چرا كه ما 
در  دخيل  سوسياليست  جريانات  از  يكى  را  خود 
جنبش  اين  سرنوشت  و  مى دانيم،  كارگرى  جنبش 

برايمان اهميت اساسى دارد. 
است،يعنى  معكوس  مداخله  جنبش  در  ما  مداخله 
از طريق دخالت فعالين و سوسياليست هاى جنبش 
حزب  هاى  سياست  همه  گذارى  پايه  در  كارگرى 
سياسى  مجادالت  در  شركت  طريق  از  همچنين  و 
درون طبقه بر سر تمامى مسايل جارى و در پيش 
رو، به انجام ميرسانيم، اين يك تاثير گذارى سياسى 

و معنوى است و نه آمرانه.
ما به سهم خود در جدال هايى كه بر سر مباحث 
ساله  چند  در  كارگر  طبقه  يابى  تشكل  به  مربوط 
گذشته در گير بوده است، شركت داشته ايم. آنچه 
به  ايران  كمونيست  حزب  هشتم  كنگره  در  ما  كه 
تصويب رسانده ايم، اينست كه ما هر نوع تشكلى را 
كه خود كارگران در محل كارشان عملى و مناسب تر 
مى دانند ترجيح مى دهيم، دعوايى بر سر نام نداريم، 
مى خواهد شورا باشد يا سنديكا، آنچه كه ما با آن 
دعوا داريم و مى خواهيم ناظر بر اين تشكل ها باشد، 
اوال جهت گيرى و سياست ضد سرمايه دارى، ثانيا 
اتكا به مجمع عمومى و راى مستقيم خود كارگران، 
ثالثا مستقل از دولت و همه دستگاه هاى وابسته اش. 

بر اين دو مورد توضيح كوتاهى الزم است!
- آن تشكلى منافع طبقه كارگر را نمايندگى مى كند 
كه نه تنها در مبارزه امروزش بر سر منافع جارى و 
فورى اش مثل دستمزد، بيمه و... عليه كارفرما، بلكه 
براى منافع آتى اش هم ، در غير اين صورت تشكل 

نه تنها بى فايده بلكه مضر هم خواهد بود.
آن تشكلى كه خودش را رابط و دالل بين كارگر و 
نخواهد  و  باشد  چنين  عمل  در  يا  و  بداند  كارفرما 
كه مناسبات سرمايه دارى را واژگون كند و مالكيت 
خصوصى را ملغى نمايد، تشكلى است كه كارگر را 
نه يك انسان كه يك وسيله توليد مى بيند و كارگر 
است  تشكلى  دهد،  مى  سازمان  امر  اين  براى  را 
براى حفظ وضع موجود يعنى سلطه استثمار، حفظ 
دارى.!  سرمايه  مصايب  همه  حفظ  مزدى،  بردگى 
آرمان هاى  با  و...كه  خيابانى،  كودک  اعتياد،  فحشا، 
انترناسيوناليسم  و  برابرى  رهايى،  سوسياليستى، 

كارگرى بيگانه است.
- در تشكلى كه كارگر براى تصويب هر سياست 
باشد،  داشته  وشركت  دخالت  مستقيما  اقدامى،  و 
هر  در  و  باشد،  دخيل  اى  نماينده  هر  انتخاب  در 
موضوعى راى و نظرش به حساب آيد، دمكراسى 
گسترش  و  تعميق  ديگر  مسايل  همه  در  كارگرى 
اداره  و  رهبرى  براى  را  كارگر  طبقه  و  مى يابد 
امورات پيچيده تر و بزرگتر در شب فرداى انقالب 
كارگرى، آموزش مى دهد، و از طرف ديگر همين 
همچون،  سرمايه دارى  عوارض  كه  مى گردد  سبب 
تشكل  در  ادارى  فساد  و  بوروكراسى  گسترش 
كارگرى جلو گيرى گردد، چرا كه هر كس كه براى 
مى داند  حال  عين  در  شد،  انتخاب  مسئوليتى  هر 

كارى  هر  مقابل  در  و  است  عزل  قابل  كه 
باال  حسابرسى  و  ها  مسئوليت  احساس 
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و  همدردى  و  دلسوزى  طبعا  و  مى رود 
روحيه حفظ اموال تشكل و رشد و ارتقا 

سياسى و دخالتگرى افزايش مى يابد.
و  ارگانها  و  دولت  از  مستقل  كارگرى  تشكل   -
موسسات وابسته به دولت، امرى است كه از گشودن 
دست و دخالت دولت و وابستگانش در امور داخلى 
از  و  مى كند،  جلوگيرى  كارگرى  تشكل  و  جنبش 
وابسته شدن و عزل و نصب ها و تاييد و هر نوع 
مماشات با سياست هاى دولت را  مانع مى شود، 
چرا كه كارفرما  با هزار ويك رشته به دولت وابسته 
است، و دولت مدافع منافع سرمايه داران و كار فرما 
است، دولت ارگانى بى طرف و يا رابط بين كارگر و 

كارفرما نيست، دولت ابزار طبقه سرمايه دار است.

آرش: آيا در اين مرحله از جنبش كارگرى 
گرايش هاى  از  سخنى  مى توان  ايران، 

مختلف به ميان آورد؟

درون  در  مختلف  هاى  گرايش  قهرمانى:  محمود 
موقتى  يا  و  اتفاقى  امرى  ايران  كارگرى  جنبش 
نما  دور  اساس  بر  يك  هر  ها  گرايش  اين  نيستند، 
و افق معينى و در نتيجه با سياست هاى معينى به 
مبارزه طبقه كارگر مى نگرند، و در نتيجه هر يك به 
نوعى جهت گيرى خود را مطرح مى كنند، تا زمانى 
دارد،  وجود  جامعه  در  دارى  سرمايه  مناسبات  كه 
بازتوليد گرايشات غير كارگرى، در درون كارگران 
خرده  متفاوت  ميانى  اقشار  بعالوه  هست،  هم 
دولتى  دستگاه  بوروكراسى  ها،  تكنوكرات  بورژوا، 
و بخشى از روشنفكران اين اقشار و طبقات منافع 
وابسته  سرمايه  به  اقتصاديشان  و  سياسى  حيات  و 
است. هر چند كه اين اقشار ميانى در موارد بسيارى 
قرار  ديكتاتورى  فشار  تحت  زمانكه  آن  بخصوص 
دارند، در كنار طبقه كارگر در مبارزه براى دمكراسى 
دمكراسى  آخر  به  مبارز تا  اينان  اما  مى گيرند،  قرار 
نيستند و در نيمه راه با سرمايه با گرفتن امتيازاتى 
كنار مى آيند. ما نمونه هاى بسيارى در همين سى 
از  ها  اكثريتى  ها،  اى  توده  ايم،  داشته  اخير  ساله 
دوره انقالب به اين طرف هميشه همين موضع را 
خاتمى  دوره  كه در  ليبرال  طلبان  اصالح  داشته اند. 
كار،  جهانى  سازمان  با  سازش  با  كردند  مى  تالش 
بسازند  را  دولت  كنترل  زير  كارگرى  هاى  تشكل 
نه تنها اين جريانات، بلكه بخشى محدود از فعالين 
خود  با  ها را  گيرى  جهت  اين  به  متمايل  كارگرى 
داشتند، اما استقامت و مبارزه كارگران و جريانات 

راديكال و چپ مانع اين نقشه گرديد.
از طرف ديگر در درون طيف راديكال اين جنبش 
هم گريشات مختلفى وجود دارد، كه عمدتا بر سر 
مسايل مختلفى، از نگرششان به سوسياليسم گرفته 
تا شيوه هاى عمل و سكتاريسم، تا تحليل ونظرشان 
نسبت به اصالح طلبان حكومتى و... اختالف نظر 

دارند.
در  كه  است  درازى  ساليان  ايران  كمونيست  حزب 
سياستى  آن،  عوارض  و  سكتاريسم  عليه  مبارزه 
عملى و رسمى اتخاذ كرده و اين وجهى از مبارزه 

ما را در درون طبقه كارگر تشكيل مى دهد.
ما گفته ايم كه هيچ چشم داشتى نه به فعالين كارگرى 

و نه به تشكل هاى كارگرى نداريم، ما نميخواهيم 
جنبش كارگرى امروز ميدان كشاكش هاى احزاب 
و سازمان هاى سياسى گردد. ما  براى جلو گيرى از 
سوءاستفاده ها از جنبش كارگرى، براى جلو گيرى 
از پخش و پال شدن نيروى كارگران، و براى جلو 
بعضى  بازاريانه   و  بيهوده  هاى  رقابت  از  گيرى 
سازمان ها و احزاب و بازيچه قراردادن جنبش براى 
آن  همه  زدودن  براى  و  و...  خود  قدرت  نمايش 
عوارض سوء و بى اعتمادى هاى بخشى از كارگران، 
و به خاطر منافع حياتى و آتى جنبش كارگرى، با 
يك سياست و مبارزه  قاطع عليه سكتاريسم، آينده 

سوسياليسم در ايران را روشن و پر توان مى بينيم.

صنفِى  مبارزه ى  در  اصوال  آرش: 
اتحاديه ها و سنديكاهاى كارگرى ايران، 
نقش  مقدار  چه  طبقاتى»  «آگاهى  مسئله 

بازى مى كند؟

درون  جدل هاى  و  مناقشات  در  قهرمانى:  محمود 
سابقه اى  كارگر  طبقه  درون  و  ها  سوسياليست 
نسبت  نگرش  و  متفاوت  نظرات  تقابل  از  طوالنى 
سياسى در  اقتصادى و  مبارزه  اهميت  جايگاه و  به 
تشكل هاى كارگرى وجود داشته است. تقابل نظرى 
سياسى  مبارزه  از  اقتصادى  مبارزه  كه؛  اين  سر  بر 
جدا نشدنى است، و اين كه مبارزه سياسى زاييده و 
محصول مبارزه اقتصادى است، ويا، مبارزه سياسى 
از پس مبارزه اقتصادى نشو و نما و تحرک مى آيد، 
ويا، جنبش اتحاديه اى چوب زير بغل است وسهم 
مى كند.  كارگر  طبقه  نصيب  را  توليد  از  بيشترى 
همين  تاثيرات  نيستند.  تازه اى  هاى  بحث  و... 
سوسياليست  ميان  در  نظرى  اختالفات  و  جدل ها 
ها در دوره هاى مختلف سبب گرديده كه گرايشات 
شده  داده  آنها  به  كه  پاسخى  نسبت  به  متفاوتى 
بوجود آمده است، بعالوه اين كه بورژوازى با ايجاد 
سازمان جهانى كار و ارگان هاى وابسته اش، اصل 
سه جانبه گرايى را در جلو پاى تشكل هاى كارگرى 
قانونى گذاشته  و سعى كرده اند دست دولت ها را 
تا  بگذارند  باز  فرما  كار  و  كارگر  بين  مناسبات  در 
بتوانند جنبش كارگرى را تحت كنترل خود داشته 
و از اين طريق وحدت طبقه كارگر را سست و هم 
امنيت سرمايه و حفظ مناسبات سرمايه دارى را از 

خطر جنبش كارگرى كم كنند.
همه اين قبيل سئوال ها، مسايل و پاسخ ها نيز در 
جنبش كارگرى و سوسياليستى ايران هم طرح و به 

همان نسبت هم گرايشاتى شكل گرفته اند.
گرايش راست جنبش كارگرى چه در ايران و چه 
مبارزه  پرچم  برافراشتن  با  المللى  بين  عرصه  در 
محتواى  از  را  سنديكا  و  اتحاديه  عمال  اتحاديه  اى، 
واقعى خود يعنى تشكل توده اى كارگرى تخليه و 
به سنگر سازش و امكان گرايى و دخالت دولت ها 
وتخطئه مبارزه راديكال و با دستگاه عريض و طويل 

ادارى فاسد و مافيايى و...تبديل كرده اند.
اقتصادى  بزرگ  بحران  وجود  با  حاال  همين 
بين المللى شاهد كنترل و مهار جنبش كارگرى اروپا 
هستيم،  اينان  توسط  دنيا  از  بزرگى  هاى  وبخش 

سياست  مبارزه  و  راديكال  سياست  اتخاذ  بجاى 
پس دادن امتيازات پيشين كارگران هستيم. از جمله 
پايين آوردن دست مزد ها، على رغم باال رفتن تورم 
و گرانى سرسام آور، افزايش ساعات كار و... اين 
سرى عوامل سبب مقاومت بزرگى در ميان كارگران 
راديكال عليه فعاليت اتحاديه اى گرديده ،تا جاييكه 
بعضى آن را تقبيح و بعضى آن را تحريم و...كنند و 
هر فعاليت سنديكايى را با مهر راست روى محكوم 

كنند.
جنبش  فعالين  گذشته  ساله  چند  هاى  جدل  در 
شاهد  كارگرى  هاى  تشكل  سر  بر  ايران  كارگرى 
را  آن  مورد  يك  ايم،  بوده  دست  اين  از  مواردى 

مى آوريم تا قضيه روشن گردد؛
خاطرداريم،  به  را  سقز   83 سال  مه  اول  برگزارى 
كننده  برگزار  كارگران  از  عده اى  موقع  آن  در  كه 
بالفاصله عده اى از اين راست ها  دستگير شدند، 
كه خودشان را پشت بحث سنديكا مناسب تر است 
و سنديكا تنها آلترناتيو است پنهان كرده بودند، آن 
معرفى  سياسى  را  سقز  كارگران  انقالبى  حركت 
كردند و ادعا كردند كه خودشان مخالف مبارزه و 
كار سياسى هستند، در حالى كه آنها خود مشغول 
كارى سياسى بودند، اما سياست راست. آنها مشغول 
مذاكره و سازش با اصالح طلبان حكومتى بودند تا 
با تشكيل سنديكا هاى كارگرى با اجازه و دخالت 
هاى  اتحاديه  عضويت  به  بتوانند  خود  هم  دولت 
آزاد بين المللى در آيند و هم مشكل  دولت را در 
پيوستن به صندوق بين المللى پول و بانك جهانى 
حل كنند. اين اقدامات و موضع گيرى ها با عكس 
العمل راديكال هاى سوسياليست جنبش و جريانات 

سوسياليست روبرو گرديد.
عرصه  در  چه  سخت  جدال  سالها  از  پس  اكنون 
نظرى و چه در عمل در جنبش كارگرى اتفاقى كه 
افتاده است اين است كه سنديكاى كارگران واحد با 
مبارزه اى دليرانه و بدون دخالت دولت شكل گرفته 
و با موضع گيرى هايش بر سر مسايل سياسى جارى 
و از جمله شركتش در هيات برگزار كننده حركت 
اول مه امسال و تاييد قطعنامه آن، جايگاه واقعى و 
قابل ستايش خود به نام يك تشكل توده اى كارگرى 
را بدست آورده است. يا سنديكاى كارگران نيشكر 
هفت تپه كه پس از مدتها اعتصاب، درگيرى، زندان 

شكل گرفته است.
سياسِى  قدرت  ساختار  ارتباط  آرش:  
با  را  ايران  در  مذهبى  سرمايه دارى 
روش هاى مبارزاتى طبقه كارگر، چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟

محمود قهرمانى: قدرت سياسى حاكمه ايران تنها با 
يك زبان با تشكل ها و مبارزه كارگران ايران صحبت  
و...با  زندان  و  شكنجه  دستگيرى،  كشتار،  كند؛  مى 
همان زبانى كه همه ديكتاتور ها با كارگران صحبت 
كرده اند.فرقى نمى كند كه اصول گرا باشد يا از نوع 
اصالح طلبان بورژوا، كشتار كارگران خاتون آباد در 

دوره خاتمى اصالح طلب انجام شد.
اعتصابات  به  برخورد  سقز،  هاى  دستگيرى  مگر 

گذشته صنايع ريسندگى و بافبدگى ها را  
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را  تحصن  هر  نكردند؟  سركوب  جا  همه 
مگر با دست گيرى پاسخ ندادند؟ اعتصاب 
كارگران واحد، نيشكر هفت تپه و صد ها 
تظاهرات و راهپيمايى كارگرى را با زندان و شكنجه 
پاسخ دادند.اعتراض كارگر به هر زبانى باشد، به هر 

شكلى باشد، جوابش زندان و شكنجه است.
از  و  دارد  قرار  دولت  راس  در  كه  نژاد  احمدى 
عناصر شريك در ساختارحكومتى است موقعى كه 
خبرنگاران از او نظرش را در مورد تشكيل سنديكا 

جويا ميشوند، مى پرسد،
تشكيل  حاكمه  قدرت  هست؟  چى  سنديكا  اصال 
جرم  را  كارگرى  واقعى  تشكل  نوع  هر  و  سنديكا 
كارگرى  ضد  هاى  سازمان  مگر  مى داند،  ممنوع  و 
و جاسوسى نظير خانه كارگر دولتى وانجمن هاى 
همه  را  آنها  ضدكارگرى  ماهيت  كه  را  اسالمى 
كارگران مى شناسند. اين سازمان هاى ضد كارگرى 
حاكمه اند،  دستگاه  سركوب  ابزارهاى  از  جزيى  كه 
در تمامى دوران سياه جمهورى اسالمى در هزاران 
در  و  مبارز  كارگران  شكنجه  و  زندان  و  دستگيرى 
دخيل  و  شريك  كارگران  مبارزات  تمامى  سركوب 
سركوب  در  شركت  و  فراخوان  در  از  اند  بوده 
كارگران واحد. دستگاه حاكمه و دولتش آنقدر كه 
حتى  است،  و...متكى  زندان  و  باطوم  و  چماق  به 
ذره اى هم به همان قانون كارى كه خودشان پس 
ازعبوراز هزار ويك صافى به تصويب رسانده اند، 

متعهد نمى باشند.

آرش: به نظر شما در شرايط امروز قدرت 
براى  مبارزه  ايران،  بر  حاكم  سياسى 
افزايش دستمزد مى تواند به تشكل يابى 
ديگر  اجتماعى  جنبش هاى  و  كارگران 
كمك كند؟ يا مبارزه براى حق تشكل؟

حداقل  بعنوان  كه  آنچه  ايران  در  قهرمانى:  محمود 
حتى  نه  و  كارگر  نه  ،اوال  ميشود  تعيين  دستمزد 
هم  خودشان  جاسوسى  هاى  انجمن  و  شوراها 
آمار  به  نه  باشند،   داشته  آن  در  دخلى  نمى توانند 
و نرخ تورم مربوط است ونه هيچ ضابطه ديگرى، 
پس  دولت  بودجه  و  خزانه  مى كند  عمل  كه  آنچه 
نظامى،  هاى  دستگاه  مخارج  تمامى  محاسبه  از 
اطالعاتى، پليس و دستگاه ادارى و...يعنى اين كه در 
است،  بوده  نفت  درآمد  بِيشتِرين  كه  حالت  بهترين 
حداقل  به  درصدى  فقط  هم  سالها  همان  در  تازه 
دستمزد سال قبل اضافه شده است كه بسيار پايين تر 
و  سرمايه دارى  سياست  است.  بوده  تورم  نرخ  از 
پيش  و  كردن  هماهنگ  براى  ايران  حاكمه  قدرت 
شرايط  با  خود  ليبرالى  اقتصاد  هاى  سياست  بردن 
پايين  پول،  المللى  بين  صندوق  و  جهانى  بانك 
نگهداشتن دستمزد ها و سخت تر كردن شرايط كار 
نظير  كارگريش،  ضد  قوانين  در  همين  انعكاس  و 
آنچه كه بر سر كارگران كارگاههاى كوچك آوردند. 
بحران  بار  مى خواهد  كه  است  سياستى  ادامه  اين 
بحران  همچنين  و  خود  ساختارى  مزمن  و  عميق 
كنونى سرمايه را بر دوش كارگران و مردم محروم 
سرشكن كند وهم سطح دستمزد ها و شرايط كار 

اين  از  برساند.  آسيا  شرق  هاى  كشور  سطح  به  را 
رو مبارزه طبقه كارگر براى افزايش دستمزد ها از 
زندگى  در  بهبود  مى گردد؛  اهميت  حائز  جهت  دو 

روزمره ونقش بر آب كردن سياست بورژوازى.
در كشورى كه دستمزد و حقوق ماه ها كار انجام 
شده را با تعويق هاى يك ساله و آن هم با اعتراض 
دستمزد  افزايش  براى  مبارزه  مى گيرند،  مبارزه  و 
است.  سرمايه  دستگاه  كل  عليه  مبارزه  از  بخشى 
اين كه آيا مبارزه براى افزايش دستمزد آن جايگاه 
تنها  نه  آن  حول  كه  دارد  را  اصلى  ثقل  و  مركزى 
جنبش هاى  بلكه  كند،  متحد  را  كارگرى  جنبش 
اجتماعى ديگر را هم بدنبال بياورد؟ تصور نمى كنم 
و  محورى  نقش  آنچنان  تنهايى  به  خواست  اين 
سازمانگرى را داشته باشد، چرا كه در هر حال اين 
يك خواست اقتصادى است و زمينه مادى آن براى 
ديگرى  نحو  به  زنان  جنبش  و  دانشجويى  جنبش 
طرح ميشود نه مستقيما زنان كارگر شاغل در صنايع 
يا كارگاه ها و معلمان و...همين مبارزه را همراه كل 
طبقه به پيش مى برند، در حاليكه براى ميليون ها زن 

خانه دار و بيكار موضوع ، خواست كار است.
است. تشكل  حق  براى  مبارزه  سئوال  ديگر  بخش 
اوال مبارزه براى متحد و متشكل شدن طبقه كارگر 
تشكل  حق  كسب  براى  مبارزه  و  است  مسئله  يك 
اين  يعنى  تشكل  حق  براى  مبارزه  ديگر.  چيز  يك 
كه مبارزه و اعتراض كنى به جايى، به مقامى و يا 
به مرجعى كه حق ضايع شده اى را پس بگيرى، يا 
تاييد كنند و يا به رسميت بشناسند وقانونى گردد.

در ايران اين مرجع كجا مى تواند باشد؟ برطبق كدام 
قانونش؟ در كشورى كه رييس جمهور پيشينش بنى 
جمهور  ورييس  ماليده»  پورا  «شورا  مى گفت  صدر 
تقلبى فعلى اش هم مى گويد «اصال سنديكا چيه؟» 
و رقيب اصالح طلب او موسوى مى گويد «دولت 
بايد بر سنديكا كنترل داشته باشد» و در حاليكه بى 
جامعه  بر  گسيخته  افسار  استبداد  عمومى،  حقوقى 
تشكل  و  آزادى  خواستار  كارگران  است،  حاكم 
واقعى و جدى هستند و چاره اى جز مبارزه براى 
سرنگونى اين رژيم ندارند. اين با يك مناقشه حقوقى 
بر سر حق يكى نيست. مبارزه براى تاسيس تشكل 
به امر عمومى ترى، آزادى هاى سياسى و اجتماعى 
پيوسته است، به آزادى اجتماعات به آزادى عقيده 
و بيان و به آزادى... هر چند در اين مبارزه كارگران 
تنها نيستند، اما پيشقراول و ستون اصلى آنند. مبارزه 
كه  نيست  حقى  سياسى  رژيم  يك  سرنگونى  براى 

طلبش كنى و راهش مبارزه قانونى نيست.

آرش: در كشورى كه كاركنان واحدهاى 
اقتصادى كوچك بخش اعظم نيروى كار 
را تشكيل مى دهند و غالبًا از شمول قانون 
افزايش  براى  مبارزه  هستند،  خارج  كار 
كارگرى  هاى  تشكل  ايجاد  و  دستمزد 
مستقل، از چه راه هايى بايد پيش برود؟

محمود قهرمانى: هر چند بخش بزرگى از كارگران 
مى كنند،  كار  توليدى  كوچك  هاى  واحد  در  ايران 
صنايع  اقتصادى  و  سياسى  اهميت  و  نقش  اما 
صنايع  اين  مى باشد،  كننده  تعيين  كه  است  بزرگ 
نفت،  همچون  اساسى  هاى  رشته  بخصوص  و 
و  لحظه  هر  در  كه  باشند  و...مى  فوالد  پتروشيمى، 
و  حياتى  نقش  انقالبى  هاى  بحران  در  بخصوص 
درجه اول را بازى مى كنند، ما در جريان انقالب هم 
اين را ديديم، اين صنايع بزرگ اند كه شاهرگ هاى 
اصلى اقتصادند و در كنار مراكز بزرگ سياسى در 
انقالب  در  هم  اين  دارند.  قرار  بزرگ  هاى  شهر 
اثبات شد و هم در همين اعتراضات عمومى اخير 
در جريان انتخابات مجددا ديديم. طبعا اين ذره اى 
از پشتيبانى از مبارزات كارگران كارگاه هاى كوچك 

و از افشاى اين ستم بزرگ نمى كاهد.
سوسياليست  فعالين  توجه  حداكثر  ضرورت  اما 
واقعى  جايگاه  به  ايران  هاى  وكمونيست  جنبش 
بيشتر  هرچه  بزرگ  صنايع  استراتژيك  اهميت  و 
پراكنده  را  نيروهايمان  نبايد  مى شود.  برجسته 
مبارزات  به  زدن  دامن  و  نيرو  تمركز  تنها  و  كنيم 
و  كارگرى  جنبش  كل  هم  كه  است  بزرگ  صنايع 
سوسياليستى وهم جنبش آزادى خواهانه عمومى را 
متحول مى كند و قدم هاى بزرگى به پيش مى برد، از 
اين منظر است كه بايد به تشكل هاى مستقل و توده 
تشكل  همه  وظيفه  بنابراين  نگريست.  كارگرى  اى 
سوسيالست هاى  همه  و  موجود  كارگرى  هاى 
جنبش كارگرى است كه حركت اول مه امسال را 
سرمشق قرار دهند، همانگونه كه در اول مه امسال 
متحدانه ظاهر شدند. اين امر حياتى را هم بايد در 
مركز فعاليت شان قرار داده بعنوان عاجل ترين امر 
امكانات  و  نيرو  اختصاص  و  ريزى  برنامه  با  خود 
است  مبارزه  همانا  راه  تنها  گردند،  بكار  دست 
تحميل  سرمايه  به  را  كارگرى  تشكل  مى تواند  كه 
وخواب را در چشمان آنان حرام كند، تنها با مبارزه 
خودمان  نفع  به  را  وزنه  مى توان  كه  است  دائمى 
برگردانيم، هيچ نيرويى نه از آسمان و نه از خارج 
نمى تواند اين وضع را به نفع مابرگرداند، تنها اتحاد 
كارگرى و مبارزه سرسختانه است كه تناسب قوا را 
تغيير مى دهد و تنها در اين حالت است كه حكومت 
تشكل  تحمل  به  مجبور  داران  سرمايه  ديكتاتورى 
رسميت  به  مى خواهد  حاال  مى گردد،  كارگرى 
بشناسدش يا نشناسد، مابايد كار خودمان را بكنيم و 

منتظر هيچ دست غيبى نشويم.
مبارزه براى افزايش دستمزد ها هم از كانال صنايع 

مى گذرد،  اعتصابات پراكنده در هر
پراكنده  و  شكسته  زود  كوچكى  كارگاه 
آورى  جمع  و  نامه نگارى   با  مى شوند، 
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در  اما  نمى رود،  پيش  از  كارى  هم  امضا 
وضع  بزرگ  صنايع  بخصوص  و  صنايع 
توجه  آنجا  به  نميتواند  رژيم  نيست،  چنين 
حال  هر  در  ندهد،  نشان  العمل  عكس  يا  و  نكند 
صنايع  در  راديكال  و  مبارز  كارگران  نيروى  تمركز 
بزرگ و ايجاد آمادگى هاى الزم مى تواند راه مبارزه 

براى افزايش دست مزد ها را هم هموار كند.

بدون  دستمزد  حداقل  تعيين  آيا  آرش: 
كارگرى  مستقل  هاى  تشكل  وجود 

مى تواند معنايى داشته باشد؟

محمود قهرمانى: در شرايط حاضر كميسيونى دولتى 
حداقل دستمزد را تعيين مى كند و معناى عملى هم 
دارد، چرا كه به هر رو اين دستگاه حكومتى است 
كه قيمت دستمزد كارگر را پايين و قيمت اجناس را 
باال مى برد و همين هم در جامعه عمل مى كند، ولى 
اگر منظور اين است كه بدون حضور نماينده واقعى 
كارگران، بدون وجود نمايندگان تشكل هاى واقعى 
كارگران و اساسا  بدون وجود تشكل هاى توده اى 
كارگران است كه چنين رفتار مى كنند، جواب مثبت 
است. اگر تناسب قواى طبقاتى چنان تغيير كند كه 
تشكل هاى توده اى كارگرى با قدرت تشكيل داد، 
آن وقت است كه مجبور مى گردد كه به حرف هاى 

اين تشكل ها گوش دهد،
شويم  جدال  اين  وارد  بايد  چرا  صورت  آن  در 
بر  بايد  را  جدال  كنيم؟  تعيين  دستمزد  حداقل  كه 
همه  كه  است  آنموقع  كشاند.  دستمزد  افزايش  سر 
فاكتور هاى موثر در تعيين قيمت دستمزد واز جمله 
نرخ تورم را دقيق كرده و افزايش دستمزد مان را از 

حلقوم سرمايه داران بيرون مى كشيم.

ميان  كه  بحثى  به  راجع  نظرتان  آرش: 
عده اى از فعاالن كارگرى در باره رابطه 
عليه  مبارزه  و  كارگرى  هاى  اتحاديه 
سرمايه دارى (يا كار مزدى) مطرح است، 

چيست؟    

پيش  سال  چند  نظرى  جدال هاى  قهرمانى:  محمود 
بر سر تشكل هاى كارگرى و موانع آن، همان موقع 
و  كارگرى  راديكال  فعالين  ميان  در  كه  داد  نشان 
و  نظر  اختالفات  سوسياليست ها،  ميان  همچنين 
وجوه تمايز هايى وجود دارد. از آن جمله؛ بعضى 
راست  گرايشات  پايگاه  و  راست  را  سنديكاها 
ارزيابى مى كردند، هر كدام با استدالل هايشان شورا 
ايجاد  مانع  مهمترين  بعضى  يا  مى دادند،  ترجيح  را 
تشكل هاى كارگرى را نه استبداد، بلكه سكتاريسم 
و جريانات چپ تعريف مى كردند، آنموقع اميد آن 
بود كه اين اختالفات در پروسه اى از مباحثات به 

سرانجامى برسد.
در درون كميته هماهنگى جمعى كه بيشتر محسن 
نظرات   بار  هر  مى كرد،  نمايندگيش  حكيمى 
مهمترينش،  كه  كردند  طرح  پيش  از  متفاوت ترى 
سوسيالسم با يك تشكل بود، وبحث هم اين است 
ماركس  از  پس  چپ  احزاب  سابقه  به  باتوجه  كه 

حزب  آن،  وادامه  ها  بلشويك  و  لنين  بخصوص 
و  فكرى  جريان  يك  ادامه   ، شوروى  كمونيست 
شدن  متشكل  مانع  كه  است  تشكيالتى   – سياسى 
طبقه كارگر است، يك تشكل توده اى كافى است 
كه خط اصلى آن ضد سرمايه دارى بودن آن است، 
حزب سياسى طبقه كارگر ضرورى نيست. (نقل به 

معنى).
و  داشته  جمع  اين  با  زيادى  نظرات  اختالف  ما 

داريم:
نمى گوييم،  راست  الزاما  سنديكايى  هر  به  ما    -1
و  گيرى ها  جهت  كه  معينى  مگرسنديكاى 

سياست هايش راست روانه باشد.
كمونيستى  و  طبقاتى  حزب  ضرورت  به  ما   -2
وسيعى  اى  توده  هاى  پايه  بتواند  بايد  كه  معتقديم 

در ميان كارگران بوجود آورد.
مانع  را  داران  سرمايه  حاكميت  ديكتاتورى  ما   -3

اصلى متشكل شدن كارگران مى دانيم.
شدن  متشكل  موانع  از  يكى  را  سكتاريسم  ما   -4

كارگران مى دانيم.
5- لنين را يك انقالبى كمونيست و يكى از رهبران 
اكونوميست  پرداز  نظريه  يك  نه  و  اكتبر  انقالب 

مى شناسيم.
6- از نظر ما بايد درب هر تشكل توده اى كارگرى 
براى ورود و عضو شدن و حتى تشكيل فراكسيون 
سوسياليستى برروى كارگران سوسيالستى كه عضو 
تفتيش  نوع  احزاب سياسى هستند باز باشد. و هر 

عقايد ممنوع است.
...-7

اين  كه  نظراتى  مجموعه  با  كه  مى كرديم  تصور  ما 
كه  تناقضاتى  و  داشتند  هماهنگى  كميته  در  جمع 
آنها  سايت  گزارشات  (طبق  كميته،  براى  عمل  در 
از مجامع عمومى كميته) پيش آمده بود، رفته رفته 
مجادالت از آرامش و كنترل خارج گشته و احتمال 
ها  بحث  كه  بعدا  مى شد.  بيشتر  انشعاب  و  جدايى 
بر سر اساسنامه درگرفت و كار به جدايى كشيد، ما 
اساسا با آن نحوه برخورد به موضوع و تجزيه كردن 
كميته هماهنگى مخالف بوديم و بخصوص موضع 
و زمان حمله به محسن حكيمى را بسيار بى موقع 

و نادرست مى دانستيم.

آرش: رابطه فعاالن چِپ داخل و خارج 
كشور و جنبش كارگرى ايران  را در حال 

حاضر، چگونه ارزيابى مى كنيد؟

هم  بوده،  موثر  بسيار  رابطه  اين  قهرمانى:  محمود 
براى جنبش كارگرى از نظر پيدا شدن امكان بيشتر 
در انعكاس مبارزات طبقه كارگر و هم از نظر جلب 
پشتيبانى در ميان تشكل هاى كارگرى و اتحاديه هاى 
موارد  در  و  سياسى  هاى  شخصيت  المللى،  بين 
زيادى احزاب چپ و پارلمانى اروپا و ديگر كشور 
و  چپ  فعالين  پااليش  در  رابطه  اين  همچنين  ها. 
اينكه ديگر نميتوان براى جنبش كارگرى شانه باال 
فعالين چپ در داخل نيز قضيه  لحاظ  انداخت. از 
همين طور است، جنبش كارگرى با تحركات چند 
ساله اخيرش توجه بسيارى از روشنفكران وفعالين 
نمود،  جلب  خود  به  را  مختلف  جريانات  سياسى 

سياسى  روابطى  موجود  هاى  تشكل  با  بعضا  و 
در  را  آن  عملى  نمونه  اند.  كرده  قرار  بر  انتقادى 
جريان تشكيل كميته دفاع از دستگير شدگان سقز، 
محمود صالحى و محسن حكيمى ديديم كه تعدادى 
از نويسندگان، مترجمين، استاد و روشنفكر انقالبى 
همراه با تعدادى از كارگران با اقدامى شجاعانه آن 

كميته را تشكيل دادند.

آرش: رابطه جنبش كارگرى با جنبش هاى 
ارزيابى  چگونه  را  ديگر  اجتماعى 
مى كنيد؟ و چه پيشنهاداتى براى تقويت 

روابط آنها داريد؟

جنبش  در  كه  تحوالتى  با  قهرمانى:  محمود 
دانشجويى پيش آمد و جريان سوسياليست توانست 
خودش را از جريانات ليبرال و اصالح طلبان جدا 
كند و مستقال دست به مبارزه بزند، راه براى نزديكى 
جريان  در  جاييكه  تا  شد،  باز  همكارى  و  فكرى 
تشكل هاى  و  فعاالن  همكارى  شوراى  تشكيل 
كارگرى، بخشى از دانشجويان سوسياليست هم به 
اين شورا پيوستند كه بعد ها جدا شدند. اكنون هم 
در سطوح سياسى و انتقادى و بعضا همكارى هايى 

مى شود ديد.
نبود  موقع هم الزم  همان  كه  طبعا ما فكر مى كنيم 
و  واحد  تشكلى  وارد  كارگران  با  دانشجو  رفقاى 
مى شد  نمايند،  فعاليت  تشكيالتى  سقف  يك  زير 
بعنوان دو تشكيالت مستقل اما به لحاظ استراتژيك 
همكارى هاى  هم  با  وهمنظر،  افق  هم  سياسى   و 
امكانات  از  و  ببرند  پيش  را  مختلفى  سياسى 

واطالعات يكديگر بهره مند شوند.
از  نيست،  چنين  زنان  جنبش  براى  موضوع  اما 
دست  مى شود  ديده  بيشتر  كه  آنچه  زنان  جنبش 
گرايشات ليبرال اصالح طلب و قانونى باالست. هر 
چند سوسياليست هاى اين جنبش فعالند، اما بخشى 
با  تا  اند  آميخته  كارگرى  جنبش  با  را  خود  آن  از 
جنبش زنان، و بخشى هم با جنبش دانشجويى. در 
نتيجه سهم خود جنبش زنان كاهش يافته است. اين 
ما  نظر  از  دارد.  طبقاتى  سياسى،  متعدد  داليل  طبعا 
نسبت  مرد  چه  و  چه زن  سوسياليست  فعالِين  بايد 
فعال ترى  نقش  و  كنند  سهم  اداى  زنان  جنبش  به 
ما  بخصوص  نمايند.  ايفا  زنان  جنبش  خود  در  را 
فكر مى كنيم در تعرضات توده اى به دستگاه رژيم 
موقع  اين  در  سوسياليست ها  بايد  حاكم  سياسى 
بدست  شرايط  اين  در  كه  بزرگى  قدمهاى  بتوانند 

ميايد به نفع جنبش زنان بر دارند. 

«استقالِل  مقوله ى  از  شما  درک  آرش: 
از  ايران»  كارگرى  تشكل هاى  و  جنبش 
سرمايه دارى  نهادهاى  و  احزاب  دولت، 
كارگرى  جنبش  شما  نظر  به  و  چيست؟ 
ابعاد  چه  در  و  چگونه  و  كجا  تا  ايران 
حمايت هاى  روى  مى تواند  ساختارى  و 

بين المللى حساب كند؟

محمود قهرمانى: ما درک مان  از استقالل 
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از  كارگرى  توده اى  هاى  تشكل 
را  دارى،  سرمايه  نهادهاى  و  دولت  
طبقاتى  تمايز  از  طبقاتى  استقالل  از 
و  كارگر  طبقه  دو  بين  طبقاتى  تعارض  از  و 
مبارزه  در  كارگر  طبقه  گيريم.  مى  سرمايه دار 
براى  زندگى  شرايط  بهبود  براى  اش  روزمره 
افزايش دستمزد، براى، بيمه و در مبارزه عليه 
مبارزه  در  و  و...  امضا  سفيد  هاى  قرارداد 
بيان،  اجتماعى،  آزادى هاى  براى  اش  سياسى 
عليه  كارفرمايان،  عليه  و....  اعتصاب  عقيده. 
مى باشد.  آنان  دولت  عليه  و  سرمايه دارى 
بنابراين معلوم است وقتى كه مى خواهد متحد 
نمايندگان  بگذارد  تواند  نمى  شود  متشكل  و 
آنان و دولت آنان در تشكل او دست داشته و 
سياست ها و نقشه ها و مبارزات طبقه كارگر را 
به آنجا كه سرمايه داران مى خواهند ببرند. در 
مورد حمايت هاى بين المللى از جنبش كارگرى 
ايران، ابعاد وسيعى ندارد، اين حمايت ها اساسا 
معطوف به زندانى و دستگيرشدن  و... فعالين 
كارگرى بوده است اين حمايت سبب مى شود 
كه دست رژيم تا حدودى بسته بماند كه آن 
كه  مى شود  سبب  اما  نيست،  هميشگى  هم 
رژيم نتواند با پنهان كردن، آنها را سر به نيست 
عمومى  افكار  مى تواند  حمايت ها  اين  كند، 
متوجه  ايران  دولت  عليه  را  خارج  كشورهاى 
كند و صداى اعتراض فعالين سياسى چپ و 
كارگرى، احزاب و اتحاديه ها را عليه اقدامات 
سركوبگرانه رژيم سياسى ايران بلند كند. اين 
حمايت ها سبب مى شود كه همبستگى و هم 
ديگر  با  ايران  كارگران  المللى  بين  سرنوشتى 

كارگران دنيا تقويت گردد.
و  كنفرانس ها  در  مى تواند  حمايت ها  اين 
موثر  هم  بين المللى  كارگرى  سمينارهاى 
جهانى  اجالس هاى  در  كه  جايى  تا  باشد 
ديگر رژيم نتواند خودش نماينده قالبى براى 
كارگران انتخاب و به آن مجامع بفرستد. نمونه 
گونه  آن  از  لندن  كنفرانس  يا  تركيه  كنفرانس 
است. همه اينها آن مجموعه  از امكاناتى است 
كه حمايت هاى بين المللى مى تواند به جنبش 

كارگرى ايران بنمايد.

 - معضل بيكارى
 چند هفته پيش، وزير كار و امور اجتماعى رژيم در 
مدعى  ايرنا  اقتصادى  خبرنگاران  از  يكى  با  گفتگو 
دولت  فعاليت  سال  چهار  طى  كار  «وزارت  گرديد: 
نهم فراز و فرودهايى را از سر گذرانده كه مهمترين 
زود  بنگاه هاى  طريق  از  كشور  اشتغال  توسعة  آنها 
تير  گر،  شكنجه  پاسداران  دولت  وزير  است»!   بازده 
كار  وزراى  همچون  سرمايه  حامى  و  زن  خالص 
طبقه  عديده  مصائب  از  آنكه  بى  پيشين  هاى  دولت 
كارگر ايران ذره اى احساس شرمندگى كند، در ادامه 
سخنانش اظهار داشت: «وزارت كار و امور اجتماعى 
در اين مدت به فعاليت هايى از قبيل توسعه فرهنگ 
كارآفرينى، بهبود روابط كار، ارتقاى بهره ورى نيروى 
در  بهره ورى  افزايش  براى  دستمزد  (تدوين  كار 
واحدهاى اقتصادى)، گسترش نظام بهداشت و ايمنى 
شغلى، حمايت هاى اجتماعى از نيروى كار، حمايت 
بسط  دانشگاهيان،  و  دانش آموختگان  اشتغال  از 
فعاالن  از  حمايت  و  اى  حرفه  و  فنى  هاى  آموزش 

بخش خصوصى، پرداخته است». *
غير از مورد آخر (حمايت از فعاالن بخش خصوصى) 
كه دولت هاى سابق نيز در اين مسير حركت مى كردند 
و  حاكميت  كل  اقتصادى  رويكرد  اين  حقيقت  در  و 
بوده،  اخير  دهه  دو  در  خصوصا  آن  هاى  جناح 
و  است  محض  كذب  جناب  اين  هاى  حرف  مابقى 
از  كامال  جامعه  فرودست  توده هاى  و  كارگر  طبقه 
ابتدا  حال  اين  با  دارند.  اطالع  ها  دروغ پردازى  اين 
ببينيم داستان "توسعة فرهنگ كارآفرينى" كه به تقليد 
ميان  به  را  حرفش  كاپيتاليستى  پيشرفته  كشورهاى  از 
سرمايه  جوامع  در  كه  آنجايى  از  چيست.  مى كشند 
(كوچك  نئوليبراليسم  اقتصادى  مدل  پايه  بر  دارى 
شدن رل دولت ها در اقتصاد، كاستن از ميزان سرويس 
به  اكثراً  اشتغال  و  كار  ايجاد  و...)  جامعه  به  دهى 
اشخاص حقيقى و بنگاه هاى خصوصى فعال در زمينه 
كارآفرينى سپرده مى شود كه با دريافت وام هاى كالن 
به سرمايه گذارى هاى سودآور در رشته هاى گوناگون 
مبادرت مى ورزند و در اين بين برخى از متقاضيان 
توسعه  برنامه  كنند،  مى  كار  بازار  جذب  هم  را  كار 
اشتغال به تبعيت از همين سياست اقتصادى پذيرفته 
شده، در دستور وزارت كار و امور اجتماعى گنجانده 
شد كه رهبران و عناصر نزديك به حاكميت، برخى از 
وزارت خانه ها، تعدادى از سرمايه داران و بيش از آنان 
تفاهم نامه  عقد  از  پس  پاسداران  سپاه  سركوبگر  نهاد 
هايى با وزارت كار و امور اجتماعى، زير نام بنگاه هاى 
زود بازده در امر اشتغال بيكاران، جيب هايشان را پر 
از پول كردند. «بنا به گفته وزير كار و امور اجتماعى 
توسط  پرداختى  تسهيالت  و  شده  تأييد  طرح هاى 

بانك ها مبلغى حدود 201 هزار ميليارد ريال در سال 
 51 معدن  و  صنعت  حوزه  به  كه  است  بوده   1387
درصد، كشاورزى 19 درصد  ، خدمات 18,5درصد  
و خود اشتغالى 10درصد  تعلق گرفته است». اما آيا 
اين مؤسسات و شركت هاى بظاهر كار آفرين گامى 
در  بيكارى  نرخ  آوردن  پايين  و  شغل  ايجاد  راه  در 
جامعه برداشته اند؟ آيا واقعًا وام هاى اخذ شده را در 
اين رابطه بكار گرفته اند؟ اگر اينگونه است، پس چرا 

ميليونها نفر بيكار در ايران داريم؟
از  بايد  پاسداران  دولت  وزير  ديگر  ادعاهاى  درباره 
چيست؟!  كار  روابط  بهبود  از  منظورش  پرسيد  وى 
ارتقاى بهره ورى نيروى كار با كدام دستمزد؟! كدام 
گسترش نظام بهداشت و ايمنى شغلى؟! كجا از نيروى 
كار حمايت اجتماعى بعمل آمده؟! چه كسانى به امر 
اشتغال دانش آموختگان پرداخته اند؟! چند درصد از 
به  حرفه اى را  و  فنى  آموزش  هاى  دوره  كه  افرادى 
اين  آيا  اند؟!  شده  كار  بازار  جذب  اند  رسانده  اتمام 
شخص و همه همپالكى هايش مى توانند بطور روشن 
طبق  گويند؟  پاسخ  ها  پرسش  بدين  سند  ارائه  با  و 
در  بايست  مى  اجتماعى  امور  و  كار  وزير  هاى  گفته 
به  نشدن  پرداخت  از  اى  نشانه  سال  چهار  اين  طى 
مراكز  در  كارگر  ميليون ها  ناچيز  هاى  دستمزد  موقع 
محل  دلخراش  حوادث  خدماتى،  و  توليدى  مختلف 
كار، تحميل قرار دادهاى موقت و سفيد امضاء، حاكم 
كردن شركت هاى پيمانكارى بر سرنوشت كارگران، 
محبوس  و  بازداشت  كارگرى،  اعتراضات  سركوب 
ساختن فعالين كارگرى، اجراى احكام قرون وسطايى 
وار  برده  قراردادهاى  فرم  كردن  رايج  كارگران،  عليه 
جوان  ميليون ها  اميدى  نا  و  يأس  بيكارى،  جديد، 
تحصيل كرده و... برجاى نمى ماند. از اينها بگذريم، 
رژيم  رهبران  كل  يا  او  آيا  كه  اينست  ديگر  سئوال 
توجيهى براى سقوط بى سابقه سطح معيشت اكثريت 
جامعه به زير خط فقر، ركود در توليد و تورم باالى 

40 درصد دارند؟           
-  اخراج و خانه نشين كردن كارگران

گمانى وجود ندارد درهمه جاى اين كره خاكى مانند 
كارفرماها اراده كنند  ايران، هرگاه صاحبان سرمايه و 
خواهند  اخراج  نابجا  عذرهاى  اقسام  با  را  كارگران 
سنديكاهاى  و  ها  اتحاديه  كار،  هاى  وزارتخانه  كرد. 
كارگرى شناخته شده در اروپاى غربى، اياالت متحده 
و ساير نقاط دنيا هم در بيشتر موارد توان ممانعت از 
اين تصميمات و اجراى چنين سياست هايى را ندارند. 
رفرميست  و  سنديكاليست  رؤساى  نه  كالم  ديگر  به 
آن نهادهاى زرد پشت اربابان خود را براى كارگران 
قربانى اعم از عضو و غير عضو خالى مى كنند و نه 
و  اعتراضات  به  گوششان  بورژوايى  دول  كار  وزارى 
شكايت هاى كارگران بدهكار است. براى اثبات اين 
واقعيت بيائيد تا اخبار اخراج و نقشه بيكارسازى هاى 
وسيع در اروپا، آمريكا و خاور دور را با همديگر مرور 
كنيم كه جملگى بعد از مواجهه سرمايه دارى جهانى 

با بحران اخير روى داده اند. 1- طرح اخراج 
پست"  "شركت  كارمند  و  كارگر  هزار   30

فرشيد شكرىبيكارى و بيكارسازيها در ايران

www.tvkomala.com

سايت  كو مه له

ايران كمونيست  حزب  سايت 
www.cpiran.org

سايت تلويزيون كو مه له

www.komalah.org

از سايت هاى
 حزب كمونيست ايران

 و كومه له ديدن كنيد!
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در  جويى  صرفه  بهانه  به  متحده  اياالت 
ترين  تازه  در  آمريكا  آمار  اداره  ها!  هزينه 
گزارش خود اعالم كرد 247 هزار فرصت 
حذف  كشور  اين  در  ميالدى  جارى  ماه  در  شغلى 
آمريكا  در  بيكارى  ميزان  الحال  فى  و  است  شده 
معادل نه و چهار دهم درصد مى باشد. 2- "جنرال 
پانصد  و  هزار  هفت  جارى  سال  پايان  تا  موتورز" 
 45 حذف   -3 كرد.  خواهد  اخراج  را  خود  كارگر 
هزار فرصت شغلى در كانادا در ماه آگوست. فعال 
دهم  شش  و  هشت  با  برابر  كانادا  در  بيكارى  نرخ 
درصد است. 3- بر اساس پيش بينى هاى به عمل 
تعداد  ميالدى   2009 سال  پايان  تا  ايتاليا   در  آمده 
افراد بيكار در اين كشور به 2 ميليون و 200 هزار 
استات"  "يورو  آمار  مركز   -4 رسيد.  خواهند  نفر 
اتحاديه  كشور   27 در  بيكار  جوانان  تعداد  نوشت، 
اروپا در طول يكسال به شدت افزايش يافته است. 
بر پايه اين گزارش در سه ماهه اول امسال بيش از 
و  بيكار  سال  تا 24  سنين 15  بين  جوان  ميليون   5
خانه نشين شده اند كه 1 ميليون نفر بيشتر از مدت 
مشابه در سال 2008 مى باشد. 5- كمپانى آمريكايى 
فاصله  در  تنها  همراه  هاى  تلفن  سازنده  "موتورال" 
چند ماه بيش از 7 هزار كارگر را اخراج كرده است. 
در ماههاى پايانى سال 2008 نيز 3 هزار كارگر اين 
كمپانى كار خود را از دست دادند و همچنين در ماه 
به  ديگر  كارگر  هزار  ميالدى 4  جارى  سال  ژانويه 
خيل هم زنجيران بيكار خود ملحق شدند. 6- بنابر 
اعالم مؤسسه اطالعات و آمار ملى فرانسه موسوم 
به "اينسى" در فاصله زمانى 3 ماهه دوم سال 2008 
تا 3 ماهه دوم سال 2009 ميالدى بيش از 400 هزار 
فرصت شغلى در فرانسه حذف شده اند. 7- شركت 
از  نفر   1500 اسكانديناوى  در  "ساس"  هواپيمايى 
كرد.  خواهد  اخراج  را  خود  كارمندان  و  كارگران 
هدف از اين اخراج ها كاسته شدن از هزينه ها اعالم 
شده است. اين شركت در ماه فوريه 2009 حدود 
3 هزار تن از كارگران و كارمندانش را اخراج نمود. 
8- كمپانى بزرگ صنعتى "ايزهاوتو" سازنده خودرو 
در روسيه خبر از اخراج 5 هزار كارگر خود داد. 9- 
كارمند  هزار   7 پى."  پى.  "دبليو.  تبليغاتى  شركت 
از  ديگرى  شمار  است  قرار  و  كرد  اخراج  را  خود 
كارخانه هاى   -10 سازد.  بيكار  را  خود  كاركنان 
از  سونى  كارخانه  و  تويوتا  نيسان،  سازى  اتومبيل 
را  كارگر  هزاران   2008 اقتصادى  بحران  ابتداى 

اخراج كرده اند.* 
آوردن اين نمونه ها بدين دليل بود كه مجيزگويان 
ها،  ليبرال  از  آزاد  جهان  باصطالح  و  غرب 
تا  گرفته  دموكرات ها  سوسيال  و  جمهوريخواهان 
وضعيت  بودن  بهتر  درمورد  غيره  و  طلبان  سلطنت 
اغراق  ها  سرزمين  آن  پرولتارياى  معيشت  و  كار 
مى كنند و حقايق را از چشم كارگران ايران پوشيده 

نگاه مى دارند. 
اكنون به قضيه اخراج و خانه نشين كردن كارگران 
در ايران بازمى گرديم. طبقه كارگر ايران به قدمت 
حيات نظام سرمايه دارى و مستبد جمهورى اسالمى 
با اين مشكل روبرو بوده، همانگونه كارگران ديگر 
آن  با  مختلف  هاى  دوره  در  بيش  و  كم  كشورها 
هاى  اخراج  درگيرند.  همچنان  و  اند  بوده  درگير 

متوالى توسط كارفرمايان در هر دو بخش دولتى و 
خصوصى زندگى ميليون ها كارگر كشور را درعرض 
اين سه دهه نيست و نابود كرده است. روزى نبوده 
كه اخبار ناگوار تعديل نيرو يا بسته شدن مراكز كار 
و بيكار ساختن دسته جمعى كارگران بدون پرداخت 
كمترين حقوق و مزايا به بهانه هاى واهى اى نظير 
فروش نرفتن محصوالت و عدم سود دهى، كمبود 
«دادخواست  باشد.  نرسيده  بگوش  و...  اوليه  مواد 
هايى هم كه در اين رابطه به دوائر كار يا نهادهاى 
شده  تلنبار  هم  روى  بر  اند  گرديده  ارسال  ذيربط 
دعاوى  آن  به  رسيدگى  و  دادرسى  فرآيند  زيرا  اند 
و پرونده ها يا به كندى صورت مى پذيرد يا اصال 

بررسى اى در كار نيست». 
برخالف گفته ها و آراى مزدوران قلم به دست و 
صرفًا  مسئله  يابى  ريشه  در  كه  بورژوا  اقتصاددانان 
زيركانه  و  اند  چسپيده  اين دوره  هاى  اخراج  به 
و  مالى  ريختگى  درهم  به  را  بيكارسازى  معضل 
كنونى  بحران  سازند،  مى  مرتبط  جديد  اقتصادى 
اين  نيست.  كشور  كارگران  اخراج  اصلى  عامل 
جنابان نيك مى دانند اخراج و بيكارسازى و تمامى 
مشقات كارگران همانند بى تشكلى، كاهش خدمات 
محل  حوادث  و  درمانى  هاى  بيمه  لغو  اجتماعى، 
از  كوچك  هاى  كارگاه  كارگران  كردن  خارج  كار، 
شمول اين قانون كار ارتجاعى، كاهش دستمزدها، 
و  گرانى  موقت،  قراردادهاى  به  بخشيدن  رسميت 
حاصل  چيز  هر  از  بيش  ديگر  شمار  بى  دردهاى 
عملكرد سرمايه دارى حاكم در اين سه دهه است. 
نتيجه سياست هاى ضد كارگرى حاكميت و مجرى 
ساختن اصل 44 قانون اساسى (خصوصى سازى) 
است كه دير يا زود اين بحران نيز تبعات ويرانگر و 
مخرب خود را بر معاش و گذران طبقة كارگر ايران 

خواهد گذاشت و آالم آنان خواهد افزود.
- جمعبندى:

نظام سرمايه دارى يگانه مسبب بيكارى در اطراف 
ساير  رديف  در  معضل  اين  دنياست.  اكناف  و 
مشكالتى قرار دارد كه هم در ممالك عقب مانده و 
هم پيشرفته، سايه شومش را بر زندگانى طبقه كارگر 
گسترانيده است. اگرچه نرخ بيكارى در كشورهاى 
توسعه  حال  در  كشورهاى  به  نسبت  يافته  توسعه 
هايى  تفاوت  و  باشد،  مى  تر  شده  كنترل  و  كمتر 
در آمار و ارقام مشاهده و رويت مى شود، با اين 
احوال مادام اين مناسبات توليدى به بقاى خود ادامه 
دهد معضل بيكارى حل ناشدنى است. شكى نيست 
بورژوازى و دولت هاى بورژوايى ريشه كن شدن 
آنرا به صرفه نمى دانند چرا كه وجود ارتش بيكاران 
را  كارگرى  مبارزات  با  مقابله  ميدان  كار  متقاضى 
براى آنان باز مى گذارد. بهمان شكلى كه كارفرمايان 
و  كار،  محيط  در  پرولترها  بين  در  رقابت  ناحيه  از 
ايجاد تفرقه ميان ايشان از كانال تحريك احساسات 
ملى و مذهبى سود مى برند، حفظ بيكارى در جامعه 

ولو با درصدى اندک بنفع آنهاست. 
تهديد به جايگزين كردن متقاضيان كار با كارگران 
اعتصابى و معترض يا دست زدن به اخراج كارگران 
قديمى و سپس استخدام كارگران جديد با مزاياى 
ناچيزتر، فايده وجود بيكارى براى صاحبان صنايع 
بزرگ و كوچك، و مراكز خدماتى است. جناح هاى 

گوناگون طبقات حاكم با علم بدين موضوع است 
كه براى ريشه كن كردن كامل بيكارى كارى انجام 
نداده اند و نمى دهند. اگر شعارى جهت حل مشكل 
بيكارى سر مى دهند يا درصد آنرا تا حدودى پايين 

مى كشند، خير و صالح خود را در آن مى بينند. 
بر  سرمايه دارى  مناسبات  و  روابط  هنگاميكه  از 
پرولتاريا  بشريت حاكم گشته، و نبرد طبقاتى ميان 
بيكارسازى  و  اخراج  گرديده،  آغاز  بورژوازى  و 
كارگران  طلبانه  حق  مبارزات  به  بوده  پاسخى 
از  سود  نرخ  افزايش  براى  بوده  راهى  همچنين  و 
مقاطع  در  توليد.  هزينه هاى  از  كاستن  مجراى 
مختلف وقتى سرمايه دارى با بحران هاى ادوارى اى 
كه على االصول ناشى از بالفعل شدن گرايش نزولى 
نرح سود و نتيجه تناقضات داخلى پروسه انباشت 
و  داران  سرمايه  گرديده،  مواجه  باشد،  مى  سرمايه 
متنوع  هاى  مكانيسم  بكارگيرى  با  هايشان  دولت 
ضرر  به  را  ها  گرفتارى  اين  نيرو  تعديل  قبيل  از 
كارگران و مزد بگيران از خود دور كرده اند. هرچند 
تأمين  نهادهاى  العموم  على  بيكارسازى  و  اخراج 
اجتماعى (Social Security ) دول بورژوايى را 
چند  و  محدود  بصورت  بيكارى  بيمه  پرداخت  به 
ماهه ناگزير خواهد ساخت (متأسفانه سازمان تأمين 
مسئوليتى  نادرى  موارد  در  بجز  ايران  در  اجتماعى 
گيرد)،  نمى  عهده  بر  شده  بيكار  كارگران  قبال  در 
معهذا بورژوازى و دولت هايشان پرداخت حقوق 
شرايط  در  كار  نيروى  حفظ  به  را  اخراج  از  پس 
ركود اقتصادى يا تسليم شدن در برابر خواست هاى 
كارگران ترجيح مى دهند. ضمنًا اينان با اطمينان از 
پشتيبانى دولت ها و دستگاه هاى سركوبشان چندان 
واهمه اى از عواقب كار خود يعنى خيزش كارگران   
اخراج شده به دل راه نمى دهند و مى دانند چنانچه 
اعتراضاتى از سوى اين بخش از كارگران به تنهايى 
صورت گيرد آن خيزش ها باعث توقف خط توليد 
يا  كارگاه  يك  روزانه  هاى  فعاليت  شدن  فلج  و 
درازا  به  آن  زمان  اگر  حتى  شد،  نخواهد  كارخانه 
بكشد، مگر در حالت هايى همچون تصرف محل 
كار يا تشريك مساعى كارگران يك شهر يا سراسر 

كشور با كارگران معترض.
و  اخراج  پايان  بيكارى،  مشكل  محو  بنابراين 
بى  و  ها  مرارت  كامل  رفع  و  ها  بيكارسازى 
جوامع  تمامى  در  فرودست  طبقات  حقوقى هاى 
انسانى منوط به خاتمه يافتن هژمونى طبقات باالدست 
از  سرمايه دارى  استثمارگر  نظام  سپردن  گور  به  و 
كارگرى،  انقالب  اندازى  راه  و  سازماندهى  طريق 
اين  تحقق  قاعدتًا  است.  سوسياليسم  برقرارى  و 
به  كارگران،  طبقاتى  آگاهى  سطح  رشد  به  اهداف 
وسعت يافتن نفوذ فعالين كارگرى چپ و كونيست 
اتحاد  و  همبستگى  به  و  كارگرى،  هاى  جنبش  در 
و  (شاغل  كارگر  طبقه  هاى  بخش  تمامى  مبارزاتى 
بيكار) بستگى دارد كه در ايران بايد كوشش براى 
ايجاد تشكل هاى مستقل و طبقاتى را به اين پيش 

شرط ها افزود. 
                   سوم سپتامبر 2009

منابع:
1 _ خبرگزارى جمهورى اسالمى- ايرنا

2 _ سايت پيام
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  بحران اقتصادى جهانى
 و عكس العمل كارگران

بن برنانكه Ben Bernanke، رئيس بانك مركزى 
آمريكا، در روزهاى 20 و 21 اوت، برابر با 29 و 30 
مرداد، در سمپوزيوم بانكداران و سرمايه داران بزرگ 
به  دالر  تريليون ها  دادن  او  كرد.  سخنرانى  جهانى 
بانكداران و موسسات مالى را عمل درستى دانست 
آمريكا  اقتصاد  كمك ها  اين  سايه ى  در  كرد  ادعا  و 
در حال خروج از ركود است و اقتصاد جهانى قدم 
در راه بهبودى تدريجى، اما  كند گذاشته است. او 
ناچار شد تاييد كند اين بهبود با بيكارى دايما رو به 

ازدياد همراه خواهد بود.
خبرگزاريها در 22 مرداد خبر داده بودند كه اقتصاد 
آلمان و فرانسه در ماههاى ژوئن تا اوت رشد داشته 
اقتصاد  شده اند.  خارج  ركود  از  اعتبار  اين  به  و 
مسكن  امور  در  محسوسى  بهبودهاى  نيز  انگليس 
از خود نشان داده و بانك هاى متضرر به سود دهى 
افتاده اند، اما اين اقتصاد هنوز از ركود خارج نشده 
است. بر طبق گزارش همين خبرگزارى ها ژاپن نيز 
رشد  راه  در  قدم  و  يافته  نجات  بحران  سياهى  از 

گذاشته است.
سيستم سرمايه دارى هر از چندى دچار بحران هاى 
سرمايه هاى  شدن  بلعيدن  با  و  مى شود  ويرانگر 
كوچك از جانب سرمايه هاى بزرگ و به خاک سياه 
خود  براى  نجاتى  راه  كارگر  ميليون  دهها  نشاندن 
در  رسمى  آمارهاى  اساس  بر  مى كند.  پا  و  دست 
در  كارگر  ميليون  نود  و  يكصد   2008 سال  پايان 

بينى  پيش  طبق  بر  بودند.  بيكار  جهان 
سازمان جهانى كار در پايان سال 2009 
ميليون   230 تا   220 بين  بيكاران  تعداد 

نفر خواهند بود. 
بريتانيا  در  رسمى  آمار  آخرين  طبق  بر 
شده  ثبت  بيكار  نفر  ميليون  نيم  و   2
وجود دارند؛ در ماه جوالى آمار بيكاران 
آمريكائى به 14 و نيم ميليون نفر، يعنى 9 

و چهار دهم در صد نيروى كار، رسيد. در ماه آوريل 
عنوان  به  فرانسوى  كارگر  هزار   300 و  ميليون   3
بيكار ثبت شده بودند. در ماه اوت آمار بيكاران در 
آلمان بر طبق آمار رسمى 3 و نيم ميليون محاسبه 
نيستند.  واقعيات  تمام  گوياى  آمارها  اين  اما  شد. 
قوانين  به  بنا  كه  كارگرانى  آمار  طبيعى  طور  به 
بورژوائى كشور غير قانونى محسوب مى شوند در 
اين آمارها ملحوظ نمى شوند. كسانيكه به اداره  بيمه  
بيكاران  ليست  در  نمى كنند  مراجعه  كاريابى ها  و 
وارد نمى شوند. يكى از كارشناسان با در نظر گرفتن 
مجموعه اى واقعيات آمار واقعى بيكاران در آلمان را 
6 ميليون تن برآورد كرده است. همانطور كه برنانكه 
گفته و تمام بررسى هاى اقتصادى آنرا تاييد مى كند، 
خروج اقتصاد سرمايه دارى از بحران كنونى با ازياد 
خانواده هايشان  و  كارگران  رنج  افزايش  و  بيكارى 
اقتصاد  از  بعضى  نظر  طبق  بر  بود.  خواهد  همراه 
دانان اين بحران ساختارى است و خروج از بحران 
در آن به معنى دچار شدن به يك ركود مزمن است 
و همين خود درد و رنج شديدى براى كارگران به 
ارمغان خواهد آورد. اما بحران كنونى فقط به تحميل 

مصائب بيشمار به كارگران بسنده نكرده است. 
دالر  تريليون  دهها  با  سرمايه  سياسى  نمايندگان 

دهندگان  ماليات  پول  از 
كمك  به  آينده  و  كنونى 
سرمايه دارانى  و  بانكدارها 
خود  طرف  از  كه  شتافتند 
دزد  بورژوازى  نمايندگان 
اين  شدند.  خوانده  دغل  و 
پولها گرچه كاپيتاليست هاى 
براى  را  فاسد  و  استثمارگر 
خروج از بحران و يا تخفيف اثرات آن يارى داد، 
اما بر گرده  كارگران كنونى و آينده  كشور به صورت 
تريليون ها  پرداخت  با  دولت ها  درآمد.  گران  بارى 
دالر به استثمارگران فاسد به شدت مقروض شدند 
و تا نسل ها بايد از ماليات دهندگان كنونى و آينده 
پول بگيرند تا قرض ها را پرداخت كنند. آيا مبارزه  
طبقاتى به دولتها امكان خواهد داد تا مداوما به نفع 

سرمايه دارن نسلها از كارگران را قربانى كنند؟
طبقه  كارگر جهانى عليه بحران و مصائب ناشى از آن 
انداخت،  ميليونى راه  راهپيمائى هاى  تظاهرات ها و 
اعتصابات كوتاه و دراز مدت انجام داد، كارخانه ها 
را به اشغال در آورد، سرمايه داران را محبوس كرد  
و بارها و بارها با پليس در افتاد. در اين نبردها كار 
به جائى رسيد كه كارگران در فرانسه مواد منفجره 
كار  شده  ساخته   و  خام  مواد  و  آالت  ماشين  در 
گذاشتند و به اين طريق مطالبات خود را به دست 
با  كارگران  از  بسيارى  مبارزات  اين  طى  آوردند. 
منافع طبقاتى خود آشنا شدند و در مواردى متشكل 
انداختن  خطر  به  براى  مبارزات  اين  اما  گرديدند. 
يك  با  آن  كردن  جايگزين  و  سرمايه دارى  ساختار 

سيستم سوسياليستى بايد راهى طوالنى بپيمايد.

تشديد سركوب معنوى
 در كردستان

استفاده از مذهب و به كارگيرى نيروهاى خرافاتى 
است.  گرفته  شدت  كردستان  در  قم  از  شده  صادر 
ايرنا در 9 شهريور خبر داد كه در سنندج جشنواره  
ذاكرين و مديحه سرايانى برگزار شده كه در رابطه با 
امام هشتم شعر سروده و ترانه خوانده اند. در همين 
روز يادواره ى شهداى كارمند بسيجى با روضه خوانى 
هفتم  روز  در  شد.  برگزار  مهاباد  در  زنى  خود  و 
شهريور زنان بسيجى در خدمت آخوندهاى صادر 
شده از قم دوره  آموزش قرآن را شروع كردند. در 
با  انس  محفل  كردستان  انتظامى  نيروى  شهريور   4
مذهبى  كالس هاى  گسترش  كرد.  برگزار  را  قرآن 
آموزى  دانش  كودكان  مخصوصا  و  كودكان  براى 
فرياد  بوق  در  مداوما  مى شوند  ناميده  بسيجى  كه 
جلسات  و  دوره ها  مراسم ها،  اينگونه  مى گردد. 
سال  سى  در  شده  برنامه ريزى  طور  به  و  پيگيرانه  
گذشته در كردستان برگزار شده و پس از مبارزات 
توده اى اخير وسعت گرفته است. استفاده از مذهب 
در  آن  گسترش  و  كردستان  در  شوئى  مغز  براى 
مرور  خالصه   طور  به  كه  دارد  داليلى  كنونى  دوره  

مى شود.
جزء  كردستان  در  انقالبى  و  كمونيست  نيروهاى 

اسالمى  جمهورى  كه  بودند  نيروهايى  نخستين 
مبارزه  و  كرده  ارزيابى  انقالبى  ضد  و  مرتجع  را  
اين  نتيجه   در  دادند.  سازمان  آنرا  عليه  توده اى 
زحمتكشان،  مبارزاتى  ظرفيت  و  پيشروانه   نقش 
كردستان به صورت اولين دژ مبارزاتى و بستر افكار 
درآمد.  ايران  در  پيشرو  و  سكوالر  سوسياليستى، 
اين مردم همچون پيشاهنگان مبارزه عليه حكومت 
مردم  ساير  الهامبخش  اسالمى  جمهورى  ارتجاعى 
گرديدند.  ايران  در  خواه  حق  و  طلب  برابرى 
جمهورى اسالمى با حمله  نظامى و سپس با اشاعه 
پاسخ  ترقيخواهانه  مبارزه   اين  به  مذهبى  خرافات 
تشديد  با  پيشرو  كارگران  و  كمونيست ها  اما  داد. 
و  ها  مارس   8 و  مه ها  ماه  اول  برگزارى  مبارزات، 
با تقويت افكار برابرى طلبانه و سكوالر در جهت 
خنثى كردن سم پاشى هاى رژيم به مقابله برخاستند. 
اقدامات نيروهاى راديكال و كارگران پيشرو در سى 
سال گذشته بستر اجتماعى نيرومندى در كردستان 
ايجاد كرده است. بر زمينه  اين وضع اسالم سياسى، 
كه در همه  عرصه هاى داخلى و خارجى با رسوائى 
و ناكامى مواجه شده، قادر نگرديده است تا فضاى 
انقالبى كردستان را مطابق نظر خود قواره بندى كند. 
براى  و  كردستان  در  ناكامى هايش  پاى  به  پا  رژيم 
جبران آنها بر تالش خود براى گسترش خرافات در 
كردستان افزوده است.  حاال كه يك مبارزه  توده اى 
آنرا  اركان  و  زدوده  را  رژيم  مشروعيت  ايران  در 

لرزانده توسل به خرافيترين باورهاى مذهبى به طور 
است.  گرفته  قرار  رژيم  كار  دستور  در  گسترده تر 
جمهورى اسالمى در همه  قسمت هاى ايران به پياده 
در  امر  اين  است.  شده  مشغول  خود  نقشه   كردن 
كردستان، به دليل سابقه  تاريخى آن، پيگيرانه تر و در 

ابعادى وسيع تر به پيش برده مى شود. 
با  مى شوند  مغزشوئى  منظما  كه  مردمى  و  كودكان 
درجات  به  كردستان  در  سياسى  فضاى  استشمام 
پيدا  مصونيت  شويى ها  مغز  مقابل  در  زيادى 
مى كنند، اما اين كافى نيست. بايد با كار سياسى و 
روشنگرانه در داخل خانوداه ها، نهادها و تشكل هاى 
مستقل، در عرصه  هنر و كار رسانه اى، در مدارس 
و در كل جامعه زمينه  اجتماعى مبارزه عليه خرافات 
كردن  مصون  جهت  در  امر  اين  كرد.  تقويت  را 
كه  صنفى  آن  دارد.  زيادى  مبرميت  كودكان  بيشتر 
باشند  داشته  ژرفى  تاثير  عرصه  اين  در  مى توانند 
آنها  هستند.  آزاده  و  طلب  برابرى  شريف،  معلمين 
آغشته  فضاى  كه  مى دانند  ديگر  صنف  هر  از  بهتر 
دارد.  كودكان  روى  مخربى  تاثيرات  چه  مذهب  به 
آنها بهتر از ديگران مى توانند با ترويج و به بحث 
ساده ترين  به  گوناگون  علوم  دستاوردهاى  گذاشتن 
و  كنند  رو  را  خرافه پرستان  و  جاهلين  دست  زبان 

زمينه  تاثيرگزارى آنها را تضعيف نمايند.
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بعد از كودتاى انتخاباتى 22 خرداد كه از سوى سپاه 
پاسداران رژيم اسالمى و به پشتيبانى  على خامنه اى 
رئيس كل قواى رژيم اسالمى صورت گرفت يك 
بار ديگر در ميان چندين نامزد انتخاباتى هم از جناح 
اصالح طلب رژيم و هم از جناح اصول گرا، با تقلب 
و فريب و رياكارى در روز روشن در يك كودتاى 
رياست  پست  ديگر  بار  يك  نژاد  احمدى  عيان 

جمهورى  رژيم اسالمى را از آن خود كرد.  
كودتاى سپاه پاسداران و تقلب عيان جناح اصول گرا 
جناح  سران  ميان  در  را  بيزارى  و  خشم  از  موجى 
اصالح طلب رژيم و شخصيت هاى پايه بلند رژيم 
به وجود آورد، كه هر كدام بنابه منافع خود و سهيم 
بودنشان در راس قدرت، زنگ خطر اين كودتا را به 
صدا در آوردند و  هر كدام اين عملكرد خامنه اى و 
كودتاى سپاه پاسداران را به دور از اصول و چهار 
چوب  قانون اساسى رژيم اسالمى دانسته و آن را 
دانستند.  مى  رژيم  سيستم  كل  براى  خطرى  زنگ 
قلمداد  زمان  امام  را  خود  كه  موسوى  حسين  مير 
به  و  بود  كرده  بلند  را  اصالحات  شعار  و  كرد  مى 
سهم خود در  فكر نجات رژيم از خيزش توده اى 
مردم به جان آمده بود، فارغ از اينكه چندين سال 
قبل اين شعار را سيد خندانشان خاتمى بلند كرده 
بود و بجز توهم و فريب كارى در ميان توده هاى 
مردم هيچ چيز ديگرى را براى توده هاى مردم به 
ارمغان نياورده بودند. اين شعار ديگر ماهيت فريب 
كارانه خود را در ميان توده هاى مردم از دست داده 
و مردم با هوشيارى و آگاهى هر چه زيادتر ماهيت 
به  را  رژيم  جناح  دو  هر  ارتجاعى  و  انسانى  ضد 
خوبى درک كرده و هيچ گونه توهمى به آن ندارند. 
و  نفرت  به  بنا  مردم  هاى  توده  از  بخشى  چند  هر 
بيزارى كه  از رژيم اسالمى داشتند و  خواهان تغيير 
و  راديكال  آلترناتيوى  يك  نبودن  دليل  به  و  بودند 
راه  موسوى  سبز  اصطالح  به  موج  دنبال  به  پيشرو 
افتادند اما ديرى نپاييد كه تعدادى از اين بخش هم 
فريب  و  برداران  كاله  اين  واقعى  و  اصلى  ماهيت 
تشخيص  خوبى  به  را  طلب  اصالح  جناح  كاران 
داده و صف اعتراضى خود را از اين موج سبز جدا 

كردند.
موجى  پاسداران  سپاه  كودتاى  ديگر   سوى  از 
اكثر  در  را  اى  توده  هاى  خيزش  و  اعتراضات  از 
حركت  يك  در  و  آورد  وجود  به  ايران  شهر هاى 
كم سابقه اى در طول حاكميت رژيم اسالمى مردم 
مرگ  شعار  و  ريختند  ها  خيابان  به  آمده  جان  به 
بر استبداد، مرگ بر خامنه اى، زندانى سياسى آزاد 
بايد گردد را سر دادند و خواستار پايان دادن به كل 
سيستم رژيم ضد انسانى اسالمى شدند كه همچنان 
بعد از سركوب و قتل و عام مردم تظاهر كننده از 
سوى نيروهاى اطالعاتى و بسيج اين اعتراضات به 
شيوه هاى مختلف و پراكنده در شهر هاى مختلف 

ايران ادامه دارد.
در اين تظاهرات ها و اعتراض ها تعدادى بسيارى از 

مردم به جان آمده جان خود را از دست داده و 
تعداى زيادى روانه زندانهاى مخوف رژيم شدند و 
زير سخت ترين شكنجه هاى جالدان رژيم اسالمى 
قرار گرفتند و تعداى نيز همچنان بى سرنوشت در 

زندانها رژيم به سر مى برند.
كم  اى  شيوه  به  جوان  تا  پير  از  اعتراضات  اين  در 
نظير شركت كرده و خشم و نفرت خود را در برابر 
كه  داشتند  ابراز  مرتجع  و  انسانى  ضد  رژيم  اين 
نمونة بارز آنرا مى توان شركت فعال زنان در اين 
تظاهرات ها دانست، كه زنان دوش به دوش مردان 
با جسارت و فداكارى هاى زياد در خيابانها با پرتاب 
خواهان  و  مى دادند  سر  حكومتى  ضد  شعار  سنگ 
پايان دادن به كل اين سيستم شدند. اما در اين ميان 
و در جريان اعتراضات اخير جاى طيف راديكال و 
چپ  جنبش  جمله  از  اجتماعى  هاى  جنبش  چپ 
دانشجويى بسيار ضعيف و حركت قابل توجهى از 

سوى اين جنبش را مشاهده نكرديم.
مبارزاتى  سابقه  طول  در  دانشجويى  چپ  جنبش 
خود بر عليه دو حكومت پهلوى و اسالمى يكى از 
پيشرو ترين و راديكال ترين جنبش هاى اجتماعى 
در ايران بوده است و به نوبه خود تاثير بسزايى بر 
روى ديگر جنبش هاى اجتماعى داشته و در طول 
دوران حاكميت رژيم اسالمى از جمله جنبش هايى 
بوده كه در مقاطع مختلف موضع راديكال و پيشروى 
را اتخاذ كرده و ديگر جنبش هاى اجتماعى از جمله 
شعارهاى  تاثير  تحت  را  زنان  و  كارگرى  جنبش 

راديكال خود قرار داده است.
جنبش چپ دانشحويى ايران در صحنه نبرد با رژيم 
شك  بدون  كه  كرده  كسب  مهمى  تجارب  اسالمى 
عميق تر  و  تر  جانبه  همه  نبردهاى  مايه  دست  بايد 
آتى آن بشود. هنوز يادآورى صحنه هاى مبارزاتى 
دانشجويان و مردم با مزدوران رژيم، در هيجده تير 
هيجان  و  شور  همگان  به   ،1382 خرداد  و   1378
مى بخشد. در هر دو خيزش، دانشجويان با پايدارى 
و جسارت خود شور و هيجان مبارزاتى خود را به 
نقش  تنها  نه  دانشجويى  جنبش  دادند.  نشان  رژيم 
بسزايى در به شكست كشاندن عوامفريبى هاى دار و 
دسته هاى دو خردادى ايفاء كرد، بلكه خود را نيز از 
اسارت در چارچوبه هاى سياسى رسمى و قانونى 
جنبش  اين  كنترل  و  مهار  براى  ها  خردادى  دو  كه 
به آن تحميل كرده بودند، رها كرد. دوم خردادى ها 
كه با تمام قوا (با استفاده از قدرت دولتى، تشكالت 
وحدت،  تحكيم  دفتر  مانند  حكومت  به  وابسته 
انجمن اسالمى ها و مطبوعات رسمى) سعى داشتند 
به  را  خود  ارتجاعى  و  مردمى  ضد  هاى  سياست 
كانال هاى  در  آنرا  و  كنند  حقنه  دانشجويى  جنبش 
بى آزار و بى خاصيت نگه دارند، با شكست روبرو 

شدند. 
سيستم  كه  شرايطى  در  و  دوره  اين  در  اما 
هاى  جناح  داخل  در  چه  اسالمى  سرمايه دارى 
خود و چه در خارج در فضايى كامال بحرانى بسر 

مى برد و توده هاى مردم از هر طيفى به خيابان ها 
دادند  مى  سر  را  خود  هاى  شعار  و  بودند  ريخته 
مى بايست جنبش چپ دانشجويى رهبرى كننده و 
سازمان دهنده اين اعتراضات توده اى را در دست 
و  راديكال  شعارهاى  ديگر  بار  يك  و  گرفت  مى 
سوسياليستى خود را در ميان توده هاى مردم بلند 
مى كرد و توده هاى مردم را دنبال خود و شعارهاى 
راديكال خود بسيج مى كرد و اين اعتراضات را روز 

به روز راديكال تر و انقالبى تر مى كرد.
 13 از  بعد  دانشجويى  چپ  جنبش  متاسفانه  اما 
آذر و ضرباتى كه بر بدنه آن وارد شد و از سوى 
نيروهاى امنيتى رژيم شناسايى و روانه زندان شدند 
اروپايى  كشورهاى  روانه  رهبرانش  از  تعدادى  و 
شدند و پشت پرده هاى اين ضربات بر بدنه جنبش 
جنبش  كه  ديديم  گرديد،  معلوم  دانشجويى  چپ 
آن  و  گشته  تبديل  تشكل  چند  به  دانشجويى  چپ 
انسجام و اتحاد عملى كه از سال 1380 به اين سو 
را داشت كم كم از دست داده و اين جنبش در حال 
چند  به  جنبش  اين  فعاليت  و  برد  مى  بسر  ركود 
وبالگ و سايت خالصه شده است كه اين به نوبه 
خود ضرر هاى جدى را بر پيكر اين جنبش و ديگر 
جنبش هاى اجتماعى كه جنبش دانشجويى متحد و 

پشتيبان آن جنبش ها بود، وارد مى كند.
رژيم  كه  فعلى  شرايط  در  دانشجويى  چپ  جنبش 
اسالمى چه در داخل جناح هاى خود و چه از سوى 
مردم در مقابل با يك خطر جدى روبه رو است، بايد 
صفوف خود را يك بار ديگر با هر گرايشاتى كه در 
درون آن وجود دارد منسجم كرده و در همكارى با 
جنبش هاى اجتماعى تاثيرات بسزايى را بر وضعيت 
سياسى كنونى بگذارد. وجود گرايشات مختلف در 
موجود  گرايشات  انعكاس  دانشجويى  چپ  جنبش 
باعث   نبايد  مهم  اين  و  است،  اجتماعى  سطح  در 
راهبردهاى  حول  عمل  اتحاد  و  پيوند  در  ترديد 
جنبش  مبارزات  پيشروى  جهت  سوسياليستى 
طبقاتى  و  عمومى  منافع  شود.  دانشجويى  چپ 
مشترک  فعاليت  كلى  هدف  تواند  مى  كارگر  طبقه 
جنبش چپ دانشجويى باشد. فعالين اين جنبش مى 
توده  اعتراضات  دهندگان  سازمان  و  رهبران  توانند 
اى مردم باشند و به نحو احسن و با درک شرايط 
تاكتيك هاى كمونيستى و راديكالى را اتخاذ كنند و 
ديگر جنبش هاى اجتماعى را نيز دنبال خود بسيج 

كند.
اين  در  راديكال  و  سوسياليستى  گرايش  حضور 
اعتراضات مى توانست اهرم فشار بيشترى به روى 
كل سيستم سرمايه دارى اسالمى باشد و مى توانست 
نيروى توده اى زيادترى را دنبال خود و شعارهايش 
رژيم  سيستم  كل  به  زدن  ضربه  براى  و  كند  بسيج 
متحد  و  تر  منسجم  را  اعتراضات  صفوف  اسالمى 

رهبرى  يك  نبودن  از  اينكه  تا  كنند،  تر 
مردم  از  تعدادى  سوسياليستى  و  راديكال 

      جاى خالى تاثيرات جنبش چپ 
دانشجويى در اعتراضات اخير مردمى

سيروان پرتونورى
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به موج سبز بپيوندند و شعار اهللا اكبر را به 
جاى مرگ بر جمهورى اسالمى سر دهند. 
به  روز  هستيم   شاهد  خوشبختانه  هرچند 
كل  شعارهايش  و  تر  راديكال  اعتراضات  اين  روز 

نظام اسالمى را در بر مى گيرد.   
يك  بمثابه  دانشجويى  سوسياليست  و  چپ  جنبش 
ساير  منافع  و  ها  خواسته  بايد  آگاه  سياسى  جنبش 
جنبش ها ى اجتماعى را تبليغ كند و به حمايت از 
يك  اين  برخيزد.  آنها  عمومى  مطالبات  و  خواست 
تعهد اخالقى و از سر دلسوزى براى اقشار جامعه 
واحد  دستگاه  يك  كه  اينست  مسئله  بلكه  نيست، 
ستم و سركوب در برابر اكثريت جامعه قرار گرفته 
و منافع عمومى اكثريت آن را لگد مال مى كند. همان 
دستى كه آزادى انديشه را خفه مى كند، شيره جان 
كارگران و زحمتكشان  را مى مكد، زنان را تحت 
سرنوشت  تعيين  حق  دهد،  مى  قرار  مضاعف  ستم 
خود  رهايى  كند،  مى  سلب  ستمديده  ملل  از  را 
دانشجويان و كسب خواست و مطالبات دانشجويان 
در گرو رهايى طبقه كارگر و اكثريت جامعه خواهد 
جنبش هاى  ساير  با   دانشجويى  جنبش  پيوند  بود. 
راديكال اجتماعى حول مبارزه طبقاتى طبقه كارگر 
است  پايه  اين  بر  است.  استوار  عينى  زمينه  اين  بر 
مسائل  قبال  در  را  خود  بايد  دانشجويى  جنبش  كه 
عمومى جامعه مسئول بداند. اگر جنبش دانشجويى 
سوسياليستى  و  روشن  استراتژى  و  سياست  داراى 
ستمديده  هاى  توده  و  كارگران  با  پيوند  كه  نباشد، 
جامعه را به پيش گذارد و از خواسته هاى اساسى 
آنها پشتيبانى كند و مبارزاتشان را ارج گذارد، اين 
جنبش  اين  و  خود  بين  توانند  مى  چگونه  ها  توده 
اعترضات  همين  مثال،  بطور  كنند؟  برقرار  ارتباط 
و  افتاد  راه  به  ايران  هاى  شهر  اكثر  در  كه  مردمى 
موج عظيمى از نفرت و بيزارى مردم را نشان داد  
خواهيم  مبارزاتى  چنين  شاهد  هم  باز  شك  بى  كه 
انقالبى  دانشجويى  جنبش  يك  وظيفه  اين  بود. 
مبارزاتى  چنين  از  پشتيبانى  به  كه  است  پيشتاز  و 
برخاسته و در شعارهاى خود نقش طبقه كارگر و 
از  رهايى  به  نيازش  و  اجتماعى  جنبش هاى  ديگر 
ستم و استثمار را منعكس سازد. رژيم سرمايه دارى 
جنبش  پيونديابى  اهميت  به  مرتجعين  و  اسالمى 
به  جامعه  محروم  توده هاى  جنبش  با  دانشجويى 
دريافته  تجربه  به  و  دانند  مى  آنها  آگاهند.  خوبى 
آماده  باروت  انبار  چه  هم  با  دو  اين  اتصال  كه  اند 
دارى  سرمايه  نظام  كل  سوزاندن  براى  را  اشتعالى 

مهيا مى سازد. 
جنبش دانشجويى براى اينكه واقعا نقش يك جنبش 
پيشتاز و انقالبى ايفا كند و در جنبش هاى اجتماعى 
و  سمت  بايد  كند،  بازى  قدرتمندى  و  موثر  نقش 
اصول   يك  اين  باشد.  داشته  روشنى  طبقاتى  سوى 
ميان  به  مبارز  و  آگاه  دانشجويان  كه  بوده  اساسى 
در  آنان  با  بروند،  زحمتكش  و  كارگر  هاى  توده 
ارتقاء  خدمت  در  را  خود  توان  و  دانش  و  آميزند 
آگاهى و مبارزه آنان قرار دهند؛ و از طرف ديگر، در 
جريان مبارزه و زندگى و كار با توده ها، از تالش و 
مبارزه و تجربه غنى آنان آموخته و بدين ترتيب به 

مبارزينى آگاه تبديل شوند. 
اين جنبش در پروسه مبارزاتى خود پيشروانى را در 

مى آورد  صحنه  به  و  دهد  مى  پرورش  مبارزه  بطن 
تشكل  جذب  نفس  تازه  و  فعال  نيروى  بعنوان  كه 
هاى طبقاتى مختلف مى شوند. نگاهى به تاريخچه 
در  سياسى  هاى  گروه  و  احزاب  اوليه  تركيب  و 
ايران و ساير نقاط جهان نشان مى دهد كه بسيارى 
چپ  جنبش  محصول  آنها  فعاالن  و  رهبران  از 
تالطمات  كه  دوران هايى  در  بوده اند.  دانشجويى 
گيرد،  مى  فرا  را  جامعه  انقالبى  بحران  و  اجتماعى 
توده  از  توجهى  قابل  بخش  بلكه  پيشروان  فقط  نه 
هاى دانشجو به تشكيالت هاى مختلف مى پيوندند 
و فعال سياسى اين يا آن طبقه اجتماعى مى شوند. 
و   1357 انقالب  دوران  در  كه  است  روندى  اين 
عضو  دانشجويان  اكثر  بوديم.  شاهدش  آن  متعاقب 
يا هوادار اين يا آن حزب و سازمان بودند. در آن 
دوران، سطح وظايف و ميزان تاثير گذارى جنبش 
كيفى  شكل  به  نيز  جامعه  تحوالت  بر  دانشجويى 
وادار  را  اسالمى  جمهورى  آنچه  بود.  يافته  ارتقاء 
كرد تا در بهار 1359 به دانشگاه هاى سراسر كشور، 
مسلحانه حمله كند و به كشتار دانشجويان بپردازد، 
از  دفاع  در  دانشجويى  جنبش  كه  بود  مهمى  نقش 
تازه  ارتجاع  به  زدن  ضربه  و  انقالب  دستاوردهاى 
به قدرت رسيده ايفا مى كرد. هراس هيئت حاكمه 
گواه  سركوب،  طرح  پيشبرد  و  دانشگاه  از  اسالمى 
آن بود كه جنبش چپ دانشجويى وظايف خود را 
بدرستى درک كرده و به آن عمل مى كند. جنبش 
دانشجويى از مبارزات و خواسته هاى طبقه كارگر و 
زحمتكشان ، بيكاران و حاشيه نشينان، ملل ستمديده 
و زنان دفاع مى كرد. جنبش دانشجويى با تمام قوا 
به افشاى جنايات رژيم اسالمى در كردستان، تركمن 
صحرا،  خوزستان و... برخاسته و نشان مى داد كه 
طبقات  منافع  از  اسالمى  جمهورى  رژيم  چگونه 
سرمايه دار دفاع مى كند. فعالين جنبش دانشجويى 
انقالبى  نبردهاى  به  و  شدند  مى  مناطق  اين  راهى 
توده هاى مردم مى پيوستند، چادرهاى كمك رسانى 
به جنبش انقالبى كردستان در دانشگاه ها برپا بود و 
مردم آزاده و آگاه به آنها مراجعه مى كردند. دانشگاه 
مركز گردهمايى زنان مبارز بود؛ مراسم روز جهانى 
زن (هشت مارس) در دانشگاه ها برگزار مى شد. 
دانشگاه ها مركز بحث هاى سياسى در مورد مسائل 
مهم جامعه بود. كارگران از كارخانه هاى اطراف به 
اين گردهمايى ها مى پيوستند. دانشگاه مركز تبليغ 
حتى  بود.  انقالبى  و  كمونيستى  ادبيات  ترويج  و 
امروز سران رژيم اسالمى و تشكل هاى دانشجويى 
ياد  دوره  آن  از  نگرانى  و  وحشت  با  رژيم  وابسته 
مى كنند. رژيم اسالمى، دانشگاه را يك "منطقه آزاد 
شده" و پشت جبهه انقالبى مى ديد كه درست در 
بزرگ،  شهرهاى  در  اسالمى  ارتجاع  قدرت  مراكز 
خار چشمش شده است. به همين خاطر، به دانشگاه 
به  را  دانشجو  پسر  و  دختر  هزاران  و  كردند  حمله 
خاک و خون كشيدند يا به زندانها افكندند؛ دست 
به تصفيه گسترده دانشجويان و استادان كمونيست 
و انقالبى و ترقيخواه زدند؛ و چند سال دانشگاه ها 

را به تعطيل كشاندند. 
مسئله  با  عاجل  بطور  دانشجويي  جنبش  كه  حال 
چگونگي ادامه راه و تعيين سياست و روش و جهت 
است  ضرورى  هميشه  از  بيش  روبروست،  گيرى 

بگذاريم.  جلو  را  روشنى  و  صحيح  معيارهاى  كه 
اگر قرار است اين جنبش بار ديگر نقش و رسالت 
تجارب  از  بايد  گيرد،  بدوش  را  خويش  تاريخى 
گذشته جنبش دانشجويى بياموزد و دستاوردهايش 
را بشناسد و بكار گيرد. معيارهاى "نوينى" كه امروز 
همان  بگيرد،  دست  در  بايد  دانشجويى  جنبش 
معيارهايى است كه در دوران شكوفايى اين جنبش 

در دوران انقالب 57 و ماقبل ان مسلط شده بود.
از  ديگرى  فاز  وارد  امروز  دانشجويى  چپ  جنبش 
كه  است  شده  موجود  نظم  عيله  بر  خود  مبارزات 
بايد وقايع و رويدادهاى سال هاى گذشته و پراتيك 
گرايشات غير سوسياليستى تجربه اى براى مبارزات 
مطالباتش  و  خواست  به  رسيدن  براى  خود  آتى 
باشد، از سوى ديگر با بازنگرى همه جانبه در آن 
نقطه  تواند  مى  واقعى  و  زمينى  رويكردى  ايجاد  و 
جنبش  سوسياليستى  گرايش  مبارزات  در  عطفى 

چپ دانشجويى باشد.
جنبش چپ دانشجويى به مانند ساير جنبش هاى 
سرمايه  نظام  گسترده  سركوب  عليرغم  اجتماعى 
دارى جمهورى اسالمى بايد به پيشروى خود ادامه 
و  وعلنى  كارمخفى  تلفيق  فضايى،  درچنين  دهد. 
پيوند خوردن هر چه بيشتر با جنبش هاى اجتماعى 
در بيرون از دانشگاه اين پيشروى را بيشتر تضمين 
مى نمايد و ادامه كارى اين فعالين سوسياليست  را 

ممكن تر مى سازد.

سردبير: هلمت احمديان
اگر مايليد جهان امروز را از طريق 

پست الكتريكى دريافت داريد، آدرس 
خود را براى ما ارسال كنيد.

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا براى اين 
نشريه ارسال شده باشد را چاپ مى كند.

*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر ماخذ 
آزاد است.

با  جهان   امروز   مسئوليت  مطالب   *
نويسندگان آن است و تنها مطالبى كه با نام 
جهان امروز امضا شده باشد، موضع رسمى 

نشريه است.
*  جهان امروز در ويرايش و كوتاه كردن 
از  قبل  امر  اين  است.  آزاد  رسيده  مطالب 

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
"ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب    *
سقف  حداكثر  و  مى شود  تايپ  فارسى"  
 13 سايز  با  آ4  صفحه  سه  ارسالى  مطالب 

است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

نشريه سياسى
حزب كمونيست ايران

جهان امروز
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    سالروز تشكيل حزب كمونيست ايران
«بخش هايى از گفتارى  به اين مناسبت 
                از راديو صداى حزب كمونيست ايران»

يازدهم شهريور سالروز تشكيل حزب كمونيست ايران بود. 
26 سال پيش در چنين روزى، حزب كمونيست ايران، در يك كنگرۀ 
نمود.  اعالم  را  خود  موجوديت  رسما  و  شد  گذارى  بنيان  مُوسس 
حيات  در  مهم  رويدادهاى  از  يكى  ايران  كمونيست  حزب  تشكيل 
سياسى جنبش چپ و كمونيستى ايران محسوب مى شود و پاسخى 

شايسته به يك ضرورت سياسى و مبارزاتى بود.
حزب كمونيست ايران در شرايطى تشكيل شد كه انقالب ايران در 
خود  هاى  نفس  آخرين  اسالمى  انقالب  ضد  حكومت  ضربات  زير 
را مى كشيد. اما ما و همه مردمى كه نمى خواستند كابوس دوام اين 
رژيم را باور كنند هر روز منتظر سقوطش بوديم. انقالب ايران داشت 
از توش وتوان مى افتاد ولى در آن مقطع نه براى ما ونه براى هيچ 
خواست  نمى  كسى  نبود.  ملموس  واقعيتى  چنين  اپوزيسيون  نيروى 

اين كابوس را باور كند كه انقالبى با آن وسعت و عظمت اين چنين بوسيله يك 
جريان ارتجاعى مهار وسركوب شود.

نيروهاى چپ و راديكال ايران بشدت دچار تشتت فكرى و سرگردانى شده 
تفكر  محور  كه  گرائى  خلق  بر  سختى  ضربه  ايران  انقالب  سرنوشت  بودند. 
وعمل اين چپ بود وارد ساخته بود. دستگيرهاى گسترده، اعدام هاى وسيع، 
بود،  كرده  منحل  عمال  را  چپ  سازمان هاى  از  بخشى  وحشيانه،  شكنجه هاى 
سركوب شده  صفوف كل چپ را به هم ريخته و دچار دستپاچگى ناشى از 
بود. در چنين شرايطى تشكيل حزب كمونيست ايران بوسيله بخشى از نيروهاى 
وضعيت  اين  به  توان_  درحد   وموثر_  انقالبى  پاسخى  ايران  چپ  راديكال 
نابسامان بود. در حاليكه حكومت اسالمى همه جا  زبونانه انحالل سازمان هاى 
سياسى را تبليغ  مى كرد، يك حزب سياسى جديد، پرشور، با روحيه واميدوار 
درحال تشكيل شدن بود. اين واقعيت به همة ما انرژى مى داد  و ما را به وجد 

مى آورد.
تشكيل حزب در آن شرايط پاسخ ممكن به يك نياز حياتى بود كه تاخير بيش 
از اين در جوابگويى به آن، جريان ما وشايد كل كمونيسم ايران را زير فشارهاى 
و  سياسى  سازى  باز  و  داد  مى  قرار  نامساعدترى  بسيار  موقعيت  در  دشمن 
حزب  يك  خصوصيات  درست،  به  ما  ساخت.  مى  دشوارتر  آنرا  تشكيالتى 

ايده ال را به عنوان پيش شرط هاى تشكيل حزب به مانعى براى متشكل شدن 
بخشى از كمونيست هاى ايران تبديل نكرديم و گفتيم بوسيله حزب و بطور 
پايه  بودن  ضعيف  جمله  از  و  كمبودها  رفع  سراغ  به  توانيم  مى  بهتر  متشكل 

كارگرى آن برويم.
پس از تشكيل حزب نيز تشديد حمالت ارتجاع و ضربات پى در پى پليسى 
در سراسر ايران وعقب نشينى هاى پى درپى جنبش 
كردستان به مانع بزرگى بر سر راه پيشرفت نقشه هاى 
تشكيالتى ما در سراسر ايران ودر كردستان نيز تبديل 
بروز  روز  حزب  سراسرى  كار  براى  شرايط  شد. 
دشوارتر مى شد. با وجود اين بحث برسر چگونگى 
عبور از اين موقعيت و پيوند خوردن با جنبش هاى 
همه  قدمت  به  بحثى  ايران  در  وكارگرى  اجتماعى 
حيات حزب است. از همان فرداى تشكيل حزب اين 
حزب  موقع  آن  رهبرى  مشغله  عمده ترين  به  مسئله 
تبديل شد وتالش هاى صميمانه اى هم در اين زمينه 

آغاز شد.
جنبش  تاريخ  از   1365 سال  در  حزب  دوم  كنگرۀ 
جداگانه  تاريخ  دو  عنوان  به  چپ  وجنبش  كارگرى 
بحث به ميان آورد و از ضرورت درهم آميختن اين 
آن  در  ادبياتى  و  كرد  صحبت  يكديگر  با  جنبش  دو 
زمان در نشريات حزب منتشر مى شد اگر چه نتوانست به پر كردن شكاف اين 
دو جنبش كمك كند اما بر كل فرهنگ سياسى چپ راديكال ايران تاثير گذاشت 

و آنرا ارتقا داد.
جريان  هر  از  بيش  ايران  كمونيست  حزب  كه  است  اين  انكارناپذير  واقعيت 
ديگرى به كمونيزم ايران خدمت كرده است. در تاريخ حيات سياسى اين حزب 
كم و زيادى آن به كنار، اما چيزى جز خدمت به آرمانهاى انسانى و سوسياليستى 
ثبت نخواهد شد وامروز نيز از كف دادن اين پرچم واين ابزار چيزى جز گام 

برداشتن به عقب نيست.
اكنون 26 سال از آن موقع مى گذرد، شرايطى كه در آن حزب كمونيست ايران 
ايجاد شد بسيار عوض شده است. طى اين سالها، چه در سطح جهان و چه در 
سطح ايران تغييرات زيادى اتفاق افتاده است اين شرايط كار جديد امروز ما 
را در وضعيت كامال متفاوتى نسبت به سال هاى اول فعاليت حزب كمونيست 

قرار داده است.
گرامى ياد  سالروز تشكيل حزب كمونيست ايران

زنده باد آزادى برابرى حكومت كارگرى
زنده باد سوساليسم
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