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 1388شماره دو، سال اول      خرداد 

 گاهنامه سياسي تبلغاتي كارگران كمونيست

 ؟»بسوي انقالب«چرا 
را منتشر می کنيم که برخی از خوانندگان و فعا�ن سياسی “  بسوی انق�ب”زمانی دومين شماره 

زمانيکه چندین نشریه از این نوع ھم اکنون منتشر می شوند ھدف و انگيزه ما از انتشار :  ميپرسند
در .  منتشر می شوند“  بسوی انق�ب”آن چه می باشد؟ او�ً ما معتقد نيستيم که نشریاتی از قبيل 

حقيقت به علت خالی بودن جای چنين نشریه ای در محافل کارگری و انق�بيون کمونيست تصميم به 
محتوای تمامی نشریاتی که تا کنون از طرف کميته ھای فعا�ن کارگری منتشر .  انتشار آن گرفتيم

می شدند، بدون استثنا، سطح جنبش کارگری را در مبارزات محدود به واحدھای صنفی و خواسته 
ھای شغلی ارزیابی می کنند و ھدف خود را ارتقا این مبارزات به تشکيل تشک�ت و سازمان ھای 

به ھمين علت است که صفحه ھای خود را تنھا با اخبار این .  مستقل و آزاد کارگری قرار داده اند
، ضمن “بسوی انق�ب”اما، ھيئت تحریریه .  مبارزات و مقا�تِ مداح مبارزات خودبخودی پر می کنند

ھم عقيده بودن در سطح کنونی جنبش کارگری، ھدف خود را ارتقا این مبارزات به مبارزه یک طبقه 
انق�بی عليه حکومت و نظام سرمایه داری تعيين کرده و بر ھمين پایه به تبليغ و ترویج خط مشی 

ما نيز معتقدیم که در حال حاضر، اتحاد کارگران . کمونيستی، و برنامه انق�بی پرولتاریا پرداخته است
اما برداشت ما از مبارزات .  حول محور خواسته ھای صنفی واحد ھای اشتغالشان شکل می گيرد

از نظر ما .  طبقاتی پرولتاریا، سراسری شدن چنين مطالبات و مبارزاتی در این محدوده نيست
ھنگامی مبارزه کارگران به مبارزه یک طبقه ارتقا می یابد که کارگران، ع�وه بر سازماندھی صنفی 
منطقه ای و سراسری، به تشک�ت سياسیِ آگاه به نقش و موقعيت تاریخی طبقه کارگر دست 

البته، چنين تشک�تی نمی تواند مانند سازمان ھای صنفی، توده ای باشد، و در بر گيرنده ی . یابند
کليه ی کارگران بدون در نظر گرفتن باورھا و اھداف سياسی شان باشد و تنھا سازمانده پيشروترین 
قشر کارگران و انق�بيون کمونيست، در ھسته ھای اجرایی و مطالعاتی و کميته ھای منطقه ای و 

به نظر ما تنھا با ایجاد چنين تشک�تی مبارزه کارگران به سطح یک . نھایتاً حزب سراسری خواھد بود
اگر ھم اکنون به ساختار این کميته ھا و ائت�ف ھای فعا�ن کارگری . مبارزه طبقاتی ارتقا خواھد یافت

نظری بيافکنيد متوجه خواھيد شد که فعا�ن مدعی کمونيسم، بدون ھيچ نقطه تمایزی، در کنار 
این خود . فعا�ن راست وابسته به جناح ھای بورژوازی و امپریاليستی و ضد کمونيست قرار گرفته اند

بنظر ما، بدون . نشاندھنده ی عدم توانایی چنين تشک�تی از ایجاد جنبش مستقل طبقه کارگر است
ایجاد تشک�ت سياسی طبقاتی کمونيستی کارگران، ھرگز جنبش مستقل طبقه کارگر شکل 

بر مبنای این باور بود که عده ای از فعا�ن کمونيست تصميم به انتشار نشریه ای .  نخواھد گرفت
 .گرفتند“ بسوی انق�ب”سياسی تبليغاتی کمونيستی 

در کنار ھدف پر کردن خ�ء مطبوعاتی موجود در جنبش کارگری، ضعف ھای دیگر این جنبش و جنبش 
با مطالعه ی مطالب منتشر شده در جنبش کارگری، کام�ً واضح . کمونيستی نيز مورد نظر قرار گرفت

بود که برخی از رفقا در تشک�ت و کميته ھای دیگر نيز با ما ھم عقيده اند، اما به علت علنی بون 
فعاليت این نوع تشک�ت، قادر به صراحت ک�م نبوده و حرف ھا و رھنمودھای خود را در لفافه می 

ھمچنين به علت ھمکاری با عناصر غير کمونيست در چنين تشک�تی، نمی توانند به صراحت . زنند
بنابراین ضروری بود تا چنين نشریه ای، مستقل . سياست ھای اعمال شده در آنان را به نقد بکشند

از تمامی وابستگی ھای ایدئولوژیک و ارتباطی با نھادھای بورژوایی و امپریاليستی به وجود آید تا 
چنين رفقایی از یکطرف، بتوانند نظرات واقعی خود را بدون ھيچ م�حظه و پرده پوشی بيان کنند، و از 
طرف دیگر، ھمفکران خود را یافته و در روند یک کار مشترک در پاسخگویی به نياز مبارزه طبقاتی، به 
شناخت از جزئيات نظرات، توانایی ھا و ضعف ھای یکدیگر نائل آیند و زمينه ی اتحاد کمونيستی و 

 .ایجاد حزب طبقه کارگر را آماده سازند

ھمچنين، یکی دیگر از ضعف ھای جنبش کمونيستی کارگران ایران، پراکندگی عناصر و محافل 
بسياری از رفقا در کارخانه ھا و مح�ت خود مشغول به کار ھستند، بدون اینکه از وجود .  آنست

این عناصر و محافل، با داشتن .  دیگران باخبر و دارای ارتباطات �زم با جنبش کمونيستی باشند
توانایی ھای بسيار سازماندھی در مناطق خود، دقيقا به علت نداشتن تماس و ارتباط با دیگر 

می تواند “ بسوی انق�ب”در ارتباط با ایشان، انتشار . کمونيست ھا، از لحاظ نظری نياز به کمک دارند
اول آنکه مطالب آموزشی آن می تواند در سطوح مختلف به یاری این .  از چند زاویه مثمرثمر باشد

این رفقا با استفاده از این متون می توانند مطالب مورد نيازشان برای تشکيل ھسته ھای . رفقا بياید
از آن گذشته، در سطح رھبری چنين جمع ھایی، این نشریه،  می تواند .  مطالعاتی را تأمين کنند

و ھمچنين، صرف توزیع این نشریه و .  ایشان را از مباحث موجود در جنبش کمونيستی با خبر سازد
رساندنش به دست این رفقا، ارتباط منظم �زم بين این عناصر و محافل با دیگر گروه ھا و مناطق 

چنين کارکردی باعث تحرک بيشتر این ھسته ھا و محافل در سطح محلی شان خواھد .  بوجود آید
چيزی که بيش از ھر چيز نياز جنبش کمونيستی برای نفوذ در مناطق و ارتباط با جنبش ھای .  شد

 .خودبخودی است

البته نباید از گفته ھای با� این نتيجه را گرفت که درباره ی جنبش وسيع و گسترده ای صحبت می 
جنبش کمونيستی ایران در دریایی از سرکوب ھای فاشيستی، گرایشات رفرميستی و !  خير.  کنيم

و اگر به زودی مورد حمایت ھای پيگيرانه رفقا، . اپورتونيستی برای بقاء و رشد خود دست و پا می زند
در داخل و خارج از کشور، چه از لحاظ تأمين مطالب برای انتشار مستمرانه و منظم نشریه و چه از 
لحاظ مالی، برای ایجاد امکانات بيشتر چاپ و سازماندھی و حرفه ای گری قرار نگيرد، احتمال 

 .شکست دوباره آن می رود

 
 پيش بسوی ایجاد حزب طبقه کارگر

 پيش بسوی انق�ب

 پيش بسوی استقرار حکومت شوراھا

 در اين شماره مي خوانيد
 

 صفحه اول :                                  سرمقاله 

 ؟                           »بسوي انقالب«چرا *

    3و  2ص  :                        خبرهاي كوتاه

  9تا  4ص  :             گزارشات و تحليل ها
 

و سرمایه داران » جھان وطن«کارگران *

 »بی وطن«
 

 د�یل واقعی سفر اوباما به خاور ميانه*
 

سقوط غول ھای خودروسازی و بيکاری *

 ميليون ھا کارگر
 

 روزا لوکزامبورگ ھنوز دفن نشده است*
 

 اع3ميه ای در نيویورک*
 

 !واقعی شود »شبح«زمان آن رسيده *
 

گزارشی از نشست گروه ھای *

 کمونيستی در قاره آمریکا
 

 14تا  10ص :                                متن آموزشي

  لنين. اي . و اثر  -از كجا بايد آغاز كرد؟ *

يادداشتهاي سرپرست قسمت پليس، لوپوخين ، لنين *  

 16تا  14ص:                                        بحث آزاد

گشت و گذاري با آقاي بهرام رحماني در پارك الله *

 تهران 

 را بخوانيد” بسوي انقالب“

 !و در ميان مردم پخش كنيد 
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  اعتصاب كارگران نساجي بوكان
خرداد جـمـعـی از کـارگـران  ١٧روز یک شنبه 

نساجی شھر بـوکـان در اعـتـراض بـه عـدم 
دریافت حقوق و مزایای ھفت ماھه خود دست 

  .از کار کشيده و در کارخانه اعتـصـاب کـردنـد
این کارگران که به شدت خشمگين بـودنـد از 
عدم پيگيری وضعيتـشـان تـوسـط نـھـادھـای 

ـــنـــد ـــایـــت داشـــت ـــوطـــه شـــک ـــرب   .م
خـرداد نـيـز در  ١٣این کارگران روز چھارشنبه 

مقابل فرمانداری بوکان تجمع کـرده بـودنـد و 
فرماندار این شھر قول پيگيری وضعيت آنھا را تا 

روز و عدم  ۴دو روز آینده داده بود اما با گذشت 
پيگيری وضعيت این کارگران ، آنان را خشمگين 

ـــــــــــــــــــود ــــــــــــــــــرده ب .ک   
ماھه مشک�ت بسـيـار  ٧عدم دریافت حقوق 

  .زیادی را برای آنھا به وجود آورده است

 اعتصاب كارگران شركت پارس متال
شرکت پارس متال در جاده قدیم کرج و در 

کيلومتری شـرکـت ایـران خـودرو قـرار  ٢
مدتي است که مدیران این کارخـانـه . دارد 

 ٣و یـا  ٢پرداختيھای کارگران را با تاخير 
�زم بـه ذكـر اسـت كـه  .ماھه ميدھنـد

عيدي كارگران ھم در سال جـديـد ھـنـوز 
. داده نشـــــــــده اســـــــــت   

لذا اعتراضات كـارگـران از ابـتـداي سـال 
جاري نسبت به عدم پرداخت حقـوق اوج 

و چـنـديـن روز اسـت كـه .  گرفته اسـت
كارگران اين شركت كه كـار آنـھـا تـولـيـد 
اتصا�ت است دست به اعتصاب زده اند و 
  .كار خود را به طور كامل انجام نمي دھند

شرکت ھم ,  البته به گفته یکی از کارگران
منتظر چنين مسائلی است تا به نـوعـی 
کار را خوابانده و شرکت را تعـطـيـل کـنـد 
ولی به دليل اینکه این کـارخـانـه نـيـروی 
پيمانکاری ندارد و اکثر کارگران و کارمنـدان 

مـدیـران ,  آن نيروھای رسـمـی ھسـتـنـد
نميتوانند به راحتی آنھا را اخـراج کـرده و 

 .درب شرکت را ببندند

كارگران معترض قند بردسير همراه 

زن و فرزندان خود جاده سيرجان به 

  كرمان رابستند
كارگر از كارگران كارخانه قنـد  ٣٠٠يش از ب

بعد از  ١٠/٣/٨٨بردسير صبح روز يكشنبه 
اينكه از پيگيريھاي مستمر بـه ارگـانـھـا و 
مقامات دولتي ھيچ جوابي نـگـرفـتـنـد از 

جاده سيرجان به كرمـان را  ٠٧٣٠ساعت 
مسدود كردند و به ھمراه زن و فـرزنـدان 

ــد ــحــصــن شــدن ــت   . خــود در جــاده م
يكي از كارگران گفت كه ما چـاره ديـگـري 
نداشتيم و در عمل ديديم كه از فرماندار تا 
استاندار و تا رئيس جمھور، ھيچكـس بـه 

 خبرهاي كوتاه 
فكر ما كارگران نيست و حتي به حرفھاي ما 
گوش نميدھند چه رسد كه مشكل مارا حل 

ـــــــــــــــــــد . كــــــــــــــــــنــــــــــــــــــن   
يكي ديگر از كارگران گفت در حاليكه ميليـارد 
ميليارد خرج ھاي متفرقه ميكنند ويا ميليونھا 

بـا ,  تومان صرف تبليغات و انتخابات ميكننـد 
اينكه ميدانند ما پول تھيه نـان خشـك ھـم 

ولي كاري براي ما انجام نميدھند و ,  نداريم 
چـاره .  به شكايات ما رسيدگي نمـيـكـنـنـد 

ديگري نداشتيم جز اينكه خيابان را ببنديم و 
ـــــــــم ـــــــــاوري ـــــــــي . فشـــــــــار ب   

ادامه داشـت و  ١٣٠٠اين تحصن تا ساعت 
قراراست روز دوشنبه نيز جاده كمربند ي را 

  .و دامنه اعتراض را گسترش دھند. ببندند 

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه روغن 

 نباتي قو
 ١١.٣٠خـرداد سـاعـت  ١٠روز یکشـنـبـه 

کارگران کارخانه روغن نـبـاتـی قـو واقـع در 
  . چھارراه چيت سازی تھران تجـمـع کـردنـد

نفر از کارگران کـارخـانـه روغـن  ١۵٠بيش از 
نباتی قو به خاطر حقوق ھای عقب افـتـاده 
در جلو درب کارخانه روبه روی ترمينال جنوب 
تجمع کردند و نسبت به مطالبات خـودشـان 

بعد از نيم ساعت نـيـروھـای .  اعتراض کردند
, امنيتی و انتظامی در مـحـل حـاضـر شـده
در . کارگران را به پياده رو مـنـتـقـل کـردنـد 

راستای این اعتراض ترافيک سنگينی در ھر 
مـامـوران ,  دو طرف خيابان بوجود آمـده بـود

امنيتی و انتظامی و راھنمایی رانندگی کـه 
با جرثقيل در محل حضور داشـتـنـد در روان 
شدن ترافيک ت�ش زیادی انجام می دادند و 
برای جلو گيری از تجمع مردم کارگران را بـه 

ـــد  ـــردن ـــي ب ـــه م ـــارخـــان   . داخـــل ک
اولـيـن “  :  يكي از كارگران مـعـتـرض گـفـت 

مایحتاج مردم روغن نباتی اسـت تـا روغـن 
این کارخـانـه ,  نباشد غذا درست نمی شود 

ھم ھر روز روغن توليد کرده و حتی قـبـل از 
توليد ، روغن این کارخانه پيش فـروش مـی 
شود چطور می شود روغن نباتی به فـروش 
برسد ولی حـقـوق مـا کـارگـران پـرداخـت 

اخيرا ھم مدیریت شـرکـت اعـ�م !!  نشود؟
بــودجــه , کــرده کــه مــواد اولــيــه نــداریــم 

کارگران قراردادی باید تسویه حساب , نداریم 
کنند تا ما بتوانيم با اندک توليدی کـه داریـم 
ــرداخــت  ــارگــران رســمــی را پ ــوق ک حــق

تکليف من کارگری که ده سال در ایـن . کنيم 
کارخانه کار كرده ام چه می شود؟ من دیگـر 
کجا می توانم استخدام بشوم با چھار فرزند 
  و دختر دم بخت و با وضعيت مستـاجـري ؟

قابل ذکر است كه تعـداد مـامـوریـن لـبـاس 
شخصی و انتظامی بسيار بيشتر از کارگران 

  .معترض بود

آخرين خبرها از بازداشت شدگان روز 

 جهاني كارگر
یورش وحشيانه نيروی انتظامی به 

تجمع اعتراضی خانواده ھا  و دستگيری 
 تعدادی از آنھا

 ١٢بنابه گـزارش رسـيده در روز سـه شـنبه 
خردادماه، نـيروی اط�عـاتی و انتظـامی بـه 
تجمــع خــانواده ھــای دســتگير شــدگان روز 
جھانی کارگر در مقابل دادگاه انقـ�ب یـورش 

تن از اعضای خانواده ھای دستگير  ٣بردند و 
شدگان را بازداشت و بـه زنـدان وزرا منتقـل 

 .کردند
در این روز، خانواده ھای دستگير شدگان روز 
جھانی کارگر در اعتراض به ادامـۀ بازداشـت 
عزیزانشان در مقابل دادگاه انق�ب اقـدام بـه 

این تجمع اعتراضی .  تجمع اعتراضی نمودند 
ــا ســاعت  ١٠:٠٠از ســاعت  ــاز شــد و ت آغ

عليرغم یورش مـامورین اط�عـاتی و  ١١:٠٠
خانواده ھا با در دسـت .  انتظامی ادامه یافت

داشتن پ�کاردھایی که بر آنھا نوشته شـده 
کـارگر زندانـی «، »ھمسرم را آزاد کنيد«بود 

و تکرار ایـن شـعارھا، حرکـت »  آزاد باید گردد
در ایـن حرکـت .  اعتراضی خود را آغاز کردنـد

اعتراضــی تعــداد زیــادی از کــارگران کارخانــه 
فرش پردیس، سندیکای شرکت واحد تھران، 
اتحادیۀ آزاد کارگران و کارگران فرش غرب باف 
سنندج و ھمچنيـن کـارگران سـایر شـرکتھا 

مدت کوتاھی از این حرکـت .  شرکت داشتند
اعتراضی نگذشته بود که با یـورش ماموریـن 

 . اط�عاتی و انتظامی مواجه شدند
مامورین اط�عاتی و انتظامی تعـدادی از اعـضای 
خانواده ھای دستگير شدگان را بازداشـت کردنـد 

خانم ھما :  که اسامی آنھا به قرار زیر می باشند
آزادنيا ھمسر آقای احـسانی راد کـه از دسـتگير 
شدگان روزجھـانی کـارگر مـی باشـد و در حـال 
حاضر در زندان اوین بـسر مـی برد،خـانم نرگـس 
اشرفی ھمسر و خواھر  آقای محمد اشرفی جزء 

دســتگير .  دســتگير شــدگان امــروز مــی باشــند 
شـدگان بـه زنـدان وزرا انتقـال داده شـدند و بـه 
خانواده ھای آنھا گفته شد که در بازداشت باقی 

ــد ــد مان ــامورین وزارت اط�عــات ســعی .خواھن م
داشتند که سایر اعضای خانواده دستگير شدگان 
روز جھانی کارگر را دستگير کنند ولی با اعتراضات 
گسترده حاضرین از دستگيریھای بيشتر جلوگيری 

 .شد
آخــرین گزارشــات حاکيــست کــه خــانواده ھــای 

خـرداد، پـس از  ١٦بازداشت شده در روز شـنبه 
گذراندن چھار روز در بازداشـتگاه خيابـان وزرا آزاد 

ھمچنين گروه دیگری از فعا�ن بازداشت .  گشتند
خرداد،  ١٧شده در روز اول ماه مه، یکشنبه شب 

روز اسارت، با قرار وثيقـه  ٣٦پس از گذراندن 
اميد می رود کـه دیگـر فعـا�ن .   آزاد گشتند

 .بازداشتی نيز تا آخر این ھفته آزاد شوند
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گـو بــا  و عـيـد عـلـي كـريــمـي در گـفـت
 ٣كارگران اين كارخانه  به: خبرنگارايلنا افزود

  .ماه است كه حقوق داده نشـده اسـت
وي با بيان اين كه كارخـانـه فـرش پـارس 

درتجمع صـبـح :كارگر دارد،تصريح كرد ٢٨٠
امروز مقابل استانداري قزوين يك شيـفـت 

كـارگـر حضـور  ١٠٠كاري يعـنـي حـدود 
.داشـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد   

كريمي با اشاره به اين كه مشك�ت ايـن 
تـا كـنـون ادامـه  سال پيش ١٠كارخانه از 
اين شركت زماني بيش از يـك : دارد،گفت

  .ھزار كارگر داشت

در اعتراض به پرداخت نشدن 

كارگران ايرانيت  :مطالبات معوقه

 تهران تجمع كردند 
يكي از كارگـران در تـمـاس تـلـفـنـي بـا 

اين تـجـمـع بـه :  خبرگزاري كار ايران گفت
دليل پرداخت نشدن حقوق ماه گذشـتـه، 

اي  و مطالبـات مـعـوقـه ٨٧وري سال  بھره
) اور كـت( چون ارزاق، لباس زمسـتـانـي 

  .كارگران صورت گرفت
جمعي از كارگران كارخانه ايـرانـيـت :  ايلنا

تھران در اعـتـراض بـه پـرداخـت نشـدن 
مطالبات خود، صبح امروز درمحـوطـه ايـن 

.كـــارخــــانــــه تــــجــــمــــع كــــردنـــد   
به گزارش گروه كارگري ايلنا، اين كارگـران 
كه به گفتـه خـود از كـاركـنـان رسـمـي 
كارخانه ايرانيت تھران بوده و تـعـداد آنـھـا 

ــه  ــل ب ــداق ــي ١٨٠ح ــر م ــف ــد ن   .رس
يكي از كارگـران در تـمـاس تـلـفـنـي بـا 

اين تـجـمـع بـه :  خبرگزاري كار ايران گفت
دليل پرداخت نشدن حقوق ماه گذشـتـه، 

اي  و مطالبـات مـعـوقـه ٨٧وري سال  بھره
) اور كـت( چون ارزاق، لباس زمسـتـانـي 

.كـــــارگـــــران صـــــورت گـــــرفـــــت   
در ايـن حـال يـكـي از اعضـاي شـوراي 
اس�مي كار اين كارخانه نيز با بيان اينـكـه 

ھـزار تـومـان  ۴۵٠ھر كارگر بطور متوسط 
وري پرداخت نشده بستان كـار  بابت بھره

اين طلب شامل حال تمامي :  است، گفت
كارگران دائم، موقت و پيماني شـاغـل در 

ـــــن كـــــارخـــــانـــــه اســـــت .اي   
وي بابيان اينكه تعداد كـارگـران كـارخـانـه 

رسـد،  نفر نيـز مـي ۴٠٠ايرانيت تھران به 
در تجمع صبح امروز تنـھـا كـارگـران :  گفت

رسـمـي شـركـت داشـتـنـد و كـارگـران 
قراردادي و موقت به دليل نداشتن امنيـت 

  .شغلي و ترس از اخراج حضور نداشتـنـد
به گفته اين عضو شوراي اسـ�مـي كـار 
كارخانه ايرانيت تـھـران، عـلـت پـرداخـت 
نشدن مطالبات كارگران كمبود نقديـنـگـي 

 خبرهاي كوتاه 
.اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   

در حال حاضر كمبود نـقـديـنـگـي :  وي افزود
باعث شده تا به دليل فراھـم نشـدن مـواد 

ھـاي ايـن واحـد تـولـيـدي در  اوليه فعاليت
  .ھاي تھران و اصفھان متوقف شـود كارخانه

با این حال كارگران نسبت به پرداخت نشدن 
نـد كـه از  مطالبات خود بدبين بوده و معتقـد

زمان واگذار شدن اين واحد توليدي به بخش 
خصوصي مطالبات كارگران بـا تـاخـيـر و بـا 

ــــت مــــي ــــرداخ ــــري پ ــــود كس   .ش
به گفته كارگران و فعا�ن كارگـري در خـانـه 
كارگر، كارخانه ايرانيت تھران كه در منـطـقـه 
شھرري و در مجاورت كارخانه سيمان تھـران 

سال پيش و پس از واگـذاري  ٣قرار دارد، از 
ھاي كارگـري  به بخش خصوصي دچار بحران

ــــــــد اســــــــت ــــــــي ــــــــول .و ت   
به اداعاي يـكـي از كـارگـران نـاراضـي، مـالـك 

 ١۶خصوصي اين كارخانه كه ھم زمان در مالكيت 
كارخانه ديگر نيز سھيم است، مطالبات مربوط به 

 ٣٠سـاعـت بـه  ١۵٠اضافه كاري كارگران را از 
و از پرداخت مطالبـاتـي كـه   ساعت كاھش داده

مديران پيشين بر سر آن با شوراي اس�مي كـار 
  .توافق كرده بودند خود داري می کند

 تجمع كارگران لوله سازي خوزستان
نفر از کـارگـران لـولـه سـازی  ١٠٠بيش از 

خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت بـيـش 
ماه حقوق خود، صبح روز جاری جلوی  ١٢از 

درب اصلی فرمانـداری شـھـر اھـوازتـجـمـع 
 .کردند

به گفته فعالـيـن کـارگـری ، کـارگـران ایـن 
شرکت بارھا و بارھا اعتراض خود را به روش 
ھای گوناگون به مدیران استانی و کشـوری 
اع�م کرده اند ولی ھيچ پاسخـی دریـافـت 

یــکـی از کـارگـران لــولـه ســازی .  نـکـردنـد
خوزستان در گفتگو با مجموعه فعا�ن حقوق 

ھـمـه ی کـارگـران ایـن :بشر در ایران گفت
ماه است کـه  ١٢شرکت تا به امروز بيش از 

حقوقی دریافت نکردند وی گـفـت در بـيـن 
مـاه حـقـوق  ١۵   کسانی ھستنـد کـه   ما

نگرفتند وبه دليل فعاليت ھـای کـارخـانـه و 
مسـایـل زیسـت    عدم ایـمـنـی و رعـایـت

این .  محيطی دچار بيماریھای فراوانی شدند
فعال کارگری در ادامه گفت خـط تـولـيـد مـا 

 .فعال است اما به ما حقوق نمی دھند
تجمع امروز کارگران لوله سازی خـوزسـتـان 
ھمچون تجمعات گذشته بدون ھيچ نتـيـجـه 
ای و پاسخی از سوی مسئولين بـا فشـار 

به پایـان  ١١ھای امنيتی و انتظامی ساعت 
 .رسيد 

�زم به ذکر است لوله سازی خوزستان یـک 
شرکت خصوصی است و واحد دیگر تـولـيـد 
لوله در اھواز به نام لوله سازی اھواز دولتی 

نـفـر از  ١۴٠٠بوده و چندی پيش بيـش از 
 .کارگران خود را اخراج کرد

 !اخراج كارگران ايساكو
نـفـر از کـارگـران  ١٠٠طی ھفته گذشـتـه 

قراردادی و باسابقه ایساکو به دسـتـور بـابـا 
. زاده مدیر جدید ایساکو از کار اخراج شـدنـد

نفر دیـگـر از زنـان  ٣٠٠ع�وه بر این ليست 
کارگر شاغـل در ایسـاکـو بـرای اخـراج در 
! روزھای آینده تعيين و معرفی شـده اسـت

اکثر این زنان کارگر زحمـتـکـش سـرپـرسـت 
خانوار بوده و دستمزدھای ناچيزشان بخـش 
مھمی از درآمد خانواده ھایشان را تشـکـيـل 

ایـن کـارگـران مـحـروم و خـانـواده .  ميدھد
با از دست دادن کـارشـان از    ھایشان عم�

زندگی ساقط شده و به جمع ارتش ذخـيـره 
بابـا زاده در جـواب . بيکارى خواھند پيوست

کارگران معترض عليه اخراج در جمع مدیران و 
باعث ورشکستگی و :  نزدیکانش گفته است

بحران مالی ایساکو ھمين نيروھای بيـکـاره، 
مصرف کننده و غير مفيد ھستنـد کـه بـایـد 

 !بسرعت تعدیل شوند
بابا زاده از مشاوران نزدیک احمدی نژاد تـيـر 
خ�ص زن بوده که پس از رو شدن دزدیـھـای 
مرزبان مدیر سابق ایساکـو و بـر کـنـاریـش 
مدیریت ایساکو را به دست گرفته و در اولين 
اقدام خود اخـراج گسـتـرده کـارگـران را در 

می خواھند بخـشـی . دستور گذاشته است
 که ،از ورشکستگی و بحران مالی ایساکو را

منطقی آن را تشـديـد  –دزدیھای باند مرزبان 
مانند ھميشه از جيب و زندگـی  ،کرده است

 .کارگران گرسنه و محروم تامين کنند
کـارگـر قـراردادی  ٢١٠٠شرکت ایساکو بـا 

 ٢۶۴سفيد و یک طرفه با پایه دستمزدھـای 
ھزار تومانی در سـطـح تـھـران در غـالـب 
نمایندگيھائی که انواع لوازم ایران خـودرو را 

اکثـر کـارگـران .  توزیع ميکنند فعال می باشد
بدليل جابجایی و حمل محموله ھای سنگين 
بار به دیسک کمر و انواع بيماریھـای مـزمـن 

صـبـح  ٧ساعت کار از .  مفاصل مبت� ھستند
 ٧تـا  ۴از    عصر، اضافه کارى اجـبـاری ۴تا 

. و کار در تعطي�ت روال حـاکـم اسـت ،عصر
دفتر مرکزی ایساکو واقع در جاده مخـصـوص 

 .کرج می باشد

 ماه حقوق معوقه؛ 3در اعتراض به 

كارگران فرش پارس مقابل 

 تجمع كردند قزوين استانداري
درتجمع صبح امروز مقابل استانداري قـزويـن 

كـارگـر  ١٠٠يك شيفت كاري يعنـي حـدود 
 .حضور داشتند

دبير اجرايي خانه كارگر استان قزويـن از تـجـمـع 
كارگران شركت فرش پارس در مقابل استـانـداري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــرداد .خ   
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و سرمايه » جهان وطن«كارگران 

 »بي وطن«داران 
کمونيست ھا ھمواره گفته اند که سـرمـایـه 

آنـھـا در ھـر .   جھانی است و وطـن نـدارد
موقعيتی با اشاعه توھمات ناسيوناليسـتـی 

طـبـقـه " مبارزه کرده و اع�م داشته اند کـه 
کارگر ایران به کارگران آمریـکـایـی نـزدیـکـتـر 

اما ھـمـواره !"  است تا به سرمایه دار ایرانی
مورد تعرض تبليـغـاتـی حـکـومـت و احـزاب 

بـی « سرمایه داری قرار گرفته و متـھـم بـه 
در صورتيکه قضيه عکس .   گشته اند»  وطنی

طبقه .  آن چيزی است که ایشان مدعی آنند
نيستـنـد، »  بی وطن« کارگر و کمونيست ھا 

تفاوت این دو عنوان .   » جھان وطن اند« بلکه 
در اینست که کمونيست ھا دلسوز شـرایـط 

ایـن .   طبقه کارگر در سـراسـر جـھـان انـد
یعنی، .  است» بی وطن«بورژوازی است که 

تنھا دلسوزی اش مانده ی حساب و جـيـب 
خودش است و ھيچ دلبستگی ای به مـردم 
خود، کارگران، و حـتـی دیـگـر جـنـاح ھـای 

اگر مـانـده ی حسـاب .   سرمایه داری ندارد
بانکی اش ایجاب کند برایش مھم نيست که 
کارگران واحدھای توليدی و فـرزنـدانشـان از 
بيکاری و فقر و گرسنگی بميرند، کارخانـه را 
تعطيل کرده و سرمایه خود را به رشته و یـا 

 . مملکت دیگری منتقل می کند
سرمایه داران را »  بی وطنی« نمونه بارز این 

در سخن ھای آقای محمود بھمنی، رئـيـس 
ایـن .   کل بانک مرکزی ایران، می تـوان دیـد

شـرکـت خـارجـی دعـوت  ١٢٠حضرت آقا از 
ایـن .   کرده تا در ھمایشی شـرکـت کـنـنـد

شرکت ھا از کشورھای آمریکا، ژاپن، چـيـن، 
روسيه، ھند، اتریش، کره جنوبـی، تـرکـيـه، 
دانمارک، تایلند، بلژیک، عربستان سعودی، و 

 ٢٠٠امارات متحده عربی به ایران آمدند تا با 
شرکت خصوصی و دولتی ایرانی به مذاکـره 
بنشينند و ایران را تـبـدیـل بـه سـفـره ای 
گسترده کنند و منابع طبيـعـی و ارزش کـار 
کارگران ایران را با ھم با� بکشند و جيب ھـا 
و حساب ھایشان را از غارت محصول کـار و 

آقای بھمـنـی در ایـن .  طبيعت ایران پر کنند
ھمایش به شرکت کنندگان خارجـی گـفـتـه 
است که اص�ً نگران سرمایه و سودآوری آن 

چرا که، حتی اگر سرمایه ی ایشان .  نباشند
ضرر ھم بدھد و به ھر علتی، از جمله سـوء 
مدیریت و غيرو، نابود شود، ایران، بـازگشـت 
سرمایه و سود آنھا را با درآمد نفتی تضميـن 

این در حالی است که حق کـار و .   می کند
زندگی مناسب با شخصيت انسانی کارگران 
ایران از طرف این حکومـت تضـمـيـن نشـده 
است، که ھيچ، تنھا تضمينی که وجـود دارد 
اینست که اگر کارگران به شرایط غـيـرقـابـل 
 تحمل زندگی شان اعتراض کنند و یا دست 

به اعتصاب بزنند، فوراً سرکوب و روانـه ی 
 .زندان می شوند

کارگزاران حکومت بی وطن سرمایه داران، 
کار را به جایی رسانده اند که وزیر اقتـصاد 
و دارایی اش، آقای حسينی را بـه ھيبـت 
ھنرپيشه ھای تبليغاتی در آوردند و به این 

امتيازھـای  «:  ھمایش فرستادند تا بگویـد
ویــژه ای در ایــران بــرای ســرمایه گــذاران 
خارجی در نظر گرفته شـده اسـت کـه از 
ــود  ــدم وج ــه ع ــوان ب ــی ت ــا م ــان آنھ مي
محدودیت سرمایه گذاری، درصد مشارکت 
خارجيــان، خــروج ســود و انــواع ســرمایه 

ع�وه بر ایـن امتيـازات، .   گذاری را نام برد
ميليــون نفــری  ٣٠٠دسترســی بــه بــازار 

منطقه، مواد خام و تنـوع آب و ھوایـی از 
دیگر جذابيت ھای سرمایه گذاری در ایران 

« ایــن بــدین معــنی اســت کــه »   .اســت
کارگر ایرانی که سھل است، با ھـم مـی 

ميليون کارگر دیگـر  ٣٠٠توانيم  حاصل کار 
ــا� بکــشيم »   .را ھــم در آســيای ميانــه ب

اینجاست کـه دیگـر بـی وطـنی سـرمایه 
داران و جھان وطنی کارگران بيش از پيش 

حـضرات سـرمایه .   از پرده برون می افتـد
دار خــارجی، بــه علــت ایــن تــضمين ھــا، 
کارگران مملکت خـود را بيکـار کـرده و بـه 
خيابان می ریزند تـا بياینـد کـارگران بخـت 
برگشته ی ایران و جمھوری ھای آسـيای 
ميانه را در شراکت با سرمایه داران ایرانی 

 .غارت کنند
چـه »  بـی وطـن«حا� متوجه شـدید کـه 

» جھان وطنی«کسانی ھستند؟ و معنای 
سرنوشـت !  کمونيست ھا چيست؟  آری

کارگران ایرانی به کارگران آسيای ميانـه و 
آمریکا، ژاپن، چين، روسيه، ھند، اتـریش، 
ــد،  ــارک، تایلن ــه، دانم ــی، ترکي ــره جنوب ک
بلژیــک، عربــستان ســعودی، و امــارات 
متحده عربی و دیگر کشورھا گـره خـورده 

منـافع کـارگران ایـران بـه کـارگران .   است
جھان نزدیک تر اسـت تـا بـه سـرمایه دار 

 !ایرانی
 

 داليل واقعي سفر اوباما به خاور ميانه
ریيس جمھور ایا�ت متحده آمریکـا زمانـی 
به خاورميانه  مسافرت می کند که بـدون 
ھيــچ نــشان و اســتد�لی، پایــان بحــران 
اقتصادی در آمریکا را اعـ�م کـرده و اميـد 
مردم خود را به بازگشتن به دوران ط�یی 
ـــا آن  ـــدگی متناســـب ب و اســـتاندارد زن

امـا ھنـوز چنـد روزی از .   برانگيخته است
ایــن اعــ�م  جــسورانه نگذشــته بــود کــه 
قيمت نفت آغاز به صعود کرد و این صـعود 

با� رفتن قيمت نفت، .  ھمچنان ادامه دارد
مطمئناً،  توليد کنندگانی که با سـخنرانی 
ــان  ــا خواھ ــده ی اوبام ــدوار کنن ھــای امي
برنامه ریزی برای توليد بيشتر شده بودند 

 گزارشات و تحليل ها
آگاھـان .   را وادار به تجدید نظـر خواھـد کـرد

اقتصادی معتقدند که عمده ترین ھـدف ایـن 
سفر، بر عکس تبليغات رسانه ھـا، موضـوع 
نزدیکی به مسلمانان جھان و حضور در مصر 
نبود، بلکه مذاکراتی است کـه در عربـستان 

در ایــن .  ســعودی بــا ملــک عبــدهللا داشــت
مذاکرات، اوباما سعی کرد که طرف سعودی 
خود را به با� بردن حجم توليد نفت و تـ�ش 

 .برای تثبيت قيمت ھای اوپک ترغيب کند
و اما موضوع نزدیکی به مـسلمانان جھـان و 
اخت�ف نظر با حکومت اسرائيل را نيز باید از 

بحـران اقتـصادی .   ھمين زاویه بررسی کـرد
جھان سرمایه داری، موقعيت آمریکا و د�ر را 
.  در سطح جھـانی بـه خطـر انداختـه اسـت

دولت بوش و سپس کابينه ی اوباما، تـ�ش 
ھای بـسياری کردنـد تـا بـه شـرکای بـزرگ 

بقبو�ننـد ...  خود، یعنی اروپا، چين، ژاپـن و 
که سقوط ارزش د�ر در حال حاضـر بـه نفـع 
ھيچکس نبوده و باید ایـشان بـا بانـک ھـا و 
سرمایه داران آمریکایی برای حفظ موقعيت و 
ارزش د�ر، بعنــوان پــول جھــانی، ھمکــاری 

البته کشورھای شریک آمریکـا نـيز از .  کنند
این موقعيت استفاده کرده و خواھـان نقـش 
بيشتر و مھمتری در تصميم گـيری و اجـرای 

یکی از . سياست ھای بين المللی شده اند
این تصميمات مربوط به صلح خاورميانه است 
که چين و اروپا، طرفداری یکجانبـه آمریکـا از 
اسرائيل را مانع رسيدن به صلح واقعی مـی 

شاید یکی از مھمترن د�یل انتخـاب یـک .  دانند
مسلمان بـه ریاسـت جمھـوری آمریکـا، تـصميم 
مراکز ثروت و قدرت این کشور در تغيير سياسـت 

 .ھای خاورميانه ای آمریکا بوده باشد
به تنھـایی نمـی توانـد ناجـی "  نفت ارزان"البته 

در کنار ایـن اقـدام، اقتـصاد .   اقتصاد آمریکا باشد
آمریکا نياز فراوان به تامين نقدینگی بـرای نجـات 
.  شـرکت ھـای توليـدی بـزرگ در آن کـشور دارد

ــورز"اعــ�م ورشکــستگی  ، یکــی از "جــنرال موت
بزرگترین تأمين کنندگان اشتغال در آمریکا، اثبـات 

ــن مــدعا اســت ــن .   ای ــأمين چني ــرای ت ــا ب آمریک
نقدینگی ای نياز به بازگشت پول نفت خریـداری 

بنابراین، یکی دیگـر از .   شده به اقتصاد خود دارد
ــر  ــب نظ ــه، جل ــه خاورميان اھــداف ســفراوباما ب
کـشورھای مـسلمان بـه سياسـت ھـای خــود، 
بوجود آوردن زمينـه ای بـرای ترغيـب ایـشان بـه 

ھـدفی کـه .   سرمایه گذاری در آمریکا می باشد
ــه  ــا ب ــور آمریک ــس جمھ ــفر ریي ــوارزات س ــه م ب
خاورميانه، وزیر خزانه داری وی، تيموتی گثنر، در 

گثنر، که قب�ً ریاست بانـک .   چين دنبال می کند
مرکزی آمریکا را به عھده داشت، در سفر خود به 
پکن، چينی ھا را راضی کرده است که مـازاد در 
آمدھای خود را در بـازار برگـه ھـای خزانـه داری 

بـسياری از صـاجب .   آمریکا سرمایه گذاری کنند
نظران اقتصاد سرمایه داری ھشدار داده انـد کـه 
تکيه به سرمایه ھای خـارجی بـرای نجـات بـازار 
داخلی آمریکـا، اسـتراتژی خطرنـاکی اسـت کـه 
حتی می تواند در کوتاه مدت تأثيرات مخربـی بـر 
بازارھای جھانی و تعميق بحران خانه مان برانداز 

 .کنونی داشته باشد
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سقوط غول هاي خودروسازي و بيكاري 

 ميليون ها كارگر
فکر نمی کنم که دیگر کسی در دنيـا مانـده 
باشد کـه بحـران جھـان سـرمایه دامنـش را 
نگرفته باشد و یا حداقل کـسی را نشناسـد 
.  که تحت تأثير آن بيکار و یا آواره نشده باشد

البتــه دنيــای ســرمایه داری بــا تمــام قــدرت 
ــسترش  ــا از گ ــاتی اش ســعی دارد ت تبليغ
ــيز آن   ــه آم ــاگوار و وســعت فاجع خبرھــای ن
بکاھد و اینگونه نشان دھد کـه ایـن بحـران، 
سراسری و ساختاری نيـست و محـدود بـه 
بازارھای مالی و سـھام  و سـوء مـدیریت و 
.  ک�ھبرداری عناصر زیـاده طلـب مـی باشـد

سران کشورھای سرمایه داری، ھـر از چنـد 
گــاھی مــصاحبه ای کــرده و پایــان دوران 
.  بحرانی و سقوط بازارھا را اع�م مـی کننـد

امـا چنـد روز و یــا ســاعتی نمــی گـذرد کــه 
ــ�ف ادعــای ســران  ــای رســمی، خ آمارھ
ــان  کــشورھا و عمــق و وســعت بحــران جھ

آخـرین خـبری .   سرمایه را فاش می سـازند
کــه دنيــا را تکــان داد، اعــ�م ورشکــستگی 

جــنرال «شــرکت چنــد مليــتی خودروســازی 
و بسته شدن بسياری  از واحدھای »  موتورز

.  توليدی این شـرکت در سراسـر جھـان بـود
این شرکت که یکی از بزرگترین تأمين کننـده 
ی مشاغل در خاک آمریکا و در چندین کشور 
دیگر جھان می باشد، با چنين اقدامی، لرزه 
بر ھيئت حاکمه ی این کشورھا انداخته، چرا 
که پی آمد بيکاری منتـج از آن باعـث لـرزش 

بطـور .   ھای اجتماعی فراوانی خواھـد شـد
نمونه، در کمتر از چند ساعت پـس از اعـ�م 
ورشکستگی ایـن شـرکت، مـدیر شـعبه ی 
چينی آن سراسيمه به مقابل دوربيـن ھـای 
رسانه ھا رفتـه تـا اثـر اعـ�م ورشکـستگی 

امـا .   شرکت مادر را در آن کـشور انکـار کنـد
کذب بودن ادعـای ایـن مـدیر چيـنی زمانـی 
برای ما فاش می شود که نگاھی به شرایط 
ــنعت خودروســازی در سراســر  ــی ص عموم

 .جھان بياندازیم
آخرین آمارھا از فروش خودرو در بـازار آمریکـا 

تـا .   درصدی آن می کند ۴۵حکایت از سقوط 
ــازار  ٨٠آغــاز دھــه  قــرن گذشــته ميــ�دی، ب

شــرکت جــنرال  ٣آمریکــا عمــدتاً در دســت 
موتورز، فورد و کرایسلر قـرار داشـت، امـا بـا 
پيشروی سياست ھای درھـای بـاز جھانـی 
سازی، اینک شرکت ھای بزرگ چند مليتـی 

ـــولکس ـــد ف ـــر ، ب ای مانن و،  ام واگن، دایمل
درصد این بازار را  ٢۵نيز بيش از ... ھایوندا، و 

آمارھــای در دســت بيانگــر .  در اختيــار دارنــد
درصـد ولـوو و  ۴١درصدی تویوتـا،  ٣٧سقوط 

درصــدی ماشــين ھــای آلمــانی در بــازار  ۴٠
 .فروش آمریکا است

ــه  ــنعت خودروســازی ب ــی ص شــرایط بحران
 مرزھای آمریکا محدود نشده و آمارھای ارائه 

شده بيانگر وسـعت شـرایط بحرانـی ایـن 
در اوکراین .  صنعت در سراسر جھان است

خـبر از »  بوگـدان«و »  اوکر اتو«دو شرکت 
درصدی محصو�ت خود داده اند و  ۶٠افت 

علت آن را افت سـفارش ھـای داخلـی و 
از آنجایيکه عمده .   خارجی اع�م کرده اند

فروش ایـن شـرکت ھـا در بـازار خـودروی 
ــد  ــی توان ــی باشــد م ــزی م ــای مرک اروپ
شاخصی برای شرایط بحرانی این صنعت 

 . در آن کشورھا باشد
ھمچنين در کره جنوبی نيز صـنایع خـودرو 
.  سازی با مشک�ت عدیده ای مواجـه انـد

با در نظر گرفتن اینکه خودروسازان کره ای 
ــه  ــه ب ــه مــدت دو دھــه اســت ک اینــک ب
بازارھای بين المللی راه یافتـه انـد، افـت 
آمار فروش ایشان، حکایت از شرایط وخيم 
.  صنعت خودروسازی در سراسر جھان دارد

درصد  ٣۶بطور نمونه کارخانه سانگ یانگ 
بخوانيــد (»  تعــدیل«از نــيروی کــار خــود را 

 .کرده است) اخراج
اینک شاھدیم که فشارھای اصلی بحران 
ھای سرمایه داری بر دوش کـارگران مـی 

مث�ً شرکت جنرال موتورز از رھبران .  افتد
ــراردادش  اتحادیــه ھــای کــارگری طــرف ق
خواسته است تا کـارگران شـاغل را وادار 
به پـذیرش بيـش از یـک ميليـارد و یکـصد 

و ایـن .   ميليون د�ر کاھش حقـوق بکننـد
جدا از اخراج کارگران خطوط توليدی است 
کــه طبــق برنامــه اضــطراری ایــن شــرکت 

و از طرف دیگر، از دولت .  بسته می شوند
آمریکا تقاضا کرده است تا مبلغ دو ميليارد 
و ششــصد ميليــون د�ر بــه ایــن شــرکت 
کمک مالی کند تا بتواند خطوط دیگر توليد 

ميلياردھا د�ری که از .   را سر پا نگاه دارد
حقوق کارگران این کشور به شکل ماليات 
کاسته شده و می بایست در چنين دوران 
بحرانی ای به برنامه ھای رفاه عمومی و 
کمک به بيکاران آن کشور تخـصيص یابـد، 
اینگونه راه خود را به حساب ھای سرمایه 

ــد ــی یاب ــایی و .  داران م ــشورھای اروپ ک
بخصوص فرانسه نيز خبر از بيکاری ھزاران 
کارگر شعبه ی اروپایی ایـن شـرکت مـی 
دھند که در شرایط مـشابھی بـا کـارگران 

 .آمریکایی به سر می برند
از کــره جنوبــی نــيز خــبر مــی رســد کــه 
ــــگ در  ــــه ســــانگ یان کــــارگران کارخان

کـارگر اخراجـی ایـن  ٢٧٠٠ھمبستگی با 
ایـن .   شرکت دست بـه اعتـصاب زده انـد

کارگران کارخانه را به اشغال خود در آورده 
و از ورود مدیریت به کارخانه جلوگيری می 

ــد ــيز عليرغــم .   کنن ــادا ن ــن در کان ھمچني
پذیرش اتحادیه کارگران خـودرو سـازی آن 

ــاھش حقــوق  ــه ک ــون  ٢۶٠کــشور ب ميلي
ــازھم ھــزاران  د�ری در ســال گذشــته، ب

ــد ــرار دارن ــراج ق ــتانه اخ ــارگر در آس و .  ک
خبرھای مشابھی از انگلستان و ایرلنـد و 

 گزارشات و تحليل ها
ایتاليــا و دیگــر کــشورھای صــنعتی مخــابره 
شده است که حاکی از اخراج ھزاران کارگـر 
بوده و این روند حداقل تا چند ماه آینده ادامه 

 .خواھد داشت
خنده دار اینجاست که در چنيـن شـرایطی، 
اوباما، ریيس جمھور ایا�ت متحده و تيموتـی 
گاثنر، وزیر دارایی اش  در مصاحبه ھای خود 
از شرایط اقتصادی آن کشور ابراز خـشنودی 
کرده و اع�م داشته اند که اميـد زیـادی بـه 
آینده ی اقتصاد جھانی و مھار بحران کنونـی 

 .دارند
 روزا لوكزامبورگ هنوز دفن نشده است

رفــت کـه روزا  از نـود ســال پيــش گمــان می
ــن  ــرلين دف ــورگ در گورســتانی در ب لوکزامب

دھد که  گزارشی تازه نشان می. شده است
جــسد رھــبر انق�بــی آلمــان ھــم اکنــون در 
سردخانه بيمارستان شـاریته در بـرلين قـرار 

 .دارد
مجتمـــع "در ســـردخانه پزشـــکی قـــانونی 

در بــرلين از ســالھا پيــش "  درمـانی شــاریته
روی جــسد زنــی بــدون ســر و دســت و پــا 

پزشکان و کارشناسان این .  شود تحقيق می
مجتمع به تازگی اظھار داشتند کـه بـه نظـر 
آنھا این جـسد بـه روزا لوکزامبـورگ یکـی از 
ــستی  رھــبران برجــسته جنبــش سوسيالي
 .آلمان در دو دھه اول قرن بيستم تعلق دارد

ای کـه نـشریه اشـپيگل  بنا به گـزارش تـازه
اند که  منتشر کرده، کارشناسان روشن کرده

صاحب جسد در ميانه چھل سالگی به قتـل 
رسيده، بـه بيمـاری مفـصلی مبتـ� بـوده و 

روزا .  پاھـــای نامـــساوی داشـــته اســـت
سال داشت، در  ۴٧لوکزامبورگ ھنگام مرگ 

ناحيه لگن دچار ضایعه بود و به ھمين خاطـر 
 .لنگيد ھنگام راه رفتن می

 جسدی غيرواقعی در گور
 ١٩١٩از زمانی که روزا لوکزامبورگ در ژوئـن 

به خاک سپرده شـد، ھمـواره دربـاره محـل 
دفن او تردید وجود داشت، اینک کارشناسان 

بـه .  کننـد این موضوع را با اسـتدال بيـان می
ژوئن به جـای روزا  ١٣عقيده آنھا زنی که در 

لوکزامبورگ در گورستان فریدریکسفلد برلين 
دفن شـده، بـا مشخـصات جـسمانی رھبـر 

 .خواند انق�بی آلمان نمی
ـــاریخی روزا  ـــناد ت ـــق اس ـــ�وه طب ـــه ع ب
لوکزامبــورگ پــس از دســتگيری، بــه شــدت 

ای به سر به  مضروب شده و سپس با گلوله
قتل رسيده بـود، امـا روی جـسدی کـه بـه 
جای او در گور آرميده، چنين ع�یمـی دیـده 

 .شود نمی

با ارسال گزارش از محل اشتغال 

 زندگي و مبارزات خود به غناي  

 هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد
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 اعالميه اي در نيويورك
 

اع�ميه ای در مح�ت شـلوغ و فقـير نـشين نيویـورک پخـش شـد کـه )  یک روز قبل از روز جھانی کارگر(  ٢٠٠٨در شب سی ام آوریل 
مورد حمله قرار داده و انگيزه واقعی ایشان را از این قانون افشا می "  امنيت ملی"حکومت بوش و طبقه حاکمه آمریکا را در مورد قانون 

یکی از اقدامات مشترک کابينه  بوش و سنا و مجلس آمریکا، پس از حمـ�ت ) Homeland Security" ( امنيت ملی"تصویب قانون .  کرد
بود که از جو وحشت بوجود آمده سوء استفاده کرده و شھروندان آمریکایی را از کليـه  ٢٠٠١در سپتامبر » برج ھای دوقلو«تروریستی 

طبق این قانون، نيروھای امنيـتی و پليـس .   حقوق مدنی ایکه نتيجه ی سال ھا و دھه ھا مبارزه طبقه کارگر بود، محروم می ساخت
می توانند ھر کسی را بدون مجوز دادگاه و دادستانی برای مدت نامحدود، بدون آگاه ساختن خانواده و یـا دسترسـی بـه وکيـل و یـا 

فقط کافی بود که این نيروھا ادعا کنند که شخص مورد بازداشت مشکوک به مشارکت و یا کمک .  اجباری برای محاکمه بازداشت کنند
این قانون ھنوز ھم در ایا�ت متحده آمریکا اعمال می شود و کليـه کـشورھای غربـی نـيز بـا الھـام از آن، .  به اقدام تروریستی است

 .قوانين مشابھی را به تصویب رسانده اند
 

 :ترجمه متن کامل این اع3ميه به قرار زیر است
 

گروھـی از  دشـمنان خبيـث و .  امروز ميليونھا انسان در شھر ھستند که در ترس از دست دادن زندگی و امنيت خود بـسر مـی برنـد
مخفی مستمراً در ت�ش اند تا با طراحی روش ھایی تازه، زندگی این انسانھا را خراب کرده و با ترسـاندن ایـشان، آنھـا را بـه تمکيـن 

بيـشتر .  دشمنان این مردم ادعا می کنند که  در راه صواب مبارزه می کنند و در پيشبرد اھدافشان  تعصب به خرج می دھند.  وادارند
 .قربانيان ایشان صرفاً برای اینکه عليه شان سخن گفته اند مورد خشم و بغض شان قرار گرفته اند

 
و دشمن کسی جز بوش، پتکی، بلومبرگ و .  ميليون ھا انسانی که مورد توحش واقع شده اند، مردم فقير و کارگران این شھر ھستند

اسلحه ھای ایشان، ترور، قطع کردن بودجه و بـستن طـرح .  ثروتمندان و قدرتمندانی که ایشان نوکری شان را می کنند، نمی باشند
ایدئولوژی ایشان نيز چيزی .  ھای حمایتی از فقر ا، تھاجم به استاندارد سطح زندگی مردم، و حم�ت ایدئولوژیک به منتقدانشان است

ھـر چـه بيـشتر ثروتمنـد کـردن .  ، برای پوشاندن برنامه ی واقعی شان نيست»اقتصاد سالم«و » بازار آزاد«، »ماليات کمتر«جز تبليغ 
 .دوستانشان و تضعيف دیگرانی که ایشان ارزشی برایشان قائل نيستند

 
ما می بایست سـازمانھای واقعـی صـنفی . اما، ابزارھایی برای دفاع کارگران و تضعيف شدگان از خود در مقابل این دشمن وجود دارد

اینھا باید نه تنھا توانایی دفاع از حقوق و بھتر . و یا ھر چه که دلتان خواست بگذارید» شورا«و یا » اتحادیه«نامشان را .  خود را بسازیم
کردن شرایط شغلی ما را داشته باشند، بلکه ھمچنين باید بتوانند در جھت ایجاد دنيایی بھتر که چنين دشمن ھا و حم�تـی را فقـط 

ما باید چنين سازمان ھای توده ای را در محله ھای زندگی خود نيز بنا کنيم تـا .  بمثابه خاطرات بد، باقی گذارند، کارایی داشته باشند
و ھمچنين نياز داریم تا مبارزات خود را به مبارزات دیگر کـارگران و فقـرا در .  بتوانيم تا چنان سطحی منافع و نيازھایمان را مطرح سازیم

 .ھمه جا پيوند بزنيم
 

بـرای «البته نه اینکه ایـشان واقعـاً .   اما به آنچه که نياز نداریم، رھبران و بروکرات ھای خودکامه ای ھستند که به جای ما مبارزه کنند
رنـدی «و )  ریيـس اتحادیـه خـدمات(ھـا»  دنيس ریـورا«ما به آدمھایی چون .  می کردند» مبارزه«مبارزه می کردند، و یا اینکه واقعاً » ما

به ما » دوست کارگران«را بعنوان ) فرماندار نيویورک(» پتکی«بيشتری نياز نداریم که فردی چون ) ریيس اتحادیه معلمان(ھای» وینگارتن
بفروشند که برویم و به او رأی بدھيم، و پس از اینکه یارانه ھای بھداشتی و امنيت شغلی را حذف کرد، و یا در عوض لطفی که به او 

بيایيد چنين افرادی را به کارگـاه شـان بـاز گـردانيم تـا .   کرده ایم، لگدی به پشتمان زد، خود را غافلگير شده و شوک زده نشان دھند
 .مجبور شوند دوباره برای تأمين زندگی ای شرافتمندانه کار کنند

 
جنبـش کـارگری .   آنچه که ما نياز داریم یک جنبش کارگری است که توسط احزاب سياسی و نظام رأی گيری زمين گير نشده باشد  

ایکه تصميماتش توسط کليه اعضایش بصورت جمعی گرفته شود و نمایندگانش دستورات موک�نشان را اجرا کنند و اگـر نکردنـد، فـوراً 
ما به جنبشی نياز داریم که وسيع ترین اقشار فقرا و تضعيف شدگان را در بر گرفته و متحد سازد، نه اینکه آنھا را به بخش .  عزل شوند

ما به جنبشی نياز داریم که ترسيم کننده ی جامعه ی نوینی باشـد کـه در آن قـدرت، سـود، و امتيـازات بـه .   ھای رقيب تقسيم کند
 .گذشته تعلق داشته باشد

 
ما، اعضای ائت�ف ھمبستگی کارگران، مردان و زنانی چون خودتان ھستيم که دارای تصوری از آینده ای امکانپذیر می باشيم و فعاليت 

ما برای انجام چنين منظوری نه تنھا با مبارزات جاری ھمبستگی نشان مـی دھيـم، بلکـه نظـرات .   می کنيم تا به آن تحقق ببخشيم
ما انتظار نداریم که شما با ھر آنچـه کـه مـی گویيـم .  خود را نيز مطرح کرده و خواھان گفتگو با دیگر کارگران در این زمينه  می باشيم

بـا درگـيری در چينـن مباحثـی .    موافق باشيد، اما اميدواریم که در این باره به تفکر پرداخته و با ما و دیگر کارگران به گفتگـو بپردازیـد
 .واقعی را برای مردم این شھر و تمام جھانيان بيابيم» امنيت داخلی«اميدواریم بتوانيم راه 

 گزارشات و تحليل ها
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 !واقعي شود »شبح«زمان آن رسيده 
 ترجمه از مهراد مينايي

  ١٨۴٧مانيفست حزب کمونيست  –." شبح کمونيسم -شبحى در اروپا در گشت و گذار است "
" در طی تابستان، ھمزمان با  ت�ش دیلی تلگراف جھت عدم تحریک احساسات خوانندگان محافظه کارش با پيش بينی چـشم انـداز 

، ھشدارھای ِ فزاینده ی ِ ژورناليستی در مورد امکان فروپاشی اجتماعی به دنبال ِ فروپاشی مالی ، مدام در حال "  خشم در خيابانھا 
و آخرین پيامبر سيستم سود  -یکی از معدود بانکھایی که مدیون کمک ھای دولتی نيست  – HSBCاستفن کينگ ، رئيس . افزایش بود

ميليارد ليره ای خود،  تراز نامه ی ِ بانک را سـر و  ۵/١٢، عليرغم زیانھایِ  ثبت شده ی ِ بانک ،  از سھامداران اش خواست تا با کمک 
کينـگ بـا لحـنی تایيـد آمـيز ایـن "  سرمایه داری چشم به راه گرداب ؛  حق با مارکس نبود؟: "  در مقاله ای تحت عنوان . سامان دھند

 :عبارات مانيفست کمونيست را نقل می کند
با تکرار ادواری شان ، ھربار سھمگين تر از بار قبل ، موجودیـت کـل جامعـه یِ  بورژوایـی را بـه چـالش مـی ... بحران ھای تجارتی ...

. موجود نيز بطور ادواری نابود می شوند" در این بحرانھا نه تنھا بخش اعظم توليدات موجود  بلکه ھمچنين نيروھای توليدی قب�. کشند
 ...در این بحرانھا ، ایپدمی توليد اضافی ، ھمچون ھمه ی ِ ادوار قبلی به شکل  مزخرفی تکرار می شود 

 ٢٠٠٩ایندپندنت ؛ دوم مارس 
 :نظر کينگ در این خصوص به این قرار است 

 . »مھم نيست نظر شخص در مورد مارکس چه باشد ، واقعيت این است که وی از رموز چرخه ی ِ تجاری آگاه بود « 
آقای کينگ برخ�ف بـسياری از ! چه چيزی موجب چنين اعترافات دردناکی از سوی سرمایه داران می شود ؟ بی شک تاثيرات بحران 

 .رفقای  کله شق خود ، شرایطی را که در آن ھستيم درک می کند
: ھرگونه محاسبه کنيم ، با بدترین نوع بحران جھانی روبرو ھستيم. تاکنون چنين کاھشی در توليد اقتصاد جھانی سابقه نداشته است

بدتر از اولين شوک نفتی در اواسط دھه ی ِ ھفتاد و بدتر از رکود بازار در اوایل دھه ی ِ ھشتاد ،  یعنی دوران ظھور بحران بدھی ھای 
آمریکای �تين و سلطه ی ِ مانتاریسم لگام گسيخته  ، دورانی که اقتصاد جھانی مجبور به کنار آمدن  با قيمت دوبرابر شـده یِ  نفـت 

ع�وه بر اینھا در حال حاضر نمی توان برآمدن ِ رکود را به عنوان دليلی برای کاھش محصو�ت عنوان کرد زیرا نـابودی اعتبـارات در .  شد
در حقيقت با جھانی سرو کار داریم که سقوط محصو�ت با کاھش قيمت ھا عجين شده اسـت و ایـن .  ھمه اشکالش دیده می شود

 !ف�کت: یعنی 
نـرخ سـا�نه یِ  کـاھش در  ٢٠٠٨در دسـامبر .  آقای کينگ در باره ی ِ جھان حرف می زنـد.  این اوضاع مختص بریتانيای ِ کينگ نيست

افـت %  ۶تنھـا در مـاه نوامـبر تجـارت جھـانی .بود% )  ٣٠و در ژانویه امسال حدود % ( ٢١؛ در ژاپن %  ٢٠؛ در اسپانيا %  ١٢بریتانيا  
کاھش مواجه شود اما به گفته یِ  % ٢۵، چھار سال طول کشيد تا اقتصاد جھان با ١٩٢٩بعد از ورشکستگی وال استریت در . داشت

 . اتفاق خواھد افتاد ٢٠٠٩این ميزان سقوط تا پایان ) ٢٠٠٩نھم فوریه ( ولفگانگ مونچو در فایناشنال تایمز 
 بھای بحران 

. در بریتانيا چھارميلون نفر از تاثير منفی بحران بر سفره شان رنج مـی برنـد. در ھمه جا کارگران نخستين قربانيان نتایج بحران ھستند
صـنعت زدایـی تـاچر در  دو برابر دوران وانداليسم "  نرخ بيکاری تقریبا. رھنی ده در صد از کل جمعيت  به تعویق افتاده استپرداختھای 

نـرخ  ٢٠١٠دولت پيش بينی کرده است کـه تـا پایـان . شغل از دست رفته است ٦٠٠٠٠٠،  ٢٠٠٩تنھا در ماه ژانویه . است ١٩٨٠دھه 
نباید فراموش کرد این آمار و ارقـام . بيکاری به سه ميليون نفر برسد ، اما باروند کنونی اوضاع  این امر زودتر از اینھا متحقق خواھد شد

در ) . برای پنھان کردن واقعيتھای موجود( ميليون نفر در این محاسبات منظور نشده اند  ٦/٢خيلی کمتر از نرخ واقعی بيکاری است زیرا 
 . شغل از دست رفته است ٣٠٠٠٠سه ماه گذشته ، درکسب و کارھای کوچک 

درصد از کمپانی ھا از ھرگونه افزایش دستمزدھا خودداری کرده اند و % ٢٥. و اینھمه ، تاثير خود را بر پرداخت ھا به جای گذاشته اند
از کمپـانی ھـا )  موردی که از سوی خـدمات روابـط صـنعتی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه  ٢٦٠از % (  ٥٠" این در حالی است که تقریبا

ھمـه " کارگرانی که به روسا ی خود اعتماد کرده و گفته ی ِ آنھا را مبنی بر اینکه . دستمزدھا را ثابت نگھداشته و حتا کاھش داده اند
 JCBدر . پذیرفته اند چاره ای جز تمکين به کاھش دستمزدھای خود نداشته اند" ما برای سرپا نگھداشتن شرکت باید فداکاری بکنيم 

ليره در ھر ھفته از دستمزدھای خود رضایت داده اند و اینھمه در حالی است که ھمين  ٥٠کارگران برای حفظ چند صد شغل به کسر 
در طی چندین ھفتـه ) .  در سالھای قبل از این ھم سودآورتر بوده است (  ميليون ليره سود به جيب زده است  ١٠٠شرکت سال قبل 

و در دیيـساید   دربـیدر منطقه ی ِ  Toyotaمشابه این اتفاق در  .  نفر از کارگران  اخراج شدند ٥٠٠ای که این فداکاریھا ادامه داشت 
مـذاکراتی انجـام "  حفظ  شـغل ھـا " کاھش دستمزد در طی یکسال به منظور% ١٠جایی که اتحادیه متحد کارگری بر سر . روی داد 
 . داده بود

. را کلمه ای مناسب نخواھند یافت" لذت " کارگران مسن تر که فکر می کردند بزودی از لذت بازنشستگی برخوردار خواھند شد دیگر 
به این کارگران اط�ع داده اند که  به دليل سـرمایه "  کمپانی ھایی که سالھا پول بيمه ی ِ بازنشستگی آنھا را غارت کرده اند حا� کتبا

 . خود را از دست داده اند% ) ۴٠حدود ( بخش اعظم حقوق بازنشستگی " منابع  سرمایه گذاری سازمانيافته " گذاری نادرست در 
شاخص قيمت خرده فروشی ھا در ماه . با وجود این ، باید افزایش بيکاری به مفھوم کاھش قيمت ھا باشد ، در حالی که چنين نيست

اما حتا اینھا حقيقـت اوضـاع بـرای کـارگران معمولـی را )  به علت کاھش ارزش پوند "  عمدتا( افزایش یافته است % ١/٣به  ٣ژانویه از 
ميزان متوسط . افزایش یافته است%  ١/١٠سال گذشته قيمت خرده فروشی در بخش لباس پایين آمده اما قيمت نان . پنھان می کند

و کسی متوجه نشد که کمپانـی )  امسال  این امر در اسکاتلند مسکوت گذاشته شد (  افزایش خواھد یافت % ۵ماليات در انگلستان 
تاکنون تـاثير انـدکی داشـته  VATدر %  ٢کاھش عوامفریبانه ی ِ . ھای انرژی افزایش کلی در تابستان گذشته را مسکوت گذاشته اند

 دولت  تنھا . است اما وقتی ھمه ی ِ ما قدری از ميزان فقرمان کاسته می شود بخاطر این مرحمت ناچيز دولت سپاسگذار می شویم

 گزارشات و تحليل ها
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ھر دو حزب سياسی عمده قصد دارنـد در سـال .  زمانی سر کيسه را شل می کند که بخواھد حداقل استاندارد زندگی را تضمين کند
ط�یه دار .  اینکار تنھا از طریق حمله به رفاه مردم امکان پذیر است.  ميليارد ليره از ھزینه ھای دولتی را صرفه جویی کنند ٣۵،    ٢٠١١

 عضیاین اقدام ، ھشدار به از کار افتادگانی است که اگر مایلند از مزایای از کار افتادگی استفاده کنند باید آمادگی خود را برای انجام ب
از حزب کارگر به حزب رقيب گروید تا تایيدی بر این واقعيت باشد که سرو ته ھمه "  یکی از طراحان این برنامه اخيرا.  از کارھا اع�م کنند

 .ی احزاب حاکم از یک کرباس است
 

 مقاومت
 

ناگھان خود را در بحبوحـه یِ  : آنگونه که آقای کينگ در ایندپندنت می گوید . تھاجمات ضد کارگری ذکر شده در با� تنھا آغاز کار است
 .سقوط عملی در مقياس مارکسيستی یافتيم

 
مفھوم سقوط ساختاری این است که ھيچ چشم انـداز کوتـاه مدتـی . بنظر ما منظور آقای کينگ سقوط ساختاری سرمایه داری است

طبقات حاکم برای حفظ توليدات سودآور راھی جز حمله به استانداردھای زندگی  کارگران .  برای خ�صی از این وضعيت متصور نيست
سـال  ٢۵٠، بـه  ٢٠٠٧انفجار بدھی ھا در سـال . زیرا بحران چنان عميق است که رھایی از آن ممکن نيست. در سراسر جھان ندارند

بنابراین اگر آنھا استاندارھای زندگی مردم را غارت کنند و باز ھم قادر به سرو سامان دادن . توليد جھانی برای باز پرداخت آنھا نياز دارد
به اوضاع خود نباشند ، چکار می توانند بکنند؟ سناریوی محتمل این است که آنگاه اتحاد شکننده بين حاکمـان جھـان بتـدریج در ھـم 

نشانه ھایی از شکر آب شدن روابط بين ایا�ت متحده و اروپا  G20قب� درماه آوریل در طی آماده سازی برای نشست . خواھد شکست
جنگ تجاری بين حاکمان . ھر دولتی دولت دیگر را متھم به اتخاذ سياستھای حمایتی بيش از توافقات قبلی می کرد. ظاھر شده است

 . به این ترتيب سرمایه داری تنھا عرضه کننده ی ِ بربریت و جنگ خواھد شد. نمایان خواھد شد و به جنگ واقعی منجر خواھد شد
 

معنی این گفته مذاکرات و مانورھـای فرسـوده و رنـگ و .  تنھا آلترناتيو مثبت مقاومت جمعی ِ  اکثریت استثمار شونده ی ِ جھان است
تھدید به اعتصاب در چند .  بر سر از دست رفتن مشاغل در راه آھن نيست RMTروباخته یِ  اتحادیه ھای ِ کارگری از نفس افتاده مثل 

اینگونـه (  ماه آینده راه صحيح  مبارزه نيست بلکه در  اولين گام استراتژیک مذاکره باید قاطعانه حفظ کليه ی ِ  مـشاغل را طلـب کنـد 
 ) .نباشد که اگر اتحادیه بتواند چند شغل را حفظ کند آن را به مثابه ی ِ پيروزی در بوق و کرنا بدمد

. بيش از دو دھه است که اتحادیه ھای کارگری در قبال از دست رفتن مشاغل با دستمزدھای با�ی ِ مراکز توليـدی سـکوت کـرده انـد
. حال که طليعه ھای مقاومت ظاھر شده اتحادیه ھا از مخفی گاھھای امن خود بيرون خزیـده انـد تـا رھـبری مقاومـت را قبـضه کننـد

پذیرفتن رھبری اتحادیه ھا به مفھوم پذیرش صنعت با استراتژی صنعتی و مذاکره با اربابانی است که ھيچ چيز برای عرضه ندارند و نيز 
کارگرانی که سر به . ھيچ واحد مورد تھدید بيکاری قادر به مبارزه ی ِ منفرد نيست. پذیرفتن اولویت ملی گرایی بر وحدت کارگری است

زیر انداخته و منتظر مرحمت روسا می مانند ھيچ گاه به اھداف خود نخواھند رسيد و به این ترتيب روسا واحـد بـه واحـد مـا را اخـراج 
ما چيزی غير از بـدھی ھایمـان .  سيستم سرمایه داری به پایان راه خود رسيده و تنھا بدبختی و ف�کت ایجاد خواھد کرد. خواھند کرد

�زم است سيستم و توليد را به دست خود بگيریم و آن را به سيستمی که بجای  پر کردن جيب اشراف ، . برای از دست دادن نداریم
انجام این وظيفه آسان نيست اما در گوشه و کنـار جھـان مـوارد پيروزمنـدی از ایـن اقـدام .  نيازھای مردم را توليد می کند بدل نمایيم

 . کارگری انجام یافته است
 

درک )  در ھمه جا نوشته ھایی در این مورد یافـت مـی شـود ( یکی از خصيصه ھای روحيه بخش مبارزات در پا�یشگاه نفت ليندسی 
لزوم ھمبستگی در ميان کارگران بود و بسياری از کارگران نقاط دیگر با طی  کيلومترھـا مـسافت ھمبـستگی و اتحـاد خـود را اعـ�م 

این اع�م موضع نشان از این دارد کـه .  پوستری افراشته شد که در آن حمایت کارگران لھستان از این اعتصاب اع�م شده بود. نمودند
در گوادلوپ در طی اعتصاب عمومی چند ھفته ای قيام واقعی به . کارگران به خصيصه ی ِ بين المللی بودن این مبارزات آگاه می شوند

گرچه خطر ایـن وجـود داشـت کـه .  وقوع پيوست که در طی تبادل آتش بين معترضين و پليس یکی از مسئولين اتحادیه به قتل رسيد
عاملی که (    ”Bekes“از آنرو که اعتصابيون ھمه سياه پوست بودند و اليت حاکم سفيد پوستان  –مسئله ی ِ نژادی بر طبقه غلبه کند 

شلينگ در  ٢٠٠ساکوزی افزایش . اما در نھایت اعتصاب با دستاوردھایی برای کارگران به پایان رسيد) مطبوعات خواستند به دامن بزنند
برای ( وی ھمچنين  قبول کرد قيمت کا�ھای اساسی را پایين بياورد) پرداخت بخشی از آن را دولت تقبل کرد( دستمزد پایه را پذیرفت 

اما با مراجعه به نشریات می تـوان فھميـد کـه بـه خـاطر پذیرفتـه نـشدن ) .  بيشتر از فرانسه است% ٩٠نمونه در آنجا قيمت پاستا  
 . کاھش قيمتھا و عدم پرداخت دستمزد اضافی از سوی کارفرمایان ِ منطقه ، تشنج ھنوز ھم ادامه دارد

کـاھش دسـتمزدھای بخـش دولـتی بـرای جـبران ھزینـه ھـای حقـوق %  ۵/۵تظاھر کننـده یِ  مـصمم بـر عليـه  ١٢٠٠٠٠در ایرلند 
بازنشستگی  اعتراض کردند و سازمان مستقل سربازان با پيوستن به آنھا اع�م نمودند اجازه نخواھند داد از آنھا به مثابه ی ِ اعتصاب 

 . شکن بر عليه کارکنان بخش دولتی استفاده شود
 

کارگر در یک واحد  کوچک بسته بندی بلور اظھار داشتند دو روز قبل مـدیر شـرکت اسـتعفا داده و اعـ�م ورشکـستگی  ١٢در دوندی 
این حيله گری آشکار سـرمایه داری اسـت کـه .  سال کار در آن واحد بدون دریافت پول ب�تکليف مانده اند ١۴نموده است و آنھا بعد از 

ھمانند کارگران درب و پنجره ی ِ ایا�ت متحده ، کارگران واحد بسته بنـدی بلـور، شـکی در از .  کارگران را دست خالی رھا کرده است
اما برای دریافت پول خود واحد توليدی را تصرف کرده اند تا مالکان آن نتوانند دسـتگاھھا و مـواد خـام را .  دست دادن کار خود نداشتند

 . حمایت ھای ھمبستگی از سراسر بریتانيا در قبال عمل آنھا ادامه دارد. خارج کرده و به فروش برسانند
آنچه ما نياز داریم ، یافتن آلترناتيوی روشن جھت کنترل  مبارزات خود و محل ھای . اینھمه، نشانه ھای اوليه ی ِ اقدامات کارگری است

چيزی غير از زنجيرھای مان که ما را به این سيستم پوسيده وصل کرده ، از دست نخواھيم داد و در مقابل جھانی را به . کار مان است
 ! اینک دوران شماست. کارگران جھان متحد شوید. دست خواھيم آورد
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 گزارشي از نشست گروه هاي كمونيستي در قاره آمريكا
پس از یک قرن خبرھای بد و گزارش ھای انحراف احزاب کمونيست به سوی رویزیونيسم و ناسيوناليسم بـا�خره خـبری را دیـدم کـه 

کـشور  ٨گروه و سازمان ھای کمونيستی می کرد کـه جمعـاً از  ٧این خبر حکایت از گردھمآیی موفقيت آميز . کمی اميدوار کننده بود
 . آمریکای �تين نمایندگی داشتند

سازمان به مدت یکسال بر روی برگزاری این  ٧نوشته شده است که این  ICC"  جریان کمونيست انترناسيوناليستی"در گزارش سایت 
شرکت کنندگان در آن عمدتاً گروه ھا و سازمان ھای نوخاسته ای بوده اند کـه بتـازگی از جریانـات .  گردھمآیی برنامه ریزی کرده بوند

رویزیونيستی انشعاب کرده و استراتژی انق�ب کارگری و در ھم شکستن دولت ھای سرمایه داری را در دستور فعاليت ھـای خویـش 
لـزوم "مبنای توافقات و انگيزه ی برپایی چنين گرھمآیی ای را، ھمانطور که در قطعنامه پایانی این مجمـع آمـده اسـت، .   قرار داده اند

ھدف این گردھمآیی، تبـادل نظـر و برخـورد عقایـد .   تشکيل داده بود" گسست از تمای�ت بورژوازی و ایجاد کمپ مستقل طبقه کارگر
برای شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این گروه ھا و تعيين چھارچوبی برای ھمکاری بين المللی و برپایی نشست ھای آتی گذاشته 

 .شده بود
شرایط کنونی مبارزه طبقاتی در سطح جھانی و ماھيـت بحـران کنونـی سـرمایه "این گردھمآیی در اولين اقدام خود توانست موضوع 

ھمچنيـن اقـدامات جنـگ .   نزدیکی نظرات و تحليل ھای ارائه شده در این بخش بسيار اميدوار کننده بود.  داری را مورد بحث قرار دھد
طلبانه امپریاليسم در افغانستان و عراق، با وجود اخت�فات نظری در تحليل از موقعيت جھانی پرولتاریا در این بخش، مـورد محکوميـت 

 .کليه گروه ھای شرکت کننده قرار گرفت
سرمایه داری کنونی در سراسر قـاره آمریکـا بـرای "  چپ"موضوع بسيار مھم دیگری که مورد توافق ھمگانی بود، لزوم افشاء جریانات 

از جریاناتی چون اوباما در ایا�ت متحده، پاتاگونيـا .   مشخص کردن قطب پرولتری در این منطقه و مدافعان واقعی منافع طبقه کارگر بود
آن، ھمچون چاوز در ونزوئ�، مورالس " رادیکال"ھوادار فقرا معرفی می کنند گرفته تا کپی " لطيف"در آرژانتين،  که خود را سرمایه داری 

افشا جریانات نامبرده و دوز و کَلَک .  قانع نيستند" سوسياليسم قرن بيست و یکم"در بوليوی، و کورآ در اکوادور، که به عنوانی کمتر از 
مبارزه با ایـن .   آنھا برای اغوای طبقه کارگر قاره آمریکا، قدمی ضروری برای ایجاد قطب انق�بی کمونيستی در این منطقه ارزیابی شد

پيامبرانِ سرمایه داری دولتی، ناسيوناليسم  و اشکال پيچيده ی استثمار، و رسـيدن بـه موضـع مـشترک بـر ضـرورت پـشبرد مبـارزه 
طبقاتی تا براندازی حکومت ھای دیکتاتوری و پارلمانی سرمایه داری و استقرار شـوراھای کـارگری، قـدم ضـروری بـرای ایجـاد قطـب 

 .مستحکم انق�ب جھانی است
امـا ایـن تذکـر .   در پایين موارد مورد توافق گروه ھای شرکت کننده را، آنطور که در پایان گردھمـآیی اعـ�م داشـته انـد، خـواھيم آورد

�زمست که گروه ھای شرکت کننده قول داده اند که به زودی مواضع کامل اتخاذ شده ی تمامی گـروه ھـا در ایـن مجمـع را منتـشر 
، گروپـو OPOPجریان بين المللی کمونيستی، اُپوزیکائو  اُپراریـا :  گروه ھا و سازمان ھای شرکت کننده عبارت بودند از.  خواھند ساخت

لوچا پرولتاریا از پرو، آناررس از برزیل، ليگ آزادی طبقه کارگر از کوستا ریکا و نيکاراگوئه، ھـسته گفتمـان انترناسيوناليـستی جمھـوری 
ھمچنين گروه ھا و سازمان ھای دیگری نـيز تمایـل خـود را بـرای شـرکت در ایـن .  دومينيک، گروه گفتمان انترناسيوناليستی اکوآدور

گردھمآیی اع�م داشته بودند که متاسفانه به د�یل عدم موفقيت جمع آوری کمک ھای �زم برای ارسال نمایندگان خود از شرکت در 
 .آن باز ماندند

 :مواضع مشترک
و کمونيست بين الملل با وجود انتقاداتی که برای طراحی راه ھای نویـن  ١٩١٧دفاع از ماھيت پرولتری انق3ب اکتبر 

 .انق3بی به آنھا وارد است
و طرد .  طرد نظراتی که معتقدند در حال حاضر  رژیم ھای سوسياليستی و حکومت ھای کارگری در دنيا وجود دارند

 .ملبس ساخته اند" سوسياليسم قرن بيست و یکم"که خود را به " سرمایه داری دولتی"ھر گونه از 
 "احزاب سرمایه داری"محکوميت کليه احزاب سوسياليست و کمونيست کنونی بعنوان  

طرد کامل دمکراسی بورژوازی، استفاده از پارلمان و انتخابات به عنوان ابزار تحميق و انحراف پرولتاریـا از مبـارزه و 
 .وادار ساختن آن در انتخاب بين پارلمانتاریسم و دیکتاتوری، یا فاشيسم و غير فاشيسم

حمایت از انق3بيون انترناسيوناليست برای حرکت به سمت سازماندھی بين المللی پيشروان پرولتاریا، بمثابه ابـزار 
 ضروری برای پيروزی انق3ب پرولتری

دفاع از نقش شوراھای کارگری بعنوان ارگانھای قدرت پرولتاریا و نھاد استق3ل طبقه کارگر از دیگر طبقات و اقـشار 
 اجتماعی

 :موضوعات تعيين شده برای تحقيق و پيشبرد مباحث
 نقش پرولتاریا در شرایط حاضر و تناسب قدرت طبقات

، و تعمـق در مـورد ایـده ی عمومـی )که مبارزه کنونـی بـر آن مبنـا تکامـل مـی یابـد(شرایط کنونی سرمایه داری 
 اضمح3ل سرمایه داری و یا ساختاربحران ھای سرمایه داری

البته به علت کمبود وقت بر سر این موضوع گفتگویی .  فجایع زیست محيطی ایکه نظام کنونی باعث آن بوده است
 .صورت نپذیرفت

این بود گزارش مختصری از یک اقدام جمعی توسط کمونيست ھای قاره آمریکا که �زم دانستيم رفقای را از آن آگاه کرده تا گذشـته از 
 .تابيدن نور اميد به آینده ی اتحاد کمونيست ھا در سراسر جھان، خود را در جریانات مباحث موجود آگاه کرده و ھمراه سازیم

 
 "ت�ش برای ایجاد حزب طبقه کارگر"بخش بين المللی 

 
   ١٣٨٨خراد 
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آنطـور کـه در . (این سؤالی است که در سالھای اخير با سخت جانی به سوسيال دمکراتھای روسيه، فشار مـی آورد"  چه باید کرد؟"
اینک مسئله بر سر انتخاب راه نيست بلکه مسئله بر سـر ایـن اسـت کـه مـا کـدام )  مطرح بود ٩٠و اوایل سالھای  ٨٠اواخر سالھای 

بایـد اذعـان .  مسئله بر سر ساختار و فعاليت عملی است.  گامھای عملی را در راه شناخته شده برداریم و چگونه این گامھا را برداریم
داشت که ما ھنوز این مسئله، ماھيت و شيوه ی مبارزه را حل نکرده ایم، مسئله ای بنيادین برای حزبی کـه فعاليـت عملـی دارد، و 

 .ھنوز ھم باعث طرح اخت�ف نظرھای جدی می شود و افشا کننده  ی عدم ثبات ایدئولوژیک و نوسانات نفرت انگيز می باشد
و از سـوی دیگـر .  از یک سو گرایش اکونوميستی، که ھنوز نمرده است و می خواھد کار تشکي�تِ سياسی و تبليغاتی را محدود کند

التقاط گراییِ بی پرنسيپی که ھمچنان سر می جنباند و قادر نيست که بين خواسته ھای فوری و اھداف اصولی و دائمی مـورد نيـاز 
) ١(»رابوچيـه دلـو«ھمانطور که می دانيم این رونـد در .  جنبش تفاوت قائل شود، و خود را به ھر جریان نوخاسته ای منطبق می کند

شماره (» نقطه عطف تاریخی « آخرین اع�م برنامه ی این روزنامه یک مقاله پرطمطراق تحت عنوان مجلل . پناھگاه خود را یافته است
» اکونوميـسم«ھمين دیروز بـود کـه بـا .  مشخصاً تحليل ما از ماھيت آن را بيشتر تأیيد می کند))  ٢(رابوچيه دلو» ليستوک«از مجله  ۶

قاطعانه محکوم شود، عصبانی می شدند، و فرمول پلخانف را درباره مبارزه عليـه اسـتبداد، )  ٣(�س می زدند، از اینکه رابوچایا ميسل
ساعت تغيير یابد، تاکتيک را ھم بایـد  ٢۴اگر اوضاع در عرض «:  اما امروز از سخنان ليبکنشت نقل قول می آورند. م�یم تر می ساختند

حا� دیگر از یک سازمان مبارز استوار، برای حم�ت مستقيم، برای شبيخون ناگھـانی عليـه حکومـت »   .ساعت تغيير داد ٢۴در عرض 
ھـم انق�بـی !  ھی، چقدر پر انرژی شده ایم، حـا�(» ترویج وسيع انق�بی سياسی در بين توده ھا«استبدادی حرف می زنند، از یک 

!) بفرمائيد(»  تشکيل اجتماعات خيابانی، با خصلت مشخص سياسی«، از »دعوت با�نقطاع به تظاھرات خيابانی«از ).  ھم سياسی؟
با این سرعت برنامه پيشنھادی » رابوچيه دلو«اصو� ما می بایستی ابراز خوشحالی کنيم از اینکه . سخن می گویند… و غيره و غيره 

برنامه ای که ایجاد یک تـشکي�ت محکـم حزبـی را در نظـر دارد کـه . ، قبول کرده)۴(درج شده است» ایسکرا«ما را که در شماره اول 
امـا .  وظيفه آن نه فقط مبارزه برای به دست آوردن آزادیھای نسبی است بلکه، فتح برج ستم حکومت استبدادی نـيز، وظيفـه اوسـت

 .کمبود ھر گونه نظریه محکم از طرف این افراد تمام خوشحالی انسان را از او می گيرد
ساعت می تـوان تاکتيـک تبليغـاتی را در مـورد یـک مـسئله  ٢۴در عرض .  کام� به ناحق به ليبکنشت استناد می کند»  رابوچيه دلو«

اما، تنھا کسانی می توانند نظریات خود در مورد اینکـه آیـا اصـو� و .  مشخص و یا تاکتيک پيشبرد جزئياتی از وظایف حزبی را تغيير داد
مـاه،  ٢۴ساعت و یا حتی در عـرض  ٢۴ھميشه و حتماً یک تشکي�ت مبارز و تبليغ سياسی در بين توده ھا ضروری است را در عرض 

خنده آور است اگر در این رابطه، به متفاوت بودن موقعيت و به ظھور یک دوره نوین تکيه . تغيير دھند که دارای ھيچ گونه اصولی نباشند
مـسالمت «برای ایجاد یک تشکي�ت مبارز، فعاليت کردن و تبليغ سياسی راه انداختن در ھر موقعيتی، حتی اگـر ایـن موقعيـت .  کنيم
چرا که بوجود آوردن چنين سازمانی در . باشد، کام� ضروری است» افول روحيه انق�بی«باشد، در ھر دوره ای حتی اگر دوره ی » آميز

 ٢۴در «  .  این حزب باید در حالت آماده باش باشد تا بتواند فوراً دست بـه عمـل بزنـد.   زمان انفجار و شروع مبارزه، دیگر دیر خواھد بود
در صـورت فقـدان .  درست است، ولی برای اینکه بتوان تاکتيک را تغيير داد، باید ابتدا دارای تاکتيکی بود»  ساعت تاکتيک را تغيير دادن 

سازمان محکمی که در مبارزه سياسی و در ھر گونه شرایط و در ھر دوره، پخته و آبدیده باشد، صحبت از نقشه منظم فعاليتی، که با 
. نمی توانـد در ميـان باشـد)  و تنھا آنست که شایستگی داشتن نام تاکتيک را دارد(اصول متين و روشن و بدون انحراف عملی شود، 

قـرار داده »  کـام� نـو«حزب ما را در مقابـل یـک سـؤال »  موقعيت تاریخی«بگذارید مسئله را اینگونه بررسی کنيم؛ گفته می شود که 
بود و امروز مسئله ترور، آیا تعجب آور نيست از افرادی کـه »  کام� نو«دیروز طرح مسئله سازمان سياسی و تبليغ . مسئله ترور: است

 تا این حد اصول خود را فراموش کرده اند، درباره تغييرات ریشه ای تاکتيک بشنوی ؟
مسئله ترور به ھيچ وجه مسئله نوینی نيست و تنھا کافی است که به نظرات تـا کنـون .  ، در اشتباه است»رابوچيه دلو«خوشبختانه 

اصو� ما ھيچگاه ترور را رد نکرده ایم و نمی توانيم رد کنيم، تـرور یـک عمـل . طرح شده ی سوسيال دمکراسی روس نگاھی بياندازیم
. نظامی است که می تواند در مقطعی از نبرد، با در نظر گرفتن موقعيت نيروھا در شرایط مشخصی، کام� درست و حـتی �زم باشـد

اما نکته مھم اینست که در حال حاضر، ترور، به ھيچ وجه به عنوان شکلی ھماھنگ بـا مبـارزه ارتـش پيکـارجو، کـه در کـل سيـستم 
در زمـان کمبـود .  مبارزاتی بگنجد، پيشنھاد نمی شود، بلکه به عنوان یک وسيله ضربتی مستقل و مجزا از ھر ارتشی طرح می گردد

. یک سازمان مرکزی و در حالتی که تشکي�ت انق�بی محلی ضعيف ھستند، ترور نمی تواند چيز دیگری غير از آنچه اشاره شد باشـد
به ھمين دليل، قاطعانه اع�م می داریم که این شيوه مبارزه در تحت شرایط ذکر شده، بی جا و بی مورد است و فعالترین مبارزین را از 
مھم ترین و واقعی ترین وظيفه شان نسبت به مجموعه جنبش، بازمی دارد و بجـای اغتـشاش سـازمانی نيروھـای حکومـت، باعـث 

 .اغتشاش سازمانی نيروھای انق�بی می گردد
شھرھا به مبارزه روی » مردم عادی«در جلوی چشم ھایمان توده وسيع کارگران شھری و .  کافيست فقط حوادث اخير را به یاد بياوریم

آیا تحت چنين شرایطی این خطر موجـود نيـست کـه بـا روی . آوردند، در حاليکه انق�بيون دارای افراد رھبری کننده و سازمانده نبودند
آوردن مبارزترین انق�بيون به ترور، آن بخشھایی از مبارزه که تنھا و تنھا به آن می توان تکيه داشت، ضعيف گردد؟ آیا این خطـر موجـود 
نيست که ارتباط سازمانھای انق�بی با توده ناراضی و با روحيه مبارزاتی و در حال تظاھرات، اما، پراکنده ای کـه ضعفـشان درسـت در 

ما این فکر را به خود راه نمی دھيم که ھيچگونه . پراکندگی آنھاست قطع شود؟ در حاليکه این ارتباط با توده، تنھا ضامن پيروزی ماست
ارزشی برای عمليات قھرمانانه فردی قائل نباشيم، اما این وظيفه ماست که سرمست ترور شدن، و دیدن آن به عنـوان مھـم تـرین و 

ترور . اصلی ترین وظيفه مبارزه ، موضوعی که امروز خيلی ھا بدان تمایل نشان می دھند، را با تمام نيرو، به عنوان یک خطر فریاد زنيم
ھرگز نمی تواند به شکل مبارزاتی روزانه تبدیل گردد؛ در بھترین حا�تش، ترور فقط می تواند به عنـوان یکـی از شـيوه ھـا در خدمـت 

سؤالی که مطرح است، این است که آیا در لحظه کنونی ما می تـوانيم مـردم را بـرای چنيـن .  تھاجم قطعی، مورد استفاده قرار گيرد
به ھر حال اعـ�م  کـرده اسـت کـه .  خيال می کند که این امر امکان پذیر است» رابوچيه دلو«حمله ای فراخوانيم؟ بنظر می رسد که 

 توده اصلی جنگنده ما از . اما این باز ھم بيشتر ناشی از شور و شوق می باشد تا استد�ل» !گروھھای ضربت را تشکيل دھيد«

 متن آموزشي

  لنين. اي . و اثر  -از كجا بايد آغاز كرد؟ 

اين متن را گروهي مطالعه 

كرده و نكات مهم آن را به 

 بحث بگذاريد
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نيروھای منظم ما از بخشھای کوچک و کم تعدادی که ھنوز بسيج ھم نـشده انـد، و بـا ھـم .  داوطلبان و شورشيان تشکيل شده اند
ارتباطی ندارند و برای ایجاد گروھی منظم تربيت نشده اند، تشکيل یافته، چه رسد بـه اینکـه بخواھنـد تـشکيل گروھھـای ضـربت را 

تاریخی سير »  چرخش«برای ھر کس که توان تشخيص مجموعه شرایط مبارزه ما را دارد، بدون اینکه این شرایط را با ھر نقطه . بدھند
محاصره قلعه «، بلکه باید »پيش به سوی حمله«حوادث فراموش کند، باید روشن باشد که تحت چنين شرایطی، شعار فعلی ما نباید 

به بيان دیگر، نزدیک ترین وظيفه حزب ما نباید این باشد که تمام نيروھای موجود را حا� بـرای حملـه .  باشد» دشمن را سازمان دھيد
بسيج کند، بلکه وظيفه حزب ما باید بطور اعم در این درخواست مطرح باشد که یک سازمان انق�بی به وجود بياورد که قادر باشد تمام 

سـازمانی کـه بایـد ھميـشه بـرای پـشتيبانی از ھـر اعـتراض و .  قوا را گرد آورده و نھضت را نه تنھا اسماً، بلکه حقيقتاً رھبری نمایـد
 .طغيانی، حاضر و آماده بوده و از آن برای ازدیاد و تقویت نيروھای جنگی که به درد نبرد قطعی بخورند استفاده نماید

، به حدی مؤثر بودند که اکنون دیگر به ندرت می توان با اعتراضی عليه این نتيجه گيری ھـا برخـورد )۵(درسھای حوادث فوریه و مارس
ایـن دیگـر کـافی نيـست کـه .  چيزی که ما امروز به آن احتياج داریم  دیگر مسائل اصولی نبوده، بلکه راه حل ھای عملی اسـت.  نمود

ماھيت چنين سازمانی ، و اینکه برای انجام چه کاری تشکيل می شود، برای ما روشـن باشـد، بلکـه �زم اسـت فـوراً چنـان نقـشه 
نظر به اھميت فـوری مـسئله، مـا تـصميم داریـم از .  مشخصی برای سازمان طرح نمود تا آنکه از جھات مختلف، دست به ایجاد آن زد

جانب خود طرح استخوان بندی نقشه ای را به رفقا تقدیم کنيم که شرح مفصل تر آن در رساله ای کـه بـرای چـاپ آمـاده مـی شـود 
 ). ۶(توضيح داده  شده است

ما معتقدیم که نقطه آغازین حرکت ما، اولين قدم عملی برای ایجاد تشکي�ت مطلوب، و سر رشته ای که اگـر دنبـال شـود بـه مـا آن 
توانایی را می بخشد که بتوانيم این سازمان را مستمراً پيشرفت داده و بر عمق و وسعت آن بيافزائيم، تشکي�ت یک روزنامه سياسی 

بدون آن ما نخـواھيم توانـست وظيفـه .   یک روزنامه چيزی است که ما بيش از ھر چيز به آن نيازمندیم.  سراسری  برای روسيه است
و طـور اخـص، زمانيکـه ع�قـه بـه .  اصلی و دائمی و عمومی سوسيال دمکراسی که تبليغ و ترویج ھمه جانبه است را انجـام دھيـم

ھرگز به اندازه امروز این احتياج احساس نشده است .  سياست و مسائل سوسياليسم در بين وسيعترین اقشار مردم بيدار می شود
که تبليغات پراکنده در اشکال حرکت ھای فردی، اع�ميه ھای محلی، جزوه ھا و غيره را به کمک انتشار یک روزنامـه منظـم دوره ای 

روزنامـه مـی توانـد مـ�ک و معيـار دقيـق و )  و پخـش(بدون اغراق می توان گفت که تنـاوب منظـم در چـاپ .   متشکل و تقویت کنيم
از طرف دیگر، روزنامه ما باید برای . مشخصی باشد که ما چگونه انق�بی ترین و ضروری ترین فعاليت مبارزاتی مان را سازمان داده ایم

اگر ما موفق نشویم، و تا زمانی که موفق نشویم، با ادغام فعاليت ھایمان از طریق متون چاپ شده در بين مردم . سراسر روسيه باشد
قبل از ھر .  و دولت تأثير گذاریم، ادغام فعاليت ھای پيچيده تر، مشکل تر و ھمچنين قطعی تر برای اثر گذاری یک خيالبافی خواھد بود

از حالت و پراکنـدگی و غـرق شـدنِ اکثـر !  چيز، جنبش ما از ضعف ایدئولوژیکی رنج می برد، ھمچنين از ضعف ھای عملی، سازمانی
سوسيال دمکراتھا در کارھای محلی، که درک و چشم انداز آنھا و مھارت و کاردانی آنھا را در پنھان کاری و آماده باشـی محـدود مـی 

اولين قدم . دقيقاً در این حالت پراکندگی است که باید ریشه ی بی ثباتی و تمام آن تزلزل ھائی که در با� گفته شد جستجو کرد! کند
در جھت حذف و از بين بردن این نقطه ضعف و تبدیل جنبش ھای محلی متفاوت به یک جنبش واحد سراسری روسيه، باید بنيانگذاری 

بدون یـک ارگـان سياسـی نمـی تـوان . در انتھا، ما حتماً به یک روزنامه سياسی احتياج داریم. یک روزنامه برای سراسر روسيه باشد
بدون داشتن چنين ارگانی انجـام وظيفـه مـا مبـنی بـر . امروز در اروپا، جنبشی سياسی ای را یافت که شایسته چنين عنوانی باشد

. متمرکز نمودن تمام عناصر سياسی ناراضی و معترض که بتوان با کمک آنھا جنبش انق�بی پرولتری را بارور کرد مطلقاً غيرممکن است
کارخانه ھا را بيدار کرده ایم؛ حا� باید قدم بعـدی » اقتصادی«ما اولين قدم را برداشته ایم ، در بين طبقه کارگر خواست افشاء وضعيت 

نباید از این جھت که صداھای اعـتراض . را برداریم یعنی در تمام اقشار نسبتاً آگاه خلق، خواست افشاء مسائل سياسی را بيدار کنيم
دليل آن به ھيچ وجه در این نھفته نيست که مـردم ، بطـور جمعـی بـه .  سياسی امروز اینقدر ضعيف، کم و مردد ھستند، نا اميد شد

استبداد پليس تمکين کرده اند، بلکه به آن علت است که افرادی که توانایی و آمادگی آنرا دارند تا بدی اوضـاع را افـشاء کننـد، دارای 
آنھا در ھيچ ! ھيچگونه تریبونی نيستند تا از این تریبون برای مردم صحبت کنند، ھيچ شنونده مشتاق و اميدوار کننده ای وجود نداشت

حکومـت روس شـکایت کننـد، نمـی »  قدرقدرتی « جا در ميان مردم  نيرویی را که ارزش آن را داشته باشد تا با پشتيبانی از آن عليه 
این نيرو پرولتاریای انق�بی اسـت .  یک چنين نيرویی وجود دارد. اما اینک تمام اینھا با سرعت سرسام آوری در حال تغيير است. یافتند

که آمادگی خود را ثابت کرده، و آنھم نه فقط به فراخوان ھای مبارزه سياسی گوش دھد و از آن پشتيبانی کند، بلکه با کمال شجاعت 
ما اینک در موقعيتی ھستيم و این را وظيفه خودمان می دانيم کـه بتـوانيم تریبونـی بـرای افـشاء سراسـری .  در این نبرد درگير شود

بـرعکس دیگـر طبقـات و اقـشار جامعـه .  یک چنين تریبونی بایـد یـک روزنامـه سوسـيال دمکراتيـک باشـد.   حکومت تزاری مھيا کنيم
روس،طبقه کارگر، نشان داده است که ع�قه دائمی برای کسب دانش سياسی دارد و آشـکار سـاخته اسـت کـه نـه تنھـا در زمـان 

زمانيکه چنين تقاضـایِ تـوده ای آشـکار اسـت، و .   درگيری ھای فشرده، بلکه ھميشه متقاضی مطبوعات غيرقانونی و مخفی است
ھنگاميکه تربيت رھبران مجرب انق�بی شروع شده است و با توجه به آن تجمع طبقه کارگر در مناطق کـارگری شـھرھای بـزرگ و در 
بخشھای کارگری در محل کارخانه، عم� امکان کامل کنترل موقعيت را می دھد، یافتن یک روزنامه سياسی  برای پرولتاریا کام� قابـل 

به وسيله پرولتاریا بمثابه رابط ، این روزنامه می تواند در صـفوف خـرده بـورژوازی شـھری، کارگاھھـای خـانگی، دھـات و .   قبول است
 . دھقانان رخنه کند و تبدیل به یک روزنامه سياسی مردمی گردد

روزنامـه فقـط یـک .  نقش روزنامه، به ھيچ وجه فقط به پخش ایده ھا، به تربيت سياسی و جذب متحدان سياسی محدود نمی شـود
از این حيث آنرا می تـوان بـا چـوب بـستی در .  مروج جمعی و مبلغ عمومی نيست، بلکه سازمان دھنده دسته جمعی نيز می باشد

رابطه بين سازندگان مختلف را تسھيل . این چوب بست، طرح عمارت را نشان می دھد. اطراف عمارت در حال ساختمان مقایسه نمود
. و به آنھا کمک می کند که کار را تقسيم نموده و نتایج عمومی را که به وسيله کار متشکل شان به وجود آمده است از نظر بگذراننـد

با کمک روزنامه و در ارتباط با آن، به خودی خود یک سازمان مستحکمی به وجود خواھد آمد که توجه آن نه فقط به کار محلی، بلکه به 
سازمانی که اعضایش را به آن عادت می دھد که حوادث سياسی را، با دقت خاصی تعقيب نمایند و . کار منظم عمومی نيز خواھد بود

اھميت و تأثير این حوادث را در اقشار مختلف مردم به درستی ارزیابی کرده و متدھای �زمی را تدوین نماینـد تـا بـه وسـيله آن حـزب 
به صرفِ وظایف فنیِ کار، تأمين ساختن منظم روزنامه با مـواد اوليـه و پخـش و توزیـع آن، .  انق�بی بتواند بر روی این اتفاقات تأثير نھد

ضرورتاً، شبکه ای از مأمورانِ محلیِ یک حزب متحد را می سازد که مرتباً با ھم در تماس باشند، و به موقعيت عمومی جریانات آگاھی 
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داشته باشند، به انجام وظایف جزئی منظم شان در رابطه با کار سرتاسری روسيه عادت کنند و توانـایی ھایـشان را در سـازماندھی 
، استخوان بندی آن سازمانی را می سازند که ما بدان احتياج داریـم ، بـه *این شبکه از مأموران.  فعاليتھای انق�بی گوناگون بيازمایند

اندازه کافی بزرگ که بتواند سراسر کشور را دربر گيرد و به اندازه کافی وسيع و ھمه جانبه که بتواند یک تقسيم کار دقيق و منظمـی 
به اندازه کافی پابرجا تا بتواند تحت ھر شرایط و با ھر تغيير وضعيت غيرمنتظره ای فعاليت خود را بـدون اشـتباه انجـام .  را به پيش برد

دھد، که از یک طرف از جنگ آشکار با دشمن که از لحاظ نيرو، تفوق کامل داشته و تمام قوای خود را در یک نقطه جمع نموده اسـت، 
اجتناب کرده و از طرف دیگر، از عدم چا�کی دشمن استفاده کند و در آنجا و در آن لحظه ای که از ھمه کمـتر انتظـار مـی رود بـه وی 

امروز ما وظيفه نسبتاً سبکی برعھده داریم و آن پشتيبانی از تظاھرات ھای دانشجویی در خيابانھای شھرھای بـزرگ .  حمله ور گردد
برای مثال، پشتيبانی از جنبش بيکاران یک ناحيه مشخص، پس فردا . فردا احتما� وظيفه سنگين تری را برعھده خواھيم داشت. است

امـروز مـا بایـد از تـشدید موقعيـت سياسـی کـه حکومـت بـا .  باید آماده باشيم تا در یک شورش دھقانی، نقش انق�بی بـازی کنيـم
لشکرکشی عليه زمستواھا ایجاد کرده استفاده کنيم ، فردا ما باید از طغيان مردم عليه این یا آن نوکر تـزاری کـه خيلـی پـر رو شـده 

تا به او آنچنان درس عبرتی داده شود که خود را به . است، پشتيبانی کنيم و به وسيله بایکوت، به وسيله تظاھرات و غيره کمک کنيم
یک چنين درجه ای از آمادگی مبارزاتی، تنھا به وسيله کار �ینقطع یک گروه منظـم امکـان پذیـر .  یک عقب نشينی علنی مجبور ببيند

است و اگر ما نيروھایمان را برای انتشار یک روزنامه عمومی بسيج کنيم و متحد نمائيم، این کار نه فقط �یق ترین مـروجين را تربيـت 
می کند، بلکه ماھرترین سازمان دھندگان را، مستعدترین رھبران سياسی حزب را نيز که قادرند در زمـان �زم بھـترین شـعار را بـرای 

 .مبارزه نھائی انتخاب کنند و مبارزه را رھبری نمایند، را نيز به ميدان عمل می راند
 

ما تمام مدت از تدارک منظم و با نقشه حرف زدیم، اما به ھيچ . در آخر چند کلمه ای برای جلوگيری از سوء تفاھم احتمالی �زم است
وجه به این وسيله نمی خواستيم اظھار کنيم که حکومت مطلقه می تواند فقط به وسيله محاصره دائمی و یا یک حمله سازمان یافته 

برعکس خيلی امکان دارد و از نظـر تـاریخی ھـم محتمـل . سرنگون شود، یک چنين نظریه ای، جزم اندیشانه و بی معنی خواھد بود
است که استبداد تحت فشار انفجارھای ناگھانی یا اغتشاش غيرقابل پيش بينی کـه آن را دائمـاً از تمـام جھـات تھدیـد مـی نمایـد، 

 .سرنگون شود
 

اما ھيچ حزب سياسی که می خواھد از ماجراجویی پرھيز کند، نمـی توانـد برنامـه عمـل خـود را بـر مبنـای پيـش بيـنی انفجارھـا و 
اغتشاشات پایه گذاری کند، ما باید راه خودمان را در پيش گيریم، کار منظم خود را بطور صحيح انجام دھيم و ھر چقدر کمتر بر حوادث 

 .غافلگير شویم کمتر است» تغييرات تاریخی « غيرمترقبه حساب کنيم، به ھمان اندازه احتمال اینکه توسط 
  

 ١٩٠١، مه ۴ایسکرا شماره 
 منتشر شده در جلد پنجم کليات لنين بزبان انگليسی

در »  بـسوی انقـ�ب«اما به دليل اشتباھات فاحش و گنگی زیاد، توسط ھيئـت تحریریـه .   این ترجمه از تارنمای رنجبران برداشته شد
 . برابری با متن انگليسی تصحيح گشته است

 
 توضيحات

 
حزب ما می توانند ) گروه ھا، ھسته ھای مطالعاتی(این کام�ً واضح است که این مأموران تنھا در ارتباط نزدیک با کميته ھای محلی *

بطور کلی، تمام طرح ما زمانی می تواند پياده شود که مورد حمایت فعا�نه ی کميته ھایی که مکرراً خواھـان .  کارشان را انجام دھند
اگـر از !  اگر امروز نه، فردا.   کميته ھایی که مطمئن ھستيم که این اتحاد را بوجود خواھند آورد.  متحد ساختن حزب بوده اند قرار گيرد

 !یک طریق نه، از طریق دیگری
 
این مجله به توسط اتحادیـه سوسـيال دمکراتھـای روس در خارجـه از .  مجله ارگان اکونوميست ھا بود)  ھدف کارگری(رابوچيه دلو  -١

 .در ژنو انتشار می یافت ١٩٠٢تا فوریه سال  ١٨٩٩آوریل 
 
 .ھشت شماره از آن در جنوا منتشر شد ١٩٠١که بين ژوئن تا جو�ی ) ضميمه رابوچيه دئيلو(رابوچيه دئيلو » ليستوک« -٢
 
تـا  ١٨٩٧روزنامه اکونوميستی که ارگان اتحادیه سوسيال دمکراتھای روس در خارجه بود و بين اکتبر )  تفکر کارگری(رابوچایا ميسل   -٣

 .انتشار می یافت ١٩٠٢دسامبر 
 
 .انتشار یافته بود ١٩٠٠ایسکرا در دسامبر  ١است که در شماره » وظایف فوری جنبش ما«در اینجا استناد به مقاله  -۴
 
است که در شھرھای مختلف  ١٩٠١منظور تظاھرات سياسی، ميتينگ ھا و اعتصابات کارگران و دانشجویان در فوریه و مارس سال   -۵

انگيزه شـروع تظـاھرات و اعتـصابات فراخوانـدن تعـدادی از .  روسيه اتفاق افتادند و حکومت تزاری اقدام به سرکوب بيرحمانه آنھا نمود
 .دانشجویان دانشگاه کيف به ارتش بود که در واکنش به یک ميتينگ دانشجویی انجام شد

 
 .است» چه باید کرد؟«منظور لنين کتاب  -۶

 متن آموزشي
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چيز .  دآنطور که آقای لوپوخين در یادداشتھای خود بيان می کند، به نظر می رسد از یک چيز خوب مقداری بيش از اندازه می تواند وجود داشته باش
پليس از ھر . تاکنون یکی از پایدارترین قوانين بنيانی امپراتوری روسيه بوده است ١٨٨١امنيتی است که از سال » موقت«خوب از نظر پليس مقررات 

و این عبارتی است که در یادداشت مذکور آمده، یادداشتی » تودۀ مردم را در حمایت خود نگاھدارد«نوع حقوق و قدرتی برخوردار است تا به اصط�ح 
آری .  که ھر چه توجه بيشتری صرف آن گردد، شيوۀ ابلھانۀ نگارش و چرخشھای بدترکيب اداری در سخنوری، بيشتر در آن آشکار و نمایان می شود

جنبۀ دیگر آن این .  این یک جنبۀ موضوع است.  شان، آنھا را به لجن کشيده است»  خوب«می زیسته، ولی ویژگيھای »  مقررات«پليس تحت این 
 ردمواقعيت است که اقدامات سرکوبگرانۀ اضطراری، که در بيست و پنج سال قبل احتما� غيرعادی به نظر می آمد، از آن پس چنان عادی شده که م

اھميت سرکوبگرانۀ این اقدامات اضطراری تضعيف شده است، درست ھمانطور که یک فنر نو پس از . اند، اگر بتوان اینطور گفت خود را با آن وفق داده
آقای لوپوخين، سرپرست قسمت پليس در یادداشت خود . استفادۀ دراز مدت و شدید، حالت فنری خود را تا حدودی از دست داده و ضعيف می شود
 .که با لحنی محزون و م�لت انگيز نوشته شده می گوید این بازی ارزش تق� کردن ندارد

يس به راستی که این لحن حاکی از پریشانی، خشک، کاسب مآبانه و در عين حال انتقاد ویرانگر از جانب یک پليس رسمی دربارۀ قانون بنيانی پل
، زمانی که حتی ۶٠دھۀ !  روزھای کاميابی حکومت پليسی تمام شده است.  روسيه، چقدر برای یک سوسيال دمکرات خشنود کننده است
دھۀ ھفتاد تمام شده است، آن زمان که قدرت چنين حزبی، که موجودیتش یک .  موجودیت یک حزب انق�بی در تصور نمی گنجيد تمام شده است

در آن روزھا، .  گذشته است»  تنھا با اعمال قھرآميز فردی و نه با یک انق�ب سياسی برابری می کرد«واقعيت انکار ناپذیر و وحشت آور بود که 
، آن فنری که به تازگی ابداع شده بود، ھنوز می توانست تا »تبليغات زیرزمينی تنھا مورد حمایت برخی افراد یا محافل قرار می گرفت«ھنگامی که 

در اوضاع و احوال کنونی جامعه، ھنگامی که نارضائی از نظام موجود و یک جنبش نيرومند مخالف در سراسر روسيه «ولی اکنون، . حدودی مؤثر افتد
باید، واقعاً ]  سرکوبگرانه[به راستی در آن زمان که این اقدامات اضطراری !  ، چقدر این فنر سست و ضعيف شده است»گسترش و توسعه می یابد

به کار بسته می شد، در آن »  اند عليه کارگرانی که به صورت مسالمت آميز و صرفاً با انگيزۀ اقتصادی دست به اعتصاب زده«، در ھزاران مورد باید
] سرکوبگرانه[زمان که حتی قلوه سنگھا نيز به عنوان اسلحۀ خطرناک سياسی طبقه بندی می شد، چه خوب ابلھانه و بی معنی بودن این اقدامات 

 !اثبات گردید
لوپوخين بيچاره، نوميدانه به کاری بس تعجب آور دست زده و آقایان وزرا را برای پيوستن به خود و خندیدن به پی آمدھای مضحکی که حاصل 

از زمانی که جنبش انق�بی حقيقتاً در درون مردم نفوذ کرد و پيوندی جدا ناشدنی با جنبش طبقاتی . کاربست مقررات امنيتی ھستند فرا می خواند
ف بدل ھای زحمتکش برقرار نمود، سراپای این مقررات، از قوانين مربوط به ثبت گذرنامه گرفته تا دادگاھھای نظامی، جملگی به قوانينی بی مصر توده

ای برای پليس است، مورد انتقاد سوزناک وزیر پليس، شخصی که معتقد است این  که نعمت خداداده» اصل حقوقی سرایداران منازل«حتی . شدند
 .ای بر فعاليتھای پيشگيری پليس می گذارد، قرار گرفت اصل حقوقی اثر سست کننده

این ورشکستگی را نه تنھا اظھارات شخص کام� با ص�حيتی مانند آقای محترم !  در حقيقت، رژیم پليسی به ورشکستگی کامل رسيده است
ھنگامی که ھيچ جنبش انق�بی واقعی خلقی وجود نداشت، زمانی که مبارزۀ .  لوپوخين، بلکه سراسر جریان تکامل سياست تزاری تأیيد می کند

نست مؤثر تواسياسی ھنوز با مبارزۀ طبقاتی پيوند نيافته و جزء تفکيک ناپذیر آن نگردیده بود، اقدامات سادۀ پليس عليه افراد و محافل مطالعاتی می 
ثابت شده است که کاربست این قبيل اقدامات عليه طبقات، به طرز مضحک و خنده آوری بی ثمر است؛ کثرت آنھا به مانعی در برابر فعاليت .  افتد

این مطلب به اثبات رسيده است که عبارات پرھيبت و وحشت زائی که در مقررات امنيتی به کار گرفته شده تنھا عباراتی از .  پليس بدل می شود
، مردمی که از انق�بيون نيستند، بيشتر می کنند و در »مردم ساده«روی بيچارگی و زبونی، عباراتی بی ارزش ھستند که نارضائی را در ميان 

برای مبارزه عليه انق�ب مردم، عليه مبارزۀ طبقاتی، نمی توان به پليس متکی بود، بلکه باید از حمایت . حقيقت بر انق�بيون تأثير جدی نمی گذارند
و چنين است آن مفھومی که حکومت .  این است مفھوم آنچه در یادداشت آقای لوپوخين آمده است.  مردم و نيز از پشتيبانی طبقات برخوردار بود

برای [فنرھای ماشين پليس، قدرت و تازگی خود را از دست داده است، اکنون نيروی نظامی به تنھائی .  مطلقه از تجارب عملی خود درک می کند
ھای خرده بورژوازی  اکنون باید به تنفر ملی و به تنفر نژادی دامن زده شود، اکنون باید از ميان عقب مانده ترین بخش. کافی نيست] ھا سرکوب توده

استخدام کرد، باید برای دفاع از تاج و تخت، )  ١(»باندھای سياه«افرادی را برای فعاليت در )  و به دنبال آن طبقات خرده بورژوازی روستائی(شھری 
 ليهصف عظيمی از تمام عناصر ارتجاعی موجود در ميان مردم تشکيل داد، باید مبارزۀ پليس عليه محافل مطالعاتی را به مبارزۀ بخشی از مردم ع

 .بخش دیگری از آنان بدل کرد
در باکو تاتارھا را عليه ارامنه علم می کند، در فکر تحریکاتی .  این درست ھمان کاری است که ھيئت حاکمه ھم اکنون به انجام آن مشغول است

را عليه مردم زمستوو، دانشجویان و جوانان پرشور دبيرستانی سازمان می دھد، به »  باندھای سياه«برای قتل عام دوباره یھودیان است، اوباشان 
ما سوسيال دمکراتھا از این ! آھا، بسيار خوب. ھای وفادار به خود و عناصر محافظه کاری که در ميان دھقانان وجود دارند متوسل می شود اشراف زده

ما می دانيم که این کار نيز برای دامن زدن به دشمنی ھای نژادی، . تاکتيکھای حکومت مطلقه تعجب نمی کنيم، و نيز از این تاکتيکھا نمی ھراسيم
ھيئت  اند، و کمکی به ھيئت حاکمه نخواھد کرد زیرا کارگران سازماندھی خود برای مقاومت مسلحانه در برابر آدمکشان و اوباشان مسلح را آغاز کرده

ایم  ما ھرگز انتظار نداشته. ھای واقعی کارگر را گسترده تر خواھد ساخت حاکمه با تکيه بر بخشھای استثمارگر خرده بورژوازی تنھا تعارض خود با توده
اند، صورت  گام نھاده» پرھيزکاری و تقوا«ای که به راه  قدرتھا و یا توسط اشخاص تحصيل کرده» متقاعد ساختن«که انق�بات سياسی یا اجتماعی با 

ایم که این مبارزۀ طبقاتی، مبارزۀ بخش استثمار شدۀ مردم عليه استثمارگران است که مبنا و پایۀ تحو�ت سياسی  ما ھميشه بر این عقيده. پذیرد
ھای بيھودۀ پليس از جانب ھيئت  پذیرش شکست کامل شيوه.  ، سرنوشت ھر گونه تحو�تی از این قبيل را تعيين می کنددر تحليل نھائیبوده و 

دارد جنگ .  چه بھتر.  نزدیک می شود تصفيه حساب نھائیحاکمه و پرداختن وی به سازماندھی ب�واسطۀ جنگ داخلی، نشان می دھد که روز 
اگر ما تنھا در یک مورد به خود اطمينان داشته باشيم، آن مورد ھمينجاست، .  ما نيز موافق جنگ داخلی ھستيم.  چه بھتر.  داخلی را آغاز می کند

البته، . ھای بيکران تحت ستم و منکوب شده، جنگ ميليونھا بی چيز که تمامی جامعه را به حرکت درمی آورند، عليه یک مشت انگل مرفه جنگ توده
ار تنھا ای، شاید بتواند برای مدتی گسترش و تکامل مبارزۀ طبقاتی را متوقف سازد، ولی اینک ھيئت حاکمه با دامن زدن به تعارض نژادی و تنفر قبيله

ز با برای مدتی بسيار کوتاه امکان پذیر است و به قيمت گشودن عرصۀ نوین و باز ھم گسترده تری از مبارزۀ طبقاتی، به قيمت ایجاد احساس تنفر
این مطلب را پی آمدھای کشتار جمعی در باکو اثبات کرده است، کشتاری که احساس . ھم شدیدتر مردم نسبت به حکومت مطلقه تمام می شود

ھيئت حاکمه در این فکر بود که با منظرۀ جوی خون و نبردھای وسيع .  ھای مردم عليه تزاریسم را دھھا بار عميق تر ساخت انق�بی تمامی بخش
در واقع، ھيئت . خيابانی، مردم را به وحشت اندازد، ولی در حقيقت با این کار ترس از جوی خون، و ترس از یک رویاروئی مسلحانه را از مردم دور کرد

ھم نمی دیدیم، ای به مراتب مؤثرتر از آنچه ما ھرگز در خواب  حاکمه آرمانھای ما را به پيش می برد و اینکار را با تبليغاتی بسيار گسترده تر و به شيوه
، درود بر انق�ب، درود بر جنگ علنی »!درود بر غرش توپ«،  !Vive Le Son Canonبه قول آن آواز انق�بی فرانسوی، ویولوسوکانو . به انجام می رساند

 !خلق عليه حکومت تزاری و وابستگانش
 :توضيح

یک تشکي�ت ارتجاعی سلطنت طلب از آدم کشان که به وسيلۀ پليس تزاری برای مبارزه با جنبش انق�بی برپا  –) صدھای سياه(باندھای سياه  -١
 .آنھا انق�بيون را به قتل می رساندند، به روشنفکران مترقی حمله می کردند و قتل عامھای ضد یھودی را سازمان می دادند. شد

 مقدمه بر جزوة يادداشتهاي سرپرست قسمت پليس، لوپوخين
 لنين، ترجمه كمونيستهاي انقالبي.ا.و

—١٩٠۵مارس   –نوشته شده در فوریه 
نخستين بار در جزوۀ یادداشتھای 
سرپرست قسمت پليس لوپوخين، به 

در نشریۀ وپریود در ژنو، با .  چاپ رسيد
مجموعه آثار جلد .لنين چاپ شد. امضای ن

 ٢٠٢-٢٠۵صفحات  ٨
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 گشت و گذاري با آقاي بهرام رحماني در پارك الله تهران 
 )جافك(وبالگ جمعي از فعالين كارگري : منبع

اکنون دیگر برای ھمه روشن است که جنبش کارگری ایران . ظرف شش سال گذشته جنبش کارگری ایران با فراز و نشيبھای فراوانی روبرو بوده است
ھر روز بر تعداد فعالين و مبارزین . که به صحنه مبارزه طبقاتی پاگذارده است، بلحاظ کيفيت و محتوای سياسی مبارزه در قدمھای اوليه خود بسر ميبرد

در سقز، تا بميدان آمدن طبقه کارگر و  ٨٣سير تشکل یابی کارگران از برگزاری روز جھانی کارگر در اول ماه مه سال . جنبش کارگری افزو ده می شود
وجود ا برشد روند اعتصابات و تظاھراتھای خيابانی و بوجود آمدن تشکلھای مستقل کارگری و ایجاد کميته ھای مخفی کارگران مبارز در کارخانجات، ت

آمدن سندیکای شرکت واحد و نيشکر ھفت تپه ھمه بيانگر این حقيقت است که جنبش جوان کارگری ایران برای بدست آوردن حقوق از دست رفته 
خود  رایاش و برای تامين رفاه خویش و خانواده اش جز تشکل و اتحاد راه دیگری در مقابل سرمایه داران متحدی که دولت و ارتش را در دست دارند ب

 !متصور نيست
شده حد بخشی از جنبش نوبنياد و جوان طبقه کارگر ایران امسال نيز در مراسم روز جھانی کارگر با صدور آگھی و اع�ميه ای از طرف چند گرایش مت

کارگران و خانواده شان را در پارک �له تھران با اع�م خواستھای پانزده گانه دعوت به برپائی جشن اول "  کميته برگزاری مراسم روز جھانی کارگر"در 
 .نمود ١٣٨٨ماه مه 

وقایعی که بعد از سرکوبی وحشيانه کارگران و خانوادھایشان و دستگيری بيش از یکصد و پنجاه نفر بدست نيروھای امنيتی و لباس شخـصی ھـای 
قبل از اجرای این مراسم بوقوع پيوست، ارائه جمعبندی ھای متفاوت از سوی گرایش ھای مختلف درون جنبـش کـارگری را موجـب    وزارت اط�عات

 . و ھم اکنون با گذشت بيش از دو ھفته از اول ماه مه، سير بيرون آمدن نظرات و جمعبندی ھای مختلفی در این زمينه ھمچنان ادامه دارد. شده است
کاری . زندرداذکر این نکته را بسيار ضروری و حياتی می دانم که درست اینستکه خود نيروھای برگزار کننده به ارائه جمعبندی از این حرکت مبارزاتی بپ

ارائه این جمعبندی از سوی دست اندرکاران می تواند سھم مھمی در ارزیابی کلی از تجمع پارک �له بـازی . که متاسفانه تاکنون انجام نشده است
 .کند

بيشک باید سرکوب وحشيانه شرکت کنندگان و دستگير شدگان این مراسم توسط نيروھای بسيج و لباس شخصی ھای رژیم ضد کارگری جمھوری 
و برای آزادی دوستان و رفقای دربندمان متحدانه رژیم را در یک کارزار خستگی ناپـذیر خـبر رسـانی و آگاھگرانـه در .  اس�می را بشدت محکوم نمود

 . دعوت کارگران جھان به پشتيبانی از حقوق کارگران ایران وادار بعقب نشينی نمود
کا به ات اما در عين حال که بطور جدی و بيوقفه برای آزادی رفقا و دوستان این مراسم شرکت می نمائيم باید با شيوه اصولی و غير سکتاریستی و با

ی رگرروحيه انق�بی اتحاد عليه دشمن مشترک به مبارزه نظری برای بدست آوردن یک اتحاد عميقتر و واقعی برای تبدیل نھضت خودبخودی و جوان کا
  . به یک نھضت انق�بی سوسياليستی دست زد

 . در ھفته ھای اخير نظراتی در غالب پشتيبانی و نيز در نقد نظرات نيروھای تشکيل دھنده کميته برگزاری بيرون آمده است
قابـل تعمـق )"  جافـک(جمعی از فعالين کـارگری "در ميان نظرات ارائه شده نقد پاره ای از سياستھای نيروھای برگزارکننده مراسم پارک �له توسط 

ھمين که آقای . نوشته این رفقا از طرف برخی گرایشھای درون جنبش کارگری بطور مستقيم یا غير مستقيم مورد انتقاد غير اصولی قرار گرفت. است
چون به اعتقاد مـن نـشان ميدھـد کـه .  برخورد نمودند امر خوبيست) جافک(به نوشته این رفقا ) سوای برخورد غير علمی شان (رحمانی و دیگران 

ماجراجویـان "شـوربختانه برخـی ایـن نقـد را بـا .  رفقای جافک نکات مھمی را که خوشایند انحصارطلبان جنبش کارگری نيست را عنـوان نمـوده انـد
نداشـتند بطـرز    )"جافک(جمعی از فعالين کارگری "از طرف گروه دیگری که ارتباطی با "  کميته برگزاری مراسم روز جھانی کارگر"  خواندن " سياسی
برخـی !  قرار دادند"  گروه ھای بی ریشه و بی بوته"یکی جا زدند و با تکيه بر شيوه سکتاریستی و ارزیابی ھای غير علمی آنرا در کنار  تعمدازشتی 

خـود از یـک "  غيرمونتاژ کننده تئـوری"با تظلم خواھی غير پرولتری، پس از اشارات فراوان به وجود اخت�ف بين جمع "!  سمبوليک"دیگر در یک نوشته 
از طرف دیگر، جدی نگرفتن و نپرداختن به آن اخت�فات را اسـاس "  کميته برگزاری مراسم روز جھانی کارگر"  طرف و برخی از جریانات تشکيل دھنده 

 .که اخت�فات بر سر کله پاچه است که باید با این ھمه تعارفات توخالی از آن چشم پوشيد!) که محققا ھم بجز این نيست( گویا . قرار ميدھد" وحدت"
ھمواره حرکت خود را بزیر نقد بيرحمانه ميگيرد تا بر مبنای جمعبندی علمی از اشـتباھات و نکـات .  طبقه کارگر ھيچگاه از نقد خویش باز نمی ایستد

نقد صادقانه جایگـاه خاصـی در بيـن کوشـندگان .  قوت ھر حرکتش راه رسيدن به سوسياليسم و دنيای عاری از استثمار و کمونيسم را ھموار سازد
و بخاطر اینکه جنبش کارگری و نھضت سوسياليستی ما در ابتدای گامھـای خـویش مـی باشـد الـزام بـه قطعيـت .  واقعی نھضت کارگری ایران دارد

نقد صحيحی و علمی مطابق با متدولوژی سوسياليستی موجبات پاره شدن زنجيرھای اسارت . بيشتری به نقد حرکت از سوی فعالين کارگری است
برعکس نقد غير علمی و سکتاریستی مطابق منافع بورژوازی است و طبقـه کـارگر را در اسـارتش محـصور و زندانـی .  و بردگی طبقه کارگر ميگردد

    !ميکند
من در این نوشته روی مسائلی که ایشان عنـوان )  ١( . در این زمينه مربوط است به رفيق عزیز آقای بھرام رحمانی  "نقدھا" از جمله نوشته ھا و   

  .کرده اند تکيه ميکنم
مچ دوستان دروغين " بھرام رحمانی در ابتدای نوشته اش با بوجود آوردن جو بسيار سکتاریستی نادرست و نارفيقانه با استفاده از واژه ھائی از قبيل 

معرفـی نمـودن، »  ماجراجویان سياسـی«فراخواندھندگان اول ماه می پارک �له را به نوعی "کردن، "  طبقه را ھر چه بيشتر در نزد افکار عمومی باز
کـردن، آنچنـان جـوی ناسـالم سکتاریـستی "  تئـوری بـافی"و "  جمعی ناشـناس"راه انداختن،" ، ھياھو" گروھھای بيریشه و بيبوته در خارج کشور "

لنينيسم و متد علمی خواھان بررسی کاسـتی ھـا وعلـل   -نادرست و نارفيقانه ای را بوجود می آورد که مرز بين منقدینی که با اتکا به مارکسيسم
برخی جریانات ظاھرا رادیکال و مدافع کارگر و سوسياليسم و "، )بھرام رحمانی(نافرجامی حرکت روز جھانی کارگر ھستند و آنان که از دید نگارنده ما 

می باشـند را تعمـدا مخـدوش ..."  یا رفرميست و گروھھای بيریشه و بيبوته در خارج کشور که ھمواره بر سر مسایل حاشيھای ھياھو براه مياندازند
 .ساخته است

بجای نقد نوشته جمعی از فعالين کارگری   در جبھه نبرد عليه ارتجاع جمھوری اس�می مشغول مبارزه اند،  دھه ٣متاسفانه آقای رحمانی که بمدت 
ایشان رسم را بر این گذارده اند که . با پراکندن مطالب کذب و جو سازی ھای رایجِ ممتج از منافع غير پرولتری به بی اعتبار کردن این جمع پرداخته اند

و نه آنچه ( افتراپراکنی بی اعتبار نمود دیگر نيازی به نقد و بررسی آنچه این جمع حقيقتا نوشته است   را با چنان روش عقب مانده  اگر بتوان جمعی
 !)است نيست" گفته"که ایشان با ظرافت خاصی می خواھند به خواننده خود حقنه کنند که این جمع 

طبقاتی از نظرات مخالفين خود از  نسل قبلی، ھمچون شما، توقع دارد که تحليل "  کمونيستھای"طبقه کارگر ایران از  ! دوست گرامی آقای رحمانی
در غير اینصورت، آیا طبقه کارگر ایران به سينه چاکانی که مارکسيسم را مسخ می نمایند، و بـا .  جافک ارائه دھند  -جمله جمعی از فعالين کارگری 

 وزیدن باد از ھر سو تغيير جھت دھند چه احتياجی دارد؟
در بخش ) جافک(برای اینکه مبادا به اقتباس از شيوه ایشان متھم شوم نوشته ای را که بقلم آقای بھرام رحمانی در سایت جمعی از فعالين کارگری 

خوانـده انـد "  جمعـی ناشـناس"نظرات كاربران نوشته اند را برای فعالين کارگری می آورم تا مشخص شود ایشان که این رفقا را در نوشته اخيرشان 
 ! چگونه یکسال پيش خود را رفيق ھمين جمع معرفی نموده اند

اميدوارم این بحث ھا . رفقای عزیز با درودھای صميمانه وب سایت خوب و بحث ھای مھم و اساسی دارید ١۵:١۶: ساعت ١٣٨٧تير ١٨سه شنبه “ 
 ھر بيشتر عميقتر شود قطعا رھایی طبقه مزدبگيران ازستم و استثمار سرمایه داری ازطریق مبارزه متحد و ھدف مند بـا اسـتراتزی سوسياليـستی

 می دانيد؟ " جمعی ناشناس"آقای رحمانی آیا این رفقا را ھمچنان . »رفيق شما بھرام رحمانی. امکان پذیر است
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 بحث آزاد

بينانه ترین و عقب مانده ترین شکل ممکن را که بدون شک   خواندن یک گروه، چنين سبک برخوردی کوته" بيبوته و بيریشه"متاسفانه آقای رحمانی با 
. ندمایبا اخ�ق کمونيستی منافات دارد انتخاب نموده اند تا بدین طریق خيال خویش را از وارد شدن به موضوع اصلی جلو پای جنبش کارگری راحت ن
ران کو آقای رحمانی باید بخاطر داشته باشند که بخش عظيم و اکثریت رھبران، زنان و مردان عضو و ھواداران متشکل در سازمانھای کمونيستی که در

با کمک و (بيرون آمدند را پليس مخفی نيروھای سازمان اط�عات و امنيت رژیم جمھوری اس�می ) سرنگونی رژیم شاه( ۵٧و از دل مبارزات انق�بی 
، در زندانھا بدور از ھرگونه ارتباطی با (!)بفاصله چندی پس از پيروزی انق�ب از دست کارگران ربود) مساعی بيدریغ حزب توده خائن و سازمان اکثریت

شدن " بی بوته و بيریشه"اين دليل اصلی . ھمه آنان را اعدام کرد ۶٧کارگران در حبس نگه شان داشت، بطور ھولناکی شکنجه شان کرد و در سال 
 . تمامی گروه ھا و سازمانھای کمونيستی می باشد

لنينيسم را نيز   -آقای رحمانی با بھره برداری از چنان القابی بجای مشخص نمودن مواضع طبقاتی مخالفين خویش اصل مبارزه طبقاتی مارکسيسم 
خاصـی را  منـافع طبقـاتیمگر جز این است که لنينيسم بما می آموزد که باید در پس گفتارھای ھر فرد و گروه سياسـی .  شدیدا زیر پا گذاشته اند

در سياست ھمواره قربانی سفيھانه فریب و خود فریبی بوده و " مگر جز این است که لنينيسم بما می آموزد که آنان که جز این کنند ! جستجو کنيم
 "! خواھند بود

ا بـا شـم آیا نباید انتظار داشت که کارگران با خواندن نوشته غير اقناعی و غير علميتان به این درک برسند که زشتگوئی و ترور شخصيت عامدانه که
این جمع را مورد » مسایل عميقتر«: توسل به آن برای بی اعتبار نمودن نظرات گروه مخالف تان بکار برده اید بر خ�ف آنچه که به آنان وعده داده اید که

سرچشمه گرفته است؟ شما با نفـی بـدیھی تـرین اصـول مبـارزه .  ل. از عدم اعتقاد شما به مبانی انق�بی م) تاکيد از من( , بررسی قرار ميدھيم
کارگری و خدمت به طرفداران جنبش علنی گرائیِ صـنفی و "  سوسياليسم"طبقاتی، عدم اعتقادتان به دیکتاتوری پرولتاریا، تجدید عھد با پوپوليسم 

به اعتقاد من این بھيچوجه اتفاقی و تصادفی . بدترین و مضرترین راه خدمت به طبقه کارگر ایران را انتخاب نموده اید, نظریه اکونوميستی بورژوا ليبرال
در !  نيست که طرفداران مشی اکونوميستی مبارزه اقتصادی کارگران به چنان شيوه ناپسندی ھمانند یک کارگر عقب مانده قلچماق دست می یازند

  !ميدان دار بساط اکونوميستھا گشته اند” پرزوران و قوی پنجه ھا“شرایط ضعف پرولتاریای انق�بی و کارگران پيشرو، 
لمپنيـسم، تـرور شخـصيت، سکتاریـسم و عوامفریـبی رایـج در جنبـش   از ھمينجا من بر آنم که برخ�ف رسم نُرم شده سبک و شيوه غير انق�بی

لوژی تـدوکارگری، اخت�فات عميق خویش با نظرات مخالف را با صبر و شکيبائی روشن نمایم، و منافع و جایگاه طبقاتی چنان نظراتی را بـا اتکـا بـه م
ا سوسياليسم علمی برای پویندگان و کوشندگان جنبش کارگری در حد توان خویش روشن نمائيم و جنبش کارگری جوان ایران را از خطر جدی که آنر

 . تھدید ميکند برحذر نمایم
سياسی آقای رحمانی و طرفداران سياست علنی گرایانه را ارائه داد جایز ميدانم که نقل قولی از  -برای آنکه بتوان تصویر بھتری از گرايش ایدئولوژیک

منظور ایشان جمعی از فعالين کارگری مـی ( این جمع : "ایشان چنين می گویند. بياورم  )جافک(ایشان در ارتباط با نظرات جمعی از فعالين کارگری 
اقتصادی و رفاھی، یا  عمدتاجلو گذاشتن یك رشته مطالبات «اضافه ميکنند که برگزارکنندگان مراسم اول ماه می پارک �له، فکر ميکردند که با ) باشد
به نظر ) تاکيدھا از خود مطلب است( «! ، قاعدتاً نباید با سركوب شدید از جانب رژیم روبرو شودابتدایی ترین خواسته ھای سياسی و اجتماعیارائه 

نه به  ود،ميرسد این جمع، با اندازه فاصله نوری از مسایل کارگران ایران به دور است و آنچنان غرق تراوشات ذھنی خود شده اند که در مسایل مھم خ
ھرگونه تجمع و اعتراض . ، بلکه به مطالباتی که مطرح کرده اند اتکا دارند”نمایندگان خدایان“ميليونی  ١٢نفس تجمع مستقل کارگران در مرکز پایتخت 

بنـابراین در چنيـن شـرایطی، شـما ھـر خواسـت و مطالبھـای را مطـرح کنيـد بـرای .  و برگزاری مراسم روز جھانی کارگر در این کشور ممنوع است
د گذرسرکوبگران اھميتی ندارد آنچه که برای آنھا حائز اھميت دارد این است که کسی جرئت نکند فضای اختناق را بشکند؛ از خط قرمزھای حکومت ب

 ."تا چه برسد در جھت تحقق مطالبات خود قطعنامه نيز بدھد
به آوردن بخشی از نظرات جافک برای جـا انـداختن نظـر    فقطقبل از ھر چيز باید به این نکته اشاره شود که آقای رحمانی نه تنھا با استفاده ابزاری 

ی و تقليل يستخاص خویش اکتفا نموده اند، نه تنھا ایشان ھمانند ھر ھوادار نظریه سندیکاليستی شيفته مبارزه اقتصادی از تائيد ارتباط دیدگاه اکونوم
 .وحشت دارند دیدگاه اکونوميستیگرایانه با تحليل ھای سطحیِ سياسی خویش طفره ميروند، بلکه ایشان از اشاره این جمع به واژه لنينيستی 

فقـا ن رو اما آنچه این جمع بصراحت گفته اند و شوربختانه منافع طبقاتی غير پرولتری آقای رحمانی به ایشان اجازه نمی دھد که با حقيقتی کـه ایـ
جشن کارگری یا نماد نبرد : اول ماه مه“نوشته قبل از برپائی مراسم روز جھانی کارگر در پارک �له تحت عنوان   و حتی در( بارھا بر آن تاكيد نموده اند 

 : روبرو شود این است) مطرح نمودند  ” جھانی؟ -طبقاتی
یك تحليل یك سویه و غير دیالكتيكی، كه نتایج سياسی خوشخيا�نه و .  فكر می كنيم كه بخشی از ما به طور كلی تحليل نادرستی از اوضاع دارند"

ارتباط دیدگاه اكونوميستی و تقليـل گرایانـه بـا تحليـل ھـای بدون شك در این نوشته، مجالی برای باز كردن .  ساده انگارانه ای را به ھمراه می آورد
بعضی از ما گمان می كنند چون رژیم گرفتار بحران است، چون انتخابات نزدیك اسـت و :  نيست، ولی در حد اشاره باید بگویيم كهسطحی سياسی 

به ویژه اگر، جنبش . رقابت جناح ھای حكومتی با� گرفته، یا چون نارضایتی مردم گسترده است، بنابراین احتمال دارد كه رژیم، اینجا یا آنجا كوتاه بياید
بعضی از ما گمان می كنيم كـه جلـو گذاشـتن یـك  . مطرح كنند" معقولی"ھای طبقاتی و اجتماعی نيز خواسته ھای خود را به اصط�ح در چارچوب 

، قاعدتاً نباید با سركوب شدید از جانب رژیم روبـرو ابتدایی ترین خواسته ھای سياسی و اجتماعیاقتصادی و رفاھی، یا ارائه  عمدتارشته مطالبات 
. می تواند مفيد باشد)  در آستانه برگزاری تجمع پارك �له(در ھمين زمينه، اشاره به یك گفت و گوی تلفنی در یكی از برنامه ھای ماھواره ای !  شود

ا می آورند و ر رببيننده ای از ایران به مجری برنامه ویژه اول ماه مه می گفت كه تحت این رژیم اینطور نمی توان حركت كرد؛ اینھا فردا نيروھای سركوبگ
اینھا نمی توانند تعداد زیادی كارگر و افراد خانواده ھایشان را كه آمده اند . مجری در جواب می گفت كه اینطور نيست. نمی گذارند مراسم برگزار شود

 .) تاکيد نخست از من است)" (نقل به معنی! (را جشن بگيرند و شيرینی بخورند را سركوب كنند  روزشان
پيدا ميشوند که بدون تحليل مـشخص از " مستقل"، افرادی ھمچون آقای رحمانی بعنوان سخنگوی )جافک(در مقابل چنان تحليلی از طرف این جمع

 ٣٠ شرایط مشخص که جنبش کارگری و زنان و دانشجویان، و معلمين و زاغه نشينان با آن روبریند، بخود اجازه ميدھند کلی گوئـی و تکـرار مکـررات
 : سال گذشته شان را برای ھمگان روشن سازند و با شيوه پوپوليستی و عوامفریبانه ای می گویند

، مخالف برگزاری علنی اول ماه می امسال در پارک �له و یا ھر جـای دیگـر بـوده »دلسوز طبقه کارگر«باین گونه روش ميشود که این جمع ظاھرا " 
انگار این آمادگی سرکوب حکومت اس�می، ھمين امروز اتفاق  .توجيھشان نيز این است که حکومت اس�می، آمادگی سرکوب آنھا را داشت. است

بنابراین، این جمع، تازه کشف کرده است که حکومت اس�می، به عنوان یک حکومت جـانی و . افتاده و تا دیروز کسی نه آن را دیده و نه شنيده بود
بر این اساس، تاکيد دارند که چون حکومت توان و ظرفيت سرکوب دارد پس کارگران نباید به  سرکوبگر، توان و ظرفيت با�یی در سکوب و کشتار دارد؟

در .  نـدخيابانھا بریزند و دست به اعتراض بزنند و یا مراسم جھانی خود را جشن بگيرند و در ان عليه سرمایھداران و حکومت حامی سرمایه حرف بزن
ھـای يرونتيجه بھتر است در خانه ھایشان بنشيتند و در بھترین حالت روز جھانی خود را در خفا و در محافل خانوادگی برگزار کننـد تـا مـورد ھجـوم ن

فراخوان دھندگان تجمع اول ماه می "  نقل از نوشته بھرام رحمانی !" (عجب تحليل و نقد طبقاتی دلسوزانھای؟. امنيتی و لباس شخصی قرار نگيرند
 !)کردند؟ «ماجراجویی»پارک �له 

بسياری از موارد تحليل آقای رحمانی خصوصا با نظرات ایشان که روی    فعالين دلسوز که قلبشان برای پيروزی چنبش کارگری می تپد نمی توانند با
کارگران ایران و بخصوص قشر پيشرو آن آنقدر ساده لوح نيستند که نتوانند درک نمایند که اوضاعی مشخص کنونی که در . آن تکيه شده موافق باشند

بيشتر آنکه، کارگران فعال دلسوز ایران عقب افتادگی برخی از گرایشات جنبش کارگری متحد . سال گذشته چه فرقی دارد  ٣٠آن بسر ميبرند با تمام 
و بدتر توجيھات تئوریک عقب افتادگی آنان را در نداشتن یک تحليل مشخص از اوضاع مشخص نمی " کميته برگزاری مراسم روز جھانی کارگر"شده در 

 ! پذیرند
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! چون ھم آن آب رود دائماً در حال روان شدن و تحول اسـت، ھـم انـسانھا! ضرب المثل معروفی استکه ميگوید ھرگز نميتوان در رودی دوبار شنا کرد
ایـن آمـادگی سـرکوب حکومـت "  کـه    ای به جنبش کارگری یادآوری ميکنند" متفکرانه"بنابراین زمانيکه آقای رحمانی و دیگر ھمفکرانشان به شيوه 

ھمه ميتوانـد بـدون تحليـل مـشخص از  ,  معتقدند که در جنبش کارگری ما, "دیده و شنيده اند"آن را   "ھمه کس"امروز اتفاق نيفتاده بلکه  "اس�می
ايشان با اصرار زیاد خواھان آنـست کـه کـارگران پيـشقراول . شنا نماید) صحنه مبارزه با دشمن(در یک رود   شرایط مشخص نه تنھا دوبار بلکه بارھا

  !جنبش کارگری نيز با چشم بسته از اين اندرزھای ایده آليستی و غير علمی پيروی نمایند  انق�بی
، در آن سالفعالين کارگری نمی توانند از تحليل اوضاعی که جنبش کارگری در ھر دوره از مبارزاتش، و بخصوص مبارزات کارگران در روز جھانی کارگر ام

در شکل گيری اوضاع داخلـی ایـران  عامل تعيين کنندهچرا که اوضاع مشخص کنونی بخصوص در صحنه جھانی به عنوان یک . قرار ميگيرد سرباز زنند
با تغييرات شگرفی روبرو شده است و ھر گونه بی اھميتی به )  امپریاليستی جھانی قرار دارد  -که تحت تاثير اوضاع بحران ساختاری سرمایه داری( 

از طرف دیگـر در .  تحليل مشخص از این اوضاع مشخص کنونی می تواند خطرات جدی برای عقبگرد و شکست کل جنبش کارگری در برداشته باشد
 ی وپرتو تحليل از چنان شرایطی مشخصی، و با یک ارزیابی دقيق از تناسب قوا بين دشمن و جنبش کارگری در صحنه نبرد، به تحليل از نيروی خـود

  . باید اھميت خاصی داده شود، و تاکتيک خاص مطابق با واقعيت عينی اتخاذ نمائيم) دشمن(ھمچنين نيروی جمھوری اس�می 
جنبش  .  نداردقرار  تھاجم استراتژیکدر حالت ....)  زنان، دانشجویان و معلمين و (واقعيت اینستکه جنبش کارگری ما مانند ھر جنبش اجتماعی دیگر 

 دفاع استراتژیکو قدرت دشمن و ضعف ما ھنوز در حالت ) کمی تعداد افراد( ھای اجتماعی و از جمله جنبش کارگری بعلت کم تجربگی و کميت نيرو 
 . خود تجربه اول ماه امسال نيز تایيدی بر این نظر است. و تا رسيدن به تھاجم استراتژیک عليه نيروی دشمن بسيار فاصله دارد. قرار دارد

باید از وجه تاکتيکی تـدارک مـا بـرای )  در ھر و ھمه آکسيونھای مختلف مبارزاتی جنبش ھای اجتماعی(  تاکتيکی ما  -ھر حرکت و آکسيون موضعی
بنابراین پيشبرد ھر آکسيون تاکتيکی از طرف پرولتاریای انق�بی در اوضاع کنونی، باید مطابق و . دشمن پيروی نماید" محاصره و سرکوب"عمليات ضد 

محاصـره و "دارد که آیا ما قادریم ایـن عملياتھـای    سرنوشت آینده جنبش ما به این ارتباط. در خدمت استراتژی دفاع فعال استراتژیک بنا شده باشد
از طرف دشمن قوی عليه نيروی جنبش ضعيف و جوان ما که طبق ميل ما ھم پيش نخواھد رفت و مسير پر پيچ و خمی را طی ميکنـد، در " سرکوب

       ھم شکنيم یا نه؟
 . قرار دارد  دفاع استراتژیک ما بر متن سرنگونی جمھوری اس�می و کسب قدرت سياسی

تاکتيک پرولتاریای انق�بی باید از کم بھا دادن بـه دشـمن و دیگـری پربھـا دادن یـا . در اتخاذ تاکتيک باید به دو انحراف در مقابله با دشمن تاکيد شود
تاکتيک برگذارکنندگان مراسم اول ماه مه در پارک �له متناسب با تناسب قـوای خـودی و   درک من اینست که. مرعوب شدن از دشمن برحذر باشد
این رفقا بدون در نظر داشتن نقاط ضعف تشكل ھاي جنبش . این رفقا به انحراف کم بھائی به دشمن دچار شدند. دشمن در صحنه جنگ طبقاتی نبود

فقـط بـه فکـر انجـام )  مـی شـود  -زنان، دانشجویان و معلميـن -کم تجربگی و کمی تعداد افراد كه شامل تمام تشكل ھای اجتماعی دیگر( کارگری 
تـازه (     .و به ھمين دليل خود را از نظر روانی خلع سـ�ح سـاختند.  بودند و مسئله دفاع و عقب نشينی را در نظر نگرفتند"  تعرض"و یا " گردھمائی"

این رفقا حتی به معنی واقعی یک تعرض بر متن دفاع استراتژیک ھم نبود بلکه فقط اع�م وجود غير فعال و محافظه کارانه " تعرض"محتوای سياسی 
    )بر راستای حداقلي از مطالبات بود

از برای ھر فرد بيغرض دلسوز جنبش کارگری روشن است که تحليل نادرست از اوضاعی که در آن بسر ميبریم، و به تبعيت از آن، ارزیـابی نادرسـت 
و آن نتایج نادرست نيز .  اوضاعی اقتصادی، اجتماعی سياسی و نظامی که جنبش کارگری با آن روبروست به نتيجه گيریھائی نادرست منجر ميشود

آرایش نيروی ما و دشمن بر مبنای تناسب قوا در ميـدان جنـگ نابرابـر .  بنوبه خود تاثير بسزائی در اتخاذ تاکتيک نادرست و غير علمی خواھد داشت
   .طبقاتی از تصميماتی است که باز به استنتاجات ما از اوضاع کنونی ارتباط مستقيم دارد

تاکيـد دارنـد بر این اساس، " :  تاكيد مي كنم كه من اين بخش از نقد آقای بھرام رحمانی بر نوشته جافك را ناصادقانه مي دانم وقتي كه مي نويسد
که چون حکومت توان و ظرفيت سرکوب دارد پس کارگران نباید به خيابانھا بریزند و دست به اعتراض بزنند و یا ) و تاکيد ازمن است -منظورشان جافک (

در نتيجه بھتر است در خانه ھایشان بنشيتند و . مراسم جھانی خود را جشن بگيرند و در ان عليه سرمایه داران و حکومت حامی سرمایه حرف بزنند
عجب تحليل و . در بھترین حالت روز جھانی خود را در خفا و در محافل خانوادگی برگزار کنند تا مورد ھجوم نيروھای امنيتی و لباس شخصی قرار نگيرند

 ؟ "تاکيد دارند"كجا جافك بر چنين مسله ای, ممکن است به خوانندگان بگوئيد که در آن نوشته! آقای رحمانی!" نقد طبقاتی دلسوزانه ای؟
 رانبرای کارگران و فعالين دلسوز بسيار ضروریست که نظرات و جمعبندی ھای مختلف ارائه شده از طرف گرایشات مختلف مرتبط با نھضت کارگری ای

قدرت  ینیرا در این زمينه بررسی نماید و استنتاجات ھر یک و بالطبع برنامه سياسی ھر یک از این گرایشات در برخورد به قدرت سياسی، و امر جایگز
و . دھند راركھنه ارتجاعي با یک قدرت سياسی و دولت نوین پرولتاریای انق�بی، و ارتباط کار نيمه علنی و مخفی را با دقت زیاد مورد نقد و بررسی ق

مرتبط با جنبش کـارگری کـه    در حين مطالعه دقيق و نقادانه تمامی گرایشات موجود در جنبش کارگری از خود سوال نمایند که آن بخش از گرایشات
طبقـاتی سرچـشمه    متھم می نمایند مبانی سياسی و ایدئولوژیک نظرات و تئوری خودشـان از کـدام ایـدئولوژی"  تئوری بافی"بجز خود ھمه را به 

صحبت می نمایند نقش حقيقی پيشاھنگ " در یک رابطه درونی با کارگران" عملی نمودن آرمان کارگری "ميگيرد؟ بايد سوال كنند كه گرایشاتی که از 
       انق�بی را چگونه ترسيم می نمایند؟ و با�خره اينكه، برنامه سياسی چنان گرایشاتی برای كسب قدرت سياسي توسط طبقه كارگر چيست؟

  ٢٠٠٩برابر با بيست و چھارم مه  ١٣٨٨سوم خرداد 

 بحث آزاد

 !انقالبيون كمونيست! كارگران مبارز
 براي هرچه غني تر كردن محتوا و سراسري تر كردن پخش نشريه

 با ما همكاري كنيد
proletariat1871@gmail.com 


