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 شماره چهاردهم ،سال اول،  

 1388يازدهم شهريور 

 ماركسيسم، علم مبارزه طبقاتي است
در نوشـته ھایمـان »  مارکسيـسم، علـم مبـارزه طبقـاتی اسـت«تمامی ما بارھا از جمله 

حتی برای دیگران، از لحاظ نظری و تاریخی، اصـول علمـی بـودن آن را .  استفاده کرده ایم
اما واقعاً چند نفر از ما را سراغ دارید کـه در مبـارزات روزمـره و .  نشان داده و ثابت کرده ایم

 .ارائه تحليل ھای مان به این واقعيّت وفادار مانده و با آن چون یک علم رفتار کرده باشيم
با بوجود آمدن شرایط جدید در مبارزه طبقاتی، که حتی بدبين ترین ایدئولوگ ھا ھـم از آن 

رھـبری «تاریخی نام می برند، دیدیم که اکثریت قریب به اتفاق مـدعيان »  تند پيچ«بعنوان 
این اکثریت تا روز قبل از ھجوم مردم به خيابان ھا، ما را .  را کامMً غافلگير کرد» کمونيستی

و ھشدار می دادیم که در شرایط کنونـی )  1(که چنين شرایطی را پيش بينی کرده بودیم 
مبارزه طبقاتی، به علت دوقطبی شدن جامعه و عـدم انعطـاف پـذیری حکومـت جمھـوری 
اسMمی در مقابل خواسته ھای مردمی، و عدم داشتن راه بـرون رفـت سـرمایه دارانـه از 
بحران ھای اقتصادی و اجتماعی، بوقوع پيوستن شرایط انقMبی در کوتاه مدت نـاگزیر گتـه 

و غيرو، تحليـل ھایمـان را نـا » چپ موشکی«است، را به سخره گرفته و با عناوینی چون 
اما واقعيّت نشان داد که شرایط عينی مبارزه طبقاتی تنھا توسط .  معتبر معرفی می کردند

درک گشته بود و تنھا تحليل علمی از شـرایط مبـارزه طبقـاتی در »  چپ موشکی«ھمين 
مارکسيـسم، «و دیگر مدعيان تـسلط بـر . جامعه کنونی از طرف ھمين عده ارائه شده بود

چـراغ «، چيزی جز ایدئولوگ ھای عتيقه و پس مانده در دوران »بمثابه علم مبارزه طبقاتی
 .  نبوده اند» موشی

البته رفقای دیگری ھم اظھار داشته اند که در دو یا سه مطلب اخير خود حس کرده بودنـد 
امـا بگذاریـد برخـورد  «:که خبری ھست و خواھد شد، اما بMفاصله چنين نوشته اند که

انتقادی به عناصر و تشكل ھای منتسب یا مرتبط با جنبش كارگری را از خودمـان 
" جمعـی از فعـالين كـارگری"مروری بر نوشته ھای یك ساله اخـير .  شروع كنيم

نشان می دھد كه زمينه تحليل ما از اوضاع عمومی جامعه، موقعيـت تـضادھای 
مـا .  طبقاتی و اجتماعی و سياسی، و روندھای محتمل، عمدتا صحيح بوده است

امـا توجـه كـافی بـه موقعيـت .  به پيشگویی در تحليل سياسی معتقـد نيـستيم
تضادھا، و پرھيز از یك جانبه نگری سياسی و تنگ نظری طبقاتی، مـی توانـد تـا 

: و با ایـن جمـMت بـه ایـن حکـم کـه )2(» حد زیادی به گرفتن نبض جامعه كمك كند؛
چـرا؟ چـون قطعيـت علـم .   خط بطMن کـشيدند»  مارکسيسم علم مبارزه طبقاتی است«

و .   نمـود»  پيش بينی«مبارزه طبقاتی را تا آن حد نمی دانند که بر مبنای آن بتوان وقایع را 
ار آنجایيکه در مطالب چندین سـاله یِ ایـن .   کرد» لمس«معتقدند که تنھا می توان آنھا را 

دوستان اثری از مطالعات حتی ابتدایی فلسفه و متـدلوژی ماتریاليـسم دیالکتيـک موجـود 
اسـت و )  امپریـسم(مربوط به کـدام مکتـب »  واقعيت قابل لمس«نيست، ما از بحث اینکه 

چرا کـه بـه احتمـال قـوی .   بودن حقيقت چيست، نمی شویم»  قابل شناخت«تفاوتش با 
استفاده از این کلمه آگاھانه صورت نپذیرفته است، اما مجبوریم به این اعتقادی که مدعی 

چـرا .   حتماً پاسخ دھيم»  ما به پيشگویی در تحليل سياسی معتقد نيستيم«:  است
که علمی بودن یک نظریه، تنھا زمانی اثبات می شود که توانسته باشد بـر مبنـای احکـام 
مثبتـه یِ خـود، وقـوع اتفـاقی را پيـش بيـنی کـرده و پـس از ایجـاد شـرایط وقـوعش، در 

مثMً تئوری نسبيّت خاص انشتين زمانی .  آزمایشگاه و یا طبيعت، وجود آن را عيناً ثابت کند
اعتبار خود را بعنوان حکمی علمی بدست آورد که بر مبنایِ آن توانست وقوع کسوفی را در 

پـس از وقـوع .   زمان مشخص و قابل رؤیت بودن آن را در مکانھای مشخص پيش بينی کند
کسوف بر مبنای پيش بينی او، تئوری نسبيت خاص، بعنوان یک تئـوری علمـی بـه اثبـات 

، زمانی تبدیل به تئوری علمی محرزی گردیـد کـه دانـشمندان »تئوری تکامل«و یا .   رسيد
بر مبنایِ تئوری ھای تکاملی توانستند در آزمایـشگاه ھـای خـود شـرایط ) اوپارین(روسی 

اقيانوس ھا را بازتوليد کنند و در آنجا عمMً مولوکول ھای زنده را از آن سـوپ »  سوپ اوليه«
نمـی »  مارکسيسم، علم مبارزه ی طبقـاتی اسـت«پس اگر ما معتقدیم که .  صانع سازند

وقایع اجتماعـی »  پيش بينی«توانيم خود را مارکسيست دانسته و در عين حال، به امکان 
از طریق استفاده از روش ماتریاليستی دیالکتيک و اتکا بر یافته ھـای مثبتـه یِ کنونـی آن 

دقيقاً، آنچه که  یک کمونيست و کارگر آگاه را پيشتاز و پيـشرو مـی کنـد، .  معتقد نباشيم
پيش بينی مراحل بعدی تکامل اجتماعی در یک جامعه و آمـاده سـازی نيروھـای انقMبـی 

پيش آمدن شرایط کنونـی، ماننـد امتحـانی بـود کـه کليـه یِ .   برای چنان شرایطی است
البته اميدواریم کـه ایـن .  ھای کمونيستی در آن رفوزه شدند» سازمان«و » حزب«مدعيان 

علمی بودن مارکسيـسم بمثابـه «مطلب مختصر زمينه ای شود تا ما بتوانيم در مورد اصل 
با دیگر کمونيست ھای انقMبی وارد دیالوگی سـازنده شـویم کـه »  یِ علم مبارزه طبقاتی

نتيجه اش باt بردن سطح آگاھی کمونيست ھا از عملکرد و استفاده کامل از پتانسيل این 
 . علم شود

ای اسـت کـه عـدم »  کمونيـستی«و اینک روی سخن ما با ھواداران جریان ھای باصطMح 
عـدم پيـش .   درک ایشان از علم مبارزه طبقاتی در این شرایط کامMً مشخص و محرز شـد

بينی وقوع اتفاقی عينی، به اھميت آنچه که در این دو ماه در جامعه ایران بوقوع پيوسـت، 
اکثریـت قریـب بـه اتفـاق .   امر پيش پا افتاده ای نيست که بتوان از آن بسادگی گـذر کـرد
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جریان ھای سياسی مدعی به تسلط بر مارکسيسم و علم مبارزه طبقاتی نه تنھا وقوع چنين شرایطی را پيـش بيـنی نکـرده بودنـد، 
بلکه حتی در جھت مخالف آن قلمفرسایی ھای بيشماری کرده و بر مبنای تحليل غلط شـان، اسـتراتژی ھـا و تاکتيکھـایی را توصـيه 

آیـا مـا بایـد بـا .   نموده و ھواداران خود را از توجه به ھشدارھا و راه حلھای ارائه شده از طرف کمونيست ھای انقMبی منع می کردنـد
ایشان به مسامحه برخورد کنيم و بگذاریم به راحتی به مواضع جدید سُر خورده، اما کماکان، با توجيھات جدید، راه حلھـایِ انحرافـی و 

زمان پاسخگویی شان فرا رسيده باشد؟  آیا می خواھيد (!!)  »رھبران دانشمند«بورژوایی شان را تکرار کنند؟ آیا فکر نمی کنيد که این 
ھمچون مقلّدان مراجع دینی، کورکورانه به دنبالشان روانه شوید و به اھداف طبقه کارگر و منافع اش خيانت کنيد؟  آیا زمان آن نرسيده 

رجوع کنيد تا موارد انحرافات این تجدید نظر طلبان و فرصت طلبان ) مارکسيسم(است که حداقل به بزرگان و مبانی علم مبارزه طبقاتی 
را بيابيد و ایشان را وادار به ترک تئوری ھای غلط و سازشکارانه شان کنيد؟  در آن زمان است که صداقت آنان را بـه آزمـایش گذاشـته 

اما اگر .  اگر ایشان صادقانه خواھان احقاق اھداف و منافع طبقه کارگر باشند، می بایست خود از پيشروان نقد گذشته شان شوند.  اید
ایشان ترجيح دادند که بر اشتباھاتشان اصرار ورزند و شکست شان از شناخت شـرایط عيـنی را پـایِ ھـر چـيز و ھـر کـسی بغـير از 

بودنشان، ھيچ قرابتی »  چپ«تغذیه کرده و ادعاھای ) بورژوازی(انحرافات خود بياندازند، نشان خواھند داد که از منافع طبقه یِ دیگری 
بـه زبالـه »  رھبرانشان«اميدواریم ھواداران نا آگاه چنين جریاناتی، قبل از آنکه ھمراه .  با مارکسيسم، بمثابه علم مبارزه طبقاتی ندارد

 .دان تاریخ بورژوازی سقوط کنند، راه نجات خود را بيابند
واقعيّت اینستکه دور جدیدی از مبارزات، که !  خير! »دیدید ما درست می گفتيم«اما ھشدارھای ما صرفاً به این دليل نيست که بگویيم 

یعنی، مبارزات پراکنده یِ کارگران سـمت و سـوی سراسـری .   نامگذاری شده ، در راه است» خيزش یقه آبی ھا«از ھم اکنون با نام 
و »  چـپ«این تنھا پيش بينی ما نيست، بلکه  حتی ناظران و آگاھان بورژوازی نيز به آن واقفند و از طریـق عوامـل .   شدن خواھد یافت

راست شان سعی خواھند کرد تا خواسته ھای این جنبش را، ھمچنان، در سطح صنفی نگاه داشته و از تلفيق آن بـا خواسـته ھـای 
یعنی، مبارزه سياسی عليه حکومت سرمایه داری را به جناح اصMح طلب حکومتی .   عمومی و دمکراتيک توده یِ مردم جلوگيری کنند

موضوع اینست کـه طبقـه کـارگر، .  واگذار کنند و جنبش طبقه کارگر را در حد خرده خواسته ھای معشيتی و صنفی اش محدود سازند
چه بخواھيم و چه نخواھيم، از مبارزات ضد دیکتاتوری تأثير پذیرفته است و باندازه کل جامعه، آماده پذیرش شـعارھا و دخالـت در امـور 

ما کمونيست ھا با درک صحيحی که از نقش انقMبی طبقه کارگر داریم، باید این حصار وھم انگيز  سـاخته .  سياسی کشور می باشد
یِ بورژوازی را در ھم شکسته، کارگران را به دخالت در امور سياسی کشور متقاعد سازیم و نـشان دھيـم کـه سـرنگونی ایـن نظـام 
پوسيده تنھا راه برقراری نظامی است که می تواند برایری سياسی و حقوقی برای تمامی شھروندان و عدالت اجتماعی را برای طبقه 

این حقيقتی است که کارگران باید به آن واقف گردند و بدانند که بدون حضور مـستقل .  کارگر و توده ھای فقير شھری به ارمغان بياورد
طبقاتی ایشان و  گرفتن رھبری این مبارزات از دستان اصMح طلبان حکومتی، آن را با شکست روبرو کرده و در این صورت آینده ای بـه 

 .مراتب سياه تر و استثماری کُشنده تر را برای فرزندانشان به ارث خواھند گذاشت
 

 !سرنگون باد حکومت جمھوری اسHمی
 !جمھوری شورایی –نان،مسکن،آزادی 

 
و تقریباً تمامی مقـاtت و مطالـب نـشریات »  منشور پيشنھادی تMش برای ایجاد حزب طبقه کارگر«بطور نمونه مراجعه شود به .1

 »بسوی انقMب«و » پرولتاریا«
 جافک - كجای كاریم؟. 2
 

 1388مرداد  31رامين رحيمی

  »نداي سرخ«پيام نهم 

 به فعاالن كارگري و كمونيست

 سرخ يا زرد؟! آغاز اعتراضات كارگري
با وارد شدن جامعه ایران به شرایط انقMبی، طبيعی بود که طبقه کارگر نيز عليرغم غافلگير شدنش در تغيير برق آسای 

شرایط مبارزه طبقاتی، از این شرایط و شرکت پوپوليستی عناصر جوانش در مبارزات ضد دیکتاتوری، تأثير پذیرد و تاکتيک ھای 
به یاد دارم که ھر بار کارگران کارخانه ای از ریاست جمھوری و یا حتی .  مبارزاتی اش به سمتِ رادیکالتر شدن جھت یابد

مدیریت شان قول رسيدگی به خواسته ھایشان را می گرفتند، با اینکه می دانستند که این قول ھا کاذب و وعده ھا تو خالی 
» .چه کاری از دست ما بر می آید؟  مجبوریم بپذیریم و سر کار برویم«است، اما ھنگام بحث در ميان خود، می پرسيدند که 

به یاد دارم وقتی که می گفتيم باید تشکيل .  این اتفاق بخصوص در مورد کارگران مبارز tستيک سازی البرز بارھا تکرار شد
شورای » شورا یاری«یک شورا، یا مجمع عمومی مستقل بدھند، از آنجایيکه قرار نبود قدم دیگری برداشته شود و ھمان 

اسMمی شان پاسخگوی تجمع و تقاضا از مدیریت و مسئوtن حکومتی بود، پيشنھاد ما را تأیيد نکرده و به روال تسلسل دایره 
اما اکنون می بينيم که کارگران ھم رشته ای ایشان .  ادامه می دادند» بازگشت به کار -پذیرش وعده ھا و اقوال -اعتراض«یِ 

در tستيک دنا، تحت تأثير شرایط جدید و وقوف نسبی به ضربه پذیری و شکست پذیری سرمایه داران و حکومت ھای حامی 
ایشان، برای برداشتن قدم بعدی، که ھمانا تصرف کارخانه است، به نياز شکل دادن به شورایی مستقل رسيده و آن را ایجاد 

طبقه کارگر ایران برای پيشبرد مبارزات «: ما به جنبش کمونيستی آمده است» منشور پيشنھادی«ھمانطور که در . ساختند
ھدف از شرکت کمونيست ھا در این اجتماعات «:این منشور ادامه می دھد که» .صنفی خود نيازی به کمونيست ھا ندارد

آموزش و پرورش کارگران در امر سازماندھی و آماده سازی این طبقه برای سرنگونی نظام سياسی سرمایه داری و جایگزینی 
در اینجا با انواع گرایشات رفرميستی، رویزیونيستی و اپورتونيستی که کوشش دارند سطح . آن با حکومت شوراھا می باشد

مبارزات طبقه کارگر را به خواست ھای صنفی، و مبارزات سياسی آن را در چھارچوب ھای رفرميستی محدود کنند مرزبندی 
سعی می " عدم آمادگی زیربنایی جامعه"و یا " عدم آمادگی طبقه کارگر"داشته و تئوری ھای سازشکارانه ای که به بھانه ی 

 ) 1(» .کنند تا اھداف آن را تا حد قابل پذیرش برای بورژوازی پایين آورند را افشا و حاملين و عاملين آن را طرد می سازند
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خط مشی رفرميستی و اکونوميستی وظيفه خود را به ایجاد و یا کمک به ایجاد تشکMت مستقل کارگری محدود کرده و عـدم توفيـق 
اما . خود در این زمينه و عدم استقبال کارگران از این شعار را به تسلط دیکتاتوری و ترس ایشان از رویارویی با حکومت نسبت می دادند

تا قبل از این، پول نفت ھنوز باندازه ای بود که در خـدمت دولـت و درون سيـستم .  این فقط بخشی از کليّت شرایط مبارزه طبقاتی بود
اما باندازه ای نبود که جناح سپاه را راضی به کناره گيری از قدرت سياسی .  بانکی بمثابه یِ  نوشدارویِ تلخی مورد استفاده قرار گيرد

با شکست سپاه در انتخابات دھم و اقدام آن برای اخراج .   و در نتيجه ترکِ کنترل درآمدھای نفتی و بودجه ھای جاری و عمرانی سازد
سياسـی و    -کامل اصMح طلبان از حکومت، آن شکاف عميق در ھيئت حاکمه را بوجود آورد کـه بـرای تبـدیل بحـران ھـایِ اقتـصادی 

و می بينيـم کـه بـا بوجـود آمـدن چنيـن .  اجتماعی به بحران حکومتیِ مورد نياز برای تحول مبارزه طبقاتی به شرایط انقMبی، tزم بود
شرایطی، طبقه کارگر در مبارزات روزمره خود، ھمانطور که در تشکيل شورای کارگری tستيک دنا شاھد ھستيم، به تشکيل تشکMت 

پـس مـی بينيم،ھمـانطور کـه واقعيـات نيـز .   مستقل نيازمند گشت و در غيبت و بدون دخالت فعاtن کارگری به این اقدامات دست زد
 -نظـرات رفرميـستی.  نشان داد،طبقـه کـارگر بـرای ایجـاد تـشکMت صـنفی و پيـشبرد ایـن مبـارزات بـه کمونيـست ھـا نيـازی نـدارد

سندیکاليستی و اکونوميستی برای سال ھا فعاtن کمونيست و کارگری را از وظایف واقعی خود به دور نگاه داشته و به دنبال ھدفـی 
وظایف فعاtن کارگری و کمونيست چـيزی جـز .  فرستادند که می بایست با رسيدن شرایطش، بدست خودِ کارگران صورت می پذیرفت

وظایفی که ما، حداقل بـرای سـه .   آماده کردن نھادھا و ارگان ھای سياسی مورد نياز طبقه کارگر برای مواجھه با شرایط انقMبی نبود
سندیکاليـست و اکونوميـست،  بـه ھـر ترفنـدی، از   –اما، عوامل بورژوازی، رفرميست .  سال، به فعاtن کمونيست گوشزد می کردیم

مغلطه و ترور شخصيّت گرفته تا توطئه ھایِ عملی و  ترفندھایِ تبليغاتی و رسانه ای، دست زدند تا نگذارند بين ما نزدیکی و ھمفکری 
 .  متأسفانه در این امر، ھنوز ھم، موفق بوده اند. و اتحاد نظری و نتيجتاً تشکيMتی tزم برای انجام این وظایف به دست آید

 
اگر تا دیروز باور به ھشدارھای ما نياز به قوه تخيّـل زیـاد و یـا تـسلطِ کامـل بـر شـيوه یِ تحليـلِ .   اما امروز شرایط از نوع دیگری است

اگـر بـه مطبوعـات حکومـتی و .   نيز قابل درک است)  پوزیتویستی(و حسی )  امپریستی(دیالکتيکی داشت، امروز حتی از رویِ تجربه 
و خطر سرنگونی حکومت سرمایه داری را »  مبارزات یقه آبی ھا«وابسته به جناح ھایِ سرمایه داری نيز رجوع کنيد، ایشان ھم عروج 

اما می بينيم که باز ھم فعاtن کارگریِ سندیکاليست بر ھمان طبل می کوبند و در چنيـن شـرایطی )  2. (فھميده و احساس کرده اند
آنھـا بـرای )  3. (را می طلبند و یا از خواسته ھای اکونوميستی تجمع اول ماه مه امسال بعنوان نمونه یاد می کننـد» تغيير قوانين کار«

 .حفظ امتيازات و منافع تنگ نظرانه شان حاضرند طبقه کارگر و کمونيسم را فدا کنند
 

اگـر انقMبيـون .  پس از سی سال،  دوباره شرایط بوجود آوردنِ تحولی اجتماعی ایجاد شـده اسـت!  رفقای کمونيست،کارگران انقMبی
کمونيست نتوانند در چنين شرایطی، ھمراه با جنبش کارگری، آگاھی انقMبی را بـا خواسـته ھـا، اھـداف و منـافع مـستقل طبقاتـی 
کارگران توأم کنند ، و طبقه کارگر را به برنامه و سازمان ھای سياسی مورد نيازش تجھيز نمایند، این طبقه صرفاً در محدوده یِ خواسته 

این یکی .   ھای صنفی اش باقی مانده و از لحاظ سياسی، به ابزاری برای جناحين سرمایه داری در رقابت با یکدیگر تبدیل خواھد شد
این درسـت اسـت .   بيایيد تا خود را از ایدئولوژی ھایِ سرمایه دارانه رھا کنيم.  از اصول مثبته و غيرقابل انکار علم مبارزه طبقاتی است

که مارکسيسم نيز در نھایت یک ایدئولوژی است، اما ایدئولوژی ایکه به محدودیت ھایِ ذھن بشری و تفکر ایدئولوژیک واقف است و در 
بيایيـد و دو خـط .  ، از ایدئاليسم دوری مـی جویـد)شيوه یِ ماتریاليسم دیالکتيک(ھر قدم، با تطبيق تئوری ھای مطرح شده با واقعيات

مشی طرح شده در سالھای اخير را، نه با یکدیگر، بلکه با واقعيات اجتماعی، مقایسه کرده و آن را که بيان کننده یِ حقيقتی برخاسته 
چـرا کـه راه دیگـر و پافـشاری بـر روی تعلقـات .   از واقعيات و آزمایش شده در پراتيک اجتماعی است برای فعاليت ھای خود برگـزینيم

تنھـا راه .   ایدئولوژیک مان، جامعه یِ ایرانی و طبقه کارگر را برای دھه ھایی دیگر در زیر یوغ استثمار و دیکتاتوری نگـاه خواھـد داشـت
اميد ما به انقMب سرخ طبقه کارگر است تا بتواند در تلفيق با تئوری ھای انقMبی، حکومت دیکتاتوری سرمایه داری را منھـدم کـرده و 

 . نگذارید این موقعيّت از دست ما و طبقه کارگر برود.  دمکراسی شورایی را برقرار سازد
 

 !سرنگون باد حکومت جمھوری اسHمی
 !جمھوری شورایی –نان،مسکن، آزادی 

 
  3گامھای عملی، صفحه : منشور پيشنھادی برای وحدت کمونيست ھای ایران، بخش چھارم. 1
از جناح اصولگرا، و دوم، سایت کلمه » است؟ ھا در راه موج اعتراض يقه آبي« اول، سایت الف با عنوانِ . رجوع شود به دو مقاله. 2

 .، اصMح طلبان»اعتراضات آبی غير مخملی در راه است«نيوز،
 بيانيه اتحادیه آزاد کارگران ایران در باره اصMح قانون کار  . 3
 

        1388یازدھم شھریور »  بسوی انقHب«وابسته به گروه » ندای سرخ«انتشار از 

 !انقالبيون كمونيست! كارگران مبارز

 براي هرچه غني تر كردن محتوا و سراسري تر كردن پخش نشريه

 با ما همكاري كنيد
proletariat1871@gmail.com 
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 اخبار كوتاه
  ارگانهاي سركوب براي مهار اعتراضات كارگران كارخانه واگن پارس وارد شدند

در پی آنکه کارگران شرکت واگن سازی پارس در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود دست به اعتصاب زده و با نشستن بر روی زميـن از 
فشار . ورود مدیران این شرکت به کارخانه جلوگيری کردند پای استانداری، سپاه، پلس ضد شورش و قوه ی قضائيه ھم به این اعتراض کارگری باز شد

 نفیاقتصادی به کارگران در پی پرداخت نشدن چند ماه حقوق به قدری افزایش یافته است که حتی کارگرانی که به ھيچ وجه خود را درگير مسائل ص
بسياری از کارگران به دليل عقب افتادن کرایـه . نمی کردند و از اعتراضات کارگری فاصله می گرفتند نيز دیگر حاضر به کوتاه آمدن از حق خود نيستند

ل ھای منزل و اقساط وام مسکن در شرف بی خانمان شدن قرار دارند و کارگران برای سير کردن شکم خود چاره ای به جز دست دراز کردن در مقابـ
که به صورت سنتی با گرانيھای ھمه جانبه در )  باز شدن مدارس(این فشار اقتصادی در پيش از ماه رمضان و ماه مھر .  آشنایان و دوستان خود ندارند

ایران ھمراه است کار را برای کارگران به جایی رسانده است که حتی شورای اسMمی کار مـستقر در کارخانـه ی واگـن پـارس کـه ماننـد ھمـه ی 
رفرمایان، کا شوراھای اسMمی کار دیگر یک تشکل کارگری زرد بوده و یشتر نماینده ی کارفرمایان در ميان کارگران است تا نماینده ی کارگران در مقابل

ـــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــرده اس ـــــــــــــــــــــت ک ـــــــــــــــــــــارگری حمای ـــــــــــــــــــــتراض ک ـــــــــــــــــــــن اع   .از ای
پس از آنکه کارگران معترض واگن پارس تھدید کردند که درصورت رفع نشدن مشکMتشان از کارخانه خارج شده و بـه سـمت اسـتانداری راھپيمایـی 
 خواھند کرد معاون سياسی استانداری استان مرکزی سریعا با مدیران این شرکت جلسه ای تشکيل داده و از آنان خواسته است به ھر طریق ممکن

آذر آب، (این اعتراض کارگری را خاموش کنند و تھدید کرده است در صورت سرایت اعتراضات کارگری واگن پارس به کارخانه ھای با وضـعيت مـشابه 
ھمزمان با این جلسه تعداد زیادی پليس ضد شورش و واحدھایی از سپاه پاسداران در . مدیران واگن پارس را مواخذه خواھند کرد...) ماشين سازی و 

که در نزدیکی این کارخانه قرار دارد مستقر شد تا در صورت حرکت کارگران معترض به سمت استانداری آنان را ) سه راه خمين(یکی ورودیھای شھر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   .ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرکوب کنن

درخواست کمک کرده و با کمک مالی این دو شـرکت حقـوق کـارگران را تـا »  رجا«و »  ایران خودرو«پيرو این جلسه مدیران کارخانه ی واگن پارس از 
ھمچنين برای جلوگيری از تنش بيشتر دستور قبلی مدیر عامل این کارخانه مبنی بر حذف اضافه کاری لغو شده و . تسویه می کنند» پایان خرداد ماه«

 .بعد از یک روز مسئله ی اضافه کاری به روند قبلی خود بازگشته است
 

 كارگران ايران خودرو يورش به كارگران واگن پارس را محكوم مي كنند
 دوستان عزیز و ھمکاران گرامی

ما کارگران ایران خودرو، حمله  بـه کـارگران واگـن .  یورش ھمه جانبه نيروھای سرکوبگر برای شکستن مقاومت کارگران واگن پارس آغاز گشته است
 پارس را محکوم کرده وضمن  حمایت و پشتيبانی از خواستھای بر حق کارگران از مدیریت ایرانخودرو می خواھيم که ھـر چـه زودتـر بـه خواسـتھای

 !کارگران احترام بگذرد واجازه ندھد تا بيش از این کارگران اسيب ببيند
 !زنده باد جنبش کارگران واگن پارس 

 جمعی از کارگران ایرانخودرو

 تصرف اموال كارخانه نساجي بوكان تو سط كارگران آن كارخانه
ه گزارشات رسيده حاکيست که در روز یکشنبه گذشته کارگران نساجی بوکان متوجه شدند که کارفرما بعد از غيبت طوtنی در کارخانـه حـضور یافتـ

جمعی از کارگران بعد . است و ھمراھش چند نفر کارشناس بانک ملی ھم آمده اند تا از دستگاه ھا و اموال کارخانه جھت توقيف ليست برداری کنند
اموال باید از  قيفاز شنيدن این خبر سریعاً خود را به کارخانه رساندند و به کارفرما گفتند که اموال کارخانه در توقيف آنھاست و برای ليست برداری و تو

 . صف اعتراض آنھا بگذرد

 تشكيل شوراي كارگران الستيك سازي دنا و تصرف كارخانه از سوي كارگران

نماینده توھين  4اخراج «، »لياقت استعفا استعفا مدیر بی«سازی دنا در تھران با پMکاردھای  منابع کارگری خبر می دھند که کارگران کارخانه tستيک
اقـدام بـه »  لياقت اخـراج بایـد گـردد ھيات مدیره بی«، »کفایت ھستيم سازی دنا خواستار خلع ید مدیران بی ما کارگران tستيک«، »پرسنل 2000به 

گویند که پس از آنکه ليستی از نام ھمکاران اخراجی خود را مشاھده کردند، با تشکيل  کارگران این کارخانه tستيک می.برپایی تجمع اعتراضی کردند
 . شورایی ضمن اخراج مدیران کارخانه، مدیریت آن را برعھده گرفتند

 تجمع اعتراضى كارگران چينى البرز در قزوين 
كارگران پرداخت نشدن دو ماه حقوق و مزاياى .  تن از كارگران كارخانه چينى البرز در مقابل استاندارى قزوين تجمع اعتراضى برگزار كردند400بيش از 

  .خود را علت اعتراض خود بيان كردند

 چند خبر كارگري ديگر
 . بعدازظھر در محل کارخانه به حالت اعتراض حضور داشتند 14صبح تا ساعت  6 کارگران پر ریس ھر روز ساعت*
 .صبح روز یکشنبه کارگران کارخانه کشت و صنعت ھفت تپه دستبه اعتصاب زدند و نسبت به حقوق معوقه خود اعتراض کردند*
 :چند آمار کارگری*
کارگر ھتل آزادی طی یک ماه و نيم گذشته در  230کارگر از کارخانه صنایع مخابراتی از راه دور و 900کارگر از شرکت روکش چوبی ایران  500اخراج   -

تومان زیر بازار در بورس کاt بفروشد که باز ھم به دليل باtتر  700کارخانه ایرالکو مجبور است محصوtت خود را حدود  -   .رسانه ھا گزارش شده است
 500در   -.درصـد کـاھش یابـد 50این بحران باعث شده توليد ایرالکـو .  بودن قيمت آلمينيوم نسبت به بازار ھای جھانی خریداران استقبال نمی کنند

درصد طی تير  44شرکت ھای بزرگ صنعت فوtد بورسی با ميانگين بازدھی منفی   -.ماه حقوق دریافت نکرده اند 50تا  3ھزار کارگر از  200کارخانه 
 .دوران رکود را تجربه می کنند 88تا پایان تير ماه  87ماه 

درصد واحدھای توليدی شکر در مدار زیان قرار گرفتند و در باقی کارخانه ھا نيز توليد عمM  50با واردات بيش از یک ميليون تن شکر در سال گذشته،  -
 .متوقف شده است

 

 اعتراض كارگران احياء گسترسبز و كارگران  جي پي آي  به عدم پرداخت حق بيمه
جمعي از كاركنان پرس شمالي بعد از تبديل وضعيت و دريافت سابقه بيمه مطلع شده اند كه شركت ھاي احياگستر سبز و جي پي 

 آي كه در سنوات قبل طرف قرارداد ايشان بوده اند ،حدود دو ماه سابقه بيمه كاركنان را واريز نكرده كه در مورد شركت 
 31احياگستر سبز تاريخ روزھا يا ماه ھاي واريز نشده براي كاركنان متغير بوده و شركت جي پي آي نيز بيمه ماه آخر يعني اول خرداد تا 

این کار که یک دزدی آشکار و کMه برداری از حقوق کارگران می باشد با اعتراض شدید کارگران سالن .را واريز نكرده است 88خرداد 
 کارکو:منبع.  پرس مواجھه گشته و کارگران اعMم کرده اند در صورت جواب ندادن مدیریت منابع انسان دست از کار خواھند کشيد
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 اخبار كوتاه
 بازگشت به كار قاضي خاطي در پرونده كهريزك 

عليرغم ادعای مسئولين مربوطه در برخورد قاطع با قاضی خاطی پرونده بازداشتگاه غيرقانونی کھریزک، نامبرده کماکان به فعاليت خود 
عليرغم ادعای مسئولين مربوطه در برخورد قاطع با قاضی خاطی پرونده بازداشتگاه غيرقانونی کھریزک ، نامبرده  .ادامه می دھد

احتماt با نام کوچک علی ) به گزارش مجموعه فعاtن حقوق بشر در ایران قاضی حيدری فر. کماکان به فعاليت خود ادامه می دھد
، قاضی شعبه اول امنيت مستقر در دادگاه انقMب تھران بعنوان فردی که از وی با عنوان قاضی خاطی در پرونده بازداشتگاه )اکبر

به گزارش مجموعه فعاtن حقوق بشر در ایران .غيرقانونی کھریزک که با شکنجه و قتل تعدادی از زندانيان مشھور شد شناخته ميشود
، قاضی شعبه اول امنيت مستقر در دادگاه انقMب تھران بعنوان فردی که از وی با ) احتماt با نام کوچک علی اکبر(قاضی حيدری فر 

. عنوان قاضی خاطی در پرونده بازداشتگاه غيرقانونی کھریزک که با شکنجه و قتل تعدادی از زندانيان مشھور شد شناخته ميشود
روز  8نامبرده پس از ادعای مسئوtن ارشد در خصوص برکناری و برخورد قاطع با وی پس از مدت کوتاھی غيبت در محل کار، مجدداً از 

نامبرده  . قبل به دفتر شعبه امنيت واقع در دادگاه انقMب بازگشته و به کار خود با این تفاوت که تنھا اجازه امضا کردن ندارد می پردازد
روز  ٨پس از ادعای مسئولين ارشد در خصوص برکناری و برخورد قاطع با وی پس از مدت کوتاھی غيبت در محل کار، مجدداً از حدود 

مشخص .قبل به دفتر شعبه امنيت واقع در دادگاه انقMب بازگشته و به کار خود با این تفاوت که تنھا اجازه امضا کردن ندارد می پردازد
نيست با چه دليلی وی عليرغم تخلفات مشھود به محل کار خود بازگشته و با عدم اجازه امضا چگونه پروسه حقوقی در شعبه امنيتی 

مشخص نيست با چه دليلی وی عليرغم تخلفات مشھود به محل کار خود بازگشته و با عدم اجازه امضا چگونه .مذکور طی می شود
 . پروسه حقوقی در شعبه امنيتی مذکور طی می شود

 

 نشد در كهريزك كسي كشته: فرمانده نيروي انتظامي تهران
ھيچ متھمی، بدون حکم قضائی، به : سرتيپ پاسدار عزیزهللا رجب زاده، فرمانده نيروی انتظامی تھران بزرگ ، روز ھفتم شھریور گفت

افراد دستگير شده درحوادث پس از : وی افزود. بازداشتگاه کھریزک منتقل نشده و در این بازداشتگاه ھيچ متھمی کشته نشده است
رجب زاده که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت، در پاسخ .انتخابات، بيشتر از سه روز در بازداشتگاه کھریزک نگھداری نمی شدند

 .این موضوعات در حال بررسی است: به گزارش ھائی مربوط به حضورفرماندھان عاليرتبه نيروی انتظامی در بازداشتگاه کھریزک گفت
حميد رضا کاتوزیان، نماینده تھران در . پيشتر، گزارش ھای متعددی در باره شکنجه و قتل افراد در این بازداشتگاه منتشرشده بود

مرداد ماه، فرمانده نيروی انتظامی را مسئول مستقيم قتل ھای بازداشتگاه کھریزک دانسته بود،این موضع گيری ھا  ١٨مجلس نيز، در 
باعث واکنش شدید کودتاگران شده و با وجود مستندات فراوانی که در باره قتل تعدادی از زندانيان در کھریزک منتشر شده است 

  .ھمچنان این موضوع را انکار می کنند
 

 بالتكليفي فعالين كارگري دستگير شده در كامياران 
نيا چھار تن از فعالين کارگری کامياران که در  بر اساس گزارش رسيده، شعيب صابری، افشين ندیمی، کاوه گل محمدی و آزاد منيری

برند، چندین بار به دادگاه مراجعه کرده اند اما در خصوص وضعيت نامبردگان ھيچ پاسخی از طرف دادگاه به  زندان سنندج به سر می
ھای مھرداد صبوری، رضا گل محمدی و  tزم به ذکر است که سه تن دیگر از فعالين کارگری کامياران با نام . آنان داده نشده است

 .روز به دادگاه مراجعه ميکنند اما با بی اعتنایی قاضی روبرو ميشوندھر نيا نيز  فاروق منيری
 

 محروميت سه تن از فعالين دانشجويي آذربايجان از ورود به دانشگاه 
با توجه به زمزمه تعطيلی دانشگاه ھا در صورت تداوم اعتراض ھا ، شدت محروميت از ادامه تحصيل به مقاطع ليسانس و باtتر سرايت 

سسی به دنبال اعMم نتایج آزمون فوق ليسانس دانشگاھھای دولتی در ایران بھزاد جدی ، ابراھيم شھبازی   به گزارش ساواtن. کرد
و شھرام شوقی از فعالين دانشجویی آذربایجان که در کنکور ورودی مقطع فوق ليسانس شرکت و رتبه ھای tزمه را کسب کرده بودند 

کنکور رشته  ٣٨٠بنا به گزارشات رسيده بھزاد جدی دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه تبریز و رتبه .از ورود به دانشگاه محروم شدند
به دنبال پيگيریھای این . اقتصاد عليرغم کسب رتبه tزم جھت قبولی در این رشته در دانشگاھھای انتخابی، مردود اعMم شده است

فعال دانشجویی آذربایجان در سازمان سنجش آموزش کشور و مراجعه به دفتر دکتر نوربخش رئيس سازمان سنجش آموزش کشور، 
عMوه از . صفحه ای افراد فاقد صMحيت جھت ادامه تحصيل به وی نشان داده است ١۵منشی دفتر ریاست نام بھزاد جدی را در ليست 

در رشته پژوھش ھنر شده بود مردود اعMم شده  ٢٠٠این شھرام شوقی فارغ التحصيل رشته ميراث فرھنگی که موفق به کسب رتبه 
ھمچنين مسئولين سازمان سنجش نتایج کنکور ابراھيم شھبازی فارغ التحصيل رشته فلسفه از دانشگاه زنجان را که در کنکور .است

به گفته نزدیکان این فعال دانشجویی نتایج اعMم شده در کارنامه اوليه ھيچ گونه .رشته حقوق شرکت کرده بود را دستکاری کرده اند
 .تطابقی با برگه پاسخھای وی ندارد

گفتنی است که چندی پيش نيز مسئولين دانشگاه آزاد تبریز از ثبت نام نوید محمدی فعال دانشجویی آذربایجان که در مقطع 
کارشناسی ارشد کامپيوتر در این دانشگاه پذیرفته شده است ممانعت کرده اند و در سالھای گذشته نيز چندین تن از دانشجویان 

مدافعان ھویت آذربایجانی از جمله ابراھيم رشيدی، قادر کيانی، نادر مھد قره باغ، امين امامی، صمد پاشایی، مھدی حاج محمدی و 
 .ناھيد بابازاده از ادامه تحصيل در مقطع فوق ليسانس بازمانده اند

 

 مبارزات مردم در محالت ادامه دارد
این » ندا نيوز«به شنيده ھای گزارشگران .  طبق خبرھای رسيده از مناطق مختلف تھران، مبارزات مردمی در محMت مختلف ادامه دارد

تظاھرات ھا به ھنگام تاریک شدن ھوا و زمان شعارھای شبانه صورت پذیرفته و عمده ی شعارھا عليه دولت کودتا و گراميداشت خون 
در تأیيد این گزارشات اخيراً دو ویدیوی تھيه شده از محله مرزداران در غرب تھران و مقابل مسجد اميرالمؤمنين نشان .شھدا می باشد

می دھد که عليرغم کوشش فيلم برداران که از طرفداران اصMح طلبان بوده و سعی می کنند شعارھای مردمی تا حد حمایت از 
کاندیدای جناح اصMح طلب حکومتی تقليل دھند، شعارھای مردم عليه حکومت دیکتاتوری و حمایت از جانباختگان و زندانيان بازداشت 

 .شده است
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 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد

 اخبار كوتاه 
 عقب نشيني هاي حكومتي براي به انفعال كشيدن مبارزات توده هاست

 .خبرھای رسمی حکومتی در چند روز پيش حاکی از آغاز عقب نشينی حکومت جمھوری اسMمی در مقابل مبارزات مردمی است
در این خبرھا، برکناری سعيد مرتضوی از دادستانی عمومی و انقMب تھران که از منفورترین چھره ھای حامی دولت کودتا می باشد و 

خرداد امسال و  24فجایع کوی دانشگاه به تاریخ سخنرانی ھای خامنه ای دال بر برخوردھای قانونی با متخلفان و جانيان حکومتی در 
Mده م شبرخوردھای وحشيانه یِ مأموران حکومتی با بازداشت شدگان این مبارزات، بخصوص در بازداشتگاه کھریزک، از برجسته ترین این اقدامات اع

ھمچنين، باید به نمونه ھا عقب نشينی ھای دولت کودتا در سطح بين المللی و بویژه در ارتباط با طرح غنی سازی اورانيوم و موضوعات .  است
این عقب نشينی ھا .ھسته ای و اعMم خامنه ای به نبودن ادله یِ کافی برای وابسته بودن رھبران اصMح طلب به کشورھای خارجی را اضافه کرد

بيانگر آگاه شدن حکومت ارتجاعی مذھبی ایران به ضعف خویش در مقابله با اقدامات مستقيم مردمی و تظاھرات ھای خيابانی می باشد که از 
ای یکطرف سعی به انفعال کشيدن مبارزات با اميدوار کردن مردم به اقدامات درون قانونی دارد و از طرف دیگر، تجدید مناسبات حسنه با کشورھ

 . خارجی است تا در صورت لزوم سرکوب دوباره مبارزات مردمی، عاملی برای تلطيف فشارھای وارده از سوی نھادھای بين المللی باشد

 كارگران ايرانخودرو از اعتصاب كارگران واگن پارس اعالم حمايت مي كنند 
 کارگران زحمتکش شرکت واگن پارس 

 داشتن حق زندگی حق مسلم شماست 
 عدم پرداخت چند ماه حقوق شما یک دزدی آشکار است

 چپاوال گران حقوق کارگران باید از کار برکنارشده و محاکمه گردند
 برای رسيدن به حقوق خود اعتصاب و اعتراض تنھا راه رھائی شما ست

 ما به رزم شما درود می فرستيم و اعMم ھمبستگی خودمان را با خواستھای بر حق شما اعMم می داریم
 وبرای رسيدن به خواسته ھایتان در کنار تان ایستاده ایم

ی براما از ھمه کارگران و سازمان ھای حقوق بشر و سازمان ھای کارگری می خواھيم که کارگران واگن پارس را تنھا نگذارند و دوش به دوش آنھا 
 مسوtن حکومتی را وادار کنند که به خواست این کارگران جواب بدھند

 زنده باد ھمبستگی کارگری 
 زنده باد مبارزه بر حق کارگران واکن پارس

 جمعی از کارگران ایران خودرو

 درگيري خونين نيروهاي نظامي و شهروندان كرد
در منطقه ساوان شھر سردشت به ضرب " سامت خدر رسول"شھریورماه نيروھای انتظامی کولبر جوانی به نام  5روز پنج شنبه مورخه 
که به شدت به رفتار نيروھای نظامی و " داوداوه ، مام کاوه و ساوان " به دنبال قتل این جوان، مردم روستاھای . گلوله به قتل رساندند

قتل این جوان معترض بودند در مقابل پاسگاه ساوان تجمع می کنند که بنا به دtیل نامعلومی این تجمع به خشونت کشيده شد، در 
 .طی زد و خوردھای بين مردم و نيروھای انتظامی فرمانده پاسگاه ساوان کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند

بعد از درگيری ميان شھروندان و نيروھای پاسگاه مورد اشاره، نيروھای کمکی انتظامی از شھر سردشت به منطقه مذکور اعزام شدند 
که این نيروھا با سرکوب خونين اھالی روستاھای مذکور که تعداد زیادی زخمی در بر داشت و ھمينطور بازداشت تنی از آنان درگيری را 

شھرستان سردشت نيز بين مردم روستا و نيروھای " درمان آوا" tزم به ذکر است در طی روزھای اخير در روستای . به پایان رساندند
" انتظامی که به بھانه ضبط کاtی قاچاق به منازل مردم یورش برده بودند درگيری روی داد که بر اثر تيراندازی مامورین دختری به نام 

 .زخمی شده بود" گوtله سليمی 

 هويت دو جانباخته ديگر راه آزاديگزارشي از 
ی  ی محله ساله، از کسبه 27طبق این گزارشات سعيد عباسی، .  گزارشات دریافتی حاکی از افشای نام و ھویّت دو جانباخته یِ دیگر راه آزادی دارد

سعيد عباسي، مجرد، » موج سبز آزادی«بر اساس گزارش رسيده به . سلسبيل بوده که بر اثر اصابت گلوله به سرش به شھادت رسيده است
ی سر، در مقابل  خرداد با اصابت گلوله از ناحيه 30ی پونک بوده که در روز  تھران و خود ساکن محله) خيابان رودکی(ی سلسبيل  دار در محله مغازه
این گزارش حاکی است پيکر او را تنھا در ازای دریافت پول و تعھد مبنی بر اینکه ھيچ . داران به شھادت رسيده است ی پدرش و سایر مغازه دیده

 اند شکایتی از کسی ندارند، تحویل داده
ی وی با  پيشگی برخی بسيجيان شده و پس از آن ھم جنازه قربانی جنایت» ترانه موسوی«ھمچون » سعيده پورآقایی«ھمچنين در گزارش دیگری، 

طبق این گزارش، سعيده . زھرا دفن شده است بھشت ٣٠٢ی  اش به صورت مخفيانه در قطعه اسيد سوزانده شده و در نھایت بدون حضور خانواده
ر گفتن اکب شان در خيابان دولت تھران مشغول هللا بام خانه ھایی که در پشت دختر یک جانباز شھيد به نام عباس پورآقایی بوده است و در یکی از شب

ی سعيده پورآقایی توسط مادرش در یکی از  بيست روز پس از آن، جنازه. بوده، از سوی نيروھای لباس شخصی وابسته به بسيج دستگير شده است
این گزارش از قول مطلعان نقل کرده که سعيده پورآقایی . اند ھای جنوب تھران شناسایی شده، ولی مسئوtن از تحویل جنازه خودداری کرده سردخانه

اند تا آثار این  ی وی را از زانو به باt در اسيد سوزانده متجاوزان، جنازه. پس از بازداشت مورد تجاوز وحشيانه قرار گرفته و سپس به قتل رسيده است
.  اند تا علت مرگ دخترشان را بيماری کليوی اعMم کنند ی وی را شدیدا تحت فشار قرار داده سپس خانواده. جنایت شنيع به صورت کامل از بين برود

در نھایت ھمين دروغ به افشای ماجرا انجاميده . ی ھيچ نوع بيماری نداشته است بستگان وی شده زیرا سعيده سابقه شنيدن این خبر موجب تعجب
 .است

 اعتراف احمدي نژاد به تجاوزهاي صورت گرفته توسط مأموران امنيتي و انتظامي 
وی بصراحت . روز جمعه ششم شھریور، احمدی نژاد رسماً از تریبون نماز جمعه تجاوز به زندانيان در بازداشتگاھھای جمھوری اسMمی را تائيد کرد

در بازداشتگاھھا انجام شده که منظور وی از این اقدامات زشت ھمان تجاوزات گسترده به زندانيان است، گرچه » اقدامات زشتی«اعMم می کند که 
حوادث بدی اتفاق افتاد، «: وی می گوید. وی در ادامه بMفاصله دامن نيروھای امنيتی و نظامی و اطMعاتی را از این اقدامات شرم آور پاک می داند

Mم حوادث بسيار تلخ بود، عده ای به کوی دانشگاه حمله و کارھای زشتی کردند، در برخی بازداشتگاھھا اقدامات زشتی انجام شد، می خواھم اع
و  امیکنم این کارھایی که در کوی دانشگاه و بازداشتگاه و امثال این انجام شد اینھا ھم اجزای سناریوی دشمن بود، ساحت نيروھای امنيتی و نظ

 ».اطMعاتی ما از این اقدامات شرم آور مبری است
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 ضرب و شتم فعال سنديكايي در زندان
ی ھمسر  طبق گفته. منصور اسانلو ریيس ھيات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران امروز در زندان رجایی شھر، مورد ضرب و شتم قرار گرفت

برای مMقات با پدر خود به زندان مراجعه کرده اما اسانلو با وضعيت بسيار بد روحی و با تاخير به   منصور اسانلو، صبح امروز فرزندان این فعال کارگری
که در این   اش رفته بود که با جویا شدن دليل تاخير، اسانلو به این نکته اشاره کرد که صبح امروز سربازان امنيتی زندان به این بھانه دیدار فرزندان

ام را خرد کردند و کيف پول و کارت تلفن و تمامی مدارک من را به ھمراه  ریخته وسایل شخصی  شود، سلول را به ھم سلول مواد مخدر نگه داری می
 .ام پرداختند ھای بند به ضرب و شتم من و ھم سلولی خود بردند و در پایان که چيزی پيدا نکردند با زدن چشم بند و دست

 ماموران امنيتي مانع برگزاري مراسم سالگرد كشتار زندانيان سياسي 
اما ماموران امنيتی از برگزاری . شھریور، به مناسبت سالگرد کشتار زندانيان سياسی قرار بود که مراسمی در گلزار خاوران برگزار شود 6امروز، جمعه 

مراسم بزرگداشت خود   خانواده ھای جان باختگان سياسی تصميم گرفتند که به گورستان بھشت زھرا رفته و. این مراسم جلوگيری به عمل آوردند
بھشت زھرا و در ھمبستگی با خانواده ھای جان باختگان مبارزات اخير برگزار کنند که با برخورد شدید ماموران انتظامی و امنيتی  33را در قطعه 

 . مواجھه شدند

 تحصن خانوادگي كارگران در اعتراض به حكم دادگاه درباره هيات مديره آجر ثبات 
جمعی از کارگران و اعضای شورای اسMمی کار شرکت آجر ثبات در نامه ای به دبير اجرایی خانه کارگرورامين و قرچک نسبت به حکم دادگاه 

به گزارش ایلنا در این نامه با بيان این که  .درخصوص اعضای ھيات مدیره این شرکت اعتراض کرده و نسبت به اعتراضھاي کارگری اظھار نگرانی کردند
اعضای ھيات مدیره : کارگر این شرکت خریداری شده، آمده است 700درصد شرکت آجر ثبات متعلق به بانک صنعت و معدن از سوی حدود  91

ميليون تومان وام قرض الحسنه به  250ھای خصوصی است مبلغ  شرکت با مصوبه مجمع سھامداران که باtترین مرجع تصميم گيری در شرکت
کارگران شرکت پرداخت کرد تا از طریق آن قسمتی از اقساط خرید شرکت پرداخت شود ودر عوض حقوق ماھانه کارگران به شرکت بازگشت داده 

شود به ھمين دليل  ھزار نفر از این کارخانه تامين می 2ارتزاق  : در ادامه این نامه با ھشدار نسبت به تعطيلی کارخانه آجر ثبات آمده است .شود
  .اند ھای خود دست به تحصن زده کارگران این شرکت به صورت خودجوش دست از کارکشيده و به ھمراه خانواده

 اعتصاب و تحصن كارگران شركت واگن سازي پارس اراك ادامه دارد 
بسياری . اند سازی پارس اراک در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود، از روز سه شنبه سوم شھریور مقابل کارخانه تحصن کرده کارگران کارخانه واگن

ھای عظيم دولتی است که در روند واگذاری به  این کارخانه از جمله شرکت .اند کارگران قراردادی این واحد صنعتی به دليل بحران مالی اخراج شده
ھای شدید مالی شده است و برای رھایی از این مشکل اقدام به اخراج صدھا تن از کارگران قراردادی خود کرده  بخش خصوصی، دستخوش بحران

عMوه بر این کارگران رسمی این شرکت نيز حدود چھار ماه است حقوق نگرفته اند و ھمين امر موجب شده تا آنان در چندماه گذشته چندین  .است
بار اقدام به اعتصاب و تحصن در جلوی شرکت کنند با این وجود تا کنون اقدامی برای حل مشکMت معيشتی آنان از سوی ھئيت رئيسه شرکت 
می صورت نگرفته است و حتی بسياری از آنان امنيت شغلی خود را از دست داده اند اين در حالي است كه کارگران ھمچنان به اعتصاب خود ادامه 

 .دھند

 اجراي مجدد طرح انضباط اجتماعي در تهران
: به گزارش بی بی سی  .مھدی احمدی از مقامات نيروی انتظامی اعMم کرده که طرح انضباط اجتماعی بار دیگر در تھران به اجرا گذاشته می شود

 مقامات نيروی انتظامی می گویند ھدف از این طرح مقابله با بی نظمی، ساماندھی و بھبود وضعيت معابر شھری و مبارزه با دستفروشان است و
این در حالی است که اکثر شھروندان تھرانی از این اقدام بسيار ناراضی ھستند و آن را نوعی توھين ,اجرای آن از منطقه شش تھران آغاز می شود

 . اين اقدام درراستاي سركوبي جوانان ميباشد . به شخصيت افراد قلمداد می کنند

 ماموران سركوبگر هر روز وحشيانه تر عمل ميكنند
عMوه بر گشت زني و بازرسي خودروھا ,ماموران سركوبگر نظام از ترس شكل گيري اعتراضات مردمي ,بنا بر خبر دريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر 

فرمانيه و وليعصر نيروھاي , به بعد در خيابانھاي نياوران  1230بنا بر اين خبر در ساعت  . به آزار و اذيت و ضرب و شتم جوانان در خيابانھا ميپردازند
 .سركوبگر با متوقف كردن ماشين جوانان به ضرب و شتم آنھا پرداخته و در انتھا پMك ماشين آنھا را كنده و با خود ميبرند

 هاي نمايشي؛ افشاي حكومت ايران و نه متهمان دادگاه: هفته نامه نيويوركر
گيرد  ھای نمایشی در ایران نتيجه می ھفته نامه نيویورکر در شماره تازه خود مطلبی دارد به قلم tرا سکور که در آن ضمن برشمردن سوابق دادگاه

 .آور باشد باعث افشای بيشتر حکومت و افزایش انزجار عمومی از آن خواھد شد که این روش در شرایط فعلی بيش از آنکه خوف
جانب و ھا را توطئه ا ھا در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمھوری حکومت ایران سعی کرده است مخالفت نویسد از زمان وقوع ناآرامی نيویورکر می

تصاویری که از این دادگاه ھای نمایشی . فعاtن اصMح طلب و روزنامه نگاران را جاسوس و ھمکار کشورھای خارجی به خصوص آمریکا جلوه دھد
مقایسه تصاویر محمد ابطحی معاون ریيس جمھور . اند دھد که چگونه متھمان تحت فشار مجبور به اعتراف شده پخش شده به خوبی نشان می

 .ای است از کسب اعتراف با توسل به شکنجه سابق ایران قبل از بازداشت با چھره وی در جلسه دادگاه نمونه برجسته

 اخراج شاهو محمدي دانشجوي مريواني از دانشگاه مشهد 
حکم اخراج شاھو محمدی دانشجوی .شاھو محمدی دانشجوی کرد واحد نيشاپور دانشگاه مشھد ، از ادامه تحصيل محروم و از دانشگاه اخراج شد

شایان ذکر است این دانشجو .طی روزھای اخير از سوی دانشگاه صادر گردیده است  سال آخر رشته ژنتيک واحد نيشاپور دانشگاه فردوسی مشھد
که به اتھام اقدام عليه امنيت ملی از سوی دادگاه انقMب مشھد به سه سال حبس محکوم شده است ، ھم اکنون در زندان سنندج در حال سپری 

  .نمودن دوران محکوميت خود می باشد

 يكي ديگر از كشته شدگان وقايع اخير در كرمانشاه به خاك سپرده شد
 .ظھر امروز پيكر محمدجواد پرنداخ يكی ديگر از كشته شدگان وقايع اخير در شھر گيMن غرب استان كرمانشاه تشيع و به خاك سپرده شد

در شھر گيMن غرب استان كرمانشاه، دانشجوی مھندسی پتروشيمی دانشگاه صنعتی اصفھان پس از شركت در  1365محمد جواد پرنداخ متولد 
گردد و پس از چند   تجمعات دانشجويان دانشگاه اصفھان در اعتراض به نتايج دھمين دوره انتخابات رياست جمھوری به منزل خود در گيMن غرب باز می

ميليون تومانی تا زمان بازگشت به اصفھان و مراجعه به اداره اطMعات اين شھر  30ی  روز از طرف اداره اطMعات اين شھر احضار و به تأمين وثيقه
محمد جواد پرنداخ در وقت مقرر شده ھمراه با يكی از اعضای خانواده خود به اصفھان مراجعت كرده و طی دو روز متوالی در اداره .گردد مكلف می

نامبرده پس از دو روز بازجويی صبح روز سوم به قصد حضور مجدد در اداره اطMعات و پس از آن . گيرد اطMعات اين شھر حاضر و مورد بازجويی قرار می
اما متأسفانه حوالی ظھر ھمان روز جسد . نمايد ی بازپرسی كه وقت آن برای وی تعيين شده منزل را ترك می مراجعه به دادگاه جھت انجام مرحله

 .شود ھای شھر اصفھان يافته می از پل وی در زير يكی 

 اخبار كوتاه
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 نداي سرخ

 !!هم داريم؟ »گناهكار«مگر زنداني سياسي 
)1(نگاهي به بيانيه جديد شوراي هماهنگي جبهه اصالحات   

 .ن. ن
معموtً حکومت ھای دیکتاتوری و جناح ھای مختلف . در یک جنبش اجتماعی بسيار مھم است که صفوف متقابل را از ھم تشخيص داد

ھمگی سخنرانی احمـدی نـژاد را در ميـدان وليعـصر .  ، خود را از صفوف مردم بنمایانند»نمایندگان مردم«آن سعی می کنند تا بعنوانِ 
او در اینجا .  ناميد» خس و خاشاک«معرفی کرد و مخالفين خود را » نماینده یِ چھل ميليون رأی دھنده«بخاطر داریم که چگونه خود را 

سعی داشت که به تماشاگران صدا و سيما جمھوری اسMمی چھره یِ واژگونه ای از صف بندی ھای اجتماعی نشان دھد و خود را در 
البته این اقدام، تMش مذبوحانه ای بود که شکست آن .  صف مردم ظاھر کرده و معترضين را دشمنان مردم و عوامل بيگانه معرفی کند

اما جناح ھای دیگر، در ھمين ھيئت .  در چند روز بعد آشکار گشت و محمود احمدی نژاد و یارانش را مجبور به عذرخواھی از مردم نمود
آنھا از توھم انتخاباتی مردم سوء استفاده کرده و با ھمراھی .   حاکمه، بسيار زیرکانه موفق به مغشوش کردن صف مردم و خود شدند

اما، بایـد .  ظاھری با مبارزات خيابانی، که به سرعت محتوای ضد دیکتاتوری و حکومتی خود را آشکار نموده بود، در رأس آن قرار گرفتند
بنـابراین، جنـاح ھـای .   دانست که این صف بندی ھا بر مبنای منافع طبقاتی شکل گرفته و عموماً غـير قابـل سـازش و تطـابق اسـت

حکومتی که تمام ھمّ و غم شان حفظ نظام دیکتاتوری اسMمی برای چپاول ثروت مردمی به دست انحصارھای سـرمایه داری اسـت، 
بـاtخره در .   شان را در زیـر عبـا پنھـان سـازند»  دم خروس«نخواھند توانست ظاھر خود را برای ھميشه حفظ کنند و یا بقول معروف، 

 .  مقاطعی سخن ھایی گفته، و اقداماتی انجام می دھند که طبيعت ایشان را در برابر مردم افشا می سازد
.  صـادر کـرده، از ھميـن مـوارد اسـت»  بيانيه شورای ھماھنگی اصـMحات«تازه ترین اطMعيه ای که جناح اصMح طلب حکومتی به نام 

ایشان در این بيانيه تMش داشتند . محتوایِ این بيانيه، آشکار کننده یِ سمتی است که ایشان در صف بندی مبارزاتی اشغال کرده اند
بپيچنـد کـه مـردم متوجـهِ جـایگزینیِ »  آزادیخواھانـه«تا خواسته ھای حقيرانه و تنگ نظرانه یِ خود را طوری در لفاظی ھایِ باصطMح 

مثMً در ليست اقدامات وحشيانه یِ .  خواسته ھای اصيلِ دمکراتيک و آزادیخواھانه یِ خود با خواسته ھایِ حقير جناحی ایشان نشوند
حملـه بـه سـتادھای «  حکومت دیکتاتوری، در ماده ِ اول این بيانيه، حق آزادی بدون قيد و شرط  تشکل، تحزب و اجتماعات مـردم، بـا 

ھای سياسی رقيب و ضبط اسناد و مدارک و مھر و موم بسياری از این دفاتر بدون اعتنا بـه قـوانين و  ھا و جریان انتخاباتی و دفاتر گروه
و سخنی از سرکوب و اختناق سی ساله یِ گذشـته عليـه .  جایگزین گشته است»  حقوق به رسميت شناخته شده قانونی و عرفی
و یا در ماده دوم، به جـایِ حـق دمکراتيـک آزادی اندیـشه و بيـان و امنيـت جـانی و .   نيروھا و سازمان ھای دگراندیشِ دیگر نکرده اند

ھای روحی و جسمی نسبت به کثيری  دستگيری و بازداشت و تحميل رنج«حيثيتی کليه یِ فعاtن سياسی و اجتماعی تنھا به گفتن 
و خدمات مدیریتی و اجرایی در مـسير اعتـMی نظـام )  بخوانيد حکومتی(ھای شناخته شده با سوابق روشن انقMبی  از فعاtن و چھره

بسنده نموده اند، و در آن اثری در اعتراض به » جمھوری اسMمی به اتھام ایفای نقش موثر در مدیریت به اصطMح پروژه انقMب مخملی
در دیگر . محکوميّت ھای غيرقانونی و شکنجه یِ دیگر فعاtن سياسی و اجتماعی در طول حاکميّت دیکتاتوری مذھبی یافت نمی شود

موارد ده گانه نيز به ھمين صورت رفتار شده و حقوق انسانی را نه برای تمامی مردم ایران و در تمامی اعصار، بلکه صرفاً بـه اشـخاص 
آزادی بدون قيد و شرط و «و مھمتر از ھمه، خواسته یِ .  خودی و موارد معدود مربوط به نزدیکان سياسی خودشان محدود ساخته اند

قيـد و شـرط زنـدانيان سياسـی  آزادی بی«  ، که مردم در تمامی تجمعات فریاد می زدند را بـه »تمایز تمامی زندانيان سياسی در بند
 .  تبدیل ساخته اند» گناه بی

» بی گناه«مگر زندانی سياسی گناھکاری ھم در زندان ھای مخوف حکومت دیکتاتوری وtیت فقيه داریم که ایشان با گذاشتن پسوند 
، و 67خواھان ایجاد تمایز بين آنھا شده اند؟  آیا زندانيان سياسی غير اصMح طلب، بی گنـاه نيـستند؟  آیـا زنـدانيان معـدوم تابـستان 

گناھکار بودند؟  آیا مردم کردستان که زیر شدیدترین حمMت ھوایی جان دادند، حق انسانی نداشـتند؟  آیـا حـق تحـزب و  60سالھایِ 
تشکل و آزادی اجتماعات، در انحصار دو جناح اصولگرا و اصMح طلب حکومت دیکتاتوری جمھوری اسMمی است و دیگـر احـزاب ليـبرال، 

 کمونيست، دمکرات و سوسياليست از این حقوق و آزادی ھا بی بھره اند؟
با افشایِ چنين بازی ھای لفظی و دریدن ظاھر بزک کشيده یِ اصMح طلبان است که می فھميم، چرا از افتضاح بازداشتگاه کھریزک و 

قـرار گـرفتن آن و افـشا شـدن چھـره یِ واقعـی »  در ردیف زندان گوانتانامو و ابوغریـب... « جنایات حکومتی در این دوره فقط به دليل 
و یا از برگزاری بيدادگاه ھای اخير، نه به علـت نمونـه ای از مـضحکه .  حکومت اسMمی در انظار عمومی و بين المللی شاکی ھستند

در این حکومت مافيایی، و اعمال بی قانونی ای که سی سال اسـت در قـوه قـضایيه ایـن حکومـت »  قانونگرایی«قرار داشتن قانون و 
» )اصMح طلب(المللی متھمان  حيثيت و اعتبار بين«ارتجاعی عليه زنان و مردان و کودکان این کشور در جریان است، بلکه فقط به علت 

 .گله می کنند
این شرکای قافله است که مردم ما خواھند توانست به چھره کریه ایـشان نگـاه کـرده و بـه موضـع »  آزادیخواھی«با دریدن نقاب ! آری

 .اجتماعیِ واقعیِ شان در صف بندی ھای اجتماعی پی ببرند
 

 !سرنگون باد حکومت جمھوری اسHمی
 !مرگ بر سازشکار

 !جمھوری شورایی –نان،مسکن، آزادی 
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 احمد فارسي-جمع بندي از دو ماه مبارزه 

 اصالحات يا انقالب، حقيقت كدامست؟
برای را اینک، پس از دو ماه مبارزه فشرده، زمان آن رسيده است که با نگاھی به آنچه که گذشت، درسھایی برای ادامه راه فراروی بگيریم و ظواھر 

  .درک از واقعيّت بشکافيم
د در طی رقابت ھاب انتخاباتی، رھبران اصMح طلب به مردم می گفتند که تنھا با شرکت وسيع در انتخابات می توانند در فضای سياسی و عملکر

) خودشان(آنھا بخصوص روی این اصل تکيه می کردند که تنھا از طریق انتخاب و به قدرت رساندن اصMح طلبان درون حکومت . حکومتی نأثير گذارند
در مقابل، تحریم کنندگان انتخابات، . است که می توان بدون پرداخت ھزینه یِ خونين یک انقMب به آزادی ھای انسانی و دمکراسی دست یافت

 ظامھشدار می دادند که در اصلِ نظام دیکتاتوری، مابين سياست ھایِ اصMح طلبان حکومتی و اصولگرایان تفاوتی نيست و ھدف ھر دو طرف، حفظ ن
قه جبّار و حاکم جمھوری اسMمی است که نه تنھا در عملکرد خشونت بار و دیکتاتوری نظامی، بلکه حتی در ظواھر قانونی اش ھم دیکتاتوری مطل

پس چه مردم رأی دھند و چه رأی ندھند، ھمواره نام . وtیت فقيه را در تمامی عرصه ھای زندگی مردم، از جمله قانون انتخابات، مسلط ساخته است
نتایج انتخابات نيز حرف تحریم . فرد و افرادی از صندوق بيرون خواھد آمد که حافظ این نظام دیکتاتوری و انحصار قدرت و ثروت طبقه حاکمه می باشند

البته مردم به درستی خواھند گفت که این یک تقلب بوده است و . کنندگان را به اثبات رساند و نام احمدی نژاد بعنوان برنده یِ انتخابات بيرون آمد
در پاسخ باید گفت، مگر نتيجه یِ انتخابات گذشته از روی سMمت انتخاباتی بوده که این بار را استثناء دانست؟ این تقلب و کودتا . برنده موسوی بود

ند نيز ه اعليه اصMح طلبان حکومتی فقط بيانگر آنست که بحران در طبقه حاکمه باندازه ای است که حتی افرادی را که از فيلتر انتخاباتی شان گذشت
اصوtً در چنين نظامی، قانون، نه قرارداد بين دولت و ملّت، بلکه ابزاری برای حفظ انحصار قدرت و ثروتِ . به حفظ قدرتشان تشخيص ندادند» اصلح«

شده و اب اقليّتی چند ھزار نفره بر اکثریتی ھفتاد ميليونی است که ھرگاه و در ھر شرایطی که نتواند نقش مؤثر خود را داشته باشد، به کناری پرت
پس ادعاھای اصMح طلبان حکومتی که گویا مردم می توانند بدون دادن ھزینه یِ . ابزار اصلی، یعنی قدرت مسلحانه حکومت به کار گرفته می شود

تحميق مردمی که از ظلم و ستم و . خونين انقMب و از طُرُق قانونی به آزادی ھای انسانی و دمکراسی برسند، تنھا ابزاری برای تحميق مردم است
  .راھی انحرافی تا انرژی متراکمِ تحوّل دھنده شان به کانالھای بدون خطر برای بقا نظام سرریز شود. تبعيض اقتصادی و سياسی جان به لب شده اند

که ود دیدیم که واقعيات اخير نيز ثابت کرد که اختMفات و رقابت ھای انحصارھای اقتصادی و سياسی تشکيل دھنده یِ ھيئت حاکمه عميقتر از آن ب
جناح سپاهِ تازه به دوران رسيده ھنوز از باt کشيدن ثروت ھای  .بتوانند از طریق انتخابات و مسالمت آميز، حتی، در ميان خود قدرت را جابه جا کنند

این سبب شد تا کانال ھای مسالمت آميز و . مردم سيراب نشده است که حاضر به تسليم مسالمت آميز ابزارھایِ اجرایی به جناح اصMح طلب باشد
بی خطر انتقال قدرت بين خودشان ھم مسدود گشته و سيل عظيمی از انرژی تحول خواه مردمی به خيابان ھا سرریز گردد و به سرعت جھتِ 

 .را بيابد» سرنگونی دیکتاتوری و جمھوری اسMمی«
ما در این چند سطر نمی توانيم تمامی جوانب چنين حرکت تاریخی ای را، حتی اگر به تمامی آن اشراف داشتيم، توضيح دھيم، بلکه تنھا می 

 .اصMح طلب حکومتی، پس از طغيان مبارزات مردمی بپردازیم» رھبران«خواھيم به بخشی از عملکرد 
 رعتبرای کسانيکه در ميدان مبارزات حضور داشتند کامMً محرز است که مبارزات مردمی، خارج از کنترل جناح ھای ھيئت حاکمه آغاز گشت و به س

جناح کودتاچی، با موضعی روشن و واضح، دست به اسلحه شد و سرکوب خونين را آغاز کرد و با ھر گلوله، بخشی . ماھيت ضد حکومتی خود را یافت
آنھا که برای تقابل با رقيب از . امّا، جناح اصMح طلب بازی پيچيده ای را آغاز کرد. را از اذھان مردم درید» اقدامات مسالمت آميز«از توھم مؤثر بودن 

اما، این نيروی مردمی نمی بایست توان تخریب . ابزارھای حکومتی محروم شده بودند ،ھنوز به انرژی مردم برای فشار بر جناح حاکم نياز داشتند
بلکه تنھا، می بایست به ابزار عقيم شده یِ فشار بر جناح حاکم تبدیل می . نھادھای دیکتاتوری و انعقاد نطفه ھای نھادھای دمکراتيک را می داشت

اما، . متولد گشت «تظاھرات سکوت آميز«بعنوان مناسب ترین شکل جھت یابی مبارزات مردمی مطرح گشت و  «فشار انفعالی«پس تاکتيک . گشت
خرداد، حکم تير را صادر کرد و  29جناح کودتاچی، ھارتر از آن بود که اجازه دھد تا حتی چنين ابزار بی خطری در برابرش قرار گيرد، پس در نماز جمعه 

ام خرداد، ھزینه یِ یک انقMب  30از روز . ش نخواھد بود» حق انحصاری قدرت«سدّ راه » مسالمت آميز«دوباره به مردم نشان داد که اینگونه اقدامات 
و الحق که مردم نيز عليرغم تMش ھای اصMح طلبان حکومتی، به خوبی از پس سرکوب ضدانقMبی ھيئت حاکمه بر  .تمام عيّار به مردم تحميل شد

اما متأسفانه، به .آمده و در اولين قدم ثابت کردند که با زور اسلحه نمی توان مردمی را که آماده یِ پرداخت ھزینه یِ انقMب ھستند، سرکوب کرد
البته مردم بر . علت ضعف عناصر انقMبی و تعدادشان، این مبارزات نتوانست با آگاھی انقMبی توأم شود و دورنمایِ مبارزه را در اذھان مردم شکل دھد

اینکه به کدام و  مبنایِ نياز مبارزاتی خود توانستند نطفه ھای نھاد دمکراتيک محMّت را شکل دھند، اما از اینکه این نھادھا چه ارزش و قابليّتی دارند
در اینجا بود که تMشھای انقMبی مردم، بازھم در زیر رھبری اصMح طلبان حکومتی باقی ماند و ایشان نيز با به . سمت باید تکامل یابند آگاه نگشتند

و درگير ساختن اذھانِ مردمی به تقابلھای خيابانی بی ثمر، این نيرو را به فرسایش کشاندند و » تجمعات ممتد و متمرکزِ بی ھدف«کارگيری تاکتيک 
 .اُفت کنونی را باعث گشتند

تنھا . با وجود فروکش کردن تقابMت خيابانی،فضای جامعه ھنوز ملتھب است، چرا که اقدامات مردمی ثمری نداشته و معضلی را حل نکرده است
ما می بایست در این شرایط با ارائه تحليل ھای عينی و راه حل ھای واقعی به . دستاورد این مقطع، رویگردانی مردم از رھبران اصMح طلب است

، صاحب درکی عميق نسبت به انقMب دمکراتيک و »اصMحات مسالمت آميز«مردم، کمک کنيم تا بغير پی بردن به اشتباھاتشان و زدودن توھماتِ 
 . اھداف آن و نيروھایِ طبقاتی تشکيل دھنده اش شوند و با آگاھی به جنبه یِ سازنده یِ انقMب، مرحله یِ جدیدی از مبارزات را آغاز کنند
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 همكاري ارتجاعيون و اصالح طلبان در به انفعال كشيدن مبارزات مردمي
بود که ند نتيجه دو ماه مبارزه مردم ضعف حکومت ارتجاع اسMمی را ظاھر کرد و به حکومتيان نشان داد که حتی با وحشيانه ترین اقدامات قادر نخواھ

ھمچنين به بخش اصMح طلب حکومتی نشان داد که حتی متوھم ترین اقشار مردمی، اگر به قدرت و نيروی . از سيل انقMبی مردم جان به در برند
. خود در خيابان ھا پی ببرند، بسرعت از خواسته ھای ناچيز و قدرت طلبانه ی ایشان گذر کرده و به سمت سرنگونی حکومت حرکت خواھند نمود

ن جناح ھای حکومتی، در این مدت، متوجه گشته اند که در صورت تداوم شرایط کنونی، دیگر حکومتی باقی نخواھد ماند تا بخواھند بر سر سھمشا
البته جناح سوّم که ابزارھای اصلی قدرت، یعنی قدرت سرکوب مسلحانه را در اختيار دارد، ھنوز بر مواضع خود . در این حکومت به رقابت بپردازند

در روزھا و ھفته ھای آینده، رقابت این سه جناح در رأس ھرم سياسی است که تکليف ترکيب قدرت آینده ی را مشخص می . پافشاری می کند
این به معنایِ منافع . مناطق مانور تقابل و تسامح این جناح ھا در ترکيب ھيئت دولت، عملکرد قوه قضایيه و نيروھای مسلح و امنيتی خواھد بود. سازد

  .مشترک جناح ھای تشکيل دھنده ِ ھيئت حاکمه در به انفعال کشيدن مبارزات خيابانی توده ھاست
به آن علت که خصوصيات . از طرف دیگر توده ھای مردم آموختند که صحنه یِ مبارزات ایشان و محلِ تمرکز قدرت شان در خيابان ھا و ميادین است

محلِ تمرکز قدرت شان در « پس ھنگاميکه می گویيم . ساختاری این مراکز طوری است که می تواند جمعيّت انبوھی از مردم را در خود جای دھد
اشاره به محلھایی است که قدرت متحد ایشان را بروز می دھد و می تواند ظرف مناسبی برای اقدامات یکپارچه ایشان » خيابان ھا و ميادین است

 ھم با چنين تمرکزی از مردم در یکجا، آنھا از خواسته ھای یکدیگر مطلع می گردند و منافع مشترکشان را می یابند و به یکپارچه شدن اراده و. باشد
دقيقاً بر ھمين بستر و شرایط بود که در عرض یکی دو روز بعد از آغاز مبارزات، مردمی که در خيابان ھا و ميادین . جھت شدن اقداماتشان می رسند

بودند، به خواسته ھای مشترکشان در سرنگونی دیکتاتوری و حکومت اسMمی پی بردند و با اراده ای متحد، توانستند با دست خالی در مقابل 
تی حکومتی تا بُن دندان مسلح، که ھيچ پروایی در کشتار جمعی و اعمال خشونت آميز نداشت بایستند و نشان دھند که برای ایجاد توازن قوا، ح

  .نيازی به اعمال خشونت متقابل ندارند
در . داگر باز ھم به نيروھای حکومت ارتجاعی رجوع کنيم، می بينيم که رھبران ایشان در موقعيتی کامMً پيوسته به بدنه یِ حداکثریِ خود بودن
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tزم ای سخنرانی ھا و تبليغاتِ رسانه ای شان، اھدافِ ارتجاعی و غير انسانی شان را به این بدنه تفھيم کرده و در حين سرکوب، به ایشان آموزشھ
بدون حساب خرج می کردند و ابزارھای مختلفی برای پيشبرد اھدافشان . را می دادند و راه ھای تقابل جدید و مؤثرتر را در اختيارشان می گذاشتند

اما، در طرف مردم شاھد بودیم که، رھبران اصMح طلب کامMً خود را از بدنه ی مردمی جدا کرده، ھيچ رھنمود سازنده . در اختيارشان می گذاشتند
ی ای درباره تقابل ھای خيابانی صادر نکرده، و ھر وقت که دھان می گشودند مردم را از عکس العمل ھای دفاعی در مقابل اعمال خشونت نيروھا

و فقط بر کوس تجمع و گذاردن فشار بر مراکز حکومتی تأکيد می کردند . حکومتی بر حذر داشته، ھيچ ابزار و آموزشی را در اختيارشان نمی گذاشتند
ار درون مقدو توجھی به شرایط و اوضاع مبارزین نداشتند و عقبه ای را برایشان در نظر نگرفته بودند و خMصه به ھيچ چيز جز خواسته یِ ناچيز و بی 

سعی ميکردند تا راه ھای . البته در ميان مردم نيروھای انقMبی نيز حضور داشتند که پا به پای مردم در خيابان ھا بودند. حکومتی خود نمی اندیشيدند
در تبليغات خود سعی . تقابل را به گروه ھای مختلف مردمی بياموزانند و ایشان را تشویق به دفاع از خود و اقدام به خلع سMح دشمن می کردند

ھمواره بر سازماندھی محلی نيروھا پافشاری می کردند و گو اینکه دارای ھيچ پشتوانه . داشتند تا مردم را به دورنمای خواسته ھایشان آشنا سازند
و معمولی  مرهای برای توليد ابزارھای دفاعی و توزیع آن بين مردم نداشتند، اما کوشش می کردند تا راه ھای ساختن این ابزار را از مواد و اجسام روز

اما امکانات مادی و تبليغاتی و نيروھای ميدانی ایشان به حدی قليل بود که می توان گفت، ھيچ تأثيری در جھت دھی این . به ایشان بيآموزانند
  .مبارزات نداشتند

مانند ھفته . ھمانطور که گفتيم در روزھای اوج مبارزات مردمی شاھد قدرت حداکثری حکومتی بودیم. اما این تمام چھره ی شرایط دو ماه اخير نيست
حکومت ھر آنچه داشت را به ميدان آورد و تا توانست نيروھای غير متعھد به خود را نيز با دستمزدھای باt ... تير و  18بعد از سی ام خرداد و یا 

اما، نيروی مردمی تنھا با درصد بسيار قليلی از جمعيّت بالقوه انقMبی و بصورت غير متشکل و بدون . استخدام کرد و متشکل نمود و به ميدان کشاند
رھبران اصMح طلب که ھمواره از نيروی بپاخاسته یِ مردمی ھراس دارند، نه تنھا اقدامی برای طرح . ھدف مشخص در مقابل آنھا صف آرایی کرد

 آن خواسته ھای جنبش ھای اجتماعی و به ميدان کشيدن ایشان، بویژه طبقه کارگر، نکردند، بلکه عامMن خود را در جنبش ھای کارگری و زنان بر
حتی در مواردی به کارگران و زنان القا می کردند . داشتند که بدنه یِ خود را تشویق به عدم حضور متشکMنه کرده و در موضع بی طرفی قرار بگيرند

در صورتيکه در مراکز مبارزات مردمی، عدم حضور ) 1.(که اگر آنه با خواسته ھای خود به این ميدان وارد شوند، به مبارزات مردمی ضربه خواھند زد
و باز ھم صدا و تعداد انقMبيون آنچنان خفه و قليل بود که ھيچگونه تأثيری در . متشکل جنبشھای اجتماعی، بویژه طبقه کارگر، کامMً محسوس بود

 .ایجاد تغيير در این شرایط نداشت
حداقل  ه وبا در نظر گرفتن شرایط سياسی و مبارزاتی ایکه در باt توضيح داده شد، طبيعی بود که پس از دورانی، نيروی مبارزاتی مردم فرسایش یافت

کودتاچيان . اما، کامMً مشھود است که این اُفت، از طرف کودتاچيان و اصMح طلبان، ھر دو، به این جنبش تحميل شد. بصورت مقطعی، دچار اُفت شود
 .با سرکوب ھای وحشيانه و تحميل ھزینه ھای حداکثری به مبارزات مردمی، و اصMح طلبان از طریق سوء رھبری و عدم حمایت از ایشان

اصMح طلبان با سوء استفاده از . امروز نيز ما شاھد ھمکاری جناح ھای خامنه ای و اصMح طلبان برای تحميل و تداوم انفعال در این مبارزات ھستيم
ی نونھزینه ھای سنگين و وحشيانه یِ نيروھای مسلح در این جریانات، در نقش مدافعان حقوق مردم ظاھر شده و می خواھند مردم را به راه ھای قا

تا از دخالت مستقيم مردم در امور سياسی و قضایی از طریق مبارزات خيابانی و )2(و کاغذ بازی و داtنھای پر پيچ و خم بروکراسی حکومتی بکشانند 
ھمانطور که در قتل . به ھيچ سرانجامی نرسد» قانونی«گو اینکه خودشان ھم می دانند و می خواھند که این خيمه شب بازی . ميدانی باز دارند

جناح خامنه ای نيز که متوجه قدرت مردمی و موقعيّت . و دیگر پرونده ھای ضد حکومتی به جایی نرسيد 1378ھای زنجيره ای و حوادث کوی دانشگاه 
به بسيار ضعيف حکومت جانيان و دزدان شده است با تغيير عوامل قوه قضایيه و برخی از عناصر منفور آن، سعی در ایجاد زمينه یِ توھم مردمی 

البته بازھم جناح پر قدرت سپاه به نمایندگی احمدی نژاد که به ھيچ عنوان خواھان کوچکترین تغيير در توازن . امکانِ توفيق اقدامات اصMح طلبان دارد
 )3(بودن جنایاتش پافشاری می کرده » قانونی«قوا در ھيئت حاکمه نيست و خواھان مفتضح کردن و بی اعتبار کردن اصMح طلبان است، ھمچنان به 

اما، ھنوز جایگاه خود را آنچنان مستحکم نمی یابد که بتواند با حذف دو جناح دیگر، در مقابل موج به مراتب . و در مقابل این اقدامات مقاومت می کند
  .سھمگين تر مبارزات آتی مردمی دوام بياورد

اکمه ت حھمانطور که گفتيم، اینکه مبارزات مردمی در مقابل چه ترکيبی از ھيئت حاکمه قرار خواھد گرفت، به تقابل و رقابت ھای درونی جناحين ھيئ
ھمانطور که دیدیم جناح اصMح طلب حکومتی تمام سعی  .اما ترکيب مبارزات مردمی را می توان از ھم اکنون پيش بينی کرد. بستگی خواھد داشت

 خود را برای عدم گسترده تر شدن صف مبارزات مردمی به کار بست، اما، ھرگز نمی توانست از تأثير گذاری آن در جنبش ھای اجتماعی جلوگيری
جنبش ھای اجتماعی، و بخصوص نيروی تعيين کننده یِ آن، طبقه کارگر، به ضعف حکومتی که تا قبل از این مبارزات شکست ناپذیر می نمود، . کند

جنبش کارگری، پس از یک وقفه کوتاه مدت که به علت غافلگير شدنش از شرایط جدید بود، دوباره سر بر آورده و از ھم اکنون تاکتيک  .پی برده اند
اما باید به خاطر . در جنبش زنان نيز صداھایِ مخالف به عملکردِ منفعMنه یِ دو ماھة آن برخاسته است) 4. (ھای رادیکال تری اتخاذ نموده است

پس . داشت که ھنوز نيروھای انقMبی در اقليّتی مطلق قرار داشته و رھبری این جنبش ھا ھنوز در دست عوامل اصMح طلبِ چپ و راست است
شناخته شده است، سعی » خيزش یقه آبی ھا«متأسفانه این واقعيّت نيز قابل پيش بينی است که با آغاز دور جدید مبارزات، که از ھم اکنون با نام 

 .خواھد شد تا خواسته ھای آنان ھمچنان در سطح صنفی باقی مانده و با خواست ھای عمومی و دمکراتيک توده یِ مردم گره نخورد
متأسفانه، عليرغم کوشش ھایِ شبانه روزی مان، ما نتوانستيم از موقعيّتی که به ما امکانِ تمرکز . وظيفه یِ ما نيز ھمچنان چند وجه اساسی دارد

پس ھنوز این مھم در  .در سازمان نظریِ اتحاد کمونيست ھای انقMبی را می داد استفاده بریم و زمينه ھایِ ایجاد حزب طبقه کارگر را آماده سازیم
اما، از طرف دیگر نمی توانيم به بھانه یِ کمبود نيرو و امکانات از وظيفه خطيرکمک رسانی و جھت دھی به مبارزاتِ مردمی . رأس وظایفِ ما قرار دارد

از یکطرف با ایجاد ھسته ھای کمونيستی انقMبی به آموزش  .ما باید ھمچنان در ميان مردم به تبليغات و سازماندھی مشغول باشيم. رویگردان شویم
و از طرف دیگر با تحليل . و پرورش کادرھای متعھد و بعضاً حرفه ای اقدام نموده و فعاليت ھای عملی خود را با ایجاد حزب طبقه کارگر عجين سازیم

مھمترین تاکتيک ما در این مرحله حفظ استقMل . ماتریاليستی از شرایط مبارزات طبقاتی، عليرغم نيروی ناچيزمان، رھنمودھای عمومی صادر کنيم
 .اھداف و منافع و بطور کلی خط مشی طبقه کارگر است، حتی اگر دارای نيرویِ اجرایی کافی برای اجرایی کردنش نداشته باشيم

 !سرنگون باد حکومت جمھوری اسHمی
 !مرگ بر سازشکار
 !جمھوری شورایی –نان،مسکن، آزادی 

نوشين احمدی -ده روزی که ایران را لرزاند، و چالش ھای تازه جنبش زنان « و » 1388مرداد  20گفتگوی اشتراک با یکی ازفعالين کارگری درایران » (1)
 « 1388تير  15 -خراسانی 

 .منظور اقدامات کروبی در مورد شکنجه ھا و تجاوزات به بازداشتيان مردم است (2)
 ...اظھارات اخير مقامات نيروی انتظامی در مورد کھریزک و کوی دانشگاه و (3)
 در گزارشات جدید کارگران کمتر به ارگان ھای حکومتی رجوع کرده و بيشتر به اتخاذ تاکتيک ھایی از قبيل مسدود ساختن جاده ھا، تصرف ھای (4)

 .روی آورده اند ... کوتاه مدت محل اشتغال و گروگانگيری مدیریت و
  1388ھشتم شھریور  »بسوی انقHب«وابسته به گروه » ندای سرخ«انتشار از 

 

 جمهوري شورايي   -نان، مسكن، آزادي   
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 جنبش كارگري نياز به مبلغان انقالبي دارد
 رامين رحيمي

بيش از دو ماه است که قشرھای مختلف اجتماعی که اکثریـت شـان را عناصـر کـارگری تـشکيل مـی دھنـد، در جریـان یـک جنبـش 
خرداد،  29نزدیک به دو ماه است که  پس از نماز جمعه .  پوپوليستی ضد دیکتاتوری در مبارزه رو در رو با حکومت سرمایه قرار گرفته اند

عليرغم تھدید و اجرای سرکوب مسلحانه اعتراضات، مردم خيابان ھا را تبدیل به پایگاه قدرت خود کـرده و شـعار سـرنگونی جمھـوری 
اینک در تمامی مجامع مبارزاتی ھمه ھمعقيده گشته اند کـه تـا کـارگران در ھيئـت یـک طبقـه وارد کـارزار .  اسMمی را فریاد می زنند

. مبارزاتی نشوند، این مبارزه، حتی نخواھد توانست حکومت را وادار به عقب نشينی برای باز کردن سانتيمتریِ فـضای سياسـی کنـد
 .این از نياز جامعه به حضور طبقه کارگر در مبارزات ضد دیکتاتوری است

 
از طرف دیگر، خودِ طبقه کارگر بيش از ھر قشر و طبقه ی دیگری نيازمند شکست دیکتاتوری و دستيابی به فضای نسبتاً بازتر سياسی 

این طبقه بيش از یکدھه است که اعتMی جدیدی از مبارزات خود، اول بصورت مصرف کننده در شورش ھایی چون اسMمشھر، .  است
تجربه مـی ...   و سپس در مقام توليد کننده، عليه کار قراردادی، دستمزدھای معوقه، اخراج ھای جمعی و تعطيل شدن مؤسسات، و 

در طول این یکدھـه فعـاtن کـارگری .   کند و در تمام این مبارزات، نھایتاً طعم تلخ سرکوب و قھر حکومت سرمایه داری را چشيده است
کارگری ھمواره عامل دیکتاتوری و سرکوب خشونت آميز را بعنوان بھانه عدم توفيق تMش ھایشان در ایجاد تشکل ھای آزاد و مـستقل 

و اما امروز که جنبشی .  انگار در بقيه جھان، تشکلھای مستقل کارگری ھدیه ای از حکومت سرمایه داری بوده است.  عنوان کرده اند
نویسنده شھادت می .  ھستند» فعاtن کارگری«پوپوليستی عليه دیکتاتوری در جریان افتاده، غایب اصلی و مشھود آن، طبقه کارگر و 

دھد که پس از آغاز این مبارزات، بسياری از فعاtن کارگری از ترس بازداشت مخفی شده اند و حتی جواب پيغامھا و تلفـن ھـای یـاران 
 چرا؟.  قدیمی شان را ھم نمی دھند

 
ح«با نام مخفف » ایران خودرو«اخيراً سایت اشتراک با زبان بی زبانی این سوأل را از یک فعال کارگری قدیمی و بازنشسته ی شرکت 

به عنوان کسی که چندین سال در ایران خودرو مشغول به کار بـوده «  : در مقدمه، مصاحبه کننده می گوید).  1(پرسيده است  »ص-
ا اید و ھمچنين بنا به اینکه در حال حاضر می توانيد اطMعاتی از وضعيت کنونی ایران و تاثير احتمالی آن بر فضای کارخانجات و کارگاه ھ

وضـعيت «سوأل مطرح شده، شـش مـورد اصـوtً ارتبـاطی بـه  9ما به اینکه از »  . به ما دھيد ، خواستيم گفتگوئی را با ما انجام دھيد
سـوال و جـواب پایـانی را  3امـا، .   ندارد و ھمان سوأل ھای بی خاصيت و تکراری ده سال پيش است خرده نمی گيریم» کنونی ایران

 :برای شما عيناً در پایين می آوریم
 
» 
در ارتباط با تحوtت جدیدی که در ایران در حال وقوع ھستند شما آنھا را چگونه می بينيد و تصور می کنيد کارگران می توانند چه  -7

 تاثيری بر ان داشته باشند؟
 :انتظار دخالت کارگران در تحوtت اخير را نباید داشته باشيم به دو دليل:ص _ح
 .اگر رژیم ھم عوض شود، وضعشان تغيير عمده نخواھد کرد. گذاشتن کارگران در خط مقدم تظاھرات مشکل آنھا را حل نمی کند  -
ورود خيل کارگران به این تحوtت ھم . ھدف تحوtت اخير، تکرار اشتباه سه دھه پيش نيست تا از ھيجانات ناپخته انقMبی دیگر برآید -

 .ظرافتھای این نھضت را از ميان می برد و ھم ھزینه را باt می برد
تا این . ممکن است در آینده روند تحوtت و درنتيجه راھبرد ھا نيز تغيير یابند. البته این اظھار نظر با عنایت به تحوtت اخير می باشد

 .لحظه، دخالت تشکلھای کارکری بطور مستقيم، به نفع ھيچ طرف نيست و امور فرھنگی بھتر نتيجه می دھد
ببينيد که در ھفته ھای گذشته مردم جھان چه نظر مثبتی به مردم ایران دارند و حتی رنگ سبز را در بسياری از جاھا می توان دید که 

 .شورش کارگری و تھييج این اثر را نمی داشت. نمادی از حرکت مدنی این مردم است
 .کارگران ھم می توانند بصورت فرھنگی و مانند دیگر اقشار فعاليت و تMش نمایند

چه بازتاب ھایی را در پی داشته و کارگران خصوصا در محل کار ) اعتراضات در جریان در ایران( در فضای کارخانجات این اعتراضات    -8
 خودتان چه نگاھی به این اتفاقات و تحوtت دارند؟

البته نيازی به اظھار نظر علنی آنھا در کارخانه به . فضای کارخانجات ھم مانند فضای عمومی اجتماع است و تفاوتی ندارد   :ص_ح
 .ھمدلی آنھا با مردم که خودشان نيز جزیی از مردم ھستند کافی است .دليل مسائل پرسنلی نيست

در آخر فکر می کنيد آیا کارگران خواھان تغييرات اقتصادی ، سياسی و یا اجتماعی در ایران ھستند و اگر اینچنين است اولویت را بر  -9
 کدام خواست تغيير ،خواھند گذارد ؟

با شناختی که از طرز فکر کارگران ھمکارم دارم، . تغيير جزء نظام طبيعت است و بدون تغيير ھيچ پيشرفتی حاصل نمی شود :ص_ح
 :اولویت آنھا در تغيير را بصورت زیر بيان می کنم

 )کاھش شکاف طبقاتی و تغيير در وضع زندگی، حفظ سرمایه ھای کشور(اقتصادی  -
 )... ایجاد کار برای جوانان ایرانی به جای جوانان چينی و(عرقی و ملی  -
 )ارتقای سطح آموزش، بيشتر در کارگران جوان(اجتماعی  -
 )داخلی و خارجی(سياسی  -
 فرھنگی -
 )!ایجاد شایسته ساtری و جلوگيری از ضررھای ناشی به کارگيری نخبگان منتخب(مدیریتی  -

 با تشکر از شما
 اشتراک

« 
 

جالب اینجاست که خود او اذعان دارد که در کارخانه ھا، کارگران در این شرایط با کل مردم ایران احساس ھمدلی می کنند، این مورد با 
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اما، او معتقد است که اصوtً طبقه کارگر نباید وارد این مناقشات بشود و خدای ناکرده، جنبش . گزارشات رسيده به ما ھم مطابقت دارد
خنده .   این مبارزات اصMح طلبانه را مخدوش سازد» لطيف«را به سمت کسب منافع خود ببرد و زبانم tل، با رادیکاليزه کردن آن، چھره 

بورژوازی است، و نـه حـتی منافـع »  جنبش سبز«دار نيست؟  فعال کارگری ما، در توجه به مسائل سياسی ، بيشتر نگران محبوبيت 
او بپردازم ،چرا که مخاطبان خود را طرفداران سوسياليسم علمی می » چه باید کرد؟«در اینجا tزم نمی دانم تا به (!!)  صنفی کارگران

دانم و  سخنانِ این باصطMح فعال کارگری آنچنان به صراحت از منافع بورژوازی حمایت می کند  که دیگر نياز بـه اثبـات بورژوایـی بـودن 
 .آلترناتيو او نيست

 
-من تا به حال با فردی که مخفف نامش ح!  شاید اینگونه باشد.  ممکن است به ما ایراد بگيرند که چنين نظریه ای ربطی به چپ ندارد

اما از مباحث طرفداران حزب توده و فدائيان اکثریت در جنبش کـارگری و موضعـشان .  ص باشد برخوردی نداشته و شناختی از او ندارم
 .ص می بينم-خبر داشته و آنان را کامMً منطبق بر گفته ھای ح» جنبش سبز«نسبت به 

 
 اما در مورد دیگران ھم که خود را از لحاظ سياسی رادیکالتر دانسته و بعضاً لقب انقMبی نيز به خود می دھند و از مطالبات اول ماه مه

خواسته ای بسيج کرد که در  10یاد می کنند، و یا معتقدند که باید طبقه کارگر را حول !!)  ؟(» انقMبی«فعالين کارگری با پسوند  1388
آن ھيچ سخنی از اھداف استراتژیک و تاکتيکی پرولتاریا به ميان نيامده است نيز بایـد بگـویيم کـه اگـر فعـاtن کـارگری ھـوادار ایـشان 

به حدی که خـود را از دیـد کـارگران .   می باشند» مخفی کاری«بسيار ماھری در امر » انقMبيونِ«مشغول به چنين تبليغاتی ھستند، 
البته در مورد خود نيز باید بگویيم که متأسفانه عليرغم کوشش ھایمـان بـرای ایجـاد پيونـدی منظـم و .   پيشرو ھم مخفی ساخته اند

اینک قریب بـه دو مـاه اسـت کـه بـا بـازوی کـارگری خـود .   سازنده با پيشروان طبقه کارگر،  بنظر نمی آید که پيشرفتی کرده باشيم
نتوانسته ایم ارتباطی برقرار کرده و احتمال قوی می دھيم که ایشان نيز سرانجامی چون دیگر فعاtن کارگری داشـته انـد و ھمچنـان 

 .می باشند» مخفی کاری«مشغول 
 

ما نياز مبرمی به مبلغين انقMبی .  تنھا نتيجه ای که می توان در مورد کمونيست ھا و طبقه کارگر گرفت اینستکه باید از صفر آغاز کنيم
داریم که به مناطق مختلف کارگری که قبMً از طریق بازوھای کارگری مان با ما متصل بودند، اعزام کنيم و سـر نـخ ھـای پـاره شـده را 

ایشان باید بصورتی پرورش یابند که ھسته ھای مخفی کمونيستی را راه اندازی کرده و با تلفيق صحيح کـار .  دوباره به ھم گره بزنيم
این ھسته ھا باید با اتکا به سياست ھـای منـدرج در منـشور پيـشنھادی، تبليغـات .   مخفی و علنی از تکرار اشتباھات اخير بپرھيزند

اھداف کوتاه مدت و دراز مدت طبقه کارگر را به شکل گسترده ای پيش برده و آن را بـا نيـاز شـرایط کنونـی جنبـش پوپوليـستی عليـه 
ایـن .   دیکتاتوری وفق دھند و به کارگران ثابت کنند که منافع طبقه کارگر در مبارزه با دیکتاتوری بيش از ھر قشر و طبقـه دیگـری اسـت

را بعنوان اھرمی بـرای »  مسکن«و »  نان«انقMبيون حرفه ای باید بتوانند با طرح خواسته ھایی چون مبارزه با گرانی و بيکاری، مشکل 
یعـنی نـسل قبـل از (ما دیگر نمی توانيم به اميد فعاtن کارگریِ نسل پيش .   بھره بگيرند» آزادی«به مبارزه کشاندن کارگران در جھت 

 .باید با ھدفِ بازسازی بازوی جدید کارگری اقدام به تجدید سازمان کنيم.  منتظر بمانيم) مبارزات مردمی عليه دیکتاتوری
 

 !سرنگون باد حکومت سرمایه داری جمھوری اسMمی
 !جمھوری شورایی -! نان، مسکن، آزادی

 
 رامين رحيمی

  1388مرداد  27
 

//:Wednesday ،August 12 ،2009 httpگفتگوی اشتراک با یکی ازفعالين کارگری درایران اشتراک 
www.eshterak.net/2009/08/blog-post_12.html 

 !فاصله بگيريد »نهضت سبز اسالمي«از! مردم
 اكبر تك دهقان

 ھدف اصMح طلبان حکومتی، نه نماینده گی مبارزه ای است، که شما در پيش گرفته اید، یعنی سرنگونی این ماشين شکنجه، آدمکشی و غارتگری؛
، و از این طریق، تثبيت رژیم اسMمی، برای 60بلکه استفاده از شور و انرژی شما برای ارتکاب دور دیگری از سرکوب عليه نيروھای مبارز دوران دھه 

نه حتی در انتھای این راه، بلکه ھمين امروز، خود شما، از نخستين کسانی ھستيد که قلع و قمع شده، به .  ساله دیگر است 20حداقل یک دوره 
شيوه حکومتگری اسMمی، ھمواره ھمين . به سازمانھای ضد رژیمی، مجازات خواھيد شد" وابستگی"دليل شرکت مداوم در مبارزات خيابانی، و گویا 

 .بوده است
 نگاه کنيد به اطMعيه ھا و نوشته ھای اخير ميرحسين موسوی، مھدی کروبی و سازمان مجاھدین انقMب اسMمی، که چگونه رژیم اسMمی را به

ھستند، تشویق ميکنند؛ در حاليکه که ھمه آنھا، از "  سلطنت طلب"  و"  منافق"  سرکوب و چه بسا اعدام بازداشت شده گان اخيری که از دید آنھا 
دقت کنيد به پيام مرتجع ریاکار مھدی کروبی، که چگونه کشتار دھھا ھزار نفر از شھروندان جوان این !  سازماندھان مبارزات خيابانی اخير بوده اند

کذایی آنھا در ارتکاب این سبعيت تاریخی، معرفی " مردم" را توجيه و تأیيد نموده، این جنایات ضدبشری را ناشی از خواست و حضور  60کشور در دھه 
 . ميکند

ر نگفته اخياميدواری و افتادن به دنبال این باند ایدوئولوژیک تر از جناح حاکم، که ھنوز یک کلمه عليه حکم ھيتلری سنگسار و اعدامھای دسته جمعی 
توده مردم اما در شرایط فکری گریز از این گام خطرناک نبوده، چه بسا ھنوز، در .  ھم، بشدت نادرست و زیانبار بود 1388اند، از روزھای آغاز سال 

در صورتی که مبارزات بعضاً مستقل و رادیکال دوره اخير، زمينه .  ساله از این رژیم تبھکار قرار داشتند 30لحظه برداشتن اولين قدم برای ابراز نفرت 
به یک را ھای واقعی و مادی را برای یک تصميم گيری صحيح توده مردم در این رابطه فراھم آورده، چه بسا، قطع رابطه کامل با اصMح طلبان حکومتی 

 .اجبار و تنھا راه ادامه نتيجه بخش مبارزات تاکنونی، مبدل ساخته است
ن بي در خارج از کشور، گروھھای متعددی از شھروندان، دست به دفاع از حقوق بازداشت شده گان زده، جنایات رژیم اسMمی را  در نزد سازمانھای

امروز باید با نقل سند و مدرک از گفتارھا و بيانات این به اصطMح رھبران اپوزیسيون، ماھيت جنایتکارانه آنھا را که سرکوب و .  المللی رسوا نمودند
باید اعتماد ایجاد شده ناخواسته به جریان .  توصيه و تأیيد ميکنند، افشاء کرد  -عمدتاً سازماندھان تظاھراتھای اخير را  -اعدام مخالفين رژیم اسMمی

  ت واسMمی موسوی را در خارج  پس گرفت، و به شھروندان غربی توضيح داد، باند اصMح طلبان حکومتی، رنگ سبز را تنھا برای پوشاندن درون زش
  14بقيه در صفحه  
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 تعميم دموكراسي از حوزه سياست به حوزه اقتصاد
 

 الگوھای مدیریتی سازگار با نھادھای خود مدیریتی 
 

ھمانطور که اشاره رفت دtیل و ضرورتھای اقتصادی و غير اقتصادی متفاوتی، وجود گونه گونی و تفاوت در شکل، ساختار و در دایره      
در گزینش الگوھای مدیریتی مختلف جھت ھدایت و مدیریت .  قدرت و اختيار نھادھای خود مدیریتی محل کار را اجتناب ناپذیر می سازد

موسسات و واحدھای اقتصادی  نيز برخی از ھمين ضرورت ھا در کنار دtیل و ضرورت ھای دیگر، محدودیت ھای معينی را به نھادھای 
با حرکت از موضع دمکراسی بيشتر، نھادھای خود مدیریتی محل کار طبيعتاً می باید شرایط .   خود مدیریتی محل کار تحميل می کند

این نھادھا با ایجاد فضا و .   مساعدی را برای نقش آفرینی موثر و فردی ھمه افراد شاغل در یک موسسه و واحد اقتصادی فراھم آورند
تامين شرایط ضروری برای ایفاء نقش فردی ھمه شاغلين در یک موسسه یا واحد اقتصادی،  باید بمثابه مدرسه آموزش ھمگانی 

این نھادھا در عين حال می باید ثقل قدرت ورزی و تاثير گذاری افراد صاحب قدرت، ثروت و یا تخصص در .   مدیریت عمل نمایند
 . ساماندھی و مدیریت موسسات و واحدھای اقتصادی را اگر نه تماماً زایل، که بسيار کم رنگ سازند

 
چندان ھموار و )  حداقل به شکل فراگير و گسترده (  در عمل، اما راه حصول به ایجاد چنين اشکال ایده الی از الگوی مدیریتی       

آگاھی به چالش ھای فرا رو در اتخاذ الگوھای مدیریتی  ایده آل ضمن کمک به پيشروی در دنيای واقعيت، .    خالی از تناقض نيست
با آگاھی از این چالش ھا می توان از ساده انگاری و .   امکان باقی ماندن در مسير دست یابی به ایده آل ھا را عملی تر می سازد

 .خيال پردازی در برخورد به الگوھای مدیریتی ایده آل پرھيز کرد و تصویری واقعی تری از الگوھای مدیریتی کارا و عملی بدست داد
 

مھمترین چالش ھای پيش رو در برابر انتخاب الگوھای مدیریتی مناسب توسط نھادھای خود مدیریتی محل کار به تناقضات ذاتی        
به عنوان مثال از نقطه نظر کارگران و زحمتکشان شاغل در ھر .   در خواسته ھا و مطالبات عمومی مورد تعقيب افراد مربوط می شود

موسسه و واحد اقتصادی اھميت مدخليت مستقيم  و تاثيرگذار آنھا در مدیریت و ساماندھی امور موسسه و واحد اقتصادی محل کار 
امری که .  خود، تا حدود بسيار با تضمين شغلی، حقوق و مزایای بھتر، شرایط کاری مناسب تر و ساعات کاری کمتر قابل تداعی است

آموزشی و احتماtً  -حداقل در آینده بسيار نزدیک و تا دست یابی به سطح بسيار عالی تری از پيشرفت تکنولوژیک  -دست یابی به آن 
بدون عدول از برخی ایده ال ھای انسانی و برابر طلبانه در نحوه مدیریت واحد ھای   –تغييرات جدی در الگوی مصرفی آحاد مردم 

حقوق و مزایای بيشتر، ساعات کاری .  اقتصادی و تمکين به برخی از قواعد نابرابری گستر در روش توليد اقتصادی، خارج از تصور است
 ًtو تا حصول به رشد بسيار (  کمتر و شرایط کاری بھتر، با دست یابی به کارایی و کارآمدی بيشتر، و کارایی و کارآمدی بيشتر احتما

با تبعيت از قوانين سخت گيرانه در مورد انضباط کاری و یا گزینش و ميدان )  بيشتر نيروھای مولده و تغيير جدی در الگوی مصرف افراد 
بنا براین بدست دادن تعادل مناسبی از .  دادن به مدیران کارآمد و صاحب تخصص و حتی کاھش اجباری نيروی کار به دست خواھد آمد

روش مدیریتی معطوف به دست یابی به سطح ھرچه عالی تری از کارایی و کارآمدی و روش مدیریتی معطوف به کاھش نقش 
متخصصين و عمل به معيارھای انسان گرایانه و برابری طلبانه در مدیریت محل کار، چندان سھل و آسان و خالی از تناقض به نظر نمی 

 .رسد
 

رسيدن به شرایط مدیریتی ایده الی که ھمه افراد بطور چرخشی از موقعيت مدیریتی برابری در محل کار خود برخوردار باشند و 
ضرورت ھای اقتصادی برای تن سپاری به تقسيم کارھای کسالت آور و سپردن مسوليت ھای مدیریتی به متخصصين و صاحبان قابليت 

تحقق شرایط کاری ایده ا لی که بنا به تصویر مارکس و .  ھای ویژه به تمامی زایل شده باشد، شاید ھنوز بسيار دور از دسترس باشد
من این امکان فراھم شود که امروز این و فردا کار دیگری انجام دھم، در بامداد شکار کنم، بعدازظھر ماھی بگيرم و "انگلس، برای 

شامگاه به دامپروری مشغول شوم و پس از صرف شام، ھر طور که در نظر داشتم به انتقاد بپردازم، بی آنکه ھرگز شکارچی، ماھی 
شاید حتی در کشورھایی با سطح باtیی از پيشرفت اقتصادی نيز به دھه ھا زمان و تMش و توسعه  1،"گير، چوپان یا منتقد باشم

برای حصول به چنين شرایط ایده الی یا باید توسعه اقتصادی و وفور .  اقتصادی و یا تغيير بنيادی در الگوی مصرفی عمومی محتاج باشد
امری .   بسيار بيشتر محصوtت مصرفی را به انتظار نشست و یا باید به تغيير رادیکال و بنيادی الگوی مصرفی کنونی بشر ھمت گمارد

 . که در ھر حال به زمان بسيار و در نھایت به تصميم عمومی  مردم بستگی خواھد داشت
  

دست یابی به .   ایده الھای مدیریت کمونيستی و مبتنی بر ارزشھای برابر طلبانه، البته خيال بافی آدم ھای ھپروتی نيست
چنين ایده ال ھای انسانی و برابر طلبانه قطعاً دور دسترس تر از دست یابی به  آرزوھای بشر برای فتح قلل رفيع علم و دانش بنظر 

در این راستا نھادھای خود مدیریتی کارگران و زحمتکشان بی تردید مناسب ترین ظرف برای تMش در راستای تحقق .   نمی رسد
با این ھمه، درک واقعيت ھا، تعدیل در ایده آل ھا و بھره مندی مشروط و کنترل شده .  جزئی و کلی چنين ایده ال ھای مدیریتی است

از برخی مکانيزم ھایی که به رغم ایفاء نقش جدی در گسترش نابرابری قدرتی و نابرابری اقتصادی بين افراد، به ایجاد کارایی و 
در این مسير الزامات .   کارآمدی باtتر و حصول به برخی از اھداف اقتصادی  مدد می رسانند، ضرورتاٌ امر مذموم و نا مشروعی نيست

امری که در چھارچوب دمکراسی مشارکتی در حدود اختيارات نھادھای قدرتی متولی (  مربوط به شکل مالکيت در یک واحد اقتصادی 
، درجه اھميت ھر واحد اقتصادی از نقطه نظر منافع مشترک حوزه ھای جغرافيایی بزرگ، تعداد کم )ساماندھی اقتصاد کMن قرار دارد 

اين متن را گروهي 

مطالعه كرده و نكات مهم 

 آن را به بحث بگذاريد

 ى مباني دموكراسي مشاركتيبحثي درباره     

 )قسمت هفتم( آناتومي دمكراسي مشاركتي 
 اسماعيل سپهر
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شمار و پرشمار شاغلين در ھر واحد اقتصادی، سطح متوسط تحصيل و آموزش افراد شاغل در ھر واحد و عناصر و مولفه ھای بسيار 
 . دیگر می تواند در گزینش الگوھای مدیریتی متفاوت برای موسسات و واحدھای اقتصادی مختلف موثر باشد

  
در دمکراسی مشارکتی بنا به شرایط عمومی یک جامعه و بسته به شرایط یک حوزه و یک واحد اقتصادی می توان کاربست  

) و از جمله اشکال کنترل شده ای از الگوھای مدیریتی معطوف به ایجاد کارآیی و کار آمدی باt ( اشکال مختلفی از الگوھای مدیریتی  
ھمانطور که در رابطه با شکل و ساختار و دایره قدرت و اختيار نھادھای خود مدیریتی نيز .  توسط نھادھای خود مدیریتی را شاھد بود

در این ميان، مھم اما اینست که بکارگيری الگوھای مدیریتی معطوف به دست یابی به .  ميتوان شاھد گونه گونی و تفاوت بسيار بود
 tکه با ميدان دان به مدیران صاحب تخصص، انضباط کاری سخت، ایجاد رقابت بين افراد و امکان اخراج شاغلين   -کارایی و کارآمدی با

 .  به مسخ و تغيير گوھری و محتوی ایی نھادھای خود مدیریتی و فراموشی رسالت اصلی آنھا منجر نشود -ھمراه است 
 

در این رابطه بویژه به خدمت گيری ھر چه گسترده تر مکانيزمھای دمکراتيک در سازمان درونی نھادھای خود مدیریتی و استواری در 
بکارگيری گسترده مکانيزم ھای .   تعھد به پرنسيپ ھای دمکراتيک و نخبه گریز در حيات درونی این نھادھا حائز اھميت بسيار است

دمکراتيک و نخبه گریز در حيات درونی نھادھای خود مدیریتی می تواند نقش مھمی در محدود کردن آثار منفی و نابرابر گستر الگوھای 
مدیریتی معطوف به کارایی و کارآمدی باt در محيط کار ایفا کند و به نحو جدی از مسخ و فراموشی رسالت اصلی نھادھای خود 
مدیریتی، یعنی ایجاد فضا و شرایط ضروری برای مدخليت جدی و موثر ھمه شاغلين یک موسسه و واحد اقتصادی در ساماندھی و 

 . مدیریت موسسه و واحد اقتصادی محل کار خود، جلو گيری به عمل آورد
 

تا آنجا که به نھادھای خود مدیریتی مربوط می شود آنچه بيش از ھر چيز اصل وجودی و رسالت محوری این نھادھا را تھدید می کند 
در شرایط معين و در پاسخ به اھداف اقتصادی معين می توان .  گرایش به بوروکراتيزم و نخبه ساtری در حيات درونی این نھادھا است

به شکل مشروط، محدود و کنترل شده به بھره گيری از برخی از مکانيزم ھای نابرابری گستر در مدیریت واحدھای اقتصادی نيز اقدام 
دفاع از اصل وجودی و پاسداری از رسالت محوری نھادھای خود مدیریتی، اما ایجاب می کند که در حيات درونی و در چھارچوب .   کرد

روابط درون سازمانی این نھادھا از بکارگيری مکانيزم ھای نابرابری گستر، ميدان دادن به نخبه ساtری و بوروکراتيزم بطور جدی اجتناب 
در این رابطه بویژه بھره گيری گسترده از مکانيزم ھای دمکراسی مستقيم، کاربست اشکال ھرمی در شکل دادن به سازمان .   شود

درونی نھادھای خود مدیریتی و اجتناب از گزینش اعضای ھسته رھبری کننده نھادھای خود مدیریتی در انتخاب عمومی و با رای 
بویژه در کارخانجات و موسسات بزرگ اقتصادی با انتخاب اعضای ھسته رھبری کننده نھادھای خود مدیریتی در انتخاب (ھمگانی 

عمومی و با رای ھمگانی  امکان تماس نزدیک و دائمی کارگران با نمایندگانشان و حسابرسی و نظارت موثر آنھا بر کارکرد نمایندگان از 
محدود کردن دوره نمایندگی افراد )  آنھا سلب شده و راه برای تاثيرپذیری نمایندگان از عوامل خارج از اراده کارگران گشوده خواھد شد 

 .در مسوليتھای رھبری و فراخوانی سھل الوصول نمایندگان از اھميت بسيار برخوردار است
 

این درست است که در چھارچوب دمکراسی مشارکتی نيز پاسخگویی به الزامات ھدایت آگاھانه اقتصاد و دست یابی به اھداف چند 
گانه در عرصه برنامه ریزی اقتصادی محدودیت ھای مختلفی را در رابطه با حوزه قدرت و اختيار مدیریتی، در شکل و ساختار و در 

در دمکراسی مشارکتی، اما ھيچ تصميم گيری و .   بکارگيری الگوھای مدیریتی ایده آل به نھادھای خود مدیریتی تحميل می کند
سياست گذاری عمده مربوط به سرنوشت کارگران و حقوق بگيران از فراز سر آنھا و خارج از اراده و تصميم دمکراتيک نھادھای سياسی 

قدرتی کارگران و زحمتکشان بر آنھا تحميل نمی شود و کارگران و حقوق بگيران در ھر حال از آزادی و اختيار tزم برای تغيير و تجدید  -
ھمانطور که قبل از این گفتم در دمکراسی مشارکتی ھمه تصميم گيری ھا و .   نظر درھر تصميم گيری و سياست گذاری برخوردارند

سياست گذاری ھای کMن اقتصادی و از جمله تعيين تکليف درباره حفظ، الغاء، ایجاد و احياء اشکال مختلف مالکيت در حوزه ھای 
مختلف اقتصادی و ترسيم حدود اختيارات و وظایف نھادھای خود مدیریتی نيروی کار و زحمت در عرصه ھای  اقتصادی مختلف، در حوزه 

قدرتی خود ویژه کارگران و زحمتکشان قرار   -قدرتی دمکراتيک مردم واز جمله نھادھای سياسی   -اختيار و قدرت نھادھای سياسی 
قدرتی کارگران و زحمتکشان بویژه از اھميت تعيين کننده ای در ترسيم و تنظيم  –در این ميان نقش نھادھای سياسی .  خواھد داشت

سياست گذاری ھای کMن اقتصادی بر خوردار بوده و ھيچ تصميم و سياست گداری عمده اقتصادی برغم خواست و اراده این نھادھا 
 .شکل اجرایی بخود نخواھد گرفت

برگرفته شده از کتاب لودویک فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی، ترجمه پرویز بابایی، ( مارکس و انگلس، ایدئولوژی آلمانی، فصل اول  -1
 )  نشر چشمه  312صفحه 

ismailsepehr@yahoo.com 

  12بقيه از صفحه ... »نھضت سبز اسHمی«از ! مردم
به آنھا باید توضيح داد، که رنگ سبز در غرب به معنایی کامMً مثبت درک شده، از این رو اصMح طلبان حکومتی، با سوءاستفاده . پليد خود علم کردند

 .، که خود جزء مسئولين افراطی جنایات عليه مردم ھستند، مبدل ساخته اند"خط امامی" ازآن، آنھا را به حاميان یک دارودسته 
در ھيچ فراخوان !  مردم.  سال، فاصله بگيرید 8و ادامه جنگ ویرانگرانه به مدت  60، این مشوقين اصلی کشتارھای دھه "نھضت سبز اسMمی"  از 

در ھر . ، تره ھم خرد نکنيد"قلم نيوز" مشخص، رسمی و اعMم شده این دارودسته فریبکار  شرکت نکرده، برای دستورات ارگان اینترنتی آنھا، سایت 
 خيابان و محلی که عناصر فریبکار آنھا با شيادی تاکنونی، و در ميانه اعتراضات خود بخودی مردم، عMمت سبز و تصاویر موسوی و کروبی را
برافراشتند، با صدای بلند به آنھا اعتراض کنيد، و خواھان توقف شعارھایی که بنفع اصMح طلبان حکومتی ھستند شوید، حتی اگر چنين 

به ھر قيمتی از انجام اعتراض مشترک با آنھا خودداری کرده، از ھر !  کشمکشھایی در خيابان، منجر به شکست اعتراض و خاتمه راھپيمایی شود
راھپيمایيھای مستقل، ھر چند کم جمعيت، اما با . فرصتی استفاده و به حاضرین اعMم کنيد، که موسوی و کروبی، ریاکاران و تبھکارانی بيش نيستند

به اطMعيه . خواستھای مستقل خود را برپا کرده، به ھوچيگری، عوامفریبی و جار و جنجال لمپنھای وابسته به اصMح طلبان حکومتی، وقعی نگذارید
معرفی ميکنند اعتراض و اعMم کنيد، ما به نھضت سبز اسMمی شما قاتMن، "  جنبش سبز"  ھا و بيانيه ھایی که ھر فعاليتی را تحت عنوان 

بویژه چھره ھای شناخته شده از فعالين زنان، دانشجویان، کارگران و روشنفکران ضد سانسور، باید از .  ھا تعلق نداریم"  خط امامی"  دروغگویان و 
ت راحطریق امکانات تاکنونی رابطه با مردم، بطور خاص رسانه ھای بين المللی،  روشن و صریح، به تفاوت بنيادی خود با جریان موسوی و شرکاء ص

 . بخشند
سواران راھزن، بلکه بویژه از نيازھای سياسی مردم به چاره یابی و " موج" این " سکوت " دوره نسبتاً آرام کنونی، نه ناشی از تسليم مردم به فرمان 

شناخت از مسائل تاکنونی، یعنی سرکوب شدید خيابانی، صراحت یابی مواضع سرکوبگرانه اصMح طلبان، و پخش اعترافات تلویزیونی ناشی شده 
در حال تعمق بر امکانات بعدی مبارزه ھستند، درعين حال فرصتی است، که روشنگران ضد جریان ریاکار  -بویژه پيشروان خيابانی -این که مردم. است

در دور بعدی مبارزه، دامنه و بازتاب مبارزات خيابانی کاھش یافته، اما بر کيفيت،  قدرت . موسوی و شرکاء، بقدر کافی گوشھای شنوا پيدا خواھند کرد
 .تأثير گذاری و توانایی آن در کشاندن طبقه کارگر به ميدان مبارزه، افزوده خواھد گشت
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 منشور پيشنهادي براي وحدت كمونيست هاي ايران
 

 مقدمه
ستی، اليدر تداوم تسلط نظام سرمایه داری بر جامعه بشری و روند جھانی سازی و تمرکز کنترل ابزار توليد و نيروھای مولد در دست گروه ھای امپری

از یکطرف، با رقابت گروه ھای سرمایه جھانی عليه یکدیگر، ثروت . جامعه بشری با شتاب بيشتری به سمت دوقطبی شدن طبقاتی آن پيش می رود
 به ھای توليد شده توسط طبقه کارگر و دیگر طبقات و اقشار توليدکننده، در دست ھای عده کمتری متمرکز می شود، و از طرف دیگر، نياز سرمایه
. ندانباشت بيشتر جھت بازتوليد خود و حفظ تسلطش بر جامعه بشری، ميلياردھا انسان را به صورت روزمره به سمت فقر و گرسنگی و نابودی می را

 طبيعی است که در چنين شرایطی، ھر روز شمار وسيع تری از طبقه کارگر جھان، به مقاومت و مبارزه عليه این نظام کشيده می شوند و سرمایه
و  رگرجھانی نيز برای تقابل با چنين نيروی رو به رشدی، با تکيه بيشتر و علنی تر بر ابزار دولت ھای سرکوبگرش، در جھت حفظ این نظام استثما

 .ستمگر، سعی در پيشروی در ميدان مبارزه طبقاتی و حفظ موضع تھاجمی اش دارد
 م واین تMش سرمایه جھانی در زمانی به وقوع می پيوندد که طبقه کارگر جھانی، پس از پيروزی ھا و تھاجمات انقMبی اش در اواخر قرن نوزدھ

، در تفرق کامل و )قرن بيستم(در روسيه، بواسطه تسلط احزاب و سازمان ھای سازشکار و خيانت پيشه در قرن گذشته 1917دستاورد انقMب اکتبر 
و لط ناآگاھی مطلقی فرورفته و اینک که مبارزاتش عليه نظام سرمایه داری وارد اعتMی نوینی گشته است، نياز و ضرورت ایجاد احزاب کارگری مس

این وظيفه ی کليه فعاtن انقMبی کمونيست .  برای رھبری مبارزاتش بيش از پيش احساس می گردد)  مارکسيسم(متکی بر علم مبارزه طبقاتی
است که در مناطق زندگی خود، برای تامين استقMل طبقاتی و پيشبرد مبارزات سياسی طبقه کارگر، در راستای اھداف طبقاتی و بر مبنای 

ی را مھيا ھاناستراتژی و تاکتيک انقMبی، اقدام به ایجاد احزاب پيشرو نموده تا زمينه ی ایجاد اتحاد بين المللی tزم برای سرنگونی نظام سرمایه ج
 .سازند

ین اقدام تر با درک این ضرورت است که ما، تعدادی از محافل کمونيستی ایران، تMش برای ایجاد حزب طبقه کارگر ایران را به مثابه عاجل ترین و فوری
وحدت tزم  جادخود قرار داده و در اولين قدم با ارائه برنامه پيشنھادی زیر، از کليه کمونيست ھای ایران می خواھيم تا با نقد این برنامه در جھت ای

 .برای تشکيل حزب طبقه کارگر ایران تMش کنند
 متن منشور پيشنھادی برای ایجاد حزب طبقه کارگر ایران

 :نظام توليدی و اھداف
 

 .نظام حاکم بر جھان امروزی نظام سرمایه داری است که دو طبقه متخاصم پرولتاریا و بورژازی را در مقابل یکدیگر قرار داده است -الف
این به معنی حفظ روابط و . بورژازی خواھان حفظ نظام سرمایه داری و روابط و مناسبات موجود است که به نفع طبقه ممتاز سرمایه دار می باشد -ب

ط وابمناسبات استثماری عده قليلی از انسان ھا از دیگر انسان ھا و از طبيعت بوده که نتيجه ای جز فقر اکثریت جامعه بشری، تداوم و توسعه ر
 .تبعيض آميز و ویرانی محيط زیست ندارد

یگر ا دبورژوازی این نظام و روابط و مناسبات موجود را از طریق اعمال دیکتاتوری طبقاتی خود توسط حکومت ھای سرمایه داری و بعضا با ائتMف ب -ج
زار و روند اب طبقات ارتجاعی، در سراسر جھان به پرولتاریا تحميل کرده و از آنجایی که این نظام بر مبنای توليد اجتماعی از یکطرف و کنترل خصوصی بر

ه فروپاشی آن ا بو محصول توليد از طرف دیگر، قرار دارد، حامل تضادی است که نيروھای مولده را در تصادم با مناسبات و روابط توليدی قرار داده و نھایت
پرولتاریای جھانی چاره ای جز مبارزه برای سرنگونی این حکومت ھا و جایگزینی آن با دیکتاتوری پرولتاریا که تنھا شکل استقرار آن .  خواھد انجاميد

 .حکومت شورایی است، نداشته و در صورت عدم موفقيتش، آلترناتيوی جز بازگشت به بربریت در مقابل جامعه انسانی وجود ندارد
پس از اصMحات ارضی در زمان آخرین شاه پھلوی در ایران، نظام پوسيده فئودالی جای خود را به شيوه توليد سرمایه داری داد که به علت   -د

شد جلوگيری از رشد آن توسط نيروھای امپریاليستی در طول قرن گذشته و مستعد بودن جامعه برای گذار به شيوه توليد سرمایه داری، به سرعت ر
سرمایه داری ایران، ھم به علت روند طبيعی رشد سرمایه داری و ھم بویژه در شرایط مشخص آن که برای تامين منافع و اھداف امپریاليستی . کرد

ان سرمایه جھانی بنيان گذاشته شده است، اکنون در مرحله انحصاری سرمایه داری قرار داشته که به علت رشد ناموزون و غيرکMسيک خود در دور
اما در دوران .  حاکميت امپریاليسم در سطح جھانی، بخشی از این نظام بوده و عمدتا تک محصولی، دtل و در بخش ھای مالی و تجاری می باشد

 .جنگ ایران و عراق و بواسطه تحریم ھای بين المللی، شرایط رشد بورژوازی صنعتی نيز فراھم آمد
 .طبقات عمده متخاصم حاضر در این جامعه پرولتاریا و بورژوازی می باشند -ھـ
ام نظ ھدف نھایی طبقه کارگر ایران به ھمراه طبقه کارگر جھانی سرنگونی حکومت بورژوازی به عنوان سرآغاز انقMب سوسياليستی بوده تا نه تنھا -و

 .سرمایه داری، بلکه کM نظام طبقاتی جامعه بشری را منھدم کرده و بنای جامعه بدون استثمار و طبقه و کمونيستی را جایگزین کند
 

 :استراتژی
 

ياست ز سبا در نظر گرفتن شرایط جھانی و تMش سرمایه داری بومی برای ادغام در سرمایه جھانی، فشار مضاعفی بر کارگران وارد آمده و با پيروی ا
ھای نوليبراليستی جھان، از طریق خصوصی سازی و سياست درھای باز اقتصادی، باعث ورشکستگی رشته ھای مختلف توليدی و نتيجتا بيکاری و 

چنين شرایطی باعث وخامت بحران ھای اقتصادی و اجتماعی گشته، بطوری که دیگر قابل تحمل نبوده و .  فقر گسترده تر اجتماعی گشته است
 .مدتی است که مبارزات اجتماعی رو به اعتM گذاشته و می رود تا در تداوم خود شرایط انقMبی را به جامعه تحميل کند

 شينطبقه کارگر ایران نه تنھا از چنين شرایطی واھمه نداشته، بلکه به استقبال چنين اوضاعی رفته و از این فرصت برای سرنگونی و انھدام ما -الف
حکومت شوراھا تنھا شکلی از .  حکومتی بورژاوزی و استقرار حکومت دیکتاتوری پرولتری به شکل دموکراسی مستقيم شوراھا استفاده می کند

 ييرحاکميت بشری در جامعه ی طبقاتی می باشد که می تواند کليه امتيازات سياسی و حقوقی را از بورژازی سلب کرده و از این طریق راھگشای تغ
 .کليدی روابط تبعيض آميز طبقاتی، جنسيتی، مليتی و مذھبی باشد

جمھوری دموکراتيک "، "جمھوری دموکراتيک"کمونيست ھا با ھر گونه قرائت ليبرالی و رویزیونيستی از سوسياليسم که زیر عبارات عوام فریبانه ی  -ب
سعی در ابقای اشکال ھرمی و پارلمانی قدرت بورژوازی را دارند و حتی به نام سوسياليسم به جای حکومت " جمھوری دموکراتيک نوین"و یا " خلق

را معادل با دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا "  دیکتاتوری حزبی"را داشته و "  نھاد نمایندگی بورژوازی"مستقيم مردم از طریق شوراھا سعی در جایگزینی 
د، شيوه کن می نمایند، مرزبندی داشته و معتقدند که تنھا شکل حکومتی ای که پرولتاریا می تواند از آن برای استقرار دیکتاتوری طبقاتی اش استفاده

 حکومت شورایی از نوع کمون پاریس می باشد که با اتکا به نيروھای مسلح داوطلبانه مردمی حکومت کرده و ھيچ نيروی مسلح متمرکز دیگری را
 .تحمل نخواھد کرد

عنوان کرده و بدون ھيچ تعریفی از آن، " حکومت کارگری"کمونيست ھا ھمچنين با دیدگاه ھای اپورتونيستی که استراتژی طبقه کارگر را استقرار  -ج
 .در را برای سازش با قرائت ھای رویزیونيستی و غيرکمونيستی باز می گذارند، مرزبندی دارند

م کمونيست ھا ھمچنين، با قرائت ھای آنارشيستی که لزوم تشکيل حزب طبقه کارگر را برای رھبری و ھدایت مبارزات اتقMبی طبقه کارگر و لزو -د
قه طب مسلح بودن این طبقه را به چنين تشکيMتی که دربرگيرنده آگاه ترین قشر کارگران و انقMبيون کمونيست می باشد تا رسيدن به جامعه ی بی

 .کمونيستی نفی می کنند، مرزبندی داشته و ایشان را در صفوف خویش نمی پذیرند
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 :تاکتيک
 

ن اراشرایط ویژه رشد سرمایه داری در ایران و متعاقبا شکل متمرکز و استبداد حکومتی آن باعث گشته تا بخشی از سرمایه داران بویژه سرمایه د
ز ھرم ی اصنعتی و خرده بورژوازی از مراکز ثروت و قدرت دورمانده و به ھمين علت خواھان تغيير ھيئت حاکمه کنونی و جایگزینی آن با الگوی متعادل
ه داری مایليبرالی قدرت گردند تا مانع فروپاشی ساختار قدرت سياسی و تغييرات بنيادین در روابط و مناسبات توليدی و کM نظام و شيوه ی توليد سر

رادیکال که نماینده سياسی بورژوازی دورمانده از قدرت است، بيش از آنکه با حکومت استبدادی خصومت داشته باشد، از -این بورژوازی ليبرال. شوند
حذف با اوج مبارزات توده ای و انقMب کارگران وحشت داشته و سعی دارند که برای گمراھی آنان چھره ای انقMبی گرفته و شعارھای پرولتاریا را 

رل خود کنتمحتوای انقMبی و جایگزینی محتوای سازشکارانه و ليبرالی، در جھت منافع خود به تصرف درآورده و مبارزات ایشان را به کانال ھای مورد 
ی از شترمنحرف کنند تا از این توانایی مبارزاتی، در جھت چانه زنی با دیگر جناح ھای طبقه حاکم و سرمایه داری جھانی، برای بدست آوردن سھم بي

 :نتيجتا. حاصل استثمار کارگران و چپاول منابع مردمی، استفاده کنند
بورژوایی است که نھادھا و -تاکتيک کنونی پرولتاریای ایران، افشای عملکرد و طرد ھر نوع سياست سازشکارانه و خط مشی ھای رفرميستی -الف

 .سازمان ھای بالقوه انقMبی مردمی را از اھداف و استراتژی کمونيستی طبقه کارگر به جھت منافع بورژوازی و حکومتش سوق می دھند
و  ریااین مھم از طریق تبليغ و ترویج سوسياليسم علمی و اھداف کوتاه مدت و درازمدت پرولتاریای انقMبی و سازماندھی مبارزات طبقاتی پرولتا -ب

جنبش ھای اجتماعی توسط کمونيست ھا و تشکيل ھسته ھای کمونيستی در سراسر جامعه ایران، در مراکز شغلی و محMت سکونتی، برای 
اعمال رھبری حزب طبقه کارگر بر کليه ی جنبش ھای اجتماعی و سمت دادن آن ھا به تحقق اھداف و شعارھای استراتژیک و ھدف نھایی جنبش 

 .پرولتری قابل اجرا می باشد
جدا از طبقه ی کارگر بصورت مستقيم و بدون مبارزه "  نمایندگان"ھمچنين کمونيست ھای ایران با قرائت ھای خرده بورژوازی از انقMب، که گویا   -ج

شان را ای طبقاتی آگاھانه، ھدفمند و سازمان یافته طبقه ی کارگر می توانند به اھداف نھایی و استراتژیک طبقه کارگر دست یابند، مرزبندی داشته و
 .از ميان خود طرد می کنند

ھمچنين کمونيست ھا با تاکيد بر ناگزیری استفاده از روش قھرآميز و مسلحانه توسط طبقه کارگر برای شکستن مقاومت حکومت بورژوازی و   -د
تسليح توده ھا و تشکل آنھا در سازمان ھای مسلح داوطلبانه در زیر فرماندھی مستقيم حکومت شورایی، از ھرگونه توھمی نسبت به تاکتيک 

مطرح می گردند، مرزبندی داشته و "  به حرکت در آوردن توده ھا"و یا " شکستن دیکتاتوری و استبداد"مسلحانه چریکی و یا تروریستی که زیر لوای 
 .مبلغين و مجریان چنين تاکتيکی را از ميان خود طرد می کنند

 
 :گام ھای عملی

 
ی وظيفه حزب طبقه کارگر و فعالين کارگری، شرکت در نھادھا و سازمان ھای مردمی و بخصوص پرولتری می باشد و با تشکيل ھسته ھا و کميته ھا

محلی، به تبليغ و ترویج اصول سوسياليسم علمی و اجرای اھداف استراتژیک و تاکتيکی پرداخته و با -کمونيستی در واحدھای توليدی و منطقه ای
 .رھبری و سازماندھی توده ای، از ھر فرصتی برای ضربه زدن به ماشين حکومتی و نظام سرمایه داری استفاده کند

این  3و  2و  1ھسته ھا و کميته ھای کمونيستی ابتدایی ترین تشکMت حزبی بوده و اھداف آنھا ھمان اھداف مطرح شده در بخش ھای   -الف
 .منشور می باشد

 عملکرد این ھسته ھا برای اجرای برنامه حزبی از طریق شرکت در نھادھا، انجمن ھا، جلسات عمومی، سندیکاھا، اتحادیه ھا، شوراھا و خMصه -ب
ی حزب براھر شکل سازمانی ای که توده ھا در آن اجتماع می کنند، برای ایجاد پيوند با مبارزات اجتماعی ایشان و ایجاد امکان رھبری این مبارزات 

 .طبقه کارگر می باشد
ھدف از شرکت کمونيست ھا در این اجتماعات آموزش و پرورش . طبقه کارگر ایران برای پيشبرد مبارزات صنفی خود نيازی به کمونيست ھا ندارد -ج

در .  کارگران در امر سازماندھی و آماده سازی این طبقه برای سرنگونی نظام سياسی سرمایه داری و جایگزینی آن با حکومت شوراھا می باشد
ات اینجا با انواع گرایشات رفرميستی، رویزیونيستی و اپورتونيستی که کوشش دارند سطح مبارزات طبقه کارگر را به خواست ھای صنفی، و مبارز

و یا " عدم آمادگی طبقه کارگر"سياسی آن را در چھارچوب ھای رفرميستی محدود کنند مرزبندی داشته و تئوری ھای سازشکارانه ای که به بھانه ی 
سعی می کنند تا اھداف آن را تا حد قابل پذیرش برای بورژوازی پایين آورند را افشا و حاملين و عاملين آن را طرد می " عدم آمادگی زیربنایی جامعه"

 .سازند
 کمونيست ھا ھمواره به دموکراسی درونی نھادھا و تشکMت متنوع کارگری و مردمی، تا زمانيکه این تشکل ھا وابسته به ماشين دولتی سرمایه -د

ای اعضداری نباشند، احترام گذاشته و سعی می کنند تا با آموزش اصول سوسياليسم علمی و تبليغ و ترویج برنامه ھای حزبی، با جلب آرای اکثریت 
 .اینگونه تشکMت، رھبری حزبی را تامين نمایند

رھبری حزب طبقه کارگر با شرکت فعاtنه ی اعضای ھسته ھا و کميته ھای کمونيستی در مبارزات روزمره کارگران و دیگر اقشار تحت ستم و   -ھـ
 .استثمار تامين و تضمين می گردد

ند از جمله خواسته ھایی که کارگران و دیگر اقشار و طبقات اجتماعی تحت ستم و استثمار را می توان حول آن سازماندھی کرد و به مبارزه کشا  -و
 :عبارتند از

و مشارکت ایشان در ...  آزادی تشکل ھای سياسی و صنفی کارگران از جمله فعاليت ھای حزبی، تشکيل اتحادیه ھا و سندیکاھا و انجمن ھا و 
 .تصميم گيری و برنامه ریزی ھای صنفی در محل کار و یا سياسی و اقتصادی و اجتماعی در محل سکونت

 حق اعتصاب، اعتراض سياسی و صنفی
 ...حقوق دموکراتيک آزادی اجتماعات، آزادی بيان، آزادی مطبوعات و 

 سياسی و اجتماعی زنان و مردان و ممنوعيت کار کودکان-برابری حقوق اقتصادی
 تامين حقوق بيکاری برای کارگران بيکار برابر با حداقل دستمزد یک کارگر شاغل در ھمان رشته

 تامين مرخصی با حقوق برای دوران حاملگی زنان کارگر و تاسيس مھدکودک رایگان در محل ھای کار برای خردساtن
 تحصيل رایگان تا پایان تحصيMت عالی و تخصصی و آزادی آموزش ھمگانی به زبان مادری

 .تعيين حداقل سن بازنشستگی و تامين حقوق مادام العمر برای بازنشستگان که کمتر از اخرین سطح حقوق زمان اشتغال ایشان نباشد
 بھداشت رایگان از جمله ھزینه ھای بستری شدن در بيمارستان و معالجات و دارو

 الغای قانون ارث
 الغای قوانين ماليالتی

 الغای قوانين تبعيض آميز جنسيتی، مليتی و مذھبی
 آزادی مراسم مذھبی و عقيدتی برای کليه مذاھب و باورھای دینی

 دادن حق طMق مشابه به زنان 
 دادن حق حضانت اطفال بر مبنای تأمين حق زندگی بھتر و منافع کودکان به ھر یک از والدین

 ... 
 


