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 شماره نوزدهم ،سال اول،  

 1388پانزدهم مهرماه  

به رغم اخت*ف در برخی از مواضع اتخاذ شده توسط نویسنده، به علت اھميّت موضوع : تذکز
مطروحه و  در راستای اتحاد کمونيست ھای انق*بی ، و این اصل که  این مواضع  را  در چھارچوب  

 . اخت*فات درونی جنبش کمونيسم انق*بی می شماریم ، بعنوان سر مقاله  منتشر ميکنيم
 ھيئت تحریریه بسوی انق*ب

)1(باشد  »جمهوري دموكراتيك شورائي «چرا شعار محوري انقالب ايران بايد 

 )آذرخش(جمعي از كمونيست هاي ايران  - بهروز فرهيخته

» جمھوری دموکراتيک شورائی ایـران «  یکی از پرسش ھای اساسی در رابطه با طرح شعار 
این است که چرا با وجودی که جامعۀ ایران سرمایه داری است، امـا انقـ(ب پيـشاروی ایـن کـشور 
سوسياليستی نيست؟ پيش از پاسخ به این پرسش، باید کمـی دربـارۀ تئـوری دوران گـذار از نظـر 

 :سوسياليسم علمی سخن گفت
آغـاز کـرد،  تداوم انقـ*بدوران گذار از نظر سوسياليسم علمی، که مارکس آن را با مفھوم 

که به جامعۀ کمونيستی، یعنی به جامعۀ  دوران انق*ب اجتماعیبدین معنی است که پرولتاریا در 
بی طبقات، جامعۀ بدون دولت و سياست منتھی خواھد شد از دوره ھای انق(ب ھای سياسـی و 

. انق(ب ھای اجتماعی که مجموعاً دوران انق(ب اجتماعی را به وجود مـی آورنـد گـذر خواھـد کـرد
روشن است که این دوران با انق(بی سياسی آغاز خواھد شد که در آن طبقۀ کارگر قدرت سياسی 
را به دست می گيرد و با در دست داشتن ابزار قدرت سياسی جامعه را بـسوی انقـ(ب اجتماعـی 

 ھدایت می نماید  
. پس تئوری دوران گذار به دو انق(ب، یکی انق(ب سياسی و دیگری انق(ب اجتماعی باور دارد

تئوری گذار این دو انق(ب را دو چيز مختلف با دو تعریف متفاوت می شناسد، که در پيوند درونـی بـا 
از نظر این تئـوری، انقـ(ب اجتماعـی .  قابل فھمند و نه قابل به عمل درآمدن ھم اند، و بدون ھم نه

به معنی تغيير شالودۀ اقتصادی جامعۀ سرمایه داری یا به عبارت دیگـر تغيـير مناسـبات یـا  ،پرولتاریا
روابط توليدی سرمایه داری به  شيوۀ  توليدی سوسياليستی و در مرحلۀ باUتر به جامعۀ کمونيستی 

انق(ب سياسی پرولتاریا، یا به اختصار انق(ب کارگری، انق(بی است کـه طبقـۀ کـارگر بـا آن .  است
قدرت سياسی بورژوازی و زمينداران را در ھم می شکند و به اتفاق سـایر تـوده ھـای مـردم یـا بـه 

مراحل بعدی انق(ب و سرعتی که انق(ب می تواند در . تنھائی قدرت سياسی را به دست می گيرد
تغيير شالوده ھای اقتصادی ایجاد کند کام( به این بستگی دارد، که آیا طبقـۀ کـارگر بـه  تنھـائی و 

. راساً قدرت سياسی را به دست می گيرد، یا این کار به اتفاق سایر توده ھای مردم انجام می شود
این درست ھمان چيزی است که به ھمۀ مباحث انق(ب در دستور امروز ایران و رونـدی کـه مبـارزۀ 

پيوند انق(ب سياسی و انقـ(ب اجتمـاعی، در .  طبقاتی کارگران ایران باید طی کند پاسخ می دھد
تئوری دوران گذار، اوU به این معنی است که ھيچ انق(ب سياسی ای، بدون انق(ب اجتماعی ای که 

معناست  به طور کلی یا جزئی، شالودۀ اقتصادی جامعه را تغيير دھد، پایدار نمی ماند، و ثانياً به این
. که تا ھنگام محو طبقات، انق(ب سياسی از دستور ِ انق(ب اجتماعی پرولتاریـا، خـارج نمـی شـود

 :فقر فلسفه، می نویسددرست از این دیدگاه است که مارکس در پایان کتاب  
ھرگز جنبش سياسی ای که در ھمـان . نگوئيد که جنبش اجتماعی نافی جنبش سياسی است« 

 .حال اجتماعی نباشد وجود ندارد
 تحـوUت اجتماعـیتنھا در آن نظمی از امور و اشيا که طبقات و تضاد طبقاتی وجود نداشته باشـند 

تا آن زمان، در آستانۀ ھر تغيير ِ شکل ِ عمومی جامعه، آخرین کـ(م .  نيستند انق(بات سياسیدیگر 
مسأله ناگزیر چنين . مبارزه یا مرگ، پيکار خونين یا نابودی: " دانش اجتماعی ھمواره چنين خواھد بود

 .»"مطرح می شود
در جنبش کارگری، جریانھائی وجود دارند که به تئوری دوران گذار اعتقاد ندارند و فکر مـی کننـد 

آنھا می گویند انق(ب بایـد جامعـۀ سـرمایه .  انق(ب سياسی و انق(ب اجتماعی فرقی با ھم ندارند
داری را با تغيير بنيادھای اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرھنگی، علمی، ایـدئولوژیکی، فلـسفی، 

یکباره، در یک ضرب، به جامعۀ اشتراکی تبدیل کند، و دولت، حتی دولت کارگری را در   دینی و غيره،
این دیدگاه آنارشيستی است و فرق نمی کند که آن . ھمان ابتدای انق(ب، به زباله دان تاریخ بسپارد

برای این به اصـط(ح .  را از زبان آنارشيست ھا بشنویم یا کسانی که خود را مارکسيست می نامند
آنان بـه ظـاھر مخالـف .  مارکسيست ھا به قول لنين تفاوتی بين برنامۀ حداقل و حداکثر وجود ندارد

آنان با دیدی . برنامۀ حداقل یا برنامۀ عمل پرولتاریا در انق(ب ِ سياسی ِ در دستور روز ِ کشورشان اند
تروتسکيستی یا شبه تروتسکيستی به طور کلی با انق(ب دموکراتيک نوین که انق(بی سياسی به 
رھبری پرولتاریا است و در این انق(ب طبقۀ کارگر با در دست داشتن اھرم قدرت سياسـی در رأس 
ھمۀ اقدامات خود نخست به دموکراتيزه کردن اقتصاد کشور به نفع توده ھـای مـردم مـی پـردازد و 
سپس از طریق قدرت سياسی  ِ مستحکم شدۀ پرولتاریا و براساس مبنا قرار دادن دموکراتيزه شدن 
اقتصاد، مسائل اجتماعی و فرھنگ کشور، تغيير شيوه ھای توليد موجود در جامعه را به شيوۀ توليد 

آنان نه تنھا مفاھيم انق(ب سوسياليستی به مثابـۀ انقـ(ب .  سوسياليستی آغاز می کند، مخالفند
که ھمان تغيير روابـط توليـد سـرمایه  -سياسی و انق(ب سوسياليستی به مثابۀ انق(ب اجتماعی 

را با ھم قاطی می کنند و عوضی می گيرند، بلکه در    –داری به شيوۀ توليد سوسياليستی است 
دیدگاه شان سوسياليسم چيزی جز ھمان مضمون اقداماتی که برای دموکراتيزه کردن اقتصاد کشور 
به عنوان پيش شرط گسترش مبارزۀ طبقاتی به انگيزۀ مستقر کـردن شـيوۀ توليـد سوسياليـستی 

به عنوان مثال آنان مجموعۀ ملی کردن ھا در زمينۀ اقتصاد را که از نظر ما نه شـرط، .  Uزمند، نيست
بلکــه تنھــا پيــش شــرط مبــارزه بــرای اســتقرار روابــط توليــد سوسياليــستی اســت، شــيوۀ توليــد 

 .سوسياليستی می نامند
رفرميستھا با اینکه ظاھراً با تئـوری دوران گـذار مخـالفتی ندارنـد، امـا نـه تنھـا آن را در تحليـل 
مشخص از شرائط مشخص بکار نمی برند، بلکه حتی در مبارزۀ طبقاتی چنان تقليل گرا ھستند که 
در عمل، تئوری دوران گذار را نفی می کنند و از اھدافِ  انق(ب پيـشاروی مبـارزۀ طبقـاتی موجـود، 

 . عقب نشينی می کنند
، )به ویژه در درون جنبش سياسی این طبقه(پيروان خط آنارشيستی در درون جنبش طبقۀ کارگر 

که اکثرشان خود را مارکسيست می دانند به قول لنين به خاطر سودا زدگی ھـای خـرده بورژوائـی 

 در اين شماره مي خوانيد
 

 :      سرمقاله 

چرا شعار محوري انقالب ايران بايد *

 )1(باشد » جمهوري دموكراتيك شورائي«
 :متن آموزشي

)4(چپ انقالبي و تشكالت كارگري * 

 حزب طبقه كارگر: قسمت سوم

 :خبرهاي كوتاه

خبرهاي  مبارزات كارگري و مردمي  در هفته 

 اي كه گذشت

 :گزارشات و تحليل ها

 بيانيه اعالم مواضع هسته كمونيسم انقالبي *

هراس سرمايه داران از استمرار فضاي *

 .ن. ن -انقالبي در ايران

بزرگترين » اصالحات حكومتي«توهم *

 .ن. ن -مانع تغيير

 رامين رحيمي -يك كلمه حرف حساب*

!هر  كه  بامش   بيش، برفش بيشتر* 

 .  ترجمه از بهروز ن

 ” بسوي انقالب“

را بخوانيد و در ميان مردم پخش 

 !كنيد
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د، به يننخود یعنی به خاطر ھيجان زدگی در برابر حوادث کوچک که آنھا را بسيار بزرگ و گاه پایان کار قدرت دولتی مستقر و حتی سرمایه داری می ب
خاطر ناشکيبائی در مبارزۀ طبقاتی و به خاطر دیوانگی ھای سياسی خود از جمله ماجراجوئی ھای سياسی، مانند رفرميـستھا، کـه سـودا زدگـی 
شان در گيجی، مجذوب شدن و شيفتگی سياسی نسبت به تغييرات بـی اھميـت و اغلـب برگـشت پـذیر بـروز مـی کنـد، در مـسائل تـاکتيکی و 

 !استراتژیکی خصلت ھائی اپورتونيستی از خود متجلی می سازند، به طور واقعی قادر به درک تئوری دوران گذار نيستند
ق(ب با ان تئوری دوران گذار به مثابۀ تئوری عام انق(ب اجتماعی پرولتاریا، که به بررسی انق(ب سياسی و انق(ب اجتماعی و روابط متقابل این دو

رۀ این ربایکدیگر می پردازد یک تئوری بسط یافته است که ورود به جزئيات آن، ما را از بحث حاضر دور می کند، بنابراین به ھمين خطوط کلی ای که د
 .تئوری گفتيم، اکتفا می کنيم، و به این می پردازیم که چرا جمھوری دموکراتيک شورائی باید شعار محوری انق(ب ایران باشد

، به عنوان نماد انق(ب پيشاروی ایران و ساخت سياسـی آن »جمھموری دموکراتيک شورائی «  که به  را در اینجا نخست، محوری ترین انتقادی
ھمه قبول دارند ایران یک : در واقع نقد اصلی منقدان این شعار این است که. شده، به طور خ(صه بيان می کنيم و بعد این انتقاد را بررسی می کنيم

تضاد اساسی جامعۀ سرمایه داری تضاد بين نيروھای مولد سرمایه داری و روابط توليدی متناظر با شيوۀ توليـد سـرمایه .  جامعۀ سرمایه داری است
قـدرت سياسـی ھـم در دسـت .  این تضاد در شکل اجتماعی اش به صورت تضاد بين طبقۀ کارگر و طبقۀ بورژوا خود را نشان می دھـد.  داری است

. در نتيجه مرحلۀ انق(ب در ایران سوسياليستی است و انق(ب در دستورش ھم نمی تواند چيزی جز انق(ب سوسياليـستی باشـد. بورژوازی است
برایـن بناپس با این اوصاف، مرحلۀ انق(ب در ایران مرحلۀ  دموکراتيک نيست و طرح شعار جمھوری دموکراتيک شورائی در تناقض با دریافتھای بـاU و 

 . نادرست است
در وت نخستين اشتباھی که در این انتقاد وجود دارد در تقابل قرار دادن دو شکل از انق(ب سياسی پرولتاریا به عنوان دو انق(ب اجتمـاعی متفـا

یکی از این دو شکل عبارت است از انق(ب دموکراتيک نوین به رھبری طبقۀ کارگر، که در راه اسـتقرار سوسياليـسم بـا یـا بـدون .  برابر یکدیگر است
رمایه شاسانق(ب سياسی  ِ دیگر، گام برمی دارد، تا تغيير روابط توليدی سرمایه داری به روابط توليدی سوسياليستی را پس از حل بازمانده ھای پي

شکل دیگر، آن نوع از انق(ب سياسی پرولتاریا است که در آن .  داری، که شيوۀ توليد مسلط سرمایه داری قادر به حل آنھا نبود، به سرانجام برساند
ر کا طبقۀ کارگر به تنھائی قدرت سياسی را به دست می گيرد و بی درنگ تغيير شيوۀ توليد سرمایه داری به شيوۀ توليد سوسياليستی را در دستور

اینکه آیا پس از انق(ب دموکراتيک نوین، باز ھم در ایران، انق(ب سياسی پرولتاریا صورت خواھد گرفت یا نه، به این بستگی خواھد . خود قرار می دھد
تا زمانی که قدرت سياسی در دست طبقۀ کارگر باقی بمانـد، لـزوم .  داشت که آیا در آن زمان قدرت سياسی در دست طبقۀ کارگر خواھد بود یا نه

انق(ب دموکراتيک به رھبری طبقۀ کارگر، یک شـکل از انقـ(ب سياسـی .  انق(ب سياسی دیگری از دستور مبارزۀ طبقاتی کارگران خارج خواھد شد
از نظر طراحان شعار ِ جمھوری دموکراتيک شورائی، انق(ب . طبقۀ کارگر است و نه انق(بی اجتماعی که روابط توليد سرمایه داری را مستقر می کند

 رجـۀدموکراتيک نوین به رھبری طبقۀ کارگر، و انق(ب سياسی ای که طبقۀ کارگر در آن قدرت سياسی را به تنھائی در دست می گيرد، ھر دو  در د
اینکه انق(ب سياسی در یک کشور کدام یک از اینھاست، بستگی به سطح انکـشاف مبـارزۀ طبقـاتی در آن .  اول انق(ب سياسی  پرولتاریا ھستند

طراحان این شعار با درک تفاوت انق(ب سياسی و انق(ب اجتماعی، و رابطۀ این دو انق(ب با ھم، و بررسی این دو انق(ب در رابطـه بـا . کشور دارد
بنـا بـه ب جامعۀ ایران، به این نتيجه رسيده اند که انق(ب در دستور امروز جامعۀ ایران، انق(بی سياسی با مضمون دموکراتيک است، یعنی این انق(

 یگانـهنيروھای طبقاتی شرکت کننده در آن و جایگاه این نيروھا در قدرت سياسی، نمی تواند فوری مناسبات توليدی سوسياليـستی را بـه عنـوان 
در جامعۀ ایران مستقر کند؛ در عين حال آن اقداماتی که برای دموکراتيزه کردن اقتصاد کشور باید صورت گيرد را ھم سوسياليسم نمی  شيوۀ توليد

 . دانند
یکی دیگر از اشتباھات منقدان فرمول جمھوری دموکراتيک شورائی، این است که تصور می کنند انق(ب سياسی در یک جامعـۀ سـرمایه داری، 

طراحان و معتقدان به این شعار تنھا و نخستين کسانی نيستند که می گویند انق(ب در یک جامعۀ سرمایه . ضرورتاً باید انق(بی سوسياليستی باشد
اثبات می کند، » انکشاف سرمایه داری در روسيه«در کتاب  ١٨٩٩لنين در سال . داری معين، می تواند انق(ب دموکراتيک به رھبری طبقۀ کارگر باشد

سال پس از نوشتن این کتاب، از انق(ب دموکراتيک به  ١٨یعنی طی ١٩١٧روسيه، جامعۀ سرمایه داری است، اما تا زمان طرح تزھای آوریل در سال 
چرا لنين، با اینکـه مـی دانـست تـضاد . رھبری طبقۀ کارگر در روسيه حرف می زد و شعار دیکتاتوری دموکراتيک کارگران و دھقانان را مطرح می کرد

(ب انقاساسی  جامعۀ سرمایه داری، تضاد بين نيروھای مولد سرمایه داری و شالودۀ اقتصادی آن، یعنی روابط توليدی سرمایه داری است و قاعدتاً 
عـی تماباید سوسياليستی باشد، از انق(ب  دموکراتيک حرف می زد؟ چون، از نظر او، با اینکه تضاد اساسی جامعه، بيانگر ھویت و بستر تحوUت اج

بـه عبـارت دیگـر ایـن سـطح ، انق*ب سياسی در اساس به انکشاف مبارزۀ طبقاتی در جامعه وابـسته اسـت است، او معتقد بود که
می دانيم که تضاد اساسی جامعـه، ھميـشه .  انکشاف، یعنی توسعه و تعميق مبارزۀ طبقاتی است که نوع یک انق*ب را تعيين می کند

تضاد عمده در جامعه نيست، تضاد عمده تضادی است که در شرائط معين، حل تضادھای دیگر به حل آن وابسته است، یکـی از تـضادھای مھـم در 
تضاد بين شالودۀ اقتصادی یعنی روابط توليدی حاکم بر جامعه و روبناھای حاکم بر جامعه، به ویژه روبنای سياسی و حقوقی جامعه، 

ین با برادر ایران به ویژه روبنای سياسی و حقوقی با روابط توليدی سرمایه دارانۀ این جامعه، و از آن مھم تر با تکامل اجتماعی و فرھنگی و بنا. است
دولت در ایران دولتی دینی است یا اگر . رشد و تکامل آزاد مبارزۀ طبقاتی ناسازگار است، و این تضاد به تضاد عمده در جامعۀ ایران تبدیل شده است

روبنای حقوقی ھم، در ایران تقسيم شده است، یعنی بخـشی حافـظ .  دقيق تر بگوئيم یک حکومت دینی بر دولت سرمایه داری ایران مسلط است
قضاوت در ایران، مانند پيش از . حقوق اس(می، بازگشت به شرائط پيش از انق(ب مشروطه است. منافع سرمایه و بخش دیگر حقوق اس(می است

ت اس انق(ب مشروطه، امتياز رستۀ روحانيان شده و اگر دقت کنيم، می بينيم که سيستم امتيازات رسته ای جامعۀ ایران را فرا گرفته است؛ روشن
حقوق اس(می . که سيستم امتيازات رسته ای روبنای سياسی پيشا سرمایه داری کھنه ای است که با روابط توليدی سرمایه داری ناسازگار است

 یا بـه سـختی ،طبقۀ کارگر نمی تواند.  حتی فرھنگ سرمایه داری در کشور سرکوب می شود.  بر سرنوشت زنان کشور و روابط خانواده حاکم است
این طبقه نه تنھا فاقـد .  می تواند، حتی آن حقوقی را که در یک جامعۀ متعارف سرمایه داری با مبارزه اش به دست می آورد، در ایران به دست آورد

. سازمان سياسی خود یعنی حزب پرولتری است، بلکه در سازمانھای توده ای خود نيز متشکل نيست و شدیداً تحت تأثير فرھنـگ اسـ(می اسـت
بنابرایـن .  حتی بورژوازی ليبرال در مقابل روحانيان در قدرت و بورژوازی انحصاری بوروکرات و نظامی حاکم و زمينداران بزرگ، زبون و غير متشکل است

ی ، موقتی تضاد بين شالودۀ اقتصادی و روبناھای سياسی، حقوقی و فرھنگی ایران، و انکشاف مبارزۀ طبقاتی در این کشور را در نظر داشته باشيم
وکراتيـک بـه دم بينيم، انق(بی که برای از ميان برداشتن بزرگ ترین مانع تکامل اجتماعی و مبارزۀ طبقاتی در ایران، در دستور روز قرار دارد، انق(بـی

این انق(ب ھرچند باعث تغييرات سياسی بسيار عظيـم و تحـوUت اقتـصادی و اجتمـاعی مھـم مـی شـود، امـا انق(بـی .  رھبری طبقۀ کارگر است
این تغييرات بزرگ ِ سياسی و اقتصادی، در طرح برنامۀ کمونيست ھای ایران آمده اند و اگر کسی مایل باشد مـی توانـد بـه (سوسياليستی نيست 

انق(ب سياسی در دستور ِ مبارزۀ طبقاتی کنونی ایران، برای تحول سوسياليستی یا تداوم انق(ب، ضرورتاً ). سایت آذرخش رجوع و آن را مطالعه کند
وقتی ما از انق(ب سياسی در ایران حرف می زنيم  به این معنی نيـست .  باید از خود فراتر رود و مسائل انق(ب سوسياليستی را پيشارویش بگذارد

طـرح «  مضامين اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی انق(ب ِ در دسـتورِ  روز ایـران، در .  که این انق(ب، ھيچ مضمون اجتماعی، اقتصادی یا فرھنگی ندارد
این مضامين در صورت عملی شدن، تغييرات مھمی در جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی و به ویژه در . تشریح شده اند» برنامۀ کمونيست ھای ایران

اعم از (مث(َ ملی کردن زمين . اما این اقدامات سوسياليستی نيستند یا مستقيماَ سوسياليستی نيستند. زمينۀ تکامل مبارزۀ طبقاتی ایجاد می کنند
. ما سوسياليستی نيست یا مستقيماَ و به خودی خود سوسياليستی نيستااین اقدامی مھم و انق(بی است : را در نظر بگيریم) روستائی و شھری

بيمۀ  اریھمين امر در مورد ملی کردن کارخانه ھای بزرگ، معادن، بانک ھا، تجارت خارجی، برقراری بازرسی کارگری در کارخانه ھا و محيط کار، برقر
نيروھائی در جنبش چپ ایران وجود دارند که تغييرات اقتـصادی و اجتمـاعی ای کـه بـرای انقـ(ب آینـدۀ ایـران .  بيکاری ھمگانی و غيره صادق است

ما ترجيح . بسيار کمتر رادیکال اند، اما می گویند آنھا سوسياليستی اند»  طرح برنامۀ کمونيستھا ی ایران« پيشنھاد می کنند از تغييرات ِ پيشنھادی ِ 
ما از ایـن رو انقـ(بِ  در دسـتور امـروز را سياسـی نـام مـی بـریم چـون از دیـدگاه  !  می دھيم ھر چيز را به اسم خودش معرفی کنيم و نام ببریم 

کمونيستی ِ  طبقۀ کارگر، این انق(ب ھنوز انق(ب اجتماعی نيست و باید تا برقراری سوسياليـسم و کمونيـسم از طریـق یـک رشـته انقـ(ب ھـای 
 . این مفھوم تداوم انق(ب به معنی مارکسی آن است و نه انق(ب مداوم تروتسکی. سياسی، اقتصادی و فرھنگی دیگر ادامه داشته باشد

 ادامه دارد
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 زمستان داغ و طوالني

با اوج گيری مبارزات .  مبارزات مردم به مرحله ی تعيين کننده ای خواھد رسيد 1388از مجموع گزارشات ھفته یِ اخير اینگونه بر می آید که زمستان 
با جوانان و دانشجویان در ھفته ھای پس از تظاھرات روز قدس و روحيه مبارزاتی در سطح شھر تھران و گسترش آن به شھرھای بزرگ دیگر، ھمراه 
د گسترش و کثرت مبارزات کارگری در سراسر کشور و بویژه در صنایع کليدی، می توان زمستانی داغ و طوUنی ای برای ھيئت حاکمه پيش بينی کـر
.  که در آن مبارزات مردمی به انق(بی سراسری با خواسته ھای مشخص سياسی و سرنگونی حکومـت جمھـوری اسـ(می تبـدیل خواھـد گـشت

 وظيفه کمونيست ھای انق(بی در چنين زمانی آماده سازی ھسته ھای انق(بی برای شرکت ھر چه فعالتر، بصورت نيمه علنی و ھدایت آکسيون ھا
 .به سمت شعارھای اصلی انق(ب است

 نشانه هايي از پيوستن كارگران به صفوف مبارزات مردمي
دیریت ا مدیروز بيانيه ای از طرف کارگران ایران خودرو منتشر گشت که محتوایِ آن نشانگر عزمی راسخ در رویارویی کارگران این واحد بزرگ صنعتی ب

در این بيانيه، خبرھایی حاکی از رو در رو قرار گرفتن نمایندگان غير رسمی کارگران سالن ھای توليـد بـا مـدیریت جدیـد، پـس از .   سرمایه داران بود
در این مذاکراتِ غير رسمی، نمایندگان کارگران بخش توليد به طرح شکایات و خواسته ھـای پرداختـه و مـدیریت را .  مراسم نماز عيد فطر داده شد
منابع کارگری از این واحد .  در مقابل نيز مدیریت کارخانه به ایشان قول رسيدگی فوری به این مطالبات را داده است.  تھدید توقف  خط توليد کرده اند

ی کارگران بعدصنعتی گزارش می دھند که اگر رسيدگی به این مطالبات فوراً آغاز نگشته و نتایج آن در چند روز آینده به اط(ع کارگران نرسد، اقدامات 
ھمچنين گزارشات رسيده از منابع .اما این منابع از توضيح درباره یِ شکل و شيوه ی اعتراضی مورد نظرشان خودداری کردند.  بسيار جدی خواھد بود

این خبرھـا شـامل .  صنعت نفت حاکيست که شواھدی دال بر آغاز کم کاری ھای اعتراضی در بخش ھای مختلف صنعت نفت مشھود گشته است
ایست کامل خطوط توليد قير، کم کاری در توزیع بنزین و عدم رسيدگی مکانيک ھای خـدمات تأسيـساتی بـه دسـتگاه ھـای پاUیـشگاھی در چنـد 

این در .  دو روز پيش نيز خبر از اعتصاب مجدّد کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه در رسانه ھا سر تيتر خبرھای کارگری بود. پاUیشگاه کشور  می شود
 .حاليست که در دو ھفته یِ گذشته، چندین واحد صنعتی بزرگ در شھر اراک و قزوین، کردستان و دیگر شھرھای ایران مخابره شده است

 تظاهرات مردمي همزمان با تجمعات دانشجويي
ميدان انقـ(ب از ,به دنبال بيرون آمدن دانشجویان دانشگاه تھران به خيابان ھا و تجمع حمایتی مردم و پيوستن به دانشجویان در عصر روزسه شنبه 

تعداد بسيار زیادي از نيروھای امنيتی ونيروھای انتظامی در اين ميدان و اطراف آن . سوی نيروھای امنيتی وانتظامی نظام به محاصره ی کامل در آمد
آزادی وجمـالزاده را ,انق(ب ,خيابان ھای کارگر شمالی وجنوبی ,مستقر شده واجازه ی ھرگونه توقف به عابرین ورانندگان را در اطراف ميدان انق(ب 

فضای امنيتی شدیدی براطراف ميدان انق(ب سایه افکنده و دھھا موتورسوار وخودروی گارد ویژه ونيروی انتظامی در اطراف ميـدان انقـ(ب  .نميدادند
. شده بود ردهرفت و آمد كرده و به شدت مردم را كنترل ميكردنداما غول از چراغ بيرون آمده بود و تظاھرات ھا تا ميدان وليعصر و خيابان کریمخان گست

زير  1730در ساعت .  دسته ھایی پراکنده از مردم که بطور ھمزمان به سمت ميدان ھفت تير راھپيمایی می کردند با نيروھای سرکوبگر مواجه شدند
نيروھاي امنيتي شروع به ضرب و شتم مردم كـه قـصد داشـتند بـه ,پل كريم خان به سمت ھفت تير بين نيروھاي امنيتي و مردم درگيري آغاز شد 

فوج ماموران و لباس شخصي ھا از ھر طرف به سمت پل كريمخان در حركت بوده و , صورت سازمان يافته به سمت ھفت تير حركت كنند حمله كردند
يادآوري مي شود نظام از صبح خيابان وليعصر تا ميدان رضاييھا را . لباس شخصيھا با چوب و چماق سوار بر موتور سيكلت به ھمان سمت حركت كردند

مامورين انتظامي اطراف ميدان ھفـت تـير مـستقر  14از ساعت حدود .  ھر دو متر به دومتر نيروھاي سركوبگر كاشته و جو را بسيار امنيتي كرده بود
, دقيقه مامورين ضد شورش و موتور سوارھاي ضد شورش و ھجوم مامورين امنيتي توجه ھمه را جلـب کـرد  15.50به ناگاه از ساعت حدود ,  شدند

براي ايجاد رعب و وحشت خودروھـاي ون در گوشـه وكنـار ميـدان .  تجمع بيش از دو نفر ممنوع بوده و نيروھاي سركوبگر اجازه اين تجمع را نميدادند
دقيقه موتور سوارھا با مانور در خيابان عرض اندام  15ھر . مستقر كرده بودند تا در صورت دستگيري افراد را به آنھا منتقل و از آنجا به بازداشتگاه ببرند

به دنبال تجمع مردم درخيابان قائم مقام ماموران سركوبگر انتظامي به مردم حمله كرده و جواني را مورد ضرب و شـتم , بنا بر خبر دريافتي.مي کردند
بنا بر اين , اين مزدوران با زدن گاز اشك آور در ميدان و ضرب و شتم يك زن ت(ش در متوقف كردن و ممانعت از شكل گيري تجمع را داشتند  ,قرار دادند 

مردم معترض سپس به سمت ضلع . . مردم خشمگين شده و به اعتراض پرداختند,خبر به دنبال ضرب و شتم يكي از زنان تجمع كننده توسط ماموران 
 .غربي خيابان كريمخان حركت كردند

 دستگيرى دو دبير در كرج به اتهام قصد راه اندازى اعتصاب

در خيابان قلم در » شھداى سايپا«مھرماه، مأموران نيروى انتظامى ضمن حمله به ھنرستان 7  صبح سه شنبه 11بنا بر گزارشھاى دریافتی ، ساعت 
این افراد متھم به راه اندازی اعتصاب از سوی دبيران حق التدریسی می . كرج، دو دبير اين ھنرستان را دستگير و به نقطه نامعلومى منتقل كردند

فعال صنفی معلمان به صورت ب(تکليف در بازداشت ھستند ، جمھوری اس(می برخورد با فعالين صنفی  10ھم اکنون در زندانھای ایران حدود .باشند
  . معلمان را در سالھای اخير افزایش داده است

 دستگيري دبير كل و اعضاي كانون صنفي معلمان در روز جهاني معلمان
در پی یورش ماموران امنيتی به جلسه معلمان در منزل علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان ایران، کليه  88مھرماه  14امروز سه شنبه 

اعضای کانون صنفی معلمان به مناسبت روز جھانی معلمان در منرل دبير . حاضران در جلسه که از اعضای کانون صنفی معلمان بودند بازداشت شدند
ماموران امنيتی منزل علی اکبر باغانی را بدون ارائه حکم . کل کانون گردھم آمده بودند که با ورود ناگھانی ماموران امنيتی جلسه آنھا ناتمام ماند

این اقدام ماموران امنيتی با رفتار نامناسبی با اعضای کانون . قانونی مورد بازرسی و تفتيش قرار داده و بسياری از مدارک و لوازم موجود را ضبط کردند
محل بازداشت معلمان دستگير شده روشن نيست و ماموران  .و خانواده آقای باغانی ھمراه بوده و موجبات ناراحتی خانواده را فراھم کرده است

 .امنيتی توضيحی در خصوص دUیل دستگيری آنھا و محل نگھداری شان ارائه نکرده اند
مختومه شدن تمامي پرونده ھای قضائی عليه اعضای  کانون صنفی معلمان ایران روز گذشته در بيانيه ای به مناسبت روز جھانی معلمان خواستار

ر، خود، رفع محدوديت از فعاليت كانون ھا ي صنفي معلمان سراسر كشور و آزادي بي قيد و شرط ھمكاران فرھنگي دربند اش از جمله فرزاد كمانگ
عبدهللا مومني،مسعودکردپور،سيد ھاشم خاکسار،ساسان بابایی، رسول بداقي،جعفرابراھيمي، محمد داوری،شبنم مددزاده،سجاد 

 .خاکساری،عليرضا چاکری ،محمدرضاچاکری،جھانبخش،محمدصالح اس(م زھی،مھدی اس(م زھی و عليم جنگی زھی شده بود

 اعتصاب كارگران كارخانه كشت و صنعت هفت تپه
به گزارش .مھر ماه، صدھا تن از کارگران کارخانه کشت و صنعت ھفت تپه دست به اعتصاب زدند 11از ساعات ابتدایی صبح روز جاری شنبه مورخ 

واحد کارگری مجموعه فعاUن حقوق بشر در ایران، کارگران معترض که خواستار پرداخت شدن حقوق معوقه دو ماھه خود و منظم شدن دستمزد 
 .دریافتی بودند با تجمع در مقابل درب دفتر مدیرت این شرکت توليدی خواستار پاسخ گویی مدیران کارخانه شدند

اینکه بر این کارگران در ادامه و با گذشت ساعاتی از اعتراض، نه تنھا جوابی از سوی مدیران این شرکت دریافت نکردند بلکه با تھدید حراست مبنی 
 .روبه رو شدند" ھر چه زود تر به تجمع خود پایان دھيد در غير این صورت مجبور به برخورد با شما خواھيم بود"

 .Uزم به ذکر است در سال جاری این دومين بار است که کارگران این کارخانه دست به اعتصاب ميزنند

 اخبار كوتاه
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 شركت واحد از عملكرد مديران خود ناراضي هستند  10كارگران منطقه 
 .شركت واحد اتوبوسراني تھران از تغيير غيرقانوني و غير منطقي ساعات كار و اضافه كاري خود نارضايتي ھستند 10كارگر منطقه  527

برداي در شركت واحد وظيفه دارد تا بر اساس ترافيك مسافر  درحالي كه معاونت بھره: رضاشھابي از اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد گفت
شركت واحد بدون توجيه قانوني  10ژه رانندگان نظارت كند، در منطقه  اتوبوسھاي حمل مسافر را ميان خطوط مختلف توزيع و بر فعاليت كاركنان به وي

توبوس ھاي بي اساسي چون فروش گازوييل و توقف ا شودو حتي در برخي رانندگان با اتھام ساعات كار رانندگانتغيير كرده، محل كار آنھا را جابجا مي
اي را تعيين كرده است كه  مديرعامل شركت واحد براي كمك به تمامي رانندگان بودجه: وي گفت.گيرند در خارج از توقفگاه مورد بازخواست قرارمي

گيرد كه اين پاداش براي رانندگاني كه در ايام  ساعت اضافه كاري پاداش تعلق مي 30براساس به تمامي رانندگان بابت نگھدراي ماشين در قالب 
به گفته اين فعال كارگي در حالي كه اين بودجه بايد  .ساعت قابل افزايش است 60اند تا سقف  اند و يا دچار تصادف نشده تعطيل در سركا حاضر شده

: وي افزود.شود شركت واحد اين بودجه بر مبني نامشخص و غير عادUنه ميان رانندگان توزيع مي 10بطور عادUنه ميان رانندگان توزيع شود در منطقه 
كاركنان اين منطقه از : شھابي گفت.راننده و كارگر اين شاغل در منطقه نسبت به وضع موجود به شدت ناراضي شوند 527اين مسئله باعث شده تا 

  .مديريت شركت واحد انتظار دارند كه به منظور اجراي عدالت با مديران خاطي نيز مانند كارگران متخلف برخورد شود

 توقف توليد خودرو تندر و بيكاري جمعي از كارگران ايران خودرو
در شـرکت ایرانخـودرو اواره و سـرگردان  ٩٠خودمان در ایرانخودرو متوقف شد وکارگران خطـوط توليـدی ال  ٩٠سرانجام توليد خودرو تندر یا ھمان ال

را اع(م و دستور انتقال نيروھای این شرکت را به سالنھای دیگر اع(م کرد  ٩٠توقف کامل ال مھرماه ۶مدیریت شرکت ایران خودرو از سه شنبه.شدند
با تمام ظرفيت توليد می شود سرانجام تصميم گرفت  ٩٠را باور کند و ھميشه اع(م می کرد ال ٩٠مدیریت ایرانخودرو که نمی خواست توقف ال .ند

به اميد روزی که سرانجام توليد  ٩٠راتائيد کرده وعده ای از کارگران این خطوط را که چند سال است ھر روز در خط توليد ال ٩٠که شکست پروزه ال 
به قسمتھای دیگر شرکت مثل خط آردی و سـمند وغـيره منتقـل کنندوعـده ای دیگـر   و در سرکار خود حاضر می شدند سامان خواھد گرفت ٩٠ال

 .آواره وسرگردان از سالنی به سالن دیگر پاس داده می شوند ھنوز

 نيمي از واحدهاي توليدي ايران در معرض تعطيلي
درصد  30بھروز صادقی، رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اع(م کرده که نيمی از واحدھای صنعتی کشور راکد بوده و تنھا 

اسـتان  27به گزارش خبرگزاری مھر، آقای صادقی گفته است که اتاق بازرگانی، وضعيت واحدھای صـنعتی در .واحدھا در حال توليد واقعی ھستند
 ".درصد واحدھا در حال توليد واقعی ھستند 30در ھر استان فقط "کشور را بررسی کرده و در این بررسی مشخص شده که 

محمد نھاوندیان رئيس اتاق بازرگانی در این .  درصد واحدھای توليدی در حال تعطيلی ھستند 50آقای نھاوندیان گفت که بنابر تحقيق اتاق بازرگانی 
از گفته ھای نھاونـدیان پيداسـت کـه بيـن ".رکود در اقتصاد ایران جدی است و باید ت(ش کنيم که در اقتصاد رونق ایجاد شود"نشست تاکيد کرد که 

سرمایه داران که خواھان تقویت تقاضا و اقدامات تسھيلی برای باU بردن قدرت خرید مردم ھستند و دولت که به علـت کـسر بودجـه کھکـشانی و 
یعنی دستمزدھای بـاز ھـم (و باU بردن نرخ بھره وری )  یعنی ریاضت بيشتر مردم(سرسام آور بودن نرخ تورم، ھمچنان خواھان تغيير الگوی مصرفی 

درصد است  U70زم به یادآوری است که سھم دولت در اقتصاد ایران بيشتر از .است، اخت(فات عميقی حاکم است) کمتر در مقابل کار بيشتر کارگران
در  .و با وجود برنامه ھایی که برای کاھش سھم دولت در اقتصاد ایران اجراشده اما ھنوز سھم دولت و نھادھای وابسته به دولت ھمچنان باUسـت

در آخرین معامله بازار بورس . ماھھای اخير عمده سھام شرکت ھایی که در بورس تھران عرضه شده در اختيار نھادھای شبه دولتی قرار گرفته است
اه سپ تھران که بزرگترین معامله تاریخ این بازار بود، نيمی از سھام ھشت ميليارد دUری مخابرات در غياب رقيب خصوصی به شرکت ھای وابسته به

 .پاسداران واگذار شد

 روحيه مبارزه طلبي در ميان دانش آموزان دبيرستاني
تھران تحصيل ميکنه منظور از پيامش این بود که از اول مھر تا بحال شعار نویسی در  ١٧در یکی از دبيرستانھای منطقه : به گفته یکی از دانش آموزان 

شما نمی دانيد که در دستشویی … دبيرستان مد شده طوری که امروز مربی تربيتی در صبحگاه بچه ھا را تھدید ميکرد با خالی بندیھای دروغی که
 .این روز ھا نقل مجلس است) مرگ بر دیکتاتور! (دربھا ووو روزانه مستخدم چند قوطی رنگ باید مصرف کند  –

 پخش اطالعيه هاو جزوه هادرسطح شهرتهران در مخالفت با حكومت
در اين اع(ميه ھا از مردم دعوت شده تا .طي روزھاي گذشته اع(ميه ھا وجزوه ھاي زيادي در سطح شھر تھران در مخالفت با حکومت پخش گرديد

در اع(ميه ھاي که با عنوان .مخالفت ھاي خود را عمومي و علني کنند, ضمن حفظ ھماھنگي و وحدت و انزجار از رفتار سياسيون حاکم برکشور
ميرداماد وتھران پارس پخش شده است از مردم تھران , قلھک , در ايستگاه ھاي مختلف مترو تھران به ويژه ايستگاه صادقيه " بيداري ملت ايران"

  آماده باشند.... مراسم و ,خواسته شده تا براي حضور در برنامه ھاي اعتراضي ھماھنگ نظير ورزشگاه ھا

 شمال به صفوف دانشجويان معترض-پيوستن دانشجويان دانشگاه تهران
در مقابل درب ايـن دانـشگاه ,شمال واقع در ميدان تجريش   –نفر ازدانشجويان دانشگاه تھران  50حدود ,  13بنا بر خبر دريافتي روز دوشنبه ساعت 

اين اعتراض نشان داد كه شعار اعتراضي و گسترش يابنده مرگ بر ديكتاتور به فريادي خاموشي ناپذير در سراسـر , فرياد مرگ بر ديكتاتور سر دادند
 .دانشگاه ھاي تھران بدل گرديده است

 اعتراضات دانشجويي در دانشگاه قزوين 
ھای  در حالی که چند روزی از بازگشایی دانشگاه. سبز شد ... ھای تھران، شریف، علم و صنعت و المللی قزوین نيز پس از دانشگاه دانشگاه بين

دن کشور می گذرد و نيروھای امنيتی از چندین ماه پيش تمام ت(ش خویش را برای جلوگيری از اعتراضات دانشجویان معترض کرده اند، با فرارسي
و  زمان حذف و اضافه و حضور دانشجویان در دانشگاه ھا، دانشجویان به شيوه ھای گوناگون و در ھر فرصت ممکنی اعتراض خویش را به وضع موجود

 .اتفاقات چند ماه اخير نشان می دھند

 جمهوري اسالمي هشت نوجوان را زير تيغ اعدام نهاده است

بھمن سليميان در  ،رحيم احمدي كمال آبادي و امير امراللھي در شيراز  ،محمد جاھدي ،محمد رضا حدادي  ،بھنود شجاعي و صفر انگوتي در تھران
 .اصفھان و عباس حسيني در مشھد قرار است بزودي اعدام شوند

اين بار که پایه ھای اين حكومت جنایت و اعدام زیر . جمھوري اس(مي ھمواره از حربه اعدام براي ارعاب جامعه و مردم معترض استفاده كرده است
در اين خيال خام است كه با اعدام ھشت جوان در چند روز آتي از مردم و جوانان  ،امواج خروشان اعتراضات خياباني ميليونھا جوان به لرزه درآمده

حربه جنايت و . به پا خاسته اند براي اينكه نقطه پاياني بر ھمين جنايات بگذارند ،غافل از اينكه مردم و جوانان در ايران. معترض زھر چشم بگيرد
 .ديگر كارساز نيست ،در مقابل مردمي كه جانشان به لب رسيده و خواھان سرنگوني حكومت جانيان ھستند ،شكنجه و تجاوز و اعدام

 اخبار كوتاه
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 تحصن اعتراضي دانشجويان دانشگاه آزاد پونك

به گفته ,مھر تحصن اعتراضي برپاكردند13بنا بر خبر دريافتي دانشجويان دانشگاه آزاد پونك در اعتراض به افزايش شھريه در داخل دانشگاه روزدوشنبه 
ھميـن امـر موجـب درگـيري ,  دانشجويان حراست دانشگاه دانشجويان را تحت كنترل داشته و موبايل ھاي دوربين دار را از دانـشجويان مـي گرفتنـد

 .دانشجويان با نيروھاي حراست دانشگاه گرديد

 ورود مخفيانه وزير ارشاد به دانشگاه كاشان، به خاطر هراس از دانشجويان

د واربنابه گزارشھاى دريافتى حسينى وزير فرھنگ و ارشادكابينه دولت كودتا در وحشت از تظاھرات ضدحكومتى دانشجويان دانشگاه كاشان مخفيانه 
ورود مخفيانه به دانشگاه و ترك سريع آن، بھدنبال اعتراضات  .وي پس از افتتاح سريع طرحى، شتابزده دانشگاه را ترك كرد. اين دانشگاه شد

 .ضدحكومتى دانشجويان دانشگاھھاى تھران و صنعتى شريف است كه با شعار مرگ بر ديكتاتور از كامران دانشجو وUريجاني استقبال كردند

  رييس سازمان اطالعات سپاه, متهم به تجاوز جنسي در كهريزك

ھای طوUنی در فرماندھی كل سپاه، نيروھای مسلح و در نھايت دفتر فرماندھی كل قوا، معاونت اط(عات سپاه پاسداران انق(ب  بعد از طی پروسه
با ارتقای معاونت اط(عات سپاه، حسين طائب فرمانده سابق نيروی . يابد ارتقا مي) موازی با وزارت اط(عان: پ ا (اس(می به سازمان اط(عات 

طائب در مقطعی معاون وزارت اط(عات بود كه . مقاومت بسيج به عنوان رييس سازمان اط(عات سپاه پاسداران انق(ب اس(مي، منصوب خواھد شد
ھايی بود كه در ابتدای دولت نھم و دھم به عنوان نامزد تصدی  حسين طائب از جمله چھره. در نھايت توسط علی ف(حيان از وزارت اط(عات خارج شد

 .پيش از طائب، غ(محسين رمضانی معاونت اط(عات سپاه را بر عھده داشت. وزارت اط(عات مطرح بود

  حضور ايرانيان معترض در تظاهرات عظيم رم

د؛ در این ھای دولت برلوسکونی و دفاع از آزادی مطبوعات و بيان بو ھا ھزار ایتاليایی در مخالفت با سياست پایتخت ایتالياروز شنبه شاھد تظاھرات ده
و مردم  نگاران دربند ایرانی حضور داشتند که توجه فراوان مطبوعات راھپيمایی گروھی از ایرانيان ساکن ایتاليا ھم با در دست داشتن تصویر روزنامه

 .ایتاليا را به خود جلب کرد

 فرمانده سپاه قدس گيالن حاكم مطلق العنان منطقه

 درجریان حوادث پس ازانتخابات درگي(ن مسئوليت سرکوب معترضان ومخالفان دولت فعلی بعھده سرھنگ نظرعلی عليزاده فرمانده بسيج سپاه قدس
 نامبرده که سابقه حضور درخط مقدم جبھه نيز ندارد بواسطه اینکه برادرشھيد بوده و یکی دیگر از برادرانش درتھران و نمایندگی ولی فقيه. گي(ن بود

درستادمشترک نيروھای مسلح پست باUیی داشته و خوش خدمتی ھای فراوانی به رھبر نموده است بعنوان جانشين فرمانـده کـل سـپاه گيـ(ن 
پس از شروع دوران رئيس جمھوری احمدی نژاد در دوره نھم سرھنگ علـيزاده ھمـواره .  انتخاب شد و مسئوليت بسيج گي(ن نيز به وی واگذارگردید

دریافت مجوزھای گوناگون اقتصادی و صنعتی توسط وی و برادرانش و ھمچنين دریافت وام ھای . بعنوان یکی از گزینه ھای استانداری گي(ن مطرح بود
ورود بدون آزمون به دانشگاه آزاد . ميلياردی کم سود با استفاده از نفوذشان در دستگاه حاکمه فقط نکته ناچيزی از رانت خواری ھای نامبرده می باشد

رشت و دریافت مدرک ليسانس مدیریت بدون حضور حتی یکساعت در سر ک(س و متعاقب آن دریافت فوق ليسانس از ھماندانشگاه ازعجایب ایشان 
 سرھنگ عليزاده با دریافت وامھای ک(ن ميلياردی برای خانواده و بستگان نزدیکش اکنون به یکی از ثروتمنـدترین افـراد گيـ(ن تبـدیل شـده و. است

 . مشغول نماینده سازی برای مجلس آینده است

 اخراج دانشجويان ساكن كوي دانشگاه تهران ادامه دارد

تعدادی از دانشجویان ساکن  .شدگان کوی در دست نيست ھنوز آمار دقيقی از اخراج. اخراج دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تھران ھمچنان ادامه دارد
تعداد دقيـق ایـن .  اند کوی پسران و دختران دانشگاه تھران طی ھفته گذشته حکم اخراج از کوی دانشگاه را از سوی مسوولين خوابگاه دریافت کرده

و ت(ش   دانشجویان ھنوز مشخص نيست اما آنچه محرز و مشخص است حضور این دانشجویان در تجمعات اعتراضی ھفته اخير در دانشگاه و خوابگاه
 .نظمی و اغتشاش در خوابگاه، به عنوان دليل این اخراج ذکر شده است در جھت سازماندھی بی

 اعتراضات در دانشگاه شيراز ادامه دارد

دانشگاه شيراز این روز ھـا .نفر از دانشجویان دانشگاه شيراز دیروز در این دانشگاه تحصن کرده و شعارھایی عليه دولت کودتا سر دادند 500بيش از 
ی انـضباطی  ھـا بـه کميتـه  بسيار متشنج است و با دانشجویانی که با مچبند سبز وارد دانشگاه می شوند به شدت برخورد می شود و برخی از آن

پرونده  20رئيس دانشگاه شيراز نيز درباره پرونده دانشجویان متخلف در حوادث پس از انتخابات در این دانشگاه گفته بود که حداقل .اند فراخوانده شده
حدود : "به گزارش موج سبز آزادی، محمد ھادی صادقی به خبرگزاری مھر گفت .در این زمينه در کميته انضباطی دانشگاه شيراز در حال بررسی است

ھای دانشگاه شده اند که Uزم است ھر چـه زودتـر بـا آنھـا   نفر دانشجوی دانشگاه شيراز باعث ایجاد اخ(ل و بی نظمی ھایی در خوابگاه 15یا  10
رئيس دانشگاه ". پرونده در کميته انضباطی دانشگاه شيراز به خاطر اتفاقات پس از انتخابات در حال بررسی است 30تا  20در حال حاضر . برخورد شود

صادقی ھمچنين ادعا کرده بود برخی که قصد اخ(ل ."ھا ناشی از منابعی خارج از محيط دانشگاه است بيشتر این"شيراز سپس در ادامه ادعا کرد که 
 .کنند گویند و ایجاد اخ(ل می اکبر می ھا در حد چند دقيقه هللا در دانشگاه را دارند شب

 فشار بردانشجويان دانشگاه تربيت مدرس

طی ھفته ی گذشته اعتراض ھای دانشجویی در بيشتر .با آغاز سال تحصيلی جدید فشار بردانشجویان دانشگاه ھای مختلف در حال افزایش است
این مساله موجب تشدید فشار بردانـشجویان ایـن دانـشگاه ھـا .دانشگاه ھای کشور به ویژه دانشگاه تھران ودانشگاه صنعتی شریف صورت گرفت

از دانشگاه تربيت مدرس خبر می رسد مسئوUن دانشگاه به دانشجویان ھشدار داده اند که در صورت شکل گرفتن .وسایر دانشگاه ھا گردیده است
مديريت دانشگاه تربيت مدرس به حراست این دانـشگاه .حرکت ھای اعتراضی در این دانشگاه به طور حتم با دانشجویان متخلف برخورد خواھد شد

برخی گـزارش ھـا . این دانشگاه را از انجام ھر گونه حرکت اعتراضی دور نگه بدارند, دستور داده است تا با نظارت بيشتر بر فعاليت ھای دانشجویان
حاکی از آن است که از سوی حراست وریاست دانشگاه تربيت مدرس توصيه نامه ھایی تھيه شده وبه صورت شب نامه در اتاق ھـای دانـشجویان 
ریخته شده است که اگر دانشجویان این دانشگاه عليه دولت دست به حرکت اعتراضی بزنند از دانشگاه اخراج ویا با برخوردھـای سـخت کميتـه ی 

  .انضباطی روبرو خواھند شد

 راهپيمايي كودكان جنوب تهران در حمايت از حقوق خود

من حـق دارم خـوب "  شھرری با حمل پ(کارد ھا سر دادن شعارھایی با مضمون  2و  1حدود یکھزار کودک از مھد کودک ھا و مدارس ابتدائی ناحيه  
حق کودک مھر ورزی  "،  "ھيچ واژه ای در لغت نامه کودک به نام غصه وجود ندارد " ، " کودکان توانمند ، جامعه پویا ، زندگی با نشاط "، " زندگی کنم 

ج(ل خوشـخوان مـسئول ھمـاھنگی سـتاد  .این روز را گرامی داشته و از مسئوUن و شھروندان خواستار احقاق حقوق خود شدند...  و" به اوست 
ایجاد شـھری ایمـن و :  با اشاره به اینکه این اقدام در راستای پيوستن این منطقه به جامعه ایمن صورت گرفته است افزود 20مدیریت بحران منطقه 

طی دو روز : وی در تشریح دیگر برنامه ھای روز جھانی کودکان گفت  . زندگی با نشاط برای کودکان از جمله اھداف کميته راھبری جامعه ایمن است
در مجموعه فرھنگی ...  آینده نيز جنگ شادی و ایستگاھھای ھنری و فرھنگی با اجرای برنامه ھای ھمچون نمایش ، مسابقه نقاشی ، موسيقی و

 .ولی عصر برپا می شود
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 استاد اين دانشگاه 3اعتراض دانشجويان عالمه به اخراج

در پی بازنشسته کردن دکتر سيدعلی آزمایش، دكتر حسين شريفي طراز كوھي و دكتر محمدرضا ضيایی بيگدلی سه استاد مطرح و نام آشناي 
 پخشحقوق که در دانشگاه ع(مه طباطبایی تدریس می کردند، دانشجویان حقوق این دانشگاه بيانيه ای را در ميان در ميان اساتيد این دانشکده 

 .کردند
 :به گزارش موج سبز آزادی متن این بيانيه به این شرح است

 ؟. . . به گناه تفکر 
این نوشته ھا از بطن جامعه ی خفقان زده و پراختناقيست که من و شما و ھزاران دردآشنای دیگرکه در ... استاد عزیزم که این نامه را اکنون ميخوانی

از طرف دومليون دانشجوی علوم انسانيست و البته بيشتر که اکنون به زعم صنم ھای جاندار . آن به اميد روزنه ای برای ھوای تازه است برمی آید
 ...فکر را نمی توان دربند کرد:حاکم باید ھمراه با دروسشان نابود شوند اما ما فریاد می زنيم 

 ب وجوانانی که کودتایی خونين را درپوست و گوشت خود چشيدند و شھيدانی ھم چون کيانوش آسا و ده ھا تن دیگر برای آزادی ایران تقدیم این آ
 نينخاک نمودند و حال که با چھرگان غم آلود و برآشفته ازخفقان و تجاوز و کشتار به این مکان مقدس می آیند شاید مرھمی باشد بر دل ھای خو

 ...ما
و  اما گویی زخم ھا را پایانی نيست بعد از اخراج ناجوان مردانه و بی شرمانه دکتر مھریار داشاب به جرم بی جرمی، اکنون نوبت پيش کسوتان

چه کسی باور می کرد دکتر آزمایش، دکتر ضيایی بيگدلی و دکتر شریفی طراز کوھی به صرف تفکر و تعقل پوینده . نامداران حقوق ایران رسيده
دکتر محمد محمدی گي(نی مقدمه ی این حرکات ضد علمی زنجيره ای ) اخراج(=گویی بازنشستگی اجباری. خویش قربانی این گرداب سياه شوند

 .بود
چه شده که !آیا از وضع موجود راضی ھستيد که سکوت کرده اید؟.شما وقلب ميليون ھا ایرانی آزدای خواه.شما و وجدان شما. اکنون نوبت شماست

 طاطاخراج ھا و استعفای ناشی از اعتراض قلب شما را به درد نياورده است ؟آیا اخراج و طرد یک متفکر کشتن وی نيست؟ انزوای یک دانشمند انح
ا بشر نيست؟ آیا شریعت مقدس تفکر را موجب طرد و اخراج می داند؟عقل و وجدان و انصاف و دیگر مفاھيم پاک بشری چطور؟ استاد ارجمندم اینھ

 .خبر از چه می دھد؟سکوتمان فریاد بی صداست اما ندایمان را سر دھيم
 در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند ز دشت پر م(ل ما پرنده پر نمی زند

 دانشجويان غيور دانشگاه شريف با شعار مرگ بر ديكتاتوربه استقبال الريجاني رفتند

دانشجويان شعار دادند , Uريجاني وارد سالن دانشگاه شريف شد دانشجويان شروع به ھو كردن وي كردند  1400ساعت : تھران دانشگاه شريف 
آنھا يك صدا .دربيرون محوطه دانشجويان غيور درحال شعاردادن ھستند  . دانشجو ميميرد ذلت نمي پذيرد و بعد ھمه دانشجويان سالن را ترك كردند

تعداد دانشجويان كه .نفر بود  U50زم به ذكر است كه تعداد بسيجي ھا درداخل سالن .دولت كودتا استعفا استعفا  -مرگ بر ديكتاتور   : فرياد ميزنند
 . دربيرون محوطه در حال شعار دادن ھستند در حال افزايش است

 درگيري دانشجويان با بسيجيان مسجد كوي

  .تعدادی از دانشجویان کوی با دو تن از بسيجيان مستقر در مسجد کوی درگير شدند) مھر 11(شنبه شب گذشته  21:30حدود ساعت 
جد مس ماجرا از این قرار بود که چند تن از دانشجویان ساکن کوی برای امانت گرفتن وسايل ورزشی که در اختيار مسجد کوی قرار داده شده اند به

  .ولی دو تن از بسيجيان که مسئول تحویل وسایل بوده اند با مشاھده ظاھر دانشجويان از دادن وسایل خودداری می کنند .مراجعه می کنند
در جريان درگيری که به زد و خورد جدی بين دو طرف منجر شد  .این موضوع سبب عصبانيت دانشجويان شده و با بسيجيان درگير می شوند

دانشجویان، بسيجيان را به سوء استفاده از نفوذ خود در دانشگاه و کوی  .دانشجویان عصبانی به شدت بسيجيان را مورد ضرب و شتم قرار دادند
 .متھم می کنند

  معترضان به نتيجه انتخابات به دنبال كشاندن اعتراضات به دانشگاه ها هستند: فرمانده سپاه

 ندنسرتيپ پاسدار عبدهللا عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول هللا می گوید، معترضان به نتيجه انتخابات ریاست جمھوری در ایران به دنبال کشا
آقای عراقی در گفت و گو با خبرگزاری رسمی جمھوری اس(می، ایرنا، شمار کشته شدگان اعترضات اخير در ایران . اعتراضات به دانشگاه ھا ھستند

در داخل یا "نفری که افراد نزدیک به ميرحسين موسوی می گویند در جریان اعتراضات کشته شده اند،  ٧٢نفر اع(م کرد و گفت، بسياری از  ٢۴را تنھا 
می خواھند آمار را باU نشان دھند تا اغتشاشات را ھمزمان با بازگشایی : "آقای عراقی افزود." خارج کشور به زندگی عادی خود ادامه می دھند

 ".دانشگاه ھا به این فضای فرھنگی برده و اذھان عمومی را منحرف کنند و اغتشاشات را ادامه دھند

 برگي ديگر از جنايات لباس شخصي ها رقم خورد قتل يك پسر جوان در اثر ضرب و شتم مامور نماها

به گزارش نوروز، نيروھای مزبور که دارای یک .بر اثر ضرب و شتم نيروھای لباس شخصی کشته شد" اميرمھدی حمزه لوئی"پسر جوانی به نام   
بودند، این پسر جوان را به ھمراه دو نفر دیگر از دوستانش در کنار پارک قيطریه بازداشت کرده و به داخل ون ھدایت می  206اتومبيل ون و یک پژو 

این سه جوان خواستار ارائه کارت  .در این فاصله یکی از این جوانھا اجازه می یابد تا با تلفن ھمراه، پدرش را از موضوع بازداشت مطلع کند.کنند
شناسایی از بازداشت کنندگان که خود را پليس معرفی کرده بودند می شوند، اما این درخواست آنھا واکنش شدید بازداشت کنندگان را درپی 

آنھا را به شدت مورد ضرب و شتم قرار " این بچه ھا چقدر پررو شده اند که از ما کارت شناسایی می خواھند"بازداشت کنندگان با بيان اینکه .داشت
نفر را  3ماموران با دست پاچگی این .داده تا جایی که ناگھان اميرمھدی بر اثر ضربات آنھا که مجھز به بيسيم و تجھيزات پليس بودند، بيھوش می شود

دستپاچگی آنھا به حدی بود که در ھنگام ترک محل، با ماشين از روی پای اميرمھدی که بيھوش بر . از اتومبيل بيرون انداخته و صحنه را ترک می کنند
از علت بازداشت اوليه این سه جوان اط(ع  .اميرمھدی حمزه لوئی در راه انتقال به بيمارستان شھدا از دنيا می رود.زمين افتاده بود، عبور می کنند

  .دقيقی در دست نيست، اما عدم انتشار خبر این حادثه در رسانه ھا، تخلف پليس در این ماجرا را محرز می کند

 تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه اصفهان 
. نفر از دانشجويان دانشگاه اصفھان جلوي ساختمان رياست مركزي دانشگاه اصفھان دست به تحصن وتجمع اعتراضي زدند  100صبح شنبه حدود 

  . گزارش تكميلي متعاقبا داده خواھد شد. تمام موبايل ھاي دانشگاه راقطع كرده اند 

 گزارشي از تجمع اعتراضي مادران عزادار هنرمندان و فعالين زنان در پارك الله
در ميدان آب نمای  17:00مھر ماه  طبق روال ھر شنبه مادران عزادار به نشانه اعتراض به کشتار و شکنجه و زندان جوانانشان از ساعت  11روز شنبه 

 .نفر می رسيد  50تعداد مادرانی که در تجمع امروز شرکت داشتند  به بيش از .پارک Uله تجمع کردند
 .، تلویزیون ، سينماو کارگردان  برای ابراز ھمدردی و ھم صدا شدن با مادران عزادار در جمع آنھا حضور یافت  ھما روستا ھنرمند یيشکسوت بازیگر تئاتر

با یک خودروی  ون به سوی مادران آمدند و از  چند مامور سرکوبگر مرد و زن نيروی انتظامی ھنوز چند دقيقه ای از تجمع آرام مادران نگذشته بود که
تعدادی از مادران جلو رفتند و با آنھا . خواھد داشت آنھا خواستار پایان دادن به تجمع اعتراضی اشان  شدند ، در غير اینصورت عواقب بدی برای آنھا

ه شده اشتصحبت کردند که تجمع آنھا یک تجمع کام( آرام است و برای ابراز ھمدری و حمایت از مادران عزادار و اعتراض به  آنچه که بر آنھا روا د
 .است می باشد

 .ھر چه سریع تر متفرق شوید و اینجا را ترک کنيد.اما ماموران می گفتند که ھيچ اتفاقی نيافتاده که شما می خواھيد به آن اعتراض کنيد  
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سکوت در ميدان آب نما تجمع   زمان پایان اعتراضات ھفتگی خود  در 18:00مادران بدون توجه  به گفته ھای آنھا، تا آخرین لحظه یعنی تا ساعت  
ماموران سرکوبگر موتور سوار آنھا را ھمراھی می کردند وسعی داشتند که از پيوستن مردم به . کردندو اقدام به راه پيمائی به دور آن ميدان نمودند

 .مادران درپایان اعتراضات خود ھمگی دستھای خود را به ع(مت پيروزی برافراشتند.آنھا جلوگيری کنند 
یکی از مادران از صحنۀ اعتراضات امروز  عکس و فيلم می گرفت که به محض متوجه شدن ماموران موبایل وی ضبط شد و تمام عکس ھا و فيلم 

 .ھایی که از تجمع و حضور مادران و ماموران گرفته شده بود توسط آنھا پاک شد و موبایل وی مجددا تحویل داده شد

 تحويل جسد يكي از دستگيرشدگان روز قدس پس از سه روز
ساله که اخيرا از فرانسه به ایران بازگشته بود، دستگير شد و جسدش سه روز بعد به  ۴١در جریان دستگيریھای روز قدس، علی شاه نظر، 

خانواده ی علی شاه نظر از سوی ماموران جنایتکار وزرات اط(عات به شدت تحت فشار گذاشته شدھاند، تا از پخش این . خانوادھاش تحویل داده شد
  .خبر خودداری کنند

این در حالی است که پس از گذشت سه ماه سران جمھوری اس(می ریاکارانه برای کشته شدگان کھریزک اشک تمساح ميریزد و خبر از دستگيری 
اما جنایتھای رژیم، ھمچون سی سال گذشته، ادامه دارد و این رژیم سفاک نمی تواند حتی یک روز بدون . ھفت تا ده نفر در این رابطه ميدھند

 .خونریزی و قتل و کشتار به حيات خود ادامه دھد

 مردم بندرعباس به بهانه بازي اسقالل و پرسپوليس به خيابانها ريختند
حضور موتور سواران که در دفعات قبل . پس از پایان بازی ميان دو تيم پرسپوليس و استق(ل مردم بندر عباس به بھانه فوتبال در خيابان ھا بوق زدند

حضور نيروھای انتظامی ھم در خيابان ھای جنوب شھر .بازی این دو تيم ھم دیده شده بود اینبار تبدیل به حضور ماشين ھا و وسایل نقليه شده بود
 .بسيار به چشم می خورد

 سال گذشته تجاوز جنسى شكنجه سيستماتيك بوده است 30در : شادى صدر
بسياری از شواھد و مستندات حاکی از آن است که نه فقط در وقايع پس از انتخابات : "وى با اشاره به تجاوزات جنسى به زندانيان در ايران گفت

امسال، که در تمامی سی سال گذشته، تجاوز و ساير شکنجه ھای جنسی، نه به عنوان اموری اتفاقی، که به عنوان يک نوع شکنجه سيستماتيک 
شده  می برای ارعاب، تحقير و درھم شکستن زندانيان سياسی زن و يا گروه يا عقيده ای که از آن دفاع می کردند و نيز اعتراف گيری از آنان اعمال

 " .است
اين نوع از شکنجه که تا سالھا نسبت به آن پرده پوشی و سکوت شده بود، ھم اکنون با سخن گفتن قربانيان آن و نيز افشاگری " به گفته او 

اما اين تازه آغاز راھی است که ھيچگاه بدون يک . شخصيتھای سياسی درون نظام حکومت ايران، به موضوع گفت و گوی اجتماعی تبديل شده است
 ".ھمبستگی جھانی به سرانجام نخواھد رسيد

 شهريور و فعالين دانشجوئي در مقابل دادگاه انقالب  27تجمع اعتراضي خانواده هاي دستگير شدگان 
شھریروماه و خانواده ھای فعالين دانشجوی پارک جمشيدیه  در مقابل دادگا انق(ب دست  27بنابه گزارشات رسيده خانواده ھای دستگير شدگان روز 

 .به تجمعات اعتراضی زدند و خواستار  آزادی عزیزان خود ھستند
نفر از خانواده بازداشت شده ھا در مقابل دادگاه انق(ب به انتظار خبر کفالت و وثيقه برای عزیزانشان با نگرانی تجمع  70مھرماه حدود 11امروز شنبه  

عليرغم گذشت .داعتراضی بر پا کردند اگر چه عدۀ کمی از آنھا آزاد شده اند اما ھنوز عده ای زیادی بدون تفھيم اتھام و ب(تکليف در زندان بسر می برن
 .ھفته  ھنوز نام عده ای از دستگير شدگان   به تایيد دادگاه انق(ب نرسيده است 2بيش از 

وابگوی س جخانواده ھا با نگرانی و خشم زیاد  خواھان جوابگویی مسئوUن دادگاه انق(ب  در مورد وضعيت عزیزانشان بودند چرا که در این مدت ھيچ ک
 .آنھا نبوده است

وران مامیکی از شيوه ھای فریب  دادگاه انق(ب که اخيرا برای بازداشت عده ای از افراد که در راھپيمایی ھا و تجمعات حضور داشتند این است که 
گيرند که برای  می نيروی انتظامی موبایل و یا کارت شناسایی این افراد را ضبط می کنند و آنھا را آزاد می کنند اما بعد از مدتی از دادگاه با آنھا تماس

این افراد بعد از مراجعه به این شعبه در ھمان جا بازداشت و روانه . گرفتن موبایل و یا کارت شناسایی خود به طبقه سوم واحد امنيت مراجعه کنيد 
 .زندان اوین می شوند

ساله و متاھل  27افرادی که تا به حال با این شيوه فریبکارانه حسن زارع دھنوی معروف به حسن حداد بازداشت شده اند عبارتند از؛ جواد ج(لی فر 
 .ساله می باشند 21ساله ، نریمان معصومی  23مھرنوش محمدی  ، 

تقل من ھمچنين تعدادی از خانواده ھای فعالين دانشجویی که دیروز در پارک جمشيدیه با یورش مامورین وزارت اط(عات دستگير و به نقاط نامعلومی
اسامی این افراد ھنوز به تایيد دادگاه انق(ب نرسيده و خانواده ھا در ب(تکليفی و انتظار بسر می .شده بودند ،امروز به دادگاه انق(ب مراجعه کردند 

 .برند
 .ا داده نشدآنھدیروز تا پاسی از شب خانواده ھا در مقابل اداره پيگيری اط(عات به انتظار خبری از عزیزان خود ایستاده بودند که ھيچ گونه جوابی به 

و مکان نگھداری آنھا ھنوز    مھر ماه بدون کفالت و وثيقه آزاد شدند اما از سایر دستگير شدگان 11از آنھا صبح روز شنبه  نفر  3 گفته می شود که
 .اط(عی در دست نيست

 خروش مرگ بر ديكتاتور اين بار دردانشگاه رودهن 

بعد ازظھر عده ای از دانشجويان درداخل دانشگاه تجمع كرده وبادادن شعار مرگ بـر ديكتـاتور و  14الی  12روز پنج شنبه در دانشگاه رودھن ساعت 
مزدوران حكومتي مستقر دردانـشگاه مـشغول شناسـايي دانـشجويان شـدند امـا . دولت كودتا را به چالش كشيدند , مرگ براين دولت مردم فريب 

 .دانشجويان ھمچنان شعار ھاي ضد حكومتي خود را ادامه دادند

 تا مرز براندازي رفتيم: فرمانده سپاه

 .»در این فتنه تا مرز براندازی رفتيم«:خواندن اعتراضات به نتيجه انتخابات، گفت» فتنه«محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران با 
وی که  .تر بود نيز خطرناک» جنگ ھشت ساله ایران و عراق«برای نظام جمھوری اس(می بود و حتی از »خطر«ترین  به گفته وی، حوادث اخير، بزرگ

سال پيش در کشور شروع شـده،  ١٢-١٠دعوای اخير که از «:گفت، افزود دانشگاه کشور سخن می ٣١٣در گردھمایی مسئولين بسيج دانشجویی 
 .»است دعوا بر سر اصول و محتوای نظام بوده 

در جریان این اعتراضات، بيش از چھار ھزار نفر بازداشت . است در چند ماه گذشته، ایران شاھد اعتراضات گسترده معترضان به نتيجه انتخابات بوده 
 .اند شده

دار کرد و به اعتبار نظام  این حوادث، وحدت و انسجام داخلی را خدشه«: است، گفت به نظام وارد شده » ای حيثيتی ضربه«فرمانده سپاه با بيان اینکه 
 .»ضربه زد

ھدف دشمنان در این اتفاقات، از بين بردن اس(ميت نظام جمھوری اس(می بود و ابزار آنھا برای رسيدن به این ھدف «:محمدعلی جعفری، ادامه داد
 .»خواستند جایگاه وUیت فقيه را تضعيف و تشریفاتی کنند جمھوریت بود، یعنی به دنبال سکوUریزه کردن نظام دینی ایران بودند و می

با در نظر گرفتن زاویه دید این فرمانده سپاه که در صورت تداوم نظام جمھوری اس*می، حتی با اص*حات مورد نظر آقای موسوی، از 
ارکان صاحب قدرت در آن خواھند بود، می توان این نتيجه را گرفت که نظام حکومتی جمھوری اس*می از اساس نظامی ضد مردمی 

ھنگاميکه جعفری جنگی خانمانسوز برای مردم که بيش از یک ميليون کشته داد و ميليون ھا نفر دیگر را برای سالھا بی .  می باشد
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خانمان و آواره کرد و صدمات اجتماعی و ضربات ھولناک بر روابط خانوادگی و انسانی گذاشت که تا نسل ھا تأثير مخـرب آن باقـی 
خواھد ماند را بی خطرتر از تظاھرات مردمی که برای بدست آوردن حقوق اجتماعی و دمکراتيک شان بـود مـی نامـد و آشـکارا از 

نام می برد، دیگر چاره ای برای مردم » نظام اس*می«بمثابه ِی ابزاری خطرناک برای » جمھوری«حکومت مطلقه حمایت کرده و از 
مرگ بر جمھوری اس*می و تمامی حاميان مـستبد و .  جز سرنگونی آن و انھدام کليه ی ارگان و نھادھای قدرتش باقی نمی گذارد

 ! ننگ بر سازشکاران خائن و ضد مردمی و بی غيرت اش! اص*ح طلبش

 درگيري مردم و نيروهاي سركوبگر در بازي پرسپوليس و استقالل تهران

از آنجـا کـه ایـن روزھـا، جکومـت .   دیروز در استادیوم ورزشی صد ھزار نفره تھران باز دربی پرسپوليس و استق(ل با حضور تماشـاچيان برگـزار شـد
 .  دیکتاتورھا از ھر تجمعی در ھراس است، اقدامات پيشگرایانه ی وسيعی را به کار بسته بود

دراتوبان . ودند ه ببنا بر خبر دريافتي مامورین نيروی انتظامی با باتوم و سپر سرتاسر اتوبان تھران کرج و نقاط منتھی به این ورزشگاه را تحت كنترل گرفت
برای ورود به ورزشگاه تدابير شدید امنيتی برقرار بود و مانند جلسات مھم سران نظام برخورد , متر دو نفر از نيروی انتظامی حضور داشتند  10با فاصله 
برای اولين بار در ھریک از درھا تعداد زیادی از . ھنگام ورود به ورزشگاه ھمانند داخل فرودگاه که به طور کامل در سه نقطه تفتيش می شدند,ميشود 

مامورین انتظامی در حال تفتيش تماشاگران بودند و در کنار ھر چند نفر نيروی انتظامی تعدادی لبـاس شخـصی بـا بيـسيم در حـال اطـ(ع رسـانی 
با این اوصاف تعداد زیادی از مردم که به نوعی نشانه ھای سبز با خود داشتند دیده می شدند که از ورود آنھا به ورزشگاه جلوگيری به . ایستاده بودند

   .عمل آمد
به رغم این تمھيدات امنيتی در طول بازی در چند نوبت تماشاگران حاضر در استادیوم شعارھای ضد حکومتی سر دادند کـه بعـضاً مـسئوUن پخـش 

یـا حـسين، «و »  مـرگ بـر دیکتـاتور«شعارھا عبـارت بودنـد از .  مستقيم صدا و سيما را غافلگير کرده و این شعارھا از طریق تلویزیون نيز پخش شد
این شعار دادن ھا باعث شد تا برای ترساندن مردم و جلوگيری از ادامه آن نيروھای ضد شورش را وارد ميدان بازی کنند کـه بـا عکـس .   »ميرحسين

ری العمل متقابل مردم روبرو گشته و  تماشاچيان به سمت مامورين ضد شورش که دور تا دور زمين گرد آمده بودن شيشه ھای نوشابه و اجسام دیگ
 . پرتاب کنند و بدین ترتيب جو استاديوم برای مدتی به اغتشاش كشيده شود

فضای استادیوم را پر » تبانی، تبانی«به خشم تماشاچيان افزود و شھارھای » یک بر یک«این گزارشات حاکيست که با تساوی پيش بينی شده یِ 
 .کرد و باعث شد تا دوباره سيل شيشه ھای نوشابه و دیگر اجسام دم دست تماشاچيان به سوی زمين پرتاب شود

 ھنگام خروج تماشاچيان از استادیوم نيز بارھا شعارھای ضد حکومتی آميخته با شعارھای ضد مسئوUن فدراسـيون فوتبـال و دو تيـم پرسـپوليس و
 .استق(ل از طرف ایشان فریاد زده می شد که با عکس العمل نيروھای سرکوبگر حاضر در استادیوم به درگيری ھای متعدد و پراکنده کشيده شد

. ميفرستادند دندنيروھاي امنيتي كه تعدادشان بسيار زيادبود بيرون درب استاديوم ايستاده بودند ومردم را بزور به داخل اتوبوسھايي كه از قبل آماده بو
Uزم به ذكر است كه ترس حكومت از مردم واعتراضات آنھا بسيار باU رفته و ھربار تمھيدات جديد تري . داخل ھر اتوبوس نيز سه مامور گماشته بودند

شاھدان عينی گزارش می دھند که در این درگيری ھا تعدادی از تماشاچيان بازداشت شده اند که از آمار دقيق .  براي سركوبي مردم به كارميگيرند
 .آن اط(عی نداریم

 شعار مرگ بر ديكتاتور در محوطه بلوار كشاورز

وطه مح خبرھای رسيده حاکيست که ھمزمان با برگزاری مسابقه فونبال در استادیوم صد ھزار نفره،  در جريان برگزاري نماز جمعه تعدادي ازمردم در
Uزم به ذكر است كه به دليل برگزاري بازي دراستاديوم آزادي ، از مامورين امنيتي خـبري , بلوار کشاورز تجمع كرده و شعار مرگ بر ديکتاتور سر دادند

مردم آزاده اين فرصت را غنيمت شمردند ويك بار حضور شماري از نيروھاي انتظامي با بـاتوم در بـازی تيـم ھـای .  نبود تا در سرکوب آنھا اقدام کنند 
 .استق(ل و پرسپوليس ديگر شعار مرگ برديكتاتور دادند

 يورش مامورين وزارت اطالعات به يك چاپخانه در تهران و دستگيري صاحب آن

زندان اوين ،آقاي جعفر کاظمي از زندانيان سياسي سابق، اوايل ھفتۀ گذشته بايورش مامورين وزارت اط(عات بـه  209بنابه گزارشات رسيده از بند 
شھريور ماه با يـورش ماموريـن  28ساله که گفته مي شود روز شنبه  47آقاي جعفر کاظمي .چاپخانه اش دستگير و به نقطۀ نامعلومي منتقل گرديد

مامورين وزارت اط(عات به چاپخانه اش يورش بردند و پس از مدتي طوUني .وزارت اط(عات به محل کارش دستگير و به نقطۀ نامعلومي منتقل گرديد
د و ه شبازرسي کردن از چاپخانه، دفتر تلفن و آدرس ھا ي کاري وي را در چاپخانه ضبط کردند سپس ھمراه با مامورين وزارت اط(عات به منزلش برد

مامورين وزارت اط(عات پـس از .منزل او را براي چند ساعت مورد بازرسي قرار دادند و در حين بازرسي مقداري از وسائل منزل وي را تخريب نمودند
 خودبازرسي، وسائل شخصي و خانوادگي را جمع آوري کردند و با خود بردند که از جملۀ آنھا آلبومھاي عکس خانوادگي،دفتر تلفن،مدارک شناسائي 

مامورين وزارت اط(عات در پايان بازرسيھاي طوUنـي و غيـر .دي و وسائل ديگر را با خود بردند.و حتي بعضي از اعضاي خانواده ؛کتابھا ،يادشتھا،سي
آقـاي جعفـر کاظمـي .  انساني از تمامي نقاط منزل و اعضاي خانواده فيلم برداري نمودند و آقاي کاظمي را با خود به نقطۀ نامعلومي منتقـل کردنـد
 60او ھمچنين در دھۀ .صاحب چاپخانه اي در تھران است که با بعضي از دانشگاھھا قرار داد چاپ کتاب را دارا بود از جمله آنھا دانشگاه امير کبير است

از زمان دستگيري تا به حال .سال آن را در سلولھاي انفرادي تحت شکنجه ھاي وحشيانه و غير انساني بود 3سال در زندان بسر برد که  10نزديک به 
مراجعات خانواده وي به دادگاه انق(ب و زندان اوين براي آگاھي از وضعيت و شرايط او . از وضعيت و شرايط و محل بازداشت او خبري در دست نيست

دادگاه انق(ب به خانواده وي جوابھايي مانند ؛تحت بازجوئي است،ھنوز پرونده به ما ارجاع نشده است و ما اط(عي از وي . تا به حال بي نتيجه بوده
 .اين در حالي است که دستگيريھا با حکم قضائي حسن زارع دھنوي معروف به حسن حداد صورت ميگيرد. نداريم و جوابھاي ديگراست

 حمله مسلحانه به گشت انتظامي

در اين تير اندازي , بنابرخبر دريافتي شب سه شنبه ھفت مھر گروه گشت فرماندھي انتظامي زھک مورد حمله مسلحانه يک موتور سوار قرار گرفت
 . يك نفر از نيروي گشت دردم به ھ(كت رسيد و موتور سوار از محل گريخت

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

 

proletariat1871@gmail.com 
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 بيانيه اعالم مواضع هسته كمونيسم انقالبي
 

بدون شک مھمترین جنبه از رویدادھای پس از انتخابات دوره دھم ریاست جمھوری، ظھور جنبش انق(بی و بدیل برانداز در صحنه 
با اع(م نتيجه انتخابات، جنبش اص(حات خود را در بن بست راه و روش ھای اص(ح طلبی یافت و بخشی . مبارزات سياسی ایران بود

از آن با نفی روش ھای اص(ح طلبانه و در چارچوب قانون، به روش انق(بی برای تغيير اوضاع سياسی روی آورد و در کنار دیگر اقشار 
انق(بی، با مبارزات خيابانی عليه نيروھای سرکوب رژیم، طی ھمان دو روز اول برتری روش   انق(بی را در مقایسه با روش ھای اص(ح 

براستی دستاوردھای جنبش در مدت چند روز مبارزه انق(بی چنان بود، که انحصار اص(ح طلبی بعنوان تنھا . طلبانه به نمایش گذاشت
 . بدیل ممکن برای تغيير شرایط حاکم بر جامعه در سطح آگاھی توده ای از ميان رفته است

 
سرکوب دستگاه دولتی در کنار ت(ش ھای بی . جنبش انق(بی اما با ھمان سرعتی که پدیدار گشت، با مسایل متعددی نيزمواجه شد

وقفه رھبران اص(ح طلب برای کنترل آن، البته سھم مھمی در جلوگيری از گسترش و رادیکاليزه شدن آن ایفا نمودند، ليکن این عدم 
وجود رھبری انق(بی بود که حرکت این جنبش را از درون عقيم کرد، و دراین فراشد تمام ضعف ھای یک حرکت خود بخودی را به 

دیدیم که درغياب رھبری انق(بی، توده انق(بی عليرغم برخورداری از آگاھی سياسی و رزمندگی کافی، نتوانست .  نمایش گذاشت
وقایع .  بين مطالبات خود و چشم انداز سياسی Uزم جھت تحقق این مطالبات، پيوند بوجود آورد تا تداوم مبارزات خود را تضمين کند

بوضوح نشان داد بدون چشم انداز انق(بی، برنامه عمل متکی بر آن و تشکي(ت متناسب، یعنی بدون رھبری انق(بی، سرنوشتی بجز 
ت(شھای پراکنده عناصر پيشگام انق(بی نيز در رفع فقدان رھبری موثر واقع نشد، چراکه چنانچه به مراتب تجربه . این نيز درانتظار نبود

کرده ایم چشم انداز، برنامه سياسی و تشکي(ت را نميتوان در طی دوران اعت(ی انق(بی بوجود آورد، بلکه باید از قبل ضرورت آن درک 
 .شود و حداقل ھایی از آن تدارک دیده شده باشد

 
ھدف .  امروز، تشخيص این ضرورت و حرکت در جھت تدارک برنامه و تشکي(ت انق(بی، از اولين مشخصه ھای کمونيزم انق(بی است

این نوشته نيز اع(م موجودیت یک ھسته کمونيزم انق(بی و توضيح روش و شيوه ھای پيشنھادی مد نظر آن، جھت فراھم آوردن زمينه 
تدارکی که در واقع باید بعنوان ت(ش ھای ابتدایی جھت بنيانگذاری حزب پيشگام انق(بی طبقه کارگر ارزیابی .  ھای این تدارک است

 .شود
 

تشخيص این ضرورت البته از کشفيات ما نيست، پيش از ما نيز با تشخيص این ضرورت، ت(ش ھای زیادی جھت ایجاد این رھبری صورت 
ت(ش ھایی که موفقيت آميز نبوده اند، چراکه به عمق و ابعاد مسایلی که مانع شکل گيری رھبری بوده است، توجه .  گرفته است

،  فروپاشی بلوک شوروی و تحوUت سرمایه دارانه در چين نمایان گشت و در 57مسایلی که مظاھر آن در شکست انق(ب . نکرده اند
آنچنان زیر ساخت برنامه ھای بر آمده از مدل ھای سوسياليزم چين و شوروی را بی اعتبار کرد که برون رفت از  57پرتو تجارب انق(ب 

واقعيت .  تشتت نظری، برنامه ای و تشکي(تی که بھمراه آورده است، بدون برخورد جدی و ریشه ای به این مسایل، ممکن نيست
اینستکه ت(ش ھایی که تا کنون برای رفع مساله فقدان رھبری صورت گرفته اند بواسطه برخورد سطحی به این مسایل، نه تنھا 

بلکه . نتوانسته اند با رفع تشتت و پراکندگی حاکم بر جنبش کمونيسم انق(بی، توان ھا و پتانسيل ھای موجود آن را سازماندھی کنند
در بسياری موارد با بازسازی تشکل ھا و برنامه ھایی که به وضوح قادر به حل این مسایل نيستند، این تشتت را نھادینه نيز نموده و 

 .خود معضلی دیگر بر معضل ھای مانع شکل گيری رھبری افزوده اند
 

بنا براین، ما با تمام تفکرات و جریاناتی که به نقد مدعی داشتن پاسخ ھای Uزم جھت رفع معض(ت جنبش کمونيستی ھستند و 
پذیرش برنامه و پيوستن به تشکي(ت خود را راه برون رفت از تشتت کنونی جنبش کمونيستی ارزیابی می کنند، مرز بندی کرده، و این 

بنظر ما برنامه و تشکي(تی که متناسب با وضعيت سياسی کنونی قادر به انجام حداقلی از وظایف جھت .  روش را مردود می دانيم
برون رفت از تشتت کنونی باشد، وجود ندارد و دست یابی به این برنامه و تشکل فقط از درون جنبش کمونيستی و بر اساس ت(ش ھا 

بدین دليل باید نه از توان ھای نا کافی خود، بلکه از توان ھای موجود جنبش کمونيستی . و مبارزات مشترک اجزاء آن امکان پذیر است
آغاز کنيم و با توجه به کمبود ھا و با اتخاذ روش ھای متناسب، توان و ظرفيت ھای آن را، از طریق پروژه ای ھدفمند، جھت بوجود آوردن 

این امر در درجه نخست مستلزم شناخت از توان و ظرفيت موجود جنبش کمونيستی و در درجه دوم . رھبری انق(بی سازماندھی کنيم
 .  روشن کردن جزئيات پروژه سازماندھی و روش کار آن است

 
برای شناخت ظرفيت ھای موجود در جنبش کمونيستی جھت برون رفت از تشتت حاکم بر آن، باید بار دیگر به عوامل تشتت یعنی 

چرا که این رویدادھا صرفا نفی توھمات گذشته نبودند، .  و شکست مدل ھای سوسياليزم چين و شوروی باز گردیم 57تجارب انق(ب 
اصولی که  طيفی از عناصر کمونيست را . بلکه با نقد آن توھمات، نکاتی ابتدایی از اصول مبارزه برای سوسياليزم را نيز به دست دادند

به بازگشت به مبانی وسنن اوليه جنبش کمونيستی و احيای این اصول از زیر آوارھای ایدئولوژیک دولت ھای بر آمده از چين و شوروی 
با نمایش  57برای مثال انق(ب .  ھدایت نمود، و اکنون تبدیل به راھنمای این طيف جھت پيش برد مبارزه برای سوسياليزم شده است

قدرت طبقه کارگر، در تقابل با ف(کت تمام اقشار بورژوایی در حل مسایل اجتماعی، فعليت انق(ب سوسياليستی و ورشکستگی انواع 
تجربه چين و شوروی به نھادینه ترین و .  استراتژی ھای انق(بات مرحله ای و سازش طبقاتی در تصرف قدرت دولتی را نشان داد

بازدارنده ترین مفاھيم انحرافی از مفھوم سوسياليزم پایان بخشيد و نقش کليدی و مرکزی دمکراسی، یعنی دولت کارگری متکی بر 
پذیرش این نکات توسط بسياری از عناصر و نيروھای کمونيست، .  شوراھای کارگری، در مبارزه برای سوسياليزم را برجسته کرد

. منجمله عناصر و گرایشاتی در برخی ازسازمانھای کمونيست موجود، مميزه ھای طيف مشخصی درون جنبش کمونيستی است
طيف کمونيزم انق(بی، که به واسطه ھمين چند مميزه بعنوان دستاورد ھای اوليه، آن را از پتانسيل ھای Uزم جھت رفع تشتت حاکم و 

 .ایجاد رھبری انق(بی، برخوردار نموده است
 

ه البته این بدان معنی نيست که در بين تمام عناصر این طيف در رابطه با تمام جوانب این مميزه ھا توافق وجود دارد، ویا اینکه این مميز
بلکه ھم نظری کلی در رابطه با این مميزه ھا صرفا نقطه .  ھا برای اتحاد این طيف جھت مبارزه مشترک برای سوسياليزم کافيست

شروعی است برای آغاز تبادل نظر، مباحثات تئوریک، سازمان دادن اتحاد ھای عملی در جنبش کارگری و دیگر جنبش ھای اجتماعی، 
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با روشی مبتنی بر دمکراسی کارگری و بر اساس به رسميت شناختن حق گرایش، در جھت تبدیل این طيف به گرایش سياسی با 
تعيين و تبيين جزئيات نقشه این راه، بجز اھداف کلی و جھت و روش .  استراتژی، برنامه و تشکي(تی دقيقتر از آنچه آغاز گاه آن است

موفقيت این راه را نيز .  آن، از قبل ممکن نيست و دست یافتن به جزئيات نقشه راه نيز خود در طی پيش برد مبارزه بدست خواھد آمد
نمی توان از پيش تضمين کرد، ليکن حتی در صورت عدم موفقيت کمترین دستاورد آن روشن کردن نکات توافق و اخت(ف خواھد بود و 

مضافا بر این که دستيابی به برنامه انق(بی در شرایط کنونی جنبش کمونيستی، طریقی .  این خود قدمی در جھت رفع تشتت است
لذا، حتی در صورت شکست این ت(ش، نقاط ضعف و قوت آن راه گشای ت(ش .  بجز از اینگونه ھمکاری توسط عناصراین طيف، ندارد

 . ھای بعد جھت غلبه بر تشتت حاکم خواھد بود
 

بسياری از موارد توافق یا اخت(ف در رابطه با نکات نظری و تئوریک .  به مسایلی که پيش روی تدوین برنامه انق(بی است، توجه کنيد
مانند، مفھوم سوسياليزم و دمکراسی، بررسی ماھيت نظام اقتصاد سرمایه داری جھانی و ایران، ماھيت دولت جمھوری اس(می، 
ارزیابی از صف بندی ھای طبقات و اقشار مختلف اجتماعی در مبارزه طبقاتی، شناخت مسایل و معض(ت اجتماعی، چگونگی دخالت 

فقط از مباحثات درون این طيف طرح و مشخص خواھند شد و در فراشد مبارزات مشترک حول این مباحث و با ...  در جنبش کارگری و 
چراکه صحيح ترین نظرھا و تئوری ھا بدون اینکه از بوته آزمایش مبارزات .  نشان دادن صحت خود در این مبارزات، مادیت خواھند یافت

. ایدئولوژیک این طيف بگذرند و در بوته آزمایش مبارزات مشترک این طيف محک بخورند، کنکرت نخواھند شد و در خود باقی خواھند ماند
تحقق .  از طرف دیگر، بجز نکات نظری و تئوریک برنامه،  بسياری از نکات دیگر برنامه انق(بی صرفا در پراتيک انق(بی به دست می آیند

این پراتيک نيز خود مستلزم دخالت سازمان یافته نيروی قابل م(حظه ای در صحنه مبارزات اجتماعی است که در شرایط کنونی فقط با 
 .  ھمکاری مشترک اجزاء این طيف می توان به آن اميدوار بود

 
این ھسته ھا بر .  لذا پيشنھاد مشخص ما برای پيش برد چنين امری تشکيل ھسته ھای مخفی سوسياليستی، کمونيستی است

. اساس بحث ھای اوليه حول مميزه ھای این طيف و با روشن کردن توافقات و اخت(فات در حواشی این مميزه ھا، شکل خواھند گرفت
بنظر ما درمقطع کنونی این ارتباط  از دو جھت ضروری .  با اع(م موجودیت ھسته ھا مساله ارتباط با دیگر ھسته ھا مطرح ميشود

اول پيش برد مباحثات نظری، تئوریک و برنامه ای، دوم پيش برد مسایل تشکي(تی و سازماندھی فعاليت ھای مبارزاتی مورد .  است
در مورد اول انتشار نشریه علنی اینترنتی ميتواند پاسخگوی این نياز باشد، البته توافق بر سر اعضای .  توافق از طریق اتحاد در عمل

ھيئت تحریریه و ضوابط و قواعد حاکم بر این نشریه منوط به شکل گيری، اع(م موجودیت و پيوند حداقل تعدادی از ھسته ھاست که 
در مورد دوم، نخست با توجه به درجه نزدیکی سياسی ھسته ھا و زمينه ھای ھمکاری عملی که . بتواند تداوم این پروژه را ممکن کند

در گامھای اوليه چيزی جز اتحاد ھای عملی نيست وسپس با در نظر گرفتن مسایل امنيتی باید پاسخ ھای سازمانی و تشکي(تی 
مضافا .  ليکن جزئيات چگونگی روابط، فقط از طریق توافقات فی ما بين ھمان حداقل تعداد ھسته ھای اوليه مشخص خواھد شد. یافت

 .به اینکه این مباحث ھمانند مباحث تئوریک، نظری ھمواره باز خواھند ماند تا با نظرات جدید تدقيق یا تصحيح شوند
 

نکات فوق معرف نظرات اوليه ما در رابطه با ضرورت شکل گيری پروژه ای است که ھدف آن ت(ش برای فائق آمدن بر تشتت کنونی در 
ما در اینجا شناخت خود را از نيروھایی که قادرند با شرکت در پروژه فوق سھم ادا کنند و روش کار جھت .  جنبش کمونيستی است

.  رسيدن به اھداف این پروژه را مشخص کرده ایم و بر این اساس، با اع(م موجودیت ھسته کمونيزم انق(بی فعاليت خود را آغاز ميکنيم
 .بدیھی است که بحث حول تمامی نظرات فوق باز است و ما از ھرگونه انتقاد یا پيشنھاد سازنده استقبال خواھيم کرد

 88مھر            
)                                                       ھکا(ھسته کمونيسم انق*بی         

 هراس سرمايه داران از استمرار فضاي انقالبي در ايران
طبق خبرھای رسيده، حکومت جمھوری اس(می ایران، برای تخفيف فضای اعتراضی در ميان مردم، خود را بـرای سـازش بـا سـرمایه 
داران جھانی بخصوص آمریکا و جناح ھای سرمایه دارھای داخلی و معترض به انحصارگرایی سپاه و انحـصارات وابـسته بـه آن و بيـت 

 .خامنه ای آماده می کنند
مھمتریـن .   از نظر جھانی در خبرھای متعددی که در مورد موضوع ھسته ای می رسد، ایران قدمھای بزرگی به عقب برداشـته اسـت

قدم ایران برداشتن مانع اصلی این مذاکرات، یعنی اصرار ایران به طی کردن کامل چرخش توليـد نـيروی ھـسته ای و بخـصوص غنـی 
طبق گزارشات رسيده، سخنگویان جمھوری اس(می در این مذاکرات پذیرفته اند که پروسه .  سازی اورانيوم در داخل کشور بوده است

ھمچنين حاضر شده اند که دستيابی آژانس اتمی به سایت ھای ھسته ای ایران را .  غنی سازی اورانيوم در خاک روسيه صورت پذیرد
بطوری که ریيس جمھوری .  این اقدامات حکومت باعث خوشبينی طرف ھای خارجی و بخصوص آمریکایی ھا گشته است.  نيز بپذیرند

از طـرف جمھـوری اسـ(می را »  مسير طی شـده«آمریکا در مصاحبه ای به تشویق علنی اقدامات دولت ایران در این زمينه پرداخته و 
البته موضوع ھسته ای ھرگز موضوع مرکزی برای سرمایه جھانی نبوده، بلکه تنھا ابزاری برای اعمال فـشار .  مثبت اع(م نموده است

 . بر حکومت جمھوری اس(می به ھمکاری و تسليم شدن مطلق آن در برابر منافع و خواسته ھای آنان بوده است
ھمچنين، خبرھای رسيده و شواھد آشکار، نشاندھنده یِ آمادگی جناح غالـب حکومـت جمھـوری اسـ(می بـرای سـازش بـا برخـی 

مث(ً، نقل و انتقال عناصر .   خواسته ھای جناح مغلوب و معترض به تماميّت خواھی باندھای وابسته به سپاه و بيت رھبری، می باشد
منفور حکومتی مانند طائب و فيروزآبادی، آغاز آزادی دست جمعیِ زندانيان اص(ح طلب از زندان ھا و بازداشتگاه ھا، حمایـت بـی دریـغ 

از رادیکال شـدن مبـارزات »  موسوی و شرکاء«ھاشمی رفسنجانی از وUیت مطلقه خامنه ای در روزھای اخير، و ھمچنين اع(م برائت 
مردمی و تأکيد روزمره و چندباره یِ اعتقاد به نظام و قانون اساسی آن، نشاندھنده ِ آماده سازی شرایط برای سازش در ميـان آنھـا و 

 .خيانت به خواسته ھای مردم است
تمامی این عقب نشينی ھا بواسطهِ مبارزات بی دریغ مردمی و تظاھرات ھا و تجمعاتی است که ھزینه ھای بـس سـنگينی داشـته 

جانباختن ده ھا نفر، اسارت و شکنجه ھزاران تن، و مفقوداUثر بودن جمعی نامعلوم، ھزینه ای بوده است که مردم برای تحقق .  است
موسوی و «ھزینه ھایی که جناح معترض سرمایه داری، به رھبری .  حقوق دمکراتيک خود و بھره بردن از آزادی ھای اجتماعی داده اند

 نداي سرخ
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و خواسته . ، ادعا کرده بودند که در صورت حمایت از ریاست جمھوری ایشان و شرکت در انتخابات، به مردم تحميل نخواھد شد»شرکاء
خواسـته ھـایی چـون آزادی اجتماعـات و اعتراضـات و .   ھای به حق مردمی که تا ھمين امروز ھم مـدعی بـه پيگـيری آنھـا ھـستند

اینھا خواسته ھای مردم ...  اعتصابات، آزادی تحزب و تشکل، آزادی مطبوعات و حق بيان، برابری حقوق اقوام و، عدم تبعيض جنسی و 
 .معترضی بود که برای تحقق شان به خيابان ھا آمده بودند

در رھنمودھای خود و به تبعيّت از ایشان، رھبرانِ ليبرال جنبش ھای مدنی،از مردم خواسته »  موسوی و شرکاء«در طی این مبارزات،  
بودند که به طرح خواسته ھای مشخص صنفی و قشری خود اقدام نکرده، در چھارچوب قانون عمل کنند، و در مقابل تھاجم خـشونت 
بار نيروھای سرکوبگر، دست به اقداماتِ دفاعی و خلع س(ح مأموران نزنند و خ(صه تمام خواسته ھای خود را به برکناری احمدی نژاد 

ھر چه خشونت نيروھای سرکوبگر بيشتر می شـد، ایـشان مـردم را مخاطـب قـرار داده و از اعمـال .  و تجدید انتخابات خ(صه نمایند
ھر چـه اقـداماتِ .   حکومتی افتاده اند»  مظلوم«تو گویی که این مردم ھستند که به جان نيروھای .   خشونت بر حذرشان می داشتند

حکومتی ھا غيرقانونی تر می شد، باز ھم ابشان رو به مردم درخواست اقدامات در چھارچوب قانون را ميکردند،انگار این مردم بودند که 
سرکوبگران و زن و بچه ھای ایشان را در روز روشن دزدیده و به بازداشتگاه ھای مخفی برده و ایشان را مورد شـکنجه و تجـاوز و قتـل 

آیا می دانيد که چرا اینگونه می گفتند و رفتار می کردند؟  به این علت که در حين استفاده از نيروی مبـارزات مردمـی .  قرار می دادند
برای اعمال فشار به جناح تماميّت خواه، برادری خود را به ایشان ثابت کنند، تا زمانيکه زمان مصالحه و سـازش شـد، آنھـا را نـيز جـزو 

به ھمين علت است که مـی بينيـم، اینـک کـه . به حساب آورده و سھمی از چپاول ثروت ھای مردمی نصيب شان شود» خودی ھا«
جناح حاکم سعی دارد تا با سازش با دیگر سرمایه داران انحصاری، جھانی و وطنی، خود را برای سرکوب قطعی مبارزات مردمی آماده 

امـا .   انجام می دھند» موسوی و شرکاء«سازد، ع(وه بر تسليم مطلق در برابر آمریکا و شرکاء، اقداماتی نيز برای به دست آوردن دل 
ھيچ اشاره ای از برخورد .  ھيچ تغييری در فضای اختناق را حس نمی کنيم.  ھيچ نشانه ای از عقب نشينی در مقابل مردم نمی بينيم

 .با جانيان و قات(ن و متجاوزین به زن و فرزند و برادر و خواھران خود نمی یابيم
ھموطنان، فراموش نکنيد که این قدرت و مبارزات شما بوده است که جناح حاکم را مستأصل نموده تا این چنين اقدام به تسليم و عقب 

.  پس نباید تا رسيدن به خواسته ھای موجه خود از اعمال این نـيرو بـر حکومـت دیکتـاتوری و سـرمایه داران بـاز بمـانيم.   نشينی کند
قبای برازنده «ھمانطور که ھاشمی رفسنجانی با وقاحت تمام به مردم خيانت کرده و با گرفتن امتيازاتی چند از حکومتيان به مداحی از 

مگر آنکه با تداوم اعتراضات خود و طـرح .   خواھيم بود» موسوی و شرکاء«روی آورده است، زمانی نيز شاھد خيانت » وUیت خامنه ای
خواسته ھای واقعی و ب(واسطه یِ خود، ھزینه ی سازش مؤثر را به حدی برسانيم که امکانِ کنار آمدنِ جنـاح ھـای حکومـتی، بـدون 

.  پـس بيـایيم و آزادی را فریـاد کنيـم.   عقب نشينی در مقابل خواسته ھایمان، و باز کردن فضایِ سياسی و اجتماعی را مـانع شـویم
نگذارید تا سرمایه داران، تنھـا پيروزمنـدان ایـن ميـدان .  بيایيم  حق نان، حق مسکن و حق آزادیِ تمامی مردم ایران را خواستار شویم

 .  باشند و خون جانباختگان و عمر و جانِ دردمندان و ثروت ھای مردمی را چون غنيمتی جنگی بين خود تقسيم کنند
 !پيش بسوی انق*ب

 جمھوری شورایی-نان،مسکن،آزادی

 بزرگترين مانع تغيير» اصالحات حكومتي«توهم 
اجرای بندھای معوقـه در «زده اند و فکر می کنند که شعار اص(ح حکومت جمھوری اس(می و » کوچه علی چپ«چرا ھمه خود را به 

آغاز شده اسـت؟ در صـورتيکه ایـن گامھـای »  موسوی و شرکاء«و شيوه ی گام به گام تغيير، ھمين دیروز و با حضور » قانون اساسی
بود که یکی از شرکای کنونی موسوی، محمد خاتمی، دقيقـاً بـا  76در سال .  سال پيش آغاز گشته است 12اص(ح طلبانه از بيش از 

اصـ(ح طلبـی «اما، با گذشت اولين دوره و آغاز دومين آن به مردم ثابت شد کـه شـعار .   ھمين شعارھا و توصيه ھا ریيس جمھور شد
البتـه خـاتمی، ماننـد .   به نفع آزادی ھای دمکراتيک چيزی جز خواب و خيال و حيز گم کردن جنـاح ھـای حکومـتی نيـست» حکومتی

او بدون ھيچ مانعی بر صندلی ریاست جمھوری تکيـه زد و بـا .  موسوی این شانس را نياورد که از نشستن بر اریکه یِ قدرت باز بماند
در صد برخوردار گشت و تمامی بزرگان اص(حات که ایـن دور بـه  80فاصله بسيار کوتاھی از مرحمتِ یک مجلس اص(ح طلب با اکثریت 

در »  راه سبز اميـد«، با ھمين ادعاھای شبکه ای و اجتماعی بودنِ حزب »جبھه مشارکت«زندان افتادند، حی و حاضر با تشکيل حزب 
 نتيجه اش چه شد؟ آیا اص(حی صورت پذیرفت؟. کنار و پشتش قرار گرفتند

.  به ھمين علت ما گناھی بر ایشان وارد نمی دانيم. نداشته باشند» اص(حات«شاید جوانان ما اط(ع چندانی از منظور اص(ح طلبان از 
اما، حضراتی چون چریک ھای اکثریتی و حزب توده ای و رھبران جنبش ھای اجتماعی، چون جنبش زنان و کارگری و دانشجویی کام(ً 

موسـوی و «دیـروزی، امـروز بـا عنـوان »  جبھه مشارکت«و »  خاتمی و شرکاء«حضور ذھن دارند که این دار و دسته ای که ما به جایِ 
در آن زمان ھا به یـاد .   نام می بریم، بزرگترین تغييرات را در زمينه ھای اقتصادی فردی و گروھی شان دادند» راه سبز اميد«و » شرکاء

پـروژه پـارس «بویژه آقای بھزاد نبوی، در مقام طرف ایرانی در رأس کنسرسيوم »  سازمان مجاھدین انق(ب اس(می«داریم که حضراتِ 
قرار گرفت و صحن مجلس و ستادھای جبھه مشارکت، تبدیل به بورس قراردادھای دولتی و تخصيص بودجه ھای ک(ن به این » جنوبی

قراردادھا گشت و انحصار باند ھاشمی رفسنجانی در قراردادھای نفتی تقویت شد و  گند و فساد صـفایی فراھـانی عـالمگير گـشت 
این اص(ح طلبان برای ایجاد اص(حات در وضعيت اقتصادی فردی و گروھی شان چنان عزمی نشان دادند که اگر یکـدھم آن را بـه ...  و 

تغيير و تصویب قانون جدید مطبوعات و به اجرا در آوردن بندھای تعویقی قانون اساسی و دیگر شعارھای اصـ(حات سياسـی ادعایـی 
سال، شـرمنده یِ ایـن  8می دادند، پس از ...  شان، از جمله، آزادی مطبوعات و بيان، آزادی تحزب و تشکل، برابری حقوق زن ومرد و 

، رویگردانی مردم از ھمين فساد  84آیا جوانانِ ما به یاد ندارند که یکی از دUیل پيروزی احمدی نژاد در انتخاباتِ سال .  ملت نمی شدند
را »  اص(ح طلبی اصـولگرا«نيز مردم گول  1384اقتصادی و بی عزمی اص(ح طلبان در پيگيری شعارھای ادعایی شان بود؟ در انتخابات 

خوردند و فکر کردند که اگر احمدی نژاد بياید، قرار است که این باندھای انحصاری اقتصادی را در ھم شکند و پول نفتی را کـه برابـر بـا 
امـا چـه .   ميلياردھا دUر می شد و به جيب آقای ھاشمی رفسنجانی و بھزاد نبوی و شرکایشان می رفت را به سـفره ایـشان بریـزد

سپاه پاسداران صورت پذیرفت که خـود را در چپـاول » نسل دومی«شد؟ اص(حاتِ اصولگرایی در شکلِ آزاد کردن گرگ ھای گرسنه یِ 
دارایی ھا و پول خون مردم سھيم می دانستند و با چنان اشتھایی به جان مردم افتادند که ھنوز سير نشده و با زور اسـلحه بـه ایـن 

 .سفره چسبيده اند
اتفاقاً، این اص(حات آنقدر ممکن است کـه ھميـن چنـد روز .   خير!  غير ممکن است» اص(حات درون حکومتی«پس اینگونه نيست که 

پيش، آقای ھاشمی رفسنجانی با سوء استفاده از فشارھای مبارزات مردمی، در تأمين زندگی فردی، خانوادگی و شرکایش دست به 
و برای تشکر از خامنه ای که در چنين اقدام اصـ(حی .   چنان اص(حاتی زد که َگندَش ھمچون دیگر اص(حاتِ وی، بزودی در خواھد آمد
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 يك كلمه حرف حساب
 :خواندن اظھار نظر جعفری، سردار خيانت پيشه سپاه، یک نکته را برایم آشکار ساخت

 
اگر به گزارشاتی که بخصوص پس از .  این کام(ً صحيح است.  پيش رفت» نظام تا حد براندازی«او اظھار داشت که در جریاناتِ تظاھرات ھای مردمی 

خرداد و درگيری مسلحانه ی حکومت با مردم، و مقاومت قھرمانانه ی مردم با این نيروھا رجوع کنيد، می بينيم که دولت کودتا عليرغم  29نماز جمعه 
در روزھا و ھفته ھای .   بسيج کليه یِ نيروھای سرکوبگرش از تمامی مناطقی که توانش را داشت، باز ھم نتوانست مبارزات مردمی را سرکوب کند

به ھمين علت بـود کـه بـا ریـزش نيروھـای .   پس از آن نيز از گزارشات ميدانی متوجه شدیم که نيروھای سرکوبگر بسيار خسته و ناتوان گشته اند
مردمی پس از ھر تظاھرات و کاھش تعداد شرکت کنندگان در تجمعات، باز ھم نيروھای سرکوبگر نمی توانستند جنبش را به شکل مؤثری سـرکوب 

 .پس این اظھارات فرمانده یِ سپاه با مشاھدات عينی خودمان و گزارشات رسيده از ميادین تقابل تأیيد می شود.  کنند
در اینجا سوالی که مطرح می گردد اینست که پس چرا با وجود احساس چنين خطری، حکومت در جھت ارضاء خواسته ھای حداقل بخشی از مردم، 
یک سانتی متر ھم عقب نشينی نکرد؟  چرا عليرغم تظاھرات ھای ميليونی و سپس، شکست در تاکتيکِ سرکوب مسلحانه مبارزات مردمی، ھيـچ 

، با فشارھای بسيار کمتری از سویِ مردم، فـضای سياسـی بـاز تـر 57تغييری به نفع مردم در فضای سياسی بوجود نيامد؟  در صورتيکه در انق(ب 
دليل عدم موفقّيت سانتی .   گشت، و پس از باز شدن فضای سياسی بود که تظاھرات ھای ميليونی بوقوع پيوست؟  دليلش بنظر من روشن است

ھنگاميکه مردم، عليرغم شکل مبارزه شان، خواسته ھای اص(ح طلبانه داشـتند، .   متری مبارزات مردمی به جھت مبارزه یِ ایشان مربوط می شود
نی نشيوتنھا خواھانِ استعفای دولت احمدی نژاد بودند، و گردن به رھبریِ جناح رقيب ھيئت حاکمه داده بودند، جناح غالب حکومت، نيازی به عقب 

تغيير جھت نخواھد داد و برای سرنگونی حکومـت اقدامـی »  موسوی و شرکاء«آنھا مطمئن بودند که این توده یِ ميليونی، در زیر رھبری .   نمی دید
اما اگر مطمئن است که سرنگونی ای در کـار .   چرا که یک حکومت برای جلوگيری از سرنگونی، خود را وادار به عقب نشينی می یابد.  نخواھد کرد

نيروی خود  ارهنيست، می داند که پس از مدتی، ھيجانات مبارزه و نيروی مبارزان به تحليل رفته و از ميدان خارج خواھند شد، و تا زمانيکه بخواھند دوب
 .را آماده سازند، ایشان وقت بازسازی صفوف و طراحی ضد حم(ت و طرح ھای دفاعی را خواھند یافت

اگر فکر د؟ اما چرا این حکومت مطمئن بود که رھبری این مبارزات اقدام به تغيير جھت مبارزه نخواھد کرد و مردم را به سمت سرنگونی نظام نخواھد بر
در . بوده است، سخت در اشتباھيد» قانون اساسی«و » حفظ نظام«به » موسوی و شرکاء«کنيد که این اعتماد به حرف ھا و بيانيه ھا و اع(م تعھد 

دنبال کنندگان چنين سياستی ھر زمان که شرایط را .   سياست ماکياوليستی بورژوازی، حرف ھا و شعارھا و قسم ھا و آیه ھا به پشيزی نمی ارزد
اما آنچه که تغيير نمی کند، وابستگی ھای عينی و منـافع طبقاتـی .  مطابق و یا مخالف منافع خود ببينند، در یک لحظه تغيير جھت و رنگ می دھند

تمام تار و پودش وابسته به انحصارھای سرمایه داری دولتی، شـبه »  موسوی و شرکاء«جناح غالب حکومتی ایران می داند که جناح .   جناح ھاست
ت، کومدولتی و خصوصی ای است که خواھانِ ذره ای تغيير در روابط و مناسباتِ کنونی نيستند و ھرگز جھتِ مبارزه را نه تنھا به سمتِ سرنگونی ح

آنھا فقـط سـھم .   چرا که، منافع ایشان در ھمين روابط و مناسبات ارضاء می گردد.  بلکه حتی، به جھتِ اص(حاتِ جدّی و ساختاری نيز نخواھند برد
مخالفت آنھا نه به .  به ھمين دليل نيز می خواھند قوه اجرایی را در دست بگيرند.  بيشتری از قراردادھای داخلی و خارجی دولتی را طلب می کنند

لکه ، بوجود دیکتاتوری و وUیت مطلقه، که حافظ منافع ایشان در مقابل مبارزات و خيزش ھای ضد سرمایه دارانه یِ کارگران و طبقات فرودست است 
این .   به ميزان انحصارطلبی سران کنونی سپاه و بيت رھبری است که باعث پس راندن ایشان به مقام پيمانکاری انحصاراتِ جناح حاکم گشته است

جناح حاکم این را می داند و به ھميـن سـبب .   منافع عينی است که ایشان را از ھر عزم واقعی برای ایجاد تغيير جھت مبارزات مردمی باز می دارد
است، از بی خطر بودن جھت مبارزات مردمی مطمئن است و خود را وادار بـه یـک » موسوی و شرکاء«است که تا زمانيکه رھبری مبارزات در دست 

جھت سرنگونی مبارزات مردمی را دیده بود و خود را  57و  56در صورتيکه حکومت شاهِ پھلوی در سال ھای .  سانتی متر عقب نشينی ھم نمی بيند
 .ناچار به عقب نشينی، تا حد خروج از ایران دید

 
عقب  ھيچبنابراین، دوستان و رفقای ما باید بدانند که تا زمانيکه جھت مبارزاتِ مردمی به سرنگونی حکومت جمھوری اس(می تغيير نيابد، ما شاھد 

ر أثينشينی ملموسی از طرف جناح حاکم نخواھيم بود و فقط نيروھای مردمی را وارد یک مبارزه فرسایشی بی نتيجه ای کرده ایم که باUخره تحت ت
 .خالی شدن انرژی مبارزاتی و عدم موفقيت ھا به سکون خواھد گرایيد
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آنچه که در درون نظـام جمھـوری اسـ(می غـير ممکـن اسـت .   ھدیه داد» قبایی برازنده یِ وUیت«ای با او ھمکاری کرده بود، به او  
چرا؟  چون اصوUً ھيچيک از جنـاح ھـای حکومـتی، بانـد   .به نفع منافع مردم و احياء حقوق حقه شان می باشد «اص(حات حکومتی»

آنھـا .   ، منافع شان در رسيدن مردم به نان شب و سقف روی سر و آزادی بيان و عمـل نيـست«اصولگرا»و  «اص(ح طلب»ھایِ متنوع 
ھمگی در گروه ھای شریک و رقيب یکدیگر سازمان یافته اند که ھریک بخشی از دارایی ھای این مملکت و خون کارگران و مردم را به 

آنچه که آنھا را در عين چنـد پـاره گـی و جنـگ و .  انحصار خود در آورده اند و ھمواره در جنگ و جدال و سازش با یکدیگر بسر می برند
جدال، متحد و یکپارچه کرده است، حق مالکيتی است که با زور اسلحه و بند و ش(ق و به تاراج بردن ثروت ھای مردمی بدست آورده 

دقيقاً به علت ھمين یکپارچگی است که ھيچيک از این جناح ھا، دارای عزم اص(حات در جھت تأمينِ نان و مسکن و آزادی مردمی .  اند
 .نيست و توّھم مردم به امکان پذیر بودن چنين اص(حاتی، مانع اصلی اقداماتِ انق(بی ایشان برای تغيير است

ماه از آغاز مبارزات مردمی برای اص(حات گام به گام حکومت سرمایه داری جمھوری اس(می می گذرد ، باندازه  3تا امروز که قریب به 
صدھا کشته و مفقود اUثر، ھزاران زندانی و شکنجه و تجـاوز، حکومـت .  یِ چند سال مبارزه انق(بی با سلطنت پھلوی ھزینه داده ایم

اما ھنوز نتوانسته ایم که این حکومت را وادار به کوچکترین عقب نشينی ... نظامی، حضور نيروھای مسلح در معابر و تحميل اختناق و 
چرا؟  چون در زمان حکومت پھلوی، ھيچيک از مـردم .  و برداشتن کوتاه ترین گامی در جھت باز کردن فضای سياسی و اجتماعی کنيم

اما امروز، اکثریت جامعه ھنوز دچار چنين توھّمی است و کام(ً خود را .   بودن حکومت سلطنتی نبودند» اص(ح پذیر«ما مبت( به  توّھم 
 .  قرار داده است تا دوز روزانه اش را از داروھای توّھم زا به آنھا برساند» موسوی و شرکاء«در اختيار 

 .در جھت منافع مردمی است» اص(حات حکومتی«بزرگترین مانع تغيير به زندگی بھتر و آزادتر، توّھم به ! آری
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 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد

 !هر  كه  بامش   بيش، برفش بيشتر  
 !)وآن که برفش بيش، ویرانی اش مصيبت بارتر( 

 )بریده ای از یک مجله ناشناس کانادایی(نامشخص : منبع.  ترجمه از بهروز ن

معموUً امپراطوری ھا به خاطر ترکيبی از افراط گرائی ھای نظامی و ضعف ھای اقتصادی شان سقوط می کنند، و با در نظر گرفتن این نکات، 
اشغال عراق به دست واشنگتن مصيبت بـار .  سوی سرنگونی پيش ميرود) آمریکا(چنين می نماید که نظام شکوھمند و ھمایونی ایاUت متحده ی 

گزارش اخير روزنامه ی نایت رایدر  اعـ(م کـرد کـه .   حتی پس از دو سال نيز نيروی نظامی امریکا نتوانسته است مقاومت عراقی را مھار نماید.  بود
ششـصد و سـی (و تجـارت ثبـت شـده )  پانصد ميليارد دUر(کمبودھای بودجه.  اقتصاد در موقعّيت خطرناکتری قرار دارد.  پيروزی جنگ ممکن نيست

از آنجا که معام(ت جھانـی .   آنچنان تا به حال ارزش دUر را تنزّل داده که وضع آن را به عنوان اندوخته بين المللی به خطر انداخته است) ميليارد دUر
را به  ائیعمدتاً تحت واحد پول آمریکا یعنی دUر انجام می گردد، بيشتر کشورھا مجبور به صادر کردن محصوUت و اموالشان می باشند تا دUرھای کذ

 .دست آورند و این در حاليست که تنھا کاری که ایاUت متّحده  باید انجام دھد عبارت است از چاپ کردن دUر بيشتر
واشنگتن اجازه داده تا به ارزانی وام بگيرد، سود وامھا را در سطح نازل نگاه داشته و کسرھائی در تجـارت )  دولت(بقّيه دنيا دUر خریدن به 

آنچنان .  بنا براین جھان مشغول پرداخت برای مصرف اضافی و توليد پائين امریکا می گردد.  ایجاد نماید که ھيچ کشوری قادر نيست از آنھا سالم گریزد
سـھام (تا آن زمان که کشورھای دیگر به خرید دUر یا اوراق بھـادار ایـاUت متّحـده .   که آندره گوندر فرانک گفته، این ھياھو در مورد امنّيت جھانيست

 .  ادامه دھند، در واقع  مشغول پرداخت کسرھای ھولناک واشنگتن می باشند) تضمينی
و شغل ھای توليدی تنھا تشکيل دھنده % GDP  13 در حال حاضر توليد.  ضعف دUر و کسرھای عظيم نشانه ی سقوط توليدی امریکاست

از .   اواسط دھه ی ھشتاد مي(دی حاکی از افـول شدیدیـست% 23نيروھای کاری خصوصی غير زراعتی آمریکا می باشند که در قياس با % 13ی 
نـزول %  1به %  6نرخ بھره ی امریکا از  2004تا  1989بين .    تا کنون حدود سه ميليون مشاغل توليدی از دست آمریکا خارج شده است 2000سال 

خارجيان در حال حاضر اکثر کاUھائی که امروزه امریکائيان مصرف ميگردند را تھّيه کرده و در عين حـال مـشغول وام دادن بـه واشـنگتن .  کرده است
از فاکتورھای مھّم ناگفته .  ھستند تا بتواند دست به خریداری کاUھای مذکور زند که به ھمراھش البته بدھکاری گزاف و سرسام آوری حاصل ميشود

 !  در این ميان این حقيقت است که کاھش توليد در واقع یعنی آنکه کروپوراسيونھا امریکا از سرمایه داری در وطن دل کنده اند
مـشغول تھّيـه طـرح کّلـی :   مدیر عالی شرکت سيسکو اخـيراً چنيـن فرمـود.   بسياریشان گوشه ھای از آسيا را محل استقرار جدیدشان نموده اند

شرکت آمریکائی سيسکو در بخش فراھم نمودن لوازم Uزم برای شبکه ی تارنما ساختن از !"  ھستيم که در نھایت شرکتمان شرکتی از چين باشد
 ...   کمپانی مذکوربا ده ھزار کارگر چينی صاحب پنج ميليارد دUر کاU در آنجا ھست.  ھمه بيشتر بازار را در کنترل خود دارند

سقوط کرده است که خوب، در برابر % 47،  دUر )€(تا به حال در برابر یورو 2001از سال .  امّا رکود دUر ھمه ی این مقوله را به خطر انداخته است.... 
ھيچگونه .  سقوط کرد €در برابر یورو$ 1.37مي(دی بود که به کيفيت نازل  2004دسامبر سال .  حساب گشته است% 24ین واحد پولی ژاپن آن مقدار 

دUر را برای سقوطش رھا ساخته تا قادر گردد ضرر   Bushپایان مشخّصی برای این مسئله ھنوز به چشممان نمی خورد، از آنجائيکه آقای بوش   
ندارد  را کاستی ھایش را از طریق توليد کاUھای ارزان در خارج و گران فروختنش ھنگام تبدیل آن به واردات تا حدودی  کاھش دھد و خ(صتاً قصد آن

پس با در نظر گرفتن ھمين دورنمای .  دیگر تنزل خواھد کرد–%    30) $(طّی دوره ی دوّم ریاست جمھوری اش دUر.  که از ولخرجی اش دست بردارد
آلن گرینسپن که مدیر ذخيره ی . فجيع و ف(کت باری که  که از آینده به نظر می آید طبيعتاً صاحبان مقادیر قابل توجّه دUر آن را به فروش ميرسانند

اخطار  داد که امکان آن ھست که خسته از تامين بھای ضررھای ایاUت متحّده، خارجيان سرمایه شان را  2004فدرالی آمریکا می باشد در ماه نوامبر 
در حال حاضر .  او ھمين اخطار را در ماه مارچ امسال نيز تکرار کرد.به ارزی دیگر تبدیل کرده و یا از امریکا خواستار بھره ی بيشتری برای وامھا گردند

تا قادر گردد کسر تجارتی اش را جبران کرده و از  –آن از خارجيان گرفته خواھد شد % 90که  –ميليارد دUر در روز وام بگيرد $ 2.6واشنگتن بایستی 
در این روندھا نيروی آغازین  در دست ژاپن و چين می باشد که بانکھای مرکزی شان نگاه دارنده ی بيشترین .  سقوط عظيم دUر جلوگيری نماید
ميليارد و کره ی  235تایوان که زمانی بدان چين ملّی اط(ق می گشت .  ميليارد دUر ھستند 600و دومی  720مقادیر دUر در جھان، یعنی اولّی 

به خاطر کاھش ارزش دUر، طّی دوسال اخير صدھا ميليارد دUر از سرمایه ھای چين و ژاپن عم(ً در دنيای .  ميليارد دUر را صاحب ھستند 200جنوبی 
 .واقعيت نيست و نابود شده اند

می باشد  2005ژانویه  26به ھرحال این دقيقاً ھمان واقعه ی . اگر این کشورھا از دUر دوری گزینند، امریکا با ورشکستگی روبرو خواھد شد
واحد ثابت پولی ... دUر ایاUت متّحده از دید ما دیگر "که ّطی آن اقتصاد دان برجسته ی چين آقای فان گانگ در نشست اقتصادی جھان اع(م کرد که 

پس مسئله ی اصلی آن است که چگونـه نظـام را از : "سپس وی گفت. "  نمی باشد و ھر دم  ارزشش کاھش می یابد که، عامل آشفتگی است
آقای فان رئيس انستيتوی مطيع دولت تحقيقات اقتصادی مّلی ."  مرتبط سازیم  ¥یا ین   €چنگ دUر رھا کرده  و با منبع ھای مطمئن تری ھمچو  یورو 

گوناگونی " در ماه مارس، نخست وزیر ژاپن آقای کویزومی نيز در برابر سؤال کميته ی پارلمان مشخصاً اع(م کرد .  می باشد) پکن سابق(در بيچينگ 
 ."امر واجبی است

در % 67به مقدار  2001در سال % 81بنا به گزارشی از سوی بانک بين المللی تصویه حساب دولتھا، نسبت اندوخته ھای دUر در آسيا از مقدار گزاف 
% 50بـه  %  80و تایلنـد از  %  43بـه  %   68، ھندوستان از%  68به %  83چين ذخيره ی دUریش را از .  تقليل یافته است 2004ماه سپتامبر سال 

که صاحب گرانبھاترین کاUی بازار یعنی نفت می باشند به طـور  (OPEC)دربانکھای مرکزی کشورھای اُپک  (€)به یورو    ($)تبدیل دUرھا.  کاھش داد
مي(دی، سپرده مالی  2004، دردومّين ربعه ی سال 2004بنا به گزارش بانک تصفيه حساب بين المللی در دسامبر .  قابل توجّھی معمول گشته است

ّطی ھمان ایّام نيز، سپرده مالی . تنزّل یافت% 61.5می بود به % 75که مقدارش  2001در قياس با سال (OPEC)کشورھای تحت سلطه ی دUر اُپک 
تـا %   25نيـست بيـن   (OPEC)روسيه نيز، که بزرگترین توليد کننده ی نفت است که عضو اُپک .  افزایش یافته بود% 20به % 12از  (€)به واحد یورو

 . تبدیل کرده است (€)به یورو ($)ازاندوخته ی مالی اش را از دUر% 30
بنا به اع(م  رئيس اقتصاددانھای کمپانی مورگان استانلی آقای استفان روچ به .  دورگيری جھانی از دUرحاکی از انھدام اقتصادی ایاUت متحّده است

ميليارد دUری که  2.6او اشاره می کند که .  مشتریانش، ایاUت متحّده بيش از ده درصد شانس ندارد که ازغلتيدن در قيامت اقتصادی اش بپرھيزد
مسلماً . منافع خالص تمام دنيا می باشد% 80آمریکا می بایستی ھر روز برای تامين کمبود اقتصادی اش برای درون استخراج می نماید متشکّل از 

آقای گرینسپن مجبورمی .  به گفته ی آقای روچ روال نزولی حاضر دUر به خاطرميزان کسر تجاریش ادامه خواھد یافت.  وضعيّت حاضردائمی نيست
مصرف کنندگان ایاUت متحّده ای که پيش از حال شدیداً مقروض ."  نرخ بھره ھا را بيشتر از تمایل شخصی خود فراتر و سریعتر افزایش دھد" شود 

ترليون دUرمقروض است در حالی که  7.7دولت (اقتصاد حاضریست % 85در حال حاضر، ميزان بدھکاری خانگی برابر با ."  ضربه می خورند"ھستند 
درواقع با اینکه تا به حال نرخ بھره افزایش گزافی نيافته، ھنوزھم  ميزان نسبی قابل توجھّی از .)  ترليون دUر می باشد 43کن بده ی ایاUت متحدّه 

 ب.  پرده ی بعدی ظاھراً سوی یک ورشکست عظيم ملّی تنظيم گشته است.  درآمدآمریکائی ھا صرف پرداخت بھره ھاست

بطور اخّص، افزایش ميزان نرخ بھره تجارت ملکی را ھدف قرار ."  ف(کت بار خواھد بود"ه گفته ی نشریه ی لوس آنجلس تایمز، حاصل بھره ھای باUتر 
ميليونھا امریکائی وام رھنيشان را در قبال افزایش بھای خانه شان دریافت کرده اند .  خواھد داد که خودش متکّی بررھن ھائی کم بھره استوارست
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به شرح آقای آندره گوندر فرانک  بھره .  استفاده می گردد (ATM)که بنا به توصيف آقای روچ از آنھا ھمچون ماشين ھای بانکداری اتوماتيک عظيم 
.  حباب بھای مسکن ھا را می ترکاند که حاصلش مقادیر بيشتر رھن و بھره خواھد بود که بھای خانه ھا را به شدّت نتزل خواھد داد"ھای گذاف تر 

عامل  ایجاد صعود  پی در پی بدھکاری ھای صاحب خانه در قبال رھن ھای دوّم و کارتھای اعتباری و بدھکاری ھای دیگر، ) چنين پيشامدی(
 ." مصارفشان و بدھی ھای شرکتھا، و خصائل سود و سرمایه گذاریھا خواھد شد

تخمين زده، مدیرکّل حفاظت اقتصادی %  75در حاليکه مدیر سابق اندوخته ی فدرال، آقای پاول والکر، احتمال وقوع ب(ی اقتصادی مذکور را 
" به گفته ی مارتين ولف، عضو ویراستاران نشریه ی اوقات مالی در حال حاضر، . ایاUت متحده آقای مارتين واکروضعيت را شوم آلود مشاھده می کند

چنان روبروی تباھی ست که خطر نابودی اعتبار اقتصادی و نقش جھانی واحد پولـی ...  با ضرر روزافزون و بدھکاری اش...به سھولت ایاUت متحدّه 
 ."اش در ميان آمده

پروفسوراقتصاد دانشگاه پرینستون، آقای پاول کراگمن که ستون نویس روزنامه ی تایمز نيویورک است در ژانويه به خبرگزاری رویـتر اظھـار 
کوتاھی ."  اگر بپرسيد که آیا درحالتی مشابه آرژانتين ميباشيم، عظمت پاسخ  در این مقطع از آنچه ھرکسی اذعان دارد عميق تر خواھد بود: "کرد

، نتایجی ھولناک بدنبال داشت؛ موقعّيت واحد پول کشور درانتھای گودالی عميق مستقر 2001ميلياردی اش در سال  100آرژانتين درارتباط با بدھی 
افول درآمد مّلی نيمی از جمعّيت را به زیرحدود %  67.   گشت و اقتصاد فرو ریخت، که باعث گشت ھزاران شرکت ّطی چند ھفته ورشکست گردند

در قبال بحرانھای مشابه کشورھای جھان ّسوم مصونّيت سنّتی " وزیر سابق خزانه داری آقای رابرت روبين مشابھاً متذّکر گشت که .  فقر سوق داد
و ایاUت متّحده با  روز حساب پس دادن جدّی اش ... کشورھای پيشرفته ھمچون آمریکا حقوقی نيستند ذاتی که از لحظه ی پيدایش نسيبشان گردد

آنگه که دUر سقوط می کند تمام خصلت ھای جغرافيای سياسی دگرگون خواھد گشته، و ایاUت متّحده ی دیدگری خواھـد . ، مواجه خواھد گشت
بسيار متفاوت بوده، ودیگر قادر نخواھد گشت فراتر از امکانات داخلی اش برای مصرف داخلی به بھای اتکاء به مخارج تأمين شده از جھان ...  شد که 

 .   زیستن پيشه نماید
سقوط دUر و اقتصاد ایاUت متّحده خصلت ابرقدرت بودن آمریکا را ساقط خواھد کرد از آنجا که واشنگتن قادر بـه تـأمين اقتـصادی دسـتگاه 

تمرکز قدرت اقتصادی از .  پایگاه نظامی در جھان می باشند نخواھد بود 725سرباز در حال حاضر اشغالگر  446،000عظيم الجّثه ی نظامی اش  که با 
ج خـارآن اتحادیه ی اروپا، ھندوستان و چين می گردد که در حال حاضر مشغول ایجاد ساختارجھانی نوینی می باشند که ایاUت متّحده را از گردش 

مبـدّل گـشته کـه در صـحنه ی "  سابق"این ت(شھا نشان می دھند که امریکا در حال حاضر بطور علی السوّیه به قدرت نظامی .   حساب می کند
به راستی نظم نوین ) "ایّام اقتصادی(به شرح نشریه ی فاینشنال تایمز.  جھانی تھاجمات نظامی نوميدانه اش تنھا ضعيف ترنمایانش خواھد ساخت

در تقابـل بـا ."   جھانی در حال بروز است، امّا طرح معماری اش را ّطی جلساتی که آمریکا بدانان دعوت نشده اند در آسيا و اروپا تدوین می نماینـد
به اشاره .  واشنگتن که بيش از ّحد به ماجراجوئی نظامی مشغول است، چين واروپا به قوّت اقتصادی در رابطه با ابزار روابط خارجی تأکيد می ورزند

 ."  نيرومندترین آلت برای ھردوشان دست یابی به بازاری بزرگ می باشد"ی مجّله ی نيوزویک، 
اروپا درتعریف .  کشوردیگر به اتحادّیه ی اروپا پيوسته، و شش تا دیگر به زودی بدان ملحق خواھندشد 10مي(دی،  2004در ماه آوریل سال 

به نظر می آید که پس از دو جنگ جھانی، اروپائيان واقع گشته اند کـه بھـترین ضـامن امنّيـت .   مقوله ی امنّيت تغييری بنيادی به وجود آورده است
ھم اکنون اتحادّیه ی اروپا عضوّیت ترکيه را در نظر گرفته که در صورت بُعدیت یافتن، از طرفی اروپا جزء خاورميانه .  گنجایش اقتصادیست، نه کشتارعام

آنگاه که تاریخ نویسان به عقب نگرند خواھند قادربه "به گفته ی مجّله ی نيوزویک، .  محسوب خواھد گشت و از سوی دیگر خاورميانه بخشی از اروپا
مشاھده خواھند گشت که نقطه عطف بزرگ تاریخ در پيش گرفتن ھمين سياست است که، آثارعظّمت زمخت نمای امریکا را نـاچيز جلـوه خواھـد 

نيز به سبکی مشابه مشغول ایجاد اتحّادیه ی بازرگانی آسيائی  (ASEAN)در رقابت با اتحادّیه ی اروپا، چين وانجمن ملل آسيای جنوب شرقی."   داد
زمينه ) چين، ژاپن و کره ی جنوبی،(مي(دی، کشورھای اتحّادیه ی بازرگانی آسيا و سه تای دگر 2004ّطی جلسه عالیِ  مورّخ دسامبری سال . اند

آسيای شرقی ... فضای تجارت آزاد، ھمکاری در تأمين اقتصادی وبستن پيمان امنيّتی " بوده، که باعث ایجاد  (EAC)ی ایجاد اجتماع آسيای شرقی 
این برای ایاUت متّحده شکست بارزی خواھد بود که در دھه ی نود مي(دی ابتکار مشابھی را بـه درّک ."     را به واحد اقتصادی یکپارچه مبدّل سازد

پيمان آسيا برای دو ميليارد مردم ناحّيه ی تجارتی ایجاد خواھد نمود که در قبالشان اتحّادیـه ی اروپـا و پيمـان تجـارتی آمریکـا شـمالی .  واصل کرد
(NAFTA) ھندوستان نيز در جلسه عالیِ انجمن ملل آسيای جنوب شرقی.  ھمچون فِسقِلی ھائی نمود خواھند یافت(ASEAN)  شـریک گـشته و

 .خواھان ناحيه ی تجارتی ای به چنان گستردگی که به مرزھای ژاپن ختم گردد می باشد
 بـا ھيچ کشور واحدی به اندازه ی چين که ھمين اخيراً جای ایاUت متّحده را بعنوان عمده ترین عضو بازار مـصرفی جھـان تـسخير کـرده بـه مبـارزه

.  در سراسر آسيا در حال حاضر چين جایگزین امریکا گشته و مشغول انجام ھمان عمل در امریکـای Uتيـن مـی باشـد.   واشنگتن بر نخواسته است
مي(دی رئيس جمھور چين آقای  2004در ماه نوامبر سال .  اکنون، چين بازار صدور به شيلی را  قبضه نموده و دومّين شریک تجاری برزیل می باشد

 .ميليارد دUر در منطقه را متقبّل گردید 30ھوجينتاو به سياحت امریکائی Uتين پرداخته و در ّطی آن سرمایه گذاری 
بشکه سوخت نفت در ماه مورد توافق قرار  120,000مھّمتر از ھمه در ماه دسامبر، چين و ونزوئ(  قرارداد دوجانبه ی انرژی امضاء کردند که ّطی آن 

پس از ایاUت متحده اکنون چين به بزرگترین وارد کننده ی نفت .  منابع نفتی ونزوئ( سرمایه گذاری نماید 15کشور چين متعھد شد در .  گرفته است
درميان صادر کنندگان نفت به امریکا ونزوئ( مقام چھارم را در دست دارد که معامله اش با چين یک برش نسبی در حالت  یکی .  مبدّل   گشته است

چين می خواھد با بزرگترینِ منبع نفتيست یعنی کانادا دست به عمـل مـشابھی .   واشنگتن ا یجاد نموده است" معدود منابع استوار نفتی خام"از 
ی تکليف واشنگتن در قبال این تاخت وتازھا چگونه می باشد؟ چيز زیادی محتمل نيست زیرا که اگر بيجينگ از خریداری اوراق بھادر خزانه دار.  بزند

 .ایاUت متحدّه خودداری نماید، این امر باعث فلج گشتن اقتصاد این کشور خواھد شد
انسانّيت را تشکيل داده و دررنج پاشنه ی اقتصادی و نظامی اش به سر می برنـد %  80مرگ ایاUت متحدّه به عنوان ابر قدرت برایجھان سوّم که   

 .کشورھای جھان سوّم حين مبارزات متقابل قادر بوده اند که شکستھای مھّمی بر امریکا تحميل کنند.  مساعد خواھد بود
مقاومت جھان سوّم .  جنگ ویتنام بود که سرخوردن به پائين ایاUت متّحده را آغاز کرد و اینک جنگ عراق ميخ محکمی بر تابوت مالی وااشنگتن است

 .ادامه ی استي(ی اقتصادی و نظامی جھان را غير ممکن ساخته است
آنگاه که دست امریکا از گردن فشردن خفه کُن کشورھای امریکای جنوبی بریده گردد راھی برای حکومتھای ملّی به سوی تأمين خدمات برای   

.  به سبک ونزوئ(، موجی از بازتقسيم ثروتھای جھانی برای جھان رو بر توسعه آغاز خواھد گشت.  مردم حاصل منابع طبيعی شان باز خواھد گشت
 .  باUجبار، اتحادیه ی اروپا بایستی که با جنوب پویا و برخاسته ی کناربياید و آنگاه، دنيا را به سوی تساویگرائی سوق می دھد

 :یاداشت ھا
 . ترجمه ای معقول از نام اصلی اين مقاله است بزرگتر که پيش آيند سقوطشان اسفناک تر خواھد بود.1

2.Knight Rider  

 .واحدی ست که ھنوز رسماً مورد پذير ھمهء کشورھای عضو ٍاتحاديّه ی اروپا قرار نگرفته است Euroواحد   . 3
 4  .Greenspan 

Bank for International Settlements    5. 
 6    .Stephan Roach, Morgan Stanley's Chief Economist     

7"   .Economic Armageddon" ،که آن را می توان به مرحله ی نھائی تشخيص نيک و بد يا نبرد آخرين اقتصادی تفسير کرد . 

 . آمريکائی 1,000,000,000,000$ترليون، يعنی ھزار ميليارد، يا به عبارتی ميليون ميليون ميباشد که به عدد يعنی . 8
 !يعنی نوعی روز به اصطGح قيامت. 9

 مترجم    -يعنی  ناحيّه ی به اصطGح غيرنظامی ست DMZکه عGوه بر تGش در حال حاضر مدّتھاست خواستار خروج نيروھای آمريکائی از  . 10

 . Pekingدربرابر  Beijingبيجينگ اسم مدرن پايتخت چين که بدان سابقاً پکن اطGق می شد است که در انگليسی به مثابه .11
Egalitarianism  12.   که مثلEaulitarian به معنای آرمانيست که در آن ھمه ی انسانھا بايد حقوق سياسی متساوی داشته باشند ،. 
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 مقدمه
ھميشه در نقدھای خود سعی داشتيم تا طرف مورد انتقاد   .متأسفانه تا به حال سنت نقد در چپ ایرانی ھمواره به نفی مطلق تمایل داشته است

نه تنھا ما، که حقيقت    .در صورتيکه باید اعتراف کنيم، ھمه مان خاکستری ھایی بيش نيستيم   .را سياه مطلق نشان داده و خود را سفيدِ سفيد
شاید اگر این اصل مھم دیالکتيکی را از ذھن دور نداریم، ھم انتقاداتمان به حقيقت   .ھم ھمواره نسبی بوده و آغشته به اشتباه و نا آگاھی است

 .نسبی نزدیکتر شده و از مورد انتقادی چيزھایی می آموزیم و ھم خود انتقاد پذیر تر شده و منتقدین را دشمنان قسم خورده تصور نمی کنيم
بر نقد صحيحی نسبت به عملکرد چپ ھای " لغو کار مزدی"و نتيجتاً رفقای " شورا گرایان"باید اذعان داشت که منشاء حرکت فکریِ پانه کوک و دیگر 

یعنی جدایی روشنفکران انق(بی از توده ھای کارگری و منحصر کردن اتخاذ تصميم ھای استراتژیک و تاکتيکی به    .قرن بيستمی استوار است
در عين حال ایشان باز ھم صحيح   .عملکردی که باعث پرداخت بھایی سنگين گشته است  !طبقه کارگر در عوض خودِ کارگران" نمایندگان"باصط(ح 

می گویند ھنگاميکه این گسست را ناشی از نفوذ ایدئولوژی سرمایه داری در جنبش ھای روشنفکری و از طریق ایشان به جنبش کارگری اع(م 
 مشکل ما با این رفقا از جایی آغاز می گردد که ایشان روند نقد خود را تا به آخر طی نکرده و آن را به ویژه گی ھای شرایط عينی مبارزه  .می دارند

ارگران از تغيير کانونِ مبارزاتِ طبقاتی ک طبقاتی و موقعيتی که بورژوازی کشورھای صنعتی با حصول اَبر سودھای ک(نِ دورانِ حاکميتِ امپریاليسم و 
این بدین معنا نيست که چنين واقعيتی را    .اروپا به کشورھای عقب نگاه داشته شده ، و عدم رشد پرولتاریا در این کشورھا نمی رسانند

رفيق ناصر پایدار برای روشن کردن چرایی ِ نفوذ ایدئولوژیک بورژوازی بر روشنفکران، در برخی از مقاUت خود، به این مطلب اشاره کرده   !خير  .منکرند
برای او راحت تر است که بکلی نقش مثبت روشنفکران    .اما ھنگام گذار از تحليل به راھبرد و راھکار، این واقعيت را به حساب نمی آورد.  است

 اما آیا چنين رابطه ای واقعيت دارد؟  .انق(بی را نفی کرده و آکاھی طبقاتی پرولتاریا را صرفاً از پراتيک اجتماعی آنان نتيجه گيری کند
در اینکه مبارزات طبقاتی پرولتاریا از بدو شکلگيری سرمایه داری در اشکال خودبخودی آغاز !  ھم آری و ھم نه   .پاسخ به سوأل فوق نسبی است

تعاونی ھا، سندیکا و (و تریدیونيونيسم ) تخریب ماشين آUت(و اینکه در ھمان روند خودبخودی اش مراحلی چون آنارشيسم   .گشته شکی نيست
و کوشش در دخالتِ متشکل کارگران در "  چارتيست ھا"ھمينطور ھم جنبش .  را پشت سر گذاشته نيز مورد تشکيک ما نيست)  اتحادیه ھا

اما اینکه این جنبش بصورت خودبخودی و صرفاً در نتيجه ی پراتيک اجتماعی خود به .  چھارچوب سياسی بورژوازی را نيز فراموش نکرده ایم
ما می دانيم که طرفداران مارکسيسم    .سوسياليسم و بخصوص مارکسيسم یا علم مبارزه طبقاتی دست یافته و یا می یابد، قابل تأمل است

یعنی با کشف تعيين کننده بودن شيوه    .را تدوین کردند"  علم مبارزه طبقاتی"معتقدند که مارکس و جنبش سوسياليست ھای انق(بی آن دوران، 
و ھمچنين نقش مبارزه طبقاتی در پيشرفت تاریخ، و ارائه تحليل ھای مشخص از نظم )  روبنا... (بر روابط سياسی و فرھنگی و )  زیر بنا(توليدی 

و نقش طبقه کارگر، نه تنھا فلسفه ِ◌ِ اجتماعی را به حد یک علم ارتقاء دادند، بلکه سوسياليسم را ھم از تخيل به درجهِ ) کاپيتال" (سرمایه داری"
معرفی می " مارکسی"عليرغم انتقاداتشان به لنين و بلشویسم ھنوز خود را " لغو کار مزدی"و از آنجایی که رفقای . رساندند" علم مبارزه طبقاتی"

سوأل ما از این رفقا اینست که آیا به دليل ِ علمی شدن مبارزه طبقاتی نيست که نقش  . کنند، معموUً می بایست این واقعيت مورد تأیيدشان باشد
می اکتسابی اند و آنان را باید آموخت و با انسان زاده ن آیا بغير از آنست که علوم  روشنفکران انق(بی در جنبش کارگری دو چندان شده است؟ 

آیا بغير از آنست که عموم کارگران از زمان فراقت کافی و موقعيت مالیِ  دستيابی به فراگيریِ این علم محرومند، پس باید این علوم در    شوند؟
آیا واقعيت تاریخی نشان نداده است که این روشنفکران انق(بی ھستند که تئوری ھای علمی مبارزه طبقاتی   محيط خودشان به ایشان انتقال یابد؟

نيز توسط روشنفکران "  شوراگرایی"آیا بغير از آنست که تئوری    را تدوین و طرح نموده اند، البته با تحقيق و مطالعه یِ پراتيک انق(بی طبقه کارگر؟
و ھمنظران خارجی شان نيز عموماً از "  لغو کار مزدی"آیا بغير از اینست که رفقای نویسندگان نشریه    انق(بی قرن بيستم فرموله گشته است؟

سعی در تحریف تاریخ "  شورا گرا"ھر چند که برخی از رفقای   .البته پاسخ صحيح به این سوأل ھا روشن و غير قابل کتمان است  روشنفکران اند؟
موضوع را به شکل دلخواه " جنبش اتحادیه ای در آلمان"، در مقاله ای با عنوان "لغو کار مزدی" 2شماره مث(ً خانم فریده ثابتی در نشریه   .کرده اند

...  طرفداران این نظریه مطرح کرده و ميگوید اتحادیه متال اع(م خروج از اتحاد کرد و به عنوان آلترناتيو برای کار مشترک، شوراھا را پيش :" 
اجتماعی کردن    .ھيچ حزبی نباید رھبری جنبش کارگری را داشته باشد:  سيستم شورایی مورد نظر این خصوصيات بنيادی را داشت   .کشيد

اداره ی امور شورا   .مالکيت ابزار توليد نباید به مفھوم دولتی کردن یا سوسياليسم دولتی باشد، ھمان چيزی که انق(ب روسيه را به بيراھه کشاند
کارگران باید سياست کاری را در بحث ھای آزاد بين خود بيابند و    .شوراھای کارگاه باید به صورت مستقيم انتخاب شوند   .نباید بوروکراتيک باشد

و  328ص ص ." (شوراھا مدیریت کارگاه را تعيين و کنترل می کنند   .شوراھا امر توليد، توزیع و چگونگی آن را تعيين می کنند   .تصميم گيری کنند
329(   

در    .مي(دی نسبت دھد 1918را به کارگران اتحادیه متال در سال "  شوراگرایی"خانم فریده ثابتی در مقاله خود سعی کرده است که منشاء 
: " در بخشی از این مقاله می خوانيم  .موافقيم" شورا ھا و شوراگرایی"مقاله  در " کارگران انترناسيوناليست"ما نيز با   .صورتيکه این واقعيت ندارد

شوراگرایی یک سيستم فکری، یک جریان سياسی مبتنی بر . ای از تکامل جنبش کارگری جدا کرد شوراگرایی را باید از سنت شوراھا بمثابه مرحله
. کوک است شوراگرایی شکل ایداليزه شده و تئوریزه شده شورا توسط قشری از روشنفکران کمونيست، در پيشاپيش آنھا پانه. دکترین معينی است

. روشنفکرانی که از تجربه حزبی خود مایوس شده و شکست انق(ب کارگری را نيز از دریچه تنگ تجربه شکست خورده خویش توضيح ميدھند
برخ(ف آنارشيسم که از ھمان ابتدای سازمانيابی جنبش کارگری، بعنوان یک سنت سياسی ابراز وجود کرد، شوراگرایی بمثابه یک سنت فکری و 

نشان )  کميته ھای سوسياليستی:  قسمت دوم(  بخش گذشته    در   ."بعنوان یک واکنش به شکست انق(ب و تجربه استالينيسم پدیدار گشت
خانم فریده ثابتی بيھوده   .دادیم که منشاء تفکرات این رفقا در نظریات پانه کوک نھفته است و چگونه و تحت چه شرایطی این نظرات تکامل یافتند

از آن گذشته، اگر بتواند به عده ای تازه کار و نا آگاه به تاریخ جنبش   .پنھان دارد" لغو کار مزدی"سعی دارد که نقش روشنفکران را در تدوین نظریه 
کمونيستی قرن بيستم چنين توھمی را القاء سازد، آیا می تواند نقش روشنفکرانی چون آقای محسن حکيمی، ناصر پایدار، و خودشان و دیگر 

 رفقایِ ھمفکر و ھمکارشان را نيز از نظر مردم پنھان نگاه دارد؟
 محتوا و ماھيت حزب طبقه کارگر 

 ھمه در جنبش کارگری ایران با نظرات رفيق اندیشمند و عضو کانون نویسندگان ایران محسن حکيمی آشنایی داریم و نيازی به معرفی ایشان از
ھمه می دانند که ایشان نيز چون دیگر رھبران این جنبش از قبيل محمود صالحی، محمد اشرفی، ج(ل حسينی، منصور اسالو   .طرف من نيست

و باز ھم، ھمه می دانند که ایشان دارای نفوذ قابل قبولی در   .بواسطه ی فعاليت ھای انق(بی خود در زیر شمشير داموکلس رژیم قرار دارد  ...و 
و به ھمين جھت، بنده نيز چون دیگر فعاUن طرفدار طبقه کارگر برای ایشان ارج و احترام    .ميان فعالين کارگری و کارگران سوسياليست ھستند

اینکه اینک قلم برداشته و دیدگاه ایشان و رفقایشان را مورد بررسی قرار می دھم بواسطه ضرورتی است که در این مقطع از جنبش   .وافری قائلم
 .بر روی جنبش کارگری خواھد داشت" لغو کار مزدی"به ما تحميل شده و تاثيرات بالقوه ای است که نتایج عملی نظرات ایشان و اصوUً رفقای 

" لغو کار مزدی"  2در نشریه شماره "  بازخوانی رویکرد لنين به سازماندھی جنبش کارگری"  رفيق محسن حکيمی در ھمان سطور اوليه یِ مقاله 
به تشکل طبقه کارگر به صورت طبقه و، "  اتحادیه کمونيست ھا"واقعيت اینست که جز در مورد مبارزه یِ خودِ مارکس برای تبدیل : "  می نویسند

اسی بين مقيمھم تر از آن، پيکار سترگ او برای برپایی و تداوم انترناسيونال اول به عنوان نزدیک ترین شکل سازمان یابی کارگران به صورت طبقه در 
ته المللی، آنچه از آن زمان تا کنون از سوی سوسياليست ھا برای سازماندھی طبقه کارگر انجام گرفته نه تنھا شباھتی به رویکرد مارکس نداش

 )4(چپ انقالبي و تشكالت كارگري      

 حزب طبقه كارگر: قسمت سوم

اين متن را گروهي 

مطالعه كرده و نكات مهم 

 آن را به بحث بگذاريد
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بی تردید، عامل اصلی در محروميت کارگران از این گونه سازمان یابی نيروی برتر و مسلط طبقه سرمایه دار و دولت   .بلکه نقطه مقابل آن بوده است
کار ار حامی آن در اردوی مقابل کارگران بوده است، نيرویی که نه تنھا مانع سازمان یابی راستين طبقه کارگر بوده بلکه برای حفظ و بقای استثم

اما قدرت بورژوازی خود را فقط به صورت سرکوب   .مزدی به عنوان اساس مناسبات سرمایه داری از ھيچ جنایتی عليه بشریت فرو گذار نکرده است
شکل دیگر این قدرت، اعمال نفوذ رویکردھای بورژوایی در جنبش کارگری از جمله در   .خونين مبارزات کارگری در طول تاریخ معاصر نشان نداده است

بارز ترین شکل این اعمال نفوذ، دو شقه کردن تشکل طبقاتی کارگران به صورت سازمان روشنفکران و    .مورد سازماندھی این جنبش بوده است
پيشينه ی تاریخی پيدایش این . فعاUن کارگری در شکل فرقه ھای گوناگون چپ در یکسو و اتحادیه ھای کارگری رفرميست در سوی دیگر بوده است

اما این رویکرد دوپاره ساز به سازماندھی جنبش کارگری تا زمان لنين نظریه مند    .دو پارگی در سازمانيابی پرولتاریا به زمان خودِ مارکس ميرسد
 )12و  11ص ص ." (لنين بود که به این دوپارگی حقانيت بخشيد و آن را نظریه مند کرد  .نشد

 :این بحث رفيق حکيمی ایجاد چند سوأل ھمراه با توضيح ميکند
علم مبارزه "ما می دانيم که طرفداران مارکسيسم معتقدند که مارکس و جنبش سوسياليست ھای انق(بی آن دوران : ھمانطور که در باU گفتيم.1

یعنی مارکسيست ھا معتقدند که مارکس با کشف تعيين کننده بودن روابط زیربنایی توليد بر روابط سياسی و فرھنگی و   .را تدوین کردند" طبقاتی
و نقش طبقه کارگر، سوسياليسم را از تخيل به " سرمایه داری"ھمچنين نقش مبارزه طبقاتی در پيشرفت تاریخ و ارائه تحليل ھای مشخص از نظم 

آیا بغير از آنست که در چنين صورتی، در تاریخ مبارزه طبقاتی کارگران، عنصر روشنفکری اھميتی صد چندان می   .تبدیل کرد" علم مبارزه طبقاتی"
که خود اذعان دارید که از ھمان آغاز پيدایش چنين پدیده ای،    نتيجه یِ علمی شدن مبارزه طبقاتی است؟"  دو پاره گی"و این به ظاھر    یابد؟

 و طبقه کارگر ِ عامل آن تبدیل کنند؟  مارکس و یارانش کوشش کردند که آن را به یکپارچگی ِ روشنفکر ِ حامل این علم
اول، :  ، بخش دوم ، سه عامل را در به انجام رساندن انق(ب اکتبر تعيين کننده می داند"  چپ روی، بيماری کودکانه یِ کمونيسم"لنين در متن .2

که به منافع طبقاتی خود آگاه بوده و حاضرند برای بدست آوردن این منافع تا حد )  کارگران آگاه و روشنفکران انق(بی(حضور پيشروان طبقه کارگر 
دوم، بعلت توانایی این پيشروان در ایجاد تماس تا سطح ادغام در توده ھای بيشمار طبقه کارگر و دیگر    .قھرمانان از خود گذشتگی نشان دھند

و آخر، با دارا بودن یک رھبری سياسی صحيح پيشروان، بشرط آنکه توده ھای وسيع کارگران نيز در مبارزات روزمره خود صحت این .  زحمتکشان
در اینجا کام(ً مشخص است که لنين در طول مبارزه یِ خود در جھت سازمان دھی حزب بلشویک این  .  را تجربه کرده باشند  استراتژی و تاکتيک

ھمچنين در   .را تا حد زیادی بر طرف سازد" دوپاره گی"را مد نظر داشته و معتقد بود که برای موفقيت انق(ب اکتبر توانسته است این " دوپاره گی"
، بلشویک ھا توانستند ھمگام و ھمقدم و 1917تا  1903توضيح می دھد که چگونه در مراحل مختلف انق(ب، از سال   ..."چپ روی "ادامه یِ متن 

ھای  ليتیکپارچه با کارگران روسيه در شرایط ھميشه متغير و متفاوت شکست و پيروزی ، و افت و خيز انق(ب و با به کار بستن انواع شيوه ھای فعا
ليبرالی   –قانونی و غيرقانونی، آشکار و مخفی، در اشکال متنوع سازماندھی و تشکي(تی، باUخره موفق به سرنگونی حکومت ھای تزار و بورژوا 

با در نظر گرفتن چنين توضيحاتی درباره یک واقعه تاریخی، آیا بغير از آنست که لنين و    .شوند و حکومت شوراھا را برقرار سازند)  دولت موقت(
آیا می شد    به کار بستند؟"  دوپاره گی"انق(بيون بلشویک نيز حداقل تا پيروزی قيام و انق(ب اکتبر تمام کوشش خود را برای از ميان بردن این 

به حدی بوده که رفيق "  دو پاره گی"به انجام رسانيد؟ اگر این "  دوپاره گی"را با وجود این "  قيام اکتبر"و "  بازگشت سریازان از جبھه ھا"تاکتيک 
حکيمی می خواھد خوانندگانش باور کنند؟ پس چگونه است که سربازان جبھه و شورا ھای پترزبورگ و مسکو به فراخوان قيام مسلحانه یِ حزب 

نشاندھنده یِ این واقعيت نيست که حزب بلشویک  1917آیا انجام موفقيت آميز قيام اکتبر  بلشویک پاسخ مثبت داده و دست به کار می شوند؟ 
در انواع سازمان ھا و (توده ھای کارگری  از یکطرف و ) در حزب(توانسته بود تا حدود زیادی قشر پيشروی جنبش کارگری را به روشنفکران انق(بی 

اثبات شيرینی : "اگر به گفته یِ معروف ماتریاليستی ِانگلس که می گوید  از طرف دیگر نزدیک ساخته و حتا ادغام کند؟) مردمی –تشک(ت کارگری 
مشتاقانه در    باور داشته باشيم، آیا موفقيتِ قيام اکتبر صحت ت(ش ھا و شيوه یِ عمل بلشویک ھا را به اثبات نمی رساند؟"  در خوردنش است

ھستيم تا ببينيم آقای حکيمی چه توضيحی برای این پدیده " بازخوانی رویکرد لنين به سازماندھی جنبش کارگری" مقاله انتظار قسمت ھای بعدیِ 
 .ھا ارائه می دھند

دارایِ "  لغو کار مزدی"و "  شورا گرایی"نشان دادیم، نظریه یِ )  کميته ھای سوسياليستی(  و باUخره، ھمانطور که در بخش دوم این مقاله .  3
تا کنون از سوی سوسياليست ھا برای ...  جز در مورد مبارزه یِ خودِ مارکس   " که اگر از آقای حکيمی بپذیریم    .ساله است 90تاریخچه ای 

آیا اعتراف به این نيست که ."  سازماندھی طبقه کارگر انجام گرفته نه تنھا شباھتی به رویکرد مارکس نداشته بلکه نقطه مقابل آن بوده است
و ھرگز نتوانسته اند به تشکي(ت    داشته اند؟"  دو پاره گی"سال گذشته رویکردی بر خ(ف جھت از بين بردن این  90ھمفکران ایشان نيز در طول 

پایان یافتن  آیا بغير از آنست که در دوره ھای مختلف، کوشش شوراگرایان، با تغيير شرایط عينی مبارزه و   دلخواه شان عينيت بخشند؟" شورایی"
اوضاع انق(بی و آغاز اُفت مبارزاتی، ھمراه با سرکوب قھری جنبش توسِط حکومتِ بورژوایی، شکل شورایی سازماندھی طبقه کارگر در ھم 

 نيز فاقد استراتژی صحيحی بوده اند؟ " شوراگرا"شکسته و با انح(لش ثابت می شد که رفقای 
پناه "  تضاد مطلق"و "  از خود بيگانگی"او ترجيح می دھد که به تاریخ فلسفه و تئوری ھای   .اما رفيق حکيمی نمی خواھد به این سوال ھا بپردازد

او در تحليل از شکست انق(ب ھای جھانی به    .برده و به تحليل مشخص از شرایط مشخص و آموزش از تحليل تاریخی شکست ھایشان نپردازد
بی تردید بقای ، عامل اصلی در محروميت کارگران از این گونه سازمان یابی نيروی برتر و مسلط طبقه سرمایه دار و "   :ھمين بسنده می کند که

کار ار دولت حامی آن در اردوی مقابل کارگران بوده است، نيرویی که نه تنھا مانع سازمان یابی راستين طبقه کارگر بوده بلکه برای حفظ و استثم
چنين گفته ای به ھمان اندازه بيفایده   )ھمانجا." (مزدی به عنوان اساس مناسبات سرمایه داری از ھيچ جنایتی عليه بشریت فرو گذار نکرده است

خوب این طبيعی است که بورژوازی در نظم    !!!"دليل شکست کارگران، شرکتِ ایشان در مبارزه ی طبقاتی بوده است: "است که مث(ً بگویيم
برای "     گردد و"  مانع سازمان یابی راستين طبقه کارگر"از نيروی برتر خود    و باز ھم طبيعی است که با استفاده" نيروی برتر است"سرمایه داری 

تمام صحبت بر سر اینست    .نکند"  حفظ و بقای استثمار کار مزدی به عنوان اساس مناسبات سرمایه داری از ھيچ جنایتی عليه بشریت فرو گذار
تھاجمات ایدئولوژیک قرار    با وجود اینکه طبقه کارگر در نظام سرمایه داری طبقه محرومی است که ھمواره زیر سرکوب دستگاه ھای قھریه و:  که

ام دارد و بورژوازی تا جایی که بتواند از سازمان یافتن آن جلو گيری می کند، می بایست از چه شيوه ھایی برای ایجاد اتحاد طبقاتی و انسج
در این خواھد بود که بتواند در ھر شرایطی، انق(بی یا ارتجاعی، تھاجمی یا )  کارگر یا روشنفکر(تمام ھنر چپ انق(بی    تشکي(تی استفاده کند؟

تدافعی، افت یا خيز جنبش، صفوف طبقه کارگر را متحد و منظم نگاه داشته و به سمت ھدفِ فوری، یعنی تصاحب قدرت سياسی از طریق انق(ب 
   .اجتماعی و تشکيل حکومت شوراھای کارگری و منطقه ای به سمت ھدف نھایی لغو کار مزدی و رسيدن به جامعه ای بی طبقه رھنمون کنند

یعنی قبول   .ھمانطور که در آغاز این بحث گفتيم تا جایی که این رفقا دو پارگی و جدایی روشنفکران و کارگران را نقد می کنند، با ایشان موافقيم
قرن بيستم، پس از ت(ش موفقيت آميز بلشویسم در سرنگونی حکومت تزار، تبدیل به مجموعه یِ " کمونيستی"داریم که احزاب و سازمان ھای 

اما در   .روشنفکران پاره از جنبش کارگری شدند و در حقيقت به توجيه گران نظام و حکومت ھای سرمایه داری دولتی و ناسيوناليستی بدل گشتند
رجوع کنيم، " لغو کار مزدی"اگر به مطالب مندرج در ھر دو شماره یِ نشریه   .ارائه راه حل و تحليل از دUیل چنين پدیده ای با ایشان موافق نيستيم

، و راه حل ھای پيشنھادی )دوپارگی(نه تنھا یک مطلب کامل، که یک پاراگراف کامل را نيز نمی یابيم که سعی کرده باشد نقد خود را به این مشکل 
تمام مطالب ایشان از انتقاد به تشکي(ت . شان را بر مبنای تجزیه و تحليل شرایط عينی و مشخص مبارزه طبقاتی استوار ساخته و استخراج کنند

می پردازد و برایش مھم نيست که محتوایِ آن ظرف چيست؟ ) فرم(ھمواره به شکل   . اتحادیه ای و حزبی آغاز گشته و به ھمانجا خاتمه می یابد
چيزھایی که ذھن یک چپ انق(بی را ھمواره به خود معطوف می   در چه شرایطی، به چه کاری ميآید؟ و باUخره، قرار است به چه نتيجه ای برسد؟

و وا از دیدگاه چپ انق(بی شکل تشکي(تی و سازماندھیِ مبارزه ی طبقه کارگر را شرایط عينی این مبارزه و ھدف آن، با در نظر گرفتن توازن ق  .دارد
اما در موردِ   .ارائه یِ راه حل با این رفقا اخت(فِ نظر داریم  ھمانطور که گفتيم در تحليل و  .روند مشخص در مقطع تاریخی مشخص، تعيين می کند

آیا واقعاً اھدافی را که ما و ایشان در این مرحله و مقطع تاریخی، به عنوان اھدافِ مرحله ای طبقه کارگر اع(م داشته و   اھداف مرحله ای چه؟
نيز اخت(ف داشته باشيم، مسلماً راه حل ھای ما و سازماندھی و  اگر ما در تعيين اھدافِ جنبش طبقه کارگر   توصيه می کنيم، یکسان است؟
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