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گاهنامه سياسي تبليغاتي 

 كارگران كمونيست ايران

 آبان 13آرايش نيرو ها در آستانه 
در تحليل ھای گذشته ی خود از مبارزات آزادیخواھانه و ضد دیکتاتوری مردم عليه حکومـت 
جمھوری اس0می توضيح دادیم که تا به حال سه نيروی سياسی و اجتماعی را می تـوان 
از ھم تشخيص داد که تعامل و تقابل ایشان زمينه ساز و عامل وقایع و تعيين کننده شرایط 

دو نيروی حکومتی : گفتيم که این نيروھا عبارتند از.  سياسی اجتماعی جامعه می باشند
دولت کودتا و اص0ح طلبان آن و نيروی سوم، نيروی انق0بـی مردمـی اسـت کـه بـه صـف 
معترضان پيوسته اند و برای تغيير شرایط سياسی و اجتماعی جامعه به اقدامات مستقيم 

 .  روی آورده اند
خرداد تـا اواسـط  23ما تأثيرگذاری و تأثر پذیری این نيروھا را در وقایع موج اول اعتراضات از 

مرداد ماه دنبال کردیم و نشان دادیم که چگونه اعتمـاد نـيروی مردمـی از نّيـات و توانایـی 
» جمھـوری ایرانـی«رھبری اص0ح طلب سير نزولی طـی نمـود و عاقبـت بـا طـرح شـعار 

این درحقيقت افـت اعتمـاد مـردم بـه رھـبری اصـ0ح .   گسست سياسی خود را آغاز کرد
طلبان بود که وقفه یک ماھه مبارزات، از روز بعـد از تظـاھرات روزنامـه اعتمـاد ملـی تـا روز 

و سپس با نشان دادن توان مبـارزاتی بيـشتر و شـعارھا و .   مراسم قدس، را باعث گشت
تاکتيک ھای قاطع تر در روز تظاھرات قدس، بـر تـداوم و تعميـق و گـسترش سـير حرکـت 

 .انق0بی خود ادامه داد
جناح کودتاچی از طرف دیگر، متأثر از سير وقایع و اقدامات مستقيم توده ای، مسير تکيه ی 

با اینکه از ھمان روز آغازین .   ھر چه بيشتر بر نيروھای مسلح و سرکوبگر خود را طی نمود
تظاھرات ھا، حکومت به سرکوب مسلحانه ی مردم روی آورد و بغير اسـتفاده از نيروھـای 
ضد شورش و لباس شخصی ھا تک تيرانداز ھای خود را برای کشتار و ترساندن مـردم بـر 
بام ھـای سـاختمان مـستقر نمـود، امـا عریـان تـرین و شـدیدترین اسـتفاده از نيروھـای 

ایشان برای .  خرداد به کار گرفت 29مسلحش را پس از دستور تير خامنه ای در نماز جمعه 
چند ھفته از قتل و کشتار و بازداشت وحشيانه و شکنجه و تجاوز چـيزی کـم نگذاشـتند و 

اما نيروی مردمی با تکيه بر تعداد و روحيه یِ .   بی رحمانه به جان مردم غير مسلح افتادند
انق0بی خود مقاومت جانانه ای نشان داد و با تکرار روزمـره اعتراضـات و راھپيمـایی ھـا و 
درگيری با نيروھای کودتا، بی اثر بودن سرکوب مسلحانه در شرایط انق0بـی را مجـدداً بـه 

ھنگاميکه این مقاومت جسورانه با شعارھای رادیکال و اقدامات قاطعانه تر در .  اثبات رساند
آميخت، کودتاگران با در نظر گرفتن خستگی در نيروھای خود، وادار به عقب نشينی شده 
و عليرغم ادامه سياست ھای نظامی گری، مجبور بـه تعـویض ظـاھری مھـره ھـا و جابـه 

البته به این اميد که این تظاھر، به .   جایی مقام ھا و کاھش ظاھری سرکوب علنی شدند
امـا بـا تکـرار .   م0یم تر شدن اعتراضات مردمی و کاھش خواسـته ھـای ایـشان بيانجامـد

و اتخـاذ تاکتيـک ھـای »  مرگ بر دیکتـاتور«و »   جمھوری ایرانی«گسترده تر خواسته ھای 
رادیکال تر مردم در مقابله با نيروھای سرکوب حکومتی، آنچنان ھراسی در دل جناح ھـای 
حکومتی و نيروھای مسلح شان انـداخت کـه صـداھای نـا ھمگـون و ناھنجـاری از گلـوی 

عقب نشينی ناگھانی و علنی و اعـتراف احمـدی مقـدم بـه .  سخنگویانشان شنيده شد
آبـان، در کنـار  13ناکارایی استفاده از نيروھای ویژه و اجازه برگزاری مراسم مسالمت آميز 

تھدیدات امام جمعه ھای تھران به اعدام مخالفان، نشاندھنده ی سـر در گمـی و گيجـی 
 .نيروھای طرفدار دولت کودتا در اتخاذ تاکتيک مناسبی جھت مقابله با نيروھای مردمی بود

ایـشان نماینـدگان انحـصارھای .   اما، حکایت اص0ح طلبان حکومتی از ھمـه جـالبتر اسـت
حکومتی ھستند که در اثر حضور و دخالت نظاميان و ارباب ھای امنيتی در فضای اقتصادی 
و سياست حکومتی، مقدار زیادی از موقعيت ھای دست اول خود را از دست داده و تقریبـاً 
در مقام پيمانکاران این گروه ھا قرار گرفته اند و روز به روز عرصه ی معام0ت و قراردادھـای 
پر سودشان تنگ تر شده و مجبـور بـه قبـول موقعيـت ھـای دسـت دومـی در معـام0ت و 

بنابراین تصاحب اولين مقام اجرایی کشور و سـپس تعييـن .   قراردادھای دولتی می شوند
بـرای شـان تنھـا شـانس رقابـت بـا انحـصارھای نظـامی امنيتـی ...  وزرا و معاونت وزرا و 

این موقعيت و ھدف بازگشت به مقام ھای قبلی شان، ایـشان را در .  محسوب می شود
از آنجا که انحصارھای نظامی امنيتی با استفاده از حربـه ی .   شرایط خاصی قرار می دھد

کودتا آنھا را موقعيت ھای اجرایی حکومتی به بيرون انداختند و ایشان را از دسترسـی بـه 
حربه ھای حکومتی اعمال  قدرت باز داشته اند، ناچاراً به نيروی مبارزات مردمـی وابـسته 

تنھا راه ایشان اینک دادن مانور ميان دو نيروی اصلی جامعه، یعنی دولت کودتا .  گشته اند
ایشان باید بتوانند با ھمراه نشان دادن خود بـا اھـداف مردمـی، از .   و مردم انق0بی است

اما در عين . نيروی آنھا در جھت تحميل عقب نشينی به جناح نظامی امنيتی استفاده کنند
حال باید نيروھای انق0بـی مردمـی را از رسـيدن بـه اھـداف ناگزیرشـان، یعـنی برانـدازی 

این موقعيـت .   حکومت جمھوری اس0می و پایه گذاری نظام سياسی دمکراتيک، باز دارند
از یکطرف برای جلب نظر مردم بـه .  باعث تحرکات زیگزاگی و التقاطی ایشان گشته است

دیکتاتوری و سلب آزادی ھای مردمی اعتراض می کنند، اما از طرف دیگـر بـر حفـظ نظـام 
بـا در نظـر گـرفتن ایـن .   دیکتاتوری و احترام به قانون اساسـی و اجرایـی آن اصـرار دارنـد

موقعيت اص0ح طلبان حکومتی است که ما می توانيم حرکات زیگزاگـی و بنظـر پيچيـده و 
 .رمزآلود ایشان را بفھميم
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و از آنجایيکـه نيروھـای مردمـی از سـازماندھی جـدی .   در آغاز اعتراضات مردمی، ایشان نسبت به موفقيّت خود بسيار خوشبين بودند
محروم بوده و خواسته ھایشان نيز در چھارچوب قابل قبول حکومت قرار داشت، بی مھابـا، ژسـت ھـای انق0بـی بـه خـود گرفتـه و گـاه 

به ھر حال خيالشان راحت بود که با شرایطی که توده ھـای مردمـی در مبارزاتـشان بـه آن .   از مردم می دادند» رادیکال تر«شعارھایی 
اما با گذشت زمان و سير رادیکاليزه شدن شعارھا و اقدامات .  گرفتار ھستند، ھيچ خطر جدی ای نظام و حکومت شان را تھدید نمی کند

مـردم در مقابـل نيروھـای )  بخوانيـد، تـدافعی(»  خشونت آمـيز«و اقدامات »  ساختار شکنانه«مردمی و بخصوص، پس از طرح شعارھای 
موسـوی ایـن موقعيـت را بـا زبـان یـک .   سرکوبگر، منافع ایشان نيز مورد خطر قرار گرفت و گـردش بـه عقـب ایـشان را در پـی داشـت

تکاپوھـاى مـردم در       ھدف دیگر از این بيانيه و نيز بيانيه ھا و حرکات قبلـى ایـن اسـت کـه«  :  سياستمدار حکومتی این چنين تعریف کرد
کـه نمـى تواننـد ایـن       ما نمى توانيم براى خوش آمد کسانى…  . خطرناک نيفتد   چھارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشکنى ھاى
  کنيم ، کما این که نمى توانيم بدون اثبات تعھد خود نسبت به خواسته ھاى بـه    خطر را ببينند، وظيفه خود را در پيشگيرى از آن فراموش

 .   »داشته باشيم   حق مردم و بازگو کردن آن در گفته ھاى خود از آنان دعوتى براى آرامش 
آبـان بـه تـصميم مـشترک نيروھـای  13روز .   اینک ما در آستانه ی یک رودررویی بزرگ دیگر نيروھای سياسی اجتماعی قرار گرفته ایـم

نيروھـای مردمـی بـه شـرکت .   مردمی برای زمان درگيری، و خيابان ھا و ميدان ھای شھرھا برای مکان رویـارویی انتخـاب شـده اسـت
بخصوص که در روزھای باقيمانده به این تظاھرات، حس ھمبستگی اقشار مختلف مردمی در خبرھا گزارش می . ميليونی مردم اميدوارند

ھمين نـشانه ھـا دولـت .   ھمچنين حضور نيروی بسيار مؤثر کارگری در کنار دیگر نيروھای مردمی، برای اولين بار، انتظار می رود.   شود
بخـصوص .   گزارشات و خبرھا حاکی از نامه نگاری و صدور ھشدارھای درون حکومتی است.  کودتا را بسيار نگران و ھراسان نموده است

مشخصاً بـه مـشک0ت  نامه ای به خامنه ای از طرف سردار سرلشكر پاسدار غ0معلی رشيد جانشين فرمانده ستاد كل نيروھای مسلح
اقتصادی و نارضایتی ھای اقشار تھتانی جامعه و جذب شدن طبقه کارگر به مبارزات سياسی اشاره کـرده و آن را خطرنـاک تـرین عامـل 

اما اص0ح طلبـان حکومـتی، .  پس دو نيروی اصلی جامعه برای زورآزمایی آماده می شوند.  برای بقاء حکومت دیکتاتوری معرفی می کند
اینک که مبارزات مردمی را برای حکومت اس0می خطرناک تشخيص داده اند بـه دسـت و پـا افتـاده ھـر روز سـعی در مـنزوی سـاختن 

حم0ت مستقيم و غير مستقيم ایشان به کمونيسم و کمونيـست ھـا نـشاندھنده ی .   نيروھای انق0بی و بخصوص کمونيست ھا دارند
ليـبرال بـا تئـوری ھـای مـن در »  متفکـرین«ھمچنين، روزی نيست که .  رشد تدریجی این نيرو و شعارھای آن در توده ھای انق0بی دارد

.  آوردی و بدون پایه ی علمی، سعی در توجيه و توضيح استراتژی و تاکتيک ھای مسالمت آميز و سازشـکارانه یِ  اصـ0ح طلبـان نکننـد
به ھمه چيز و ھمه کس، کوشش می کنند که جنبش را به خود نسبت دھند و توھـم »  سبز«مبلغين سياسی ایشان با چسباندن واژه 

 .نقش ستونیِ رھبران سازشکار خود را به مردم القا کنند
.  مطمئناً با نزدیک شدن زمان موعود، ت0ش تمامی نيروھای سه گانه شدت مـی یابـد.  آبان مانده است 13از امروز یک ھفته به مراسم 

حکومت در حين آماده سازی نيروھای خود از طریق مانورھای سرکوبگرانه و تھدید مردم و سـعی در کـاھش نيروھـای مردمـی شـرکت 
نيروھای مردمی نيز با شدت بخشيدن به تبليغات و صدور فراخوان ھای متعدد و متنوع سعی در مجھز .  کننده و سرکوب این مبارزات دارد

و نيروھای اص0ح طلب نيز در این ميان، وحشت زده .   ساختن خود به تنھا س0ح مردمی، یعنی تعداد شرکت کنندگان در این مبارزه دارند
و رادیکاليزه شدن مبارزات مردمی، سعی در م0یم تر کردن خواسته ھای مردمی جھت حفظ حکومـت » ساختار شکنانه«از تداوم مسير 

.  دیکتاتوری، و در عين حال استفاده از این نيرو برای عقب نشاندن جناح رقيب و باز کردن حلقه ھای بـسته انحـصارات حکومـتی را دارنـد
آبان نيز بـه رغـم اھمّيـت  13اما نباید فراموش کرد که .  باید منتظر ماند تا ببينيم که درگيری این سه نيرو، تاریخ ایران را چگونه می نگارد

.  اش، تنھا لحظه ای از روند مبارزات انق0بی توده ھا عليه حکومت دیکتاتوری جمھوری اس0می در جھت استقرار نظامی دمکراتيک است
 .جنبش، پس از این نبرد ھمچنان ادامه دارد
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 حزب انقالبي و هژموني: استقالل طبقه كارگر
در ایـن مرحلـه، بخـصوص .   تا اینجا توضيح دادیم که طبقه کارگر ایران در وحله اول می بایست برنامه مستقل خود را برای جھت تغيير جامعه ارائه دھد

ما توانسته ایم تا .  نقش روشنفکران انق0بی و مبارزه ایدئولوژیک شان با تمامی خط مشی ھای ریز و درشت بورژوایی از اھميت خاصی برخوردار است
البته ادعا نداریم که برنامه پيشنھادی ما، تنھا برنامه ی انق0بی برای طبقه کارگر است و ھيچ .   این دوران را بگذرانيم و به چنين برنامه ای دست یابيم

امـا .   ما حداقل یک برنامه ی انق0بی دیگری را نيز مطالعه کرده ایم که از طرف گروه دیگری ارائه شده اسـت.  جای اص0ح، بھبود و تغيير و تکميل ندارد
این دو برنامه در تحليل ویژه .  چھارچوب و اساس این دو برنامه یکی است و فع0ً مرز بين برنامه انق0بی و رفرميستی و اپورتونيستی  را تعيين کرده اند

رفتن قدرت را ت گگی ھای نظام سرمایه داری ایران با یکدیگر اخت0فاتی داشته و در نتيجه تعریف متفاوتی از برنامه ھای زیر بنایی پرولتاریا، پس از بدس
و اینکه  در ت، ارائه می دھند، اما اصل این موضوع که پرولتاریا تنھا طبقه انق0بی است و رھبریت تاریخی جامعه را برای ایجاد دگرگونی اجتماعی داراس

دو ھم شکستن ماشين حکومتی سرمایه داری وظيفه فوری آنست و اینکه انق0ب دمکراتيک ایران به معنای استقرار حکومت شوراھا می باشد، در ھر 
بنابراین می بنيم که این دو برنامه بيانگر استراتژی مستقل پرولتاریا در انق0ب دمکراتيک کنونی ھستند که می بایست در روند مبارزه .  برنامه تجلی دارد

مسلماً امکان ارائه برنامه ھای دیگری نيز ھست حتی اگر .  ایدئولوژیک و تعامل و تقابل نظرات در یک کنگره سراسری، به تدوین برنامه واحدی نایل آیند
 . ما ھنوز نخوانده باشيم و یا اینکه ھنوز نوشته و توزیع نشده باشند

ونيست ھا یزیرفقای جافک خود شاھد بودند که رسيدن به چنين برنامه ای برای ما آسان و ارزان به دست نيامد و مورد ھجوم و ضربات ناجوانمردانه یِ رو
 .سانده استا رو اپورتونيست ھا بودیم و ھستيم، اما نھایتاً پيگيری و استواری بر لزوم مستقل سازی نظری پرولتاریا در ایران کنونی ما را تا به اینج

ھمانطور که گفتيم، تشکيل حزب طبقه کارگر، .  اما از این نقطه به بعد، امر عينيت بخشيدن به نظرگاه مستقل پرولتاریا مرکز فعالّيت ھای ما شده است
اگر بخواھيم این حکم را کمی بيشتر باز کنيم، به این معناست که صرفاً دستيابی عده ای کمونيـست بـه .   جدا از روند مستقل سازی پرولتاریا نيست

اینک این نظریه باید تبدیل به یک نيروی مادی و عينی .  تئوری انق0بی �زم برای دگرگونی انق0بی جامعه در جھت منافع و اھداف پرولتری کافی نيست
اول، بوجو آوردن اتحادی از نيروھای کمونيست موجود و جذب نيروھای بالقوه .  این ضرورت دو ھدفِ پيوسته را در مقابل ما قرار می دھد.  در جامعه گردد

چنين ھدفی از لحاظ عملی به این شکل است که برنامه به دست آمده را در سطح اجتماعی طـرح و تبليـغ .  کمونيستی حول برنامه انق0بی پرولتاریا
ه و به اجـرای آن سيدکنيم و بر مبنای اصول آن وارد مبارزه ایدئولوژیک با دیگر کمونيست ھای انق0بی گردیم تا نھایتاً بر مبنایِ برنامه واحدی به توافق ر

جزئيات عملی این امر، آنچنان عيان است که نيازی به اع0م آن نيست و ھمچنين، دارای ویژگی نظری خاصی نيست که بخواھيم وقت .   متعھد گردیم
فقط به نتيجه یِ این اقدام در خود اشاره می کنيم که گام بزرگی در جھت ایجاد حزب طبقه کارگر است، و معمو�ً .  خواننده را بر چگونگی آن ھدر دھيم

�زمه یِ آن می باشد، اما کفایت .  اما این اتحاد بمثابه ی تشکيل حزب طبقه کارگر نيست.  به اتحادی از کمونيست ھای انق0بی منتھی خواھد گشت
مھمتر از اتحاد کمونيست ھا، اتحاد کمونيست ھا با قشری از طبقه کارگر است که به نقش تاریخی خود واقف شده باشد و ارتباط بين اجزاء .  نمی کند

، کارگران انق0بی و معتقد به اصول علمی 57خوشبختانه به علت تبليغ کمونيسم و سوسياليسم در انق0ب .  برنامه انق0بی پرولتاریا را درک کرده باشد
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بـارزه د ممبارزه طبقاتی بخصوص در کميته ھای فعا�ن کارگری کم نيستند، باید با ایجاد ارتباط ھای کنکـرت و ھدفمنـد، ایـشان را نـيز بـه ضـرورتِ رونـ
اما این باز ھم در حدود وحدت کمونيست ھا می گنجد و .  ایدئولوژیک برای رسيدن به یک برنامه متحد معتقد نموده و در ارتباط با مبارزات جاری قرار داد

ساختمان حزبی متشکل از مجموعه ی سازمان ھای سراسری و محلی، حرفه ای و غير حرفه ای، ھسته ھا و .   بخودی خود ساختمانی حزبی نيست
پـس، ایجـاد .  کميته ھای تسمه نقاله ایست که این کمونيست ھا را، اعم از روشنفکر و کارگر، به توده ھای کـارگری بطـور مؤثـری مـرتبط مـی سـازد

زمـره رو سازمانی متضمن استق0ل طبقه کارگر در یک جامعه است که کمونيست ھا را بمثابه یِ پيشروان جنبش کارگری با توده ھا و در نتيجه مبارزات
می ناميم که آخرین گام در جھت تبدیل طبقـه کـارگر بـه یـک طبقـه انق0بـی »  حزب طبقه کارگر«چنين سازمانی را .   ایشان، بطور مؤثری مرتبط سازد

این ھدف دومی است که در پيوستگی با ھدف اتحاد کمونيست ھا در دستور کار ما قرار دارد و باید در دستور کار دیگر گروه ھا و ھسته .  مستقل است
ما زمانی می توانيم استق0ل طبقه کارگر را مادی و عينی معرفی کنيم که در ھر جا که کارگران مبارزه می . ھای کمونيست ھای انق0بی نيز قرار گيرد

 .  کنند، نظریه کمونيستی نيز در مقابل راه حل ھای بورژوازی مطرح شود و به عنوان آلترناتيوی در مقابل توده یِ طبقه کارگر قرار گيرد
در حقيقت با پيشبرد .  از ا�ن فرمول خاصی برای پيشبرد مرحله ای آن وجود ندارد. در اینجا �زم است به پيچيدگی و پيوستگی این دو ھدف تأکيد کنيم

 رزهمبارزه ایدئولوژیک تواماً با فعاليت ھای عملی در جھت ایجاد ھسته ھا و سازمان ھای �زم اسـت کـه مبنـایی عيـنی و واقعـی بـرای پيـشبرد مبـا
با ھمکاری و ھمنظری و روشن ساختن اخت0فات و نتایج عملی آنھا جھت رفع موانع و معض0ت مقابل پا است که در عيـن .  ایدئولوژیک به ما می دھد

 اخت0فات تئوریک، به وحدت ایدئولوژیک دست می یابيم و در خود احساس تعھدی می کنيم که با وجود عدم توافق صـد در صـدی، بيـن اصـول و فـروع
چرا که تصور سازمانی مطلقاً ھمنظر در تمـامی جزئيـات، تـصوری باطـل .  باورھایمان تفاوت قائل شده و متحدانه در یک سازمان در کنار ھم قرار گيریم

 .است
حزب طبقه کارگر و استق0ل طبقاتی پرولتاریا .  مسلم است که با تشکيل حزب طبقه کارگر نيز ھژمونی طبقه کارگر در انق0ب دمکراتيک تأمين نمی گردد

بری و رھـ برای تبدیل کردن اھداف و برنامه ھای این طبقه به یک آلترناتيو عينی در مبارزه طبقاتی �زم است، اما برای تبدیل ایـن اسـتق0ل بـه نقـش
وانند توده ھای بت ھژمونيک طبقه کارگر در انق0ب دمکراتيک، نياز به قبول این تئوری از طرف اکثریت توده ھای طبقه کارگر دارد تا با نيروی طبقاتی خویش،

 ّيـتانق0بی جامعه را به سمت انھدام ماشين حکومتی بورژوازی رھنمون کنند و به شوراھای بوجود آمده در مراکز شغلی و محلی قدرت و نقش حاکم
 بنابراین سوالی که مطرح است اینست که این ھژمونی به چه صورت محقق گشته و اعمال می شود؟.  جامعه را بدھند

بنظر ما، با تکيه بـر مبنـایِ تجـارب انقـ0ب ھـای .   در اینجا نقشی که ما کمونيست ھا برای خود و حزب طبقه کارگر قائل می شویم بسيار مھم است
روسيه، حزب طبقه کارگر عنصر آگاھی طبقه کارگر بوده که حتماً باید  1917شکست خورده یِ پرولتری و اقدامات کمونيستی پس از پيروزی انق0ب اکتبر 

چرا که این حزب متشکل از آگاه ترین قشر طبقه کارگر است که با اتکا به دیدی عينی از نيروھای طبقاتی و مبارزه ایشان در .  در مقام رھبری قرار گيرد
اتی طبقجامعه ضرورت ھای مرحله ای طبقه کارگر را در جھت پيشبرد و پيروزی در مبارزه طبقاتی شناسایی و پيش بينی می کند و بر مبنایِ تجربه ی 

پس قدرت اصلی حزب طبقه کارگر، قدرت پيش بينی .  پرولتاریای جھانی در طول تاریخ موجودیت و مبارزه طبقاتی اش، راه حل ھای �زم را ارائه می دھد
این آگاھی است که به حزب طبقه کارگر نقش پيشگامی داده و امکان نظری رھبری .  و آمادگی برای پاسخ به ضرورت ھای عينی مبارزه طبقاتی است

، »نماینـدگی طبقـه کـارگر«مقـام .   طبقه کارگر را نمی دھـد» نمایندگی«اما، چنين قابلّيت و نقشی، به حزب طبقه کارگر نقش .  آن را تأمين می کند
مسلماً در جامعه ای که اکثریت طبقه کارگر .  مقامی است که توده ھای این طبقه با رأی مستقيم خود به شخص و یا گروھی از افراد تفویض می کنند

 مـی به نقش تاریخی خود واقف نيست و بر علم مبارزه طبقاتی تسلط ندارد، دخيل کردن ایشان در امور انتخاباتی حزبی، نقش پيشاھنگی آن را نفـی
ببيند و این اختيار را به خود بدھد که به جایِ طبقه کـارگر تـصميم »  نمایندگی طبقه کارگر«از طرف دیگر نيز، اگر حزب طبقه کارگر خود را در نقش .  کند

ان، عـدول ایـشگرفته و اقدام کند، در حقيقت به نخبه گرایی بورژوازی غلتيده و از باور این اصل که انق0ب توسط توده ھا صورت می پذیرد و نه نخبگـان 
متأسفانه اشتباه گرفتن نقش حزب طبقه کارگر با نقش توده ھای کارگری ضربات جبران ناپذیری به طبقه کارگر و احزاب آن در قرن بيستم .   کرده است

پس ھژمونی طبقه کارگر در مبـارزات طبقـات .  وارد آورد و در کنار دیگر باورھا و انحرافات نظری، باعث شکست پرولتاریا در انق0ب ھای بسياری گشت
این ھژمونی تنھا از طریق پذیرش راه حل ھای حزبـی از طـرف تـوده ھـای .   اجتماعی از طریق اقدام حزبی به نمایندگی طبقه کارگر قابل اجرا نيست

 .کارگری و اقدامات اجرایی مستقيم کارگران است که بر جامعه اعمال می گردد
مسلح شدن حزب طبقه کارگر در دوران حکومـت .   ھمينطور در دوران حکومت شوراھا، حزب طبقه کارگر نمی تواند برای خود نقش حکومتی قائل شود

حکومت شورایی تنھا زمانی حاکمّيت واقعی یک جامعه می شود .  شوراھا چيزی جز ایجاد قدرت موازی و دوگانه نبوده و نافی جمھوری شورایی است
این صـحيح اسـت کـه حـتی در دوران حکومـت .   که ھيچ دسته یِ متمرکز مسلحی را در مقابل ارتش داوطلب توده ای زیر نظر شوراھا نداشته باشد

به ھمين علت نيز حزب طبقه کـارگر ھنـوز رسـالت پيـشگامی و لـزوم .   شوراھا روابط و مناسبات بورژوازی وجود داشته و امکان بازتوليد شان می رود
.  اما این به معنی اقدامات ب0واسطه یِ آن، به نمایندگی از طرف طبقه کارگر نيست.  اشغال نقش رھبری طبقه کارگر را در مبارزه طبقاتی دارا می باشد

حزب .  نمایندگان طبقه کارگر در شوراھا انتخاب می شوند و آنھا ھستند که وظایف شان بصورت عمومی و جزئی از طرف پرولتاریا مشخص شده است
است کن طبقه کارگر باید به دمکراسی شورایی احترام گذاشته و به این واقعيت آگاه باشد که تا زمانيکه قدرت به دست شوراھا، یعنی مردم است، مم

نقش حزب تبليغ و ترویج و آموزش ایشان در مورد آلترناتيو پرولتری است و نھایتـاً بـا افـشای کمبودھـا و  .   راه را اشتباه بروند و تصميمات اشتباه بگيرند
اما، ھمانطور که در انق0بات .   نقش مخرب تصميمات مردم در رسيدن به خواسته ھا، اھداف و منافع شان، نھایتاً اص0ح اشتباھات را باعث خواھند شد

با نبود قدرت در دست شوراھا، ھنگاميکه روابط اجتماعی و سياسی سرمایه داری که در درون حزب بازسازی مـی .  قرن بيستم دیدیم» کمونيستی«
 .گردد، دیگر نيرویی برای مبارزه با بورژوازی باقی نمی ماند

صحبت کرده می البته ما اینجا فقط در مورد چگونگی ایجاد و اعمال رھبری حزب بر طبقه کارگر و از آن طریق ھژمونی طبقه کارگر در مبارزات انق0بی مرد
.  و ھدفمان توضيح کامل مشک0ت و معض0ت سياسی دوران گذار سوسياليستی و یا حتی نقش و وظایف حزب طبقه کارگر در ایـن دوران نمـی باشـد

کمونيست یک مطمئناً این مبحث، دوران گذار و نقش حزب در آن دوران، بحث بسيار مھم و پيچييده ای است که باید مورد توجه، تحقيق و مبارزه ایدئولوژ
 .اما ھدف ما در اینجا محدود به روش اعمال ھژمونی نظری و  برنامه ای حزب و طبقه کارگر بود.  ھای انق0بی قرار بگيرد

نقـص پر در اینجا، عليرغم وجود نکاتِ بی شمار و اساسی ای که می توان از ضعف ھا و اشتباھات نظری رفقای جافک از درون نوشته کوتاه، پر نکتـه و
اميدواریم که رفقای دیگر جنبش .  شان در آورد، به علت کثرت وظایف اساسی تر و نبود زمان کافی برای مکث در این مورد، بحث خود را خاتمه می دھيم

ری کمونيستی انق0بی در مورد موارد بحث شده نظرات خود را اع0م داشته و با نقد نظرات ما و رفقای جافک به روشن تـر شـدن مباحـث مطروحـه یـا
اما مھمترین نتيجه ای که از این بحث ھا در مورد اقدام جافک در انتشار چنان ھجو نامه ای می گيریم این است که با توجـه بـه وجـود چنيـن .   رسانند

 ازیمسائل اساسی ای در  مقابل کمونيست ھای انق0بی، ھرگونه بحثی که در مورد مسائل برنامه ای نباشد در حقيقت تجلی رقابت روشنفکری بورژو
 دیدیم که چگونه ایشان از شيوه ھای مغلطه آميز و ضد اط0عاتی برای برخورد با ما استفاده کرده و مباحث اصلی برنامه ای را فقـط در جھـت.  است

اما حتی اگر به شکل تيتر وار این نظرات رجوع کنيم خواھيم دید کـه در ایـن رقابـت و کوشـش بـرای حفـظ .   خود ارائه دادند» چپ«ایجاد توھم موضع 
و دیدگاه بورژوایی از اعمال رھبری و ھژمونی حزب و » استقرار حکومت شورایی«استق0ل محفلی و روابط آماتوری خویش، به نفی استراتژی انق0بی 

اميدواریم این مجموعه از مباحث ما باعث باز شدن چشم این رفقا گردد و از ادامه این راه که چيزی جز جدا شدن از خـط مـشی . طبقه کارگر افتاده اند
�زم می دانيم که با وجود ارائه مـستندات در .  انق0بی و پناه بردن به دامان احزاب و سازمان ھای ضد انق0بی و ضد کارگری نخواھد بود منصرف گردند

خود به مقابل تھمت ھا و دروغ ھای مطرح شده در این نامه، ھمانطور که علنی و بصورت گسترده آنھا را مطرح کردند، رفقای این محفل، بصورت علنی 
در چنين موقعيت حساسی که مبارزه ایـدئولوژیک بایـد بـه .  انتقاد کنند و این تھمت ھا را پس بگيرند و با شخص نویسنده خاطی برخورد تنبيھی کنند

با اميد به .سمت روشن تر شدن اخت0فات در جھت وحدت کمونيست ھا باشد، چنين رفتارھای غير مسئو�نه ای می تواند بسيار خطرناک و مخرب باشد
 !وحدت کمونيست ھای انق0بی ایران

********************************************** 
و سه بخش » احمد فارسی«که نویسنده گان آن به ترتيب، دو بخش اول رفيق . بخش ارائه شد 5در » ما و جافک«مطلب :  نکته فرعی

 .بودند» رامين رحيمی«پایانی، رفيق 



 

 88ماره بيست و دوم، ششم آبان ماه بسوي انقالب                                   ش                                                                                 4صفحه      

 »مرگ بر اين دولت سرمايه دار«
 !کارگران ایران

 !زحمتکشان شھر و روستا
ساعت کار در روز را تحمل کرده و چرخ ھای اقتصاد این جامعه  12تا  10ما در تمام طول عمر خود برای تأمين معاش خود و فرزندانمان ساعات طو�نی 

تنھا به این اميد که خانواده و فرزندانمان در رفاه به سر برند و از امکاناتِ زندگی، بھداشت، آموزش و تفریح بھره مند شوند و . را در حرکت نگاه داشتيم
ما در تمام طول عمر خود، ھر زمـان کـه احـساس مـی .  خود نيز، ھنگام پيری و از کار افتادگی بتوانيم دمی را در آسایش و در کنار ایشان بسر بریم

را ان کردیم جامعه مان کار بيشتر و تحمل زندگی در شرایط سخت تری را از ما می طلبد، بر خود و فرزندان مان فشار آورده و به خيال خود سـھم مـ
و  ھـا برای تضمين بقاء و امنيت این جامعه پرداختيم و به حداقل ھا راضی شدیم به اميد آنکه روزی این شرایط تغيير کـرده و مـی تـوانيم محـدودیت

» سازندگی«و » بازسازی«اما اینک بيش از بيست سال از پایان جنگ و دو دھه .  حمایت ھای بی دریغ زن و فرزند و ھمسایه و دیگران را جبران کنيم
اینک متوجه ميشویم که در تمام طول این سی سال چيزی جز دروغ و .  می گذرد، و نه تنھا از رفاه بيشتر که ھمان زندگی حداقلی نيز خبری نيست

مایـان و رفروعده ھایِ پوچ نشنيده ایم و تمام از خود گذشتگی ھا و تحمل فشارھا را نه برای تأمين بقاء و امنيت جامعه، بلکه برای پر کردنِ جيـب کا
 .سرمایه داران به ھدر داده ایم

سال است که ما، طبقه کارگر ایران، در نتيجه یِ فشارھای طاقت فرسایِ بھره وری و پول اندوزی کارفرمایان ناچار به مبارزه شـده  10اینک بيش به 
از طرفی شاھد بيکاری ھمکاران و ھم .  شبی نيست که بتوانيم با خيالی آسوده از تأمين مایحتاج خود و امنيت شغلی مان سر بر بالين گذاریم.  ایم

عاتِ کار سا طبقه ای ھای خود ھستيم، اما از طرف دیگر می بينيم که این بيکاری نه به علت نبود بازار فروش محصو�ت کارخانه و عدم نياز کارفرما به
ھنگاميکه کارفرمایان از نتيجـه یِ کـار مـا چـاق تـر و .  این کارگران، بلکه به علت تحميل فشار ساعات کار ایشان بر دوش کارگران شاغل بوده است

و زندگی شان لوکس تر می شود،گاه ماه ھا از پرداخت دستمزد و دیگر بخش ھای حقوقمان، از قبيل بيمه درمانی و بازنشستگی و پاداش ھا و غير
به ھرجا و مرجعی که رجوع می کنيم، آنھـا را .  درصد کارفرمایان را دولت تشکيل می دھد 70و این در زمانی است که قریب به .  خودداری می کنند

و بند و  دیدحامی کارفرمایان و سرمایه داران می یابيم که ابتدا با وقت تلف کردن و کاغذ بازی و وعده ھای توخالی ما را سر می دوانند و سپس با تھ
 .ش0ق پاسخمان را می دھند

 !کارگران زحمتکش! رفقا
ت و اسـ اینک کام0ً محرز است که این دولت با تمام دستگاه ھای اداری و نيروھای سرکوبگرش کام0ً در اختيـار منـافع کارفرمایـان و سـرمایه داران

ھر جا که سرمایه داران و مالکان کارخانه ھا و دیگـر موسـسات خـدماتی و . بخشی از نظام سرمایه داری و شاید ھم مھمترین بخش آن می باشد
یـن لترتوليدی در پاسخگویی به ما کم می آورند، عده ای چماقدار اونيفرم پوش را بر سرمان خراب می کنند یا دستگاه امنيتی شان را بـه سـراغ فعا

اما، سرمایه دارانی که نتایج کار ما را به د�ر و طـ0 تبـدیل کـرده و . کارگران می فرستند و در زندان و بی دادگاه ھایشان مضروب و محکوم می کنند
به نفـع ری ميلياردھا ميليارد بار کاميون می کنند و به خارج می فرستند را نه تنھا مجازات نکرده، بلکه افرادی چون محسن رضایی را برای ميانجی گ

به جيب » وام ھای اشتغال زا«پول فروش نفت را به حساب ھای بانک ھا ریخته و سپس آنھا را زیر لوای پرداخت .  این سارقان، راھی ترکيه می کنند
اشتھای سيری ناپذیر ایشان به حدی است که آخر سال ھم ميلياردھا .  شرکایِ بخش خصوصی و بودجه ھای بدون نظارتِ دولتی سرازیر می کنند

زنان و .  این آدمخواران برای سود بری دست به ھر کاری می زنند.  ميليارد پول بی پشتوانه چاپ کرده و دولت را به بانک ھا بدھکار نشان می دھند
مواد مخدر را وارد کرده و واسطه ی انتقالش به کشورھای اروپایی و آمریکایی می .  فرزندان ما را در بازارھای برده داری کشورھای عربی می فروشند

با اسکله ھای غير رسمی شان در رأس قاچاقچی ھای محصو�ت مصرفی و قاچاق سوخت به خارج و ھر چيز دیگری که از لوله بگـذرد و در .  شوند
خوب مسلم است که برای حفظ چنين نظام بی رویه و بلبـشو یـی نيـاز بـه .  کانتينر جای بگيرد و بار کشتی و ھواپيما و کاميون شود قرار می گيرند

مسلم است که به ما اجازه تشکل نمی دھند تا مـزاحم کارشـان نـشویم، تـا مـا را از ھـر گونـه .  چماقدار مسلح و بيدادگاه و زندان و ش0ق دارند
آری این نظام سرمایه داری است که تنھا انگيزه یِ موجودیّتش سودآوری سـرمایه .  اعتراضی باز دارند و این ماشين آدمخوار و خونخوار را تغذیه کنند

 .داران است و تنھا امکانِ بقایش دولتی است که از قدرت گيری مردم جلوگيری کند
 !ھم طبقه ای ھا و ھمدردان مبارز

 اینک بيش از ده سال است که چشمانِ ما به این اجحافات و بی نظمی ھا باز شده و برای امنّيت شغلی خود و بازپس گيری دستمزدھای معوقه و
در این مدتِ ده سال، ھر روز و ھر سال بر تعداد کارگران اعتراضی افزوده شده و روزی .   حقوق به سرقت رفته خود با کارفرمایان مان درگير شده ایم

آنھا .  اشيمنب نيست که ھزاران نفر از ما در اقصا نقاط کشور با کارفرمایان و سرمایه داران و دستگاه ھای اداری دولتی و امنيتی و انتظامی شان درگير
 !این دروغ است.  ھمراه با سرکوبشان به ما می گویند که تا دنيا دنيا است ھميشه ھمينطور بوده و ھيچ راھی بغير از تمکين در مقابل آنان نداریم

چرا باید کارخانه ای بسته .   محصو�ت مھم می شود» قيمت«چرا ما باید توليد کنيم تا کارفرما سود ببرد؟ این بعلت سود بردن سرمایه دار است که 
ر می دا شود و کارگرانش بيکار گردند چون در ف0ن نقطه جھان این کا� ارزان تر توليد می شود؟ بغير از آنست که معنی این حرف اینست که سرمایه
ب حـساتواند به جای باز نگاه داشتن کارخانه ھمين محصول را از ف0ن کشور وارد کند تا سود بيشتری ببرد؟  سود بيشتر ھم یعنی انباشتن جيب و 

جامعه و نظامی که انگيزه نظم و حرکتش سود و انباشت سرمایه و پول باشد، خوب مسلم است کـه بـرده !  ھای بانکی سرمایه داران از پول و ط0
چه کار پر درآمدتر و پر سود تری از قاچاق و فساد و دزدی سراغ دارید؟  در جامعه ای که ھمه .  فروش، قاچاقچی و دزد سرگردنه ھم دنبالش می آید

و  زندگی می کنند تا سرمایه داران سود اندوزی کنند، ھمين دزدان و قاچاقچيان و مفسدان ھستند که خود را بـه بـا� کـشيده و در رأس مقـام ھـا
خنده دار نيست که ھمين جماعت فعال کارگری را به بيدادگاه می .  وزارتخانه ھا می نشينند و کنترل بازار و توليد و زندگی مان را در دست می گيرند

در زندان می اندازد؟  تأسف بار نيست که ھر اقدامی برای متشکل کردن مردم در مبـارزه بـا دزدی و کـ0ه بـرداری و فـساد »  قانون«کشد و به نام 
محسوب می شود؟   چگونه می توان گفت که زندگی ای بھتر از این ممکن نيست؟  چه کسی گفته است » اقدام عليه امنيت ملی«سرمایه داران 

است؟  آنھا دروغ می گویند و این دروغ » بھره وری«و » مالکّيت«که تنھا انگيزه یِ کار و زندگی و ھدف انسان ھا از بقا، فقط دزدی و فساد، زیر لوای 
ه مـی مـراھا را از طریق فيلم و تلویزیون و سينما و قصه ھای رادیویی به خورد ما می دھند و ما و زن و بچه یِ ما را در مدارس و جماعت ھایشان گ

 .کنند
 !دوستان و رفقای گرامی

به ما چه که در .   ھنگاميکه به جای سودآوری سرمایه داران، رفاه و آسایش مردمان انگيزه و ھدف کار و زندگی مان باشد.  زندگی بھتر ممکن است
زندگی  بودف0ن نقطه جھان محصو�ت شبيه به محصو�تِ کارخانه ھای ما، ارزان تر توليد می شود؟  ھنگاميکه تأمين کار کارگران برای نان آوری و بھ

ف0ن محصول ارزان چينی به چه درد ما می خورد ھنگاميکه حتی ھمان را ھم نتوانيم بخریم؟ اما با داشتن کار و درآمـد بتوانيـم .  مردم ھدف ما باشد
 محصو�تی که خود توليد می کنيم برای زن و فرزندمان تھيه کنيم؟

اما مسلم است تا زمانيکه این دولت سـرمایه .  ما باید جامعه ای را بنا کنيم که انگيزه کار و فعاليتش تأمين معاش و بھبودی زندگی مردم باشد! آری
ن نظم چنيدار پا برجاست ھرگز نخواھد گذاشت به چنين جامعه یِ عاری از دزدی و فساد و سود اندوزی برسيم و تا آنجا که قدرت دارد از پایه گذاری 

اما خوشبختانه چند ماھی است که ميان این دزدان و غارتگران بر سر سھم بيشتر مال و ثروت و قدرت دعوا افتاده و .  و نظامی جلوگيری خواھد کرد
آنھا شعارھایی می دھند که حکایت از .   مردم و جوانان قھرمان ما نيز این فرصت را تشخيص داده و برای تغيير آنچه که ھست به خيابان ھا آمده اند

اما تا زمانيکه خود ما بصورت گسترده و سازمان یافتـه در زیـر بـيرق ھـای !  »مرگ بر این دولت مردم فریب«، »مرگ بر دیکتاتور«:  ھمدردی مان دارد
 مشخص کننده ی ھمکاران مان در محل اشتغال، یا ھم رشته ھایمان از یک خط توليدی و یا ھم طبقه ای ھایمان در یک شھر و استان و کشور گـرد

پس بيایيد و از ھمکـاران و ھـم طبقـه ای .   ھم نيایيم و در این مبارزات، ھمراه با دیگران شرکت نکنيم، ھيچکس خواسته ھای ما را فریاد نخواھد زد
آبان به خيابان ھا و ميدان ھا آمده و در پناه و ميانِ دریای خروشان ميليونی مردم، خواسـته  13ھای خود دعوت کنيم تا از ھمين تظاھراتِ سراسری 

 1388کارگران کمونيست ایران،  دوم آبان ماه        -     جمھوری شورایی –نان، مسکن، آزادی : ھای خود را فریاد زنيم
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 اخبار كوتاه

 پيوستن مردم به تظاهرات كارگران در اهواز: باالخره اتفاق افتاد
ی لوله بتونی  کارگران کارخانه.ی خود تجمع اعتراضی برپا کردند ی لوله بتونی اھواز صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه

 . ی خود تجمع اعتراضی برپا کردند اھواز صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه
ماھه از سوی مسئولين کارخانه در ميدان  10به گزارش ھرانا ، کارگران کارخانه لوله بتونی اھواز، صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 

 .شھدای اھواز تجمع اعتراضی برپا کردند
ھای دریافتی، در این تجمع اعتراضی نيروھای انتظامی نيز حضور داشتند اما تا این لحظه، خبری از برخورد بين پليس با تجمع  بر اساس گزارش

در این ميان، تجمع کارگران مورد استقبال شھروندان نيز قرار گرفت و در حمایت از ایشان شعارھای بر عليه مسئولين .کنندگان گزارش نشده است
 .دولتی سر داده شد

 .کارخانه لوله بتونی اھواز، فردا نيز در اعتراض به وضعيت خود مجددا تجمع اعتراضی برپا خواھند کرد  �زم به ذکر است که کارگران
 .امروز، حوالی یک ساعت پيش ، اھواز فضای اعتراضی بعد از انتخابات را بيش و بھتر از ھر زمان تجربه کرد

 . امروز، اھواز فضای اعتراضی بعد از انتخابات را بيش و بھتر از ھر زمان تجربه کرد
سر داده بودند مردم عادی با " ھی ھات منه ذله "ماه حقوق حود ، شعار  10در حالی که کارکنان شرکت لوله سازی در اعتراض به عدم پرداخت 

زندگی در ایران حق مسلم : "پيوستن به آنھا فضا را دگرگون کرده ، و شعارھا تبدیل به شعارھای دیگر نقاط ایران شد ، از جمله ی این شعارھا
این جمعيت دقيقن در نقطه مرکزی ".نصر من اله وفتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب"، " یا مرگ یا عدالت"، " دولت کودتا استعفااستعفا"، "ماست

گرد آمده بود و با برخورد به دور از خشونت پليس ، به صورت جمعی مرکز شھر را ترک کرده و ھمچنان به شعار ھای خود ادامه  -چھارراه نادری-اھواز
 . تنھا ، در این ميان بسيجيان دوربين ھای مردم را از آنھا می گرفتند . دادند

 ضرب وشتم كارگران معترض لوله سازي اهواز
كارگران شعار مى . كارگران كارخانه لوله سازى اھواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقھاى عقب افتاده در چھار راه نادرى اين شھر تظاھرات كردند

 .دادند زندگى در ايران حق مسلم ماست و نصر من هللا و فتح قريب
 .مزدوران حكومتي به كارگران معترض يورش بردند و به ضرب و شتم آنان پرداختند

 ي لوله چدني اهواز برگزاري دومين تجمع اعتراضي كارگران كارخانه
 .ی خود تجمع اعتراضی برپا کردند ی لوله چدنی اھواز صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه

ماھه از سوی مسئولين کارخانه در ميدان شھدای اھواز، خيابان  10کارگران کارخانه لوله چدنی اھواز، صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  
 .متری تجمع اعتراضی برپا کردند 30نادری، طالقانی، 

 .دقيقه با تجمع خود خيابان نادری را مسدود کردند 12کارگران به مدت   �زم به ذکر است که در این تجمع،
یی متفاوت از تجمع  چھره  ھای دریافتی، در این تجمع اعتراضی نيروھای گارد ضد شورش که به دور تجمع کنندگان حلقه زده بودند، بر اساس گزارش

 .ساعت ادامه داشت 3ی این کارگران را به نمایش گذاشتند و این تجمع بدون درگيری به مدت  روز گذشته
 .ی لوله بتونی اھواز از سوی مجموعه اع0م شده بود، که در این خبر تصحيح شد ، تجمع کارگران کارخانه در گزارش روز گذشته

 اعتالي جنبش كارگري و هراس حكومتي
نام ایشان و مقدار محکوميت شان بعبارت زیر .  تن از فعا�ن سندیکایی کارگران ھفت تپه حکم نھایی خود را دریافت کردند 5حتماً با خبر ھستيد که 

ماه  6ماه حبس تعليقی و  6علی نجاتی رئيس، فریدون نيکوفرد نایب رئيس، قربان علی پور منشی و جليل احمدی عضو سندیکا ھر کدام به : است
  .ماه حبس تعليقی قطعيت یافته است 8ماه حبس تعزیری و  4برای محمد حيدری مھر عضو دیگر سندیکا نيز . حبس تعزیری محکوم شده اند

 این محکومّيت ھا ھنگامی صورت می پذیرد که به علت فشارھای ناشی از سقوط اقتصادی، ھمراه با نرخ با�ی دو رقمی تورم ناشـی از آن کـه بـا
.  برداشتن سوبسيدھای کا�ھای اساسی قيمت ھا را چند برابر کرده است، طبقه کارگر را بيش از پيش به ميدان مبـارزه اقتـصادی کـشانده اسـت

اعتراضات ایشان به از دست دادن مشاغل شان به علت بـسته شـدن .   روزی نيست که ھزاران کارگر در چھار گوشه کشور در حال اعتراض نباشند
آنھا یی ھم که ھنوز بر سر کارشان ھستند، با عدم دریافت چند ماھه دستمزدھا و بخش ھای پنھـان حقـوق .   واحدھای توليدی و اداری می باشد

از طرف دیگر، روزی نيست که در گوشه و کنار شھر، در صف .  روبرو ھستند...، بيمه درمانی و حق ترابری و سود سھام و »پاداش ھا«شان، از جمله 
ھمچنين، ھفتـه گذشـته در اعتراضـات و تظـاھراتِ .  خریداری کا�ھای اساسی، بخصوص صف ھای مقابل نانوایی ھا، اعتراض و درگيری پيش نياید

و تمامی این وقایع باعث ایجاد ھراس ھر .  کارگران لوله سازی اھواز و پيوستن مردم به ایشان، این اعتراضات رنگ و بوی سياسی نيز به خود گرفت
چرا که اگر تمامی جمعّيت معترض کارگری، در لباس توليـد کننـده و .   دو جناح حکومتی، اص0ح طلب و کودتاچی و حاميان خارجی شان گشته است

ه بقاء ی بمصرف کننده، به جای اعتراض در مقابل محل شغلی و اداراتِ دولتی و صف ھای نانوایی،  وارد صحنه ھایِ خيابانی شوند، دیگر نه تنھا اميد
ح دولت احمدی نژاد و ثبات دولت ھای بعدی کودتاچيان نخواھد بود، بلکه ھيچ تضمينی برای فروکش کردنِ مبارزات مردمی، حتی پس از سازش اص0

 .طلبان ھم باقی نخواھد ماند
ز جـاری د ااما آیا واقعاً حکومت سرمایه داران فکر می کند که در چنين اوضاعی، سرکوب و تھدید تنی چند از فعا�ن کارگری به بند و زندان مـی توانـ

 .شدن سيل خروشان اعتراضات کارگری به خيابان ھا جلوگيری کند؟  باورش سخت است

 پيوستن كارگران صنعت نفت و دانشجويان انقالبي به اعتراضات كارگران لوله سازي اهواز
ريان درجھمانطور که اميدوارانه از وجود تمایل ھمبستگی و اتحاد ميان اقشار مختلف مردمی سخن گفته بودیم مژده می دھيم که بنا بر خبر دريافتي 

کـارگران در .  جمعی از کارگران صنعت نفت وجمعي از دانشجويان اھواز ھم به اعتصاب و اعتراض ملحـق شـدند, اعتراضات كارگران لوله سازي اھواز
در چندنقطه اھواز نيز درگيري بين معترضان و نيروھاي پليس به وجـود .  جريان اعتراضاتشان از خيابان طالقانی تا اواسط خيابان نادری را بسته بودند 

ـــــــه خـــــــواھيم داد .آمـــــــد ـــــــردا ارائ ـــــــت ف ـــــــن تظـــــــاھرات را در صـــــــورت دریاف ـــــــات ای ـــــــل و جزئي  .خبرھـــــــای تکمي

 اعنراضات كارگري در اهواز، قزوين، تهران و سنندج

نکته ی بسيار مثبتی که این کارگران به آن دست .   نفر از کارگران لوله سازی اھواز به اعتراضات خود ادامه دادند 250طبق خبرھای رسيده دیروز نيز 
این کارگران برای دیدن مسئو�ن شھری به سمت مسجدی که آنھا در آنجـا حـضور داشـتند راھپيمایـی .  زده اند اعتراض ھمراه با راھپيمایی است

امـا نماینـده شـھر در .   البته آنچنان که واضح بود از مسئو�ن شھری چيزی عایدشان نشد و ایشان حتی در جمع کارگران نيز حاضر نـشدند.   کردند
ی ھـا مجلس به ميان کارگران آمد و وعده داد بزودی مبلغ یک ميليارد و نيم تومان به این شرکت پرداخت می شود تا مدیریت شرکت بتواند به وعـده

 .اما او از بيان اینکه در چه تاریخی این مبلغ قرار است در اختيار مدیریت قرار گيرد، شانه خالی کرد.  خود به کارگران عمل کند
آنھا با اقـدام در .  اما ھمانطور که گفتيم این راھپيمایی نکته بسيار مھمی در مبارزات ایشان است که در جھت اصلی بسيار موفقّيت آميز بوده است

در گزارشات .  راھپيمایی توانسته اند نظر مردم را در مسيرھای گذر شان به خواسته ھای خود جلب کنند و حمایت عملی ایشان را به دست بياورند
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 اخبار كوتاه
کارگران لوله سازی اھواز باید تـا بـه حـال .   به دست آمده از این راھپيمایی ھا مردم به صف کارگران پيوسته با دادن شعار از ایشان حمایت کرده اند

ن فھميده باشندکه وعده و وعيد ھای نمایندگان مجلس و مدیریت و حتی مسئو�ن دولتی دردی از ایشان دوا نکرده و ایشان را بـه خواسـته ھایـشا
اما اگر ایشان بتوانند به ھمين صورت روزھای گذشته حمایت مردم و بخصوص ھمکارانشان در کارخانـه و کـارگران دیگـر را بـه دسـت .   نمی رساند

. داینبياورند، فشار بر روی مسئو�ن شھری و دولت مرکزی به حدی خواھد رسيد که مدیریت را مجبور به قبول و اقدام جھت جلب رضایت کارگران بنم
 .تن از این کارگران در اعتراض و راھپيمایی شرکت کردند 250کارگر است که روز گذشته  700این کارخانه دارای 

مـای رفرھمچنين در نقطه دیگری از کشور، در قزوین، بار دیگر کارگران چينی سازی البرز دست به اعتراض زدند و برای جلب توجه مردم و فشار بر کا
.  طبق این گزارشات، اعتراض کارگران به علت خُلفِ وعده یِ کارفرما بوده است.  خصوصی خود، اقدام به بستن جاده اصلی شھرک صنعتی البرز کردند

کارفرما به ایشان .   اما متأسفانه گول وعده ھای کارفرما را خوردند.  این کارگران در مبارزات پيشين خود موفق به مصادره موجودی انبارھا شده بودند
اما اینک که مدنی است از فروش این موجودی .  وعده داده بود که با فروش موجودی انبارھا پرداخت چھار ماه حقوق معوقه ایشان را پرداخت می کند

 .می گذرد، کارفرما حقوق عقب افتاده ایشان را پرداخت نکرده است
كـار اند در محوطه وزارت  نوش به آنچه روزمزد شدن كاركنان دانسته دوباره در ھمين روز در تھران، جمعي از كاركنان قسمت توزيع و شركت پخش ارم

مـدیریت شـرکت ایـن .   كننـد شان عنوان مي شان با وجود سابقه كاري چندساله اين امر را منجر به كاھش شديد حقوق و مزاياي  ھا آن.  تجمع كردند
ھـزار پرداخـت  17آل حداكثر براي يـك روز كـاري  ساعت كار در حالت ايده 13اي كه با  اند به گونه کارگران را پس از چند سال به صورت روزمزد درآورده

ھاي اين كارگران حذف شده و به  ھمچنين، تمام پاداش و سنوات و بن  .اند شود؛ در واقع حقوق ثابت حذف شده و فقط پورسانت را در نظر گرفته مي
 .كند اده مياند و شركت مذكور از كارگران انبار براي پخش محصو�ت خود استف ھا را به داخل شركت راه نداده ھا به وزارت كار، امروز آن دليل شكايت آن

طبق این خبر، کارگران خبازیھای سنندج . کارگر نانوایی ھای آن شھر رسيده است 3000از سنندج نيز خبر اعتصاب ھشدار دھنده یِ چند ساعتی 
صبح روز دوشنبه در اعتراض به ميزان دستمزد و حقوق ماھيانه و بی توجھی مسوو�ن استان به وضعيت معيشتی خود به مدت چھار ساعت اعتصاب 

صبح روز دوشنبه ادامه  9اعتصاب امروز کارگران خبازیھای سنندج براساس اع0م قبلی و برای جلوگيری از بروز مشکل برای مردم تا ساعت  .کردند
قرار است در صورت ادامه بی توجھی مسوو�ن به وضعيت  . مجددا کار پخت نان و عرضه آن را آغاز می کنند 9خبازان از ساعت  .خواھد داشت

کارگران خباز سنندج اعتصاب  .حقوقی کارگران خباز ؛ خبازیھای سنندج روز پنجشنبه به طور کامل اعتصاب کرده و از پخت و عرضه نان خودداری کنند
ی محدود روز دوشنبه را ھشداری برای مسوو�ن دانسته اند تا آنھا بدانند که تصميمشان برای اعتصاب نامحدود در صورت ادامه وضعيت فعلی جد

 . كارگر دارد 3000خبازي با بيش از  400سنندج حدود . است
زمـان آن .  متأسفانه کارگران ما ھمواره از ساده لوحی و صداقت خود و اعتماد به وعده ھای کارفرما و مسئو�ن حکومت سرمایه داری ضرر دیـده انـد

در مورد کارگران چينی البرز، حتی اگر ایشان قبول کرده بودند که .  رسيده که ایشان دست از این اعتماد برداشته و سرنوشت خود را بدست بگيرند
يماً ستقکارفرما تا فروش موجودی ھای انبار نمی تواند حقوق شان را بپردازد، می بایستی تا زمانيکه این موجودی در اختيار ایشان بود، خودشـان مـ

کارگران لوله سازی اھواز و دیگر کارگران باید از این تجربه درس بگيرند و با تشکيل جلسات عمومی کارخانه و جلـب .  اقدام به فروش آن می نمودند
افع من حمایت تمامی کارگران ھر واحد، بر کل عملکرد مالک و مدیریت کارخانه نظارت کامل داشته باشند و در صورت دیدن تخلفات، جھت تأمين و حفظ

 . خود و دیگر کارگران سریعاً تصميم گيری و اقدام کنند

 باز هم دخالت نيروهاي سركوبگر در حمايت از سرمايه دار
ی و ادرکارگران لوله چدنی اھواز در چھارمين روز اعتراضات خود در خصوص عدم پرداخت ده ماه حقوق خود اقدام به تجمع و راھپيمایی در چھـارراه نـ

متری و طالقانی اھواز کردند، نيروھای انتظامی که در طی روزھای قبل تنھا نظاره گر این اعتراضات بودند در طـی اعـتراض روز جـاری  30خيابانھای 
 .خواستار پایان یافتن اعتراضات و پراکنده شدن کارگران شدند

نت خـشوبا عدم قبول این خواسته نيروھای انتظامی از سوی کارگران معترض، این نيروھا به جمعيت کارگران یورش برده و با این اقدام تجمـع را بـه 
از سرنوشت کارگران . کارگر دیگر نيز گزارش شده است 50کشاندند، در این رابطه ع0وه بر تعدادی از کارگران که زخمی شده اند، دست کم بازداشت 

 .بازداشت شده اط0عی در دست نيست
سالھاست که سازشکاران و نادانان سعی دارند به ما بقبو�نند که که دولت .  این دخالت ھای حکومتی بيانگر نقش دولت در نظام سرمایه داری است

ھر بار .  بی طرفند و در صورت رجوع ما به ایشان سعی خواھند کرد که طرف عدالت رابگيرند...و دم و دستگاه وزارتخانه ھا و نيروی پليس و بسيج و 
پيدا می ان که اعتراضات ما به کارفرما نتيجه ای ندارد و می خواھيم قدم ھای قاطعانه ای در اعمال فشار مستقيم برداریم، سر و کله یِ این پير مرد

اما تا به حال حتی یکبار ھم محض نمونه این اقداماتِ کارگری .  شود که برویم و حق مان را از اداره کار و فرماندار و یا نمایندگان مجلس و دادگاه بگيریم
ماه است که حقوق شان به  13کارگران لوله سازی اھواز بيش از .  و دریوزگی حق و حقوق از کارفرما و حکومت سرمایه داران به جایی نرسيده است

حکومت سرمایه دار چھره اش را زمانی نشان می دھد کـه بـه .  تاین عمل دزدی حق است.  کارفرما ھر که می ھواھد، باشد.  تعویق افتاده است
 .ما را مضروب کرده به زندان می برد.  جای اعتراض به دزدی، به دزد زده حمله می کند

ن از کارفرما تواکارگران لوله سازی اھواز باید تا به حال فھميده باشند که تا زمانيکه این حکومت دیکتاتوری بر ما اعمال زور می کند، ھيچ حقی را نمی 
سرمایه داران بر خ0ف کارگران می دانند که این حکومت متعلق به خودشان است و با پشت گرمی قدرت سرکوبِ ھمين حکومت است که به .  گرفت

این دوستان و رفقای ما در لوله سازی اھواز، حمایت مردم از خواسته ھایشان را .  خود جرأت می دھد تا برای یکسال حقوق کارگران را پرداخت نکند
تمـام کـسانيکه سـعی .   چرا که این مردم نيز از ھم طبقه ای ھا و زنان و فرزندان خودمان ھستند و تنھا تکيه گاه ما می باشند.  نيز تجربه کرده اند

منـافع مـا از منـافع مـردم جـدا .   دارند ما را از مبارزات مردم دور نگاه دارند، چه بدانند و چه ندانند، در عمل به کارفرمایان و حکومتش خدمت کرده اند
 .ما ھمه باید ھمراه با ادامه مبارزات خودمان، در مبارزات مردم عليه دیکتاتوری حکومتی و دستگاه ھای سرکوبگرش شرکت کنيم.  نيست

 !کارگران مبارز لوله سازی و مردمان غيور اھواز
به دیگر کارگران کارخانـه .  آبان، روزی که ميعاد مردم برای اعتراض به حکومت دیکتاتور و دولت کودتاچيان می باشد در کنار ھم شرکت کنيد 13تا روز 

باشد که با اتحاد شما دولت سرکوبگر حریف واقعی خود را یافتـه و .   ھای متعدد اھواز نيز رجوع کرده و آنھا را نيز به تجمع مبارزاتی خود دعوت کنيد
 !بفھمد که کارگران و مردم اھواز تنھا نيستند و با اتحاد خود آماده رزم عليه زور و ستم اند

 تپه در آستانه اخراج و زندان قرار دارند 7اعضاي هيئت مديره سنديكاي كارگران نيشكر 
بنابه گزارشات رسيده از نيشکر ھفت تپه تھدیدات و فشارھا وزارت اط0عات شوش از طریق حراست شرکت نيشکر ھفت تپه عليه اعضای ھيئت 

 .مدیره سندیکا و کارگران  شدت یافته است
آنھا  توسط حراست شرکت .تن از اعضای ھيئت مدیره سندیکای نيشکر ھفت تپه از ورود به شرکت منع شدند 4مھرماه  29از صبح روز جھارشنبه 

اسامی  اعضای ھيئت مدیره که از . نيشکر ھفت تپه که زیر نظر اداره اط0عات شوش سرکوب کارگران را به عھده دارد از ورود به شرکت منع شدند 
ماه حبس تعزیری  6آنھا اخيرا به .فریدون نيکو فرد،جليل احمدی ،رمضان عليپور و محمد حيدری مھر می باشند: ورود به شرکت منع شده اند عبارتند از

 !را بخوانيد و در ميان مردم پخش كنيد”  بسوي انقالب“
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 .ماه حبس تعليقی محکوم شدند 8ماه حبس تعزیری و  4ماه حبس تعليقی و آقای حيدری مھر به  6و 
ماه  6بيش از . مدتی قبل از آن آقای علی نجاتی رئيس ھيئت مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه از کار اخراج و از ورود به شرکت منع شده بود

اداره . است که حقوق و مزایای او را قطع کرده اند این در حالی است  که او نسبت به حکم اخراج غير قانونی و غير انسانی خود اعتراض نموده است
 .کار علت اخراج را غيبت طو�نی عنوان می کند در حالی که او در بازداشت وزارت اط0عات بسر می برد 

از ورود کارگران ممانعت به . داودی رئيس حراست شرکت نيشکر ھفت تپه که با ھماھنگی اداره اط0عات شوش سرکوب کارگران را به عھده دارد
افراد حراست با بيسيم  در .نفر رسانده است 100نفر به  50برابر افزایش داده است از  2داودی اخيرا تعداد افراد حراست شرکت  را به . عمل آورد

وھمچنين . نقاط مختلف شرکت بخصوص در محلھای که کارگران حضور دارند مستقر می شوند و ھرگونه تجمع کارگران را ب0فاصله  گزارش ميدھند
ه شده و دادبرای پيشگيری از اعتصابات و اعتراضات کارگری در اعتراض به سرکوب و ضایع کردن حقوق کارگران تعدادی افراد خبرچين در ميان آنھا نفوذ 

اقدامات سرکوبگرانه کارگران در شرکت زیر نظر مددی مدیر عامل . از این طریق سعی دارند که جو بدبينی و بی اعتمادی را بين کارگران رشد دھند 
 .شرکت صورت می گيرد

م ع0کارگران پس از شنيدن خبر ممانعت از حضور افراد ھيئت مدیره سندیکا در محل کارشان و شایعاتی مبنی بر دستگيری آنھا  خشمگين ھستند و ا
آنھا خواستار لغو فوری و بی .کرده اند در صورتيکه این ممانعتھا ادامه یابد در روزھای آینده قصد دارند که اعتراضات و اعتصابات گسترده ای را آغاز کنند

 قيد وشرط  احکام سرکوبگران زندان عليه کارگران، بازگشت علی نجاتی به محل کارش و پرداخت حقوق چند ماه اخير وی و اعاده حيثيت از او،
برداشتن ممانعتھا از حضور اعضای ھيئت مدیره سندیکا و عذرخواھی رسمی مدیر عامل شرکت از اعضای ھيئت مدیره سندیکا در مقابل جمع 

 .کارگران و اخراج داودی رئيس سرکوبگر حراست شرکت ھستند
و ھمچنين ساعت اضافه کاری را به نصف کاھش داده اند و این مسئله باعث .ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند 2از طرفی دیگر کارگران 

 .مشک0ت عدیده معيشتی برای کارگران شده است

 كارگران خباز سنندج در صورت عدم رسيدگي به وضعيتشان دست به اعتصاب خواهند زد
 بر اساس گزارش رسيده از کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، اگر فر مانداری و دیگر مسولين استان به خواست کارگران

 .خباز سنندج رسيدگی نکنند، انان دست از کار خواھند کشيد
نانوانی در شھر سنندج رسيده خواستار افزایش  400و جمع اوری طوماری که به امضا بيش از  کارگران خباز سنندج در راستای افزایش دستمزد خود 

 .دستمزد خود شده اند
 .کارگر در این واحد ھا مشغول به کار می باشند 4500موجود است که حداقل   واحد نانوائی ، سنگگ ، لواشی و بر بری 450در شھر سنندج  
، 88 کارگران خباز سنندج بعد از برگزاری مجمع عمومی خود خواستار ان شدند که با توجه به پائين بودن دستمزدھا و عدم افزایش دستمزد در سال 

 .دستمزد انان افزایش یابد اما تا کنون مسولين استانی به این خواست ھيچ گونه جوابی نداده اند
ابانماه به مطالبه قانونی انان  3  فرماندار و استاندار در سنندج داشته اند متذکر شدند اگر تا پایان روز یکشنبه  کارگران در چندین جلسه خود که با 

 .واحد نانوائی در سطح شھر سنندج دست به اعتصاب خواھند زد 450رسيدگی نشود و دستمزد انان افزایش پيدا نکند تمامی 
 ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری از این خواست طبقاتی کارگران خباز حمایت کرده و از تمامی مردم سنندج می

از مطالبات کارگران  دستمزد صورت ميگيرد به ھر شکلی که امکان دارد، ھمه با ھم   خواھيم در صورت اعتصاب کارگران خباز که در راستای افزایش
 .حمایت و انان را در این کشمکش طبقاتی یاری رسانيم

 تحصن كارگران كارخانه مهيا مان اصفهان
مھر ماه كارگران كارخانه مھيا مان اصفھان كه واقع در شھرك صنعتي مورچه خورت ميباشد در اقدامي  29بنا بر خبر دريافتي صبح روز چھارشنبه 

ماھه سال جاري در مقابل استانداري اصفھان دست به تحصن و اجتماع زدند و خواستار احقاق حقوق  10اعتراضي به پرداخت نشدن حقوق و مزاياي 
 . خود شدند

 درصد كارخانه هاي سمنان بسته شدند 65بيش از 
درصد از کارخانه ھای سمنان يا بسته شده اند و یا در حال تعطيل شدن ھستند و یا اینکه اکثر کارگران خود را  65بنا بر خبر دريافتي از شاھرود حدود

گفته ميشود بسياری از کارگران این کارخانه ھا از اين .طبق گزارشات به دست آمده این شھرک به شھرک اشباح تبدیل شده است . اخراج کرده اند
ين ه اموضوع بسيار ناراضی بوده به طوري که حاضرھستند با اندک پولی دوباره به ھمان کارخانه برگردند ولي متاسفانه این امر ميسر نيست چرا ک

 .کارخانه ھا دچار ورشکستگی شده اند

 اخراج كارگران رسمي شركت گواه سازنده ماشين هاي سنگين
, بنا به گفته يكي از كارگران. نفر ازكارگران رسمي خود را اخراج كرد 20)اتوبوس،كاميون(شركت گواه سازنده ماشين ھاي سنگين ,بنا بر خبر دريافتي 

كارگران بايد با پيمانكاران , شركت گواه جديداً با شركت ھاي پيمانكار قرار داد بسته و به كارگران رسمي اع0م كرده كه براي ادامه كار در اين شركت
نفر از كارگران درخواست شركت گواه را قبول نكردند و از كار اخراج شدند  20در ھمين راستا . قرارداد جديد امضا كنند در غير اينصورت اخراج مي شوند

 .به ھمين دليل به اداره كار شمالغرب تھران مراجعه و شكايت خودشان را به اين اداره تسليم كردند

 ! اخراج كارگران معترض شركت مسيل باختر
ھر یک از این کارگران . به دستور نوتاش مدیر شرکت از کار اخراج شده اند ،نفر از کارگران شرکت مسيل باختر ١٢در چند روز اخير  ،بنا به خبر دريافتى

این کارگران اعتراض به شرایط سخت و غير انسانی کاری و بخصوص اعتراض نسبت به عدم دریافت " جرم. "سال سابقه کار دارند ۴تا  ١بين 
این کارگران در حالی از کار اخراج شده اند که حتی ھمان قراردادھای ! ماھه مرداد، شھریور و مھر است ٣دستمزدھا و مبالغ اضافه کاری مربوط به 

با وجود اینکه برای گذران زندگی، برای زنده  ،نفر از کارگران ۵٠٠ھم اکنون بيش از . کاری ناعاد�نه و کارفرما پسندشان ھم به اتمام نرسيده است
از جانب نوتاش و کارچاق کنھای اطرافش با چماق اخراج از کار روبرو  ،ماندن و برای تامين ابتدائی ترین نيازھای ضروری خود و خانواد ه ھایشان معطلند

ھميشه از جمله حربه ھای ضد کارگری سرمایه داران و دولتھای  ،اخراج از کار، بيکار سازی و تھدید کارگران به گرسنگی و فقر بيشتر! شده اند
اما مھمتر اینست که شکمھای گرسنه و دستھای خالی چيزی برای . خدمتگزارشان برای خاموش نمودن شعله اعتراضات برحق کارگری بوده و ھست

بازگشت به کار بی قيد و شرط و فوری کارگران  ،در کنار دیگر مطالباتشان ،خواست اصلی کارگران مسيل باختر در حال حاضر!از دست دادن ندارند
 .ماھه معوقه ميباشد ٣اخراجی معترض و مبارز و ھمچنين دریافت فوری دستمزدھای 

مجری انواع طرحھای راه و  ،ھزار تومانی٢۶۴نفر کارگر قراردادی سفيد امضا با دستمزدھای  ۵٠٠شرکت راه و ساختمان مسيل باختر با بيش از 
در حال حاضر بخشی از کارگران در پروژه مترو کمال شھر کرج و بخش دیگری از کارگران در طرح ساخت سد دھلران ای0م مشغول . ساختمانی است

   . دفتر اصلی شرکت در خيابان اسکندری تھران واقع است. به کارند

 .كارگران پر ريس در مقابل اداره كار سنندج دست به تجمع زدند
از طرف کارفرما و برای بر رسی خواست خود به اداره کار  ، کارگران پر ریس سنندج در اعتراض به حکم جدید اخراج 1388مھر ماه  29روز چھارشنبه 

 .سنندج مراجعه و دست به تجمع زدند
 .کارگران پر ریس در راستای این امر در ھمان روز به استانداری سنندج جھت پيگيری مطالبه خود مراجعه نمودند 
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ماه این کارگران روبرو شد و  11اعتراض   که با  زده بود  نفر از کارگران پر ریس 35ماه پيش دست به اخراج  12کار فرمای شرکت پر ریس در حدود  
 .روز منعقد نماید 95و مبارزه کارگران ، با کارگران قرار داد   و پيگيری دیوان عدالت اداری   نھایتا کار فرمای پر ریس ناچار شد بعد از رای

 .نفر از کارگران را مجددا اخراج نموده است 23تعداد   نفر 35مھر ماه با اتمام پایان قرارداد از  28کارفرمای پر ریس در تاریخ  
ضد کارگری کار فرما و ميز حمایت اداره کار از وی را محکوم کرده و    اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری این اقدام  ما 

 .خواستار ان ھستيم که کارگران با حمایت ھمه جانبه دیگر بخش ھا و با اتحاد عمل دیگر کارگران به سر کار ھای خود باز گردند

 درگيريهاى پراكنده به دليل گران شدن قيمت نان
رخ ھا گزارشھاى دريافتى حاكى از آن است که در پى تصميم دولت براى گران كردن نان درگيريھاى متعددى در مناطق مختلف تھران در مقابل نانوائي

دھد كه ماموران سركوبگر نيروى انتظامى سراسيمه خود را به محل روز چھارشنبه در تھران پارس در مقابل يک نانوايى درگيرى رخ مى . داده است
  .رسانند تا مردم معترض را سركوب كنندمى 

 ها كارمندان، قربانيان اصلي هدفمند كردن يارانه
ھا ھای نقدی، در حالی که ھنوز ھيچ یک اجرایی نشده است، فوراً تأثيری مستقيم بر قيمت کا� ھا و پرداخت یارانه رسد که حذف یارانه به نظر می

 .گذاشته است
ی مردم از تيترھای اصلی خبر در  ترین بخش مواد غذایی روزانه ترین و مھم افزایش نرخ برق و برخی مشتقات انرژی و نيز نان به عنوان اصلی

 .ھای داخلی است رسانه
و عضو چنين دکتر جمشيد عدالتيان شھریاری، کارشناس اقتصادی  وگو با برخی شھروندان، خریداران و فروشندگان و ھم در ارتباط با این مسأله با گفت

 .ام ھيأت نمایندگی اتاق بازرگانی ایران، گزارشی تھيه کرده
ھا را ریز ریز حساب کنيم، نان و گوشت و بخصوص قيمت گوشت،  خيلی، اگر بخواھيم این: بگير  در این باره می گوید خانم طاھری، یک مستمری

ھزار تومان و گوشت گوسفند ھم به  ١٠ی گوساله  کرده  ھزار تومان رسيده است؛ گوشت چرخ ١۶گوشت گوساله به کيلویی . رود طور با� می ھمين
 .رسد ھزار تومان می ١۶کيلویی 

 .ھا را با نان و مواد دیگر ھم که حساب کنيم، خيلی است و تأثير زیادی دارد قيمت  این اضافه
ی  اما کسی که درآمدش در حدی نيست که بتواند ھزینه. ممکن است کسی کمی درآمدش بيشتر باشد و بتواند به شکلی با این مسأله کنار بياید

 .گویيد؟ کرایه خانه سر به فلک کشيده است ھا را نمی چرا پول کرایه خانه. نشين است، چه کار باید بکند اش را تأمين کند و اجاره ی زندگی ماھانه
آن ھم . ی سابق نيست، ھم کيفيت آن پایين آمده و ھم قيمتش با� رفته است ی آن کوچک شده و به اندازه نان خيلی گران شده است؛ ھم اندازه

 .ی قشر ضعيف جامعه است نان که خرید روزمره
حا� وضعيت نان ھم . اًمدند ی خرید برنج برنمی شان را با نان سير کنند و از عھده وقتی قيمت برنج خيلی با� رفت، مردم مجبور شدند شکم خانواده

 .آن با� رفته است  ھا کوچک شده و نان آب رفته است، قيمت در عين حال که اندازه. که این طوری شده است
زمينی  ناگھان سيب. شود زمينی ھم به ھمان نسبت گران می سيب. به ھر حال مردم مجبورند کاری بکنند؛ باید با�خره شکم خانواده را سير کنند

 .فروشند ھا با نرخ آزاد می نان را ھم یک سری نانوایی .شود ھا با قيمت بيشتر پيدا می جا نيست؛ یا در بعضی از مغازه شود و ھيچ قحطی می
 :گوید کنند؟ علی سپھری که کارگر حفار است، می ھای مورد بحث، چگونه زندگی می تر از ميزان اما افرادی با درآمدھای بسيار پایين

  .از پارسال تا به حال دو برابر شده است  اما ھزینه. گرفتم تومان را می [ھزار[ ٣٠٠پارسال ھم ھمين . گيرم تومان حقوق می] ھزار[ ٣٠٠من کارگرم و 
رسيد و دارد  ٢٠٠تومان رسيد؛ بعد ھم به  ١۵٠به . تومان بود ١٠٠پارسال این قيمت . تومان است ٣٠٠تومان و خشخاشی آن  ٢٠٠قيمت نان بربری 

 .پردازیم تومان ھم بابت کرایه می] ھزار[ ١٠٠ .رود ھا به این منوال با� می وضعيت ھمين طوری است؛ قيمت. رود ھم می ٣٠٠به طرف 
» بخور و نمير«طور  به قول معروف ھمين. کنم انداز و آینده فکر نمی اما به چيزھایی مثل پس. مجبورم دو شغله باشم و ھزینه را به شکلی تأمين کنم

 .رود پيش می

 .اش قرباني توحش نظام طبقاتي شدند  ساله 16كارگر سيلوي سنندج و دختر 
پدر و فرزندی در سنندج بر اثر فشار  23/7/1388بر اساس گزارش رسيده از کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، در مورخه 

عایشه زندی که با چند نفر از دوستان دختر خود به مسافرت رفته بود بعد از بازگشت به منزل با . دست به خود کشی زدند  فرھنگ عقب مانده
آميز اطرافيان مواجه شده تا جائی که پدر وی را وادار ميکنند تا به قول خودشان برای جلوگيری از این  برخوردھای تبعيض آميز و به نھایت تحقير

 .ساله خود را به قتل برساند 16دختر ! رسوائی
کشد،  خود و دخترش را می شده بود که بر وی حاکم ایی ساله خود به سد قش0ق سنندج ميرود و متاسفانه بر اثر فشار روحی 16پدر ناچار با دختر 

 .این دو نفر قربانی مناسبات طبقاتی و عقب افتاده این جامعه شده و در دم جان می بازند
بی شک با توجه به این مناسبات به غایت مرتجعانه، . ھولناکی رخ ميدھد حوادث   به نام دفاع از ناموس و غيرت این چنين این اولين بار نيست که 

   .این ھم اخرین بار نخواھد بود
مناسبات مرد  ان بر  عامل اصلی اینگونه جنایات، بر بستر روابط و مناسبات حاکم بر جامعه ای شکل گرفته و می گيرد که اساس  ما معتقدیم 

 .با اتکاه به تمامی روابط طبقاتی و مالکيت خصوصی استوار بوده و ھست سا�رانه

 جنبش آزاديخواهانه و ضد ديكتاتوري بر ستون هاي خود استوار است

ھرکس که در مورد .  از روز اول تظاھرات ھای مردمی، اص0ح طلبان حکومتی سعی بسيار داشتند تا این جنبش را وابسته به رھبران خود نشان دھند
نقش مخرب رھبران اص0ح طلب که مانع اصلی پيشروی جنبش برای احقاق حقوق و اھداف مردمی ھستند، سخنی می گفت، فوراً به جناح کودتـا 
منسوب می شد و اینگونه نشان می دادند که این جنبش بر دوش یکی دو رھبر اص0ح طلب استوار است و اگر کسی به تخریـب ایـشان بـپردازد و 

آنھا از مردم حمایت بی دریغ و کورکورانه از این .  گذشته یِ جنایتکارانه شان را افشا کند، در حقيقت ستون ھای مبارزات مردمی را تخریب کرده است
ا نباید با و مرھبران را می طلبيده و می طلبند و در ميان مردم اینگونه می نمایانند که این جنبش برای رسيدن به پيروزی به این رھبران نيازمند است 

اه طرح شعارھای رادیکال و ساختارشکن، آنھا را در شرایطی قرار دھيم که مجبور به پشت کردن به جنبش مردمی و خزیدن به کنار ولی فقيه و سـپ
اما ایشان ھرگز توضيح ندادند که عليرغم اجرای این دستورالعمل ھا، چه شد که ھاشمی رفسنجانی به مردم خيانت کرد و آغوش .  پاسداران شوند

 رھبر را به احترام مردم ترجيح داد؟
گذشته از آن که اص0ح طلبان حکومتی و رھبرانشان پيرویِ منافع طبقاتی و گروھی خود ھستند و ھرگز با جنبش مردمی ھمراھـی نکـرده و نمـی 
کنند، و ھمراھی شان با جنبش مردمی تنھا تا جایی است که منافع شان را ارضاء کند، عدم صحت ادعاھای ھـواداران اصـ0حات از ھمـان روزھـای 

اص0ح » اندیشمندان«چرا که، اگر ادعاھای ایشان صحت داشت، پس می بایست بعد از بازداشت فله ای رھبران و .  آغازین مبارزات کام0ً روشن بود
امـا نـه تنھـا .  طلب که جناح کودتا در بازی سياست درون نظامی خود، آنھا را رقيب اصلی تصور کرده بود، جنبش صدمه می دید و از نفس می افتاد

مردمی بش چنين نشد و مبارزات مردمی رو به گسترش و رادیکاليزه شدن نھاد، بلکه خ0فِ ادعای اص0ح طلبان را ثابت کرد و نشان داد که اتفاقاً جن
 ! آن ستونی است که رھبران اص0ح طلب برای فرار از سرکوب و مجازات به آن نيازمندند، و نه برعکس

ه در خبرھای رسيده مشخص می شود که توھم ناشی از تبليغات اص0ح طلبان و حاميان داخلی و خارجی شان که مردم را به گام برداشتن در محدود
ات یِ منویات رھبری اص0ح طلب دعوت می کنند، در ميان مردم در حال ریزش است و این جنبش در ھر قدم که بر می دارد با درس آمـوزی از اقـدام

گروه «آخرین خبر حکایت از آن دارد که گروه ھایی از جوانان و دانشجویان خود را با نام .  مستقيم خود، از توھمات گریخته و به واقعيات واقف می گردد
مشخص کرده و در بيانيه ھا و اع0ميه ھا و شعارھای خود، دیگر جوانان و دانشجویان را به سمت رادیکاليزه کردن شعارھا و اقدامات خود » انق0ب سبز
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با انتشار شبنامه : " »جھان نيوز«آبان متمرکز کرده و بقول  13این گروه تبليغات خود را با�خص بر روی چگونگی شرکت در آکسيون .  تشویق می کنند
در یکی از شبنامه ھای اخير که بـه صـورت نـا مـشخص ميـان .  آّبان می نماید 13ھای تحریک کننده به تشویق دانشجویان برای ایجاد تشنج در روز 

شمشادھای دانشگاه، کيوسکھای تلفن و سرویسھای بھداشتی قرار داده بودند ، ضمن توھين به مسئو�ن نظام از دانشجویان می خواھـد تـا بـه 
 ."خيابانھا آمده و اغتشاشات را ادامه دھند

 1388آبان  13هراس بيشتر مسئوالن حكومتي از برگزاري آكسيون 

روز دوشنبه، سوم .  آبان منتشر شد 13باز ھم گزارشاتی دال بر شدت یافتن ھراس مسئو�ن حکومتی از برگزاری اعتراضی مراسم روز دانش آموز در 
کانون فتنـه اعـ0م : "در کرج گفت"  یادواره کشوری شھيد فھميده"آبان ماه، سردار علی فضلی، فرمانده سپاه سيدالشھدای استان تھران در جلسه 

اگر نگران نباشيم "او ابراز نگرانی کرد که ".آبان شيطنت ھایی را خواھد داشت، در این زمينه نيز باید ھوشيار باشيم و غفلت نکنيم 13کرد که در روز 
 ".در آینده مشک0ت جدی تری را خواھيم داشت

گو اینکه پس از تظاھرات روز قدس که در آن .  این سخنان با آنچه که مسئو�ن حکومتی درباره برگزاری اعتراض آميز این مراسم می گفتند تفاوت دارد
سر داده شد، تعدادی از امامان جمعه و "  مرگ بر دیکتاتور"و "  استق0ل، آزادی، جمھوری ایرانی"، "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"شعارھایی چون 

آبان کردند، اما ایشان در سخنان خود اصرار  13سرداران سپاه و نيروی انتظامی اقدام به دادن ھشدار و تھدید کردن مردم نسبت به برگزاری مراسم 
درصورتيکه در سخنان روز دوشنبه یِ سردار فضلی از این موضـوع ابـراز نگرانـی شـده .   »جای نگرانی نيست«و » اتفاقی نخواھد افتاد«داشتند که 

 ".اگر نگران نباشيم در آینده مشک0ت جدی تری را خواھيم داشت"است و دیگران را نيز به علت نگران نبودن سرزنش کرده و می گوید که 

 جنبش دانشجويي با گسترش به شهرهاي كوچك جنبش آزاديخواهي را گسترش مي دهد
آنان به علـت تأثيرپـذیری مـستقيم شـان از تـازه تـرین علـوم جامعـه بـشری و .   دانشجویان ھمواره جزء مھمی از جنبش روشنفکری ایران بوده اند

ی جویاحساسات جوانی، ھمواره از پيشگامان جنبش ھای مردمی بوده و به قول انق0بيون کبيری چون د�دیمير ایليچ لنين، روندی که در جنبش دانش
 .دیده می شود، بيانگر آینده ی جنبش مردمی است

و  شد جنبش دانشجویی ایران ھمراه با دیگر جوانان ما از آغازگران جنبش کنونی مردم ما بودند و پيام مقاومت ایشان به سرعت در ميان مردم پخش
خرداد ھمراه با دیگـر اقـشار پـایين شـھری در مقابـل  30ھمچنين مقاومت انق0بی و قھرمانانه ی ایشان در روز .  مورد استقبال ميليونی قرار گرفت

یکی از مھمترین اقداماتی بود که جنبش را از شکست و فروکش کردن مبارزات ... نيروھای مسلح حکومتی و تقدیم جانباختگانی چون سھراب و ندا و 
 .در امان نگاه داشت

 با در نظر گرفتن خصوصياتِ و تأثيرات ذکر شده در با�، اینک گزارشات رسيده از گسترش جنبش دانشجویی در شـھرھای کوچکـتر، نویـد دھنـده یِ
 .پيوستن نيروھای تازه نفس به مبارزات مردمی در شھرستان ھا می باشد

اعـ0م ری طبق گزارشات رسيده از شھرستان یاسوج و شھر کرد، دانشجویان مبارز آن دانشگاه ھا حضور خود را در کنار مردم مبارز ایران عليه دیکتاتو
 .داشته اند

آبـان و تظـاھرات در ایـن روز در محوطـه و  13در روزھای اخير صدھا تراکت در دانشگاه آزاد شھرکرد برای دعوت بـه مراسـم بنابه گزارشات رسيده 
دانشگاه آزاد شھرکرد یکی از مراکز دانشگاھی بوده است که دانشجویان آن در روزھای اخير با دیـوار . ھای این دانشگاه پخش شده است دانشکده

 .اند نویسی، تجمعات و سردادن شعارھای سبز اعتراض خود به دولت کودتا را ابراز کرده
در دانشگاه یاسوج دانشجویان از صبح دیروز در اعتراض به تفکيک جنسيتی در سطح دانشگاه اقدام به تحصن و  ھمچنين در خبر دیگری آمده است که

 راھپيمائی نمودند
 . آبان ماه  در اعتراض به تفکيک جنسيتی مقابل درب دانشگاه تجمع کردند و از آنجا به سوی دفتر رئيس دانشگاه راھپيمائی کردند  04روز دوشنبه 

گذشـته کـه دانـشجویان ناگھـان بـا دیـدن کاغـذھایی بـا  ھفته از.دومين تحصن دانشجویی در شروع سال جاری تحصيلی جدید امروز انجام گرفت 
مانع از تردد سرویسھا با این شکل   ھای خط واحد دانشگاه ،با اجتماعی خودجوش  بر پيشانی اتوبوس  "سرویس برادران" و"سرویس خواھران"عنوان

تا اینکه ازساعات عصر روز .  نمودند"  خواھران"و"برادران"به روال سابق اقدام به جابجایی  سرویسھا مجددا  و عنوان شدند که بعد از یکی دو ساعت
بـه طوریکـه .   شد که این اقدام اعتراض دانشجویان را مجـددا در پـی داشـت سه شنبه ی ھفته قبل دوباره سرویسھا با عناوین سابق آذین بسته

دانشجو "و یا "تبعيض جنسيتھا توھين به شخصيتھا"و با سر دادن شعارھایی از قبيل  از دانشجویان با تجمع در دانشگاه 500امروز بالغ بر 12ازساعت 
 .ھيئت ریيسه دانشگاه ابراز و خواستاربرگشتن اوضاع به روال سابق شدند  اعتراض خود را نسبت به این رفتار" می ميرد ذلت نمی پذیرد

 .گفتنی است دانشجویان معترض اع0م کرده اند تا رسيدن به حقوق خود به اعتراض ادامه خواھند داد

 تداوم روحيه مبارزاتي در ميان دانشجويان تهراني
در اولين گزارش، صبح امروز، منابع خبری .  امروز خبرھای مھمی در مورد گسترش مبارزات دانشجویی و روحيه مبارزاتی دانشجویان به دستمان رسيد

این گزارشات خبر از تجمع و راھپيمایی احتمالی دانشجویان دانشگاه می داد که .  از حضور گسترده نيروھای حراستی در دانشگاه تھران جنوب دادند
حکومتيان ھنـوز در ایـن خـام خيـالی ھـستند کـه تـوده ھـای مردمـی و .   حضور نيروھای حراستی برای جلوگيری از شکلگيری آن بسيج شده بود

دانشجویان از تھدیدات برخوردھای امنيتی و سرکوب نظامی  ایشان ھراسان می شوند و برای جلوگيری از آکسيون ھای اعتراضی، حـضور پيـش از 
 .موعد نيروھای سرکوبگر از وقوع اعتراضات جلوگيری می کند

بـه رغـم : در این گزارش آمده بود که.  ھنوز چند ساعت کوتاه از اولين خبر نگذشته بود که خبر برگزاری تجمع در دانشگاه تھران جنوب مخابره گشت
 كدهتمھيدات گسترده نيروھاي امنيتي و حراست دانشگاه تھران جنوب براي مقابله با برنامه اعتراضي دانشجويان، تجمع اعتراضي دانشجويان دانش

نفر از دانشجويان تھران جنـوب بـا تجمـع در  200امروز حدود  12در راس ساعت . نفر از دانشجويان برگزار شد 1000فني تھران جنوب با حضور حدود 
دانشجويان معترض ابتدا با سردادن شعار هللا اكبر ديگر دانشجويان . صحن اصلي دانشكده فني اين دانشگاه، به سردادن شعارھاي اعتراضي پرداختند

از جمله شعارھاي گفتـه .  نفر افزايش يافت 1000را به پيوستن به اين تجمع دعوت كردند كه در فاصله چند دقيقه تعداد دانشجويان معترض به حدود 
  هللا اكبر، دانشجو دستگير بشه دانشگاه تعطيل ميشه، مرگ بر ديكتاتور، نصرمن هللا و فتح قريب ننگ بر اين دولـت مـردم فريـب،: شده در اين تجمع

گسترده نيروھاي حراست و شخص رئيـس حراسـت  .ھمچنين شعار ايراني مي ميرد ذلت نمي پذيرد و دانشجو ميميرد ذلت نمي پذيرد بوده است
گفتني است دانشجويان براي گريز از ضبط تصاويرشان توسط مامورين امنيتي با پارچه . در ميان دانشجويان حكايت دارد «مجاور»دانشگاه تھران جنوب 

�زم به ذكر است نيروھاي حراست از جمله رئيس حراست . صورتھاي خود را پوشانده بودند اما با تمام توان شعارھاي اعتراضي خود را فرياد مي زدند
ايـن تجمـع اعتراضـي پنجميـن برنامـه اعتراضـي در .  دانشگاه به شدت دچار سرگرداني بوده و تنھا نظاره گـر اعـتراض گـسترده دانـشجويان بودنـد

  .ستدانشگاھھاي آزاد تھران مي باشد كه به صورت مستمر از آغاز سال تحصيلي جديد ھر سه شنبه در يكي از واحدھاي دانشگاه آزاد برگزار شده ا

 درود بر مادران عزادار تهران و رشت
ھر شنبه این مادران در تھران و رشت در پارک ھای �لـه .   مادران جان باختگان راه آزادی تبدیل به عامل ثبات در جنبش آزادیخواھانه کنونی شده اند

عدم  ن وتھران و گلسار رشت تجمع کرده و مردم را در مورد چگونگی برخورد حکومت دیکتاتوری با تظاھر کنندگان و رفتار  وحشيانه با بازداشت شدگا
با اینکـه تـا بـه .   در مواقعی به خواندن سرود و دادن شعار اقدام می کنند.  رسيدگی به شکایت مردم از جانيان عامل کشتار جوانان آگاه می سازند

ند که روحيه ی ه احال چندین بار نيروی ھای سرکوبگر به تجمعات ایشان حمله کرده و ایشان را مورد آزار و اذیت و بند و زندان قرار داده اند اما نتوانست
ھمچنين، اقداماتِ بين .  تجمع عصرھای شنبه این مادران معيادگاھی برای مبارزین پير و جوان گشته است.  این مادران را شکسته و یا تضعيف کنند

ملـه ز جالمللی این مادران در مشارکت در مجامع بين المللی مادران عزادار قربانيان نظام ھای دیکتاتوری سرمایه داری در دیگر کـشورھای جھـان، ا
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 احمدي نژاد استقالل كشور را بر باد داد؟
ا به ا ربه خاطر داریم که در دوره مبارزات انتخاباتی ریاست جمھوری نھم، احمدی نژاد با حمله به سياست ھسته ای اص0ح طلبان و محمد خاتمی آنھ

 علت قبول متمم پروتکل ھسته ای که به آژانس انرژی ھسته ای اجازه بازدید از تأسيسات ھسته ای ایران برای کشف اقدامات احتمـالی خـ0ف بـا
ام ر نپروتکل ممنوعيت ساختن س0ح ھای ھسته ای می داد را وطن فروشی ذکر کرده و از پروژه غنی سازی اورانيوم ایران بعنوان نماد استق0ل کشو

را بـه شـعار مرکـزی »  !انرژی ھسته ای حق مسلم ماسـت«زر خرید خود را به خيابان آورد و شعار »  طرفداران«در پی این اع0م موضع بود که .   برد
ھمه می دانيم که ایـن .  تظاھرات ھای حامی دولت تبدیل کرد و با اتخاذ این رویه ایران را در معرض انواع تحریم ھا و سياست ھای انزوایی قرار داد

چه کارخانه ھا و مراکز توليدی دیگـری بـه .   تحریم ھا بيش از آنکه دولت و سرمایه داران را محدود کند، مردم را آزرد و زندگی شان را در تگنا قرار داد
ید بوجود جد علت عدم دریافت مواد اوليه و قطعات یدکی و اعتبار بانکی �زم از خارج از کشور که تعطيل و ھزاران ھزار کارگر بيکار نشدند و شغل ھای

 . نيامدند
ی مستقل یاباینک در خبرھا آمده است که ھنگام به خطر افتادن منافع دولت کودتا و سرمایه داران ایرانی و خارجی در اثر آغاز مبارزات مردمی و جھت 

ا د رو انق0بی آن، ھمين دولتی که غنی سازی اورانيوم نماد استق0ل و عدم وابستگی اش به سرمایه جھانی بود، اینک سراسيمه تمام ادعاھای خو
ایرانيـان در »  حـق مـسلم«پس گرفته و درھای تأسيسات ھسته ای ایران را به روی نمایندگان آژانس ھسته ای باز کرده و حاضر گشته است که از 

زی سا مقابل حمایت خارجی ھا از دولتش بگذرد و به پيشنھاد روسيه و فرانسه تن داده و پروسه غنی سازی را در ایران تعطيل کند و اورانيوم غنی
باز ھم در خبرھای امروز آمده است که سران کشورھای آمریکا، فرانسه و روسيه این عقب نشينی دولت کودتا را .  شده را از این کشورھا وارد نماید

 .به خود تبریک گفته و پاداش احمدی نژاد را با اع0م حمایت از وی پرداخت کردند
اما شتاب عقب نشينی حکومت اس0می، عليرغم ژست ھای خامنه ای که استفاده ی تبليغاتی درون حکومتی دارد تا از ریزش نيروھای افراطی که 

را در نوردیده است که م0قات » خطوط قرمز شان«ھمان چماق به دستان شان در خيابان ھا و مح0ت ھستند، جلوگيری کند، آنچنان سرعت یافته و 
این جلسه در پشت درھای بسته برگزار شده «: طبق خبرھای رسيده، ھاآرتس در ادامه نوشت.  ایشان با حکومت اسرائيل ھيچکس را متعجب نکرد

با ایـن حـال .  کنندگان متعھد شدند که این جلسه کام0 محرمانه باقی بماند تا اجازه و فرصت برای مباحثاتی صریح و شفاف داده شود و تمام شرکت
ھاآرتس نوشت که ھيئت انرژی اتمی اسرائيل تایيـد کـرد کـه چنيـن .«در این کشور درز کرد The Age این مطلب توسط منابع استراليایی به روزنامه

 .باره ھيچگونه اظھارنظری نکرد ای برگزار شده، ولی در این جلسه
ھا شـامل  ھای رد و بدل شده بين نمایندگان ایران و اسرائيل در سه سرفصل بيان شده کـه ھرکـدام از ایـن سرفـصل حرف«:  ھاآرتس در ادامه افزود

 ٢٫.  اع0م خاورميانه به عنوان منطقه خالی از س0ح اتمی ١٫:  این سه سرفصل عبارتند از.  موضوعاتی بوده که جامعه جھانی درباره آنھا نگران است
البته خيلی ھا ممکن است این را بـه وطـن فروشـی .«آميز ای برای اھداف صلح آوری ھسته توسعه فن ٣٫. ممانعت از انتشار س0ح اتمی در منطقه

اما در مورد عدم استق0ل حکومت .  احمدی نژاد نسبت دھند، اما احمدی نژاد در حقيقت ھمان سياست و توصيه ھای اص0ح طلبان را اجرا کرده است
دیکتاتوری اس0می، وطن فروشی و وابستگی اش به سرمایه جھانی در ھمان سی سال پيش در نشست گوادالوپ صورت گرفت که سرمایه داران 

بازرگان را پی ریزی کرده و پير نوفل دو شاتو  –جھان غرب از ترس قدرت گيری مردم ایران و تعيين سرنوشتشان به دست خود، نطفه حکومت خمينی 
 . نشين را تا حد یک رھبر سياسی ارتقا دادند

 !فرمانده نيروي انتظامي حرف خود را پس گرفت
ما با جنبش سبز يا جنبش "اشاره دارد که او اع0م داشته بود که » احمدی مقدم«این تيتر خبری در سایت اص0ح طلب نوروز به صحبتی از سردار 

كنيم اما اگر به آشوب و اغتششاش كشيده  ديگري اگر در چارچوب قانون باشد مشكلي نداريم و حتي اگر غيرقانوني باشد تا مرز آشوب تحمل مي
این اع0م موضع آقای فرمانده، اص0ح طلبان را خيلی بوجد آورده بود و در تمامی تبليغات خود با استناد به آن از  ".كند شود نيروي انتظامي برخورد مي

آبان تجدید نظر کنند تا نيروھای  13خود در آکسيون » ساختار شکنانه«و شعارھای » رادیکال«مردم و دانشجویان می خواستند تا در مورد رفتارھای 
گو اینکه معتقدیم که این حرف ھرگز عملی «: اما ما در ھمان گزارش خبری گفتيم.  سرکوبگر بھانه حمله وحشيانه به صفوف مردم را نداشته باشند

محدود باشد و چه اینکه شعارھا به » یاحسين،ميرحسين«و » هللا اکبر«نخواھد شد و نيروھای سرکوبگر در روز سيزدھم آبان نيز، چه شعار مردم به 
ارتقا یابد، چون تجمعات گذشته، در ھر جا که زورشان به قدرت مردم بچربد، بصورت وحشيانه ای » مرگ بر جمھوری اس0می«و » مرگ بر خامنه ای«

ای حمله خواھند کرد، و در جایيکه شمار پر تعداد و متمرکز مردمی توان سرکوب را از ایشان بگيرد، مثل ھميشه، خود را در کوچه و پس کوچه ھ
 ».فرعی پنھان خواھند نمود

آبان منتظر بمانيم تا صحت گفتارمان اثبات شود، چرا که خبری که در زیر عنوان با� در سایت نوروز  13بنظر می رسد که �زم نبود تا برگزاری آکسيون 
 .آبان را پس گرفت 13فرمانده نيروی انتظامی اظھارات قبلی خود درباره تجمع جنبش سبز در «: آمده گزارش می دھد که

اسماعيل احمدی مقدم با پس گرفتن اظھارات قبلی خود مبنی براینکه نيروی انتظامی تجمعات جنبش سبز را تا زمانی که به آشوب کشيده نـشود 
خواھد تجمعي داشته باشد مجوزھاي �زم را بگيرد تا  من اين است ھر كس مي  توصيه: "آبان گفت 13تحمل می کند،در رابطه با احتمال تجمع در روز 

 ".ھاي نيروي انتظامي برخوردار باشد از حمايت

 الريجاني مشت اصالح طلبان را در قتل هاي زندانيان سياسي باز مي كند
این یک حکم عينی است که ھمدستان در جنایت، .  در رقابت بين جناح ھای مختلف حکومتی حقایق بسياری از فساد و جنایاتشان بر م0 می شود

این تنھا در مورد جانيان و تبھکاران خرده پا صدق نمی کند، بلکه حـتی در مـورد تبھکـاران و . ھنگاميکه منافع شان ایجاب بکند یکدیگر را لو می دھند
ما شاھد بودیم که در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمھوری دھم، منافع جناحی که بعداً از طریق کودتـا مقـام .   جانيان حکومتی ھم صادق است

ر د� ھای اجرایی را در دست گرفت، افشای وسيع تبھکاری و دزدی و رشوه خواری جناح اص0ح طلب را ایجاب کرد و جناح مقابل نيز سرقت ميلياردھا
 .درآمد نفتی و ذخيره ارزی توسط احمدی نژاد و دار و دسته اش را بر م0 ساخت

مھدی کروبی که بغير از رقابت با جناح کودتاچی در تـ0ش .  اما این بار حمله از سویِ اص0ح طلبان و بخصوص جناح طرفدار مھدی کروبی آغاز گشت
شکنجه و و  است تا فاصله یِ محبوبّيت خود با موسوی را کمتر کند، اسناد و مدارک و شواھدی دال بر جنایاتِ دولت کودتا و اصولگرایان در قتل و عام

این افشاگری ضربه یِ بسيار حساسی به مشروعّيت نظام دیکتاتوری در سطح جھـانی و .   تجاوز مأموران و مسئو�ن حکومتی به مردم را افشا کرد
 .داخلی وارد آورد

 ه واما، ھمچون افشاگری ھای تبھکاری و دزدی و فسادی که در طول مبارزه انتخاباتی مطرح گشت، جناح اصولگرا و حاميان کودتا نيز ساکت ننشست
افشا را در ت0فی نقش دولت موسوی را در قتل و عام زندانيان در دوره نخست وزیری او و پخش بيدادگاه ھای نمایشی از صدا و سيما در ھمان دوران 

گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا صحبت ھای �ریجانی در .  اولين نشانه چنين اقدامی از سوی جواد �ریجانی در یک مناظره مطرح گشت.  می کنند
وی ھمچنين درخصوص اينکه اظھاراتی راجع به شخص ميرحسين موسوی مطرح کرده و اعمال او را ھمچون « :این مورد را اینگونه منعکس کرده است

  .ام بلکـه گفتـم ادبيـات وی شـبيه مـسعود رجـوی اسـت مـن راجـع بـه مھنـدس موسـوی حرفـی نگفتـه:  مسعود رجوی خوانده بـود تـصريح کـرد
البته آقای موسوی بايد ژستی بگيرد که به او بيايد شاھد بوديم در پی پخش اعترافاتی از تلويزيون وی به اين موضوع اعتراض کرد : �ريجانی تاکيد کرد

در زمان :�ريجانى  .اما بايد پرسيد که در زمان نخست وزيری آقای موسوی چند اعتراف پخش شد و او در اعتراض به آن اين چنين جيغ بنفش سر نداد
ــــــشيد  ــــــغ نک ــــــدان کــــــشته شــــــدند و چــــــرا وی اصــــــ0ً جي ــــــد نفــــــر در زن ــــــری آقــــــای موســــــوی چن  نخــــــست وزي

ای در زندان بسيار بد است و اين يک جنايتی است که بايد پيگيری شود اما بايد بپرسيم که در زمان نخست  من قبول دارم کشته شدن عده:وی افزود
 ».وزيری آقای موسوی چند نفر در زندان کشته شدند و چرا وی اص0ً جيغ نکشيد

 .حقایق بيشتری از نقش این جناح ھا در جنایات ضد بشری افشا شود» دزدان شریک«باشد که با ھر چه شدیدتر شدن این اخت0فات و رقابت بين 
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 چپ و بحران جاري
 مينايي.م

 
این حاکميت حتا زمانی که ھمه . نظام سرمایه داری حاکم بر کشور قطع نظر از اینکه آن را جمھوری و یا حکومت اس0می بناميم درست کار نمی کند

نظامی کنونی اش، که اینک ظاھرا ً با تمـام  -دست اندرکاران اش  آن را جمھوری  می خواندند  و دو جناح باصط0ح اص0ح طلب و اقتدارگرای امنيتی
از نظـرِ   ن ِ قوا در برابر یکدیگر صف آرایی کرده و وارد قمار مرگ و زندگی شده اند، متحدا ً حاکميت و دولت را در اختيـار داشـتند؛  یعـنی ھمـان دورا

اینک گروھی از آنھا در زندان بـسر مـی  -موسوی ط0یی ای که خامنه ای رئيس جمھورش بود و شخص وی نخست وزیرش و کروبی و دیگرانی که 
این نقص . در پست ھای ریاست مجلس و وزارت و وکالت اشتغال داشتند، نيز درست کار نمی کرد -برند و گروھی دیگر تحت تعقيب و خارج از کشور

بحـرانِ جھـانیِ  .  ذاتی، البته  مختص حکومت اس0می نيست بلکه  نظامھای سرمایه داری حاکم بر جھـان ھـم کمـابيش ھميـن گرفتـاری را دارنـد
ه بر زندمالی ِفراگيری که ھنوز دولتھا را در بات0قی از بيکاری و فقر فزاینده فرو برده و آینده نامطمئنی را برای آنھا رقم زده است، شاھدی  -اقتصادی

 . این ادعاست
. برندمی این یک؛ دیگراینکه در شرایط بحران گروھی که عمدتا ً دنبال منافع شخصی خود ھستند، بسرعت اردوگاه خود را ترک و به اردوی قویتر پناه 

 تـی برای مثال بدنبال فروپاشی سرمایه داری دولتی روسيه احزاب کمونيست اردوگاھی پس از خروج از کما، به بھانه بازسازی، حتا شـعارھای عاری
د بـه دا اندیشه  چپ را به نفع ليبراليسم وانھادند و به گمان اینکه امامزاده جدید معجزه ای خواھد کرد و سروسامانی به جمع پریشان ِشان خواھـد

-مثال دیگر مطرح شدن بی سابقه اندیشه ھای مارکس، بدنبال بحران اقتصادی. سياست تخریبی و تفرقه افکنانه خود در پوششی دیگر ادامه دادند
مالی اخير در جھان، در محافل آکادميک و حتا در بين مردم عادی کشورھای سرمایه داری بود؛ بطوریکه طبق نظر سنجی منتشره از سوی بـی بـی 
سی مارکس به سرعت به یکی از چھره ھای محبوب و شاخص قرن و فيلسوف و اقتصاد دانی مقبول تبدیل شد و کتب اش در تيراژھای ميليونی به 

در ضمن جنبش ھای کارگری از رمق افتاده جانی دوباره یافتند و اقدامات رادیکال سوسياليستی از جمله اشغال محل ھای کار شيوعی . چاپ رسيدند
 . عام یافت

گویـی تقـدیر ناسـتردنی .  این دو؛ موضوع اصلی این نوشته اما ھيچ یک از موارد با� نيست بلکه مسئله ای دیگر، ودر ضمن مرتبط با موضوع با�ست
چون ھنوز به وسط سطر نرسيده متوجه می شویم که جریانات موازی با ماھيت . ماست که ھمواره باید چيستی و ماھيت خود را از سر تعریف کنيم

. ھای گاه متضاد اما شعارھای مشابه، اغتشاش نظری حيرت آوری را باعث شده اند که تشخيص سره از ناسره را نا ممکن و سخت مشکل می کنند
 :از اینرو بحث را با این پرسش آغاز می کنيم

 چپ چيست ؟
برای رفع این اخت0فات و احيانا ً حل آنھا به . را تجربه کرده اند... ھمه جوامع بشری اخت0ف و درگيری ھای اجتماعی، اقتصادی،فرھنگی و سياسی و 

مبتـنی بـر عدالـت  !  له یا عليـه مـردم:  نفع گروه و طبقه ای خاص روش ھایی ابداع کرده اند که بنا به شرایط و اقتضائات از دو نوع خارج نبوده است 
 ! استبدادی و یا دمکراتيک! اجتماعی یا بھره کشی

ادامه سياست به " قطب ھای درگير به دو اردوگاه تقسيم شده اند و درست مثل جنگ که . نزاع ھای سياسی عموما ً دو سویه و دو قطبی بوده اند
. است اخت0فات خود را با این شعار که دشمن ِ دشمن من،  دوست من است و یا دشمن ِدوست من، دشمن من است ، پيش برده اند" طرق دیگر 

ظر شده و یا در ا نآنھایی که موضع بيطرف در این نزاع ھا اتخاذ کرده اند عموما ً فاقد قدرت تاثيرگزاری بوده و از ھر دو سو به دیده شک و تردید در اینھ
 .بھترین حالت نقش مصلح و ميانجی را بازی کرده اند

ه، شتاز زمانيکه جوامع به طبقات متخاصم تقسيم شده اند تنازع و درگيری بين دو قطب ستمگر و ستمدیده ، استثمارگر و استثمار شونده  وجود دا 
یعنی از زمانی که اعضای .  وارد مجموعه واژگان سياسی شده است)  1789اوت  28(اما واژه چپ و راست تنھا در نخستين سالھای انق0ب فرانسه 

در واقع چپ، راست و یا ميانه  بودن به زاویه دیـد رئيـس مجمـع .  انجمن قانونگزاری در سمت چپ، راست و یا ميانه آمفی تئاتر مجمع می نشستند
ھواداران سلطنت و اشراف و روحانيون در سمت راست و نمایندگان عامه مردم به رھبری ژاکوبين ھا که با شعار ھـر نفـر یـک رای .  بستگی داشت

و یا ) وتو( در سمت چپ مجمع حضور می یافتند و مخالف حقوق ویژه ) البته زنان فاقد رای بودند و ھنوز جزء افراد صاحب رای محسوب نمی شدند( 
در آن زمان گرایشی بسيار رادیکال در برابـر . به اصط0ح امروزی و�یت فقيھی ِ سلطنتی بودند و حکومت  را حق اعضای منتخب  مردم می دانستند

 ھا گرایش ژاکوبين ھا قرار داشت که خواھان نظارت روزمره بر اعمال و تصميم گيری ھای دولت و مخالف سرسخت  دیکتاتوری متمرکز شده ژاکوبين 
در برابر بورژوازی ليبرال و ژیروندین ھا که عليرغم  موافقت با جنبه ضد سلطنتی و ضد ) ژاکوبين ھا و چپ ھای تندرو ( اما ھر دو جناحِ چپ ھا . بودند

این شکاف بر سر برداشت از دمکراسی اصل قطعی و پایای ِ جدایی . اشرافی انق0ب، شدیدا ً با حق حاکميت مردم مخالفت می کردند، متحد بودند
پذیرش یکی بطور خودکار فرد یا جریان را در برابر .بنابر این امکان اینکه فرد یا جریانی ھمزمان چپ و راست باشد وجود ندارد. چپ و راست بوده است

با این ھمه جدایی چپ و راست نسبی است ؛ به این معنا که ممکن است ایده، برنامه، حزب چپ امـروزی ، بنـا بـه د�یـل و . دیگری قرار می دھد
برای مثال چپ سياسی اروپا تا اواسط قرن نوزدھم بدنبال آزادی ھای مدنی، اص0حات پارلمـانی و آزادی .  شرایطی فردا در موضع راست قرار بگيرد

اما چون ليبرال ھا قصد ابقای سيستم طبقاتی و تداوم سيستم استثمار مبتنی بر کارمزدی را داشتند، چپ ھـا بـه .ھای عمومی در سطح ملی بود
در چھارچوب دمکراسی بورژوایی عملی نخواھند شد مگر اینکه در مالکيت بر ابزار  1789اندیشه ای که معتقد بود آرمانھای . سوسياليسم روی آوردند

حال راست ھا و ميانه ھا در مخالفت شان با . توليد، سازماندھی توليد و اقتصاد و توزیع امکانات حياتی انسانی و اجتماعی تغييرات بنيادی انجام گيرد
بعدھا که بخشی از سوسياليستھا با درک نادرست از مالکيت عموم بر ابزار توليد و سازماندھی امر توليد از طریق . سوسياليسم قابل تشخيص بودند

به دیکتاتوری خشن و ميليتاریستی بـه ھمـراه سـرمایه داری دولـتی روی آوردنـد ليبراليـسم ...  شوراھا و نقش حزب در ساختمان سوسياليسم و 
در صـورتيکه .  بسرعت س0ح دمکراسی را در دست گرفت و با متھم کردن سوسياليست ھا به  دیکتاتوری، یکه تاز صحنه دمکراسـی خواھـی شـد

توجيه راست ھا در این حم0ت به خواست . پرچمداران نخستين دمکراسی واقعی بھمراه حق حاکميت مردم وعدالت اجتماعی، سوسياليستھا بودند
راسـت ھـا مـی گوینـد خواسـت الغـای مالکيـت خصوصـی حملـه بـه .  چپ ھا برای الغای مالکيت خصوصی و شورایی کردن امر توليد برمـی گـردد

 .بنيان ِآزادیھای فردی است و سيستم دیکتاتوری ِتوتاليترریشه درھمين موضوع دارد
ری در حال حاضر در فرھنگ سياسی رایج، چپ  به اندیشه و عملی اط0ق می شود که خواھان تحول رادیکال اجتماعی و کاھش و از بين رفتن نابراب

ه در جامعه و حرکت به سوی دنيای جدید و بھتر است، در صورتيکه راست به اندیشه و عملی اط0ق می شود که خواھان ابقای وضع موجود در جامع
دی نيـاو یا حداکثر اص0ح ظاھری و غير رادیکال آن و دفاع از سلسله مراتب و یا به اصط0ح ھيرارشی موجود در جامعه بـوده و نـسبت بـه تغيـيرات ب

بقای ميانه رو . ميانه روھا معمو� ً در بين این دو موضع قرار می گيرند و مدعی ھستند که نه چپ اند و نه راست. مقاومت حداکثری نشان می دھد 
 .  ھا به ابقای وجود تز و آنتی تز گفته شده دربا� مرتبط است

و بعد از آن اندیشه چپ بطور کلی تنھا گفتمان ھزمونيک و رایج در کشور بود و سایر گفتمان  57و  56با توجه به به موارد با�، در نتيجه وقایع سالھای 
به ھر ) راست ھا( ھا برای احتراز از ایزوله شدن ناگزیر به رنگ گفتمان چپ در آمدند و در ھمين رابطه آیت هللا بھشتی پيشنھاد کرد تا خط امامی ھا 

به این ترتيب روندی شروع شد که در آن د��ن سرمایه داری جھانی و جانشينان کمـپرادور و ليـبرال نظـام . طریق ممکن  چپ ھا را خلع شعار کنند
. شاھی با مصادره شعارھای چپ صحنه گردان وقایع شدند و چپ ھای ليبرال و ھوادار سرمایه داری دولتی به مجيزگویی و مشاطه گری آنھا رفتنـد

 .  این روند کمابيش تاکنون ادامه یافته و در واقع دليل اصلی نگارش این تاریخچه در باره پيدایش دو مفھوم چپ و راست ھمين موضوع است
در .  بـوداینک اکثریت قریب به اتفاق چپ ھای مسئوليت گریز طوری وانمود می کنند که اگر اتحاد شوروی از ھم نمی پاشيد  وضع آنھا بھتر از امروز 

در واقع نشانه ھای ناکارآمدی و عقب ماندگی این طـرز تفکـر از مـدتھا پيـش آشـکار شـده بـود و . صورتيکه این ادعا ذره ای از حقيقت در خود ندارد
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ایدئولوژی محافظه کار این چپ ھا به قدری مصلوب و محدود شده بود که امکان ھيچ نوآوری . فروپاشی اتحاد شوروی تنھا موجب تسریع این روند شد
راست ھایی که از سوی بعضی از چپ ھا به لقب دمکرات انق0بی مفتخر شده بودند  تصور می کردند . و چرخش به سوی چپ انق0بی در آنھا نبود

دمکراسی  کينزی ھم فاصله بگيرند و به نئوليبراليزم ولفویتزی و فرانسيس -اگر بخواھند خود را به روز کنند باید نه تنھا از مارکس بلکه حتا از سوسيال
مدعی شده  سوا�ت اساسی در خصوص چگونگی سازماندھی و اداره جامعه با پيروزی سرمایه ) 1992( فوکویامایی، ھموکه در تزھای پایان تاریخ 

با این ھمه به نظر می رسـد در حـال حاضـر، .  داری دمکراتيک بر دو رقيب عمده اش یعنی فاشيسم و کمونيسم پاسخ داده شده است، روی آورند
 .منازعات ایدئولوژیک، بيشتر بر سر مشک0تی که ایدئولوژیھا در عمل ایجاد می کنند متمرکز شده  تا ادعاھا و پيشگویی ھای پيامبرانه

مي0دی که کشورھای سرمایه داری در گرداب بحران ھای اقتصادی و سياسی و  60سالھا پيشتر از فوکویاما و تز پایان تاریخ وی ، یعنی در اواخر دھه 
اما اینک که اس0م سياسی و بشدت ایدئولوژیک از یک سو و سياست جنگ .  اجتماعی گرفتار شده بودند، دانيل بل تز پایان ایدئولوژی را عرضه نمود

 -ھم پایان ایدئولوژی و ھم پایان تاریخ  –عليه ترور بر اساس ایدئولوژی نئوکان و نئو ليبراليستی از سوی دیگر جھان را به آشوب کشيده اند، این تزھا 
 .از آنرو که عليرغم ھمه ادعاھا،  ایدئولوژی ھا چون چشمه ای می جوشند و بی وقفه بيرون می ریزند. یکسره باطل شده اند

ه و نـواقعيت این است که نه ليبراليسم مبتنی بر دولت رفاه و اقتـصادکينزی و نئوليبراليـسم مـدعیِ دولـت کوچـکِ  مبتـنی بـر رقابـت و بـازار آزاد 
ی رارسوسياليسم واقعا ً موجود در شوروی سابق با سيستم برنامه ریزی متمرکز دولتی، نتوانسته اند مسائل و مشک0ت موجود در جھان اعم از برق

دمکراسی واقعی، حق مشارکت عمومی در تعيين سرنوشت خود، تامين آزادی و رفاه اجتماعی،پایان دادن به  مسابقات تسليحاتی و تخریب محيط 
ھا زیست ، فقر و بيکاری فزاینده ، جنگ ھای خانمان سوز، عروج مجدد  شوینيسم جنگ طلب در مناطقی که ستم ملی رایج بوده، فروپاشی خانواده 

 . و انحراف وحشتناک از شيوه زندگی متعارف، نابسامانی آموزشی ، مواد مخدر، تجارت سکس و صدھا بليه انسانی دیگر را حل کنند
آغـاز )  1994(برای یافتن راه حل مناسب برای اینھمه مشک0ت آنتونی گيدنز در مجموعه ای از نوشته ھای خود که با رساله فراسوی چپ و راسـت 

نار ه کشد پيشنھاد کرد تز نابودی یکی از سيستم ھای چپ و راست را به کناری نھند و به جای نابودی به سنتزی از ھردو اندیشه دست بزنند و با ب
" عدالت اجتماعی و کارآیی اقتصادی" به این ترتيب تز. گذاشتن نکات منفی، نکات مثبت را ترکيب نمایند و به این ترتيب روشی نوین و کارا ابداع نمایند

 ھانالبته تز راه سوم ادعای ایدئولوژیک بودن نداشت اما آیا واقعا ً این تز می توانست با ظاھر فریبنده و خيرخواھانه اش مسائل مبت0به ج. عرضه شد
 را حل کند؟ 

ھمچنانکه پيشتر ھم اشاره شـد .  برای اینکه نظریه ای کارآ و موثر باشد �زم است از انسجام نظری و ھمخوانی اجزای متشکله اش برخوردار باشد
ت نيسچپ بر این اعتقاد است که سرمایه داری سيستمی متزلزل و بی ثبات، ناعاد�نه و غيردمکراتيک است که قادر به حل کردن تناقضات ذاتی خود 

حال اگر چپ واقعا ً به این اعتقاد خود مومن باشد، چه لزومی .  و روح و جسم بشریت را به فساد و تباھی می کشد و �جرم روزی نابود خواھد شد
سال است که چپ می خواھد این سيستم را از  150دارد سرنوشت خود را به سرنوشت موجودی که انقراض اش حتمی است گره بزند؟  بيش از 

اما ھرگاه که فرصت تاریخی برای عملی کردن این اندیشه بدست می .  ریشه براندازد و نوین جھانی برپا کند که در آن باصط0ح حق به حقدار برسد
 . آید ناگھان بخشی از چپ با چرخشی ناباورانه به آستانبوسی راست می رود و در برابر رزمندگی آن س0ح می اندازد

ات ارزعلت این امر چيست؟ از چه رو چپ، اجازه می دھد سرمایه مبارزات مردمی مستقيما ً به حساب راست واریز شود؟ آیا واقعا ً عامل و خالق مب
شق  اگرجاری در خيابانھا و مراکز کار و توليد رھبران جنبش سبز ھستند؟ یا برعکس این جنبش مردم است که امکان عرض اندام به اینھا داده است؟ 

 ؟  دوم درست است از چه رو چپ عرض اندام نمی کند و زیر علم دیگران سينه می زند؟ آیا شعارھایی که چپ طرح می کند مقبوليت اجتماعی ندارند
رد يشببه نظر می رسد برای غلبه بر مشک0ت موجود چاره ای جز خارج شدن از حوزه تحليل صرف و ورود به عرصه مبارزات جاری و اتحاد عملی برای پ

اینک وقایع جاری حاکی از . امروز بيش از ھر زمان دیگری جای خالی ھمه رفقای مبارز چپ را در صحنه عمل احساس می کنيم.اھداف مشترک نداریم
اغراق نيست اگر ادعا کنيم بعد از نزدیک سی سال حاکميت ب0منازع و ھژمونيک اس0م بـا قرائـت ھـای . دو قطبی شدن روزافزون کل جامعه است

کل چپ  و بخشی از راست می کوشند خود را .  گوناگون، اینک جامعه بسرعت به سوی طرح مطالبات عدالت خواھانه و آزادی طلبانه پيش می رود
در حال حاضر راست شکست خـورده سـعی در . نماینده خواست ھای آزادیخواھانه و عدالت طلبانه مردم معرفی کنند و بدیل حکومت فعلی باشند

دليل اینکه دائما ً پسوند کمونيستی را به چين اضافه می کند . فرافکنی ضعف ھا و اشکا�ت خود دارد و با حمله به چپ می خواھد خود را تبرئه کند
راست می خواھد افق سوسياليستی تحو�ت را کدر نشان بدھد و طوری وانمود کند که گویا گریـزی از سرنوشـت کنونـی متـصور . ھمين امر است

عليرغم ھمه این ت0ش ھا تردیدی نيست دولت احمدی نژاد با سياستھای تسليم طلبانه در برابر نيروھای خارجی و پيش بردن سياستھای . نيست
 ليبرالی مطابق با سفارشات محافل اقتصادی سرمایه داری جھانی فرصت ھای ارزنده ای در اختيار چپ قرار خواھد داد تا نسبت به ھـدایت جنبـش

. تشتت و پراکندگی و دامن زدن به مباحثات بی پایان کمکی به امـر سـازمانيابی رادیکـال نخواھـد کـرد.  ھای اعتراضی متحدانه و متشکل عمل کند

 .ن. ن -تالش اصالح طلبان در جلوگيري از دستيابي مردم به آگاهي انقالبي 
و روی آوری ایشان بـه »  روز قدس«پس از آشکار شدن تمایل مردم به سمت گذار از حکومت دیکتاتوری جمھوری اس0می در آکسيون 

شعارھا و اقداماتِ رادیکال، رھبران اص0ح طلب به ھراس افتاده اند و ت0ش خود در جلوگيری از نفوذ علم مبارزه طبقاتی و آگاھی مردم 
آنھا ھماننـد .   روزی نيست که نوشته ای و یا سخنی عليه نيروھای انق0بی و کمونيست مطرح نشود. به حقایق را چند برابر کرده اند

گذشته یِ حکومتی خود با استفاده از رسانه ھـای وسـيعی کـه سـرمایه داران ميليـاردر و حکومـت ھـای سـرمایه داری خـارجی در 
اختيارشان قرار داده اند، به پخش ضد اط0عات و دروغ در مورد گذشته یِ کمونيست ھای انق0بی و تحریف مقو�ت علمی و جایگزینی 

از جمله ی این ت0ش ھا تکيه بر ادعاھای بی پایه یِ مزدورانِ قلم به دست سرمایه داری .  اش با اط0عات و افکار ارتجاعی می پردازند
آنھا می خواھند بـه مردمـی کـه پـس از .   از بيھودگی انق0ب و دسترسی به جامعه ای به غير از نظام استثمارگر سرمایه داری است

را نتيجه یِ یک انق0ب پيروزمند معرفی کنند و نشان دھند که پيروزی ھر » جمھوری اس0می«سی سال، دوباره برخاسته اند برقراری 
 .  انق0بی به معنایِ روی کار آمدن حکومت ھای سرکوبگر است

ایران ندارند تـأثير پذیـر  1357تا  1353این ضد اط0عات و دعوی کاذب بخصوص در ميان جوانانی که ھيچ خاطره ای از انق0ب سال ھای 
آنھا ھمچنين برای جلوگيری از انتقال حقایق آن دوران و وقـایع انقـ0ب بـه جوانـان، تبليغـات خـود را بـه سـمت بـدبينی و .   بوده است

تو گویی که قوانين تکامل جوامع بشری و مبارزه طبقاتی را می توان  با انکار و پرده پوشـی .  جداسازی بين نسل ھا نيز تمرکز داده اند
 .  آنان تغيير داد

در ھمـان دوران نـيز سـرمایه داران ليبرالـی چـون .   به علت خيانت سرمایه داران ليبرال آن دوره به مردم شکست خـورد 1357انق0ب 
بازرگان و ملی مذھبی ھا و جبھه ملی ھا و حزب توده ھا و اکثریتی ھا از ترس پيروزی انق0ب و به قدرت رسيدن مردم و جمـع شـدن 

تشکيل حکومت جمھوری اس0می نتيجه یِ ھمين سازش .  بساط تبھکاری و جنایتکاری شان به سازش با مذھب ارتجاعی روی آوردند
خنده دار است که کسانيکه خود از پایه گذاران حکومـت ارتجاعـی .  و توھم موجود در توده ھای مردم به انق0بی بودن آن شکل گرفت

سرمایه داری جمھوری اس0می بوده اند، اینک گروه ھا و سازمان ھای انق0بی ای که برای عقيم نمودن انق0ب سـرکوب کردنـد و بـه 
اما آنچه مسلم است تاریخ در حال تکرار است و .  چوبه ھای اعدام سپردند را باعث و بانی استقرار این حکومت ننگين اع0م می دارند

طولی نخواھد کشيد که ھمين نسل جوان در مبارزات خود به ماھيّت ارتجاعی و خيانت پيشه اص0ح طلبان و ليبرال ھا پی خواھد برد، 
اما بر خ0ف گذشته، نيروھای انق0بی کنونی خود را از توھماتی که باعث شکست شان در انق0ب پيشين گشت، رھـا سـاخته انـد و 

 . آماده یِ اجرایِ وظایف انق0بی خود ھستند
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 تاريخ معاصر حکومت شوراھا يا دمکراسی مستقيم مردمی
تاريخ مبارزه طبقاتی پرولتاريا به ما نشان داده  .عليه بورژوازی حاکم ظاھر می گردد (!)"آزاد" در تاريخ معاصر، مجدداً در تقابل طبقه کارگر "دمکراسی "

خود عی است در ھر زمانی که شرايط انق0بی ظاھر می گردد و تحت تاثير مبارزات انق0بی مردم، حکومت بورژوازی ساقط و يا در انجام وظايف اجتما
 ناتوان می شود و در نتيجه در فضای اجتماعی خ0ء قدرت سياسی حاصل می گردد، توده ھای کارگری، در محل کار و مناطق زندگی، برای پيشبرد

بـه انجـام امـور حکومتـی  "خودگردانـی“وظايف بر زمين مانده ی حاصل از خ0ء قدرت، خود را در سازمان ھايی متشکل می سازند تـا بـا شـيوه یِ 
 )... بدليل فرار يا اعتراض مديريت و يا ورشکسنگی و( مث0ً شوراھای واحدھای توليدی، ھنگام خ0ء مديريتی حاصل از مبارزه طبقاتی .رسيدگی کنند

 و يا مردم در مح0ت، برای ايجاد نظم و امنيت اجتماعی، خواه در مقابله با ضدِ .در کارخانه ھا، برای تداوم و کنترل توليد و ابزارھای آن شکل می گيرد
يف وظاحم0ت مزدوران پس مانده از حکومت ساقط شده و يا دست درازی اشرار و اوباش به جان و مالشان، جوانان خود را مسلح کرده و برای پيشبرد 

تا اينجا قضيه کام0ً خودبخودی و در اثـر تحميـل  .ی محلی را شکل می دھند)شوراھا( روزمره و برنامه ريزی برای اص0ح و توسعه مح0ت، انجمن ھا
دمکراسی مستقيم توده " اما، آگاھی انسان ھا، و در اينجا طبقه کارگر، به امکانات و توانايی ھای بی انتھایِ .شرايط مشخص طبقاتی بوجود می آيد

 .در حفظ،تثبيت و گسترش چنين شکلی از حکومت تعيين کننده می شود "حکومت شوراھا“يا  "ای
 شوراھا، محصول شرايط انقOبی و خOء قدرت سياسی

، اگر چه ريشه در  ١٨٧٠در پاريس  "دمکراسی مستقيم توده ای" در اولين تظاھر مجدد .اين ادعای ما بارھا در طول تاريخ معاصر به اثبات رسيده است
به بعد و سست شدن  ١٨۶٧و پيامدھای آن داشت، اما بصورت مستقيم تحت شرايط اعت0ی مبارزه طبقاتی پرولتاريا از سال  ١٨۴٨شکست انق0ب 

ود ارکان حاکميت بورژوازی در پاريس و نتيجتاً سقوط امپراطوری دوم در نتيجه یِ شکست در جنگ و انق0ب و وقوع شرايط خ0ء قدرت سياسـی بوجـ
سـازمان داده و اعـ0م  "جمھوريخواھـی“و بـا شـعار  "تيير" به سرکردگی "دولت دفاع ملی" در چنان شرايطی، پس مانده ھای بورژوا خود را در .آمد

 .البته جزئيات چگونگی اين رويداد يکی از شيرين ترين بخش ھای تاريخ فرانسه است .مشروعيت کرد و نيروھای مسلح را به زير کنترل خود در آورد
 هلغماينکه چگونه نيروھای سياسی موجود سعی در تداخل و تقابل با يکديگر می پردازند بسيار مھيج و جذاب است، اما آنچه که با�خره به اين م

را بـرای حفـظ سـاختار و منافـع  "دولت دفاع ملی" شکل ثابتی می دھد، ھمانا تقابل دو منافع متضاد طبقاتی است که از يکطرف بورژوازی، آگاھانه
، بازسازی ديکتاتوری طبقاتی "جمھوری" و تشکيل "دفاع از وطن" طبقاتی اش سامان داده و مسلح می کند و کوشش می نمايد تابا سر دادنِ شعار

اما از طرف ديگر، در نتيجـه ھميـن شـرايط، يعنـی  .را از ديد مردم پاريس و فرانسه مستتر سازد)  پروس( خود و مصالحه و مسامحه با ارتش خارجی
 که نمايندگانش مستقيماً از "انجمن ھای شھر پاريس" برای گرداندن امور حکومتی، "دولت دفاع ملی" سقوط حکومت امپراطوری دوم و ناتوانی

طرف مردم انتخاب می شدند، با تکيه بر نيروی داوطلب مردمی که برای حمايت از شھر محاصره شدهِ توسط دشمن خارجی، مسلح گشته بودنـد، 
 .بود "حاکميت دوگانه"نتيجه ی اين شرايط  .گشتند "حکومت مردمی" قدرت گرفته و تقريباً بدون طرح قبلی تبديل به

حکومت تزاریِ شکست خورده در جنگ با ژاپن، در شرايط انق0بی قرار گرفته و کنترل  .نيز دوباره با ھمين شرايط روبرو می شويم ١٩٠۵يا در روسيه ی 
مردم که ديگر نمی توانستند شرايط نکبت بار زندگی و حکومتِ مسئول اين شرايط را تحمل کنند، در آغـاز بـصورت  .اوضاع از دستش خارج می شود

ايـن واقعيـت در قطعنامـه کنگـره ی حـزب سوسـيال  .را تشکيل می دھند "شوراھای کارگری و منطقه ای“ خودبخودی و بدون ھيچ برنامه ی قبلی
شـورا ھـای نماينـدگان کـارگران بـصورت  -١ :نظر به اينکه " :بدين شکل به رسميت شناخته می شود "کنگره وحدت" دمکراسی روسيه، معروف به

 منظور از غير حزبی فقط حزب سوسيال دمکراسی نيست و کليه ی احـزاب را در بـر مـی گـيرد) خودبخودی و از درون مبارزات توده ھای غير حزبی
 .)... حزب "... کنگره وحدت" کليات آثار لنين، طرح اوليه قطعنامه ھای "... -٢پديدار گشتند، (

آر ھای چـپ در .جريان ھای انق0بی ای چون بلشويک، منشويک و اس .باز ھم روسيه، با فاصله ی نزديک به يک دھه ، درگير جنگی خانمانسوز بود
شـرايط  .ميان مردم ماھيت ارتجاعی و امپرياليستی اين جنگ را افشا کرده و خواھان بيرون آمدنِ روسيه از ائت0ف ضد آلمـانی و صـلح فـوری بودنـد

 ١٩١۶سال  در بحرانی اقتصادی روسيه نيزکه در اثر ھمين جنگ بحرانی تر گشته بود بر طبقات تحتانی، بويژه کارگران و دھقانان، فشار آورده تا آنجا که
با�خره در فوريـه  .با سقوطی ناگھانی و افزايش درد و رنج مردم، جامعه و قدرت سياسی حکومت تزار را به روند فروپاشی و شرايط انق0بی کشاند

کارگران پايتختِ زمستانی، سن پترزبورگ، و سربازان مستقر در آن شھر، عنان گسيخته ، متحد گشته و تظاھرات ھای عظيمی را دامن زدند و  ١٩١٧
 .فوريه کاخ زمستانی را تصرف کرده و وزرای تزار را بازداشت کردند ٢٧تا  ٢۵با�خره در روز ھای 

، شوراھا در مناطق مختلف پايتخـت و کميتـه  ١٨٧٠بوجود آمد، ھمچون پاريس در سپتامبر  ١٩١٧پس در اثر خ0ء حکومتی ايکه در نتيجه قيام فوريه 
ام کميته موقت اجرايی نمايندگان شوراھا را برای گرداندن امور کـشوری انتخـاب  ٢٧ھای کارگری در واحدھای توليدی شکل گرفتند که در ھمان روز 

، چه برای کارگران و چه  ١٩٠۵، تجربه یِ شوراھا بعلت تشکيل شان در سال  ١٩١٧البته بايد بر روی اين مسئله بسيار دقت کرد که در سال  .کردند
بنابراين با فاصله ی اندکی شوراھای منطقه ای و کميته ھای کارگری با شتاب فراوانی در سراسـر روسـيه  .برای حزب بلشويک، بسيار پخته تر بود

در واقع به علت حضور نمايندگان سربازان در اين شوراھا و حمايت مسلحانه  .پديدار شدند و ھمچنين در روستاھا نيز کميته ھای دھقانی سر بر آوردند
تنھا عده ای ليبرال که از دومای  .یِ سربازان شورشی از اين نھادھا ، قدرت ديگری در سطح جامعه وجود نداشت تا بتواند حاکميت را در دست گيرد

با در نظر گرفتن اينکه بلشويک ھا اقليت ناچيزی را در اين شوراھا و کميته ھا، تشکيل می  .تزاری باقی مانده بودند می توانستند چنين ادعايی کنند
سياست دوگانه ای را اتخاذ کرده بود و در  ١٩٠۶و  ١٩٠۵دادند، و ھمچنين بدين علت که سياست حزبی ايشان طبق قطعنامه ھای حزبی در سال 

، منشويک ھا و اس آر )ھمانجا( "يا اين نھادھا می بايستی تبديل به حکومت موقت گردند و يا حکومت موقت را انتخاب نمايند" آنھا بيان گشته بود که
 قتی رامو ھا از موقعيت اکثريتی خود در اين شوراھا استفاده کرده و در اول ماه مارس شورای پترزبورگ را با ليبرال ھای دوما ھمراه ساخته و دولت

 .شدحکومت دو گانه بدين ترتيب بود که ھمچون پاريس،  .تشکيل دادند
مث0ً در شوراھای آلمان در سالھای پايانی جنگ جھانی اول  .ھمين قاعده کلی در مورد شوراھای تشکيل شده در سراسر تاريخ معاصر صادق است

نـه می بينيم که قاعده کلی سقوط اقتصادی و فشار بر طبقه کارگر و ديگر طبقات تحتانی جامعه به موج گسترده ای از مبارزات صـنفی و صـلح طلبا
دامن زده و در تداوم خود، حتا عليرغم کارشکنی ھای سوسيال شووينيست ھای انترناسيونال اول و سنديکاليست ھا، شوراھای کارگری ظاھر می 

شکل مـی گـيرد و بـه سـرعت بـه سراسـر آلمـان  ١٩١٨نوامبر  ۴اولين شورای کارگری با شورش ملوانان و سربازان و کارگران شھر کيل در  .شوند
مـی  "قدرت دوگانـه"اما در اينجا ھم چون ساير موارد تاريخی به علت عدم آگاھی و آمادگی پرولتاريا، نھايتاً در تمامی شھرھا  .گسترش می يابد

 نحلو با�خره نيروھای بورژوازی مھلت �زم را برای بازسازی حکومت خود يافته و با تجميع ارتشی حرفه ای، موفق به سرکوب مردم و نھايتاً م .شود
 .کردن شوراھا می شوند

اتحاديه معلمان استان اوکساکا  ٢٢به دنبال اعتصاب شعبه  .در مکزيک رخ داد که ھنوز ھم ادامه دارد ٢٠٠۶تازه ترين نمونه ی اين امر در تابستان سال 
سال با تصرف چند روزه ميدان مرکزی شھر ، برای بوجود آوردن شرايط مذاکره برای با� بردن حقوق شان انجام می پذيرفت،  ٢٨که ھر ساله به مدت 

پليس ايالتی مـسلح بـه تمـامی امکانـات ضـد شـورش بـه  ٣٠٠٠ژوئن، فرماندار ايالت دستور حمله سرکوبگرانه ای را صادر کرده و حدود  ١۴در روز 
در اثر  .اما، پس از ده ساعت جنگ و گريز، معلمين موفق می شوند که نيروھای مھاجم را وادار به عقب نشينی کنند .متحصنين حمله ور می شوند

 ) 7(چپ انقالبي و تشكالت كارگري 

 شوراها: قسمت چهارمادامة 

اين متن را گروهي 

مطالعه كرده و نكات مهم 

 آن را به بحث بگذاريد
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صبح روز بعد تظاھرات گسترده ای از  .ارتقا می يابد "اوضاع انق0بی" اين اقدام سرکوب و پيروزی مقطعی معلمان، شرايط اعت0ی مبارزات مردمی به
مردم خواھان عزل و  .و در معابر و مناطق مھم شھری سنگرھا و باريگادھا با� می رود .شھروندان شھر اوکساکا به حمايت از معلمان شکل می گيرد

 مجلس خلق مردمی" نماينده ١٧٠گروه مردمی با فرستادن  ٨٠روز  ٣با فاصله  .يا استعفای فوری فرماندار و حکومت ايالتی می شوند
حکومت ايالتی پس از شکست تعرض ضربتی اول، به علل سياسی ايکه جزئيات آن را نمی توان در چنـد سـطر  .را تشکيل می دھند)اپو( "اوکساکا

مردم انجمن ھای محلی را سازمان داده و  .خ0صه کرد، ديگر نمی توانست از نيروھای سرکوبگر منظم خود استفاده نمايد و از لحاظ نظامی فلج شد
 .شد "قدرت دوگانه"بدين ترتيب  .از مسلح شدن خودداری کردند "اپو " اما، به علت توھم ليبرالی غالب بر .کنترل مناطق را در دست گرفتند

ار پس با بررسی اين موارد از تشکيل شوراھا ، می بينيم ھر زمان که حکومتی، در مقطعی از شرايط انق0بی، قادر به حکومت کردن نباشـد، سـاخت
ی شورائی، در پاسخ به نيازھای ضروری مبارزه طبقاتی، بمثابه حکومت دمکراتيک مستقيم توده ای، از پايين جوشيده و بصورت خود بخودی شکل م

اما اينکه محتوایِ آن چه باشد و در روند تقابل جاری طبقاتی به چه شکل و محتوايی تبديل شود، بستگی تام بـه آمـادگی و آگـاھی طبقاتـی  .گيرد
به سرعت در  "کميته ھای محلی" ، ١٣۵٧بھمن  ٢١ايران نيز شاھد بوديم که با سقوط حکومت پھلوی در  ۵٠در تجربه انق0ب اواخر دھه  .پرولتاريا دارد

تمامی شاھدان عينی می توانند شھادت دھند که ايـن کميتـه ھـا از  .سراسر تھران و سپس ، ايران شکل يافته و کنترل مناطق را در دست گرفتند
 "کيسه شنی" درون مح0ت جوشيده و بيرون آمدند و در عرض چند ساعت و نھايتاً يک روز، جوانان خود را مسلح نموده و به پشت سنگرھا یِ عموماً

 حال .تا در مقابل ضد حمله یِ احتمالی طرفداران حکومت شاه و يا تجاوز ارازل و اوباش به محل، آماده مقابله باشند .و �ستيک مشتعل روانه ساختند
یِ مذھبيون  طرهاينکه در روند تداوم مبارزه ی طبقاتی، به علت عدم آمادگی و سازمان يافتگی پرولتاريا و ديگر طبقات انق0بی، اين کميته ھا به زير سي

ھمچنين، پيدايش شوراھای کارگری در  .ارتجاعی با مرکزيتِ مسجد محل رفتند، نافی اصل جوشش خودبخودی مردمی و دمکراتيک آنھا نمی با شد
دمـی آن مر واحدھای توليدی و عزم کارگران برای به کنترل در آوردن توليد و ابزار آن نيز جای کمتری از مناقشه دارد و بسياری به پيدايش و محتـوای

حکومت اس0می تنھا با سرکوب قھرآميز اين شوراھا و موازی سازی از طريق سازمان  .معترفند و شاھد مبارزه ی ايشان برای حفظ قدرت خود بودند
به ھمين دليل ما می توانيم با قاطعيت پيش بينی کنيـم کـه بـا ظھـور شـرايطی  .توانست نھايتاً آنھا را ساقط کند "شوراھای اس0می کار" دادن به

 .مشابه، تکوين اشکال شورايی حکومت مردمی غير قابل کتمان است
 تحليل از شرايط کنونی جامعه

چه استبدادی و چه (مشخص ساختيم که ھدف مرحله ای ما انھدام ھر نوع الگويی از ماشين حکومت سرمايه داری -قسمت سوم -در بحث گذشته
برای تضمين اجـرای چنيـن ھـدفی مـی  .و استقرار دمکراسی مستقيم توده ای از طريق ساختار شورايی برای اعمال ھژمونی پرولتارياست)  ليبرال

واقعيـت  .قرار داده و دچـار تـوھم ناشـی از خـود شـيفتگی نـشويم )تحليل ماترياليستی( بايست استراتژی و تاکتيک ھای خود را بر مبنای واقعيات
 چيست؟

 ماشين حکومتی اينک در دست نمايندگان انحصارات بزرگ دولتی و خصوصی قرار داشته که به طبع و بر مبنای ماھيتش از تقسيم قدرت و ثروت با .١
نگ تر و تديگر جناح ھای سرمايه داری سر باز زده و در اثر رقابت ھای درونی باندھای تشکيل دھنده اش، روز به روز حلقه یِ خودی ھايش را تنگ تر 

 (امپرياليسم) اتخاذ چنين سياست ناگزيری، منافع اين عده را با منافع سرمايه داری جھانی .کرده و به روند دو قطبی کردن جامعه شتاب می بخشد
چرا که منافع سرمايه جھانی در ھر منطقه  .که خواھان ادغام ھرچه بيشتر سرمايه ھای بومی در ساختار خودش می باشد، در تضاد قرار گرفته است

به ھمين دليـل بـرای  .ای، بر مبنای صدور سرمايه به آن مناطق است و اين اقدام، منافع سرمايه جھانی را با سرنوشت آن کشورھا شريک می کند
دو تضمين بازگشت سرمايه اوليه و کسب سود مورد نظرش نياز به ثبات سياسی و اجتماعی آن مناطق و نظم در توليد سرمايه داری داشته که روند 

گو اينکه جناح حاکم بر ماشين دولتی نيز آينده  .قطبی شدن جامعه یِ ايرانی، ھمراه با سير رو به انزوای حکومت اس0می پاسخگوی آن نمی باشد
 ی خود را تنھا در ادغام با سرمايه جھانی دانسته و قريب به دو دھه است که چھار نعل به سمت اجـرای سياسـت ھـای اقتـصادی نوليبراليـستی

به پيش می راند، اما، اجرای سياست ليبراليزه کردن فضای سياسی و اجتماعی در جھت پرده پوشـی از حـدت و  "درھای باز" و "خصوصی سازی"
به ھمين خاطر در مقابـل ھـر نـوع اصـ0حات سـاختار  .شدت تفاصل و مبارزه طبقاتی را برابر با نابودی خود و کناره گيری اش از قدرت تلقی می کند

 با چنين برخوردی ھم خود را در معرض .سياسی حکومت مقاومت کرده و ھر صدای مخالفی را، حتا از درون جمع خودی ھايش سرکوب می کند
يغ شورش طبقات تحتانی جامعه و بخصوص اقشار کارگری قرار داده و از سوی ديگر حمايت عمومی طبقه یِ بورژوازی و سرمايه جھانی را از خود در

 .پس بدين ترتيب آينده ای جز تداوم روند انزوا تا فروپاشی در مقابلش قرار ندارد .کرده است
 ظامچنين برخوردی از طرف ھيئت حاکمه ی سرکوبگر و رو به انزوا و فروپاشی، طيف وسيعی از گروه ھای بورژوازی را بر آن داشته تا برای حفظ ن .٢

 آن سرمايه داری و کسب سھم بيشتری از قدرت و ثروت حاصله از چپاول محصول کار طبقه کارگر و ديگر اقشار مولد اجتماعی و ثروت ملی در مقابل
موضع و موقعيت اين گرو ه ھا نسبت به ھيئت حاکمه بستگی به سھم کنونی  .جناح بندی کرده و خواستار اص0حات در ساختار قدرت سياسی شوند

در عين اينکه کليه ی گروه ھای بورژوازی مخالف ھيئت حاکمه خواھان ميزانی از ليبراليزه شدن  .ايشان و نزديکی و دوری به منابع قدرت و ثروت دارد
قدرت ھستند، اما، در اثر مقاومت سرسختانه یِ ھيئت حاکمه جناحی شکل گرفته است که راه خود برای سھيم شدن در قدرت و ثروت را در حفـظ 

 "راديکال -بورژوا" اين جناح را که برای متمايز ساختنش از ديگر جناح ھا به عنوان .گشته است "تغيير رژيم" چنين ساختاری از حکومت نديده و خواھان
می ناميم توانسته است توجه سرمايه جھانی را به راھکارھای خود جلب کرده و خود را بعنوان آلترناتيوی در مقابل حکومت مطلقه  "راديکال -ليبرال" يا

 .استراتژی اين جناح، تغيير ساختار قدرت سياسی به الگوی عرفی ليبرالی در عين حفظ ساختار طبقاتی و نظم سرمايه دارانه است .سازماندھی کند
در و  اما برای انجام چنين منظوری، می بايست نيروی سوم اين معادله که جنبش ھای مردمی يا اجتماعی می با شند را به زير کنترل خود در آورده

دقيقاً به ھمين  .عين استفاده از نيروی ايشان برای تسريع در فروپاشی حکومت، از تداوم مبارزات ايشان برای حفظ نظام سرمايه داری جلوگيری کند
و تطميـع  "قھرمـان سـازی" علت است که خود را يار و ياور و يکصدا با جنبش ھای مردمی نمايانده، اما با تبليغات مسموم خود و سياسـت خريـد و

مث0ً يکی از کوششھای ايشان اينست که به طبقه کارگر  .رھبران سست عنصر اين جنبش ھا به توده ھای بالقوه انق0بی، آدرس ھای غلط می دھد
بقبو�ند که شرايط اسفناک معاش امروزی آن نه نتيجه اجرای سياست ھای خصوصی سازی و ليبراليستی ادغام در سرمايه جھـانی، بلکـه اجـرای 

و تنھا راه خروج از اين شرايط بحرانی اجرای کامل  .غلط و مديريت فقيرانه و مقاومت در مقابل اص0ح سرمايه دارانه ی آن توسط حکومتيان می باشد
 .سياست ھا و تبعيت و امتزاج با سرمايه جھانی بويژه امپرياليسم آمريکا و متحدين غربی اش می باشد

راديکال ھا با جلب حمايت سرمايه جھانی و ديگر بخش ھای ناراضی  -در حاليکه ھيئت حاکمه روند ناگزير فروپاشی را طی می کند، آلترناتيو بورژوا .٣
از طرف ديگر جنبش ھای اجتماعی و صفوف چپ انق0بی، به علت سرکوب وحشيانه حکومت،  .سرمايه داری روز به روز قوی تر و منسجم تر می گردد

گسـستگی بحرانـی طبقـات  .باز مانده اند (مارکسيسم) از سازمانيابی و تشکل و نتيجتاً دستيابی به برنامه ای مدون بر مبنایِ علم مبارزه طبقاتی
 نھـاتحتانی و بالقوه انق0بی جامعه، ھمراه با گسستگی صفوف جريان ھای چپ انق0بی بعنوان حاملين علم مبارزه طبقاتی، واقعيتی است که نه ت

و اراجيف خطرناک  "سازمان پذيری شورايی طبقه کارگر" ، و يا"موجوديت حزب طبقه کارگر" بايد آن را پذيرفت، بلکه می بايست از �ف زدن ھايی چون
 .پرھيز نمود، و در جھت رفع اين شرايط ت0ش کرد – ديگری که جز محصول بيماری خود شيفتگی باورمندانش نمی باشد

عصاره و نتيجه یِ بررسی جوانب سه گانه یِ واقعيت شرايط مبارزه ی طبقاتی، يعنی رونـد فروپاشـی ھيئـت حاکمـه و رونـد انـسجام سـازمانی و 
راديکال ھا و گسستگی چپ انق0بی و عدم وجود گسترده یِ تشک0ت کارگری ما را به اين باور می رساند کـه در لحظـه  – سياسی آلترناتيو ليبرال

راديکال ھا و متحدين شان قادر خواھند بود که اع0م مشروعيت نموده و ت0ش کنند تا خ0ء سياسـی  -متشکل از ليبرال "حکومت موقت" فروپاشی،
به  .اما اين اع0م و ت0ش، نه تنھا پايان مجادله نخواھد بود، بلکه تازه آغاز مرحله ای سرنوشت ساز است .بوجود آمده در اثر فروپاشی قدرت را پر کنند

 شرط آنکه چپ انق0بی توانسته باشد تا آن زمان، به گسستگی خود فائق آمده و حزب طبقه کارگر را به وسعت کل جامعه مستقر نمـوده باشـد، و
يـا  .اشـده بآلترناتيو خود را در ميان توده ھای آن زمان انق0بی تبليغ کرده و در ميان جنبش ھای اجتماعی پايه ھای حداقل �زم خـود را سـازمان داد

 تOش برای ھر چه قدرتمند تر کردن تشکOت پرولتاريا و ھر چه ضـعيف تـر نمـودن پايگـاه اجتمـاعی  :بعبارت ديگر تاکتيک ما می بايست
 !باشدليبرال ھا  - بورژوا "حکومت موقت"

فعاليـت و  اما برای آگاه کردن مردم به ضرورت تاريخی بنيان نھادن شوراھا، بايد شناخت کافی از چنين ساختاری داشته باشيم تا بتوانيم در تبليغـات



 

 88ماره بيست و دوم، ششم آبان ماه بسوي انقالب                                   ش                                                                                 15صفحه      

ی تارھای ترويجی خود در ميان آنھا چگونگی عملکرد شان راتوضيح داده و نشان دھيم که نه تنھا چنين جايگزينی امکان پذير است، بلکه تنھـا سـاخ
پس �زم اسـت کـه در ادامـه  .است که می تواند معض0ت و مشک0ت روزمره و معيشتی شان را بر طرف ساخته و آزادی ھای فردی را تضمين کند

 .بحث، تا آنجايی که تجربه تاريخ معاصر چنين ساختار و عملکرد نھادھای آن را مشخص ساخته، مشخصات و جزئيات آن را شرح دھيم
 "کمون پاريس" بررسی عملکرد و نتايج

مطالعه ی اين واقعه مبنايی از  .نقطه عطفی در تاريخ که آغاز انق0بات پرولتری را به جھان اع0م داشت .کمون پاريس محصول اولين انق0ب پرولتری بود
جنگ فرانسه و پروس که توسط لويی بناپارت بـرای بازسـازی  .اھداف پرولتاريا را در دوران امپرياليسم واستراتژی و تاکتيک ھای آن به ما می آموزاند

 و جمھوری ای که جای آن را گرفت نه نتيجه ی .در نتيجه يک خ0ء قدرت سياسی پديدار گشت .امپراطوری بناپارت آغاز شد، به فروپاشی اش انجاميد
تش يک مبارزه و ت0ش اجتماعی بلکه تنھا نتيجه ی حرکت بورژوازی برای پر کردن خ0ء قدرت سياسی �زم برای قبول شکست و تسليم در مقابل ار

اما در ھمان روزی که اين دولت شکل گرفت، تحت شرايط خ0ء قدرت سياسی ، پرولتاريای پاريس که به  .آمدند "دفاع ملی" آنھا با شعار .اشغالی بود
 با بلهصورت خودبخودی و به منظور دفاع از پايتخت مسلح شده بود، برای نظارت و تضمين تأمين مواد غذايی کميته ھای کنترل خود را که �زمه مقا

سـپتامبر  ۴اين حالت گذرا، از  .شد "قدرت دوگانه" محاصره نيروھای اشغالگر بود سازمان داد و بدين ترتيب نا آگاھانه تبديل به حکومت دوم گشت و
 .دوام آورد که مشخصه آن رقابت و مبارزه اين دو مرکز برای تصاحب قدرت سياسی بود ١٨٧١مارس  ٢٨تا  ١٨٧٠

 ١٨٧١ژانويه  ٢٨تبديل شد و در  "خيانت ملی" به قدرت دست يافته بود در مقابله با مردم پاريس به حکومت "دفاع ملی" حکومت بورژوازی که با شعار
و بدين ترتيب حصار ھای خارج از شھر  .به اميد برخورداری از حمايت نيروھای اشغالگر آماده قبول شرايط آتش بس شد و ارتش خود را خلع س0ح کرد

گارد ملی که نيروی حافظ شھر پاريس بود از خلع س0ح خودداری کـرد و بـا  .را تسليم دشمن کرده و فرمان به خلع س0ح پاريس و عدم مقاومت داد
نتيجه آن شد که ارتش پروس از ورود پيروزمندانه به  .پيوستن به پرولتاريای مسلح، ارتش خلقی را تشکيل دادند و به بازسازی نيروھای خود پرداختند

تيير از شھر اخراج گشته و انجمن شھر پاريس با تکيه به ارتش خلقی که ھسته آن را سپاھيان گارد  "خيانت ملی" شھر باز ماند و نيروھای حکومت
تشکيل کمون پاريـس  .خود را رسماً بمثابه ی حکومت نخواند ١٨٧١مارس  ٢٨اما باز ھم تا تاريخ  .ملی تشکيل می دادند قدرت واحده پاريس گشت

 مارس برای خلع س0ح کمون و تصرف توپخانه قوی آن بود که مردم پاريس را ١٨نتيجه ی حمله خائنانه و شکست ارتشيان حکومت تيير در 
مارس خود را بمثابه حکومت پاريس معرفی  ٢٨مارس انتخابات کمون را برگزار نموده و در  ٢۶وادار نمود تا عليه حکومت ورسای اع0م جنگ کرده و در 

با�ترين وظيفه و  " منتشر گشت، اين عمل را "جنگ داخلی در فرانسه" مارکس در گزارش خود به مجمع عمومی انترناسيونال که بعداً با عنوان .نمايد
 .پرولتاريا و شھروندان پاريس اع0م می کند "مطلق ترين حق

 :مھمترين مشخصات کمون
 .ترکيب کمون متشکل بود از نمايندگان مح0ت مختلف که بصورت مستقيم توسط شھروندان انتخاب شده و در ھر زمان قابل انفصال بودند .١
م حـروکمون يک نھاد اجرايی و مقننه و قضائی بود که نيروی پليس را زير کنترل کامل خود داشت و اين نيرو را از اختيارات و وظايف سياسی اش م .٢

 .ساخت و ماموران آن نيز در ھر لحظه قابل انفصال بودند
 .که کام0ً زير کنترل کمون بوده و کارمندانش در ھر لحظه قابل انفصال بودند .ادارات اجرايی نيز به ھمين صورت در آمدند .٣
 .دستمزدھای تمامی اجزاء دولت از نمايندگان کمون گرفته تا پايين ترين کارمند مساوی با دستمزد کارگران گشت .۴
و خ0صه تمـامی سلـسله مراتـب  .کاذب خ0ص گشت و تمامی قضات و دادرسان انتخابی گشته و قابل عزل شدند "استق0ل" قوه قضائيه نيز از .۵

 .دولتی از اختيارات فردی و طبقاتی خ0ص شده و از با� تا پايين انتخابی و قابل عزل شدند
سپتامبر ، و به وجود آمدن کمون، در حقيقت نه تنھا چون گذشته جناحی را بر ماشين حکومتی  ۴در انق0ب  :ميگويد "کمون" مارکس در مقاله ای بنام

در دوران فئوداليسم برای نابودی ساختار قدرت فئودالی  "حکومت مطلقه" مسلط می ساخت، بلکه انق0بی بود عليه تماميت آن ماشين دولتی ايکه
 ... و به قدرت رسيدن بورژوازی بزرگ برای سرکوب ديگر طبقات انق0بی و در زمان بناپارت اول برای فرانسوی کردن اروپا و ١٧٨٩بنا نھاد و در انق0ب 
و اين تنھا از دست طبقه کارگر بر می آمد که چنين الگويی از حکومت  .کمون تنھا آلترناتيو واقعی برای به قدرت رساندن مردم بود .بکار گرفته شده بود

 )152تا  ١۴٩انگليسی ص ص  ...درباره کمون پاريس. (را در کمون پاريس بوجود آورد
 کمون، شکل حکومت را ساده کرد تا تمامی مردم بتوانند در آن شرکت کنند و آن سيستم به ظاھر پيچيده ی حکومت متمرکز که بدست گرفتن قدرت

مارکس در ھمانجا از کمون تعريف فرموله شده ای را  .مھمترين دستاورد کمون، ساختار خودش بود .توسِط خبرگان را توجيه می نمود از ميان برداشت
 !"کمون، شکل سياسی رھايی اجتماعی" :ارائه می دھد

 : کمون چه نبود
 .کمون پايانِ جنبش اجتماعی پرولتاريا و دوباره سازی بشريت نيست، بلکه تنھا ابزاری برای اقدام سازمان يافته است

مراحلی که در غيـر  .کمون پايان مبارزه طبقاتی نيست، بلکه واسطه ای است تا مراحل مختلف مبارزه طبقاتی بصورتی منطقی و انسانی طی شود
 .اينصورت بوسيله یِ انق0ب ھای قھرآميز می بايست صورت پذيرد

در ضربه ی اول طبقه کارگر را از دست ماشين دولتی غير مولدی که جز ھزينه ھای سرسام آور و فساد و مرکز  .کمون، رھايی کارگر را آغاز می کند
و در عوض دولتی را بر سر کار ميآورد که از افراد مولد جامعه تشکيل گشته که زير نظارت و کنـترل مـستقيم  .دسيسه عليه او نيست رھا می سازد

 .مردم قرار داشته و حقوق کارکنان آن نيز از حقوق بقيه کارگران بيشتر نيست
کـار " تو با�خره اينکه در روند اجتماعی نسبتا طو�نی مبارزه طبقاتی برای در ھم شکستن روابط و مناسبات سرمايه داری بوسيله روابط و مناسـبا

 .در دست طبقه کارگر خواھد بود (ابزار حکومتی) که ھر آن امکان بروز مقاومت ھای قھرآميز سرمايه داری و توسل به خشونت آن شود، شمشير "آزاد
انق0ب معرفی کرده و آن را بمثابه آلترناتيو انق0ب دمکراتيک نفی می  "مرحله سوسياليستی" بسياری بوجود آمدن حکومت شوراھا را شکل حکومتی

ر در صورتيکه اين ساختار حکومتی از لحاظ تغييراتِ اجتماعی تنھا شرايط برابری را در سطوح سياسی و حقوقی بوجود آورده و مردم را حاکم بـ .کنند
يعنی خصلتی کام0ً دمکراتيک داشته و شرايط سياسی و حقوقی �زم برای گذار سوسياليستی و محو مناسبات سـرمايه  .سرنوشت خود می کند

اما در عين حال ھمين ديدگاه ھا ما بيـن مراحـل  .نه اينکه ھمراه خود و بصورت آنی چنين تحولی را بوجود بيآورد .داری و کار مزدی را مھيا می سازد
ار بـسيدمکراتيک و سوسياليستی انق0ب نيز ديوار کاذبی کشيده و طبق تماي0ت روشنفکرانه و منطق متافزيکی و مکانيکی خود تمايز اين مراحل را 

مث0ً کمون پاريس پس از به قـدرت  .در صورتيکه در عينيت و دنيای واقعی وقايع اين چنين اتفاق نمی افتند .شسته و رفته و سياه و سفيد می بينند
گی با اھنرسيدن تنھا آن واحدھای توليدی ای که به علت فرار مديران و يا عدم سود رسانی تعطيل گشته بودند را به اختيار اتحاديه ھای آنھا در ھم

اما واحدھايی را که مشغول به  .انجمن محلی مربوطه واگذاشت و پرداخت غرامت به مالکان آن را لغو کرد، و بدين ترتيب آن واحدھا را سوسياليزه کرد
از جمله ی اين قوانين  .اما قوانينی برای حمايت از حقوق کارگران وضع نمود .کار بودند و مديران و صاحبان آن نيز در پاريس حضور داشتند تصرف ننمود

داران  ايهمربوط به کار و سرمايه، شب کاری نانواھا و کسر حقوق کارگران را به بھانه ھای تنبيھی ممنوع اع0م داشته و چنين اقداماتی از سوی سرم
 .و مالکان صنايع را قابل مجازات اع0م نمود

، بلکـه بـوددرست است که کمون نتيجه یِ ضرورت ھا و تداوم مبارزه طبقاتی پرولتاريای فرانسه بود، اما، اقدامات آن تنھا متوجه منافع طبقه کـارگر ن
عـام0ن و " کميته مرکزی در مورد پرداخت غرامت ھای جنگی اع0م کرده بود که .دھقانان و خرده بورژوازی نيز بھره ی زيادی از پيروزی آن می بردند

در صورتيکه با پـيروزی دولـت ورسـای در جنـگ  !يعنی بورژواھا و زمين داران بزرگ ".مبلغين جنگ بايد بخش عمده یِ اين غرامت ھا را پرداخت کنند
بـه ھميـن صـورت ھـم جايگزينـی  .داخلی تقريباً تمامی غرامات جنگی به شکل با� رفتن ماليات ھا به دوش دھقانان و کاسبان شـھری مـی افتـاد

و انھا را از دست مأموران زورگو و قوه قضاييه  .حکومتی ارزان در مقابل حکومتی خراج فشار ماليات ھا يی را که بر دوش اين طبقات بود بر می داشت
 .فاسد نجات می داد

 :مھمترين درس ھای نظری کمون
 .شيدندنديـاول اينکه جريان مبارزه طبقاتی، انسان ھا را به سمت و سويی می برد که لزوماً از قبل تعيين نکرده اند، بلکه حتا در تـضاد بـا آن مـی ا

و آنھاييکه سوسياليست بودند، مانند ب0نکيست ھا و ياطرفداران پرودون که وابسته به انترناسيونال بودند نيز کام0ً  .کمونياردھا سوسياليست نبودند
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پردونيست ھا طبيعتاً  :اين نکته را متذکر می گردد و می گويد "جنگ داخلی فرانسه" انگلس در مقدمه اش به .مخالف با موعظه ھای خود عمل کردند
پرودونيست ھا که مخالف اتحاديه ھا بودند  .در تصميمات اقتصادیِ کمون نقش اساسی داشتند و ب0نکيست ھا در حوزه سياست حرف اول را ميزدند

کـارگری  یِ و آن را مخالف آزادی کارگران شمرده و آن را به اندازه ی کار مزدی نحس ميدانستند، نه تنھا واحدھای صنعتی بزرگ را در اختيار اتحاديـه
بدين ترتيب بود که کمون، به  .مربوطه دادند، بلکه حتا پيشنھاد بوجود آوردن اتحاديه ای سراسری از مجموعه یِ اتحاديه ھای صنايع را مطرح ساختند

ھمچنين ب0نکيست ھا که معتقد به دسته ھايی محدود به مردان با انظباط پيشرو ، در زير رھبریِ  .گورستان پرودونيسم بعنوان يک خط مشی گشت
اتِ شخصمرکزيتی شبه ديکتاتوری برای براندازی حکومت و استقرار دولتی مقتدر و متمرکز بودند، نه تنھا به سازماندھی دمکراتيک کمون پاريس با م

ياری رساندند، بلکه ھمين الگو را در بيانيه ھايی که برای ديگر شھرھای فرانسه صادر می کردند پيشنھاد داده و خواھان  ... توده ای و عدم تمرکز و
 و اين يکی از مھمترين درس ھای کمون بود که توده یِ پرولتاريای غير سوسياليست .تشکيل حکومتی فدراتيو مشتمل از کمون ھای منطقه ای شدند

 .در عمل اولين دولت ديکتاتوری پرولتاريا را شکل داد
چنين حکومتی که در بھترين حالت خـود،  .دوم اينکه پرولتاريا نمی تواند و نبايستی سعی کند که ماشين دولتی بورژوازی را به خدمت خود در بياورد

می شود و قدرت سياسی را در دست خود متمرکز می کند، ساختاری بسته و غير قابل توسعه ای است  "نمايندگان" محدود به چند صد نفر بعنوان
چنين ساختاری بايد کام0ً منھدم و خلع س0ح شـده و در مقابـل آن حکومـت  .که از اعمال اراده ی مردمی جلوگيری کرده و نقش سرکوبگرايانه دارد

ب شوراھا مشتمل از کليه شھروندان مسلح يک منطقه، که نه تنھا اختيار قانونگذاری بلکه ھمچنين قدرت اجرايـی را در دسـت بگـيرد و بـدين ترتيـ
در چنين ساختاری قدرت در منشاء آن، يعنی مردم باقی مانده و به علت شرکت مستقيم مردم در امور  .دمکراسی تمامی افراد جامعه را تضمين کند

بورژوازی حکومت بـرای  – در صورتيکه الگوی ليبرال ..کشورداری، ساختاری گسترش يابنده خواھد بود و توسعه ی انسانی را به دنبال خواھد داشت
 .حفظ کنترل بورژوازی بر اھالی ساختار انقباضی خواھد داشت و از رشد و توسعه ی انسانی جلوگيری خواھد کرد

يعنی طبقاتی چون دھقانان و بورژواھای خرده پـا کـه  .سوم اينکه ھمين خصلت انبساطی آن باعث جلب طبقات محروم غير پرولتری به آن می شد
کمون در حاليکه الگوی پرولتری بود، اما اين آزادی را بـه تمـامی افـراد جامعـه  .ايشان نيز در الگوی بورژوازی حاکميت از قدرت سياسی محروم بودند

را برداشت کرده و مردم  "حکومت وحشت" چھره ی "ديکتاتوری پرولتاريا" انگلس به کسانيکه از .ميداد تا در تعيين سرنوشت خود دخالت داشته باشند
کمـون دھقانـان و  ("...جنگ داخلـی" مقدمه به) !اينست ديکتاتوری پرولتاريا :را از آن بر حذر می داشتند، با نشان دادن روابط کمون پاريس می گويد

آنھا را از ماليات ھا و عوامل اجرايی حکومتی و پليس فاسد و وابسته به قدرت سياسی رھا  .خرده پا ھا را از بروکراسی حکومت بورژوازی رھا می کرد
فرزندان ايشان را نيز از ھمان کيفيت آموزشی که طبقات  .کرده و تمامی عوامل حکومتی را از طريق کمون مورد انتخاب و کنترل اين طبقات در می آورد

 .قضات و دادرسان را نيز انتخابی و قابل عزل کرده و در زير کنترل تمامی طبقات محروم قرار می داد .مرفه داشتند بھره مند می نمود
 :مھمترين اقدامات کمون

 .اولين اقدام کمون به رسميت درآوردن انح0ل ارتش و نيروی پليس دائمی و جايگزينی آن با ارتش مسلح مردمی و نيروی پليس داوطلب بود
مراکز آموزشی و ابزار آن چون کتاب و دفتر و قلم را رايگان کرده و در اختيار تمامی مردم قرار  .سپس تصرف تمام دارايی دولتيان و کليسا انجام پذيرفت

 بدين ترتيب نه تنھا آموزش برای عموم مقدور " :مارکس در اين باره می گويد .داد و از زير نفوذ کليسا و طبقات ثروتمند خارج کرد
 )جنگ داخلی در فرانسه، قسمت سوم( ".گشت، بلکه خود علم نيز از پيش قضاوت ھای طبقاتی و نيروھای حکومتی در آمد

ا کمون قرار ی بکليه مراکز توليد ايکه به تصميم مالکان خود تعطيل شده بودند را متصرف شد و آنھا را در اختيار اتحاديه ھای کارگری مربوطه در ھماھنگ
 .... و .داد

برای عضويت در مجامع محلی تنھا  .کمون کليه ی مرزھای مصنوعی ای را که باعث جدايی انسان ھا و تبعيض عليه ايشان می شد را محو می کرد
بوده است، در کمون مورد تبعيض قرار نمی گرفت و از حق  "بيگانه“اينکه يک انسان آلمانی يا آفريقايی و يا خ0صه  .شرط آن زندگی در آن منطقه بود

بطوريکـه  .ھمه دارای اختيارات و مـسئوليت ھـای ھمـسان و برابـر بودنـد ... زن و مرد، کاتوليک و پروتستان، سياه و سفيد و .مساوی برخوردار بود
ھمچنين کمون به  .عضو کميته مرکزیِ کمون بود "فرانکل" نيروھای مسلح لھستانی از حافظان مناطق حساس پاريس بودند و يا اينکه يک آلمانی بنام

 .حرامزادگی را از رسميت انداخت و ھمه فرزندان را از حقوق برابر برخوردار کرد .کليه ھمسران و فرزندانشان حقوق برابر داد
بدھی ھايی که مردم به کارگشايان داشتند بخشيد و اموالی را که برای تضمين پرداخت بـدھی در  .کمون رفاه مردم را در رأس وظايف خود قرار داد

 .اجاره آپارتمان ھا را برای سه ماه بخشيد و مالکين را از تخليه ی آپارتمان مستأجران منع کرد .اختيار کارگشايان گذاشته بودند را به ايشان برگرداند
و اصل بدھی ھا را به ھشت قسط برابر که می بايست در  .کليه ی بدھی ھا را از بھره معاف ساخت و طلبکاران را از ضبط اموال بدھکاران منع کرد

تمامی دارايی ھای کليسا را ملی اع0م کـرد و بودجـه حکومتـی  .مراکز تحصي0ت عاليه را بازسازی نمود .عرض دو سال پرداخت شود تقسيط نمود
 )مارکس -کمون پاريس( .کليه زندانيان سياسی را آزاد نمود و گيوتين ھا را آتش زد .کليسا ھا را حذف نمود
 :دaيل شکست کمون

متذکر می شود که مھمترين اشتباه کمونياردھا اين بود کـه بـرای در ھـم شکـستن  ١٨٧١آوريل  ١٢مارکس در نامه خود به لودويگ کوگلمان بتاريخ 
او می گويد دليل عدم تھاجم آنھا به ورسای دامن نزدن به يک جنگ داخلی بود و اين از عدم درک اين  .نيروی مسلح بورژوازی به ورسای حمله نکردند

 .واقعيت نشأت می گرفت که تيير جنگ داخلی را آغاز کرده بود
او می گويد که به  .نوشته است بيان می سازد "جنگ داخلی فرانسه" سال بعد برای انتشار گزارش ٢٠انگلس نکته مھم ديگری را در مقدمه ای که 

مث0ً  .علت اکثريت بودن ب0نکيست ھا در کمون و فقر نظری رھبران آن در چارچوب عينيت حاکم، کمون بسياری از آنچه می بايست ميکرد، انجام نداد
در صورتيکه اگر آن را  .ايشان بانک فرانسه را دست نخورده باقی گذاشتند .يکی از بزرگترين اشتباه سياسی کمون در حقيقت تصميمی اقتصادی بود

به نيونھوس نـيز بـه  ١٨٨١فوريه  ٢٢البته مارکس در نامه ای بتاريخ  .متصرف می شدند بھترين گروگان را برای اعمال فشار به دولت ورسای داشتند
 .ھمين مطلب اشاره کرده و ميگويد فقط وجوه بانک پاريس به تنھايی می توانست به وحشيگری دولت ورسای خاتمه دھد

پس در حقيقت، علت شکست کمون عدم آگاھی پرولتاريای تشکيل دھنده اش به نقش تاريخی و توانايی ھای چنين ساختاری از قـدرت سياسـی 
 .بود

 ....ادمه دارد 
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