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خواسته ھای ما از مدعيان آزادﯾخواھی به
مناسبت روز جھانی زن

ھمه فتوا ھا و حکم ھای صادره دوران خمينی
زمانی بيان و به مورد اجرا گذاشته می شد که بدون اجازه
و بدون اطالع خمينی که ھنوز ھم کعبه آمال مير حسين
موسوی است امکان پذير نبود و او از تمامی تجاوزات و
کشتار خبر داشت ھمان گونه که فتوای کشتارھا و قتل عام
ھای  67راخمينی خود ،با دست خط خود صادر کرده است
و موسوی ھنوز ھم خمينی رانه تنھا به عنوان رھبر خود
قبول دارد و طبق گفته ھايش می خواھد مانند دوران خمينی
ايران را بگرداند و ھمچنان تمامی کارھای خمينی رانيز
قبول دارد و در حال حاضر عيب را در اين می داند که
جمھوری اسالمی
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با ارايه کمک ھای مالی نشريه خود را تقويت کنيد

چراسرنگونی جمھوری اسالمی ضرورت دارد؟!!
اگر آزادی و برابری می خواھيد
اگر عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی
چون :
اين حکومت در راستای اھداف سرمايه داری جھانی می خواھيد اگر عزت و احترام و زندگی
بھترين  ،شجاع ترين جوانان و انسان ھا را به جرم دفاع
انسانی می خواھيد واگر ...
از آزادی و استقرار سوسياليسم به پای چوبه ھای
کند وداراز ھيچ چاره ای جزء پذيرفتن سوسياليسم
کشانده يا در شکنجه گاه ھا قتل عام کرده و می
ھرگونه فشار برای استثمار و اعمال گرسنگی به اقشار نداريد و سوسياليسم خود بدست نمی آيد
زحمتکش جامعه و طبقه کارگر دست بردار نيست .تنھا
بايد برای برقراريش جانفشانی و
راه ما برای رھايی از اين استثمار ،نابودی جمھوری
فداکاری کرد.
اسالمی به عنوان دولت سرمايه داری وعامل سرمايه
جھانی و استقرار سوسياليسم است.

برای نجات از گرانی

پيش بسوی انقالب
کارگران ،زنان  ،معلمان  ،دانشجويان و دانش آموزان :
با ايجاد کميته ھا و ھسته ھای مخفی در کارخانه ھا  ،محالت
،دانشگاه ھا  ،مدارس و اداره ھا اعتراضات را گسترش داده و با
سازمانيافتگی ھرچه قويتر خود را برای تشکيل حزب طبقه کارگر
و نابودی جمھوری اسالمی  -فاشيستی و بر قراری جمھوری
شورايی  -سوسياليستی کارگران آماده کنيم.

مرگ بر جمھوری اسالمی

کارگران ؛ باتشکيل اتحاديه و سنديکاھايی خود ،سنگريی درمقابل بھره کشی و استبداد سرمايه
داران به پا کنيم.
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.از خواست ھا و فرھنگ و شکل و شمايل و
روش ھای خمينی انحراف پيدا کرده است و
ايشان )موسوی( حاال می خواھد آن را
اصالح کرده وبه روش دوره خمينی بر
گرداند و ما می دانيم در دوره خمينی وبا
آگاھی صد در صد خمينی و با دستورات
مستقيم خمينی تجاوزات و کشتار اتفاق افتاده
است .اکنون موسوی می خواھد ھمان دوره
را مجددا" بر قرار کند در حالی که در دوره
خمينی ھم ھمين تجاوزات و کشتار اتفاق می
افتاد که در دور خامنه ای و احمدی نژاد در
حال تکرارھستند .آيا شما بين تجاوزات
وکشتار اين دو جناح )کارھای که در دوره
خمينی اتفاق افتاده اند و کارھای که اکنون
اتفاق می افتند تفاوتی می بينيد که حاال
بخواھيم با تالش و کوشش سيد سبز گستر
روش ھای دوره خمينی را دو باره پا برجا
کنيم؟( ما می گوييم بايد ھر دو جناح را بر
کنار کرد و از ھر فرصت ممکن استفاده
کرده به خيابان بياييم در کارخانه ھا و
ادارات اعتصاب کنيم  ،تجمع و راه پيمايی
بکنيم ويکی يکی يا ھر دو جناح را باھم بر
کنارکنيم .نبايد برای نجات از دست يکی ويا
برای بر کنار کردن يکی به ديگر فرصت و
اجازه ماندن را بدھيم .ھر دوجناح به جد و
جھد تالش می کنند حکومت اسالمی که
خمينی معمارش بوده و پايه گذاری کرده
است و ما می دانيم ھم در زمان خمينی و ھم
اکنون بدترين حکومت روی زمين بوده و
ھست .حال برای من و شما چه فرقی می کند
که کدام جناح ،احمدی نژاد يا موسوی اين
حکومت را نجات داده ھمچنان پا برجا
نگھدارد.ما می گوييم امروز اگر مجبور
ھستيم از موسوی وافراد چون او در مقابل
احمدی نژاد و ديگر دشمنان مردم دفاع کنيم
اين دفاع بايد آگاھانه و فقط تا برکناری خامنه
ای و احمدی نژاد باشد که سريعا" پس از او
وحتی در حينبرکناری خامنه ای واحمدی
نژاد و دارودسته آنھا اقدام به برکناری
موسوی و دارودسته او بکنيم .و نگذاريم دو
باره ما را فريب داده مجددا" حکومتی که
سی و دو سال تجاوز و کشتار کرده است را

پا بر جا نگھدارند .و در ھمين حال بدانيم که
ليبرال ھا نيز در کارھای دوران خمينی
کامال" و آگاھانه دست داشتند که از جمله
ابراھيم يزدی و ھمپالگيھايش  ،سروش و
گنجی و  ...در تمامی کشتار ھای دھه شصت
و بر قراری و محکم شدن پايه ھای جمھوری
اسالمی و بخصوص بر قراری حجاب
اسالمی برای زنان شريک جرم ھستند ما بايد
خواسته ھای کامال" مشخص و شفاف داشته
باشيم مثال" در مورد زنان می توانيم خواسته
ھای زير را داشته باشيم بخصوص برای
روز زن اين خواسته ھا را بخواھيم و جناح
ھای مختلف موجود بايد مواضع خود را در
مورد آن خواسته ھا بطور واضح وشفاف
اعالم کرده و از ھمين فردا اقدام به اجرای
آن بکنند :
با قبول و اعالم رسمی اﯾن
خواسته ھا ثابت کنيد که آزادﯾخواه
ھستيد
 -1ضمن قبول رسما" وعلنا" اعالم کنند
زنان بدون ھيچگونه قيد و شرطی
آزادند تشکل ھای مختلف خود را
ايجاد کرده و ھيچ احدی حق
مزاحمت ندارد.
 -2لغو حجاب اجباری رسما" علنا"
اعالم شود و آقای موسوی برای
نشان دادن حسن نيت خود به اين
خواسته رسما" مخالفت خود را با
حجاب اجباری اعالم کند و خانم
رھنورد ھمين امروز برای اثبات
قبول آن کشف حجاب کند) در غير
اين صورت دروغ می گويند(.
 -3لغو تمامی قوانين ثبت شده و يا
موجود در شرع که ضد زن بوده و
پايه قوانين محسوب می شوند را
اعالم کرده و اجرای آنھا را از
ھمين فردا عمل غير قانونی  ،غير
انسانی و جنايت عليه بشريت دانسته
و به دولت رسما" اعالم نمايند لغو
رسمی ھمه آنھا را به مردم اعالم
کند سر پيچی و نافرمانی از تمامی
قوانين ضد زن حق رسما" پذيرفته

شده است و ھيچ کس نبايد تابع آن
قوانين باشد.
 -4رسما" و بطور شفاف اعالم کنند زن
و مرد در تمامی حقوق از جمله
حقوق اجتماعی  ،سياسی ،
اقتصادی  ،مدنی و فرھنگی بطور
کامل برابرند و ھر گونه اعمال
تفاوت ،ضد بشری و جنايت عليه
بشريت قلمداد می گردد.
 -5ھم چنين رسما" و شفاف اعالم کنند
تبيض جنسيتی به ھر شکل و
روشی و با ھر بھانه ضد انسانی و
غير قابل قبول است و تمامی قوانين
موجود بر اين پايه بايد سريعا" لغو
شوند .شرط حضور افراد درھر
حاکميتی مخالفت و عدم پايبندی به
قوانين ضد زن و تبعيض جنسی
شناخته شده و قبول نمايند که
عامرين و عاملين اجراء رسمی يا
غير رسمی اين گونه قوانين به
عنوان جنايت کار دستگير و
محاکمه گردند.
 -6تجاوزو کشتار عليه زنان را در ھر
دو دوره رسما" پذيرفته و اعالم
انزجار از آن تجاوزات را علنی و
رسمی اعالم نمايند.و رسما" و
علنا" اعالم کنند تمامی عامرين و
عاملين تجاوز به دختران  ،زنان و
پسران در دوره خمينی و دوره
خامنه ای جنايت کار بوده و ھستند
و بايد در دادگاھھای مردمی
محاکمه و مجازات شوند.
اين خواسته ھا کمترين خواسته ھای ھستند
که کسانی که ادعای آزادی خواھی دارند بايد
به آنھا پايبند باشند و برای اجرايی شدن آنھا
اقدام نمايند اگر کسی در مقابل چنين خواسته
ھای پايه ای مقاومت کند و سر تعظيم فرود
نياورد آن کس آزادی خواه نيست و تمامی
تشبثاتش دورغين است و ھر گز نبايد اجازه
داد او به حکومت برسدَ.

دختران و زنان انقالبی برای کسب خقوق خود :

پيش بسوی تشکيل ھسته ھای مخفی و انقالب در محل کار و زندگی
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درزﯾر بخشی از خاطرات رفيق مبارز عاطفه اقبال که نمونه ای از مبارزات دھھا ھزار از رفقـای مـا
است ،که با نظام جمھوری فاشيستی—اسالمی برای حفظ دستاوردھای انـقـالب و پـيـشـبـرد
اھداف انقالبی مبارزه می کردند.می آﯾد.بسياری از رفقا در دھه شصت جان باختند تـا شـعـلـه
ھای مبارزه خاموش نگردد و معدود رفقای چون عاطفه توانستند جان سالم بدر برند تـا بـتـوانـنـد
ھرچند بخش کمی از جناﯾات اسالمی را نماﯾان کنند .ما دست اﯾن رفقا را کـه دوران دھشـنـاک
شصت را با پوست و استخوان خود حس کردند صميمانه می فشارﯾم ،و از آنھـا مـی خـواھـيـم
دست به قلم برده و تجربيات خود را برای نسل جدﯾد ھرچه بيشتر انـتـقـال دھـنـد تـا در دوران
تغييرات و تحوالت سرﯾع چراغ راھنماﯾی برای ما در مقابل لغزشھا و انحرافات باشد .
درود بر رفيق عاطفه اقبال ،
درود بر رفقای که ھمچنان می رزمند
 .و درود بر رفقای که رزميدند و جان باختند.
ما علت شکست ھا را در نداشتن حزب واقعی طبقه کارگر می دانيم و از تمامی رفقا می
خواھيم تا دوباره دﯾر نشده برای تشکيل حزب واقعی طبقه کارگر بر خيزﯾم.

پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر

چه کسی غريب است؟
غربت امروز فرزندان موسوی و
غريبی ما در زمان نخست وزيری
موسوی:
من به تابستان سال  ۶٠بازگشتم .
دوران طاليی خمينی !!بود و موسوی
نخست وزيرش وکروبی رئيس بنياد
مستضعفان ومن درزندان بودم .
عارف برادرم در تظاھرات مسالمت
آميز سی خرداد شھيد شده بود .
محمود ھمسرم را دستگير کرده و از
شدت شکنجه بر روی برانکارد برای
تيرباران برده بودند .درحالکيه
خانواده ام مراسم ترحيم برادرم را
در خانه برگزار ميکردند و عزادار
بودند پاسداران به خانه ما حمله کرده
بودند و پدر و مادر و ھمه خانواده
فراری شده بودند .
چند لحظه پيش در سايت جرس نامه
فرزندان آقای موسوی را ميخواندم .
نامه ای که مرا ناراحت کرد و به
فکر فرو برد .با خود فکر کردم
ھرگز برای ھيچ کس اين دربدری و
غريبی را نخواسته ام .ولی نتوانستم
به غريبی پدر و مادر و خانواده ھای
خودمان در زمان خمينی و نخست

وزيرش آقای موسوی فکر نکنم و آه
نکشم .فرزندان موسوی نوشته اند:
فکر کرديم مگر می شود  ١٣روز
پشت دری ايستاد و به انتظارصدايی
و اشاره ای که مادر و پدر ھنوز
ھستند ،زنده ھستند ،سالم ھستند و
دری و درھايی که ھيچ وقت گشوده
نشوند و چراغ ھای خانه ای که
روشن نشوند ديگر.يک ھفته پيش به
سراغشان رفتيم .خودروی ون به
شکلی پارک شده بود که از کنارش
يک کاغذ ھم رد نمی شد .مردانی که
از خودرو پياده شدند ،نقاب داشتند .
آدامس می جويدند و در جواب سوال
ما که براساس کدام حکم فرزندانی را
ازديدن پدر و مادرشان محروم می
کنيد ،پرخاش کردند« :به شما چه
مربوط که حکم کجاست؟ازکجاست؟
ازطرف کيست؟پرسيديم درخودروی
ون چند نفر ھستيد؟باز ھم پرخاش که
به شما چه مربوط؟ پرسيديم شيشه
ھای خودروی تان چرا سياه
است؟گفتند به شما چه مربوط؟»
واقعا به ما چه مربوط بود که پدر و
مادرمان کجا ھستند؟ !به فاصله تنھا

 ٧٢ساعت ،آنقدر غريبه شده بوديم!ا
من و ما چه غريب بوديم .زمانی که
در اوين تا سيصد گلوله را ھر شب
می شمرديم و در قلبھايمان فرياد
ميزديم  :به چه گناھی !!
و من به تابستان سال  ۶٠بازگشتم .
دوران طاليی خمينی !!بود و موسوی
نخست وزيرش و کروبی رئيس بنياد
مستضعفان و Lمن در زندان بودم .
عارف برادرم در تظاھرات مسالمت
آميز سی خرداد شھيد شده بود .
محمود ھمسرم را دستگير کرده و از
شدت شکنجه بر روی برانکارد برای
تيرباران برده بودند .در حالکيه
خانواده ام مراسم ترحيم برادرم را
در خانه برگزار ميکردند و عزادار
بودند پاسداران به خانه ما حمله کرده
بودند و پدر و مادر و ھمه خانواده
فراری شده بودند.
خانه مصادره شده بود و به گفته
ھمسايگان ھر روز نارنجکی محض
دلخوشی به حياط خانه پرتاب
ميکردند .خانواده ماھھا ھيچ جا و
مکانی حتی برای خوابيدن شب
نداشتند .پدرم با شنيدن خبر شھادت

ھمبستگی کارگری
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عارف سکته کرده بود و ناراحتی
قلبی داشت .مادرم آشفته بود .دو
خواھر کوچکم معصومانه ازمدرسه
باز مانده بودند و دربدر بودند.
مادرمی گفت ھميشه به بچه ھايی که
به مدرسه می رفتند چنان با حسرت
می نگريستند که دلم ريش می شد .
ولی نميتوانستيم مدرسه بگذاريم چون
پاسداران حتی به مدرسه آنھا نيز
برای دستگيری شان !!رفته بودند .
مگر فاطمه مصباح  ١٣ساله را به
ھمراه تمام خانواده اش اعدام نکرده
بودند!؟ رژيم به چه کسی رحم کرده
بود که به ما بکند!؟.
نامه فرندان موسوی را خواندم ديدم
نوشته اند  :در آن خيابان بلند ،گويی
درختان بی برگ فرياد می زدند به
کدامين گناه؟
و من باز بياد آوردم ،وقتی مادر برايم
تعريف ميکرد شبھايی را که داخل
ماشين در مسير شھرھای مختلف
خوابيده اند که دستگير نشوند .وقتی
روزھا و روزھا فقط در ماشين از
اين شھر به آن شھر رفته اند و ھر
لحظه ھراس و ترس در دلشان بوده
که نکنه بچه ھای ديگرشان را ھم از
آنھا بگيرند .يا ترس اينکه نکند مرا
نيز در زندان اعدام کنند.
يا وقتی خواھرم برايم تعريف کرد از
محمود ھمسرم و دل من ھنوز ھم که
به او فکر ميکنم ريش ريش ميشود .
عفت خواھرم ميگفت:
در وسط چھار راھی در تھران با
ھمسرم و دو دختر کوچکم در ماشين
بوديم .جايی را نداشتيم .از شمال تازه
برگشته بوديم و می انديشيديم که به
خانه چه کسی امشب ميتوانيم برويم
ولی کسی را نمی يافتيم .ناگھان در

سر چھارراه ھمسر تو را يعنی
محمود را ديديم .با يکی از دوستانش
بود و رنگ به چھره نداشت .سوار
ماشين شدند و محمود گفت مدتھا
است که در خيابان می خوابيم و چند
روز است غذا نخورده ايم.
خواھرم ميگفت :محمود ميگرن
شديدی داشت و گفته که فقط با معده
خالی اين چند روز قرص مسکن
خورده ام .آنشب با خواھرم و خانواده
اش به رستورانی رفته و غذا خورده
بودند و اين آخرين ديدار خانواده ام با
ھمسرم بود  .او بعد از چند روز در
خيابان دستگير شد و به زير شکنجه
رفت ولی لب از لب نگشود .برای
ھمين الجوردی جالد روی برانکارد
او را به ميدان تير برد.
و من چه غريب بودم وقتی خبر
تيرباران او را در زندان شنيدم .وقتی
خبر کشته شدن برادرم را شنيدم .
وقتی خبر سکته پدرم را در زندان
جايی که کاری از دستم بر نمی آمد
شنيدم و وقتی خبر دربدری خانواده ام
را می شنيدم .وقتی خبر تيرباران
بھترين جوانان فاميل را يکی يکی در
زندان می شنيدم.
من و ما چه غريب بوديم .زمانی که
در اوين تا سيصد گلوله کلت برای
تير خالص را ھر شب می شمرديم و
در قلبھايمان فرياد ميزديم  :به چه
گناھی!!
وقتی دو تن از دوستان برادرم را که
 ١۶سال بيشتر نداشتند “،محمد حاج
حسنی ”و ” بيژن کامياب شريفی “
اعدام کردند .وقتی محمد کوچک شب
اعدام از اوين به پدر و مادرش زنگ
زده و گفته بود مادر تمام بدنم خونين
است .آيا با بدن خونين می توانم نماز

آخر را بخوانم!؟ آه که پدر مادر محمد
و بيژن آنشب چه غريب بودند .آری
خانواده ھای ما آنزمان چه غريب و
بی پناه بودند .و ھنوز بعضيھا آنزمان
را دوران طاليی و نه دوران سرخ و
خون آلود می نامند !!و شرم ھم نمی
کنند.و اکنون فرزندان موسوی-
نخست وزير بقول خودش دوران
طاليی امام – !!غريبند و من غريبی
را برای ھيچکس نميخواھم .زندان و
حصر خانگی را ھم نميخواھم .دلم
ميخواھد که موسوی و کروبی و
تمامی آنھا از چنگ جناح خامنه ای
نجات پيدا کنند تا فرزندانشان غريب
نمانند  .ولی دلم ميخواھد روزی
برسد که ھمه نه فقط موسوی و
کروبی و کسانی که در سالھای سياه
حکومت واليت فقيه کاره ای بوده اند
.بلکه تک تک ما ،ھمه گروه ھا و
حزب ھا و ھمه کسانی که حتی برای
آزادی جنگيده اند .پاسخگوی خوب و
بد اعمالشان در برابر مردم باشند و
حداقل اگر به سئواالت ما جواب
نميدھند به سئواالت مردم پاسخ دھند
که طی اين سی و سه سال چه گذشت
و ھر کس چقدر در آنچه گذشت سھم
داشت.
قلبم امشب با يادآوری اين خاطرات
بدجوری گرفته است .دلم ميخواھد
کسی باشد که سرم را بر شانه اش
بگذارم و بغضم را گريه کنم .ياد
محمود ھمسرم که شش ماه بيشتر
نتوانستم آغوشش را تجربه کنم بر
قلبم سنگينی ميکند و از خود سئوال
ميکنم چه کسی غريب است؟
روزگار غريبی است نازنين
عاطفه اقبال – ساعت  ١٢و  ۴۵دقيقه
صبح شنبه  ۶اسفند ٨٩
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تراژدی حذف يارانه ھا و وظايف پيشروان طبقه کارگر
 -1ھدف واجبارجمھوری اسالمی
برای حذف يارانه چيست؟
 -2نتايج بدست آمده و نتايجی که
ازحذف يارانه ايجاد خواھند
شد چيست؟
 -3صف بندی له وعليه حذف
يارانه ھا چگونه است؟
 -4وظايف و روش ھای مقابله ما
با حذف يارانه ھا چگونه بايد
باشد؟
سرمايه يک پارچه است جوامع
طبقاتی به طورعام و جامعه سرمايه
داری به طور خاص مبارزه طبقات
حاکم و محکوم در جھت تصاحب
سھم ھرچه بيشتر از توليد اجتماعی
است.ھرطبقه ای که بتواند يکپارچگی
خود را بيشترکند درمقابل طبقه ديگر
سھم بيشتری ازتوليد اجتماعی را
تصاحب خواھد کرد .عليرغم وجود
مرزھای جغرافيايی وھمچنين
جغرافيای سياسی روند توليد  ،گردش
سرمايه ھمچنين انتقال و حرکت و
توزيع ارزش اضافی بين طبقات
صرف نظر ازاستثناعات  ،جھانی
است .ھمين ثابت می کنند که سرمايه
داری يک طبقه جھانی است و در
مقابل آن طبقه کارگر نيزيک طبقه
جھانی است .ھمچنين عليرغم موانع
از جمله مرزھا و قوانين کشوری و
منطقه تمامی آحاد ھرکدام ازطبقات
ضمن تاثيرپذيری ازيک اتفاق در
نقطه ای ازجھان برآن اتفاق تاثير
متقابل نيزدارند.مانند قيام مردم تونس
و مصرو ديگر کشورھا ھمه اينھا به
ما می گويند حرکت و اعمال و
تصويب يا حذف قوانين در يک
کشور بدون تاثير گذاری در جھان يا

بدون تاثير پذيری از کشورھای ديگر
اتفاق نمی افتد .نتيجه می گيريم
جمھوری فاشيستی – اسالمی ايران
عليرغم اختالفات جناحی و سليقه ای
با سرمايه جھانی يک حکومت کامال"
سرمايه داری است.عليرغم تضاد
ھای جناحی بين او و ديگر کشورھای
سرمايه داری ،با تاييد ضمنی آنھا
روی کارآمد و با تاييد آنھا ھمچنان
حفظ می گردد .با توجه به اينکه
کشورھای تاييد کننده توقع ھمراھی
از جمھوری اسالمی دارند پس بايد
مسير حرکت و روند کارھای او
منطبق بر روند و مسير کشورھای
تاييد کننده باشد پس با صرف نظر از
اختالفات بزرگ نمايی شده جمھوری
اسالمی با سرمايه جھانی بايد ديد آيا
عمال" جمھوری اسالمی در مسير ی
که آنھا می خواھند يا قبول دارند
حرکت می کند يا خير؟
قبل از جواب به اين سوال بھتر است
به طورکوتاه سير تکوين جمھوری
اسالمی راحتی بامقدمه ای از زمان
قبل ازآن بررسی کنيم .باز قبل از
پرداختن به اين مقدمه الزم است سه
سوال ديگر طرح کنيم )ھمانگونه که
سرمايه داری برای شکست دادن
انقالب بزرگ مردم در 57جمھوری
اسالمی را تحميل کرده و انقالب را
به شکست کشاند اکنون سرمايه
جھانی با توجه به اينکه جمھوری
اسالمی ھرآن ممکن است سرنگون
شود تالش می کند سبز را جای سياه
تحميل نمايد تا حرکت ھای انقالبی
کنونی که دنباله انقالب شکست
خورده  57است امکان تکامل و
پيروزی نداشته باشد .درمقابل اين
تالش سرمايه داری جھانی و داخلی
وظيفه انقالبيون و کمونيست ھا
چيست؟آيا برای شکست دادن سرمايه
داری درعمل جايگزينی آرام که مبادا

حرکت ھا راديکال شود بايد مقابل آن
بايستيم و سبز را رد کرده خواھان پا
بر جايی سياه باشيم ؟ يا با سرمايه
جھانی و بخشی از سرمايه داخلی
ھمراه شده و سبز را برقرارکنيم؟ يا
راه سوم را پيش به گيريم ؟ انتخاب
ھريک ازاين سه مسيرنشان می دھد
که انتخاب کننده انقالبی است يا
رفرميست است و يا ارتجاع است پس
می توان تمامی احزاب وسازمانھا و
گروھھا و حتی افراد منفرد را با اين
معيارمحک زد(.
جامعه ی عقب مانده ايران پس از
کودتای  28مردادھمچنان نتوانسته
بودازالک و سلطه فئودالی خارج شده
درمسيرصنعتی شدن حرکت کند
برای شکست چارچوب کلی فئوداليسم
وجاروکردن بقايای آن بورژوازی
ايران بايد انقالب می کرد يعنی
انقالب ناتمام مشروطه را به پايان می
رساند اما انقالب کردن درايران با
وجود نيروھای چپ وانقالبی قدرتمند
درايران وبلوک شرق درسطح جھانی
مطمئنا" انقالب ازمسيرغيراراده
بورژوازی سردرمی آورد بنا براين
جھان سرمايه داری تمام تالش وسعی
خود را گذاشت که انقالبی صورت
نگيرد .درھمين حال سرمايه داری
داخلی و جھانی نمی توانست ازيک
جامع به غايت عقب نگھداشته شده
سود مورد نياز خود را ببرد ،درنتيجه
الزم بود برای بدست آوردن
محصوالت انقالب به صورت محدود
اصالحات دستوری انجام شود
درنھايت به اصالحات ارضی با
طراحی کارشناسان امريکايی توسط
پھلوی دوم اقدام کردند .برای ارضاع
و فريب حس انقالبی گری جامعه نيز
اصالحات خود را انقالب سفيد نام
گذاری کردند .اين ترفند ھمچنان
امروزھا ھم استفاده می شود که
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ازجمله انقالبات رنگين ومخملی به
ھمين دليل نام گذاری ميشوند.با توجه
به اينکه دردھه چھل اپوزيسيون
دارای سه جريان بود،ازجمله جريان
چپ که از خرده بورژوازی درغالب
روشنفکران و کارگران بودند علی
رغم اينکه نفوذ انديشه اين جريان
درسطح جامعه دست باال را داشت،
ھمچنين ازجھت جھانی دارای پشتيبان
بود ولی درانحراف رويزيونيستی
حرکت می کرد وبا تکيه به کمونيسم
جھانی که ھمه کشورھا به زودی
کمونيستی خواھند شد نيازی به
انقالب نمی ديد بنا براين از تئوری
انقالبی محروم بود واصال" درانديشه
تسحير قدرت نبود ،بنا براين نيازی به
بازسازی خود نميديد.ازنظر
سازماندھی توده ای به دليل سرکوب
شديد وانحراف ازمسير کارگری
اقبالش روبه افول بود پايگاه توده ای
خود راھرروزبيشتراز دست می داد
و ازجھت سازماندھی درونی خود
نيزدرضعف بسيارعميقی به سرمی
برد،ھدفی که مجبورش کند خود را
باز سازی کند نداشت .جريان دوم
درجھت بورژوازی و ملی بود او نيز
به دليل سرکوب شديد وھمچنين
ھمراھی با سلطنت درانجام رفرم و
ترس ازانديشه حاکم درجو وفضای
فکری جامعه که به چپ اقبال داشت
نه قادر به انقالب کردن بود ونه می
خواست که انقالب رخ بدھد ،ازطرف
ديگر با وجود حکومت پھلوی که
مورد قبول کامل کشورھای سرمايه
داری بود اين اپوزيسيون بدون
حاميان جھانی قرارداشت.ھمچنين
سازماندھی قابل قبولی نيزنداشت،
ازنظر فکری وسياسی نيزاصالح
طلب بود.جريان سوم مذھبی بود که
بيشترنيروھايش از يايگاه خورده
بورژوازی وبازاريھای سنتی بودند
که البته ھنوزھم يکی ازتنش ھايش را
تشکيل می دھند اين بخش بيشتر
درقالب دفاع ازموجوديت قديم سنت
ھا و بقايای جان سخت فئوداليسم و
بازاريھای سنتی بوده وروياھای خرده

بورژوازی را دربرگشت به گذشته و
حفظ سنت ھا درمقابل تجدد نويد می
داد .درھمين حال دارای احترام ابھام
آميزکه کنکاش وزيرسوال بردن
احترام ابھام آميزش گناھی نابخشودی
بود ،در نزد توده ھا داشت.ھرچند کم
اما در بخشھای از خاورميانه داری
پشتيبانھای معنوی بود اين جريان
ازمذھبيون ارتجاعی گرفته تا
مذھبيون "مدرن متحول شده" ملی
مذھبی ھا "نھضت آزادی " و مانند
آنھا را در خود جا داده بود،اين
جريان نيزيک دست نبود اما درجھت
دفاع ازاقتصاد ارتجاعی و انديشه
ھای ارتجاعی ھمچنين مخالفت با
اصالحات ارضی و انقالب سفيد
دارای پايگاه ھای گسترده توده ای
ودرميان روشنفکران "مذھبی " و تا
حدودی روشنفکران نيمه مذھبی
داشتند ودارای سازماندھی تاريخی -
سنتی بود .و در سرکوبھای 32تا 41
کمترين زيان را ديده بودند .بنابراين
خمينی به نمايندگی از اين جريان
درسالھای اوليه دھه چھل با برنامه
ھای اصالحی مخالفت کرده و در
ميان اپوزيسيون و بخشی ازتوده ھا
شناخته شد.چون مخالفت نسبت به
اصالحات بعد ارتجاعی داشت
نتوانست بعنوان وزنه درمقابل
اصالحات عرض اندام کند اما
توانست گروه خود را به عنوان
بخشی ازاپوزيسيون بشناساند .تا اينکه
با کمترين ھزينه سرکوب اوو يارانش
تبديل به وزنه ای شدند و درسالھای
 56و 57با تغييراتی در خواسته ھای
خود درظاھرازابعاد ارتجاعی خواسته
ھايش کاستند و بخشی از خواسته
ھای ارتجاعی خود را پنھان کرد.
درنتيجه مقبوليت بيشتری را در ميان
عموم يافت با توجه به قدرت گيری
آنھا درميان توده ھای انقالبی،
کشورھای سرمايه داری آنھا را
درمعادله جايگزينی برای
مھاروشکست دادن انقالب مردم به
حساب آوردند .درھمين حال تغييراتی
عمده دربافت جمعيتی ايران براثر

تاثيرات رفرم ايجاد شده بود و نيروی
کار،گير کرده در روستا آزاد شده به
شھرھا سرازيرشده بودند .ھمچنين
براثررشد قيمت نفت ثروت زيادی
انباشت شده بود وفور نيروی
کارارزان و سرمايه انباشت شده
ديگردرقالب اصالحات نمی گنجيد و
ھمچنان باعث تغييرات فکری
درساختارجامعه شده بود اما يک
معضل دربافت کارگری رشد کرده
بود ،اين بود که با سرازير شدن
روستائيان به عنوان کارگر به
شھرھمان افکاروانديشه عقب مانده
دھقانی وسنتی را به شدت وارد طبقه
کارگرکرده بودند از طرفی بسيار
بيسواد بودند بنابراين اين دوره
کارگران مانند کارگران دھه بيست
وسی نه تنھا انقالبی نبودند بلکه
ازحاميان سنت وبازگشت به انديشه
ھای ارتجاعی بودند،بنابراين امکان
سازماندھی آنھا درطی چند سال به
عنوان طبقه انقالبی کارگر و طبقه
برای خود امکان نداشت،البته با توجه
به تزھای رويزيونيستی درميان
کمونيست ھای جھانی وداخلی ھيچ
کوششی نيز برای سازماندھی توده
ای درميان کارگران ازطرف
کمونيست ھا انجام نمی شد .به ھر
صورت چپ ھاکه قالبا" پايگاه خرده
بورژوازی داشتند .شروع به
سازماندھی خود کردند اما نه در
جھت سازماندھی توده ای وکارگری
بلکه درقالب چريکی و جدا ازپايگاه
اصلی انقالب يعنی کارگران ھمچنين
بخشھای مختلف بورژوازی و
نيروھای مدافع آن نيزمتشکل
ترشدند.ھمچون گذشته درانقالب 57
نيزبورژوازی نتوانست رھبری
انقالب را بدست گرفته وانقالب
بورژوازی مشروطه رابه اتمام
برساند تا اينکه سرمايه داری به دوره
گنديدگی خود رسيد وديگرھيچ بخشی
ازآن انقالبی نيست که بتواند رسالت
خود را به اتمام برساند درنتيجه
مطالبات روی زمين مانده بورژوا
دمکراتيک نيزبه عھده طبقه
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کارگرباقی گذاشته شده است که بايد
بدست آوردن آنھا را با انقالب
کارگری امکان پذيرکند.ھمچنين طبقه
کارگر نيزعلی رغم حضورگسترده
درانقالب  57نتوانست اعمال رھبری
کند درنتيجه درسيرتکاملی اعتراضات
و تحول به سمت انقالب براثرتوازن
بينا بينی ميان دوطبقه اصلی وعدم
اقبال ھردوی انھا وبا توجه به اينکه
خرده بورژوازی درھرسه جريان
اپوزيسيون حضورداشت .با استناد به
گفته مھندس بازرگان که گفته بود" ما
باران می خواستيم سيل آمد" .ملی
گرايان وملی مذھبی ھا درترس دائمی
ازانقالب ھرگزبه سازماندھی توده ای
نمی انديشيدند وتالش داشتند درباال
قضيه راحل وفصل کنند بنابراين توان
واعتباررھبری انقالب را نداشتند ،اما
چپ ،علی رغم حضور گسترده
وفداکارانه آنھا دردرون انقالب
وسازمانيافتگی دردرون خود به علت
توده ای وکارگری نبودن
سازماندھيش وسرکوبھای شديد که
اکثراعضای آنھا با انقالب اززندان
آزاد شدند وھمچنين جدايی کمونيسم
داخلی وجھانی ازپايگاه ھای اصلی
خود و خرده بورژوای شدن جنبش
ھای کمونيستی وھمچنان براثر
رويزيونيستی بودن تزھای بلوک
شرق که پشتيبان جھانی چپ بود
وازطرفی چپ نه تنھا ازطرف
سرمايه داری جھانی مورد اقبال نبود
بلکه کامال" به جد مورد مخالفت و
سرکوب واقع می شد.اما جريان
مذھبی )خمينی( ضمن
حضوردردرون توده ھا و مقبوليت
تاريخی – مذھبی ،دارای سازماندھی
مقبولی بودند و وقتی سرمايه داری
ازامکان نگھداری شاه درقدرت
کامال" نا اميد شد برای حفظ سرمايه
داری درايران ومقابله با بلوک شرق
با ديد مثبت به جريان مذھبی نگاه می
کرد که اين باعث شد دارو دسته
خمينی مقبوليت ومشروعيت جھانی
نيز کسب نمايند .سرمايه داری جھانی
درکنفرانس گوادالپ با شرکت

فرانسه ،آلمان  ،انگيس وآمريکا به
توافق رسيدند که ازميان سه جريان
موجود دراپوزيسيون دارو دسته
خمينی را طرف مذاکره خود برای
جای گزينی آنھا به جای شاه ومسدود
کردن وبه شکست کشاندن انقالب
قراردھند .بدنبال اين توافق
درمذاکرات الجزايرميان بھشتی و
بازرگان با ھويزرشرط وشروط خود
را بيان وازطرفھای ايرانی تعھد
گرفتند .بنابراين دوطرف به توافق
رسيدند که سرمايه جھانی ھرچه
زودتر وقبل ازاين که انقالب غير
قابل کنترل شود شاه را ببرد وخمينی
واطرافيانش را برای برقراری
حکومت اسالمی برسميت بشناسد.
درمقابل طرف ايران متعھد شد چھار
شرط سرمايه داری را مورد اجرا
قراردھد که عبارت بودند :
 -1ارتش دست نخورده باقی
بماند.
 -2شيرھای نفت راھرگزنبندند.
 -3سالح ھا را نگذارد دردست
مردم باقی بماند
 -4انقالب را نگذارند راديکالتر
شود ) نيروھای چپ را
سرکوب کنند(
بدين طريق جريان سوم اپوزيسيون
توانست دست باال پيدا کرده جايگزين
حکومت سلطنت شود .پس از
برقراری حاکميت فاشيستی – اسالمی
اول مسيرانقالب منحرف ،مسدود،
سپس به شکست کشانده شد .بازھم در
کشمکش ميان دوطبقه اصلی ھيچ کدام
نتوانسته بودند ھژمونی طبقاتی خود
را اعمال کرده انقالب را يکطرفه
نمايند .در اين ميان خرده بورژوازی
اعمال حاکميت می کرد.درنتيجه
بورژوازی مدرن نيز به زيرعبای
خرده بورژوازی اسالمی نقل ومکان
کرد وبا جناح بورژوازی سنتی
جدالش را تحت نام بخشی ازحاکميت
به پيش می برد .در ھمين حال بخشی
از خرده بورژوازی حاکم به شکل
وصله ی ناجوربه سمت طبقه کارگر
گرايش داشت بنابراين تضاد ميان

کاروسرمايه که درانقالب به شکست
کشانده شده نتوانسته بود تکليف خود
را درميدان نبرد ميان دوطبقه روشن
کند در درون حوزه حاکميت خورده
بورژوازی به صورت جناح ھای
مختلف،ھمچنين در بيرون از حاکميت
نيز بی وقفه درچالش بودند .درھمين
حال بيرون ازحاکميت اپوزيسيونی که
ھنوزازسرکوبھای سلطنت کمر راست
نکرده بود توسط حاکميت ارتجاعی
جديد با سفارش وتوافق سرمايه
جھانی بشدت سرکوب وداغان می
شد ،اما ھمچنان افتان خيزان مبارزه
می کرد.اپوزيسيون چپ به علت
سرکوبھای شديد و عدم توده ای
وکارگری بودن تئوريھا و
پراتيکش،ھمچنين به دليل اينکه ھنوز
نتوانسته بود انحرافات را کنارگذاشته
سازماندھی توده ای را مشی خود
قرارداده يک نيروی توده ی
وکارگری شود تکه و پاره می شد.
اما موش کوردرزيرپوست جامعه
درتمامی بخشھا اعم ازدرون رژيم
ودرون اپوزيسيون ومھمترازآن
دودردرون اجتماع مشغول کارمداوم
خود يعنی نقب زدن زير پای تمامی
نيروھای چالش گربود.ھمچنان موارد
ديگری چون پيروزی نئو ليبراليسم
درسطح جھانی وشروع به پياده کردن
طرحھای ھرچه ارتجاعی ترخود و به
دنبال آن فروپاشی بلوک شرق
وشکسته شدن دست بااليی فضای
فکری چپ در سطح جھانی وداخلی،
ھمه باعث می شد بخشی ازخرده
بورژوازی که در درون حاکميت بود
وھنوزجان سختی می کرد واندکی به
طبقه کارگراقبال داشت دردرون
بورژوازی درحال رشد وتحول،ھضم
شود .ھمه موارد بيان شده دست در
دست کمک کردند تا بورژوازی بدون
پيروزی واتمام انقالبش به حاکميت
کامل برسد واکنون عليرغم اسالمی
بودن حکومت آن کامال" يک حکومت
سرمايه داری تمام عيارمنتھا ازنوع
فاشيستی است .در ھمين حال صف
بندی ھا نيزھرچه روشنترگرديده
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است .شفافيت درصف بنديھای ميان
طبقه کارگروسرمايه داری وبه يک
سمت چرخيدن خرده بورژوازی
دربيرون حاکميت وميان اپوزيسيون
و مھترازھردوآنھا دراجتماع نيزروند
تکاملی وشفافيت را طی می کرد .به
دنبال چنين چرخشی دردرون
حاکميت وشکسته شدن تسلط انديشه
چپ درفضای فکری اجتماع اندک
طرحھای اقتصادی که به نفع طبقه
کارگربود جای خود را به طرحھای
کامال" سرمايه داری می داد.ازجمله
ی اين طرح ھا که رژيم به اجرا
گذاشته است می توان خصوصی
سازی  ،تغييرات قانون کاربه زيان
کارگران  ،خروج کارگاھھای
کمتراز  10نفرازمشموليت قانون ،
حذف استخدام رسمی و جايگزينی
قرارداد ھای موقت و...که تماما"
ازطرحھا و خواسته ھای نئوليبرالی و
ديکته شده توسط سازمان تجارت
جھانی  ،صندوق بين المللی پول
وبانک جھانی ھستند نام
برد.وامروزکه ھدفمند کردن يارانه ھا
مھمترين طرح ھا است در حال اجرا
می باشد  .جمھوری اسالمی
امروزديگرحاکميت خرده بورژوازی
نيست حتی اگر نيروھای خرده
بورژوازی دردرون آن حضورداشته
باشند که دارند نه تنھا تماما" يک
حکومت بورژوازی است بلکه
نيروھای خرده بورژوای درون آن
نيزخدمت گذاران تمام وکمال سرمايه
داری ھستند .و بوفورمی توان
ميليادرھا وخدمت گذاران سرمايه
داری را درآن ديد که ازھرطريق
ممکن به منافع طبقاتی می انديشند
وبه صورت سيستماتيک درحال انجام
وتصويب قوانين مورد نيازطبقه خود
ھستند .اين نتيجه ی صف بندی شفاف
براثرتضاد کاروسرمايه ميان دوطبقه
اصلی است .با توجه به مقدمه فوق
اکنون می توانيم دررابطه با اھداف و
اجبار جمھوری اسالمی ازاجراء
کردن تراژدی يارانه ھا بحث کنيم.
پيوستگی جھانی سرمايه حکم می کند

درراه گردش آن ھيچ مانعی درھيچ
نقطه ای ازجھان نبايد وجود داشته
باشد تا سرمايه داری بتواند
ازفشارانباشت وبحران ھای ساختاری
که می تواند استارت سرنگونی آن را
بزند نجات يابد .بنا براين نظام
سرمايه داری ھرمانعی که باعث عدم
گردش يا کندی آن می شود را با
شدت ھرچه تمامترمورد ھجوم
قرارمی دھد دراين ميان نبرد ھای
جناحی درون سرمايه داری نيزممکن
است خود را به صورت دشمنان
غيرقابل تحمل نشان دھند .اختالفات
ايران با کشور ای ديگر  ،حمله به
عراق و افغانستان و صدھا مورد اين
چنينی از اين دست ھستند.
سرمايه داری امروزمی خواھد تا آن
حد ممکن که می تواند از نيروھای
کنش گری که مانع گردش وسود
آوری می شوند وھمچنين صورت
بندی آنارشی توليد را با برنامه ريزی
ھای اکتسابی و تمرکزگرايی درباال
کنترل کرده بحرانھا را از
سربگذراند .ھر چه می تواند عمر
سرمايه داری را طوالنيترکند  .به
دنبال چنين ھدفی سازمانھای جھانی
سرمايه داری ازجمله ناتوو اتحاديه
ھای مختلف پنھان و آشکار نظامی ،
اتحاديه ھای اقتصادی  ،سازمانھای
مختلف تابع سازمان ملل متحد ،
سازمان جھانی کار،ند  ،صندوق بين
المللی پول  ،سازمان تجارت جھانی ،
بانک جھانی وصدھا سازمان ونھاد
ديگررا درست کرده اند .ھمه اين
کارھا برای مقابله با نتيجه و حاصل
کارموش کوراست ،که بی وقفه
مشغول نقب زدن وخالی کردن زير
پای سرمايه داری است و خواب را
از چشمان سرمايه جھانی حتی در
بھترين موقعيتش ربوده است .تضاد
کاروسرمايه حاصل اجتناب ناپذير
موجوديت خود نظام سرمايه داری
است بنا براين ھرگزنمی تواند باايجاد
ھزاران سازمان و تشکيالت آن را
ازبين ببرد ،يا تاريخ رامتوقف کند.
البته می تواند مسکنھای ايجاد کرده

زمان سرنگونی را به عقب باندازد.
اما ھوشمندی سرمايه داری امروز با
استفاده ازبرنامه ريزی وايجاد
سازمانھای گوناگون واستفاده
ازتکنولوژی مدرن تالش می کند
آنارشی توليد را ھرچه که می تواند
بيشتر کنترل کند چون اين آنارشی
باعث ھرچه قويترشدن تضاد کارو
سرمايه می گردد واز طرف ديگر
ذات و روح سرمايه داری مخالف
ھرگونه برنامه ريزی وسازمانيافتگی
است ،که مانع رقابت آزاد درجھت
درنده خويی آن می شود بنابراين با
توجه به اينکه برنامه ريزی
متمرکزوسازمانگری اقتصادی ضمن
اينکه با ذات و روح سرمايه داری
منافات دارد اما سرمايه داری برای
جلو گيری ازسرنگونی چاره ای جز
تن دادن به آن را ندارد .اين نيز خود
بخشی ازبحران ساختاری را بشدت
دامن می زند ھمان گونه که سرمايه
داری مجبور است گورکن خود را با
دستان خود به پرورد به ھمين دليل
بازمجبوراست بحران ساختاری خود
را نيزدامن بزند .اين چنين است که
مجبور می شود دريک دوره تن به
اقتصاد دولتی ودولت ھای رفاه می
دھد ،دردوره ای ديگر به شدت به
آزادسازی اقتصاد ھمت می کند
وشکی نيست که دردوره ی ديگری
تن به تمرکزوکنترل گرايی خواھد
داد .تا زمانی که طبقه کارگربتواند
ھژمونی طبقاتی خود را تکميل کرده
و ضربه نھايی را برپيکر آن وارد
کرده به گورستان تاريخ بسپارد .با
چنين نگاھی است که می توان
ھمکاری وکنارآمدن وحتی مخالفتھای
دولت ھای سرمايه داری با جمھوری
اسالمی وبالعکس را درک
کرد.سرمايه داری می خواھد تمامی
اين نقشه ھايش را درايران پياده کند
و جمھوری اسالمی درصورت پياده
شدن آن نقشه ھا به مھره ای بی چون
و چرای سرمايه تبديل خواھد شد جان
سختی جمھوری اسالمی که می
خواھد اسالميت خود را حفظ کند و
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ازطرفی به اصليت سرمايه پيوند
بخورد با تضاد درونی و بحران
ساختاری روبه رو می شود ولی به
اجبارتن به تراژدی ميدھد.
زمانی که حکومت اسالمی با حمايت
سرمايه جھانی حاکميت را دردست
گرفت و انقالب را به شکست کشاند،
سپس ازخواستگاه خرده بورژوای
عبورکرده به مرحله رسيد که بايد
تمامی موانع اتصال وپيوند سرمايه
داری داخلی با جھانی رابردارد .بر
قراری اين پيوند موانعی دارد که
ازمحصوالت انقالب شکست خورده
است و جمھوری اسالمی برای حفظ
حکومت چاره ای جزء مبارزه با آنھا
و پيوستن به جرگه جھانی ندارد.
ھمچنين تمامی دولت ھای سرمايه
داری برای مقابله با حاصل تضاد
کاروسرمايه ھيچ چاره ای جزدرنده
خويی و دريدن حتی يک ديگرندارند
اما تالش می کنند ،با برنامه ھای
اکتسابی نام برده اين درنده خويی
نسبت به يکديگررا کنترل شده پيش
ببرند تا طبقه کارگرازشکافھای
احتمالی نتواند ضربه کاری را وارد
کند .دقيقا" جمھوری اسالمی ھم
درچنين پارادوکسی که اگر بی محابا
درسرمايه جھانی ھضم شود نابود
خواھد شد واگردرمقابل آن ايستادگی
کند بازنابود خواھد شد ،يعنی عليرغم
اينکه بحران ساختاری سرمايه داری
را باخود يدک می کشد يک بحران
مضاعفی ساختاری خاص خود را
نيزبا خود دارد درنتيجه چاره ای
جزء يکی به ميخ و يکی به نعل زدن
ندارد .به زبان ديگر سرمايه داری
برای عبور وتسکين بحران چاره ای
جزتسخير تماميت ويک پارچه کردن
تمامی فضای موجود اقتصادی ويک
دست کردن بازارمصرف ،توليد
ومواداوليه وحتی سياسی دريک
بلوک گسترده جھانی ندارد .که
درواقع اين نيز سوق دادن جھان
بسوی محورھای اصلی سوسياليسم
يعنی توليد بزرگ است  .برای
سرمايه داری انجام چنين کارھای با

تنش ھای شديدی روبه رومی شود که
نبردھای جناحی دردرون نظام
سرمايه داری ازآن جمله اند .درنھايت
سرمايه داری ايران ودولت متبوعش،
جمھوری اسالمی برای باقی ماندن
ھيچ چاره ای جزء پيوستن به اصليت
خود يعنی سرمايه داری کل ندارد
وشرط پيوسط آن به کل سرمايه داری
برداشتن تمامی موانع سر راه سرمايه
است يعنی ھضم شدن در سرمايه
داری جھانی اين ھمان اجباری است
که جمھوری اسالمی امکان فراراز
آن را ندارد .ولی با جان سختی که
تنش ھای ميان جناھايش نتيجه ھمين
جان سختی است پيش می برد ،البته
نوع اقتصاد نيست که جان سختی را
پيش می آورد بلکه اسالميت آن است
و بازنه اسالميتش برمبنای نامش که
اصال" برای سرمايه داری يک پارچه
مانعی نيست بلکه اسالميت شرعی آن
است که به صورت قوانين درجامعه
به زورجاری وساری می شود وچون
جمھوری اسالمی پايه ھايش را
برمبنای آنھا دردل بدنه سياسيش چنين
بنيان گذاری کرده است اين بنيانھا به
موجوديت خودش گره خورده اند
وحذف اين بنيانھا مساوی با حذف
موجوديت خود جمھوری اسالمی
خواھد بود .اين ھمان تراژدی دولبه
ای که جمھوری اسالمی مشغول
دست و پنجه نرم کردن با آن
است.درسطح دوم )سطح اول نجات
خود است( توجيه اعمال برای پيوستن
به سازمان تجارت جھانی را حرکت
به سوی شکوفايی اقتصادی قلمداد
کرده ودرواقع توجيه تئوريک برای
پنھان کرد اجباراجتناب ناپذيری
درپيوستن می تراشد .وقالب جھانی
شدن را بعنوان پيرروزی وھدف
آزادانه خود بيان می کند .شروط
سازمان جھانی برای باقيماندن يعنی
پيوستن جمھوری اسالمی به سرمايه
جھانی را در احراز قابليت پيوستن
يعنی مبادرت به آزاد سازی اقتصاد ،
تعديل ساختاری  ،خصوصی سازی و
شاه بيت ھمه آنھا حذف يارانه است،

پس نتيجه می گيريم جمھوری
اسالمی برای باقی ماندن به عنوان
يک حکومت سرمايه داری دردو
جھت حرکت می کند اول بايد
نيازطبقه سرمايه داری حاکم
) داخلی ( را جوابگو باشد و سپس
برای برداشتن موانع سرراه گردش
سرمايه تن به تمامی خواسته ھای
سرمايه جھانی بدھد که سی ودوسال
تمام افتخاروجوديش مخالفت با آنھا
تبليغ می شد .حذف يارانه ھا باعث
افزايش سود طبقه حاکم درواقع فوق
سود است اين عمده ترين دليل است
که باعث شده حذف يارانه ھا مورد
تاييد اصولگرايان  ،سبزھا وحتی
ليبرالھای وسوسيال دمکراتھا
وسکوالرھا نيزباشد .که ھمگی دراين
فوق سود شريک ھستند .والبته نظام
مجبوراست انتقال بخشی ازاين سود
به سوی سرمايه جھانی را نيزدرنظر
بگيرد که آنھا نيزازاين چپاول سھمی
ميخواھند ،ھمين طورحذف يارانه ھا
راھی برای انطباق سياست ھای
اقتصادی جمھوری اسالمی با سياست
ھای کلی سرمايه جھانی پيدامی کند،
که يکی از مورد ھای مھم تنش دائمی
بوده وھنوزھست .نظام عليرغم اينکه
می داند حذف يارانه ھا می تواند
باعث قيام  ،سرنگونی نظام ،حتی
انقالب وسرنگونی کل نظام سرمايه
داری شود ولی باز دست به حذف
يارانه ھا وديگراصالحات می زند
اين چون حکم ذاتی سرمايه است
وھيچ نظام سرمايه داری نمی تواند
ازآن سر پيچی کند واين حکم باالخره
نابوديش را امضا خواھد کرد ،دولت
ھا مجبورند به سمت دامن زدن به
نبرد طبقاتی حرکت کنند فقط کسانی
ازچنين خود زنی دولتھای سرمايه
داری تعجب ميکنند که اصل تضاد
کاروسرمايه را درک نميکنند ونمی
توانند بحرانھای ساختاری سرمايه ،
فشارھای انباشت سرمايه و بالندگی
ورشد ونمو طبقه کارگر به دست خود
سرمايه داری را بفھمند و اين
نفھميدن به دليل رفرميستی بودن
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انديشه ھايشان است .از جمله اين
افراد که بسيارھم ھستند به عنوان
نمونه می توان به رضا رخشا اشاره
کرد.اودر مقاله خود به نام "يارانه ھا
 ،تالش برای يک ارزيابی واقعی" با
تعجب می پرسد):يعنی دولت آگاھانه
به راھی می رود که فاجعه اقتصادی
يا اجتماعی رخ دھد؟ يعنی اين دولت
به مصالح ومنافع خود نمی انديشد؟
متاسفانه چنين نگاھی که حتی
دررھبران پيشروکارگری ما به
وفوروجود دارد نشان دھنده پايين
بودن آگاھی طبقاتی درنزد کارگران
ورھبرانش است که دولت در انديشه
آنھا موجودی فرا طبقاتی ديده می
شود(.
نتايجی که ازحذف يارانه ھا وپيش
برد شروط سرمايه جھانی می
توانددرايران به وجود بيايند ممکن
است به صورت زيرباشند.
 -1اولين نتيجه اين است که پروسه
ای ايجاد می کند که زمينه وبستری
متشکل شدن کارگران بيشترشود،
درھمين حال سرکوب را شديد
تروھمچنان سيستماتيک خواھد
کرد.درواقع به نبردھای طبقاتی
ھرچه بيشتردامن خواھد زد .اينھا
نتايج افزايش حمله سرمايه داری
است ،می دانيم وقتی دريک جنگ
يک طرف شدت حمله خود را به
طرف مقابل افزايش ميدھد ) با توجه
به اينکه موجوديت سرمايه داری به
وجود کارگران بستگی دارد بنابراين
بحث نابودی طبقه کارگراز نتيجه
جنگ حذف است( طرف مقابل بايد
متناسب با حمله ،خود را بيشتر
متشکل و سازماندھی کند،درھمين
حال حذف يارانه ھا به تنھايی يک
حمله کامل وجانانه از طرف سرمايه
داری به طبقه کارگراست)يعنی حمله
ای ازجانب سرمايه به سمت کار در
قالب تضاد کاروسرمايه است( پس
طبقه کارگرحتی دربعد دفاع درمقابل
چنين حمله ای بايد ھرچه
بيشترمجھزشود .مجھزشدن طبقه
کارگريعنی ھر چه

بيشتردرسازمانھای توده ای و
سازمان سياسی ،خود را متشکل
نمايد ،با توجه به سرکوبھای وحشيانه
سرمايه داری ايران اين متشکل شدن
فقط در قالب مخفی امکان می يابد.
 -2درحالی که خفقان و سرکوب را
بيشتر می کند ظھوروسعود نيروھای
مبارز و انقالبی را درکسوت
انقالبيون حرفه ای که می خواھند
فداکارانه وشجاعانه با سرمايه داری
گالويزشوند را افزايش داده وتوجيه
پذيرمی نمايد.
 -3باعث ھرچه دقيق ترشدن صف
بندی ھا دردرون طبقه کارگرمی
گردد و نيروھای که تا ديروزمبارزه
را نقل ونبات تبليغات شخصيتی خود
کرده بودند را به صف رفرم وحمايت
ازسرمايه داری سوق می دھد و
نيروھای واقعی صف مستقل پيدا می
کنند ھمچنين اشکال شل ول
سازماندھی جای خود را به اشکال و
تشکيالت ھای استخوان داروآھنين
می دھند.
 -4حاکميت برای ايجاد رعب
ووحشت تا بتواند فرصت برای پياده
کردن طرحش بدست بياورد
شمشيرش را در باالی سرخود می
چرخاند و به رجز خوانی ھا وتھديد
ھای بيشتردست می زند.
 -5در بعد توده ای می تواند دونتيجه
متضاد بدھد يا توده ھا را مرغوب
کرده به خانه ھا برمی گرداند يا آنھا
را تھيج کرده آماده مبارزه ميدانی می
کند البته انتخاب يکی ازاين دوراه
توسط توده ھا بستگی به
عملکردعلمی يا غيرعلمی پيشروان
طبقه دارد ،اگر پيشروان طبقه تحليل
دقيق ازشرايط عينی بدھند و
سازماندھی منطبق با شرايط عينی را
پيش ببرند توده ھا به ميدان آمده وقيام
و انقالب را به ثمرخواھند رساند،
درغيراين صورت توده ھا درالک
خود فرورفته و پيشروان تا حد ريشه
کن شدن سرکوب خواھند شد.چنين
زمانی دقيقا" يکی از بزنگاه ھای
تاريخی است ،يعنی ھمان نقطه عطف

تاريخی است که سرمايه داری به
اجباربرای عبورازبحران وکسب فوق
سود ايجاد می کند واگرطبقه کارگر
آمادگی استفاده نداشته باشد به زائده
تبديل شده و پيشروان سرکوب و به
حاشيه رانده خواھند شد ،بنابراين
سرمايه داری بازچندين دھه برای
خود زمان خواھد خريد.اکنون که
ايران دريکی ازنقاط عطف تاريخی
خود قراردارد تنھا راه مقابله وحمله
برای برقراری حکومت کارگری
متشکل شدن پيشروان طبقه
کارگردرھسته ھا وکميته ھای مخفی
انقالبی درمحل کاروزندگی است ،که
ازطريق آنھا ميبتوان توده ھا را
متشکل وسازماندھی کرده به سمت
مبارزه ميدانی وايجاد حزب طبقه
کارگرسوق داد.
 -6گرانی وتورم با درصدھای بسيار
باال به جامعه تحميل خواھد شد  ،فوق
سود ھای کالنی به جيب سرمايه
داران سرازيرمی شود .شکاف طبقاتی
عميقتر شده و دريک سمت سرمايه
وسود کالن انباشته شده ودرسوی
ديگرفقروفالکت انباشت می گردد.
می دانيم ھرچه سود سرمايه
بيشترشود وانباشت سرمايه افزايش
يابد به ھمان ميزان استثمارطبقه
کارگرتوسط سرمايه داری
بيشترافزايش مييابد.
 – 7بيکاری  ،فقر ،اعتياد و فحشا
و ...به شدت افزايش می يابد قدرت
خريد و ارزش دستمزدھا تنزل پيدا
می کنند واگرپيشروان با موضوع
برخورد دقيق نکنند لشگر بيکاران
عامل ضربات مھلک براتحاد
کارگران زده و پراکندگی ورقابت بين
کارگران را به شدت افزايش خواھد
داد،که اين نيزباعث تشديدھرچه
بيشتر استثمار طبقاتی خواھد شد.
وظ4ي4ف44ه ط4ب44ق4ه ک4ارگ4ردرق44ب4ال چ44ن4ي44ن
حرکت ھای سرمايه داری چيست؟
طبقه کارگربايد ھميشه آماده باشد تا
درنقاط عطف تاريخی بتواند رسالت
تاريخی خود که ھمان انجام انقالب
کارگری وسرنگونی سرمايه داری
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وبرقراری جامعه سوسياليستی برای
نجات خود ازاستثمارونجات تمامی
انسانھا حتی سرمايه داران ازشئی
وارگی است،ھمچنين ساختن جامعه
بدون استثمارانسان ازانسان وآزادی و
برابرکه دمکراسی واقعی خواھد بود،
راعملی کند .طبقه کارگرچنين وظيفه
تاريخی را فقط درصورتی می تواند
انجام بدھد که درمقابل دشمن کامال"
متشکل درصف مستقل خود با
باالترين آگاھی طبقات دارايی ھدف
تشکيل حکومت کارگری باشد .البته
برای رسيدن به چنين ھدفی بايد
اصول ومراحلی علمی را رعايت کند
که عبارتند از:
برای رسيدن به جامعه انسانی بدون
استثمارکه مالکيت خصوصی برچيده
شده و مالکيت اجتماعی
برقرارگرديده باشد وھيچ دولتی برای
اعمال ديکتاتوری وجود داشته
باشد .بايد از دوره گذاربه نام دوره
سوسياليسم عبورکند وبرای برقراری
حکومت سوسياليستی وعبورازآن بايد
جمھوری شورايی سوسياليستی
کارگری بر قرارنمايد وبرای
برقراری چنين حکومتی بايد سيادت
سياسی سرمايه داری را با
قھرانقالبی سرنگون کرده تسخير

قدرت کند وبرای تسخير قدرت بايد
انقالب کارگری را به پيروزی
برساند .برای انجام انقالب کارگری
بايد نبرد طبقاتی را به اوج رسانده
ودراوج آن جنگ طبقاتی را با قيام
مسلحانه توده ای به نفع خود تمام کند
وبرای رساندن نبرد طبقات به اوج
خود يعنی قيام مسلحانه توده ای بايد
دارای سازمانھای توده ای و سازمان
سياسی کارگران باشد وبرای تشکيل
سازمانھای توده ای کارگران به علت
خاص بودن وضعيت ايران اول بايد
سازمان سياسی طبقه کارگريعنی
سازمان انقالبيون حرفه ای يا ھمان
حزب طبقه کارگرساخته شده باشد .تا
بتواند با فشارھای آن برحکومت ،
حاکميت را مجبوربه پذيرش وقبول
وساخته شدن انواع تشکل ھای
کارگری يعنی ھمان سازمانھای توده
ای طبقه کارگر کند.وبرای اينکه
بتوانيم حزب طبقه کارگر را که ھمان
شرايط ذھنی انقالب است و برای
پيروزی انقالب نيازبه شرايط عينی
که ھم اکنون وجود دارد و مکمل آن
يعنی شرايط ذھنی )حزب طبقه
کارگر( داريم ،که بايد ايجاد
کنيم.برای ايجاد شرايط ذھنی انقالب
يعنی حزب طبقه کارگريا ھمان

سازمان سياسی کارگران بايد درمحل
کاروزندگی خود مانند کارخانه ،
مدرسه ،دانشکاه  ،ادراه  ،بايشگاه
،بيمارستان ،تيم ھای ورزشی  ،کوچه
و محله ودر درون جنبش ھای
اجتماعی وھرجای ديگری که انسانھا
حضوردارند به ساختن ھسته ھا و
کميته ھای مخفی انقالبی که نطفه
ھای اوليه حزب ھستنداقدام
بکنيم.وازطريق ھسته ھا و کميته ھا
بايد ضمن سازماندھی خود اقدام به
سازماندھی افراد اطراف ھسته در
جھت ھای مختلف ازجمله آموزش
آگاھی ھای طبقاتی  ،تبليغات سياسی
 ،ايجاد اعتراضات  ،تظاھرات ،
برنامه ريزی برای سراسری کردن
اعتصابات و اعتراضات و ...اقدام
نماييم وھمچنين زمينه وبسترساخته
شدن حزب طبقه کارگر را آماده
کنيم  .اگرامروزاين وظايف را
شروع نکنيم ھرگزبه خواسته ھايمان
و امکانات مقابله با موارد باال مانند
مقابله با حذف يارانه ھا ومشکالت
باالترازآن دست نخواھيم يافت .پس
رفقا ھمين امروز با رفيق کناردستی
خود که به اواعتماد داريد اقدام به
ساختن ھسته انقالبی ومخفی خود
بکنيد.
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مطلب زير نوشته ای است از رفيق راوی که برای نشريه ارسال کرده اند و اين مطلب در دو بخش نوشته شده است و قرار
گرديده بخش اول را ما در اين نشريه و رفقای جبھه واحد کارگری بخش دوم را در نشريه انقالب سرخ منتشر نمايند  .با
توجه به اينکه اين مطلب در اينتر نت منتشر شده است اما نشريه ما و ھمچنين انقالب سرخ از کانال ھای مختلف خارج از
اينترنت نيز به دست رفقای کارگر می رسند که بعضا” دست رسی به اينترنت ندارند و ھمچنين با پايين بودن سرعت
اينترنت در داخل ايران و امنيتی شدن کافی نت ھا مضعل بزرگی برای پيش بردن چنين بحث ھای است ما نيز تعصميم
گرفتيم اين مطلب را منتشر کنيم  .با در نظر گرفتن اينکه در حال حاضر نياز بسيار مبرمی در درون طبقه کارگر احتياج به
شکافتن چنين بحث ھای داريم.

تقابل اکونوميسم و لنينيسم انقالبی -بخش اول
اين نوشته در واقع مدتی قبل از شروع
خيزشھا و قيام ھای ستمديدگان و
زحمتکشان کشورھای عربی و شمال
آفريقا و حوداث اخير ايران تھيه شده بود
که تحت تاثير اين خيزشھای پر شکوه
می بايست مدتی را در انتظار می ماند.
ولی در ھر صورت يک بار ديگر اين
وقايع بخوبی نشان داد که برای تدارک
انقالبات پرولتری و سوسياليستی،
سياست و تالش برای کسب قدرت
سياسی و بيرون آمدن از دايره محدود
مبارزات صنفی و اقتصادی بعنوان طبقه
ای در خود برای امر رھبری کل
جامعهء ستمديدگان و زحمتکشان در
راس تمام فعاليتھا و مبارزات پرولتاريا و
پيش آھنگانش قرار داشته و بدون
معطوف و آشنا ساختن ذھن و عمل
پرولتاريا با اين وظيفهء تاريخی ،حاشيه
نشينی و دنباله روی در تاريخ روندی
است که ھمچنان تداوم پيدا ميکند .به
علت طوالنی بودن ،مقاله در دو بخش
انتشار می يابد .اميدوارم که در آستانهء
روز جھانی کارگر امسال اين نوشته
کمکی به درک بھتر شرايط حساس جھان
و ايران و وظايفی که بر دوش ھمهء
ماست ،بکند.
کميتهء ھgمgاھgنgگgی ،اعgالن مgواضgع يgا
اعالم ورشکستگی
برای ديد کامل و جامع تری از تفاوت
اين دو ديدگاه از درک مبارزهء طبقاتی و
انقالب ،پيشنھاد ميکنم که در طی مرور
اين نوشته سعی کنيم چارچوبھای
مباحثات تئوريکی "چه بايد کرد" و
"دولت و انقالب" لنين را بطور مشخص
بعنوان معيارھائی که تاريخ و پراتيک
انقالبات سوسياليستی درستی و علمی
بودن آنھا را به منزلهء مبانی و اصول
معتبر قابل سنجشی برای تعيين وظايف
نيروھای انقالبی با ھدف برپائی و
تدارک انقالبات پرولتری ملل ستمديده و

تحت سلطه در عصر سرمايه داری
امپرياليستی و روند انباشت جھانی
سرمايه به اثبات رسانيده است ،در نظر
داشته باشيم .يقينأ در کشورھائی مانند
ايران که نظم سرمايه داری بوروکراتيک
آن ،با به خدمت گرفتن استبداد مذھبی و
دينی ھيچ روزنه ای را برای تنفس
اکثريت عظيم توده ھای ستمديده و
زحمتکش در جامعه باز نگذاشته است،
کماکان ميتوان اين آثار بجای ماندنی را
برای روشن کردن درک ذھنی تسليم
طلبانهء اکونوميستی که امروزه ھم در
اشکل رنگارنگی ارائه می شود ،قرار
داد.
ھدف پرداختن به مقاله ای است که
اخيرأ دوستان " کميته ھgمgاھgنgگgی بgرای
کمgک بgه ايgجgاد تشgکgلھgای کgارگgری"
تحت عنوان "مggروری مggخggتggصggر ،بggر
وضعيت طبقgه کgارگgر ايgران و مgواضgع
ما" انتشار داده و در آن دوباره نسخه
ھای کھنهء رفرميستی را به مثابهء
نوشداروی جنبش کارگری برای رھائی
پرولتاريا و جامعه از ستم و استثمار
فرموله کرده اند .ھر چند ما در اين
نوشته با انکار پيشاپيش و حق به
جانبانهء اين دوستان مواجه ھستيم ولی
درنھايت نتايجی را ارائه ميدھند که حتی
در مقايسه با اکونوميست ھائی که با
شعار «جنبهء سياسی دادن به مبارزات
اقتصادی »در دوران لنين در برابر خط
انقالبی وی صف آرائی کرده بودند نيز
منفعل تر و بی خاصيت تر جلوه گر
ميشوند! کميتهء ھماھنگی با خارج کردن
سياست از برنامه ھايش عمأل آن را
برای خود و طبقهء کارگر تعطيل و
ممنوع اعالم کرده و بعنوان سيب سرخ
شيطانی «کسانی که استفاده از تخيالت
و پيش فرضھای بغايت ذھنی و آسمانی
خود را جايگزين واقعيت ھای سرسخت
موجود نموده »معرفی ميکند .انgقgالب و

کسب قدرت سياسی بعنوان عاجل ترين
مقوله و دغدغهء پرولتاريا و نيروھای
پيشآھنگش در ھيچ کجای اين مواضع
ديده نميشود و جای خود را به فعاليتھای
اصالحاتی درون ساختاری می سپارد.
نقش سازمان انقالبيون حرفه ای طبقه و
حزب کمونيست بعنوان عالی ترين تجلی
تشکيالتی طبقهء کارگر انکار و با
دگرريسی اکونوميستی ،سنديکا و
تشکلھای صنفی و قانونی و علنی
جايگزين آن ميشوند .سوسياليسم علمی
را به يک تابوی سياسی تبديل ميکنند و
عنصر آگاھی و آگاه از گنجينهء تئوريکی
مدون شدهء مبارزهء طبقاتی پرولتاريا به
مثابهء راھنمای پراتيک انقالبی حذف و
اوھام و خياالت ذھنی و آسمانی ترجمه
ميشوند! اما چطور و چگونه؟
برای روشنگری اين مسئله به ارزيابی
اين " مواضع" اعالن شده می پردازيم تا
ببينيم ،آيا اين نتايج ،محصول «تخيالت و
پيش فرضھای بغايت ذھنی و آسمانی »
مشتی «غوغاساالر »ھستند که «در
صددند تا از اين طريق به کسب و کار
خويش رونق دھند» يا شرح واقعييت
عينی و وضعيت اسفناک اين پيشروان
دلسوختهء جنبش کارگری؟ گرچه کميتهء
ھماھنگی دراين نوشته با تعويض مدام
جايگاه خود گاه بعنوان اعضای سادهء
يک تشکل صنفی کارگری و گاه بعنوان
نمايندگان پيش آھنگ طبقه و «فعالين و
دلسوختگان جنبش کارگری »کار
ارزيابی را کمی پيچيده ميکند ،اما من
اينجا اين دوستان را از منظر پيشروان و
پيش آھنگان طبقهء کارگر که با اھداف
انقالب پرولتری و برقرای دولت
پرولتاريا فعاليت ميکنند مورد ارزيابی
قرار ميدھم .اميدوارم که اينان نيز در اين
مورد مشکلی با اين پيشفرض نداشته
باشند و خود را در حرف ھم که شده در
زمرهء اين فعالين بدانند .اگر ھم با اين
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پيش فرض به خطا رفته ام و اينان
جايگاه خود را در محدودهء فعاليت ھای
علنی -قانونی و صنفی ارزيابی ميکنند،
پس شايسته است که اين دوستان اھداف
نھائی طبقهء کارگر و نقش سازمان
انقالبيون حرفه ای وی را از درون آن
دايرهء تنگ جمعبندی نکرده و حداقل به
وظايف صنفی و سنديکائی خود با جديت
بيشتری عمل کنند.
مخدوش کردن آگاھی طبقاتی و جgنgبgش
سوسياليستی با آگاھgی خgود بgخgودی و
جنبش خودانگيختهء
ريشهء اين معضل را بايد در ديدگاه ھای
فلسفی و طبعأ تئوريک کالن تری جست.
يعنی آنجا که به درک درست و علمی از
رابطهء ماترياليسم ديالکتيک و
ماترياليسم تاريخی نياز بوده و بايد به اين
پرسش پاسخ دھيم که آيا کمونيسم و
جامعهء کمونيستی بعنوان آلترناتيو
ھزاران سال جوامع طبقاتی در پايان کار
نظام سرمايه داری در انتظار ما نشسته
است و ما فقط نياز بدان داريم که خود را
لنگان لنگان در تاريخ به آن نقطه يا
سرنوشت نافی برسانيم؟ نتيجه و سنتز و
آيندهء اجتناب ناپذير و ناگزيری که
سرنوشتش را تضادھای درونی جامعه
سرمايه داری و اين شيوهء توليد از پيش
نوشته و در نھايت با جامعهء بی طبقه
نفی ميشود؟ اين ايستگاه شالوده ای است
که در پاسخگوئی به آن بسياری از
حاشيه نشينان تاريخ مشترکأ سوار
اتوبوس آن ميشوند و بعد که به تعيين
وظايف خود بر بستر درکی مذھبی وار
از حرکت تاريخ ميرسند عمدتأ به دو
شکل و چار چوبهء تئوريک چپ و
راست تقسيم شده و در ايستگاه ھای
ديگری از مسير پر پيچ و خم انقالب خط
خود را عوض ميکنند .معموأل جنبش
کارگری بطور مشخص اغلب با شکل
راست آن مواجه بوده و بنا به تجربه
فعاليتھای منزوی جدا از توده
)تروريزيم( برای کارگران بعنوان يک
بخش و نيروی فعال بزرگ اجتمgاعgی از
توليد کنندگان ثروت ،جذبيت خاصی
نداشته و ندارد.
اين حيطهء عمل خوبی است که در پس
آن معموأل اکونوميسم ميتواند پيراھن
کارگر به تن کرده از پاپ ھم کاتوليک
تر شده و با تالش برای جدا کردن اين
طبقهء اجتماعی از بدنهء کل جامعه به

منزلهء نيروی در خود و برای خود و
تggقggدس نggمggائggی ھggای ظاھرأ کارگری
دلسوزانه او را از وظيفهء اصلی اش که
تدارک و رھبری انقالب و تغيير کgل
جامعه است ،باز دارد .با ھياھوھای غير
واقعی از ھر کاھی کوھی ساخته و از
ھر کوھی کاھی ،و بجای "افشا گريھای
سياسی" و ترويج و تبليغ سوسياليسم
علمی و آگاھی طبقاتی در بين صفوف
پرولتاريا ،به خاطر وجود شرايط »سر
سخت موجود« پيشنھاد شکيبائی و برد
باری و نويد زوال و فgggروپgggاشgggی
خودبخودی نظم سرمايه داری را در
آيندهء نامعلومی ميدھند .درکی از تاريخ
که بر پايهء آن سوسيال دمکرات ھائی
مانند کائوتسکی و برنشتين و مارتينف و
پلخانف ووو به جادهء روشنفکران
بورژوازی کشيده شدند و برخی از آنان
حتی تا منزلگه حمايت از جنگھای
سرمايداری امپرياليستی نيز تنزل پيدا
کردند .آنان نيز تسليم »واقعيت ھای سر
سخت« زمانهء خود شده بودند!
اين حکايت امروز ما نيز ھست و ما
دوباره با ھمين ديدگاه تسليم طلبانه
روبرو ھستيم! کميتهء ھماھنگی ھم در
کنار نمايندگان ديگری از اين طيف به
تکرار ھمان استدالت پرداخته و از ھمان
منطق پيروی ميکند .ما اين خط را در
طی تمام اين اعالن مواضع شاھديم و
پيام ديگری را نميتوان از آن استخراج
کرد .نوشته با پرداخت کوتاھی از تاريخ
گذشته جنبش کارگری که در واقع بزعم
ايشان در تاريخ چند تشکل کارگری در
چھار چوبھای فعاليتھای علنی خالصه
شده است و گويا اينان نيز گاھی خود را
در اين محدوده می يابند ،نتايجی را به
نام منافع کلی طبقهء کارگر ميگيرند که
بايد کمی دقيقتر به آنھا پرداخت تا با
روشن سازی جزئيات اين مواضع ،از
توھم سازيھای منحرف کننده جلوگيری
شود .اينان با قرار دادن محدودهء بسيار
تنگ و وجه مشخصی از مبارزهء
خودانگيخته و خودبخودی پرولتاريا به
عنوان پالتفرم تعيين وظايف کل طgبgقgه و
پيشروانش به خطای اساسی جھت دھنده
ای دست ميزنند .منظور ،وجه ای از
مبارزهء پيوسته و مدام کارگران در
درون و حيطهء روابط کار و سرمايه
برای شرايط بھتر فروش نيروی کار
است که ھميشه حggتggی بدون وجود

تشکالت و سنديکاھا و اتحاديه ھای
کارگری ھم صورت گرفته و ميگيرد.
اين برخاسته از ماھيت عينی و وجودی
وحدت و مبارزهء تضاد و تقابل آشتی
ناپذير اين دو نيروی اجتماعی در درون
روابط و شيوهء توليد سرمايه داری بوده
و خود اين تشکالت "مستقل" قاعدتأ
محصول و انعکاس ھمين مبارزهء
پيوستهء خود بخودی ھستند .اين اولين
سطحی از مبارزه پرولتارياست که در
فرآيند کار صورت گرفته و اھداف آن در
دايرهء حقوق بورژوائی و رفاھی و
اصالح شرايط کار انجام ميگيريد .اين
"تغيير" نام ندارد ،بلکه اصgالحgات بيان
واقعی و درست آن است .اين ھنوز
آگاھی سوسياليستی و طبقاتی نيست و
نميتواند ھم باشد .مبارزهء حق طلبانهء
اقتصادی ) مقاومت در برابر سرمايه
داران( شکل جنينی آگاھی است ونه خود
آگاھی! يکی از داليل برجستهء اين
محدوديت بقول لنين » :به اين علت ساده
که تاريخ پيدايش ايدئولوژی بورژوازی
به مراتب قديميتر از ايدئولوژی
سوسياليستی است و به طور جامعه تری
تنظيم گرديده است و برای اتنشار خود
دارای وسائل به مراتب بيشتری است«.
برای توضيح اين امر می توان
محدوديتھای تاريخی و طبقاتی ،سياسی و
اجتماعی ،قانونی و حقوقی بسياری را
نام برد که حداقل يک نيروی سوسياليست
بايد از آنھا آگاه بوده و شرايط مبارزات
پرولتاريای ملل تحت سلطه را با دولتھای
سرمايه داری اين کشورھا در عصر
سرمايه داری امپرياليستی درک کرده
باشد .امروز حتی در خود کشورھای
امپرياليستی و سرمايه داری پيشرفته که
داعيه دار باالترين شکل دموکراسی
بورژوائی برای مردم خود ھستند ،نيز
شکل مبارزهء طبقاتی ديگر از کانال
قانون و اتحاديه ھا و سنديکاھائی که خود
به بخشی از دستگاه عريض و طويل
دولتی برای ادراهء جامعه تبديل شده اند
امری ناممکن شده است.
»شعور سياسی طبقاتی را فقط از بgيgرون
يعنی از بيرون مبارزهء اقتصادی و از
بيرون مدار مناسبات کارگران با کارفرما
ميتوان برای کارگر آورد .رشته ای که
اين دانش را فقط از آن ميتوان تحصيل
نمود رشتهء مناسبات تgمgام طبقات و
قشرھا با دولت و حکومت و رشتهء
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ارتباط متقابل بين تمام طبقات ميباشند »و
در نتيجه« :از اين رو به پرسش "چه
بايد کرد" تا به کارگران دانش سياسی
داده شود؟ نميتوان اين پاسخ را داد که
"بايد به ميان کارگران رفت" پاسخی که
پراتيسين ھا بخصوص پراتسين ھائی که
متمايل به اکونوميزم ھستند در اکثر
موارد به آن اکتفا می نمايند .برای اينکه
به کارگران دانش سياسی داده شود،
سوسيال دموکراتھا بايد مgيgان کgلgيgهء
طبقات اھالی بروند و بايد دستجات ارتش
خود را به تمام اطراف روانه سازند» 2 .
–تاکيدات از لنين
اما کميتهء ھماھنگی که از " کمپين مالی
در حمايت از کارگران زندانی نيشکر
ھفت تپه" بسيار شوق زده شده است،
شتابان خط بطالنی به تجارب  160سال
مبارزهء طبقاتی پرولتاريا در تاريخ
کشيده وعنوان ميکنند:
» ...طبقه کارگر ،اگر به نيروی اراده ،
آگاھی و يکپارچگی طgبgقgاتgی خgود اتgکgا
داشgggتgggه بgggاشgggد ،قgggادر خgggواھgggد بgggود
که مشکالت و مصائبی را کgه صgاحgبgان
سرمايه و عوامل ريز و درشت آنان  ،بر
سر راه اين طبقه  ،جھت دسgت يgابgی بgه
يک زندگی بھتر و ايجاد دنيايی فgارغ از
ستم و بھره کشی ايجاد می کgنgنgد ،يgکgی
پس از ديگری کgنgار بgزنgد و بgر آن ھgا
فائق آيد  .اين اقدام ،ھمچنين بيانگر اين
واقعيت بود که کارگران می توانند صgرفgا ً
به نيروی طبقاتی خود متکی بوده و نياز
به حمايت ھيچ يک از تشکل ھا و نھاد
ھای فريبکار و وابسته ای  ،که فقط و
فقط به دنبال اھداف و منافع ضدکارگری
و طبقاتی خود می باشند ،نداشته باشد«.
تاکيدات از من
يا در پيام آخرين خود بطور روشنتری
عنوان ميشود که:
» "کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد
تشکلھای کارگری" از جمله تشکلھايی
بوده که ھمواره از ھمکاری و ھمبستگی
کارگری استقبال کرده است .ما به عنوان
يکی از تشکلھای موجود در جنبش
کارگری ،با تمام مشکالت و موانع،
کاستیھا وضعفھا ،ضمن دفاع از
اھداف و منافع کل طبقه کارگر ،برای
تقويت اين انگيزه که کارگران با اتgکgا بgه
نيروی خود می توانند تشکgل ھgای خgود
ساخته را ايجاد کنند ،تالش می کنيم«.
تاکيد از من

شايد اينجا اين توھم ايجاد شود که کميته
ھماھنگی با ذکر »ضمن دفاع از اھداف
و منافع کل طبقهء کارگر« چيزی فرای
اين تشکالت مستقل علنی يا علنی-
قانونی را در نظر دارند .ولی وقتی
باالتر طرح ايجاد دنيائی فارغ از ستم و
بھره کشی صرفأ به اتکای نيروی خود
کارگران را ارائه ميدھند و اھداف خود
را بعنوان فعالين پيشرو و دلسوختهء
کارگران ،کمک به فراھم سازی ابزار
رسيدن به اين اھداف که ھمان ساختن
تشکالت مستقل وعلنی -قانونی طبقهء
کارگر است ،اعالم ميکنند ديگر جائی
برای حدس و گمانه زنی باقی نمی ماند و
ما شاھد تبديل شدن يکی از ابتدائی ترين
اشکال و ابزار مبارزات ترديونيونی
طبقهء کارگر به نوشداروی رھائی و
»ايجاد دنيايی فارغ از ستم و بھره کشی«
ميشويم و در اين راستا طبيعتأ »وظايف
فعالين دلسوختهء« آن نيز تبيين می
نمايند .ھر چه تالش شد که جمله يا اشاره
ای را در ارتباط با آن »اھداف نھائی«
برای جلوگيری از اين نتايج در اين
نوشته پيدا کنيم ،تيرمان به سنگ خورد و
به جز اشاعهء اکونوميسم ناب و عريان
ھيچ نيافتيم .در قربانگاه اکونوميسم اين
اھداف نھائی ھستند که بايد فدای نتايج
محسوس قابل حصول و برنامه ھای
کوتاه مدت بشوند و در آستانهء سازش
طبقاتی گردن زده شوند .اين انقالب است
که بايد در پس اھداف رفرميستی و منافع
آنی و روزمره گام پس نھاده و لنگان در
آخر صف اين دلسوختگان جای گيرد.
آنچنان شتابان طبقهء کارگر را به دامن
تابعيت از سياستھای بورژوائی ميکشاند
تا روزی که ديگر حتی تصور انقالب ھم
از چشم اندازھای آنھا ناپديد شده و تبديل
به رويائی دست نيافتنی شود.
حقوقی مانند » برخورداری از بيمه
ھای اجتماعی ،به ويژه بيمه بيکاری و
اختصاص آن برای ھمه بيکاران آماده به
کار؛ داشتن حق اعتصاب و آزادی بيان ،
نشر  ،تجمع  ،راھپيمايی  ،تحصن و حق
ايجاد تشکلھای آزاد و مستقل کارگری؛
تعطيلی و برسميت شناختن اول ماه مه ،
روز جھانی کارگر و حق برگزاری
مراسم بزرگداشت اين روز توسط خود
کارگران« خواستھای سوسياليستی نيستند
و آگاھی به اين حقوق ھم آگاھی طبقاتی
نام ندارد .اين خواستھا در چار چوبھای

نظام موجود در راستای رفرم شرايط
موجود حرکت ميکنند و در عالی ترين
شکل آن از زبان تشکالت مستقل
اقتصادی و صنفی طبقهء کارگر بيان
ميشوند .حرکت و جنبشی که بر مبنای
اين خواستھا شکل ميگيرد طبيعتأ جنبشی
بورژوائی بوده که تا جنبش سوسياليستی
و مبارزهء ھمه جانبهء" سياسی-
اقتصادی -تئوريکی" ھنوز فرسنگھا
فاصله دارد .اينان خواستھای ترديونيونی
و به عبارت ديگر سياستھای بورژوائی
طبقهء کارگر ھستند که در مدار چانه
زنی برای فروش بھتر نيروی کارش و
باال و پائين آوردن نرخ استثمار و ارزش
اضافی صورت ميگيرد .وی برای اين
مرحله از مبارزاتش که در واقع از سفره
ھای خالی و نيمه خالی و چھر ھای
پژمردهء خانواده و ستمھای بی امان
روزمرهء سرمايه برای سود بيشتر نشأت
ميگيرد ،به سوسيال دمکراتھای انقالبی
و نيروی پيشاھنگش نيازی ندارد.
مقاومتھای حق جويانهء ھميشگی آنھا در
برابر سرمايه داران که در اشکال
گوناگونی متظاھر ميشوند ،خود بھترين
گواه بر اين امراست ).گرچه اين دوستان
غير مستقيم تالش دارند از اين مبارزات
صنفی و اقتصادی حق طلبانه خود
انگيخته کارگران برای خود کسب اعتبار
کرده و آنھا را نيز در زمرهء تاريخ
مبارزات درخشان خود ثبت کرده و حق
پاتنت آن را برای خود حفظ و نگھداری
کنند (.اين خلط مبحثی است که دوستان
کميتهء ھماھنگی انجام داده و آن را
بعنوان » خواستهھای طبقاتی کارگران«
که »نشان از آگاھی« اين طبقه داشته و
ميتواند» کمک موثری در راه دستيابی
اين طبقه  ،به مطالبات و اھداف نھايgی و
طبقاتیشان باشد «.تعريف ميکند!
البته از آنجا که کميته ھماھنگی حتی يک
بار ھم در نوشته خود سوسياليسم علgمgی
را بعنوان آلترناتيوی در برابر اين
»سرمايه دار بد طينت« قرار نداده و
ھيج آدرسی و نشانی از آن به کارگران
نميدھد و آگاھانه اين »نشان از آگاھی«
را در پردهء ابھام باقی ميگذارد ،ناچارا"
بايد از البالی موارد مختلفی در نوشته،
نتيجه گيری ھای اصلی اين دوستان را
بيرون کشيده و روشن ساخت .نتايجی که
بيان رد نقش آگاھی ،تئوری و سياست
بوده و به ھر بند پوسيدهء »رئاليستی«
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آويزان شده تا اين مقوالت را از طبقهء
کارگر جدا سازد .سيgاسgت تابوی است
که فقط محصول » تخيالت و پيش
فرضھای بغايت ذھنی و آسمانی« مشتی
عناصر فرصت طلب بوده که ميخواھند
آن را جايگزين »واقعيت ھای سرسخت
موجود« کنند.
آگاھی طبقاتی سوسياليستی فقط شرح
واقعيات موجود نيست بلکه يافتن
راھکارھا و راه حل ھائی است که به
تغيير اين واقعييات ميانجامد .يعنی حتی
توضيح درست واقعيات موجود ) که اين
دوستان حتی در اين مرحله کارنامهء
خوبی برای ارائه کردن ندارند( به
تنھائی ھنوز آگاھی طبقاتی سوسياليستی
نيست که طبقهء کارگر برای امر
رھبری و تغيير جامعه بدان نياز دارد.
نياز مبرم او به آن آگاھيست که به
روابط متقابل تمام طبقات و اقشار جامعه
سرمايه داری پرداخته و قادر است با
تجزيه و تحليل ديناميسم و مکانيسم نظم
ادارهء کنندهء جامعه ،به صفوف مختلف
مردم زحمتکش و ستمديده و دشمن قدار
طبقاتی اش نگاه عميقتری انداخته و به
پتانسيلھای مثبت و منفی آنھا پی ببرد.
آگاھی واقف ساختن طبقهء کارگر به
ستمھای چند جانبه ای است که به زنان
بعنوان محرومترين بخش از ستمديدگان
و زحمتکشان جامعه ،وارد شده و انان
را با ھمهء اين اشکال ستم و استثمار که
بعضأ خود کارگر مرد نيز در آن نقش
دارد ،آشنا ساخته و دم خروس مردانهء
دلسوختگان را از زير قبای پدرانهء آنان
آشکار ميسازد .آگاھی که از دايرهء
مرزھای درونی خود و جامعه اش نيز
بيرون رفته و با نگاھی جھانی به طبقهء
و انقالب و نظام سرمايه داری،
شايستگی رھبری کل ستمديدگان و
زحمتکشان جھان را برای امر رھائی
بشريت از ھر گونه ستم و استثماری پيدا
ميکند .اين آگاھی نميتواند از طريق
مشاھدات حسی و عينی از درون
مبارزات خودانگيخته و خودبخودی
رفاھی و اقتصادی روزمره کارگران
حاصل شود .ايgن آگgاھgی بgايgد آمgوزش
داده شده و آموخته شgود .اين وظيفهء
اصلی و مرکزی پيشروان و روشنفکران
انقالبی طبقهء کارگر است که بايد بدون
وقفه و مدام" آن را بصورت محور
اصلی فعاليتھای خود مد نظر داشته و آن

را بوسيلهء سازمان انقالبيون حرفه ای
کمونيست و تمام نيروھای انقالبی و
ابزار موجود در بين کارگران تبليغ و
ترويج کنند .اين اھداف نھائی
پرولتارياست که ھيچ سخنی از آن گفته
نميشود و به جايش آن ذھنيتی تبليغ و
ترويج ميشود که گاھی نيز برای اثبات
فعاليتھای صلح طلبانه و »غيرامنيتی« تا
گرفتن مرخصی چند روزه از بازداشت
به بھانهء شرکت در مراسم عزاداری
امام شيعيان نيز تنزل پيدا ميکنند .ببينيم
لنين در اين رابطه چه ميگويد:
» ھر گاه کارگران در وقايع و حوادث
مشخص سياسی و حتی روزمره )يعنی
دارای جنبهء فعلی( ياد نگيرند ھgر يgک
از طبقات ديگر جامعه را در تggمggام
مظاھر حيات فکری ،اخالقی ،سياسی
شان مورد مشاھده قرار دھند ،ھرگاه آنھا
ياد نگيرند تجربه و تجلی ماترياليستی و
ارزيابی ماترياليستی را عمأل در تgمgام
جوانب فعاليت و حيات تمام طبقات و
قشرھا و دستجات اھالی به کار برند -در
اين صورت معرفت توده ھای کارگر
نميتواند معرفت حقيقتأ طبقاتی باشد.
کسی که توجه و حس مشاھدهء و ذھن
طبقهء کارگر را فقط و فقط و حتی در
اکثر موارد به خود وی معطوف ميدارد
سوسيال دمکرات نيست ،زيرا طبقهء
کارگر برای اين که خود را بشناسد بايد
به مناسبات متقابل کليهء طبقات جامعه
معاصر وقوف کامل و از آن تصور
روشنی داشته باشد» 3- .تاکيدات از
لنين
اما کميته ھماھنگی عمأل خط بطالنی بر
تمام آنھا کشيده و با رد لنينيسم و
مبارزهء بی امان او عليه اکونوميسم و
رفرميسم در جنبش کارگری،
خواستھائی را که بطور بارزی نماينگر
حقوق اوليه بورژوائی طبقهء کارگر در
محدود ھای قانون دولت بورژوازی و
حتی حکومتھای مطلقه ای مانند
جمھوری اسالمی است ،بعنوان
"خواستھای طبقاتی" کارگران تعريف
ميکند .اين دوستان آگاھانه يا غير آگاھانه
تا سطح يک منتقد ليبرال نزول کرده و
به طبقهء کارگر پيشنھاد ميدھند که با
مبارزه برای خواستھای صنفی و رفاھی
خود »خواستار تغيير وضعيت موجود و
ايجاد زندگی بھتر و انسانیتر برای خود
و آحاد جامعه« شوند! عجبا گويا تا

کنون کارگران و مردم دارای زندگی
انسانی بوده که اکنون فقط يک "تر" بايد
درجهء و اندازهء "انسانی" بودن آن را
کمی باالتر بکشد! اين بازی با کلمات و
الفاظ نيست ،شايد در نگاه اول اين يک
لغزش در فرموله کردن آن به نظر
برسد ،ولی وقتی ما با خواستھای
جمعبندی شده که به نمايندگی از طبقهء
کارگر مطرح ميشود نگاه ميکنيم متوجه
ميشويم که در اصل اين بيان واقعی
درک اين دوستان از مبارزات طبقاتی
کارگر در مقابل دولت سرمايه داران
است که به اين شکل اصالحاتی مطرح
ميشود .نتيجه منطقی اين اعالن موضع
اين است که اگر دولت رفاھی بورژوائی
"کينزی" مآبی روزی دوباره اين
خواستھای طبقه را برآورده ساخته و با
به رسميت شناختن حق اعتصاب و بيمه
و حق برگزاری روز جھانی کارگر
وووو موافقت کند ،آن »زندگی بھتر
وانسانی تر« بوقوع پيوسته و پرولتاريا
و پيشروان دلسوختهء آنان راضی و
خشنود به »اھداف نھائی« خود ميرسند
و البد فردا ھم در پارلمانھای اين
دولتھای انسانی تر شده به ارائهء برنامه
ھا و طرح ھای اين بار "انسانی تر"ی
دست ميزنند!
کميته ھماھنگی با ضد و نقيض گوئی در
ترسيم تضاد آشتی ناپذير اين دو طبقه
آنچنان سر در گم شده که از طرفی برای
تعارفات ھميشگی اشاره به » ضديت
منافع اين دو طبقه« ميکند و از طرف
ديگر با باال بردن دست خود در برابر
دولت سرمايه داری و اعالن بی گناھی
و معصوميت از ھر گونه » بھانهھای
امنيتی و واھی ،تحت عناوين به
اصطالح تشويش اذھان عمومی و اقدام
عليه امنيت کشور و ترفندھا و بھانه
ھايی از اين دست« شکوه و گاليه سر
داده و با تشريح شفافيت مبارزاتی خود
در آستانهء قانون و نظم بورژوازی
سوگند برائت از ھرگونه اقدام غير
امنيتی برای تشويش اذھان عمومی
ميخورند!)اين ھمان سانتريست “است
ازطرف نشريه”( بايد پرسيد که کدام
يک از اين دو مواضع شما بيان حقيقت
است و کدام تبلور ديدگاه ھای واقعی
شماست؟ اگر اين ضديت آشتی ناپذير
واقعييت دارد و بيان ديدگاه واقعی
شماست که مبارزات سياسی ،اقتصادی،

ھمبستگی کارگری

نشريه کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان شماره يازدھم اسفند  89صفحه 16

تئوريکی طبقهء کارگر و پيشروانش نيز
در اين راستا تعريف شده و حقيقتأ اقدامی
عليه امنيت نظام سرمايه داران و تشويش
افکار عمومی بوده و اين نه تنھا "واھی"
نيست بلکه بيان حقيقت عينی اين تضاد
آشتی ناپذير و ماھيت دولت طبقاتی
سرکوبگر سرمايه داری است واين
انکارھا و سوگند بيگناھی ھا در آستانهء
اين دولت ديگر چه معنايی دارد؟ باز
لنين را شاھد گرفته و با کمال پوزش نقل
وقول طوالنی را از او ميشنويم:
»اکونوميستھای ما از آن جمله " رابوچيه
دلو" موفقيت خود را مديون آن بودند که
خود را به رنگ کارگران عقب افتاده در
ميآورند ولی کارگران سوسيال دمکرات،
کارگران انقالبی تمام اين استدالل ھا را
در بارهء مبارزه برای خواست ھائی که
"وعده ھای محسوسی ميدھند" و غيره را
با خشم و نفرت رد خواھند کرد .زيرا او
فھميده است که اين نيز يکی از شقوق
ھمان قصه ھای کھنهء اضافه شدن يک
کوپک به يک روبل است جنبش کارگری
به ناصحين خويش.....خواھند گفت:
بيھوده در تشويش ھستيد آقايان ،شما با
مداخله در کاری که ما خود از عھدهء آن
بر می آيم خيلی به خودتان زحمت ميدھيد
ولی از انجام وظايف حقيقی خود سر می
پيچيد .آخر اين ھيچ عاقالنه نيست که
ميگويد وظيفهء سوسيال دمکراتھا اين
است که به ھمان مبارزهء اقتصادی
جنبهء سياسی بدھند ،اين فقط ابتدای کار

است و وظيفهء عمدهء سوسيال دمکراتھا
اين نيست زيرا که در تمام جھان و از آن
جمله در روسيه ھم اغgلgب خgود پgلgيgس
کارش اين شده است که به مبارزهء
اقتصادی جنبهء سياسی بدھد و کارگران
خودشان رفته رفته اين موضوع را درک
ميکنند که حکومت پشتيبان کيست .آخر
"مبارزهء اقتصادی عليه کارفرمايان و
حکومت"  .....در بسياری از نقاط دور
افتادهء روسيه به توسط خود کارگران
صورت ميگيرد که موضع اعتصابات را
شنيده ليکن از سوسياليسم تقريبأ چيزی به
گوششان نخورده است......ما خودمان در
فعاليتھای روزمره سنديکائی و کوچک
خود اين خواستھای مشخص را اغلب
بدون ھرگونه کمک روشنفکران مطرح
ميکنيم .ولی چنين فعاليتی ما را قانع
نميکند ،ما بچه نيستيم که بتوان با يک
قليه ای سياست "اقتصادی" سيرمان
کرد ،ما ميخواھيم آن چه را که ديگران
ميدانند ما ھم بدانيم ،ما ميخواھيم با ھمgهء
جوانب حيات سياسی مفصأل آشنا شويم و
فعاالنه در ھمه و ھر گونه واقعهء سياسی
شرکت نمائيم .برای اين کار الزم است
که روشنفکران آنچه را ما خودمان از آن
آگاھيم کمتر تکرار کنند و بيشتر از
چبزھائی برای ما صحبت کنند که ھنوز
نميدانيم و شخصا" از تجربهء فابريکی و
اقتصادی خود ھيچ وقت نميتوانيم بدانيم
يعنی :از دانش سياسی .اين دانش را شما
روشن فکران ميتوانيد به دست اوريد و

شما مgوظgفgيgد آن را صد و ھزار بار
زيادتر از آن چه که تا به حال به ما
رسانيده ايد به ما برسانيد و ان ھم نه تنھا
به شکل مباحث و رساالت و مقاالت ) که
اکثرأ -ببخشيد اگر بی پرده صحبت
ميکنم! خسته کننده است( بلکه حتما" به
شکل افشاگريھای جاندار آن اعمالی که
حکومت و طبقات فرانروای ما در حال
حاضر در تمام شئون زندگی انجام
ميدھند .بفرمائيد اين وظيفهء خود را با
صرف قوای بيشتری انجام دھيد و راجع
به "افزايش فعاليت تودهء کارگر" قدری
کمتر حرف بزنيد .فعاليت ما به مراتب
بيشتر از آن است که شما تصور می
نمائيد ما قادريم با مبارزهء آشکار خود
در خيابانھا حتی از آن خواستھائی که
وعدهء ھيچ "نتايح محسوسی" را نميدھد
پشتيبانی کنيم! وکار شما نيست که فعاليت
ما را "زيادتر کنيد" چون ھgمgان خgود
شمائيد که فعاليت تgان کgافgی نgيgسgت .در
برابر جريان خود بخودی کمتر سر فرود
آوريد و قدری بيشتر در فکر افزايش
فعاليت خودتان باشيدء آقايان! »تاکيدات
از لنين
گرچه نقل و قول طوالنی بود ولی آيا
اين شرح سرگذشت جنبش کارگری و
شرايط امروز ما نيست که لنين بيش از
صد سال پيش به اين روشنی آن را
ترسيم کرده و با تمسخر اين ايده ھای
تقليل گرايانه را به سخره ميکشد؟
...راوی
دوم اسفند ١٣٨٩
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اطالعيه 20

آزادی زن معيار آزادی جامعه است!

برای سازماندھی جنبش زنان به تشکيل ھسته ھای انقالبی اقدام کنيم!!!
متحدانه در اعتراضات روز جھانی زن شرکت کنيم!!
طی دھه ھای گذشته جنبش چپ بطور عام و جنبش کمونيستی بطور خاص در ايجاد و گسترش جنبش زنان دچار
کوتاھی تاريخی گرديده اند که تاوان اين کوتاھی از دست دادن ھمراھی و ھمرزمی نيمی از انقالبيون که تحت
تسلط ارتجاعی ترين بخش سرمايه گرفتار ستم مضاعف اند ،بوده است.
در حالی به روز جھانی زن نزديک می شويم که در تمامی دنيا مبارزات انقالبی شروع و گسترده تر شده
است .در ايران ھم سالھاست مبارزات کارگران در اشکال اعتصاب  ،راه پيمايی  ،تجمع و بستن جاده ھا ھر روز
بيشتر می شود ھمچنين ضمن به خيابان آمدن ميليونی توده ھای مردم و ادامه اعتراضات خيابانی با فرود و
سعود ھای متعدد که منتظر فرصت اوج گيری مجدد است با عث ھرچه بيشتر شدن شکاف در ميان جناح ھای
حاکميت شده و شرايط را برای مبارزات انقالبی تر مھيا کرده است  .در چنين شرايطی دل بستن به آکسيون ولو
بسيار گسترده نه تنھا نياز ھای جنبش زنان را بر آورده نمی کند ،بلکه شکل و سازمان يابی زنان را به عنوان
نيمی از انقالبيون ايران دچار خدشه و انحراف خواھد کرد.
در سالھای گذشته زنان پيشرو و انقالبی با تالشی بسيار تعدادی از زنان را به ميدان مبارزه می کشيدند و آنھا
توسط نيروھای حکومت فاشيستی – اسالمی مورد ضرب و شتم  ،سرکوب و دستگيری و زندان می شدند و تا
سال ديگر مبارزات زنان به شمعی کور سو تبديل می شد ،تا در روز زن دوباره اوجی بگيرد .ھر چند که ھر
ساله به تعداد زنان و دختران و حتی پسران و مردان مدافع حقوق زن افزوده می شد اما به شدت سرکوب و
ھارتر شدن سرکوبگران دو چندان افزوده می شد و شکل گيری اعتراضات اکسيونی در نطفه خفه می شد .بدون
شک امسال ھم اعتراضات و ھم سرکوب بسيار بيشتر و چشمگير تر از سالھای قبل خواھد شد اما انچه تکرار
خواھد شد آکسيونی بودن آن  ،دستگيری و مورد ضرب شتم قرار گرفتن زنان  ،دختران  ،پسران و مردان خواھد
بود .ھرچند که اين خود زنده بودن و بالندگی جنبش زنان را نشان می دھد اما بايد چنان سازماندھی کرد که با
کمترين ھزينه بيشترين دست آورد را کسب کرد .در اينجا اولين پيام ما به زنان و دختران و تمامی افرادی انقالبی
و پيشرو که در سازماندھی و برنامه ريزی روز زن دخالت دارند و به عنوان رھبران شناخته شده ھستند اين
است که ھر چه زودتر از دست رس پليس دور شويد و موقتا" محل زندگی خود را تغيير دھيد تا قبل از روز زن
دستگير نشويد .که بتوانيد وظيفه سازماندھی خود را به انجام برسانيد .چرا که نھادھای سرکوبگر فاشيستی –
اسالمی از سال  1385شروع به دستگيری افراد قبل از مناسبت ھا می کنند و امروزھا اين روش را بسيار
گسترده تر کرده اند.

دختران و زنان انقالبی
در شرايط خاص و برآمدھای تاريخی جنبش ھا می توانند گام ھای بلندی بر دارند و اکنون با توجه به روند رو به
رشد انقالبات در جھان که می رويم قرن جديد انقالبات را تجربه کنيم و اوج گيری مبارزات در ايران و رشد
شکاف ميان جناح ھای نظام فاشيستی  -اسالمی زن ستيز ھمه گی دست به دست داده اند تا امکان رشد و قدرتمند
شدن جنبش ھای اجتماعی را رقم بزنند.جنبش انقالبی زنان در ايران نيز می تواند از اين شرايط آماده و شتابنده
ھر چه بيشتر سود ببرد ،البته در صورتی که سازمان دھی جديدی را به کار به بندد اين سازماندھی جديد ھمان
تشکيل ھسته ھا و کميته ھای مخفی انقالبی در محل کار و زندگی است.از طريق ھسته ھا و کميته ھای مخفی
انقالبی می توان تمامی زنان را برای مبارزه در عرصه ھای گوناگون به حرکت در آورد و با رساندن آگاھی
انقالبی به آنھا از کانال ھمين ھسته ھا و کميته ھا زنان را نه تنھا برای روز زن ،بلکه برای تمامی روز ھا و
مناسبت ھا و شرايط اتفاقی وحتی خلق موقعيت و شرايط ايجاد اعتراضات نيز آماده به مبارزه کرد .در اين
صورت زنان که نيمی از توان انقالبی طبقه کارگر ھستند در جھت مبارزات طبقاتی دوشا دوش مردان برای
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کسب برابری آماده می شوند  .امروز وظيفه ھر دختر و پسر و زن و مرد انقالبی و کمونيست است که با ايجاد
و گسترش ھسته ھا و کميته ھای کمونيستی در ميان زنان و سازماندھی آنھا در تشکل ھای مخفی و علنی توده
ای ،زنان را آماده ورود به ميدان مبارزه نمايند.با توجه به شرايط جوشش انقالبی در ميان توده ھا ھر لحظه
ممکن است به بھانه ای مردم به خيابانھا بيايند در چنين وضعيت انتظار گونه ،کوتاھی از جانب دختران و زنان
،پسران و مردان کمونيست در جھت سازمانيابی خود در ھسته ھا و کميته ھا و سازماندھی زنان در جھت
مطالبات خاص و عام زنان و طبقه کارگر نه تنھا قابل اغماض نيست ،بلکه چنين شرايط تاريخی تکرار نخواھد
شد.

کارگران انقالبی و کمونيست ھا
ما وظيفه داريم تمامی اقشار و اليه ھای اجتماعی را از کانال دختران و پسران  ،زنان و مردان انقالبی و پيشرو
و سازمان يافته در ھسته ھا و کميته ھا برای روز ھای سرنوشت سازآينده ی نه چندان دور آماده کنيم ،اگر
امروز اين وظيفه را انجام ندھيم در روز خيزش توده ھا مانند سال  88ھاج و واج به حاشيه رانده شده و بازھم
طبقه کارگر را به زائده ی جناحی از سرمايه داری تبديل خواھيم کرد.
زنان در ايران دچار ستم مضاعف ھستند تازمانی که آنھا در روند مبارزه طبقاتی به آزادی و برابری با مردان
نرسند و دوشادوش مردان به ميدان مبارزه نيايند ھرگز طبقه کارگر نمی تواند سوسياليسم را بر قرار کند .عاجل
ترين وظيفه کمونيست ھا آماده کردن طبقه کارگر برای تسخير قدرت است و امروز اولين وظيفه ما برای آماده
کردن طبقه کارگر ايجاد و گسترش ھسته ھا وکميته ھای انقالبی و مخفی در ميان زنان و کارگران ،دانشجويان ،
دانش آموزان و معلمان و جوانان در محل کار و زندگی است.

پيش بسوی تشکيل و گسترش ھسته ھا
امروز دختران و زنان انقالبی وظيفه دارند در محل کارو زندگی و تحصيل خود با رفيق کنار دستی که به او
اطمينان دارند اقدام به تشکيل ھسته ھای انقالبی کنند و زنان و دختران اطراف خود را بدون آنکه مخاطب از
عضويت آنھا در ھسته خبر دار شود دعوت به کسب آگاھی و مبارزه برای کسب مطالبات زنان بطور متحدانه
نمايند.اگر چنين وظيفه ای انجام شود ضمن رشد جھشی جنبش زنان  ،آنھا برای شرکت در خيزش ھای آتی می
توانند مطالبات خود را در صف مستقلی ميان توده ھا پيش برده و حتی رھبری خيزش ھای آينده را بدست
بياورند که اين می تواند ھژمونی و رھبری طبقه کارگر را امکان پذير کرده و انقالب آتی را به انقالب کارگری
تبديل نمايد.

پيش بسوی تشکيل ھسته ھای انقالبی
پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کارگر
سر نگون باد جمھوری فاشيستی – اسالمی
سرنگون باد نظام سرماﯾه داری
برقرار باد جمھوری شوراﯾی سوسياليستی کارگری
جبھه واحد کارگری
کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان
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اطالعيه 19

برای نجات از گرانی

مرگ بر جمھوری اسالمی

يکی از نشانه ھا و نتايج حذف يارانه ھا با توزيع آخرين قبض گاز مصرفی طی ھفته گذشته در ايران خود را نشان داده
است .قبض آخرين دوره مصرف گاز خانگی که چند روز پيش به دست خانوادھای ايرانی رسيده است حاکی از آن است
که قيمت گاز مصرفی بطور متوسط نسبت به دو ماه پيش  15برابر شده است  .خانه ای که پول گاز مصرفی آن دو ماه
پيش  32000﷼ شده بود در دور اخير در قبض آمده  480000﷼ يعنی دقيقا"  15برابر تعيين شده است.ھنوز قبض
آب  ،تلفن و برق با قيمت ھای جديد توزيع نگرديده است اگر آنھا نيز به ھمين منوال رشد کرده باشد که ھمين طور
خواھند بود می توان تخمين زد ھر خانواده بطور ميانگين ھر دوره بابت آب،گاز  ،برق و تلفن بيش از دو ميليون ﷼
بايد پرداخت کند وقتی افزايش ھزينه ھای کرايه خانه ،کرايه وسايط نقيله ھمچنين افزايش شھريه ھا  ،ھزينه ھای
پزشکی  ،درمان و دارو و باز افزايش مايحتاج اوليه زندگی که بطور مستقيم و غير مستقيم روی يکديگر تاثير گذاشته،
باعث باز توليد گرانی و تورم ھمه چيز می شوند را در نظر بگيريم ،آينده نامعلوم و دھشتناکی را برای طبقه کارگر رقم
خواھد زد.

 15برابر شدن ھزينه ھای زندگی يعنی چه ؟
يعنی  15برابر بيشتر گرسنه خواھيم بود  15 ،برابر کمتر به پزشک مراجعه کنيم  15 ،برابر کمتر به مدرسه و
دانشگاه دسترسی داشته باشيم ،مصرف تلفن،آب ،برق و گاز را 15برابرکمتر کنيم  ،يعنی در تاريکی ،بدون ارتباط با
ديگران  ،بدون شتشو و نظافت و بدون پخت و پز و در سرما به سر به بريم  .يعنی  15برابر از سوار شدن به مترو ،
اتوبوس و تاکسی کم کنيم و  15برابر به پياده رفتن و دير رسيدن ويا اصال" به مقصد نرسيدن تن به دھيم ،يعنی 15
برابراز گرسنگی مردن نزديکتر شويم يعنی  15برابر بخاطر نداری در مقابل ھمسر و کودکانمان بيشتر سرافکنده شده
 15برابر بيشتر خجالت بکشيم.يعنی  15برابر از تفريح و گردش صرف نظر کنيم.يعنی با افزايش  15برابری ھزينه
ھای زندگی معضالت اجتماعی که محصول نظام ضد انسانی سرمايه داری ھستند  15برابر بيشتر خواھند شد که از
جمله اند اعتياد  15برابر بيشتر خواھد شد  ،دعواھای خانوادگی و فرار دختران و پسران و ھمچنين آمار طالق 15
برابر بيشتر خواھند شد  15برابر به فحشا افزوده خواھد شد ھمچنين  15برابر دزدی و زور گيری بيشتر خواھد گشت
يعنی  15برابر اراذل و اوباش بيشتر و وقيح تر خواھند شد.يعنی سرپرستان خانواده ھا بايد  15برابر بيشتر کارکنند .
يعنی کودکان کار و خيابان  15برابر بيشتر خواھد شد ،يعنی رسيدن به برابری و آزادی و برقراری سوسياليسم برای
طبقه کارگر  15برابر سخت تر شده است.
در مقابل چنين گرفتاری طبقه کارگر سرمايه داران می توانند  15برابر بيشتر مدارس و دانشگاه ھا را نسيب خود
کنند 15.برابر بيشتر بخورند بيشتر تفريح بکنند و  15برابر بيشتر به دختران و زنان طبقه کارگر تجاوز بکنند .يعنی
 15برابر بيشتر می توانند پول داشته باشند و بيشتر به سفر ھای خارجی و داخلی بروند يعنی  15برابر بيشتر می توانند
خانه ھای شيکتر و لباس ھای مارک دار داشته باشند.يعنی سود سرمايه  15برابر بيشتر افزايش می يابد .يعنی  15برابر
بيشتر می توانند کارگران را وادار به اطاعت بکنند  15برابر بيشتر می توانند کارگران و کارمندان را اخراج کنند يعنی
15برابر بيشتر می توانند از کودکان و زنان با دستمزد  15برابر پايين تر کار بکشند و  15برابر بيکاری را رشد بدھند
يعنی شکاف طبقاتی  15برابر بيشتر خواھد شد .يعنی دولت سرمايه داری ايران  15برابر بيشتراز جيب طبقه کارگر
دزديده به جيب سرمايه دار می ريزد و  15برابر بيشتر به طبقه سرمايه دار خدمت می رساند....
در مقابل چنين يورشی که سرمايه داری عليه طبقه کارگر کرده است چگونه می توان مقابله کرد؟
ما بايد در مقابل چنين يورشی  15برابر بيشتردر تشکل ھای مخفی و علنی خود متشکل شويم و  15برابر بيشتر به راه
خود ايمان بياوريم و  15برابر بيشتر فعاليت کنيم بايد  15برابر بيشتر جسور  ،شجاع و فداکارتر شويم  15برابر بيشتر
متحد و يکپارچه و سراسری شويم و 15برابر بيشتر کشته خواھيم شد و...
با توجه به اينکه در ايران ھنوز تشکل ھای توده ای و سراسری با وجود جمھوری فاشيستی – اسالمی نتوانسته اند شکل
گرفته و گسترده شوند اکنون بايد در ھسته ھا و کميته ھای مخفی و انقالبی که می توانيم در محل کار و زندگی خود با
رفيق کنار دستی که به او اطمينان داريم متشکل شده و به آماده کردن توده ھای کارگر  ،زنان و جوانان انقالبی برای
خيزش ھای آتی و انقالب آينده اقدام کنيم .اين ھسته ھا ضمن اينکه سازماندھی توده ھا را در حزب طبقه کارگر به
عنوان ھدف بلند مدت خود قرار می دھند و امروز می توانند سازمان دھندگان اعتراضات روز مره خانواده ھا را برای
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مبارزه و مقابله با گرانی و افزايش ھزينه ھا و ھمچنين نپرداختن پول قبض ھای مصرفی قرار دھند .می توانند در
محالت مردم را برای نوشتن نامه و طومار  ،ايجاد تجمع و راه پيمايی و تظاھرات ھمچنين مراجعه دسته جمعی به
ادارات  ،گسترش اعتراضات و حتی به آتش کشيدن ادارات  ،بانک ھا  ،کالنتريھا و پايگاه ھای بسيج و سپاه را در
برنامه ھای خود پيش برد ه سازماندھی نمايند.اين ھسته ھا می توانند ضمن آموزش آگاھی ھای سياسی  ،تئوريک و
اقتصادی و اجتماعی اقدام به آموزش ھای استفاده ازابزار و وسايل مبارزات خيابانی از جمله کوکتل مولوتف  ،ناپالم ...
و سنگر بندی در کوچه و خيابان ھمچنين بدست آوردن سالح در موقع قيام مسلحانه اقدامات بسيار مھم و سرنوشت
سازی را سازماندھی کنند.

پسران و دختران انقالبی و کمونيست ھا
ما وظيفه داريم از شرايط عينی انقالبی موجود در حال گسترش ھمزمان در دو جھت استفاده کنيم اول در جھت سازمان
دھی توده ھا برای مبارزات ريشه ای و انقالبی بلند مدت و يار گيری از ميان جوانان انقالبی و سازماندھی آنھا در
ھسته ھا و کميته ھای انقالبی مخفی  .دوم استفاده از ھسته ھا و کميته ھای فوق جھت سازمان دادن اعتراضات روز
مره در محالت  ،کارخانجات ،مدارس ،دانشگاه ھا و نھاد ھاثی حکومتی  ،بانکھا  ،ادرات گاز ،برق و آب و مخابرات
استفاده کنيم .روند تاريخی سود طلبی و حرص و آز سرمايه دار در دوره کنونی بھترين موقعيت ھا را پيش پای ما می
گذارد حال بستگی به ميزان سازمانيافتگی ما دارد که چگونه از شرايط و امکانات بدست آمده استفاده انقالبی نماييم.

دختران و پسران انقالبی
گرانی ھزينه ھای مختلف زندگی امکانات رسيدن به آرزو ھا و آمال و خواسته ھای انسانی را يکی پس از ديگرنابود
می کند ونا اميدی و بی آيندگی را برای جوانان به ھمراه می آورد .امروز تا دير نشده با ايجاد و گسترش ھسته ھا و
کميته ھای انقالبی دست به مقابله ومبارزه بزنيم و با استفاده از نارضايتی ھا و روند رو به رشد فضای انقالبی بوجود
آمده و خشم انباشت شده توده ھا آنھا را به مبارزه با نظام فاشيستی – اسالمی سرمايه داری بکشانيم .

کمونيست ھا و کارگران انقالبی
گرانی مايحتاج زندگی تمامی امکانات و فرصت ھای رشد و بالندگی را از جوانان و کودکان خواھد گرفت ما وظيفه
داريم با انتقال تجربه مبارزاتی گذشته کارگران و انقالبيون تمامی جامعه را برای مقابله با يورش نظام فاشيستی –
اسالمی سرمايه داران آماده کنيم و با استفاده از پتانسيل اعتراضی جوانان به پايه ھای اقتصادی نظام ھمه جانبه حمله
کنيم  .چنين کاری بدون ايجاد و گسترش ھسته ھا و کميته ھای انقالبی و مخفی که تشکيل شدن حزب طبقه کارگر را
افق خود قرار داده باشند امکان پذير نخواھد شد .با وجود ھسته ھا و کميته ھا در درون سيل خروشان توده ھا که ھر
روزه پايه ھای اقتصادی و سياسی سرمايه داری را مورد حمله قرار داده و به آتش می کشند باعث سراسری شدن
مبارزات اقتصادی و سياسی و رشد طبقه کارگر برای اعمال ھژمونی و رھبری خود بر انقالب آتی توده ھا خواھند
شد.

پيش بسوی تشکيل ھسته ھای انقالبی
پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کارگر
سر نگون باد جمھوری فاشيستی – اسالمی
سرنگون باد نظام سرمايه داری
برقرار باد جمھوری شورايی سوسياليستی کارگری
جبھه واحد کارگری
کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان
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کارگران انقالبی ،جوانان و کمونيست ھا:
بدون وجود حزب خاص طبقه کارگر ھرگز نمی توانيم به
مطالبات خود برسيم .ما وظيفه داريم بدون فوت لحظه ھا
ضمن حمايت ھمه جانبه از مبارزات تمامی کارگران
برای بدست آوردن پيروزھای ماندگار و ساختن حزب
خود ھرچه زود تر ھسته ھا و کميته ھای مخفی خودرا در
محل کار و زندگی تشکيل بدھيم در رابطه با ساختن
ھسته ھا و کميته ھای کارخانه ھر رفيقی بدون اينکه در
انتظار رفيقی ديگر باشد بايد تا آن حدی که توانايی دارد
گام بردارد که حين حرکت بقيه رفقا به او خواھند پيوست
ھميشه يک نفر زود تر از بقيه شروع می کند امروز آن
يک نفر ،تو ھستی رفيق ،بدون شک و ترديد و بدون فوت
زمان شروع کن.
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سيد علی نوبت و رعاﯾت کن باﯾد رفت

اين شعر را به دختران و پسران
انقالبی تقديم می کنم که با فدا
کاری و از جان گذشتگی اقدام به
زير کشيدن خامنه ای از قدرت
کرده اند به اميد روزی که ديگر
خامنه ای و افرادی چون او وجود
نداشته باشند

جنايت ھا کردو با تو عھد و پيمان کرد و رفت
ديوبزرگ جام زھرنوش جان کرد و رفت
اکنون شيشه ای عمرت به سر آمده بايد رفت
به عھدو پيمان وفا کردی تا که او رفت
سيد علی نوبت و رعايت کن بايد رفت
وقت رفتنه چوپق را چاق کن بايد رفت
جنايت کردی  ،آدم کشتی  ،باالخره باختی
سی سال و اندی سوار خر مراد شدی و تاختی
آرام باش و خم شو جفتک پرانی نکن
نوبت سواری دادنت رسيده چموشی نکن
سيد علی نوبت و رعايت کن بايد رفت
وقت رفتنه بر عصا تکيه کن بايد رفت
با زندان و شکنجه آرزو ھا را پر پر کردی
نگذاشتی سياھی و شام مردم سحر شود
کودکان را آواره کوچه و خيابان کردی
جوانان را به زندان ،مادران را دربه درکردی
سيد علی نوبت و رعايت کن بايد رفت
وقت رفتنه پيپ را روشن کن بايد رفت
صدا ھا فراموش خانه و زندانھای خاموش داری
ضحاک زمانه ای ھزاران مار حول وحوش داری
قبل از اينکه عمامه بر گلويت پيچد فرار کن
اکنون کاوه ھای جوان در خيابان می خروشند
سيد علی نوبت و رعايت کن بايد رفت
وقت رفتنه عبايت را تن کن بايد رفت
وقت رفتن رسيد  ،اسب تو زين کن
سيد علی يک بار نوبت و رعايت کن
مشت توده ھا گره شده ،بر فرارعنايت کن
از جنايات سپاه و عنتری نژاد کمتر حمايت کن
سيد علی نوبت و رعايت کن بايد رفت
وقت رفتنه عمامه راپرت کن بايد رفت
مبارک کمی جفتک پرانی کرد ولی پريد
بن علی رام شد و رفت چريد
زود باش  ،عجله کن ،تورا صدا کرده اند
قذافی و صالح و مالکی کفش پا کرده اند
سيد علی نوبت و رعايت کن بايد رفت
وقت رفتنه مجتبی را صدا کن بايد رفت
شيخ ھا را باخود ببر ،واليت را رھا کن
راه جھنم سخت است تنھا نرو ،سيدھا را صدا کن
دستک و دمبکت را کول کرده شر تو کم کن
کاروان ديکتاتور ھا در راه است اسباب تو جمع کن
سيد علی نوبت و رعايت کن بايد رفت
وقت رفتنه ريشو ھا را جمع کن بايد رفت
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آنھا را ھمراه لباس شخصی ھا به دريا خواھيم ريخت
تو برو نگران سپاھی و بسيجی مزدور نباش
الوداع ،الوداع گويان دل واليتيان را چاک  ،چاک کن
آّب دماغ و اشک چشمت را با چفيه پاک کن
سيد علی نوبت و رعايت کن بايد رفت
وقت رفتنه يک بار ما را شاد کن بايد رفت
روز رفتن توھلھله ،پايکوبی ورقص ھا خواھيم کرد دنيا را از شر ارتجاع و تروريست رھا خواھيم کرد
روسری و چادرھا را برداشته پاره پاره خواھيم کرد شادی و خوشبختی،ھرآنچه داريم تقسيم خواھيم کرد
سيد علی نوبت و رعايت کن بايد رفت
وقت رفتنه تروريست ھارا جمع کن بايد رفت
جھل و خرافات را در بقچه ی سفر تو جا خواھيم کرد
النه ھای فساد و ارتجاع را ويران خواھيم کرد
شھر و روستا را بی تو ويارانت گلستان خواھيم کرد
زندان ھا را با ياد واليت مد فون خواھيم کرد
سيد علی نوبت و رعايت کن بايد رفت
وقت رفتنه دين و مذھبت را جمع کن بايد رفت
م .اخگر 8/12/1389
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رفقا :
برای ديدن کارھای جبھه واحد کارگری ازجمله کليپ ھا،خواندن نوشته ھا ونشريات ھمچنين برای شنيدن
سرود ھای انقالبی از طريق آدرسھای زير وارد صفحات اينترنتی جبھه واحد کارگری در بالگفا ،
يوتيوب و فيس بوک شويد و اين آدرسھا را برای دوستان و آشنايان خود نيز ارسال نماييد.
www.jebhe-k.blogfa.com
http://www.youtube.com/user/2008bahram
http://fa-ir.facebook.com/people/Bahram-Abasi/100001243179388
http://fa-ir.facebook.com/people/jbhh-kargry/100001476695922

رفقا :
برای تماس با جبھه واحد کارگری وکميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان و
ارسال پيشنھاد ،اظھار نظر و انتقاد ھمچنين ارسال گزارش ،فيلم  ،عکس وکليپ ومقاالت خود
از آدرسھای زير استفاده کنيد.ما ضمن اينکه صميمانه دستان گرم و مبارز شما را می فشاريم ،
ھمچنان بی صبرانه منتظر تماس ھای شما ھستيم.
jebhe.k@gmail.com
آدرس تماس با جبھه واحد کارگری
آدرس تماس با نشريه اتقالب سرخ

enghelabsorkh@gmail.com

آدرس تماس با نشريه ھمبستگی

habastegi@gmail.com

آدرس تماس با وبالگ جبھه واحد کارگری

t.karegar@gmail.com
با درود ھای رفيقانه
کميته آموزش جبھه واحد کارگری
15/11/1389

