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صدمین سال انقالب اکترب
مقدمه

موقعیت انقالبی
١٤ اکترب سال ١٩٢١

همه چیزبرای پیروزی سومین انقالب کارگری!!! 
صدمین سالگرد انقالب اکترب

نقش لنین و لنینیسم در انقالب اکترب
 حتی  منایندگان رسمایه داری هم  مجبور به اعرتاف هر چند... 

بیانیه ها ، اطالعیه ها و قطعنامه ها
عامل  انفجار در معدن زغال سنگ یورت جمهوری اسالمی   

عذرخواهی_اجباری
فرار حسن روحانی از محل معدن یورت

بیانیه کانون صنفی معلامن تهران پیرو توهین های بی اساس
واکنش معلم ایثارگر به سخنان نوبخت

گروگانگیر چه کسانی هستند؟
گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

 قطعنامه مشرتك  تشكل های مستقل كارگری به مناسبت   

اعرتاضات کارگران ، معلامن و عموم مردم
منونه هایی از جنایات جمهوری اسالمی و روحانیون قبل و بعد

نقطه مشرتک و همپیامنی لیربال ها،اسالمیست ها،

سازمانیابی و سازماندهی
مکتب جنگ کارگران 

لنین
لنین
لنین

محمد ارشفی
حزب کمونیست مرص

حزب بلشویک شامل کردستان / ترکیه

کمیته حامیت از شاهرخ
امیر چمنی

مشرتک
مشرتک

مشرتک

محمد غزنویان

فریده جعفری
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بحث و تبادل نظر تئوریک 
امپریالیسم ، رسمایه داری داخلی و دو جریان اپورتونیستی

امپریالیزم و رابطه آن با رسمایه داری 
نقد «برخورد عرفانی « با اندیشه ایده آلیستی؟ 

گزارش
زندگِی کارگراِن کولرب چیزی میانه ی «زیسنت و مرگ» است. 

گزارش سعید یوزی به تشکل های مستقل کارگری و فعالین 
کسب و کار کودکان کار اطراف ورامین

انفجار یورت حاصل اهامل ها و بی تدبیریها
بالی معدِن طال در روستای آق دره 

گزارشی از کانون اصالح تربیت زابل در مورد کودک پانزده
منونه حاشیه نشینی

سه برداشت از انفجار در معدن_زمستان_یورت آزادشهر 
دومینوی تعطیلی کارخانه ها به «مشهدنخ» رسید؛ بیکاری ۳۰۰

چرا زنان_دستفروش در مرتو ماسک می زنند؟
پس گرفنت پاداش از کارگران در ماهشهر!

خاطرات مستند
آزار اذیت کارگران ساختامنی برای انرصاف از بیمه

من و دنيای رنگينی كه از من دريغ شد!
نامه ای از دکرت ویکتور فرانکل 

وقتی جمعی از امنیتی ترین مرداِن جمهوری اسالمی 
«نگاهی به انتخابات و شگرد انفعال ساز اصالح طلبان» : 

قصه زندگی «بهاره» کارگر توت فرنگی چني
کولربها را نکشید؛ آن ها عزیزان ما هستند 
منطِق رسمایه داری، «منطِق سود» است. 

تأملی در باِب انفجاِر معدِن زغال سنِگ یورت و اینکه مقرص کیست؟
محمد جراحی، منونه  ی عینیت یافته  «رنِج طبقاتی»ست.

شعر
کامن او ،ابروی کامن اش بود. 
این فریادها  بی صدانیست!!! 

انشای یک کودک 

امید حق وردی
محمد ارشفی

گروهی

پ .ن 
سعید یوزی

کمیته پیگیری

امیر چمنی

خرسو غالمی

پروین پناهی

ح . امیری 
مژده نارصیان

محمد غزنویان
دارا مستوفی

کمیته هامهنگی

امیر چمنی

امیر چمنی

محمد ارشفی
م. اخگر
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ــف  ــارٔه وظای ــی درب ــتم گزارش ــل، توانس ــت ۴ آوری ــرنو در نشس ــیدم، و از ای ــراد نرس ــهر پرتوگ ــه ش ــل ب ــبانگاه ۳ آوری ــا ش ــن ت م
ــی. ــدون آمادگ ــی ب ــد ناکاف ــا قی ــودم و ب ــرف خ ــاً از ط ــه رصف ــم، البت ــه بده ــی ارائ ــای انقالب پرولتاری

تنهــا چیــزی کــه توانســتم بــه منظــور ســاده کــردن کار خــودم _و مخالفــان پرهیــزکار_ انجــام بدهــم، تــدارِک تزهــای کتبــی بــود. 
ــا را خوانــدم و مــنت را بــه رفیــق ترستلــی[۱] دادم. آنهــا را دو مرتبــه بــه صــورت بســیار آرام قرائــت کــردم: نخســت در  مــن آنه

جلســٔه بلشــویکها و ســپس در جلســٔه مشــرتک بلشــویکها و منشــویکها.
[اکنــون] ایــن تزهــای شــخصیم را فقــط بــا یادداشــتهای توضیحــِی مختــرص، کــه در گــزارش بــا تفصیــل بیشــرتی بســط داده شــد، 

بــه چــاپ میرســانم.

تزها
۱. در رویکــرد مــا بــه جنــگ _کــه در دولــت لــووف[۲] و ه مدســتان بــه ســبب ماهیــت رسمایــه دارانــه ایــن دولــت مســلامً یــک 

جنــگ امپریالیســتی غارتگرانــه باقــی مانــده اســت_ کوچکرتیــن گذشــتی نســبت بــه “دفــاع طلبــی انقالبــی” مجــاز منیباشــد.
پرولتاریــای دارای آگاهــی طبقاتــی تنهــا بــه رشطــی میتوانــد بــه یــک جنــگ انقالبــی، کــه بــه راســتی دفــاع طلبــی را توجیــه کنــد، 

رضایــت بدهــد کــه:
الف) قدرت به پرولتاریا و مستمندترین قرش دهقاناِن همسو با پرولتاریا انتقال یابد.

ب) کلیٔه الحاق طلبیها در عمل و نه در حرف کنار گذاشته بشود.
ج) قطع رابطٔه متام وکامل با کلیٔه منافع رسمایه داری در واقعیت عملی بشود.

بــا درنظرگرفــنت صداقــِت محــرز آن بخشــهای وســیع تودههــای باورمنــد بــه دفــاع طلبــی انقالبــی کــه جنــگ را رصفــاً بــه عنــوان 
یــک رضورت میپذیرنــد و نــه بــه عنــوان یــک وســیلٔه کشــور گشــایی، و بــا درنظرگرفــنت ایــن حقیقــت کــه آنهــا بواســطٔه بــورژوازی 
فریــب خــورده انــد؛ الزم اســت بــا نظــم و دقــت ویــژ ه، رسســختی و بردبــاری برایشــان خطاهایشــان توضیح داده شــود، الزم اســت 
ارتبــاط الینفــِک موجــود مابیــن رسمایــه و جنــگ امپریالیســتی را توضیــح داد و ثابــت منــود کــه خامتــه دادن بــه جنــگ توســط یــک 
صلــح واقعــاً دمکراتیــک و نــه صلحــی تحمیلــی بــه وســیله خشــونت، بــدون واژگــون کــردن نظــام رسمایــه داری غیرممکــن اســت.

گسرتده ترین کمپین به منظور تبلیغ این دیدگاه میبایست در میان ارتِش درون جنگ سازمانیابی بشود.
ایجاد اخوت

ــه علــت  ــه انقــالب _کــه در آن ب ــن اســت کــه کشــور از نخســتین مرحل ــه خصــوص وضعیــت حــارض در روســیه ای ۲. ویژگــی ب
نامکفــی بــودن آگاهــی طبقاتــی و ســازمانیابی پرولتاریــا، قــدرت در دســتان بــورژوازی قــرار داده شــده اســت_ بــه دومیــن مرحلــه 

[مقدمه]
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انقــالب انتقــال مییابــد، کــه میبایســت [در ایــن مرحلــه] قــدرت در دســتان پرولتاریــا و فقیرتریــن اقشــار دهقانــان قــرار بگیــرد.
ایــن انتقــال، از یکســو، توســط بیشــرتین حقــوق قانونــی بــه رســمیت شــناخته شــده (روســیه در حــال حــارض از متامــی کشــورهای 
ــامد  ــط اعت ــت، توس ــا؛ و در نهای ــوده ه ــه ت ــبت ب ــونت نس ــوِد خش ــط نب ــر، توس ــوی دیگ ــت)؛ از س ــر اس ــگ آزادت ــال جن در ح

غیرمنطقــی تــوده هــا بــه حکومــت رسمایــه داران مشــخص شــده اســت، کــه بدتریــن دشــمنان صلــح و سوسیالیســم هســتند.
ایــن وضعیــت منحرصبــه فــرِد [انقالبــی] از مــا توامننــدی انطبــاق دادن خودمــان بــا رشایــط ویــژٔه کار حزبــی در میــان تــوده هــای 

وســیع بــی نظیــر پرولتاریــا را مطالبــه میکنــد کــه در ُرشف آگاهــی یافــنت بــه زندگــی سیاســی هســتند.
۳. عــدم پشــتیبانی از دولــت موقــت؛ میبایســت کــذب بــودن بــی چــون و چــرای کلیــْه وعــده هــای ایــن دولــت، بــه خصــوص 
وعــده هــای مربــوط بــه چشــم پوشــی از الحــاق طلبیهــا، آشــکار بشــود. بــه جــای اشــاعٔه خیــال باطــِل ایــن “مطالبــه” کــه ایــن 

دولــت، دولــت رسمایــه داران، از [ماهیــت] امپریالیســتی اش دســت بکشــد، بایــد نــاروا بــودن آن افشــا گــردد.
۴. مــورد پذیــرش قــرار دادن ایــن حقیقــت کــه حــزب مــا در بیشــرت شــوراهای مناینــدگان کارگــران در اقلیــت قــرار دارد؛ تاکنــون 
اقلیتــی کوچــک در برابــر کلیــٔه عنــارص فرصــت طلــِب خــرده بــورژوازی _از سوسیالیســتهای خلقــی[۳] و اس آرهــا[۴] گرفتــه تــا 
کمیتــٔه ســازماندهی[۵] (چخیــدزه[۶]، ترستلــی و ســایرین)، اســتکلوف[]۷ و غیــره و غیــره_ کــه تســلیم نفــوذ و تفــوق بــورژوازی 

شــده انــد و ایــن نفــوذ را در میــان پرولتاریــا گســرتش میدهنــد.
بایــد بــه تــوده هــا نشــان داده شــود کــه شــوراهای مناینــدگان کارگــران تنهــا چارچــوب مناســب بــرای دولــت انقالبــی اســت، و 
ازایــن رو، تــا زمانیکــه ایــن دولــت بــه نفــوذ و تفــوق بــورژوازی تســلیم شــده اســت، وظیفــٔه مــا عبــارت اســت از ارائــٔه توضیــح 
ــا نیازمندیهــای  ــی الخصــوص توضیحــی متناســب ب ــوده هــا، عل ــا خطاهــای تاکتیکهــای ت ــی و مکــرر در رابطــه ب ــه، اصول صبوران

عملــی آنهــا.
ــغ  ــال تبلی ــن ح ــت و در عی ــتباهات اس ــِح اش ــردن و توضی ــه انتقادک ــنت ب ــا پرداخ ــم، کار م ــرار داری ــت ق ــه در اقلی ــا هنگامیک ت
رضورِت انتقــال کلیــٔه قــدرت دولتــی بــه شــوراهای مناینــدگان کارگــران را انجــام میدهیــم، تــا کــه افــراد بتواننــد توســط تجربــه بــه 

اشتباهاتشــان غلبــه کننــد.
۵. نــه یــک جمهــوری پارملانــی _بازگشــت از شــوراهای مناینــدگان کارگــران بــه ســوی جمهــوری پارملانــی گامــی بــه عقــب خواهــد 
ــا  ــاال ت ــارس کشــور، از ب ــان در رست ــران کشــاورزی و دهقان ــی]، کارگ ــران [صنعت ــدگان کارگ ــود_ بلکــه جمهــوری شــوراهای مناین ب

پاییــن.
برچیدِن پلیس، ارتش و دیوانساالری.[۸]

حقــوق متامــی مقامــات دولتــی _کلیــٔه کســانیکه انتخابــی هســتند و در هــر زمــان قابــل عــزل و جایگزینــی میباشــند_ نبایــد بیشــرت 
از دســتمزد متوســط یــک کارگــر ماهــر باشــد.

۶. [برنامٔه ارضی]
مرکز ثقل در برنامٔه ارضی باید به شوراهای منایندگان کارگران کشاورزی منتقل بشود.

مصادرٔه متامی مایملک مالکان [به سود توده ها].
ملــی شــدن متامــی زمینهــا در کشــور و رســیدگی بــه امــور ارضــی میبایســت توســط شــوراهای مناینــدگان کارگــران کشــاورزی و 
دهقانــان انجــام بگیــرد. ســازماندهی جداگانــٔه شــوراهای مناینــدگان دهقانــان تهیدســت. برقــراری یــک الگــوی کشــاورزی در هــر 
یــک از امــالک بــزرگ (امــالک بــه مســاحت ۱۰۰ تــا ۳۰۰ دســیاتین[۹]، برحســب رشایــط محلــی و دیگــر از ایــن قبیــل و مطابــق بــا 

تصمیــامت نهادهــای محلــی) تحــت کنــرتل و نظــارت شــوراهای مناینــدگان کارگــران کشــاورزی و بــه نفــع حســاب جامعــه.
۷. ادغــام فــوری متامــی بانکهــای کشــور در درون یــک بانــک ملــی یکپارچــه، و برقــرارِی کنــرتل و نظــارت بــر آن توســط شــوراهای 

مناینــدگان کارگــران.
۸. وظیفــٔه فــوری مــا «مطــرح کــردن» سوسیالیســم نیســت، بلکــه رصفــاً عبــارت اســت از قــراردادِن بیدرنــِگ تولیــد اجتامعــی و 

توزیــع محصــوالت تولیــْد تحــت کنــرتل و نظــارت شــوراهای مناینــدگان کارگــران.
۹. وظایف حزبی:
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الف) فراخواندن فورِی کنگرٔه حزب؛
ب) تغییر برنامٔه حزب، عمدتاً در رابطه با:

مسئله امپریالیسم و جنگ امپریالیستی.  •
رویکرد ما نسبت به دولت و مطالبه برای یک “دولت کمون” [مانند].[۱۰]  •

تصحیح برنامٔه حداقِل منسوخ شده.  •
تغییر نام حزب.[۱۱]  •

۱۰. یک انرتناسیونال جدید.
مــا بایــد ابتــکار عمــل در ایجــاد یــک انرتناســیونال انقالبــی _انرتناســیونالی در برابــر سوسیال–شوونیســتها و “مرکــز”[۱۲]_ را در 

دســت بگیریــم.
بــه منظــور اینکــه خواننــده ملتفــت بشــود کــه چــرا مــن مخصوصــاً بــه عنــوان یــک اســتثنای نــادر بــه موضــوع مخالفــان پرهیــزکار 

تأکیــد کــردم، او را بــه مقایســٔه تزهــای بــاال بــا اعــرتاض زیــر توســط آقــای گلدنــربگ دعــوت میکنــم:
ــان [رشایــط] دمکراســی انقالبــی بیــرق جنــگ داخلــی را برافراشــته اســت.» (نقــل شــده در  او اظهــار داشــت کــه لنیــن «در می

ــاب پلخانــف) ــٔه یدینســتِو [١٣] جن شــامرٔه ۵ روزنام
آیا این یک شاهکار منیباشد؟

مینویســم، اعــالم مینامیــم و بــه طورکامــل توضیــح میدهــم کــه: “بــا درنظرگرفــنت صداقــِت محــرز آن بخشــهای وســیع تــوده هــای 
باورمنــد بــه دفــاع طلبــی انقالبــی... بــا درنظرگرفــنت ایــن حقیقــت کــه آنهــا بــه واســطٔه بــورژوازی فریــب خــورده انــد، الزم اســت 

بــا دقــت و نظــم ویــژه، رسســختی و بردبــاری بــرای ایــن تــوده هــا خطایشــان را توضیــح داد…”
بــا ایــن وجــود، آقایــاِن بورژوایــی کــه خویشــنت را سوســیال دمکــرات نــام نهــاده انــد _کــه نــه بــه هیــچ یــک از بخشــهای وســیع 
[تــوده هــا] تعلــق دارنــد و نــه بــه تــوده هــای باورمنــد بــه دفــاع طلبــی انقالبــی_ بــا متانــت دیدگاههــای مــرا بدیــن نحــو معرفــی 
میکننــد:  “در میــان [رشایــط] دمکراســی انقالبــی [!!] بیــرق [!] جنــگ داخلــی را (کــه از آن کالمــی نــه در تزهــا وجــود دارد و نــه 

در ســخرنانیام) برافراشــته اســت(!)”
این به چه معناست؟ تفاوت این با تبلیغات بلوا برانگیز روسکایاولیا در چه چیزی است؟

ــرای  ــدگان کارگــران تنهــا چارچــوب مناســب ب ــح میدهــم کــه: “شــوراهای مناین ــه طورکامــل توضی ــم و ب مینویســم، اعــالم مینامی
دولــت انقالبــی اســت، و ازایــن رو وظیفــٔه مــا عبــارت اســت از ارائــٔه توضیــح صبورانــه، اصولــی و مکــرر در رابطــه بــا خطاهــای 

تاکتیکهــای تــوده هــا، علــی الخصــوص توضیحــی متناســب بــا نیازمندیهــای عملــی آنهــا.”
بــا ایــن وجــود، مخالفــان [پرهیــزکاِر] داغ ننــگ خــورده، دیــدگاه مــرا بــه عنــوان فراخوانــدن بــه “جنــگ داخلــی در میــان [رشایــط] 

دمکراســی انقالبــی” معرفــی مینامینــد!
مــن دولــت موقــت را بــه جهــت آنکــه بــرای فراخوانــدِن مجلــس مؤسســان تاریخــی در آینــدٔه نزدیــک یــا هــر تاریــخ دیگــری مقــرر 
نکــرده اســت، و بــرای آنکــه خــود را بــه دادن وعــده و وعیــد محــدود کــرده اســت، مــورد حملــه قــرار دادم. مــن اســتدالل کــردم 
کــه بــدون شــوراهای مناینــدگان کارگــران و رسبــازان، فراخوانــدِن مجلــس مؤسســان تضمیــن شــده نیســت و موفقیــِت آن امکانپذیــر 

. شد منیبا
و این دیدگاه به من نسبت داده شده است که مخالِف فراخواندِن رسیع السیِر مجلس مؤسسان هستم!

ــادر مــورد  ــک اســتثنای ن ــوان ی ــه عن ــان را ب ــزکارِی مخالف ــه پرهی ــود ک ــه ب ــه مــن نیاموخت ــارزه سیاســی ب ــن دهــه مب ــر چندی اگ
ــدم. ــی” میخوان ــاوه گوی ــارات] را “ی ــن [اظه ــرار دهــم، ای مالحظــه ق

جنــاب پلخانــف در روزنامــه اش ســخرنانی مــرا “یــاوه گویــی“ خوانــده اســت. بســیار عالــی آقــای پلخانــف! لیکــن بنگریــد کــه در 
مباحثــٔه خودتــان چــه انــدازه ناشــی، زمخــت و پخمــه و کنــد ذهــن هســتید. اگــر مــن در ســخرنانیام دو ســاعت «یــاوه گویــی» ایراد 
کــرده ام، چگونــه اســت کــه صدهــا شــنونده ایــن «یــاوه گویــی» را تــاب آوردنــد؟ عــالوه برایــن، چــرا یــک ســتون کامــل از روزنامــٔه 

شــام بــه گــزارِش «یــاوه گویــی» اختصــاص داده شــده اســت؟ ایــن متناقــض اســت، بســیار متناقــض اســت!
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البتــه، فغــان کــردن، هتاکــی کــردن و نعــره زدن بســیار آســانرت از تــالش بــرای رشح دادن، توضیــح دادن و بــه یــاد آوردِن آن چیــزی 
اســت کــه مارکــس و انگلــس در ســال ۱۸۷۱-۱۸۷۲ و ۱۸۷۵ در رابطــه بــا کمــون پاریــس و دولــِت مــورد نیــاز پرولتاریــا، گفتــه انــد.

جناب پلخانف، مارکسیست سابق، ظاهراً برای به یادآوردن مارکسیسم عالقه ای ندارد.
ــو  ــود، بازگ ــده ب ــن” خوان ــٔه متعف ــان را “الش ــه در ۴ آگوســت ۱۹۱۴، سوســیال دمکراســی آمل ــورگ را ک ــن ســخنان روزا لوکزامب م
کــردم. و پلخانــف هــا، گلدنــربگ هــا و هــم قطــاران آزرده شــدند. از چــه بابــت؟ از بابــِت شووینیســت هــای آملانــی، چــرا کــه آنهــا 

شووینیســت نامیــده شــده انــد!
ایــن سوسیال-شووینیســت هــای فلــک زدٔه روســی، سوسیالیســت در ســخن و شوینیســت در عمــل، خودشــان را در هچــل گرفتــار 

کــرده انــد.
(١٨٨٢-١٩٥٩) Tsereteli, Irakly [۱]

 از رهربان منشویسم که اهل گرجستان بود.
(١٨٦١ - ١٩٢٥) Lvov, Prince Georgi Yevgenyevich [۲]

از ارشافزادگاِن بزرگ روسیه که پیش از انقالب اکترب نخستوزیر کشور بود.
(Labour Popular Socialist Party (Popular Socialists [۳]

از احزاب سیاسی کشوِر روسیه.
Socialist Revolutionary Party [۴]

از احزاب سیاسی کشور روسیه، تشکیل شده در سال ۱۹۰۲.
Organising Committee [۵]

تشکیل شده در سال ۱۹۱۲ توسط منشویکها و چند گرایش سیاسی دیگر.
(١٨٦٤-١٩٢٦) Chkheidze, Nikolai Semyonovich [۶]

منشویِک گرجی تبار.
(١٨٧٣-١٩٤١) Yuri Mikhailovich Steklov [۷]

[۸]  به معنای تسلیح همگانی مردم درعوِض ارتش دامئی. لنین
[۹] واحد اندازه گیری زمین در روسیه، برابر با ۷/۲ جریب فرنگی و هر جریب فرنگی برابر با ۴۰۴۷ مرت مربع.

[۱۰]به معنای دولتی که کمون پاریس منونٔه اولیه آن بود. لنین
[۱۱] بــه جــای “سوســیال دمکراســی”، کــه رهــربان رســمی آن در رسارس دنیــا بــه سوسیالیســم خیانــت ورزیده و به ســوی بــورژوازی 

گریختــه انــد (“دفــاع طلبهــا” و “کائوتسکیســتهای” متزلــزل)، میبایســت نــام حزب خویــش را حزب کمونیســت بگذاریــم. لنین
[۱۲]“مرکــز در جنبــش سوســیال دمکراســی بین املللی، گرایشــی اســت کــه مابین شوونیســتها (=“دفاع طلبــی”) و انرتناسیونالیســتها 
نوســان میکنــد، یعنــی کائوتســکی و هــم پالکیهــا در کشــور آملــان، لونگــه و همپالکیهــا در کشــور فرانســه، چیخــدزه و رشکا در 

کشــور روســیه، توراتــی و هــم قطــاران در کشــور ایتالیــا، مکدونالــد و همپالکیهــا در بریتانیــا و غیــره. لنیــن
Yedinstvo  )۱۳(

ــت  ــخ ثب ــن در تاری ــدارد ای ــود ن ــی وج ــادی و اجتامع ــت اقتص ــری و عدال ــان آزادی و براب ــای از جه ــچ ج در هی
ــاز هــای  ــار ثابــت کــرده اســت تنهــا چــاره انســانها بــرای کســب نی شــده و تجربیــات مختلــف بــرشی صــد هــا ب
انســانی خــود قیــام و انقــالب اســت و اکنــون تنهــا نیــروی انقالبــی در مقابــل رسمایــه داری حاکــم طبقــه کارگــر 
و همپیامنانــش هســتند کــه تنهــا تحــت رهــربی طبقــه کارگــر بــا هدایــت حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر در جهــت 

انقــالب سوسیالیســتی ممکــن خواهــد شــد.

پیش بسوی انقالب اکترب جدید
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لنین

یــک مارکسیســت منیتوانــد در ایــن موضــوع شــکی داشــته باشــد کــه انقــالب بــدون موقعیــت انقالبــی غیرممکــن اســت . در ضمــن 
هــر موقعیــت انقالبــی بــه انقــالب ختــم منیشــود. عمومــاً عالیــم یــک موقعیــت انقالبــی چیســت ؟ مطمئنــاً اشــتباه نخواهیــم کــرد 

اگــر بــه ســه عالمــت عمــده زیــر اشــاره کنیــم :

۱) طبقــات حاکــم امــکان نداشــته باشــند حاکمیــت خــود را بــه شــکل تغییــر نیافتــه حفــظ کننــد؛ بحــران در میــان باالیــی هــا 
یعنــی بحــران سیاســت طبقــه ئ حاکــم موجــب پیدایــش شــکافی میشــود کــه ناخرســندی و برآشــفتگئ طبقــات ســتمدیده در آن 
راه مییابــد. بــرای رشوع انقــالب معمــوال کافــی نیســت کــه پایینــی هــا نخواهنــد بــر روال ســابق زندگــی کننــد، بلکــه عــالوه بــر آن 

الزم اســت کــه باالیــی هــا هــم نتواننــد بــرروال ســابق زندگــی کننــد .
۲) تشدید بیش از حد عادی فقر و بدبختی طبقات ستم زده .

ــد غارتشــان  ــه آرامــی میگذارن ــوده هــا کــه در دوران « آرام » ب ــه فعالیــت ت ــل پیــش گفت ــل مالحظــه ناشــی از عل ــع قاب ۳) ترفی
کننــد . ولــی در ادوار طوفانــی چــه تحــت تأثیــر مجمــوع بحــران و چــه بــه وســیله خــود «باالیــی هــا» بــه میــدان عمــل تاریخــی 
مســتقل کشــانده میشــود . بــدون ایــن تغییــرات عینــی، کــه نــه تنهــا از اختیــار گروههــا و احــزاب جداگانــه بلکــه از اختیــار طبقــات 

جداگانــه هــم مســتقل میباشــند، بــه عنــوان یــک قانــون عمومــی ، انقــالب غیرممکــن اســت.

ــن در  ــت همچنی ــا آن موقعی ــی در ســال ۱۹۰۵ در روســیه و در متــام دوران انقــالب در غــرب وجــود داشــت . ام ــن موقعیت چنی
ســالهای شــصت در قــرن اخیــر در آملــان و در ســالهای ۶۱-۱۸۵۹ و ۸۰-۱۸۷۹ در روســیه وجــود داشــت اگــر چــه در ایــن حــاالت، 

انقالبــی بــه وقــوع نپیوســت . چــرا ؟
بخاطــر اینکــه هــر موقعیــت انقالبــی باعــث انقــالب منیگــردد . در چنیــن رشایطــی فقــط وقتــی انقــالب بــه وقــوع میپیونــدد کــه 
ــاال ذکــر شــد، تغییــری ذهنــی هــم اضافــه گــردد . یعنــی قــدرت طبقــۀ انقالبــی بــرای بــه انجــام  عــالوه بــر تغییراتــی کــه در ب
ــی در دوره بحــران هــم  ــه حت ــم را – ک ــت قدی ــد دول ــا بتوان ــوی باشــد ت ــی ق ــدر کاف ــه ق ــی ب ــوده ائ انقالب ــات ت رســاندن عملی
اگــر رسنگــون نشــود بــه خــودی خــود ســقوط منیکنــد – خــرد ( و یــا جابجــا ) کنــد . اینهــا نظــرات مارکسیســتی دربــاره انقــالب 
میباشــند، نظراتــی کــه بارهــا تکامــل یافتــه انــد، بــه وســیله متــام مارکسیســتها بــدون بحــث قبــول شــده انــد و بــرای مــا روس هــا 

در تجربــه ۱۹۰۵ بــه طریــق تــکان دهنــده ای اثبــات شــده انــد.

موقعیت انقالبی
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روزنامه «پراودا»، شامره ٢٣٤، مورخ ١٨ اکترب سال ١٩٢١
***************************************

هــر قــدر ايــن روز بــزرگ از مــا دورتــر ميشــود، اهميــت انقــالب پرولــرتی روســيه روشــنرت ميگــردد و مــا دربــاره تجربــه عملــی 
مجمــوع کار خــود عميقــرت ميانديشــيم.

اين اهميت و اين تجربه را ميتوان با اختصار زياد و البته بسی غري کامل و غري دقيق، به نحو زير بيان داشت:
وظيفــه مســتقيم و نزديــک انقــالب روســيه وظيفــه بــورژوا- دمکراتيــک بــود، يعنــی برانداخــنت بقايــای نظامــات قــرون وســطايی 
و زدودن ايــن بقايــا تــا آخــر و تصفيــه روســيه از وجــود ايــن بربريــت، از ايــن ننــگ و از ايــن بزرگرتيــن ترمــز هرگونــه فرهنــگ و 

هــر گونــه پيرشفتــی در کشــور مــا.
و مــا بحــق ميباليــم کــه ايــن تصفيــه را بســی بــا عــزم تــر و رسيــع تــر و جســورانه تــر و کاميابانــه تــر و پردامنــه تــر و از نقطــه 
نظــر نفــوذ در تودههــای خلــق در قرشهــای ضخيــم آن عميــق تــر از انقــالب کبــري فرانســه، کــه متجــاوز از ١٢٥ ســال پيــش واقــع 

شــد، انجــام داده ايــم.
ــی  ــن بخــش اجتامع ــدگان روســی اي ــه مناين ــی منشــويکها و اســآرها، ک ــورژوا (يعن ــای خــرده ب ــم آنارشيســتها و هــم دمکراته ه
بيناملللــی هســتند) مبيــزان فوقالعــاده زيــادی مطالــب در هــم بــر هــم دربــاره رابطــه بــني انقــالب بورژوا-دمکراتيــک و انقــالب 
ــاره و  ــن ب ــا از مارکسيســم در اي ــار ســال صحــت اســتنباط م ــن چه ــد. طیاي ــد و ميگوين ــرتی) ميگفتن ــی پرول سوسياليســتی (يعن
صحــت حســاب مــا در مــورد تجربــه انقالبهــای گذشــته کامــال تأييــد گرديــد. مــا انقــالب بورژوا-دمکراتيــک را بهــرت از هــر کــس 
ديگــر بفرجــام خــود رســانديم. مــا بــا آگاهــی کامــل، اســتوار و بالانحــراف بســوی انقــالب سوسياليســتی پيــش مريويــم و ميدانيــم 
کــه ايــن انقــالب را ديــوار چــني از انقــالب بورژوا-دمکراتيــک جــدا منيکنــد، ميدانيــم فقــط مبــارزه معــني خواهــد کــرد کــه تــا چــه 
حــد موفــق خواهيــم شــد (آخراالمــر) بــه پيــش برويــم و کــدام بخــش ايــن وظيفــه فوقالعــاده عالــی را اجــرا خواهيــم کــرد و کــدام 

ن. لنني
١٤ اکترب سال ١٩٢١
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بخــش از پريوزیهاميــان را بــرای خــود تحکيــم خواهيــم منــود. آينــده ايــن موضــوع را نشــان خواهــد داد. ولــی همــني حــاال ميبينيــم 
ــزان عظيمــی کار انجــام  ــران، رنــج ديــده و عقــب مانــده - مبي ــرای کشــوری وي ــه در امــر اصالحــات سوسياليســتی جامعــه - ب ک

گرفتــه اســت.
ــرای مارکسيســتها  ــد ب ــن کالم باي ــای اي ــانيم. معن ــان رس ــان را بپاي ــالب خودم ــک انق ــون بورژوا-دمکراتي ــی اول موضــوع مضم ول

ــم. ــای روشــنی بياوري ــب، مثاله ــح مطل روشــن باشــد. جهــت توضي
مضمــون بــورژوا- دمکراتيــک انقــالب، يعنــی تصفيــه مناســبات اجتامعــی (نظامــات و مؤسســات) کشــور از آثــار قــرون وســطائی، 

از رسواژ و فئوداليــزم.
آيــا مقــارن ســال ١٩١٧ عمدهرتيــن مظاهــر و بقايــا و بازماندههــای رسواژ در روســيه چــه بــود؟ ســلطنت، نظــام زمرهــای، ملکــداری 
و شــيوه اســتفاده از زمــني. وضــع زنــان، مذهــب و ســتمگری نســبت بــه مليتهــا. هــر يــک از ايــن تکالیــف  را کــه بگرييــد ميبينيــد 
کــه مــا کامــال آنــرا تصفیــه و پاکیــزه کردهايــم. در صورتــی کــه بجاســت گفتــه شــود کــه همــه کشــورهای غربــی هنگامــی کــه 
خودشــان انقــالب بورژوا-دمکراتيــک را در ١٢٥ و ٢٥٠ ســال پيــش و از آن هــم جلوتــر (انگســتان در ١٦٤٩) انجــام ميدادنــد تصفیــه 
ــرب (٧ نوامــرب) ١٩١٧ و انحــالل مجلــس  ــني ٢٥ اکت ــه ب ــا ده هفت ــد. کاری کــه مــا طــی تقريب ــن تکالیــف را نامتــام باقــی گذاردن اي
ــورژوا  ــای ب ــا و ليرباله ــه دمکراته ــود ک ــزی ب ــار بيشــرت از آنچي ــم هــزار ب ــن رشــته انجــام دادي ــه ١٩١٨) در اي مؤسســان (٥ ژانوي

(کادتهــا) و دمکراتهــای خــرده بــورژوا (منشــويکها و اســآرها) در عــرض هشــت مــاه حکومــت خــود انجــام دادنــد.
ايــن ترســوها، پرگوهــا، خودپســندان و هاملتهــا، شمشــري چوبــی خــود را حرکــت ميدادنــد و حــال آنکــه حتــی ســلطنت را هــم 
نابــود نســاختند! مــا زبالــه ســلطنت را چنــان بــدور ريختيــم کــه کســی هرگــز چنــان نکــرد. مــا ســنگی بــر ســنگ و خشــتی بــر 
خشــت کاخ ديريــن ســال نظــام زمرهــای باقــی نگذاشــتيم (کشــورهای غربــی از قبيــل انگســتان و فرانســه و آملــان هنــوز از بقايــای 
نظــام زمرهــای خــالص نشــدهاند!). مــا عميقرتيــن ريشــههای نظــام زمرهــای يعنــی بقايــای فئوداليــزم و رسواژ را در زراعــت بکلــی 
ــن  ــه اي ــه ب ــا و منشــويکها و اســآرها هســتند ک ــا و کادته ــی از ادب ــه کــرد» (در خــارج عدهــای کاف ــوان مباحث ــم. «ميت برانداختي
مباحثــات مشــغول باشــند) کــه «رسانجــام» از اصالحــات ارضــی انقــالب کبــري اکتــرب چــه چيــزی حاصــل ميشــود. مــا خواهــان آن 
نيســتيم کــه اکنــون وقــت را بــر رس ايــن مباحثــات تلــف کنيــم زيــرا مــا ايــن مباحثــه و متامــی مباحثــات مربــوط بــه آن را بوســيله 
مبــارزه حــل ميکنيــم. ولــی منيتــوان منکــر ايــن واقعيــت شــد کــه دمکراتهــای خــرده بــورژوا هشــت مــاه بــا مالکــني، کــه ســنن رسواژ 
را حفــظ مينمودنــد، «ســازش کردنــد» ولــی مــا در عــرض چنــد هفتــه، هــم ايــن مالکــني و هــم متــام ســنن آنهــا را از روی رسزمــني 

روس بکلــی برانداختيــم.
مذهــب يــا بیحقوقــی زنــان يــا ســتمگری نســبت بــه مليتهــای غــري روس و نابرابــری حقوقــی آنهــا را بگرييــد. همــه اينهــا مســائل 
ــاره ايــن مطالــب پرگويــی  ــورژوا هشــت مــاه درب ــگان دمکراســی خــرده ب ــه انقــالب بورژوا-دمکراتيــک اســت. فروماي مربــوط ب
ميکردنــد؛ حتــی يــک کشــور غربــی جهــان نيســت کــه ايــن مســائل در آن در جهــت بورژوا-دمکراتيــک تــا آخــر حــل شــده باشــد. 
ــد شــايد  ــا مذهــب چنانکــه باي ــا آخــر حــل شــده اســت. مــا ب ــرب ت ــن مســائل بوســيله قانونگــذاری انقــالب اکت در کشــور مــا اي
مبــارزه کردهايــم و ميکنيــم. مــا بــه همــه مليتهــای غــري روس جمهــوری خــاص خودشــان بــا مناطــق خودمختــار خــاص خودشــان 
را دادهايــم. در کشــور مــا يــک چنــني دنائــت و پليــدی و رذالتــی نظــري بيحقوقــی و يــا ناقصالحقوقــی زنــان، ايــن بازمانــده نفــرت 
انگيــز رسواژ و قــرون وســطی، کــه بــورژوازی مغــرض و خــرده بــورژوازی کـُــند ذهــن و مرعــوب در همــه کشــورهای جهــان بــدون 

کوچکرتيــن اســتثناء بــدان رنــگ نــو ميزنــد، وجــود نــدارد.
همــه اينهــا - مضمــون انقــالب بورژوا-دمکراتيــک اســت. صــد و پنجــاه تــا دويســت و پنجــاه ســال پيــش از ايــن پيشــوايان پيشــگام 
ايــن انقــالب (اگــر بخواهيــم از يــک يــک صــور ملــی ايــن طــراز کلــی ســخن گوييــم بايــد بگوييــم ايــن انقالبهــا) بــه مــردم وعــده 
دادنــد برشيــت را از قيــد امتيــازات قــرون وســطائی، نابرابــری زنــان، امتيــازات دولتــی فــالن يــا بهــامن ديــن (يــا «انديشــه دينــی» 
و «دينــداری» بطــور اعــم) و از قيــد نابرابــری مليتهــا برهاننــد. وعــده دادنــد و اجــرا نکردنــد. منيتوانســتند اجــرا کننــد زيــرا «احــرتام 
بــه مالکيــت خصوصــی مقــدس» مانــع بــود. در انقــالب پرولــرتی مــا ايــن «احــرتام» ملعــون بــه ايــن آثــار ســه بــار ملعــون قــرون 

وســطائی و بــه ايــن «مالکيــت خصوصــی مقــدس» وجــود نداشــت.
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ولــی بــرای آنکــه فتوحــات انقــالب بــورژوا- دمکراتيــک را بــرای خلقهــای روســيه تحکيــم کنيــم، ميبايســت جلوتــر برويــم و جلوتــر 
ــی» کار  ــول فرع ــه «محص ــل و مبثاب ــان عم ــای راه، در جري ــک را در اثن ــالب بورژوا-دمکراتي ــه انق ــوط ب ــائل مرب ــا مس ــم. م رفتي
سوسياليســتی عمــده و واقعــی و انقالبی-پرولتــاری خودمــان حــل ميکرديــم. مــا هميشــه ميگفتيــم رفــرم، محصــول فرعــی مبــارزه 
انقالبــی طبقاتــی اســت. مــا ميگفتيــم و در عمــل ثابــت کرديــم کــه اصالحــات بورژوا-دمکراتيــک محصــول فرعــی انقــالب پرولــرتی 
يعنــی سوسياليســتی اســت. بجاســت گفتــه شــود کــه همــه کائوتســکیها، هيلفردينگهــا، مارتفهــا، چرنفهــا، هيلکويتهــا، لونکههــا، 
ماکدونالدهــا، توراتیهــا و ديگــر قهرمانــان مارکســيزم «دو و نيــم» نتوانســتند ايــن رابطــه را درک کننــد. نخســتني انقــالب ضمــن 
ــد. انقــالب دوم کار  ــان عمــل حــل ميکن ــد. انقــالب دوم مســائل انقــالب اول را در جري ــه انقــالب دوم تحــول ميياب رشــد خــود ب
انقــالب اول را تحکيــم ميناميــد. مبــارزه و تنهــا مبــارزه اســت کــه معــني ميکنــد تــا چــه حــدودی انقــالب اول موفــق خواهــد شــد 

بــه انقــالب دوم تحــول يابــد.
نظــام شــوروی هامنــا يکــی از تأييــدات يــا مظاهــر آشــکار ايــن تحــول يــک انقــالب بــه انقــالب ديگــری اســت. نظــام شــوروی حــد 
اکــرث دمکراتيــزم بــرای کارگــران و دهقانــان اســت و در عــني حــال دال بــر گسســت بــا دمکراتيــزم بورژوائــی و پيدايــش طــراز نويــن 

جهانــی- تاريخــی دمکراســی يعنــی دمکراســی پرولــرتی يــا ديکتاتــوری پرولتارياســت.
بگــذار ســگان و خــوکان بــورژوازی محتــرض و دمکراســی خــرده بورژوائــی کــه از دنبــال ايــن بــورژوازی مــريود بخاطــر ناکاميهــا 
و اشــتباهات مرتکبــه در امــر ســاختامن نظــام شــوروی مــا بارانــی از لعنــت و دشــنام و اســتهزا بــر رس مــا ببارنــد. مــا دقيقهــای 
فرامــوش منيکنيــم کــه ناکاميهــا و اشــتباهات مــا واقعــا زيــاد بــود و زيــاد اســت. و اصــوال مگــر ميشــود در امــر ايجــاد طــراز تــا 
کنــون ناديــده ســازمان دولتــی، بــدون ناکامــی و اشــتباه عمــل کــرد! مــا پيوســته در راه اصــالح ناکاميهــا و اشــتباهات خودمــان و 
بهبــود انطبــاق عملــی اصــول شــوروی، انطباقــی کــه بســيار و بســيار از حــد کــامل دور اســت مبــارزه خواهيــم کــرد. ولــی مــا حــق 
داريــم بخــود بباليــم و ميباليــم کــه ســعادت رشوع ســاختامن دولــت شــوروی و بدينوســيله رشوع دوران نويــن در تاريــخ جهــان، 
دوران ســلطه طبقــه نويــن، کــه در کليــه کشــورهای رسمايهــداری ســتمکش اســت و همــه جــا بســوی زندگــی نويــن، بســوی پــريوزی 
ــا، بســوی خالصــی انســانيت از يــوغ رسمايــه و جنگهــای امپرياليســتی گام برميــدارد،  بــر بــورژوازی، بســوی ديکتاتــوری پرولتاري

نصيــب مــا شــده اســت.
مســأله جنگهــای امپرياليســتی و آن سياســت بيناملللــی رسمايــه مالــی کــه اکنــون در همــه جهــان اســتيال دارد و ناگزيــر موجــد 
ــده و  ــب مان ــوان و عق ــای نات ــاق خلقه ــاراج و اختن ــارت و ت ــی و غ ــتم مل ــد و تشــديد بيســابقه س ــای امپرياليســتی جدي جنگه
کوچــک توســط مشــتی از دول «غربــی» اســت، - ايــن مســأله از ســال ١٩١٤ مســأله اساســی سياســت کليــه کشــورهای کــره زمــني 
ــا در جنــگ  ــه آي ــن ک ــاره اي ــن مســألهای اســت در ب ــون نفــر اســت. اي ــا ميلي ــات و مــامت دهه ــن - مســأله حي شــده اســت. اي
امپرياليســتی بعــدی، کــه بــورژوازی در برابــر انظــار مــا آن را تــدارک ميبينــد و در برابــر انظــار مــا از رسمايهــداری پديــد ميآيــد، 
بيســت ميليــون نفــر هــالک شــدند، آن هــم باضافــه جنگهــای «کوچــک» ُمنَضــم بــه آن کــه هنــوز هــم خامتــه نيافتــه اســت) و 
آيــا در ايــن جنــگ ناگزيــر آينــده (اگــر رسمايهــداری حفــظ شــود) شــصت ميليــون نفــر معلــول خواهنــد شــد (بجــای ســی ميليــون 
نفــری کــه در ســالهای ١٩١٤ تــا ١٩١٨ معلــول شــدهاند) يــا نــه. انقــالب اکتــرب مــا در ايــن مســأله هــم دوران تاريخــی- جهانــی 
ــه  ــاح کــرده اســت. خدمــه بــورژوازی و پامنــربی خوانهــای وی يعنــی اســآرها و منشــويکها و متامــی دمکراســی ب تازهــای را افتت
ــی  ــد. ول ــی» را مســخره ميکردن ــه جنــگ داخل ــل جنــگ امپرياليســتی ب ــی شــعار «تبدي اصطــالح «سوسياليســتی» خــرده بورژواي
ايــن شــعار يگانــه حقيقــت منحــرص از کار در آمــد - حقيقتــی نامطلــوب، خشــن، بیپــرده و بیامــان، همــه اينهــا درســت - ولــی 
حقيقتــی در بــني يــک دنيــا فريبهــای فوقالعــاده ظريــف شووينيســتی و پاسيفيســتی. بنيــاد ايــن فريبهــا فــرو ميپاشــد. صلــح برِســت 
افشــاء شــده اســت. هــر روزی کــه ميگــذرد معنــا و عواقــب صلــح ورســای را کــه از صلــح برِســت هــم بدتــر اســت، بــا بريحمــی 
بيشــرتی افشــاء ميناميــد. بــرای ميليونهــا و ميليونهــا مردمــی کــه دربــاره علــل جنــگ ديــروز و جنــگ فــردا کــه در حــال تکويــن 
اســت ميانديشــند، ايــن حقيقــت َمهيــب روز بــروز روشــنرت و واضحــرت و مؤکدتــر ميشــود کــه: از جنــگ امپرياليســتی و از «مــري»  
امپرياليســتی کــه بناگزيــر موجــب پيدايــش آن ميشــود (اگــر امــالء قديــم حفــظ شــده بــود مــن اينجــا دو کلمــه «میــر» را بــه هــر 

دو معنــای آن مينوشــتم) يعنــی از ايــن دوزخ منيتــوان جــز از راه مبــارزه بلشــويکی و انقــالب بلشــويکی رهايــی جســت.
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بگــذار بــورژوازی و پاسيفيســتها، ژنرالهــا و خــرده بــورژوازی، رسمايــه داران و فيلســرتها، کليــه مســيحيان مؤمــن و همــه شــواليههای 
انرتناســيونال دوم و دو نيــم بــا هــاری متــام بــه ايــن انقــالب دشــنام بدهنــد. آنهــا بــا هيــچ ســيالب غيــظ و بهتــان و اکاذيــب ايــن 
واقعيــت جهانــی- تاريخــی را منيتواننــد مــه آلــود کننــد کــه، پــس از صدهــا و هزارهــا ســال بــرای نخســتني بــار بــردگان بــه جنــگ 
بــني بردهــداران بــا اعــالم آشــکار ايــن شــعار پاســخ دادنــد: ايــن جنــگ بــني بردهــداران را کــه هدفــش تقســيم غنائــم اســت بــه 

جنــگ بــردگان همــه ملــل عليــه بــرده داران همــه ملــل تبديــل کنيــم.
پــس از صدهــا و هــزاران ســال بــرای نخســتني بــار ايــن شــعار از يــک انتظــار مبهــم و زبــون بــه يــک برنامــه سياســی روشــن و 
«دقيــق» بــه مبــارزه مؤثــر ميليونهــا ســتمکش تحــت رهــربی پرولتاريــا، بــه نخســتني پــريوزی پرولتاريــا، بــه نخســتني پــريوی در امــر 
محــو جنگهــا، در امــر اتحــاد کارگــران کليــه کشــورها عليــه اتحــاد بــورژوازی کشــورهای مختلــف، آن بــورژوازی کــه هــم صلــح و 

هــم جنگــش بحســاب بــردگان رسمايــه، بحســاب مــزدوران، بحســاب دهقانــان، بحســاب زحمتکشــان اســت، مبــدل گرديــد.
ايــن نخســتني پــريوزی هنــوز پــريوزی نهايــی نيســت و ايــن پــريوزی را انقــالب اکتــرب مــا بــا ســختيها و دشــواريهای ناديــده و رنجهــای 
ناشــنيده و يــک سلســله ناکاميهــا و اشــتباهات عظيمــی کــه مــا مرتکــب شــدهايم، بدســت آورده اســت و اصــوال مگــر ميشــد کــه 
يــک خلــق عقــب مانــده بتوانــد بــدون ناکامــی و بــدون اشــتباه بــر جنگهــای امپرياليســتی مقتدرتريــن و کشــورهای غربــی کــره 
ــا شــيوه رفــع ايــن  زمــني غلبــه کنــد! مــا از اقــرار بــه اشــتباهات خــود پــروا نداريــم و هشــيارانه بــه آنهــا خواهيــم نگريســت ت
اشــتباهات را بياموزيــم. ولــی واقعيــت بجــای خــود باقــی اســت: پــس از صدهــا و هزارهــا ســال بــرای نخســتني بــار وعــده «پاســخ 
دادن» بــه جنــگ بــني بردهــداران بوســيله انقــالب بــردگان عليــه همــه و هرگونــه بردهــداران تــا آخــر ايفــا شــده - و علــی رغــم 

همــه مشــکالت ايفــا ميگــردد.
مــا ايــن کار را رشوع کردهايــم. و امــا اينکــه آيــا چــه موقــع و طــی چــه مدتــی و پرولرتهــای کــدام ملــت ايــن امــر را بــه رسانجــام 
خواهنــد رســاند مســأله اساســی نيســت. مســأله اساســی ايــن اســت کــه يــخ از جــا کنــده شــده و بحرکــت درآمــده اســت، جــاده 

بــاز شــده، راه نشــان داده شــده اســت.
آقايــان رسمايهــداران همــه کشــورها، کــه «ميهــن» ژاپنــی را در برابــر «ميهــن» آمريکايــی و «ميهــن» آمريکايــی را در برابر»ميهــن» 
ژاپنــی و «ميهــن» فرانســوی را در برابــر «ميهــن» انگليســی و غــريه «دفــاع ميکنيــد»، بــه سالوســی خــود ادامــه دهيــد! آقايــان 
شــواليههای انرتناســيونال دو و دو و نيــم و همــه خــرده بورژواهــا و فيليســرتهای پاسيفيســت رسارس جهــان، بــا نــگارش «بيانيههــای 
بــال» جديــدی (طبــق منونــه بيانيــه بــال مــورخ ســال ١٩١٢) بــه «طفــره رفــنت» از مســأله مربــوط بــه وســائل مبــارزه عليــه جنگهــای 
امپرياليســتی ادامــه دهيــد! نخســتني انقــالب بلشــويکی نخســتني صــد ميليــون مــردم روی زمــني را از چنــگ جنــگ امپرياليســتی 

و جهــان امپرياليســتی بــدر آورد. انقالبهــای بعــدی متــام برشيــت را از چنــگ چنــني جنــگ و چنــني جهانــی بــدر خواهنــد کشــيد.
آخريــن و مهمرتيــن و دشــوارترين و نامتامرتيــن کارهــای مــا ســاختامن اقتصــادی و پیريــزی اقتصــادی برای بنــای نوين سوسياليســتی 
بجــای بنــای منهــدم فئودالــی و نيمــه منهــدم رسمايهــداری اســت. مــا در ايــن مهمرتيــن و دشــوارترين کار خــود بيــش از همــه 
ناکامــی و اشــتباه داشــتهايم. و اصــوال مگــر ميشــود چنــني کاری را کــه در مقيــاس جهانــی تازگــی دارد بــدون ناکامــی و اشــتباه 
انجــام داد! ولــی مــا آن را آغــاز کردهايــم و در کار اجــرای آنيــم. اتفاقــا همــني حــاال مــا بــه کمــک «سياســت اقتصــادی نويــن» 
خودمــان يــک سلســله اشــتباهات خودمــان را اصــالح ميکنيــم و فراميگرييــم کــه چگونــه در کشــور خــرده دهقانــی بايــد بــدون 

ارتــکاب ايــن اشــتباهات ســاختامن سوسياليســم را ادامــه داد.
دشــواريها را حــد و حــرصی نيســت. مــا بــه مبــارزه بــا دشــواريهای بــی حــد و حــرص خــو گرفتهايــم. بيهــوده نيســت کــه مــا را 
دشــمنان مــا «ســنگ خــارا» و مناينــدگان «سياســت اســتخوان شــکن» ناميدهانــد. ولــی مــا ايضــا - و الاقــل تــا حــدود معينــی - هــرن 
ديگــری را کــه در انقــالب رضوری اســت آموختهايــم، کــه عبارتســت از نرمــش، امــکان تغيــري رسيــع و آنــی تاکتيــک خــود بــا در 
نظــر گرفــنت رشايــط تغيــري يافتــه ابژکتيــف و انتخــاب راه ديگــر نيــل بــه هــدف در صورتيکــه راه گذشــته در دوران معينــی از زمــان 

خــالف مصلحــت و غــري ممکــن از آب درآيــد.
مــا، کــه امــواج شــور و هيجــان برانگيختــه بودمــان و نخســت شــور و هيجــان سياســی و ســپس شــور جنگــی را در خلــق برانگيختــه 
ــف  ــم را (نظــري وظاي ــه هــامن درجــه عظي ــف اقتصــادی ب ــن شــور و هيجــان وظاي ــه اي ــر زمين ــه ب ــم ک ــم، حســاب ميکردي بودي
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سياســی و جنگــی) مســتقيام عملــی ســازيم. مــا حســاب ميکرديــم و شــايد هــم بهــرت اســت بگوييــم بــدون آنکــه بانــدازه کافــی 
ــا اوامــر مســتقيم دولــت پرولــرتی توليــد دولتــی و توزيــع محصــوالت دولتــی را بــه شــيوه  حســاب کنيــم فــرض ميکرديــم کــه ب
کمونيســتی در يــک کشــور خــرده دهقانــی عملــی ســازيم. جريــان زندگــی اشــتباه مــا را نشــان داد. يــک سلســله مراحــل انتقالــی 
يعنــی رسمايهــداری دولتــی و سوســياليزم لــزوم يافــت تــا انتقــال بــه کمونيــزم را تــدارک ببينيــم و آن هــم بــا فعاليتــی کــه ســنوات 
مديــدی بطــول ميانجامــد تــدارک ببينيــم. بايــد بخــود زحمــت دهيــد کــه نــه بــر زمينــه مســتقيم شــور و هيجــان، بلکــه بــه کمــک 
شــور و هيجانــی کــه مولــود انقــالب کبــري اســت، بــر اســال ذينفــع و ذيعالقــه کــردن اشــخاص و بــر اســاس اصــل بازرگانــی، نخســت 
پلهــای اســتواری را کــه در کشــور خــرده دهقانــی بــني رسمايــه دولتــی و سوسياليســم قــرار ميگــريد بســازيد؛ در غــري ايــن صــورت 
بــه کمونيــزم نزديــک نخواهيــد شــد، در غــري ايــن صــورت دههــا و دههــا ميليــون نفــر را بــه کمونيــزم نخواهيــد رســاند. زندگــی مبــا 

چنــني حکــم کــرده اســت. ســري عينــی تکامــل انقــالب مبــا چنــني حکــم کــرده اســت.
و مــا، کــه در عــرض ســه چهــار ســال شــيوه چرخشــهای رسيــع را (هنگامــی کــه چرخــش رسيــع الزم اســت) اندکــی آموختهايــم، 
حــاال بــا پشــتکار و دقــت و جديــت (گــر چــه هنــوز بــه انــدازه کافــی بــا پشــتکار و بــه انــدازه کافــی دقيــق و بــه انــدازه کافــی 
مجدانــه نيســت) بــه آموخــنت شــيوه چرخــش نويــن، يعنــی «سياســت اقتصــادی نويــن» پرداختهايــم. دولــت پرولــرتی بايــد بــه 
يــک «اربــاب» محتــاط و جــدی و قابــل و يــک تاجــر عمــده فــروش کار آزمــوده بــدل شــود - در غــري اينصــورت منيتوانــد کشــور 
خــرده دهقانــی را از لحــاظ اقتصــادی بــر روی پــای خــود اســتوار کنــد و در رشايــط کنونــی در کنــار باخــرت رسمايهــداری (کــه هنــوز 
رسمايهــداری اســت) راه ديگــری بــرای انتقــال بــه کمونيــزم وجــود نــدارد. تاجــر عمــده فــروش گويــی آنچنــان تيــپ اقتصــادی اســت 
ــا آســامن دور اســت. ولــی ايــن يکــی از آن تضادهايــی اســت کــه مــا را در زندگــی جوشــان  ــه انــدازه زمــني ت کــه از کمونيــزم ب
از اقتصــاد خــرده دهقانــی بــريون ميــآورد و از طريــق رسمايهــداری دولتــی بــه سوســياليزم ميــربد. ذينفــع کــردن اشــخاص ســطح 
توليــد را بــاال ميــربد و بــرای مــا مقــدم بــر هــر چيــز افزايــش توليــد بــه هــر قيمتــی کــه شــده الزم اســت. بازرگانــی عمــده فروشــی، 
ميليونهــا دهقــان خــرده پــا را از لحــاظ اقتصــادی متحــد ميکنــد بديــن ترتيــب کــه آنهــا را ذينفــع ســاخته، بهــم پيونــد ميدهــد و بــه 
مرحلــه آتــی يعنــی بســوی شــکلهای مختلــف اتحــاد و پيونــد در خــود توليــد ســوق ميدهــد. هــم اکنــون مــا بــه تجديــد ســازمان 
رضوری در سياســت اقتصــادی خــود دســت زدهايــم. مــا در ايــن زمينــه موفقيتهــای چنــدی بدســت آوردهايــم کــه راســت اســت 
کوچــک و جزئــی اســت ولــی بــه هــر جهــت موفقيــت بــدون ترديــد اســت. مــا اکنــون در ايــن رشــته «علــم» جديــد کالس تهيــه را 
بــه پايــان مريســانيم. اگــر مــا بــا اســتواری و مّرصانــه تعليــم بگرييــم و هــر گام خــود را بــا تجربــه عملــی وارســی کنيــم و از تغيــري 
و تبديــل مکــرر آنچــه کــه رشوع کردهايــم نرتســيم و اشــتباهات خــود را اصــالح کنيــم و بــا دقــت در معنــای آن غــور و بررســی 
ــد. گرچــه اوضــاع و  ــم گذران ــی» را خواهي ــا متــام «دوره تحصيل ــم يافــت. م ــاء خواهي ــه کالس بعــدی ارتق ــم، در آنصــورت ب منايي
احــوال اقتصــادی و سياســی جهــان ايــن امــر را بســی طوالنیــرت و دشــوارتر از آن کــرده اســت کــه مطلــوب مــا بــود. بــه هــر قيمتــی 
کــه باشــد و هــر قــدر هــم مصائــب دوران انتقــال، يعنــی فقــر و گرســنگی و ويرانــی دشــوار باشــد، مــا روحيــه خــود را نخواهيــم 

باخــت و کار خــود را بــه فرجــام ظفرمنونــش خواهيــم رســاند.
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مقدمه :
مارکس :

«تاریــخ همــه جوامــع تــا ایــن زمــان (بــه اســتثنای تاریــخ کمــون اولیــه) تاریــخ مبــارزه طبقاتــی اســت.آزاده وبــرده، پاتریســین 
وپلبیــن ، مــالک و رسف(رعیــت خانــه زاد)،اســتاد کارگاه و شــاگرد وبیــک ســخن ســتمگر و ســتمکش همــواره بــا هــم تضــاد آشــتی 
ناپذیــری داشــته وعلیــه یــک دیگــر پــی انــدر پــی بــه پیــکار گاه نهــان و گاه عیــان بــر خاســته انــد و ایــن پیــکار همیشــه یــا بــه 
نوســازی انقالبــی رساپــای جامعــه و یــا بــه نابــودی هــر دو طبقــه پیکارگــر انجامیــده اســت ...جامعــه بــورژوازی امروزیــن کــه از 
بطــن جامعــه نابــود شــده فئودالــی برخاســته، تضادهــای طبقاتــی را بــر نیانداختــه بلکــه فقــط طبقــات تــازه، رشایــط تازه ســتمگری 

و اشــکال تــازه مبــارزه را جایگزیــن کهنــه هــا ســاخته اســت.
ولــی دوران مــا یعنــی دوران بــورژوازی، وجــه متایــزش آنســت کــه تضادهــای طبقاتــی را ســاده کــرده اســت : جامعــه بیــش از پیــش 

بــه دو اردوگاه بــزرگ خصــم یکدیگــر، بــه دو طبقــه بــزرگ رو یــا روی یکدیگــر یعنــی بــورژوازی وپرولتاریــا تقســیم مــی شــود.»
هــر روزی کــه مــی گــذرد شــدت نــربد و جنــگ طبقاتــی بیــن رسمایــه داری و طبقــه کارگــر بیشــرت و بیشــرت مــی شــود و بــرای پیــروز 
شــدن در ایــن نــربد رس نوشــت ســاز هیــچ راهــی جــز نظــم و مبــارزه نقشــه منــد کار ســاز نخواهــد بــود چنــان بایــد دقیــق بــود 
کــه متامــی تــوده کارگــران بــه پیــروز شــدن مــا ایــامن بیاورنــد تــا انقــالب کــه کار تــوده هاســت امــکان پذیــر شــود بایــد چنــان 

محکــم و فداکارباشــیم کــه لنیــن مــی گویــد : 
ــیال –  ــب داده اند.سوس ــارا لق ــنگ خ ــا س ــه م ــه ب ــت ک ــود نیس ــم، بیخ ــالب کارکنی ــل از انق ــالهای درازقب ــم س ــته ای ــا توانس « م
دموکراتهــا چنــان حــزب پرولــرتی بوجــود آورده انــد کــه روحیــه خــود را از دســت منــی دهنــد، در برابــر شکســت و تحــت فشــار 
تضییقــات نظامــی خــودرا منیبازند،رسگیجــه منــی گیرنــد، بــه ماجراجویــی کشــانده منــی شــوند... ویــک چنیــن حــزب پرولــرتی راه 

پیــروزی را طــی خواهــد کــرد»
ــارزه  ــز بخشــی از مب ــک نی ــارزه تئوری ــه مب ــد گذشــت داشــت چــرا ک ــز ذره ای نبای ــات هرگ ــا انحراف ــارزه ب ــن در راه مب همچنی

ــد : ــن مــی گوی ــن رابطــه لنی ــی اســت چنانچــه در ای طبقات
«نــگاه کنیــد بــه رسنوشــت مــن، کارزارهــا یکــی پــس از دیگــری، علیــه حامقتهــای سیاســی، علیــه فــرو مایگــی، علیــه اپورتونیســم 
والــی آخــر، ایــن از ســال ١٨٩٣ رشوع شــده اســت.کین فرومایــه گان نســبت بــه مــن از همینجاســت . ولــی معذلــک ایــن رسنوشــت 
خــودرا بــا «صلــح» بــا فرومایــگان تعویــض نخواهــم کرد»...بلشــویکها از آن جهــت توانســتند پــس از شکســت انقــالب بدرســتی 
بــا حفــظ صفــوف خــود عقــب نشــینی کننــد که»جملــه پــردازان انقالبــی منــا را بــی امــان افشــاء کردنــدو آنهــا را از صفــوف خــود 

همه چیزبرای 
پیروزی سومین 
انقالب کارگری!!!
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راندنــد.»
راســتی بــا تکیــه بــه ایــن گفتــه لنیــن بــه وضعیــت جمــع قــدم اول نــگاه کنیــد از هــر طــرف و زاویــه ای تحــت فشــار و اتهــام و 
افــرتا اســت چــرا کــه اعــالم کــرده اســت کــه حــزب واقعــی طبقــه کارگــر وجــود نــدارد و بایــد ســاخته شــود و بســیاری هــم تــالش 
ــا متناقــض تشــخیص  ــد و چــون اصــول شــان ناقــص ی ــه قــدم اول تحمیــل کنن ــد اصــول مــورد قبــول خــود را ب کــرده و مــی کنن
داده مــی شــود از ایــن جهــت نیــز حمــالت شــدیدی بــه قــدم اول مــی شــود امــا راه دیگــری نداریــم بایــد زیــر همیــن فشــارها و 
حمــالت و زیــر بارانــی از اتهامــات و افــرتا هــا راه خــود را کــه ایجــاد فضــای هــر چــه بــاز تــر بــرای نــور افشــانی در النــه هــای 
تاریــک جریانــات اســت پیــش برویــم تــا بتوانیــم نیروهــای انقالبــی را متحــد کــرده ســاخته شــدن حــزب مــورد نظــر را ممکــن 
کنیــم. متامــی تــالش هــا، جانفشــانی هــا وفــداکاری هــا بــرای رســیدن بــه یــک زندگــی انســانی بــرای همــه اســت کــه در آن جامعــه 
اســتثامر انســان از انســان نابــود شــده باشــد ، طبقــات محــو شــوند ، دولــت زوال یافتــه باشــد، فقــر و گرســنگی در هیــچ جایــی از 

جهــان دیــده نشــود ... هامنطوریکــه لنیــن ترشیــح مــی کنــد :
« مــا مــی خواهیــم یــک جامعــه ی بهــرت و نوینــی بســازیم کــه در آن نــه ثرومتنــد باشــد و نــه فقیــر .همــه در ایــن جامعــه ی نویــن 
بایــد کارکننــد. در ایــن جامعــه متــام زحمتکشــان بایــد از مثــرات کار عمومــی اســتفاده کننــد نــه یــک مشــت ثرومتنــد. ماشــینها و 
ترقــی تکنیــک بایــد کار همــه را آســان کنــد نــه اینکــه باعــث شــود عــده معــدودی بــه حســاب میلیونهــا و دههــا میلیــون نفــر 

ثرومتنــد شــوند.این جامعــه ی نویــن و بهــرت نامــش جامعــه ی سوسیالیســتی اســت. علــم آن سوسیالیســم نامیــده میشــود.» 
کــه البتــه بــرای بدســت آوردن چنیــن جامعــه ای در حالــی کــه بایــد مجهــز بــه حــزب و تئــوری انقالبــی باشــیم در همیــن حــال 
عمــال» آســتین هــا را همــراه همــه کارگــران بــاال زده ضمــن رشکــت درمبــارزات عملــی، کارگــران را بــرای تســخیرقدرت ونابــودی 
قهــر آمیــز دولــت رسمایــه داری آمــاده کنیــم چنانچــه لنیــن درلحظــات جریــان انقــالب ١٩٠٥ بخشــی از جنــگ داخلــی را چنیــن 

ترشیــح مــی کنــد : 
« هــم اکنــون مــن از کوچــه مــی آیــم . همــه جــا جنــگ جریــان دارد. توپهــا مــی غرنــد. دیــروز ازســاعت ســه بعــد از ظهــر رشوع 
شــد، متــام شــب ادامــه یافــت و متــام امــروز هــم ادامــه داشــت، موفقیــت بزرگــی اســت.همه جــا در خیابانهــا ژاندارمهــا و پلیــس 

را خلــع ســالح مــی کننــد ،... کارگــران عالــی مــی جنگنــد»
و برای چنین جنگی فقط طبقه کارگر می تواند کار ساز باشد چنان که مارکس می گوید :

« از طبقاتی که اکنون رویا روی بورژوازی ایستاده اند تنها پرولتاریا یک طبقه واقعا» انقالبی است،» 

انقالب اکترب، انقالب همه ی کارگران بود.
صــد ســال پیــش انقــالب اکتــرب٩١٧ ١، دومیــن انقــالب طبقــه کارگــر بــه پیــروزی رســید، طبقــه کارگــر روســیه بــه منایندگــی طبقــه 
جهانــی کارگــر بــا حامیــت هــای کارگــران جهــان، مســلح بــه تئــوری انقالبــی م – ل، بــا بــاور داشــنت بــه قــدرت طبقاتــی و امــکان 
برقــراری حکومــت طبقــه کارگــر، بــا الگــو قــراردادن پیــروزی کمــون پاریــس، اولیــن انقــالب پیروزمنــد کارگــری توانســت تســخیر 
قــدرت کــرده و شــالوده یــک حکومــت کارگــری را بنیــان بگــذارد. طبقــه کارگرروســیه بــا هــم پیامنــی دهقانــان توانســت هژمونــی 

طبقاتــی خــود را پیــش بــرده و رهــربی انقــالب اکتــرب را از طریــق شــوراهای کارگــری اعــامل کنــد.
انقــالب اکتــرب مجموعــه و جمــع بنــدی، از متامــی تجــارب مبــارزات طبقــه کارگــر تــا آن زمــان و منونــه تکامــل یافتــه الگویــی اولیــه 
خــود یعنــی کمــون پاریــس بــود ، کــه توانســت بخــش بزرگــی از اشــتباهات کمــون پاریــس را بــر طــرف کــرده و تــداوم بیشــرتی 
داشــته باشــد. انقــالب اکتــرب بــا پیــروزی خــود یــک بــار دیگــر اثبــات کــرد کــه طبقــه کارگــر مــی توانــد وبایــد تســخیر قــدرت کــرده 

بــه ســمت بــر قــراری جامعــه ای کمونیســتی حرکــت منایــد.
انقــالب اکتــرب پــس از پیــروزی و تشــکیل حکومــت کارگــری مــورد هجــوم همــه جانبــه رسمایــه داری داخلــی وجهانــی و دولــت 
ــران  ــد کارگ ــن انقــالب پیروزمن ــد. دومی ــداوم یاب ــا را شکســت داده، ت ــت و توانســت همــه ای آنه ــرار گرف ــه داری ق ــای رسمای ه
منشــاء آنچنــان تأثیــری شــد کــه متامــی جهــان دچــار تغییــر چهــره گردیــد . تحــت تأثیــر پیــروزی  کارگــران در اکتــرب ١٩١٧ انقالبــات 
دهقانــی – کارگــری، خلقــی- دمکراتیــک و آزادی بخــش بســیاری رخ داده اســت کــه تعــدادی از آنهــا کــم وبیــش بــه پیــروزی و 
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اهــداف خــود رســیده انــد. حتــی چهــره و ســاختارهای رسمایــه داری را نیــز تغییــر داده، باعــث شــد رسمایــه داری از تــرس نابــودی 
مجبوربــه قبــول دولــت هــای رفــاه شــود، یعنــی انقــالب کبیــر بــا توفندگــی خــود رسمایــه داری را بــه مــرگ گرفــت و رسمایــه داری 

بــرای فــرار از مــرگ و بدســت آوردن فرصــت جهــت بــاز ســازی خــود بــه تــب راضــی شــد.
تأثیــرات انقــالب اکتــرب کــه رسمایــه داری را مجبوربــه پذیرفــنت تــب کــرد، هنــوز در جهــان علــی رغــم اینکــه پــس از شکســت و 
ــده مــی شــوند کــه آنچــه  ــه وفــور دی ــا قــدرت و ب ــه دســت آوردهــای کارگــران، ب ــه داری ب فــرو پاشــی وافزایــش هجــوم رسمای

ــه داری تحمیــل شــده اســت. ــه رسمای ــرب ب ــر انقــالب اکت ــد، بسیارشــان تحــت تأثی ــوان دســت آورد، دارن ــه عن امروزکارگــران ب
مــا انقــالب اکتــرب را بــه عنــوان دومیــن الگــوی خــود بــرای مبــارزه و پیــروزی انقــالب کارگــری و تســخیر قــدرت  مــی دانیــم و آن 
را بــه صــورت  یــک جریــان تاریخــی نــگاه مــی کنیــم نــه بــه صــورت دگــم، ثابــت و متافیزیکــی. در نتیجــه آن را کامــل، بــی عیــب 
و نقــص منــی دانیــم امــا درایــن جهــت نــه، حســنهایش را آنقــدر بــزرگ مــی کنیــم کــه معایبــش را فرامــوش کــرده ماننــد بورکــرات 
هــای استالینیســتی انحــراف رفتــه و بــرای پنهــان کــردن ضعفهــای آن دچــار خیانــت شــویم و نــه ماننــد دشــمنان طبقــه کارگــر کــه 
بــه لبــاس دوســت ملبــس شــده وبصــورت چــپ روی هــای کودکانــه از طریــق ســازمانهای اقتصــادی ومبــارزات روزمــره وخودبــه 
خــودی کارگــران و مخالفــت باعلمــی بــودن مارکسیســم مــی خواهنــد نــا گهــان بــه انتهــای مبــارزه رســیده لغــو کار مــزدی کننــد 
و همــه ایــن شــعبده بــازی هــا را مــی کننــد تــا شــاید بتواننــد  تجربــه بــزرگ و تاریخــی بلشویســم را کــه تنهــا راه پیــروزی تاکنــون 
شــناخته شــده  طبقــه کارگــر اســت از اســاس رد کننــد. و نــه ماننــد تروتسکیســت هــا منتظــر ظهــور منجــی بــه شــکل انقــالب 
جهانــی مــی مانیــم، ونــه ماننــد خدمــت گــذاران رسمایــه داری کــه بــه شــکل رفرمیســت و اپورتونیســت از درون جنبــش کارگــری 
ــا خلــط مبحــث کــردن دیــن  رس بــرآورده و تفاوتــی میــان حــزب طبقــه کارگــر، کارفرمایــان و دولــت رسمایــه داری نگذاشــته وب

خــود را بــه رسمایــه داری ادا مــی کننــد. 
کمونیســت هــا و کارگــران بایــد بــا اســتفاده از تجربیــات انقــالب اکتــربو انحرافــات وارد شــده بــه آن بــا دقــت، روش و مکانیســم 
هــای دقیــق و جدیــد تعییــن کــرده و مبــارزه کننــد تــا ســومین انقــالب کارگــری پــس از تســخیر قــدرت دچــار آن انحرافاتــی کــه 

انقــالب اکتــرب پــس از پیــروزی شــد، نشــود.
در همیــن حــال رسمایــه داری نیــز پــس از پیــروزی و حاکمیــت کارگــران روســیه بســیار هشــیار شــده اســت، وهــر روز تــالش مــی 
کنــد هرچــه بیشــرت ابزارهایــی بــرای مقابلــه و جلــو گیــری از انقــالب کارگــری اســتفاده منایــد وهمچنیــن از متامــی حــوزه هــای 
ــد  ــی مانن ــه داری روش های ــن شــکل هــای حمــالت رسمای ــف شــدت حمــالت خــود را هــر روز گســرتش مــی دهــد، آخری مختل
انقالبــات مخملــی، موضوعــات کــف خیابــان، راه انــدازی جنــگ هــای نیابتــی، ایجــاد رعــب وحشــت شــدید در مــردم در مقابــل  
اعاملــی کــه مــردم بــرای کســب مطالبــات خــود دارنــد و ایجــاد جنــگ هــای داخلــی و بیــرون بــه کشــورهای کــه مردمانشــان دســت 
بــه اعــرتاض مــی زننــد، هســتند کــه کارگــران و تــوده هــای مــردم را رس دو راهــی بــرای رشوع یــا ادامــه اعرتاضــات و قیــام هــا 
قــرار مــی دهنــد، بــرای مقابلــه بــا ایــن ترفنــد هــای رسمایــه داری نیــز تنهــا حزبــی بــا رویکــرد بلشــویکی کــه بــروز شــده باشــد 

مــی توانــد جوابگــو شــود.
آنچــه امــروز کارگــران و کمونیســت هــا دررابطــه بــا انقــالب اکتــرب مــی خواهنــد نــه رد کــردن و نــه تائیــد کــور کورانــه آن اســت 
بلکــه امــروز طبقــه کارگــر ضمــن اینکــه بایــد بــه انقــالب شــکوهمند اکتــرب افتخــار کنــد و آن را بعنــوان الگویــی در مســیر پیــروزی 

انقــالب ســوم خــود در نظــر داشــته باشــد.
کارگــران و کمونیســت هــا انقــالب اکتــرب را نــه بــه عنــوان یــک گنجینــه بــرای پنهــان کــردن و نــه بعنــوان یــک ســنت و تجربــه 
تاریخــی بــرای بزرگداشــنت و پرســتیدن و نــه بــرای فخــر فروشــی بــه طبقــات دیگــر و... بلکــه آن را بایــد بعنــوان جمــع بنــدی متامــی 

مبــارزات جهانــی طبقــه کارگــر و تجربــه و الگویــی بــرای انقــالب ســوم خــود قــرار بدهنــد.
در هــر حــال انحرافاتــی بــر آن وارد شــد و پــس از ورود انحــراف شکســت خــورد، حکومتــی کــه از اصــل وکارگــری بودنــش منحــرف 
شــده بــود فروپاشــیده و زنــگ خطــری را بــرای کمونیســت هــا بــه صــدا درآورد کــه در یــک جایــی از کار مشــکل وجــود دارد، 
حتــی فروپاشــی باقــی مانــده شــکلی آن نیــز تأثیــر بســیار عمیقــی در چهــره جهــان و نهادهــا وابزارهــای انقالبــی طبقــه کارگــر و 

کمونیســت هــا بــه جــا گذاشــت.
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علــی رغــم اینکــه رسمایــه داری و ایدئولــوگ هــای وابســته بــه آن تــالش مــی کننــد بــه کارگــران بقبوالننــد کــه انقــالب اکتــرب متعلــق 
بــه کارگــران روســیه بــوده و متــام شــده اســت . مــا اعــالم مــی کنیــم کــه انقــالب، کمونیســم، سوسیالیســم و طبقــه کارگــر وابســته 
بــه مــرز هــای جغرافیایــی نیســتند و کارگــر وطــن نــدارد، بلکــه متامــی جهــان وطــن کارگــران اســت و تواناییهــا و ضعــف هــای 
انقــالب کبیــر اکتربماننــد کمــون پاریــس متعلــق بــه متامــی کارگــران جهــان اســت، ضمــن اینکــه در مبــارزات قبــل از پیــروزی و در 
بعــد از پیــروزی و در حفــظ آن و حتــی در خطــا هایــش متامــی انقالبیــون و کارگــران جهــان مســتقیامن دخالــت عملــی و نظــری و 
حامیتــی بســیاری داشــتند کــه مــی تــوان صدهــا منونــه تاریخــی را بیــان کــرد. بنابرایــن تــک تــک کارگــران جهــان بایــد بــا رسافــرازی 

و افتخــار از تجربیــات و تأثیــرات آن دفــاع و پاســداری کننــد وآنهــا را در راه انقــالب ســوم بــکار گیرنــد. 
  

وظیفه کمونیست ها و کارگران انقالبی 
ــان آبســنت  ــد : جه ــا مــی گوی ــه م ــان اســت ب ــر و کل جه ــه کارگ ــخ طبق ــرب بخــش مهمــی از تاری ــر اکت ــول اینکــه انقــالب کبی قب
ــش  ــات ٢٠٠ســاله جنب ــد متامــی تجربی ــری جمــع بن ــه ســومین انقــالب کارگ ــری اســت و شــکی نیســت ک ســومین انقــالب کارگ
کارگــری – کمونیســتی و مجمــوع تجربیــات دو انقــالب پیروزمنــد قبلــی را باخــود خواهــد داشــت ومســلام» کمــرت دچــار اشــتباهات 
و انحرافــات قبلــی خواهــد شــد امــا بــاز هــم پایــان تاریــخ مبــارزات طبقاتــی نخواهــد بــود، بنابرایــن کارگــران و کمونیســتها بایــد 
بــا دقــت، دانــش و علــم (تئــوری انقالبــی) بــه انقــالب ســوم بپردازنــد و از متامــی دانــش بــرشی در راه پیــروزی و تســخیر قــدرت 

توســط طبقــه کارگــر در انقــالب ســوم اســتفاده کننــد.
هیــچ ابــزاری ماننــد حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر منــی توانــد علــم و دانــش (تئــوری انقالبــی )را در مســیر پیــروزی انقــالب بــکار 
بگیــرد، بنابرایــن انقــالب ســوم نیــاز بــه حــزب بلشــویکی کــه قویــرت، کاملــرت و روز آمدتــر از حــزب بلشــویکی ســالهای ١٩١٧ بــود 
، دارد.ومســلام» ایــن حــزب در منطقــه ای از جهــان کــه زمینــه و بســرت مناســبرت بــرای انقــالب کارگــری دارد ســاخته خواهــد شــد، 
و متامــی کمونیســت هــا و کارگــران جهــان وظیفــه دارنــد بــا متــام تــوان و وجــود خــود از آن حامیــت و دفــاع کــرده ودر راه پیــاده 
شــدن برنامــه هــای آن جانفشــانی کننــد، آن چنــان جانفشــانی کننــد کــه دوبــاره بگویــم « چگونــه فــوالد آبدیــده شــد» بــا توجــه 
بــه اینکــه ایــن بــار رسمایــه داری هشــیار تــر اســت و کاری ســخرت از قبــل پیــش رو داریــم امــا مــا بــه انقالبــی بــودن طبقــه کارگــر 
ایــامن داریــم و ایــامن داریــم کــه تنهــا کمونیســت هــا هســتند کــه مــی تواننــد ســخت تریــن کارهــا را انجــام دهنــد و غیــر ممکــن 
تــر کار هــا را فقــط کمونیســت مــی تواننــد ممکــن مناینــد ایــن را کارگــران و کمونیســت هــا در طــول تاریــخ بــار هــا ثابــت کردنــد 
کــه دو مثــال انــکار ناپذیــر تاریخــی عبارتنــد از کمونــارد هــا و بلشــویک هــا، رفقــا بیائیــد یــک بــار دیگــر کمونــارد و بلشــویک 

شــویم.

پیش به سوی تشکیل حزب انقالبی طبقه کارگر،

برای رهربی سومین انقالب پیروزمند کارگری
محمد ارشفی
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حزب انقالبی کمونیست مرص نهم ژانویه ٢٠١٧ 
صدمین سالگرد انقالب اکترب

رفقــای عزیــز امســال مــا صدمیــن ســال انقــالب کبیــر سوسياليســتى اکتــرب را کــه توســط حــزب بلشــويک روســیه انجــام شــد 
جشــن مــی گیریــم. لنــني و رفقــای او  دســت بــاال را در ایــن انقــالب داشــتند.

هنگامــی کــه صحبــت از ایــن انقــالب بــزرگ مــی کنیــم،  مــا منــی خواهیــم فقــط بــه گفــنت  حقایــق تاریخــی بپردازیــم بلکــه 
همچنیــن بایــد از آن بــا توجــه بــه رشایــط زمــان و مــکان اســتفاده منــوده و آنــرا تکامــل دهیــم. مــا بایــد  بــرای تحقــق 

سوسیالیســم مبــارزه کنیــم واز ایــرنو بایــد برخــی  ســواالت را پاســخ دهیــم.
 ١- ایا سوسیالیسم در روسیه الزم بود؟

وجــود مــردم تحــت ســتم، کارگــران و دهقانــان، کشــوری غــرق در اســتثامر و تاریکــی و مــورد تهاجــم توســط کشــورهای 
دیگــر، متامــی ایــن و نجــات از رش ایــن مشــکالت سوسیالیســم رضوری مــی ســاخت..

پــس از مبــارزۀ دشــواری توســط مــردم روســیه، آنهــا تنهــا لنــني و رفقــای او را در حــزب سوسیالیســت دموکــرات روســيه 
(بلشــويک) بــرای بیــان خواســته هــای خــود جهــت تحقــق زندگــی ای عــاری از اســتعامر ،  فقــر و اســتثامر یافتنــد. پــس 
از ایــن بــود کــه مــردم روســیه سوسياليســم را انتخــاب منودنــد کــه اقتصــاد را  مبتنــی بــر تولیــد بــرای رفــع نیازمنــدی هــا 
و نــه انباشــت رسمایــه اســتوار ســازد. ایــن شــیوه تولیــد  روســیه  را از کشــوری عقــب مانــده بــه کشــور هســته ای بــزرگ 

تبدیــل منــود و قبــل از انکــه کســی بتوانــد بــه فضــا رفــت..
مــردم روســیه از کشــوری افســانه  ای و نقــل کننــده داســتان هــای رسگــرم کننــده بــه کشــور بــزرگ صنعتــی و کشــاورزی 
ــه  ــد. اینهم ــد ش ــیه کشــوری مســتقل و قدرمتن ــدن. روس ــوژی و مت ــگ و تکنول ــم و فرهن ــا  عل ــل گشــت. کشــوری ب تبدی

بواســطه منابــع انســانی و  مردمــی بــود کــه سوسياليســم را دوســت داشــتند
مزایــای سوسياليســم  تنهــا بــرای مــردم روســیه نبــود بلکــه بــرای متــام ملــل تحــت ســتمی بــود کــه از جــور و ظلــم  رژیــم 
رسنگــون شــده تــزار رهــا گشــته بودنــد. انقــالب متــام جنبــش هــای آزادی بخــش ملــی و جنبــش هــای انقالبــی  کشــور را 

بــا هــدف سوسياليســم پشــتیبانی میکــرد.. 
ــان سوسیالیســم و بــورژوازی امپرياليســتی بوجــود  ــا تــوازن می ــای  جدیــدی را همــراه ب       سوسياليســم در روســيه دنی
ــر  ــه [آملــان] شکســت داد. اگ ــروزی هــای خــود ادامــه داد و  آملــان فاشیســت را در خان ــه  پی ــر ب آورد. سوسياليســم کبی
سوسياليســم موجــود نبــود، جهــان تحــت فشارفاشیســم مــی بــود. سوسياليســم ایــن ســیاره را دور از تخریــب نگاهداشــت..

نه تنها مردم روسیه بلکه برشیت را نجات دهد.  بدین جهت است که می گوئیم سوسیالیسم الزم بود . 
     سوسياليســم بــه عنــوان  یــک مــدل، منــادی بــرای متــام کســانی شــد کــه  هدفشــان  پایــان دادن بــه اســتثامر انســان از 
انســان بــود.  مــردم تفــاوت ميــان سوسياليســم و رسمايــه دارى را مــی دانســتند. دو مــدل در مقابــل مــردم بــود، انتخــاب 
ــا زندگــی آزاد،  ــه داری و ی ــود.  آنهــا در آزمــون انتخــاب بیــن فقــر، بيعدالتــی، بیــامری، بــی ســوادی در رسمای ســومی بن
عادالنــه  ثــروت و فنــاوری در سوسياليســم بودند.منونــه بســیار روشــنی بــود کــه سوسیالیســم، روســیه  را از بحــران هــای 

صدمین سالگرد انقالب اکترب
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اقتصــادی رکــود اقتصــادی بــزرگ دور نگهداشــت بطوریکــه متاثــر از ان نبــوده زیــرا سوســیالیزم بــا چنیــن بحرانــی غریبــه 
مــی باشــد. 

٢ - درســتی تجزیــه و تحلیــل لنیــن  در مــورد دســتیابی بــه سوسیالیســم در ضعیــف تریــن حلقــه رسمایــه داری و نــه در 
حلقــه قــوی آن .٢

          پــس از مطالعــات بســیار در درون جامعــه رسمایــه داری، لنیــن بــا  تجزیــه و تحلیــل جدیــد  ،خــود را در مقابــل 
تجزیــه و تحلیــل کارل مارکــس یافــت. چنانچــه مارکــس گفتــه بــود کــه سوسیالیســم اول  در حلقــه قــوی رسمایــه داری  بــه 
دلیــل انباشــت اضافــه کاال کــه منجربــه بســته شــدن کارخانــه هــا   شــد ه و بدیــن ترتیــب ســبب خواهــد شــد         کــه 

کارگــران  شــورش کــرده و سوسیالیســم فعــال گــردد
 لنیــن نشــان داد کــه بــورژوازی بــه امپریالیســم تکامــل یافــت  و  بــا صــدورکاال بــه  کشــورهای دیگــر، همــراه و همزمــان 
خــود بحــران رانیــز صــادر میکنــد. لنیــن قانومننــدی جدیــدی را عرضــه کــرد «امپریالیســم باالتریــن مرحلــه رسمایــه داری 
اســت» و ایــن بــدان معنــی اســت کــه رسمایــه داری از ضعیــف تریــن حلقــه و نــه حلقــه قــوی آن مــی افتــد. حلقــه هــای 
ضعیفــی کــه  بــازاری بــرای کاالهــای رسمایــه داری شــده اســت مجبــور بــه بســنت کارخانــه هــا و اخــراج کارگــران مــی شــود، 
نتیجتــاً تــوده هــای تحــت ســتم  راهــی بــرای حــل ایــن بحــران بــه جــز سوسیالیســم پیــدا منیکننــد، بنابرایــن رسمایــه داری 

در اینجــا در حلقــه ضعیــف ســقوط خواهــد کــرد
 روســیه در ایــن زمــان یکــی از ضعیــف تریــن حلقــه هــا بــود. ضعیــف تریــن بواســطه اســتعامر و همچنیــن  بــه دلیــل 
خــود بــورژوازی در روســیه کــه قــادر بــه تکمیــل پــروژه   خــود نشــد.  ایــن عامــل بــورژوازی  بــود کــه بــازار خــود را بــرای 
کاالهــای وارداتــی بــاز کــرد کــه بــه عقــب ماندگــی وضعــف صنعــت روســیه انجامیــد. کارگــران دسرتســی بــه نیازمنــدی 
هــای  اولیــه زندگــی خــود نداشــته و بدیــن ترتیــب مــردم روســیه نیازمنــد  نظریــه هــا و راه حــل هــای جدیــد بــرای رهایــی 
از اســتثامر و فقــر بودنــد. در اینجــا لنیــن بــود کــه بــا تجزیــه و تحلیــل جدیــد خــود  مــردم روســیه  را بــرای رســیدن بــه  

زندگــی بهــرت بــه سوسیالیســم فراخوانــد.
مــردم روســیه  متقاعــد شــده و از خــواب عمیــق بیــدار شــد. لنیــن نســبت بــه موقعیــت انقالبــی دهقانــان  و نقــش انقالبــی 

آنهــا در دســتیابی به سوسیالیســم در روســیه ارصار 
   داشــت. مــردم روســیه آغازگرپیــرشوان انقالبــی شــدند کــه منجــر بــه انقــالب ســال ١٩٠٥  شــد. علیرغــم شکســت خــود 
بــه دلیــل آنکــه هنــوز حــزب  آمادگــی نداشــت، آن تجربــه واقــدام مهمــی در تاریــخ بــود. در ١٩١٠ لنیــن از رشکــت در 
انقــالب دیگــر خــود داری کــرد زیــرا آن را بــه عنــوان یــک درگیــری میــان دو جنــاح بــورژوازی ارزیابــی کــرد کــه بــه کارگــران 
و  کمونیســتها تعلــق نداشــت. لنیــن ترجیــح داد کــه بــه ســاخنت حــزب درپیونــد فــرشده  بــا طبقــه کارگــر و متــام مــردم 
ســتمدیده روســیه بــرای  تــدارک رشایــط خــود بپــردازد.  اکتــرب ســال ١٩١٧ زمانــی بــود کــه رشایــط عینــی و وضعیــت خــود 
حــزب  بــرای رشوع  کشــوری نویــن بــا کرامــت وعدالــت بــه مثابــه یــک واقعیــت بــر روی زمیــن آمــاده بــود. سوسیالیســم  
مدلــی شــد کــه متــام ســتمدیگان ایــن ســیاره بــا پیــروی از آن جهــت رهایــی از اســتثامر، بردگــی و ســتم رسمایــه داری بــه 

آن رو آوردنــد.
 ٣- چرا روسیه شوروی فرو پاشید؟  

 اول از همــه مــا بایــد نشــان دهیــم آنچــه کــه فــرو پاشــیده اســت، سوسیالیســم یــا اتحــاد جامهیــر شــوروی تحــت رهــربی 
لنیــن و اســتالین نبــود، بلکــه آنچــه فروپاشــید تحــت رهــربی رویزیونیســت هــا و عوامــل .آنهــا بــود

  ثانیاً، ما باید پاسخ دهیم چرا فروپاشی اتفاق افتاد؟
         سوسیالیســم در اتحــاد جامهیــر شــوروی پدیــده ای نــو بــود وهرگــز پیــش از آن بــه معنــای علمــی تجربــه نشــده بــود. 
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تجربــه  رفقــای کمونیســت در ایــن زمــان محــدود بــود. روســیه ضمــن آنکــه درجبهــه هــای  بســیاری در نــربدی مســتقیم 
بــود، عــالوه بــر آن زمانیکــه رفقــای کمونیســت دغدغــه ســاختامن سوسیالیســم را داشــتند، عنــارص مخــرب بــه درون حــزب 

نفــوذ کردنــد
از دســت دادن کادرهــای حــزب بلشــویک در جنــگ بــزرگ میهنــی و همچنیــن از دســت دادن تــوده وســیعیاز طبقــه کارگــر 
، تــرور رهــربان همچــون رهــرب، رفیــق کیــروف کــه توســط یکــی از تروتسکیســت هایــی کــه هنــوز دارای  کارت عضویــت 

حــزب بلشــویک بــود بــه قتــل رســید.
       پــس از مــرگ لنیــن، رشوع دسیســه و توطئــه علیــه انقــالب در اشــکال مخالفــت بــا اســتالین. او بســیار ســخت و جــدی 
بــود و در واقــع شایســته مســئولیتی بــود کــه لنیــن بــه او واگــذار کــرده بــود. توطئــه هــا همچنــان تــا تــرور شــخص رفیــق 

اســتالین ادامــه یافــت. 
  پــس از آن رویزیونیســم در اشــکال بســیاری  بــه وضــوح ظاهــر شــد : راه رشــد غیــر رسمایــه داری، راه پارملانــی، جنبــش 

عــدم تعهــد، و ایــده  کشــورمتام خلقــی بــه جــای دیکتاتــوری طبقــه کارگــر. 
. درکنگــره ٢٠ حــزب تحــت رهــربی خروشــچف رویزیونیســت ، طــرح  پنــج ســاله کــه تحــت رهــربی رفیــق اســتالین برنامــه 

ریــزی شــده بــود لغــو شــد، ایــن طــرح دروازه ای بســوی کمونیســم  بــود. شــیوع 
      افــکار بــورژوازی  ماننــد انگیــزه فــردی، نفــس و ذهنیــت گســرتش یافــت. ایــن رونــد  بــرای کنــرتل اقتصــاد و پایــان 
ــش از  ــی  پی ــل   حت ــه طــور کام ــه میشــد. نقــش حــزب   کمونیســت  ب ــه و دیکت ــه اقتصــاد سوسیالیســتی توصی دادن ب
فروپاشــی بــه پایــان رســیده بــود و خــرده بــورژوازی بــه جــای طبقــه کارگــر کنــرتل اوضــاع را بدســت گرفتــه بــود کــه منجــر 

بــه ســقوط کشــاورزی و صنعــت  شــد.
روســیه در حــال حــارض بــا میــراث اتحــاد جامهیــر شــوروی کــه تحــت رهــربی رفقــا لنیــن  و اســتالین بــود زندگــی مــی کنــد. 
پــس از فروپاشــی،  جهــان تــک قطبــی شــد وبــه رسکردگــی آمریــکا سیاســت نواســتعامری  حتــی خــود اروپــا را نیــز در بــر 
گرفــت. بــه عنــوان مثــال، ایــاالت متحــده  بــا تصمیــم ســازمان ملــل مبنــی بــر ایــن ادعــا کــه عــراق دارای ســالح های هســته 
ای اســت بــه آن تجــاوز کــرد و قبــل از آن  افغانســتان را مببــاران کــرد. ظهــور قــدرت آلرتناتیــو بنــام تروریســم  کــه توســط 

ایــاالت متحــده ســاخته شــده   جهــت خدمــت بــه حــرص و کنــرتل ثــروت خــاور میانــه و  نیمــه مســتعمرات.
اســت.       مــا مــرص هســتیم کــه سوسیالیســم  ســقوط نکــرده بلکــه رویزیونیســم و اندیشــه هــای آن فروپاشــیده. بحــران 
ســقوط اتحــاد جامهیــر شــوروی هنــوز هــم کل ســیاره را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد، بطوریکــه حضــور  سوسیالیســم بــه 

مثابــه دژ امینــی بــرای متامــی ســتمدیدگان وفقــرا بــود .
٤)آیــا مــا نیــازی بــه یــک الگــوی  سوسیالیســتی بــرای پشــتیبانی از احــزاب سوسیالیســت جهــت ســاخنت سوسیالیســم در 

هــر کشــور داریــم!؟.
      ١٠٠ ســال پــس از انقــالب کبیــر اکتــرب مــا کــامکان بــا رشایــط مشــابه ســلطه ایــاالت متحــده بــر ثــروت کشــورهای خــود 
هســتیم. مــا بــه یــک کشــور سوسیالیســتی جدیــد نیازمندیــم کــه تــواُزن قــدرت را در ســطح بیــن املللــی ایجــاد کنیــم و 
بــه تشــبثات خــرده بــورژوازی (خدمتگــزار تولیــد بورژوایــی) خامتــه داده و بدیــن ترتیــب بــه فقــر و اســتثامر و هرگونــه 

اســتعامر پایــان دهیــم
     علــل انقــالب ١٩١٧ هــامن هــا هســتند و امــروز در غیــاب اتحــاد جامهیــر شــوروی علــل وقــوع آن حتــی تشــدید یافتــه 
ــر شــوروی تحــت رهــربی لنیــن و اســتالین نشــان قدرمتنــدی از عدالــت و جامعــه  اســت. سوسیالیســم در اتحــاد جامهی
مرتقــی بــود کــه عــزت و زندگــی بهــرت را بــه مردمانــش میــداد. مــا در حــال حــارض بــه الگویــی نیــاز داریــم کــه بــورژوازی 
نیازمنــدی هــای رضوری را تولیــد منــی کنــد ضمــن آنکــه ســود بیشــرتی بــا تولیــد توهــم در قالــب خدمــات بدســت آورده و 
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موجــب رنــج و فالکــت بیشــرتی بــرای مــردم مــی شــود.
برشیــت امــروز بدرجــات توســعه دســت یافتــه، علــم و تکنولــوژی تولیــد همــه نیازهــای برشیــت را ممکــن و حتــی بیشــرت 
از آن را مقــدور ســاخته امــا خــرده بــورژوازی مانعــی در مقابــل آن اســت. بــرای منافــع خــود انجــام آنــرا بــه تاخیــر مــی 
انــدازد. خــرده بــورژوازی در ورود بــه جنــگ هــا و بســیاری از بحــران هــا کــه پایانــی ندارنــد و تنهــا بوســیله سوسیالیســم 
اســت کــه مــی تــوان جهــان را از نابــودی و نیســتی نجــات داد اخــالل مــی کننــد. سوسیالیســم تنهــا راه بــرای زندگــی بهــرت، 

عــاری از فقــر، گرســنگی، بیــکاری، جنــگ و اســتثامر اســت.
      مــا بــه مثابــه حــزب کمونیســت انقالبــی مــرص متامــی رفقــارا در احــزاب انقالبــی و کمونیســتی بــرای انهــدام تفکــرات 
خــرده بورژوایــی وانجــام انقــالب سوسیالیســتی بــه اتحــاد دعــوت مــی کنیــم. مادســت متــام رفقــا را بــرای مترکــز ایــن مبارزه 
ــروزی و برافراشــنت پرچــم  ــرای پی ــوده و باردیگــر ب ــا مــردم مرتبــط ب ــد بیشــرت ب و تــالش جهــت آن مــی فشــاریم. مــا بای

سوسیالیســم پیونــد حــزب را بــا تــوده توســعه دهیــم.
 ٥) چرا ما در مورد انقالب سوسیالیستی ومارکسیسم لنینیسم ارصار می ورزیم؟

پیــش از کارل مارکــس کبیــر تعــداد زیــادی از فالســفه بــرای پاســخ بــه ســواالت مــردم عالقــه منــد بــه توضیــح جوامــع و 
تجزیــه و تحلیــل آن بودنــد ، امــا هیــچ یــک از آنهــا نــه راه حلــی بــرای مشــکل ارائــه داده و نــه پاســخی بــه چگونگــی 

انجــام آن.
کارل مارکــس ظاهــر شــد.او فقــط یــک فیلســوف نبــود بلکــه او بــا مطالعــه تاریــخ، جامعــه شناســی و اقتصــاد و بســیاری از 
زمینــه هــای علــوم بــه یــک منــاد رهایــی  برشیــت از طریــق مارکسیســم بــرای کلیــه مــردم مبــدل شــد. مارکــس بــا تجزیــه 
و تحلیــل جامعــه، بیــامری و درمــان آنــرا کشــف کــرد.او پاســخ کامــل بــه ســواالت مطروحــه از جانــب مــردم داد بطوریکــه 
بــه حــق فیلســوف مــردم فرودســت مــی باشــد کــه مــورد انتقــاد برخــی نیــزاز او قــرار مــی گیــرد !!.تــوده هــا بــا مارکسیســم 

متقاعــد شــده وآن را بــه عنــوان تنهــا راه بــرای آزادی مــی شــامرند.
       او بــا رفیــق خــود انگلــس مانیفســت کمونیســت کــه خالصــه مارکسیســم در ســال ١٨٤٨ بــود را نوشــتند. مانیفســت 
پاســخ هــا و راه حــل هــا را بــرای برانــدازی حاکمیــت بــورژوازی ارائــه داد. مانیفســت بــه برنامــه سیاســی متامــی تــوده 
هــای  مــردم و نــه فقــط احــزاب کمونیســت تبدیــل شــد. بدیــن خاطــر بــر مارکسیســم ارصار مــی ورزیــم چــون آن را بــه 

مثابــه یــک نظریــه علمــی و نــه یــک نظریــه تخیلــی محســوب مــی داریــم.  
لنیــن پدیــد آمــد و بســیاری از انــواع فلســفه را مــورد مطالعــه قــرار داد و متوجــه شــد کــه جامعــه او بــه مارکسیســم نیــاز 
دارد.ایــن فلســفه کــه بــا تاریــخ  مــادی زندگــی واقعــی، فلســفه کارگرانــی کــه نعــم زندگــی را تولیــد مــی کننــد و توســط 
رسمایــه داران مــورد بهــره کشــی و اســتثامر قــرار مــی گیرنــد. او حــزب سوســیال دموکــرات روســیه (RSDP) را پایــه گــذاری 

کــرد و مــردم را بــه پیوســنت بــه آن جهــت آمادگــی بــرای انقــالب سوسیالیســتی و رسنگونــی حکومــت تــزار ترغیــب کــرد.
      لنیــن مارکسیســم را از آنجائیکــه دگــم نیســت و در تلفیــق بــا رشایــط زمــان ومــکان انعطــاف پذیــر بــوده بــدون نقــض 
ــه  ــن مرحل ــال، «امپریالیســم، باالتری ــوان مث ــه عن ــار او ب ــن در آث ــن خدمــات لنی ــی آن تکامــل داد. مهــم تری ــن اصل قوانی
ــر منعکــس اســت. او  ــب دیگ ــی» و بســیاری کت ــه تجرب ــد نظری ــالب»، «ماتریالیســم و نق ــت و انق ــه داری»، «دول رسمای

همچنیــن رویزیونیســم کائوتســکی را نادیــده نگرفــت.
اســتالین نیــز علیــه گرایشــات راســت و افــکار رویزیونیســتی و تروتسکیســتی در خــارج و داخــل اتحــاد جامهیــر شــوروی 
مبــارزه کــرد. او: «مبانــی لنینیســم»، «مســائل لنینیســم»، «مارکسیســم در زبــان شناســی»، «مارکسیســم و مســئله ملــی»، 

«مشــکالت اقتصــادی سوسیالیســم در اتحــاد جامهیــر شــوروی» و بســیاری کتــاب هــای دیگــر را نوشــت.
      لنیــن نقطــه نظــر  بســیار مهمــی را در زمینــه تشــکیالت ارائــه داده کــه متــام احــزاب تــا کنــون از آن پیــروی مــی کننــد. 
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نظــرات او در آثــاری چــون «آنچــه کــه مــا بایــد از آن رشوع کنیــم»، «چــه بایــد کــرد؟»، «یــک گام بــه پیــش دو گام بــه 
پــس» و «بــرای حــزب طــراز نویــن» منعکــس اســت. او اولیــن کســی بــود کــه بــا ارصار انتخــاب کارگــران در کمیتــه مرکــزی 

را خواســتار شــد، و حــق بــا او بــود چنانکــه ارتبــاط حــزب را بــا تــوده هــا پیوســته نگــه میداشــت.
    مــا گفتیــم کــه مارکسیســم بــه تنهایــی کافــی نیســت امــا مارکسیســم لنینیســم هــامن اســت کــه مبوجــب آن شــعار مــا 
«مارکسیســم لنینیســم» مــی باشــد. ایــن هــامن فلســفه ای اســت کــه روســیه رااز کشــوری عقــب افتــاده بــه کشــور بــزرگ 

هســته ای تحــت رهــربی لنیــن و اســتالین کبیــر تبدیــل منــود.     
R.C.P. - حزب کمونیست انقالبی مرص و کلیه اعضا صادقانه راه گذشته بلشویکها را دنبال کنید.

    همــراه بــا متــام انقالبیــون، کمونیســت هــا، نیروهــای مرتقــی در جهــان، پیــش  بــه ســوی زندگــی بهــرت، عــاری از گرســنگی، 
اســتثامر و بیکاری.

 
 زنده باد مبارزات طبقه کارگر، دهقانان و دانشجویان سوسیالیست.

زنده باد مبارزه کمونیستها.

 زنده باد انرتناسیونال کمونیستی

 زنده باد مارکسیسم-لنینیسم

 زنده بادانقالب بزرگ بلشویکی اکترب 

زنده باد رفقا مارکس، انگلس، لنین و استالین
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ــه بحــث بیــن املللــی در اینرتنــت. بحــث  توســط حــزب بلشــویک (شــامل کردســتان / ترکیــه) BP (NK / T)، خدمتــی ب
Aشــامره ٠١

کمک به بحث بین املللی دراینرتنت، اهمیت انقالب اکترب در صدمین سالگرد آن
١ 

نقش لنین و لنینیسم در انقالب اکترب

انقــالب اکتــرب اولیــن انقــالب پیروزمنــد سوسیالیســتی اســت. میلیــون هــا کارگــر از طریــق مبــارزه در یــک کشــور بــزرگ بــه 
دیکتاتــوری پرولتاریــا دســت یافتنــد. تحــت حاکمیــت سیاســی کارگــران و دهقانــان، کارهــای نامتــام انقــالب دموکراتیــک در 
روســیه بــه شــکلی رادیــکال کــه پیــش از ایــن هرگــز دیــده نشــده بــود انجــام شــد. همزمــان، بــا تکیــه بــر نیــروی خــود و 
در همبســتگی بــا مبــارزه طبقاتــی طبقــه کارگــر در عرصــه بیــن املللــی و مبــارزه آزادیبخــش تــوده هــای تحــت ســتم، تــالش 

بــی ســابقه جهــت ســاختامن سوسیالیســم بــرای رســیدن بــه کمونیســم آغــاز شــد.
بــه معنــای واقعــی کلمــه گامــی در یــک رشــته جدیــد و دســت نخــورده راه انــدازی شــد و فعالیــت روی مجموعــه عظیمــی 
از وظایــف از طریــق پراتیــک در عمــل پیــاده شــد. بــه منظــور انجــام وظایــف امــروز، مــا، انقالبیــون و کمونیســتها، بایــد 

از شکســت هــای دردنــاک و همچنیــن دســتاوردهای بــزرگ ایــن انقــالب مهــم یــاد بگیریــم.
ایــن انقــالب دوران ســاز را منــی تــوان جــدا از مطالعــات غنــی تئوریکــی اولیــه توســط لنیــن در نظــر گرفــت. لنیــن چــه 
کاری انجــام داد؟ بــر بنیــاد تئــوری مارکسیســتی، او بــه طــور کامــل تحــوالت آخریــن دهــه هــای قــرن ١٩ و دهــه اول قــرن 
٢٠ را مــورد بررســی قــرار داد. «امپریالیســم، باالتریــن مرحلــه رسمایــه داری» نســخه کوتــاه از تحلیــل هــای او اســت. بــر 
اســاس حقایــق، لنیــن بطورعلمــی ثابــت کــرد کــه در طــول ایــن دوره رسمایــه داری انحصــاری بــه مثابــه عالیرتیــن مرحلــه 
ــف ممکــن از  ــن تعری ــرص تری ــه مخت ــه ارائ ــر الزم ب ــی آزاد شــده اســت: «اگ ــه داری رقابت ــن رسمای ــه داری جایگزی رسمای
امپریالیســم باشــیم، بایــد گفــت کــه امپریالیســم مرحلــه انحصــاری رسمایــه داری اســت. «(لنیــن،» امپریالیســم، باالتریــن 

مرحلــه رسمایــه داری «. او همچنیــن اضافــه کــرد کــه:
«بنابرایــن، قــرن بیســتم نشــانه نقطــه عطــف رسمایــه داری قدیــم بــه جدیــد، از ســلطه رسمایــه بــه طــور عــام بــه ســلطه 

نقش لنین و 
لنینیسم در 
انقالب اکترب
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رسمایــه مالــی مــی باشــد.» (هامنجــا)
«بــدون فرامــوش منــودن ارزش مــرشوط و نســبی کلیــه تعاریــف بــه طــور کلــی، کــه هرگــز منــی توانــد در بــر گیرنــده همــه 
مشــتقات  پدیــده ای کــه در حــال تکامــل خــود مــی باشــد»، لنیــن ویژگــی هــای ایــن رسمایــه داری جدیــد را تعریــف مــی 

: کند
«(١) مترکــز تولیــد و رسمایــه بــه چنــان مرحلــه ای از تکامــل رســیده اســت کــه درآن انحصــارات نقــش تعییــن کننــده در 
زندگــی اقتصــادی ایفــا مــی کننــد؛ (٢) ادغــام رسمایــه بانکــی بــا رسمایــه صنعتــی، و بــر ایــن اســاس ایجــاد «رسمایــه مالــی»، 
و الیگارشــی مالــی؛ (٣) صــدور رسمایــه بطــور قابــل توجهــی متامیــز از صــادرات کاال اهمیــت اســتثنایی کســب کــرده اســت. 
(٤) تشــکیل ســازمان هــای رسمایــه داری انحصــاری بیــن املللــی کــه جهــان را میــان خــود تقســیم مــی کننــد، و (٥) تقســیم 

اراضــی متــام جهــان در میــان بزرگرتیــن قــدرت هــای رسمایــه داری کامــل شــده اســت. «(هامنجــا).
بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل فــوق و مبــارزه ایدئولوژیکــی در ذهــن خــود، لنیــن «تئــوری انقــالب پرولــرتی» را تکامــل داد 
و بدیــن ترتیــب  مارکسیســت هــای ارتدوکــس را کــه بــه خیــال پردازانــی تبدیــل شــده بودنــد کــه  یــک  دوره صلــح آمیــز 

مافــوق امپریالیســتی را متصــور بودنــد، ماننــد کائوتســکی و اصــالح طلبــان بــی پــرده ایــن دوره، بــه چالــش کشــید.
این نظریه از سه تز اساسی مشتق شده است:

* ســلطه رسمایــه مالــی در کشــورهای پیرشفتــه رسمایــه داری. ایــن تضــاد بیــن نیــروی کار و رسمایــه را تشــدید میکنــد. ایــن 
تضــاد تنهــا از طریــق انقــالب پرولــرتی سوسیالیســتی حــل مــی شــود.

* افزایــش صــدور رسمایــه بــه ســوی کشــورهای مســتعمره و وابســته، تبدیــل رسمایــه داری بــه یــک نظــام جهانــی، تقســیم 
جمعیــت جهــان بــه دو اردوگاه: چنــد کشــور پیرشفتــه رسمایــه داری از یــک ســو، و اکرثیتــی کــه متشــکل از کشــورهای 
مســتعمره و وابســته مــی باشــند و توســط آنهــا مــورد اســتثامر قــرار میگیرنــد از ســوی دیگــر. تضــادی کــه در میــان مــردم 

تحــت ســتم رشــد مــی کنــد و تنهــا از طریــق انقــالب ضــد امپریالیســتی و دموکراتیــک حــل مــی شــود.
* درگیــری هــای وحشــیانه ای کــه بــرای تقســیم مجــدد جهــان بــر اســاس رشــد نامــوزون کشــورهای رسمایــه داری انجــام 
مــی شــود. جنــگ هــای امپریالیســتی بــه مثابــه تنهــا وســیله بــرای ترمیــم تعــادل از بیــن رفتــه محســوب مــی شــود. تضــاد 

میــان کشــورهای امپریالیســتی، ایــن  «جبهــه ســوم» بــه تضعیــف امپریالیســم مــی انجامــد.
ــاب  ــگ اجتن ــم، جن ــلطه امپریالیس ــت س ــه تح ــد: «ک ــری میرس ــه گی ــن  نتیج ــه ای ــن ب ــا، لنی ــل ه ــن تحلی ــاس ای ــر اس ب
ناپذیــر اســت، و ایــن کــه ائتــالف بیــن انقــالب پرولــرتی در اروپــا [امــروز: انقــالب سوسیالیســتی پرولــرتی در کشــورهای 
امپریالیســتی] و انقــالب در مســتعمرات، در رشق [امــروز : انقــالب ضــد امپریالیســتی و دموکراتیــک در کشــورهایی کــه 
وابســته بــه امپریالیســم و کشــورهای نیمــه مســتعمره، انقالبــات آزادی بخــش ملــی در کشــورهای تحــت ســلطه] در یــک 
جبهــه متحــد جهانــی انقــالب در مقابــل جبهــه جهانــی امپریالیســم اجتنــاب ناپذیــر اســت «(اســتالین،» مبانــی لنینیســم «، 
https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/htm.foundations-leninism/ch٠٣/١٩٢٤) و اضافــه 

مــی کنــد کــه «امپریالیســم آســتانه انقــالب سوسیالیســتی اســت.»
ــره  ــی امپریالیســم بررســی شــده واینکــه زنجی ــد در چارچــوب نظــام جهان ــر اینکــه انقــالب بای ــی ب ــوری ای مبن ــن تئ لنی
امپریالیســتی در ضعیــف تریــن حلقــه شکســته مــی شــود را ارائــه داد. بــر اســاس فاکــت هــا، او نشــان داد کــه روســیه 

ــود. ــه امپریالیســم در آن دوره ب ــن حلق ــف تری ضعی
ــی بروشــنی ویژگــی  ــا و جنــگ جهان ــن فــی الواقــع ویژگــی جنــگ را شناســایی کــرد: «اروپ ــی، لنی در طــول جنــگ جهان
بــورژوازی، جنــگ خامنانســوز امپریالیســتی را توصیــف میکنــد. مبــارزه بــرای بازارهــا و آزادی در غــارت کشــورهای بیگانــه، 
ــن» وظایــف سوســیال دمکراســی  ــا و دموکراســی در هــر کشــوری». «(لنی ــی پرولتاری ــرای رسکــوب جنبــش انقالب تــالش ب
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ــرای  ــه ب ــی ک ــد. در کوشش ــی کن ــوم م ــیونال دوم را محک ــت رشم آور انرتناس ــن شکس ــا «). و لنی ــگ اروپ ــی در جن انقالب
ــرش  ــرد، او از نگ ــش ب ــه پی ــتها ب ــتها) و سانرتاالیس ــه تجدیدنظرطلبان(رویزیونیس ــک علی ــارزه ایدئولوژی ــک مب ــام ی انج
ــان سوسیالیســتهای  ــی می ــازل، کــه هــم پیامن ــاگ و ب ــامت کنگــره اشــتوتگارت، کپنه درســت انرتناســیونال دوم در «تصمی
متــام کشــورهارادر نــربد علیــه شوونیســم بــه متامــی و درهــر گونــه رشایــط خواســتار بــود، سوسیالیســتها را بــه مقابلــه بــا 
هــر گونــه جنگــی کــه توســط بــورژوازی و دولــت هــا رشوع میشــد، همــراه بــا تشــدید تبلیغــات جنــگ داخلــی و انقــالب 
اجتامعــی ملــزم مــی منــود «(لنیــن،» جنــگ و سوســیال دموکراســی روســیه». او خواســتار قطــع روابــط ســازمانی از فرصــت 
ــد یــک توهــم مــرض باشــد  ــن امــر مــی توان ــد: «ای ــل اشــاره میکن ــن املل ــود. او در بی ــروزی امرانقــالب ب ــرای پی ــان ب طلب
کــه بتــوان امیــدوار بــود یــک بیــن امللــل واقعــا سوسیالیســتی را بــدون قطــع کامــل ســازمانی از فرصــت طلبــان دوبــاره 
بازســازی کــرد.» (لنیــن، «کنفرانــس گــروه RSDLP خــارج از کشــور»). حــزب بلشــویک کــه توســط تئــوری لنیــن هدایــت 
شــد، نیــروی حاکــم بــر انقــالب اکتــرب بــود. انقــالب بلشــویکی:  انقــالب اکتــرب عمــال تنهــا راه خــروج از جنــگ امپریالیســتی 

را نشــان داد.
تئــوری لنیــن تکامــل کیفــی مارکسیســم تحــت رشایــط تغییــرات کیفــی اســت کــه نتیجــه  تبدیــل  رسمایــه داری رقابــت آزاد 

بــه رسمایــه داری انحصــاری اســت.
لنینیســم مارکسیســم دوران جدیــد در رسمایــه داری اســت. لنینیســم مارکسیســم عــرص امپریالیســم و انقالبهــای پرولــرتی 

اســت.
یــک قــرن از انقــالب اکتــرب گذشــت. ناشــی از جنــگ جهانــی دوم توســط آملــان نــازی و جنــگ هــای امپریالیســتی و ضــد 
انقالبــی، برشیــت مــرگ میلیونهــا انســان را شــاهد بــوده اســت. بــا ایــن حــال، هــر دو جنــگ جهانــی راه را بــرای انقالبــات 

جدیــد همــوار کــرد.
بســیاری از چیزهــا از قــرن گذشــته تــا کنــون  تغییــر کــرده اســت. ســلطه انحصــارات امپریالیســتی و رسمایــه مالــی قــوی تــر 
و بیــش از پیــش عیــان شــده اســت. رسمایــه داری امپریالیســتی انگلــی بیشــرت قابــل رویــت شــده اســت. کــامکان ماهیــت 
ــه جــای آزادی. اســتثامر  ــه ســوی ســلطه جویــی ب امپریالیســم تغییــری نکــرده اســت: «انحصــارات، الیگارشــی، گرایــش ب
تعــداد فزاینــده ای از کشــورهای کوچــک یــا ضعیــف شــده توســط معــدودی از کشــورهای ثرومتنــد و یــا قــوی ... رسمایــه 
ــوز در عــرص امپریالیســم  ــه داری «) مــا هن ــه رسمای داری انگلــی  در حــال زوال». «(لنیــن،» امپریالیســم، باالتریــن مرحل
زندگــی مــی کنیــم. تحــوالت معــارص در امپریالیســم بــه ماهیــت امپریالیســم ربطــی نــدارد. در واقــع، رسمایــه داری انگلــی 
ــق  ــا از طری ــودی آن تنه ــه طــور خــودکار انجــام منــی شــود. ناب ــان آن ب ــده اســت. پای ــوز زن ــا آن هن و در حــال زوال، ام
انقــالب جهانــی پرولــرتی کــه در نتیجــه انقالبــات مختلــف تحــت رهــربی منحــرص بــه فــرد  پرولتاریــا انجــام شــود، مــی 
توانــد  تقــق یابــد. بــه همیــن دلیــل، مــا نیازمنــد تئــوری امپریالیســم و انقــالب پرولــرتی لنیــن هســتیم. مــا بــا آمــوزش از 

او مــی توانیــم پیــروز شــویم

یادگیری از اکترب، یادگیری از لنین،

آموخنت از لنین یعنی  یاد بگیریم که چگونه پیروز شویم

٢٠١٧ آوریل ٧
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پوتین فروپاشی شوروی را فاجعه خواند
والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــوری فدراســیون روســیه فروپاشــی اتحــاد جامهیــر شــوروی را کــه ســال ١٩٩١ رخ داد، بزرگرتیــن فاجعــه قــرن 

بیســتم مــی دانــد و تاکیــد مــی کنــد کــه پیامدهــای ایــن رویــداد بــرای روس هــا در آن زمــان بســیار زیــان بــار بــود.
بــه گــزارش ارینــا، پوتیــن ایــن اظهــارات را در مصاحبــه بــرای فیلــم مســتندی کــه بــا اولیــور اســتون کارگــردان روســی انجــام داده اســت، 

اعــالم کــرد.
خربگــزاری اســپوتنیک روز ســه شــنبه بــا اشــاره بــه اظهــارات رئیــس جمهــوری روســیه در ایــن فیلــم و همچنیــن پیــام ســال ٢٠٠٥ وی بــه 

پارملــان ایــن کشــور، فروپاشــی اتحــاد شــوروی را بزرگرتیــن فاجعــه ژئوپلتیــک قــرن ٢٠ خوانــده اســت.
رئیــس جمهــوری روســیه در ایــن بــاره گفتــه اســت: بــه خاطــر ابــراز تاســف در رابطــه بــا فروپاشــی اتحــاد شــوروی، هــدف انتقادهــای 
زیــادی قــرار گرفتــه ام. نخســت و مهــم تــر از همــه ایــن اســت کــه پــس از فروپاشــی، ٢٥ میلیــون روس طــی یــک شــب بیــرون از مرزهــای 

میهــن قــرار گرفتنــد و واقعــا ایــن مســاله یکــی از بــزرگ تریــن فجایــع قــرن بیســتم اســت.

پوتیــن خاطرنشــان کــرد: شــهروندان شــوروی در چارچــوب کشــوری واحــد زندگــی مــی 

کردنــد و روابــط خویشــاوندی، کار و مســکن داشــتند و از برابــری حقوقــی 
برخــوردار بودنــد، امــا در یــک ثانیــه خــارج از مرزهــای میهــن خــود قــرار گرفتنــد.

رئیــس جمهــوری روســیه افــزود: ابتــدا نشــانه هــا و ســپس جنــگ بــزرگ داخلــی در کشــورآغاز شــد و وقتــی مدیــر ســازمان امنیــت فــدرال 
شــدم، همــه ایــن هــا را کامــل دیــدم.

وی گفــت: همزمــان نظــام حامیــت اجتامعــی کامــل تخریــب شــد، کار در شــامر 

ــران شــد.  ــادی از بخــش هــای اقتصــادی متوقــف و شــبکه بهداشــتی وی زی
ارتــش وضــع ناگــواری را تجربــه مــی کــرد و میلیــون هــا نفــر از مــردم آن ســوی مــرز فقــر قــرار گرفتــه 

بودنــد کــه منــی تــوان فرامــوش کــرد.
اتحــاد شــوروی ٢٥ دســامرب ١٩٩١ بــه موجودیــت خــود بطــور رســمی پایــان داد و میخائیــل گورباچــف رهــرب وقــت کنــاره گیــری خــود را 
اعــالم کــرد. بدیــن ترتیــب عمــر ٧٤ ســاله کشــور وقــت بــا بیــش از ٢٢ میلیــون و ٤٠٠ هــزار کیلومــرت مربــع وســعت پایــان یافــت و از دل 
آن روســیه و ١٤ کشــور مســتقل شــکل گرفتنــد کــه بــزرگ تریــن تحــول تعییــن کننــده در نقشــه سیاســی و جغرافیایــی جهــان پــس از جنــگ 

دوم جهانــی شــناخته مــی شــود.

حتی  منایندگان رسمایه داری هم  مجبور به اعرتاف هر چند نصفه 
و نیمه در مقابل انقالب اکترب می شوند.

در روســیه بســیاری از مــردم بــا افتخــارات دوره شــوروی زندگــی مــی کننــد و بــا خاطــرات آن آرامــش مــی یابنــد، 
مثــال» در ســالگرد انقــالب اکتــرب و یــا پیــروزی بــر فاشــیزم جشــن هــای میگیرنــد کــه منونــه اش را در هیــچ جــای 
دنیــا منــی تــوان رساغ گرفــت. و منونــه چنیــن خاطــرات را در اعرتافــات پوتیــن بــه روشــنی مــی تــوان مشــاهده کــرد.
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ضمن اعالم همدردی، به طبقه کارگر و خانواده معدن چیان کشته شده ،تسلیت می گوییم!

عامل  انفجار در معدن زغال سنگ یورت جمهوری اسالمی است!!!
رسنگون باد حکومت اسالمی رسمایه داری

رسان و مدیــران و عوامــل جمهــوری اســالمی ٣٨ ســال اســت ثــروت و دارایــی هــای مــردم ایــران را غــارت مــی کننــد، ٣٨ 
ســال اســت مــردم را بــا اشــکال مختلــف رسکــوب و قتــل عــام مــی کنــد، ایــن حکومــت  اســالمی در دهــه شــصت بــا دامــن 
زدن و ادامــه جنــگ رسمایــه هــای ایــران را هــدر داد و در جنــگ جوانــان را بــه کشــنت داد و بــه بهانــه جنــگ  انقالبیــون را 
گــروه  گــروه  قتــل عــام کــرد، و از روز اول بــر قــراری اش رشوع بــه قتــل عــام در زنــدان هــا و شــهرها و روســتاها و خانــه 
بــه خانــه کــرد، زمانــی بــا نقشــه هــای خصوصــی ســازی باعــث تحمیــل هــر چــه بیشــرت فقــر در شــهر هــا و روســتا هــا شــد 
، بــا تحمیــل خصوصــی ســازی ، آزاد ســازی اقتصــاد از یــک طــرف بــا رانــت خــواری،  دزدی و اختــالس صنایــع و موسســات 
را بیــن خــود تقســیم کردنــد و از طــرف دیگــر باعــث افزایــش روز افــزون فقــر ، اعتیــاد ، بیــکاری و فحشــا ، کــودکان کار 
و خیابــان، اخــراج هــای گســرتده و تعطیلــی شــتابان کارخانجــات شــدند، بــا خصوصــی ســازی آمــوزش و پــرورش و آمــوزش 
عالــی باعــث بــاز مانــدن کــودکان و جوانــان از تحصیــل شــدند، بــا خصوصــی کــردن بهداشــت و درمــان و کاهــش بیمــه 
هــا باعــث افزایــش هــر روزه بیــامری در میــان مــردم شــدند ، بــا قطــع درختــان و نابــودی جنــگل هــا بــرای ســاخت ویــال 
باعــث تبدیــل شــدن بــاران بــه ســیالب شــدند ، بــا ســوء اســتفاده از آبهــای ســطحی و زیــر زمینــی باعــث خشــک شــدن 
دریاچــه هــا و رود خانــه هــا و باعــث ایجــاد ریــز گــرد هــا شــده مــردم را بــه کشــنت مــی دهنــد ، مدتهــای مدیــدی بــا وارد 
کــردن مــواد غذایــی آلــوده باعــث ایجــاد و گســرتش بیــامری هــای خــاص گردیدنــد، بــا ایجــاد مناطــق آزاد اقتصــادی و بــا 

عامل  انفجار در 

معدن زغال سنگ 

یورت جمهوری 

اسالمی است!!!

بیانیه ها ، اطالعیه ها و قعطنامه ها
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تغییــرات مــداوم قانــون کار علیــه کارگــران و بــا تصویــب قوانیــن جدیــد ضــد کارگــری  و بــا واردات کاالهایــی کــه در ایــران 
وجــود دارنــد، هــر روز بیشــرت باعــث بیــکاری و فالکــت اقتصــادی و ورشکســتگی صنایــع شــدند و مدتــی نیــز بــا طــرح 
انــرژی هســته ضمــن هــدر دادن ثــروت مــردم و دزدی و اختــالس هــای هــزاران میلیــاردی و شکســت طــرح فــوق، کشــور 
را بــه نابــودی کشــاندند کــه اکنــون طبقــه کارگــر مجبــور اســت فشــار هــای اقتصــادی همــه تخلفــات حکومــت اســالمی 

رسمایــه داری  را بــر دوش بکشــد،
حکومــت اســالمی در دهــه شــصت تشــکل هــا ، ســازمانها و احــزاب و شــوراها و مــردم را قتــل عــام کــرد ، روزی قیــام مــردم 
ــام ٨٨ را رسکــوب و کشــتار مــی کنــد و روزی کارگــران  ــاد و جــاده ســاوه را بــه خــاک و خــون  کشــید ، روزی قی اکــرب آب
خاتــون آبــاد را بــه گلولــه مــی بنــدد ، روزی باعــث خــروج قطــار از ریــل و روز دیگــر باعــث فــرو ریــزی ســاختامن پــال ســکو 
مــی شــود، روزی بــا ایجــاد بیــکاری مــردم را وادار بــه کولــربی و یــخ زدن زیــر بــرف مــی کنــد و امــروز باعــث انفجــار در 
معــدن زغــال ســنگ یــورت مــی شــود، چــرا کــه بــه جــای بــر قــراری ایمنــی و هزینــه کــردن بــرای بــر قــراری ایمنــی در 
کار، بودجــه ایمنــی را اختــالس کــرده انــد و بــه جــای برنامــه ریــزی و تأمیــن ایمنــی کارگــران و محــل کار  آنهــا، مشــغول 

برنامــه ریــزی فریــب کاری بــا انتخابــات منایشــی و افزایــش اختــالس هــا هســتند.
 دزدی هــا، اختــالس هــا و رشــوه خــواری هــای حکومــت اســالمی باعــث گردیــده هــزاران کارخانــه و کارگاه ماننــد  تراکتــور 
ســازی، هپکــو، چینــی ســازی، صــد هــا کارخانــه نســاجی تعطیــل شــوند، یــا رو بــه تعطیلــی باشــند ، ایــن حکومــت ضــد 
کارگــری بــه جــای اینکــه رسمایــه و ثــروت ایــن کشــور را بــرای نــو ســازی صنایــع و بــه جــای هزینــه کــردن بــرای ایجــاد 
ایمنــی کار در کارخانجــات و در معــادن، بــه جــای هزینــه کــردن بــرای جلــو گیــری از تعطیلــی مؤسســات تولیــدی و جلــو 
گیــری از بیــکار شــدن، و بــه جــای ایجــاد شــغل، پــول و ثــروت ایــن مــردم را هزینــه منایــش انتخابــات و هزینــه آقــا زاده 

هــای پورشــه ســوار و اختــالس هــای هــزاران میلیــاردی مــی کنــد.
 آیــا عملکــرد ٣٨ ســاله حکومــت اســالمی رسمایــه داری  ثابــت منیکنــد کــه متامــی حوادثــی ماننــد انفجــار معــدن یــورت، 
ــرده داری در عســلویه و ... حاصــل وجــود  ــور ســازی، و ... بحــران هــای هپکــو و ب ــی تراکت ــزی پالســکو ، تعطیل ــرو ری ف
ایــن حکومــت اســت؟ کارگــران و مــردم ایــران :  تنهــا راه نجــات از متامــی مشــکالت و حــوادث و فالکــت هــای اقتصــادی 
و اجتامعــی رسنگونــی جمهــوری اســالمی اســت، تــا زمانــی کــه جمهــوری اســالمی بــر قــرار باشــد مــردم ایــران روز خــوش 

نخواهنــد داشــت. 
کارگران ، معلامن ، دانشجویان ، زنان و جوانان ... :

بــرای نجــات خــود و کل مــردم ایــران از هــر طریقــی و هــر روزنــه ممکــن کــه مــی شــود بــه حکومــت جمهــوری اســالمی 
بایــد رضبــه زد، بایــد انقالبیــون و کارگــران پیــرشو در تشــکل هــای مختلــف متشــکل شــوند، ایــن نظــام کامــال» پوســیده 
اســت، ولــی تنهــا از طریــق تشــکیالت منظــم و آهنیــن مــی شــود ایــن حکومــت فاشیســتی اســالمی را نابــود کــرد. تنهــا 

چــاره مــا وحــدت و تشــکیالت اســت.
عامل کشته شدن معدنچیان یورت حکومت جمهوری اسالمی است .

رس نگون باد جمهوری اسالمی
بر قرار باد حکومت کارگری

کمیته حامیت از شاهرخ زمانی 
١٣٩٦/٢/١٣
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اجبار معدنچیان به امضای نامه عذرخواهی دور از ذهن نیست/ کارگران کاغذهای سفید زیادی امضا کرده اند
معدنچیان

بــازرس مجمــع عالــی مناینــدگان کارگــران کشــور بــا بیــان اینکــه کارگــران معــرتض معــدن فقــط مشــکالت انباشــته شــده را 
بیــان کردنــد گفــت: احتــامل اجبــاری بــودن امضــای نامــه عذرخواهــی از رئیــس جمهــور وجــود دارد.

ــاره نامــه عذرخواهــی  ــدگان کارگــران کشــور درب ــی مناین ــازرس مجمــع عال ــار ب ــه گــزارش مــرشق، حمیدرضــا امام قلی تب ب
کارگــران معــدن زمســتان یــورت بــرای عذرخواهــی از رئیــس جمهــور گفــت: نفــس اینکــه رئیــس جمهــور در آن رشایــط بــه 
معــدن آمــد و بــا توجــه بــه واژه هــا و منت هایــی کــه دربــاره آن نوشــتند و تأکیــد بــر اینکــه رئیــس جمهــور وقتــش را بــرای 

تســکین بازمانــدگان و داغ دیــدگان ایــن حادثــه گذاشــته اســت جنبــه انتخاباتــی داشــت.
وی ادامــه داد: اینکــه در ابتــدا گفتــه شــد معرتضــان از جایــی ســازماندهی شــده بودنــد تنهــا یــک چیــز را بــه ذهــن متبــادر 
می کــرد و آن اینکــه از طــرف خــود آنهــا بــرای بهره بــرداری تبلیغاتــی بــوده اســت و دیگــر اینکــه حــاال ایــن افــراد از رئیــس 
ــز بعــد دیگــری از ایــن ماجــرا اســت کــه  ــد نی ــراز رشمســاری عذرخواهــی کرده ان ــر انگشــت و اب ــا امضــاء و اث جمهــور ب

ــی نیســت. ــا بحث هــای انتخابات ــاط ب بی ارتب
ــط  ــا در رشای ــران م ــرثاً ســفید امضــاء اســت و کارگ ــت و اک ــا موق ــران م ــرارداد کارگ ــه ٩٦ درصــد ق ــزود: در حالیک وی اف
عــادی هــم در بســیاری مواقــع اگــر امضــاء بــر برگــه ســفید نزننــد از کار بیــکار می شــوند، دیــدن امضــای آنهــا پــای نامــه 

ــدان دور از انتظــار نیســت. عذرخواهــی چن

عذرخواهی_اجباری
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امام قلی تبــار تاکیــد کــرد: امــا فــرض مــا ایــن اســت کــه معرتضــان بــه رئیــس جمهــور بازمانــدگان حادثــه بودنــد و رفتــار 
ــه  ــد امــا حقــوق نگرفت ــزان آنهــا چندین مــاه کار کرده ان ــد عزی ــدگان می دانن ــی کــه بازمان ــا کامــالً طبیعــی اســت. وقت آنه
ــه مشــکالت انباشــته شــده از  ــد برخــوردی آرام داشــته باشــند. صــدای آنهــا اعــرتاض ب و بیمــه منی شــوند قطعــاً منی توانن

گذشــته بــوده اســت و نیــازی بــه عذرخواهــی و کاربــرد واژه هایــی چــون رشمندگــی نبــود.
ــد  ــه شــده دور از ذهــن نیســت و می توان ــران گرفت ــار از کارگ ــز از رس اجب ــه نی ــن نام ــامل اینکــه ای ــرد: احت ــد ک وی تاکی
ــکار  ــا از کار بی ــد ت ــار در طــول دوره کاری نامــه ای را امضــاء می کنن ــا از رس اجب ــران م صحــت داشــته باشــد. بارهــا کارگ

ــه می شــود. ــا گرفت ــز شــود امضــای تســویه از آنه ــا واری ــل از اینکــه حقــوق آنه ــالً قب نشــوند؛ مث
وی در پایــان تاکیــد کــرد: افــکار عمومــی حتــی اگــر امضــا و اثرانگشــت کارگــران را هــم ببینــد هــم منی توانــد مشــکالت 

جامعــه کارگــری را از یــاد بربنــد.
کارگران و خانواده های معدنچیان آزادشهر با گرفنت تعهد و اثر انگشت مجبور به عذرخواهی از روحانی شدند!

ایرنــا مدعــی شــدکارگران و خانــواده هــای معدنچیــان آزادشــهر در نامــه بــه روحانــی ازوی بــه دلیــل رفتــار خــارج از عــرف 
عــده ای در جریــان ســفرش بــه معــدن آزادشــهر عذرخواهــی کردنــد.

عذرخواهی_اجباری
فشــارهای مســئوالن بــه کارگــران معــدن «یــورت زمســتان» بــرای عذرخواهــی اجبــاری از رئیس جمهــور موجــی از واکنش هــا 

را در فضــای مجــازی بــه همراه داشــت.
 روز گذشــته نامــه ای در رســانه هــا منتــرش شــد مبنــی بــر عذرخواهــی معدنچیــان از رئیــس جمهــور بابــت اعرتاضاتــی 
کــه در بازدیــد وی از معــدن زمســتان یــورت انجــام دادنــد. ایــن نامــه کــه بــا امضــا، شــامره تلفــن و اثــر انگشــت! انتشــار 

یافــت بســیار جــای ســوال داشــت.
حمیدرضــا امام قلی تبــار بــازرس مجمــع عالــی مناینــدگان کارگــران کشــوردرباره نامــه عذرخواهــی کارگــران معــدن زمســتان 
ــه واژه هــا و منت هایــی کــه  ــا توجــه ب ــه معــدن آمــد و ب ــه فــارس گفــت: نفــس اینکــه رئیــس جمهــور در آن رشایــط ب ب
ــه  ــن حادث ــدگان ای ــدگان و داغ دی ــرای تســکین بازمان ــش را ب ــور وقت ــس جمه ــه رئی ــر اینک ــد ب ــتند و تأکی ــاره آن نوش درب

گذاشــته اســت جنبــه انتخاباتــی داشــت.
وی ادامــه داد: اینکــه در ابتــدا گفتــه شــد معرتضــان از جایــی ســازماندهی شــده بودنــد تنهــا یــک چیــز را بــه ذهــن متبــادر 
می کــرد و آن اینکــه از طــرف خــود آنهــا بــرای بهره بــرداری تبلیغاتــی بــوده اســت و دیگــر اینکــه حــاال ایــن افــراد از رئیــس 
ــز بعــد دیگــری از ایــن ماجــرا اســت کــه  ــد نی ــراز رشمســاری عذرخواهــی کرده ان ــر انگشــت و اب ــا امضــاء و اث جمهــور ب

ــی نیســت. ــا بحث هــای انتخابات ــاط ب بی ارتب
ــط  ــا در رشای ــران م ــرثاً ســفید امضــاء اســت و کارگ ــت و اک ــا موق ــران م ــرارداد کارگ ــه ٩٦ درصــد ق ــزود: در حالیک وی اف
عــادی هــم در بســیاری مواقــع اگــر امضــاء بــر برگــه ســفید نزننــد از کار بیــکار می شــوند، دیــدن امضــای آنهــا پــای نامــه 

ــدان دور از انتظــار نیســت. عذرخواهــی چن
 امام قلی تبــار تاکیــد کــرد: امــا فــرض مــا ایــن اســت کــه معرتضــان بــه رئیــس جمهــور بازمانــدگان حادثــه بودنــد و رفتــار 
ــه  ــد امــا حقــوق نگرفت ــزان آنهــا چندین مــاه کار کرده ان ــد عزی ــدگان می دانن ــی کــه بازمان ــا کامــالً طبیعــی اســت. وقت آنه
ــه مشــکالت انباشــته شــده از  ــد برخــوردی آرام داشــته باشــند. صــدای آنهــا اعــرتاض ب و بیمــه منی شــوند قطعــاً منی توانن

گذشــته بــوده اســت و نیــازی بــه عذرخواهــی و کاربــرد واژه هایــی چــون رشمندگــی نبــود.
ایــن عذرخواهــی اجبــاری! عــالوه بــر منتقــدان دولــت، حتــی انتقــاد و اعــرتاض حامیــان روحانــی را نیــز در شــبکه هــای 

اجتامعــی برانگیخــت.
شــهاب افشــار در صفحــه شــخصی اش نوشــت: میگفــنت خودمــون بــا علــم بــه ناراحتــی کارگــرا رفتیــم اونجــا تــا حرفشــونو 
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بشــنویم، حــاال کارگــرا رو مجبــور بــه عذرخواهــی اجبــاری میکنــن؛ اونــم بــا اثرانگشــت!
محمــد ایامنــی از فعــاالن رســانه ای در کانــال تلگرامــی اش نوشــت:  کارگــران رنجــور معــدن گلســتان را مجبــور کردنــد 
نامــه عذرخواهــی از روحانــی را انگشــت بزننــد! گالیلــه مجبــور شــد در دادگاه تفتیــش عقایــد حرفــش را پــس بگیــرد امــا 

زیرلــب گفــت زمیــن تــو مــی چرخــی.
حامد طالبی نیز در این باره نوشت: سخت تر از کار تو معدن عذرخواهی اجباریه.

یکــی دیگــر کاربــران فضــای مجــازی نوشــت: معنــی اینــکار اینــه کــه ببخشــین بهمــون رســیدگی نکردیــن و ُمردیــم ببخشــین 
کــه حقمــون رو خواســتیم غلــط کردیــم جنــاب!

صــدرا  ایــن توئیــت را منتــرش کــرد: آزادی یعنــی ایــن کــه کارگــر حــق اعــرتاض داشــته باشــه نــه ایــن کــه دوســتش کشــته 
بشــه بعــد بــا اثــر انگشــت ازش عذرخواهــی اجبــاری بگیریــم!

ــم در ایــن بــاره نوشــت: اینــا آخــه چــه گناهــی کــردن کــه بــا اثــر انگشــت و شــامره تلفــن بایــد از دولــت فخیمــه،  مری
ــاری کنــن؟ عذرخواهــی اجب

یکــی از فعــاالن فضــای مجــازی معتقــد اشــت: در عذرخواهــی فرمانــدار بــدره از وزیــر بهداشــت و عذرخواهــی کارگــران 
معــدن از روحانــی واقعیتــی نهفتــه کــه اگــر ذره ای رشف وجــود داشــته باشــه انــکارش منی شــه کــرد.

مرضیــه نیــز نوشــت: بــا تهدیــد هــم کــه شــده ازشــون امضــا گرفــنت! امــا دریــغ از یــه عذرخواهــی خشــک و خالــی دولــت 
حــرف از بچه هایــی کــه غریبانــه یتیــم شــدن!

یمــی از کاربــران توئیــرت بــا کنایــه نوشــت: عذرخواهــی اجبــاری همــراه بــا اثــر انگشــت! فــدای اون آزادی کــه تــو میخــوای 
بیــاری بشــم.

کازرونــی  هــم عنــوان کــرد: کارگــران رنجدیــده و داغدیــده معــدن گلســتان «از صمیــم تــرس» از رئیــس جمهــور عذرخواهی 
و طلــب بخشــش کردند!

کاربر دیگری نوشت: عذرخواهی اجباری حکایتی تلخ از سلطه یقه سفیدهای ارشافی است.
محمدجــواد محمــدزاده ایــن توئیــت را منتــرش کــرد: مــا کارگــران معــدن یــورت اصــال غلــط بکنیــم بــه شــام اعــرتاض امــن 

بکنیــم. رس هامیونــی بــه ســالمت بــادا.
ــه  ــر عذرخواهــی نکــردی ک ــوِر انتقادپذی ــس جمه ــر انگشــت از رئی ــا امضــا و اث ــا حــاال ب ــز نوشــت: ت ــه طن شــیخ رضــا ب

ــره ! ــادت ب عاشــقی ی

در حالــی کــه ایــن رئیــس جمهــور بعــد از ٣٨ ســال خیانــت و جنایــت علیــه مــردم ایــران در قالــب عضویــت دامئــی در 
حکومــت فاشیســتی جمهــوری اســالمی و نــاب محمــدی نــه تنهــا هیــچ وقــت از مــردم عــذر خواهــی نکــرده اســت بلکــه در 
هــامن روز حضــور فریــب کارانــه و ســود جویانــه خــودش در یــورت هــم ازکارگــران انجــا عــذر خواهــی نکــرد کــه چندیــن 
مــاه اســت زیــر نظــر حکومتــش حقــوق کارگــران را ندادنــد و حتــی یــک ســال پیــش هــامن کارگــران را بــا بطــوم و شــالق 
بــه دلیــل اینکــه حقوقشــان را مــی خواســتند و بــه نــا امــن بــودن معــدن اعــرتاض داشــتند تنبیــه شــدند و رئیــس جمهــور 
حتــی بعــد از کشــته شــدن معــدن چیــان بــاز هــم عــذر خواهــی نکــرد ایــن یعنــی فاشیســم ایــن یعنــی حکومــت اســالمی.

حســن روحانــی کــه قصــد داشــت بــا نشــان دادن خــود بــه عنــوان بافتــه ای جــدا تافتــه از حاکــامن اســالمی  جهــت جــذب 
رای  بــه معــدن یــورت رفتــه بــود در مقابــل اعرتاضــات کارگــران مجبــور بــه فــرار شــد.

شعارهای اعرتاضی معدنچیان در جریان حضور روحانی در معدن یورت 
۱۷/اردیبهشت/۱۳۹۶
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ــا  ــتان ب ــتان گلس ــهر، در اس ــه آزادش ــه منطق ــفر ب ــان س ــنبه،در جری ــران، روز یکش ــوری ای ــس  جمه ــی، رئی ــن روحان حس
ــد. ــورش بردن ــی ی ــن روحان ــودروی حس ــه خ ــان ب ــد. معرتض ــرو ش ــان روب ــی معدنچی ــعارهای اعرتاض ش

کارگــران حــارض در محــل دســت بــه شــعارهای اعرتاضــی زدنــد. حســن روحانــی در مقابــل اعــرتاض کارگــران از محــل فــرار 
ــرد  ــن از عملک ــه شــدند و همچنی ــرصان حادث ــا مق ــتار برخــورد ب ــان و کشــته شــدگان خواس ــای مصدوم ــرد. خانواده ه ک
برخــی مقــام هــای محلــی انتقــاد کردند.یــک کارگــر معــدن کار در اعــرتاض بــه ســخنان روحانــی بــا اشــاره بــه کشــته شــدن 
ــان گفــت: «۱۷۰ بچــه بــی پــدر شــدند. ۴۰ زن بیــوه شــدند. چنــد ســال پیــش آمدیــم فرمانــداری و  تعــدادی از معدنچی
اعــرتاض کردیــم کــه ۱۴ ســال حقــوق نگرفتــه ایــم بــا زن و بچــه آمدیــم امــا مســئوالن رســیدگی نکردنــد.» روز شــنبه ۱۶ 
اردیبهشــت، درگیــری ای بیــن گارد ضــد شــورش بــا کارگــران و خانــواده معدنچیانــی کــه در داخــل معــدن هســتند، روی داد 
علــی ربیعــی وزیــر کار روز ۱۳ اردیبهشــت در مــورد ایمنــی ایــن معــدن گفتــه بــود: مســئوالن صنعــت معــدن در آذر مــاه 
ســال گذشــته از ایــن معــدن بازرســی داشــتند و ایــن معــدن جــزو معدن هــای کــم مســئله مطــرح شــده بــود و ارزیابــی 
مناســب از بازرســان گــزارش شــد. بــا توجــه بــه گفتــه ایــن وزیــر و رشــوه خــوار بــودن متامــی مســئولین جمهــوری اســالمی 
کــه از ســنت هــای اولیــه تربیــت اســالمی شــده اســت کــم مســئله بــودن معــدن یــورت بــر مبنــای گــزارش بازرســان  مــورد 
مشــابهی ایمنــی ســاختامن پالســکو اســت کــه شــهرداری بــا گرفــنت ٥٠ میلیــون از بنیــاد شــهید آن را ایمــن اعــالم کــرده بــود 
وقتــی ١٧٣ مناینــده مجلــس اســالمی رشــوه مــی گیرنــد و دیگــر رسان هــزاران میلیــارد اختــالس مــی کننــد و حســن روحانــی 
اختــالس هــا را وام هــای کــه بــاز پرداختشــان بــه تاخیــر افتــاده بیــان مــی کنــد مــی تــوان نتیجــه گرفــت بازرســان معــدن 
یــورت هــم ریگــی در کفــش داشــتند، بنابرایــن اول آن بــاز رســان ســپس مســئولین منطقــه و ســپس بقیــه رسان مربوطــه 
بایــد بــه محاکمــه کشــیده شــوند در ایــن صــورت بســیاری از حقایــق ضــد انســانی حکومــت اســالمی نــاب محمــدی بــر 

مــال خواهــد شــد. 
علــی ربیعــی وزیــر کار و محمــد رضــا نعمــت زاده، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، طبــق اصــول فریــب کارانــه جمهــوری 
اســالمی و دروغ گویــی هــای دامئــی حاکــامن اســالمی ایــران  در روزهــای اخیــر دلیــل اصلــی حادثــه معــدن در آزادشــهر 

فرار حسن روحانی از محل معدن یورت
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را اتصــال باتــری بــه باتــری از ســوی کارگــران عنــوان کــرده اند.آقــای نعمــت زاده حتــی گفــت کــه معــدن فاقــد گاز متــان 
بــوده و اتصــال باتــری بــه باتــری باعــث آتــش گرفــنت ذرات ذغــال ســنگ شــده اســت.

خربگــزاری دولتــی ایرنــا نیــز بــه نقــل از علــی نصیــری،  مدیرعامــل رشکــت زغــال ســنگ شــامل رشق،  نوشــته بــود کــه «علــت 
اولیــه حادثــه متاســفانه بــه دلیــل بــی احتیاطــی چنــد نفــر از همــکاران بــرای بــردن باطــری بــه داخــل معــدن بــرای موتــور 

دیــزل بــوده کــه اصــوال بــردن باطــری ممنــوع اســت.»
ایــن ســخنان پــس از آن ابــراز شــد یــک کارگــر معــدن گفــت کــه در محــل کارگاه یــک دســتگاه گاز بــرای ســنجش گاز در 
معــدن وجــود نداشــت.در عیــن حــال،  بــه گــزارش برخــی رســانه هــا، شــامری از کارگــران معــدن یــورت گفتــه انــد کــه 
ــد امــا ایــن   ــار در ایــن مــورد هشــدار داده بودن ــد ب ایمنــی ایــن معــدن در وضعیــت نامناســبی قــرار داشــت و آنهــا چن
موضــوع نادیــده گرفتــه شــده بود.علــی ربیعــی در مــورد موضــوع بیمــه نبــودن کارگــران ایــن معــدن و نیــز ســایر معــادن 
در ایــران گفــت: «در صورتــی کــه پیامنــکاران معــادن، بیمــه  کارگــران را رد نکــرده باشــند طبــق بخشــنامه  ای کــه مصــوب 
شــده اســت، کارفرمــای اصلــی بایــد پیامنــکار را تغییــر دهــد.» ایســنا روز ۱۴ اردیبهشــت خــرب داده بــود کــه تعــداد زیــادی 
از ایــن کارگــران بیمــه حادثــه و مســئولیت نداشــته اند.پیــش از ایــن، در برخــی از گــزارش هــا و نیــز شــبکه هــای اجتامعــی 
بــه نقــل از برخــی از کارگــران معــدن یــورت گفتــه شــده بــود کــه آنهــا قــرارداد ســفید امضــا داشــتند و فاقــد بیمــه بودنــد.

همچنیــن در گــزارش خــود اشــاره کــرده بــود کــه «معــادن بســیاری هســتند کــه کارفرمایــان آن، بــرای رفــع تکلیــف تعــداد 
کمــی از کارگــران را بیمــه مســئولیت یــا حادثــه آن هــم بــا پوشــش هــای انــدک مــی کنــد و در ایــن مــورد کمــرت مســئولی 
پیگیــر و پاســخگو اســت.»روز ۳۱ فروردیــن ســال گذشــته در گزارشــی بــه نقــل از مرکــز آمــار ایــران نوشــته بــود کــه ۹۷ 
درصــد معــادن ایــران در مالکیــت بخــش خصوصــی قــرار دارد.وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتامعــی حقــوق دریافتــی کارگــران 
ــورت پرداخــت شــده و ســال های ۹۳ و ۹۴  ــات ســال ۹۵ در معــدن ی ــز توصیــف کــرد و گفــت کــه معوق معــادن را ناچی
معوقــات دارنــد کــه پرداخــت خواهــد شــد.علی ربیعــی در رشایطــی دســتمزد کارگــران را ناچیــز دانســت کــه شــورای عالــی 
کار در اســفند ســال گذشــته حداقــل دســتمزد ماهانــه کارگــران بــرای ســال جــاری را ۹۳۰ هــزار تومــان اعــالم کــرد. ایــن در 
حالیســت کــه کمیتــه مــزد ســال ۹۶، ســبد معیشــت ماهانــه کارگــران را ۲ میلیــون و ۴۸۰ هــزار تومــان بــرآورد کــرده بــود. 
ایــن اعرتافــات بخــش کوچکــی از ظلــم و ســتمی اســت کــه توســط کارفرمایــان ( رسمایــه داران) دولــت اســالمی و مســئولین 
کشــور علیــه کارگــران هــر روزه صــورت مــی گیــرد ، و هــر زمــان اتفاقــی مــی افتــد کــه حاکــامن الزم دارنــد مــردم را فریــب 
بدهنــد گوشــه هــای از آن را بیــان مــی کننــد وقتــی موضــوع و مشــکل حکومــت و کارفرمایــان بــر طــرف شــد بــاز هــامن 
روال را ادامــه مــی دهنــد بنــا برایــن هیــچ وقــت نبایــد بــه رسمایــه دار، شــاه و شــیخ اعتــامد کــرد در هــر رشایطــی آنهــا 

دشــمن کارگــران و زحمتکشــان بــوده ، هســتند و خواهنــد بــود.
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آقای نوبخت متشکریم!
متشــکریم از ایــن کــه بــرای نخســتین بــار صادقانــه دیــدگاه خــود را دربــاره ی آمــوزش و پــرورش و معلــامن ابــراز منودیــد. پیــش از 
ایــن تشــکل هــای صنفــی و صاحــب نظــران بارهــا اعــالم منــوده بودنــد کــه نــگاه دســتگاه هــای تصمیــم گیــر و برنامــه ریــز نســبت 
بــه آمــوزش و پــرورش نگاهــی مرصفــی اســت و تصــور مــی کننــد بودجــه ای کــه بــا هــزاران ایــراد و کــرسی و تأخیــر بــه بخــش 
ــال اســت. اکنــون ســخنان برخــالف همیشــه، دور از تکلــف شــام  ــرای رفــع ب ــد، حکــم صدقــه دارد و ب آمــوزش کشــور مــی دهن
مشــخص منــود تشــکل هــا اشــتباه ننمــوده و شــام حتــی از ایــن کــه مبالغــی را کــه بایــد بــه روز پرداخــت مــی شــده اســت،پس از 

چنــد ســال تأخیــر بــه آمــوزش و پــرورش پرداخــت منــوده ایــد،آن هــم البتــه ناقــص، ناراحــت و گلــه منــد هســتید.
متشــکریم از ایــن کــه چــه در زمانــی کــه در مجلــس بودیــد و چــه اکنــون کــه در ســازمان برنامــه حضــور داریــد، همــواره بودجــه 
ی آمــوزش و پــرورش مبتنــی بــر برآوردهــای نادرســت و بــا کــرسی فــراوان بســته شــده اســت. هــامن میــزان نیــز یــا بــه طــور کامــل 
تخصیــص داده نشــده و یــا در صــورت ابــالغ، بــه موقــع تأمیــن اعتبــار نشــده اســت و شــام اینــک بابــت کــم کاری هــای خــود و 
کارشناســان محــرتم، از آمــوزش و پــرورش و معلــامن گلــه منــد هســتید و منــت گــذار. بــد نیســت پیــش از هرگونــه اظهــار نظــر 
بــه پاســخ ایــن پرســش بیندیشــید کــه چــه بســا ایــن نابســامانی هــا ریشــه در بــرآورد نادرســت بودجــه ی آمــوزش و پــرورش در 
ســازمان تحــت نظــارت شــام داشــته باشــد. کســانی کــه آ.پ و مســائل آن را ملــس نکــرده و منــی شناســند. حتــی منــی تواننــد بــه 
درســتی بــرای آن هزینــه یابــی کننــد. بــه عنــوان مثــال ســال هاســت چالشــی میــان والدیــن و کارکنــان مــدارس بــه وجــود آمــده 
کــه ریشــه در بــرآورد نادرســت هزینــه هــای مربــوط بــه رسانــه ی دانــش آمــوزی دارد- البتــه مبانــد کــه هــامن میــزان ناچیــز نیــز 
کامــل پرداخــت منــی شــود. تــا جایــی کــه مدیــران مــدارس بــه جــای مترکــز بــر امــور آموزشــی، ناچارنــد بــرای تأمیــن هزینــه هــای 

اولیــه ی مــدارس بــه لطایــف الحیلــی از والدیــن پــول دریافــت کننــد. 
متشــکریم ازایــن کــه پــس از ســاعت هــا تــالش صادقانــه ی مناینــدگان تشــکل هــای صنفــی معلــامن بــرای بیــان تنهــا برخــی از 
کاســتی هــای موجــود در آمــوزش و پــرورش در قالــب بندهایــی بــرای برنامــه ششــم طبــق خواســته ی خــود شــام، در آن چیــزی 
کــه بــه نــام برنامــه بــه مجلــس ارائــه دادیــد تنهــا یــک بنــد در ارتبــاط بــا آمــوزش وجــود داشــت آن هــم مربــوط بــه خصوصــی 

ســازی بــود.

بیانیه کانون صنفی معلامن تهران پیرو توهین های بی 
اساس جناب نوبخت به معلامن
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ــال را  ــن س ــه ی اول ای ــه ماه ــس س ــق التدری ــوده و ح ــف من ــی ٩٥-٩٦ لط ــال تحصیل ــی س ــاه پایان ــه در م ــن ک ــکریم از ای متش
پرداخــت منودیــد و اگــر ناراحــت منــی شــوید هنــوز شــش مــاه بدهکاریــد. البتــه معلــامن حارضنــد هــامن را نیــز بــه ســازمان تحــت 
ــه هــای معــزز دیگــر بابــت اضافــه کاری هــای  ــا برخــی وزارت خان ــز خــود ی ــان عزی ــه کارکن ــا ب ــد ت مدیریــت(؟!) شــام برگردانن
انجــام نــداده ای کــه در پایــان هرمــاه الزم اســت بــه موقــع بــه حسابشــان واریــز شــود، بپردازیــد. مزایایــی کــه در اغلــب مــوارد 
از حقــوق ماهانــه ی بســیاری از معلــامن افــزون تــر اســت. مزایایــی کــه بــرای آنــان بــه حــق تبدیــل شــده و بــرای معلــامن – ایــن 

فرزنــدان ناخلــف! – ناحــق و نارواســت.  
متشــکریم از ایــن کــه بــه وعــده هــای صادقانــه و مکــرر خــود بــه بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش عمــل منــوده و همســان ســازی 
حقــوق آنــان بــا شــاغلین را اجرایــی منــوده و مشــکالت ناچیــز بــودن حقــوق و ناکارآمــد بــودن بیمــه ی آنــان را کامــال (!) برطــرف 

منودید. 
ــک  ــه ی ــبت ب ــورا نس ــر ف ــته ی وزی ــه خواس ــی آن ب ــط عموم ــه رواب ــرورش ک ــوزش و پ ــه وزارت آم ــن ک ــفیم از ای ــه متأس و البت
یادداشــت کوتــاه انتقــادی نســبت بــه وزیــر در یــک روزنامــه، واکنــش نشــان مــی دهــد نســبت بــه ایــن ســخنان بــا آن ادبیــات 
تحقیــر آمیــز و غیــر منصفانــه اش، هیــچ عکــس العملــی نــدارد. آن جــا کــه بایــد از حقانیــت کارکنــان خــود بــه ویــژه معلــامن 

دفــاع منایــد، ماننــد همیشــه خامــوش اســت و خاضــع.  

کانون صنفی معلامن تهران (١٣٩٦٫٣٫٢٨)

واکنش معلم ایثارگر به سخنان نوبخت

ثریــا مطهرنیــا معلــم فــداکار کردســتانی کــه بــه گفتــه خــودش مــادری ١١٠٠ کــودک را بــر عهــده دارد (تعــداد ٢٧٠ نفــر بیامرنــد 
و بقیــه از طریــق پشــتیبانی های مالــی تحــت پوشــش موسســه خیریــه او قــرار دارنــد)، در واکنــش بــه ســخنان ســخنگوی دولــت 
اظهــار داشــت: «فرهنگیــان همــواره چــوب دو رس طــال هســتند! زمانــی کــه بــه آنهــا احتیــاج باشــد مثــل زمــان انتخابــات ابــزار 
ــم از واژه  ــون ه ــود و اکن ــت می ش ــر پرداخ ــا تأخی ــا ب ــات آنه ــز خدم ــوق ناچی ــر حق ــوی دیگ ــتند و از س ــده هس ــغ و وع تبلی

ــود». ــتفاده می ش ــر اس گروگانگی
واکنش معلم ایثارگر به سخنان نوبخت

بــه گــزارش افکارنیــوز، چنــد روز پیــش محمدباقــر نوبخــت ســخنگوی دولــت گفــت: «مــا هــر ســال بودجــه آمــوزش و پــرورش را 
١١٠ درصــد اختصــاص می دهیــم ولــی بــاز هــم امســال ایــن وزارتخانــه بــه دولــت اعــالم کــرده اگــر ١٢٠ میلیــارد تومــان ندهیــد، 
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برگه هــای امتحانــی را تصحیــح منی کنیــم. همیشــه گروگانــی داریــم کــه آمــوزش  و پــرورش بــا آن بودجــه بیشــرتی دریافــت کنــد».
واژه «گروگانگیری» که از سوی سخنگوی دولت مطرح شد با واکنش تعداد زیادی از فرهنگیان مواجه شد.

ثریــا مطهرنیــا معلــم فــداکار کردســتانی کــه بــه گفتــه خــودش مــادری ١١٠٠ کــودک را بــر عهــده دارد (تعــداد ٢٧٠ نفــر بیامرنــد 
و بقیــه از طریــق پشــتیبانی های مالــی تحــت پوشــش موسســه خیریــه او قــرار دارنــد)، در واکنــش بــه ســخنان ســخنگوی دولــت 
اظهــار داشــت:  «فرهنگیــان همــواره چــوب دو رس طــال هســتند! زمانــی کــه بــه آنهــا احتیــاج باشــد مثــل زمــان انتخابــات ابــزار 
ــم از واژه  ــون ه ــود و اکن ــت می ش ــر پرداخ ــا تأخی ــا ب ــات آنه ــز خدم ــوق ناچی ــر حق ــوی دیگ ــتند و از س ــده هس ــغ و وع تبلی

ــود». ــتفاده می ش ــر اس گروگانگی
وی ادامــه داد: «معلــامن همــواره بــا نجابــت در همــه عرصــه هــا حضــور داشــته و از هیــچ ایثــاری دریــغ نکرده انــد و شایســته 

نیســت چنیــن لحنــی در مــورد آنهــا بــه کار رود».
مطهرنیــا افــزود: «چگونــه اســت کــه مــدام دولــت در حــال پرداخــت مطالبــات و معوقــات فقــط آمــوزش و پــرورش اســت؟ چگونــه 
اســت کــه پــس از ماه هــا و ســال ها خــرب پرداخــت آن را بــه عنــوان خــرب خــوش و بــا منــت فــراوان اعــالم می کنــد؟ زیــرا همــواره 

فرهنگیــان طلبــکار بــوده انــد و دولــت بدهــکار معوقــات آنهــا».

گروگانگیر چه کسانی هستند؟
آیــا معلــامن گــروگان گیــر هســتند یــا رسان حکومــت اســالمی کــه معیشــت و امنیــت و دارای کشــور را مایملــک شــخصی خــود 
قــرار داده هــر روز چندیــن اختــالس ، رشــوه خــواری و دزدی هــزاران میلیــاردی توســط حاکــامن تربیــت شــده در مکتــب اســالم 

نــاب محمــدی افشــا مــی شــود؟

واکنش سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به سخنان نوبخت در خصوص گروگانگیری آموزش و پرورش
گروگانگیری برای حقوق مسلم معلامن

۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۷
در آستانه روز معلم
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ــوان کــرد:  ــامن عن ــات معل ــر نوبخــت در رابطــه مطالب ــه محمدباق ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس خطــاب ب
ــد. ــت نکرده ان ــود را دریاف ــات خ ــی از مطالب ــال ۸۸ بخش ــان از س ــی فرهنگی ــه برخ ــت ک ــده اس ــت بن ــی در دس نامه های

ــه گــزارش خربنــگار اجتامعــی خربگــزاری تســنیم، حق الزحمــه برگــزاری امتحانــات نهایــی ســال گذشــته هنــوز پرداخــت نشــده  ب
اســت و ایــن مســئله در برگــزاری امتحانــات نهایــی امســال و تصحیــح اوراق مشــکالتی را ایجــاد کــرده اســت، بــه گونــه ای کــه 

معلــامن متایلــی بــه ایــن کار ندارنــد. 
در همیــن رابطــه محمدباقــر نوبخــت ســخنگوی دولــت در جلســه اخیــر خــود اعــالم کــرد از روزی کــه وارد دولــت شــده ام آمــوزش 

و پــرورش همــواره بدهــکار بــود و بــه محــض اینکــه بدهی هــا را صفــر می کردیــم مجــدد کنتــور می افتــاد. 
٢ هــزار میلیــارد تومــان بابــت بازنشســتگی فرهنگیــان و ٢ هــزار میلیــارد تومــان بابــت بدهی هــای دیگــر پرداخــت کرده ایــم امــا 
بــاز می گوینــد اگــر ١٢٠ میلیــارد تومــان ندهیــد برگه هــای امتحانــی دانش آمــوزان تصحیــح منی شــود و همیشــه گروگانــی داریــم 

کــه آمــوزش و پــرورش بابــت آن بودجــه بیشــرتی دریافــت کنــد. 
ایــن اظهارنظــر ســخنگوی دولــت بــا واکنش هایــی در میــان جامعــه فرهنگیــان و اعضــای کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 

مواجــه شــده اســت.
در همیــن رابطــه میــرزاده ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــا ارســال نامــه ای خطــاب بــه محمدباقــر نوبخــت 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور عنــوان کــرد: نیــک می دانیــد اینجانــب تــا حــد تــوان کمــک حــال دولــت بــوده و بــرای 
ــه  ــرش شــد ک ــه اســتحضار شــام می رســانم خــربی در رســانه ها منت ــن وضــع ب ــا ای ــل هســتم. ب ــادی قائ ــی احــرتام زی ــاب عال جن

ــی مشــاهده می شــد.  ــد در گفتــامن جنابعال ــی فرهنــگ خصوصــاً معلــامن را برانگیخــت و واژه جدی تعجــب اهال
«گروگانگیری آموزش و پرورش»

هــر دم از ایــن بــاغ بــری می رســد... ایــن یکــی را از اصــال انتظــار نداشــتیم آن هــم از فــردی کــه معلــم و مدیــر فرهنــگ بــوده و 
امــروز دومیــن شــخصیت اجرایــی کشــور اســت. اصطــالح گروگان گیــری را بــه کار بردیــد بــرای حقــوق مســلم معلــامن، در کنــار 

صدهــا حقــوق ضایــع شــده آنهــا. مــا زیــاران چشــم یــاری داشــتیم.
اوالً معلــامن هیــچ وقــت گروگانگیــری نکرده انــد وگرنــه شــام و همکاران تــان در آن جایــگاه ترشیــف نداشــتید. اجــازه بفرماییــد 
ــروز  ــه ام ــدازد؟ ک ــر می ان ــه تاخی ــامن را ســال ها ب ــه چــه حقــی حقــوق معل ــه و بودجــه ب ــم، ســازمان برنام ــر عــرض کن راحت ت

ــد.  ــات ســخن می گویی ــا ایــن ادبی شــام ب
بــه چــه حقــی حق الزحمــه نــه چنــد میلیونــی، نــه چنــد صدهزارتومانــی بلکــه چنــد هــزار تومانــی معلــامن را از خــرداد ســال قبــل 
پرداخــت نکــرده اســت؟ بــه چــه حقــی حــق تدریــس معلــامن را کــه در اصــل حقــوق اســت، منی دهــد؟ بــه چــه حقــی اضافــه کار 

اکــرث ادارات را کامــل و بــرای آمــوزش و پــرورش قطره چکانــی آن هــم بــا منــت می پــردازد. 
ظاهــرا آمــوزش و پــرورش بدهــکار هــم شــده اســت. اگــر واقعــا کارشــناس داریــد لطفــا دســتور فرماییــد بررســی شــود چــرا بودجــه 
آمــوزش و پــرورش براســاس عملکــرد داده منی شــود؟ اگــر بــه عملکــرد ایــراد داریــد لطفــا بفرماییــد کجــا خــالف قانــون عمــل شــده 

تــا برخــورد شــود. اگرچــه می دانــم گرچــه حکــم گیرنــد مســت گیرنــد در شــهر، هــر آنچــه هســت گیرنــد.
ــل اجــرا  ــا کام ــورد آنه ــات کشــوری در م ــون خدم ــد هســتند چــرا قان ــامن کارمن ــر معل ــد بررســی شــود اگ ــا دســتور فرمایی لطف
منی شــود؟ اگــر هیئــت علمــی هســتند بــا آن قانــون برخــورد شــود کــه بــه نظــر می رســد هیــچ کــم و کــرسی از ایــن بــاب نــدارد 
مگــر بــه جــرم فرهنگــی بــودن. اصــال اگــر آمــوزش و پــرورش دولتــی الزم نیســت الیحــه بیاوریــد بــه مجلــس بــرای غیردولتــی کــردن 

تــا بــرای اصــالح قانــون اساســی در کشــور فکــری شــود. 
ــات خــود را  ــی از ســال ٨٨ بخشــی از مطالب ــکاران فرهنگ ــه نشــان می دهــد برخــی از هم ــده اســت ک ــی در دســت بن نامه های
دریافــت نکرده انــد کــه حقــش گروگانگیــری خــود شــام اســت. نــه ورق امتحانــی فرزنــد شــام. کــدام دســتگاه ایــن همــه رشمنــده 
ــنت  ــم نگرف ــت؟ علی رغ ــداکاری اس ــار و ف ــه ایث ــن هم ــان ای ــاه رمض ــم در م ــتگاه آن ه ــدام دس ــت؟ در ک ــود هس ــدان خ کارمن

ــه فکــر بچه هــای شــام هســتند.  ــل ب ــات یــک ســال قب مطالب
ــورد  ــود را در م ــی خ ــه اصل ــد وظیف ــد، بروی ــش می کنی ــه خراب ــر مصاحب ــد، در ه ــه نکنی ــامن مصاحب ــی معل ــور مال ــورد ام در م
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آمــوزش و پــرورش رسیــع انجــام دهیــد، راســتی شــاخص توزیــع امکانــات و اعتبــار در ســازمان شــام چیســت؟ اگــر شــاخص تعــداد 
نیــرو قبــول، اگــر آمــار مراجعــان بــه ادارات اســت قبــول، اگــر ســاعات مفیــد کاری اســت قبــول، فعــال نخواســتیم حــق و حقــوق 

ــم. ــد، را مطــرح کنی ــف دانش آمــوزان را بررســی کن ــا تکالی ــا طــرح درس بنویســد ت ــم منی خواهــد ت ــه معل شــب هایی ک
ــا  ــد، لطف ــامن می کنن ــتانی معل ــی تابس ــت از تعطیل ــه صحب ــه و بودج ــازمان برنام ــکاران س ــی هم ــود برخ ــنیده می ش ــی ش گاه
ــا ایــن رسعــت  ــا همــکاران مــا جابه جــا شــوند. شــام می دانیــد ب ــا ب بفرماییــد درخواســت انتقــال بــه آمــوزش و پــرورش دهنــد ت
تغییــرات علمــی در جهــان و رضورت تغییــرات کتاب هــای درســی حتــی کل تابســتان بــرای معلــامن دوره و بازدیــد گذاشــته شــود 
کــم اســت ضمــن اینکــه بــه علــت نبــودن یــا کمبــود بودجــه معلــامن بــرای اینکــه کیفیــت آموزشــی از جیــب خــود بــرای بازدیــد 

ــا بروزتــر در مهــر وارد کالس درس شــوند. و دوره هــای آموزشــی هزینــه می کننــد ت
آقــای نوبخــت فعــال منی خواهــم صدهــا درد بی درمــان را مطــرح کنــم کــه در خیلــی از دســتگاه ها حق الزحمــه اضافــه کار انجــام 
نشــده بیــش از حقــوق معلــامن اســت، پرداخت هــای متعــدد بــه مناســبت های مختلــف کــه در مــواردی بیــش از حقــوق برخــی 
همــکاران مــا اســت و از هزینــه ماموریت هــا گرفتــه تــا هزینــه ســفر و حمــل و نقــل و خدمــات رفاهــی کــه قانــون شــامل متــام 
معلــامن هــم کــرده امــا بــه جــرم زیــاد بــودن از منظــر برخــی شــاید هــم زیــاده بــودن بــه عــوض هتــل، اســکان در مــدارس را 

ــد. ــل می کنن تحم
در پایــان تقاضــا می کنــم بــه هــر طریــق ممکــن تــا دیــر نشــده جــربان مافــات شــود کــه بهرتیــن شــیوه در گام نخســت پرداخــت 
رسیــع مطالبــات بــا هــر قانونــی کــه ســازمان شــام قبــول دارد تــا بــرای برداشــنت گام هــای بعــدی جهــت احقــاق حــق فرهنگیــان 

ــی شــود. ــزی عملیات برنامه ری
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قطعنامه مشرتک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ٢٠١٧، ١١ اردیبهشت ١٣٩٦، روز جهانی کارگر
گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

اول مــاه مــه، روز جهانــی کارگــر روز اتحــاد و همبســتگی بیــن املللــی کارگــران در رستــارس دنیــا را در رشایطــی  گرامــی مــی داریــم 
کــه فاصلــه طبقاتــی و شــکاف میــان رسمایــه داران و کارگــران بــه باالتریــن حــد خــود رســیده و روز بــه روز نیــز بــر شــدت و حــدت 
آن افــزوده مــی شــود. تعمیــق و تشــدید بیــش از پیــش تضادهــای طبقاتــی و افزایــش روزافــزون درآمــد و ثــروت اقلیتــی از رسمایــه 
داران و صاحبــان قــدرت، در مقابــل تشــدید فقــر و فالکــت فزاینــده ی اکرثیــت عظیمــی از کارگــران و تــوده هــای مــردم محــروم و 
تحــت ســتم جهــان، منایشــی از چهــره عریــان و آشــکار بربریــت و توحشــی اســت کــه نظــام گندیــده و ضدکارگــری رسمایــه داری، 
بــرای اکرثیــت قریــب بــه اتفــاق کارگــران و برشیــت امــروز بــه ارمغــان آورده اســت. در واقــع تحــت ســلطه و حاکمیــت یــک چنیــن 
مناســبات و البتــه در ســایه ی ســلطه یــک چنیــن نظــام و سیاســت هایــی اســت کــه بــه ویــژه در اوضــاع و احــوال کنونــی جهــان، 
از یــک ســو بــه شــکل لجــام گســیخته و رسســام آوری بــر دارایــی هــا و ثــروت رسمایــه داران افــزوده مــی شــود واز ســوی دیگــر، 
کارگــران (همــه ی آنــان کــه کار مــی کننــد و بــا کار و تولیــد خــود رفــاه و آســایش را بــرای احــاد بــرش فراهــم مــی آورنــد) هــر روز 
فقیرتــر و بــی چیزتــر شــده و بــه فقــر، خانــه خرابــی و فالکــت کشــانده مــی شــوند. بــی جهــت نیســت کــه بــر اســاس جدیدتریــن 
گــزارش مؤسســه غیــر دولتــی آکســفام، دارایــی تنهاهشــت نفــر از ثرومتندتریــن هــای جهــان بــا دارایــی بیــش از ٣ میلیــارد و ٦٠٠ 

میلیــون نفــر از جمعیــت جهــان برابــری مــی کنــد».
بــدون تردیــد وجــود چنیــن فاصلــه ی عظیــم طبقاتــی، نتیجــه اســتمرار مناســبات نابرابــر و پوســیده رسمایــه داری و سیاســت هــای 
اســتثامرگرانه و ظاملانــه ی حاکــم بــر دنیــا اســت کــه امــروزه، بــه ویــژه از طریــق توصیــه هــای نئولیربالــی صنــدوق بیــن املللــی 
پــول و بانــک جهانــی بــه دولــت هــا دیکتــه شــده و از ایــن طریــق بــه خــورد کارگــران و تــوده هــای تحــت ســتم و اســتثامر مــردم 

داده مــی شــود.
کشــورما ایــران نیــز بــه عنــوان یکــی از اقــامر رسمایــه داری جهانــی از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. صاحبــان رسمایــه و دولــت 
هــای حامــی آن در ایــران در راســتای مهیــا منــودن هرچــه بیــش تــر رشایــط بــرای انباشــت رسمایــه و کســب ســودهای نجومــی، 
کارگــران را بــه شــدیدترین و بیرحامنــه تریــن شــکل ممکــن اســتثامر مــی کننــد و رشایــط بــس ســخت و دشــواری را بــه ویــژه بــه 
لحــاظ معیشــتی بــه ایــن طبقــه تولیــد کننــده و هســتی ســاز تحمیــل مــی مناینــد کــه تعییــن دســتمزد ٩٣٠٠٠٠ تومانــیِ  دســتپخت 
ــادن كشــور و اخــراج و  ــه هــا، كارگاه هــا و مع ــيل كشــاندن بســياري از كارخان ــه تعطي ــرای ســال ٩٦ و ب ــی کار» ب ــورای عال «ش

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!
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بيكارســازي هــاي گســرتده كارگــران تنهــا منونــه هایــی از آن هســتند.
ــد از بیمــه هــای اجتامعــی مکفــی و کارآمــد برخــوردار نیســتند؛ قراردادهــای موقــت و  ــران امنیــت شــغلی ندارن ــران در ای کارگ
رشکــت هــای پیامنــکاری و واســطه ای امــان شــان را بریــده؛ بخــش هــای وســیعی از آحــاد ایــن طبقــه بــا حقــوق هــای معوقــه 
دســت بــه گریباننــد؛ ســفره شــان بیــش از هــر زمــان دیگــری خالــی اســت و گرانــی فزاینــده کاالهــا و مایحتــاج عمومــی رمقــی 
برایشــان باقــی نگذاشــته اســت؛ از حــق ایجــاد تشــکل هــای مســتقل کارگــری و حــق اعــرتاض و اعتصــاب محرومنــد و حــق آزادی 
بیــان از آنــان ســلب شــده اســت؛ منــی تواننــد آزادانــه مراســم بزرگداشــت روز جهانــی کارگــر را همچــون کارگــران بســیاری دیگــر 

از کشــورهای دنیــا برگــزار کننــد و ...
بــه همــه ی ایــن هــا البتــه بایــد تحمیــل ســتم و بــی حقوقــی بــر زنــان؛ بیــکاری فزاینــده جوانــان؛ گســرتش کار کــودکان؛ کاهــش 
خدمــات درمانــی و بهداشــتی؛ رسکــوب تشــکل هــا و اعرتاضــات کارگــری؛ فقــدان آزادی هــای دموکراتیــک و سیاســی و امنیتــی 
کــردن هــر شــکلی از حــق طلبــی و اعــرتاض کــه بــرای پیگیــری خواســت هــا و مطالبــات کارگــران و تــوده هــای مــردم بــه جــان 
آمــده صــورت مــی گیــرد را اضافــه کــرد. و در ایــن ارتبــاط احضارهــای مکــرر کارگــران آگاه و فعــاالن کارگــری و تهدیــد، دســتگیری و 
زندانــی کــردن آنــان بــه بهانــه هــای واهــی رنــج هــای عدیــده ای را بــر ایشــان افــزوده اســت. آری رسمایــه داری در ایــران وضعیــت 

بســیار خطرنــاک و فاجعــه بــاری را بــرای کارگــران و تــوده هــای زحمتکــش مــردم رقــم زده اســت.
بــدون تردیــد چنیــن وضعیتــی بــرای کارگــران و تــوده هــای زحمتکــش مــردم قابــل تحمــل نخواهــد بــود و خــواه ـ ناخــواه آنــان را 
رو در روی صاحبــان رسمایــه و دولــت حامــی آن قــرار خواهــد داد. تــا آن جــا کــه بویــژه در ســال هــای اخیــر بخــش هــا و الیــه 
هــای مختلــف طبقــه کارگر،اعــم از کارگــران حمــل و نقــل، صنایــع و خدمــات، معلــامن، پرســتاران، بازنشســتگان و اقشــار مختلــف 

مــردم بــا اعرتاضــات و مبــارزات خــود مخالفــت خــود را بــا ادامــه چنیــن رونــد ظاملانــه و غیرانســانی ای نشــان داده انــد.
در ایــن راســتا تشــکل هــای امضــا کننــده زیــر ضمــن گرامــی داشــت ایــن روز بــزرگ و تاریخــی مطالبــات خــود را بــه رشح زیــر 

اعــالم مــی کنیــم:
١- در حــايل كــه خــط فقــر بیــش از چهــار ميليــون تومــان در مــاه بــرآورد شــده اســت، تعيــني حداقــل دســتمزد از ســوي «شــوراي 
عــايل كار» بــه میــزان ٩٣٠٠٠٠ هــزار تومــان در واقــع بــه منزلــه تحميــل فقــر و فالكــت بيشــرت بــه كارگــران و خانــواده هــاي آنــان 

مــي باشــد. مــا خواهــان دریافــت حداقــل دســتمزد بــه میــزان ٤٠٠٠٠٠٠ تومانــی بــرای ســال ٩٦ هســتیم.
٢ ــــ بخــش و ســیعی از کارگــران در رشایــط کنونــی بــا دســتمزدهای معوقــه دســت بــه گریباننــد. دســتمزدهاي معوقــه كارگــران 
بايــد فــوراً و يب هيــچ عــذر و بهانــه اي پرداخــت شــده وعــدم پرداخــت آن هــا بــه مثابــه جــرم قابــل تعقيــب، مــورد پيگــرد قضــايئ 

قــرار گــريد.
ــا وجــود اینکــه مطابــق قانــون اساســی بایــد آمــوزش تحصیــالت بــرای همــه مــردم رایــگان باشــد؛ بخــش هــای وســیعی از  ٣- ب
آمــوزش در کشــور خصوصــی شــده و بخــش هــای دولتــی نیــز بــرای آمــوزش مبالــغ زیــادی دریافــت مــی کننــد و طبقــات محــروم 
جامعــه از آمــوزش رایــگان و بــا کیفیــت محــروم هســتند. مــا کارگــران ضمــن محکــوم کــردن رونــد مذکــور خواهــان آمــوزش بــا 

کیفیــت و یکســان رایــگان بــرای عمــوم مــردم کشــور هســتیم.
٤- مــا کارگــران بــه ویــژه دررشایــط تــورم و گرانــی روزافــزون کاالهــای اساســی درجامعــه، اِعــامل برخــی سیاســت هــای معــروف 
بــه ریاضــت اقتصــادی همچــون رهــا ســازی قیمــت هــا و حــذف سوبســیدها از جملــه  آب، بــرق و گاز و اخــراج و بیــکار ســازی 
کارگــران بــا بهانــه هــا و ترفندهایــی چــون تعدیــل نیــرو و خصوصــی ســازی، مقــررات زدایــی از حقــوق کار و نابودســازی برخــی 
از دســتاوردهای چنــد ده ســاله حقــوق کارگــری و تعــرض ضــد کارگــری بــه قانــون کار و … را محکــوم منــوده و خواهــان پایــان 

بخشــیدن بــه ایــن قبیــل سیاســت هــای اســارت آور و ضــد عدالــت اجتامعــی هســتیم.
ــرای اســتثامر کارگــران مــی باشــد. مــا كارگــران  ــزاری ب ــکاری و واســطه ای اب ٥ ــــ قراردادهــای ســفیدامضا و رشکــت هــای پیامن

ــکاری و واســطه ای هســتيم . ــت هــای پیامن ــه قراردادهــاي اســارت آور و رشک ــن گون ــده شــدن ای خواهــان برچي
ــه  ــع هرگون ــی و رف ــا اســتاندارد هــای جهان ــق ب ــي انســانی، مطاب ــك زندگ ــي بازنشســتگان از ي ــا خواهــان برخــورداري متام ٦- م
تبعيــض و نابرابــري در پرداخــت مســتمري و مزايــاي ايــن بخــش از كارگــران مــي باشــيم. مــا همچنــني خواهــان بيمــه ي درمــان 



٤١

شماره  12 ، سال دوم  ، خرداد 1396

ــران و قــرش فرودســت جامعــه هســتيم . ــرای کارگــران و متامــی مزدبگی ــگان ب راي
٧- اخــراج و بيكارســازي كارگــران بــه هــر بهانــه اي بايــد متوقــف گــردد و متامــي كســاين كــه بيــكار شــده و يــا بــه ســن اشــتغال 

رســيده انــد بایــد تــا زمــان اشــتغال بــه كار از بيمــه بيــكاري مكفــي، برخــوردار باشــند.
٨- مــا كارگــران خواهــان برابــري كامــل حقــوق زنــان و مــردان در متامــي شــئونات زندگــي اقتصــادي، اجتامعــي، ســيايس، فرهنگــي 

و خانوادگــي و محــو كليــه قوانــني تبعيــض آميــز عليــه آنــان مــي باشــيم .
٩- ســازمان تأمــني اجتامعــي بــا اندوختــه هــای کارگــران ایجــاد شــده اســت بنابرایــن مــي بايســت بــه دســت مناينــدگان منتخــب و 
واقعــي كارگــران اداره شــود. مــا خواهــان برخــورداري همــه كارگــران و زحمتكشــان جامعــه از امكانــات و مزايــاي بيمــه هــاي تأمــني 

اجتامعــي هســتيم.و دســت انــدازی بــه امــوال و دارایــی هــای کارگــران در ایــن ســازمان را محکــوم مــی کنیــم.
١٠-مــا کارگــران رسکــوب و کارشــکنی و عــدم بــه رســمیت شــناخنت حقــوق ســندیکاها و تشــکل هــای مســتقل کارگــری را محکــوم 
ــه نامــه  کــرده و خواســتار تشــکیل ســندیکاها و تشــکل هــای مســتقل کارگــری و رعایــت حقــوق بنیادیــن کار، بــه ویــژه مقاول
هــای ۸۷ و ۹۸ســازمان بیــن امللــی کار دایــر بــر ”آزادی ایجــاد تشــکل هــای مســتقل“ و ”عقــد قراردادهــای دســتجمعی“ هســتیم. 
و دادخواهــی و شــکایت کارگــران را در ایــن بــاره بــه نهادهــا و ســازمان هــای بیــن امللــی حــق مســلم متامــی کارگــران مــی دانیــم.

١١- هــر گونــه اعــامل فشــار، پرونــده ســازي و صــدور احــكام شــالق، بازداشــت و زنــدان بــرای كارگــران و فعــاالن كارگــري، مــدين 
و اجتامعــي بایســتی متوقــف شــود. مــا خواهــان رفــع فــوری متامــی ایــن فشــارهای زجــر آور بــر فعــاالن جنبــش کارگــری و دیگــر 
ــه هســتیم و آزادی فــوری و بــدون قیــد رشط متامــی کارگــران و فعالیــن کارگــری زندانــی را  جنبــش هــای اجتامعــی حــق طلبان

خواســتاریم.
ــي  ــر و شــوراهای اســالمی کار و ...، تشــکل هــای واقع ــه کارگ ــی همچــون خان ــی ـ کارفرمای ١٢- تشــکل هــای دســت ســاز دولت
كارگــران ايــران نیســتند و نبایــد از جانــب ســندیکاها و اتحادیــه هــای کارگــری جهانــی بــه رســمیت شــناخته شــوند. مــا بــه رســمیت 
شــناخنت تشــكل هایــی چــون خانــه كارگــر، شــوراهاي اســالمي كار و مجمــع عالــی مناینــدگان کارگــران ایــران و ... را در تشــکل هــا 

و مجامــع بیــن املللــی کارگــری محكــوم مــی کنیــم.
١٣- كار كــودكان بايــد ممنــوع اعــالم گــردد و همــه ي كــودكان جــدا ازموقعيــت اقتصــادي و اجتامعــي والديــن و نــوع جنســيت و 
وابســتگي هــاي مــيل، نــژادي، مذهبــي و ... بایــد از امكانــات تحصيــيل و آمــوزيش، رفاهــي و بهداشــتي رايــگان و برابــر برخــوردار 

باشــند .
١٤- مــا خواهــان رفــع هــر گونــه تبعيــض و يب عدالتــي نســبت بــه كارگــران مهاجــر در ایــران از جملــه كارگــران مهاجــر افغــان و 

نيــز ســاير كارگــران مهاجــردر رسارس جهــان مــي باشــيم . 
١٥- مــا بــه همــراه عمــوم كارگــران ايــران و جهــان، سياســت هــاي مداخلــه گرانــه، جنــگ افروزانــه و تجــاوز كارانــه از جانــب هــر 
دولــت متجــاوزی را عليــه مــردم كشــورها محكــوم منــوده و خواهــان برقــراري صلــح، امنيــت، رفــاه و پيرشفــت بــرای متامــی مــردم 

ايــران، منطقــه و جهــان هســتيم .
١٦- مــا کارگــران خواهــان تحقــق کلیــه حقــوق و مطالبــات معلــامن، پرســتاران و کلیــه کارگــران هســتیم و آزادی بــدون قیــد و رشط  

فعالیــن دلســوز زندانــی ایــن بخــش از طبقــه کارگــر را خواســتاریم.
١٧-اول مــاه مــه، روز جهــاين كارگــر بايــد تعطيــل رســمي اعــالم شــده و در تقويــم رســمي كشــور گنجانــده شــود. مــا خواهــان لغــو 

هرگونــه محدوديــت در برگــزاري مراســم ايــن روز جهــاين هســتيم.
کارگران جهان متحد شوید!

سندیکای کارگران رشکت واحد اتوبورسانی تهران و حومه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

کمیته هامهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
یازده اردیبهشت ٩٦
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گرامــی بــاد اول مــاه مــه   روز همبســتگی جهانــی کارگــران، مســتحکم بــاد اتحــاد کارگــران، معلــامن، پرســتاران، بازنشســتگان  و 
دانشــجویان، پیــش بــه ســوی اعرتاضــات متحدانــه و رسارسی بــرای پایــان دادن بــه ظلــم و ســتم و نابرابــری، پیــش بــه ســوی بــر 

پائــی تشــکلهای مســتقل محلــی و رسارسی.
امســال مــا تشــکلها و نهادهــای مســتقل کارگــری در حالــی دوشــادوش هــم، صفــی متحــد را بــه مناســبت اول مــاه مــه روز جهانــی 
کارگــر شــکل داده ایــم کــه جنبــش عظیمــی در جــای جــای کشــور علیــه فقــر و فالکــت و ســتم و تبعیــض در جریــان اســت و 
مبــارزات عدالتخواهانــه کارگــران، معلــامن و دیگــر اقشــار زحمتکــش جامعــه بــه نحــو کــم ســابقه ای در حــال ســازمانیابی بیشــرت، 

آگاهانــه تــر شــدن و رسارسی  شــدن اســت. 
راهپیامئیهــای اعرتاضــی کارگــران همــراه بــا خانــواده هایشــان در خیابانهــا، شــکل گیــری صفــی متحــد و رسارسی در میــان کارگــران، 
دانشــجویان، روزنامــه نــگاران، وکال، معلــامن و اســاتید دانشــگاه در مبــارزه علیــه الیحــه اصالحیــه قانــون کار، اعرتاضــات رسارسی 
ــه بازنشســتگان لشــکری و کشــوری،  ــه و متحدان ــی وقف ــات ب ــامن شــاغل و بازنشســته، تجمع ــرات و معل ــرق و مخاب ــران ب کارگ
شــکل گیــری اعــرتاض در رشکــت ملــی نفــت  و دیگــر صنایــع کلیــدی و اعرتاضــات گســرتده علیــه امنیتــی کــردن فعالیتهــای صنفــی 
و مدنــی، منودهایــی از ایــن ســازمانیافتگی، آگاهــی و رسارسی شــدن مبــارزات کارگــران و زحمتکشــان اســت کــه میــرود جنبــش 

کارگــری ایــران را در جدالــی آشــتی ناپذیــر و تعییــن کننــده بــا وضعیــت فالکتبــار موجــود قــرار بدهــد.
ــده  ــا شــتاب فزاین ــه و رسارسی بخشــهای مختلــف طبقــه کارگــر در رشایطــی ب ــارزات متحدان ــن ســطح کــم ســابقه ای از مب چنی
ای در حــال گســرتش اســت کــه رسمایــه داری بحرانــزده ایــران بــر بســرت ناتوانــی، عجــز و درماندگــی از پاســخ بــه معضــالت حــاد 
اقتصــادی، سیاســت انجــامد قانونــی حداقــل مــزد و تحمیــل بــی حقوقــی مطلــق بــر طبقــه کارگــر را در پیــش گرفتــه اســت.  در 
حالــی کــه نهادینــه شــدن قراردادهــای موقــت و رشکتهــای پیامنــکاری، کارگــران و کارمنــدان زحمتکــش بخــش خصوصــی و دولتــی 
را بــه بردگــی کشــانده و بیــکاری و دســتمزدهای چنــد برابــر زیــر خــط فقــر و عــدم پرداخــت بــه موقــع دســتمزدها، میلیونهــا 
خانــواده کارگــری را بــه مــرز بــی تأمینــی مطلــق ســوق داده و بــر ایــن بســرت، پدیــده هــای ضدانســانی همچــون کارتــن خوابــی 
و گــور خوابــی، کار کــودکان، اعتیــاد، تــن فروشــی و تبــاه شــدن آینــده جوانــان  بیــداد میکنــد، تــازه مــی خواهنــد تــا بــا ایجــاد 
تغییــرات ضــد کارگــری بیشــرت در قانــون کار، تصویــب انــواع لوایــح ضــد کارگــری در مجلــس شــورای اســالمی و نهادینــه کــردن 
فقــر و فالکــت از طــرق مختلفــی همچــون موجــه خوانــدن کلیــه فروشــی بــرای رفــع مشــکالت اقتصــادی اقشــار فرودســت جامعــه، 

بیــش از پیــش منافــع چپاولگرانــه خــود را تأمیــن کننــد. 
ــی  ــل ب ــران در حــل معضــالت حــاد اقتصــادی و در پیــش گرفــنت سیاســت تحمی ــر ای ــه داری حاکــم ب ــی ســابقه رسمای ــی ب ناتوان
حقوقــی و فقــر و فالکــت هــر چــه بیشــرت بــر طبقــه کارگــر بــه عــالوه سیاســت تشــدید رسکــوب اعرتاضــات کارگــری و امنیتــی 
کــردن فعالیتهــای صنفــی و مدنــی بــه عنــوان یگانــه پاســخ حکومتگــران بــه مطالبــات انباشــته کارگــران و دیگــر اقشــار زحمتکــش 
جامعــه، مجموعــه عوامــل غیرقابــل انــکاری هســتند کــه بــر مــنت آن  مبــارزات بــی وقفــه کارگــران و زحمتکشــان ایــران، هــر دم 
متحدانــه تــر، رسارسی تــر و تعییــن کننــده تــر بــه پیــش خواهــد رفــت. بدیهــی اســت بــا تــداوم وضعیــت موجــود، مــوج  غیرقابــل 

برگشــتی از اعرتاضــات گســرتده کارگــری رسارس کشــور را در بــر خواهــد گرفــت.
ــه از ســوی  ــه سیاســت جنــگ افروزان ــی و محکــوم کــردن هــر گون ــح جهان ــر صل ــد ب ــا تأکی ــن قطعنامــه ب ــدگان ای مــا امضــا کنن

قطعنامه مشرتك  تشكل هاي مستقل كارگري به 
مناسبت  روز جهاين كارگر  ١٣٩٦
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متامــی دولتهــا و جریانــات جنــگ طلــب در منطقــه خاورمیانــه کــه هزینــه هــای اقتصــادی و جانــی آن متامــاً بــر دوش مــا کارگــران 
و زحمتکشــان اســت، همبســتگی خــود را بــا کارگــران جهــان اعــالم میکنیــم و بــا هشــدار نســبت بــه تــداوم وضعیــت فالکتبــار 
کنونــی، بــر تحقــق خواســتهای زیــر بــه عنــوان حداقلهایــی بــرای برونرفــت از رشایــط غیــر قابــل تحمــل موجــود پــای مــی فشــاریم. 
١- افزایــش فــوری حداقــل دســتمزد بــر اســاس ســبد هزینــه مطابــق بــا اســتانداردهای  زندگــی امــروزی (امســال، چهــار میلیــون و 

پانصــد هــزار تومــان) و پرداخــت بیمــه بیــکاری بــه کارگــران بیــکار و جوانــان آمــاده کار بــه میــزان حداقــل مــزد 
٢-  پایــان دادن بــه امنیتــی کــردن اعرتاضــات صنفــی و مدنــی، ممنوعیــت تعقیــب قضائــی و وارد کــردن اتهامــات امنیتــی نســبت 
بــه فعالیتهــای صنفــی، سیاســی و مدنــی، لغــو مجــازات اعــدام و شــالق، لغــو کلیــه احــکام صــادره علیــه فعــاالن کارگــری، معلــامن 
ــاالن  ــه فع ــم زاده و هم ــام ابراهي ــدي، بهن ــامعيل عب ــد و رشط اس ــی قی ــب و آزادی ب ــواه و عدالتطل ــهای آزادیخ ــر جنبش و دیگ

کارگــری، معلــامن و فعــاالن سیاســی و اجتامعــی در بنــد
٣-  آزادی بی قید و رشط ایجاد تشکلهای مستقل، اعتصاب، اعرتاض، راهپیامئی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات 

٤- پرداخــت فــوری مطالبــات معــوق کارگــران، بازنشســتگان، معلــامن و کارمنــدان بخــش خصوصــی و دولتــی، همــراه بــا خســارت 
دیــر کــرد و تصویــب قانونــی بــرای جــرم دانســنت عــدم پرداخــت حقــوق و مزایــا

٥-  تأمیــن امنیــت شــغلی و توقــف اخــراج ســازیها، بــر چیــده شــدن قراردادهــای موقــت و ســفید امضــا، برچیــده شــدن رشکتهــای 
تأمیــن نیــروی انســانی و پیامنــکاری، قــرار گرفــنت کلیــه کارگــران شــاغل در کارگاههــای کوچــک، مناطــق آزاد و ویــژه تحــت پوشــش 

کامــل قانــون کار و اجرایــی کــردن بیمــه کارگــران ســاختامنی 
ــای  ــر صندوقه ــی و دیگ ــن اجتامع ــازمان تأمی ــدوق س ــار صن ــپردن اختی ــتگی، س ــای بازنشس ــت از صندوقه ــت دول ــع دس ٦-  قط
بازنشســتگی بــه هیــأت امنایــی از مناینــده هــای منتخــب اعضــا، محاکمــه غارتگــران صندوقهــای بازنشســتگی و جــربان خســارتهای 

وارده بــه آنهــا
٧-  بــا توجــه بــه ضــد کارگــری بــودن قانــون کار موجــود، ایــن قانــون بایــد تغییــر و هــر گونــه اصــالح و دســت بــردن در آن بایــد 
از طریــق وســیع تریــن اطــالع رســانی بــه کارگــران و بــا دخالــت مســتقیم مناینــده هــای منتخــب مجامــع عمومــی آنــان در رسارس 

کشــور صــورت بگیــرد
ــق  ــارغ از تعل ــودکان ف ــه ک ــرای هم ــر ب ــگان و براب ــل رای ــی، تحصی ــات زندگ ــردن امکان ــم ک ــودکان و فراه ــت کار ک ٨- ممنوعی

ــروزی ــه ام ــتانداردهای پیرشفت ــا اس ــق ب ــب مطاب ــت و مذه ــیت، قومی ــی، جنس خانوادگ
٩-  برقراری باالترین استانداردهای ایمنی کار در متامی محیطهای کارگری

١٠- بــر چیــده شــدن متامــی قوانیــن تبعیــض آمیــز نســبت بــه زنــان و برابــری کامــل و بــی قیــد و رشط  حقــوق زنــان و مــردان در 
متامــی عرصــه هــای زندگــی اجتامعــی، اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و خانوادگــی

١١- بــه رســمیت شــناخته شــدن حــق شــهروندی بــرای مهاجریــن افغانســتانی و دیگــر مهاجــران و منــع هــر گونــه اعــامل تبعیــض 
آمیــز علیــه آنــان

١٢- اول مــاه مــه روز جهانــی کارگــر بايــد تعطيــل رســمی اعــالم و هــر گونــه ممنوعيــت و محدوديــت برگــزاری مراســم ايــن روز 
ملغــی شــود

اسامی تشکلهای امضا کننده به ترتیب حروف الفبا:
١- اتحادیه آزاد کارگران ایران

٢- انجمن صنفی کارگران واستادکاران ساختامنی مریوان ورسوآباد
٣- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

٤- سندیکای کارگران نقاش استان الربز
٥- کانون مدافعان حقوق کارگر 

٦- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
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ــه هــای گذشــته،  ــه در طــول هفت ــران: در ادامــه اعتصــاب و تجمــع مــداوم کارگــران نیشــکر هفــت تپ ــه آزاد کارگــران ای اتحادی
دور تــازه ایــن اعتصــاب و تجمعــات کــه از صبــح دیــروز و بدنبــال خلــف وعــده کارفرمــا در پرداخــت یکــامه از دســتمزد معوقــه 

کارگــران آغــاز شــد امــروز نیــز بــا شــدت بیشــرتی ادامــه پیــدا کــرد.
بنــا بــر گزارشــهای رســیده بــه اتحادیــه آزاد کارگــران ایــران، اعتصــاب و تجمــع امــروز کارگــران نیشــکر هفــت تپــه در حالــی ادامــه 
پیــدا کــرد کــه دیشــب قائــم مقــام کارخانــه از طریــق تلگــرام بــه آنــان اعــالم منــود ظــرف ٤٨ ســاعت مطالباتشــان پرداخــت خواهــد 
شــد  امــا کارگــران بــا توجــه بــه خلــف وعــده هــای مکــرر کارفرمــا، ایــن وعــده از ســوی قائــم مقــام کارخانــه را نپذیرفتنــد و صبــح 
امــروز اعتصــاب و تجمــع خــود را بــا بســنت درب کارخانــه و مامنعــت از ورود نیــروی انتظامــی بــه محــل کارخانــه و ورود و خــرج 

بــه داخــل آن، ادامــه دادنــد.
ــر ایــن گــزارش، امــروز ماموریــن حراســت در اقدامــی بــرای کاســنت از دامنــه تجمــع کارگــران  تــالش کردنــد مانــع حضــور  بنــا ب
کارگــران بازنشســته در محــل شــوند امــا موفــق بــه انجــام اینــکار نشــدند. در تجمــع امــروز، کارگــران اعتصابــی عــالوه بــر خواســت 
ــدم اجــرای  ــه ع ــن نســبت ب ــی شــدند و  همچنی ــه دولت پرداخــت مطالباتشــان، خواهــان عــودت رشکــت از بخــش خصوصــی ب
بخشــنامه اســتانداری از ســوی مدیریــت کارخانــه مبنــی بــر کاهــش ســاعات کار بدلیــل گرمــای بــاالی ٥٠ درجــه بشــدت معــرتض 

شــدند.
تجمــع امــروز کارگــران اعتصابــی رشکــت نیشــکر هفــت تپــه در مقابــل درب ورودی کارخانــه در حالــی پایــان گرفــت کــه هیچیــک 
از مســئولین رشکــت حــارض بــه پاســخگوئی بــه مطالبــات کارگــران نشــدند. ایــن وضعیــت یعنــی بــی تفاوتــی محــض کارفرمــا بــه 
اعتصــاب و اعــرتاض کارگــران و وضعیــت بســیار مصیبــت بــار آنــان، ایــن شــائبه را در میــان کارگــران دامــن زده اســت کــه گویــا 
کارفرمــا بــا هدفــی کــه بــرای کارگــران روشــن نیســت بــا عــدم توجــه بــه خواســتهای آنــان،  تعمــدا و بطــور نقشــه منــدی در حــال 

واداشــنت کارگــران بــه اعتصــاب در محــدوده کارخانــه اســت.
ــه  ــا ب ــی کارفرم ــی توجه ــداوم ب ــورت ت ــد در ص ــالم کردن ــه اع ــت تپ ــکر هف ــی نیش ــران اعتصاب ــروز، کارگ ــع ام ــان تجم ــا پای ب
خواستهایشــان، عــالوه بــر ادامــه اعتصــاب، اقــدام بــه بســنت جــاده بیــن املللــی اندیمشــک - اهــواز خواهنــد کــرد. ایــن اولتیامتــوم 
از ســوی کارگــران اعتصابــی نیشــکر هفــت تپــه و تاکیــد آنــان بــر ادامــه اعتصــاب بــرای دســتیابی بــه مطالباتشــان در حالــی اســت 
کــه دقایقــی پیــش اســتانداری خوزســتان بدلیــل گرمــای بــاالی ٥٠ درجــه، کلیــه ادارات دولتــی و غیــر دولتــی اســتان را تــا ســاعت 

١٢ظهــر روز چهارشــنبه هفتــه جــاری تعطیــل اعــالم کــرد

اعتصاب و تجمع کارگران 
رشکت نیشکر هفت تپه 

ادامه دارد.

 اعرتاضات
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انتخابات در حکومت اسالمی ایران
انتخابــات در ایــران و در نظــام هــای اســالمی بــه تنهــا چیــزی کــه شــبیه نیســت انتخابــات اســت. بــه مســخره تریــن شــکل ممکــن 
شــعور ایرانیــان را بــه بــازی میگیرنــد و هــر چهــار ســال یــک بــار شــو قــدرت راه مــی اندازنــد کــه مثــال» مــردم ایــران جمهــوری 

اســالمی را قبــول دارنــد.
چرا این شو و مضحکه را منی توان انتخابات نامید؟

بــرای اینکــه مــردم ( حتــی کســانی کــه شــاید در ایــن کار خــربه باشــند ) هــم هیــچ ســهمی و شانســی بــرای کاندیــد شــدن ندارنــد 
کانــد یداهــا تنهــا محــدود بــه چنــد نفــر مــی شــوند ، کــه بــه مــذاق حکومــت اســالمی خــوش مــی آینــد و از میــان رسان خــدم و 
هشــم آنهــا هســتند. و بقیــه  همــه رد صالحیــت مــی شــوند ، در واقــع یــک فیلرتینــگ اولیــه و ضــد هــر گونــه آزادی و دمکراســی 

وجــود دارد ، کــه متامــا» موضــوع انتخابــات را زیــر ســوال مــی بــرد.
هامنگونــه کــه در چنــد ســال اخیــر اســرتاتژی نظــام اســالمی ارعــاب و ایجــاد وحشــت بــود و هســت، امســال نیــز طبــق معمــول 
ــا  ــون در دنی ــه اکن ــازی کشــاند، ک ــری و شــعبده ب ــدوق هــای رأی گی ــای صن ــه پ ــر ب ــد و بدت ــن ب ــق انتخــاب بی مــردم را از طری
سیاســتی کثیــف تــر از ایــن سیاســت کــه مخصــوص نیــو لیــربال هــا و فاشیســت هــا اســت ، وجــود نــدارد و جمهــوری اســالمی نیــز 
چندیــن دهــه اســت از آن سیاســت ســود مــی بــرد. امســال  رئیســی را بــه  عنــوان لــو لویــی  علــم کردنــد تــا مــردم از تــرس رئیســی  
بــه  حســن روحانــی رأی بدهنــد. متاســفانه هــامن نیــز شــد و مشــارکت آگاهانــه و یــا نــا اگاهانــه ٤٠ میلیونــی رقــم خورد.کــه البتــه 

ایــن  گونــه فریــب خــوردن تکــراری مــردم بســیار غــم انگیــزو فاجعــه بــار اســت.
همــه مــردم را جــو انتخابــات گرفتــه بــود و دچــار توهــم بودنــد کــه فکــر مــی کردنــد رأی آنهــا رس نوشــت ســاز خواهــد بــود، خــود 
محــور بینــی مــردم در رابطــه بــا رأی خــود بهرتیــن وســیله و ابــزاری اســت کــه بــه رسان جمهــوری اســالمی کمــک و خدمــت مــی 
کننــد. تــا هــر چــه قــدر مــی خواهــد ظلــم و ســتم منایــد، جــو گیــر بــودن مــردم مــرزی نداشــت از تحصیــل کــرده و غیــر تحصیــل 
کــرده همــه همدیگــر را تشــویق بــه رشکــت در انتخابــات مــی کردنــد و اگــر کســی مــی گفــت کــه منــی خواهــم رأی بدهــم او را 
خائــن بــه مملکــت و مــردم مــی دانســتند. عــده ای زیــادی افــرادی را کــه مــی خواســتند بــه هــر دلیلــی بــه رئیســی رأی بدهنــد 
نــا آگاه قلمــداد مــی کردنــد و خــود را پرفســور مــی دانســتند و بیــان مــی کردنــد کــه رأی دهنــدگان  بــه رئیســی چشــم امیــد بــه 
یارانــه دارنــد ، ایــن پرفســور مــآب هــا مــی خواســتند یــک شــبه نــا آگاهــان را هدایــت کــرده بــراه راســت بکشــانند. مردمــی کــه 
در ســخت تریــن وضعیــت و رشایــط طــی چهــار ســال و در کل طــی حــدود چهــل ســال بــه امــان خــدا رهــا شــده انــد حــاال  مــی 
خواســتند بــه هــر آنچــه کــه  آنهــا معتقدنــد روی بیاورنــد. تبلیغــات در کل بســیار گســرتده و وســیع بــود و بــرای روحانــی بســیار 
بیشــرت از بقیــه بــود، متأســفانه بســیاری از مــردم منــی دانســتند و یــا خــود را بــه نداســنت مــی زدنــد، کــه روحانــی و رئیســی  ( 
اصــول گــرا و اصــالح طلــب) دو روی یــک ســکه هســتند ، یعنــی  هــر دو بخشــی از اصــل تفکیــک نــا پذیــر جمهــوری اســالمی 

هســتند. هــر دو والیــت مدارنــد، 
و ایــن منایــش و شــبعده  مســخره فقــط بــرای نقــره داغ کــردن مــردم  و داغ کــردن تنــور انتخابــات بود.مــردم را شــور انتخابــات  رس 
تــا پایشــان را گرفتــه بــود ، و بــه زعــم خودشــان دســت بــه یــک حرکــت یــک پارچــه و پیــش رو زده بودنــد. صــف هــای طوالنــی 
از مردمــی کــه انــگار خــواب منــا شــدند و بــا پــای خویــش و رضایــت کامــل بــه قتــل گاه خــود مــی رونــد ، تأســف بــار تــر از هــر 

بحــران بــود.

    ا. و

انتخابات در حکومت اسالمی ایران
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عضو شورای عالی کار با انتقادهستیم؟

ــه هــامن طــرح اســتاد  ــن طــرح ک ــن اشــتغال» گفت:ای ــروی کار حی ــارت آمــوزی نی ــی دســتورالعمل « مه ــالغ ناگهان ــاک – اب تابن
شــاگردی گذشــته اســت مجــدداً بــا تغییــر عنــوان بــه اســتان هــا ابــالغ شــده تــا یــک ســال از کارگــران بیــکار بــدون حقــوق بیــگاری 

بکشــند.
بــه گــزارش تســنیم علــی خدایــی، عضــو کارگــری شــورای عالــی کار، در واکنــش بــه ابــالغ دســتورالعمل « مهــارت آمــوزی نیــروی کار 
حیــن اشــتغال» گفــت: در حالــی کــه جامعــه کارگــری در حــال بررســی طــرح کارورزی بــود، در تاریــخ ١٣ اردیبهشــت ســال جــاری 
دســتورالعملی بــا اســتناد بــه بنــد ٥ شــورای عالــی اشــتغال تحــت عنــوان « مهــارت آمــوزی نیــروی کار حیــن اشــتغال در فضــای 

واقعــی» از ســوی ربیعــی بــه مدیــران کل ادارات کار رسارس اســتان هــا ابــالغ شــده اســت.
ــی کــردن  ــان و عملیات ــرای جوان ــدار ب ــد و پای ــی کار ادامــه داد: ایجــاد بســرتهای ایجــاد اشــتغال مول عضــو کارگــری شــورای عال
برنامــه هــای اشــتغالزایی در ســال اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال یکــی از اهــداف ایــن دســتورالعمل عنــوان شــده اســت. 
در ایــن دســتورالعمل بیــان شــده اســت کــه ایــن دســتورالعمل بــا «تأکیــد بــر اهمیــت مضاعــف در دســتور کار مراجــع ذی ربــط 

قــرار گیــرد».
ــن اشــتغال» هــامن طــرح اســتاد  ــروی کار حی ــر اینکــه طــرح « مهــارت آمــوزی نی ــد ب ــا تأکی ــی کار ب عضــو کارگــری شــورای عال
شــاگردی اســت کــه بــا توجــه بــه ایرادهایــی کــه بــر آن وارد شــد، از دســتور اجــرا خــارج شــد گفــت: درحــال حــارض عنــوان طــرح 
اســتاد شــاگردی قبلــی تغییــر کــرده و بــا عنــوان جدیــد مجــدداً بــرای اجــرا بــه اســتان هــا ابــالغ شــده اســت. ایــن طــرح بــه مراتــب 

بدتــر از طــرح کارورزی اســت.
وی تأکیــد کــرد: اقداماتــی کــه در طــرح «کارورزی» بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده هــا در نظــر گرفته شــده اســت دردســتورالعمل 
« مهــارت آمــوزی نیــروی کار حیــن اشــتغال» لحــاظ نشــده اســت. در طــرح «کارورزی» حقوقــی بــرای کارورزان در نظــر گرفتــه 
شــده اســت امــا در دســتورالعمل جدیــد نــه تنهــا حقوقــی گرفتــه نشــده بلکــه زمینــه ســوء اســتفاده کارفرمــا از نیــروی کار مهیــا 
اســت. طــرح «کارورزی» رصفــاً بــرای فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی اســت امــا دســتورالعمل « مهــارت آمــوزی نیــروی کار حیــن 

اشــتغال» بــرای متــام بــازار کار امــکان اجــرا دارد.
خدایــی گفــت: ایــن طــرح رسارس ظلــم بــه کارگــران اســت. بــه طــور مثــال بــا ذکــر کلمــه «آمــوزش» در ایــن طــرح یــک ســال کارگــر 
رایــگان در اختیــار کارفرمــا قــرار مــی گیــرد و هیــچ نظارتــی بــر کار نیــروی کار صــورت منــی گیــرد. در بنــد ١١ ایــن دســتورالعمل 
در بخــش نظــارت هــا در کمیتــه راهــربدی، رئیــس ســازمان فنــی و حرفــه ای اســتان بــه عنــوان رئیــس کمیتــه راهــربدی، معــاون 
آمــوزش ســازمان فنــی و حرفــه ای بــه عنــوان دبیــر کمیتــه و یــک نفــر مناینــده توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار و یــک 
نفــر مناینــده معاونــت روابــط کار و یــک نفــر مناینــده ســازمان تأمیــن اجتامعــی و یــک نفــر مناینــده وزارت صنعــت ومعــدن و 

تجــارت در ایــن کمیتــه عضــو هســتند.
عضــو کارگــری شــورای عالــی کار ادامــه داد: حتــی یــک نفــر از اعضــای کارگــری و کارفرمایــی در کمیتــه راهــربدی ایــن دســتورالعمل 
عضــو نیســتند. در حالــی کــه بارهــا شــعار ســه جانبــه گرایــی داده انــد. در مفــاد ایــن بنــد از دســتورالعمل هیــچ اشــاره ای بــه 

طرح جدید وزارت کار برای کار رایگان 
بیکاران
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جایــگاه کارگــران نشــده اســت. ایــن دســتورالعمل غیرقانونــی و بــر خــالف منافــع کارگــران اســت. در مــاده ١٣ ایــن دســتورالعمل 
تنهــا در کمیتــه هــای اجرایــی اســتان نقشــی بــرای کارگــر دیــده شــده اســت، امــا بــاز هــم ایــن یــک نفــر کارگــر بایــد بــا معرفــی 

مدیــر کل تعــاون،کار و رفــاه اجتامعــی اســتان باشــد.
وی از دیگــر ایرادهــای ایــن دســتورالعمل را برداشــنت رشط ســنی در ایــن طــرح دانســت و عنــوان کرد:برداشــنت رشط ســنی مغایــر 
بــا فصــل ٥ قانــون کار اســت. طــرح «کارورزی» یــا «مهــارت آمــوزی» کــه در فصــل ٥ قانــون کار آمــده اســت دارای رشط ســنی 
١٥تــا١٨ ســال اســت. امــا در ایــن دســتورالعمل بــه هــر کارگاه اجــازه اســتفاده از ٣نفــر کارورز بــه مــدت یکســال بــدون پرداخــت 

هیــچ گونــه حقــوق و دســتمزدی داده شــده اســت.
خدایــی بــا بیــان اینکــه ابــالغ دســتورالعمل « مهــارت آمــوزی نیــروی کار حیــن اشــتغال» بــدون اطــالع رســانی رســانه ای بــوده 
اســت گفت:ایــن بــی صداقتــی وزارت کار را در عرصــه مناســبات وزارت کار نشــان مــی دهــد کــه بــدون ســه جانبــه گرایــی و بــدون 
اطــالع رســانی دســتورالعملی را اجــرا کــرده اســت. حتــی عضــو کارگــری شــورای عالــی اشــتغال بیــان کــرده اســت کــه طــرح جنجــال 
برانگیــز کاروررزی (کاج) کــه قــرار اســت از ابتــدای تابســتان ســال جــاری کارگــران را بــه صــورت گســرتده از دایــر شــمول حقــوق 

کار خــارج کنــد، در بهمن مــاه ســال گذشــته بــدون حضــور اعضــای کارگــری ایــن شــورای عالــی اشــتغال تصویــب شــده اســت.
وی بیــان کرد:شــورای عالــی اشــتغال اجــازه نــدارد فراتــر از قانــون، دســتورالعملی را تصویــب کنــد. شــورای عالــی اشــتغال منــی 
توانــد بــدون اســتناد قانونــی طرحــی را تصویــب کنــد کــه کارگــران را بــه اســتثامر بگیرنــد. مــواردی کــه در ایــن دســتورالعمل لحــاظ 
شــده اســت مغایــر قانــون و ١٠٠ درصــد بــا آن مخالــف هســتیم. طــرح «کارورزی» طــرح پوششــی بــرای اجــرای دســتورالعمل « 
مهــارت آمــوزی نیــروی کار حیــن اشــتغال» بــوده اســت. طــرح «کارورزی» علــی الرغــم متــام ایرادهایــی کــه بر آن وارد اســت بســیار 

مرتقــی تــر از طرحــی اســت کــه بــرای اجــرا بــه اســتان هــا ابــالغ شــده اســت.
خدایــی ادامــه داد: وزارت کار بــدون اطــالع رســانی ایــن دســتورالعمل را بــه اســتان هــا ابــالغ کــرده اســت. بعــد از مــدت هــا بــا 
تــالش خودمــان متوجــه ابــالغ چنیــن دســتورالعملی شــده ایــم. بــه عنــوان مناینــده کارگــری بایــد یــک تیــم تحقیــق و تفحــص داشــته 
باشــیم تــا از اقدامــات دولــت مطلــع شــویم. نبایــد تشــکل هــای کارگــری از اقدامــات دولــت مطلــع باشــند؟ دولــت در شــورای 
عالــی اشــتغال هــم بــه جــای مجلــس و هــم بــه جــای مناینــدگان کارگــری و کارفرمایــی تصمیــم مــی گیرد!متــام دســتورالعمل هایــی 
کــه ایــن روزهــا از ســوی وزارت کار ابــالغ مــی شــود، آموزشــی اســت، مگــر وزارت کار، وزارت علــوم اســت؟! مگــر مرکــز آمــوزش 

در دولــت تغییــر یافتــه اســت؟ مگــر مجلــس بــرای وزارت کار وظیفــه آموزشــی تعریــف کــرده اســت و مــا بــی خــرب هســتیم؟
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٧ هزار تومان به ازای ۱۶ ساعت کار در معدن دریافتی داشتم/برادرم ۱۴ ماه حقوق دریافت نکرد
بــرادر یکــی از معدنچیــان حبــس شــده در معــدن زمســتان یــورت آزادشــهر گفــت: ۲ ســال پیــش در ایــن معــدن فعالیــت می کــردم 

و بــه ازای هــر ۱۶ ســاعت کار در روز ۷ هــزار تومــان دریافتــی و بیمــه داشــتم.
مهــدی ســادین بــرادر رضــا ســادین یکــی از معدنچیــان حبــس شــده در معــدن یــورت آزادشــهر کــه امــروز بــرای نجــات بــرادر خــود 
بــه درون تونــل معــدن زمســتان یــورت آزادشــهر وارد شــده بــود کــه بــه علــت مشــکالت تنفســی از معــدن خــارج شــد بــا بیــان 
اینکــه ٢ ســال پیــش در ایــن معــدن مشــغول بــه فعالیــت بــودم اظهــار داشــت: ٢ ســال پیــش بــه مــدت یــک ســال در ایــن معــدن 

کار کــردم.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز بــرادر یکــی از محبوسشــدگان ایــن معــدن هســتم، گفــت: رضــا ســادین بــرادر من یکــی از محبوسشــدگان 

در ایــن معــدن اســت و وی تاکنــون ١٤ مــاه حقــوق دریافــت نکرده اســت.
ــد اســت  و خیلی هــا از بســتگان منتظــر  ــادآور شــد: رضــا دارای ٢ فرزن ــورت آزادشــهر ی ــن محبــوس شــده در معــدن ی ــرادر ای ب

خــربی از رضــا هســتند.
ســادین دربــاره فاجعــه معــدن یــورت آزادشــهر گفــت: مــن بارهــا از حــواث مختلــف مطلــع شــده بــودم امــا بــه عمــق حادثــه در 

ایــن معــدن پی نــربده بــودم.
اخرین اخبار:تالش برای برداشت ۱۴۰ مرت آوار در معدن/ ۲ ریزش جدید در تونل

 معــاون هامهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار گلســتان از تــالش نیروهــای امــدادی بــرای برداشــت ۱۴۰ مــرت آوار 
در معــدن زمســتان یــورت خــرب داد.

محمــود ربیعــی امــروز گفــت: هنــوز اجســاد جدیــدی پیــدا نشــده و گروههــای امــداد و نجــات همچنــان مشــغول آواربــرداری 
هســتند.

وی افــزود: از عــرص پنجشــنبه ۶ اکیــپ مجــرب و باتجربــه از طبــس، ســوادکوه، کرمــان و الــربز رشقــی در قالــب گروههــای ۱۰ نفــِر 
در معــدن زمســتان یــورت مشــغول فعالیــت هســتند.

معــاون هامهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار گلســتان یــادآور شــد: ایــن تیمهــای فنــی و تخصصــی هــر دو ســاعت 

معدنچی معدن_گلستان: دیروز بوی گاز استشامم میشد، ولی دستگاه 
سنجش گاز نداریم. ١٧ ماه حقوق نگرفتیم. ٣ماه در سال بیمه هستیم

دن: شنیدم در این کوه معدن هست 
بونی: خدا نکند معدن باشد!
دن: منی فهمم! برای چی؟! 

ونــی: زمانــی  کــه کــوه فقیــر اســت، از آن ماســت، امــا همیــن کــه 
معلــوم شــد غنــی اســت، حکومــت آن را تصاحــب خواهــد کــرد. 

ــاه. دســت دراز  حکومــت یــک دســت دراز دارد و یــک دســت کوت
بــه همــه جــا مــی رســد و بــرای گرفــنت اســت، و دســت کوتــاه بــرای 
دادن اســت، و فقــط بــه کســانی مــی رســد کــه خیلــی نزدیکنــد..!! 

 نان و رشاب/ اینیاتسیو سیلونه
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یــک بــار جــای خــود را بــا تیــم دیگــر عــوض مــی کننــد.
بیانیه ی معلامن برابری خواه پیرامون جانباخنت کارگران معدن یورت 

ــط  ــیخته،ناامنی محی ــز بیکاری،فقرافسارگس ــی بج ــه داری معنای ــری رسمای ــارس ضدکارگ ــتم رست ــد سیس ــود و بازتولی ــش س افزای
ــدارد ــه ن ــت جامع ــات فرودس ــرای طبق ــری ب ــیکل نابراب ــرار س ــه تک ــر و خالص ــط فق ــر زیرخ ــن براب ــتمزد چندی کار،دس

در ادامه قربانی شدن دسته جمعی کارگران اینبار در عمق ١٨٠٠مرتی معادن یورت متأسفانه ٢٢معدن چی جان باختند 
بــی شــک مــرگ کارگــران کولرب،فاجعــه ی پالسکو،شــالق کارگــران آق دره،تعطیلــی کارخانــه جــات و بــه جمــع بــزرگ بیــکاران رانــدن 

کارگــران و...از ماهیــت مناســبات حاکــم جدایــی ناپدیراســت و فاجعــه ی یــورت اخریــن قربانــی مولــوک رسمایــه نخواهــد بــود
یقینــا مزدبگیــران جامعــه از معلــم گرفتــه تــا پرســتارو نویســنده و کارگــر یــدی چنیــن اتفاقــات دلخراشــی را بــه ســکوت برگــزار 
نخواهنــد کــرد و ضمــن ارصار بــر حــق ایجــاد تشــکل هــای مســتقل از دولــت ،کل سیســتم رسمایــه داری را مســئول چنیــن فجایعــی 

مــی داننــد
مــا معلــامن برابــری خــواه ایــران ضمــن ابــراز تاســف و تــامل عمیــق خــود نســبت بــه ایــن فاجعــه ی دردنــاک همــدردی صمیامنــه 
مــان را بــه خانــواده ی قربانیــان و کل طبقــه ی کارگــر ایــران ابــراز داشــته و کیفــر خواســت خــود را علیــه مســببین مســتقیم و 

غیرمســتقیم ایــن فاجعــه اعــالم مــی داریــم
معلمین برابری خواه ایران 

١٤اردیبهشت ٩٦
انفجار معدن یوت کارگران را زنده به گور کرد

انفجــاری کــه در معــادن ذغــال ســنگ یــوت الــربز گلســتان رخ داد، ٣١ نفــر از کارگــران جــان باختنــد وتعــدادی مجــروح ، مصــدوم 
نیــز بــه جــا ماندنــد .

این انفجار که ناشی از عدم ایمن سازی   محل کار بود ، تلفات انسانی غیر  قابل جربان ناپذیر به وجود آورد.
کارفرمــای معــدن عــالوه بــر پرداخــت غرامــت بــه خانــواده هــای کارگــران بایــد بــرای عــدم ایمــن ســازی هــای اســتاندارد مــورد 

محاکمــه قــرار گیــرد .
کار کارگــران در اعــامق ٢ کیلومــرتی زمیــن قطعــن از تأمیــن جانــی برخــوردار نبودند.ایــن واقعــه غیــر انســانی در عــرص حــارض 
قابــل پیــش بینــی و پیشــگیری اســت .امــا کارفرمایــان جهــت افزایــش ســود منافعشــان از بــه کار بــردن تکنولــوژی و تجهیــزات الزم 
و کافــی خــودداری مــی کنند.عــالوه بــر آن کار کارگــران معدنــکار  در اعــامق زمیــن بایــد از قوانیــن و مزایــای ویــژه ای برخــوردار 

باشــد .
١- سابقه کار در معادن به ١٠ سال کاهش یابد .

٢--تعطیلی دو روز در هفته باشد 
٣-- ٥ ساعت کار در هر شیف باشد

٤--افزایش زمان ناهار خوری در خارج از معدن .
٥-- برخورداری از بیمه های تکمیلی برای خانواده های کارگران بدون کاهش از دستمزد کارگران باشد .

٦--استحامم اجباری کارگران در محل کار .
مــا کارگــران بــه همــکاران معدنــکار خــود توصیــه مینامییــم کــه جهــت تامیــن حقــوق ،  امنیــت جانــی و مزایــای شــغلی از هــر 

تالشــی دریــغ  ننامینــد .
ما بدون شک خود را جزئی از خانواده های کارگران جان باخته می دانیم و رشیک غم جانسوز آنها هستیم .

١٤/٢/٩٦
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگران ایران



٥٠

شماره  12 ، سال  دوم  ، خرداد  1396

بــر اســاس خــرب دریافتــی صبــح امــروز حــدود ٥٠٠ کارگربازنشســته نیشــکرهفت تپــه بدلیــل تاخیــر و بدقولــی کارفرمــا در انجــام 
تعهداتــش، ابتــدا در مقابــل دفــرت مدیریــت رشکــت تجمــع کردنــد کــه در پــي ايــن تجمــع کارفرمــا فقــط حارضبــه پرداخــت بخشــی 
ازمطالبــات بازنشســتگان ســال٩٤ و ٩٥ شــد. همیــن موضــوع باعــث اعــرتاض بازنشســتگان اســفندماه ٩٥ شــد کــه ٣٤١نفرهســتند. 
ایــن کارگــران دراعــرتاض بــه سیاســتهای دولــت درخصــوص واگــذاری رشکــت بــه بخــش خصوصــی ناکارآمــد کــه تــوان مالــی الزم 
جهــت اداره ایــن رشکــت را نــدارد از محوطــه رشکــت خــارج واقــدام بــه بســنت جــاده بیــن املللــی اهــواز اندیمشــک منودنــد کــه 
ــاز شــد و ایــن افــراد بــه داخــل  ــا مداخلــه نیروهــای انتظامــی جــاده ب باعــث ترافیــک ســنگین ایــن مسیرشــد. پــس از مدتــی ب
ــي ايــن اعــرتاض هیــچ کــدام از اعضــاي هیئــت مدیــره رشکــت حارضبــه  رشکــت جهــت مذاکــره مجــدد فراخوانــده شــدند. در پ

حضــور درجمــع کارگــران نشــدند.
الزم بــه ذکراســت حقــوق فروردیــن واردیبهشــت کارکنــان شــاغل هنــوز پرداخــت نشــده و کارفرمــای رشکــت هنــوز بیمــه ماهیانــه 
کارکنــان شــاغل را از اســفند مــاه بــه ســازمان تامیــن اجتامعــی پرداخــت نکــرده اســت. ايــن موضــوع باعــث شــده تامیــن اجتامعــی 
هفــت تپــه دفرتچــه هــای درمانــی پرســنل ایــن رشکــت را حــدود ٢ مــاه اســت تعویــض و متدیــد منــی کنــد. الزم بــه توضیــح اســت 

ایــن رشکــت یــک هزارمیلیــارد تومانــی را فقــط بــا پرداخــت ٦ میلیــارد تومــان پــول خریــداری منــوده انــد.

كميته هامهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري - ١٣ خرداد ١٣٩٦
-------------------------------------------------

افزایش تعداد کشته شدگان حواث کار در هفته گذشته به ۱۲نفر

در روزهــای گذشــته ســه کارگــر دیگــر هــم جــان خــود را از دســت دادنــد تــا تعــداد کشته شــدگان حــوادث کار در یــک هفتــه 
گذشــته بــه ۱۲نفــر برســد.

صبــح هفتــم خــرداد، یــک کارگــر مریوانــی کــه راننــده جرثقیــل در تهــران بــود، بــر اثــر حادثــه کار جــان خــود را از دســت داد. 
عدنــان معروفــی راننــده جرثقیــل در تونــل مــرتوی تهــران بــود؛ در حادثــه روز هفتــم خــرداد، او  بــه داخــل کانــال ســقوط می کنــد 

و جانــش را از دســت می دهــد.
هشــتم خــرداد هــم یــک کارگــر ۶۰ ســاله بجســتانی، زیــر ســنگینی لــودر جــان خــود را از دســت داد. ایــن کارگــر در کارخانــه گــچ 
شهرســتان بجســتان مشــغول کار بــا لــودر بــود کــه هنــگام کار و انتقــال ســنگ های گــچ بــه داخــل سنگ شــکن ناگهــان بــه طــرز 

عجیبــی بــا لــودر از ارتفــاع ۳ مــرتی بــه پاییــن ســقوط کــرد.
روز (۱۱ خــرداد) هــم یــک کارگــر ســاختامنی بــر اثــر ســقوط بــه چاهــی بــه عمــق ۳۰ مــرت در محوطــه یــک ملــک شــخصی در 
تهــران کشــته شــد. ایــن کارگــر افغانســتانی ۲۵ ســاله بــرای حفــاری، قصــد داشــت بــه عمــق چــاه بــرود کــه ناگهــان درهــامن بــدو 

ورودبــه چــاه، از طنــاب جــدا شــده و بــه انتهــای چــاه ســقوط  می کنــد.

ــات  ــه بخاطــر مطالب ــران بازنشســته نیشــکرهفت تپ کارگ
ــی اندیمشــک- اهــواز رابســتند! ــن امللل خــود جــاده بی
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در ایــن هفتــه در مجمــوع ۹ کارگــر دیگــر  هــم کشــته شــدند کــه یــک نفــر از آنهــا آتش نشــان بــود. ســاالنه در ایــران بیــش از 
ــد. هــزار و۵۰۰ کارگــر در حــوادث کار جــان خــود را از دســت می دهن

محاسبه اضافه کار بر اساس قانون کار

برابــر مفــاد قانــون مدنــی جمهــوری اســالمی ، مــاه شمســی ۳۰ روز اســت، لــذا در قانــون کار ، مــزد و مزایــای متعلقــه بــه کارگــر 
بــر مبنــای ۳۰ روز محاســبه میگــردد. البتــه پرداخــت مــزد و مزایــای متعلقــه ، در ماههــای ۳۱ روزه تقســیم بــر ۳۰ شــده و در عــدد 

۳۱ رضب میگــردد و طبیعتــا در ماههــای ۲۹ روزه نیــز بــر عــدد ۳۰ تقســیم شــده و در ۲۹ رضب میگــردد .
یعنــی تعییــن حقــوق و دســتمزد بــر مبنــای مــاه ۳۰ روزه ، و پرداخــت آن بــر مبنــای تعــداد روزهــای مــاه انجــام میگــردد. بــه ایــن 
معنــی کــه وقتــی از ســوی شــورایعالی کار ، حداقــل مــزد کارگــران اعــالم میگــردد ، ایــن مبلــغ بــر مبنــای مــاه شمســی ( ۳۰ روزه ) 

اعــالم شــده ، ولــی هنــگام پرداخــت آن بایســتی بــه تناســب تعــداد روزهــای مــاه مــورد نظــر محاســبه گــردد.
از آنجائیکــه برابــر قانــون ، هــر کاگــر بایســتی در طــول یــک هفتــه ، مــدت ۴۴ ســاعت بــه کار اشــتغال داشــته باشــد، لــذا چنانچــه 
۴۴ ســاعت را بــر ۶ روز کاری ( بغیــر از روز جمعــه ) تقســیم منائیــم نتیجــه میگیریــم کــه از هــر کارگــر انتظــار میــرود در طــول 

یــک روز ۷/۳۳ ( یــا بعبــارت دیگــر هفــت ســاعت و بیســت دقیقــه ) بــه کار اشــتغال داشــته باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه چــون در قانــون محدودیتــی بــرای چگونگــی توزیــع ایــن ۴۴ ســاعت ذکــر نشــده اســت ، لــذا کارفرمــا 
ــد ۴۴ ســاعت را در طــول یــک هفتــه توزیــع منایــد ( مثــال ۴ ســاعت را بــه روز پنچشــنبه و بقیــه را در ســایر ایــام هفتــه  میتوان
توزیــع منایــد ) مــرشوط بــه اینکــه اوال ســاعات اشــتغال بــه کار در هــر روز از ۸ ســاعت تجــاوز ننامیــد و ثانیــا ســاعت رشوع و 

خامتــه کار روزانــه بیــن ۶ تــا ۲۲ تعییــن شــده باشــد.
ایــن توضیــح الزم اســت کــه بــا توجــه بــه حقــی کــه قانــون بــرای کارگــران مشــمول قانــون کار درخصــوص تعطیلــی روز جمعــه ( 
بــا دریافــت مــزد ) قائــل شــده ، کارفرمــا موظــف اســت در پایــان هــر هفتــه کاری ( پــس از ۶ روز کار ) مــزد یــک روز جمعــه را 

بــه کارگــر پرداخــت منایــد .
لــذا بــرای اینکــه بدانیــم از یــک کارگــر انتظــار میــرود در طــول یکــامه شمســی ( ســی روزه ) چــه مقــدار بــه کار اشــتغال داشــته 

باشــد ، میتوانیــم عــدد ۷/۳۳ را در عــدد ۳۰ رضب منائیــم ، عــدد حاصلــه ۲۲۰ ســاعت اســت.
لــذا وقتــی شــواریعالی کار اعــالم میــدارد کــه میــزان حداقــل مــزد کارگــران در ســال X مبلــغ A ریــال اســت ، ایــن مبلــغ بــرای 
اشــتغال یــک کارگــر بــه مــدت ۲۲۰ ســاعت در مــاه ( کــه بطــور اســتاندارد ۲۹/۳۳ ســاعت یــا ۲۹ ســاعت و بیســت دقیقــه آن بابــت 

جمعــه هاســت ) بــه کارگــر تعلــق میگیــرد.
قطعا در طول مدت کار الزم میشود که کارگری بیشرت از مدت هفت ساعت و بیست دقیقه در روز کار کند.

در اینصــورت الزم اســت اوال موافقــت کارگــر جلــب شــده و ثانیــا میــزان ســاعات اضافــه کاری در هــر روز از ۴ ســاعت نیــز تجــاوز 
ننامیــد ( مگــر در مــوارد اســتثناء و بــا اخــذ مجــوز اداره کار مربوطــه ).

بــرای محاســبه مــزد هــر ســاعت اضافــه کاری ، الزم اســت مــزد ثابــت را بــر عــدد ۲۲۰ تقســیم منــوده و در عــدد ۱٫۴رضب منائیــم 
، چــرا کــه برابــر قانــون ، مــزد هــر ســاعت کار اضافــه ارجاعــی بــه کارگــر ، ۴۰٪ بیشــرت از مــزد ســاعات کار عــادی اســت.

الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای محاســبه ســاعات غیبــت یــا تاخیــر کارگــران ، در قانــون تکلیفــی تعییــن نشــده اســت و منیتــوان 
بیشــرت از ســاعات غیبــت یــا کــرس کار کارگــران را از حقــوق ماهیانــه ایشــان برداشــت منــود ، مگــر در مــورد کارگاههایــی کــه دارای 

کمیتــه انضباطــی هســتند و در ایــن خصــوص دارای مقــررات خاصــی باشــند .
ــه ۱۵ کیلومــرتی مرکــز شــهر، روســتای ســلطان آباد  ــا مــرز جنــوب غربــی شــهر شــیراز و در فاصل ــان ب ــه تنهــا یــک خیاب در فاصل
قــرار دارد. حاشیه نشــینان کالن شــهر شــیراز ســاکن ایــن منطقــه هســتند و بیــش از چهــار ســال اســت کــه بــا بی آبــی زنــده انــد
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تجمع اعرتاضی مشرتک کارگران بیکارشده معدن رسب و روی انگوران

 ومتقاضیان کار برای دومین بار درسال جاری!
صبــح روز١٣خرداد،جمعــی ازکارگــران بیکارشــده معــدن رسب وروی انگــوران ومتقاضیــان کارمنطقــه درمقابــل رشکــت کالیســیمن 
تجمــع کردندواعرتاضشــان رانســبت بــه بیــکاری بنامیــش گذاشــتند. در ایــن تجمــع حــدود ١٥٠ تــا ٢٠٠ نفــر از اهالــی منطقــه و 
شــامری از کارگــران بیــکار شــده ایــن رشکــت حضــور داشــتند. تجمــع کننــدگان بــه وضعیــت اشــتغال و وجــود بیــکاری در منطقــه 
بــا وجــود رشکت هــای روی اعــرتاض دارنــد. عــده ای از ایــن کارگــران اظهارکردنــد: رشکــت کالیســیمن تعــدادی از کارگــران را اخــراج 
کــرد کــه بــا اعرتاضاتــی از جانــب ایــن کارگــران روبروشد.ســپس بــا واســطه گــری اداره کار قــول دادنــد کــه کارگــران اخراجــی در 
قســمت کیــک شــویی رشکــت بــکار گرفتــه خواهندشــد.اما کــامکان ایــن کارگــران بازگشــت بــکار نشــده انــد وامــروز بــه همــراه 

متقاضیــان کار منطقــه دســت بــه تجمــع اعرتاضــی مقابــل رشکــت کالیســیمن زدنــد.
پانزدهم خرداد

کمیته پیگیری ایجاد تشکل ها ی کارگری ایران, 

-----------------------------------

برگزاری اولین مجمع سندیکای کارگران رشکت واحد

 در ١٣خرداد ١٣٨٤نقطه عطفی برای ایجاد دیگر سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری در کشور بوجود آورد

درحالــی اعضــای هیئــت موســس ســندیکای کارگــری رشکــت واحــد بــه اســتقبال برگــزاری اولیــن مجمــع عمومــی ســندیکای کارگــران 
رشکــت واحــد مــی رفــت کــه کارگــران و راننــد گان رشکــت واحــد بیشــرتین فشــار را در طــی پنــج مــاه جلســات هیئــت موســس 
ســندیکا بطــور مســتمر در محــل خبــازان واقــع در حســن آبــاد تهــران از ســوی عوامــل امنیتــی و عوامــل کارفرمایــی و خانــه کارگــر 
بــا همــکاری شــوراهای اســالمی کار پشــت رس گذاشــته بودنــد. فشــارهایی از قبیــل تهدیــد و دســتگیری از ســوی عوامــل امنیتــی 
و اخــراج فعالیــن و اعضــای هیئــت موســس ســندیکا پرتــاپ کــردن مبــب آتــش زا در محــل برگــزاری جلســات ســندیکای کارگــران 
رشکــت واحــد و اجیــر کــردن چامقدارهــا و حملــه بــه محــل ســندیکا و شکســنت و بــردن وســایل ســندیکا و رضب و شــتم کــردن 
کارگــران و اعضــای حــارض در محــل ســندیکا از عوامــل فشــار بــروی اعضــا و متوقــف کــردن آنهــا بــرای برگــزاری مجمــع بــود و 
حتــی در روز ١٩اردیبهشــت ٨٤در حالــی کــه چامقدارهــا بــه محــل ســندیکا حملــه ور شــده بودنــد ، پلیــس و عوامــل امنیتــی هــم 
از ایــن برخوردهــا در روز روشــن فیلــم بــرداری میکردنــد و بجــای ضاربیــن، اعضــای کتــک خــورده ســندیکا را بازداشــت کردنــد 
.... ایــن فشــارها بــرای جلوگیــری از برگــزاری اولیــن مجمــع عمومــی در روز ســیزدهم خــرداد ١٣٨٤ در حالــی انجــام مــی شــد کــه 
بعــد از رسکــوب دهــه شــصت و از بیــن بــردن اســتقالل تشــکل هــای کارگــری و ســندیکایی، در جامعــه کارگــری ســکوتی مطلــق 
جهــت ایجــاد تشــکیالت مســتقل کارگــری و ســندیکایی وجــود داشــت .گویــا برگــزاری مجمــع کارگــری مســتقل از ســوی راننــدگان 
و کارگــران رشکــت واحــد بعــد از ٢٧ ســال ، شکســنت ســکوت جامعــه کارگــری بــود و ایــن بــرای حاکمیتــی کــه میخواســت همــه 
ــن ســندیکا  ــرای رسکــوب ای ــات را ب ــی بیشــرتین امکان ــود و عوامــل امنیت ــل تحمــل ب ــر قاب ــد غی ــور کن ــرت خــودش عب ــز از فیل چی
ــری بوجــود  ــه کارگ ــن ســندیکا در ١٣خــرداد١٣٨٤ در جامع ــری ای ــت شــکل گی ــه از باب ــدی ک ــه هــای امی ــا جرق ــد ت ــکار گرفتن ب
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آمــده بــود، شــعله ور نشــود .هــر چنــد کــه متــام فشــارها نتوانســت جلــوی آگاهــی و پیگیــری اعضــای ســندیکای کارگــران رشکــت 
واحــد را بگیــرد وجامعــه کارگــری و دیگــر فعالیــن کارگــری در کشــور از شــکل گیــری ایــن ســندیکا حامیــت کردنــد. ایــن ســندیکا 
ــا انتخاباتــی آزاد و مســتقل انجــام شــد و اعضــای هیئــت مدیــره ایــن ســندیکا از هــامن ابتــدا کارشــان را در قالــب مناینــدگان  ب
ســندیکایی آغــاز کردنــد . مــی خواهــم اشــاره ای کوتــاه بــه وضعیــت معیشــتی راننــدگان تــا ســال ٨٤ بکنــم . راننــدگان و کارگــران 
رشکــت واحــد اتوبورسانــی کــه نزدیــک بــه ســه دهــه در ســخت تریــن رشایــط کاری و معیشــتی بــرس میربدنــد و تــا ســال ١٣٨٤ از 
هیــچ امکانــات مناســبی چــه از نظــر معیشــت و چــه از نظــر حقوقــی بهــره منــد نبودنــد و بــه جــز حقــوق حداقلــی کــه کفــاف 
زندگــی روزمــره را هــم منــی داد دریافتــی دیگــری نداشــته انــد و حتــی از حداقــل تریــن کمــک هــای غیــر نقــدی هــم بــی بهــره 
ــا توجــه بــه اینکــه بیــش از پانــزده هــزار پرســنل در رشکــت واحــد وجــود داشــت و ٨٠در صــد  ــد و در هــامن زمــان هــا ب بودن
ایــن پرســنل از راننــدگان و کارگــران بودنــد عوامــل مدیریتــی و کارمنــدان نــه تنهــا حقــوق و اضافــه کار قابــل توجــه ای نســبت 
بــه راننــدگان و کارگــران دریافــت میکردنــد، بلکــه تــا حــدودی هــم کمــک هــای غیــر نقــدی در قالــب بــن دریافــت میکردنــد. 
ــه و حــق  ــاس کار و شــیر روزان ــی همچــون مســکن و لب ــران در رشکــت واحــداز حقوق ــدگان و کارگ متاســفانه در آن ســالها رانن
ناهــار و حتــی داشــنت رسویســی بهداشــتی در ابتــدا و انتهــای خــط ورسپناهــی در توقفــگاه هــا بــرای رشوع کار و یــا خامتــه کار، 
کــه ازحقــوق برســمیت شــناخته شــان بــود محــروم بودنــد. در مناطــق مختلــف رشکــت واحــد شــوراهای اســالمی کار را بــه عنــوان 
مناینــده ایــن کارگــران برســمیت مــی شــناختند و ایــن شــوراها بــا همــکاری عوامــل امنیتــی بــه کارگــران و راننــدگان تحمیــل شــده 
بودنــد و هــر صدایــی را بــا اخــراج و تبعیــد بــه نقــاط دور از محــل زندگــی رسکــوب میکردنــد . در رشکــت واحــد عوامــل شــوراهای 
اســالمی و عوامــل امنیتــی بــا همــکاری و نظــارت مســتقیم مدیریــت ســعی و تالشــی مســتمر در بــی اطــالع نگــه داشــنت کارگــران 
از حــق و حقــوق شــان انجــام دادنــد و مــی تــوان گفــت بخــش بزرگــی از کارگــران متاســفانه نســبت بــه حقــوق حقــه خودشــان 
ــدگان  ــازی مناین ــه ت ــدگان از حقوقشــان باعــث یک ــران و رانن ــدم آگاهــی کارگ ــن ع ــد و همی ــی اطــالع بودن ــری ب ــن کارگ و قوانی
ــات  ــن انتخاب ــا اولی ــت موســیین ســندیکا ت ــدای تشــکیل هیئ ــه از ابت ــود ک ــا اواخــر ســال ١٣٨٣ ب فرمایشــی، منایشــی شــوراها ت
ســندیکای کارگــران رشکــت واحــد ، راننــدگان و کارگــران زیــادی در جلســات و کالس هــای آموزشــی نســبت بــه حقــوق کار و قانــون 
اساســی آگاهــی پیــدا کردنــد . ایــن آگاهــی کارگــران و راننــدگان و تــالش پیــرشوان ســندیکایی باعــث بوجــودن آمــدن اولیــن مجمــع 
ســندیکای کارگــران رشکــت واحــد در ســیزدهم خــرداد ١٣٨٤ گردیــد و علیرغــم فشــارهای عوامــل اطالعاتــی و امنیتــی و ...ایــن 
انتخابــات بطــور مســتقل و بــا همــکاری راننــدگان و کارگــران داوطلــب از ٨صبــح تــا ســاعت ٢/٥بامدادادامــه داشــت کــه بــا فشــار 

عوامــل امنیتــی حــارض در مقابــل محــل رای گیــری انتخابــات بپایــان رســید 

این سندیکای نوپا توانسته 
تــا امــروز علیرغــم همــه ی آزار و اذیــت هــا و برخوردهــای امنیتــی بــا اعضایــش از قبیــل زنــدان هــای طویــل مــدت ،اخــراج هــا 
و تهدیــد هــا و پرونــده ســازی هــا کــه همچنــان ادامــه دارد بــه حیاتــش ادامــه دهــد. تشــکیل ایــن ســندیکا توســط راننــدگان و 
کارگــران رشکــت واحــد نقطــه عطفــی بــرای ایجــاد دیگــر تشــکیالت ســندیکایی و تشــکل هــای مســتقل کارگــری در کشــور شــد 
کــه بارزتریــن آن ســندیکای نیشــکر هفــت تپــه میباشــد کــه آنهــا هــم طعــم برخــورد عوامــل امنیتــی را تجربــه کردنــد. در حــال 
حــارض ســه تــن از اعضــای ایــن ســندیکا بــا احــکام ســنگین منتظــر نهایــی شــدن حکــم در دادگاه تجدیــد نظــر هســتند و پنــج 
ــان از کارشــان اخــراج هســتند و دیگــر اعضــای فعــال هــم دامئــا مــورد تهدیــد و آزار  تــن دیگــر از اعضــای ایــن ســندیکا همچن
اذیــت عوامــل حراســتی و مدیریتــی رشکــت واحــد هســتند. اعضــای ســندیکای نیشــکر هفــت تپــه هــم ، زنــدان و اخــراج و ....را 
همچنــان تحمــل میکننــد و مرتــب از طــرف عوامــل امنیتــی تحــت احضــار و بازجویــی هســتند . فصــل ششــم قانــون کار کــه مانــع 
بزرگــی بــرای ادامــه و ایجــاد تشــکیل تشــکل هــای مســتقل کارگــری اســت نــه تنهــا اصــالح نشــده اســت بلکــه طــی ســالها بــه 
بهانــه اصــالح قانــون کار دســت آورده هــای حداقلــی کارگــران را هــم از بیــن بــرده انــد و امــروز شــاهد هســتیم کــه میخواهنــد 
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تــه مانــده داشــته هــای کارگــران را هــم بگیرنــد تــا کارفرمایــان براحتــی بتواننــد کارگــر را از همیــن حداقــل حقوقــی کــه بهــره 
مندهســتند محــروم کننــد ومــی خواهنــد بــه بهانــه ایجــاد اشــتغال ، متــام دســت آوردهــای کارگــران را از بیــن بربنــد. تجربــه نشــان 
داده کــه دولــت هــا هــر چنــد کــه رنگشــان بــا هــم متفــاوت اســت امــا در رسکــوب حقــوق کارگــران همــه بــا هــم یکصــدا هســتند 
و دررسکــوب تشــکل هــای ســندیکایی و مســتقل، متحــد و یکپارچــه عمــل میکننــد . کارگــران بایــد بداننــد تنهــا راه بــرون رفــت از 
ایــن مشــکالت معیشــتی و اســفبار و فشــارهای امنیتــی کــه بــر رس فعالیــن کارگــری و صنفــی اســت ، ایجــاد تشــکیالت مســتقل 
کارگــری و ســندیکایی در محــل هــای کارگــری اســت و اگــر روزی ایــن تشــکیالت مســتقل در جامعــه قــدرت بگیرنــد ، فســاد و 
رانــت خــواری و بیــکاری و تــورم هــم حــل خواهــد شــد و قــدرت مــردم و نظــارت مــردم برمســائل جــاری کشــور فقــط و فقــط بــا 

شــکل گیــری نهــاد هــای مدنــی و ایجــاد ســندیکا هــا و تشــکل هــای مســتقل کارگــری امــکان پذیــر میباشــد.
داود رضوی ١٥ خرداد ٩٦

---------------------------------

تهدید به اخراج فریدون نیکوفرد و بسنت جاده توسط کارگران 
بازنشسته رشکت نیشکر هفت تپه

اتحادیــه آزاد کارگــران ایــران :امــروز شــنبه ١٣ خــرداد مــاه ،کارگــران بازنشســته نیشــکرهفت تپــه بدلیــل عــدم دســت یافــنت بــه  
مطالبــات خــود ،جــاده بیــن املللــی اندیمشــک اهــواز را بســتند.

بنــا بــر گزارشــهای رســیده بــه اتحادیــه آزاد کارگــران ایــران، صبــح امروزحــدود ٥٠٠ کارگربازنشســته نیشــکرهفت تپــه بدلیــل تاخیــر 
ــد. امــا  بدلیــل اینکــه کارفرمــا   ــه  انجــام تعهداتــش، درمقابــل دفــرت مدیریــت رشکــت تجمــع منودن ــی کارفرمــا نســبت ب و بدقول
فقــط حارضبــه پرداخــت بخشــی ازمطالبــات بازنشســتگان ســال  ٩٤ و ٩٥ شــد ایــن موضــوع  خشــم کارگــران بازنشســته اســفندماه 
٩٥ را برانگیخــت و بدنبــال آن ایــن کارگــران از رشکــت خــارج شــده و جــاده بیــن املللــی اهــواز - اندیمشــک را بســتند و ترافیــک 
ســنگینی در ایــن مســیرایجاد شــد کــه بالفاصلــه  بــا مداخلــه نیروهــای انتظامــی و دعــوت کارگــران بــه مذاکــره جــاده بــاز شــد و 
آنــان بــه کارخانــه بازگشــتند. الزم بــه ذکــر اســت در تجمــع امــروز هیــچ کــدام ازاعضــا هیــات مدیــره رشکــت حارضبــه حضــور در 

جمــع کارگــران معــرتض نشــدند.
بنــا برایــن گــزارش بدنبــال ایــن تجمــع اعرتاضــی،   فریــدون نیکوفــرد مناینــده کارگــران و عضــو ســندیکای کارگــران کشــت و صنعــت 
نیشــکر هفــت تپــه، توســط قائــم مقــام مدیریــت رشکــت  هفــت تپــه بدلیــل بــروز اعتصابــات مکــرر و حامیــت و پیگیــری هــای 

وی در دفــاع از حقــوق کارگــران،  تهدیــد بــه اخــراج شــد.
تعــداد ایــن بازنشســتگان کــه کارفرمــا از پرداخــت مطالبــات آنــان خــودداری میکنــد ٣٤١ نفــر اســت و ایــن کارگــران بدلیــل عــدم 

پرداخــت ٤ درصدســهم بیمــه کارفرمــا بــه صنــدوق ســازمان تامیــن اجتامعــی ماههاســت دربالتکلیفــی بــرس میربنــد.
تهدیــد بــه اخــراج فریــدون نیکــو فــرد از ســوی قائــم مقــام مدیریــت رشکــت نیشــکر هفــت تپــه در حالــی صــورت گرفتــه اســت 
کــه  حقــوق فروردیــن و اردیبهشــت مــاه کارگــران شــاغل رشکــت پرداخــت نشــده و از طرفــی هنــوز بیمــه ماهیانــه ایــن کارگــران 
از اســفندماه ٩٥ بــه ایــن ســو بــه ســازمان تامیــن اجتامعــی پرداخــت نگردیــده وهمیــن موضــوع باعــث شــده اســت از دو مــاه 

پیــش  شــعبه تامیــن اجتامعــی هفــت تپــه دفرتچــه هــای درمانــی پرســنل را تعویــض و متدیــد نکنــد.
ــا  ــط ب ــازی، فق ــی س ــازمان خصوص ــط س ــه ای توس ــی مناقص ــی ط ــارد تومان ــک هزارمیلی ــت ی ــن رشک ــت ای ــح اس ــه توضی الزم ب

ــت. ــده اس ــه ش ــی فروخت ــش خصوص ــه بخ ــش ب ــول پی ــان پ ــارد توم ــت ٦ میلی پرداخ
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بــا قــوت گرفــنت احتــامل واگــذاری مالکیــت و مدیریــت گــروه ماشــین ســازی تربیــز بــه بخــش خصوصــی، نزدیــک بــه هــزار کارگــر 

شــاغل در ایــن گــروه صنعتــی از بابــت آینــده شــغلی خــود، احســاس نگرانــی کردنــد. 
 

 بنــا بــه گفتــه کارگــران ٬گــروه ماشــین ســازی تربیــز متشــکل از دو واحــد صنعتــی ماشــین ســازی وصنایــع ریختــه گــری ماشــین 
ســازی اســت کــه بــا داشــنت نزدیــک بــه هــزار کارگــر تــا قبــل از اســفند مــاه ســال ٩٤  تحــت مســئولیت ســازمان گســرتش نوســازی 
مشــغول فعالیــت معمــول خــود بــوده  و در نهایــت مدیریــت و مالکیــت آن مطابــق سیاســت های اصــل ۴۴ قانــون اساســی بــه 

صنــدوق بازنشســتگی فــوالد واگــذار 
ــه امــروز صنــدوق  ــا ب ــد  ت کارگــران ایــن واحــد صنعتــی کــه تنهــا دغدغــه آنهــا نگرانــی از بابــت آینــده شــغلی اســت، می گوین
بازنشســتگی فــوالد در مقــام مالــک و مدیــر غیــر دولتــی گــروه ماشــین ســازی تربیــز از قبــول متــام وظایــف خــودداری کــرده اســت 
تــا جایــی کــه در نتیجــه مشــکالت بــه وجــود آمــده ایــن روزهــا زمزمــه تغییــر مالــک ایــن واحــد صنعتــی مجــددا مطــرح شــده و 

همیــن مســئله بــه دغدغــه تــازه ای بــرای نیروهــای انســانی شــاغل در ایــن واحــد صنعتــی تبدیــل شــده اســت.

نگرانی کارگران ماشین سازی تربیز از تبعات 
خصوصی سازی
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تجمع اعرتاضی کارگران کارخانه ایستک مقابل اداره کل تعزیرات حکومتی استان 
کردستان

روز(٢٧خــرداد)، کارگــران ایســتک ســنندج دراعــرتاض بــه حکــم اداره کل تعزیــرات حکومتــی اســتان کردســتان مبنــی بــر توقیــف 
نــاوگان حمــل و نقــل کارخانــه درمقابــل ایــن اداره تجمــع کردنــد.

رشکــت تولیــد نوشــیدنی هــای خورشــید زریــوار ( ایســتک) یکــی از واحدهــای تولیــدی در اســتان کردســتان اســت کــه در چنــد 
ســال گذشــته بــا مشــکالت بســیاری مواجــه بــوده اســت و باوجودایــن مشــکالت تاکنــون توانســته خــط تولیــد خــود را حفــظ کنــد.

ــدی  ــال متوقــف شــدن خودروهــای عامــل پخــش محصــوالت تولی ــه دنب ــده کارگــران گفــت: ب ــوان مناین ــه عن یکــی از کارگــران ب
ایســتک در رسارس کشــور هزینــه هــای تولیــد بــاال رفتــه و بــه احتــامل زیــاد ایــن امــر، ایــن کارخانــه را بــه تعطیلــی خواهــد کشــاند.

ــی  ــرات حکومت ــم از ســوی اداره کل تعزی ــن حک ــم متوجــه شــدیم ای ــه انجــام دادی ــی ک ــری های ــا پیگی ــی دهــد: ب ــه م وی ادام
ــغ  ــه مبل ــی اســت ک ــن در حال ــن حکــم صــادر شــده اســت و ای ــال جریمــه ای ای ــه در قب ــی شــده ک در اســتان کردســتان اجرای
٥٠٠میلیونــی اســت و ســند دیگــری هــم در بــه عنــوان وثیقــه در گــرو قــرار دارد هنــوز هــم حکــم تائیــد نهایــی نشــده اســت.

وی بــا ابــراز نگرانــی از اجــرای ایــن حکــم عنــوان مــی کنــد: همــه خودروهــای عامــل پخــش محصــوالت ایســتک کــه دارای آرم ایــن 
محصــول بــوده انــد در رسارس کشــور متوقــف شــده انــد و ایــن اقــدام رضر و زیــان زیــادی را بــه رشکــت وارد کــرده اســت زیــرا مــا 

ناچــار شــده ایــم کــه خودروهــای شــخصی دیگــری را جــای گزیــن کنیــم.
مناینــده کارگــران ایســتک اضافــه مــی کنــد: ایــن حکــم از روز پنجشــنبه هفتــه گذشــته اجرایــی شــده اســت و چنــد ســاعت پیــش 

مدیــران ایــن رشکــت بــه مــا اعــالم کردنــد کــه بــه دلیــل عــدم توزیــع محصــول و فــروش آن ناچــار بــه تعطیلــی رشکــت هســتیم.
وی افــزود: ایــن کارخانــه در حــال حــارض حــدود ١٢٠ کارگــر دارد کــه هــر کــدام از آنهــا دارای خانــواده هســتند ولــی متاســفانه 

امــروز از متــام ایــن کارگــران خواســته شــده محــل کار خــود را تــرک کننــد.

اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ هشونی غربی

اعتصــاب کارگــران معادن زغال ســنگ هشــونی غربی و١٢-١٤کوهبنــان وتجمع خانوادگیشــان درجاده!روزیکشــنبه٢٨خرداد،کارگران 
ــدم پرداخــت مطالباتشــان دســت از کار کشــیدند  ــه ع ــان در اعــرتاض ب ــی و١٢-١٤کوهبن ــال ســنگ هشــونی غرب دو معــدن زغ

وحــدود ٢٠٠کارگــر ایــن دومعــدن وخانــواده هایشــان بــا تجمــع در  محــور ورودی معــدن ١٢-١٤ ایــن مســیر را بســتند.
همچنین روزحدود ٢٠کارگر این معادن نیز درهمین رابطه دست به تجمع اعرتاضی  مقابل فرمانداری کوهبنان زدند. 

گزارش های از کمیته پیگیری ایجاد 
تشکل ها ی کارگری ایران,
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گشت و ایست و بازرسی های شبانه در نقاط مختلف تهران  

 مامــوران نیــروی انتظامــی و بســیج بــرای اعــامل فشــار بــر جامعــه و ایجــاد فضــای رعــب و وحشــت بعــد از قضایــای هفدهــم   
خــرداد در تهــران و بــه دنبــال فرمــان آتــش بــه اختیــار ٬شــبها در محــالت و خیابانهــای مختلــف بــه زدن ایســتگاههای بازرســی 

شــبانه اقــدام میکننــد. 
نیرویهــای امنیتــی شــنبه شــب بیســت و هفتــم خــرداد مــاه ۹۶ در بزرگــراه یــادگار امــام کلیــه خودروهــای در حــال تــردد را مــورد 
ایســت و بازرســی قــرار میدادنــد و حتــی زیــر پــای نفــرات داخــل خودروهــا را نیــز تفتیــش میکردنــد. همچنیــن ســایر مناطــق از 
جملــه ۲۱ مــرتی جــی، اســتاد معیــن، هاشــمی، دامپزشــکی، کارون، یــادگار، جیحــون نیــز ایســتگاههای ایســت وبازرســی گذاشــته 

بودنــد.

نامه رسگشاده جمعی از فعاالن مدنی در اعرتاض به ادامه کشتار کولربان کورد

بــه دنبــال کشــته شــدن یکــی دیگــر از کولــربان کــورد شهرســتان رسدشــت بــا شــلیک مســتقیم نیروهــای مرزبانــی، ۲۵٠ نفــر از 
ــوان صميمــی، دکــرت  ــه پيــامن، مهنــدس كي ــه دكــرت حبيــب الل ــران از جمل فعالیــن مدنــی و چهرەهــای رسشــناس کوردســتان و ای
فریــربز رئیــس دانــا، مهنــدس حاصــل داســه، مهنــدس حامــد ســحابی، محمــد صالــح نیکبخــت، دکــرت جــالل جاللــی زاده، دکــرت خالــد 
توکلــی، دکــرت صــالح الدیــن خدیــو، دکــرت رهــرب محمــودزاده، دكــرت علريضــا رجايــی، دکــرت ســعید مدنــی، دکــرت محمدامیــن قانعــی 
راد، دكــرت حســني رفيعــی، دکــرت محســن ترقــی، دکــرت فرشــید هکــی، دکــرت قربــان عباســی، خانــم مریــم قاضــی، خانــم مهنــدس آذر 
منصــوری، خانــم مرضيــه مرتاضــی لنگــرودی و ... ضمــن همــدردی بــا خانــوادە کولــرب جانباختــه اخیــر و دیگــر قربانیــان ایــن ســالها 
و درخواســت پایــان دادن بــه ســکوت غیــر قابــل توجیــه مــردم، مســئولین و مناینــدگان مجلــس در ایــن رابطــه، خواهــان در دســتور 

کار قــرار گرفــنت اصــالح ســاختارها و سیاســتهای ایــن حــوزه شــدند.

تجمع کارکنان مرتو تهران با وعده  کارفرما خامته یافت

تجمــع اعرتاضــی کــه روز گذشــته توســط گروهــی از کارگــران رشکــت مــرتوی تهــران برگــزار شــده بــود بــا وعــده رســیدگی کارفرمــا 
خامتــه یافــت.

بــه گــزارش ایلنــا، تجمــع ٢٠٠ نفــره روز گذشــته کارکنــان رشکــت بهــره بــرداری مــرتوی تهــران بــا وعــده مســاعد مدیرعامــل ایــن 
رشکــت مبنــی بــر پرداخــت هــر چــه رسیعــرت مطالبــات مــزدی و رفــع مشــکالت بیمــه ای بــه پایــان رســید.

جمعــی از کارکنــان ایــن رشکــت بــه ایلنــا گفتنــد کــه کارکنــان مــرتوی تهــران تنهــا وقتــی تجمــع اعرتاضــی خــود را پایــان دادنــد کــه 
«علــی قلــی هــا» بــا تاخیــر فــراوان در میــان آنهــا حضــور یافــت.

آنهــا در عیــن حــال مــی گوینــد کــه علــی محمــد قلــی هــا وعــده داده  اســت کــه بــه زودی «بــا دریافــت تســهیالت» معوقــات 
مــزدی ٨ هــزار نفــر از پرســنل مــرتو تهــران را پرداخــت کنــد.

ــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه معرتضــان  وی دقیقــا مشــخص نکــرده اســت کــه رشکــت بهــره بــرداری مــرتوی تهــران ایــن  ای
ــد. تســهیالت را چــه زمانــی و از کــدام محــل دریافــت مــی  کن

ــد نشــدن دفرتچــه بیمــه هــای  ــرداری مــرتوی تهــران همچنیــن وعــده داده اســت کــه مشــکل متدی ــر عامــل رشکــت بهــره ب مدی
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تامیــن اجتامعــی پرســنل مــرتوی تهــران برطــرف شــود.
در عیــن حــال قلــی هــا هیــچ توضیحــی در خصــوص حــل مشــکل عــدم واریــز مبالــغ کــرس شــده از حقــوق پرســنل بــرای واریــز 

صنــدوق هــا حامیتــی ارائــه نکــرد. 

آغاز سومین روز تجمع کارگران فضای سبز منطقه دو شهرداری اهواز

بیــش از ۲۰۰ نفــر از کارگــران فضــای ســبز نواحــی یــک ،دو وســه منطقــه دو شــهرداری اهــواز امــروز دوشــنبه ۲۹ خــرداد مــاه 
ســومین روز اعتصــاب خــود را مقابــل ســاختامن اســتانداری اهــواز ادامــه دادنــد.

شــامری از کارگــران تجمع کننــده بــه ایلنــا گفتنــد: از روز شــنبه  بیســت وهفتــم خــرداد مــاه تاکنــون بــرای پرداخــت مطالبامتــان 
ــم. هــر روز تجمــع کرده ای

یکــی از کارگــران فضــای ســبز شــهرداری منطقــه دو اهــواز گفــت: از فروردیــن مــاه تاکنــون مــزدی بــه آن هــا پرداخــت نشده اســت، 
همچنیــن جــدا از دســتمزد ســنوات ســالهای ۹۴ و۹۵ آنهــا پرداخــت نشــده اســت.

 ایــن کارگــران کــه خواســتار دریافــت مطالبــات معوقــه خــود هســتند در ادامــه افزودنــد: در جریــان تجمعــات روزهــای گذشــته 
مقابــل ســاختامن مرکــزی شــهرداری وشــورای شــهر اهــواز مســئوالن مربوطــه در خصــوص پرداخــت معوقــات مــزدی وعده هایــی 

دادنــد کــه هنــوز محقــق نشــده اســت.
بــه ادعــای آنــان، یکــی دیگــر از مــوارد مــورد اعــرتاض کارگــران فضــای ســبز شــهرداری منطقــه دو اهــواز محدودیــت حــق اوالد 

ــان اســت. ــه خانواده هــای آن وبیم

۲۲ کارگر آذر آب اراک اخراج شدند
تجمع هرروزه کارگران اخراجی

ــا دســت کــم ســه مــاه مــزد  در کارخانــه«آذر آب اراک» از تعدیــل ۲۲ کارگــر بخــش رنــگ وســند پالســت ایــن واحــد صنعتــی ب
معوقــه خــرب می دهند.ایــن کارگــران بــرای بازگشــت بــکار تقریبــا هــر روز مقابــل درب ورودی رشکــت دســت بــه اعــرتاض صنفــی 

مــی زننــد.
کارگــران کارخانــه آذر آب کــه در زمینــه پروژه هــای نیروگاهــی پاالیشــگاهی، پرتوشــیمی و ســیامن فعالیــت دارنــد در متــاس بــا 
ایلنــا افزودنــد: در اولیــن روز از خــرداد مــاه ســال جــاری (۹۶) حــدود ۲۲کارگــر بخــش رنــگ وســند پالســت توســط کارفرمــا تعدیــل 

شــدند و هنــوز وضعیــت ســه مــاه معوقــات مــزدی آنهــا روشــن نشــده اســت.
کارگــران افزودنــد: بعــد از وقــوع ایــن اتفــاق تقریبــا هــرروز همــکاران بیــکار شــده آنهــا مقابــل درب ورودی کارخانــه آذر آب  و 

نهــاد هــای دولتــی مرتبــط  دســت بــه تجمــع مــی زننــد.
ــته اند  ــابقه کار داش ــال س ــا ۸ س ــک ت ــه دســت کم از ی ــا ک ــکاران آن ه ــروه از هم ــن گ ــراج ای ــت اخ ــران، عل ــن کارگ ــه ای ــه گفت ب
واگــذاری واحــد رنــگ وســند پالســت بــه یــک رشکــت پیامنــکاری  اســت ودر حــال حــارض پیامنــکاری کــه جدیــدا مســئولیت ایــن 

بخــش را بــر عهــد گرفتــه نیــروی کار جدیــد جایگزیــن آنــان کــرده اســت.
ایــن کارگــران بــا یــادآوری اینکــه جــدا از اخراجهــای اخیــر هنــوز نزدیــک بــه ۱۵۰۰کارگــر قــراردادی در ایــن واحــد مشــغول کارنــد، 
افزودنــد: از قــرار معلــوم  مجمــوع کارگــران ایــن کارخانــه بــرای ۳مــاه مــزد معوقــه، ۷ مــاه حــق بــن پرداخــت نشــده و وضعیــت 

نامعلــوم بیمــه تکمیلــی درمانــی و صنــدوق قرض الحســنه ایــن واحــد صنعتــی از کارفرمــا طلبکارنــد.
ــا باقیامنــده کارگــران نیــز از بابــت امنیــت  ایــن تعدیل هــا در راســتای کاهــش هزینه هــا صــورت گرفتــه و باعــث شــده اســت ت
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شــغلی خــود احســاس خطــر کننــد.
کارگــران ایــن کارخانــه می گوینــد کارخانــه آذر آب اراک بــا وجــود آنکــه در ســال های گذشــته هیــچ مشــکلی در زمینــه تولیــد و 
فــروش محصــوالت خــود نداشــت، هــم اکنــون از یکســال قبــل بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی و عــدم گــردش مالــی، دچــار مشــکل 

شــده اســت. 

تخلف بیمه ای کارگاه های زیر ۵ نفر/ فعالیت زیرزمینی ۴میلیون کارگر

بــا وجــود مشــوق بیمــه ای دولــت بــرای کارفرمایــان کارگاه هــای زیــر پنــج نفــر، امــا بخــش قابــل توجهــی از ایــن کارگاه هــا بــا ســوء 
اســتفاده از ضعــف نظارتــی وزارت کار، از بیمــه کارگــران خــود شــانه خالــی می کننــد.

بــه اســتناد قانــون «معافیــت از پرداخــت ســهم بیمــه کارفرمایــان کارگاه هــای تــا ســقف پنــج نفــر» و بــه دلیــل ســاماندهی وضعیت 
بیمــه کارگــران کارگاه هــای کوچــک، کارفرمایــان ایــن کارگاه هــا از پرداخــت حــق بیمــه معــاف هســتند امــا ظاهــرا برخــی از ایــن 
ــه  ــود را بیم ــران خ ــود، کارگ ــوان می ش ــات عن ــت مالی ــایی و پرداخ ــراس از شناس ــده آن ه ــش عم ــه بخ ــی ک ــه دالیل ــا ب کارگاه ه
منی کننــد. ایــن کارگاه هــای ناشــناخته کــه اصطالحــا بــه کارگاه هــای زیــر زمینــی معــروف هســتند بــه دلیــل ضعــف نظارتــی تاکنــون 

شناســایی نشــده انــد.
ــر «کوچــک»،  ــر کارگ ــرت از ۱۰ نف ــا کم ــای ب ــوال واحده ــا معم ــدارد ام ــا وجــود ن ــف  کارگاه ه ــی از تعری ــار دقیق ــد معی ــر چن ه
واحدهــای ۵۰ تــا ۱۰۰ نفــر کارگــر «متوســط» و واحدهــای بــاالی ۱۰۰ نفــر کارگــر در دســته بنــدی بنگاه هــای بــزرگ قــرار می گیرنــد 
کــه بــر اســاس اظهــارات مســئوالن، کارگاه هــای کوچــک بخــش عمــده ای از کل کارگاه هــای کشــور را شــامل می شــوند بــه طوریکــه 
در جلســات خصوصــی تعییــن مــزد ســاالنه، مســئوالن دولتــی معمــوال عنــوان می کننــد حــدود ۷۰ درصــد از کارگاه هــای کشــور 

زیــر ۱۰ نفــر هســتند.
در عیــن حــال طبــق قانونــی کــه در ســال ۱۳۶۲ تحــت عنــوان «قانــون معافیــت از پرداخــت ســهم بیمــه کارفرمایانــی کــه حداکــرث 
۵ نفــر کارگــر دارنــد» مــورد تصویــب قــرار گرفــت و همچنــان جــاری اســت، مقــرر شــد از آغــاز هــامن ســال، کارفرمایــان متــام 
کارگاه هــای تولیــدی و صنعتــی و فنــی تــا میــزان ۵ نفــر، از پرداخــت حــق بیمــه ســهم کارفرمــا معــاف شــوند و دولــت نیــز مکلــف 
ــه مــورد نیــاز بــرای پرداخــت حــق بیمــه کارفرمایــان ایــن کارگاه هــا را در بودجه هــای ســنواتی منظــور و پیــش بینــی  بــود هزین

کنــد.
بخشی از یک گزارش مهر بتاریخ٢٣خرداد

نخستین گروه امداد که بعد از ظهر روز حادثه به معدن رسید،

ــه ســقف تونــل  ــور) را ب ــه (ونتیالت ــه معــدن رســید، شــیلنگ قطــور تهوی ــه ب نخســتین گــروه امــداد کــه بعــد از ظهــر روز حادث
بســت زد تــا مونوکســیدکربن و متــان داخــل تونــل را ببلعــد. رســول می گویــد تامیــن سیســتم تهویــه معــدن، ١٠ میلیــون تومــان 
هــم خــرج نداشــت. بهــرام هدایتــی کــرد، مهــدی مشــهدی، عبــاس طاهردوســت، حســین ســنچولی، محســن گنجی وطــن، حســین 
ــردار و…… ، جــان ٣٠٠ کارگــر یــورت، ١٠  ــد می ــور، علــی جعفــری فــر، حمی خلیلــی، صــادق منصــوری رضــی، محمــد مهــران پ
میلیــون تومــان منی ارزیــد ؟ اعضــای تیم هــای امــداد معــادن زغال ســنگ طبــس، ســواد کــوه، کرمــان و طــزره، هربــار، در آن ١٠ 
روز، هــر بــار کــه جســد خشــکیده و دریــده همکارشــان را از کــف تونــل بــه کــول می کشــیدند تــا برســانند بــه شاســی (ریــل حمــل 

واگن هــای زغــال) ، ایــن ســوال را از خــود پرســیدند.
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 فعال  کارگری محمد جراحی در بیامرستان بسرتی شد

محمــد حراحــي در بيامرســتان امــام رضــاي تربيــز بســرتي شــد . او كــه هــم پرونــده شــاهرخ زمــاين بــود و بــه مــدت ٦ ســال دو 
ران محكوميــت خــود را در شــهريور مــاه ٩٥ بــه پايــان رســاند ، از عــوارض دو ران زنــدان در رنــج بــود و مــدت يــك مــاه در منــزل 
بســرتي بــود تــا اینكــه بــه تشــخيص پزشــكان بــه بيامرســتان منتقــل شــده تــا مــورد عمــل جراحــي كيســه صفــرا و احتامالكبــد قــرار 

گــريد .

اتش به اختیار ٬ یعنی 

 تیراندازی به هیت های کوهنوردی در کوههای سپی ریز شهرستان اشنویه و ...

تیراندازی ماموران جمهوری اسالمی بسوی هیت های کوهنوردی، در کوههای سپی ریزه شهرستان اشنویه 
دیروز جمعی از هیت های

 کوهنــوردی شهرســتان هــای اشــنویه ٫ســنندج ٬ســقز٬بوکان ٬،ونقــده در اقدامــی مشــرتک همــراه شــدند تــا قلــه ســپی ریز شهرســتان 
اشــنویه را فتــح کننــد امــروز ظهــر کوهنوردهــای ســپی ریــز اشــنویه وپیــرشو و. چــل چمــه ســنندج وگروهــای از شــهرهای ســقز 
وبــوکان ونقــده    قلــه ســپی ریــز اشــنویه را فتــح کردنــد امــا در اقدامــی تامــل بــر انگیــز ایــن کوهنــوردان از ســوی پاســگاه مــرزی 
جمهــوری اســالمی مــورد شــلیک قرارگرفتنــد کــه خوشــبختانه در ایــن تیرانــدازی بــه هیــچ یــک از اعضــای گروهــای کوهنــوردی 
اســیبی نرســید ایــن در حالــی اســت کــه هیــت هــای کوهنــوردی شهرســتان اشــنویه مجــوز الزم را از ســوی نهادهــای حکومتــی 
دریافــت کــرده بودنــد ولــی بــا ایــن حــال مــورد هــدف وتیرانــدازی پاســگاه مرزبانــی قــرار گرفتنــد جمهــوری اســالمی طــی ســالهای 
اخیــر بــه بهانــه وجــود احــزاب کــرد مخالــف نظــام  در منطقــه مــرزی متاســفانه کوههــای داخــل کشــور از جمله شهرســتان اشــنویه 
را بــرای تــردد مــردم خصوصــا کوهنــوردان ممنــوع اعــالم کــرده اســت الزم بــه ذکــر اســت کــه اکــرث اعضــای کوهنــوردی کــه امــروز 
بــه قلــه ســپی ریــز ســقوط کــرده بودنــد فعالیــن کارگــری ومدنــی وحتــی تعــدادی از فعالیــن حقــوق بــرشی بودنــد کــه اینگونــه بــا 
اقــدام وحشــیانه پاســگاه مــرزی روبــرو شــدند مــا ایــن اقــدام وتیــر انــدازی    بــه ســوی مــردم  وکوهنوردهــای منتطقــه را از ســوی 

مامــوران جمهــوری اســالمی شــدیدا محکــوم میکنیــم

کمیته پیگیری ایجاد تشکل ها ی  کارگری ایران

تروریسم داعشی محکوم است!                                          

  پــس از حادثــه تروریســتی در تهــران شــهرهای کردســتان بشــدت امنیتــی شــده اســت. اگــر چــه همیشــه در کردســتان رشایــط 
ــد فضــای شــهرهای  ــرد نشــین بودن ــه تروریســتها از مناطــق ک ــوان ک ــن عن ــار تحــت ای ــا اینب ــوده اســت. ام ــی و نظامــی ب امنیت

ــد.  ــی کــرده و مــردم را تحــت فشــار گذاشــته ان کردســتان را امنیت
مــردم منزجــر از عملیاتهــای تروریســتی بارهــا در عمــل و در نوشــته هــای خــود تروریســم اســالمی و دولتــی را محکــوم کــرده انــد. 
مــردم اعــالم کردنــد کــه در قــرن ٢١ بایــد از دســتاوردهای بــرشی بــرای زندگــی در صلــح و آرامــش اســتفاده کــرد. مــردم کردســتان 
ایــن فضــای ســنگین نظامــی را مبــارزه بــر علیــه تروریســم منیداننــد، بلکــه مبــارزه علیــه مردمــی میداننــد کــه خــود یــک رکــن 

اصلــی مبــارزه بــر علیــه تروریســم بــوده و هســتند. 
ما اعالم میکنیم تروریستهای که به زبان کوردی تکلم کردند به معنای تروریست بودن مردم شهرهای کردستان نیست. 
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امــروز مــا مــردم کردســتان مدعــی هســتیم و بایــد دولــت بــه مــا پاســخ بدهــد، ایــن نامنــی عامــل اصلیــش شــام بودیــد. چگونــه 
کارگــران آق دره را کــه فقــط خواهــان خواستهایشــان بودنــد دســتگیر کردیــد، چگونــه دههــا و صدههــا فعــال مدنــی و اجتامعــی 

و کارگــری را دســتگیر کردیــد. و... 
 ســلفیها یــک نیروهــای ســیاه و تروریســت هســتند کــه ســالها توســط مقامــات و ارگانهــای امنیتــی محافظــت میشــدند. مقامــات 
امنیتــی دولــت بارهــا شــاهد و ناظــر پخــش هزارهــا نســخته ســی دی و کتــاب و متــون آمــوزش انســان کشــی از جانــب ســلفیها 

بودنــد و اقدامــی علیــه آنهــا نکردنــد. 
مــا مــردم کردســتان ضمــن محکــوم کردنــد هــر نــوع عمــل تروریســتی داعشــیها را نیرویــی ضــد انســانی و تروریســت میدانیــم و 
اعــامل تروریســتی آنهــا در تهــران را محکــوم میکنیــم. امــا شــام مقامــات امنیتــی و انتظامــی همیــن دو روز پیــش کارگــران اق دره 
را بهمــراه خانــواده هایشــان مــورد هجــوم قــرار دادیــد. ایــن شــام هســتید بــر روی کولــربان شــلیک میکنیــد و در همیــن چنــد مــاه 
ســال جــاری جــان دههــا انســان را گرفتیــد! مــا مــردم کردســتان مبــارزه بــا تروریســم داعشــی رو وظیفــه خــود میدانیــم. لطفــا شــام 

بعنــوان مبــارزه بــا داعــش فضــای شــهرها را علیــه مــردم امنیتــی و نظامــی نکنیــد.

بهنام ابراهیم زاده
وبالگ نویس و فعال کارگری وکودک و  عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری 

 /خرداد/٩٦

اعرتاضاتی که در پی می آیند تنها بخشی از اعرتاضات یک روز (٢٦ خرداد) هستند

کارخانه ی مشهد نخ

کارخانه ی مشهد نخ  درسال تاسیس۷۰/۶۹ 
بعد از گذشت حدود ۵سال از تاسیس کارخانه کامال شخصی شده است

نحــوه اخــراج هــم بــدون اطــالع قبلــی دقیقــا روز بعــد از اعــالم نتایــج انتخابــات ۹۶وبــدون پرداخــت حــق ســنوات مجــددان رشوع 
ــده است ش

آدرس کارخانه عبارت است از مشهد.اول جاده شاندیز.کارخانه مشهد نخ.بامدیریت رشوین بادامچی
و همچنین کارگران تصمیم دارند اعرتاضات مداوم خود را ادامه و گسرتش دهند.

گزارش از رفیق  ع.م

تجمع کارگران رشکت ماهی کارون شوشرتدراعرتاض به نداشنت امنیت شغلی!

روز٢٤خــرداد، کارگــران رشکــت ماهــی کارون شوشــرتدراعرتاض بــه نداشــنت امنیــت شــغلی پــس از فــروش رشکت،دســت بــه تجمــع 
مقابــل رشکــت زدند.رشکــت ماهــی کارون شوشــرت بــه عنــوان بزرگرتیــن رشکــت تولیــدی ماهــی گــرم آبــی در کشــور در روزهــای 
گذشــته فروختــه شــده و توســط یــک شــخص ایــن رشکــت خریــداری شــده اســت.کارگران و کارمندهــای ایــن رشکــت بــا نگرانــی 
اینکــه از کار اخــراج مــی شــوند ، بــا دلهــره بــه کار خــود ادامــه دادنــد و از رسنوشــت کاری خــود در ایــن رشکــت مطلــع نیســتند.

گزارش از رفیق ع.م
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اعتصاب پانصد کارگر روزمزد در رشکت نیشکر هفته تپه

صبــح امــروز پانصــد نفــر از کارگــران روزمــزد رشکــت نیشــکر هفــت تپــه در اعــرتاض بــه عــدم پرداخــت دستمزدهایشــان دســت 
از کار کشــیده و اقــدام بــه تجمــع در محــل کارخانــه کردنــد.در پــی ایــن اعتصــاب و تجمــع، مدیــر کارخانــه بــا حضــوردر جمــع 
کارگــران اعــالم کــرد طــی متاســی کــه بــا رئیــس هیــات مدیــره کارخانــه داشــته، مقــرر شــده اســت حداکــرث تــا روز یکشــنبه هفتــه 
ــای آذر و دی مــاه ســال ٩٤ ،  ــه مزای ــده دســتمزد فروردیــن مــاه کارگــران پرداخــت شــود.کارگران روز مــزد نیشــکر هفــت تپ آین
حقــوق بهمــن و اســفند مــاه ســال ٩٤، هشــت مــاه بــن ســال ٩٥ و حقــوق ماههــای فروردیــن و اردیبهشــت مــاه ســالجاری را از 
کارفرمــا طلــب دارنــد.از زمــان واگــذاری ایــن رشکــت بــه بخــش خصوصــی و اســتقرار هیــات مدیــره جدیــد از ســال ١٣٩٥، کارگــران 
ایــن کارخانــه فقــط بــا تجمــع و اعتصــاب موفــق بــه دریافــت یــک یــا دومــاه از دســتمزدهای معوقــه خــود شــده انــد و هیچــگاه 
کارفرمــا بــدون اعــرتاض کارگــران و بــه میــل خــود اقــدام بــه پرداخــت دســتمزدهای آنــان نکــرده اســت. کشــمکش دامئــی کارگــران 
بــا کارفرمــا بــر رس دریافــت مــزد در حالــی بطــور مــداوم وجــود دارد کــه کارفرمــای ایــن رشکــت در روزهــای بارانــی کــه بناچــار 
کار تعطیــل میشــود مــزدی بــه کارگــران روز مــزد پرداخــت منیکند.بنــا بــر آگــزارش اتحادیــه آزاد کارگــران، اعتصــاب امــروز کارگــران 
روزمــزد رشکــت نیشــکر هفــت تپــه ســاعت ١٢ ظهــر و بــا وعــده مدیــر کارخانــه بــرای پرداخــت مــزد فروردیــن مــاه در اوایــل 
ــه آینــده خامتــه یافــت و کارگــران اعــالم کردنــد در صــورت خلــف وعــده از ســوی کارفرمــا بــار دیگــر دســت بــه اعتصــاب  هفت

خواهنــد زد.  

تجمع اعرتاضی کارگران شهرداری منطقه ٢ آبادان برای سومین بار در ماه جاری!

روزچهارشــنبه٢٤خرداد بــرای ســومین بــار در مــاه جــاری ،جمعــی از کارگــران شــاغل در بخــش هــای خدمــات شــهری شــهرداری 
منطقــه  تجمــع کردند.کارگــران معــرتض در حاشــیه ایــن تجمــع بــه خربنــگاران گفتنــد:در بخــش هــای خدمــات شــهری منطقــه ٢ 
شــهرداری آبــادان مشــغول بــه کار بــوده و ســه مــاه اســت کــه حقــوق و مطالبــات مــا پرداخــت نشــده اســت.یکی از ایــن کارگــران  

گفــت: قــرار بــود شــهرداری یــک مــاه معوقــه حقــوق پارســال مــا را پرداخــت کنــد کــه تاکنــون از ایــن کار رسبــاز زده اســت.

کارگران خواستار ایمن سازی معدن کوشک هستند

ــه َرس، جــان خــود را از دســت داد. کارگــران  ــر اصابــت ســنگ ب ــر اث روز گذشــته یــک کارگــر جــوان در معــدن کوشــک بافــق ب
کوشــک بافــق بــا بیــان ایــن کــه مــرگ یکــی از کارگــران بــر اثــر اصابــت ســنگ، بســیار دلخــراش بــود، خواســتار رســیدگی اداره کار 
بــه وضــع ایمنــی ایــن معــدن شــدند.یکی از کارگــران کــه زمــان حادثــه در محــل حــارض بــوده می گویــد: مــکان کار کارگــر متوفــی 
بــه خاطــر انجــام عملیــات، بــه طــور مشــخص ناایمــن بــود و هنگامــی کــه ســنگ بــه ِرس او اصابــت کــرد، صــدای وحشــتناکی بلنــد 
می شــود؛ زمانــی کــه بــه محــل حادثــه می رســیم، بــا صحنــه بــدی مواجــه شــدیم: کارگــر جانــش را بــه شــکل دلخراشــی از دســت 
داده بود.ایــن کارگــر می گویــد : ســنگ فــرود آمــده بیــن ١٠٠ تــا ٢٠٠ کیلــو وزن داشــت؛ بعــد حادثــه بــا اداره کار بافــق متــاس 
ــا بیــان ایــن کــه یکــی از خواســته های اصلــی  ــم و خواســتار بازرســی از محــل و کشــف علــت حادثــه شــدیم.این کارگــر ب گرفتی
کارگــران معــادن و بــه طــور اخــص مــا کارگــران کوشــک بافــق، رعایــت اصــول ایمنــی و ایمن ســازی شــغلی اســت؛ افــزود: گنجــی 
همــکار مــا کارگــری بــود کــه ۴ ســال از عمــرش را در ایــن زیرزمیــن ســپری کــرد، چــرا بایــد ایــن اتفــاق برایــش بیفتــد؛ ســال ٩٢ 

هــم بــرای دو نفــر از کارگــران همیــن اتفــاق رخ داد.
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کارگران و کارکنان رشکتی مخابرات بار دیگر خواهان 
تبدیل و ضعیت خود شدند 

رشکتــی هــای مخابــرات مــی گوینــد: مخابــرات بحــث تبدیــل وضعیــت آنهــا را کــه مدتهــا پیــش از ایــن مطــرح شــده بــود، همچنــان 
پُشــت گــوش مــی انــدازد. در روزهــای گذشــته، رشکتــی هــای مخابــرات پــس از ســفر وزیــر ارتباطــات بــه ژنــو بــرای رشکــت در 
ــا مــدارک  ــرث آنه ــه اک ــان ک ــن کارکن ــاد کردند.ای ــه انتق ــن وزارتخان ــی ای ــی، از وعــده هــای توخال ــی اطالعات اجــالس جامعــه جهان
دانشــگاهی عالــی دارنــد و سالهاســت بــا قراردادهــای موقــت بــرای رشکــت مخابــرات کار مــی کننــد، خطــاب بــه وزیــر مخابــرات 
گفتنــد: تــا چــه زمانــی قــرار اســت در اجــرای مصوبــات و آییــن نامــه هــا تعلــل کنیــد و بــا وجــود ایــن کــه مجلــس خیلــی پیــش از 
ایــن از شــام خواســته بــود کــه اقــدام بــه تبدیــل وضعیــت و تعییــن تکلیــف رشکتــی هــای مخابــرات مناییــد، بــاز هــم هیــچ کاری 
نکنید.ایــن کارکنــان افزودنــد: ماههاســت کــه از همــه کانــال هــا مطالبامتــان را مطــرح مــی کنیــم و بــا وجــود تاکیــد رصیــح مجلــس 
مبنــی بــر تعییــن تکلیــف مــا، مخابــرات حتــی حــارض بــه اجــرای طــرح طبقــه بنــدی هــم نیســت.الزم بــه ذکــر اســت در ماههــای 
گذشــته، کارگــران وکارکنــان رشکتــی مخابــرات بارهــا از شــهرهای مختلــف بــه تهــران آمدنــد و تجمعــات اعرتاضــی برگــزار کردنــد. 

حملە نیروهای انتظامی به مردم روستاهای آق درە

عــرص روز پنجشــنبه ٢٥ خــرداد نیروهــای انتظامــی بــا یــورش بــه مــردم معــرتض روســتاهای آق درە در شهرســتان تــکاب آذربایجــان 
غربــی، شــامری از شــهروندان منجملــه چنــدن زن را زحمــی کــرده و شــامری را نیــز بازداشــت کردنــد. برخــی از اهالــی روســتاهای 
آق درە علیــا، آق درە ســفلی و آق درە وســطا کــە در مجــاورت معــدن طــالی آق دره تــکاب زندگــی میکننــد، مــدت بیســت روز 

بــود کــە در اعــرتاض بــه بیــکاری و عــدم بکارگیــری آنهــا در ایــن معــدن دســت بــه تحصــن و تجمــع مســاملت آمیــز زده بودنــد.
یکــی از اهالــی آق درە در ایــن بــارە گفــت:» ایــن معــدن در مراتــع روســتاهای مــا واقــع شــدە اســت. بیشــرت کارگــران شــاغل در 
ایــن معــدن غیــر بومــی هســتند. فقــط چنــد نفــر از اهالــی روســتاهای مــا در ایــن معــدن کار میکننــد آن هــم بــا قراردادهــای 

فصلــی».
او در ادامــە میگویــد:» مــا بــه نشــانه اعــرتاض بــه بیــکاری شــدید، از بیــن رفــنت مراتعــامن و قراردادهــای فصلــی، دســت بــه تحصــن 
زدیــم. اعــرتاض مــا مســاملت آمیــز و خواســته هایــامن برحــق اســت. در روزهــای گذشــته چندیــن نفــر از مــا بــه ادارە اطالعــات 
ســپاه فراخوانــدە شــدە بودنــد و تهدیــد شــدە بودنــد کــە در صــورت ادامــه تحصــن بــا اتهــام اقــدام علیــه امنیــت ملــی مواجــه 
ــدام  ــن اق ــان میخواســتند از ای ــه زور شــدند. زن ــا، متوســل ب ــز م ــه تحصــن مســاملت آمی ــان دادن ب ــرای پای ــم شــد».آنها ب خواهی
جلوگیــری کننــد ولــی آنهــا هــر کســی را کــە اعــرتاض میکــرد کتــک میزدند».بعــد از ایــن واقعــه چندیــن تــن از اهالــی ایــن روســتاها 

توســط نیروهــای حكومتــي بازداشــت شــدەاند. برخــی از بازداشــت شــدگا  ن بعــد از بازجويــي و دادن تعهــد آزاد شــدەاند.
ــان دو پرونــده   ســال گذشــته نیــز  ١٧ نفــر از کارگــران معــد ن طــالی آق دره کــە از ســاکنان روســتاهای آق دره بودنــد در جری
قضایــی کــه بــه صــورت جداگانــه علیــه آنهــا تشــکیل شــده بــود، بــه ترتیــب در شــعبه ١٠١ دادگاه کیفــری در شــهر تــکاب و شــعبه 
١٠ تجدیــد نظــر اســتان آذربایجــان غربــی محاکمــه شــدند.متهامن ایــن پرونــده بــه تحمــل مجــازات تعزیــری حبــس، پرداخــت 
جــزای نقــدی و تحمــل رضبــات شــالق محکــوم شــده بودنــد کــه در نهایــت مجــازات حبــس متامــی کارگــران مــورد نظــر لغــو شــد 

امــا مجــازات پرداخــت جــزای نقــدی و تحمــل رضبــات شــالق در مــورد هرکــدام از متهــامن بــه اجــرا درآمــد.
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بخشی ازیک گزارش درباره معدن رسب و روی کوشک بافق 

مــرگ یــک کارگــر ٢٦ ســاله در معــدن رسب و روی کوشــک بافــق بــر اثــر اصابــت ســنگ در حیــن کار زنــگ خطــر ایمنــی معــادن 
اســتان یــزد را بــه صــدا در آورده اســت .ایــن ســومین مــورد از مــرگ کارگــران در ایــن معــدن شهرســتان بافــق و اولیــن مــورد پــس 
از حادثــه دلخــراش مــرگ ۴۳ کارگــر معــدن زمســتان یــورت  گلســتان در اســتان یــزد اســت .یــک روز پــس از حادثــه ، بــرای پیگیــری 
علــت حادثــه راهــی معــدن رسب و روی کوشــک بافــق مــی شــوم . وقتــی بــه معــدن مــی رســم بــا ده هــا نفــر از کارگرانــی مواجــه 
مــی شــوم کــه عصبانــی و خشــمگین بــه احــرتام خــون همکارشــان کار را تعطیــل کــرده انــد. آن هــا امــا بــا دیــدن خربنــگاری، امیــد 
تــازه ای مــی یابنــد تــا درد دل هایشــان را بیــان کنند.یکــی از کارگــران مــی گویــد ایــن جــا رفــنت کارگــران بــه معــدن بــا خودشــان 
اســت امــا برگشتنشــان بــا خداســت. از زمانــی کــه آتــش بــاری مــی شــود بایــد ٧٢ ســاعت بگــذرد تــا ریــزش هــا کامــل و لکــه گیــری 
انجــام شــود و نهایتــا کارگــر بــرای کار وارد معــدن شــود امــا ایــن مــوارد بــرای کارگــر مقتــول اتفــاق نیفتــاد.از یکــی از کارگــران مــی 
پرســم پــس چــرا کارگــر معــدن قبــل از زمــان ٧٢ ســاعت بــه محــل کار اعــزام شــده بــود بــه مــن جــواب مــی دهــد کارگــران مجبــور 
بــه اطاعــت از دســتورات مافــوق خــود هســتند و در غیــر ایــن صــورت اخــراج مــی شــوند . بــرای هــر یــک از کارگــران قــرارداد 
یــک ماهــه تنظیــم شــده و اگــر رضایــت کارفرمــا نباشــد کارمــان را از دســت مــی دهیــم .یــک کارگــر دیگــر مــی گویــد لــوازم کار 
در ایــن معــدن خیلــی قدیمــی اســت و بســیاری از تجهیــزات غیراســتاندارد هســتند ایــن موضــوع جــان مــا را تهدیــد مــی کنــد 
.کارگــر دیگــری بــه مــن گفــت ایــن معــدن تــا وقتــی دولتــی بــود ٧٠٠ کارگــر داشــت امــا وقتــی کــه بــه بخــش خصوصــی ســپرده 

شــد کارگــران بــه ٣٠٠ نفــر تقلیــل یافتنــد .

گزارشی از وضعیت کارگران ایران

سندیکای کارگران رشکت واحد اتوبورسانی تهران و حومه
خرداد ۱۳۹۶

با سالم های گرم
وضعیــت کارگــران در ایــران از جوانــب مختلــف طــی ســالیان اخیــر رو بــه قهقــرا داشــته و تبدیــل بــه یــک بحــران جــدی گردیــده 
اســت. از نقطــه نظــر اقتصــادی، دغدغــه کارگــران بیــکاری چنــد میلیونــی از یــک ســو و دســتمزدهای چنــد برابــر زیــر خــط فقــر 
ــه ســامل و مقــوی، آمــوزش، بهداشــت، مســافرت و...  ــر تغذی از ســوی دیگــر اســت. بطوریکــه بســیاری از نیازهــای انســانی نظی
بــرای کارگــران تبدیــل بــه کاالهایــی لوکــس و دســت نیافتنــی شــده اســت. در مــورد نیازهــای اساســی نظیــر خــوراک و پوشــاک، 
خانــواده هــای کارگــری مجبورنــد محدودیــت هــای زجــر آور را تحمــل کننــد. دولــت بــرای تعییــن دســتمزد کارگــران حتــی حــارض 
بــه رعایــت قانــون کار کــه تاکیــد دارد حداقــل دســتمزد بایــد نیازهــای یــک خانــواده را بــرآورده کنــد نیســت. تعــرض بــه دســتمزد 
کارگــران بــه تعییــن دســتمزد چنــد برابــر زیــر خــط فقــر ختــم منــی شــود و دولــت بطــور مســتمر بــا ارائــه طــرح و تصویــب آئیــن 
نامــه هایــی نظیــر طــرح اســتاد شــاگردی و آئیــن نامــه کارورزی تــالش دارد بــه بهانــه رونــق اقصــادی و ایجــاد اشــتغال قیمــت 
ــا وجــود اینکــه دســتمزد کارگــر بخــش ناچیــزی از  نیــروی کار را حتــی بــه یــک ســوم حداقــل دســتمزد کنونــی کاهــش دهــد، ب
قیمــت متــام شــده کاالهــا و خدمــات را در برمــی گیــرد. تعرضــات دولتــی بــه معیشــت کارگــر همچنیــن از طریــق اختیــاری کــردن 
بیمــه منــودن کارگــر توســط کارفرمــا و گنجانــدن آن در طــرح هــا و آئیــن نامــه هــای مذکــور بطــور مســتمر پیگیــری مــی شــود.

ســطح ایمنــی و بهداشــت کار بســیار پاییــن اســت و عــدم رعایــت ایمنــی در کارگاه هــای صنعتــی و ســاختامنی کارگــران را هــر 
روزه بــه کام مــرگ مــی بــرد. حوادثــی نظیــر آتــش ســوزی ســاختامن پالســکو و ریــزش معــدن زمســتان یــورت کــه منجــر بــه کشــته 
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شــدن چهــل وســه تــن از معدنچیــان شــد تنهــا منونــه هایــی شــناخته شــده از حوادثــی اســت کــه رخ داده اســت. ایــن حــوادث بــه 
دلیــل وســعت آن مــورد توجــه رســانه هــا قــرار مــی گیــرد و توجــه بســیاری را جلــب مــی کنــد، امــا حــوادث کار بــه خصــوص در 

بخــش ســاختامنی بســیار فراتــر از ایــن مــوارد هســتند و روزانــه تلفــات جانــی از کارگــران ایــن بخــش مــی گیــرد. 
دســتمزد هــای ناچیــز کارگــران مــاه هــا معــوق مــی شــود و مســتند بــه اعرتاضــات تــوده ای کارگــران کارگاه هایــی وجــود دارد 
کــه پرداخــت دســتمزد کارگرانــش بیــش از یــک ســال معــوق شــده اســت و زندگــی فقیرانــه کارگــران را بــا تباهــی مواجــه ســاخته 

اســت. رونــد معــوق شــده دســتمزد کارگــران نســبت بــه ســال هــای گذشــته متاســفانه رشــد قابــل توجــه ای دارد.
در چنیــن رشایطــی کــه دســتمزد کارگــران معــوق مــی شــود متاســفانه قراردادهــای موقــت حتــی یــک ماهــه و قرادادهــای ســفید 
امضــا بســیار رشــد داشــته اســت. عــالوه بــر ایــن تعطیلــی کارخانــه هــا و بیــکار شــدن کارگــران ســطح امنیــت شــغلی را نســبت 

بــه ســال هــای گذشــته بســیار کــم کــرده و تبدیــل بــه موضوعــات بغرنــج بــرای کارگــران شــده اســت.
ریشــه اصلــی تحمیــل فقــر بــه کارگــران، عــالوه بــر سیاســتهای اقتصــادی مدافــع کارفرمایــان و بــازار آزاد نظیــر خصوصــی ســازیها، 
مامنعــت دولــت از ایجــاد ســندیکا و تشــکل هــای مســتقل کارگــری مــی باشــد. و بــه همیــن دلیــل راه ســازمان دهــی کارگــران 
بــرای دفــاع از حقــوق شــان مســدود شــده اســت. بــا کارگرانیکــه کــه ســندیکا و تشــکیالت مســتقل خــود را ایجــاد کــرده انــد نظیــر 
ســندیکای کارگــران رشکــت واحــد اتوبورسانــی تهــران و حومــه و ســندیکای کارگــران نیشــکر هفــت تپــه، ســندیکای نقاشــان الــربز 
و کانــون صنفــی معلــامن برخوردهــای خشــن صــورت گرفتــه و کارگــران و معلــامن پیــرشو در ســندیکاها زندانــی شــده و یــا از کار 
اخــراج شــده انــد. فعالیــن کمیتــه هــای کارگــری نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده انــد. حتــی بــا کارگرانیکــه بنابــر رشایــط بغرنــج 
بوجــود آمــده برایشــان نظیــر عــدم پرداخــت دســتمزد چندیــن ماهــه و یــا از دســت دادن شــغل خــود تجمعــات اعرتاضــی برگــزار 
مــی کننــد برخــورد هــای پلیســی و قضایــی صــورت مــی گیــرد. کارگــران معــدن بافــق و معــدن چــادر ملــو و معــدن آق دره منونــه 
هایــی از قریانیــان برخــورد هــای خشــن دولتــی هســتند. بطــور مثــال کارگــران معــدن آقــا دره را بــا احــکام قضایــی شــالق زدنــد.

وضعیــت معیشــتی و حــق و حقــوق معلــامن بــا رشایــط بحرانــی روبــروه بــوده اســت، از جملــه مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره 
کــرد: بیمــه معلــامن علیرغــم دریافــت هزینــه هــای بــاال، خدمــات را بــه شــکل مطلوبــی ارائــه منــی دهــد و مــوارد تحــت پوشــش 
آن کامــل نیســت. تعــدادی از معلــامن فعــال صنفــی در شــهرهای مختلــف بــه ویــژه تهــران بــا اتهاماتــی بــه دور از واقعیــت، بــه 
انــواع مجــازات هــا از زنــدان طوالنــی، تبعیــد از محــل ســکونت یــا اشــتغال، اخــراج، انفصــال از خدمــت و... محکــوم گردیــده انــد.  
بــه دلیــل کاســتی هــای مختلفــی کــه در نظــام آموزشــی وجــود دارد، ســطح کیفــی آمــوزش ازدیــد معلــامن دلســوز ومتخصصیــن 
بســیارپایین بــوده ودانــش آمــوزان اغلــب پــس ازدریافــت دیپلــم، از توانایــی هــای الزم بــرای ورود بــه بــازار کار برخــوردار نیســتند. 
بیــن آمــوزه هــای مدرســه و دانشــگاه و همچنیــن زندگــی روزمــره هیــچ همخوانــی ورابطــه ای وجودنــدارد. برغــم تاکیــد اصــل 
ــون اساســی مبنــی بــر رایــگان بــودن آمــوزش هــای عمومــی، حتــی مــدارس دولتــی ایــران نیــز دانــش آمــوزان را بــاروش  ۳۰ قان
ــی)  ــد. شــهریه ی مــدارس آزاد (غیردولت ــه مــدارس آزاد شــده ان ــل ب ــد و تبدی ــول مــی مناین ــه پرداخــت پ هــای گوناگــون وادار ب
بسیارباالســت وعمــال شــکاف طبقاتــی موجــود در جامعــه را بــه بخــش آمــوزش منتقــل منــوده اســت. معلــامن روزمــزد بــا عنــوان 
هــای گوناگــون و دســتمزدهای ناچیــز بــه کار گرفتــه مــی شــوند کــه هــامن دســتمزد نیــز بــا تأخیرهــای فــراوان بــه آنــان پرداخــت 
مــی شــود؛ ضمــن اینکــه از هیچگونــه پوشــش بیمــه، بازنشســتگی و امنیــت شــغلی نیــز برخــوردار نیســتند. درایــران بیــش از ۱۳ 
عنــوان مدرســه (آزاد، غیردولتــی، هیــات امنایــی، منونــه ی دولتــی، شــاهد، منونــه مردمــی و...) ایجــاد شــده کــه هرکــدام  بــه نوعــی 
سیســتم آموزشــی را تبدیــل بــه بنــگاه هایــی بــرای جــذب درآمــد کــرده انــد. حقــوق معلــامن بســیار پاییــن تــر از میانگیــن هزینــه 
هــای یــک خانــواده متوســط در اغلــب شــهرهای ایــران اســت؛ بطوریکــه معلــامن بــرای تامیــن هزینــه هــای خانــواده بــه ناچــار بــه 
شــغلهای متفرقــه و برخــی بــه دور از شــأن معلمــی روی آورده انــد. آنــان بــه ایــن ترتیــب فرصــت بــه روز منــودن دانــش خــود را از 
دســت مــی دهنــد. بــه اســتثنای تعــدادی از مــدارس خــاص، اغلــب مــدارس مجهــز بــه امکانــات الزم بــرای فعالیــت هــای آموزشــی 
و پرورشــی نیســتند. درصــد باالیــی از مــدارس در شــهرها و بــه ویــژه روســتاهای دور افتــاده ایمنــی کافــی بــرای حفاظــت از جــان 
دانــش آمــوزان را ندارنــد. بــه آمــوزش مهــارت هــای زندگــی، هــرن و ورزش توجــه کافــی صــورت منــی گیــرد. در برخــی مــوارد از 
کمرتیــن امکانــات نیــز در ایــن زمینــه هــا برخــوردار نیســتند. برنامــه تغذیــه رایــگان (شــیر) بــه درســتی اجــرا منــی شــود. معمــوال به 
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میــزان الزم و پیــش بینــی شــده تأمیــن اعتبــار منــی شــود. در پرداخــت پــاداش پایــان خدمــت معلــامن از طــرف دولــت تاخیرهــای 
طوالنــی، گاه تــا چنــد ســال دیــده مــی شــود. بــه رسنوشــت معلــامن بازنشســته در ایــن مــدت و پــس از بازنشســتگی بــی توجهــی 

وجــود دارد. 
کارگــران نیشــکر هفــت تپــه در چندیــن ســال اخیــر بــرای بــه دســت آوردن مطالبــات خــود بارهــا دســت بــه اعــرتاض و اعتصــاب 
زده انــد.از جملــه ایــن خواســته هــا دریافــت حقــوق معوقــه و پرداخــت مناســب دســتمزدها، مزایــا و اضافــه کاری، روشــن شــدن 
وضعیــت بازنشســتگان و حــق ایجــاد تشــکل مســتقل کارگــری بــوده اســت. همچنیــن ایــن کارگــران علیــه سیاســتهای خصوصــی 
ســازی دولــت در صنعــت نیشــکر کــه منجــر بــه بدتــر شــدن وضعیــت کارگــران و همچنیــن حضــور گســرتده تــر نیروهــای امنیتــی 

و انتظامــی در محیــط هــای کار شــده اســت اعرتاضــات متعــددی را از جملــه در روزهــای اخیــر ســازمان داده انــد. 
دولــت تنهــا تشــکالتی دســت ســاز بــه نامهــای «شــورای اســالمی کار»، «انجمــن صنفــی» و «مناینــده کارگــر» را بــه رســمیت مــی 
ــر  ــوان تشــکل هــای واقعــی کارگــری نیســتند و همگــی در پروســه غی ــچ عن ــه هی ــت ب ــه دول ــن نهادهــای وابســته ب شناســد. ای
دموکراتیــک غالبــا بــدون برگــزاری مجمــع عمومــی تشــکیل شــده انــد و وابســتگی هــای شــدید بــه قدرتهــا و جناحهــای دولتــی 
ــرای تشــکیل  ــد. ایــن تشــکالت فرمایشــی خــود مانعــی جــدی ب ــد و تنهــا خطــوط ترســیم کــرده دولــت را رعایــت مــی کنن دارن
ســندیکاها و تشــکلهای مســتقل کارگــری و صنفــی هســتند. بطــور مثــال در ســال ٨٤ افــرادی تاثیــر گــذار در شــورای اســالمی کار و 
خانــه کارگــر کــه مدیریتــی اثــر گــذار در ایــن تشــکالت رســمی دارنــد بــا هامهنگــی پلیــس بــه ســاختامن ســندیکای کارگــران رشکــت 
ــن اعضــای  ــان همچنی ــد. آن ــه تخریــب وســایل موجــود در ســاختامن کردن ــدام ب ــه و اق ــی تهــران و حومــه حمل واحــد اتوبورسان
ســندیکای واحــد کــه در ســاختامن حضــور داشــتند را مــرضوب و مجــروح کردنــد. بــه طبــع افــرادی کــه در چنیــن بســرتی و بــا 
حامیــت دولــت بعنــوان «مناینــدگان کارگــران» گزینــش مــی گردنــد چــه در مذاکــرات بــا دولــت و کارفرمایــان وچــه در اجالســهای 
بیــن املللــی نظیــر ســازمان جهانــی کار مناینــدگان واقعــی کارگــران ایــران نبــوده و آ نهــا را بــا چنیــن عنوانــی نبایــد بــه رســمیت 

شــناخت و اعتبــار نامــه برایشــان صــادر کــرد.
بــا وجــود متامــی محدودیتهــا و اعــامل فشــارهای فــوق، اعرتاضــات کارگــری در ایــران رشــد قابــل توجهــی بــه لحــاظ کمــی و کیفــی 
داشــته تــا جاییکــه بخشــی از اعرتاضــات بــه ســطح شــهرها کشــیده شــده و یــا بــا حضــور خانــواده هــا همــراه شــده اســت. ســال 
گذشــته شــاهد هــزاران اعــرتاض کارگــری در متامــی بخشــهای صنعتــی و خدماتــی و دولتــی بودیــم. امــا الزم بــه تاکیــد اســت، کلیــه 
ایــن اعرتاضــات بــدون وجــود تشــکالت مســتقل و بــه عقــب رانــدن ایــن محدودیتهــا موفــق بــه تحمیــل خواســته هــای گســرتده 
کارگــری و عبــور از ایــن وضعیــت بحرانــی نخواهــد شــد. مــا تشــکالت مســتقل ذیــل از همــکاران گرامــی در تشــکالت کارگــری 
بیــن املللــی مــی خواهیــم کــه حامیــت خــود را از کارگــران و معلــامن ایــران هــر چــه گســرتده تــر ادامــه دهنــد و در ایــن تــالش 

و مبــارزه یــار و همــراه مــا باشــند.
سندیکای کارگران رشکت واحد اتوبورسانی تهران و حومه

کانون صنفی معلامن تهران
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نقاشان استان الربز
خرداد ۱۳۹۶

کارگران و کارکنان رشکتی مخابرات بار دیگر خواهان تبدیل و ضعیت خود شدند 

رشکتــی هــای مخابــرات مــی گوینــد: مخابــرات بحــث تبدیــل وضعیــت آنهــا را کــه مدتهــا پیــش از ایــن مطــرح شــده بــود، همچنــان 
پُشــت گــوش مــی انــدازد. در روزهــای گذشــته، رشکتــی هــای مخابــرات پــس از ســفر وزیــر ارتباطــات بــه ژنــو بــرای رشکــت در 
ــا مــدارک  ــرث آنه ــه اک ــان ک ــن کارکن ــاد کردند.ای ــه انتق ــن وزارتخان ــی ای ــی، از وعــده هــای توخال ــی اطالعات اجــالس جامعــه جهان
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دانشــگاهی عالــی دارنــد و سالهاســت بــا قراردادهــای موقــت بــرای رشکــت مخابــرات کار مــی کننــد، خطــاب بــه وزیــر مخابــرات 
گفتنــد: تــا چــه زمانــی قــرار اســت در اجــرای مصوبــات و آییــن نامــه هــا تعلــل کنیــد و بــا وجــود ایــن کــه مجلــس خیلــی پیــش از 
ایــن از شــام خواســته بــود کــه اقــدام بــه تبدیــل وضعیــت و تعییــن تکلیــف رشکتــی هــای مخابــرات مناییــد، بــاز هــم هیــچ کاری 
نکنید.ایــن کارکنــان افزودنــد: ماههاســت کــه از همــه کانــال هــا مطالبامتــان را مطــرح مــی کنیــم و بــا وجــود تاکیــد رصیــح مجلــس 
مبنــی بــر تعییــن تکلیــف مــا، مخابــرات حتــی حــارض بــه اجــرای طــرح طبقــه بنــدی هــم نیســت.الزم بــه ذکــر اســت در ماههــای 
گذشــته، کارگــران وکارکنــان رشکتــی مخابــرات بارهــا از شــهرهای مختلــف بــه تهــران آمدنــد و تجمعــات اعرتاضــی برگــزار کردنــد. 

پیام همبسگی و تسلیت کارگران معدن چادرملو به کارگران معدِن کوشک بافق 

انجمــن صنفــی کارگــران معــدن چادرملو(رشکــت آســفالت طــوس)  در اســتان یــزد بــا صــدور بیانیــه ای ضمــن تســلیت بــه مناســبت 
ــار دیگــر خواســتار ایمــن ســازی معــادن پرخطــر کشــور شــدند.  در ایــن بیانیــه آمــده اســت:بار  درگذشــت معدنــکاِر بافقــی، ب
دیگــر در نهایــت تاثــر شــاهد مــرگ یکــی از همکارامنــان در معدنــی همیــن نزدیکیهــا، در کوشــِک بافــق بودیــم. ایــن اولیــن بــار 
نیســت کــه معدنــکاران قربانــی بــی تدبیــری هــا و عــدم رعایــت اصــول ایمنــی مــی شــوند. کار در معــدن یکــی از پرخطرتریــن و 
دشــوارترین مشــاغل جهــان اســت؛ و کار در معادنــی کــه فاقــد اســتانداردهای الزم هســتند ایــن خطــر را چندیــن برابــر مــی کنــد. 
در ادامــه بیانیــه، ایــن تشــکل صنفــی ضمــن یــادآوری حــوادث شــغلی ماههــای گذشــته از جملــه مــرگ دردنــاک معدنــکاران یــورت، 
بــار دیگــر خواســتار ایجــاد کمیســیون ایمنــی معــادن کشــور بــا مشــارکت تشــکل هــای کارگــری و کارشناســان ایمنــی شــده اســت 

و از تعلــل هــای بیشــامر در ایــن زمینــه انتقــاد کــرده اســت.

اعرتاض کارگران نفت خوزستان

ــران  ــن کارگ ــد. ای ــاد کردن ــرم انتق ــیار گ ــای بس ــدن در روزه ــل نش ــون و تعطی ــدن قان ــرا نش ــتان از اج ــاری خوزس ــران حف کارگ
می گوینــد در بســیاری از روزهــای هفتــه گذشــته دمــای هــوای اهــواز و خوزســتان بــه بــاالی ٥٠ درجــه رســید؛ ولــی بــا ایــن وجــود 
کاِر ســخت حفــاری تعطیــل نشــد.این کارگــران بــا بیــان اینکــه در قوانیــن و آیین نامه هــای مربــوط بــه آلودگــی هــوا ترصیــح شــده 
کــه در رشایطــی کــه دمــای هــوا بــاالی ٥٠ درجــه باشــد، یــا آلودگــی بــه مــرز خطــر برســد بایســتی یــک رسی اقدامــات در جهــت 
کاهــش ســاعات کاری یــا تعطیلــی موقــت انجــام شــود؛ افزودنــد: در مــورد اهــواز و خوزســتان هــم در گرمــای ســوزان و هــم در 

آلودگــی بــاال، ایــن قانــون اجــرا منی شــود.

تجمع اعرتاضی کارگران شهرداری با سفره ای از برگ درختان

صبــح روز شــنبه ۲۷ خــرداد مــاه ۹۶ کارگــران شــهرداری نورآبــاد دراعــرتاض  بــه عــدم دریافــت حقــوق خــود در مقابــل فرمانــداری 
دلفــان تجمــع اعرتاضــی برپــا کردنــد. کارگــران در مقابــل فرمانــداری ایــن شــهر بــا  پهــن کــردن ســفره منادیــن بــا بــرگ درختــان 

اعرتاضــی خــود را نشــان دادنــد. ایــن کارگــران بیــش از ٧ مــاه  اســت کــه حقــوق دریافــت نکــرده انــد.

تجمع اعرتاضی کارکنان رشکت بهره برداری مرتو تهران
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جمعــی از کارکنــان رشکــت بهــره بــرداری مــرتو تهــران امــروز - یکشــنبه - بــا تجمــع در ســاختامن مرکــزی ایــن رشکــت در خیابــان 
ــد، تجمــع کردند.تجمــع کننــدگان  ــه آنچــه «مدیریــت نادرســت مالــی» رشکــت مــرتو خواندن ــج) نســبت ب انقــالب (چهــارراه کال
نســبت بــه عملکــرد «محمــد احمــدی بافنــده» مدیرعامــل رشکــت بهــره بــرداری مــرتو تهــران و نیــز آنچــه ســکوت شــورای شــهر 

در قبــال حــق ضایــع شــده خــود مــی خواندنــد، شــعارهایی رس دادنــد.
«احمــدی بافنــده، پــول مــا را پــس بــده»، «ســکوت شــورای شــهر، خیانــت اســت بــه ملــت» و «حــق خــوری، خیانــت؛ لعنــت بــه 

ایــن ریاســت» از جملــه شــعارهای معرتضــان بــه عملکــرد رشکــت بهــره بــرداری مــرتو تهــران بــود.

تجمع كشاورزان در شهرستان رابر 
جمعــی از مــردم شهرســتان رابــر کــه طــی هفتــه هــای اخیــر چندیــن مــورد اعــرتاض خــود را اعــالم کــرده انــد ، ظهــر روز جمعــه 
۲۶خــرداد بــا تجمــع در محــل پــروژه انتقــال آب رودخانــه رسمشــک (کنــدر تیــل) کــه از رسشــاخه هــای هلیــل رود اســت در یــک 

تجمــع اعرتاضی٬اعــرتاض و التیامتــوم خــود را بــه اقدامــات رشکــت آب منطقــه ای اســتان کرمــان اعــالم منودنــد.

تجمع و اعرتاض داوطلبان رشته مدیریت کسب و کار 

 صبــح روز شــنبه ۲۷خــرداد۹۶ داوطلبــان رشــته مدیریــت کســب و کار دراعــرتاض بــه کاهــش ظرفیــت هــای دانشــگاه هــا درمقابــل 
ســاختامن وزارت علــوم و تحقیقــات تجمــع کردنــد. 

تجمع اعرتاضی غارت شدگان مؤسسه ثامن االمئه

ــن  ــای خــود از ســوی ای ــدن پول ه ــدم بازگردان ــه ع ــرتاض ب ــه در اع ــاه ۹۶ غارت شــدگان مؤسســه ثامن االمئ ــنبه ۲۷خردادم روز ش
مؤسســه مقابــل شــعبه آن در مســعودیه تهــران تجمــع کردنــد و خواســتار پرداخــت رسیــع ســپرده های خــود شــدند.

اعرتاف و اعرتاض مناینده مجلس

مناینــده آبــادان در مجلــس گفتــه در آبــادان و شــهرهای اطرافــش هــر روز۸-۹ ســاعت بــرق قطــع اســت و از فرمانــدار تــا متولیــان 
ــا وزارتخانــه هرکســی می گویــد مــن بــه فکــر مــردم هســتم، دروغ می گویــد. غالمرضــا رشفــی تاکیــد کــرده  امــور بــرق اســتان ت

وعده هــا را بــه عنــوان مناینــده مــردم دروغ می دانــد چــون اســتان خوزســتان مشــکالت ریشــه ای و زیرســاختی دارد.
او همچنیــن گفتــه از شــنیدن حرف هایــی کــه مــردم روســتاییان دربــاره امکانــات ابتدایــی می زننــد «خجالــت زده» شــده اســت. 
بــه گفتــه غالمرضــا رشفــی، مــردم ایــن منطقــه در دمــای ۵۵درجــه و بیشــرت روزی ۱۷ســاعت بــدون آب و بــرق زندگــی می کننــد.

تجمع کارگران رشکت ماهی کارون شوشرتدراعرتاض به نداشنت امنیت شغلی!

روز٢٤خــرداد، کارگــران رشکــت ماهــی کارون شوشــرتدراعرتاض بــه نداشــنت امنیــت شــغلی پــس از فــروش رشکت،دســت بــه تجمــع 
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مقابــل رشکــت زدند.رشکــت ماهــی کارون شوشــرت بــه عنــوان بزرگرتیــن رشکــت تولیــدی ماهــی گــرم آبــی در کشــور در روزهــای 
گذشــته فروختــه شــده و توســط یــک شــخص ایــن رشکــت خریــداری شــده اســت.کارگران و کارمندهــای ایــن رشکــت بــا نگرانــی 
اینکــه از کار اخــراج مــی شــوند ، بــا دلهــره بــه کار خــود ادامــه دادنــد و از رسنوشــت کاری خــود در ایــن رشکــت مطلــع نیســتند.

بسنت درب های ورود و خروج خوابگاه دخرتان
 

بســنت درب هــای ورود و خــروج خوابــگاه دخــرتان حــرضت معصومــه دانشــگاه چمــران اهــواز بــرای جلوگیــری از اعــرتاض آنهــا بــه 
وضعیــت صنفی شــان و تجمــع اعرتاضــی دانشــجویان دوره دکــرتا دانشــگاهها در شــهرهای مختلــف  

رشکت حسن سعیدی در ١٠٦ ام اجالس سازمان جهانی کار

ــه اجــالس ســازمان جهانــی کار رفــت و ضمــن رشکــت در اجــالس  در  ــه منایندگــی از کارگــران رشکــت واحــد ب حســن ســعیدی ب
ــه گفتگــو پرداخــت. ــا مناینــدگان بخــش هــای ترانســپورت و راه آهــن ب حاشــیه کنگــره ســندیکاهای کارگــری،  ب
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دوستی ریشه ای شیخ و شاه
ــرب و  ــت و من ــل تخ ــای متقاب ــک ه کم
ــاج و عاممــه  کــه نتایــج هــم پیامنــی  ت

ــت. ــف اس ــای مضاع ــت ه ــا جنای آنه

 منونه های از جنایات جمهوری اسالمی و روحانیون 
قبل و بعد از انقالب

 نامه ساواکی ها به روحانیون شناخته شده برای مقابله و کشتار
،کمونیست ها

 تایــپ شــده ایــن نامــه در صفحــات بعــدی خواهــد آمــد و بــا توجــه 
 بــه اینکــه قبــل از انقــالب بــا طراحــی ســاواک و اجــرا توســط ثابتــی
 بســیاری از روحانیــون ماننــد منتظــری ، مفتــح ، مطهــری و طالقانــی،
 دســت غیــب ، رفســنجانی و خامنــه ای و دههــا روحانــی رس شــناس
 دیگــر  تحــت رهــربی ســاواک اقــدام بــه مبــارزه علیــه مارکسیســت

  هــا و کمونیســت هــا کردنــد کــه اســنادش موجــود هســتند

بوسه محمدرضا پهلوی بر گونه آيت الله کاشانی بعد از پیروزی کودتای ٢٨ مرداد
برای همدستی و رشاکت در مبارزه علیه سوسیالیسم شاه و شیخ از همدیگر تشکر می کنند
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و باالخره 
جمهــوری اســالمی بــه قولــی کــه بــه شــاه و ســاواک 
و رسمایــه داری داخلــی و جهانــی در رابطــه بــا قتــل 
ــن  ــرد و ای ــل ک ــود عم ــا داده ب ــت ه ــام کمونیس ع
ــه  ــت ک ــی اس ــزاران جنایات ــی از ه ــند یک ــس س عک
اقدامــات جمهــوری اســالمی در قتــل عــام انقالبیــون 

و کمونیســت هــا را نشــان مــی دهــد. 

ــای  ــدام ه ــده ازاع ــکان دهن ــد وت ــس جدی عک
دهــه ۶۰ و بــردن پدرومادرهــا بــرای شناســایی 

فرزندانشــان اســت.
عکــس هولناکــی کــه نشــان میدهــد رژیــم 
جنایتــکار جمهــوری اســالمی و خمینــی جنایت 
بــه خــاک  راچگونــه  انقالبــی  فرزنــدان  کار 
وخــون کشــیده اســت وهرگــز دنیــا خربدارنشــد 

ــت؟ ــه گذش ــادران چ ــن پدروم ــه برای ک

ــه  ــاه ک ــای او از ش ــاه و تقاض ــه ش ــی ب ــرام خمین تگل
نگذاریــد زنــان حــق رای داشــته باشــند بــه دلیــل 
ــت،  ــن اس ــالم و دی ــد اس ــان ض ــه رای دادن زن اینک
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خــوب نــگاه کنید ایــن افــرادی که در 
دفــاع از اســالم و حکومــت جمهــوری 
اســالمی مــردم را تکــه تکــه مــی کنند 
همگی تربیت شــده دامــن و فرهنگ 
اســالمی هســتند و دقیقــا» دنبالــه 
ــی و  ــان یخ ــخ و رمض ــی م ــعبان ب ش
طیــب هــا و  ... هســتند کــه آنهــا 
ــق اســناد.   ــای ٢٨ مــرداد طب در کودت
پیــرو آیــت الــه کاشــانی، بروجــردی ، 
بهبانــی، ...  یعنــی  آیــت اللــه هــای 
ــم  ــات مه ــی از جریان ــفندی یک ٩ اس
کمــک کننــده بــه کودتاچیــان بودنــد 
، و اکنــون ایــن اراذل و اوبــاش در 
خدمــت خامنــه ای ، مصبــاح و ... 
ــفندی  ــای ٩ اس ــه ه ــت ال ــه آی دنبال
هســتند، کــه حکومــت اســالمی نــاب 

ــد. محمــدی را پیــش مــی برن

در رابطــه بــا همــکاری آیــت اللــه هــای ٩ اســفندی در اینرتنــت مــدارک موثــق 
ــا  بســیاری وجــود دارد حتــی بــه زبــان خودشــان گفتــه انــد کــه بــرای مقابلــه ب
کمونیســت هــا هــر کاری الزم باشــد مــی کننــد از جملــه دفــاع و کمــک بــه شــاه 
و کمــک بــه کودتــا ، مثــال» بهرتیــن آیــت اللــه بروجــردی بــود کــه پــس از کودتــا 
ــوری اســالمی  ــک فرســتاده اســت، و در اســناد خــود جمه ــام تربی ــرای شــاه پی ب
ــا  ــه ب ــی ک ــه کاشــانی در مالقات ــت ال ــن آی ــد و همچنی ــدارک وجــود دارن ــن م ای
هندرســون ســفیر آمریــکا داشــت از او خواســته بــود بــه دولــت امریــکا بگویــد 
ــه  ــتند، ک ــران هس ــا در ای ــت ه ــن کمونیس ــاه از مخالفی ــانی) و ش ــه او ( کاش ک
شکســت آنهــا باعــث پیــروزی کمونیســت هــا خواهــد شــد.این پیــام بــه روشــنی 
ثابــت مــی کنــد کــه شــیخ و شــاه همیشــه در یــک صــف قــرار دارنــد و مشــرتکا» 
در جنایــات  دســت دارنــد. همــه دشــمنان طبقــه کارگــر در تــرس از کمونیســت 
هــا باهــم متحــد شــده بودنــد تنهــا عیــب کار در اینجــا بــود کــه حــزب تــوده نــه 
تنهــا کمونیســت نبــود بلکــه حــزب رفــرم و خائــن بــه طبقــه کارگــر بــود واال همــه 

چیــز بــرای رشوع انقــالب در ایــران امــاده بــود. 
ــا شــعبان بــی مــخ ۲مــاه بعــد از کودتــای ۲۸ مــرداد  ــادگاری کاشــانی ب عکــس ی

ــاه ١٣٣٢ و در صفحــه ٢١ منترششــد ــي مھرم ــه ترق ــن عکــس در مجل ای
شــعبون ىب مــخ بيشــرت از اينكــه نوكــر شــاه باشــه، در خدمــت كاشــاىن بــوده و بــا 

فتــوای کاشــانی بــه شــاه خدمــت کــرده اســت.
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ایــن هــا منونــه هــای 

حکومــت  جنایــات  از 
اســالمی در ایران اســت.

از خــود بپرســیم اگر این 
ــا حاصــل  هــا جنایــت ی
جمهــوری  جنایــات 
ــس  ــتند، پ ــالمی نیس اس

ــتند؟ ــی هس چ
 ىب رشمى حکومت اسالمی!

ــادى ٣  ــم ع ــه جرائ ــني ب ــدام محكوم ــد از اع ــت بع حكوم
ميليــون و هشــتصد و هفتــاد هــزار تومــن از خانــواده اعــدام 

شــده بــه عنــوان «پــول طنــاب» ميگــريد.

ایــن جــوان را رسبــازان حکومــت جمهــوری اســالمی کشــته انــد 
ــوه  ــالس و دزدی و رش ــای اخت ــه ج ــود  و ب ــرب ب ــون او کول چ
خــواری (ماننــد رسان اســالمی) بــا کار و زحمــت خــرج خانــواده 

اش را در مــی آورد.

کارگــری کــه بعــد از اخــراج و بیــکار شــدن خــود را زیــر 
قطــار انداختــه و خودکشــی کــرد تــا از جنایــات جمهــوری 

اســالمی خــالص شــود.
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چــرا ميانگــني ســّني دانشــجويان 
ــا  ــت؟ آی ــدر باالس ــه اينق ــزب الل ح
ایــن هــا دانشــجو هســتند یــا هامن 

ــد؟ ــر ن ــالس گ رسداران دزد و اخت

وقتــی یــک آخونــد از دولــت حقــوق مــی 
ــرد و از یــک منــاز هــم کلــی دریافتــی  گی
ــرد  ــول میگی ــر پ ــا راه دیگ دارد و از دهه
بــدون شــک بــرای حفــظ چنیــن موقعیــت 
هــای دســت بــه هــر دورغ و جنایــت 
مــی زنــد و بــدون شــک دشــمن کارگرانــی 
اســت کــه فیــش حقوق شــان کمــرت از یک 
میلیــون تومــان اســت حــل چنیــن تبعیــض 
و تفــاوت تنهــا یــک  راه اســت رسنگونــی 
حکومــت جمهــوری اســالمی رسمایــه داری 

و برقــراری حکومــت کارگــری.
واســه دزدیــدن پــول مــردم الزم نیســت روی صنــدوق دار بانــک اســلحه 

بکشــی ،راه بهــرتش اینــه کــه خــودت بانــک تاســیس کنــی!!

هــامن گونــه کــه مدیــران و مســئولین جمهــوری اســالم بانــک و یــا موسســات اعتبــاری تاســیس 
میکننــد.
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در این بخشنامه اداری نوشته شده است :
ــع مــی  ــران آموزشــگاه هــا ی تاب ــه مدی ــه اطــالع کلی ــا» ب احرتام
رســاند آموزشــگاه هــای کــه دارای پناهــگاه جنگــی مــی باشــند 
ضمــن مشــخص منــودن وضعیت پناهــگاه ، تا مــورخ ٣١ /١٣٩٦/٣ 

بــه کار شناســی ســاختامن ایــن مدیریــت ابــالغ مناینــد.

جالــب اســت ایــن مدیرانــی کــه چنیــن بخشــنامه ای را صــادر می 
کنند،یــا بیــامران روانــی هســتند یــا خودشــان را بــه کوچــه علــی 
چــپ زده انــد، پنــداری از وضعیــت مــدارس و آمــوزش و پــرورش 

اطــالع ندارنــد، لطفــا» بــه مــوارد زیــر توجــه کنیــد.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان خوزســتان: دانــش 
آمــوزان دخــرت بــه خاطــر نداشــنت رسویــس بهداشــتی 

ــد.  ــل می کنن ــرک تحصی ــب ت مناس

یــک رکــورد دیگــر: مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
کــودک  هــزار   ۱۷۰ بــه  نزدیــک  بلوچســتان:  و  سیســتان 
بازمانــده از تحصیــل در ایــن اســتان شناســایی شــده اند. البتــه   
تعــدادی از کودکانــی کــه تــرک تحصیــل نکردنــد در چــادر هــا 

ــد. ــی خوانن ــی شــوند درس م ــده م ــه نامی ــه مدرس ی ک

پولی کردن مدارس به اختیار: 
و  سیســتان  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل  نخعــی 
بلوچســتان: ۷۶۲ مدرســه را بــه بخــش خصوصــی ســپرده  ایم!

جالــب اســت بدانیــم مدارســی کــه واگــذار نشــده انــد چــادر 
ــد . و   ــته ان ــان گذاش ــه رویش ــام مدرس ــه ن ــتند ک ــای هس ه
ــه بخــش خصوصــی  ــد ب ــد کــه بتوانن ــه اقتصــادی ندارن توجی

واگــذار کننــد.

مــدارس  تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل 
خوزســتان: ایــن اداره کل بــه دلیــل نبــود اعتبــار 
کافــی، توانایــی ســاخت مدرســه در زمیــن هایــی کــه 

ــدارد. ــود را ن ــی ش ــدا م ــران اه ــط خی توس
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وجــود چنیــن مدارســی و بــاز مانــدن ١٧٠ هــزار کــودک از تحصیــل تنهــا در سیســتان و بلوجســتان کــه 
کمرتیــن جمعیــت را دارد کــه البتــه آمارهــای دولتــی بســیار کمــرت از واقعیــت هســت نشــان دهنــده 
ــوری اســالمی  ــه جمه ــی ک ــا زمان ــرده اســت و ت ــوری اســالمی ایجــاد ک ــه جمه ــه اســت ک عمــق فاجع

رسمایــه داری در قــدرت باشــد امــکان حــل ایــن مشــکالت وجــود نخواهــد داشــت .

پدر بزرگم مسلامن بود؛
پدرم هم مسلامن بود...

من هیچ دینی به ارث نربدم،
شاید حامقت متام شود.

عزیز_نسین
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آب  از  چابهــار  ســاکنان  درصــد   ٨٠
محروم نــد. آشــامیدنی 

دارد،  نیمــه  دو  چابهــار  آزاد  منطقــه 
یکــی نیمــه تبلیغاتــی دولــت و دیگــری 
روســتاهای فاقــد آب ، مدرســه ووو و 

امکانــات.

جنایــات  نتایــج  از  همــه  اینهــا 
جمهــوری اســالمی اســت کــه بــا 
خــواری  رشــوه   ، اختــالس   ، دزدی 
ــام  ــل ع ــران  و قت ــه مدی رسان و کلی
نیــرو هــا  انقالبــی توســط جمهــوری 
فاشیســتی اســالمی در جامعــه ایــران 
ــردم را  ــان م ــه  و گریب ــرتش یافت گس
گرفتــه اســت و تنهــا راه رهــای از 
ــوری  ــی جمه ــت رسنگون ــن وضعی ای
حکومــت  برقــراری  و  اســالمی 

کارگــری اســت .
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فالکــت اقتصــادی را جمهــوری اســالمی بــا 
دزدی و اختــالس و رانتخــواری و رشــوه خواری 
ــزان  ــردم عزی ــه م ــت ک ــانده اس ــای رس ــه ج ب
خــود را مــی فروشــند و متاســفانه ایــن رشوع 
ــرات  ــا دو نســل بعــد اث ــک ی فاجعــه اســت ی
چنیــن فالکــت دههــا برابــر تشــدید یافتــه خود 
ــد امــروز فکــر فــردا  را نشــان خواهــد داد بای
کــرد و بایــد متشــکل شــده جمهــوری اســالمی 
اصلــی چنیــن  کــه عامــل  را  رسمایــه داری 
فالکتــی اســت نابــود کــرد. قبــل از اینکــه بــه 
جــای برســیم کــه دیگــر جــربان ناپذیــر شــود. 
کــودکان کــه نیروهــای آتــی هســتند در حــال 
ــان  ــودکان کار و خیاب ــد .ک ــرار دارن ــودی ق ناب
ضمــن اینکــه حــال و آینــده خودشــان در حــال 
نابــودی اســت کار و اوارگــی آنهــا اهرمــی 
ــه  ــه طبقــه کارگــر در دســت رسمای اســت علی
ــد  ــود اول بای ــات خ ــرای نج ــران ب داری  کارگ

ــد. ــودکان را نجــات بدهن ک

مرضيــه فرشــاد، معــاون اجتامعــی 
ســازمان بهزیســتی اصفهــان: کــودکان 
 ۱۲۰ اصفهــان،  خیابان هــای  در  کار 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای درص
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انواع بی خامنانی معضل دیگری است که حاصل 
عمیق تر شدن شکاف طبقاتی است که عامل 
اصلی این معضل نیز جمهوری اسالمی است 

ڪارتون خوابی در تهران
گور خوابی درشهریار

لوله خوابی در ڪرمان
جعبه و بتون خوابی درمشهد

با این غنای فرهنگی ما دست همه بی خامنان 
های جهان رابسته ایم

برنده اسڪار آوارگی و بی خامنانی هستیم

شــهرداری تهــران در نجــف درخــت نخــل مــی کارد!! مدیرعامــل ســازمان 
ــی در  ــان نخــل در بزرگــراه امــام خمین فضــای ســبز شــهرداري: کاشــت درخت
نجــف ایــن هفتــه آغــاز و پیــش ازفرارســیدن اربعیــن بــه امتــام خواهدرســید!

ــه  را  ــل خاورميان ــن هت ــوايب و بزرگرتي ــت خ ــتان ٢٠٠٠ تخ ــف بيامرس در نج
ــازند  ميس

ساخت بیامرستان فوق تخصصی درکربال را ادامه می دهند.
جمهــوری اســالمی بــه زائــران خارجــی مشــهد پــول مــی دهــد تــا آنهــا بیایــد 

در مشــهد ســکس ارزان خریــداری کننــد.

ــد  ــران متعه ــبز اي ــای س ــازمان فض ــل س مدیرعام
ــدت  ــل مب ــف را كام ــهر نج ــبز ش ــاي س ــد فض ش
يكســال بــه امتــام برســاند!! مــردم ایــران نــان 
ندارنــد جمهــوری اســالمی بــرای اســالم کــه دشــمن 
ــد ــی کن ــغ م ــردم تبلی ــول م ــا پ انســانیت اســت ب
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وزارت صنايــع ايــران در 
كربال پرتوشــيمي ميســازد 
كارخانــه  ســاخت. 
ســيامن در نجــف هــم 
جهــت  شــد  رشوع 
خودكفايــي  كشــور عــراق

مردم فلسطني و جنوب لبنان زير پوشش تأمني 

اجتامعي ايران با حقوق ماهيانه قرار گرفتند.

ايــران  مســكن  وزارت 
فلســطني   و  لبنــان  در 
شــهرك ســازي ميكنــد
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محمد غزنویان:

لیربال ها،اسالمیســت ها، ســلطنت طلبان و ... اگــر بــر یــک نکتــه باهــم توافــق داشــته و در برخــورد بــا یــک مســئله 
وحدت نظــر داشــته باشــند، چیــزی نیســت جــز رسکــوب و از میــان برداشــنت کمونیســت ها. بــه عنــوان یــک منونــه ی 
ــه خمینــی و مهــدی  ــوی، روح الل ــا محمدرضاپهل ــا فاالچــی ب ــم گفتگوهــای اوریان ــه می کن ــا اهمیــت توصی بســیار ب
ــن  ــن ای ــد. م ــه را دریابی ــن س ــای ای ــرتک در دیدگا ه ه ــه مش ــن وج ــد مهم تری ــعی کنی ــد و س ــازرگان را بخوانی ب
ــر  ــز، ب ــی متامی ــی و تاریخ ــه ی ایدئولوژیک ــه نحل ــی س ــود منایندگ ــا وج ــه ب ــر س ــه ه ــه ام ک ــرده  و دریافت کار را ک
ــه  ــوده اســت ک ــوده نب ــا بیه ــد. حت ــا آن هــا همــراه و هم داســتان بوده ان حــذف کمونیســت ها و برخــورد قاطــع ب
مناینــده ی آمریــکا در مکاتبــات خــود بــا خمینــی و ابراهیــم بــزدی در نوفل لوشــاتو، بــر قطــع دســت کمونیســت ها 
ــز  ــرضت نی ــه آن ح ــته و البت ــد داش ــاپهلوی تاکی ــت پس ــان در حکوم ــت آن ــامِل رشاک ــاندن احت ــل رس ــه حداق و ب
اطمینــان مــی داده کــه برخــورد بــا کمونیســم دقیقــا هــامن چیزی اســت کــه بابــت آن جــای نگرانــی وجــود نــدارد. 
ــرای جــذب  ــی جمهوری اســالمی را ب ــز نهادهــای امنیت ــون نی ــه اکن ــن وجه اشــرتاک اســت ک ــع درســت همی در واق
ــی  ــال عل ــد. نشســنت امث ــل می کن ــش چــپ متامی ــه جنب ــه زدن از درون ب ــان و رضب ــه اصطــالح چپ گرای برخــی ب
علیــزاده و وحیــد یامیــن پــور حــول یــک میــز گفتگــو، اتفــاق یــک شــب و دو شــب نیســت بلکــه امتــداد منطقــِی 
پروژه ای ســت کــه درســت از فــردای پیــروزی انقــالب آغــاز شــده و بــا وجــود ریخــنت خــون هــزاران هــزار چپ گــرا، 
ــوری  ــش چــپ مســتقل از جمه ــک جنب ــد وجــود ی ــی می دانن ــا به خوب ــه آنه ــوز ســیراب نشــده اســت. چــرا ک هن
ــدی باشــد.  ــی قدرمتن ــاِی خــط مبارزات ــد و احی ــرای بازتولی ــد واجــد پتانســیل الزم ب اســالمی و امپریالیســم، می توان
بــرای درک هرچــه بهــرت ایــن اشــرتاک مســاعِی اسالمیســت و ســلطنت طلــب در برابــر «مــرام اشــرتاکی «، بــد نیســت 
ــد و  ــاظ بگذرانی ــاواک_ را از لح ــناس ترین شــکنجه گران س ــی_ از رسش ــه تهران ــور مشــهور ب ــن نادری پ ــه ی بهم نام
ببنیــد فــردی بــا ســابقه ۱۲ ســال شــکنجه ی بی وقفــه ی رزمنــدگان چپ گــرا، بــه طالقانــی و اشــکوری متوســل شــده 
و از ایشــان درخواســت می کنــد هرچــه زودتــر بــرای مقابلــه بــا ایــن گروه هــا وارد عمــل شــوند. بی نهایــت جالــب 
توجــه و بــه شــدت بــا اهمیــت اســت کــه توصیــه ی تهرانــی مبنــی بــر ایجــاد یــک «واحــد اطالعاتــی» رسی تحــت 
نظــر دولــت و ســپاه پاســداران را در مرکــز توجــه قــرار دهیــم خاصــه جایــی کــه می گویــد: «ایــن کار بســیار مشــکل 

و حساســی اســت و احتیــاج بــه افــرادی دارد کــه حداقــل بــه مســائل مارکسیســتی آشــنایی داشــته باشــند.» 
ــاب کاران  ــد و رسود آفت ــا مــا قــدم بزنن ــن مــا باشــند. ب ــه جــذب افرادی اســت کــه از خــود مــا و از بی ــاز ب ــه. نی بل
زمزمــه کننــد، منت هــای رادیــکال ترجمــه کننــد، تــی رشت مزیــن بــه تصویــر لنیــن بپوشــند و مــا بــه همیــن دلیــل 
صدای شــان کنیــم «رفیــق»، خیلــی ضدآمریکایــی بــه نظــر برســند، در مــورد مداخــالت نظامــی خارجــی ، انتخابــات، 
ــتالینگراد  ــا اس ــدوق رای را ب ــد. صن ــان بگذارن ــد و رسکارم ــازی کنن ــه س ــی و ... دوگان ــای امنیت ــا نهاده ــکاری ب هم

نقطه مشرتک و همپیامنی لیربال 

ها،اسالمیست ها، سلطنت طلبان و ...
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ــر  ــی در براب ــوار بتون ــه دی ــه ای را ب ــد، خامن ــش رسخ این هــامن کنن ــاز ارت ــا رسب ــع حــرم را ب ــد، مداف مقایســه کنن
اســتثامر غــرب تشــبیه کننــد، بــه دولــت نئولبیــرال رای بدهنــد ولــی نئولیربالیســم را بــالی جــان برشیــت و طبقــه ی 
ــه  ــار خــوب ب ــه. نفــوذ چنیــن چیــزی اســت و نفــوذی چنیــن کســی اســت. هــر روز یــک ب کارگــر بداننــد و ... بل
ــاب  ــتان را در انتخ ــی دوس ــرات سیاس ــد، تغیی ــن بزنی ــه دام ــم توطئ ــه توه ــه ب ــی آنک ــد و ب ــگاه کنی ــان ن اطراف ت
کلــامت، اســتفاده از برخــی کلیدواژه هــا و نحــوه ی جدیت شــان را در حفــظ خــط ســوم بررســی کنیــد. امــروز آن 
ــی راحــت صف شــان را  ــد و خیل ــر صــورت بدهن ــه تیــپ حزب الهــی تغیی روزگاری نیســت کــه از تیــپ چریکــی ب
ــِی راســتینی  ــر از انقالب ــی رادیکال ت ــر از هــر چریکــی و زبان ــا نشــانگانی چریکی ت ــد. امــروز آن هــا ب مشــخص کنن

ــد.   ــن می کنن ــان را په ــد و تورش ــک می کنن ــد و الی ــت می گذارن کامن
پانوشــت: لینــک بــه نامــه ی تهرانــی (شــکنجه گر ســاواک) خطــاب بــه ســیدمحمود عالئــی طالقانــی و حجت االســالم 
حســن الهوتــی اشــکوری در رابطــه بــا اهمیــت رسکــوب چــپ گرایــان، مقابلــه بــا نفــوذ حتــا یــک کمونیســت بــه 
ــا کمونیســت ها و توصیه هــای  ــوای قطــع رابطــه ب ــر فت ــی ب ــی مبن ــری خــط طالقان ــش، پیگی ــپاه و ارت ــوف س صف

اطالعاتــی بــرای تحقــق ایــن امــر، تحــت عنــوان « نگذاریــد چــپ هــا در انقــالب نفــوذ کننــد « :
نامۀ شکنجه گر ساواک: نگذارید چپ ها در انقالب نفوذ کنند

تاریــخ ایرانــی: ســومین دهــٔه خــرداد ۱۳۵۸، کمــرت از ۶ مــاه پــس از انقــالب، روزنامه هــای تهــران، همچنانکــه بــرای 
ــارٔه  ــد، در کن ــون اساســی جمهــوری اســالمی در حــال ســبقت گرفــنت از یکدیگــر بودن انتشــار مــنت پیشــنهادی قان
صفحــٔه اولشــان خــرب از آغــاز «محاکمــۀ مخوف تریــن عوامــل ســاواک» نیــز می دادنــد. خــرب اول از حرکــت نظــام 
ــا  ــام پیشــین. روزنامه ه ــای نظ ــه حســاب بقای ــیدگی ب ــت داشــت و خــرب دوم از رس ــت حکای ــه ســوی تثبی ــازه ب ت

ــود.  ــران» خواهــد ب ــن محاکــامت در دادگاه انقــالب اســالمی ای ــن محاکمــه «یکــی از بزرگرتی ــد ای می گفتن
ــا ۳۰  ــای ۲۴ ت ــۀ روزه ــه در فاصل ــه آرش، ک ــب ب ــری ملق ــدون توانگ ــی و فری ــه تهران ــهور ب ــور مش ــن نادری پ بهم
ــدام  ــران اع ــن ته ــدان اوی ــال در زن ــامن س ــاه ه ــوم تیرم ــه و س ــالمی محاکم ــالب اس ــرداد ۱۳۵۸ در دادگاه انق خ
شــدند، مشــهورترین شــکنجه گران ســازمان اطالعــات و امنیــت کشــور در دوران پیــش از انقــالب بودنــد. آن هــا نــه 
ــن و منــاد خشــونت  ــردازان شــکنجه های نوی ــه ایده پ ــدان دســتگاه رسکــوب حکومــت ســاقط شــده ک فقــط کارمن
عریــان در رژیــم شــاه بــه شــامر می آمدنــد. محاکمــٔه آن هــا، محاکمــٔه خشــونت بــود، محاکمــٔه رسکــوب و در یــک 
کالم محاکمــٔه دســتگاهی امنیتــی کــه تــا چنــد مــاه پیــش از آن، بــه شــکنجه و قتــل مبــارزان و مخالفــان سیاســی 
می پرداخــت. تهرانــی و آرش امــا جــز عامــالن خشــونت، حامــالن تاریــخ نیــز بودنــد. آن هــا دیــده بودنــد کــه چگونــه 
دســتگاه پهلــوی مخالفانــش را از دم تیــغ می گذرانــد، آن هــا دیــده بودنــد کــه چطــور شــبانه زندانیانــی بــر تپه هــای 
ــه  ــد کــه چطــور گروه هــای مخالــف نیروهــای خــودی را تصفی ــار بســته شــدند، آن هــا شــنیده بودن ــه رگب ــن ب اوی
کردنــد و نیــک می دانســتند کــه چگونــه خشــونت، خشــونت زاییــده بــود و دودمــان کســانی را از هــر ســوی منازعــه 
در هــم پیچیــده بــود. اینچنیــن بــود کــه محاکمه شــان بــا حواشــی فراوانــش، همچنانکــه روزنامه هــا نوشــته بودنــد 
«تاریخــی» شــد و آنــان بــه راویــان بخشــی از تاریــخ رسزمین شــان تبدیــل شــدند. شــاید امیــد داشــتند لقــب افشــاگر 
بــر شــهرت شــکنجه گر بچربــد و راهــی بــرای رهایی شــان از مــرگ محتــوم پیــدا شــود. ایــن احتــامل از آنجــا قــوت 
ــل  ــه حام ــتاد ک ــرون فرس ــه بی ــد ب ــه ای از درون بن ــان نام ــاز محاکمه ش ــش از آغ ــی پی ــی اندک ــه تهران ــت ک می گرف
ــازۀ ایــران بــود. او در ایــن نامــه خواســتار «خدمــت بــه نظــام جمهــوری اســالمی» شــده  پیام هایــی بــه رهــربان ت
بــود و خطــاب بــه مقامــات جمهــوری اســالمی یــادآور شــده بــود کــه «کارمنــدان ســاواک بــا وجــود آنکــه اطالعــات 
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وســیعی از فعالیــت گروه هــای مختلــف داشــتند در مقابــل «مشــت گــره کــرده و اللــه اکــرب» تســلیم شــدند.» 
ساواک در برابر انقالب اسالمی مقاومت نکرد

 تهرانــی نامــه اش را خطــاب بــه آیت اللــه ســیدمحمود عالئــی طالقانــی و حجت االســالم حســن الهوتــی اشــکوری 
نوشــته بــود کــه هــر دو از جملــه زندانیــان سیاســی پیــش از انقــالب بودنــد کــه نامــۀ منــع ارتبــاط زندانیــان مســلامن 

بــا مارکسیســت ها را امضــا کردنــد. 
شــکنجه گر ســاواک در نامــه ای کــه در ســه بخــش تنظیــم شــده بــود، بــا تاکیــد بــر اینکــه مامــوران ســاواک در برابــر 
اســالم گرایان مقاومتــی نکردنــد، در بررســی دالیــل پیــروزی جنبــش اســالمی، آورده بــود: «حقیقــت ایــن اســت کــه 
راز پیــروزی انقــالب، اســالمی بــودن آن بــود کــه بــه هــر حــال بــا توجــه بــه اعتقــادات مذهبــی و ایــامن درونــی 
ــه ســالح  ــالمی ک ــی اس ــای انقالب ــا نیروه ــه ب ــش را در مقابل ــازان ارت ــرسان و رسب ــه اف ــا، هامن طــور ک ــا ایرانی ه م
ــا وجــود اطــالع  اکرثیتشــان مشــت های گــره کــرده و اللــه اکــرب بــود، دچــار تردیــد کــرد. کارمنــدان ســاواک هــم ب
وســیعی کــه از گروه هــای مختلــف داشــتند، تســلیم شــدند و هیــچ اقدامــی بــرای خنثی ســازی ایــن انقــالب انجــام 
ندادنــد.» او در ادامــه بــا اشــاره بــه نــوع مواجهــه همکارانــش در ســاواک بــا مقولــٔه انقــالب اســالمی نوشــته بــود: 
«آن هــا بــه عنــوان یــک مســلامن کــه هنــگام تولــد کالم آســامنی در گوشــش خوانــده شــده بــود، نتوانســتند جــواب 
ــغال  ــا و اش ــت پادگان ه ــدم مقاوم ــد. ع ــدن کاری نکردن ــر مان ــز منتظ ــد و ج ــری بدهن ــز دیگ ــا چی ــرب را ب ــه اک الل
ســاختامن های ســاواک کــه تقریبــاً بــدون درگیــری انجــام شــد، همگــی ناشــی از قبــول انقــالب و رأی بــه حقانیــت 

آن بــوده اســت.» 
هشدار دربارٔه خطر چپ و معرفی گروه های مارکسیست

 تهرانــی در بخــش دیگــری از نامــٔه خــود، بــا تفکیــک انقالبیــون بــه اســالم گرایان و کمونیســت ها، نســبت بــه نفــوذ 
چپ گرایــان در نظــام تــازه هشــدار داده و بــرای مبــارزه بــا آنــان اعــالم آمادگــی کــرده بــود. او نوشــته بــود: «مطلــب 
زیــاد اســت، امــا بــه عنــوان یــک ایرانــی مســلامن کــه از ابتــدای اســتخدام در ســاواک (۱۲ ســال) در اهــداف مبــارزه 
بــا کمونیســم کار کــرده و از نزدیــک وضعیــت گروه هــا و دســتجات مختلــف مارکسیســتی را تــا حــدودی می دانــم، 
اعــالم خطــر می کنــم کــه دولــت موقــت انقــالب اســالمی، به طــور کلــی مســئولین امــر بایــد هرچــه زودتــر بــرای 

مقابلــه بــا ایــن گروه هــا وارد عمــل شــوند.»
ــوده، ســازمان مارکسیســتی- لنینیســتی طوفــان،  ــوده، ســازمان انقالبــی حــزب ت ــردن از حــزب ت ــام ب ــا ن ــی ب  تهران
ســازمان نویــد، چریک هــای فدایــی، ســازمان اتحــاد بــرای ایجــاد حــزب طبقــه کارگــر، گــروه ۱۹ بهمــن، گــروه ســتاره 
ــود: «اگــر بخواهــم از  ــوع فعالیت هایشــان نوشــته ب ــح پیشــینه و ن ــه همــراه ترشی رسخ، گــروه شــفق رسخ و ... ب
ــوی  ــول معــروف مثن ــه ق ــا ســایر ســازمان های پوششــی کمونیســت ها بنویســم، ب ســایر گروه هــا و دســتجات و ی
هفتــاد مــن کاغــذ شــود. امــا فقــط یــک ســؤال باقــی می مانــد کــه بــا توجــه بــه وضعیــت گروه هــا، رهــربی انقــالب 

چطــور بایــد بــا آن هــا رفتــار منایــد و به طــور کلــی چــه بایــد کــرد.»
 واحدی اطالعاتی برای رسکوب کمونیست ها تشکیل شود

 تهرانــی کــه در مصاحبــه ای پیــش از اعــدام گفتــه بــود «مــن بــه فکــر آینــدٔه خودم نیســتم، خــودم، خــودم را محکوم 
کــرده ام و آینــده ای بــرای مــن وجــود نــدارد»، در بخــش ســوم نامــه اش بــه دو تــن از چهره هــای انقالبــی، بــا تاکیــد 
ــای  ــت آزادی، درگیری ه ــا محدودی ــوان ب ــوژی را منی ت ــن ایدئول ــداران ای ــت و طرف ــای کمونیس ــه «گروه ه ــر اینک ب
ــن  ــٔه فشــار، ای ــود: «در صــورت ادام ــزوده ب ــرد»، اف ــن ب ــی فشــار از بی ــا حت ــر هــم زدن جلســات و ی ــی، ب خیابان
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ــا آن هــا مشــکل تر خواهــد شــد.» ــارزه ب گروه هــا مخفــی شــده و مب
او بــا اشــاره بــه اینکــه «بــا کمونیســتم می تــوان بــه صورت هــای اطالعاتــی، تبلیغاتــی و برطــرف کــردن نارســایی های 
ــا گروه هــای مارکسیســتی پیشــنهاد کــرده و  ــارزه ب ــرای ســازماندهی مب ــی را ب ــارزه کــرد»، راهکارهای اجتامعــی مب
نوشــته بــود: «وجــود یــک واحــد اطالعاتــی کــه وظیفــه اش جمــع آوری خــرب از نظریات قرشهــای مختلــف و گروه های 
ــه  ــه نظــر می رســد. لیکــن اگــر ایــن موضــوع در ایــن رشایــط ب ــه کمونیســت ها باشــد، رضوری ب مخالــف من جمل
صــورت آشــکار و یــا اعــالم تجدیــد ســازمان ســاواک ســابق یــا هــر چیــزی بــه ایــن نحــو باشــد، بهانــه تبلیغاتــی بســیار 
ــه همیــن  ــان ایدئولوژی هــای مختلــف بخصــوص کمونیســت ها می دهــد. ب ــه دســت مخالفیــن و صاحب مناســبی ب
ــدان  ــی از معتم ــر یک ــت نظ ــود و تح ــکیل ش ــالً رسی تش ــور کام ــتی به ط ــی» بایس ــد اطالعات ــن «واح ــبت ای مناس
دولــت مشــغول فعالیــت شــود. ضمنــاً ایــن واحــد اطالعاتــی می توانــد یکــی از واحدهــای ســپاه پاســداران انقــالب 

اســالمی (پاســا) باشــد.»
 تهرانــی وظایــف ایــن واحــد اطالعاتــی را «شناســایی گروه هــا و دســتجات کمونیســت، مراکــز تجمــع آن هــا، محــل 
اختفــای اســلحه و مهــامت و نفــوذ در داخــل ایــن گروه هــا در کلیــه ســطوح» برشــمرده و نوشــته بــود: «ایــن کار 
بســیار مشــکل و حساســی اســت و احتیــاج بــه افــرادی دارد کــه حداقــل بــه مســائل مارکسیســتی آشــنایی داشــته 

باشــند.» 
حضور حتی یک کمونیست در ارتش و سپاه فاجعه است 

ــان  ــوان مخاطب ــی به عن ــی و حجت االســالم الهوت ــه طالقان ــل انتخــاب آیت الل ــرداری از دلی ــا پرده ب ــی ســپس ب تهران
ــرای  ــم ب ــه بخواه ــتم ک ــنی نیس ــی و س ــری، معلومات ــط فک ــن در رشای ــه! م ــرضت آیت الل ــد: «ح ــه اش می افزای نام
ــی و حــرضت حجت االســالم الهوتــی را  ــی ازآنجایــی  کــه جنابعال ــم، ول ــه طریــق منای ــا مســئولین امــر ارائ دولــت ی
مــورد اعتــامد امــام خمینــی و جنــاب آقــای مهنــدس بــازرگان می دانــم و مطمــنئ هســتم کــه بــا تجاربــی کــه در اثــر 
همجــواری بــا کمونیســت ها در زنــدان و مبــارزه در اجتــامع کســب فرموده ایــد و بــا توجــه بــه موضــع کنونــی آن هــا 
ایــن خطــر را بهــرت حــس می کنیــد، مطالبــی در بــاال بــه ســمع حــرضات رســید شــامل مقادیــری حقایــق و مــدارک 
زنــده در مــورد فعالیــت گروه هــای کمونیســت و جســارتا حــاوی پیشــنهادی از ناحیــه حقیــر، کــه تصمیم گیــری در 

مــورد مســائل مطروحــه موکــول بــه نظــر مســئولین امــر اســت.»
تهرانــی در فــراز پایانــی نامــٔه خــود بــا اعــالم  خطــر مجــدد آورده بــود: «حضــور حتــی یــک کمونیســت در ارتــش 

اســالمی و ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی (پاســا) فاجعــه ای خواهــد بــود بــرای آینــدٔه مملکــت.»
او بــا یــادآوری فتــوای آیت اللــه طالقانــی مبنــی بــر قطــع ارتبــاط همه جانبــه بــا مارکسیســت ها کــه پــس از وقایــع 
پیــش آمــده در زنــدان سیاســی دهــٔه ۵۰ صــادر شــده بــود، ترصیــح کــرده اســت: «اگــر آن فتــوا هنــوز هــم معتــرب 

اســت، مــن هــم خــود را متعهــد بــه اطاعــت و اجــرای آن فتــوا می دانــم.»
فتــوای طالقانــی و انتخــاب طالقانــی از طــرف تهرانــی بــرای ارســال نامــه، کــه از آخونــد هــا شــناخت خوبــی داشــت 
نشــان مــی دهــد کــه حتــی بهرتیــن شــیخ نیــز فاســد و دشــمن مــردم اســت چــون در دامــن یــک فرهنــگ ضــد 
انســانی بــا نــام فرهنــگ مذهبــی تربیــت شــده اســت و هرچــه کــه باشــد باالخــره بــه ذات خــود عمــل خواهــد کــرد، 
هــامن گونــه کــه طالقانــی در نهایــت نشــان داد. و در رس بزنــگاه بهرتیــن شــیخ نیــز هــامن کاری را کــرد کــه شــاه 
مــی کــرد.و ایــن ماجــرا نیــز ســندی اســت نشــان دهنــده  هــم پیــامن شــیخ و شــاه. کــه در نهایــت حرکــت هــای 

مزورانــه طالقانــی نیــز ثابــت کــرد کــه شــیخ خــوب و ســامل وجــود نــدارد. 



٨٥

شماره  12 ، سال دوم  ، خرداد 1396

...بورژوازی ( رسمایه داری ) فقط در یک صورت آزادی سازماندهی را به کارگران واگذار میکند .
زمانــی کــه مطمــنئ باشــد کارگــران تــا درجــه ای تنــزّل یافته انــد کــه دیگــر منــی تواننــد از ایــن آزادی اســتفاده  ای 

کننــد؛ مگــر ادامــه  ی هــامن کارهــای ابتدایــی. 
بورژوازی لیربال آرزومند است که این آزادی جز در بلند مّدت، پی آمدهای سیاسی نداشته باشد.

بــه طــور خالصــه «دموکراســی» وقتــی نتوانــد در برابــر فشــار طبقــه  ی کارگــر ظاهــراً آزاد دوام بیــاورد، فاشیســم را 
ســازماندهی مــی کنــد. 

فاشیسم هم با در هم شکسنت طبقه  ی کارگر، امکان هستی «دموکراسی» را اعاده می کند. 
غرض بورژوازی این است که تقسیم کاری بی عیب و نقص به راه بیافتد: 

تناوب فاشیسم و دموکراسی وظیفه دارد که از تجدید حیات طبقه ی کارگر مامنعت به عمل آورد. 

اصالح طلبان و ماکسیاملیست ها هم در این کار سهیمند. 

آنتونیو گرامشی

 سازمانیابی و سازماندهی

 . با توجه به چنین تجربیات تاریخی که گرامشی بیان کرده است
 نقــش حــزب تــوده ، اکرثیــت و جریانــات دیگــر هــم ســو بــا انهــا، باضافــه ســبز هــا و بنفــش هــا و لیــربال هــای مختلــف وطنــی
 و جرایاناتــی کــه دمکراســی بــورژوازی را کعبــه آمــال خــود قــرار دادنــد کــه از راه کارگــر گرفتــه تــا بســیاری از مدعیــون همــه بــا
 همــی یــا رای همگانــی هــا  و ژلــه ای هــا کــه در میانــه دو صــف نــربد طبقاتــی در حــال رفــت امــد بــرای مالــه کشــی جنایــات
ــا بهانــه هــای ــا آنهــای کــه بــه محــض شــنیدن امــکان حملــه بــه ایــران ب ــا وامنــود کــردن دمکراســی هســتندو ی  رسمایــه داری ب
ــه ســمت ناسیونالیســم خــم مــی شــوند  و انهــای کــه مــی خواهنــد  مختلــف در حیــن داشــنت ماســک کمونیســت در چهــره  ب
 کمونیســم را اجتامعــی و سوسیالیســم را انســانی کننــد و یــا جنبــش کارگــری را زیــر ســلطه دیگــر جنبــش  قــرار بدهنــد، یــا آنهــای
 کــه ســازمان یابــی طبقــه کارگــر را در علنــی کاری و ســندیکا هــا خالصــه مــی کننــد و  یــا بــه چهــره شــدن و چهــره ســازی و یــا
 رهــرب ســازی مشــغول هســتند و یــا آنهــای کــه بــه شــیوه هــای گوناگــون مانــع تشــکیل شــدن حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر مــی
 شــوند، متامــا» در ســمت و  صــف حمــل کننــدگان تابلــو ســازش طبقاتــی قــرار دارنــد و تــالش مــی کننــد اپورتونیســت وار ضمــن
 فریــب طبقــه کارگــر و مانــع شــدن از تشــکل یابــی اصولــی آن بــرای حفــظ فرقــه هــای ســازمانی یــا فرقــه هــای غیــر ســازمانی
 خــود کارگــران را هــر روز بیشــرت متفــرق کــرده و هــر روز بیشــرت بــه پراکندگــی دامــن بزننــد تــا از حــذف شــدن، بــه حاشــیه پــرت
 شــدن و فــرو پاشــی خــود جلــو گیــری کــرده و چــراغ ســبز بــه جریانــات رسمایــه داری جهانــی بدهنــد تــا آنهــا نیــز ایــن جریانــات
 را در تقســیم قــدرت اینــده ســهیم کننــد. تنهــا راه مبــارزه بــا همــه ایــن حرکــت هــا  متشــکل شــده کارگــران و نیروهــای انقالبــی
 در هســته هــا و کمیتــه هــای مخفــی در محــل و کار و زندگــی اســت ، کــه بایــد ایــن هســته هــا و کمیتــه هــا دو شــکل ســازمان
 یابــی و ســازماندهی ( مخفــی و علنــی و تلفیقــی از ایــن دو) طبقــه کارگــر را بــا روی کــرد عــدم تداخــل، عــدم تــرسی اطالعــات
 و عــدم مترکــز همزمــان پیــش بربنــد تــا در آینــده از درون آنهــا حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر کــه تنهــا ابــزار نجــات بخــش خواهــد

 ،   بــود ســاخته شــود
حیدر .ع
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اعتصاب اولین قدم ورود به مبارزه جدی است.

مقدمه :
لنین می گوید:

«اعتصــاب مکتــب جنــگ اســت نــه خــود جنــگ» یــا مــی گویــد (نقــل بــه مضمــون) :»... اعتصــاب اعــالم جنــگ توســط کارگــران برعلیــه 
کارفرمــا و رسمایــه داران اســت»

کارگران انقالبی !!!
زمانــی کــه اعتصــاب رسارسی بــه تظاهــرات خیابانــی تبدیــل مــی شــود، تیــک تــاک ســاعت قیــام وآغــاز جنــگ داخلــی بــه گــوش مــی رســد. 
ــی اســت کــه تپــش قلــب انقــالب خربازآســتانه انفجاررسمایــه داری وزاده شــدن حکومــت کارگــری را مــی دهــد، در ایــن زمــان  ایــن زمان

وظیفــه کارگــران انقالبــی اســت،که نگذارنــد همچــون گذشــته ، نــوزاد انقــالب را قبــل از زاده شــدن، خفــه کننــد.

باید در مقابل هر حرکتی، عمل و اتفاقی، اعرتاض اقتصادی، اجتامعی و سیاسی از خود بپرسیم:
چــه کســی و چــه گروههایــی، هــر کــدام بــه چــه دلیلــی، مخالــف سیاســی شــدن اعرتاضــات و مطالبــات کارگــران و تشــکل هــای کارگــران 

هســتند؟ 

اعتصاب چیست؟ 
اعتصــاب اعــرتاض جمعــی اســت کــه بایــد درمحــل کارحارضباشــیم وضمــن اعــالم اعــرتاض جمعــی خود،علــی رغــم دســتورات کارفرمــا کار( 

خــط تولیــد ) را بــه صــورت جمعــی متوقــف کنیــم.
این تعریف حداقل پنج مورد پایه ای اعتصاب را بیان میکند،که عبارتند از :

حتام» باید درمحل کارحارضباشیم.  -١
ــای  ــم و بصورته ــل هســتند برگزارکنی ــه نهادهــای طــرف مقاب ــوط ب ــه مرب ــف ک ــای مختل ــی درمحله ــن اعتصــاب تجمعات در حی  -٢

مختلــف اعــرتاض ومطالبــات خــود را بیــان کنیــم.
با خواست کارفرما، دستورات وقوانینی که او یا حکومت حامیش تعیین می کنند مخالفت کنیم.  -٣

عمدتا» کار(خط تولید) را متوقف کنیم.  -٤

چون اعتصاب کارجمعی است،بایداعرتاض خود راگسرتش داده با همبستگی و اتحادهرچه بیشرتی پیش بربیم .    -٥

چرا باید اعتصاب کرد ؟
برای درک اینکه «چراباید اعتصاب کرد؟» بهرتین رشوع این است که از خود بپرسیم چرا نباید اعتصاب کرد؟

جواب» چرا نباید اعتصاب کرد؟» را ما نباید بدهیم بلکه مخالفان اعتصاب ودشمنان طبقه کارگر باید جواب بدهند.
مــا چــون ابزارتولیــد نداریــم مجبورهســتیم نیــروی کارخــود را درمقابــل مقداروبخشــی معیــن وناچیــزی ازارزش افــزوده کارخــود را تحــت 
ــا  عنــوان دســتمزد بــه کارفرمــا کــه ابزارتولیداجتامعــی را بــه صــورت مالکیــت خصوصــی تصاحــب کــرده اســت، بفروشــیم. کارفرمایــان ب
ــد هرچــه دســتمزد کمــرتی  ــی کنن ــالش م ــد ت ــه ســود بیشــرتی بربن ــرای اینک ــد وب ــی کنن ــره کشــی م ــا به ــتفاده ازاجبارموجــود ازم سواس

مکتب جنگ کارگران
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ــزان دســتمزد،  ــرارداد هــای رســمی، می ــل ( تشــکل، ق ــران) را ازقبی ــا( کارگ ــات دیگرم ــد مطالب ــی کنن ــالش م ــن ت ــد وهمچنی پرداخــت کنن
حقوقهــای معوقــه ، رسویــس، غــذا، بهداشــت، لبــاس، خــوارو بــار و... ) را ندهنــد، یــا کمرتبدهنــد. درمقابــل مــا کارگــران از راه هــای مختلف 

ــد تقاضــا، گالیــه، تهدیــد، شــکایت، اعــرتاض و ...  تــالش مــی کنیــم دســتمزد بیشــرت ومطالبــات دیگرخــود را بدســت آوریــم. مانن
کرسشــدن قــدرت خریــد دســتمزدهای مــا بــه جایــی مــی رســد کــه کفــاف حداقــل هــای زندگــی را منــی دهــد( چهــار بــار زیــر خــط قــرار 
دارنــد) و هــر روزگرســنگی و فقــر بیشــرتی مــا رادر برمــی گیــرد. ازطرفــی بــه تجربــه درک مــی کنیــم کــه  منــی توانیــم بــا تقاضــا، گالیــه، 
تهدیــد، شــکایت و تجمــع مؤفــق شــویم حقــوق ومطالبــات مــورد درخواســت خــود را بدســت آوریــم. بــه جایــی مــی رســد کــه دســتمزد 
هــای ناچیــزرا نیزبــه تعویــق انداختــه، پرداخــت منــی کننــد. درنتیجــه براثرافزایــش فشــارهای مختلــف ازهرســو و بســته شــدن متامــی راههــا 
بــه رویــامن بــه صــورت خــود جــوش وبــدون طــرح وبرنامــه، دســته جمعــی دســت ازکارکشــیده وخــط تولیــد را متوقــف مــی کنیــم، یعنــی 
خــود بــه خــود بــه اعتصــاب کــه یکــی ازابزارهــای مهــم مبارزاتــی اســت، دســت مــی زنیــم. اگربخواهیــم ازاعتصــاب خــود نتیجــه خوبــی 
بگیریــم بایــد بــه جــای اعتصــاب خــود بــه خــودی دســت بــه اعتصــاب آگاهانــه، دقیــق و برنامــه ریــزی شــده بزنیــم. وبــه ســه دلیــل عمــده، 

بایــد ازاعتصــاب، بــه عنــوان ابــزار کارآمــد اســتفاده کنیــم.
اعتصــاب بــرای جلوگیــری ازپیــش روی دشــمن : (اعتصــاب تدافعــی) درمقابل هجــوم کارفرمایان بــرای اخراج کارگران، کرسدســتمزد   -١

هــا، تعویــق دســتمزدها، کرسمطالبــات مختلــف، تحمیــل قــرارداد هــای موقــت و...
اعتصــاب بــرای عقــب رانــدن دشــمن : (اعتصــاب تعرضــی) ازاعتصــاب تعرضــی بــا برنامــه هــای دقیــق بــه عنــوان هجــوم بــرای   -٢
بدســت آوردن مطالباتــی کــه نداریــم ازجملــه افزایــش دســتمزد، اســتخدام رســمی، بدســت آوردن انــواع مطالبــات وقــرارداد هــای رســمی و 
دســته جمعــی ... اگــر بــا دقــت وآگاهــی ازاعتصــاب اســتفاده کنیــم، بدلیــل  اینکــه پایــه واســاس رسمایــه داری بــه تولیــد و تــداوم حرکــت 
خــط تولیــد بســتگی دارد. بــا توقــف خــط تولیــد (اعتصــاب) مــی توانیــم بســیاری ازخواســته هــا را بدســت آورده ســطح آگاهــی طبقاتــی 

خــود را نیــز بــاال تــر بربیــم.
اعتصابــات سیاســی و رسارسی : اعتصاباتــی هســتند کــه بــه حــوزه منافــع عمومــی طبقــه کارگــر مربــوط اســت امــا منــی تــوان   -٣
مــرزی میــان مطالبــات اقتصــادی وسیاســی را دقیــق جــدا کــرد بخصــوص درکشــوری ماننــد ایــران کــه تحــت تســلط حاکمیــت فاشیســتی 
قــراردارد، مطالبــات واعرتاضــات را بایــد بــا برنامــه ریــزی دقیــق از مرحلــه اول و دوم بــه ســمت اعتصابــات رسارسی و سیاســی هدایــت کــرد.   

موضوع و انواع اعتصابات  
ــه هــا وقرشهــای  ــران والی ــات کارگ ــع هــامن مطالب ــات در واق ــن موضوع ــا ای ــوع هســتند ام ــات بســیار متن ــوع موضــوع اعتصاب درمجم
مختلــف اســت.اعتصاب ازنظرمضمــون بــه دو موضــوع عمــده تقســیم مــی گردند.(هیــچ کــدام ازتقســیم بنــدی هــا درجــدا کــردن اعتصابــات 

ازهــم مطلــق نیســتند) :
اعتصاب برای مطالبات اقتصادی   -١

اعتصاب سیاسی   -٢
همچنین ازنظروسعت حوزه عمل به صورت زیر تقسیم میشوند :

١- اعتصاب در یک کارخانه 
٢- اعتصاب درکارخانه های یک رشته تولیدی بطورهمزمان 

٣- اعتصاب درکارخانه های رشته های مختلف دریک منطقه
٤- اعتصاب همزمان درمتامی کارخانه ها 

٥- اعتصاب درمتامی کارخانه ها، ادارات، نهاد ها، مؤسسات(اعتصاب رسارسی).
اعتصابات از نظرپوشش مطالباتی به دودسته تقسیم می گردند :

١- اعتصاباتی که فقط یک موضوع را پوشش می دهند.
٢- اعتصاباتی که بیش ازیک موضوع را پوشش می دهند.

معمــوال» اعتصابــات بــا یــک موضــوع رشوع مــی شــود و طــی اعتصابــات موضوعــات دیگــر بــه آن اضافــه مــی گــردد. ایــن مســئله دو مــورد 
را بــه مــا نشــان مــی دهــد.
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درمراحــل اول، اعتصابــات خــود بــه خــودی وخــود جــوش هســتند کــه بــی برنامــه رشوع شــده درادامــه تــا حــدودی کســب برنامــه   -١
مــی کننــد.

اعتصابــات پــس ازرشوع خیلــی رسیــع رادیــکال شــده بــه ســمت سیاســی شــدن مــی رونــد. در همیــن حــال هرچــه دامنــه اعتصــاب   -٢
کارخانــه هــا و مؤسســات بیشــرتی را تحــت تســلط درآورد بــه هــامن میــزان بیشــرت بــه ســمت رسارسی وسیاســی شــدن حرکــت مــی کنــد و 
وقتــی بــه متامــی کارخانــه هــا، ادارات، دانشــگاهها، مــدارس، نهادهــا و... رسایــت کنــد اعتصابــات بــه هــامن میــزان ازمحــل کار خــارج، بــه 

خیابانهــا کشــیده شــده بــه تظاهــرات تبدیــل مــی گــردد، ومــی رود کــه بــه قیــام تبدیــل شــود.
  در نهایت موضوعات مشخص اقتصادی و سیاسی که دلیل رشوع وادامه اعتصابات می شوند  عبارتند از :

حقوق های معوقه  -١
ایجاد تشکل های کارگری   -٢

افزایش دستمزد ها  -٣
جلو گیری ازاخراج ها  -٤

مقابله با قرارداد های موقت  -٥
جلو گیری از تعطیلی کارخانه ها   -٦
جلوگیری ازتغییرکاربری کارخانه   -٧

جلوگیری ازفروش کارخانه  -٨
حفظ یا بدست آوردن رسویس   -٩

غذا   -١٠
لباس و ...  -١١

برای جلوگیری از تعقیب و دستگیری رهربان و مبارزان اعتصابی  -١٢
برای آزاد سازی رهربان، همکاران وکارگران زندانی  -١٣

برای آزاد سازی زندانی های سیاسی  -١٤
برای برچیده شدن هرگونه رسکوب  -١٥

برای تغییر قوانین  -١٦
برای ایجاد تغییرات در درون نظام  -١٧

برای تغییرسیاست های کلی یک نظام  -١٨
برای تغییرکل نظام سیاسی  -١٩

برای تغییرکلی نظام اقتصادی و سیاسی  -٢٠

٢١-  و ... و 

اعتصاب و رابطه آن با خط تولید 
هرچنــد اعتصــاب فقــط مختــص کارگــران کارخانــه نیســت امــا بدلیــل اینکــه خــط تولیــد مهمرتیــن پایــه واســاس اقتصــاد و نظــام رسمایــه 
ــذار باشــد.  ــر گ ــه داری تأثی ــد دررشوع شکســت رسمای ــه منــی توان ــدازه اعتصــاب در کارخان ــه ان ــچ نقطــه ای ب ــن هی داری اســت بنابرای
ــداوم بســیاروتا  ــه ضمــن داشــنت ت ــران کارخان ــا بســتگی دارداعتصــاب کارگ ــه کارآنه ــران وجامعــه کامــال» ب ــون زندگــی کارگ ــن چ همچنی
ــزان گســرتش  ــی، می ــداوم، رشــد ســطوح مبارزات ــدان مــی گــذارد. درمقایســه تأثیرگــذاری، ت ــر صــد چن ــودن طبقــه کارگرتأثی ــی ب آخرانقالب
ــات کارگــران نســبت بــه اعتصابــات دیگرالیــه هــا وقرشهــای مختلــف بیشرتاســت. بنابرایــن راه انــدازی اعتصــاب در کارخانــه  و... اعتصاب
هــا بایــد اولیــن انتخــاب بــرای کمونیســت هــا، انقالبیــون حرفــه ای، کارگــران انقالبــی و کارگــران پیرشوباشــد. درهمیــن حــال اعتصابــات 
ــات  ــت نیســتند وضمــن بدســت آوردن مطالب ــم اهمی ــا ک ــه تنه ــوزان و...) ن ــش آم ــتاران، دان ــامن، دانشــچویان، پرس قرشهــای دیگر(معل
ــش واعتصــاب کارگــری  ــان جنب ــوان حامی ــه عن ــا ب ــد ازآنه ــات عمومــی اجتامعــی بســیارالزم وکارسازهســتند وبای صنفــی مربوطــه ومطالب
دعــوت بــه اعتصــاب کــرد. درســت زمانــی کــه اعتصــاب کارگــران رضبــات کاری بــه پایــه و اســاس بهــره کشــی رسمایــه داری مــی زنــد، ایــن 
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قرشهــا بایــد بــا اعتصــاب خــود دولــت رسمایــه داری را درتنگنــا قــرارداده هآمهنــگ بــا اعتصابــات رسارسی کارگــران رضبــه نهایــی را بــه 
پیکررژیــم حاکم(اکنــون جمهــوری اســالمی) وکل نظــام رسمایــه داری بزننــد. همچنیــن معلــامن، دانشــجویان ودانــش آمــوزان مــی تواننــد 
بــه عنــوان بخشــی از انقالبیــون حرفــه ای پیونــد ارگانیــک میــان جنبــش سوسیالیســتی وجنبــش خــود بــه خــودی کارگــران رشایــط پیــروزی 

انقــالب را مهیــا کننــد.
ســود کارفرمــا (صاحــب کارخانــه) و کل رسمایــه داری برپایــه بهــره کشــی از کار کارگــر اســتوار اســت وبهــره کشــی کارفرمــا و کل رسمایــه 
داری ازکارگــر فقــط ازطریــق خــط تولیــد در شــکل هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم  ممکــن مــی شــود ( الزم بــه بیــان اســت کــه ارزش 
اضافــی در جهــان امــروز بــه دلیــل جهانــی شــدن کامــل رسمایــه داری در کل ســطوح اقتصــاد رسمایــه داری توزیــع مــی گــردد بنــا برایــن 
ســود ایجــاد شــده در هــر خــط تولیــد در متامــی دنیــا پخــش شــده و اشــکال مختلــف رسمایــه از آن ســود منتفــع مــی گــردد). کارفرمایــان 
ــد وتازمانــی  ــدازی مــی کنن ــد را راه ان ــا اســتفاده ازابزارهــای خــط تولی ــد، ب ــد را تصاحــب کــرده ان ابزارهــای مســتقیم وغیرمســتقیم تولی
ــد.  ــب مناین ــود تصاح ــرای خ ــد را ب ــوط تولی ــران درخط ــود کارکارگ ــه وس ــد نتیج ــی توان ــان م ــد، کارفرمای ــی کنن ــد کارم ــوط تولی ــه خط ک
ــد. چــون کارگــران  ــه صــورت دســتمزد دریافــت کــرده زندگــی ســختی را مــی گذارنن ــط کمــی ازنتیجــه و ســود کارخــود را ب کارگــران فق
هیــچ راه دیگــری بــرای امرارمعــاش ندارنــد، مجبوربــه فــروش نیــروی کارخــود بــا رشایــط تحمیلــی کارفرمــا مــی شــوند، کارفرمایــان ازایــن 
اجبارکارگراســتفاده کــرده هــر چــه دســتمزد کمــرتی بــه او مــی دهنــد. کارفرمــا هرچــه دســتمزد کمــرتی بدهــد خــود ســود بیشــرتی خواهــد 
بــرد، در ایــن رابطــه مارکــس مــی گویــد «بــه مــا مــی گوینــد اگــر مــی خواهیــد اســتثامر نشــوید بهــرت اســت کار نکنیــد امــا مــا مجبــور 
هســتیم تــن بــه اســتثامر بدهیــم چــون اگــر کار نکنیــم از گرســنگی خواهیــم مــرد « بنــا برایــن راه چــاره کارنکــردن نیســت بلکــه راه چــاره 

انقــالب و تســخیر قــدرت اســت..
حــال کــه متوجــه شــدیم ســود کارفرمــا بســتگی بــه حرکــت ومیــزان رسعــت خــط تولیــد دارد.هرچــه بیشــرت تولیــد شــود کارفرمــا ودرکل 
رسمایــه داران ســود بیشــرتی مــی برنــد، بــه همیــن دلیــل اســت کــه کارفرمایــان تــالش مــی کننــد ســاعات کارراافزایــش بدهنــد، اضافــه کاری 
رااجبــاری کــرده، رسعــت تولیــد را بیشــرتکنند، درهمیــن حــال دســتمزد کارگــران را پاییــن تــر نگهدارنــد، و هــر چــه انباشــت رسمایــه( ســود 

تبدیــل شــده بــه رسمایــه ) بیشــرت شــود فشــار بــر کارگــران بیشــرت خواهــد شــد.. 
پس، از چهارجهت سود بیشرتی کسب می کنند.

نتیجــه مــی گیریــم کارفرمایــان ابزارهــای مســتقیم وغیرمســتقیم تولیــد رابــه کارمــی گیرنــد تــا خــط تولیــد راه افتــاده وهرچــه بیشرتســود 
بدهــد ونتیجــه مــی گیریــم کــه متامــی ارکان رسمایــه داری و متــام زندگــی و نقشــه هــای کارفرمایــان بــه حرکــت دامئــی و شــتابدارتولید 
ــا  ــی کارفرم ــره کش ــف به ــی توق ــد یعن ــط تولی ــف خ ــط تولید.توق ــف خ ــی توق ــاب یعن ــم اعتص ــتگی دارد. میدانی ــد بس ــش تولی و افزای
ازکارگروهــم چنیــن توقــف خــط تولیــد یعنــی صفرشــدن ســود رسمایــه بنابرایــن توقــف خــط تولیــد نقطــه رشوع نابــودی رسمایــه داری 

اســت، پــس وقتــی اعتصــاب مــی شــود وخــط تولیــد متوقــف مــی گــردد یعنــی کارگــران برعلیــه کارفرمایــان اعــالن جنــگ کــرده انــد.
(متامــی بخــش هــای رسمایــه داری ازارزش افــزوده کارکارگــران درمجموعــه خطــوط تولیــد بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم کســب 

ســود مــی کننــد)

آنچه از اعتصاب می آموزیم
لنین گفته است :

« مادامیکــه افــراد فرانگیرنــد درپــس هریــک از جمــالت، اظهــارات و وعــده و وعیــد هــای اخالقــی ، دینــی ، سیاســی و اجتامعــی منافــع 
طبقــات مختلــف را جســتجو کننــد – در سیاســت همــواره قربانــی ســفیهانه فریــب و خــود فریبــی بــوده و خواهــد بــود.»

                                        
دراعتصــاب کارگــران، عمــق اســتثامروبهره کشــی را بیشــرتوبهرتدرک مــی کننــد ودوســت و دشــمن خــود را بهرتمــی شناســند. یــاد مــی گیرنــد 
هیــچ کارفرماوهیــچ دولتــی دوســت کارگــران نیســتند وهیــچ کارفرمایــی بــه میــل خــود خواســته هــا ومطالبــات کارگــران را منــی دهنــد. اگــر 
کارگــران اعــرتاض و پافشــاری نکننــد نــه تنهــا مطالبــات خــود را بدســت نخواهنــد آورد، بلکــه دســت آورد هــای قبلــی خــود را نیزازدســت 
خواهنــد داد، کارگــران درحیــن اعتصــاب یــاد مــی گیرنــد کــه بایــد بــا کارگــران دیگرکارخانــه هــا رابطــه برقرارکننــد، از آنهــا بخواهنــد کــه از 
اعتصــاب شــان بــه هرطریــق ممکــن حامیــت کننــد. آنهــا ازپیــروزی و شکســت هــای قبلــی بــرای پیــش بــرد اعرتاضــات خــود ورشــد ســطوح 

مبــارزه طبقاتــی اســتفاده کــرده خــود را بــرای مبــارزات بعــدی آمــاده مــی کننــد.
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مقدمات اعتصاب چیست و چگونه باید آماده کرد؟
مقدمات یک اعتصاب بستگی به رشایط آن اعتصاب دارد واعتصابات دارای دونوع رشایط هستند :

رشایط عمومی (رشایطی است که به متامی اعتصابات مربوط می شود.)  -١
رشایط خصوصی (رشایطی که به یک کارخانه خاص ودرزمان خاص مربوط می شود)  -٢

بــرای اینکــه یــک اعتصــاب مؤفــق ســازماندهی کنیــم بایــد مقدماتــی را تهیــه مناییــم کــه هــم رشایــط عمومــی اعتصــاب وهــم رشایــط 
خصوصــی را پشــتیبانی کنــد (البتــه از قبــل بــرای متامــی رشایــط خصوصــی اعتصــاب منــی تــوان نســخه پیچیــد بلکــه حــل آن مشــکالت 
بســتگی بــه میــزان آگاهــی، تــوان ســازماندهی ومیــزان ارتبــاط مناینــدگان بــا موکلیــن ودیگــر نیروهــای انقالبــی دارد.) همچنیــن بــرای اینکــه 
بدانیــم چــه مقدماتــی بــرای اعتصــاب مــا الزم اســت بایــد کمبــود هایــی کــه قبــل از اعتصــاب وجــود دارنــد وکمبودهایــی کــه بــا رشوع 

وادامــه اعتصــاب احتــامال» ایجــاد خواهنــد شــد را بررســی مناییــم یعنــی دراعتصابــات بــا دو نــوع مشــکل روبرخواهیــم شــد:
مشکالتی که قبل از اعتصاب وجود دارند.  -١

مشکالتی که بعد ازرشوع اعتصاب ایجاد خواهند شد.  -٢
یک اعتصاب با هر موضوعی که رشوع شده باشد حتام» هزینه دوطرفه ایجاد خواهد کرد.(چون یک صف بندی جنگی است)

الف- تولید رااز کارمی اندازد پس رسمایه داری منی تواند سود بربد.
ب- دریافت دستمزد را مدتی برای کارگران غیرممکن می کند.

درنتیجه مشکالتی که درطی دوره اعتصاب کارگران با آنها درگیر خواهند بودعبارتند از:
کارگران طی دوره اعتصاب با مشکل مالی بیشرتی برخورد می کنند.  -١

همچنین رابطه کارگران با اطراف بخصوص با دیگرکارخانه ها بدلیل مراقبتهای پلیس با مشکل برخورد می کند.  -٢
طــی دوره اعتصــاب بســیاراتفاق افتــاده کــه رسویــس هــا از کارمــی افتنــد یــا کارفرمــا و دولــت بــا هــدف بــه شکســت کشــاندن   -٣

ــد. ــی کنن ــری م ــو گی ــها جل ــه کاررسویس ــاب ازادام اعتص
غذا در دوره اعتصاب معموال» ازبرنامه حذف می شود.  -٤

پلیس محسوس و نا محسوس کارخانه یا کارخانه های اعتصابی را محارصه می کنند.  -٥
دو گــروه ازعوامــل پلیــس بــرای نفــوذ درکارخانــه بســیج مــی شــوند : الــف – مأمــوران پلیــس بــا لبــاس شــخصی ولبــاس فــرم پلیــس   -٦

ــه تــردد کــرده بــه جمــع آوری اطالعــات ورسکــوب مشــغول مــی شــود. ب- چینــی گــامرده شــده انــد. دامئــا» درنقــاط مختلــف کارخان
کارفرمایــان بــا رشوع شــدن اعتصــاب رسیعــا» اقــدام بــه خــارج کــردن اجنــاس تولیــد شــده ومــواد اولیــه ازکارخانــه مــی کننــد.  -٧

(البتــه در رشایــط امــروزی کارفرمایــان کــه میداننــد هــر لحظــه ممکــن اســت اعتصــاب شــود انبارهــای اصلــی مــواد اولیــه و کاالهــای تولیــد 
شــده را خــارج از کارخانــه قــرار مــی دهنــد. هســته هــای کارخانــه، کمیتــه هــای اعتصــاب و تشــکل کارگــری بــرای در اختیــار گرفــنت ایــن 

انبــار هــا قبــل از رشوع اعتصــاب بایــد طرحــی داشــته باشــند.)
عوامــل کارفرمــا و پلیــس بــه نــام کارگــران کارهــای غیراصولــی انجــام مــی دهنــد کــه بهانــه دردســت پلیــس بــرای توجیــه رسکــوب   -٨

ــران مــی شــود. ــب کارگ وفری
کارفرمایان وپلیس و دولت و نهادهای مختلف با استفاده ازنا آگاهی برخی از کارگران بین آنها تفرقه ایجاد می کنند.  -٩

ــب،  ــوردآزار، تخری ــد، م ــان دارن ــات آن ــران واعرتاض ــازماندهی کارگ ــرای س ــرتی ب ــای بیش ــه تواناییه ــا ک ــدگان آنه ــران و مناین کارگ  -١٠
درنهایــت دســتگیر و زندانــی مــی شــوند.

ــوس  ــا محس ــت ن ــت نظرومراقب ــن تح ــت ضم ــا ودول ــود کار فرم ــی ش ــی م ــا طوالن ــات واعتصابه ــه اعرتاض ــع ک ــرت مواق در بیش  -١١
قــراردادن کارگــران وحفــظ جــو اختنــاق و رسکــوب روش بــی توجهــی نســبت بــه اعتصــاب درپیــش مــی گیرنــد تــا اعتصــاب را فرسایشــی 

ــد. ــاد کنن ــاب ایج ــه اعتص ــبت ب ــدی نس ــأس وناامی ــتگی، ی ــران دودس ــن کارگ ــرده بی ک
فشــارهای اقتصــادی و روحــی و روانــی کــه روی بســیاری از کارگــران ازطــرف خانــواده ، فامیــل، دوســتان وآشــنایان بصــورت دعــوا   -١٢
و اختــالف، توهیــن، متســخر، یــأس ونــا امیــدی و... وارد مــی شــود کــه باعــث تضعیــف روحیــه واعتــامد بــه نفــس کارگــران شــده، تأثیــر 
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بســیارمنفی روی کل جمــع اعتصابــی مــی گــذارد.
تأثیــر منفــی برخوردهــای خانــواده بــا کارگــران زندانــی کــه توســط پلیــس بــا فریــب دادن خانــواده هــا بــه زندانــی انتقــال یافتــه   -١٣

ــد. ــی هــا را تضعیــف مــی کنن ــه زندان روحی
بسیاراتفاق افتاده است که بدلیل فشارهای مختلف طی دوره اعتصاب بین کارگران هرج ومرج ایجاد گشته است.  -١٤

مشکالتی که بدلیل رشایط خاص کارخانه ممکن است ایجاد شوند، می توانند بسیارمتنوع باشد ازجمله :  -١٥
الــف – کارخانــه هــای کــه دارای مــواد شــیمیایی، آتــش زا ومنفجــره هســتند، کارگــران بایــد برنامــه هــای خاصــی بــرای حفاظــت داشــته 

باشــند.
ب- کارخانه هایی که ازشهرها بسیاردورهستند.

ج – کارحانه هایی که اطرافشان بیابان یا باغ هست.
د – کارخانه هایی که به نهادهای نظامی یا افراد با نفوذ دولتی ووابسته به رژیم تعلق دارند.

ه – کارخانه هایی که دارای دوربین های مداربسته، سالنهای مجزا وتفکیک کارگران از طریق رنگ لباس و...هستند.
در رابطــه بــا مشــکالت ورشایــط عمومــی وخصوصــی مــوارد بســیاری را مــی تــوان بیــان منــود ولــی آنچــه مهــم اســت، ایــن مشــکالت کامــال» 
ثابــت نیســتند بنابرایــن منــی تــوان همــه آنهــا را در یــک زمــان بــرای همیشــه و بــرای همــه جــا لیســت کــرد. اصــوال» بایــد تابــع یــک روش 
ومتــد دقیــق بــود، یعنــی قبــل ازرشوع واقــدام بــه اعتصــاب بایــد متامــی جوانــب اعتصــاب ومشــکالتی کــه موجــود هســتند یــا مشــکالتی 
کــه احتــامال» پیــش خواهنــد آمــد را بنویســیم وبــه بحــث ومشــاوره بــا بقیــه کارگــران بخصــوص کارگــران آگاه بگذاریــم وراه حلهــای الزم را 
پیــدا کنیــم. امــا بــا توجــه بــه اینکــه تعــدادی از موانــع و مشــکالت ثابــت هســتند، مــا مــی توانیــم بــرای مقابلــه بــا آنهــا اقدامــات ثابتــی 
را ازقبــل بــا اســتفاده از تجربیــات تاریخــی جنبــش هــای کارگــری داخلــی و جهانــی وبــا اســتفاده از بحــث و تبــادل نظرتــدارک ببینیــم کــه 

برخــی ازآنهــا عبارتنــد از :
قبــل از هــر عمــل اعرتاضــی (از جملــه اعتصــاب) بــا برنامــه بایــد هســته کارخانــه را بــا متشــکل کــردن کارگــران انقالبــی وپیــرشو   -١
تشــکیل بدهیم.(تشــکیل هســته کارخانــه جــزء مقدمــات اختصاصــی مســتقیم اعتصــاب نیســت اماهیــچ اعتصابــی چنــدان موفقیتــی منــی 
توانــد بدســت آورد مگراینکــه یــک هســته انقالبــی درکارخانــه باعملیــات مخفــی ونیمــه علنــی خــود اعتصــاب را پشــتیبانی کــرده، آگاهــی 
ــدوق اعتصــاب  ــه اعتصــاب، صن ــرای کمیت ــدی ب ــدرت من ــد پشــتیبان بســیار ق ــی توان ــه م ــران بربد.هســته کارخان ــن کارگ هــای الزم را بی
ــط ومکانیســم هــای  ــد رواب ــدوق اعتصــاب بای ــه اعتصــاب وصن ــه، کمیت ــی درحــل متامــی مشــکالت باشد.)هســته کارخان ــدگان علن ومناین

ــه سیســتم منظمــی تبدیــل منایند.(سیســتامتیک عمــل کننــد) عملــی خــود راهرکــدام در حــوزه وظایــف خــود ب
یکــی از مهمرتیــن وظایــف هســته هــا منترشکــردن روزنامــه کارخانــه اســت کــه البتــه بایــد امرترویــج، تبلیــغ وســازمانگری را پیــش   -٢
بــربد( اگرقبــل ازاعتصــاب روزنامــه منتــرش نشــده اســت،(که ایــن عمومیــت دارد)دوره اعتصــاب فرصــت طالیــی بــرای منتــرش کــردن روزنامــه 

کارخانــه اســت.)
بــرای یــک اعتصــاب برنامــه ریــزی شــده قبــل ازرشوع بایــد یــک کمیتــه اعتصــاب تشــکیل  داد واگراعتصــاب خــود جــوش بــوده   -٣

ــود. ــکیل داده ش ــاب تش ــه اعتص ــس ازرشوع، کمیت ــت پ ــن فرص ــد دراولی ــت بای اس
ــدوق  ــکیل داد واگرصن ــاب را تش ــدوق اعتص ــد صن ــت بای ــن فرص ــاب دراولی ــه اعتص ــه و کمیت ــته کارخان ــد هس ــن مانن همچنی  -٤

اعتصــاب قبــل ازاغتصــاب تشــکیل نشــده اســت بایــد دراولیــن فرصــت ودرحیــن اعتصــاب اقــدام بــه ایجــاد آن کــرد.  
اگردرکارخانــه تشــکلی موجــود اســت، بایــد ازطریــق رهــربان آن تشــکل، کمیتــه اعتصــاب تشــکیل شــده واعتصــاب رشوع شــود،   -٥
اگرتشــکل وجــود نــدارد یــا وابســته بــه دولــت و کارفرمــا اســت، بایــد توســط کارگــران پیــرشو کمیتــه اعتصــاب تشــکیل، اعتصــاب رشوع 
شــده ودراولیــن فرصــت توســط هســته وکمیتــه اعتصــاب یــا کارگــران پیرشوتشــکل مــورد نظرکارگــران ایجــاد شــده ومناینــدگان آن رهــربی 

علنــی اعتصــاب را بــه عهــده بگیرنــد.
قبــل ازرشوع اعتصــاب هســته کارخانــه، کمیتــه اعتصــاب و صنــدوق اعتصــاب موظــف هســتند متامــی ١٥ مــورد مشــکل کــه دربــاال   -٦

ــد. ــدا کنن ــای الزم را پی ــرده راه حله ــان خــاص را بررســی ک ــط زم ــه ورشای ــه شــدند ومشــکالت مخصــوص آن کارخان گفت
از جمله کارها و وظایفی که برای هسته کارخانه، کمیته اعتصاب وصندوق اعتصاب می توان نام بردعبارتند از :

هسته کارخانه وکمیته اعتصاب کالس های آموزشی برقرارکرده جزوه های آموزشی تهیه وبین کارگران توزیع کنند.  -١
تعییــن مطالبــات مشــخص بــرای رشوع اعتصــاب بســیار حیاتــی اســت، بنابرایــن بایــد نــوع و میــزان مطالبــات مطابــق بــا روحیــه،   -٢
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ــران انتخــاب شــوند. ــوان وآگاهــی کارگ ت
ــان الزم  ــا درزم ــند ت ــته باش ــاب و در اختیارداش ــا انتخ ــئولین آنه ــی ومس ــانی را بررس ــالع رس ــای اط ــم ه ــی روش ومکانیس متام  -٣

ومناســب اطــالع رســانی گســرتده ای انجــام گــردد. 
ــد، گردشــها  ــاط و رفــت وآم ــا هــم ارتب ــد ب ــد) بتوانن ــه امــکان دارن ــی ک ــواده هــای کارگران(آنهای ــه خان ــد ک ــی بدهن ــد ترتیب بای  -٤
وگلگشــت هــای عمومــی داشــته باشــند،همچنین مطالــب، جــزوه هــا، نرشیــات وکتابهایــی کــه باعــث رشــد آگاهــی آنهــا مــی شــود بیــن 
خانــواده هــا توزیــع گــردد. ایــن اعــامل باعــث مــی شــود درزمــان ســختی یــا زندانــی شــدن افــراد ضمــن حامیــت هــای روحــی و روانــی 
ازیکــد یگرازمانــع تراشــی هــا و تضعیــف روحیــه کارگــران بــه مقداربســیارزیادی جلــو گیــری شــود.( ایــن درمــورد کارگــران رشکــت واحــد 

ــی داده اســت) ــی جــواب خــوب ومثبت ــد کــه کمرتول هرچن
هســته کارخانــه وکمیتــه اعتصــاب وهمچنیــن صنــدوق اعتصــاب هرکــدام بطورجداگانــه و بــا مکانیســم هــای مخصــوص بخــود   -٥
وظیفــه دارنــد بــا کارگــران ومناینــدگان آنهــا در کارخانــه هــای اطــراف ومحورهــای مختلــف صنعتــی بخصــوص کارخانــه هــای همرشــته بــه 

ــد. ــاط برقرارکنن ــی ارتب ــت هــای عمل ــی، خــربی وحامی ــت هــای مال جهــت جلــب حامی
هســته کارخانــه وکمیتــه اعتصــاب موظــف هســتند بــرای مناینــدگان علنــی بــا مشــاوره هرچــه گســرتده تــر ولــی تــا حــدی کــه   -٦
ناشــناخته باقــی مباننــد جایگزیــن بــه صــورت ســایه انتخــاب کننــد، درصورتــی کــه مناینــدگان موجــود بــه دلیــل دســتگری یــا غیــره نتوانســتند 

ــد. ــد مناینــدگان ســایه ادامــه کاری را ممکــن مناین ادامــه اعتصــاب را رهــربی کنن
کمیته اعتصاب باید گروههایی ازکارگران پیرشورا متشکل کند تا آنها :  -٧

ــغ اهــداف اعتصــاب وآمــوزه هــای آن  ــج وتبلی ــه تروی ــدام ب ــح کــرده واق ــران یطورمنظــم برنامــه هــا را ترشی ــن کارگ اوال» دربی  -١
بنامینــد.

و دامئــا» بصــورت تخصصــی روحیــه و تــوان واعتــامد کارگــران را مطالعــه و گــزارش مناینــد کــه آیــا هنــوز تــوان ادامــه اعتصــاب   -٢
را دارنــد؟ آیــا مــی تــوان مطالبــات را افزایــش داد؟ یــا بایــد مطالبــات را کاهــش داده وعقــب نشــینی کــرد؟ درایــن رابطــه هســته کارخانــه 

ــا کــم کــردن آن و... را در دســت داشــته باشــد. ــه اعتصــاب، ی ــوان بیشــرتی فعالیــت کنــد ونبــض ادامــه وگســرتش دامن ــا ت ــد ب بای
کمیتــه اعتصــاب قبــل ازرشوع اعتصــاب بایــد برنامــه هــای اعتصــاب را بادقــت و رعایــت مــوارد امنیتــی (تــا برنامــه لــو نــرود)   -٨
بــه میــان کارگــران بــرده و بازتــاب آن را بررســی منایــد کــه آیــا چنــد درصــد از کارگــران موافــق اعتصــاب هســتند؟ اگــر موافــق کمــرت از ٦٠ 

ــن شــود. ــش کوتاهرتتعیی ــات آن کمرتوزمان ــل مطالب ــا حداق ــد اعتصــاب رشوع شــود ی درصــد باشــند نبای
صنــدوق اعتصــاب اگــر قبــل ازاعتصــاب تشــکیل شــده باشــد موظــف اســت حــق عضویــت هــا وکمــک هــای داوطلبانــه  راجمــع   -٩
آوری کــرده بــرای دوره اعتصــاب ذخیــره کنــد و اگردرحیــن اعتصــاب تشــکیل گردیــد بایــد از منابــع بیرونــی کمــک هــای الزم را تهیــه منایــد.

(صنــدوق بــرای تهیــه کمــک بــه منابــع مالــی مختلــف ازجملــه کارگــران کارخانــه هــای دیگــر، تشــکل هــای کارگــری، تشــکلهای فعالیــن، 
فعالیــن منفــرد ومتامــی افــرادی کــه حــارض بــه رشکــت در حامیــت هــای مالــی هســتند، ارتبــاط گرفتــه منابــع مالــی خوبــی ذخیــره منایــد، 
همچنیــن روابــط را بــرای روزهــای اعتصــاب حفــظ کنــد. درایــن رابطــه هســته کارخانــه بــدون اینکــه شــناخته شــود، باکمیتــه اعتصــاب، 

مناینــدگان تشــکل کارگــران و کارگــران انقالبــی مــی تواننــد همــکاری مثربخشــی داشــته باشــند.
صنــدوق اعتصــاب پــس ازرشوع اعتصــاب بــا تائیــد مناینــدگان کارگــران بایــد فراخــوان کمــک مالــی بدهــد منتهــا درروزهــای اولیــه   -١٠

ــد اســتفاده شــود. نبایــد علنــی وعمومــی شــود بلکــه از کانالهایــی کــه قبــال» تعبیــه شــده ان
کمیتــه اعتصــاب وهســته کارخانــه بایــد بــا تشــکیل گروهــای نــا محســوس حفاظتــی از کارخانــه درمقابــل عوامل نفــوذی محافظت   -١١

کننــد برخــی ازمــواردی کــه مــی تواننــد موضــوع حفاظــت باشــند عبارتنــد از :
شناسایی عوامل نفوذی ومعرفی آنها پس ازبررسی دقیق وتصمیم جمعی به کارگران  -١

حفاظت از ورودی های غیر ازدربها که ممکن است باعث ایجاد مشکل واخالل شوند.  -٢
حفاظت ازمواد سمی، آتش زا، انفجاری و...   -٣

جلو گیری ازخروج کاالی تولید شده و مواد اولیه به وسیله هرکسی یا نهادی و حتی دولت  -٤
کمیتــه اعتصــاب درکارخانــه هایــی کــه متعلــق بــه نهــاد هــای نظامــی یــا اشــخاص بــا نفــوذ اســت بایــد بررســی هــای بیشــرتی   -١٢

ــد. ــدارک ببین ــرتی ت ــا تدابیربیش ــد وب ــه باش بکارگرفت
بــرای نگهبانــی از کارخانــه درســاعات شــب کــه بیشــرت کارگــران بــه خانــه هــای خــود مــی رونــد، کمیتــه اعتصــاب بایــد برنامــه   -١٣
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ریــزی دقیقــی داشــته باشــد. یعنــی نگهبانــی از کارخانــه را بیــن کارگــران تقســیم منایــد. اگرکارگــران بــه هردلیلــی شــب کارخانــه را خالــی 
ــد از: ــا عبارتن ــه برخــی از آنه ــران رخ مــی دهــد ک ــرای کارگ ــان آوری ب ــات زی ــد، اتفاق بگذارن

١ – مواد اولیه وکاالهای تولید شده را ازکارخانه  خارج می کنند.
٢- ممکن است کارخانه را تخریب کرده یا به آتش بکشد.

٣- ممکن است عوامل دولت، کارفرما و پلیس، کارخانه را ترصف کرده فردا از ورود کارگران جلو گیری منایند.
... -٤

کمیتــه اعتصــاب بایــد بــه زمانهایــی نیــز فکرکــرده باشــد کــه اگــرالزم شــد بتوانــد بــا فــروش کاالهــای تولیــد وانبارشــده مشــکالت   -١٤
مالــی کارگــران را تــا حــدودی بــر طــرف منایند.(برخــی از کارخانجــات تولیــدی بــرای فــروش ندارنــد بنابرایــن بــرای آنهــا فکــر دیگــری بایــد 

کــرد.)
ــرای رفــع نیازمالــی  ــا برنامــه ریــزی درزمانهــای خــاص بــه صــورت محــدود ب ــد ب ــه اعتصــاب درصــورت نیازمــی توان حتــی کمیت  -١٥
ــد  ــد نبای ــان تولی ــه طــوری باشــد کــه برخــی قســمت هــا ازجری ــد محــدودی را انجــام بدهند(اگررشایــط تولیــدی درکارخان اعتصــاب تولی
خــارج شــوند درایــن صــورت کمیتــه اعتصــاب بایــد بــا دقــت وبرنامــه ریــزی خــوب درآن قســمت جریــان تولیــد را ادامــه داده وکارگــران بــه 

ــد.) ــد آن قســمت رشکــت مناین نوبــت درتولی
بــرای کمیتــه وصنــدوق اعتصــاب وهســته کارخانــه قبــل ازرشوع اعتصــاب روابــط مخفــی خــود رابــا کارخانــه هــای اطــراف ومنابــع   -١٦
مالــی دیگروحفــظ ارتبــاط بــا آنهــا در دوره اعتصــاب رضوری وحیاتــی اســت کــه بایــد بــا برنامــه ریــزی خــوب حفــظ مناینــد تــا در دوره 

اعتصــاب اگــر کارخانــه توســط پلیــس محــارصه شــد ارتباطشــان بــا بیــرون قطــع نشــود.
هســته کارخانــه، کمیتــه اعتصــاب ومناینــدگان بایــد برنامــه هایــی بــرای حفــظ ورشــد روحیــه واعتــامد بــه نفــس کارگــران  طــرح   -١٧
و اجــراء مناینــد ( یکــی از آنهــا مــی توانــد برگــزاری مســابقات ورزشــی ومنایشــهای مختلــف و ... باشــد) همچنیــن بــرای حفــظ شوروشــوق، 
انگیــزه و هیجــان انقالبــی درمیــان کارگــران بایــد برنامــه هــای اعرتاضــی منظــم، مــداوم بــا شــتاب افزاینــده وگســرتش کمــی وکیفــی دامنــه 
اعرتاضــات ماننــد بســنت جــاده هــا، رفــنت بــه فرمانــداری، ریاســت جمهــوری، قــوه قضائیــه ومجلــس تنوراعــرتاض را همیشــه گــرم نگهداشــته 

وازفرسایشــی شــدن اعتصــاب جلــو گیــری مناینــد.
دوره اعتصــاب بهرتیــن زمــان بــرای آمــوزش ورشــد ســطح آگاهــی کارگــران اســت. بنابرایــن هســته کارخانــه و کمیتــه اعتصــاب   -١٨
بایــد کالس هــای علنــی ومخفــی تشــکیل بدهنــد کــه درکالس هــای علنــی مــی تــوان قوانیــن و تشــکلها و بســیاری از مــواردی کــه طــی دوره 
اعتصــاب ســواالت متعــددی طــرح مــی شــوند آمــوزش بدهنــد ودر کالس هــا ومحافــل مخفــی آمــوزش هــای انقالبــی، تئوریــک وتشــکیالتی 
بــه کارگــران مســتعد داده شــود. تــا پــس ازامتــام اعتصــاب هــم توانســته باشــیم مطالبــات خــود را بدســت آورده وهــم ســطح آگاهــی و 

مبــارزات را رشــد داده باشــیم.
هسته کارخانه وکمیته اعتصاب باید ازاقداماتی که به توسط هرکسی باعث تفرقه بین کارگران می شود جلوگیری کند.  -١٩

ــروزی هــا، شکســت هــا،  ــق پی ــن طری ــا ازای ــه اســت ت ــات بدســت آمــده دراعتصــاب وظیفــه هســته کارخان نرشوانتقــال تجربی  -٢٠
ــود. ــه ش ــا گرفت ــهای الزم ازآنه ــده ودرس ــل ش ــران منتق ــه دیگرکارگ ــق ب ــای مؤف ــک ه ــرح وتاکتی ــتباه وط ــای اش کاره

مطالعــه وضعیــت ورشایــط قبــل ازرشوع اعتصــاب وتعییــن زمــان مناســب بــرای اعتصــاب بــه عهــده کمیتــه اعتصــاب وهســته   -٢١
ــت. ــه اس کارخان

هســته کارخانــه وکمیتــه اعتصــاب دراعتصابــات بایــد دقــت کننــد وآینــده نگــری داشــته باشــند، یعنــی اعتصــاب امــروزی اوضــاع   -٢٢
را بــه جهتــی نــربد کــه درآینــده نتوانیــم بیــن کارگــران ســخن ازاعتصــاب بزنیــم. بنابرایــن بــرای امــکان پذیــر شــدن اعتصابــات بعــدی بایــد 
روحیــه کارگــران رابــاال بــرده واز فرسایشــی شــدن اعتصــاب جلــو گیــری مناییــم. ضمــن اینکــه اگربتوانیــم زمینــه وبســرتاعتصابات بعــدی 
را حفــظ کنیــم، زمــان بیــن دواعتصــاب، زمــان طالیــی بــرای آمــوزش وارتقــاء ســطح آگاهــی ومبارزاتــی و اعتصابــات برنامــه ریــزی شــده 

کارگــران خواهــد بــود.  

پیش بسوی گسرتش و رسارسی کردن اعتصابات 

فریده جعفری 
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مقدمه :
چرا الزم است چنین بحثی را پیش بربیم ؟ 

برخــی از مدعیــون چــپ اعتقــاد دارنــد میــان امپریالیســم و رسمایــه داری ملــی یــا داخلــی و یــا بــورژوازی ملــی و 
داخلــی و میــان رسمایــه داری جهانــی و امپریالیســتی تفــاوت عمیقــی وجــود دارد و بــه بهانــه وجــود تفــاوت عمیــق 
مبــارزه طبقاتــی را مخطــل و منحــرف مــی کننــد.و ایــن تفــاوت را پایــه ای بــرای توجیــه انحرافــات گذشــته و حــال 
خــود قــرار داده و فریــب و تبدیــل کــردن طبقــه کارگــر بــه زائــده جناحــی از رسمایــه داری داخلــی یــا جهانــی قــرار 
مــی دهنــد و در ایــن مســیر آنقــدر پیــش مــی رونــد کــه تلویحــا« وامنــود مــی کننــد رسمایــه داری خــوب و بــد در 
ــا برایــن طبقــه کارگــر را بــه پیــاده نظــام رسمایــه داری داخلــی تبدیــل مــی کننــد. در  مقابــل هــم قــرار دارنــد بن
میــان شــکاف دو جنــاح رسمایــه داری دامئــا» در گشــت و گــذار هســتند و بــا فریــب تــوده هــا در خدمــت رسمایــه 
داری داخلــی و یــا جناحــی از رسمایــه داری جهانــی قــرار مــی گیرنــد کــه طــی حــدود ٩٠ ســال گذشــته عمــده تریــن 
نیــروی اپورتونیســتی شکســت دهنــده طبقــه کارگــر در چنیــن طیفــی و بــا تبلیــغ مثــال»  «ضــد امپریالیســت» بــودن 
ــاه کــردن دســت  ــرای کوت ــن ب ــا برای ــودی کشــانده اســت ، بن ــه ناب ــارزات آن را ب ــان خــود طبقــه کارگــر و مب جری
چنیــن نیروهــای از رس طبقــه کارگــر تنهــا راه اینکــه پایــه تبلیغاتــی آنهــا افشــا شــود و بپذیریــم کــه بــرای مبــارزه بــا 
امپریالیســم تنهــا یــک راه وجــود دارد ایــن اســت کــه طبقــه کارگــر و انقالبیــون واقعــی در صــف مســتقل بــا هــر 
دو شــکل رسمایــه داری ( داخلــی و ملــی و جهانــی و امپریالیســتی) بطــور همزمــان مبــارزه کننــد و قبــول کننــد کــه  
اوال» پایــه هــای اصلــی نگهدارنــده نظــام رسمایــه داری در کلیــت خــود و نظــام امپریالیســتی رسمایــه داری در مقــام 
شــاخص ،متامــی رسمایــه داری در هــر شــکل و شــامیلی کــه باشــد، اســت. بنــا برایــن بــدون مبــارزه بــا رسمایــه داری 
محلــی امــکان مبــارزه بــا رسمایــه داری جهانــی یــا امپریالیســتی وجــود نــدارد و بالعکــس. دومــا» هیــچ رسمایــه داری 
و هیــچ نظــام رسمایــه داری منــی توانــد حتــی یــک گام بــا طبقــه کارگــر نقطــه مشــرتکی داشــته باشــد، بنــا برایــن 
مبــارزه بــا امپریالیســم از مســیر مبــارزه بــا پایــه هــای آن یعنــی رسمایــه داری ملــی و داخلــی و مبــارزه بــا رسمایــه 
داری ملــی و داخلــی بــدون مبــارزه بــا امپریالیســم کــه در نهایــت نگهدارنــده پایــه هــای رسمایــه داری کــه حافــظ 

کل انــواع اشــکال رسمایــه داری هســتد مــی گــذرد. 
در ایــران مناینــده شــناخته شــده چنیــن جریــان اپورتونیســتی( خدمــت گــذار رسمایــه داری ملــی یــا داخلــی ) حــزب 
تــوده بــوده کــه البتــه طیــف گســرتده حواریــون بــا نــام هــای مختلــف و حتــی مخالــف بــا حــزب تــوده  را داشــته 
و هنــوز دارد اگــر از ایــن ســو نــگاه کنیــم کلیــه کســانی کــه مدعــی مدافــع کارگــران هســتند امــا علــم رشکــت در 
انتخابــات بیــن بــد و بدتــر را حمــل مــی کننــد یــا بیــن حکومــت جمهــوری اســالمی و امپریالیســم امریــکا طــرف 
جمهــوری اســالمی قــرار مــی گیرنــد و یــا بیــن دو بلــوک امپریالیســتی موجــود کــه در جهــان کنونــی مقابــل هــم 
صــف کشــیده انــد بــه یکــی از آن دو بلــوک دخیــل مــی بندنــد از رهــروان خــط حــزب تــوده هســتند،  حتــی اگــر 

بحث و تبادل نظر تئوریک
 امپریالیسم ، رسمایه داری داخلی و دو جریان اپورتونیستی داخل طبقه کارگر
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مخالــف حــزب تــوده باشــند و در طیــف اپورتونیســتی نــام بــرده قــرار مــی گیــرد. و البتــه در مقابــل ایــن جریــان 
اپورتونیســتی جریــان انــکار کننــده اوج ســتم امپریالیســتی قــرار دارد کــه بــر عکــس اپورتونیســت حــزب تــوده ای که 
رسمایــه داری داخلــی و یــا هــر مدعــی ضــد امپریالیســتی را رشیــک مبــارزه طبقــه کارگــر قــرار مــی دهنــد . دومیــن 
جریــان اپورتونیســتی در مقابــل اولــی  بــرای رسنگونــی جمهــوری اســالمی چشــم امیــد خــود را بــه امپریالیســم و 
رسمایــه داری جهانــی دو ختــه اســت بــه ایــن دلیــل جنایــات امپریالیســتی را کوچــک نشــان مــی دهنــد و یــا نادیــده 
مــی گیرنــد  و مبــارزه طبقــه کارگــر را در مســلخ رسمایــه داری جهانــی بــه شکســت مــی کشــاند. و همــکاری بــا 
نهــاد هــای امپریالیســتی و رسمایــه داری جهانــی را تئوریــزه مــی کننــد و در همیــن حــال رقابــت ایــن دو جریــان 
اپورتونیســتی داخــل طبقــه کارگــر مقابــل هــم در ســطوح مختلــف از داخلــی تــا جهانــی باعــث گســرتش و ادامــه 
ــا ایــن  پراکندگــی در صفــوف طبقــه کارگــر میشــوند. رفقــای مــا حــدود یــک ســال و نیــم  قبــل افشــا و مبــارزه ب
دو جریــان اپورتونیســتی را در داخــل رشوع کردنــد ، کــه  اکنــون بحــث در حــول و حــوش موضــوع امپریالیســم و 
رابطــه آن بــا رسمایــه داری و موضــوع ضــد امپریالیســتی و یــا نادیــده گرفــنت جنایــات امپریالیســتی در راســتای تــالش 
رفقــای کــه در داخــل رشوع کردنــد ادامــه مــی یابــد. مــا فعــال» موضــوع امپریالیســم و رابطــه آن بــا رسمایــه داری را 
بیشــرت از نــگاه لنیــن پیــش مــی بریــم چــون بســیاری از جریانــات حــارض در طیــف اپورتونیســتی حــزب تــوده خــود 
را بــه لنیــن منتســب مــی کننــد و بیــش از هشــت دهــه اســت از لنینیســم منحــرف شــدند ولــی بــرای توجیــه  راه 
خــود و پنهــان کــردن انحــراف خــود از لنیــن و لنینیســم ســو اســتفاده کــرده انــد و بــا خیانــت هــا و  بــی اعتبــاری 
خــود رضبــات مهلکــی بــه لنینیســم زدنــد. بنــا برایــن بــرای خلــع یــد و بــی پایــه کــردن ادعاهــای آنهــا بایــد لنیــن را 
از چنــگ ایــن جریــان اپورتونیســتی خــارج کــرد. و بــا ایــن روش تــالش مــی کنیــم هــم جریــان اپورتونیســتی حــزب 
تــوده ای را افشــا کنیــم و هــم لنیــن و لنینیســم را از گــرد و غبــار اپورتونیســتی آنهــا پــاک مناییــم ، در همیــن حــال 

جریــان اپورتونیســتی مقابــل را نیــز افشــا کنیــم.

«امپریالیسم، باالترین مرحله رسمایه داری»
کوتاهرتیــن و منطقــی تریــن تعریــف از رابطــه میــان امپریالیســم بــا رسمایــه داری را لنیــن بــا انتخــاب عبــارت مفیــد 

و مختــرص فــوق بــرای عنــوان کتــاب خــود ارایــه داده اســت.
لنیــن نــام کتــاب خــود را « امپریالیســم باالتریــن مرحلــه رسمایــه داری» گذاشــته اســت. ایــن عبــارت بــه وضــوح 
رابطــه علــت و معلــول بــودن میــان رسمایــه داری و امپریالیســم را نشــان مــی دهــد بنــا برایــن هرکســی بــه بهانــه 
وجــود شــکاف میــان رسمایــه داری داخلــی بــا امپریالیســم در صــف یکــی از انهــا قــرار بگیــرد بــدون هیــچ شــک 
ــا کنونــی طبقــه کارگــر تحــت ســو  و شــبهه ای ضــد متــد لنیــن( لنینیســم) خواهــد بــود. یکــی ازعلــل شکســت ت
اســتفاده قــرار دادن لنینیســم بــوده کــه متاســفانه لنینیســت هــا نیــز نتوانســتند آن را از چنــگ اپورتونیســت هــا 
نجــات دهنــد چــون تنهــا گرایشــی کــه  توانســته بــود و مــی توانســت و در آینــده خواهــد توانســت تســخیر قــدرت 
کنــد گرایــش لنینیســتی اســت، کــه طــی هشــت دهــه گذشــته اپورتونیســت هــای مختلــف از جملــه خــط حــزب 

تــوده ای کــه مشــابه هــای جهانــی بســیاری دارنــد باعــث عــدم شــفافیت و شــکوفایی لنینیســم شــدند. 
حاکمیــت امپریالیســتی رسمایــه داری یــا هــامن نظــام امپریالیســتی  حاصــل منطقــی و طبیعــی رونــد رشــد رسمایــه 

داری اســت ، بــرای اثابــت چنیــن گفتــه بــه مــوارد زیــر توجــه کنیــد : 
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الف – برخی از انطباق های نقطه به نقطه 
ــه داری  ــی رسمای ــای اساس ــه ه ــامن پای ــل ه ــه نع ــل ب ــتی نع ــام امپریالیس ــی نظ ــای اساس ــه ه ــی پای متام  -١

هســتند.
هــدف رسمایــه داری بــه هــر شــکلش افزایــش ســود تــا فــوق ســود اســت کــه هــدف پایــه  امپریالیســم نیــز   -٢

ــن اســت. همی
بخشــی از رونــد تکامــل رسمایــه داری تســخیر همــه جانبــه حکومــت و قــوی تــر و یــک دســت تــر کــردن   -٣

ــدند. ــل ش ــتی حاص ــای امپریالیس ــت ه ــت دول ــن حال ــه در بهرتی ــود ک آن ب
رقابــت هــای رسمایــه داری در بعــد کوچــک و گام هــای اولیــه رقابــت میــان موسســات اقتصــادی بــا هــم   -٤
بــود و اکنــون هــامن رقابــت هــا متناســب بــا رشــد رسمایــه داری رشــد کــرده بــه رقابت غــول آســای در ســطح جهانی 
و میــان کشــور هــا تبدیــل شــده اســت یعنــی تومــور رسطانــی امپریالیســم در شــکل اولیــه چنــد ســلول چســبیده بــه 
هــم بودنــد کــه ماننــد یــک جــوش کوچــک چرکــی در صــورت دیــده مــی شــدند کــه اکنــون شــکل رشــد یافتــه آن 

جــوش کوچــک تــوده تومــوری عظیــم رسطانــی شــده اســت کــه بــه شــکل امپریالیســتی مشــاهده مــی گــردد.
٥- یــک دســت کــردن هــر چیــزی در نظــام رسمایــه داری و ایجــاد هژمونــی ســلطه بــر هــر پدیــده ای از اصــول و 
ذات اساســی رسمایــه داری اســت کــه در رشوع آن در فرانســه اول از یــک دســت کــردن ملــت یعنــی ملــت ســازی 
، یــک دســت کــردن مــرز هــا کــه از یــک کشــور رشوع کــرد از یــک دســت کــردن اوزان کــه اول از یکدســت کــردن 
اوزان در یــک کشــور در فرانســه ســپس یــک دســت کــردن اوزان در کل دنیــا را پیــش بــرد کــه در رشــد ایــن رونــد 
در حــال یــک دســت کــردن مرزهــا و فرهنــگ هــا و ... پیــش مــی رود یعنــی یــک دســت کــردن هــر پدیــده ای در 
خدمــت افزایــش ســود و رســیدن بــه فــوق ســود یکــی از رســالت هــای رسمایــه داری چــه بــه شــکل داخلــی در حــد 

نیاز خودش چه به شکل امپریالیستی آن هم در حد نیاز خودش است. 
.... - ٦

ب – امپریالیسم و ارتباط آن با ریشه اصلی خود یعنی رسمایه داری را در نوشته های لنین دنبال می کنیم :
ــر- از نــوع بنگاه هــای خصوصــی ای کــه کارل مارکــس  (لنیــن مســتنداً نشــان داد کــه چگونــه رشکت هــای کوچک ت
در تحلیــل خــود از رسمایــه داری درباره شــان نوشــته بــود- جــای خــود را بــه ابــر رشکت هــای مســلط بــر کّل بازارهــا 

دادنــد. ثــروت و رسمایــه و قــدرت در دســتان کســان کم تــر و کم تــری باقــی مانــد ، یعنــی متمرکــز مــی شــود.)
١ -  لنیــن نوشــت «اگــر الزم بــود مخترصتریــن تعریــف ممکــن از امپریالیســم داده شــود، می بایســت می گفتیــم 
کــه امپریالیســم عبــارت اســت از مرحلــۀ انحصــاری رسمایــه داری».  بنابرایــن در هــامن حــال کــه رقابــت در ســطح 
ملــی بــه واســطۀ ادغام هــا و ورشکســتگی ها و گرایــش بــه ســوی انحصــار کاهــش یافــت، امــا در ســطح بین املللــی 
وحشــیانه تر از قبــل افزایــش یافــت. کســب وکارها بــرای تضمیــن امنیــت منافــع خــود مســتلزم قــدرِت ســازمان یافته 
و منابــع دولتــی بودنــد. از ایــن گفتــه چــه چیــزی درک مــی شــود یکــم رقابــت در رسمایــه داری از بیــن نرفتــه بلکــه 
از ســطح کوچــک کشــوری و ملــی بــه ســطح بزرگــرت فراملــی و جهانــی رشــد  و منتقــل شــده، دوم امپریالیســم نــه 

جــدا از رسمایــه داری بلکــه بــا متامــی بزرگــی و گســرتدگی اش بخشــی و مرحلــه ای از رسمایــه داری اســت.
ــا  ــط اســت ب ــی، مرتب ــۀ مال ــه داری انحصــاری، رسمای ــۀ رسمای ــه مرحل ــه داری ب ــذار رسمای ــن نوشــت «گ ــاز لنی ٢- ب
ــرای  ــت ب ــالش و رقاب ــه داران ت ــل امپریالیســتی رسمای ــان». در شــکل ماقب ــرای تقســیم بندی جه ــارزه ب تشــدید مب
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ــن  ــا حفــظ همی ــد و در شــکل امپریالیســتی ب ــا یــک دیگــر دارن ــازار داخــل ب تــرصف هــر چــه نقــاط بیشــرت در ب
وضعیــت در داخــل در ســطح جهانــی منتهــا در مقابــل مقاومــت رسمایــه داری کشــور هــای دیگــر بــا شــکل بســیار 

ــار و گســرتش یافتــه رقابــت را پیــش میربنــد. خشــونت ب
٣- همچنیــن مــی نویســد «خصلــت ویــژۀ ایــن دوره، عبــارت اســت از تقســیم نهایــی جهــان؛ البتــه نــه بــدان معنــا 
کــه یــک تقســیم جدیــد ناممکــن اســت... بلکــه بــه ایــن معنــی کــه سیاســت اســتعامری کشــورهای رسمایــه داری، 
تســخیر قلمروهــای اشغال نشــدۀ ســیارۀ مــا را کامــل کــرده اســت. بــرای نخســتین بــار جهــان متامــاً تقســیم شــده 
اســت، بــه طــوری کــه در آینــده تنهــا بازتقســیم ممکــن اســت». متامــی جنــگ هــای موجــود کنونــی نیــز در واقــع 

بــرای بــاز تقســیم یــا تقســیم مجــدد هــم بــه شــکل مرزهــای سیاســی و هــم بــه شــکل  تــرصف بازارهــا اســت.
٤- تئــوری لنیــن یــک نظــام اقتصــادی و مالــی و نظامــی جهانــی را بــه تصویــر می کشــید کــه قدرت های امپریالیســتی 
بــرای ســلطه بــر دنیــا و تقســیم آن میــان خودشــان در رقابــت بودنــد. قدرت هــای بــزرگ نــه فقــط بــرای تســخیر 
ــه  ــان را ب ــان، ارتش هایش ــان خودش ــان می ــیم جه ــر رس تقس ــربد ب ــرای ن ــن ب ــه هم چنی ــد، بلک ــر نیرومن ــل کم ت مل

گوشــه و کنــار دنیــا گســیل کردنــد.
بــه ایــن ترتیــب رقابــت اقتصــادی مســاملت آمیز بــا روش هــای دیپلامتیــک و سیاســی، راه را بــه روی رقابــت نظامــی 
ــر  ــان ب ــزرگ و سلطه ش ــای ب ــان قدرت ه ــی می ــادی و نظام ــت اقتص ــِد رقاب ــن فراین ــن ای ــاید. لنی ــگ می گش و جن
کشــورهای کم تــر توســعه یافته را امپریالیســم خوانــد. و لنیــن گفــت جنــگ ادامــه سیاســت بــا شــکل دیگــر اســت.

لنیــن نوشــت کــه «رسمایــه داری بــه یــک سیســتم جهانــِی ســتم اســتعامری و خفگــی مالــی اکرثیــت مطلــق مــردم 
بــه دســت  مشــتی کشــور «پیرشفتــه» بالــغ شــده اســت و ایــن «تــاراج» بیــن دو یــا ســه غارتگــر قدرمتنــد جهانــی 
کــه تــا دنــدان مســلح اند تقســیم می شــود: امریــکا و بریتانیــای کبیــر و ژاپــن، کــه کّل دنیــا را بــه جنــگ خــود بــر 
رس تقســیم غنائم شــان می کشــانند». «بالــغ شــده اســت» بســیار مهــم اســت. یعنــی هــامن رسمایــه داری اســت کــه 

رشــید گردیــده اســت. و اکنــون دیگــر ســه کشــور نیســتند بلکــه رشــد کــرده بــه شــکل بلوکــی شــده انــد.
ــگ  ــزرگ در جن ــان قدرت هــای ب ــری می ــا و درگی ــالی امپراتوری ه ــه تق ــرد ک ــاره ک ــدی اش ــن در جمع بن لنی  -٦
جهانــی اول، نتیجــۀ مســتقیم و تنهــا پیامــد ممکــن توســعۀ رسمایــه داری بود.(یعنــی شــکل امپریالیســتی رسمایــه 

ــت.)  ــه داری اس ــد رسمای ــر رش ــاب ناپذی ــل اجتن داری حاص
ــا  ــکان ب ــرادراِن دشــمِن هــم»- در صــورت ام ــد ب ــس «بان ــول مارک ــه ق ــان- ب ــم جه ــات حاک «طبق ٧-لنین گفت 
ــگ شــدن  ــا وارد جن ــا دســت دادن ی ــگ می شــوند.» ام ــد و در صــورت رضورت وارد جن ــر دســت می دهن یک دیگ

ــا طبقــه کارگــر اســت . ــرای بیشــرت کــردن اســتثامر و دشــمنی ب ــا هــم در هــر دو صــورت ب آنهــا ب
خــّط ســیر توســعه رسمایــه داری بــه آن معنــا بــود کــه جنــگ بــه یــک ویژگــی محوری تــر و اجتناب ناپذیرتــِر   -٨
نظــام جهانــی مبــدل خواهــد شــد.بنابراین از نظــر لنیــن تنهــا یــک انقــالب سوسیالیســتی بین املللــی می توانســت 
بــه بربریــت برخاســته از رقابــت رسمایــه داری پایــان دهد.بــه قــول لنیــن «جنــگ امپریالیســتی، منــادی عــرص انقــالب 
ــا را در دســتور روز قــرار  ــارزۀ تــوده ای انقالبــی پرولتاری اجتامعــی اســت» و «متــام رشایــط عینــی دوران اخیــر، مب
داده انــد». نشــان مــی دهــد متامــی تئــوری هــای کــه انقــالب را مرحلــه بنــدی کــرده بودنــد ضــد لنینیســم بودنــد

ــی  ــارت اســت از «گســرتدن آگاهــی انقالب ــن وظیفــۀ سوسیالیســت ها عب ــه مهم تری ــن نتیجــه گرفــت ک لنی  -٩
ــام  ــی؛ و انج ــدام انقالب ــر اق ــویق ه ــج و تش ــی؛ تروی ــی بین امللل ــارزۀ انقالب ــان در مب ــف کردن ش ــه ص ــران؛ ب کارگ
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هــرکار ممکــن بــرای تبدیــل جنــگ امپریالیســتی میــان مردمــان بــه یــک جنــگ داخلــی طبقــات ســتم دیده علیــه 
ســتم گران، جنگــی بــرای خلع یــد طبقــۀ رسمایــه دار و بــرای تســخیر قــدرت سیاســی بــه دســت پرولتاریــا و تحقــق 
سوسیالیســم». مرحلــه بنــدی کننــدگان انقــالب دقیقــا» بــر عکــس عمــل کردنــد و خــود را بــه لنینیســم  وصــل کردنــد

ــتعمرات و  ــر مس ــل کوچک ت ــورش مل ــدون ش ــی ب ــالب اجتامع ــه انق ــور این ک «تص ١٠-لنین همچنین بیان کرد 
ــر  ــکان پذی ــش ام ــۀ پیش داوری های ــم هم ــورژوازی علی رغ ــی از خرده ب ــی بخش ــای انقالب ــدون خیزش ه ــا و ب اروپ
اســت... بــه معنــی زیــر پــا گــذاردن انقــالب اجتامعــی اســت. {برخــی تصــور می کننــد} یــک ارتــش یــک ســو صــف 
می کشــد و می گویــد «مــا خواهــان سوسیالیســم هســتیم» و دیگــری هــم ســوی دیگــری می ایســتد و می گویــد «مــا 
هــم مدافــع امپریالیســم» و بــه ایــن ترتیــب انقــالب اجتامعــی رخ می دهــد! هرکســی کــه یــک انقــالب اجتامعــی 

خالــص را انتظــار داشــته باشــد هرگــز زنــده نخواهــد مانــد کــه آن را ببینــد».
لنیــن در مقالــه حقیقــت طبقانــی مــی نویســد :«در ١٧٨٩، هنــوز خــرده بورژواهــا مــی توانســتند انقالبیــون   -١١
ــان در ٢١- ١٩١٧ ، نقــش مامــوران  ــز بودند،نقــش واقعــی آن بزرگــی باشــند.در ١٨٤٨ ، آنهــا مضحــک و رقــت انگی
منفــور  و نوکــران راســتین ارتجــاع بــود،...» وقتــی لنیــن بــه شــکل تاریخــی هرچــه جلوتــر مــی ایــد بیشــرت اعتقــاد 
ــه مامــوران ضــد  ــه ب ــر آمــده ک ــو ت ــی نیســت و جل ــورژوازی انقالب ــد کــه دیگــر خــورده  ب ــان مــی کن ــه و بی یافت
انقــالب تبدیــل شــدند، حــال در نظــر داشــته باشــید همیــن رونــد فکــری و درک موضــوع را در مــورد بــورژوازی نیــز 
دارد بنــا برایــن کســانی کــه اعتقــاد دارنــد در مقابــل امپریالیســم بــا بــورژوازی یــا خــورده بــورژوازی بایــد همــکاری 
کــرد یــا متحــد شــد صــد در صــد ضــد لنیــن و لنینیســم هســتند.این دشــمنان لنیــن و طرفــداران و منادیــان ســازش 
طبقاتــی در زیــر نقــاب بــورژوازی و خــورده بــورژوازی را ماننــد خمینــی و رسمایــه داری ملــی را تنهــا بــه بهانــه 
اینکــه انقــالب ضــد امپریالیســتی بــوده و یــا موضــع ضدامپریالیســتی داشــته طبقــه کارگــر را بــه دنبالچــه خمینــی 
تبدیــل کردنــد. بــا توجــه بــه چنیــن مــواردی مــا تــالش مــی کنیــم بحــث در رابطــه بــا امپریالیســم را بیشــرت دامــن 
بزنیــم . وقتــی گفتــه لنیــن  را در مــورد خــرده بــورژوازی در ١٩١٧ -٢١ را  کــه مــی گویــد «نقــش مامــوران منفــور  
و نوکــران راســتین ارتجــاع بــود،...» بــا نقــش خــط  تــوده ای و حواریــن آن در ســال هــای بعــد از ٥٧ مقایســه کنیــم 
معلــوم مــی شــود کــه لنیــن صــد ســال قبــل تشــخیص داده بــود ایــن جریان(مرحلــه بنــدی کننــدگان انقــالب) اوال» 
جریــان خــرده بــورژوای هســتندو دومــا» از خــود مامــوران ســپاه و اطالعــات بدتــر علیــه انقالبیــون و کارگــران بــه 
ســود ارتجاعــی ماننــد خمینــی خدمــت خواهنــد کــرد ،منشــویک هــای جدیــدی کــه هنــوز هــم اعتقــاد بــه مرحلــه 
بنــدی انقــالب و پشــتک وارو  زدن در درون تضــاد  میــان دو جنــاح رسمایــه داری دارند.تــا زمانــی کــه ایــن  «ضــد 

امپریالیســت هــا» در طبقــه کارگــر حضــور دارنــد  مبــارزه بــا امپریالیســت و رسمایــه داری ممکــن نخواهــد شــد.
امید حق وردی - اردیبهشت ٩٦

توجــه کمونیســت هــا را بــه گفتــه رفیــق چگــوارا جلب می 
کنم:«مــا مارکسیســتها بــار هــا گفتــه ایــم کــه همزیســتی 
مســاملت آمیــز شــامل اســتثامر کننــده و اســتثامر شــونده ، 

بیــن ظــامل و مظلــوم امــکان نــدارد ...»

ارنستو_چه_گوارا
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به این موضوع به دو شکل می پردازم اول سیاسی و تئوریک  و دومی به شکل تاریخی آن  و مستند. 
ــر  ــه کارگ ــی طبق ــمن اصل ــع دش ــی در واق ــم، یعن ــی دانی ــود م ــمنان خ ــکال دش ــی از اش ــزم را یک ــران، امپریالی ــا کارگ م
ــا تکامــل یافتــه آن رسمایــه داری امپریالیســتی  ــر، ی کل رسمایــه داری اســت کــه در حکومــت قــرار دارد و شــکل عالــی ت
(انحصــاری) اســت، کــه نــوک حملــه دشــمن ماســت. شــناخت و تعییــن جایــگاه امپریالیــزم را از دو نقطــه تــا بــه امــروز 
دیــده شــده و بــه آن پرداختــه شــده بررســی میکنیــم. نقطــه اول، نــگاه از داخــل صــف طبقــه رسمایــه داری بــوده، یعنــی 
بخشــی از مخالفیــن شــکل امپریالیســتی رسمایــه داری در داخــل صــف رسمایــه داری بودنــد و هســتند، مثــل رسمایــه داری 
ملــی، ســطوح باالیــی خــرده بــورژوازی، طبقــه متوســط و یــا بــورژوازی دمکراتیــک یــا نیروهــای دمکراتیــک ( کــه بعضــاً 
بخشــی از ایــن طیــف مخالفــان در درون خــود، الیــه هایــی از رسمایــه داری ارتجاعــی، نیروهــای واپســگرا ، باقــی مانــده 
هــای فئودالــی و شــازده هــا ... را همــراه خــود داشــتند، حتــی بخــش هایــی از ایــن نیروهــا کــه در قالــب بینــا بینــی دو 
طبقــه رسمایــه داری و ماقبــل آن دارای اندیشــه و شــخصیت اجتامعــی دو گانــه بودنــد. جالــب هســت بدانیــم هنــوز هــم 
خیــل بســیاری از خــان زاده هــا و شــازده هــا رسدمــداران تشــکیالت هــای سیاســی کنونــی هســتند کــه تشــکیالت هــا را 
فراخــور اندیشــه هــای پایــگاه اجتامعــی شــان بــه انحــراف مــی کشــانند.) کــه همگــی در داخــل صــف رسمایــه داری بودنــد 
و هســتند، ولــی در جاهــای مختلــف دنیــا دیــده شــده کــه بــا امپریالیــزم مخالــف بــوده (و در حــال مبــارزه بــا آن بودنــد) 
و هســتند. ( ایــن درســت اســت کــه آگاه تریــن و سیاســی تریــن و حتــی ارتجاعــی تریــن مخالفــان رسمایــه داری در دوره 
هــای قبلــی بنــا بــه مطالبــات گوناگــون و ســواد و آگاهــی سیاســی در دســرتس خانــواده هــای ثرومتنــد و متوســط بــوده 
بنابرایــن  (و طبقــه کارگــر تــازه در حــال شــکل گیــری بــوده و هنــوز گســرتش الزم را نداشــت) همــه آنهــا از طبقــات غیــر 
کارگــری بودنــد وآنهــا ناچــار بودنــد بــه طبقــه کارگــر رو بیاورنــد چــون تنهــا نیــروی آینــده دار در مقابــل رسمایــه داری 
طبقــه کارگــر بــود، درحالــی کــه آن زمــان هنــوز شــکل واقعــی طبقــه کارگــر تکویــن نیافتــه بــود، در رونــد طبیعــی چنیــن 
اوضاعــی رهــربی مبــارزه و بــه دنبــال آن رهــربی طبقــه کارگــر در اختیــار ملغمــه ای از روشــنفکران (آقــا زاده هــا، شــازده 
هــا و خانــزاده هــا، میــرزا هــا و شــیخ هــا و ســیدها ...) کــه بــه هــر دلیلــی مخالــف رسمایــه داری بودنــد قــرار مــی گرفــت، 
رونــد رو بــه رشــد مبــارزه تــا زمانــی کــه هنــوز  از مــدار کل رسمایــه داری خــارج نشــده بــود و یــا مطالبــات طبقاتــی ایــن 
رهــربان را هنــوز در دســتور کار خــود داشــت و آنهــا را پشــت رس نگذاشــته بــود همــه ایــن رهــربان واقعــاً مخالــف وضعیــت 
موجــود آن زمــان ( برخــی انقالبــی ، برخــی پیــش رو و البتــه برخــی در آرزوی برگشــت بــه عقــب و. ...) بودنــد، بــه مــرور 
ایــن وضعیــت تغییــر مــی کــرد و رهــربان فــردی و ســازمانی انقالبــی و پیــش رو  دیــروزی بــه بهانــه هــای مختلــف بــه ضــد 
انقــالب یــا حداقــل مانــع انقــالب امــروزی تبدیــل مــی شــدند، وقتــی رونــد مبــارزه و کســب آگاهــی و همچنیــن رونــد رشــد 
طبقــه کارگــر و تغییــرات اجتامعــی را بــا چنیــن متــدی نــگاه کنیــم، تبدیــل شــدن ســازمان هــا و افــراد انقالبــی یــا پیــش رو 
ماننــد ، میــزا کوچــک خــان ، مصــدق ، حــزب تــوده ، اکرثیــت ، مجاهدیــن و ... کــه بــه انحــراف از انقــالب یــا قــرار گرفــنت 
در صــف رسمایــه داری را بــرای خــود انتخــاب کردنــد برایــامن کامــالً قابــل درک مــی شــوند)  ( ایــن مورد،یعنــی رو آوردن 
نیروهــای غیــر کارگــری بــه طبقــه کارگــر البتــه بــرای رهــربی آن بــه ســود خــود، را امــروز نیــز مــی توانیــم ببینیــم از ســبز و 
لیــربال گرفتــه تــا از فاشیســت هــا و داعشــی هــای مختلــف اســالمی گرفتــه تــا اســالمی هــای دمکــرات و از ســلطنت طلــب 

امپریالیزم و رابطه آن با رسمایه داری
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و ملــی گراهــا و ناسیونالیســت هــا گرفتــه تــا طرفــداران امپریالیســت و رسمایــه جهانــی و از ضــد امپریالیســت هــای چــپ 
تــا ضــد امپریالیســت هــای راســت... همگــی اکنــون دســت بــه دامــن کارگــران هســتند و تــالش مــی کننــد بخــش کارگــری 
قــوی داشــته باشــند چــون مــی داننــد در تغییــر قــدرت و خیــزش هــا، ایــن طبقــه کارگــر اســت کــه در نهایــت تعییــن کننــده 
خواهــد بــود، و حــرف آخــر را خواهــد زد، از ایــن بابــت متامــی آنهــا نیــز آگاهانــه تــالش مــی کننــد طبقــه کارگــر اســتقالل 

نداشــته و نتوانــد حــزب واقعــی خــودش را بســازد.)
نقطــه  دوم، نــگاه از صــف مقابــل رسمایــه داری اســت، کــه ایــن صــف طبقــه کارگــر مــی باشــد و ایــن صــف نیــز، بیشــرت 
مواقــع تــا بــه امــروز در خلــط مبحــث گیــر افتــاده و آن بحــث مخالفــت دو طیــف از دو طبقــه مقابــل هم در صــف واحد( 
صــف ســاختگی یــا هــامن همــه باهمــی) بــه نــام مبــارزه ضــد امپریالیســتی بــوده و هســت، کــه کارگــران را سالهاســت بــه 
انحــراف بــرده اســت. علــت اینکــه ایــن موضــوع را ( بــرای طــرح بحث)انتخــاب کردیــم ایــن بــود کــه از طــرف تعــدادی 
از رفقــای داخــل در یــک نرشیــه ای  در رابطــه بــا انقــالب ۵۷ صحبتــی شــده بــود و در آن صحبــت  اعــالم کــرده بودنــد 
کــه انقــالب ۵۷ انقــالب ضــد امپریالیســتی بــود، یکــی از رفقــای مــا بنــام فریــده جعفــری نقــدی بــه ایــن مطلــب نوشــته 
بــود برایــن مبنــا کــه انقــالب ۵۷ ماهیتــاً سوسیالیســتی بــود و بحــث ضــد امپریالیســتی بــودن و انقــالب را در واقــع رسمایــه 
داری و ارتجــاع، غالــب کــرد. بدلیــل اینکــه در ســال ۵۷ انقــالب  متولــی نداشــت( حــزب واقعــی کمونیســتی ) کــه بتوانــد 
انقــالب را بــه ســمت ماهیــت سوسیالیســتی خــودش پیــش بــربد. ایــن باعــث شــد کــه تصمیــم بگیریــم از ایــن پــس در مــورد 
رابطــه رسمایــه داری و امپریالیــزم نیــز بحــث کنیــم. گاهــی اوقــات بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه اگــر امپریالیــزم نباشــد 
بــه چــه جایــی میریســم؟ (اوضــاع چــه شــکلی مــی شــود؟) جوابــی کــه رفقــا مــا بــه ایــن ســئوال مــی دهنــد ایــن اســت کــه 
شــام حتــی اگــر ۱۰ بــار، صــد بــار یــا N بــار رسمایــه داری را از صفــر رشوع کنیــد و از هــر نقطــه و جــای دیگــر دنیــا هــم 
رشوع کنیــد بعــد از مدتــی بــه شــکل امپریالیســتی رسمایــه داری خواهیــد رســید، نتیجــه ای کــه میگیرنــد ایــن اســت کــه 
امپریالیــزم یــا شــکل امپریالیســتی رسمایــه داری محصــول منطقــی رونــد رشــد رسمایــه داری اســت. چــه در آفریقــا رسمایــه 
داری را رشوع کنــی چــه در ایــران، یــا در آمریــکا، چــه در اروپــا و یــا آســیا باالخــره بــه امپریالیــزم خواهیــد رســید، چــون 

غالــب شــدن شــکل امپریالیســتی رسمایــه داری محصــول منطقــی رونــد رشــد رسمایــه داری اســت. 
گفتــم از دو دیــگاه داریــم بــه رسمایــه داری نــگاه مــی کنیــم. نقطــه اول رشوع، صــف طبقــه رسمایــه داری کــه داخــل آن 
مخالفــان امپریالیــزم وجــود دارنــد دیگــری صــف مقابــل کــه طبقــه کارگــر اســت فــرق بیــن ایــن دو نــگاه از دو نقطــه 
ــد و  ــش میربن ــی را پی ــگ درون طبقات ــک جن ــه داری ی ــزم در درون صــف رسمای ــان امپریالی ــاوت در چیســت؟ مخالف متف
وقتــی بــرای اعــامل تغییــر انقالبــی بــه اصــول و اســاس پایــه هــای رسمایــه داری مــی رســند آنجــا ســازش را پیــش مــی گیرنــد 
و هــم پیــامن دیــروز خــود را (کارگــران را) ضمــن اینکــه تنهــا مــی گذارنــد بلکــه بــه رسکــوب و کشــتار و فریــب آنهــا اقــدام 
مــی کننــد، ناپیگیــر بــودن بــورژوازی کــه لنیــن دربــاره آن صحبــت کــرده اســت را ایــن جــا مــی تــوان درک کــرد. منونــه هــای 
تاریخــی هــم مــی توانیــم مثــال بزنیــم. ســال ۳۲ در ایــران ملــی گراهــا کــه بــورژوازی دمکراتیــک یــا بــورژوازی ملــی یــا هــر 
اســم دیگــر کــه خواهیــد گذاشــت و نیروهــای دو گانــه یــا دوسیســتمی (هــامن هایــی کــه هنــوز بیــن فئودالــی و رسمایــه 
داری گیرکردنــد، هنــوز نتوانســتند کامــل از خــان و شــازده بــودن کنــده شــوند و در همیــن حیــن هنــوز نتوانســتند شــکل 
جدیــد مناســبات تولیــد کــه رسمایــه داری اســت را بــه پذیرنــد امــا بــا دو شــکل کار مــی کننــد یــا ملغمــه ای از مخلــوط 
ــه خطــر  ــه داری ب ــد رسمای ــی احســاس میکن ــود وقت ــا مصــدق ب ــد.)  کــه رس آمــد آنه کــردن دو سیســتم ایجــاد مــی کنن
مــی افتــد بــا امپریالیــزم کنــار مــی آینــد حتــی کمــک بــرای زمینــه کودتــای در حــال تکویــن را آمــاده ســازی میکننــد. در 
طــول تاریــخ همیشــه بدینگونــه بــوده کــه نیروهــای مخالــف امپریالیــزم کــه از درون صــف رسمایــه داری هســتند تــا یــک 
نقطــه ای جلــو مــی آینــد در نقطــه خاصــی بــه طبقــه کارگــر خیانــت میکننــد، و بــه اصــل خودشــان مــی پیوندنــد و حتــی 
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بــه امپریالیــزم کمــک مــی کننــد. ( مــا اکنــون بســیاری از مدعیــون چــپ و کمونیســت دیــروزی را در صفــوف پــان هــا و 
ناسیونالیســت ، جمهــوری اســالمی حتــی بعضــاً ســلطنت طلبــی مــی بینیــم، البتــه هنــوز متــام نشــدند و بســیاری هســتند 
کــه در آینــده نــه چنــدان دور بــه شــکل تشــکیالتی و یــا انفــرادی بــه اصــل خــود بــاز خواهنــد گشــت، موضــوع اخیــر 
تحریــم مشــرتک انتخابــات در کردســتان بیــن راســت هــا و چــپ هــا ازایــن ریشــه هــا هســتند کــه منتظــر وزش بــاد بودنــد 
و هســتند تــا از موضــع چــپ بــه موضــع ناسیونالیســتی و راســت رجعــت کننــد کــه ایــن امضــای مشــرتک تحریــم انتخابــات 
بدنبــال اخبــار یواشــکی بــود کــه شــنیدند قــرار اســت بــادی بــوزد،  و بــرای تقســیم قــدرت و رشیــک شــدن در رسنوشــت 
آینــده کردســتان و ایــران دارنــد بــا راســت هــا دســت بــه دســت مــی دهنــد چــون علــی رغــم تبلیغــات چــپ و انقالبــی و 
کارگــری بــه مطالبــه خــود کــه تنهــا رشیــک شــدن در قــدرت همــراه راســت هــا ، آن هــم نهایتــاً در چنــد شــهر، فکــر مــی 
کننــد دارنــد نزدیــک مــی شــوند، ایــن متامــی مطالبــات کنونــی ایــن انقالبیــون کــه نوعــی ضــد امپریالیســت محســوب مــی 
شــوند، اســت،. ایــن بازگشــت هــا را بایــد بــه فــال نیــک گرفــت کــه بــا بازگشــت آنهــا بــه اصــل خــود صــف بنــدی هــای 
طبقاتــی شــفاف تــر و رهــربی اشــکال شــده طبقــه کارگــر بــه خــودش واگــذار خواهــد شــد، و کارگــران مــی تواننــد رسه و 
نــارسه را دقیــق تــر پیــدا کننــد. ) ســال ۵۷ هــم همینگونــه بــود حــاال چــرا مــی گوییــم بــه طبقــه کارگــر خیانــت مــی کننــد 
چــون تعــداد بســیاری از دمکــرات هــا و خــرده بــورژوا هــا کــه انقالبــی هســتند و در صــف رسمایــه داری قــرار دارنــد در 
ــارزه بــا امپریالیــزم شــناخته مــی شــوند و احــزاب و ســازمان هــای مــی ســازند کــه طبقــه کارگــر را رهــربی میکننــد و  مب
رسبزنــگاه کــه بایــد رضبــه نهایــی را بــه رسمایــه داری بزننــد بــه ســمت رسمایــه داری یــا رشکــت در قــدرت مــی رونــد و 
کارگــر هــا را رهــا میکننــد. اکرثیــت ســازمان هــا و تشــکیالت هــا ی مــا ایــن چنیــن بودنــد نــه تنهــا در ایــران در کل دنیــا بــه 
همیــن شــکل بــوده  بــرای اینکــه بدانیــم ایــن نیروهــای مخالــف بــا امپریالیــزم و در صــف رسمایــه چــه کســانی هســتند، 

موضــوع را بیشــرت میشــکافیم.
 رسمایــه داری ملــی و بخشــی از رسمایــه داری ارتجاعــی، نیروهــای انقالبــی دمکراتیــک، خــرده بــورژوازی، ... بعضــی از 
نیروهــای ارتجاعــی، عشــیره ای کــه درصــف رسمایــه داری قــرار دارند،امــا ضــد امپریالیســت نیــز هســتند، قبــل از اینکــه 
بحــث را بیشــرت ادامــه بدهــم، ایــن موضــوع را از دیــدگاه مارکــس و لنیــن هــم بررســی کنیــم، علــی رغــم اینکــه در شــکل 
امپریالیســتی، رسمایــه داری بــه اوج انحصــارات میرســد و دشــمنی آن بــا طبقــه کارگــر کامــالً واضــح و روشــن اســت و لنیــن 
ایــن را در بررســی هــای خــود از امپریالیســم کــه انجــام داده شــکافته اســت،  امــا لنیــن و مارکــس هرگــز بیــن جنــگ دو 
جنــاح رسمایــه داری قــرار نگرفتنــد و هرگــز هــم طبقــه کارگــر را بــه آن ســمت هدایــت نکردنــد و ایــن خیلــی مهــم اســت 
کــه مــا بــه ایــن موضــوع دقــت کنیــم در نتیجــه هــرگاه نیروهــای انقالبــی و کارگــران بــه بهانــه مبــارزه بــا امپریالیــزم بــا 
بــورژوازی ملــی بــا خــرده بــورژوازی، رسمایــه داری ارتجاعــی و ... همــکاری کردنــد و رهــربی جنبــش هــا را بــه دســت آنهــا 
ســپردند و اســم آنــرا هــم گذاشــتند تاکتیکــی، مبــارزه میکنیــم، ولــی ایــن تاکتیــک بــه مــرور تبدیــل شــد بــه اســرتاتژی و 
اکنــون ســنتز نویــن از اســرتاتژی نیــز عبــور کــرده توجیــه تراشــی تئوریکــی  نهایــت انحــراف ضــد امپریالیســت هــا علیــه 
کارگــران شــده اســت، آنهــا طبقــه کارگــر را  بــه زائیــده بخشــی از رسمایــه داری تبدیــل کردنــد، بــاز هــم هــامن مثــال ســال 
۳۲ و ۵۷ و بــا مثالــی از مارکــس مــی تــوان ایــن چنیــن گفــت. در رابطــه بــا تــرصف آســیا بدســت رشکــت هــای هنــد رشقــی 
ــا کشــور هلنــد بعــد انگلیــس کــه ایــن هــا نطفــه هــای اولیــه امپریالیــزم بودنــد کــه آمدنــد آســیا را تــرصف کردنــد  و ی
مارکــس در ایــن رابطــه بــا ایــن تــرصف مخالفــت نکــرد گفــت ایــن هــا باعــت مــی شــوند، آنجــا از اســتبداد و فئودالیــزم 
آســیایی جــدا بشــوند و رشــد بکننــد در حالــی کــه اگــر بحــث ضــد امپریالیســت بــود بــه شــکلی کــه االن مطــرح اســت 
بــرای مارکــس مطــرح بــود بایــد آنجــا مــی رفــت از بــورژوازی ملــی یــا فئودالیــزم محلــی دفــاع میکــرد، ولــی اینــکار را نکــرد 
چــون مــی دیــد امپریالیــزم نســبت بــه فئودالیــزم مرتقــی تــر اســت و بایــد رشــد بدهــد و فئودالیــزم را بشــکند و جامعــه را 
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برســاند بــه رسمایــه داری و هیــچ کــدام هــم از نیروهــای کارگــری را دعــوت نکردنــد از فئــودال هــا ( یــا از سیســتم اســتبداد 
آســیایی) دفــاع کننــد، مارکــس در ایــن رابطــه ایــن طــور بیــان میکنــد: «آنچــه در مــورد  بیــن امللــل تازگــی داشــت ایــن 
بــود کــه ایــن ســازمان بــه دســت خــود کارگــران و بــرای خودشــان تأســیس شــد،پیش از پایــه گــذاری بیــن امللــل ، همــه ی 
ســازمانهای گوناگــون رصفــاً انجمــن هایــی بودنــد کــه بدســت گروهــی از رادیــکال هــای متعلــق بــه طبقــات  حاکــم بــرای 
کمــک بــه طبقــه کارگــر تأســیس شــده بودنــد، امــا بیــن امللــل بدســت کارگــران و بــرای خودشــان ســاخته شــد.»(گویی 
ــی  ــون متام ــد، اکن ــی کن ــح م ــروز را ترشی ــت ام ــه اســت دارد وضعی ــل گفت ــه ١٧٠ ســال قب ــول از مارکــس ک ــل ق ــن نق ای
تشــکیالت هــای مدعــی کارگــری ( انجمــن هــای طبقــات حاکــم بــرای کمــک بــه کارگــران اســت) کــه همگــی رسانشــان غیــر 
کارگــری اســت و بــا توجیــه تراشــی هــای  گوناگــون مــی خواهنــد عمــل انحرافــی خــود را بپوشــانند موضــوع مبــارزه ضــد 
ــا  امپریالیســتی طــی ٨٠ ســال اخیــر و قــرار گرفــنت نیروهــا بیــن دو جنــاح رسمایــه داری یکــی از انحرافاتــی اســت کــه ب
توجیــه تراشــی مــی خواهنــد بپوشــانند.)  چگونــه و بــرای چــه ســاخته شــد؟ یعنــی در واقــع حرکــت مارکــس را در رابطــه 
بــا رشکــت هــای هنــد رشقــی و یــا تــرصف آســیا بوســیله امپریالیســت هــای اولیــه درنظــر بگیریــم و ایــن نوشــته مارکــس را 
در نظــر بگیریــم کــه کارگــران بــرای خودشــان احزابشــان را ســاختند دوتــا را بــا هــم بررســی کنیــم متوجــه مــی شــویم کــه 
مارکــس از ایــن کــه نیروهایــی از طبقــه رسمایــه داری بیاینــد رهــربی طبقــه کارگــر را بعهــده بگیــرد اصــالً و ابــداً رضایــت 
نداشــته و اعتقــاد دارد، ســازماندهی ایــن چنینــی باالخــره میرســد بــه جایــی کــه رسمایــه داری کارگــر هــا را قتــل عــام کنــد، 

در ایــن رابطــه لنیــن گفتــه اســت اگــر در حــزب ٢ نفــر روشــنفکر اســت بایــد ٩٨ نفــر کارگــر باشــد.
 در جــای دیگــر مارکــس مــی گویــد هیــچ بــورژوازی در هیــچ کشــوری وجــود نــدارد کــه کارگرهــای خــودش را قربانــی 
منافــع خــودش نکنــد ایــن بــاز بــر میگــردد بــه آن نقطــه ای کــه بــورژوای مثــل مصــدق مثــل اطــراف خمینــی مثــل بــازاری 
هایــی کــه در اطــراف خمینــی بودنــد، مثــل ســلطنت طلــب هــا، یــا مثــل خــرده بــورژوازی هــای کــه در اطــراف خمینــی 
بودنــد و ... باالخــره کارگرهــا را فــدا میکنــد، ایــن گفتــه هــای مارکــس و لنیــن دقیقــا ثابــت میکننــد کــه طبقــه کارگــر بایــد 
خــودش حــزب خــودش را بســازد در غیــر ایــن صــورت بــا احــزاب دیگــر و بــا افــراد رجعــت کــرده از طبقــات دیگــر بــرای 
طبقــه کارگــر بــه هیــچ عنــوان حزبــی بــدرد بــه خــوری تشــکیل نخواهــد شــد، کــه طــی ایــن ۸۰ ســال گذشــته ایــن موضــوع 
ثابــت شــده اســت. بــا ایــن توضیحــات مــن بحثــم را از زاویــه طبقــه کارگــر و منافــع طبقــه کارگــر نــگاه میکنــم امپریالیــزم 

را چگونــه بایــد تعریــف کنیــم :
امپریالیزیم بخشی از رسمایه داری  و دشمن ما است.  (١

امپریالیزم محصول منطقی روند طبیعی رشد رسمایه داری است.  (٢
امپریالیزم بخش تفکیک ناپذیز از کل رسمایه داری است.  (٣

ــه داری  ــر مجموعــه ای از کل رسمای ــا متامــی بزرگیــش زی ــزم ب ــه داری مجموعــه مرجــع اســت و امپریالی ٤)   رسمای
ــت. اس

امپریالیزم قدرمتند ترین بخش و نوک حمله رسمایه داری است.  (٥
امپریالیــزم نســبت بــه رسمایــه هــای ملــی ، منطقــه ای ، محلــی ، رشــد یابنــده اســت و در حــال بلعیــدن بقیــه   (٦

ــتند. ــت نیس ــت ناراح ــر اس ــاب ناپذی ــه اجتن ــدن ک ــده ش ــی از بلعی ــان کنون ــم در زم ــه ه ــت و بقی اس
شــکل مترکــز گرایــی امپریالیســتی رسمایــه بــه ســاختار مالکیــت اجتامعــی کــه در واقــع در آینــده مــا اســم آنــرا   (٧
سوسیالیســتی خواهیــم گذاشــت نزدیکــرت اســت. ایــن جــا اســت کــه لنیــن مــی گویــد اگــر شــام اقتصــاد آمریــکا را نــگاه 
کنیــد، رسان تراســت هــا و کارتــل هــا و رسان رسمایــه امپریالیســتی را بزنیــد بهرتیــن نــوع سوســیالیزم را مــی بینیــد، کــه 
در حــال رشوع اســت، بنابرایــن بحــث ایــن اســت وقتــی متــام اقتصــاد، امپریالیســتی مــی شــود  انحصــار بــه آن حــدی از 
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بــاال میرســد کــه شــام بــا زدن رسان انحصــار بــه شــکل گســرتده مــی توانیــد بــه ســمت سوســیالیزم حرکــت کنیــد. اینجــا 
توضیحــی الزم اســت هامنطوریکــه مارکــس مــی گویــد رسمایــه داری بــا خــط تولیــدش گورکــن خــود را کــه طبقــه کارگــر 
اســت ایجــاد میکنــد  ایــن جــا مــا مــی توانیــم بگوییــم کــه امپریالیــزم بــا انحصــاری کــردن کل رسمایــه ی دنیــا، در واقــع 
ســاختاری را ایجــاد میکنــد کــه در نهایــت بایــد تغییــر کنــد و متحــول  بــه ســمت سوســیالیزم شــود، ســاختاری کــه همــه 
حرکتــش اجتامعــی اســت و متمرکــز شــده و فقــط بایــد برنامــه اقتصــادی بــر مبنــای ســود و مالکیــت خصوصــی رسمایــه 
داری را کــه بــا انحصــاری شــدن بســیار متمرکــز شــده و همچنیــن مناســبات مــزدوری را از آن کــرس کنیــم و بــر مبنــای نیــاز 
زندگــی و نیــاز اجتامعــی بــه آن برنامــه متمرکــز بدهیــم. در واقــع امپریالیــزم جامعــه را بــه آن ســمت هدایــت میکنــد. 
البتــه دلــش منــی خواهــد هامنگونــه کــه رسمایــه داری دلــش منــی خواهــد گورکــن خــود را ایجــاد کنــد ولــی مجبــور اســت 
رسمایــه داری هــم وقتــی بــه ســمت امپریالیــزم حرکــت میکنــد دقیقــا اجتنــاب ناپذیــر پایــه هــای اجتامعــی را، پایــه گــذاری 
میکنــد کــه خــودش را نابــود کنــد،در ایــن جــا مــی تــوان بــه موضــوع ماتریالیســم دیالکتیکــی اشــاره کــرد کــه متامــی اشــکال 
رسمایــه داری در محــدوده ســاختاری وحــدت ضدیــن قــرار دارد،کــه بــا ماتریالیســم تاریخــی تکمیــل تــر شــده و بــا اصــول 
اینکــه تاریــخ محصــول نــربد طبقاتــی اســت و تــوده هــا ســازنده تاریــخ هســتند و پراتیــک انقالبــی طبقــه کارگــر تکمیــل 

تــر میشــوند بــه نظــرم پایــه هایــی کــه امپریالیســم در حــال شــکل دادن آنهــا اســت، عبــارت هســتند: 
الف ـ یکپارچه شدن اقتصاد کل جهان.

 ب ـ از بیــن رفــنت مرزهــای جغرافیــای و مرزهــای سیاســی بــرای اینکــه امپریالیــزم حــاال دیگــر از شــکل دولتــی و یــا یــک 
کشــوری خــارج شــده شــکل فــرا ملــی و فــرا کشــوری و بــه ســمت جهانــی شــدن کامــل حرکــت میکنــد چیزهایــی کــه الزم 
اســت بــرای سوسیالیســتی شــدن، اینهــا پایــه هایــی اســت کــه اگــرکل دنیــا را یکپارچــه نکنــد دنیــا منــی توانــد سوسیالیســتی 
ــاده کــرد درســت اســت کــه رشوع  ــوان سوسیالیســم را پی ــربد منــی ت ــن ب ــد مرزهــا را از بی شــود، اگــر سوسیالیســم  نتوان
آن از یــک نقطــه اســت ولــی بایــد ایــن کارهــا را انجــام دهــد ایــن وظایفــی اســت کــه مقدماتــش را امپریالیــزم ناچــاراً 
و ناخواســته انجــام مــی دهــد. یکــی از پایــه هایــی کــه برقــراری سوســیالیزم را امــکان پذیــر میکنــد تولیــد انبــوه اســت، 
رسمایــه داری ناچــار اســت، بــرای ادامــه خــودش چــه بــه شــکل رسمایــه داری هــای مختلــف چــه بــه شــکل امپریالیــزم 
بــه ســمتی حرکــت کنــد کــه بــرای نجــات رسمایــه داری و ادامــه حیــات آن ، حتــی دســت بــه نابــودی جهانــی میزنــد، امــا 
اجتنــاب ناپذیــر مجبــور اســت بــه ســمت تولیــد انبــوه، بــه ســمت نابــودی مرزهــای اقتصــادی ،سیاســی ،جغرافیایــی و حتــی 
از بیــن رفــنت مرزهــای فرهنگــی حرکــت کنــد، ایــن اجتنــاب ناپذیــر اســت در غیــر ایــن صــورت محکــوم بــه نابــودی اســت 
یعنــی در هــر دو صــورت بــه ســمت نابــودی حرکــت میکنــد،( ایــن هــامن بخشــی از بحــران ســاختاری اســت) همــه ایــن 
هــا یعنــی دارد تابــوت رسمایــه داری را مــی ســازد، یعنــی دارد امپریالیــزم خــودش بــا دســتان خــودش رسنگونــی رسمایــه 
داری را کــه خــودش بخشــی از آن اســت پیــش مــی بــرد، هــر چنــد متایلــی بــه ایــن کار نــدارد، امــا نهایــت اعــامل نیــاز ذاتــی 
و ســاختاری و نیــاز رشــد رسمایــه داری همیــن اســت. بــرای همیــن اســت کــه مارکــس مــی گویــد رسمایــه داری گورکــن 
خــودش را ایجــاد میکنــد رسمایــه داری بــه ایــن موضــوع آگاه اســت و ســعی میکنــد ایــن کار را نکنــد امــا راه دیگــری نــدارد 
اگــر بخواهــد باقــی مبانــد بایــد رشــد کنــد و اگــر بخواهــد رشــد کند(دچــار انباشــت و تولیــد انبــوه مــی شــود) بایــد پایــه 
هــای خــود را متزلــزل کنــد، بایــد ایــن مســیر ( یعنــی مســیر تولیــد انبــوه، مســیر جهانــی شــدن همــه پارامرتهــا، متمرکــز 
شــدن تاحــدی کــه تضــاد مالکیــت خصوصــی بــا ســاختار و مناســبات تولیــدی اجتامعــی بــه نقطــه تعییــن تکلیــف بــدون 
بــاز گشــت برســد، و ...) را طــی کنــد راه دیگــری نــدارد اگــر بخواهــد خــودش از رفــنت بــه ایــن مســیر و نابــود کــردن پایــه 
هــای خــودش دســت بــرادر و ســکون را انتخــاب کنــد،( دچــار تضــاد بــا ذات خــود مــی شــود) بیــن راه رسنگــون خواهــد 
شــد کــه بعــد از رسنگونــی آن بقیــه راه را سوســیالیزم طــی خواهــد کــرد، امــا الزم اســت ایــن جــا موضــوع  مهمــرتی را طــرح 
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کنــم، رسمایــه داری یــا بخشــی از آن کــه امپریالیــزم اســت خــود بــه خــود رسنگــون منــی شــود مــا نبایــد فکــر کنیــم کــه 
خــود بــه خــود رسنگــون مــی شــود، در حالــی کــه ( و اکنــون نیــز مــی بینیم)مــی توانــد خــود را بازســازی کنــد، مــی توانــد 
بخشــی از دنیــا را تخریــب کنــد و بــا بــاز ســازی دوبــاره آنهــا حیطــه مــرصف را افزایــش داده ضمــن تکیــه بــر روی تولیــد 
تخریــب شــده هــا نیــاز هــای جدیــدی دریافــت کنــد بــا تکیــه بــر ســاخنت چنیــن تخریــب شــده هــا خــود را نیــز بــاز ســازی 
کنــد، بنابــر ایــن حتــی اگــر متــام جنایــت هــا را کــه دارد انجــام مــی دهــد اگــر متــام پایــه هــای خــودش را متزلــزل کنــد بــاز 
هــم بــرای رسنگــون شــدنش بایــد طبقــه کارگــر خــودش را متشــکل کنــد و از طریــق انقــالب، رسمایــه داری و بخصــوص 

شــکل امروزیــش، امپریالیســم را نابــود کنــد، راه دیگــری وجــود نــدارد.
٨ـ اکنــون امپریالیــزم از شــکل کشــوری و دولتــی خــارج شــده بــه شــکل بلوکــی رســیده اســت ( ایــن بســیار مهــم اســت کــه 
بدانیــم نطفــه هــای اولیــه ســاختار امپریالیســتی یعنــی کارتــل هــا ، تراســت هــا و ســندیکا هــای کارفرمایــان قبــل از قبضــه 
کــردن کل یــک کشــور از طریــق بــه دســت گرفــت کل دولــت علــی رغــم حاکمیــت بــر دولــت در شــکل کلــی رسمایــه داری 
تنهــا بخشــی از دولــت بودنــد و بیشــرت از طریــق هامهنــگ کــردن خــود بــا برنامــه هــای کلــی دولــت اعــامل نفــوذ مــی 
کردنــد و کمرتمــی توانســتند، خواســته هــای خــود را دیکتــه و یــا بــه قانــون بــدل کننــد، تــا اینکــه ســاختار امپریالیســتی ( 
انحصــار گرایــی) رشــد بیشــرت کــرده برخــی از کشــور هــا کل دولتشــان بــه یــک امپریالیســم تبدیــل شــد و دیگــر دولــت 
هــا کامــالً هــامن کارتــل هــا و تراســت هــا و ســندیکاهای انحصــار گــر بودنــد، در ایــن مرحلــه تعــدادی از کشــورها، کشــور 
هــای امپریالیســتی بودنــد در حــال نــربد بــا هــم، ایــن رونــد( رونــد رشــد امپریالیســتی تــر شــدن) بــاز رشــد کــرد اکنــون 
در واقــع کارتــل هــا و تراســت هــا و ســندیکاها نــه تنهــا تحــت نظــر دولــت یــک کشــور نیســتند و نــه تنهــا بــر دولــت 
یــک کشــور مســلط هســتند بلکــه بــر دولتهــای چندیــن کشــور امپریالیســتی هــم زمــان تســلط کامــل دارنــد بنــا برایــن 
امپریالیســم متحــد بیــن چنــد کشــور در مقابــل چنــد کشــور دیگــر ایجــاد شــده انــد، یعنــی ســاختار امپریالیســتی رسمایــه 
داری بــه آن حــدی رشــد کــرده اســت کــه اکنــون بلــوک هــای امپریالیســتی جــای کشــور هــای امپریالیســتی را گرفتــه انــد، 
و هنــوز رشــد ســاختار امپریالیســتی ادامــه دارد، اکنــون بطــور مشــخص مــی تــوان دو بلــوک امپریالیســتی را دیــد کــه باهــم 
بــرای تقســیم جهــان در نــربد هســتند( در جنــگ اول و دوم هــر کشــور امپریالیســتی بــا بقیــه بــرای تقســیم مجــدد جهــان 
و کســب ســهم بیشــرت مــی جنگیــد و اگــر اتحــادی میــان آنهــا علیــه بقیــه صــورت مــی گرفــت اتحــاد تاکتیکــی بــود، و حتــی 
اگــر اســرتاتژیک هــم مــی شــد ، ســاختاری نبــود و مــی توانســت اتحــادی وجــود نداشــته باشــد و یــا ترکیــب بــازی گرانــش 
متفــاوت باشــد، امــا اکنــون بلــوک هــای امپریالیســتی بــر پایــه تاکتیــک و یــا اســرتاتژیک ایجــاد منــی شــوند، بلکــه رسمایــه 
داری، بــه حــدی از رشــد رســیده اســت کــه بلوکــی شــدن آنهــا ( امپریالیســتها) بــر پایــه نیــاز آنهــا بــرای زنــده مانــدن، رشــد 
و ادامــه یافــنت و بــر پایــه ســاختاری اجتنــاب نــا پذیــر شــده اســت، کــه از دســت و اختیــار نــه تنهــا دولــت هــا حتــی خــود 
پایــه و خشــت هــای اولیــه ســاختار امپریالیســتی خــارج شــده اســت ،امــروز هیــچ رشکــت ، هلدینــگ و ... بــزرگ تولیــدی 
یــا مالــی را منــی تــوان پیــدا کــرد کــه از ملیــت هــای مختلــف حتــی از ملیــت هــای متخاصــم نســبت بــه هــم متشــکل و 
ســهیم نباشــند، مثــالً ســهام داران نیســان یــا جــرنال موتــورز از رسمایــه هــای مالــی ده هــا کشــور حتــی روســیه و چیــن 
هــم اســتفاده مــی کننــد و یــا گاز پــروم روســیه ســهام دارانــی در آمریــکا و اروپــا دارد یــا بــن الدن هــا رشیــک تجــاری 
بــوش هــا و یــا ترامــپ رشکای زیــادی در روســیه دارد ، رسمایــه هــای ایــران بــه اروپــا و امریــکا رسازیــر مــی شــود و دولــت 
ایــران هیــچ کاری  از دســتش بــر منــی آیــد و یــا رسمایــه هــای آمریــکا اکنــون در جایــی فعالیــت مــی کننــد کــه آمریــکا مــی 
دانــد هــر کاالی تولیــد شــده در چیــن یــک رضبــه بــه میــخ تابــوت تســلط امپریالیســتی آمریــکا اســت و ... البتــه نطفــه 
هــای چنیــن همــکاری هــا در جنــگ جهانــی دوم اندکــی دیــده شــده بــود کــه بــاز ســاختاری نبودنــد و مــی شــد نباشــند و 
نــه تنهــا دولــت هــا مــی توانســتند از آن همــکاری هــا جلــو گیــری کننــد در هــامن حــال آنهــا را در آن زمــان خــود دولــت 
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هــا برنامــه ریــزی مــی کردنــد، امــا حــاال ایــن رشکــت هــای چنــد ملیتــی هســتند کــه دولــت هــا را بــر مبنــای رشــد رسمایــه 
داری خودشــان برنامــه ریــزی مــی کننــد) و بقیــه کشــور هــا ماننــد کوتولــه هــا هــر کــدام در صــف بلوکــی قــرار گرفتــه 
انــد، ممکــن اســت ایــن ســئوال پیــش بیایــد کــه در جنــگ اول و دوم هــم بلــوک بنــدی امپریالیســتی بیــن کشــور هــا وجــود 
داشــت، امــا هــامن گونــه کــه در بــاال گفتــم آنهــا بــر پایــه نیــاز هــای ســاختاری و اجتنــاب ناپذیــر، بــر پایــه نیــاز ذاتــی 
رسمایــه نبودنــد، امــا اکنــون هیــچ نیرویــی تــوان جلوگیــری از چنیــن بلــوک بنــدی را نــدارد و ایــن انحصــار گرایــی رسمایــه 
داری تــا آن حــدی رشــد خواهــد کــرد کــه دنیــا صــد در صــد از هــر جهــت یــک دســت و یــک پارچــه خواهــد شــد در آن 
صــورت مــا بــه گفتــه لنیــن خواهیــم رســید کــه بــا زدن رسان رشکــت هــای چنــد ملیتــی کــه حاکــم بــر دولــت هــا و کل 

جهــان هســتند رونــد سوسیالیســتی شــدن ممکــن خواهــد شــد.) 
٩ـ امپراطــوری امپریالیســتی در یــک نقطــه ابــدی و ازلــی نبــوده و نیســت بلکــه در حال تغییر محلی ،ســاختاری و ســازمانی 
اســت ایــن را چگونــه مــی تــوان توضیــح داد همیــن االن نــگاه کنیــد امپریالیســت هــای اروپایــی رو بــه افــول هســتند 
آمریــکا نیــز همینطــور قبــالً امپریالیــزم داخــل اروپــا بــود محــل قدرمتنــدش انتقــال داده شــد بــه آمریــکا قبــالً امپریالیســت 
هــا انگلیــس وآملــان ،فرانســه ،... بودنــد، خیلــی مرزبنــدی داشــتند ولــی االن دیگــر چنیــن مرزبنــدی وجــود نــدارد معمــوال 
کشــوری امپریالیســتی مثــل آمریــکا از متــام دنیــا اشــرتاک دارد و همیــن شــکل، همیــن االن دارد بــه ســمت چیــن منتقــل 
مــی شــود ولــی مــا در آینــده امپریالیســتی بــه نــام امپریالیســت چیــن نخواهیــم داشــت، بلکــه مثــال امپریالیســتی بنــام 
قــرارداد شــانگهای یــا امپریالیســت بلــوک شــانگهای خواهیــم داشــت کــه مثــال ۲۰ تــا کشــور داخلــش هســتند و آنجــا حتــی 
امپریالیســت هــای اروپائــی و آمریکایــی کــه شکســت خــورده انــد ( از رتبــه قبلــی تنــزل کردنــد) رشیــک خواهنــد بــود، 
بنابــر ایــن، آن بحثــی کــه گســرتدگی در حــد ســطح جهانــی بــرای امپریالیــزم اتفــاق مــی افتــد و مرزهــای جغرافیایــی و 
سیاســی کــم کــم از بیــن مــی رود در حــال تکویــن و زمینــه ســازی اســت، گفتــم اکنــون شــاهد انتقــال نظــام امپریالیســتی 
از اروپــا و آمریــکا بــه چیــن و رشکای آن هســتیم کــه در صــدد ایجــاد نظــام منــدی آن کــه نظــام منــدی امپریالیــزم آینــده بــا 
امپریالیــزم امــروزی متفــاوت خواهــد بــود، شــام فکــر کنیــد (پایــه اصلــی تعییــن کنندگــی آینــده همیــن جــا اســت) همیــن 
االن یــک میلیــارد و هشــتصد میلیــون کارگــر در آســیا کــه بیشــرت آنهــا داخــل منطقــه شــانگهای بــه نوعــی مرتبــط بــا آن 
کار میکننــد نیرویــی هســتند کــه تعییــن تکلیــف میکننــد، و امپریالیــزم مجبــور اســت بــرای کســب ســود، امــکان ادامــه 
گــردش رسمایــه و اقتصــاد و امــکان ادامــه رشــد رسمایــه داری در مقابــل آن رس تعظیــم فــرود بیــاورد و بــه ســمت آنجــا 
بــرود، نــه ایــن کــه بــه دلخــواه و بــا رضایــت تابــع شــدن را مــی خواهــد، تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه نیــروی تولیــد و ســود 
اصلــی آنجــا اســت، بنــا برایــن امپریالیســم جهــت ادامــه رونــد رشــد رسمایــه در هــر شــکلی کــه باشــد، ناچــار بــه تغییــر 
مــکان جغرافیایــی خــود اســت، یــک میلیــارد و هشــتصد میلیــون کارگــر یعنــی ۷۲ در صــد نیــروی کار دنیــا تعییــن کننــده 
اســت،( پیــامن اقتصــادی شــانگهای اکنــون متشــکل شــده اســت از : چیــن ، روســیه، تاجیکســتان، قزاقســتان، ازبکســتان 
و قرقیــز ســتان و همچنیــن آذربایجــان، ارمنســتان، کامبــوج، رسیالنــکا و نپــال نیــز عضــو رشیــک هســتند و افغانســتان، 
بــالروس ، ایــران و مغولســتان نیــز ناظــر هســتند و تــا چنــد روز آینــده قــرار اســت نشســتی در قزاقســتان برگــزار کننــد کــه 
هنــد و ایــران در خواســت عضویــت کردنــد تــا ایــن درخواســت هــا را بررســی کنند.طبــق گفتــه رئیــس اجــالس وقتــی هنــد 
عضــو ایــن پیــامن شــود ایــن پیــامن در بــر گیرنــده ٤٤ در صــد از کل جمعیــت جهــان را در بــر خواهــد گرفــت یعنــی ســه 
میلیــارد و هشــتاد میلیــون نفــر را در بــر خواهــد گرفــت ایــن جمعیــت مزیــت هــای ویــژه ای را در بــر دارنــد کــه باعــث 
مــی شــوند بلــوک امپریالیســتی رسیعــرت ممکــن شــود برخــی از مزیــت هــای فــوق عبارتنــد از رشــد پــر شــتاب اقتصــاد چین 
و هنــد و چنــد کشــور اطــراف، همچنیــن وجــود بــازار مــرصف بســیار زیــاد ، و نیروهــای کار پــر تعــداد و بســیار ارزان، کــه 
باعــث مــی گــردد همــه رسمایــه هــا بــه ناچــارا بــه ایــن منطقــه رسازیــر شــوند. و رشایــط ســهل اســتفاده اعضــا از مزیــت 
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هــای و امکانــات پیــامن ...) ایــن تعییــن کنندگــی باعــث مــی شــود کــه در هیــچ نقطــه ای از دنیــای رسمایــه داری خــارج 
از رسمایــه داری امپریالیســتی نتوانــد در مقابــل رونــد رشــد رسمایــه داری امپریالیســت مقاومــت بکنــد و اشــکال دیگــر 
رسمایــه داری در مقابــل رسمایــه داری امپریالیســتی ارتجاعــی تــر، ضعیــف و ناتــوان و میرنــده ...هســتند، بــه هــر حــال 
نابــود خواهنــد شــد، و در رسمایــه داری جهانــی و اکنــون در درون بلــوک هــای امپریالیســتی و در آینــده در امپریالیــزم 
جهانــی ادغــام خواهنــد شــد، و االن بــوروژوازی هــای مختلــف دنیــا هــم نشــان مــی دهنــد کــه همگــی آمــاده و مایلنــد 
در سیســتم جهانــی امپریالیســتی حــل بشــوند فقــط در نقــاط ارتجاعــی رسمایــه داری مقاومــت نشــان مــی دهنــد منجملــه 
ایــران علــی رغــم اینکــه بــا هــزاران رشــته بــه رسمایــه داری جهانــی و امپریالیــزم وصــل اســت و خــود در خواســت عضویــت 
در ســازمان تجــارت جهانــی را ارایــه داده اســت . سالهاســت کــه در حــال انجــام رشوط تعییــن شــده بــرای عضویــت اســت. 
ولــی ظاهــراً دارد مقاومــت مــی کنــد و ایــن مقاومتــش نیــز هیــچ ســودی بــرای مــردم نــدارد بنابرایــن قــرار گرفــنت در کنــار 
ــارزه ضــد امپریالیســتی در واقــع قــرار  ــا امپریالیــزم مقابلــه مــی کنــد بــه بهانــه مب چنیــن رسمایــه داری کــه مثــالً دارد ب
گرفــنت در نقطــه ارتجاعــی تــر رسمایــه داری اســت، بــاز هــامن گفتــه مارکــس نشــان دهنــده واقعیــت اســت کــه مــی گویــد 
: «تــا آن جــا کــه پرولرتهــا بــه یــاد دارنــد هیــچ بــورژوازی در قربانــی کــردن کارگــران خــود بــرای منافــع خویــش تردیــدی بــه 
خــود راه نــداده انــد» ایــن را در رابطــه بــا ایــران ســال ۳۲ ،۵۷ و همیــن االن از ســال ۶۸ بــه ایــن طــرف متامــی قوانینــی کــه 
جمهــوری اســالمی روی کار آورده همــه بــرای قربانــی کــردن طبقــه کارگــر اســت و نیروهایــی  کــه قبــالً از طبقــه رسمایــه 
داری بــا عناویــن دمکراتیــک ،انقالبــی، بــورژوا دمکــرات، آمــده  بودنــد و طبقــه کارگــر را هدایــت مــی کردنــد تعــداد عمــده 
ــن هــامن  ــد، و ای ــرون جمهــوری اســالمی رجعــت کردن ــه ســمت اصــالح طلــب هــای داخــل و بی ــدون اســتثناء ب شــان ب
خیانتــی اســت کــه اتفــاق افتــاده اســت یــا لنیــن در ایــن رابطــه مــی گویــد تــا زمانــی کــه ندانیــم پشــت هــر رابطــه ای، 
هدفــی و عملــی منافــع طبقاتــی نهفتــه اســت دچــار ســفاهت خواهیــم بــود، بــاز در مــورد ســال ۳۲ ،۵۷ و االن مــی تــوان 
بیــان کــرد رشــد امپریالیــزم علــی رغــم اینکــه بــا رسمایــه داری هــای جــدا افتــاده مخالــف اســت و مــی خواهــد آن هــا 
را ببلعــد امــا رشــدش وابســته بــه رشــد کل رسمایــه داری اســت کــه بخشــی از آن هــامن رسمایــه داری هــای جــدا افتــاده 
هســتند، شــام نــگاه کنیــد هــر جایــی کــه گــردش اقتصــادی، تولیــد، خدمــات ،بــازار مــرصف بــر مبنــا وجــود نقدینگــی در 
ــد، علتــش هــم ایــن اســت کــه  ــه داری در آنجــا افزایــش مــی یاب دســت عمــوم مــردم بیشــرت شــود متایــل حضــور رسمای
وقتــی در یــک کشــوری پــول زیــاد شــود، رشــد اقتصــادی زیــاد شــود، بــازار مــرصف خیلــی بیشــرت مــی شــود و امپریالیــزم 
از ان ســود مــی بــرد، حــاال بحــث در ایــن اســت کــه امپریالیــزم عمــده تریــن شــکلش بــه شــکل رسمایــه مالــی بــا ســاختار 
انحصــاری کــه از طریــق اهــرم صــدور یــا عــدم صــدور( تحریــم) رسمایــه  دیــده و اعــامل قــدرت مــی کنــد، نقــش تولیــد در 
چنیــن ســاختاری چیســت و در کجــای شــکل امپریالیســتی رسمایــه قــرار دارد. ایــن بخــش قســمت دوم بحــث مــا  اســت کــه 
شــاید امــروز بــه آن نرســیم، تنهــا همیــن قــدر الزم اســت بدانیــم، کــه اصــالً و ابــداً رسمایــه مالــی بــدون پایــه هــای تولیــدی، 
منــی توانــد معنــا و مفهــوم و تعریــف واقعــی داشــته باشــد، ایــن فقــط یــک ظاهــر ســاختگی اســت کــه خــودش را بــه 
شــکل رسمایــه مالــی جــدا، مســتقل و حاکــم بــر بقیــه اشــکال  نشــان مــی دهــد و چــون اقتصــاد بــه شــکل جهانــی شــده و 
هــم چنــان جهانــی تــر مــی شــود،  در واقــع رابطــه رسمایــه مالــی رابطــه اش بــا خــط تولیــد را بایــد کشــف و شــفاف بیــان 
کــرد، فعــالً قبــول کنیــم کــه بــدون خــط تولیــد رسمایــه مالــی هیــچ چیــزی نیســت وجــود خارجــی منــی توانــد داشــته باشــد 
ایــن هــم توضیــح دادم هامنطــور کــه یکــرسه منــی تــوان از فئودالیــزم بــه انقــالب کارگــری رســید دقیقــا بــدون مبــارزه بــا 
امپریالیــزم در شــکل کلیــت رسمایــه داری منــی توانیــم انقــالب کارگــری را پیــش بربیــم، یعنــی انقــالب کارگــری در مبــارزه 
بیــن بــورژوازی ملــی یــا اشــکال دیگــر رسمایــه داری بــا امپریالیزم،خالصــه منــی شــود و نبایــد آن را اصــل و رونــد طبیعــی 
ــه  ــی طبق ــم. زمان ــور کنی ــد از آن عب ــه و بای ــن رفت ــوده و االن هــم از بی ــی ب ــارزه کامــال انحراف ــک مب قلمــداد کــرد، آن ی
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کارگــر مــی توانــد مؤفــق شــود کــه رشایــط خاصــی را رعایــت کنــد:۱ـ طبقــه کارگــر بایــد اول رس مــار را بزنــد، رس مــار االن 
امپریالیــزم اســت، امــا امــکان زدن رس مــار بــدون زدن کل آن ممکــن نیســت اوالً هــر ســلولی از مــار (رسمایــه داری) دور 
از رضبــه مبانــد مــی توانــد مجــدداً مــار را بــاز تولیــد کنــد دومــاً امــکان نــدارد بــا یــک قســمت از سیســتم رسمایــه داری 
همــکاری کنیــم، قســمت دیگــرش را بزنیــم، یــا مثــالً بــرای زدن رس مــار بــا دم یــا شــکم مــار همــکاری کنیــم،  زمانــی در زدن 
رس مــار مؤفــق مــی شــویم، کــه کل مــار( رسمایــه داری) بــه عنــوان دشــمن دیــده شــود، چــون کل رسمایــه داری(مســتقیم 
و غیــر مســتقیم) ذاتــاً باعــث ایجــاد، نفــوذ و تــداوم امپریالیــزم اســت نــه بخشــی از آن، و اگــر رسمایــه داری بطــور کلــی 
زده نشــود رسمایــه داری مــی توانــد دههــا بــار بــرای خــود رس بســازد ، یعنــی رونــد منطقــی رسمایــه داری ایجــاد شــکل 
ــه دار  ــه نیروهــای آمــده از درون صــف طبقــه رسمای ــی ک ــا زمان ــه اســت.  ۲ـ نیروهــای کارگــری را ت امپریالیســتی رسمای

هدایــت کننــد طبقــه کارگــر جــزء زائــده رسمایــه داری چیــزی دیگــری نخواهــد بــود. 
حــاال یــک ســئوال پیــش مــی آیــد نیروهــای انقالبــی طبقــه کارگــر چــه رابطــه ای بــا نیروهــای زیــر دارنــد؟ نیروهــای مــورد 

نظــر عبارتنــد از:
نیروهــای دمکراتیــک ،بــورژوازی ملــی ،رسمایــه داری محلــی ، خــرده بــورژوازی انقالبــی، جنبــش هــای مختلــف اجتامعــی 
و هــم چنیــن اشــکال جهانــی ایــن نیروهــا و نــوع برخــورد طبقــه کارگــر بــا آنهــا ،تعییــن کننــده هســتند، مــا بایــد چگونــه 
بــا آنهــا برخــورد کنیــم؟ یافــنت ایــن جــواب را بــه بحــث هــای آینــده موکــول مــی کنــم. ولــی بــه شــکل موجــز مــی توانــم 
ــا اینهــا داشــته، بــا جنبــش هــای اجتامعــی و خــورده  ــا کنــون دو نــوع برخــورد ب اینطــور بیــان کنــم کــه طبقــه کارگــر ت
بــورژوازی و نیروهــای دمکراتیــک بخشــی از صــف رسمایــه داری همــکاری داشــت، منتهــی همــکاری اینطــور بــوده آنهــا 
رهــرب بودنــد و طبقــه کارگــر پیــرو آنهــا، امــا راه درســت ایــن اســت کــه رهــربی بدســت طبقــه کارگــر باشــد و آنهــا پیــرو 
طبقــه کارگــر باشــند، در غیــر اینصــورت شکســت از آن طبقــه کارگــر خواهــد بود،کــه تاریخــاً بارهــا ثابــت شــده اســت، دو 
مثــال تاریخــی مــی شــود گفــت اول بلشــویک هــا کــه بــا متــام جنبــش هــا و متــام نیروهــای مخالــف رسمایــه داری و مخالف 
فئودالیــزم همــکاری کــرده انــد، منتهــی همــکاری از ســمت طبقــه کارگــر بصــورت رهــربی بــود یعنــی بلشــویک هــا جنبــش 
هــای مختلــف را رهــربی میکردنــد، ایــن همــکاری هــا  بــا محوریــت مطالبــات و خواســته هــای منافــع کلــی طبقــه کارگــر 
بــوده اســت و همیــن هــم باعــث پیــروزی انقــالب اکتــرب شــد، حــاال مــی توانیــم مثــال هــم بزنیــم جنبــش زنــان جنبــش 
بــورژوا دمکراتیــک اســت ولــی انقــالب اکتــرب چنــان جنبــش زنــان را رشــد مــی دهــد کــه هنــوز هــم در هیــچ جــای دنیــا این 
قــدر کار مثبــت در رابطــه بــا حقــوق زنــان انجــام نشــده اســت، تنهــا علتــش ایــن بــود کــه رهــربی بدســت طبقــه کارگــر 
بــود و هــم پیــامن بــود بــا جنبــش زنــان منتهــی رهــربی میکــرد، برعکــس در حــدود۸۰ ســال اخیــر نــگاه میکنیــم هــر جــا 
هــم پیامنــی کارگــران بــا نیروهــای غیــر کارگــری بــوده رهــربی بدســت نیروهــای غیــر کارگــری بــوده و همگــی بــال اســتثناء 
بــه رضر کارگــران بــوده و همگــی بــه شکســت کشــیده شــده انــد، مقایســه ایــن دو باهــم، یعنــی انقــالب اکتــرب کــه رهــربی 
کارگــری بــه بقیــه جنبــش هــا اعــامل مــی شــد، بــا بعــد از انقــالب اکتــرب کــه رهــربی طبقــه کارگــر بدســت بقیــه جنبــش 
هــا بــوده مقایســه کنیــم تاریخــاً ســند بــه مــا مــی دهــد کــه راه مــا بایــد بعــد از ایــن، اعــامل رهــربی بــر جنبــش هــا بایــد 
توســط طبقــه کارگــر باشــد، در غیــر ایــن صــورت شکســت در آینــده نیــز از آن مــا خواهــد بــود، بــاز هــم ســال ۳۲ و ۵۷ 
را مــی شــود در ایــن رابطــه مثــال زد. همچنیــن ایــن مــورد در رابطــه بــا مبــارزه ضــد امپریالیســتی دقیقــا در ایــن قســمت 
مــی گنجــد کــه همــه نیروهــای مخالــف امپریالیــزم کــه تعــدادی از آنهــا از طبقــه رسمایــه داری هســتد بــه میــدان آمــده 
و همــکاری بــا عنــوان ضــد امپریالیســتی قــرار میگیــرد خمینــی هــم بــه عنــوان هــم پیــامن طبقــه کارگــر شــناخته مــی 
شــود. رفســنجانی ،خلخالی(خامنــه ای ، خامتــی ، احمــدی نــژاد ، روحانــی، کروبــی ، موســوی، الجــوردی و حتــی تعــدادی 
ــا چرخــش تاریخــی ١٨٠ درجــه ای کامــالً در آغــوش  ــون ب ــد اکن ــالً ضــد امپریالیســت دو آتشــه بودن ــه قب از نیروهــای ک
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امپریالیســم نشســته انــد و ...) همــه ایــن هــا بــه عنــوان هــم پیــامن شــناخته مــی شــوند و ایــن هــم پیامنــی  طبقــه کارگــر 
را بــه ســمت قربانــگاه مــی بــرد و باعــث مــی شــود کــه طبقــه کارگــر پیــاده نظــام بخشــی از رسمایــه داری و گوشــت دم 
تــوپ جنــگ جناحــی رسمایــه داری شــود، کــه در ســال ۳۲ دیدیــم، و در ســال ۵۷  و از زاویــه نیروهایــی بــه طبقــه کارگــر 
تحمیــل شــد کــه خودشــان را کارگــری ،کمونیســتی، انقالبــی و غیــره معرفــی میکردنــد، ولــی مبــارزه طبقــه کارگــر را مرحلــه 
بنــدی کــرده بودنــد (هنــوز هــم نیروهایــی وجــود دارنــد کــه دنبــال انقــالب دمکراتیــک یعنــی کاله بــرداری تاریخــی علیــه 
طبقــه کارگــر هســتند.) تئــوری هــای غلطــی نیــز وجــود داشــت، مثــل راه رشــد غیــر رسمایــه داری ،مرحلــه بنــدی انقــالب، 
انقــالب فعــالً دمکراتیــک اســت و از ایــن دســت تئــوری هــا، مجموعــه ایــن تئــوری هــا در قســمت اول مــی گنجــد کــه 
طبقــه کارگــر رهــربی خــودش را بدســت نیروهــای غیــر کارگــری داده بــود و آن نیروهــا ضــد انقــالب هایــی ماننــد ،رسمایــه 
داری ارتجاعــی ، خــرده بــورژوازی و ... را بــه طبقــه کارگــر تحمیــل میکردنــد، فقــط و فقــط بــه بهانــه ایــن کــه ایــن مبــارزه 
ــارزه ضــد  ــی مب ــا کنون ــد ت ــم تاریخــی از رون ــک درس مه ــک اســت و ... ی ــالب دمکراتی ــه انق ضــد امپریالیســتی و مرحل
امپریالیســتی بایــد داشــته باشــیم، هــر کســی از ایــن پــس انقــالب را مرحلــه بنــدی کنــد یــا همــکاری بــا بخشــی از رسمایــه 
داری را بعنــوان مبــارزه ضــد امپریالیســتی بیــان کنــد ادامــه هــامن نیروهایــی هســت کــه تــا کنــون طبقــه کارگــر را فریــب 
داده و ضــد انقــالب را انقالبــی و بــه عنــوان رهــربی طبقــه کارگــر تحمیــل کردنــد، رفقــای مــا کــه ایــن بحــث را در نرشیــه 
شــامره ۱۰ پیــش آورده انــد و رفیــق جعفــری در شــامره ١١ ادامــه داده اســت ، بحــث شــان ایــن اســت کــه ایــن طریقــه 
برخــورد یعنــی بــه بهانــه مبــارزه بــا امپریالیــزم بــردن طبقــه کارگــر زیــر نفــوذ رسمایــه داری ارتجاعــی و خــرده بــورژوازی 
و ... وهــم پیــامن قــرار دادن بــا آنهــا دقیقــاً اندیشــه وحاصلــی را دارد، کــه بــا آوردن نقــل قــول هایــی از لنیــن و مارکــس 
ثابــت کردیــم، کامــال ضــد مارکسیســتی و ضــد لنینســتی اســت، تاریخــی هــم نــگاه کنیــم در حــدود ۸۰ ســال گذشــته در 

متــام دنیــا ثابــت شــده بــه شــکلی کــه مــی شــود بــا اســناد تاریخــی نشــان داد.
امــا بــا نیروهــای ضــد امپریالیــزم و دمکراتیــک چگونــه بایــد برخــورد کــرد؟ ایــن جــا برای روشــن شــدن یــک رسی از مســائل 
اســم هــم بایــد بــرد هــامن هایــی کــه یــک زمانــی ضــد امپریالیــزم و ضــد رسمایــه داری بودنــد بــا چرخــش هــای طــی ٣الــی 
٤ دهــه اخیــر، امــروز مــا مــی بینیــم بــه نیروهــای امپریالیــزم و رسمایــه داری تبدیــل شــده انــد، شــام خــوب دقــت کنیــد 
حــزب تــوده و اکرثیــت و دههــا هــم پیامنشــان بــه شــکل چــوب دســتی بــرای رسمایــه داری داخلــی و ارتجاعــی فعالیــت 
کــرده و میکننــد و در مقابــل آنهــا نیروهایــی کــه روی دیگــر ســکه هســتند ماننــد مجاهدیــن بــه شــکل پنجــه بوکــس و یــا 
کمونیســت هایــی کــه تــالش مــی کننــد نــه بــا بهانــه مبــارزه ضــد امپریالیســتی بلکــه بــه بهانــه اجتامعــی کــردن کمونیســت 
جنبــش هــای اجتامعــی ( بــورژوازی و خــرده بــورژوای و پیــروان رسمایــه جهانــی هــامن طرفــداران امپریالیســم ، یــا رسمایــه 
داری داخلــی را در جنبــش هــای فمینیســتی و ... ، ضــد مذهبــی و ...) را بــر طبقــه کارگــر تحمیــل کننــد، ایــن بخــش نیــز 
دقیقــاً هــامن رضبــه ای را مــی زنــد کــه ضــد امپریالیســت هــا در هــم پیامنــی بــا رسمایــه داری داخلــی زدنــد و طبقــه کارگر 
را بــه زائــده جناحــی از رسمایــه داری تبدیــل کردنــد و البتــه ایــن بخــش بــه جنــاح دیگــر تعلــق دارد و دانســته یــا ندانســته 
در ســمت امپریالیــزم کار مــی کنــد، ) نهایتــاً ضــد امپریالیســتی بودنــد نیروهــای فــوق را بــه ایــن جــا رســانده و رشــد نهایــی 
ضــد امپریالیســتی ســنتز نویــن اســت کــه تبدیــل کــردن طبقــه بــه زائــده رسمایــه داری را تئوریــزه مــی کنــد ،اســالف ســنتز 
نوینــی هــا همــکاری خــود بــا نیروهــای رسمایــه داری را بــا بهانــه مبــارزه تاکتیکــی یــا حتــی اســرتاتژیکی علیــه امپریالیســم 
پوشــش و پنهــان مــی کردنــد امــا اکنــون پیــروان آنهــا بــه شــکل ســاختاری و تئوریــک ،تبدیــل طبقــه کارگــر بــه زائــده رسمایه 
داری را تئوریــزه مــی کننــد. ریشــه ای نحلــه بــاب آواکیــان از یــک ســاختار غیــر کارگــری( کــه هنــوز کارگــری نشــده بــود)  
رشوع شــد و االن هــم بــه یــک ســاختار غیــر کارگــری ختــم شــده اســت، (کامــال» منطقــی اســت کــه ســنتز نویــن از امریــکا 
رشوع شــود چــون خــط تولیــد از آنجــا در حــال انتقــال اســت و روشــنفکران خــرده بــورژوای آن جامعــه تــوان درک موضــوع 
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و دیــد عمیــق را ندارنــد بنابرایــن تعییــن کنندگــی طبقــه کارگــر را بــه شــکل جهانــی منــی بیننــد بــرای همیــن همــه باهمــی 
را بــا در آمیخــنت جنبــش هــای مختلــف بــه جــای طبقــه کارگــر گذاشــته تئــوری بافــی خــود را ســنتز نویــن مــی نامنــد در 
حالــی کــه چنیــن دیــد انحرافــی حاصــل ســطحی نگــری و ناتوانــی از درک انتقــال خــط تولیــد و ناتــوان از درک تغییــرات 
در کلیــت اقتصــاد جهانــی اســت.) و یــا نحلــه هــای کــه کارگــری بودنــد، ولــی پــس از انحــراف پیــدا کــردن از کارگــری بــا 
شــکل ضــد امپریالیســتی انحــراف خــود را پوشــش دادنــد، و اکنــون ســنتز نوینــی هــا و دیگــر ضــد امپریالیســت هــا ضــد 
کارگــری عمــل میکننــد، کــه متأســفانه هنــوز خــود را بــه کمونیســم ســنجاق کــرده و بــا کمونیســم خــود را تعریــف مــی 
کننــد، کــه بایــد افشــا شــوند. ایــن نحلــه هــا دامئــا هــم شعارشــان ضــد امپریالیــزم بــود، بــدون اینکــه بفهمنــد امپریالیــزم 
ــه داری محلــی اســت  ریشــه هایــش دقیقــا آن چیزهایــی اســت کــه ریشــه اش بــورژوازی ملــی اســت، ریشــه اش رسمای
یعنــی ذاتــاً از یــک مســیر تغذیــه مــی شــوند و هــر چــی هــم بدســت مــی آورنــد یعنــی چیــزی کــه امــروز ریشــه رسمایــه 
داری محلــی و رسمایــه داری ملــی اســت هــامن هایــی اســت کــه تبدیــل بــه امپریالیــزم یــا نوچــه هــای امپریالیــزم خواهــد 
شــد. شــکل دیگــر از ایــن بحــث را مــی تــوان اینطــور مثــال زد کــه همیــن االن ۲ شــکل اولیــه از بلــوک امپریالیســت جهانــی 
در مقابــل هــم صــف بنــدی کردنــد و بقیــه رسمایــه داری هــا بــه شــکل مشــخص بیــن ایــن دو اردو تقســیم شــده انــد یــک 
زمانــی ســازمان غیــر متعهــد هــا کــه بــه نوعــی ماکــت جهانــی بــورژوازی هــای ملــی در بُعــد جهانــی بــود، یــا مثــالً اوپــک 
شــکل دیگــری از آن بــورژوازی ملــی را منایندگــی مــی کــرد و ... همگــی در مقابــل بلــوک امپریالیســتی  رنــگ باختنــد و 
یــا همیــن هــا نیــز بــه آلــت دســت بلــوک هــای امپریالیســتی تبدیــل شــدند هــامن گونــه کــه کشــور هــای مســتقل نیــز 
اســتقالل واقعــی ندارنــد، اکنــون اســتقالل یــا غیــر متعهــد بــودن دیگــر اصــالً و ابــداً معنــی نــدارد االن غیــر متعهــدی وجــود 
نــدارد، (بنــا برایــن مبــارزه ضــد امپریالیســتی از ایــن بابــت هــم موجودیتــش بــی معنــا شــده اســت،) کامــال بــه دو ســنگر 
تقســیم شــده انــد، هــر دو هــم رسمایــه داری هســتند هــر دو هــم از یــک ریشــه پیــروی میکنــد وهدفشــان هــر دو ســود 
بــردن و چپــاول طبقــه کارگــر اســت، بیــن ایــن دو قــرار گرفــنت در واقــع تبدیــل کــردن کارگــران بــه زائــده ای جناحــی از 
رسمایــه داری اســت ممکــن اســت بعضــی از رفقــا از حرکتهــا و پیــروزی هــا و خدمــات ضــد امپریالیســتی هــم مثــال هایــی 
بیاورنــد کــه مــن هــم قبــول دارم وجــود داشــتند، امــا ایــن را چگونــه بایــد بررســی کنیــم آیــا ایــن دســتاوردها، دســتاوردهای 
خــود ایــن نحلــه هــای ضــد امپریالیســتی بــود؟ مــن اعتقــاد دارم نبــوده، ایــن هــا در واقــع آن چیــزی کــه آنهــا توانســتند 
خلــق بکننــد یــا نشــان بدهنــد کــه بدســت آورده انــد ذخیــره هایــی بــود کــه از طریــق مبــارزات قبلــی طبقــه کارگــر مثــالً 
از انقــالب ۱۹۱۷ در اشــکال مختلــف انباشــت شــده بودنــد، و بعــدی هــا از آن انباشــت هــا و ذخایــر اســتفاده مــی کردنــد، 
همیــن االن هــم، از ایــن اتفــاق هــا مــی افتــد، بطــور مثــال بعــد از ایــن کــه حکومــت شــاه شکســت خــورد تــا ۵ الــی ۶ 
ســال بعــد، جمهــوری اســالمی در جنــگ از ســالح هــای انبــار شــده حکومــت شــاه اســتفاده میکــرد از ثروتــی کــه زمــان 
شــاه پــس انــداز شــده بــود، اســتفاده مــی کــرد. و آنچــه پــس از  دوران لنیــن، انقالبیــون و بلشــویک هــا اســتفاده میکردنــد 
در واقــع ذخیــره ای بــود کــه از قبــل در ســطوح مختلــف انقــالب بلشــویکی انباشــت و ذخیــره شــده بــود، و بعــد از امتــام 
اینهــا نشــان داد کــه هیچــی بــه کارگــران ندادنــد بلکــه هــر چــه کــه کارگــران قبــالً انباشــت کــرده بودنــد مــرصف کــرده و 
از بیــن بردنــد. بــرای ایــن توضیــح دادم کــه مــا فکــر نکنیــم چــون در فــالن تاریــخ ایــن نیــرو و یــا ایــن ضــد امپریالیســت 
کار خــارق العــادی انجــام دادنــد. یــا موضــوع دیگــری کــه الزم اســت بگــم و در مباحــث قبلــی هــم بــا رفقــا داشــتیم ایــن 
بــود کــه بحــث مــا منفــی گرایــی نیســت بحــث مــا صفــر کــردن نیســت، بحــث مــا ایــن اســت کــه تاریــخ مــا چــه چیــزی را 
نشــان مــی دهــد در ســال ۳۲ کــه مصــدق یکــی از نیروهــای ضــد امپریالیســت بــود وقتــی طــی ۳ روز از ۲۵ مــرداد تــا ۲۸ 
مــرداد تصمیــم اش عــوض مــی شــود و زمینــه را بــرای پیــروزی کودتــا، خــودش آمــاده مــی کنــد، یعنــی ســند تاریخــی اســت 
کــه موافــق کودتــا مــی شــود و کمــک بــه پیــروزی کودتــا میکنــد ایــن یــک بــورژوای ملــی گــرا اســت ایــن مــورد نشــان مــی 
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دهــد کــه هــامن موقــع هــم بــورژوازی ملــی ضــد امپریالیســت متــام شــده بود،بنــا برایــن بعــد از آن هرچــه بحــث ضــد 
امپریالیســت بــودن بــوده انحــراف بــوده اســت، بحــث مــا صفــر کــردن نیســت امپریالیــزم را هامنطــور کــه گفتــم مــا مــی 
بینیــم کــه دارد نقــاط اســتقرار خــودش را منتقــل میکنــد و ایــن انتقــال هــم اختیــاری نیســت (علــی رغــم ایــن کــه مرکزیــت 
رسمایــه مالــی یــا داللــی و انگلــی کــه در آمریــکا و اروپــا قــرار دارد امــا رونــد انتقــال را میبینیــم کــه بــه ســمت چین و آســیا 
اســت ایــن یــک عالمــت اســت کــه رسمایــه مالــی هــر چــه قــوی و گســرتده هــم باشــد ناچــار اســت دنبــال خــط تولیــد 
حرکــت کنــد.) خــود بــه خــود مجبــور اســت امپریالیــزم بــه آن طــرف رجعــت کنــد ایــن صفــر کــردن نیســت بلکــه بررســی 
دقیــق موضــوع اســت  تــا االن نشــان داده از میــان روشــهایی کــه مــا داشــتیم( انقالبیــون) تنهــا یــک روش در ۱۹۱۷ جــواب 
داد و انقالبــی را بــه پیــروزی رســاند ولــی بعــد هــا هــم انحرافاتــی بهــش وارد شــد و هــم ارتقــاء داده نشــد شکســت هــا 
یکــی پــس از دیگــری بــه مــا تحمیــل شــد بنابرایــن وقتــی مــی خواهیــم نقــدش کنیــم بدنبــال ایــن هســتیم کجــا اشــتباه 
کردیــم و رشــد نکردیــم ایــن صفــر کــردن نیســت بلکــه بازکــردن صندوقچــه ای اســت کــه داخلــش اشــتباهاتی وجــود دارد 
ولــی مــا منــی دانیــم چــه اشــتباهاتی هســتند، بایــد بــازش کنیــم و نقــدش کنیــم تــا بفهمیــم کجــا اشــتباه داشــتیم و نواقــص 

اش را برطــرف کنیــم و دوبــاره مبــارزه را ادامــه بدهیــم.
 مــا اعتقــاد داریــم بیــن ایــن دو تفــاوت اســت بیــن دو مبــارزه یکــی از طــرف رسمایــه داری کــه نیروهــای داخــل رسمایــه 
داری کــه ضــد امپریالیســت نیــز بودنــد و هســتند و مــی آینــد تــا طبقــه کارگــر را رهــربی کننــد،  یکــی دیگــر آن اســت کــه 
رهــربی بدســت خــود طبقــه کارگــر باشــد و بتوانــد مبــارزه ضــد امپریالیســتی و مبــارزه بــا کل رسمایــه داری را مجموعــاً 
بــه ســمت سوســیالیزم پیــش بــربد، ایــن دو تــا را تــا زمانــی کــه بــا هــم بررســی نکنیــم، و در هــم دخالــت ندهیــم پیــروزی 
بدســت نخواهیــم آورد، همیــن حــاال کــه در جمهــوری اســالمی رأی گیــری در جریــان اســت وعلــی رغــم اینکــه خودشــان 
ــو در مقابــل خودشــان  ــد چــون آلرتناتی ــه بخشــی از جمهــوری اســالمی رأی مــی دهن ــی از روی ناچــاری ب ــد ول مــی دانن
منــی بیننــد جالــب اســت بدانیــم همیــن االن بحثــی کــه در داخــل اســت ایــن اســت کــه ۱۶ میلیــون نفــر رأی نــداده انــد 
ایــن آمــار جمهــوری اســالمی اســت و طبــق اعــالم اولیــه آرا جمهــوری اســالمی اعــالم کــرد ۱۵ میلیــون بــه روحانــی   و ۱۰ 
میلیــون بــه رئیســی و ۵ میلیــون رأی باطلــه اســت حــاال شــام فکــر کنیــد بیــن ۲۵ میلیــون رأی ۵ میلیــون باطلــه بــوده و 
بــه اضافــه اینکــه ۴۳ میلیــون شــد یعنــی ۱۷ میلیــون دیگــر رأی شــامرش شــد از ۱۷ میلیــون هــم حداقــل ٣ میلیــون باطلــه 
محســوب خواهــد شــد، پــس مــی شــود از ۴۳ میلیــون ٨ میلیــون رأی باطلــه ۱۶ میلیــون هــم رأی نــداده انــد بنابــر ایــن بــا 
جمــع ایــن هــا مــی شــود ۲٤ میلیــون رأی مخالــف وجــود دارد و از کســانی هــم کــه بــه روحانــی رأی دادنــد بــه جــرأت مــی 
شــود گفــت ۷ ال ۸ میلیــون از روی ناچــاری رأی دادنــد، رفقــا بحــث شــان ایــن اســت کــه جمهــوری اســالمی مــرده فقــط 
تشــکیالتی کــه بتوانــد ایــن مــرده را کفــن و دفــن کنــد وجــود نــدارد و آن راهــش ایــن اســت کــه طبقــه کارگــر خــودش 
حــزب خــودش را بســازد چــون طــی ۸۰ ســال گذشــته نشــان داد کــه نیروهــای رجعــت کــرده از ســمت صــف رسمایــه داری 

همیشــه طبقــه کارگــر را قربانــی کــرده انــد.
ــل شــده اســت.  ــاده و تکمی ــق ا. ســجاد پی ــی توســط رفی مــنت فــوق بحــث محمــد ارشفــی اســت کــه از روی فایــل صوت
https://www.youtube.com/ .فایــل صورتــی فــوق مربــوط بــه جلســه مــورخ ١٣٩٦/٣/١بــا آدرس زیــر مــی باشــد
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رفیــق کاک ابراهیــم بــه مقالــه « تقدیــم بــه شــاگردان انقالبــی شــاهرخ زمانــی « کــه در نرشیــه شــامره ١٠ منتــرش شــده 
اســت ، نقــدی در نرشیــه شــامره ١١ بــا عنــوان « برخــورد عرفانــی یــا دیالکتیــک ماتریالیســتی؟» نوشــته انــد کــه مــا مقالــه 

زیــر را در جــواب نقــد ایشــان تقدیــم مــی کنیــم.
مــا در ســال ٩٥ مطلــب فــوق  « تقدیــم بــه شــاگردان انقالبــی شــاهرخ زمانــی « را در نقــد واقعیــت موجــود در داخــل ایران 
کــه بــا هــم پیامنــی نیروهــای ایــرج اذریــن و رفرمیســت هایــی ماننــد رئیــس دانــا از یــک طــرف و در مقابــل آنهــا بــه نوعــی 
شــکل دیگــری از رفرمیســت هــا در قالــب پیــروان حکمــت ســمت مقابــل بودنــد، کــه هــر دو طــرف تــالش داشــتند و دارند، 
تفرقــه و پراکندگــی را در میــان کارگــران و تشــکل هــای موجــود کارگــری بیشــرت کــرده و دامــن بزننــد، ارایــه دادیــم و در 
انتهــا ضمــن بررســی وضعیــت موجــود و راه هــای مقابلــه بــا آنهــا، پایگاههــای سیاســی و تئوریکــی ایــن دو نــوع رفرمیســت 
را تــا ســطح جهانــی بــه صــورت مختــرص بــا عبــارت هــای کمونیســم رشقــی ، چــپ ســنتی، در مقابــل ئوروکمونیســم ، چــپ 
مــدرن، بیــان و برخــی از روش هــا و متــد وابســتگی آنهــا را طــرح کردیــم، امــا چــون کمونیســم رشقــی و ئوروکمونیســم 
هــر کــدام طیــف گســرتده ای هســتند در آن مقالــه امــکان بیــان همــه جانبــه نداشــت و ضمــن اینکــه موضــوع محــوری  
مقالــه فــوق نبودنــد، در نتیجــه فقــط بــه شــکل کلــی طــرح موضــوع کردیــم، کــه  کارگــران و  انقالبیــون بداننــد مثــالً ایــرج 
آذریــن و نیروهایــش و همچنیــن رئیــس دانــا و پیروانــش در انتهــای صــف کــدام جنــاح از رفرمیســم جهانــی  جــا دارنــد و 
مقابــل آن را نیــز بــه همیــن حــد کــه بســیار شــفاف و روشــن اســت، بیــان کردیــم، و همچنیــن نوشــتیم کــه در مقابــل ایــن 
دو انحــراف ( کمونیســم رشقــی و ئوروکمونیســم ) کمونیســت هــای واقعــی ( مارکسیســت – لنینیســت هــا) و کارگــران 
پیــرشو و انقالبــی بایــد صــف مســتقلی داشــته باشــند،( الزم اســت گفتــه شــود تعــدادی از جریانــات کــه بیشــرت آنهــا از 
طیــف کمونیســم رشقــی هســتند خــود را بــه مارکسیســم – لنینیســم ســنجاق مــی کننــد، کــه بایــد ثابــت کــرد آنهــا کامــالً 
انحــراف هســتند و ربطــی بــه مارکسیســم – لنینیســم ندارنــد، مــا بــه مــرور آنهــا را از زاویــه موضــع کارگــری نقــد کــرده 
ثابــت خواهیــم کــرد کــه علــی رغــم ادعایشــان انحــراف  از منافــع کلــی طبقــه کارگــر و انحــراف از انقــالب سوسیالیســتی 
هســتند.)  همچنیــن نشــان دادیــم کــه حارضیــن در صــف ئوروکمونیســم و رقابــت آنهــا بــا حارضیــن در صــف کمونیســم 
رشقــی چگونــه توانســتند تفرقــه و پراکندگــی در میــان فعالیــن و تشــکل هــای مســتقل کارگــری را از راه دور و بــه شــکل 
نیابتــی دامــن بزننــد، و هــر کــدام خواســت خــود را بــه فعالیــن شــناخته شــده کارگــری دیکتــه و تحمیــل کــرده بــر مبنــای 
خواســت فرقــه ای خودشــان بــا رویکــرد حــذف گرایانــه زمینــه هــای تقرقــه را بیشــرت بــاز تولیــد کننــد، کــه در یــک مقطــع 
مشــخص نتیجــه آن بــرای ســال ٩٥ باعــث شــد ١٣ تشــکلی کــه مــی رفتنــد بیشــرت متحــد شــوند از هــم جــدا شــده و بــه 
ضــد هــم مشــغول فعالیــت شــوند، در ادامــه آن نتیجــه بــرای ســال ٩٦ بــا همــه تــالش کارگــران انقالبــی و پیــرشو نتوانســت 
١٣ تشــکل را دوبــاره بــه هــم نزدیــک کننــد و در نتیجــه تحــت تأثیــر مخــرب کمونیســم رشقــی و ئوروکمونیســم واقعیــت 
هــا را بســیار دقیــق و ملمــوس مــی بینیــم ، امــا چــرا رفیــق کاک ابراهیــم چنیــن نوشــته دقیــق کــه فاکتهــای  عینــی آن 
هنــوز کامــالً روشــن دیــده مــی شــوند، آن را بــه بــر خــورد عرفانــی تعبیــر کــرده و نتیجــه مــی گیــرد «... و در بیراهــه هــای 
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غیــر پرولــرتی، در غلتیــده و بــه خیانــت و نابــود شــدن در جدائــی از مبــارزه راســتین پیروزمنــد خــود گام مــی گذارنــد.» 
و مــا را بــه غیــر پرولــرتی، در غلتیــده و بــه خیانــت و نابــود شــدن در جدائــی از مبــارزه راســتین  تزئیــن  مــی کنــد. اولیــن 
جــواب اینکــه عــدم ارتبــاط اصولــی و کالً بــی ارتباطــی رفیــق ابراهیــم بــا کارگــران باعــث شــده اصــالً و ابــداً هیــچ گونــه 
درکــی از واقعیــت هــای جــاری نداشــته باشــد، و فقــط در چمــربه  تئوریکــی جــدا از تــوده هــا و جــدا از واقعیــت دچــار 
ذهنــی گرایــی باشــد. رفیــق ابراهیــم از کمونیســم علمــی کــه بیــان میکنــد چــه چیــزی آموختــه اســت ؟ یکــی از آموختــه 
هایــش ایــن اســت کــه فکــر مــی کنــد هرچــه صفــات زشــت تــری بــه نقــد کننــدگان گرایــش اش  بدهــد بــه هــامن میــزان 
کمونیســت تــر و انقالبــی تــر و علمــی تــر شــده اســت ، امــا اصــالً بــه فاکــت هــای عینــی ارایــه شــده موجــود در مقالــه و 
بــه تاریــخ مبارزاتــی و نتایــج کســب شــده گرایــش خــودش فکــر منــی کنــد، کــه حداقــل صفــت غیــر پرولــرتی بــه تشــکیالت 
هایــی از جملــه تشــکیالت متبــوع  خــود ایشــان کــه در بهرتیــن حالــت رسانشــان دانشــجویان انقالبــی کــه بــاز در بهرتیــن 
حالــت خــورده بــورژوا محســوب مــی شــوند بــوده انــد. و یــخ زدگــی در ایــن جریانــات آنقــدر قــوی هســت کــه بعــد از 
شکســت هــای پــی در پــی و طوالنــی مــدت، هنــوز بخــود نیامدنــد کــه از خــود بپرســند چــه دلیلــی دارد کــه بعــد از ایــن 
همــه ســال ماننــد سلســله پادشــاهی  روی کرســی ریاســت بــوده ایــم، ولــی هیــچ قدمــی مثبــت بــرای عبــور از بــن بســت و 
مشــکل نتوانســتیم، بــر داریــم، امــا همچنــان نــه تحلیلــی از ناتوانــی مــی دهیــم، و نــه حارضیــم جــای اشــکال شــده را خالی 
کنیــم، شــاید کســان دیگــر بتواننــد طــرح هــای بهــرتی پیــاده کننــد؟ و نــه حارضیــم بــه حــرف بقیــه گــوش کنیــم. ایــن چــه 
کمونیســم علمــی اســت کــه کنگــره ای بــرای نقــد و بررســی خــود نــدارد؟ کنگــره ای بــرای نوکــردن خــود نــدارد؟ کنگــره 
ای بــرای پیــدا کــردن ایــراد و بــر طــرف کــردن آن نــدارد؟ کنگــره ای بــرای تغییــر کمیتــه مرکــزی کــه چندیــن دهــه اســت 
نتوانســته هیــچ کاری بکنــد، و کامــالً مجــازی شــده اســت، نــدارد؟ و حتــی آنقــدر بــی حرکــت اســت کــه کنگــره ای نــدارد 
تــا بــه شــاگردانش بگویــد حــاال کــه کاری از دســتتان بــر منــی آیــد لطفــاً بــه اســرتاحت بپردازیــد. حــال بــا ایــن اوصــاف 
خودشــان را پرولــرت مــی دانــد و مــا را غیــر پرولــرت، ایــن یکــی دیگــر از آموختــه هــای کاک ابراهیــم از کمونیســم علمــی 
خــودش اســت (کــه متاســفانه بــرای موجــه جلــوه دادن چنیــن کمونیســم علمــی، پشــت مارکــس و لنیــن ســنگر مــی گیرنــد، 
و آنهــا را نیــز در چشــم کارگــران آلــوده بــه ســکون و در جــا زدن، مــی کننــد.) ســاختار فکــری رفیــق ابراهیــم و ماهیــت 
کمونیســم علمــی ایشــان اینکــه، خــورده بورژواهــا چــون از فرقــه خــودی هســتند پرولــرت مــی شــوند و پرولــرت هــا چــون از 
فرقــه خــودی نیســتند غیــر پرولــرت محســوب مــی گردنــد،( ایــن طریــق تقســیم بنــدی فعالیــن، کارگــری و طبقاتــی نیســت 
بلکــه تقســیم بنــدی مذهبــی و ایــده الیســتی کــه بیشــرت بــه هــامن عرفانــی مــورد نظــر خــود ایشــان نزدیــک اســت.) در 
رابطــه بــا «...نابــود شــدن در جدائــی از مبــارزه راســتین پیروزمنــد...» بــاز رسنوشــت گرایــش ایشــان بهرتیــن فاکــت بــرای 
روشــن شــدن واقعیــت اســت کــه چــه کســانی از مبــارزه جــدا افتــاده انــد ، در رابطــه بــا خیانــت کــه ایشــان بــه عنــوان 
نتیجــه و حاصــل فعالیــت مــا در نهایــت مــی دانــد مــا وارد ایــن بحــث منــی شــویم هــر کســی از تاریــخ مــی توانــد فاکــت 

هــای الزم را کســب کنــد. 
به دو پاراگراف زیر که ما از نوشته رفیق ابراهیم نقل و قول آورده ایم نگاهی می اندازیم : 

«کــم نیســتند نیروهــای چپــی کــه خــود را «کمونیســت» مــی نامنــد ولــی در بیــان نظــرات تئوریــک – سیاســی – تشــکیالتی 
ــا  ــل دیالکتیــک ماتریالیســتی ب ــه جــای تحلی ــی طبقــه کارگــر ب ــی انقالب ــارزه طبقات ــردن مب ــه پیــش ب و ســبک کاری در ب
ــان اگــر قبــول داشــته باشــند کــه «بــدون تئــوری انقالبــی، جنبــش انقالبــی بــه  نظــرات عرفانــی دمســاز مــی شــوند! این
وجــود منــی آیــد»، پــس ایــن تئــوری انقالبــی طبقــه کارگــر را کــه بــه طــور فــرشده در کمونیســم علمــی تبلــور یافتــه اســت 
ــا  و محصــول مبــارزات بیــش از ٢٠٠ ســاله طبقــه کارگــر علیــه طبقــه رسمایــه داران، در تحلیــل جوامــع بــرشی کنونــی ب
چشــم انــداز ماتریالیســم  تاریخــی، آموخــنت از آزمونهــای علمــی درعرصــه هــای اقتصــادی، سیاســی و فلســفی ســیرتحولی 
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خــود را پیــدا کــرده و مــی کنــد. لــذا بــدون محکــم بــه دســت گرفــنت و شــناخت علمــی ایــن تئــوری و تلفیــق آن بــا رشایــط 
مشــخص توســط تشــکلهای کارگــری کمونیســتی، رشــد مبــارزه طبقاتــی طبقــه کارگــر از مســیر درســت پیــرشوی انقالبــی 
منحــرف شــده و در بیراهــه هــای غیــر پرولــرتی، در غلتیــده و بــه خیانــت و نابــود شــدن در جدائــی از مبــارزه راســتین 

پیروزمنــد خــود گام مــی گذارنــد. 
بــه ایــن اعتبــار و بــا توجــه بــه تجــارب مثبــت و منفــی در برخــورد بــه مبــارزات تلفیــق دهنــدگان تئــوری علمــی مبــارزه 
طبقاتــی طبقــه کارگــر بــه رشایــط مشــخص جنبــش کارگــری ایــران، نوشــته « تقدیــم بــه شــاگردان انقالبــی شــاهرخ زمانــی 
« بــه جــای طــرح مســایل موجــود  بــه طــور دقیــق و روشــن و رد انحرافــات جــدی در جنبــش کنونــی طبقــه کارگــر ایــران 
ــا دو پهلــو گوئیهــا، موضــع دقیــق کمونیســتی را از ابتــدا مطــرح منــی کننــد، در هالــه ای از اوهــام ریشــه ی انحرافــات  ب
ایدئولوژیکــی در ایــن مبــارزات را معیــن منــی ســازند. بحثهــا درســطح مواضــع سیاســی و یــا تشــکیالتی ایــن مبــارزات در 
نرشیــه شــامره ١٠ تــدارک حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر عمــق نیافتــه و نهایتــاً خواننــدگان ایــن نوشــته را در رسگردانــی باقــی 

مــی گذارنــد کــه ایــن انحرافــات زائیــده چــه بینشــهائی هســتند و راه بــرون رفــت چــه مــی توانــد باشــد.»
اول از خــود ســوال کنیــم رفیــق ابراهیــم در مقابــل چــه چیــزی، ایــن مــوارد را نوشــته اســت ؟ مــا حــدس میزنیــم بزرگرتیــن 
ــرده باشــیم ،  ــدون اینکــه مــا اســم از گرایــش خاصــی ب مشــکل ایشــان در نوشــته مــا مــورد کمونیســم رشقــی اســت ، ب
ایشــان حــدس زدنــد کــه مــا گرایــش ایشــان را بخشــی از صــف کمونیســم رشقــی مــی دانیــم ، و البتــه حــدس ایشــان کامــالً 
درســت اســت . مــا چــرا مــی گوییــم کمونیســم رشقــی بخشــی از رفرمیســت هــا هســتند از نظــر مــا رفرمیســت هــا طیــف 
هــای گســرتده ای هســتند کــه از جملــه افــراد یــا گرایشــاتی  کــه در بیــن شــکاف دو جنــاح  مختلــف رسمایــه داری مثــالً 
بــرای مقابلــه بــا امپریالیســت هــا حــارض مــی شــوند بــا رسمایــه داری ملــی ، رسمایــه داری ارتجاعــی کنــار بیاینــد، انقــالب 
را مرحلــه بنــدی بکننــد ، بــرای مقابلــه بــا امپریالیســم بــه صــف ارتجــاع کمــک کننــد ، و کارگــران را قربانــی ریشــه هــای 
رسمایــه داری کننــد رفرمیســت هســتند کــه طــی حــدود ٨٠ ســال گذشــته استالنیســت هــا و مائوئیســت هــا تحــت تئــوری 
هــای انحرافــی همیــن قربانــی کــردن طبقــه کارگــر بــرای بخشــی از جنــاح رسمایــه داری را پیــش بردنــد، بــرای مقابلــه بــا 
رسمایــه داری جهانــی بــه خدمــت رسمایــه داری ملــی در مــی آینــد ، انقــالب را مرحلــه بنــدی مــی کننــد و ...   نوشــته 
رفیــق فریــده جعفــری مــی توانــد تــا حــدودی جــواب کلــی بــه رفیــق ابراهیــم باشــد کــه در نرشیــه شــامره ١١ بــا عنــوان 
(  ماهیــت انقــالب ٥٧ سوسیالیســتی بــود!!!) آمــده اســت مــا فکــر مــی کنیــم هــامن جــواب کافــی باشــد بنــا برایــن بیشــرت 
از ایــن ، بــه ایــن موضــوع اینجــا منــی پردازیــم، فقــط نقــل قولــی هــم از لنیــن مــی آوریــم تــا نتیجــه بگیریــم کمونیســم 
علمــی ایشــان در واقــع متشــکل از دو گرایــش انحرافــی استالینیســتی و مائوئیســتی منهــای مارکسیســم و لنینیســم اســت. 
لنیــن درپیــش گفتــار بــرای ترجمــه فرانســه و آملانــی کتــاب امپریالیســم – باالتریــن مرحلــه رسمایــه داری نوشــته اســت « 
امپریالیســم آســتانه انقــالب اجتامعــی پرولتاریاســت . صحــت ایــن امــر از ســال ١٩١٧ در مقیــاس جهانــی بــه ثبــوت رســیده 
اســت « حــال بــه ایــن گفتــه  تزهــای آوریــل لنیــن را اضافــه کنیــم معلــوم مــی شــود کــه مرحلــه بنــدی کــردن انقــالب عمــل 
و تئــوری انحرافــی اســت کــه باعــث مــی شــوند رهــربی انقالبــات و اعرتاضــات و حتــی رهــربی کارگــران را بــه نیروهــای 
رسمایــه داری واگــذار کنیــم کــه در تاریــخ گرایشــات استالنیســتی و مائوئیســتی بارهــا ایــن کار را کردنــد و کارگــران را بــه 
زائــده جناحــی از رسمایــه داری تبدیــل کردنــد کــه انقــالب ٥٧ یکــی از آنهــا اســت، مرحلــه بنــدی کــردن انقــالب و همــکاری 
بــا نیروهــای رسمایــه داری و دادن رهــربی بــه دســت آنهــا بــه بهانــه مبــارزه بــا امپریالیســم یعنــی قــرار گرفــنت بیــن شــکاف 

دو جنــاح رسمایــه داری تئــوری و عمــل ضــد مارکسیســتی و ضــد لنینیســتی اســت.
درســت اســت کــه رفیــق ابراهیــم هیــچ وقــت از مائوئیســم و استالینیســم در تئــوری هــا و اصــول خــود اســم منــی برنــد 
مــا در بحــث هــای صوتــی  ایشــان شــنیده ایــم کــه موافــق ائیســم نیســتند ، امــا مــی دانیــم در رابطــه مخالفــت بــا آوردن 
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ائیســم بــرای معرفــی گرایــش خــود ایشــان پشــت کمونیســم علمــی اش چــه ائیســم هایــی قــرار داده اســت در رابطــه بــا 
مخالفــت بــا ائیســم هــا مــا اعتقــاد داریــم کمونیســم علمــی ایشــان روی دیگــر ســکه ی تروتسکیســت هــا اســت آنهــا نیــز 
مــی گوینــد بــرای مبــارزه بــا ائیســم مــا تروتسکیســم منــی گوییــم امــا در رابطــه بــا آنهــا نیــز حقیقــت دیگــری وجــود دارد 
کــه عبــارت اســت از ایــن کــه وقتــی مبــارزه میــان اســتالین و تروتســکی علنــی تــر شــد اســتالین نوشــت « تروتســکی بــا 
لنینیســم مخالفــت مــی کنــد چــون مــی خواهــد تروتسکیســم را جــای لنینیســم بگــذارد» ( نقــل بــه مضمــون) ایــن گفتــه 
اســتالین باعــث شــد تروتسکیســت هــا آچ مــز شــده مجبــور شــوند از خیــر پیــش کشــیدن تروتسکیســم بگذرنــد و اکنــون 
هــر دو گرایــش از بــکار بــردن ایســم معــذور هســتند امــا ماهیتــاً بــه شــکل پنهانــی ســینه چــاک ائیســم هــای  خودشــان 
هســتند، تنهــا از روی رشمندگــی تــوان بیــان ندارنــد. بنابــر ایــن رفیــق ابراهیــم چــون متوجــه شــده منظــور از کمونیســم 

رشقــی طیفــی اســت کــه استالینیســم و مائوئیســم را در بــر مــی گیــرد ایــن همــه صفــات زشــت را نثــار مــا مــی کنــد.
هــر نیــروی اجتامعــی بــر مبنــای پایــگاه اجتامعــی خــودش برداشــت متفــاوت و متناســب بــا نیــاز جایــگاه اجتامعــی خــود 
از مقولــه تئــوری انقالبــی و عمــل انقالبــی مــی کنــد،( یــا بــه گفتــه لنیــن پشــت هــر حــرف و عملــی منافــع طبقــه مربوطــه 
نهفتــه اســت (نقــل بــه مضمــون) ) بــه ایــن گفتــه رفیــق ابراهیــم توجــه کنیــد : «بــدون تئــوری انقالبــی، جنبــش انقالبــی بــه 
وجــود منــی آیــد» رفیــق ابراهیــم بــا توجــه بــه اینکــه عبــارت فــوق را داخــل گیومــه گذاشــته اســت پــس نقــل و قــول اســت 
امــا رفرنــس خــود را بیــان نکــرده اســت، بــدون شــک ایــن عبــارت پــس و پیــش هــم دارد ، چــون اگــر مــا قبــول کنیــم کــه 
تئــوری ســازنده عمــل اســت ایــن فکــر ماتریالیســتی نیســت، بلکــه ایــده الیســتی و بــد تــر از آن مذهبــی اســت، چــون ایــده 
آلیســت هــا و مذهبیــون اعتقــاد دارنــد شــعور مقــدم بــر مــاده اســت، یعنــی عقــل کل هــامن خــدا، آفریــدگار هســتی، 
یعنــی خالــق عمــل اســت، در حالــی کــه طبــق اصــول ماتریالیســتی فکــر و حتــی انســان محصــول کار، یعنــی محصــول عمل 
هســتند. بــر ایــن مبنــا رونــد تکاملــی بیــن عمــل و تئــوری تولیــد و بــاز تولیــد و ارتقــاء و تکامــل و تحــول یــک دیگــر را 
ممکــن مــی کننــد. و منــی تــوان یکــی را نســبت بــه دیگــر در ســطح تقــدم و یــا تأخــر قــرار داد.( فرامــوش نکنیــم کــه از 
یــک نقطــه عطــف رونــد تکاملــی تــا نقطــه عطــف بعــدی تئــوری و عمــل رابطــه وحــدت ضــد یــن باهــم دارنــد.) همچنیــن 
برایــن مبنــا اســت کــه مارکــس در ســالهای ١٨٤٨ تــا ١٨٥٢ در رابطــه بــا حکومــت کارگــری بــر مبنــای پراتیــک عملــی شــده 
در آن ســالها نظــرات تئوریکــی خــود را بیــان مــی کنــد امــا در ســال ١٨٧٢ بعــد از کمــون پاریــس نظــرات خــود را تکامــل 
میبخشــد چــون عمــل اتفــاق افتــاده بــه او در مــورد تئــوری هایــش، خطاهایــش را نشــان مــی دهــد. در حالــی کــه تئــوری 
قبلــی اش نیــز بــر مبنــای تجربیــات و پراتیــک قبلــی و بخصــوص بــر اســاس پراتیــک ســالهای ١٨٤٨ تــا ١٨٥٢ بودنــد( امــا 
متاســفانه  تئــوری داران حاکــم بــر گرایشــات غیــر کارگــری مختلــف  در طیــف هــای  کمونیســم رشقــی و ئوروکمونیســم 
هرگــز تــوان و قصــد بــاز بینــی عمــل و تئــوری هــای خــود را نداشــته و ندارنــد.) در رابطــه بــا تداخــل تکاملــی و تحولــی 
عمــل و تئــوری مثــال هــای بســیاری از مارکــس و لنیــن مــی تــوان آورد کــه ثابــت مــی کننــد منــی تــوان تئــوری را مقــدم بــر 
عمــل دانســت هامنگونــه کــه عمــل را منــی تــوان مقــدم بــر تئــوری دانســت. در حالــی کــه رفیــق ابراهیــم بــا آوردن ایــن 
عبــارت (  «بــدون تئــوری انقالبــی، جنبــش انقالبــی بــه وجــود منــی آیــد» ) بــدون پــس و پیــش آن مــی خواهــد بگویــد 
تئــوری مقــدم بــر پراتیــک اســت از ایــن زاویــه گفتــه ایشــان مذهبــی و ایــده الیســتی اســت ، بهــرت اســت ایشــان بگویــد 
بــدون تئــوری انقالبــی جنبــش انقالبــی پیــروز منــی شــود، یــا جنبــش، انقالبــی منــی شــود، چــون»... بوجــود منــی آیــد» یعنــی 
خلــق منیشــود یــا عمــل اتفــاق منــی افتــد در دیــدگاه رفیــق ابراهیــم تئــوری خالــق جنبــش اســت ، امــا رفیــق ابراهیــم چــرا 
چنیــن فکــر ایــده الیســتی را دارد؟  جــواب ایــن ســوال هــامن جملــه اول ایــن پاراگــراف اســت  «هــر نیــروی اجتامعــی 
بــر مبنــای پایــگاه اجتامعــی خــودش برداشــت متفــاوت و متناســب بــا نیــاز جایــگاه اجتامعــی خــودش از مقولــه تئــوری 
انقالبــی و عمــل انقالبــی مــی کنــد،» یــا بــه گفتــه مارکــس»  موقعیــت  اجتامعــی انســانها شــعور آنهــا را مــی ســازد» ( 
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نقــل بــه مضمــون) بــرای اینکــه رفیــق ابراهیــم در میــدان عمــل حضــور نــدارد یعنــی کارگــر نیســت در واقــع بــرای اثبــات 
حضــور خــودش در انقــالب ، خــود را دارنــده تئــوری انقالبــی قلمــداد مــی کنــد. و بــرای اینکــه بتوانــد حــرف اول و آخــر 
را بزنــد داشــته خــود را مقــدم بــر بقیــه،  دانســته، آنــگاه جایــگاه اول را بــرای خــود حفــظ میکنــد( ایــن هــامن روحیــه 
خــرده بورژوایــی اســت) از ایــن زاویــه اســت کــه تئــوری را مقــدم بــر عمــل قــرار مــی دهــد، بنــا برایــن بــا توجــه بــه چنیــن 
دیدگاهــی مرکــز متامــی تشــکیالت هــا و احــزاب مــی تواننــد و بایــد در تــرصف غیــر کارگرهــا کــه  اســتاد و صاحــب تئــوری 
هســتند باشــند و کارگــران کــه نیــروی عملگرایــی هســتند و چــون عمــل نســبت بــه تئــوری متأخــر اســت بنــا برایــن عمــل 
ــون متامــی  ــا کن ــه ت ــود، ک ــد ب ــوری داران  خواهن ــع خــود کارگــران در خدمــت تئ ــه طب ــوری و ب کارگــران  در خدمــت تئ
گرایشــات متعلــق بــه کمونیســم رشقــی از جملــه گرایــش متبــوع رفیــق ابراهیــم و ئوروکمونیســم دچــار چنیــن رشایطــی 
و انحــراف  بــوده و هســتند. ایــن یکــی دیگــر از دالیلــی اســت کــه باعــث مــی شــود مــا اعتقــاد داشــته باشــیم دو طیــف 
کمونیســم رشقــی و ئوروکمونیســم هــر دو انحرافــی هســتند. مقــدم دانســنت تئــوری بــر عمــل ضمــن اینکــه اندیشــه ضــد 
مارکسیســتی اســت و همچنیــن بنیــان و اســاس تئوریکــی ایــده آلیســم  و مذاهــب را تشــکیل مــی دهــد، در همیــن حــال 
بخشــی از اندیشــه و متــد فکــری تئــوری هــای لیربالیســم اســت کــه فکــر و دانــش را مقــدم بــر عمــل ، رسمایــه را مقــدم بــر 
کار ، ســود را مقــدم بــر نیــاز ، فردیــت را مقــدم بــر اجتــامع ، مالکیــت خصوصــی را مقــدم بــر مالکیــت اجتامعــی و ... مــی 
دانــد، بنــا برایــن داشــت چنیــن اندیشــه غیــر ماتریالیســتی مــی توانــد در همــه مــوارد گفتــه شــده مــا را بــه انحــراف بــربد. 
رفیــق ابراهیــم در ادامــه از شــاهرخ مــی نویســد، ضمــن اینکــه بیشــرت گفتــه هایــش در رابطــه بــا ایشــان درســت اســت، امــا 
کمونیســم علمــی را کــه بــه شــاهرخ مــی بنــدد ربطــی بــه شــاهرخ نــدارد، و در جــای جــای نوشــته هــای شــاهرخ  مکــررا» 
بیــان شــده کــه رفیــق شــاهرخ اوال» خــود را مارکسیســت- لنینیســت مــی نامــد نــه کمونیســم علمــی و همچنیــن ماننــد 
ــه ازای ٢ روشــنفکر ٩٨ کارگــر انقالبــی بایــد حضــور داشــته  لنیــن اعتقــاد داشــت کــه در حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر ب
ــن در  ــف خــود را انجــام بدهــد. و همچنی ــد وظای ــن بتوان ــان باشــد و همچنی ــوق از انحــراف در ام ــا حــزب ف باشــند، ت
نوشــته هــای شــاهرخ مکــرر مــی تــوان دیــد کــه مــی گویــد حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر بایــد از کارگــران انقالبــی ســاخته 
شــود. در ادامــه رفیــق ابراهیــم تــالش دارد نوشــته مــا را بــا اندیشــه رفیــق شــاهرخ متضــاد نشــان بدهــد امــا همــه ایــن 
خطــا هــای رفیــق ابراهیــم از بــی توجــه بــودن ایشــان بــه بحــث روز مــا در مقالــه فــوق کــه در رابطــه بــا تشــکل هــای 
ــا تشــکل هــای تــوده ای کارگــران صحبــت  ــه فــوق در رابطــه ب تــوده ا ی کارگــران اســت نشــأت مــی گیــرد، مــا در مقال
مــی کنیــم، امــا مثــل اینکــه رفیــق ابراهیــم مــی خواهــد ســندیکا و اتحادیــه را بــر مبنــای کمونیســم علمــی خــودش از 
ــد ،  ــوده ای حــذف کن ــی را کــه از نظــر کمونیســم علمــی ایشــان منحــرف هســتند از تشــکل ت ــد و کارگران ــرت بگذران فیل
یعنــی خانــه کارگــر دیگــری بســازد. وقتــی کمونیســم علمــی ایشــان در رابطــه بــا تشــکل هــای تــوده ای کارگــران چنیــن 
ــر خــوردی مــی خواهــد بکنــد، بایــد دیــد بــا گرایشــات سیاســی چــه بــر خــودی خواهــد کــرد؟ از ایــن قــرار اســت کــه  ب
مــا مــی گوییــم کمونیســم علمــی ایشــان کمونیســم مــورد نیــاز کارگــران نیســت، و نبایــد نــام رفیــق شــاهرخ را بــا چنیــن 
کمونیســم علمــی هــم ردیــف قــرار داد. اتفاقــا» خــود رفیــق ابراهیــم در پاراگــراف چهــارم نوشــته خــود صفحــه ١٢١ نرشیــه  
شــامره ١١ قــدم اول  نقــل قولــی از نوشــته مــا آورده اســت کــه ثابــت مــی کنــد منظــور مــا در رابطــه بــا حضــور گرایشــات 
مختلــف در تشــکل هــای تــوده  ای کارگــران اســت، ماننــد اتحادیــه ، ســندیکا و غیــره کــه در ایــن تشــکل هــا نبایــد هیــچ 
گرایشــی حــذف شــود. ســوال اینجاســت کــه آیــا در ســندیکا یــا اتحادیــه و یــا انجمــن صنفــی و یــا حتــی در شــورا مــی شــود 
کارگرانــی کــه رفرمیســت هســتند یــا آنارشیســت هســتند و ... را حــذف کــرد و بــه رســمیت نشــناخت؟ البتــه در گرایــش 
رفیــق ابراهیــم ممکــن اســت ، ولــی در دههــا نوشــته شــاهرخ مــی تــوان فاکــت  آورد کــه  او نوشــته اســت در تشــکل هــای 
تــوده ای کارگــران هیــچ گرایشــی نبایــد حــذف شــود. و همچنیــن قســمت هــای سیاســی نوشــته مــا در نهایــت بــه موضــوع 
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فعالیــت جمــع قــدم اول بــر مــی گــردد، کــه یکــی از پایــه گزارانــش رفیــق شــاهرخ اســت و او در رابطــه بــا ممکــن شــدن 
فضــا و بســرت ســاخنت حــزب الزم مــی دانســت کــه گرایشــات مختلــف کارگــری بــدون رشط و رشوط بــرای عبــور از بــن 
بســت هــای کنونــی علــی رغــم داشــنت اختالفــات، موجودیــت همدیگــر را بــه رســمیت بشناســند و ایــن در متــون و اســناد 
جمــع قــدم اول وجــود دارد، کــه دقیقــا» هــم بــه اســم شــاهرخ و نــام مســتعار ایشــان منتــرش و پخــش شــده انــد، و اگــر 
شــاهرخ در رابطــه بــا قــدم اول موافــق چنیــن مــواردی نبــود  بــه راحتــی مــی توانســت از زنــدان مخالفــت یــا نظــر خــود 
را اعــالم کنــد در ایــن رابطــه نیــز مــی تــوان بــه دو نــوع نوشــته از رفیــق شــاهرخ تکیــه کــرد، یکــی اینکــه در قالــب جمــع 
قــدم اول بــه شــکل دعــوت کننــده ظاهــر مــی شــوند کــه در ایــن قالــب فضــا ســازی و بســرت ســازی را بیــان مــی کنــد کــه 
بــه رســمیت شــناخته شــدن گرایشــات مختلــف را بــرای عبــور از بــن بســت، عــدم گذاشــنت رشط و رشوط را الزم مــی دانــد 
و شــکل دوم برخــورد ایشــان در قالــب یــک فعــال کمونیســتی اســت کــه از موضــع اعتقــادی خــود نــه بــه  عنــوان دعــوت 
کننــده بلکــه بــه عنــوان نقــد کننــده وارد مبــارزه تئوریــک مــی شــود ایــن دو عرصــه بــا هــم فــرق دارنــد کــه متاســفانه 
رفیــق ابراهیــم منــی توانــد آنهــا را از هــم تفکیــک کنــد. همچنیــن نقــد کــردن و افشــا کــردن انحرافــات بــا حــذف گرایشــات 
از تشــکل هــای تــوده ای کارگــران فــرق دارد، مــا گفتــه ایــم نبایــد حــذف کــرد نگفتــه ایــم نبایــد نقــد و افشــا کــرد،  منتهــا 

در گرایــش رفیــق ابراهیــم نقــد کــردن هــامن حــذف کــردن اســت، بیــن ایــن دو نیــز فرقــی قائــل نیســتند. 
ــد  ــه نبای ــه خــود نوشــتیم ک ــف مقال ــا جاهــای مختل ــا را نتوانســتند متوجــه شــوند م ــه م ــم مقال ــق ابراهی متاســفانه رفی
اشــکال مختلــف تشــکل هــای کارگــری را در مقابــل هــم قــرار بدهیــم و مثــال هایــی آوردیــم از ســال هــای ٥٨ کــه تعــدادی 
از تشــکیالت هــا از ســندیکا هــا دفــاع و شــورا هــا را رد کردنــد و تعــدادی هــم از شــورا هــا دفــاع کــرده ســندیکا هــا را 
رد کردنــد( صفحــه ٢٨ و ٢٩ نرشیــه شــامره ١٠) کــه ایــن باعــث شــد جمهــوری اســالمی هــر دو را راحــت رسکــوب کنــد و 
خانــه کارگــر خــود را، جــای آنهــا بگــذارد و حتــی مثــال آوردیــم کــه در انقــالب اکتــرب هــم ســنیدکاها بودنــد و هــم شــوراها 
بودنــد و هــم کمیتــه هــای کارخانــه بودنــد و بلشــویک هــا هیــچ کــدام را در مقابــل یکدیگــر قــرار ندادنــد ( صفحــه ٣٠ و 
٣١ نرشیــه شــامره ١٠ ) مــا دقیقــا» در ادامــه پاراگــراف ســوم صفحــه ٣١ نرشیــه شــامره١٠ ضمــن اینکــه اعــالم کردیــم ایــن 
مــوارد مربــوط بــه تشــکل هــای تــوده ای کارگــران و موضــوع بســرت ســازی اســت در ادامــه توضیــح دادیــم کــه منظــور 
مــا از همــه گرایشــات و تشــکل هــای کارگــری گرایشــات مســتقل از کارفرمــا ، دولــت ، رسمایــه داری داخلــی و جهانــی 
و مســتقل از امپریالیســت هــا اســت، ایــن هــامن  پاراگرافــی اســت  کــه رفیــق ابراهیــم بــرای نقــد مــا  قســمت اولــش را 
آورده، ولــی بــه قمســت  آخــر آن عمــدا» توجــه نکــرده اســت، و در ادامــه گفتــه اســت کــه تشــکل هــای زرد و وابســته بــه 
رسمایــه داری و امپریالیســت هــا و ... چنیــن بــی توجهــی بــه یــک نوشــته  از کســانی کــه ادعــا مــی کننــد، سیاســی و پیــرو 
کمونیســم علمــی هســتند، و رهــربی حزبــی را در اختیــار دارنــد بــا هیــچ توجیهــی قابــل قبــول نیســت، پنــداری اعضــای 
اصلــی گرایــش رفیــق ابراهیــم خودشــان هــم نوشــته ایشــان را منــی خواننــد واال اجــازه انتشــار چنیــن نوشــته بــی پایــه 
و اساســی را منــی دادنــد. مــا منــی دانیــم کمونیســم علمــی رفیــق ابراهیــم کــدام گرایشــات  را از تشــکل هــای تــوده ای 
کارگــران حــذف خواهــد کــرد، امــا مــا بــاز هــم اعــالم مــی کنیــم  حتــی در انقــالب نیــز همــه اشــکال تشــکل یابــی کارگــران 
از جملــه ســندیکا ، اتحادیــه ، کمیتــه هــای کارخانــه و شــورا هــا و ... را بــه رســمیت خواهیــم شــناخت. و هیــچ کــدام را در 
مقابــل دیگــری قــرار نخواهیــم داد چــون فکــر مــی کنیــم هــر گرایشــی تشــکل هــای تــوده ای کارگــری را در مقابــل هــم 
قــرار بدهــد، اگــر ضــد انقــالب نباشــد، حداقــل انحرافــی اســت، تنهــا رشط مــا بــرای همــکاری میــان تشــکل هــا و گرایشــات 
کارگــری مســتقل بــودن آنهــا از انــواع دشــمنان طبقــه کارگــر( کارفرمــا ، دولــت ، رسمایــه داری داخلــی و جهانــی و مســتقل 

از امپریالیســت هــا و نیروهــای گوناگــون آنهــا )اســت.
در رابطــه بــا کمونیســم رشقــی و یــا ئوروکمونیســم اگــر هــم «مــن در آوردی» فــرض بگیریــم بــاز هــم از اصــل موضــوع 
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چیــزی کــم منــی شــود چــون کمونیســم رشقــی متامــی گرایشــاتی را در بــر مــی گیــرد کــه انحــراف از مارکسیســم – لنینیســم   
بــوده و در شــکاف بیــن دو جنــاح رسمایــه داری بــه بهانــه مبــارزه بــا امپریالیســم و اجــرای تاکتیــک کــه در واقــع اســرتاتژی 
ــوز هــم در هــر فرصــت  ــد کــه هن ــی  و ارتجاعــی در آمدن ــی داخل ــه داری مل ــه خدمــت رسمای ــوده و هســت، ب شــان ب
مناســب چنیــن عملــی را بــه نــام کمونیســم پیــش مــی گیرنــد( صفحــه ٣٠ و ٣١ نرشیــه شــامره ١١) بنــا برایــن الزم اســت 
کمونیســم رشقــی گفتــه شــود تــا کســانی کــه خــود را کمونیســت مــی نامنــد ولــی بیــن شــکاف دو جنــاح از رسمایــه داری 
بــازی مــی کننــد، دقیــق شــناخته شــوند ، و شــکل مقابــل ایــن انحــراف ( کمونیســم رشقــی ) انحــراف دیگــری اســت کــه 
ــا کمونیســم رشقــی در خدمــت  ــا تشــکیالتی کــه بــه بهانــه مخالفــت ب ــا افــراد و ی مــا ان را ئوروکمونیســم مــی نامیــم ت
رسمایــه داری جهانــی قــرار گرفتــه و کارگــران را بــه انحــراف مــی برنــد و چــون خــود را کمونیســم مــی نامنــد الزم اســت 
مــا آنهــا را ئوروکمونیســم بنامیــم تــا کارگــران بداننــد منظــور مــا کــدام هــا هســتند. بنــا برایــن مــی بینیــد چقــدر دقیــق و 
روشــن مــا موضــوع را بیــان کردیــم ولــی رفیــق ابراهیــم بــه چــه دلیــل مــی گوییــد خواننــده رس در گــم مــی شــود ؟ بهــرت 
اســت خودشــان توضیــح بدهنــد.) الزم اســت بدانیــم در  گذشــته  هــا نیــز همیشــه کلــامت جدیــد ، عبــارات جدیــد بیــان 
شــده انــد حــال چــه «مــن در آوردی» باشــند، چــه تــو در آوردی باشــند ، و بعــد بــه مــرور جــا و مفهــوم خــود را پیــدا مــی 
کننــد یــا از بیــن مــی رونــد، اگــر چنیــن نبــود تــا کنــون هیــچ کلمــه و عبارتــی نبایــد وجــود مــی داشــت ، مخالفــت بــا نــو 
آوری نیــز دقیقــا» از زاویــه ضــد مارکسیســتی و ضــد ماتریالیســتی اســت ، و چــون  مذاهــب خــدا را ابــدی، و بــورژوازی و 
ایدآلیســت هــا نظــام مالکیــت خصوصــی و مــزدوری ...  را ابــدی مــی داننــد و در رابطــه بــا نــوآوری هــای ماتریالیســتی بــه 
ســختی مخالفــت مــی کننــد. بــا توجــه بــه چنیــن مــواردی  بــا کشــف ، اخــرتاع و بیــان عبــارات و کلــامت جدیــد، بــه شــکل 
ســنت گرایــی و مذهــب گرایــی  مخالفــت مــی شــود. در دوران رنســانس مذهبیــون افــراد گوینــده تئــوری هــا و نظــرات  
جدیــد و کاشــفان را تکفیــر مــی کردنــد و اکنــون رفیــق ابراهیــم بــرای نجــات از نقــد ، و حفــظ کمونیســم علمــی خــودش 

مــا را بــا روش ســنت گرایانــه مذهبــی و ایــده آلیســتی تکفیــر مــی کنــد.
(وجــود مطالــب حیــدر و اســدالله در بولــنت هــای داخلــی جمــع قــدم اول و رهنمــود هــای آنهــا در مــورد کمیتــه هــای 
ســازمانده و  نرشیــه و اســناد اولیــه جمــع قــدم اول کــه توســط ایــن رفقــا برنامــه ریــزی و تقاضــا شــده بــود موضــوع عــدم 
رشط و رشوط گذاشــنت و بســرت ســازی و بقیــه مــوارد را نشــان مــی دهنــد کــه شــاهرخ از همــه مــوارد اطــالع داشــت .و 
آنهــا را دنبــال و هدایــت مــی کــرد. بنــا برایــن نوشــته هــای شــاهرخ در بولــنت هــای داخلــی جمــع قــدم اول اســناد انــکار 
ناپذیــری هســتند کــه نشــان مــی دهنــد رفیــق شــاهرخ خواهــان بســرت ســازی و ایجــاد فضــا بــرای رشکــت بقیــه گرایشــات 

در بحــث هــا بــوده اســت.)
بهرام دبیری، م. اخگر، الربز  ولی زاده ، روز رسخ

٢٤ /١٣٩٦/٢
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زندگِی کارگراِن کولرب چیزی میانه ی «زیسنت و مرگ» است. کارگراِن داربست بند اصطالحی دارند به نام «پاسوربازی با عزرائیل»، 
هر بار که اقدام به بسنت یا باز کردن داربست می کنند، هر چه ارتفاع سازه بیشرت می شود، قدرِت مهار کمرت و احتامل سقوط 

بیشرت می شود. مانند رسبازانی که در خط مقدم جبهه در تیررس گلوله های دشمن هستند. این ها رفنت شان با خودشان است و 
بازگشت شان در گرو کشته نشدن شان.

سه روز پیش «سیروان عزیزی»، کولرب رسدشتی در ارتفاعات «بیتوش» در حاِل کولربی با شلیک مستقیم ماموراِن مرزبانی کشته 
شد. دیروز در پی انفجار مین، کولرب دیگری در حوالی مرز «دره وه ران» مریوان، از ناحیه مچ پا مجروح شد. فردا و فرداها هم 

خرب مرگ و مصدومیت خواهد آمد.
انگار مرگ، برای کولربان عادی شده است. کاِر کولربی، قامِر جان بر ِرس نان است. در کردستان اگر کول بران کشته نشوند، زود پیر 

می شوند.
سال گذشته دست کم ۴۰ کولرب با تیراندازی مستقیم کشته شده اند. ۱۱ کولرب جان باخته اند. ۳۰ کولرب زخمی شده اند. ۶۴درصد 

این ها ۲۰ تا ۳۰ ساله بوده اند.
در هامن حین که سینه ی سیروان با رسِب داِغ گلوله شکافته شده بود، از بنادر و مرزهای آبی و خاکی، کانتیرن ـ کانتیرن کاالی 

قاچاق به ارزش میلیاردها دالر توسط قاچاقچی ها و دالل های وابسته به «اعتدالیون کابینه ای» و «لیست امیدی های پارملانی» و 
دیگر اعوان و انصاِر «صاحباِن قدرت» حکومت اسالمی وارد کشور می شد تا کمر تولید داخلی را بشکند، بی آن که کسی به آن ها 

شلیک کند.

پ.ن

 گزارش ، خاطرات مستند و شعر
گزارش

تصویــر مربــوط اســت بــه باقــر 
احمــدی، دارای مــدرِک کارشناســِی 
ریاضــی محــض، کارشناســی ارشــد 
برنامه ریــزی شــهری، کســب رتبــه ی 
۱۲ کشــوری درآزمــون دکــرتی ســال 
ــوان  ــتی مری ــم کش ــو تی ۹۵ و عض
کــه بــه کاِر کولربی مشــغول اســت.

زندگِی کارگراِن کولرب چیزی میانه ی «زیسنت و مرگ» است.
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چرا، مرا دستگیر، زندانی و محاکمه کردند!!!
پلیــس  سیاســی طبــق ســابقه ی تاریخــی اش، نســبت بــه هــر چیــزی  حســاس و تــا حــد کنــکاش و دخالــت در خصوصــی تریــن 
روابــط  محفلــی و خانوادگــی را جــزء وظایــف خــود تعریــف مــی کنــد. پیــش پــا افتــاده تریــن  بحــث و تبــادل را از طریــق  شــنود 
و کاشــنت افــراد در روابــط  فــردی و اجتامعــی، را بــه عنــوان جــرم  سیاســی قلمــداد مــی کننــد. رشایــط و اعــامل پیچیــده ی تعقیــب 
و مراقبتــی کــه بــرای دســتگیری مــن در چهــار  شــهر در اســتانهای تهــران، الــربز، کرمانشــاه و کردســتان بــه کار بــرده بودنــد، و 
پــس از دســتگیری خودشــان  بــرام تعریــف کردنــد، بــه خــود شــک کــردم و ترســیدم، شــاید کار مهــم و خــالف  بزرگی،علیــه  امنیــت  
انجــام داده ام. امــا براســتی   طــی رونــد بــاز جویــی  متوجــه شــدم کــه  اصــال  اگــر  تلفنــی  بــا مــن متــاس مــی گرفتنــد، دیگــر نیــازی 
بــه ایــن همــه  تــالش  اداره اطالعــات  و ایــن همــه هزینــه و پرداخــت حقــوق و وقــت گذاشــنت نبــود، منــی دانــم چــرا دوســت 
دارنــد بــی خــودی موضــوع را بــزرگ جلــوه بدهنــد و ایــن همــه مثــال» بیــت املــال را حــرام کننــد. تــردد بــه عــراق، دنبــال  روابــط  
کاری و  مســئله ی انجمــن کارگــران مهاجــر، همچنیــن  فعالیــت در  انجمنهــای  صنفــی، قانونــی و غیــر دولتــی شــهر هــای غــرب، 
از جملــه  کامیــاران ســنندج، مریــوان، دیوانــدره، ســقز وســایر، مجموعــه ای از اتهاماتــی بودنــد، کــه  بــه نــام جاسوســی، اقــدام 
علیــه امنیــت و تبلیغــات  سیاســی علیــه  نظــام  در کیفــر خواســت، تنظیــم شــده بــود. نحــوه ی دســت گیــری، خیلــی  پیچیــده 
و بــرام غیــر قابــل بــاور  بــود. مــدت  پنــج روز در اداره اطالعــات ســنندج بــودم.  بعــد  از بازجویــی   فــرشده و تکــراری، تحویــل 
زنــدان مرکــزی دادنــد. مــدت ســی و چنــد روز هــم، طــی ســه بــار مــرا بــه دادگاه انقــالب شــعبه چهــار بــاز پرســی جهــت تفهیــم 
اتهــام بردنــد، برایــم تعییــن وثیقــه صــد میلیونــی کردنــد، مــن شــدیدا» بــا چنیــن ظلمــی مخالفــت کــردم، و آنهــا مــرا روانــه  زنــدان 
کردنــد،  در نهایــت بعــد از  حــدود ده روز جهــت محاکمــه  بــه دادگاه فــرا خواندنــد. دادگاه علنــی بــوده و مانعــی بــرای حضــور 
خانــواده وجــود نداشــت. بعــد از قرائــت کیفــر خواســت، خواســتند کــه، دفــاع  کنــم.  ضمــن  اینکــه کلیــه ی اتهامــات وارده را 
قبــول نداشــتم و در بازجویــی هــای اداره ی اطالعــات  هیــچ مــوردی از آنهــا  را نپذیرفتــه بــودم. در دفاعیــه ی جامــع و  شــفاف 
اعــالم کــردم هــر گونــه فعالیــت صنفــی و اجتامعــی بایــد آزاد باشــد و هیــچ کــدام از فعالیــت هــای صنفــی و اجتامعــی نبایــد بــه 
عنــوان اقــدام علیــه امنیــت  قلمــداد شــود. و متــام مســائل و مشــکالت کارگــران و خانــواده هــای آنــان را ترشیــح و بیــکاری بیــش 
از ده میلیــون کارگــر و پائیــن بــودن ســطح دســت مــزد هــا را، بانــی  متــام  مشــاغل کاذب، ماننــد، رسقتهــای مســلحانه،  قتلهــای  
وســیع، گســرتش  خریــد وفــروش  مــواد مخــدر، اعتیــاد و همچنیــن  باالرفــنت آمــار خشــونت و خــود کشــی و خــود ســوزی، تــن 
ــه دادن  ــوزادان، فــروش و کرای ــه دادن کــودکان و ن ــان، فــروش و کرای ــه، کــودکان و کار و خیاب ــه شــکل ســازمان  یافت فروشــی  ب
اعضــای بــدن، کــول بــری و دیگــر مســائل  اعــالم کــرده و از حقــوق خــود و دیگــر هــم طبقــه هایــم دفــاع کــردم.  بــر مبنــای  آن 

دفاعیــه کــه در حکــم رأی صــادره  در شــعبه ی یــک دادگاه انقــالب، تربئــه شــدیم.
بهــم گفتنــد تــا روز  بــر قــراری دادگاه کــه برایــت کیفــر خواســت تنظیــم مــی شــود،  بایــد ســند جهــت وثیقــه بگــذاری. بــه قاضــی 
پاســخ دادم: هیــچ اعتبــار مالــی نــدارم،  قاضــی بــا تعجــب و نــگاه غضبناکــی پرســید: بــا ایــن همــه پــر حرفــی طــی ایــن همــه ســال 

چــکار کــردی..؟ ملــک و ثروتــی  نــداری..؟! 
گفتــم: آقــای قاضــی مــن کارگــرم از کجــا بیــارم،  بــا ایــن دســتمزدهای کالن کارگــری کــه بــه مــا کارگــران مــی دهیــد؟ یــا بــا امنیــت 
شــغلی و کار مســتمر بــه مــا دادیــد؟ یــا بــه اعتبــار وبــه امیــد رشایــط و امکانــات و تســهیالت و ایمنــی محیطهــای کار برایــامن 
مهیــا کردیــد؟  امــروز مــا گرفتــار و مشــغول  دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا مــوج اخــراج  ســازیهای  میلیونــی و رشایــط  طاقــت 

گزارش سعید یوزی به تشکل ها مستقل کارگری و 
فعالین پیرشو
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فرســای  دوازده و شــانزده ســاعت کاری هســتیم کــه شــام هــا لطــف کــرده، مــا کارگــران را گرفتــار کردیــد ، و البتــه اگــر از لطــف 
و مرحمــت شــام کاری پیــدا شــود، بــا ١٢ تــا ١٦ ســاعت آن هــم تــازه بــا عــدم پرداخــت هــامن چنــدر قــاز تــا بیــش از یــک ســال، 

حــاال شــام لطفــا» بفرمائیــد بــا ایــن رشایــط  ثــروت مــورد نظــر شــام جمــع میشــود....؟ 
ناخــودآگاه دور برداشــتم ودر دفــاع از واقعیتهــای زندگــی کارگریــم بــرای خــودم هــم کنــرتل نشــدم ودر همیــن حــال قاضــی هــم 

در ســکوت کامــل خیــره شــده بــود و منتظــر وقفــه ای بــرای بیــرون کــردن مــن از جلســه دادگاه....
و باالخــره پــس از فُرجــه ای کــه ایجــاد شــد بهــم گفــت:  تــا وثیقــه نــذاری بیــرون منــی روی. بعــد بــه مأمــوران دســتور داد؛ بربینــش 
بیــرون.  قبــل از دســت بنــد زدن اجــازه خواســتم و بهــش گفتــم: آخــه مــن تنهــا جــز نیــروی کارم در زندگیــم هیــچ انباشــتی نــدارم،  
تنهــا رس مایــه ام همیــن نیــروی کارم هســت کــه بــه مــرور زمــان مســتهلک شــده و دیگــه خریــداری هــم نــداره،  مگــه دوبــاره 

جــوان شــوم....
از دفــرت بیــدادگاه بیــرون اومــدم و راهــی زنــدان شــدم، و ایــن بــار بــا رصاحــت  متــام گفتــم: بیــرون نخواهــم رفــت،  زنــدان امــن 

تــر از محیــط کاره... 
با خودم گفتم: امروز متام ثروت و رسمایه دست مالک است و تجار و کاسب حبیب خدا و صاحب کاره-

اما من نیز صاحب این افتخارم که دارای نیروی خالقه کارم-
در تولید و خلق ثروت جامعه تأثیر گذارم

به همین خاطر نه کاسب شدم نه تاجر و نه پیامنکارم
تا یک ماه مشغول شش ماه بیکارم

هرچند برای نان شب محتاج نیروی کارم
در متام زندگی خوشبختی انسان است شعارم

این است تنها افتخارم
خالــق متامــی ثروتهــای جامعــه منــم، بــا وصــف خصلــت اجتامعیــم انســان دوســتم گــر چــه چهــره ام در معــدن،  صنعــت و بــاغ و 
مــزارع تبدیــل بــه کاال شــده، بــه گفتــه مارکــس: جوهــره ی متــام زیبایــی هــای مــن کارگــر نقــش بــر املــاس و طالســت. دگــر وگوهــر 
میبــارد از دســتم،  میدرخشــد از نقشــم خورشــید و جاودانگــی.  بهــره ی کارم بــه یغــام میــرود،  اســتثامرم میکنــد دیــو رسمایــه،  

محتــاج نــان روز میشــوم بــه دلیــل از خــود بیگانگــی... 
بگــذار بهــم بخندنــد قــامش محتکــر و انــگل و بهــره کشــان کــه بــه گــامن آنــان چــون مــال و ثــروت نــدارم، از رس ندانــم کاری 
اســت..... امــا ایــن هــامن نگیــن و نــگار زندگــی اســت، کــه علیــه بــورژوازی زالــو صفتــان  داریــم.  در دنیایــی کــه دســت بــردن 
ــازاری، پادوهــای خــورده   ــدان و شــکنجه و اعــدام دارد، قــرش ب ــد و ســازندگی، زن ــر و رشکــت همــگان در تولی ــرای نقــد و تغیی ب
بــورژوا  و انــگل و بیــکاره از طــال فــروش تــا پیامنــکار و ول گــردان مخــرب جیــره خــوار و دالل خــود را صاحــب ارزش کاالی خلــق 

شــده ی کارگــر میداننــد! 
بگذار بورژوازی و همه اقشار  جیره خوارش،  بازاری و دالل اش بر خود زوزه بکشند. 

طبقه کارگر و مزد بگیران  با اتحاد وه مبستگی  طبقاتی خود دنیایی انسانی بر پا خواهند کرد........ 
زنده باد انقالب.... 

زنده باد انسانیت.....
سعید یوزی  ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٦

عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری 
عضو انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختامنی شهرستان کامیاران
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کسب و کار، کودکان کار اطراف ورامین
پالستیک ها را بچه ها جمع می کنند، سودش را واسطه ها می برند.

   ... اینجا تقریبا همه با لهجه «افغانی» صحبت می کنند؛ «پالستیک بادی، تزریقی سفید کیلویی ۷۰۰، پالستیک درهم کیلویی ۳۶۰، 
پالستیک سیاه هم کیلویی ۲۰۰ تومن، هفته یی یک تن برات میارم، اگه خوب بخری بیشرت هم می تونم بیارم.» واسطه اصلی، موبایل و 

ماشین و برو بیایی برای خود دارد ولی به ظاهرش که نگاه می کنی منی توان حدس زد که در یک حساب رسانگشتی، درآمد ماهانه اش 
نزدیک به ۲۰ میلیون تومان است. زباله های خشک که پالستیک را هم شامل می شود، توسط هامن هایی که هر روز و هر شب رسکوچه ها 
می بینیم شان که رس در مخازن مکانیزه جمع آوری زباله کرده اند تا چیز درست وحسابی پیدا کنند، جمع آوری می شود و کیلویی ۱۵۰ تا ۱۶۰ 

تومان به واسطه ها فروخته می شود.
 

امیر امروز خوب کار کرده، نزدیک ۱۰۰ کیلو پالستیک جمع کرده است که اگر خوب بخرند، ۱۰ هزار تومانی دستش را می گیرد و راضی 
است. ولی همین پالستیک ها که جمع آوری می شود و در انبارهای کنار جاده خاوران، ارشف آباد، شهرری و دیگر مناطق دپو می شود، 
حداقل کیلویی ۳۵۰ تومان به کارخانه های پالستیک خردکنی فروخته می شود! «وحید» واسطه اصلی است؛ در یکی از انبارهای بزرگ 
ارشف آباد، یکی از نواحی شهرری، با هم قرار می گذاریم. ضایعات پالستیکی خود را به خیلی از کارخانه های پالستیک می فروشد که 

اسم شان را به عنوان سابقه کاری خود می آورد. می تواند به راحتی هفته ای ۱۰۰ تن پالستیک را تامین کند که خرج دررفته تا ماهی ۱۵ 
میلیون تومان سود می برد. هرچند معتقد است اگر بخواهد می تواند تا ۱۴۰ تن هم پالستیک جمع آوری کند و بفروشد. خیلی ها برایش 
کار می کنند و با چند کارخانه قرارداد دارد و وقتی می پرسم چطور می توانی این همه پالستیک جمع کنی، می گوید: «کار من اینه، اگه 

نتونم که باید برم مبیرم!» / تامین ٢٤ 

کمیته پیگیری ایجاد تشکل ها ی  کارگری ایران

انفجار یورت حاصل اهامل ها و بی تدبیریها 
بهــرام حســنی نــژاد (فعــال مســتقل کارگــری) در ارتبــاط بــا حادثــه انفجــار معــدن زمســتان یــورت غربــی گفــت: اولیــن مســاله ای کــه بایــد 
بــه آن توجــه شــود، واگــذاری مشــاغل پرخطــر مثــل معــادن بــه بخــش خصوصــی و افــراد فاقــد صالحیــت اســت کــه  در ایــن رشایــط، اصــول 
ایمنــی بــه هیــچ وجــه رعایــت منیشــود. مســاله بعــدی ایــن اســت کــه کارگــران شــاغل بایســتی آموزشــهای ایمنــی ببیننــد کــه در معــادن 
خصوصــی ایــن اتفــاق هــم منیافتد.دبیــر ســابق انجمــن صنفــی معــدن چادرملــو ادامــه داد: حتــی اگــر همــه اصــول ایمنــی هــم رعایــت 
بشــود بــاز هــم در معــادن، خطــرات پیشــبینی نشــده وجــود دارد؛ حــال شــام فــرض کنیــد در معــدن پرخطــری مثــل معــدن یــورت کــه مملو 
از گاز متــان اســت و براســاس گزارشــات مشــخص اســت کــه فاقــد اصــول ایمنــی بــوده، چقــدر احتــامل خطــر بــاال میرود.نقطــه ضعــف 
بعــدی کــه در همچیــن مــواردی خــودش را نشــان میدهــد، عــدم آزادی کنــش صنفــی و فقــدان تشــکل هــای مســتقل اســت کــه کارگــران را 
بــی دفــاع میســازد و دســت کارفرمایــان را بــرای هــر نــوع اجحافــی بــاز میگذارد.حســنینژاد افــزود: در فیلــم هــا و کلیپهــای یــورت دیدیــم 
کــه  کارگــران بازمانــده از حادثــه میگوینــد چنــد ده میلیــون طلبکاریــم ولــی پــول نداریــم فرزندمــان را دکــرت بربیــم و ایــن یعنــی فاجعــه بــه 
معنــای واقعــی کلمه.ایــن فعــال کارگــری در ادامــه گفــت: عــدم رعایــت اصــول ایمنــی، فقــدان نظــارت و کنــرتل مســئوالن و بازرســان وزارت 

کار و مامنعــت از ایجــاد تشــکل و کنــش صنفــی، مجموعــه عواملــی هســتند کــه بســرت مناســبی بــرای ایــن قبیــل فجایــع فراهــم میکننــد.
سی ام اردیبهشت
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بالی معدِن طال در روستای آق دره
امیر_چمنی

ــا  ــدازد. بعــد ت ــِش خــود را روی آن می ان ــد، ل ــدا کن ــرای غــارت پی ــزی ب ــو می کشــد و هرجــا چی ــد ســگ ب ــه داری هــار اســت. مانن رسمای
جایــی کــه می توانــد می خــورد تــا فربــه شــود. جایــی کــه معــدن و چــاه نفــت و کارگــر ارزان و خونــی بــرای مکیــدن باشــد، رسمایــه دار و 

کارخانــه و اســتثامِر کارگــر و غــارت منابــع و انباشــت رسمایــه هــم وجــود خواهــد داشــت.
ــه  ــی ب ــه در ترک ــردم آق دره ک ــدن روزگار م ــف مع ــت. کش ــده اس ــتای آق دره آوار ش ــی روس ــه روی رس اهال ــِت رسمای ــت مصیب سال هاس
معنــای «دره ی ســفید» اســت را ســیاه کــرده و طــال، بــالی جــاِن روســتا و روســتاییان شــده اســت. نوشــش بــرای صاحبــان معــدن و نیشــش 

بــرای اهالــی و کارگــران اســت.
ــــ ســال گذشــته ١٧ نفــر از کارگــران فصلــی معــدن طــالی آق دره کــه در اعــرتاض بــه اخــراج و بیــکاری در تجمعــات دی مــاه ســال ۱۹۹۳ 

رشکــت داشــتند، بــا یــک درجــه تخفیــف از حبــِس تعزیــری، بــه شــالق و جــزای نقــدی محکــوم شــدند.
ــــ ششــم دی مــاه ســال پیــش ســه کارگــر اخراج شــده ی معــدن آق دره در اعــرتاض بــه از دســت دادن کارشــان در محوطــه ی معــدن اقــدام 

بــه خودکشــی کردنــد امــا توســط همــکاران خــود بــه بیامرســتان منتقــل شــده و نجــات یافتنــد.
ــرث  ــه شــهادت اک ــه ب ــود ک ــرده ب ــط کار خودکشــی ک ــاِم (س.ق) توســط ســیانوِر موجــود در محی ــه ن ــران ب ــز یکــی از کارگ ــر نی ــــ پیش ت

ــود. ــوه ب ــوذ جی ــِی نف ــای عصب ــل آن ناراحتی ه ــران، عام کارگ
ــــ روز پنــج شــنبه، ۲۵ خــرداد مــردم روســتاهای آق دره اولیــا، وســط، ســفلی و انگــورد در اعــرتاض بــه بیــکاری شــدید مــردم منطقــه کــه با از 
بیــن رفــنت مراتــع و فروپاشــی زمینه هــای کســب وکار، متقاضــی کار در معــدن بودنــد و بــا تاکیــد بــه ایــن کــه معــدن در مراتــع روســتاهای 
مــا واقــع شــده و  بیشــرت کارگــران شــاغل در ایــن معــدن غیربومــی هســتند و فقــط چنــد نفــر از اهالــی روســتاها بــا قراردادهــای فصلــی و 
بــدون امنیــت شــغلی در ایــن معــدن کار می کننــد، جلــوی کارخانــه تجمــع کــرده بودنــد، بــا شــکایت صاحبــان معــدن و مداخلــه ی نیــروی 

انتظامــی رسکــوب و ۱۳ نفــر مصــدوم شــدند.
معــدن طــالی آق دره ســومین معــدن طــالی ایــران اســت کــه دو ســهامدار عمــده دارد؛ عبــاس احمــدی نیــری و علــی کالهــدوز. عبــاس 
احمــدی نیــری مدیرعامــل فعلــی کارخانــه اســت و بــرادران او همــراه بــا علــی کالهــدوز اصفهانــی، از اعضــای انجمــن حجتیــه و رییــس 
هیــأت مدیــره ی رشکــت ملــی صنایــع مــس ایــران در دولــت هاشــمی، و دارای نشــان افتخــار از دولت هــای ســابق، از ســهامداران اصلــی 

رشکــت هســتند.
مراتعــی کــه مــردم بــا کشــاورزی در آن هــا زندگــی می گذراندنــد، حــاال زیــر ســموم مختلــف از قبیــل ســیانور و ســموم ســنگین فلــزی ماننــد 
جیــوه قابلیــت کشت شــان را از دســت داده انــد. مــردم بــه خاطــر فعالیت هــای معــدن، شــغل پیشــین خــود را از دســت داده و در محیــط 
آلــوده و ســمی در جســتجوی کار هســتند. در ســال های اولیــه احــداث کارخانــه، آن هــا بــه اهالــی وعــده ی اشــتغال و رونــق اقتصــادی 
ــه ی  ــا عــدم رعایــت فاصل ــد. ب ــه منطقــه آوردن ــا خــود ب ــد، بلکــه نکبــت را ب ــه تنهــا کاری برای شــان نکردن ــد، امــا ن منطقــه را داده بودن
قانونــی محــل احــداث کارخانــه بــا محیــط مســکونی کــه از پنــج کیلومــرت بــه ۱۸۰۰ رســانده اند، هــم زمیــن هایشــان را نابــود کردنــد، هــم 
محیــط زیســت و بافــت تاریخــی و فرهنگــی آنجــا را دچــار دگرگونــی کردنــد، هــم اوضــاع معیشــت اهالــی را در وضعیــت بحرانــی قــرار 
دادنــد و نهایتــا کارگــران را اخــراج کــرده و شــالق زدنــد. ایــن در حالی ســت کــه بــا غــارت طالهــای متعلــق بــه خــاِک روســتای کارگرانــی 
کــه شــالق خوردنــد، «مهدیــار احمــدی»، پــرس یکــی از مدیــران معــدن، در کانــادا کلکســیونی از اتومبیلهــای لوکــس بــه ارزش ده میلیــون 

دالر دارد.
در گــزارش منتــرش شــده در ســایت پروبلامتیــکا بــا عنــوان «کاشــفان فروتــن طــال» از زبــان یکــی از اهالــی آمــده اســت: «کارگــران بــدون 
ــط  ــه و در محی ــاال رفت ــا ب ــیدگی خانواده ه ــالق و ازهم پاش ــار ط ــود، آم ــاد می ش ــوا زی ــا دع ــد، آن ج ــکالت اعصاب ان ــار مش ــتثنا دچ اس
ــوه در  ــه جی ــزات ســنگین از جمل ــه علــت باال رفــنت فل ــود کــه ۱۰ نفــر را  ب ــا ۸۸ ب ــار ســال ۸۷ ی ــچ آرامشــی نیســت. یک ب کار معــدن هی
ــت  ــی مدیری ــد وقت ــده می گوین ــزام ش ــران اع ــدند. آن کارگ ــرتی ش ــی بس ــتادیم و همگ ــران فرس ــامن در ته ــتان لق ــه بیامرس ــان ب خون ش
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بیامرســتان متوجــه شــد کــه از فــرآورِی طــال آمده ایــم، رسیعــاً ترخیص مــان کردنــد و پزشــک، حــارض بــه تشــکیل پرونــده نشــد؛ درحالی کــه 
ایــن کارگــران کــه در نشــان می دهــد کــه در بــدن متــام مــردم منطقــه، مقــدار جیــوه از حــد مجــاز گذشــته اســت.

ــران، آن هــا را رسکــوب و محاکمــه  ــه کارگ ــا زرکاران» علی ــا شــکایت «رشکــت پوی ــی و انتظامــی ب ــه اســت کــه دســتگاه قضای حــال چگون
می کنــد امــا شــکایت مــردم منطقــه علیــه ایــن تخلفــات ســنگین راه بــه جایــی نــربده و نتیجــه ی هــر نــوع اعرتاضــی، اخــراج و شــالق و 

ــا سیســتم پــول و رسمایــه و «طــال»! رسکــوب بــوده اســت؟ شــاید پاســخ خیلــی ســاده باشــد: همبســتگی شــدید نهادهــای قــدرت ب

گزارشی از کانون اصالح تربیت زابل در مورد کودک پانزده ساله نورعلی اچکهزی

نور علی اچکهزی فرزند بختیار شغل کمک گچ کار ساختامن سن پانزده سال
در روز عیــد فطــر رمضــان امســال بــه اتهــام مــرشوب توســط کالنــرتی دوازده واقــع در مســجد بلــوچ هــا دســتگیر شــد در زمــان دســتگیری 
وی را بــه طــرز وحشــیانه بــه صنــدوق عقــب ماشــین انداختــه اورا بــه کالنــرتی انتقــال دادنــد از ایــن کــودک هیــچ مرشوبــی کشــف وضبــط 
نشــده اســت حتــی صاحــب کارش حــارض شــده بــرای نورعلــی ضامــن بشــود امــا بــا ایــن حــال ازادش نکردنــد طبــق گزارشــهای رســیده 
مامــوران کالنــرتی دوازده بــه قصــد کشــت وی را مــورد رضب وجــرح قــرار داده انــد چشــامنش را بســته و۲۴ســاعت بــدون اب وغــذااو را در 
بازداشــت گاه کالنــرتی حبــس کردنــد در کنارشــکنجه وفحشــهای رکیــک ونــا موســی  اورا بــه صــورت قپونــی شــکنجه کــرده وانگشــتهای اورا 
بــه طــرز وحشــتناکی بــر روی اهــن ثابتــی نگــه داشــته بــا باتــون بهــش زدنــد  کــه در حــال حــارض انگشــتان ایــن کــودک ســیاه وکبــود مــی 
باشــد نورعلــی بــر اثــر ایــن رفتــار وحشــیانه دماغــش خونــی وســه تــا از دنــده هــای قفســه ســینه اش بــه شــدت اســیب دیــده وشکســته 
اســت شــانه چپــش هــم زخمــی شــده اســت زخــم رسش مشــهود مــی باشــد  اورا وادار کردنــد بــه دروغ بــر علیــه خــود اعــرتاف کنــد امــا او 
حــارض نشــده زیــر بــار اتهــا م دروغ مامــوران بــرود روز گذشــته نورعلــی بــا بــدن زخمــی وتــن مجــروع بــدون هیــچ گونــه رســیدگی پزشــکی 
بــه کانــون اصــالح وتربیــت زابــل انتقــال گردیــد ایــن نقــض حقــوق بــرش نیســت ایــن اوج توحــش نقــض حقــوق بــرش اســت ایــن جنایــت 
ایــن وحشــی گــری بــر روی کــودکان بــرروی نورعلــی پانــزده ســاله بایــد بــه شــدت محکــوم گــردد ومســببان ان بایــد در برابــر ایــن رفتــار 

وعمــل وحشــیانه پاســخگو باشــند
بهنام ابراهیم زاده

منونه حاشیه نشینی
حــد فاصــل جــاده ورامیــن تــا قرچــک بــه مکانــی بــرای ســکونت غیررســمی حاشیه نشــین ها تبدیــل شــده اســت. از مهاجرهــای کشــورهای 
افغانســتان و پاکســتان تــا ایرانــی در ایــن نقــاط زندگــی می کننــد؛ در کنــار مــزارع، در اتاق هــای کمــرت از ۳۰ مــرت آجــری، بــدون بــرق و گاز؛ 

اگــر خــوش شــانس باشــند آب در اختیــار دارنــد کــه بــه گفتــه ســاکنین بــه دلیــل شــوری قابــل خــوردن نیســت.
ــه  ــد کــه چطــور از محــل زندگــی خــود؛ جایــی درســت نزدیــک نقطــه صفــر مــرزی در اســتان سیســتان بلوچســتان ب ــف می کن زن تعری
ــی  ــذران زندگ ــرای گ ــدی ب ــک باشــند و هــم درآم ــران نزدی ــه بیامرســتان های ته ــان یکــی از نوه هــا ب ــرای درم ــا هــم ب ــد ت ــران آمده ان ته
ــه آنهــا تعلــق می گرفــت.  ــرای فعالیت هــای کشــاورزی ب ــه نهــاده ای ب ــرای کشــاورزی دارد و ن ــی ب ــه آب داشــته باشــند؛ چراکــه هامــون ن
«منی خواســتم بچه هــام و نوه هــام گرســنه مبونــن، یــا مبیــرن.» زن پشــت درهــای بیامرســتان های مجهــز تهــران مانــد، کاری بــرای همــرسش 
پیــدا نشــد تــا خانــه ای اجــاره کننــد، راهــی بــرای بازگشــت نبــود، ماندنــد و حاشیه نشــین شــدند؛ حــاال هــم اگــر کاری در مــزارع اطــراف 

باشــد؛ درآمــدی روزانــه دارنــد.
«دخرتهــا کــه بالــغ می شــن هیــچ امکاناتــی نــدارن، عــروس خــودم بچــه دار منیشــه، میگــن بخاطــر عفونــت بــوده، اینــو یــه مــددکار کمــک 
ــه  ــن مناطــق ب ــود بهداشــت در ای ــل نب ــه دلی ــه ب ــی ک ــان و دخــرتان و عفونت های ــر مشــکالت جســمی زن ــم.» عــالوه ب ــا بفهمی ــرده ت ک
ــه  ــا مدرس ــد. بچه ه ــنه منی خوابن ــب ها گرس ــد ش ــانس بیاورن ــی ش ــد، خیل ــم ندارن ــبی ه ــه مناس ــا تغذی ــا اینج ــت؛ بچه ه ــده اس وجودآم

ــرن مدرســه!» ــم، بچه هــا ب ــول واســه آب نداری ــا پ ــرن؟ْ «بعضــی وقت منی
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سه برداشت از انفجار در معدن_زمستان_یورت آزادشهر

خرسو غالمی

برداشت یکم: یک ماه از فاجعه زمستان یورت آزاد شهر گذشت  

ــا كاله  ــنت. ب ــري مي اف ــنگ گ ــه س ــك تخت ــت ي ــل، پش ــرتي تون ــه ٨٠٠ م ــر در فاصل ــه، ١٣ نف ــر ميش ــدن منفج ــي مع « وقت
امينــي شــون تــالش مي كنــن مســري رو بــاز كنــن، مثــل يــك لــودر. انقــدر بــا كاله، زمــني و ســنگ رو كنــده بــودن كــه كاله 
اميني شــون از وســط نصــف شــده بــود. وقتــي بــه اون تختــه ســنگ مي رســن، ديگــه دســت از تــالش برمــي دارن. ٧ نفرشــون 
ميــان پشــت ايــن تختــه ســنگ ميشــينن و دســتاي همديگــه رو مي گــرين. معدنچي هــا جســد اينــا رو در همــني وضعيــت 

پيــدا كــردن. اينــا دقيقــه دقيقــه نزديــك شــدن لحظــه مرگشــون رو زنــده و شــاهد بــودن ... »
بــا انتشــار خــرب انفجــار در معــدن زمســتان یــورت، بســیاری بودنــد کــه حتــی نــام چنیــن معدنــی در شــهری دور افتــاده در 
یکــی از اســتان هــای شــاملی را نشــنیده بودنــد، امــا آن روز و روزهــای بعــد، ارســال خــرب و تصاویــر دردنــاک کشــتار دســته 

جمعــی کارگــران معــدن آزادشــهر، همــه آنهــا را متاثــر کــرد. 
ــرزه «، «  ــزو «، « ط ــاب نی ــو «، « ب ــادن « چادرمل ــران مع ــرای کارگ ــنا ب ــی آش ــورت « نام ــتان ی ــدن زمس ــام « مع ــا ن ام
ذغــال ســنگ رودبــار « و کارگــران شــالق خــورده « آق دره « و دیگــر معــادن ایــران اســت و همــه آنهــا بــا متــام وجــود، 
ایــن فاجعــه بــرای شــان ملمــوس بــود. زیــرا کــه ایــن کارگــران و خانــواده هــای شــان همــواره رشایــط کار در معــدن و 
انفجارهــای مهیــب و ناگهانــی، بخــش از واقعیــت هــای زندگــی شــان بــوده اســت. همچنیــن ایــن معــدن نامــی آشــنا بــرای 
فعالیــن کارگــری ای بــود کــه خربهــای مرتبــط بــا رشایــط کار و زیســت و اعــرتاض کارگــران معــدن را دنبــال مــی کردنــد.

ــرار دارد.  ــرگان ق ــورت در ۱۴ کیلومــرتی شــهر آزادشــهر در اســتان گلســتان و در ۹۰ کیلومــرتی رشق گ معــدن زمســتان ی
ــش از ظهــر چهارشــنبه  ــا پی ــد. ام ــا اردیبهشــت ســال ۱۳۹۶ بیــش از ۵۰۰ کارگــر در آنجــا کار می کرده ان ــه می شــود ت گفت
١٣ اردیبهشــت ٩٦ انفجــاری مهیــب ایــن معــدن را لرزانــد. بــا وجــود انتشــار خربهــای ضــد و نقیــض، بــا پایــان روز و در 
تاریکــی شــب بــود کــه خربهــا حکایــت از مــرگ فجیــع معدنچیــان داشــت. کارگــران در عمــق ۱۳۰۰ مــرتی در فضــای مملــو 
از گاز مونــو اکســید کربــن و متــان گرفتــار شــده بودنــد و٤٤نفــر زيــر آوار ماندنــد و ســوختند و خفــه شــدند. کارگرانــی 
کــه چندماهــی حقــوق معوقــه داشــتند و روزی حداقــل ١٢ ســاعت در ســخت تریــن رشایــط بــا حداقــل دســتمزد در دو 

ــد. ــن کار می کردن کیلومــرتی عمــق زمی

برداشت دوم: آغاز فعالیت معدن زمستان یورت با ۲۰۰ کارگر

روز ١٣ خــرداد و یــک مــاه پــس از فاجعــه معــدن، در خربهــا آمــد کــه رئیــس ســازمان صنعت،معــدن و تجــارت گلســتان 
از آغــاز بــه کار مجــدد برخــی از تونل هــای معــدن زمســتان یــورت از دو هفتــه آینــده خــرب داد. وی گفــت کــه  از حــدود 

٢٥٠ نفــر کارگــر ایــن معــدن، در آینــده نزدیــک حــدود ٢٠٠ نفــر از آنهــا بــه محــل کار خــود بــاز خواهنــد گشــت.
ایــن در حالــی اســت کــه پــس از انفجــار معــدن زمســتان یــورت، قــرار بــود کــه ایــن واحــد معدنــی بــه مــدت شــش مــاه 
تعطیــل شــود. اگــر چــه همــه شــواهد نشــان از ایــن دارد کــه کارفرمــای معــدن و بــی توجهــی بــه ایمنــی محیــط کار، عامــل 
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ایــن فاجعــه بــوده، امــا بــه نظــر مــی رســد کــه بــا مقــرص دانســنت کارگــران و هــم چنیــن آغــاز بــه کار معــدن، عوامــل اصلی 
ایــن مــرگ دســته جمعــی بــه فراموشــی ســپرده مــی شــوند.

ــاوم و  ــی مق ــده هــوا و اتاقک های ــده و مکن ــادن، دریچــه هــای هوشــمند دمن ــد در مع ــه کارشناســان بای ــر اســاس گفت ب
رسپوشــیده وجــود داشــته باشــد تــا در صــورت ریــزش و انفجــار کارگــران بــه درون آن برونــد. امــا گــزارش هــای منتــرشه 
ــرای کارگــران وجــود  ــچ راه فــراری ب ــی نداشــته اســت و هی ــن امکانات ــورت چنی نشــان مــی دهــد کــه معــدن زمســتان ی

نداشــته اســت.

برداشت سوم: تشکل های مستقلی که کارگران از آن محرومند!

در یــک مــاه گذشــته بــار دیگــر بســیاری از فعالیــن کارگــری بدرســتی بــه رضورت ایجــاد تشــکل هــای معدنچیــان تاکیــد 
داشــتند. تشــکل هایــی ماننــد « اتحادیــه معدنچیــان « کــه بتوانــد هــزاران کارگــر معــدن را در رسارس ایــران متشــکل کنــد، 
گام مهمــی در مقابلــه بــا کاهــش چنیــن خطرهــای ســهمگینی ماننــد فاجعــه معــدن زمســتان یــورت اســت. تشــکل کارگــران 
معــدن کــه بــا اراده و دخالــت همــه آنهــا و بــا ســاختاری جمعــی و شــورایی اداره شــود، مــی توانــد در دســتیابی ایــن بخــش 

از کارگــران بــه مطالبــات شــان موفقیــت بیشــرتی کســب کنــد. 
البتــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه پدیــده ناامنــی محیــط کار و بــه طــور مشــخص انفجــار و مــرگ کارگــران معــدن، زاییــده 
ــد  ــه کمــرت اســاس شــیوه تولیــد کنونــی اســت، پــس بای ــه ســاالر موجــود اســت. وقتــی ســود بیشــرت و هزین نظــام رسمای
انتظــار داشــت کــه در چهــار گوشــه جهــان از ترکیــه تــا بولیــوی و از چیــن تــا ایــران، معدنچیــان بــه صــورت دســته جمعــی 
قربانــی ایــن رونــد ســوددهی شــوند. بــدون شــک تــا زمانــی کــه « در بــر روی همیــن پاشــنه مــی چرخــد « و بهــره کشــی 
از نیــروی کار ادامــه دارد، ناامنــی محیــط کار و تلفــات ســنگین انســانی یــک وجــه اساســی رشایــط کار و زیســت کارگــران 

اســت.
خرسو غالمی 

دومینوی تعطیلی کارخانه ها به «مشهدنخ» رسید؛ بیکاری ۳۰۰ کارگر از امروز

با توجه به اینکه طبق آمار های دولتی طی سالهای ٩٢ تا ٩٥ تنها در سه سال ١٢٠٠٠ واحد تولیدی تعطیل شده بودند.  
اکنون اخبار تعطلیلی هر روز بیشرت می شود هم اکنون روغن نباطی قو نیز دو روز قبل رسام» تعطیل شده است 

رصاف زاده مدیر فروش «مشهدنخ» عنوان کرد: کارخانه «مشهدنخ» از فردا صبح (امروز) تعطیل خواهد شد و متامی 
کارگران هم به اجبار بیکار خواهند شد؛ واردات بی رویه و وجود کاالهای قاچاق، عامل اصلی این مشکل است و دیگر 

توان تولید و رقابت با کاالهایی که زیر قیمت واقعی و بی کیفیت تولید می شود را نداریم، هرچه هم داد زدیم صدای ما 
را نشنیدند، دوسال است کارخانه فقط زیان می دهد.

نایب رئیس انجمن سنگ آهن با بیان اینکه در حال حارض بیش از ۲۰۰ معدن سنگ آهن تعطیل شده است، گفت: 
تعطیلی این معادن باعث شده تا ۳۰هزار کارگر بیکار شوند.
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گزارشی از پروین_پناهی :

چرا زنان_دستفروش در مرتو ماسک می زنند؟
ــت می کنم،اســمش صباســت و ۲۲ ســال دارد. ســه ســال اســت  ــورآالت اســتیل اســت صحب ــه در مــرتو فروشــنده زی ــی ک ــا دخــرت جوان ب
کــه در مــرتو فروشــنده ی ســیار است.می پرســم چــرا ماســک می زند؟مــی گویــد ماســک می زنــد چــون هــوا آلــوده اســت! بعــد هــم ریــز 
ــد: راســتش  ــده اش کــه متــام می شــود، می گوی ــوده اســت پــس چــرا ماســکش را ســوراخ کــرده ؟ خن ــم اگــر هــوا آل ــز می خندد.می گوی ری

ــد. ــواده اش ماســک می زن ــروی خان ــظ آب ــرای حف ــد! و ب ــنایی او را ببین می ترســد آش
خالــه فاطمــه ۵۵ســال دارد.از قدیمــی هــای مــرتو اســت.خودش مــی گویــد فروشــنده ی بودیــم وقتــی مــرتو نبــود! آدامس،چســب زخــم، 
مســواک و نــخ دنــدان می فروشــد یــا بــه قــول خــودش چیزهایــی کــه زیــر ســه تومــان باشــد.می گوید عــروس و دامــاد دار اســت و بــرای 
ــا ســیلی رسخ  ــش را ب ــد سالهاســت کــه صورت ــد دارد کجــا کار می کند.می گوی ــادش نفهمن ــل عــروس و دام ــه فامی ــد ک ــن ماســک می زن ای

نــگاه مــی دارد.او بایــد امســال هــم بــرای یکــی از دخرتهایــش جهیزیــه بخــرد و شــوهرش سال هاســت کــه فــوت کــرده.
بیتــا ۱۷ ســال دارد و چنــد ماهــی اســت کــه ایــن کار را بــه پیشــنهاد دخــرت خالــه اش رشوع کــرده اســت.آن ها فروشــنده ی کــش مــو و گل رس 
و کلیپــس هســتند. او می گویــد کــه پــدرش منی توانســته مخــارج خانــواده را تامیــن کنــد و از او خواســته خــودش خــرج خــود را دربیــاورد 
و اگــر منی توانــد مجبــور اســت بــه اولیــن خواســتگارش شــوهر کند.بیتــا تاکیــد می کنــد کــه کارش باالجبــار اســت و برایــش ســخت اســت 
ــد  ــد.او ماســک می زن ــردم را تحمــل کن ــز م ــرورش اجــازه منی دهــد نگاه هــای تحقیرآمی ــر غ ــه بدت ــد و از هم ــد از مدرســه کار کن ــه بع ک

چــون می ترســد هــم کالســی هایش او را بشناســند .
زهــرا ۳۲ ســال دارد.می گویــد کــه یــک پــرس دارد و مثــل خیلی هــا شــوهر مــرده و مطلقــه نیســت.می گوید کــه از زندگــی اش راضــی اســت 
و شــوهرش را عاشــقانه دوســت دارد. فقــط شــوهرش بــه تنهایــی از عهــده ی مخــارج خانــه برمنــی آمــده.او هــم ماســک مــی زنــد تــا فامیــل 

خــودش یــا شــوهرش نفهمنــد او تــوی مــرتو دســت فروشــی می کنــد و ایــن کار را فقــط بــرای حفــظ غــرور همــرسش انجــام می دهــد.
ــم ماســک  ــد فکــر کن ــد نکن ــرد و می گوی ــه متســخر می گی ــوازم آرایشــی اســت.حرفم را ب ــگار می پرســم کــه ۳۵ ســاله و فروشــنده ی ل از ن
ــه هیــچ وجــه  ــردم فکــر کننــد مریــض احــوال اســت؟! بعــد دلشــان بســوزد و از او خریــد کننــد؟ توجیهــش می کنــم کــه ب ــا م ــد ت می زن
ــر  ــد اگ ــا دخــل و خرجــش باهــم منی خواند.می گوی ــک رشکــت خصوصــی تایپیســت اســت ام ــد در ی ــردن ندارم .می گوی قصــد قضــاوت ک

همکارانــش او را بشناســند تحقیــر مــی شــود و شــاید کار نیمــه وقتــش را از دســت بدهــد.
ــا ماســک زدن بــه جــز کمــک بــه «شــناخته نشــدن» فایــده ی  از ســمیه کــه ۲۵ ســاله اســت و فروشــنده ی شــال و رورسی،مــی پرســم آی
دیگــری هــم دارد؟ مثــال ایــن کــه در جمعیــت زودتــر تشــخیص داده شــوند و یــا کمــرت بیــامر شــوند؟ مــی گویــد نــه ،ربطــی بــه ایــن چیزهــا 
ندارد.فروشــنده های مــرتو مجبورنــد داد بزننــد و صدایشــان مهــم تریــن عامــل جلــب توجــه اســت. اتفاقــا گاهــی پیــش می آیــد کــه مــردم 
از فروشــنده ها می خواهنــد ماسکشــان را بردارنــد تــا صدایشــان را واضــح تــر بشــوند.می گویــد ماســک نــه تنهــا فایــده نــدارد بلکــه کالفــه 
کننــده اســت! چــون تنفــس را ســخت تر می کنــد.او حتــی فکــر می کنــد  مــردم بــه فروشــندگانی کــه ماســک ندارنــد بهــرت اعتــامد می کننــد.

او می گویــد هــر روز ایــن ماســک لعنتــی را تحمــل می کنــد تــا فقــط شــناخته نشــود.

پس گرفنت پاداش از کارگران در ماهشهر!
 

روز دوشــنبه ۲۹ خــرداد یکــی از کارگــران نوشــت؛ رشکــت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ناحیــه ماهشــهر ۹۷۰ هزارتومــان بعنــوان پــاداش 
بــه کارکنــان خــود داد، بعــد از ۲ روز ایــن مبلــغ رو پــس گرفتنــد و گفتنــد بــه شــام تعلــق منیگیــره!

 این در حالیه که وزیر نفت گفته بود به همه شاغالن این ماه پاداش تعلق میگیره.
 آیا ما کارگرایی که زیر گرمای باالی ۵۰ درجه ماهشهر کار میکنیم مستحق پاداش نیستیم و باید اینجور حقمون خورده بشه؟
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در طــول ٨ســال حداقــل. هــر ســال دوبــار قانــون بیمــه کارگــران ســاختامنی را عــوض کردنــد،  زمانــی کــه کارگــری یــک 
ســال پیــش در ســاختامنی کار مــی کــرد، و بــازرس هــم رفتــه رسکار دیــده آیــا بعــد از یــک ســال ایــن کارگــر الزم اســت  
دکــرت بــرود، دوبــاره بایــد بــازرس بیــاد ببینــد؟ ایــن یعنــی آزار و اذیــت کارگــران ســاختامنی، بنــده کارت مهــارت فنــی دو 
ســال اعتبــار داشــتم بــرج  ٩کــه شــدت بیــکاری بــاال بــود آمدنــد جلــو شــو گرفــنت مراجعــه کــردم گفــنت هوشــمند نبــود، 
اقــدام کــردم و مهــارت فنــی گفــت یــک ســال طــول میکشــد، تــا کارت صــادر بشــه، امــا یــک مــاه بعــد بیــا یــک کــد ١٦ 
رقمــی میدهیــم کــه بــرای بیمــه اعتبــار دارد مــن یــک مــاه بعــد رفتــم کــد را گرفتــم امــا کاری نداشــتم کــه آدرس بــدم تــا 
بــازرس بیــاد ببینــد کــه مــن آیــا دکــرت شــدم یــا هنــوز کارگــرم؟ از طرفــی هــم  همــرسم مریــض بــود، بایــد میرفــت دکــرت، کــه 
متاســفانه از بیمــه مــا بــه بهانــه هوشــمند نبــودن جلــو گیــری کــرده بودنــد، هوشــمند شــدن بیمــه هــم کــه در اختیــار مــا 
نیســت ، خودشــان بــه عمــد کوتاهــی مــی کننــد تــا ایــن طــوری رس کارگــران کاله بگذارنــد، باالخــره بــرج دو ٩٦ کار گیــرم 
آمــد در شــهر ری آدرس دادم بــه بیمــه، نامــه را دســتی بــردم شــعبه شــهرری شــخصی بــه نــام کاظمــی بســیار دشــمنی بــا 
کارگــران داشــت و دارد، قبــول نکــرد گفــت بایــد بــا پســت بفرســتی متــام شــعبه هــا بــه خاطــر کــم بــودن کار ســاختامنی 
ــر کشــتم بــه شــعبه خــودم گفتــم، کارمنــدان کــه کاظمــی را خــوب مــی شــناختند ،  دســتی هــم قبــول میکنــن و مــن ب
گفتنــد کاظمــی همیشــه همــه کارگــران را اذیــت میکنــد، و بــه مــن گفتنــد  بعــد از دو-ســه روز دوبــاره بــرو مــن بعــد از 
چنــد روز دوبــاره رفتــم پرســیدم گفــنت بــرو پیــش یــک (نفهمــی) بــه اســم بابــا خانــی رفتــم جــواب نــداد رسبــاال صحبــت 
میکــرد مــن رفتــم پیــش مدیــر شــعبه شــهر ری، ایشــان کامــال» واضــح و شــفاف گفــت بــرو پــول بــده راضــی کــن کارت 
راه بیفتــه، مــن منیدونــم ایــن شــعبه چــه دشــمنی بــا کارگــران ســاختامنی دارد ٢٠روز کار را بــی دلیــل  طــول دادم تــا بــرای 
اینکــه  بازرســی بیاینــد، نیامدنــد، در جــواب در خواســت بابــا خانــی نوشــته بــود آدرس مشــکل دارد، در حالــی کــه مــن هــر 
روز بــه شــعبه رس میــزدم اگــر آدرس مشــکل داشــت مــی توانســت از مــن بپرســد، منــی دانــم چــی نوشــته روی پرونــده مــن 
کــه هنــوز هــم تاییــد نشــده چــون مــن هــر روز میرفتــم اعــرتاض میکردم.یــک کارگــر ســاختامنی مگــر چنــد روز در ســال 
کار مــی کنــد و کل در یافتیــش چقــدر اســت کــه هــر مــاه بــرای راه افتــادن پرونــده بیمــه اش بــه کارمنــدان بیمــه رشــوه 
بدهــد؟ ایــن فقــط بــرای مــن نیســت، بلکــه بــا همــه کارگــران ایــن گونــه رفتــار مــی کننــد،  همــه کارگــران را اینگونــه آزار 
و اذیــت میکننــد، و از متامــی ایــن ظلــم و ســتم و تخلفــات شــعبه هــا روســای شــعبه هــا و مســئولین حکومتــی اطــالع 

موثــق دارنــد.
ح. امیری

خاطرات مستند

آزار اذیت کارگران ساختامنی برای انرصاف از بیمه
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 ســال پنجــم دبســتان بــودم كــه انقــالب شــد انقالبــی كــه همــه ي رنگهــا را بلعيــد ورنــگ اصلــح شــد رنــگ ســياه!!!!! بهرتين 

ســالهاي عمــرم در بدتريــن رشايــط گذشــت جنــگ بــود وتشــييع جنــازه وعتــاب وخطــاب بزرگانــی كــه امــر ميكردنــد بــه 
خاطــر شــهدا ســياه بپوشــيم وســنگني باشــيم وحرمــت نگــه داريم!!!!طفلــك شــهدا انــگار كــه فقــط بــرای حفــظ چــادر ســياه 
وكفــش ســياه وجــوراب ســياه ومانتــوی ســياه وكيــف ســياه ومقتعــه ی چانــه دار ســياه مــن بــه جنــگ رفتــه بودنــد انــگار 
كــه بــه جنــگ دشــمن نرفتــه انــد كــه بــه جنــگ رنــگ ورنگــني كــامن رفتــه انــد !!!!خنــده بــد بــود وبقــول دوســتی مومــن 
القهقــه مــن الشــيطان !!!نخنديــدم كــه ســبك رس ناميــده نشــوم وجــز ســياه هيــچ نپوشــيدم كــه مبــادا در گزينــش كنكــور 

رنــدان سوســه آمــده وخانــه نشــني شــوم دوران نوجوانــی وجوانيــم را ســياهپوش گذرانــدم عجــب تحملــی!!!
درهــواي داغ شــهر كويريــم همــراه بــا قافلــه ی يــاران مثــل دســته ای از كالغ هــا قــار قــار كنــان بــه مدرســه وكالس كنكــور 
ــه دانشــگاه  ــه وحرامه!!!!!باريــی ب ــار نكــن جلــب توجــه ميكن ــد قــار ق ــم كــه اينقــدر بلن ــم وگاه بهــم تــرش ميزدي مريفتي
رفتــم بــاز هــم ســياهپوش!!!ازدواج كــردم بازهــم سياهپوش!!!!اســتخدام شــدم ورسكار رفتــم بــاز هــم ســياهپوش!!!روزی بــا 
همــرسم قــدم ميزديــم مــن بيســت وســه ســاله شــاغل ومــادر يــك فرزنــد بــودم مانتــوي بنفــيش پشــت ويرتيــن فروشــگاهی 

ديــدم.
 بــه همــرسم گفتــم چــه خورشنگــه! گفــت تــو حــارضی اينــو بپوشــی ؟ نگاهــش كــردم در نگاهــش كلــی توبيــخ و ســئوال 
بــود وتــرس !شــايد تــرس از ايــن كــه مــن كمرتيــن انتخــاب درســتی بــراي ايشــون نبــودم منــی كــه بــه رنــگ بنفــش زيبــا 
ميگــم و شــايد خــدای نكــرده تــوی دمل ميــل بــه پوشــيدن همچــني رنگــي را دارم !رسيــع خــود سانســوري كــردم وگفتــم نــه 
مــن كــه اصــال منيپوشــم!!!چيه ايــن خيلــی جلفــه فقــط خورشنگه!!!!دربيســت و هشــت ســالگی وقتــي بــا خــودم روراســت 
ــاز هــم زيــر  تــر شــده بــودم مانتــوی بنفــش خريــدم و زيــر چــادر پوشــيدم و در ســی ســالگي مانتــوی آبــی پوشــيدم ب
چــادری كــه اجبــار اداره بــود اقتضــای محيــط كارم كــه اگــر منــي پوشــيدم كار بــی كار و مثــره ی آنهمــه رس وكلــه زدن بــا 

ايكــس و ايگــرگ ميشــد قابلمــه ســابوندن و ديگــر هيــچ!!!!!
االن چهل و هشت ساله ام!

 چهــل و هشــت ســاله ای كــه آرزوی رنــگ بــه دلــش مونــده ومنيخــواد آرزو بــه دل از دنيــا بره!!!!چنــد ســاله كــه همــرسم 
را هــم بــا دنيــای رنگــی آشــتی دادم چنديــن ســاله كــه اون هــم ميدونــه چقــدر رنگهــا بــراي مــن حقــري شــادی آفريننــد. 
دیــروز خريــد رفتــم و شــال هــای رنگــي خريــدم صورتــی و ســبز و زرد و آبــی وكفــش هــای رنگــی خريــدم زرد و ســبز 
و صورتــی و آبــی !!!مانتــوی ســبز آبــی دوختــم كــه آرزو دارم بــا شــال صورتــی و شــلوار روشــن بپوشــم. ديشــب وقتــی 

من ودنيای رنگينی كه از من دريغ شد!
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خريدهامــو بــه دوســتم و دخــرت نازنينــش نشــان دادم ،دوســتم از ايــن مــوج زيبــای رنگهــا اســتقبال كــرد .خواهــر دوســتم 
نصيحتــم كــرد كــه ايــن كفــش زرد وشــال زرد را بــرای پيــاده روی نپوشــم مزاحــم پيــدا ميكنــم!

 و دخــرت دوســتم كــه همســن و همفكــر فرزنــدان خودمــه و اتفاقــا خــودش بســيار شــيك پــوش و رنگــی پوشــه، مــن بــاب 
ــاس  ــده لب ــز را در نظــر گرفــت و برازن ــد اقتضــاء محيــط و ســن و همــه چي ــه مــن و مامانــش گفــت كــه باي نصيحــت ب
پوشــيد !!!از محتــوای كالمــش فهميــدم مانتــوی جلــو بــاز آبــی بــه ســن مــن منيــاد و مانتــوی نارنجــی بــه ســن مامانــش و 
خالــه اش هــم بايــد فكــر پوشــيدن كفــش صورتــی و ســبز فســفری را از رس بــدر كنه!!!!!وقتــی ديشــب تــا االن فكــر كــردم 
بهــش حــق دادم دخــرتان مــن مــادری ميخــوان كــه شــبيه مــادر باشــه ســنگني و رنگــني و متني!!!چيــزی كــه مــن و هــم نســل 
هــام مجبــور بوديــم در پانــزده شــانزده ســالگی باشــيم !!!االن بنظــرم رســيد كــه مــن و هــم نســلهام «بنجامیــن باتــن» هــای 
خنــده دار ايرانــی هســتيم!! بنجامــني پــري بــه دنيــا اومــد وكــم كــم جــوان شــد و مــا هــم در نوجوانــی مثــل ســاملندان ســياه 
پوشــيديم و در ميانســايل داريــم نوجوانــی راتجربــه ميكنيــم!!!از دخرتانــم خواهــش ميكنــم از رنگــی پوشــيدنم رشمنــده 

نشــن مــن و دوســتانم هــامن تكــرار طنــز زندگــی عجيــب «بنجامــني باتــن» هســتيم !!!!!!!!
مژده_نارصیان

نامه ای از دکرت ویکتور فرانکل
 

مــردی کــه از زنــدان آشــويتس در لهســتان (قتلــگاه آدم ســوزی) توانســت فــرار کنــد، دكــرت ويكتــور فرانــكل اتریشــی بــود 
و بــا توجــه بــه خودكشــيها و فجايــع زیــادی كــه بــا چشــم خــودش ديــده بــود روانشناســی بســيار متبحــر شــده بــود مديــر 

مدرســه ای فعــال بــود. او در آغــاز هرســال تحصیلــی بــرای معلــامن مدرســه ایــن نامــه را میفرســتاد!
ــچ  ــده کــه چشــم هی ــی دی ــرده اســت. چشــامنم چیزهای ــه در ب ــک اردوگاه اســیران جــان ســامل ب ــه از ی کســی هســتم ک
ــن مهندســني ســاختامن ســاخته شــده  ــن و ماهرتري ــدم كــه توســط بهرتي ــاق هــای گازی را دي ــده، ات ــد میدی انســانی نبای
بودنــد. بهـــرتين و متخصص تريــن پزشــكانی را ديــدم كــه كــودكان را بــه شــكل ماهرانــه ای مســموم ميكردنــد. نوزادانــی کــه 
توســط آمپــول هــای پرســتارهایی مـُــردند کــه بهرتيــن پرســتاران بودنــد، انســانهایی کــه توســط فارغ التحصیــالن دبیرســتان 

هــا و دانشــگاه هــا ســوزانده شــدند.
به آموزش به این دلیل َمشکوکم. چیزی که از شام میخواهم این است که:

بــرای انســان شــدن دانــش آمــوزان تــالش کنیــد و تــالش شــام موجــب تربیــت «جانــوراِن دانشــمند» و «بیــامران روانــِی 
ماهــر» نشــود. خوانــدن، نوشــنت، ریاضیــات و... زمانــی اهمیــت پیــدا میکنــد کــه بــه انســان شــدن کــودکان کمــک کنيــد و 

ايــن كليــد انســان بــودن ايــن كــودكان در آينــده ميباشــد. 
پزشــك شــدن ، مهنــدس شــدن ، متخصــص شــدن ،كار ســختی نيســت و ميشــه بــا چنــد ســال درس خونــدن بهشــون رســيد 
و چــه بســا امــروز مــا در جامعــه هــم پزشــكان زیــادی داريــم و هــم مهندســني زیــادی داريــم. امــا بزرگرتيــن ثــروت مــا 

انســانيت و اخــالق مــا هســت كــه بــا هـــيچ مدركــی قابــل مقايســه نيســت...!
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وقتی جمعی از امنیتی ترین مرداِن جمهوری اسالمی

وقتــی جمعــی از امنیتــی تریــن مــرداِن جمهــوری اســالمی دورهمــی یــک دولــت تشــکیل میدهنــد بایــد هــم ظــرف دو روز برونــد و 
«غلــط کــردم نامــه» از کارگــران معــرتض معــدن پــورت بگیرنــد. کســانی کــه دهــه هــا در شــکنجه، اعرتافگیــری و تخلیــه اطالعاتــی 
ســازمان دهنــدگان تشــکلهای کارگــری، اعتصــاب شــکنی و ایجــاد تشــکلهای مــوازی دولتــی در برابــر شــوراهای کارگــری، پیونــد 
زدن حــق شــورا و دســتمزد عادالنــه بــه اقــدام علیــه امنیــت ملــی تخصــص دارنــد، قادرنــد مثــل آب خــوردن نامــه ی غلــط کــردم 
تولیــد کننــد و بگذارنــد زیــر انگشــت معدنچیــان. چهــل همــکار و رفیــق کارگــران در اثــر اهــامل، حــرص و طمــع همیــن تدبیــر و 
امیدیهــا زیــر میلیونهــا تــن ســنگ لــه شــدند و مالــه کشــها در عرصــه ی عمومــی ادعــا کردنــد رئیــس جمهورشــان بــدون تــرس و 
بــرای شــنیدن فریــاد اعــرتاض آنهــا بــه معــدن ســفر کــرده اســت. حــاال خــوب متاشــا کنیــد کــه دوســتاِن گانگســرت رئیــس جمهورتــان 
چطــور بــی رس و صــدا رفتــه، گــوش معرتضــان را کشــیده انــد و ندامتنامــه ی آنهــا را بــه کمپیــن تبلیغاتــی متبــوِع خــود افزودهانــد. 
وقتــی شــام داشــتید بــا شــنیدن ســخرنانِی خیلــی باشــکوه بــاران کوثــری از حــال میرفتیــد، کارگــراِن زنــده مانــده از ریــزش معــدن، 
زیــر بــاران فحــش و تهدیــد بــوده انــد. وقتــی متجاوزکارانــه، آفتابــکاران جنــگل را َعرعــر میزدیــد و تــو چشــم پارتیرنتــان نــگاه کــرده 
ــا بازجوهــای حرامــی چشــم در چشــم  و میگفتیــد «جــان جــان «، جــان بــه لــب رســیده هــای معــدن تــوی دهــات مازنــدران ب
بودنــد. نگــران نباشــید! البــد کســانی کــه شــعار «حــرص بایــد بشــکنه»ی شــام را گــوش میدهنــد، تعــدادی کارگــر تنهــا و بــی کــس 
را بــه حــرص در معــدن بــدون آب و غــذا یــا بــه اســیری بردنشــان بــا غــل و زنجیــر تهدیــد منیکننــد. قطعــا کار کاِر دولــت قبلــی 

اســت و شــام نیــاز نیســت بابــت رأیــی کــه میدهــی متحمــل اســتیصال بیشــرتی شــوی. شــام ریلکــس ! 
پ.ن: منتظــر باشــیم تــا جوجــه توابهایــی کــه خودشــان را «رفیــق» مینامنــد بــا ریخــنت بدیــو و ژیــژک و لنیــن و هابرمــاس و لینکــن 
و پوپــر هــم بــا هــم در دیــگ ، یــک توجیــه خیلــی خوشــمزه بــرای ایــن کثافــت روی میــز بگذارنــد و البتــه بــا وقاحــت خاصــی از 

«حــق ســندیکا» دفــاع کننــد. 
محمد_غزنویان
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«نگاهی به انتخابات و شگرد انفعال ساز اصالح طلبان» :

متامــی رخدادهــا و جریانــات انتخاباتــی ایــران بایــد در محــور پیچیدگــِی مبهــم روابــط قــدرت و منفعــت حاکمیــت تحلیــل 
شــوند از ایــن تیــز بینــی بــه رغــم برندگــی و  فروپاشــی بســیاری از فــرض هــا و تحلیــل هــای ثابــت شــده، گاهــاً غفلــت 
مــی شــود. حــال آنکــه وضعیــت تــک دیسکورســی حــارض بــا وجــود فضــای غیرسیاسی-غیرمشــارکتِی پیــش از  انتخابــات 
ســعی دارد بــا تغییــر فرماتیــو ایــن قضیــه، در حــوزه ی انتخاباتــی نیــز تــک دیسکورســی و بــدون رقیــب وارد شــود و مــردم 

را بــه هــر شــیوه ای بــه رشکــت در انتخابــات ترغیــب منایــد.
 بــدون کلمــه ای ســخن شــنیدن از مواضــع رئیسی،رئیســی بــه پــر بحــث تریــن کاندیــد انتخاباتــی مبــدل شــد. ایــن بــه 
ســخن درآمدنــش از لحــاظ تأثیرگــذاری خنثــی، منفــی و حتــی بازدارنــده نبــود بلکــه نیرویــی مثبــت و دینامیــک را ایجــاد 
ــات و  ــدگان انتخاب ــره ی رشکــت کنن ــد خاصــی رسیعــاً در دای ــل از انتخــاب کاندی ــری از جامعــه  را قب ــا جمــع کثی کــرد ت

مخالفــان او جــای دهــد.
اکمیــت کــه فریبســازانه بــر دوقطبــی نشــدن فضــا تأکیــد ورزیــده بــود کامــالً آگاهانــه فضــا را دوقطبــی منــود تــا خطــر 
غــول هراســناک در نظــر اذهــان مطــرح تــر و رشکــت در انتخابــات از جانــب مخالفــان اصولگرایان(کــه کــم نیســتند) بــا بــه 
ســخن در آمــدن خطــرات رئیســی بیــش از پیــش احســاس شــود. عمــالً اصولگرایــان تــوپ را بــه اصــالح طلبــان و اعتدالیــون 
دادنــد تــا بــازی نکــرده ی خودشــان را در جهــت تثبیــت نظــام بــا مانــور اعتدالیــون در عرصــه ی انتخابــات و کشــاندن 

مــردم بــه پــای صنــدوق رأی جــربان کننــد.
مکانیســِم دیگــِر یــاری رســان بــه دیســکورس رشکــت در انتخابــات، قاعــده منــد نبــودن مناظــرات انتخاباتــی حداقــل در 
بــازه ی زبانــی و گفتگویــی بــود. امــری کــه کیفیــت و جذابیــت مناظــره هــا را دو چنــدان کــرد. کاندیداهــا بــا بکارگیــری 
اصالحــات و واژگان خصومــت آمیــز کــه تاریخــی رسکوبگــر را تداعــی مــی کــرد مــردم را  اندکــی بــه ســاحت آن ســخنان 
همــواره  ممنوعــه وصــل کــرد. ســخنوران مناظــرات بــه ایــن وضعیــت دامــن مــی زدنــد تــا ضمــن جلــب افــکار عمومــی 
نســبت بــه خــود انتخابــات را از حداقــل جذابیــت مبتذلــش نیاندازنــد. ایــن خــودش عاملــی پویــا بــود تــا مــردم ســاعت هــا 
خیــره بــه تلویزیــون بــه بحــث هــای کامــالً فرعــی و روبنایــی تــن دهنــد و بعــداً نیــز در تنهــا کنــش سیاســی شــان یعنــی 
ــد در خــود جــای داده و  ــده بودن ــت شــنیده و دی ــون و اینرتن ــه در تلویزی ــت را ک رأی دادن، مواضــع دلبخواهــی حاکمی
پیــاده مناینــد. در اینجــا جامعــه بــا نــگاه هــای رویــه ای و غیــر پایــه ای  ســعی دارد موضــع صحیــح و مناســب را برگزینــد 
و هرچــه رسیــع تــر بــه ســاحت قاعــده ســاز تــن دهــد تــا کنــش و لغزشــی ناگهانــی وی را بــه درون امــر رادیــکال و قاعــده 

شــکن نینــدازد.

دارا_مستوفی

ــی  ــردن پوســرتها ب ــاره ک ــا پ ــن. ب ــتفاده میکن ــرتاض اس ــرای اع ــی ب ــردم ازهــر فرصت ــی م ــی هســت ول فضــا بســیار امنیت
اعتــامدی خــود را نســبت بــه مناینــده هــا نشــان میــدن بــه نظــر میرســد کــه تحریــم انتخابــات جدیــرت ازدوره هــای قبــل 

ــی اعتــامدی کامــل وجــود دارد باشــد و ب
ح. امید
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قصه زندگی «بهاره» کارگر توت فرنگی چني

و گزارشی از رشایط کار زنان کارگر در مزرعه توت فرنگی در منطقه کامیاران
ــه رس و دســت خــود زده،  ــد ب ــا مچبن ــا» ٢٥ ســال دارد. او اندامــی الغــر و اســتخوانی دارد. رورسی همــراه ب بهــاره تقريب
یعنــی مــوی رس و دســت او کامــال» پوشــیده اســت. اگــر از نزديــک بــا او هــم صحبــت نشــوید، فکــر میکنیــد کــه او از نظــر 
مذهبــی بســيار متعصــب اســت؛ امــا برعکــس او بینهايــت شــوخ طبــع و خــورشو اســت. فرزنــد اول خانــواده اســت و بــه 
جــز خــودش، ســه خواهــر قــد و نيــم قــد دارد کــه کوچکرتيــن آنهــا «شــيالن» ٣ ســاله اســت. «رونــاک» ٨ ســال و «کيــژان» 

١١ ســال دارد.
بهــاره قبــال» آرايشــگری میکــرده. دو ســال پيــش خواســتگاری بــرای اش پیــدا مــی شــود و او متایلــی بــه ایــن ازدواج نــدارد. 
امــا پــدر و مــادرش مــی خواســتند کــه بــه اجبــار شــوهرش دهنــد. بهــاره بــا ريخــنت نفــت بــر روی خــودش، بــدن اش را بــه 

آتــش مــی کشــد و بعــد از یــک مــاه دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا مــرگ، زنــده مــی مانــد.
درصــد ســوخته گــی پیکــر نحيفــش زیــاد بــوده و در هنــگام ترمیــم، گوشــت اضافــی زیــادی روی بدنــش مــی مانــد. بــه 
همیــن دلیــل، بهــاره دچــار افرسدهگــی شــديد مــی گــردد. در چنیــن رشایطــی او هميشــه بــرای ســه خواهــرش مثــل مــادر 

اســت و کارهــای آنهــا را هــم انجــام مــی دهــد.
ــی هــم بدهــکار مــردم شــده  ــاره خیل ــودی به ــان خودســوزی و بهب ــی دارد. در جري ــی قلب ــامر اســت و نارحت ــدرش بي  پ
اســت. او مجبــور بــوده کــه متــام هزينــه هــای بيامرســتان را خــود پرداخــت منایــد. بــه ایــن خاطــر جهــت مــداوای دخــرتش 
از افــرادی، پــول قــرض کــرده اســت. چنــدی پيــش هــم يکــی از طلبکارهــا بــه خاطــر عــدم پرداخــت پولــش از پــدر بهــاره 

شــکايت میکنــد و او را بــه زنــدان میانــدازد.
نیمــه هــای یــک شــب پــدر را بــه دليــل ناراحتــی قلبــی از زنــدان بــه بيامرســتان منتقــل میکننــد و دخــرتش بهــاره بــراي 
اینکــه رضايــت طلبــکار را جلــب کنــد بــه او قــول مــی دهــد کــه بدهــی پــدرش را پرداخــت کنــد و او از زنــدان آزاد مــی 

شــود.
بهــاره در حــال حــارض هــر روز صبــح ســاعت شــش و نیــم بــه همــراه پــدر و مــادر و ١٨ نفــر ديگــر بــرای چيــدن تــوت 
فرنگــی روانــه روســتاهای اطــراف شــهر کاميــاران مــی شــوند و هــر کــدام در قبــال ١٠ســاعت کار روزانــه،٤٠ هــزار تومــان 

دســتمزد مــی گیرنــد.
ــا مبــادا بــرای اســرتاحت چنــد دقيقــه ای   در طــول روز و در هنــگام کار، کارفرمــا، هميشــه نظــاره گــر کارگــران اســت ت
مکــث کننــد. بهــاره میگویــد: «صاحــب کارمــان هميشــه بــه مــا گوشــزد مــی کنــد کــه «رعايــت کنيــد»، البتــه منظــورش 
از ايــن حــرف ايــن اســت کــه تــوت فرنگــی هــا را نخوريــد! حتــا چنــد نفــر از زنــان و دخــرتان را بــه همــني دليــل جــواب 
کــرده، یعنــی از کار بیــکار کــرده اســت. يکــی از آنهــا زنــی ٤٠ ســاله بــود کــه شــوهرش در هنــگام راننــده گــی، تصــادف 
کــرده و ســتون فقراتــش آســيب ديــده اســت و او مجبــور بــود کــه بــرای تأمــني مخــارج اعضــاء خانــواده ی چهــار نفــره اش 

کار کنــد.»
بــه دليــل بیــکاری و گرانــی، خانــواده هــا بــدون اســتثناء همــراه کــودکان بــه ايــن کار مشــغول هســتند، البتــه بــا حقوقهــای 
بســيار کــم. در کار چيــدن تــوت فرنگــی، خــربی از بيمــه وجــود نــدارد و کارگــران روز مــزد هســتند. دســتمزد مردهــا نســبت 

بــه زنهــا ١٠هــزار تومــان بيشــرت اســت.
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بهــاره میگویــد: « فاطمــه زن ٤٥ ســالهای اســت کــه زمينهــای زیــر کشــت تــوت فرنگــی را بــه صــورت پيامنــکاری از مالــکان 
زمــني اجــاره منــوده اســت و بــه جــز مــا، ٢١ نفــر ديگــر نيــز در روســتاهای اطــراف کاميــاران بــرای او کار مــی کننــد. فاطمــه 
هميشــه ســعی مــی کنــد ميــان کارگــران رقابــت ايجــاد منایــد و کار را بــه صــورت کنرتاتــی بــه کارگــران واگــذار کنــد. فاطمــه 
از هــر نفــری کــه بــرای چيــدن تــوت فرنگــی همــراه خــودش مــی بــرد، تقريبــا» ١٠ هــزار تومــان کــرس مــی کنــد و اکــرثا» 
هــم دســتمزدها عقــب مــی افتــد. فاطمــه اکــرث کارگــران را از زنــان و دخــرتان و زنــان مطلقــه انتخــاب مــی کنــد؛ بــه خاطــر 

اينکــه پــول کمــرتی بــه آنهــا مــی دهــد و اگــر پولشــان را هــم ديرتــر بپــردازد، آنهــا زيــاد اعــرتاض منــی کننــد.
مالــک اصلــی زمــني در ازای هــر کارگــر بــه فاطمــه ٥٠ هــزار تومــان پــول مــی دهــد، امــا فاطمــه بــه کارگرهــا ٤٠ هــزار 
تومــان پرداخــت مــی کنــد. خــودش هــم کار منــی کنــد و مابــه تفــاوت آن، کــه بــرای هــر نفــر ١٠ هــزار تومــان میشــود بــه 

جیــب خــود میریــزد. او بــا ایــن پولهــا ســال گذشــته يــک خانــه خريــد.
محــل کار ایــن کارگــران، اکــرثا» رسويــس بهداشــتی ندارنــد و کارگــران بــه خاطــر دستشــويی رفــنت مشــکل جــدی دارنــد. 

البتــه حــوادث جادهــای هميشــه جــان آنهــا را تهديــد مــی کنــد.
بهــاره مــی گويد:»تحــت پوشــش بهزيســتی هســتم، ولــی پــول بهزيســتی کمــک چندانــی بــه مــن منــی کنــد و تنهــا ماهــی 

١٠٠هــزار تومــان مــی دهنــد کــه بــا ايــن مبلــغ حتــا منــی توانــم داروهايــم را تهيــه کنــم.»
او ســپس ادامــه مــی دهــد: «مــا زندگــی منــی کنیــم بلکــه داريــم کــم کــم شــکنجه مــی شــويم، پــدرم هميشــه مــادرم را بــه 

خاطــر نداشــنت پــرس، رسزنــش مــی کنــد و مــا چهــار دخــرت هميشــه نظــاره گــر کتــک کاری مــادرم توســط پــدرم هســتيم.»
ــر ســوخته گــی، دارای گوشــت اضافــه و چــني و چــروک اســت. دیگــر  ــدام بهــاره در اث ــادی از صــورت و ان قســمتهای زي
کســی بــه خواســتگاری او منــی آيــد و کابــوس تنهايــی مــدام بــه رساغــش مــی آيــد. از آن شــوخ طبعــی قبــل از خودســوزی 
اش ديگــر خــربی نيســت. کامــال» از زندگــی نااميــد شــده اســت و مــی گويــد تــا بــه حــال چنــد بــار ديگــر نيــز بــه فکــر 

خودکشــی افتــاده اســت، امــا از آینــده ســه خواهــرش مــی ترســد!

کمیته هامهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – خرداد ١٣٦٩
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کولربها را نکشید؛ آن ها عزیزان ما هستند
ــکاس  ــا ع ــتم. آنه ــت داش ــان تخ ــه هورام ــفری ب ــاه س ــتان کرمانش ــان اس ــی از عکاس ــا گروه ــاه ب ــت م ــط اردیبهش «اواس
ــرد؛ می ایســتادند و عکس هایشــان  ــب می ک ــه توجه شــان را جل ــری ک ــد و در طــول مســیر هــر منظــره خــاص و بک بودن
ــه  ــد ب ــاده شــدند و رشوع کردن ــد و پی ــار زدن ــی. ماشین هایشــان را کن ــه اســم داالن ــه کوهــی ب ــد. رســیدیم ب را می گرفتن
ــد و  ــرد. عکــس می گرفتن ــب ک ــان توجه شــان را جل ــر پای م ــودن یکــی از کوه هــای زی ــور ب عکاســی. ســختی و صعب العب
هم زمــان از ســختی آن کــوه صحبــت می کردنــد و این کــه بــاال آمــدن از ایــن کــوه نیــاز بــه تجهیــزات حرفــه ای کوه نــوردی 
ــد.  ــاال آم ــوه ســخت ب ــرد از هــامن ک ــک پیرم ــم ی ــم؛ دیدی ــن صحبت هــا بودی ــرم عکاســی و ای ــه رسگ دارد. همین طــور ک
حــدود شــصت ســالش بــود. بــاری بــر روی دوشــش بــود. کول بــر بــود. تــا مــا را دیــد رسیــع رویــش را برگرداننــد و نگاهــش 

را از مــا دزدیــد. 
عکاس هــا ســوژه جدیــدی گیــر آورده بودنــد. چنــد دقیقــه نگذشــته بــود کــه چندتــا کول بــر دیگــر از کــوه  بــاال آمدنــد. 
ــه گــوش می شــنیدم. عکس العمــل  ــا پیرمــرد شــصت ســاله. صــدای نفس  نفــس زدن هایشــان را ب از جــوان هجــده ســاله ت
اولیــه همــه آنهــا ایــن بــود کــه روی شــان را از مــا برگرداننــد تــا غرورشــان بیش تــر از ایــن نشــکند. بــه بهانــه رسدی هــوا 
رفتــم داخــل ماشــین. منی خواســتم وجــود مــن در آنجــا اذیت شــان کنــد. بعــد از آن بــا دوســتی صحبــت می کــردم؛ گفتــم 
ــش را  ــن خــرب ارزش خربی ــه ای ــج و کشته شــدن کول برهــا خــرب بشــنویم ک ــه انقــدر از درد و رن ــن اســت ک متــام ترســم ای
برای مــان از دســت بدهــد. ترســم ایــن اســت کــه شــنیدن خــرب مــرگ و کشته شــدن کول برهــا تاثیــرش را از دســت بدهــد. 
تکــرار، تاثیــر را از بیــن می بــرد و در ایــن خراب شــده ای کــه مــا زندگــی می کنیــم همــه چیــز آنقــدر تکــرار می شــود کــه 

ــویم.  ــخ ِرس و بی حــس می ش ــار تل ــنیدن اخب ــل ش ــم در مقاب کم ک
روز چهارشــنبه در رسدشــت یــک کول بــر دیگــر را کشــتند. اســمش ســیروان عزیــزی بــوده. دیشــب فیلمــش را دیــدم. از 
دیشــب آشــفته ام. هــر بــار کــه خــرب کشته شــدن کول بــری را می شــنوم انــگار خــرب کشته شــدن و مــرگ یکــی از خواهرانــم 
ــه ســهم  ــرای زهــر چشــم گرفــنت می کشــند وگرن ــه یادشــان نباشــم. کول برهــا را فقــط ب را می شــنوم. روزی نیســت کــه ب
آن هــا از وارد کــردن کاالهــای قاچــاق فقــط دو درصــد اســت. نودو هشــت درصــد کاالهــای قاچاقــی از راه هــای رســمی 

وارد می شــود.
دوســت نــدارم درد و رنــج کول برهــا مــا را شــاعر و نویســنده و عــکاس و فیلم ســاز کنــد. دوســت نــدارم از رنــج آن هــا مــا 
در فــالن جشــنواره و فــالن مجلــه برنــده جایــزه بشــویم. دوســت نــدارم ایــن  افــراد تبدیــل بــه قهرمانــان و اســطوره های مــا 
بشــنوند و مجسمه هایشــان را بســازیم. ایــن افــراد رسمایه هــای انســانی ایــن کشــور و کردســتان هســتند. حق شــان یــک 
زندگــی ســامل و درســت اســت. کاش فکــری بــه حــال اقتصــاد کردســتان بشــود. اســتان کرمانشــاه یکــی از باالتریــن آمــار 
بیــکاری را در ایــران دارد. هیچ کــدام از ایــن افــراد بــه دل خــواه خودشــان دســت بــه چنیــن کاری منی زننــد. بــه اجبــار تــن 

ــد.  ــه ایــن کار می دهن ب

کول برها را نکشید، آن ها عزیزان ما هستند.
این منت برگرفته از صفحه فیس بوک خانم «نجیبه سبحانی» ست: 
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منطِق رسمایه داری، «منطِق سود» است.
امیر_چمنی                 

منطــِق رسمایــه داری، «منطــِق ســود» اســت. همــه چیــز بــا ایــن منطــق ســنجیده میشــود. اکــرثِ روســتاهای دورافتــاده و 
کــم جمعیــت بــا توجیهــی ســخیف از طــرِف دولــت، از امکاناتــی ماننــد راه، آِب لولــه کشــی، مدرســه، درمانــگاه و از ایــن 
قبیــل «امکانــاِت زیســتی» کــه وظیفــه ی دولــت اســت کــه بهرمنــدی از آنهــا را بــرای همــگان فراهــم کنــد، محرومنــد. 
آن «توجیــِه نامّوجــه» ایــن اســت کــه بــرای دولــت «رصف منیکنــد» بــه خاطــر پنــج دانــش آمــوز مدرســه بســازد و معلــم 
بفرســتد و بــه خاطــر ده خانــوار در روســتایی دورافتــاده راه بســازد و لولــه کشــی کنــد و درمانــگاه بســازد. میگوینــد هیــچ 

پزشــک و معلمــی حــارض نیســت بــه روســتایی دور افتــاده بــرود.
چطــور در عرصــه ی نظامــی، بــا رسبازگیــرِی اجبــاری بــرای دور افتــاده تریــن جاهــا نیــروی نظامــی فراهــم میشــود، امــا 
بــرای همیــن مردمــی کــه میگوینــد حفــظ امنیتشــان مهــم اســت، منیشــود یــک پزشــک اجبــاری فرســتاد؟ همیــن پزشــکانی 
ــت و تجــارت، خــوِن مــردم را در شیشــه  ــگارِی طباب ــا یکــی ان ــد و اکرثشــان ب ــرده ان ــل ک ــی تحصی ــات دولت ــا امکان ــه ب ک

میکننــد!
گویــا مردمــان شهرنشــین آدمرتنــد و بایــد باشــند. و چــون همیشــه جلــوی چشــم انــد، بایــد هزینــه کــرد تــا قشــنگ تــر 

دیــده شــوند و محرومیــِن روستانشــینی کــه دیــده منیشــوند، خــود بــه خــود فرامــوش میشــوند.
ــتی»  ــاِت «زیس ــردن امکان ــم ک ــد فراه ــت، بای ــم اس ــینان مه ــی» شهرنش ــی ـ تفریح ــات «رفاه ــودِن امکان ــم من ــر فراه اگ
روستانشــینان مهمــرت باشــد. اگــر حیــاِت ایــن مردمــاِن فرامــوش شــده بــرای حاکــامن «اهمیــت» دارد، بــا درصــد کمــی از 
ــات زیســتی» برایشــان  ــوان «امکان ــم و اختــالس و غــارت میشــود، میت ــی کــه هــر روز در ایــن مملکــت گُ میلیاردهــا پول

فراهــم منــود.
ســال نــود و یــک در زلزلــه ی ورزقــان، از هفتــه ی ســوم از روســتاهایی کــه ِرس راه و در دســرتِس همــگان بودنــد و حجمــی 
از کاال و خدمــات روانــه ی آنجــا بــود دســت کشــیدیم و بــا شناســایی روســتاهای محــروم و دورافتــاده ای مثــل اوزی، کلــم، 
خویــن رود، ونســتان، ملــک طالــش... آنهــا را جــزء روســتاهای هــدف قــرار دادیــم. همــراه رفقــا، بــا کمرتیــن امکانــات، 
بــرای رســاندن نفــت و آرد و پتــو و بخــاری و اقــالم خوراکــی، در بــرف و رسمــا بــا بســنت زنجیــر، شــش ســاعت راههــای 
خاکــی و پــر پیچوخــم کــه هــر آن امــکاِن ســقوط بــه درّه بــود را طــی میکردیــم تــا بــه روســتایی برســیم کــه ســیزده خانــوار 
ــِی همیــن سیاســت  ــود. آن مردمــان و ســختِی زندگیشــان قربان ســکونت داشــتند و شــش مــاه از ســال راهشــان بســته ب

کثیــِف رصفــه داشــنت و رصفــه نداشــنِت ارائــه ی خدمــات از ســمِت دولــت بــوده اســت.
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تأملی در باِب انفجاِر معدِن زغال سنِگ یورت و اینکه مقرص کیست؟

گاهــی بــرای پایــان دادن بــه تنشــها، کافیســت یــک نفــر را مقــرص دانســت و قربانــی کــرد. اینجــا پــس از هــر فاجعــه و 
اتفــاِق بحــران زایــی ماننــد قتلهــای زنجیــره ای، اختالســهای شــبکه ای، آتشســوزی ســاختامن پالســکو، انفحــار معــدن یــورت، 
ســیل سیســتان و آذربایجــان و... بــرای خامــوش کــردن هیجانــات، تنشــها و ســوالهای ایجــاد شــده در جامعــه، بــه جــای 
پاســخگویی بــه افــکار عمومــی، بایــد یکــی را مقــرص دانســت تــا بــا قربانــی کــردن او و انحــراف جریــان از مســیر اصلــی، 
بحــران را خامتــه داد. بــا حــذف ســعید امامــی، پروندهــی قتلهــای زنجیرهــا ی بســته شــد و رازی رسبــه ُمهــر در دل تاریــخ 
ــی عامــل شــناخته شــد  ــک زنجان ــاردی، باب ــده اختالســهای چندهــزار میلی ــدادن بخشــی از پرون ــش ن ــرای کِ ــن شــد. ب دف
تــا دســته هــای پشــت پــرده بــرای همیشــه در پشــِت پــرده مبانــد. وقتــی ســاختامِن پالســکو فــرو ریخــت، نــه تخلفــات 
شــهرداری و نبــود امکانــات فنــِی ســازمان آتشنشــانی، کــه ســلفی بگیرهــا، یعنــِی مــردم عــادی مقــرص شــناخته شــدند. در 
ســیل آذربایجــان نــه مســوالِن دولتــی کــه مســیر عبــور و مــرور ماشــینها را بــا بــی مســؤلیتی بــه زیــِر پــل و داخــل رودخانــه 

هدایــت کــرده بودنــد، کــه بــاز ســلفی بگیرهــا یعنــی مــردم، مقــرص شــناخته شــدند.
در انفجــاِر معــدن زغــال ســنِگ یــورت نیــز، «کارگــِر تعمیــرکار»، مقــرص شــناخته شــد تــا پوششــی باشــد بــر خطــای عــدم 
ــر اســاِس گزارشــها، ضعــف دســتگاه  ــِت اصــول ایمنــی توســط کارفرمــای بخــِش خصوصــی. ب ــرای رعای ــات ب ایجــاِد امکان
تهویــه ای ۲۴ ســاعته ی معــدن باعــث جمــع شــدن گاِز متــان در فضــای معــدن شــده بــود. ایــن یعنــی قصــور کارفرمــا در 
جهــِت تأمیــن امنیــت کارگــران، امــا اســتاندار گلســتان گفتــه اســت: «ســهل انــگاری تعمیــرکار علــت انفجــار بــوده اســت. 
ظهــر امــروز پــس از خامــوش شــدن لوکوموتیــو داخــل معــدن، تعمیــرکار بــرای روشــن کــردن آن از طریــق باتــری تــالش 

کــرد کــه جرقــه حاصــل از آن انفجــار در معــدن را ســبب شــد.»
منطــق سیســتِم رسمایــه، منطــِق ســود اســت. پــس امنیــت «ســوِد کارفرمــا» مهمــرت از امنیــِت «جــان کارگــر» اســت. میتــوان 
ادعــا کــرد ایــن کارگــران بــه «قتــل» رســیده انــد. کارفرمــا ایمنــی را رعایــت منیکنــد و بــه کارگــران آموزشــهای الزم را منیدهد، 
وقتــی هــم چنیــن فاجعــه ای رخ میدهــد میگوینــد «خطــای انســانی» بــوده اســت. قطعــاً کارفرمــای بخــِش خصوصــی و 

مســؤالن و ناظریــن دولتــِی مرتبــط بــا ایــن بخــش مقــرصان اصلــی ایــن اتفــاق هــا هســتند.
بــر اســاس گفتــه ی وزیــر صنعــت: «صاحبــان معــدن یــک رشکــت خصوصــِی وابســته بــه بســیج و یــک رشکــت وابســته بــه 

ذوب آهــن اصفهــان هســتند».
نبــود «تشــکل مســتقل» و «ســندیکای تأثیرگــذار» بــرای پیگیــرِی «مطالبــات صنفــی کارگــران»، خــود عاملــی بــر «رسکــوب 

کارگــران» صنــوف مختلــف میباشــد.
کارگــران عمــالً حــق «اعــرتاض» ندارنــد و کوچیکرتیــن حرکاتــی مبنــی بــر اعتصــاب بــرای مطالبــه ی ابتدایــی ترین و اساســی 
تریــن حقوقشــان، همچــون بیمــه، وصــوِل حقــوِق معــوق و افزایــش دســتمزد، یــا بــا «رسکــوب امنیتــی» و «اخــراج» توســط 

کارفرمــا مواجــه میشــود، یــا بــا وعــده هــای اغلــب بــی پایــه و کــذب بــه فراموشــی ســپرده میشــود.
اگــر همیــن معــدِن یــورت را در نظــر بگیریــم، میفهمیــم «کار در معــدن، ســخترتین کاِر دنیاســت»؛ گاز متــان، آســیب دیــده 
گــی ریــه هــا، ۸ ســاعت کار در عمــق ۲ هــزار مــرتِی زمیــن، ۹۳۰ هــزار تومــان حقــوق پایــه ی کارگــری، ۱۷ مــاه حقــوق 

معــوق و ۸ ســاعت کار در فضــای ۶۰ ســانتیمرتی بــه صــورِت رسپــا، نشــان از فاصلــه ای انــدک بــا مــرگ دارد.
مــرگ کارگــران معــدن، در ایــن فاجعــه ی اخیــر کــه تــا ایــن لحظــه ۲۵ کشــته و ۷۲ مصــدوم و چندیــن تــن محبــوس داخــل 
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معــدن داشــته، خالصــه منیشــود. هــر ســال دههــا کارگــِر معــدن بــه دلیــل عــدم وجــود امکانــات ایمنــی مناســب، رشایــط 
غیــر اســتاندارد محیــط کار، ســاعات طوالنــی و شــدت و ســختِی کار بــه صــورت تدریجــی در معــادن جــان میدهنــد، امــا 

نــه بــه چشــم میآیــد نــه نهــاد و تشــکلی پیگیــر و پاســخگوی ایــن مــرگ هاســت.
کارگران معدن یورت دو سال پیش طی اعرتاضی، درخواست روشنی داشتند: «به دادمان برسید.»

یکــی از معدنچیــاِن حــارض در حادثــه میگویــد: «هیچــگاه نــکات ایمنــی در ایــن معــدن رعایــت منیشــد. بخــش خصوصــی 
ــه فکــر جــان مــا نیســتند و صدهــا بــار ایــن اتفاقهــا افتــاده و مــا بارهــا بــه مســئوالن مــان اعــرتاض کــرده ایــم».  اصــالً ب
کارگــر دیگــری میگویــد: «دیــروز بــوی گاز استشــامم میشــد، ولــی دســتگاه ســنجش گاز نداریــم. ۱۷ مــاه حقــوق نگرفتیــم. 

۳مــاه در ســال بیمــه هســتیم.»
اگــر پــدرم کارگــر معــدن نبــود و از ســختیهای معدنچــی بــودن و انفجارهــا و ریزشــها و حبــس شــدنها و ســاعتها کار در 
اعــامِق زمیــن و تونلهــای تنــگ و تاریــک و بــی نــور و بــی هــوا آن هــم کار بــا متــاِم اعضــای بــدن، منــی گفــت، هیــچ وقــت 

اینگونــه منــی فهمیــدم کــه کاِر معــدن ســخت تریــن کاِر دنیاســت.

ــــــــــــ

این یادداشت را سه سال پیش بعد از انفجار معدن سوما در ترکیه نوشتم:

كارگــری در معــدن از ســخترتين و زيــان آورتريــِن شــغل هاســت. جوانــی و ميانســالی پــدرم بــا كار در معــدن ســپری شــده 
اســت. وقتــی ديــروز خــِرب انفجــاِر معــدِن ســومای تركيــه و كشــته شــدِن بيــش از ســيصد نفــر از معدنچیهــا را در اخبــار 
تلویزیــون شــنيد نشــانه هایــی از زخمــی كهنــه در چهــره اش منايــان شــد. ايــن زخــم هــم روحــی بــود هــم جســمی. دســتی 
بــه پهلــوی چــپ اش كشــيد، بــه بــازوی چپــاش و ســاق و ران و دســت چــپ ا ش. زخــم هایــی از انفجارهــای دهــه هــای 
پنجــاه و شــصت برايــش بــه يــادگار مانــده انــد و تركشــهای حاصــل از انفجــاِر ديناميــت و ســنگريزه هایــی از انــواع مختلــف 
ــد. گاهــی وداع  ــد و خــودی نشــان میدهن ــازی میكنن ــان پوســت و گوشــت اش هــر از گاهــی طن ــه مي ــی ك ــواد معدن م
میكننــد و گاهــی نيشــگونی میگرينــد و هامنجــا بــه خــواب میرونــد تــا وقتــی ديگــر. پــدر ديــروز مضطــرب بــود، و البتــه 
پــر از درد. رشوع كــرد بــه حــرف زدن. انــگار منتظــِر چنــني خــربی بــود تــا بــا متامــِت نفــرت از كار در معــدن و كارفرمايــان 
ــه توســِط  ــی ك ــم، از حــِق بيمــه های ــوِق ك ــواده، از حق ــه و خان ــا دوری از خان ــِط ســخِت كاری، از ماهه ــد. از رشاي بگوي
كارفرمــا كــرس میشــد امــا هيــچ وقــت بــه عنــواِن ســابقه بــه ادارات بيمــه واريــز منیشــد. از صدهــا مــرت در دِل زمــني بــودن 
میگفــت، از تونلهــای مــرگ، از ريزشــها، از دوســتانی كــه بارهــا و بارهــا جلــوی چشمشــان زنــده ، زنــده زيرِخروارهــا خــاك 
و ســنگ دفــن میشــدند و بــرای نجاتشــان كاری از دســِت كســی ســاخته نبــود. از تاريكــی میگفــت، از جایــی میگفــت كــه 
نــه از گرمــای خورشــيد خــربی بــود، نــه نــوِر آفتــاب، نــه اكســيژن، نــه هــوا! از كورســوها میگفــت و از نورهــای مصنوعــی 
و اكســيژنهای مصنوعــی. از گازهــای كُشــنده و گردوغبــار میگفــت، از مشــكالت تنفســی، از دردهــای عضالنــی، از ديســِك 
كمــر، از ضعــِف بينایــی، از افرسدگــی، از رسوصــدا... پــدرم وقتــی شــنيد يكــی از كارگــراِن نجــات يافتــه ی معــدِن ســوما در 
جــواِب ايــن ســوال كــه آيــا دوبــاره بــرای كار بــه معــدن برخواهــی گشــت، بــا «گريــه» گفتــه اســت: «آری، مجبــورم. چــون 

بــه بانــك بدهــكارم» بغــض کــرد...
سخت تر از كار كردن در معدن، كار نكردن در معدن است. برای گذران زندگی چه کار باید کرد؟
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محمــد جراحــی، منونــه ی عینیــت یافتــه ی «رنــِج طبقاتی»ســت. بــه تنهایــی مجموعــه ای از دردهــای طبقــه ی کارگــر اســت. آدمــی 
چقــدر می توانــد مقاومــت داشــته باشــد؟ کــم مانــده اســت شــصت ســاله شــود. در همــه ی ایــن ســال ها «رنــج» را زندگــی کــرده 
امــا خســته نشــده اســت. او از طبقــه ای رسارس رنــج، بــه نــام طبقــه ی کارگــر برخاســته اســت. زندگــی کارگــری یعنــی فقــر، یعنــی 
ــتم  ــت س ــی تح ــض، یعن ــی تبعی ــی، یعن ــی بی خامنان ــینی، یعن ــی حاشیه نش ــتی، یعن ــی تهیدس ــت، یعن ــی محرومی ــنگی، یعن گرس

بــودن، یعنــی نــداری، یعنــی نــه گفــنت اجبــاری بــه متایــالت و دلبســتگی ها، یعنــی دورافتادگــی.
رفیــق جراحــی هــم مثــِل همــه ی کارگــران این هــا را زیســته اســت. یــک عمــر زندگــی کارگــری کــرده، اخــراج شــده، کار عــوض 
کــرده، حــق اش را خورده انــد، اعــرتاض کــرده، پیگیــر مطالبــات خــودش و دیگــر کارگــران بــوده، و زمانــی کــه خــرداد ســال نــود 
بــه همــراِه رفیــِق زنــده یــاد، شــاهرخ زمانــی بــرای ســومین بــار بازداشــت می شــد، منی دانســت بایــد پنــج ســال متــام بــدون حتــی 
ــِر  ــد رفــت زی ــا دســتبند و پابن ــی شــد. ب ــدش رسطان ــه غــده ی تیرویی ــود ک ــدان ب ــد. داخــل زن ــدان مبان ــک روز مرخصــی در زن ی
تیــغِ جراحــی، وقتــی از بیامرســتان مرخــص شــد، حتــی مرخصــی اســتعالجی هــم ندادنــد. داخــل بنــد بودیــم کــه از بیــرون خــرب 
رســید از بیامرســتان بــه بهــداری زنــدان منتقــل شــده اســت. حکــِم پنــج ســاله اش کــه متــام شــد، از زنــدان آمــد بیــرون و دنبــال 
زندگــِی کارگــری رفــت. مدتــی پیــش متوجــه بــروز نوعــی بیــامری در او شــدیم. بــه شــدت الغــر شــده بــود. بــه زور می توانســت 
کار کنــد. صــورت و ســفیدِی چشــامنش بــه رنــِگ زرد و قهــوه ای درآمــده بــود. بســرتی شــد و دیــروز دکــرتش گفــت یــک غــده ی 
دیگــر این بــار در شــکمش جــا خــوش کــرده اســت. منتظریــم جراحــی را جراحــی کننــد. مطمئنــم ایــن بــار هــم شــاِخ ایــن غــده را 

می شــکند. جراحــی ایســتاده اســت. او «مقاومــت، زندگــی اســت» را بــه صــورت کامــالً عینــی و عملــی زندگــی می کنــد.

ــدی پیــش یکــی از رفقــا کــه بســیار دغدغه منــد اســت، رس موضوعــی بــا عصبانیــت گفــت: «اگــر مــا هــوای هــم را نداشــته  چن
باشــیم چــه کســی هــوای مــا را خواهــد داشــت؟ مگــر چنــد نفریــم؟ چــه کســی قــرار اســت بــه دادمــان برســد؟ بایــد یــاد بگیریــم 
همیشــه کنــار هــم باشــیم.» ایــن بــار هــم رفقــای جراحــی آمــده بودنــد کنــارش باشــند و تنهایــش نگذارنــد. این کــه کار و زندگــِی 
کارگــری ات را تــرک کنــی و بــرای دیــدِن رفیقــت کــه روی تخــِت بیامرســتان اســت، ســاعت ها در راه باشــی تــا بــه تربیــز برســی، 

ــف. ــف و رشی ــف و رشی ــد؛ رشی ــا این گونه ان ــای م ــت. رفق ــدر ستودنی س ــد، چه ق ــوب می کن ــاِل آدم را خ ــدر ح چق
ــد روز  ــن چن ــری در ای ــاالن کارگ ــا و فع ــدادی از رفق ــی و تع ــواده ی شــاهرخ زمان ــم زاده، خان ــامن اســامعیلی، جعفرعظی کاک عث

رفیق مــان را تنهــا نگذاشــته اند.

محمــد جراحــی، 
ــت  ــه ی عینی منون
«رنــِج  یافتــه ی 

طبقاتی»ســت.
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کامن او ،ابروی کامن ش بود.
فرزاد، 

همزاد ما بود، 
فرزاد کامن گر، 

کامنگیر بود.
او با قامت سرتگ 

پا در رکاب، خان علی و صمد بود.
کامن گیری که یک بار دیگر بر خاست،

تیر او نه در هوا و فضا، پرواز کرد، 
نه بر تنه ی درخت گردویی نشست،

بلکه در وادی شور و عشق و رزم، 
هنوز در پرواز است.

یک به یک،
دو به دو،  ... ،

بر هر دلی که پی رهایست،  می نشیند،
بذر رزمی می نشاند،

سپس،
باز به سوی دلهای دیگر، 

پر می گشاید.
***

کامنگیر رزم ما این بار،
از میان معلامن ،

فرزاد کامن گر بود،
چون کامن گیری دیگر برخاست،

جان خود در تیر کرد،
شور و عشق رزمند گی را، 

مشعل راه هزاران، 
رزمنده ی شبگیر کرد.

هزاران الله عاشق لربیز از رسخی رزم را، 
بذر راه رفاقت خویش کرد.

آنگاه با شور و عشق، جان خود در تیر کرد.
جان خود را پر پرواز تیر کرد .

تیر را رها، به سوی جغد شوم پیر کرد.
***

کامن او،
ابروی، کامن ش بود.

تیر او، 
سخن شیرینش بود.

تیری که هنوز در پرواز است.
مشغول شکار دلهای عاشق رزم است.

تیر او که ، 
سخن شیرینش بود.

سخنی که بر خواسته از درونش بود.
***

افق را کران تا کران،
با چشم رزمندگان، 

نگاه کن،
خون فرزاد است،

 که با پری از جان فرزاد،
در پرواز است،

با قلب هر رزمنده ی آزادی، همراه است.
با انگشتان هر نوازنده شور و عشق، هم ساز است.

مرکب قلم شاعر انقالبی ، خون فرزاد است.
با پچ پچ درد آلود کودکان کار و خیابان، همراز است.

...

شعر ایــن شــعر را تقدیــم بــه  رفیــق فــرزاد کامنگــر و رزمنــدگان کمونیســت 
مــی کنــم.

کامن او ،ابروی کامن ش بود.
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آنچه، در دستان هر کمونیستی، سالح بران است.
خون رفقایی، چون فرزاد است.

***
آری،

این تیری که با پری از جان فرزاد در پرواز است ،
این پرچم رسخ الله گونی که در اهتزاز است ،

خون رسخ فرزاد، که،
اکنون پرچم ما، 

در میان و بر فراز توفان رزم، رقصان است.
شعله های رقصش،

 بر بلندای میدان نربد رهایی انسان،
رهنامیی  به  سوی،
سوسیالیسم است.

این تیر رسخ که با پری از جان فرزاد در پرواز است،
پرچم رسخ ماست،

در میدان رزم بی وقفه،
 در اهتزاز است.

محمد ارشفی
١٩ اردیبهشت ١٣٩٦

*******************************************

این فریادها  بی صدانیست!!!

این فریادها  بی صدانیست!!!
با من سخن بگو!!!

با تو سخن می گویم، 
 تو که در، رس زمین اختالس، 

اسالمی شده ،
زندگی می کنی.

با من سخن بگو ، 
من همزاد تو هستم، 

با من سخن بگو،
به من بگو ،

روز و شب را چگونه ، 
پشت رس می گذاری؟

با طناب ، از گلو خود را می اویزی؟

یا ، با بنزین ، خود سوزی می کنی؟
از پل عابر می پری؟
زیر آوار می مانی؟

جنازه ات همسفر سیل می شود؟
زیر کوله بار سنگین زیر برف یخ می زنی؟

یا،با گلوله شلینک شده از کمین گاه رسباز اسالم،
 کشته می شوی؟

با تنفس ریز گرد و غبار و دود،
رسطان گرفته، می میری؟

در معدن مدفون می شوی؟
زیر شکنجه ی،

 رسبازان گمنام اسالم کشته می شوی؟
در زندان با حکم قصاص آویزان می شوی؟

یا بر اثر رشم از بی پولی،
 مقابل فرزندانت دق می کنی؟

با من سخن بگو،
هر سال ، چندین بار کشته می شوی؟

و ، هر بار در کجا می میری؟
پشت در کارخانه ای بسته شده ؟

یا در مدرسه فروخته شده ؟
یا در بیامرستانی که هزینه اش،

 بیش از ارزش انسان است؟
یا در مقابل مجلس اسالمی، 

مجلس اختالس و رشوه خواری ،
تحصن می کنی؟

در ساختامن نا امن اسالمی شده،
که امنیتش را اختالس کردند،

به دل آتش می زنی؟
در کوهها و دشت های یخ زده،

با باری، 
چهار برابر وزن خود بر دوش،

با در امدی، 
چهار برابر زیر خط فقر،

برای کار فرمای ،
چهل میلیون  بار بی درد تر از تو ،

بار بری می کنی؟



١٤١

شماره  12 ، سال دوم  ، خرداد 1396

در کوهها و دشت های،
 چهار برابر رسدتر از طاقت انسان، 

یخ می زنی ، و می میری؟
یا هنوز گور خوابی،

و در رویاهایت اطاق کوچکی را ، 
به شکل قرص می بینی؟

تو می دانی،
 و من می دانم،

به جزء یک راه چاره ای منانده،
همه ای راه ها به روی تو بسته است،

می دانی ، 
همه ی راه ها را امتحان کرده ای،

اکنون ، 
منتظر کدامین معجزه ای؟

در انتظار کدامین ناجی نشسته ای ؟
چرا در انتظاری ؟

چرا قیام منی کنی؟
می دانم ، 

می دانم،
تو منی ترسی،

چیزی برای باخنت نداری،
با من ، سخن بگو،
چرا قیام منی کنی؟

اگر از مرگ هراسی نداری ؟
به سازماندهی ، 

به قیام ،
به سازماندهی قیام ،

به انقالب ، به سوسیالیسم  باندیش.
این تنها راه نجات است!!!

م.اخگر
٢٨ فروردین ١٣٩٦ 

! ( انشای یک کودک با موضوع نقش پدر در تربیت
فرزندان) 

پرس آدم که قاتل و برادر کش بود.
پرس نوحم که با بدان بنشست و نبوت و ارث خدایی را گم کرد.

پرس ایوبم که یکیشون ظاهرا» آدم بود بقیه شون شارالتان بودند.
١١ تا برادر یوسفم که حسود بودن!

مهــدی هــم کــه گیــج بــود، پنــج ســالگی افتــاده تــوی چــاه و گــم شــد. 
کاظــم کــه از ١٩ ســالگی تــا آخــر عمــرش در زنــدان بــود   کــه در ایــن 
ــد کــه همــه امامــزاده شــدند کــه  چــون  مــدت زنــش ١١ شــکم زایی

پدرشــان در زنــدان بــود معلــوم نیســت پــدر ١١ تــا امامــزاده کیــه،
این از حاصل تربیت پیامربا و امامان ، 

حاصــل تربیــت امــروزی اســالم هــم شــده حاکــامن جمهــوری اســالمی 
کــه همگــی دزد و اختــالس گــر و رشــوه خــوار، زمیــن خــوار نــد و در 
مجلــس و دولــت و قــوه قضایــی و بیــت رهــربی مشــغول خــالف کاری 
هســتند ، در ســطح جهــان هــم کــه محصــول دیــن شــده تربیــت انــواع  
ــا الشــباب و بوکــو حــرام و  تروریســت از داعــش و القاعــده گرفتــه ت
ــی  دیگه از بابای من چه  ــن فرهنگ ــه چنی ــه ب ــا توج ــش و ...  ب جاع

انتظاری دارین؟ 

خورجني شخىص را دزديدند.
مردمان بگفتند:

سوره ياسني بخوان كه آن مال پيدا شود.
مالباخته بگفت: 

كل قرآن به يكجا درون خورجينم بود!
---------------------------------

اینجــا دیاریســت که برخى هر روز ایدههاى بهشتى میفروشند 
اما خودشان سوار ماشین هاى ضد گلوله میشوند و بــه بهرتیــن 
بیامرســتانهای دنیــا میرونــد تا ورودشان به بهشت را تا حد 

ممكن به تعویق بیندازند... 
و مردم ساده دل را برای مداوا به  امامزاده ها میفرستند.

عبيدزاكاىن


