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ھا و   در ايران ھمراه بود با پيام٩٨آغاز سال 
ای در پيام  خامنه.  ھای سران رژيم سخنرانی

" پرماجرايی" را سال ٩٧نوروزی خود سال 
"خواند و مدعی شد ... در سالی که گذشت: 

ھا داشتند برای  نقشه.  ھا کشيده بودند دشمنان نقشه
ملت ايران، ص?بت ملت و بصيرت مليت و 

و ."  ھای دشمنان را خنثی کرد ھمت جوانان، نقشه
ی سياسی،  ملت ايران، ھم در عرصه: "ادامه داد

ی اقتصادی يک واکنش محکم و  ھم در عرصه
ای در اين  خامنه."  ای از خود نشان داد مقتدرانه

يعنی "  مشکل اساسی کشور"پيام، به ناچار به 
ھای  بخصوص در اين ماه...  مشکل اقتصادی"

"کند اشاره می"  اخير که در "  مشکلی. 
شود و  اش در مشھد مجددا تکرار می سخنرانی

مشکل اقتصادی و "را "  ی کشور مشکل عمده"
. خواند می"  ی معيشت قشرھای ضعيف مسئله

ھای  ضعف"و "  ھا تحريم"ھرچند آن را به 
 . دھد نسبت می" مديريتی

اش  ادعايی که روحانی نيز در پيام نوروزی
 را ٩٧روحانی در پيام خود، سال .  کند تکرار می

سال موفقيت بزرگ ملت بزرگ ايران در "
اساس "معرفی کرده ولی "  ھای مختلف عرصه

و "  از بيرون مرز"را "  ھا و مشک?ت نابسامانی
ای ھم به  کند، اشاره معرفی می"  ھا تحريم"
ھای  سال"، "مشک?ت ساختاری ساليان گذشته"

کند، اما  می"  ضعف مديريتی"و "  قبل از انق?ب
 ".اما اصل را از ياد نبريم"کند  باز تکرار می

" اساس و اصل"ای   اما اگر به قول خامنه
بيرون "در "  ھای دشمن نقشه"مشک?ت ناشی از 

محکم و "ھم "  ملت ايران"ست و "از مرزھا
اش  واکنش نشان داده چرا در سخنرانی"  مقتدرانه

بعضی از گويندگان يا نويسندگان يا "در مشھد به 
 را ٩٨کند که سال  اشاره می"  نظران صاحب

اند؟ چرا در ھمين  خوانده"  سال تھديدھا"
"دھد سخنرانی اندرز می به مسايل ...  ھا جوان: 

با خودی، با "...  و "  افکن نپردازند اخت?ف
ای مرز  نيروھای داخلی، به اندک اخت?ف سليقه

؟ مضمونی که روحانی نيز در پيام "ايجاد نکنند

طی ده روز گذشته بارش شديد باران و جاری 
 استان کشور ٢۵شدن سيل ھای گسترده در 

خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورده 
انتشار انبوه فيلم ھای دردناک در ساعات .  است

اوليه جاری شدن سيل و روزھای پس از آن، 
تماما بيانگر عمق فاجعه ای است که در ايام 
نوروزی بر سر توده ھای مردم سيل زده ايران 

ديدن فيلم صدھا خودرويی که با .   آوار شده است
سرنشينان خود ھمانند پر کاه در امواج سيل 
گرفتار شده اند، با ھم تصادم می کردند، واژگون 
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 سيل، فاجعه ای که می توانست اينگونه نباشد

پس از برگزاری يک سری جلسات و انجام يک 
رشته مجادfت لفظی و نمايشی بر سر تعيين 

 در شورای عالی ٩٨ميزان حداقل دستمزد سال 
شد و  بينی می طور که پيش کار، سرانجام ھمان

پيش از اين معمول و مرسوم بود، در آخرين 
، ميزان حداقل دستمزد ٩٧روزھای اسفند 
براساس تصميم شورای عالی .  کارگری تعيين شد

 و اتفاق آراء ٩٧/  ١٢/  ٢٧کار در جلسه مورد 
 ميليون ١اعضای آن، حداقل دستمزد ماھانه از 

 ۵١۶ ميليون و ١ تومان به ٢۶٠ ھزار و١١١و
به عبارت .    تومان افزايش يافت٨٨٢ھزار و 

ديگر حداقل دستمزد باضافه حق مسکن، بن 
 ١/  ۵کارگری و ساير مزايای کارگری از حدود 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ٩٨انداز اقتصاد ايران در سال  چشم
 
 

دشمن اصلی رو از : " در جمع خبرنگاران گفت٩٧حسن روحانی در پايان آخرين جلسه کابينه در سال 
ھا،  آمريکايی.  ھر چه لعنت داريد بر کسی لعنت کنيد که اين شرايط رو بوجود آورده.  ياد نبريم

 ".ھا، ارتجاع منطقه اين شرايط رو برای کشور بوجود آوردند صھيونيست
توان و نبايد انکار کرد، اما  تر شدن شرايط اقتصادی را نمی ھا بر وخيم اگرچه تاثير محدود تحريم

برخ?ف ادعاھای روحانی، شرايط کنونی اقتصادی کشور نه نتيجه تحريم و تضادھا و اخت?فات 

 گری پاسخی به نقد نيست توجيه

 دستمزدھا و زنجيری که بايدش از ھم گسست
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"گويد کند و می خود تکرار می آنچه دشمن : 
خواھد اينکه در برابر اين مشک?ت، ما  می
روی ھم بايستيم، بين ما شکاف و تفرقه  در رو

ايجاد کند و از آنچه عامل اصلی نابسامانی است، 
 ؟"غافل شويم

نقشه دشمن از "و "  ضعف مديريتی"اندکی 
و "  سال تھديد"گاه  نتوانسته  ھيچ"  بيرون مرزھا

. در تاريخ ملتی به وجود آورد"  شکاف و تفرقه"
طبق تجارب تاريخی، عامل مؤثر اصلی در روند 

ای ھمواره شرايط  و سرنوشت تحوfت ھر جامعه
بر .  اند ھای درونی بوده داخلی و تضادھا و بحران

" بيرون از مرزھا"اين بسترند که عوامل 
 . توانند بر شتاب يا کندی حوادث تأثير بگذارند می

سال "پاسخ اين سؤال را بايد در حوادث 
ھای گوناگون  گذشته در عرصه"  پرماجرای

را در پی دارند " سال تھديدھا"حوادثی که .  جست
آفريد و خواھد "  شکاف و تفرقه"و سالی که 

ھا، عرصه اقتصادی  يکی از اين عرصه.  آفريد
است که اين دو مقام بلندپايه رژيم در پيام 

. اند نوروزی خود به ناچار به آن اشاره کرده
ای به بحرانی گسترده و  مقاماتی که تا ھر پديده

ژرف بدل نشوند، حاضر به اعتراف به واقعيت 
 .نيستند

ست که دچار يک  اقتصاد ايران ساليان مديدی
اين بحران .  تورمی عميق است  –بحران رکودی 

داری  برخاسته از بحران ساختاری نظام سرمايه
ھای  حاکم بر ايران است و پيشبرد سياست

نئوليبرالی سال به سال بر دامنه و عمق آن 
در رد ادعای دروغين سران رژيم .  افزوده است

در انتساب عوامل اين بحران اقتصادی به 
نقشه "و "  ھا تحريم"و "  بيرون از مرزھا"

، نگاھی به اعتراضات کارگران و "دشمنان
اعتراضات به .  ست  کافی٩۶زحمتکشان در سال 

دستمزدھای ناچيز و دستمزدھای معوقه و فقر و 
ھای  بيکاری و تورم که در دی ماه به شورش

يعنی .   شھر انجاميدند١٠٠ای در بيش از  توده
 آمريکا از توافقنامه برجام ھا پيش از خروج ماه

ھا در چند   و آغاز اجرای تحريم٩٧در ارديبھشت 
 .ماه بعد

در سال گذشته، ھرچه سران رژيم کوشيدند علت 
اساس و اصل "و "  مشکل عمده کشور"

ھا و مشک?ت را به  را به تحريم"  مشک?ت
احساس "و "  ای جنگ روانی و سياسی و رسانه"

بين مردم نسبت دھند و مردم را از "  نگرانی
عامل اصلی "و "  اساس و اصل"توجه به 
منحرف سازند، اما کارگران و "  نابسامانی

معلمان و بازنشستگان و رانندگان و دانشجويان و 
خواھان در ھر فرصتی آگاھی خود نسبت  آزادی
مشک?ت را به نمايش "  اصل و اساس"به 

گذاشتند و نقاب از چھره دشمن اصلی داخلی 
برگرفتند و سران رژيم و کل نظام را نشانه 

 .رفتند
بر اثر بحران اقتصادی و وخامت وضعيت 

، روزی نبود که خبری از ٩٧معيشتی در سال 
اعتصاب و اعتراض کارگران مختلف منتشر 

اعتصاب متعدد و گاھی مکرر کارگران .  نشود
جا،  در اين.  واحدھای گوناگون در سراسر ايران

امکان اشاره به تمام اين اعتصابات نيست،  اما 

تپه  دو اعتصاب کارگران فوfد ملی اھواز و ھفت
ای  ھا از جايگاه ويژه در ميان اين اعتصاب

 ھزار ۴٠٠٠اعتصاب يکپارچه . برخوردار بودند
کارگر فوfد بيش از يک ماه به طول انجاميد و تا 

ھای خود نرسيدند، به رغم  به بخشی از خواسته
گسيل نيروھای پليس برای سرکوب آنان، از 

ھای شھر اھواز  پيمايی در خيابان اعتصاب و راه
اين اعتصاب نمادی از ايستادگی .  دست نکشيدند

و ھمبستگی کارگری بود که در شعارھايی مانند 
جنگيم،  ما کارگران فوfد عليه ظلم و بيداد، می"

و "  تپه، اتحاد، اتحاد فوfد، ھفت"و "  جنگيم می
بعدھا خواست آزادی کارگران بازداشت شده 

دور آخر اعتصابات .  تپه بازتاب يافت ھفت
تپه در اواخر آبان ماه، با مطالباتی  کارگران ھفت

" اداره شورايی"سازی و  چون لغو خصوصی ھم
ھمراه با برخی مطالبات اقتصادی به مرحله 

آنان نيز ھمراه با اعتصاب، .  ای وارد شد تازه
ھای شوش را در تصرف خود  ھا خيابان ھفته

ھای کارگران  پيمايی ھا به راه گرفتند، خانواده
پيوستند، شعارھايی در اتحاد با کارگران فوfد 

ھای رژيم  سر دادند؛ ھوشيارانه در برابر ت?ش
برای خاموش ساختن اين اعتصاب و ايجاد نفاق 
و دودستگی در ميان کارگران و نابودی سنديکای 

اما دستاورد عظيم .  تپه ايستادند کارگران ھفت
آنان، ايجاد شورای مستقل کارگری و طرح شعار 

بود که "  نان، کار، آزادی، اداره شورايی"
آلترناتيو کارگری را در مبارزه طبقاتی جاری در 
جامعه در برابر آلترناتيوھای بورژوايی قرار 

آلترناتيوی که به سرعت در جامعه انعکاس .  داد
رو،  سران رژيم و طبقه حاکم با  از اين.  يافت

خشم و سبعيت به سرکوب اين اعتصاب به 
ھای مختلف روی آوردند و سرانجام با  شيوه

دستگيری رھبران کارگری به ارعاب آنان 
پرداختند و اسماعيل بخشی و يکی از ھمراھان 

ھای  کارگران، سپيده قليان را تنھا پس از شکنجه
اما .  گيری اجباری آزاد کردند وحشيانه و اعتراف

اين عمل نيز با افشاگری اسماعيل بخشی و سپيده 
قليان به ضد خود بدل گشت و خشم و انزجار 

کارگران اين دو واحد، در .  مردم را برانگيخت
عين طرح شعارھای ضد دولتی و ضد 

داری، شعارھای عمومی مردم زحمتکش  سرمايه
را نيز تکرار کردند و قدرت خود را در نمايندگی 

آنان ھم .  مطالبات زحمتکشان به نمايش گذاشتند
کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، "چنين شعار 

ھای  را سر دادند که در ساير جنبش"  اتحاد
اجتماعی نيز طنين افکند و به شعار مشترک 

دستگيری .  ھای اعتراضی بدل گشت جنبش
تپه و فوfد اھواز،  کارگران اعتصابی در ھفت

خواست آزادی کارگران زندانی را نيز به 
 .فھرست مطالبات کارگران افزود

معلمان که در سال گذشته چندين دور اعتصاب و 
ھای متعدد در شھرھای مختلف را پشت سر  تجمع

ی  سياسی گذشته  –گذاشتند، به مطالبات صنفی 
کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، "خود، شعار 

 .را به شعارھای خود افزودند" اتحاد
اعتراضات دانشجويی نيز در سال گذشته شاھد 

. ھای يک جنبش دانشجويی نوين بود رشد جوانه
دانشجويان که پيش از آن نيز با طرح مطالبات 

خود اعتراضات و تجمعاتی برپا کرده بودند، در 
 با الھام  و تأثيرگيری از اعتصابات و ٩٧سال 

تپه،  تجمعات کارگران به ويژه کارگران ھفت
فرزند کارگرانيم، کنارشان "شعارھايی چون  

دانشجو آگاه است، با کارگر ھمراه "و "  مانيم می
گيری طبقاتی و  سر دادند و سمت"  است

. ھمبستگی خود را با جنبش کارگری نشان دادند
از ديگر مطالبات آنان پايان يافتن فضای امنيتی 

ھا و آزادی دانشجويان دستگير   حاکم بر دانشگاه
 .شده بود

ھای  در سال گذشته، بازنشستگان از ديگر گروه
معترض بودند که بارھا برای مطالبات خود 

اما اعتراض آنان نيز تنھا به .  تجمع کردند
وضعيت معيشتی وخيم خود نبود، بلکه با 

معلم زندانی، زندانی "چون  شعارھای سياسی ھم
از اھواز تا تھران، "،  "سياسی آزاد بايد گردد
ھمبستگی خود را با "  زحمتکشان در زندان

 .کارگران و معلمان و دانشجويان اع?م کردند
اعتراضات متعدد کشاورزان و مطالبه حقابه و 

درود بر کشاورز، مرگ بر "شعارھايی مانند 
، "کش، اتحاد، اتحاد ای مردم ستم"و "  ستمگر

آبی و قطع برق، اعتراض  اعتراضات مردم به بی
مردم ايرانشھر به تجاوز به تعدادی از دختران 
توسط عوامل مسلح رژيم، اعتراضات مردم 
کازرون به تقسيمات شھری، اعتراضات گسترده 

ھای شوونيستی  مردم در خوزستان به سياست
رژيم و تظاھرات اھواز به آلودگی و تخريب 
محيط زيست، اعتصابات عمومی در کردستان، 

باختگان در شھرھای مختلف،  اعتراضات مال
اعتراضات مرداد ماه که از شاپور اصفھان آغاز 

ھا  شد و به چندين شھر سرايت کرد و طی آن
مرگ بر ديکتاتور، توپ، "شعارھايی مانند 

، اعتراضات "تانک، فشفشه، آخوند بايد گم بشه
ھا،  بيکاران، اعتصابات عمومی رانندگان کاميون

ھايی از اعتراضاتی ھستند که  ھمه و ھمه گوشه
. گذشته روی دادند"  سال پرماجرای"در 

. اعتراضات زنان نيز در سال گذشته، ادامه يافتند
از آن گذشته زنان، ع?وه بر شرکت در مبارزات 
کارگران به يکی از نيروھای محرک اعتراضات 
. معلمان، بازنشستگان و دانشجويان بدل گشتند

اعتراض به فسادھای چند ميليونی و چند ميليارد 
ھای  دfری سران رژيم و مخالفت با سياست

طلبانه پان اس?ميستی رژيم از ديگر موارد  توسعه
ی بوده است که در شعارھای اعتراضی مردم 

 .بازتاب يافتند
ھای  اعتراضات و اعتصابات و تجمعات توده

کارگر و زحمتکش در بيش از يک سال اخير، نه 
تنھا با رشد کمی روبرو بودند، بلکه يک جھش 

تلفيق شعارھای .   کيفی را نيز از خود نشان دادند
اقتصادی و سياسی، نشانه رفتن سران رژيم، 

باکی در برابر  راديکاليسم فزاينده، شجاعت و بی
نيروھای سرکوب، ھمه نشان از  فرارسيدن 

 . دوران انق?بی داشتند
رژيم در سال گذشته، در کنار استفاده از ابزار 
گوناگون تحميق و تبليغ و بسيج نيروھای وفادار 
و مزدورش برای مقابله با مردم، به سرکوب 

جمعی  اعدام دسته. گسيخته دست زد عريان و عنان
 نفر از شھروندان عرب در اھواز يک نمونه ٢٢

ھای نھادھای حقوق  بنا به گزارش.  ھا بود از آن
 نفر ٧٠٠٠بشری در سال گذشته دست کم 

دستگير شدند و بارھا نھادھايی مانند عفو 
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٢از صفحه   
ھايی عينی و در خور  شان است و تا پاسخ زندگی

يابند، بلکه با توجه به  نيابند، نه تنھا کاھش نمی
انداز اقتصادی و استمرار بحران و گسترش  چشم

. يابند دامنه آن و فقر و تورم و بيکاری، اوج می
ھا، بنا به  گذشته از آن با گذشت روزھا و ھفته

تجربه سال گذشته، مطالبات از سطح مطالبات 
 -اقتصادی فراتر رفته و به مطالبات اقتصادی 

اعتصابات از اشکال .  رويند سياسی فرا می
پراکنده خارج شده و اشکال سراسری به خود 

ھای اعتراضی به ھم پيوند  گيرند؛ جنبش می
و .  شود ی ديگری می خورند و ھر يک پشتوانه می

تری از کارگران و زحمتکشان  تعداد ھر چه بيش
 . را به اعتصاب و اعتراض برخواھد انگيخت

 ۴٠چه برای سردمداران جمھوری اس?می در  آن
گاه اھميتی نداشته، وضعيت  سال گذشته ھيچ

ھای مردم بوده  معيشتی و رفاه و آزادی توده
و در شرايط کنونی، ھم حتا اگر بخواھند نه .  است

برای رفاه مردم، بلکه برای افزودن چند صباحی 
ديگر بر عمر ننگين خود به بخشی از اين 
مطالبات پاسخ گويند، اقتصاد بحران زده و 
ورشکسته کنونی امکان پاسخ به مطالبات 

ھا گرفته؛ و خصلت  اقتصادی را از آن
اش مانع تحقق  گر و دينی و ارتجاعی سرکوب

چه در  آن.  مطالبات سياسی و اجتماعی است
خورد، اعت?ی  انداز سال آينده به چشم می چشم

پس .  تر شدن بحران انق?بی است جنبش و عميق
مانده برای رژيم ھمان  در سال آينده، تنھا راه باقی

تر  تر و وحشيانه سرکوب و سرکوب ھر چه بيش
داند ھر گام  رژيم به خوبی می.  خواھد بود

نشينی مترادف است با چندين گام پيشروی  عقب
رو، توام  از اين.  از سوی کارگران و زحمتکشان

با افزايش دامنه و شدت سرکوب عريان،  تحميق 
شايد .  آميزد افکنی را با آن می و تبليغ و تفرقه
ھا اندکی ديگر بر عمر رژيم  ترکيب اين شيوه

بيفزايد اما به جز رژيم سياسی پاسدار نظم 
گونه ت?ش و  موجود، خود طبقه حاکم نيز از ھيچ

ای برای ممانعت از انق?ب اجتماعی در  توطئه
اين طبقه به رغم مشک?تی .  کند ايران دريغ نمی

المللی و بنا به ماھيت  که اين رژيم در سطح بين
دينی خود در سطح داخلی به وجود آورده است، 

از .  ھنوز جايگزين مناسبی برای او نيافته است
ھای غربی، به ويژه  ھمين روست که دولت

ھا و  ھای اروپايی، با تمام نارضايتی دولت
کنند، اما آن  غرولندھا از اين رژيم پشتيبانی می

گاه که اين رژيم را رفتنی و ايران را، به زعم 
خود، در خطر بروز انق?بی اجتماعی ببينند، از 

ای برای حفظ نظام اقتصادی  گونه دسيسه ھيچ
موجود با يا بدون جمھوری اس?می کوتاھی 

بنابراين بايستی کارگران و .  نخواھند کرد
زحمتکشان و نيروھای کمونيست و انق?بی در 
برابر خطرات احتمالی آينده ھشيار باشند و از ھم 

ھای fزم را برای ھر سناريويی که  اکنون آمادگی
 .کند تدارک ببينند انق?ب اجتماعی را تھديد می

تغيير برخی معاونان و مقامات در دستگاه 
روحانی، جناح .  اجرايی تحت فشار قرار گرفت

گرا را به فيلترينگ و سانسور متھم کرد،  اصول
جناح مقابل نيز با انتشار نامه محرمانه رئيس 
جمھور نشان داد که خودش چنين دستوری صادر 

طلبان از پشتيبانی  بخشی از اص?ح.  کرده است
. از روحانی در انتخابات  ابراز ندامت کردند

برخی از نمايندگان به فکر تھيه طرح عدم کفايت 
در .  سياسی و استيضاح روحانی در مجلس افتادند

زياد بود مثل قانون اساسی، "  مقصر"اين ميان 
رھبر، شورای نگھبان يا سپاه يا قوه قضاييه و 

تيم "مخالفان دولت عليه .  وجود نداشت"  مسئولی"
ادعانامه "  سوءمديريت"و "  ضعيف اقتصادی

خواری و فساد را مسئول  نوشتند و دولت، رانت
ھای فسادھای  و ھنگامی که برخی پرونده.  دانست

نجومی افشا شدند، روشن شد ھيچ يک از مقامات 
جمھوری اس?می، خواه وزير و خواه نماينده و 
خواه معاون و مدير کل از اتھام فساد و چپاول 

ھای  ھا در مورد سياست جناح.  مبرا نيستند
ھا با يکديگر رقابت  خارجی و نحوه پيشبرد آن

نقشه عمليات تروريستی رژيم در .  کردند
کشورھای اروپايی که لو رفت، کوشيده شد تا 
کابينه روحانی از اتھام مبرا جلوه داده شود، تا آن 

ای گفت، اسناد  که وزير خارجه ھلند در مصاحبه
ھای امنيتی آنان حاکی از دست داشتن  سرويس

 .  ھاست مقامات بلندپايه رژيم در اين توطئه
نيازی به يادآوری نيست که اخت?ف و تضادھای 

گيری جمھوری اس?می  جناحی از بدو قدرت
ھمزاد آن بوده است، اما آشفتگی و ھرج و مرج 

سابقه است و اخت?فات ھيچ گاه تا به اين  کنونی کم
اين بحران محصول .  اند اندازه عميق و حاد نبوده

دوران انق?بی است که در ميان ھيئت حاکمه 
داران و  در اين ميان، سرمايه.  بازتاب يافته است

کوشند تا حد ممکن  سردمداران رژيم ھر يک می
حاصل تاراج و چپاول خود را به خارج از کشور 
منتقل کنند تا در صورت غرق اين کشتی، با اين 

ھای ھنگفت در ساحلی امن به زندگی  اندوخته
ھا، به  اگر برخی از آن.  ننگين خود ادامه دھند

ويژه سران نظامی توطئه تجھيز و تسليح 
گرا و مزدور خود در منطقه و  نيروھای اس?م

ھا را  حمله به کارگران و زحمتکشان و انق?ب آن
 .در سر نپرورانند

ای  پيشين، خامنه"  سال پرماجرای"با توجه به 
سال " به عنوان ٩٨داند که خواندن سال  خود می

" فرصتھا، سال امکانات و سال گشايش
تر از آن است که مردم باور کنند و  مضحک

سال جديد، "داند که وعده و وعيد  روحانی نيز می
و "  دوستی با ھمسايگان"و "  سال مھار تورم

اعتبارتر از آن است که  بی"  نشاط و اميد به آينده"
آنان .  شان بازدارد مردم را از ادامه مبارزات

تواند طی چند ماه يا  ای نمی واقفند که ھيچ معجزه
ھای کنونی  يک سال، انبوه مشک?ت و نابسامانی

با وجود اين، سران رژيم .  را حتا کاھش دھد
نمايی  گريزی جز انکار بحران و کوچک

مشک?ت عظيم اقتصادی، سياسی و اجتماعی و 
مبارزات کارگران و زحمتکشان نداشته و  

مبارزات و اعتراضات کارگران و .  ندارند
زحمتکشان برخاسته از شرايط عينی معيشتی و 

ھا و  الملل و مجمع عمومی سازمان ملل بيانيه بين
ھايی در محکوميت وضعيت وخيم حقوق  قعطنامه

سويی و  و ھم.  بشر در ايران صادر کردند
دستی در سرکوب اعتصابات و اعتراضات  ھم

ھا و  کارگران و زحمتکشان، نقطه اشتراک جناح
 .ھای رژيم با يکديگر است ارگان

گذشته از آن، فرا رسيدن اين دوران انق?بی، 
تأثيرات معين و چشميگيری بر ھيئت حاکمه 

خطرات وقوع "آنان از سويی به مردم .  گذاشت
ھرج و مرج و تجزيه "و "  خشونت"و "  انق?ب
کردند، از سويی ديگر به  را گوشزد می"  کشور

ست و  دادند که شرايط بحرانی يکديگر ھشدار می
دانستند  امکان سقوط رژيم وجود دارد چرا که می

ملت قيام کنند، ھمه را به دريا خواھند "اگر 
 ). نقل قول از جوادی آملی."(ريخت
ھا و فعاfن سابق بسيج   تن از مقام٣٠٠

ای از  ای خطاب به خامنه دانشجويی در نامه
نگرانی خود نسبت به گسست بين مردم و "

و ترديد نسبت به آرمانھای تحقق "  حاکميت
حتا جريانی مانند نھضت آزادی .  نوشتند"  انق?ب

بازگشت صادقانه به قانون اساسی و "ای  به خامنه
را پيش از افتادن "  تحقق حقوق و حاکميت مليت

" ورطه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی"ايران به 
ھای شناخته شده  يکی از چھره.  توصيه کرد

طلبان، سعيد حجاريان در ميز گردی  اص?ح
گويد، سال آينده   می٩٨درباره انتخابات سال 

ھا سال آينده  مشکل مردم، قانون نخواھد بود، آن"
 ."مشکل معيشت دارند

ای، روحانی  ھای نوروزی، به جز خامنه در پيام
: دھد ھا، ھشدار می نيز، البته خطاب به خودی

در ميدان جنگ و نبرد، اگر دشمن را ندانيم "
خواھيم بر سر دشمن  کجاست و آتشی که می

کار ببريم؛ زمانی که دشمن  ھدف به بريزيم، بی
روبروی ماست، اگر به راست يا چپ حمله کنيم، 
درحقيقت به نيروھای خودمان تلفات وارد 

اندرزھايی که بارھا داده شده است، اما "  .ايم کرده
ای به پايان  گاه مؤثر نيفتاده و ھنوز مجادله ھيچ

 .تر سر باز کرده است نرسيده، شکافی عميق
ھای  ھا و ارگان در اين شرايط، ھر يک از جناح

اجتناب "   شکاف و تفرقه"رژيم نه تنھا از 
انگشت اتھام "  اپوزيسيون"نکردند، بلکه در نقش 

را به سوی ديگری نشانه رفته و ھر يک ديگری 
برخی .  بار کنونی دانست را مسئول وضعيت اسف

ھای پيش از دستور، و در  نمايندگان در نطق
تذکرات خود به يکباره ياد مصايب مردم افتاده و 

تمام ت?ش .  از فساد، فقر، بيکاری، تورم ناليدند
ھا آن بود که نه کليت رژيم جمھوری اس?می،  آن

بلکه جناح يا نھاد يا فردی را خطاکار اصلی و 
جناح .  معرفی کنند"  ضعف مديريتی"دارای 
طلب را و جناح  گرا، جناح اص?ح اصول
مجلس و .  را"  خواه تماميت"طلب، جناح  اص?ح

و "  دولت با سايه"روحانی از .  سپاه، دولت را
ناليد، مجلس از تعدد مراکز  می"  دولت با تفنگ"

. کرد و به ھمين ترتيب گذاری شکايت می قانون
تر از يک ماه در  در سال گذشته، به فاصله کم

مرداد و شھريور دو وزير کابينه استيضاح و 
شدند و روحانی برای پاسخگويی به  برکنار 

شد و برای  ای سؤاfت به مجلس احضار  پاره

 سالی که گذشت و چشم انداز اعت�ی جنبش در سال جديد

 زنده باد
  سوسياليسم 
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  ١١درصفحه 

 سيل، فاجعه ای که می توانست اينگونه نباشد

می شدند و پس از ساعاتی در کناره ھای 
مسيل روی ھم تل انبار شده اند، تنھا گوشه 
ای  از تلفات انسانی و مالی فاجعه سيل 

فاجعه ای که با کمی .  روزھای اخير است
اما .  تدبير و درايت می توانست اينگونه نباشد

دريغ و درد از حکومتی که توده ھای مردم 
حکومتی .  ايران را به بند کشيده است

 سال حاکميت ظالمانه ۴٠ارتجاعی که طی 
خود ھرگز به فکر امنيت مردم و حفظ جان 

مسئوfن فاسد .  و مال  آنان نبوده است
جمھوری اس?می اگر به جای آنھمه دزدی و 
چپاول، به جای به ھدر دادن ميلياردھا دfر 
از سرمايه ھا مملکت در سوريه و لبنان و 
عراق و يمن، تجھيزات موشکی، گسترش 
ارگان ھای نظامی، پليسی و اط?عاتی و 
توسعه نھادھای خرافی تحميق توده ھا، به 
جای پروار کردن دستگاه ھای انگل مذھبی 
و گسترش دستگاھی ھای متنوع سرکوب، 
اندکی به فکر امنيت جان و مال مردم ايران 

بودند و سرمايه ھای ک?ن به يغما رفته  می
را برای زير ساخت شھرھا، تھيه تجھيزات 
ايمنی و اقدامات اوليه پيشگيری از اينگونه 
ب?يای طبيعی ھزينه می کردند، ھرگز توده 
ھای مردم ايران با چنين حجمی از ويرانی، 
. تلفات جانی و خسارات مالی مواجه نبودند

فاجعه ای که می توانست اينگونه نباشد و 
جان ده ھا نفر گرفته نمی شد، اگر به جای 
جمھوری اس?می يک حکومت شورايی 
برخاسته از اراده کارگران و زحمتکشان بر 
جامعه حاکميت داشت و نظمی سوسياليستی 

 .  مسقر بود
اکنون اما جدای از خسارات فراوان مالی و 
خرابی صدھا منزل مسکونی، ويرانی پل ھا، 
جاده ھا و از بين رفتن گستره وسيعی از باغ 
ھا و زمين ھای کشاورزی، زير آب رفتن 
کامل تعداد زيادی از روستاھا و مناطق 
شھری و درد برجای مانده از ويرانی سيل 
روزھای اخير، آنچه اين فاجعه را اندوه 
بارتر کرده است، ميزان تلفات انسانی اين 
ب?ی به ظاھر طبيعی بوده است که بر جای 

تلفاتی که در ايام نوروزی .  مانده است
گريبان مردم ايران را گرفت و آنان را به 

تلفاتی که با اندکی تدبير و .  سوگ نشاند

 .درايت می توانست اينگونه نباشد
طبق آمار سازمان پزشکی قانونی تاکنون 

 نفر در جريان سيل جان خود را ازدست ۴٢
 نفر در سيل اوليه در ھنگامه ٩.  داده اند

 نفر ھم در ٣٣شروع تعطي?ت نوروزی و 
. سال جديد و در جريان سيل روز ھای اخير

طبق اع?م پزشکی قانونی، آمار فوق مربوط 
 ١٠به اجسادی است که تا روز شنبه 

. فروردين به اين سازمان ارجاع شده اند
آنچه مسلم است تعداد واقعی کشته شدگان 
بيشتر از تعداد فوق است و چه بسا در 
روزھای آينده شاھد افزايش بيشتر آمار کشته 

در ميان انبوه مناطق سيل زده، . شدگان باشيم
شيراز و شھرستان گميشان در استان گلستان 
از جمله شھرھايی ھستند که بيشترين تلفات 

در شيراز .  مالی و جانی را متحمل شده اند
در ھمان دقايق اوليه جاری شدن سيل، بيش 

 خودروی پارک شده و يا در حال ١٠٠از 
آمار کشته .  تردد اسير ت?طم سي?ب شدند

 نفر ٢١شدگان سيل در اين شھر تاکنون 
در گميشان گلستان نيز .  اع?م شده است

 نفر فقط در اثر واژگون شدن ۶دست کم 
استان ھای .  قايق امدادگران جان باخته اند

لرستان، مازندران، خراسان شمالی، سمنان، 
خوزستان، کھگيلويه و بويراحمد نيز از 
جمله مناطق سيل زده ای ھستند که ع?وه بر 

 ٢ تا ١خسارات مالی فراوان، دست کم بين 
 . کشته داشته اند

شنيدن ضجه ھای دلخراش زنان و مردانی 
که در چنگال سيل اسيرند، مردمی که خانه و 

کاشانه از دست داده و مرگ عزيزان شان را 
به چشم ديده اند، ديدن صحنه ھای انبوه 
خودروھايی که در جريان سيل شيراز به ھر 
سو کوبيده می شدند، ديدن عکس ھای ھوايی 
شھر گميشان که يکسره در آب فرو رفته 
است، تصاوير واژگونی قايق امدادگران 
گميشان و مرگ جوانانی که برای نجات سيل 
زدگان اين شھر در ت?ش و تکاپو بودند، 
ديدن فيلم آوارشدن خانه ای آب گرفته در 
لرستان و کشته شدن دو تن از ساکنين خانه 
در زير آوار، تنھا بخشی از واقعيت ھای تلخ 
. فاجعه مرگبار سيل روزھای اخير است

سيلی که ھنوز پايان نيافته و بر اساس 
گزارشات منتشر شده در چند روز آينده 
. استان ھای بيشتری را ھم فرا خواھد گرفت

. سيلی ويرانگر که می توانست اينگونه نباشد
فاجعه بارتر اما بی تدبيری و لودگی 
مسئوfن حکومتی در مواجھه با اينگونه 

 . حوادث است
ارتجاع اس?می به جای مقابله و پيشگيری 
تبعات ويرانگر اينگونه ب?يای طبيعی، در 
تمامی اين سال ھا فقط در فکر غارت و 
چپاول دسترنج کارگران و توده ھای 

 . زحمتکش ايران بوده اند
سرنوشت غم انگيزی که اکنون بر توده ھای 
مناطق سيل زده آوار شده است، تصوير 

 ۴٠ سال دزدی و اخت?س، ۴٠روشنی از 

سال بی توجھی و بی تدبيری حاکمان 
اس?می نسبت به تامين امنيت جانی و مالی 

وقتی جمھوری .  توده ھای مردم ايران است
اس?می برای توسعه نھادھای خرافی دينی و 
مذھبی اش بيش از توسعه زيرساخت شھرھا 
و مديريت بحران کشوری ھزينه می کند، 

نمونه .  بايد منتظر بروز چنين فجايعی ھم بود
اش، بودجه حوزه ھای علميه است که بيش 

 برابر بودجه سازمان مديريت ١٨٠از 
وقتی بودجه ستاد اقامه .  بحران کشور است
 برابر، بودجه شورای ٢نماز، بيش از 

 برابر، بودجه ۴سياست گذاری ائمه جمعه، 
 برابر و بودجه ۵مجمع جھانی اھل بيت، 

 برابر ۴مجمع جھانی تقريب مذاھب بيش از 
بودجه سازمان مديريت بحران کشور باشد، 
وقتی مسئوfن شھرداری برای سودبری 
بيشتر بر بستر رودخانه ھای خشک شده 
شيراز ساخت و ساز و خيابان سازی کرده 
اند، وقتی مسير آب ھای جاری گميشان با 
جاده سازی و ريل گذاری مسدود شده باشد، 
بسيار طبيعی است که  با يک بارش شديد 

 دقيقه ای سيلی آنچنان ٢٠ تا ١۵باران 
ويرانگر در شيراز راه بيافتد و شھرستان 

 . گميشان يکسره در آب فرو رود
بر کسی پوشيده نيست که وضعيت موجود ، 
تنھا گوشه ای از نتايج و تبعات ويرانگر 

 ساله ارتجاع اس?می بر کشور ۴٠حاکميت 
خسارات و ويرانی ھايی که ھر بار در . است

مواجه با بارش شديد باران، وقوع سيل، 
زلزله و ديگر ب?يای طبيعی به سرعت خود 
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١از صفحه   

دستمزدھا و زنجيری که 
 بايدش از ھم گسست

 ميليون ٢ به حدود ٩٧ميليون تومان در سال 
 . افزايش يافت٩٨تومان در سال 

روشن است که با اين دستمزد اندک و ناچيز، حتا 
 نفره کارگری ۴ھای يک خانوار  يک سوم ھزينه

با اين تصميم شورای .  توان تامين کرد را نمی
عالی کار، وضعيت معيشتی کارگران نه فقط 

تر  بھبود نخواھد يافت، بلکه اوضاع بدترو وخيم
آور  وار و سرسام افزايش موج.  نيز خواھد شد

ھا و رشد روزافزون نرخ تورم، وضعيت  قيمت
اقتصادی و معيشتی کارگران را در حال حاضر 

فشارھای .  ترين حد ممکن تنزل داده است به پايين
العاده سنگينی که بر دوش کارگران تحميل  فوق

شده، گذران زندگی نسبت به دو سال گذشته را 
ھيچ کارگری .  بسيار دشوارتر ساخته است

 ميليون و ١/  ۵تواند با اين دستمزد اندک، با  نمی
ھای حتا يک خورد   ميليون تومان از پس ھزينه٢

و خوراک و يک مسکن متوسط برآيد و 
ای برای فرار از زندگی در زير خط فقر  دريچه

 .به روی خود بگشايد
ھا و نوسانات  وار قيمت افزايش جھشی و موج

، قدرت خريد طبقه کارگر ٩٧نرخ ارز در سال 
را به شدت کاھش داد و دست کم دو سوم آن را 

گرانی کاfھا و در برخی موارد دو تا سه .  ربود
برابر شدن قيمت برخی اق?م ضروری و 
مايحتاج عمومی، ھجوم چند باره به سطح 

ھای کارگری بود که به ميزان  معيشت خانواده
وحشتناکی تنزل يافته و کارگران را به معنای 
واقعی، در معرض ساقط شدن از ھستی قرار 

ھای  وخامت وضعيت معيشتی خانواده.  داده است
کارگری، تنّزل قدرت خريد کارگران و نگرانی 
از انفجار گسترده نارضايتی و اعتراضات 
کارگری، بقدری شديد بود که دولت سروصدای 

ترميم "را به منظور "  ھای حمايتی بسته"
اما در واقع با ھدف انحراف اذھان و "  دستمزدھا

دامن زدن به روحيه صبر و انتظار و ممانعت از 
اما اين .ھای کارگری به راه انداخت اعتراض

ای حول آن  ھای حمايتی که تبليغات گسترده بسته
 قلم ٢۵سازمان داده شده بود و قرار بود شامل 

کاfی ضروری باشد، يواش يواش ناپديد شد و 
 ھزار تومانی گرفت ٢٠٠جای آن را يک کمک 
 درصد کارگران تعلق ٢٠که آن ھم تنھا به 

 .گرفت می
، دولت ٩٨در موضوع افزايش حداقل دستمزد 

تمايلی نداشت از نرخ تورم سخنی به ميان آورد 
نه بانک .  چرا که نرخ تورم خيلی باf بود

مرکزی و نه ھيچ نھاد و مقام دولتی ديگر با 
توانست  سازی نمی کاری در اعداد و رقم دست

نرخ تورم را پايين آورد و حتا در روی کاغذ، آن 
تازه اگر ھم دست به چنين .  را يک رقمی کند

کرد و خود را  زد، کسی آن را باور نمی کاری می
از طرف ديگر دولت که .  ساخت رسواتر می

 درصد ۵وعده داده بود حقوق کارمندان را 
 ھزار تومان افزايش دھد، ديگر ۴٠٠باضافه 

 ٢٠ درصد و ١۵توانست کارگران را با  نمی
از اين .  درصد افزايش حداقل دستمزد ساکت کند

رو تقريبا ھمان تصميم را در مورد تعيين حداقل 
 .دستمزدھای کارگری نيز به مرحله اجرا گذاشت

)  ميليون تومان١/  ۵حدود (اما نه حداقل دستمزد 
 ميليون ٢حدود (و نه مجموع مزد و مزايا 

ھنوز به يک سوم و حتا يک چھارم خط )  تومان
برخی نمايندگان مجلس و .  رسد فقر نمی
 ۶ تا ۵ھای حکومتی خط فقر را بين  اقتصاددان

در حالی که حداقل .  اند ميليون تومان ذکر کرده
 نفره کارگری از اين ۴ھزينه ماھانه يک خانوار 
.  ميليون تومان است٧ارقام بيشتر و متجاوز از 

بنابراين حداقل دستمزد کارگری و مجموعه 
، در بھترين حالت معادل ٩٨مزايای آن در سال 

شورای .  ھاست  درصد ھزينه٢۵ تا ٢٠حدود 
عالی کار رژيم يکبار ديگر با تعيين حداقل 

 در زير خط فقر، اين نمايش تکراری ٩٨دستمزد 
 به پايان برد ٩٧خود را در روزھای پايانی اسفند 

بارتر،  و طبقه کارگر را به زندگی مشقت
با .  تر سوق داد گرسنگی بيشتر و فقر دھشتناک

ھا در سال جاری،  توجه به روند افزايش قيمت
ترديدی دراين مساله وجود ندارد که با اين 

ھای  دستمزدھا، وضعيت وخيم معيشتی خانواده
 .تر خواھد شد کارگری، از اين که ھست اسفناک

مزد کارگر در جمھوری اس?می ھيچ توازن و  
ھا  تعادلی ولو يک توازن و تعادل نسبی، با قيمت

بنابر آمارھای انتشار .  ھا نداشته و ندارد و ھزينه
ھای رسمی حکومتی، قيمت  يافته در رسانه

، ٩٧ماه  کاfھای اساسی در سبد خانوارھا در دی
 ١٠٠نسبت به فروردين ھمين سال، بيش از 

آمار ديگری حاکی از .  درصد افزايش يافته است
 درصد اق?م خوراکی پر ۶٨آن است که قيمت 

 درصد افزايش ۴٠مصرف خانوارھا، بيش از 
، ٩٧برای مثال در شھريور و مھر .  داشته است

 ٧٠مرغ   درصد، تخم۴۶قيمت گوشت قرمز 
ھای تازه   درصد، سبزی٧٧درصد، برنج تايلندی 

 درصد، ١۴۵ درصد، گوجه فرنگی ۴۵
 درصد، موز ۵۴ درصد، خيار ١٠۶زمينی  سيب
 درصد افزايش ٩٢ درصد، سيب زرد ١۵۵
بايد توجه داشت که اين ميزان افزايش .  يافت

 است و اين ٩٧قيمت ھنوز مربوط به وسط سال 
ھا در نيمه دوم سال  روند، با افزايش جھشی قيمت

تری تا پايان   با شدت بيشتر و در ابعاد گسترده٩٧
مطابق آمارھای رسمی کل .  سال ادامه يافته است

 ٩٧ماه  ھا و دخانيات دردی ھا، آشاميدنی خوراکی
 درصد ۵٧/  ٨نسبت به فروردين ھمين سال 

افزايش داشته است که البته افزايش واقعی 
ترين  ھا بسيار بيشتر ازاين و در خوش بينانه قيمت

 .حالت تا دو برابر افزايش يافته است
ھا منحصر به  آور قيمت افزايش سرسام 

قيمت .  ھا و دخانيات نيست ھا و آشاميدنی خوراکی
انواع پوشاک، اجاره مسکن و خدمات و لوازم 

وار افزايش يافته  خانگی و امثال آن نيز جھش
ھای پايانی  برای نمونه تنھا درھمين ماه.  است
 ميلون و ۴ يک ماشين ظرفشويی از ٩٧سال 
 ميليون و ماشين ٩ ھزار تومان به ٨٠٠
 ميليون تومان ٧ ميليون به ٣شويی از لباس

لوازم خانگی ايرانی نيز پيوسته .  افزايش يافت
 تقريبا به ٩٧ھا در سال  تر شده و قيمت آن گران

 برابر قيمت سال قبل از آن افزايش يافته ٣
قيمت مصالح ساختمانی از ميلگرد و .است

 ١٠٠تيرآھن و سميان و آجر و غيره نيز ھمگی 
 . درصد افزايش يافته است١٠٠درصد و بيش از 

حسن روحانی اوايل سال گذشته وعده داده بود  
 تغيير ٩٨قيمت کاfھای اساسی تا فروردين 

ساير مقامات دولتی نيز ھمين وعده .  نخواھد کرد

چه که اما  آن.  پوچ و توخالی را تکرار کردند
اش در اين  حسن روحانی و کابينه او و کل رژيم

يک سال برای کارگران به ارمغان آوردند 
 درصدی قيمت کاfھای اساسی ١٠٠افزايش 

 .ھا بود مورد نياز آن
دار حاکم و رژيم سياسی پاسدار  طبقه سرمايه

ترين بھاء  که با ارزان منافع اين طبقه در حالی
داری کم  ممکن که در تمام کشورھای سرمايه

خرد، با شدت و  سابقه است نيروی کار را می
. کند حدت بيشتری نيز آن را استثمار می

کشورھای اروپايی و آمريکا و کانادا به کنار، در 
ميان ھمين کشورھای نزديک مانند عربستان، 
ترکيه، لبنان، عراق، اردن و کويت در ھمان حال 
که نرخ تورم درجمھوری اس?می در مقايسه با 
اين کشورھا باfتر و بيشتر است، اما دستمزدھای 

تر و  تر و کم کارگری از تمام اين کشورھا پايين
ھا در جمھوری  شکاف ميان دستمزدھا و ھزينه

 .تر است اس?می از ھمه اين کشورھا عميق
شورای عالی کار رژيم، بار ديگر حداقل 

 را به روش ٩٨دستمزدھای کارگری سال 
ھای گذشته و مطابق اميال و منافع طبقه  سال

دار حاکم، چند برابر زير خط فقر تعيين  سرمايه
ھای  ھا و سياست کرد و در ادامه ھمان روش

ھا و  پيشين، شکاف عميق ميان مخارج و ھزينه
اين .  تر ساخت دستمزدھای کارگری را عميق

داران و  موضوع بار ديگر نشان داد که سرمايه
ھای  ھا به رغم تبليغات و وعده رژيم سياسی آن

فريبانه، اما مطلقا در فکر بھبود  ای و عوام دوره
وضعيت دستمزدھای کارگری و ارتقاء سطح 

 .معيشت کارگران نبوده و نيستند
طبقه حاکم و رژيم اس?می پاسدار منافع آن، جز 
به غارت و چپاول و دزدی و جز به تشديد 
استثمار و افزودن بر سود و سرمايه خود 

 سال ۴٠تمام شواھد موجود و تجربه .  انديشند نمی
حاکميت جمھوری اس?می نيز اين واقعيت را به 

 دھه حاکميت ۴در تمام طول .  اثبات رسانده است
ارتجاع اس?می، پرولتاريای ايران چھار ميخ به 

وضعيت معيشتی و .  زنجير کشيده شده است
دستمزدھای واقعی کارگران نه تنھا بھبودی نيافته 
بلکه سال به سال بدتر شده و قدرت خريد طبقه 

 .کارگر پيوسته سير نزولی پيموده است
وضعيت معيشت کارگری نيازمند يک تغيير و 

برای ايجاد يک .  تحول فوری و انق?بی است
تغيير اساسی در وضعيت معيشتی، برای بھبود 

يابی به  اساسی وضعيت دستمزدھا و برای دست
يک زندگی انسانی و رفاه و آسايش، قبل از ھر 
چيز بايد با طبقه حاکم و رژيم سياسی آن تعيين 
. تکليف کنيم و سرنوشت خود را در دست گيريم

ھا و فعاfن کارگری  ی ما کارگران، تشکل ھمه
دار حاکم و  بايستی مبارزه عليه طبقه سرمايه

. رژيم سياسی مدافع منافع اين طبقه را تشديد کنيم
 سال زور و فشار و ۴٠ سال فقر و ف?کت، ۴٠

عليه .  نکبت سرمايه در لباس اس?می بس است
رژيم ارتجاعی حاکم،عليه تمام نظم مجودجود و 
! برای در دست گرفتن سرنوشت خود بپا خيزيم

اند، از ھم  زنجيرھايی که بر دست و پايمان بسته
تمام ارتجاع و طبقه حاکم را از اريکه !  بگسليم

قدرت به زير کشيم ، حکومت شورايی خود را 
در اين .  مستقر ساخته و سوسياليسم را بنا کنيم

نبرد سرنوشت ساز، پيروزی از آن 
 !پرولتارياست
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نقد نشريه کار بر مواضع حزب موسوم به کمونيست کارگری در شماره 
يابی نظری سازمانی است که امروز در نقش يک حزب   ، ريشه٨١۴
اين نقد، از آنجائی که دست برريشه .  کند بورژوائی ليبرال عمل می خرده

لحظه از آسمان  گذاشت تا نشان دھد، مواضع حزب کمونيست کارگری به يک
نازل نشده، بلکه ادامه و بسط خط فکری منصور حکمت است، کسانی را که 

خاطر ساخته  خاطر دارند، شديداً عصبانی و آزرده به اين گرايش فکری تعلق
 سياوش دانشور از حزب ۴٨۵در نشريه کمونيست ھفتگی شماره .  است

جدال کمونيسم و "  ای تحت عنوان حکمتيست در مقاله  -کمونيست کارگری
"  اقليت(مارکسيسم با سوسياليسم خلقی پاسخ به سازمان فدائيان  به دفاع ) 

مستقيم از نظرات منصور حکمت و غيرمستقيم از حزب کمونيست کارگری 
کنيم، چراکه در جريان اين  ما از اين بحث استقبال می.   است برخاسته

ھاست که در سطح جنبش کمونيستی قضاوت خواھد شد که چه جريانی  بحث
مارکسيست ھست يا نيست، سوسياليست خلقی ھست يا نيست، ليبرال ھست يا 

نقد نشريه کار در سطح جنبش کارگری و کمونيستی مورد استقبال .  نيست
ھای حتی  قول ھای خود را مستند به نقل گيری قرار گرفت، چراکه نتيجه

ھای منصور حکمت قرارداد، تا شائبه تحريف و اتھامات  طوfنی از نوشته
نوشته دانشور اما دفاعی چنان سطحی، نازل و .  اساس پيش نيايد بی

فھمد، پاسخی به نقد نشريه کار  پاافتاده است که ھرکس آن را بخواند می پيش
به .  زند تا از بحث فرار کند نداد و از فرط ياس و خشم  به ھر دری می

 :قول زير از آغاز نوشته وی توجه کنيد نقل
، “انق?ب خلقی”:   جامعه از جنبش فدائی اينھا را می شنود٥٧در انق?ب "  
انق?ب دمکراتيک خلق برای ايجاد حکومت ”، “تضاد خلق و امپرياليسم”

بورژوازی ملی ”، “سرمايه داری مستقل”، “تضاد خلق و ضد خلق”، “خلق
تعريف و تبيين ”، “مبارزه ضد امپرياليستی”، “و بورژوازی کمپرادور

آزادی ”، “اقشار و طبقات مختلف خرده بورژوا و بورژوا در جدول خلق
اط?عيه آرزوی ”و “  آمريکا توخالی است، ويتنام گواھی است”، “برای خلق

 ٢اين سازمانی است که در شماره .  صادر ميکند“  س?متی برای امام خمينی
نامه سرگشاده به نخست وزير محبوب ارتجاع و امپرياليسم مينويسد و “  کار”

با دولتھای ھويدا و شريف “  تفاوت بنيادی اش”دولت بازرگان را برای 
ميخواھد )  بخصوص کميته ھای امام(امامی ستايش ميکند و از قاطبه اھالی 

 بدون ھيچ بحث ٢٤که چوب fی چرخ دولت نگذارند و در کار شماره 
و در خدمت “  افسانه ای”تئوريک و قابل ثبت، بورژوازی ملی و مترقی را 

اين تصوير يک جريان غير مارکسيستی، يک .  امپرياليسم ارزيابی ميکند
جريان عميقا پوپوليستی خرده بورژوائی، يک جريان ضد غرب و ضد 
آمريکا و پرو اس?م است که طولی نميکشد که فدائی اکثريت از آن بيرون 
ميزند و بخش مھمی از سازمان فدائی را با خود پشت حکومت اس?می 

 ."ميبرد
دو صفحه از نوشته دانشور بر ھمين منوال گويا عليه سازمان ما سياه  

فرض کنيد که اين ادعاھا ھمه .  شود، اما عجالتاً پاسخی به نقد نيست می
ھا چه ربطی به  اما سؤال اين است که اين حرف.  درست باشد که البته نيست

و مواضع آن  دارد؟ اگر نگوييم ايشان دچار فقر )  اقليت(سازمان فدائيان
دانند که چطور بحث شان را آغاز کنند، تنھا پاسخی که  نظری ھستند و نمی

اط?عی است، احتماfً در جريان  توان برای آن يافت اين است که آدم بی می
ھای فدائی خلق  مسائل سياسی آن دوران و مبارزات درونی سازمان چريک

ھا را  ايران قرار نداشته، چيزھايی شنيده است و حاf از فرط عصبانيت آن
 . کند تکرار می

اما اين را ھرکس که اندکی در جريان مسائل جنبش در آن دوران باشد، 
ھای گرايشی که سپس به جريان  روی ھا عليه راست داند که اولين مخالفت می

. رفرميست اکثريت تکامل يافت، از درون خود سازمان برخاست  -ليبرال
خوب بود که ايشان قبل از .  خبر است آقای دانشور از ھمه اين مسائل بی

سرائی کنند، کمی به خود زحمت  ياوه)  اقليت(که عليه سازمان فدائيان اين
ديد که در  کرد و می ھای اينترنتی جستجو می داد و حتی کافی بود در سايت می

 پيش از آنکه انشعابی رخ بدھد چگونه گرايش فدائيان اقليت، ۵٨سال 
ايشان .  ھای جريان موسوم به اکثريت را به نقد کشيده است روی راست

در سايت سازمان ما که "  ديکتاتوری و تبليغ مسلحانه"توانست به کتاب  می
شده مراجعه کند تا ببينند درزمانی که نه ھنوز حرفی از   نوشته۵٨در سال  

حکمت، حکمتيسم، حزب کمونيسم کارگری بود، چگونه يک جريان 

رحمانه عدول از مارکسيسم را حتی در درون سازمان  کمونيست بی
چون ايشان احتماfً فقط بر اساس .  کشد نقد می ھای فدائی خلق ايران، به چريک
ربط را عليه فدائيان اقليت رديف کرده است  ھای بی ھا يک سری حرف شنيده

آوريم تا  ای را از مقدمه ھمين اين اثر می فقط برای آگاھی ايشان چندجمله
 : اش را باf ببرد ايشان fاقل کمی آگاھی

کنيم که با توجه به عمده بودن خطر اپورتونيسم راست،  ما اکنون سعی می"
ھای  نظری کوتاه به فعاليت.  نمودھای آن را در درون سازمان نشان دھيم

ھای  دھد که چگونه سياست وضوح نشان می سازمان پس از قيام به
اساساً در اين .  يافته است ھا، برنامه و تشکي?ت تجلی اپورتونيستی در تاکتيک

مدت سازمان فاقد ھرگونه استراتژی و ھدف مشخص بوده است و درنتيجه 
ھای  سياست.  جھت ازکاردرآمده است معنا و بی ھا غالباً بی ھا و تاکتيک فعاليت
از آنجائی که .  اند ی پراگماتيستی داشته شده در اين مدت کام?ً جنبه اعمال

. کنيم دانيم که چه می ايم، اص?ً نمی ھدف مشخص در برابر خود قرار نداده
کنيم، در کجا بايد بيشترين نيروھای خود را متمرکز  برای چه حرکت می

جا ھستيم، اما درواقع امر  کنيم، ھدف ما از انجام ف?ن کار چيست؟ در ھمه
حدوحصری بر سازمان حاکم شده است و  کاری بی خرده.  در ھيچ کجا نيستيم

ی  درزمينه.  چيز چيز شده است و ھدف ھيچ جنبش ھمه:  خ?صه ک?م
ھای اکونوميستی دنبال شده است و اين  ھای کارگری اغلب سياست فعاليت

در فردای قيام که ھنوز تفنگ بر دوش .  سياست از ھمان فردای قيام آغاز شد
ی  ی سياسی به مبارزه ی مبارزه کارگران بود، رفقای ما آنان را از عرضه

ھای سنديکائی  ھا خواستند که به فعاليت اقتصادی دعوت کردند و از آن
. را سردادند"  سوی تشکيل سنديکا پيش به"بپردازند و در آن بحبوحه شعار 

ی طبقه  گويا قصد رفقا اين بود که با عمده کردن مبارزه اقتصادی، مبارزه
البته بگذريم از اينکه کارگران چندان توجھی به !!  کارگر را تعميق بخشند

دھی و ارتقا  درزمينٔه تشکل، سازمان.  تماي?ت اکونوميستی رفقای ما نکردند
ايم و اکنون نيز  ی مشخصی حرکت نکرده آگاھی طبقه کارگر نيز با برنامه

ھای  ی فعاليت آيا آنچه که درزمينه.  برنامگی در اين زمينه حاکم است بی
ترين سياست کارگری محسوب  کارگری صورت گرفته تجلی اپورتونيستی

ی  ترين شکل آن نيست؟ درزمينه شود؟ و آيا اين اکونوميسم در ناب نمی
ايم؟ از نامه  ھايی که نبوده سياست عمومی سازمان نيز ما شاھد چه زيگزاگ

ھای  کند و سياست به بازرگان که دولت او را يک دولت ملی قلمداد می
شود، گرفته تا امروز که حاکميت عمدتاً  سازمان بر آن اساس تنظيم می

روی از اين جناح يا آن جناح ھيات  سياست دنباله!  بورژوائی شده است خرده
 . ی عمل در آمده است شده و به مرحله حاکمه توصيه

ھا در اين مدت نه ھمراه با يک يا دو  ھای و تحليل گيری ھا، موضع اع?ميه
نامه به بازرگان، . (صورت اشتباھات سيستم شده در آمده است اشتباه، بلکه به

...) آوری شد و  ی سفارت که جمع ی کردستان، اع?ميه  تير، بيانيه٨ی  بيانيه
ھا نام اشتباه گذاشت، يا اينکه بايد مشخصاً آن را  توان بر آن آيا بازھم می

 ..... سياست انحرافی اپورتونيستی قلمداد کرد؟ 
بورژوائی  جھت نيست که حاکميت در يک چرخش، عمدتاً خرده بنابراين بی

شود، و ف?ن شخصيتی که تا ديروز ليبرال بود امروز که به رياست  می
ھای روحانيت به نفع  دگم.  شود بورژوا می رسد، خرده جمھوری می

اين گرايش حتی در جھت تحميق .  شکند و غيره و غيره بورژوازی می خرده
اين گرايش مسئوليت سراسری سازمان .  کند ھا به بورژوازی کمک می توده

ی  ھا وطبقه دھد و درنھايت به توده عملی خود قرار می را بھانه و توجيه بی
 ..." کنند کارگر خيانت می

ات  سرائی اط?عی ھستی و داستان آقای دانشور حاf متوجه شدی که آدم بی
 است ۵٨نقد اقليت ، مربوط به سال .  ندارد)  اقليت(ربطی به سازمان فدائيان 

 .٩٨و نه 
گرفته نقد  اما در اين نوشته فقط گرايش راستی که در درون سازمان شکل

شود، بلکه حتی اشتباھات و انحرافات نظری رھبران برجسته سازمان  نمی
ھم  آن.  شود نقد کشيده می امثال رفقا  مسعود احمدزاده و جزنی به 

ای در جنبش  کننده ھايی که از برخی جھات تأثيرات مھم و تعيين شخصيت
آقای دانشور اط?عی ندارد که اين رفيق .  کمونيستی از خود برجای گذاشتند

 زوال ١٣۴٩ ساله بود که برای نخستين بار در سال ٢۵احمدزاده يک جوان 
اجتماعی -بورژوازی ملی را اع?م و فاتحه آن را در تحليل ساختار اقتصادی

 گری پاسخی به نقد نيست توجيه
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اط?عی است و فقط چيزھايی از  دانشور چون آدم بی.  جامعه ايران خواند
که در نشريه کار  کند از اين منصور حکمت خوانده و شنيده است، تعجب می

داند   او نمی.  آن دوران از افسانه بودن بورژوازی ملی صحبت شده است
 -که ھمفکران دانشور در روستاھای ايران به دنبال جامعه نيمه فئودال درحالی

گشتند، احمدزاده بود که فاتحه اين گرايش فکری را خواند و  نيمه مستعمره می
 .نيمه مستعمره –داری است و نه نيمه فئودال  نشان داد جامعه ايران سرمايه

اما در مورد خدمات .  ما در اينجا فقط آنچه که مربوط به نقد بود گفتيم 
فقط .  گوييم سازمان و تأثيرگذاری بزرگ آن قبل و بعد از قيام چيزی نمی

ھا ھزار نيروی ھمين سازمان دسته  که شما خواب بوديد، ده کنيم وقتی اشاره
  دانيد که در ھمين ترکمن نمی.  قراول قيام مسلحانه در انق?ب ايران بود پيش

دھی  صحرائی که امروز در معرض سيل ويرانگر قرارگرفته است، سازمان
دانيد که اعضا و  نمی.  و رھبری شوراھا در دست ھمين سازمان بود

دھی  شوراھای کارگری  ھای ھمين سازمان نقش اصلی را در سازمان سمپات
دانيد که شورای کارگران صنعت نفت و بسياری از شوراھای  داشتند، آيا می

آيا از تظاھرات چند صدھزارنفره .  دھی کردند کارخانه را چه کسانی سازمان
اما جريان شما چی؟ .  اند ھای آن چيزی شنيده در تھران عليه رژيم و سياست

له را کنار بگذاريم، پرونده مبارزاتی جريان حکمتيست، خالی خالی  اگر کومه
تواند در جريان مبارزه اشتباه ھم داشته  يک سازمان سياسی جدی می.  است

باشد، حتی منحرف شود، اما حکمتيسم بدون مبارزه نظراتش سرتاپا اشتباه و 
 .  انحراف بوده و ھست

سازمان فدائيان اقليت حتی پس از انشعابات نيز برخی مواضع خود را نقد و 
اقليت -سازمان فدائيان.  يک سازمان مارکسيست بايد ھم چنين کند.  رد کرد

گيری گرايش راست را ھم در درون سازمان پيگيری کرد و ابايی  ريشه شکل
رفرميست موسوم به   -نداشت که در نقد سازمان خود بگويد اين گرايش ليبرال

يافته گرايش عموم  بلکه تکامل.  اکثريت از آسمان در درون سازمان نازل نشد
مارکس، .  تواند چنين کند اما جريان حکمتيست نمی.  خلقی درون سازمان بود
توانند اشتباھاتی داشته باشند، اما منصور حکمت،  انگلس و لنين ھم می

محال است که .  تواند حتی يک اشتباه داشته باشد او ھرگز نمی!  استغفره هللا
ای پيدا کند  ھای پيروان منصور حکمت کسی بتواند کلمه در مواضع و نوشته

ممکن نيست رھبر، .  اندازه يک سرسوزن اشتباه داشته باشد که وی حتی به
دانيد چرا؟ اگر چنين شد، در  می.  پيشوا و ليدر خطا ناپذير اشتباه داشته باشد

از ھمين زاويه است که آقای دانشور شديداً .  ريزد آن صورت تمام بنا فرومی
بندی  ربط سرھم ھای بی رود، دو صفحه حرف به حاشيه می.  نگران است 

 .کند که از بحث اصلی طفره رود می
کند  شود و ادعا می اش رد می ای بعدازآن است که يواشکی از کنار ھم فرقه

ھای جديد حزب کمونيست کارگری  موضوع اين يادداشت نيز سياست"
ھا به  ربطی آن ھا پيش توسط خود ما عميقاً نقد و بی ھا سال اين.  نيستند

ھای منصور حکمت نشان داده  کمونيسم کارگری و برنامه حزب و ديدگاه
 ." شدند

حزب حکمتيست البته به برخی مواضع حزب .  اين ادعا نيز حقيقت ندارد
کمونيست نقد داشته و دارد، اما ھرگز نگفته است که حزب کمونيست 

ھرگز نگفته .  کارگری آقای تقوايی ربطی به کمونيسم و مارکسيسم ندارد
حزب .  است، يک حزب بورژوائی ضد مارکسيسم و ضد کمونيسم است

ھا را يک حزب کمونيست گيريم با برخی انتقادات  حکمتيست ھنوز ھم آن
دانند  ھا ھم خود را حکمتيست می ھرچه باشد آن.  شناسد ای می جزئی و حاشيه

آقای دانشور غيرازاين است؟ اگر چنين است، لطفاً .  و از يک رسته ھستند
بار ھم که شده به تمام جنبش اع?م کنيد که اين  صراحت به خرج دھيد و يک

 . دانيد حزب  ليبرال را کمونيست و مارکسيست نمی
شده در کار شماره  دھی به نقدھای مطرح جای پاسخ دانشور سپس بازھم به

 :  گويد دھد و می  به خودش و حزبش مدال می٨١۴
واقعيت اينست که اين بحثھا در روز خودش صورت گرفته و نتايج خود را "

اين اسناد در .  حتی برای اقليت و برنامه عمل کنونی اش ببار آورده است
در “  بيانيه فدائيان خلق چه ميگويند”.  موجودند“  بسوی سوسياليسم”نشريات 

پوپوليسم در برنامه حداقل، نقدی بر فدائيان خلق چه ”مطلبی با عنوان؛ 
سازمان اقليت “  برنامه عمل”جواب گرفت و به تغييرات جدی در “  ميگويند
 ."منجر شد

که اولين برنامه رسمی سازمان ما پس از کنگره اول در آذرماه  نخست اين
 انتشار يافت و تحريريه نشريه ھم توضيحی در مورد ساختار ۶٠سال 

زمانی بود که شما ھنوز  اين.  اجتماعی ايران بر آن نوشت  -اقتصادی
اين برنامه عمل به آن معنا .  دانستيد برنامه چيست موجوديتی نداشتيد و نمی

بھتر بود آن را .  ای ما پس از کنگره است بود که سند رسمی برنامه
ای که معلوم نيست کی اقليت  نه بيانيه.  کرديد خوانديد و اظھارنظر می می

از اين گذشته در ھمين برنامه عمل مصوب کنگره ھم .  انتشار داده است
مجلس مؤسسان آمده بود که امتيازی بود به گرايش ترتسکيست در کنگره که 

ھا  از ھمين روست که پس از رفتن آن.  برآوردن آن در برنامه اصرار داشت
ھای طرح برنامه سازمان ما در سال  از سازمان، چند ماھی بعد،  از بحث

حاf ببينيد چقدر مسخره خواھد بود که کسی بخواھد با سازمان .  حذف شد۶١
ھاست آن را رد   وارد بحثی شود که سال۶٠ما بر سر مجلس مؤسسان سال 

بحث ما و گرايش شما بر سر   –ثانياً .  ھا مقاله نوشته است کرده و عليه آن ده
که حزب شما برنامه دنيای بھتر  محض اين به.   محدود نبود۶٢برنامه به سال 

را منتشر کرد، سازمان ما ھمين نظرات امروز خود را در نقد برنامه 
کمونيسم در حرف، رفرميسم در "  ای تحت عنوان  منصور حکمت در مقاله

با اين اوصاف .   انتشار داد٧۴، خرداد ٢٧٨در نشريه کار شماره "  عمل
آور خواھد بود که کسی ادعا کند سازمانی که برنامه شمارا  خيلی خنده

لطفاً به .  ای رفرميستی نقد کرده است از آن تأثير گرفته باشد عنوان برنامه به
 .تان بپردازيد به انحرافات نظری! خودتان مدال ندھيد

گری بر سر انق?ب  ای خود به توجيه روی چندصفحه دانشور پس از حاشيه
 :گويد پردازد و می دمکراتيک منصور حکمت می-بورژوا

چپ ايران عموما در باره انق?ب ديدگاھی مرحله ای داشت و بنا به خواستھا "
و مسائل مطرح در جامعه برای انق?ب دمکراتيک خلق و انق?ب خلقی 

اتفاقا اين مرحله دمکراتيک مستقل از شرايط موجود طرح .  مبارزه ميکرد
سوسياليسم گفتن ما در آندوران در ميان چپ برچسپ .  ميشد و پايدار ھم بود

ميخورد چون عمده چپ از جمله اقليت طرفدار جمھوری “  تروتسکيست”
بحث .  دمکراتيک خلق بودند و مرحله انق?ب را دمکراتيک ارزيابی ميکردند

ما .  در اتحاد مبارزان کمونيست و بعدتر حزب کمونيست ايران اينھا نبود
ھيچوقت به نگرش مرحله ای در باره انق?ب قائل نبوديم و از انق?ب بيوقفه 

 بعد ھم . مارکس سخن می گفتيم
 :منصور حکمت در ھماندوره بدرست تاکيد ميکند که

بنابر اين مطالبى که در باره پايه اقتصادى انق?ب دمکراتيک بيان "......
کرديم با اين حکم که مناسبات اقتصادى در اين دوره تغيير نمى کند تناقضى 

خود جمھورى .  تناقضى که ھست در واقعيات است نه در بحث ما.  ندارند
دمکراتيک يک واقعيت متناقض دارد زيرا مى خواھد آزادى و   -انق?بى

دمکراسى و حداقل رفاه براى توده ھا را تامين کند، بدون اين که سوسياليستى 
چرا نمى تواند سوسياليستى باشد؟ به دليل اين که ھمه نيروھاى محرکه !  باشد

آن سوسياليست نيستند، حتى اکثريت طبقه کارگر ھم ممکن است ھنگامى که 
توده ھاى .  دمکراتيک مستقر مى شود سوسياليست نباشد  -جمھورى انق?بى

وسيعى از طبقه ممکن است نسبت به نيروھاى خرده بورژوا توھم داشته 
سوسياليستى شدن انق?ب درجه معينى از .  باشند و پشت سر آن سينه بزنند

قطب بندى طبقاتى را fزم دارد و مستلزم متشکل شدن و بسيج اجتماعى 
البته نه ھمه کارگران، بلکه قشر .  طبقه کارگر در پشت پرچم سوسياليسم است

پيشرو طبقه کارگر مبارزه براى سوسياليسم را در دستور کار خود قرار مى 
دھد و از ھم اکنون واضح است که طبقه کارگر در اين مرحله نمى تواند 

اين درست است که سوسياليسم را تبليغ مى .  دست به انق?ب سوسياليستى بزند
کنيم ولى عم? به صرف وجود يک اردوگاه سوسياليسم در جنبش، 
پرولتارياى انق?بى به اتکاى اين نيروى اجتماعى نمى تواند انق?ب 

شکست چنين انق?بى حتمى است چون اکثريت را با خود .  سوسياليستى بکند
ھا و  انق?بى که بار آن روى دوش چنين اکثريتى است الزاماً خواست.  ندارد

مطالبات بخش ھاى غير پرولتر جامعه يعنى اين توده وسيع اکثريت را با خود 
اين ھمان تناقض .  به ھمراه داشته وتحقق آن ھا را از ما طلب مى کند

دقيقا ما ھمين را فرموله کرده ايم و .  دمکراتيک ماست  -جمھورى انق?بى
گفتيم تناقض در واقعيت، جمھورى انق?بى را ناچار پاره مى کند؛ يا 

 .“بورژوازى يا پرولتاريا راه ميانه اى براى دراز مدت وجود ندارد
سازمان .  مدرک حرف زد که دانشور بازھم در مورد سازمان ما بی نخست اين

ما در آن مقطع معتقد بود که با فرارسيدن عصر انق?بات پرولتری، دوران 
بر اين نظر بود که بورژوازی در .  انق?بات بورژوائی به پايان رسيده است

ايران يک طبقه ضدانق?بی است و انق?ب ايران که تحت ھژمونی طبقه 
بورژوازی متوسط و فقير شکل خواھد گرفت، يک  کارگر در اتحاد با خرده
ای است و اين انق?ب که به لحاظ ترکيب طبقاتی،  انق?ب دمکراتيک توده

وظائف و اھدافش  کام?ً متمايز از انق?بات دمکراتيک بورژوائی است، از 

 گری پاسخی به نقد نيست توجيه



 ٨ ٨١۵ شماره  ٩٨  فروردين ١٢      ٨

٧از صفحه   

٩درصفحه   

لذا اين انق?ب در .  رود ھای جامعه بورژوائی فراتر می ھمان آغاز از محدوده
 !متوجه شديد. مقوله انق?بات اجتماعی قرار دارد

قولی از  اما بعد، بايد آفرين گفت به دانشور که با اظھارنظر خود و آوردن نقل
 نشريه کار ٨١۴منصور حکمت، درستی ھمه آنچه را که بحث مقاله شماره 

پيرامون اين مسئله بود، اثبات کرد و آن را حاf مستقيماً از زبان خودشان 
کاريکاتوری از برنامه حزب "رو به  مقاله نشريه کار فقط ازآن.  شنويم می

اشاره داشت که بگويد منصور حکمت در آن برنامه چيزی جز "  کمونيست
خواست و اين  دمکراتيک و يک جمھوری پارلمانی نمی-يک انق?ب بورژوا

درست ھمان چيزی است که حزب کمونيست کارگری آقای تقوايی ھمين 
 . امروز در پی عملی کردن آن است

وقفه از  انق?ب بی.  وقفه مارکس بود نويسد که بحث ما انق?ب بی دانشور می
 -وقفه از انق?ب بورژوا چه به چه؟ روشن است که  بحث مارکس از گذار بی

بورژوا به انق?ب سوسياليستی  ھای خرده دمکراتيک تحت رھبری دمکرات
بحث ما ھم در مقابل شما اين بود که اساساً در ايران دوران .  در آلمان بود

 -ما در ايران انق?ب بورژوا.  انق?ب بورژوا دمکراتيک به پايان رسيده است
منصور حکمت ھم با .  دمکراتيک نداريم که بخواھد به سوسياليسم گذر کند

تواند قدرت را بگيرد، انق?ب،  گويد چون طبقه کارگر نمی صراحت می
بنابراين روشن است که تغييری ھم در مناسبات .  دمکراتيک است-بورژوا

 . اقتصادی رخ نخواھد داد
دقيقاً ھم از ھمين زاويه بود که در نوشته شماره قبل گفته شد، ريشه مواضع 
کنونی حزب کمونيست کارگری که چيزی جز يک جمھوری پارلمانی 

 . خواند در ھمين ديدگاه منصور حکمت است بورژوائی نمی
درک انحرافی تمام جريانات پيرو نظرات حکمت در مورد شورا تا ھمين 

زنند که بتوانند در  ھا از شوراھايی حرف می آن..جاست امروز نيز در ھمين
. ھا ھای پارلمانی جای بگيرند، از نمونه شوراھای شھرداری چھارچوب نظام

يعنی ھمان شوراھای معروف مردم، نه شوراھای اعمال حاکميت طبقاتی 
 .   گويد اما بشنويم دانشور اکنون چه می. کارگران و زحمتکشان

شوراھا و اصل حاکميت مستقيم مردم، که ظاھراً اقليت يا ھنوز ھم با دخالت "
در سياست مخالف است و يا تفاوتی بين شوراھا در “  غير خلقی”شھروندان 

در مورد دمکراسى .  دوره انق?بی و شوراھا در نظام سوسياليستی قائل نيست
شورايى بايد اين نکته را روشن ساخت که اين شوراھا، شوراھاى صرفا 
کارگرى و طبقاتى نبوده، بلکه شوراھايى دمکراتيک از قبيل شوراى محلی، 

ک .م.در برنامه ا.  نيز وجود دارند…  شوراى دانشگاھيان، شوراى مح?ت و 
و حکا وظايف در قبال مبارزه طبقاتی و انق?ب جاری، جمھوری انق?بی و 
حاکميت شوراھا برای طبقه کارگر تنھا پايگاه ھای عملياتی و سکوی ھای 

اين دمکراسى شورائى که ابزاری برای بسط .  پرشی بسوی سوسياليسم ھستند
که مى توان )  سويت ھا(مبارزه طبقاتی است با دمکراسى شورائى 
 ."سوسياليسم را روى آن ھا بنا نھاد، فرق مى کند

. مدرک در مورد سازمان ما حرف زد نخست بازھم يادآوری کنيم، دانشور بی
خواھيد در مورد نظر سازمان ما پيرامون شوراھا  اگر می!  آقای دانشور

در )   اقليت(دانيد سازمان فدائيان  اگر نمی.  حرف بزنيد، مستند صحبت کنيد
ھا مقاله در مورد شوراھا در سايت اينترنتی  گويد، به ده مورد شوراھا چه می
زيبنده نيست که کسی بخواھد با مواضع يک سازمان .  سازمان مراجعه کنيد

داند که اين سازمان در مورد آن موضوع  سياسی برخورد کند، اما ھنوز نمی
فقط محض اط?ع شما به يکی از اين مقاfت در نشريه کار .   گويد چه می
سازمان ما :  کنيم که در آنجا آمده است   اشاره می٨٣ سال ۴٣٢شماره 

شوراھای اعمال حاکميت را  شوراھای کارگری و شوراھای شھروندان 
ھا و ديگر مراکز توليدی و  شوراھای کارگری که اساساً در کارخانه“.داند می

ديگری شوراھای .  گيرند، شوراھای خالص کارگری ھستند  خدماتی شکل می
گيرند  شھروندان که در مح?ت و برمبنای محل زندگی افراد جامعه شکل می

تواند با انتخاب شھروندان، به  وھرفرد متعلق به ھر طبقه و قشری می
 ."ھا درآيد عضويت آن

شوراھا در دوره "اند يکی  گويد که شوراھا بر دو دسته اما بعد، حکمتيست می
که "  شوراھا در نظام سوسياليستی"  اند و ديگری که دمکراتيک"  انق?بی
 و حاکم شدن دوران ۶٠ھای سال  دانيم که پس از سرکوب ما می.  اند طبقاتی

اند شوراھا را  رکود سياسی، پيروان تفکر منصور حکمت ھمواره شعار داده
شکل  اما شورايی ھم.  ايجاد کنيد که البته منظورشان ھمان شوراھای مردم بود

ھا حالی  ھای ت?ش کردند به آن ھرچه سازمان ما و ديگر سازمان.  نگرفت
توانند در  اند و نمی ھای اعمال حاکميت طبقاتی کارگران کنند که شوراھا ارگان

منصور حکمت گفته بود بايد شکل .  شان نشد دوران رکود شکل بگيرند، حالی
بردار اراده کسی  بگيرند، اما زور شرايط عينی بيش از آن بود که فرمان

ھای پس از  اکنون آيا منظور آقای دانشور از دوره انق?بی ھمين سال.  شود
تر اين ادعاست که  مسخره.   است يا ھنوز بايد فرابرسد؟  معلوم نيست۶٠سال 

گيرند و در دوره  گويا در دوره انق?بی شوراھای دمکراتيک شکل می
ھا ھجويات  اين.  سوسياليسم  يک نوع ديگری از شورا که طبقاتی است

ھای اعمال حاکميت سياسی طبقه کارگرند و  شوراھا ارگان.  سروته است بی
حتی شوراھای کنترل کارگری که در .  آيند تنھا در جريان انق?ب پديد می

گيرند، درواقع نوعی از قدرت دوگانه در  ھای انق?بی شکل می دوره بحران
عنوان شورا وجود نداشته و نخواھد  جز اين، چيزی به به.  اند سطح کارخانه

دھد که  ھای آقای دانشور فقط اين حقيقت را نشان می اين حرف.  داشت
حکمتيست ھا اص?ً درک درستی از شورا ندارند و تمام درکشان از شورا 

ھای  ھا در نظام ھمان نھادھای بورژوائی موسوم به شوراھای شھرداری
 .پارلمانتاريستی است

ورجوع کردن و  وسفيد ھم دنبال رفع دانشور در بحث سناريوی سياه
 گری است و نه پاسخ به سؤال توجيه

 :نويسند ايشان می
نتيجه گرفتن ھمکاری حزب کمونيست کارگری با سلطنت طلبان از بحث "

سناريوی سياه و سفيد و چسپاندش به منصور حکمت در نوع خود شاھکار 
اقليت معتقد است که منتقدين حزب کمونيست کارگری امروز به .  است

حواشی چسپيده اند و اصل را، يعنی خود منصور حکمت و نظراتش را 
خوب، از اين دوستان متخصص مبارزه طبقاتی می پرسيم .  فراموش کردند

که شما ھنوز با ديدن عراق و افغانستان و يوگس?وی و ليبی و ده جای ديگر، 
که سناريوی سياه چه فجايعی را برايشان رقم زده است، و با ديدن صحنه 
سياست ايران و نيروھائی که دميدن در نفرت قومی و مذھبی و جانبداری 
شان از تکرار ھمين سناريوھا، ھنوز فکر ميکنيد اينھا خيال بافی و 
سناريوسازی است؟ چرا اشاره مسئوfنه به يک احتمال خطرناک که ميتواند 
مبارزه طبقاتی را برای دوره طوfنی به قھقرا ببرد، خيال بافی است؟ واقعا 
اقليت فکر ميکند در کشور يوگس?وی و عراق و سوريه و ليبی طبقات وجود 
نداشتند، يا نقشی نداشتند و به مرخصی رفته بودند؟ با فرض وجود طبقات و 
نيروھای طبقاتی چرا در اين کشورھا اين اتفاق روی داد؟ آنجاھا ھم شايد 

اين جوامع و طبقاتش را بی حس کرده و اينطور شده “  پندار بافی”کسی با 
کسی چه ميداند؟ اظھارات امروز اقليت در باره بحث سناريوی سياه ھم !  است

ھمکاری ”تکراری است، صرفا طرح شده که نتيجه بگيرد اين تئوری ھدفش 
 ."است“ با سلطنت طلبان

دانشور گويا فراموش کرده است که مبنای بحث منصور حکمت در  
کسی که .  وسفيد بر اتفاقات کشورھای بالکان قرار داشت سناريوی سياه

بايست  خواست اين پديده را موردبررسی قرار دھد، قطعاً می طور عينی می به
فقط در بالکان و برخی  دانست که تمام اين اتفاقات نه اين واقعيت را می

ھای شوروی بلکه دقيقاً در مورد سه کشور عراق، ليبی و سوريه  جمھوری
ترين رابطه را با بلوک شرق داشتند، به نحو fينفکی باسياست  که نزديک

ھای امپرياليست غربی برای خرد کردن شوروی و و تنبيه متحدان  قدرت
توانست در تونس، مراکش،  که چرا چنين اتفاقی نمی اين.  بلوک شرق بود

الجزاير، مصر، اردن، عربستان، اسرائيل، ايران و غيره رخ دھد و رخ نداد، 
ھای غربی به عراق حمله  که قدرت حتی وقتی.  واقعيت را روشن کرده است

ھا در آن مقطع قدرت آن را داشتند که ھم جمھوری اس?می  کردند، گرچه آن
را سرنگون کنند و ھم وضعيتی کمابيش نظير بالکان ايجاد کنند، اما چنين 
نکردند  و بالعکس نيروھای نظامی و اط?عاتی جمھوری اس?می را به 

روشن بود که قراری نيست ايران تبديل به .  خدمت گرفتند، دليل داشت
دانست که سناريوی او در  از اين گذشته، منصور حکمت می.  يوگس?وی شود

" است و نه به قول شما "  احتمال واقعی"حکم يک استراتژی در مورد يک 
احتمال "که کسی از يک  وقتی"  اشاره مسئوfنه به يک احتمال خطرناک

نشيند و اگر اين  دھد، قطعاً بيکار نمی ای خبر می در مورد وقوع پديده"  واقعی
منصور .  اتفاق در مورد يک کشور است، قطعاً دست به اقداماتی خواھد زد

توانست  آخر از نيروھای سفيدی که می حکمت ھم ھمين کار را کرد و دست
 . طلبان بود و کرد ھا حساب باز کند سلطنت روی آن

ھا احتمال اشاره  تواند به ده ھمين امروز در مورد جامعه ايران ھرکسی می
که امروز يک  کند که ممکن است تبديل به واقعيت بشوند يا نشوند، اما وقتی
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وقوع يک انق?ب در ايران صحبت "  احتمال واقعی"سازمان سياسی از 
کند قطعاً در پی آن خواھد بود که طبقه کارگر را تقويت کند، صف  می

متحدان اين طبقه را تقويت کند، مخالفان انق?ب کارگری را تضعيف کند، 
ھمکاری يا حتی اتحادھای موقت و بلندمدت با ديگر .  طرف کند گروھی را بی

اگر ھم به ھر علتی انق?بی .  ھا برای تقويت جبھه انق?ب داشته باشد سازمان
. فعليت پيدا نکرد"  احتمال واقعی"رخ نداد، بايد پاسخ دھد که چرا اين 

خاتمه داد و گفت به خاطر احساس "  اشاره مسئوfنه"شود مسئله را با  نمی
. جای خود بافی به خيال.  اين پاسخ نقد نيست!  آقای دانشور.  مسئوليت بوده است

پاسخ اين سؤال نيست که نقش طبقات در سناريوی منصور حکمت چه بود و 
 ھا در ميان نيست و اساساً محو شدند؟ چرا در اين سناريو ديگر نامی ھم از آن

پاسخ دانشور به رابطه حزب و قدرت سياسی ھم توجيه گرايانه تر از پاسخ به 
طبقه کارگر يک :  حرف منصور حکمت صريح و روشن است.  سناريو است
خيال و غيرسياسی است، حزب بايد با يک گروه اقليت ھم  ای، بی طبقه حاشيه

ھای منصور حکمت را با ھراز من  اين حرف.  که شده برود قدرت را بگيرد
 . توان درز گرفت و از کنارش گذشت سريش ھم نمی

"نويسد دانشور می وريسمان به ھم  اقليت در يادداشت اخيرش بعد از آسمان: 
حاf زمان آن فرارسيده بود که نقش و ”رسد که  دوختن به اين نتيجه می

رسالت طبقه کارگر برای دگرگونی نظم موجود يکسره انکار شود و حزب 
بزعم .  “بی طبقه، خودش در نقش جايگزينی برای طبقه کارگر ظاھر شود

اقليت و ھمفکرانش مانند رضا مقدم و شفيق و ديگران، منصور حکمت در 
حزب به ”طبقه کارگر را کنار گذاشته است و “  حزب و قدرت سياسی”بحث 

 !“گيرد نيابت از کارگران اين وظيفه را بر عھده می
"دھد وی ادامه می ثانياً، .  اوfً، اين حکم حقيقت ندارد و دروغ محض است: 

مگر ”اقليت در برابر اين استدfل و سوال واقعی منصور حکمت که؛ 
آموزش سوسياليستى، کمونيسم، سازمانيابى طبقه و رابطه حزب و طبقه، از 

 و ۴٠نسلى به نسل ديگر منتقل ميشود که ما مث? بيائيم روى کارگران دھه 
 ٨٠و ٧٠ ايران کار و فعاليت بکنيم و اميدوار باشيم با کارگران دھه ۵٠

 سال يک حزب کمونيستى در ۵٠ايران به قدرت برسيم؟ مگر ميشود طى 
؟ يک نتيجه گيری “ سال به قدرت برسد۵٠ميان کارگران کار کند و بعد از 

بورژوائی  زدگی خرده شتاب”اخ?قی و بيربط به موضوع بحث مبنی بر؛ 
! ميگيرد“  رود  می کند و تا تحقير و خوار کردن کارگران پيش غوغا به پا می

در تفکری است که از .  اشکال اما در کارگران نبود”اقليت مدعی است که 
تصور نويسنده اين بود که .  داند ھای مبارزه طبقاتی چيزی نمی قانونمندی

کارگران در ھمه حال بايد آماده انق?ب باشند و چون چنين چيزی نيست، از 
قانونمندی ”البته اقليت fاقل به دو سه قلم از اين .  “شود کارگران مأيوس می
که ظاھرا بسيار آشنا به آنھاست برای خواننده اش “  ھای مبارزه طبقاتی

نميگويد تا تناقضی را نشان دھد، فقط به لفاظی سياسی ميپردازد و ھمانھا را 
که نقد ميکند بنوعی ديگر خودش حق بجانب تکرار ميکند که بله آمدن و 

تجديد ”رفتن کارگران طبيعی است اما شما با بحث حزب و قدرت سياسی 
و تاکيد دارد که حزب کمونيستی نبايد !  کرده ايد“  نظر اساسی در مارکسيسم

طور است قراری نبوده و نيست حتی يک  بله دقيقاً ھمين”:  دست بقدرت ببرد
حزب کمونيست واقعی و نه حزب کمونيست کارگری، قدرت سياسی را 

تواند قدرت را بگيرد و حزبی   نفره ھم می۵يک حزب ناسيوناليست .  بگيرد
تواند قدرت   ميليون را ھم بسيج کند نمی٣که به ادعای اين حزب حتی بتواند 

حزب کمونيست، .  چراکه حزب، طبقه نيست.  تواند حکومت کند بگيرد و نمی
پرقدرتمندترين حزب کمونيست، فقط اقليتی از .  بخش پيشرو و آگاه است

قدرت سياسی متعلق به کل طبقه .  کند کارگران را در صفوف خود متشکل می
 . “است
تواند نام خود را مارکسيست بگذارد و اين ادعاھای منصور  کس نمی ھيچ

ببينيد در مقاله شماره .  ھا را رد نکند حکمت را بشنوند و صريح و آشکار آن
 :  گويد قولی از حکمت استناد شده بود که منصور حکمت می  به نقل٨١۴

خواھم بگويم و شايد کفرآلود به نظر برسد اين است  اى که من می اولين نکته"
که اين حزب به قدرت سياسى نظر دارد و ميخواھد قدرت سياسى را به دست 
بگيرد و اين نه فقط ھيچ تناقضى با به قدرت رسيدن طبقه کارگر ندارد، بلکه 
در اساس تنھا راه تصرف قدرت سياسى توسط طبقه کارگر ھمين است که از 

گيرى حزب ميتواند به  البته اينکه قدرت.  طريق حزب خود به قدرت دست يابد
گيرى طبقه منجر نشود، بستگى به اين دارد که آن حزب چگونه حزبى  قدرت
خوب چرا؟ چون ."  من از يک حزب کمونيستى کارگرى حرف ميزنم.  است

کارگر حاشيه .  کارگر ھمان کارگری است که آورديم ديوارمان را تيغه بکشد
 .سياسی نيست.نشين است

ماشروع کنيم به سازماندھى در ميان کارگران و مث? کارگرانى که اfن "  
 تا ١٠در اين صورت بعد از .   ساله ھستند را سازماندھى کنيم٢٢ و ٢٠
سال يک عده از آنھا بچه دار ميشوند، تعدادى مريض ميشوند و يک عده ١۵

درآخر ميبينيم که بعد از اين سالھا ما .  از آنھا از کار سياسى کنار ميکشند
ظاھرا از يک طرف آدمھا را کمونيست ميکنيم و از طرف ديگر آنھا 

 ."بازنشسته ميشوند و ازکار سياسى کناره گيرى ميکنند
اين .  نکته ديگر، ضعف ديگر، جنبش نسبتاً توسعه نيافته کارگرى است  -"

 کمونيسم. ضعف خيلى بزرگى است
ميخواھد در کشورى به قدرت برسد که جنبٮش کارگرى اش اشکال حتى 

در ايران ...  مقدماتى از تشٮکل واعتراض اجتماعى را به دست نداده است
. ، است”  کارگر آورديم ديوارمان را تيغه بکشد“  کارگر ھمان تصوير 

کارگرى که آوردند يک کار به او ميدھند و اوھم انجام ميدھد و مزد 
کارگر ھنوز نتوانسته در جامعه ايران به عنوان يکى از پاھاى .  ميگيرد

بحث اقتصادى، پاى بحث سياسى، پاى بحث دمکراسى و حقوق مدنى، با 
در ايران ...  نمايندگانش و شخصيتھايش و سازمانھايش حضور بھم برساند

ساختارھاى مبارزه صنفى نداشته و مبارزه .  کارگر منفرد و اتميزه است
در نتيجه يک حفره بزرگ پشت سر .  دفاعی را نتوانسته سازمان بدھد

ميروى جلو براى اينکه يک حرکت اساسى بکنى، .  کمونيستھا بجا ميگذارد
مي بينى طبقه اى که حرکت دارد به نامش و يا _اقل از طرفش صورت 

براى دوره .  ميگيرد، خودش معلوم نيست با چه استحکامى در صحنه است
معلمين، دانشجويان، زنان به طور کلى ممکن .  کوتاھى ميآيند در صحنه

است يک جنبش طو_نى مدت اعتراضى سياسى داشته باشند و يا 
ولى کارگر اين بخت و آزادى عمل را ندارد .  روشنفکران و ادبا بخصوص

با_خره بايد سر و ته .  که دو سال، سه سال در قلمرو سياسى پرسه بزند
بيرون اين سه ماه ما کارگران را به .  اين پروسه در سه ماه ھم بيايد

آن سه ماه داريم، آن سه .  صورت نيروى زنده فعال حامى اين خط نداريم
ماه قيام و شورش و شوراھاى خودبخودى و اتحاديه و مجامع عمومى اى 
که کارگران دارند مشت گره ميکنند و سخنرانى ميکنند را ھمه ما ديده ايم 
و آن ھست، ولى تا آن سه ماه مانده به کسب قدرت، و در غياب يک جنبش 
اعتراض کارگرى شکل يافته که آگاھانه از اين چپھا دفاع کند، اين خط 

اولين خاصيتى که جنبش کارگرى از چپ حاشيه ...  چکار ميتواند بکند؟ 
. نشين تحت تاثير اختناق گرفته اين است که خود را غيرسياسى وانمود کند

در نتيجه حتى اگر به صحنه ھم بيايد به آن سرعت به نيروى ذخيره و به 
اصط�ح به يکى از ارکان اين جنبش که ميخواھد قدرت را بگيرد تبديل 

 ."نميشود
تواند نقش و رسالت طبقه کارگر را در انھدام نظم  تر از اين کسی نمی عريان
دانشور اما از آنجائی که حکمتيست است جرئت و .  داری انکار کند سرمايه

ھا ربطی به مارکسيسم و سوسياليسم  جسارت آن را ندارد که بگويد اين حرف
اقليت در يادداشت اخيرش :  "نويسد زند و می او خود را به نادانی می.  ندارند

حاf زمان آن ”بعد از آسمان و ريسمان به ھم دوختن به اين نتيجه ميرسد که 
فرارسيده بود که نقش و رسالت طبقه کارگر برای دگرگونی نظم موجود 
يکسره انکار شود و حزب بی طبقه، خودش در نقش جايگزينی برای طبقه 

 .“کارگر ظاھر شود
البته به دfيلی که در باf به آنھا اشاره شد، انتظاری نيست که دانشور 

ربط منصور حکمت را در نفی نقش و رسالت طبقاتی کارگران  ھای بی حرف
ھا  گر آن بلکه فقط بايد توجيه.  اعتبار اع?م کند برای دگرگونی نظم موجود بی

اساس  گری بازھم بايد به يکی از ابداعات بی اما برای اين توجيه.  باشد
ھا بدوا مخالف لنين  درواقع اين"منصور حکمت متوسل شود و مدعی شود 

 ". ھستند و گرفتن دولت را توسط نيروی انق?بی و حزب کارگری
اين يک تحريف آشکار است که گويا لنين بر اين عقيده بود که حزب بايد 

ی "  اقليت مؤثر و بّرا"ھم با افزوده يک  قدرت را بگيرد و نه طبقه، آن
 . منصور حکمت

اعتبار  خواران بورژوازی جھانی از ھمان فردای انق?ب اکتبر برای بی جيره
اند که  کردن انق?ب سوسياليستی روسيه ھمواره در تبليغاتشان ادعا کرده

حزب بلشويک با کودتا قدرت را در روسيه به دست گرفت و انق?بی توسط 
منصور حکمت اين ادعا را به اين شکل بيان کرد که .  کارگران رخ نداد

منتھا با اين تفاوت که يک حزب .  حزب بلشويک قيام کرد و قدرت را گرفت
تر از اين نيست که گفته شود اين حزب بلشويک  تحريفی بزرگ.  انق?بی بود

احتماfً منصور .  بود که در روسيه قيام کرد و قدرت را به دست گرفت
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گيری را ھم بايد پيش خودش از آن کرده باشد که چون در  حکمت اين نتيجه
 ميليونی روسيه تعداد اعضای حزب ١٢۵جريان انق?ب روسيه از جمعيت 

شود با چند   ھزار بود، پس می٣٠٠در سراسر روسيه تنھا کمی بيش از 
 .ھزار نفر ھم قدرت را گرفت

برخ?ف اين تحريفات حزب بلشويک نبود که قيام کرد و قدرت را گرفت،  
بلکه پرولتاريای روسيه بود که تحت رھبری حزب بلشويک نخست در 
پتروگراد و مسکو و سپس در ديگر شھرھا قيام کرد و قدرت را به دست 

ھايی از پرولتاريای روسيه و سربازان ناراضی از ادامه  آمادگی بخش.  گرفت
ويژه در پتروگراد برای  جنگ حتی مدتی کوتاه پس از انق?ب فوريه به

ای رشد يافته بود که  آوری به قيام و برپائی انق?بی ديگر به درجه روی
حزب بلشويک اما در آن مقطع مخالف .  رفت ھرلحظه امکان وقوع آن می

گفت ھنوز اکثريت کارگران در مناطق مختلف اين  چراکه می.  برپائی قيام بود
پس از کودتای کورنيلف که فعاليت شوراھا و روحيه .  آمادگی را ندارند

انق?بی در ميان پرولتاريا بار ديگر احياء گرديد و عموم کارگران مخالف 
يافته را در  حزب بلشويک برنامه قيام سازمان.  ھا و اس ارھا شدند  منشويک

تعداد ھر چه بيشتری از کارگران را مسلح کرد، .  دستور کار قرارداد
ھای  سرعت بر تعداد گاردھای سرخ کارگری که عموماً کارگران کميته به

که در  اما حزب بلشويک منتظر ماند تا وقتی.  کارخانه بودند، افزوده شد
ای شوراھای نمايندگان، کارگران نمايندگان طرفدار  دوره انتخابات ميان

. مشی بلشويکی و انتقال تمام قدرت به شوراھا را به نمايندگی برگزينند خط
دار حزب بلشويک  ويژه در شھرھای بزرگ جانب که اکثريت شوراھا به وقتی

ھای کارگری قطعنامه  ھای کارخانه، شورای پتروگراد و اتحاديه شدند و کميته
حزب بلشويک را برای قيام مسلحانه تصويب کردند، تازه در اينجا بود قيامی 

شده بود به مرحله اجرا درآمد و  که تدارک آن با ابتکار حزب بلشويک ديده
. يافته به قيام مسلحانه روی آوردند کارگران و سربازان به شکلی سازمان

فردای آن روز ھم دومين کنگره سرا سری شوراھا، انتقال تمام قدرت به 
يافته  امثال آقای دانشور اما  قيام مسلحانه سازمان.  شوراھا را اع?م کرد

کارگری را قيام حزب بلشويک و کسب قدرت توسط کارگران را کسب 
جای طبقه را توجيه  زنند تا تئوری قدرت حزب به قدرت توسط حزب جا می

 . کنند
ھای منصور ارائه  دانشور که تاکنون چيزی جز توجيه گری برای حرف

سرائی برای ضرورت کسب  شود و به داستان نکرد از دری ديگر وارد می
جای طبقه کارگر در دوره انق?بی متوسل  قدرت سياسی توسط حزب به

 .    شود می
يک نکته ديگر اينست که مخالفين اين بحث، قدرتگيری حزب کارگری "

کمونيستی را در دوره انق?بی با حکومت حزبی و دولت حزبی يکی تصور 
برنامه ما ميگويد حکومت کارگری دولت و حکومت حزبی نيست، .  ميکنند

اما حکومت .  حکومت مبتنی بر احزاب نيست، حکومت شورائی است
شورائی در اولين روز سرنگونی حکومت اس?می تنھا وقتی ميتواند محتمل 
باشد که شوراھای کارگری دستجمعی و راسا در سراسر کشور و بشمول 

قيام کرده باشند و فورا حکومت شورائی و غير حزبی را برقرار “  کل طبقه”
در اين ديدگاه آنارشيستی، با ھر درجه ای کم و زياد، کانسپت .  کرده باشند

دوره انق?بی و خصوصياتش ابدا فرض گرفته نميشود، دولت موقت انق?بی 
کارگری که در مارکسيسم ديکتاتوری پرولتاريا ناميده شده است، بعنوان 
دولت ناظر بر دوره گذار، دقيقا و بروشنی در تئوريشان معلوم نيست و يا 

گيريم   –باfخره شما با يک خيز انق?بی طبقه کارگر و حزبش .  مخالف آنند
برای کسب قدرت موافقيد يا مخالف؟ حاf اگر اين اتفاق بيافتد و   -اقليتی

پيروزی حاصل شود، شما عليه اين انق?ب می ايستيد و يا مثل يک 
مارکسيست و پراتيسين انق?بی ميگوئيد اين دولت انق?بی يک طبقه انق?بی 
است که با تسخير دولت، بعنوان يک ابزار سياسی، در موقعيت مناسبی 
برای پيشروی امر سوسياليسم قرار گرفته است، اين حکومت کارگری در 

من نقد شما به بحث حزب و قدرت سياسی را از ھيچ .  دوره انق?بی است
عنوان آوانتوريسم، ب?نکيسم، قيم مابی، حذف طبقه .  زاويه ای درک نميکنم

کارگر و غيره از جانب چپ به اين بحث اط?ق شده است اما ھمه از يک 
 ."موضع منشويکی و ضد لنينی و به اين اعتبار عليه منافع طبقه کارگر

قدرت گيری حزب کارگری "پس اوfً ھمه شنيدند که به ادعای ايشان نبايد 
" کمونيستی در دوره انق?بی را با حکومت حزبی و دولت حزبی يکی تصور

اما کسی متوجه نشد که اگر قدرت گيری حزب، حکومت حزبی و .  کرد
 دولت حزبی نيست پس چيست؟

اين را ھم فھميديم که حکومت شورايی با سرنگونی جمھوری اس?می   -ثانياً 
فوريت محتمل نيست و بايد نخست قيم طبقه که ھمانا حزب موردنظر  به

کسی ھم که جز اين فکر کند .  حکمتيست است، قدرت را به دست بگيرد
 اما . آنارشيست است

جناب دانشور به زبانی ساده به شما توضيح دھيم که اگر يک انق?ب 
اکنون قدرت در دست طبقه  کارگری پيروز شده باشد به اين معناست که ھم

ھای قدرت ھم حی و حاضر موجودند و طبقه از طريق  کارگر است و ارگان
اکنون  در انق?ب کارگری روسيه نيز که ھم.  کند ھا اعمال حاکميت می آن

که قيام پرولتاريای روسيه پيروز  محض اين موردبحث قرار گرفت، ديديم به
گرفته بودند، تشکيل جلسه  شد، کنگره سرا سری شوراھايی که از قبل شکل

. داد، قدرت را به دست گرفت و استقرار نظم نوين شورايی را اع?م کرد
قراری ھم نبود که کنگره سرا سری خود را حکومت موقت يا دولت موقت 

ب?فاصله پس از .  در کمون پاريس ھم وضع بر ھمين منوال بود.  اع?م کند
ھای مختلف پاريس نمايندگان خود را انتخاب و  قيام پرولتاريای پاريس، بخش

عنوان دولت پرولتری صاحب تام و  به کمون پاريس فرستادند و کمون به
نگران نباشيد، در ايران ھم وضع .  تمام قدرت، زمام امور را در دست گرفت

ھمراه با .  به تجربه انق?ب گذشته نگاه کنيد.  بر ھمين منوال خواھد بود
ھای  کميته.  گيرند ھای اعتصاب شکل می اعتصابات سياسی سرتاسری کميته

. گيرند ارگان ھای انق?بی  باھم در ارتباط  قرار می.  آيند ھماھنگی پديد می
آيند تا چائی که حتی پيش از  شوراھا در مح?ت و مراکز کار پديد می

ھا تبديل به  گونه که در انق?ب پيشين ديديم آن سرنگونی طبقه حاکم، ھمان
ھای اقتدار  قيام که پيروز شد، ارگان.  شوند گيرنده واقعی می اتوريته و تصميم

نمايندگان خود را .  و حاکميت کارگران و زحمتکشان حی و حاضر موجودند
عنوان قدرت حاکم تصميم  فرستند و به فوريت به کنگره سرا سری می به
حاf ممکن است چند روز .  نويسند و غيره قانون اساسی جديدی می.  گيرند می

ھای وجود  نظمی اول ھم ھنوز برخی نمايندگان شوراھا دير برسند يا بی
بدين طريق دولت .  شود اما اين ھم ظرف چند روز برطرف می.  داشته باشد

دولتی ھم که با انق?ب شکل .  گردد گرفته و حاکم می جديد شورايی شکل
اش متمايز از يک دولتی بورژوائی  گيری گيرد و از ھمان لحظه شکل می

اين دولتی است .  کند است خود را حکومت يا دولت موقت انق?ب اع?م نمی
داری را از جامعه  که وجودش برای يک دوران تام و تمام که جامعه سرمايه

تواند بگويد چند سال  کسی ھم نمی.  سازد، ضروری است کمونيستی جدا می
ای که کارکردھای  توان گفت، به درجه به درازا خواھد کشيد، بلکه فقط می

اگر .  شود يابد و تدريجاً محو می دھد زوال می سياسی خود را از دست می
. گری آقای دانشور پاسخ داده شود، بايد کتاب نوشت قرار باشد به ھمه توجيه

گری چيزی در چنته  که ايشان جز توجيه جا برای نشان دادن اين اما تا ھمين
ھای  نشريه کار به حزب کمونيست کارگری و نظرات  نداشت و به نقد

 .    پاسخی نداد، کافی است٨١۴منصور حکمت، در نشريه کار شماره 
 

 گری پاسخی به نقد نيست توجيه



 ٨١۵ شماره  ٩٨  فروردين ١٢      ١١

۴از صفحه   

١١ 

حوادثی که مدام .  را به نمايش می گذارد

تکرار می شوند و ھر بار نيز خسارات 
جانی و مالی سنگين تری بر توده ھای مردم 

 . ايران وارد می کنند
در اين ميان اما آنچه از خسارات مالی و 
جانی حاصل از سيل روزھای اخير 
دردناکتر است ، حضور نمايشی و سخنان 

حضور .  زھرآگين مسئوfن حکومتی است
فرمايشی و بی خاصيت کسانی از قبيل حسن 
روحانی، رئيس جمھور، محمد جعفری، 
فرمانده سپاه پاسداران و ديگر مسئوfن ريز 
و درشت حکومتی در ميان مردم مناطق سيل 

حضوری بی مايه و از سر بی .  زده است
دردی که به جای مرھم گذاشتن بر درد 
مردمان سيل زده، نمک بر زخم آنان پاشيده 

حسن روحانی روز چھارشنبه ھفتم .  اند
فروردين با تاخيری يک ھفته ای برای 
بازديد از مناطق سيل زده به استان گلستان 

او در جمع   مردمی که سيل تمام .  سفر کرد
زندگی و ھستی شان را از آنان گرفته و در 
سوگ جوانان امدادگرشان دندان خشم بر 
جگر می فشردند، از باران و سيل به عنوان 

او با لودگی تمام و از .  نعمت الھی ياد کرد
سر بی دردی خطاب به مردم ب?ديده گلستان 

درست است که شما در غم و درد و : "گفت

مشک?ت ھستيد، اما اصل باراِن خداوند، 
نعمت است برای ھمه ما ولو اينکه برای عده 
ای از مردم و خود شماھا سختی و مشک?تی 

کرد، خداوند اين را جبران خواھد را ايجاد 
 ". کرد

روحانی به مردم سيل زده گلستان، دادن تسھي?ت 
بانکی و بازسازی خرابی ھای حاصل از سيل را 

ھمان وعده ھای دروغينی که يک سال .  وعده داد

و نيم پيش به مردم زلزله زده سرپل ذھاب داده 
 نيز او با تاخيری يک ھفته ٩۶در آبان ماه .  بود

ای در ميان مردم زلزله زده سر پل ذھاب ظاھر 
شد و با ھمين وقاحتی که با مردم گلستان حرف 
زد، از بازسازی و اسکان فوری زلزله زدگان 

اکنون نزديک به يک سال و نيم .  سخن گفته بود
مردم .  از وقوع زلزله کرمانشاه گذشته است

سرپل ذھاب ھنوز که ھنوز است در چادر و 
کانکس زندگی می کنند، ھنوز فاقد ھرگونه آب 

وعده ھای .  آشاميدنی و امکانات اوليه بھداشتی اند
برای زلزله زدگان "  تدبير و اميد"توخالی دولت 

سرپل ذھاب نه تنھا تاکنون محقق نشده است، 
بلکه با وقوع سيل اخير و طغيان رودخانه الوند 
در سرپل ذھاب، ھم اينک زندگی مردم زلزله 
زده آن منطقه با سختی و دشواری ھای بازھم 

 . بيشتری ھمراه شده است
در کنار رفتارھای بی مايه، سخيف و سخنان 
نمايشی تک تک مسئوfن حکومتی، توده 
ھای مردم ايران اما در اين روزھا با حرکتی 
شکوھمند برای ھمراھی، ھمدلی و ھمياری 

اقدامات به موقع .  با سيل زدگان بپا خاستند
شبکه ھای مجازی و اجتماعی در اط?ع 
رسانی لحظه به لحظه وضعيت وخامت بار 
استان ھای سيل زده و مردمانی که اسير 

امواج پرت?طم سيل شده اند، آنچنان سريع و 
تاثير گذار بود که به سرعت موجی از 
ھمياری و ھمدلی در ميان عموم توده ھای 

سرعت اط?ع .  مردم ايران برانگيخته شد
رسانی، موج ھمدردی و احساس ھمياری و 
کمک رسانی گروه ھای مردمی به مناطق 
سيل زده آنچنان پرشتاب و شکوھمند بود که 

 . حاکمان اس?می را به وحشت انداخت
ورود شتابزده  وزير اط?عات و ديگر 

 سيل، فاجعه ای که 
 می توانست اينگونه نباشد

سران ارگان ھای امنيتی به مناطق سيل زده، 
تھديدات مکرر مسئوfن قضايی از جمله 
دادستان کل جمھوری اس?می به شبکه ھای 
مجازی و ھشدار شديدالحن او به 

و آنانی که اقدام به "  منتشرکنندگان شايعات"
می کنند، تماما "  اخ?ل در امنيت کشور"

بيانگر نگرانی طبقه حاکم از موج اط?ع 
رسانی موجود، خشم عمومی مردم از بی 
کفايتی مسئوfن حکومتی و ھمدردی ايجاد 

وضعيتی که محتم? . شده با سيل زدگان است
می تواند به شکل گيری يک بحران 

ھمبستگی، .  سراسری برای نظام منجر شود
ھمدردی و ھمياری عمومی توده ھای مردم 
ايران با سيل زدگان و موج کمک رسانی 
گروه ھای مردمی به مناطق سيل زده بسيار 

اين ھمدلی، .  عالی و شکوھمند است
ھمبستگی و ھمدردی عمومی توده ھای مردم 
ايران را بايد پاس داشت، قدردان آن بود و 

پوشيده .  در تقويت و سازماندھی آن کوشيد
نيست سيل ويرانگری که اين روزھا بر 
اغلب استان ھای کشور جاری شده است، 
تبعات سيل بزرگتری به نام جمھوری 

سيلی که طی چھار دھه بر .  اس?می است
زندگی توده ھای مردم ايران جاری و 
سرنوشت و ھستی آنان را به تباھی کشانده 

اين وحدت و ھمدلی، ھمدردی و .  است
ھمياری عمومی را بايد در مسير درستش که 
ھمانا مقابله با رژيم جمھوری اس?می است، 

 .ھدايتش کرد
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اس?می با شکست روبرو شده و جمھوری 
ھا و  اس?می برای توجيه اين شکست

برد تا  پناه می"  دشمن خارجی"اش به  ھای ناتوانی
ھای  اما واقعيت.  ھمه چيز را بر سر آن آوار کند

ماه  ھا از اعتراضات دی جامعه و اعتراضات توده
 گرفته تا اعتصابات و اعتراضات کارگران، ٩۶

معلمان، بازنشستگان، رانندگان کاميون، 
خوبی   به٩٧پرستاران و جوانان بيکار در سال 

دھد که مشک?ت اقتصادی و معيشتی  نشان می
است "  دشمن خارجی"ھای  ھا نه نتيجه توطئه توده

ھا  ، و توده٩۶ و يا سال ٩٧و نه مربوط به سال 
. خوبی آگاه ھستند نيز به خوبی از اين امر به

ھا، بيکاری و  توجھی حاکميت به معيشت توده بی
تورمی کنونی سالھاست که   –بحران رکود 

ھا  ھاست که توده ھا را گرفته و سال گريبان توده
در اعتراضات خود بويژه از زمان 

جمھوری ھاشمی رفسنجانی به شرايط  رياست
 . اند موجود اعتراض کرده

جمھوری اس?می بويژه پس از جنگ ايران و 
ھای نئوليبرالی را در  عراق، اجرای سياست

دستور کار خود قرار داد که به دليل نقش نفت در 
اقتصاد کشور و ضعف مفرط و ساختاری 

ھای نفتی و  بورژوازی صنعتی برای جذب پول
 شدن  تبديل آن به سرمايه صنعتی، به بزرگ

آور  بخش مالی و تجاری و افزايش سرسام
ی خود تورم و  نقدينگی منجر گرديد که به نوبه

رکود را به يک بيماری مزمن در اقتصاد کشور 
 .تبديل کرد

ھا و موسسات مالی متعدد در  سربرآوردن بانک
ھا بود که با سرازير  واقع نتيجه ھمين سياست

نژاد به  شدن درآمدھای نفتی در دوران احمدی
به عبارت ديگر درآمدھای نفتی .  اوج خود رسيد

ھا و  ھا نه به بھبود معيشت توده در تمام اين سال
رفاه جامعه، بلکه به گسترش فاصله طبقاتی منجر 

حجيم شدن بخش مالی و تجاری در طول .  گرديد
 –ھا، باعث تشديد بحران اقتصادی رکود  اين سال

تورمی و افزايش شديد نقدينگی گرديد و در 
ھا  مرحله بعد با اع?م ورشکستگی از سوی بانک

و موسسات مالی به افزايش شتابان نقدينگی منجر 
تورمی را   –شد که باز بحران اقتصادی رکود 

ای  ترتيب اقتصاد به چرخه بدين.  تر ساخت عميق
وارد گرديد که مدام تورم و رکود را تشديد 

کند و به موازات آن تجزيه طبقاتی و فاصله  می
در اين شرايط .  دھد طبقاتی را نيز گسترش می

ھايی از بورژوازی کوچک و  حتا بخش
بورژوازی مرفه نيز ورشکست شده و به  خرده

شوند و در  صفوف بيکاران و حتا فقرا رانده می
دار به  برابر گروھی ديگر از طبقه سرمايه

 . يابند ای دست می ھايی افسانه ثروت
ھايی از  بينيم بخش برای ھمين ھم است که می

بورژوازی مرفه و يا دھقانان زميندار که تا  خرده
ھای حاکميت بودند، با  پيش از اين از جمله پايگاه
، از حاکميت نااميد ٩۶تعميق بحران از سال 

شده، در عرصه سياسی منفعل شده و يا حتا بخشا 
ترتيب  به صفوف مخالفان حکومت پيوسته و بدين

موازنه قوای سياسی به نفع طبقه کارگر و 
زحمتشکان جامعه و به نفع جنبش انق?بی تغيير 

ھايی  ای است که حتا بخش شرايط به گونه.  يافت
از بورژوازی که در قدرت نيز شريک ھستند، 

 .اند بارھا لب به شکايت از شرايط کنونی گشوده
تر شدن موضوع و  در اين جا برای روشن

، fزم است به ٩٨انداز اقتصاد در سال  چشم
 نگاھی ھر ٩٧خطوط کلی اقتصاد کشور در سال 

 .چند مختصر بياندازيم
روحانی و کابينه وی از زمان بر سر کار آمدن، 

ھايی حتا به صورت  سعی کردند با اتخاذ سياست
در طول اين .  قھری مانع افزايش شديد تورم شوند

چنان و به رغم ادعاھای  ھا اگرچه تورم ھم سال
 درصد بود اما نسبت به دو سال ٢٠کابينه باfی 

نژاد که نرخ تورم افسار  آخر کابينه احمدی
گسيخته و حتا از دوران رفسنجانی نيز باfتر 

. ھا کمتر بود رفته بود، نرخ تورم در اين سال
ھای آمريکا کافی بود تا  اع?م آغاز مجدد تحريم

. ھا به يکباره خود را نشان دھد سرکوب قيمت
 .علت آن نيز روشن بود

ھا نه تنھا ھيچ تغييری در  در طی اين سال
ھای اقتصادی نئوليبرالی که منجر به  سياست

تورمی شده بود،   -تشديد بحران اقتصادی رکود 
ھا در دوران کابينه  داده نشد؛ بلکه اين سياست

روحانی با شدت و سرعت بيشتری در دستور 
ھا و  کار قرار گرفته و موسسات و شرکت

" بخش خصوصی"خدمات دولتی بيشتری به 
داران بيش از گذشته  واگذار گرديد، دست سرمايه

در استثمار کارگران باز شد و فاصله طبقاتی نيز 
به ھمين دليل نقدينگی نيز در تمام .  تر شد وسيع

آور خود ادامه داد و  ھا به رشد سرسام اين سال
ھا و موسسات اعتباری به  رشد بادکنکی بانک
در اين ميان کافی بود تا اين .  مرحله انفجار رسيد
ای به حرکت درآيد تا عواقب  نقدينگی با جرقه

 .وخيم خود را نشان دھد
از سوی ديگر به دليل تشديد رکود اقتصادی 
بويژه در دوران کابينه روحانی، نه تنھا شاھد 
تعطيلی کارخانجات و کاھش نقش صنعت در 

ھا  توليد ناخالص داخلی بوده و ھستيم، بلکه بانک
ای به نام  و موسسات مالی نيز به سرعت با پديده

ھايی که  از سويی وام.  ورشکستگی روبرو شدند
با تبديل به دfر از کشور خارج شده و يا به دليل 

گيرندگان در اثر رکود قابل  ورشکستگی وام
بازگشت نبودند و از سوی ديگر پرداخت نرخ 

گذاران، باعث تراز  ھای بسيار باf به سپرده بھره
ھا و موسسات  منفی و ورشکستگی سريع بانک

ھا و موسسات  البته فساد مديران بانک.  مالی شد
مالی که اتفاقا از درون نيروھای حکومت بودند و 

ھای دولتی وابسته بودند مانند  يا اساسا به ارگان
ھای وابسته به نيروھای نظامی نيز نقش  بانک

 .غيرقابل انکاری در سرعت اين وقايع داشتند
ھای گذشته، براساس تصميم  برای نمونه در ھفته

 بانک ۵شورای عالی اقتصاد و سران سه قوه 
وابسته به نيروھای نظامی، انصار، کوثر، مھر 
اقصاد، حکمت و قوامين قرار است در سال 

براساس گزارش .  جاری در بانک سپه اقدام شوند
ھا براساس  روزنامه ھمشھری زيان انباشته آن

 ھزار ميليارد تومان و برخی ٧٠برخی برآوردھا 
 ھزار ميليارد تومان و برخی ١٠٠ديگر 

ی سعيد  به گفته.   ميليارد دfر است٧برآوردھا 
اس?می بيگدلی تنھا زيان انباشته يکی از اين 

 ھزار ميلياردتومان است، و منابع و ٧٠ھا  بانک
 ھزار ٢٠ھای سپاه و ارتش قادر است تنھا  دارايی

ھا را جبران  ھای اين بانک ميليارد تومان از زيان
ی  براساس اين گزارش و به گفته.  کند

اقتصاددانان جمھوری اس?می از جمله محمد 
طبيبيان، سعيد اس?می بيگدلی و احمد حاتمی 

 سپه موجب  ھا در بانک يزد، ادغام اين بانک
افزايش شديد نقدينگی، تشديد رکود و افزايش 

 .نرخ تورم خواھد شد
اين نمايی کلی از شرايطی بوده و ھست که منجر 

شايد تنھا بھای .   درصد شد١٠٠به تورمی باfی 
کاfھای محدودی مانند نان و بنزين به دليل نقشی 

ای و  توانند در گسترش اعتراضات توده که می
بحران اجتماعی داشته باشند با کنترل دولت 
چندان افزايشی نيافتند، اما بھای ساير کاfھا از 

.  درصد در طول سال افزايش يافتند٣٠٠ تا ١٠٠
برای نمونه بھای مسکن براساس آمارھای دولتی 

افزايش بھای .   درصد افزايش يافت٩٠بيش از 
پرايد که در .  اتومبيل اما بيش از اين بود

 ميليون تومان بود به ٢٣فروردين ماه حدود 
.  ميليون تومان در پايان سال رسيد۵٠باfی 

 ھزار ١٧قيمت مرغ از ھشت ھزار تومان به 
 ھزار تومان به ۴٧تومان و بھای گوشت از 

بھای لوازم خانگی تا .   ھزار تومان رسيد١١٠
 درصد و بھای برخی از اق?م خوراکی ٣٠٠

.  درصد افزايش بھا داشتند۶٠٠مانند پياز تا 
 ھزار تومان به ۶٠٠بھای سکه از يک ميليون و 

 ميليون و پانصد ھزار تومان رسيد و اين در ۴
ست که بھای جھانی ط? با کاھش روبرو  حالی
 ٢٠٠بھای دfر نيز در اين مدت حدود .  شد

استاد "محمد قلی يوسفی .  درصد افزايش يافت
و از اقتصاددانان "   دانشگاه ع?مه طباطبايی

جمھوری اس?می در رابطه با نرخ تورم در سال 
توان گفت تورمی که  به جرات می: "گويد  می٩٧

 ٢٠٠اکنون در جامعه وجود دارد نزديک به 
خواھد از  حال بانک مرکزی می.  درصد است

انتشار آمار سرباز بزند و يا مسئوfن و مرکز 
بايد با .   درصد اع?م کنند٢٠آمار آن را 

ھای موجود کنار آمد، زيرا مردم تورم را  واقعيت
 ".کنند ھای خود لمس می در سر سفره

زده و از کنترل خارج  در واقع در اقتصاد بحران
ست که بھای اغلب کاfھا  شده ايران نيز طبيعی

ھمراه با افزايش ارزھای خارجی افزايش يابند از 
جمله کاfھای کشاورزی توليد داخل کشور که يا 

ھا وابسته به تامين خوراک از  مانند مرغداری
خارج کشور ھستند و يا در صورت صادرات 

البته در برخی .  کند دfر نصيب صادرکنندگان می
ھايی که به دليل تحريم بر  از موارد به دليل ھزينه

واردات کاf تحميل شده حتا برخی از کاfھا 
بيشتر از نرخ ارزھای خارجی افزايش قيمت 

 .اند داشته
افزايش نرخ تورم البته به سرعت بر تعداد 

ھای  ھا و کارگاه ورشکستگی صاحبان فروشگاه
کوچک افزود که از سويی فاقد نقدينگی fزم 
برای مقابله با افزايش نرخ تورم بودند و از سوی 
ديگر به دليل کاھش قدرت خريد مردم، بازار 

برای نمونه صنف .  خود را از دست داده بودند
که به اغمای کامل )  ھای کوچک کارگاه(کفاشان 

براساس .  فرو رفت، يا صنف فروشندگان آجيل
قيمت آجيل در طی "  خبرآن?ين"نوشته سايت 
 درصد افزايش داشته ۴٠٠ تا ٣٠٠يک سال بين 

 درصد ٧٠و به دليل کاھش قدرت خريد مردم، 
ھا   درصد مغازه٢٠فروش آجيل کاھش داشته و 

 ٩٨انداز اقتصاد ايران در سال  چشم



 ١٣ ٨١۵ شماره  ٩٨  فروردين ١٢      ١٣

١٢از صفحه   

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

 فروردين در ارتباط با وقوع سيل روزھای اخير در ۵به تاريخ )  اقلبيت(سازمان فدائيان 
" به ياری سيل زدگان کشورمان بشتابيم"مناطق مختلف کشور اط?عيه ای تحت عنوان 

 .صادر کرد
 

در اين اط?عيه با اشاره به جاری شدن سيل در مناطق گلستان، مازندران، شيراز، لرستان 
شدت و گستردگی سي?ب در پاره ای : و تعداد ديگری از شھرھا و خسارات وارده آمده است

از مناطق سيل زده از جمله در شيراز به حدی بوده است که ده ھا اتومبيل پارک شده و در 
به گفته پليس در سيل روز دوشنبه .  حال تردد توسط جريان آب به ھر سو برده شده اند

 نفر جان باخته اند و ده ھا نفر مصدوم شده ١٧ خودرو آسيب ديده اند، ١٠٠شيراز، بيش از 
 . اند
 

اط?عيه سپس به گسترش سيل و وقوع فاجعه در مناطق ديگر کشور از جمله تھران اشاره 
سرنوشت غم انگيزی که اکنون بر توده ھای مناطق سيل زده : کرده و اينگونه دنبال می شود

 سال بی توجھی حاکمان اس?می نسبت زيرساخت ۴٠آوار شده است، تصوير روشنی از 
ھای ايمنی کشور در مواجه با باران، سيل، زلزله و ديگر حوادث ناگھانی طبيعت است که 

حوادثی که مدام تکرار می شوند و ھر .  ھر بار گريبان توده ھای مردم ايران را می گيرد
 . بار نيز خسارات جانی و مالی فراوانی بر توده ھای مردم ايران وارد می آورند

 
اط?عيه سازمان در فراز پايانی خود با تاکيد بر اينکه جمھوری اس?می بنا به ماھيت 
ارتجاعی و ضد مردمی اش، نه تنھا فاقد ھر گونه تدابير fزم برای پيشگيری و يا کاھش 
خسارات مالی و جانی در مقابل اينگونه حوادث است، نه تنھا امکانات fزم و کافی را در 
اختيار آسيب ديدگان نمی گذارد، بلکه با وقوع ھر حادثه ای از اين دست، توده ھای مردم را 
نيز از کمک رسانی و ھمياری باد آسيب ديدگان باز می دارد، توده ھای مردم را به ھمياری 

ضمن ابراز )  اقليت(سازمان فدائيان :  و کمک رسانی دعوت کرده و اينچنين خاتمه می يابد
تسليت و ھمدردی با خانواده ھا و بازماندگان کشته شدگان سيل اخير و تمامی مردمی که در 
جريان اين فاجعه، متحمل خسارات مالی و جانی شده اند، عموم توده ھای مردم ايران را به 

 . کمک رسانی و اع?م ھمبستگی ھرچه بيشتر با مردم مناطق سيل زده فرا می خواند
 

 مارس منتشر ١٨ای که در روز  در اط?عيه)  اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فداييان 
 ماه مارس ُرخ داده بود، به ١۵شد، جنايت تروريستی در نيوزيلند را که در روز جمعه 

 .شدت محکوم کرد
 

در اين اط?عيه ضمن شرح کوتاھی از اين واقعه، از سويی به اوج گرفتن گرايشات 
ھا و احزاب  نژادپرستانه و راست افراطی نه تنھا بين افراد عادی جامعه، بلکه نزد دولت

داری و  ی اين گرايشات که ھمانا نظام سرمايه سياسی در قدرت و از سويی ديگر به ريشه
 .ھای اقتصادی اين نظام است، اشاره شده است بحران

 
گرا را محکوم کرده و  ھای نژادپرست و اس?م در پايان اط?عيه، کميته خارج کشور جريان

کارگران و زحمتکشان جھان را به اتحاد و ھمبستگی در مقابل دشمن مشترک، نظام 
 .خواند داری جھانی، فرامی سرمايه

 
 !کارگران سراسر جھان متحد شويد

 برقرار باد سوسياليسم –داری  سرنگون باد نظام سرمايه
 
 

 نيز با توجه به ٩٨در سال .  اند نيز تعطيل شده
تشديد بحران اقتصادی شکی نيست که 
ورشکستگی ابعاد بيشتری پيدا کرده و حتا 

ھای ديگری از بورژوازی را در  تواند بخش می
 .خود غرق کند

خادمی نماينده مجلس اس?می در گفتگو با 
انداز اقتصادی  در رابطه با چشم"  اعتماد آن?ين"

"گويد  می٩٨سال  در fيحه بودجه درآمدھا و : 
ايم که قابل تحقق نيستند،  ھايی را ديده ھزينه

 ٩٨بنابراين کسری بودجه شديدی را در سال 
مراتب بدتر  خواھيم داشت و اوضاع اقتصادی به

 ريزش ٩٨ در سال . خواھد بود٩٧از سال 
ھا، رکود اقتصادی و تورم  اشتغال، افزايش قيمت
با اين تفاسير وضعيت .  را خواھيم داشت

بينی   پيش٩٨اقتصادی بسيار بدی را در سال 
 ".کنم می

وحيد شقاقی يکی ديگر از اقتصاددانان جمھوری 
که با  با بيان اين"  فرارو"اس?می در گفتگو با 

توجه به شرايط کنونی درآمد دولت از صادرات 
 ميليارد دfر در سال آينده ١۵نفت به حدود 

اين وضعيت مشک?ت : "گويد شود، می محدود می
يک کشور وابسته .  کند تر می تر و سخت را پيچيده

 ميليارد درآمد نفتی ۶٠ تا ۵٠به نفت وقتی که از 
رسد عم?   ميليارد دfر درآمد می٢٠ تا ١۵به 

توليد .  کند اقتصادش به يک سوم تقليل پيدا می
 ميليارد دfر بود که ۴٢۵ناخالص داخلی ما 

 fر کاھش پيدا خواھد کرد ١٠٠احتماfميليارد د 
اين رقم .   رسد  ميليارد دfر می٣٢٠و حدودا به 

يعنی توليد ناخالص داخلی در حد کشوری مثل 
(سنگاپور و کمتر از امارات fزم به توضيح " 
 ميليون و ششصد ۵است که جمعيت سنگاپور 
 ميليون نفر، اما ٨ھزار نفر، جمعيت امارات 

).  ميليون نفر است٨٠جمعيت ايران بيش از 
معنای ديگر سخنان وحيد شقاقی اين است که 

تر   درصد کوچک٢۵حجم اقتصاد کشور حدود 
 با ٩٨که اقتصاد در سال  ميشود و اين يعنی اين

 !!!  درصد روبرو است٢۵رشد منفی حدود 
ای و روحانی در  ھای خامنه ترتيب تمام وعده بدين

شان دروغ و ريشه در  سخنان نوروزی
شارfتانيسم اين حکومت دارد و سال جديد 

ای نه شکوفايی اقتصاد  ھای خامنه برخ?ف گفته
که سالی بدتر از گذشته است که بار آن نيز با 

ھای حاکم بر بودجه و کاھش  توجه به سياست
قدرت خريد کارگران و زحمتکشان با توجه به 

ھا، بر  افزايش ناچيز دستمزدھای اسمی و حقوق
. روی کارگران و زحمتکشان قرار خواھد گرفت

بنابراين تنھا راه برای کارگران و زحمتکشان 
سرنگونی جمھوری اس?می، برقراری حکومت 
شورايی و اقدامات فوری راديکالی مانند ملی 

ھا و تجارت خارجی، مصادره اموال  کردن بانک
مقامات و وابستگان حکومتی و نھادھای مذھبی، 
برقراری تامين اجتماعی، تامين معيشت کارگران 
و زحمتکشان و غيره  است، اقداماتی که بستر 

داری مبتنی بر  fزم به گذار از اقتصاد سرمايه
استثمار انسان از انسان را به اقتصاد 

 .سوسياليستی فراھم خواھد ساخت
   
 
 
 
 
 

 انداز اقتصاد ايران چشم
 ٩٨ در سال 

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک
  اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت



 ٨١۵ شماره  ٩٨  فروردين ١٢      ١۴
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 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوfريزاسيون 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢٣: ٣٠ تا ٢١: ٣٠: دوشنبه

  بعدازظھر١۵: ٣٠ - صبح ٩: ٣٠ - بامداد ٣: ٣٠بازپخش : شنبه سه
 ٢٣: ٣٠ تا ٢١: ٣٠: چھارشنبه

  بعدازظھر١۵: ٣٠ - صبح ٩: ٣٠ - بامداد ٣: ٣٠بازپخش : پنجشنبه
 ٢٣: ٣٠ تا ٢١: ٣٠: جمعه

  بعدازظھر١۵: ٣٠ - صبح ٩: ٣٠ - بامداد ٣: ٣٠بازپخش 
 ٢٢: ٣٠ تا ٢١: ٣٠: شنبه

  بعدازظھر١۵: ٣٠ - صبح ٩: ٣٠ - بامداد ٣: ٣٠بازپخش : يکشنبه
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس

 ٩٨انداز اقتصاد ايران در سال  چشم

جمھوری اس?می با آمريکا، اسرائيل و 
کشورھای منطقه، بلکه نتيجه بحران عميق نظام 

بحرانی که به دليل .  داری در ايران است سرمايه
داری در ايران و  ھای نظام سرمايه ويژگی

تضادی که بين دولتی که بر مبانی ايدئولوژيک و 
با )  ساختار سياسی حاکم(مذھبی استوار است 

 ۴٠ساختار اقتصادی کشور وجود دارد، در طول 
سال حاکميت جمھوری اس?می مدام تعميق يافته 

ھای نظام  است؛ و به دليل ھمين ويژگی
داری در ايران است که ھيچ جريان  سرمايه

بورژوايی در ايران ديگر قادر به حل بحران 
 .نيست

واقعيتی که در مورد دولت بورژوايی جمھوری 
اس?می نيز کام? صادق است و تمامی 

ھای اقتصادی جمھوری اس?می در نھايت  سياست
تورمی منجر   –به تشديد بحران اقتصادی رکود 

توان به سياست  شده که برای نمونه می
سياستی که .  اشاره کرد"  ھا ھدفمندسازی يارانه"

ھای نئوليبرالی قابل فھم  در چارچوب سياست

است و از سوی بانک جھانی و صندوق 
المللی پول شديدا مورد حمايت و تشويق قرار  بين

ھا  خرابی بيشتر توده اش خانه گرفت، اما نتيجه
 تومانی توسط اسحاق ۴٢٠٠اع?م نرخ دfر .بود

ھای اين  جھانگيری نيز يکی از آخرين نمونه
ھاست که نه تنھا نتوانست منجر به مقابله  سياست

با افزايش نرخ ارزھای خارجی شود، بلکه بر 
 .ھا افزود شتاب رشد قيمت

 تومانی نتيجه ۴٢٠٠اين که چرا اع?م نرخ دfر 
معکوس داد دقيقا به وضعيت کنونی اقتصاد 

اقتصادی که در آن پياز .  کند کشور ربط پيدا می
 ھزار ١۵ تومان در مدتی کوتاه به ٢٧٠٠از 

 ھزار ١٢٠ تا ١١٠رسد، گوشت به  تومان می
 .شود تومان و بھای شکر دو برابر می

کند  اين که جمھوری اس?می ھمواره سعی می
مشک?ت جامعه از جمله مشک?ت اقتصادی را 

نسبت دھد، دقيقا به اين دليل "  دشمن خارجی"به 
ھای اقتصادی جمھوری  است که تمامی سياست


