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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال سی و پنجم – نيمه دوم مرداد ٩٢

کابينه روحانی و سياستھای آن
حسن روحانی رئيسجمھور رژيم حاکم بر ايران
که ھمچون تمام پيشينيان خود ،با ادعای بھبود
اوضاع اقتصادی ،اجتماعی و سياسی زمام امور
دستگاه اجرائی دولت دينی را برعھده گرفته
است ،روز يکشنبه  ١٣مرداد ،وزرای پيشنھادی
خود را که ترکيبی از اصلیترين جناحھا و
گروھبندیھای سياسی وابسته به جمھوری
اسالمی بود به مجلس معرفی نمود.
روز  ٢۴مرداد ١۵ ،وزير پيشنھادی وی رای
اعتماد گرفتند و مجلس به  ٣وزير پيشنھادی،
وزرای آموزش و پرورش ،علوم و ورزش و
جوانان رای اعتماد نداد.
نتيجه رای به کابينه روحانی روشن ساخت که
دستهبندیھای درونی ھيات حاکمه بر سر چه
مسائلی با يکديگر اشتراک نظر و توافق عملی
دارند ،در کجا اختالف روحانی با گروهھای
رقيب که در فراکسيونھای مجلس متشکلاند ،به
ويژه فراکسيونھای اصولگرا ،آغاز میشود و
باالخره سياستھای مشخص روحانی چه خواھد
بود.
مھمترين عرصهای که جناحھا و گروهھای
سياسی وابسته به جمھوری اسالمی ،بيشترين
توافق را با يکديگر دارند ،عرصه اقتصادی
است .ھمه معترفاند که اوضاع اقتصادی به آن
درجه بحرانیست که موجوديت رژيم را تھديد
می کند و بر سر ادامه سياست اقتصادی نئوليبرال
نظرشان واحد است .
روحانی به ھنگام معرفی وزرای پيشنھادی خود
در مجلس گفت " :ھمه میدانيم کشور در شرايط
دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و
فشارھای بينالمللی نيز بر مشکالت افزوده است .
نقطه اصلی تمرکز اين فشارھا نيز بر اقتصاد
قرار گرفته است "و اضافه کرد" :اقدامات
ضروری  ۶ماھه اول شروع به کار دولت با اين
ھدف انجام خواھد شد تا به برقراری ثبات و
آرامش در اقتصاد کشور کمک کند ".وی در
نطق خود قبل از رای گيری مجلس برای رای
اعتماد ،بار ديگر تاکيد کرد که" :وضع فعلی
کشور در ھمه زمينهھا دشوار و پيچيده است .در
عرصه اقتصاد با تورم باال ،نرخ سرمايهگذاری
پايين ،رکود بنگاهھای توليد ،نقدينگی باال و ديگر
مسائل اقتصادی مواجه ھستيم ".کسی از درون
اعضای فراکسيون ھای مجلس با اين ارزيابی
مخالفتی نداشت.
لذا وزرای اقتصادی وی ،ھمه رای اعتماد
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روايت کشتار  ٦٧ھمچنان حنجره ھا را خراش می دھد
کليد بزرگ نقره
در آبگير سرد
شکسته ست.
دروازه تاريک
بسته ست.
"مسافر تنھا!
با آتش حقيرت
در سايه سار بيد
چشم انتظار کدام
سپيده دمی؟"
)احمد شاملو(
تابستان امسال ،بيست و پنجمين سالگرد قتل عام
زندانيان سياسی است .بيست و پنج سال پيش در
تابستان  ،٦٧با حکم مستقيم خمينی ھزاران
زندانی دربند به جوخه ھای مرگ سپرده شدند.
در اين سال ھا ،مرداد از پس مرداد گذشته است،

شھريور بر فراز شھريور آمده است ،اما ،روايت
اين کشتار ھمچنان حنجره ھا را خراش می دھد
و از زخم ھای طناب دار بر گلوگاه ياران قتل
عام شده مان ،باريکه ھای خون سر ريز می
شوند.
از آن تابستان تفتان ،از آن کشتار فجيع و بی
رحمانه ھزاران زندانی سياسی ،بيست و پنج سال
سپری شده است ،بيست و پنج مرداد گران ،بيست
و پنج شھريور نفس گير بر ما گذشته است .و ما،
سال از پس سال با شانه ھای زخمی و بغض ھای
مانده در گلو ،ھمچنان روايت خونبار کشتگان آن
سال را تکرار می کنيم .تکرار نه ،فرياد می
زنيم.
فرياد می زنيم بدان اميد ،که فرياد دادخواھی
زندانيانی که قتل عام شده اند ،ھمانند تندری
طوفانزا اين نظام سراپا جنايت را بر سر
درصفحه ٣

گسترش اعتراضات کارگری و نقش کارگران ھفت تپه
در اعتصابات فراکارخانهای
اعتصابات و اعتراضات کارگری پيوسته در حال افزايشاند .روز و ھفتهای نيست که با يک يا چند
اعتصاب و اعتراض کارگری ھمراه نباشد .طبقه حاکم بر اين پندار بود که با تعرضات پی در پی خود و
اعمال حداکثر فشارھای معيشتی ،اقتصادی و سياسی عليه کارگران ،ھمراه با تحميل بدترين شرايط کاری
قادر ھستند سکوت و سکون مورد دلخواه خود را بر محيطھای کارگری حکمفرما و خيال خويش را از
ناحيه جنبش طبقاتی کارگران و از ھرگونه اعتصاب و اعتراض کارگری آسوده سازند .بازداشت
وسرکوب وحشيانه کارگران پيشرو ،سرکوب تشکلھای کارگری و فعاالن کارگری ،قراردادھای موقت،
سفيد امضا و پيمانی ،دستمزدھای فوقالعاده ناچيز که عموما با تاخير پرداخت میشود و در ھمان چند
روز اول ماه ،مثل دانه برف در برابر تورم و گرانی فزاينده به سرعت آب و ناپديد میشود ،بيکار سازی
درصفحه ۴

ستون مباحثات
کنگره ١١حزب کمونيست ايران درکدام جھت!! ؟
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درصفحه ٢

خالصه ای از
اطالعيه ھای سازمان

درصفحه ١٣

آنھا را حتا به بازی راه ندادند
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تداوم انقالب تونس ،شکست خيزش انقالبی در ايران
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کابينه روحانی و سياستھای آن
گرفتند .حتا وزير نفت که پروندهھای فساد مالی
دوران وزارت پيشيناش ھنوز در دادگاهھای
بينالمللی و داخلی در جريان است و در مجلس
نيز افشاگریھای جديدی عليه وی صورت
گرفت ،توانست با حمايت فراکسيون
اصولگرايان موسوم به رھروان واليت ،رای
اعتماد بگيرد.
اما اين وزاری اقتصادی که ھستند و چه میتوانند
بکنند؟ روحانی برای پيشبرد و اجرای برنامه
اقتصادی خود ،وزرا ،معاونين و حتا مشاورينی
را برگزيده است که تقريبا ھمگی کارگزاران
وابسته به رفسنجانیاند و در دوران  ٨ساله
زمامداری وی و حتا برخی در دوران خاتمی،
زمام امور اقتصادی کشور را در دست داشتهاند .
روحانی ادعا کرده است با اين گروه بهاصطالح
متخصص اقتصادی قادر است از طريق تمرکز
بر افزايش توليد ،بحران رکود –تورمی ،بحران
پولی و مالی رژيم را حل کند.
پوشيده نيست که سياست نئوليبرال اقتصادی
ديکته شدهی صندوق بينالمللی پول و بانک
جھانی ،سياستی که روحانی با ادامه آن ادعای
بھبود اوضاع اقتصادی و حل بحرانھای اين
عرصه را دارد ،نه فقط در ايران ،بلکه در
سراسر جھان سرمايهداری شکست آن با
بحرانھای بسيار بزرگ جھانی کامال برمال شده
است .روحانی سياست اقتصادی جديدی ندارد که
ادعای بھبود اوضاع اقتصادی را داشته باشد .اين
سياستی است که از دوران رفسنجانی در ايران
به مرحلهی اجرا درآمد .در دوره خاتمی و
احمدینژاد ادامه يافت و نه تنھا حتا بحران را
تعديل نکرد بلکه پيوسته آن را ژرفتر و
مزمنترساخت .اين بحران رکود –تورمی که
اکنون با يک بحران پولی و مالی نيز ھمراه شده
است ،به درجهای عمق و ژرفا يافته که رشد
اقتصادی ،مطلق منفی است .گزارشھای انتشار
يافته دولتی حاکیست که رشد توليد ناخالص
داخلی ،الاقل ٢درصد ،منفی مطلق است .نرخ
تورم در حالی از سوی موسسات آماری و بانکی
رژيم تا  ۴۵درصد اعالم شده که در واقعيت از
 ۶٠درصد نيز تجاوز کرده است .ارزش ﷼ به
نحو بیسابقهای تنزل کرده است.در فاصله دو
سال ،نرخ برابری ارزھای معتبر بينالمللی با
﷼ ،سه برابر شده است .در پی تحريم و کاھش
درآمدھای نفتی ،دولت با بحران مالی مواجه
شده ،خزانه تھی است و بهرغم چوب حراج زدن
به دارايیھای عمومی و فروش موسسات دولتی
و عمومی برای تامين مخارج دولت ،بودجه سال
 ٩١با يک کسری  ۵٠ھزار ميليارد تومانی
روبرو گرديد .بدھی دولت به  ٢٠٠ھزار ميليارد
تومان رسيده است  ۴٠.ھزار پروژه ،نيمه تمام
مانده است .ارتش بزرگ بيکاران که تعداد آن
الاقل به  ٨ميليون نفر میرسد ،رقمی بیسابقه در
طول تمام دوران استقرار نظام سرمايهداری در
ايران است .اينھا ھمه عواقب و نتايج سياستی
است که نمیتوانست جز به تشديد و تعميق بحران
اقتصادی بيانجامد .با اين ھمه روحانی و تمام
جناحھای ھيئتت حاکمه مصمماند ھمين سياست
را ادامه دھند ،چرا که ھيج راهحل و سياست
ديگری ندارند.
روحانی میخواھد چنين وانمود کند که اگر

اوضاع اقتصادی بيش از پيش وخيم و بحران
اقتصادی عميقتر شده است ،عدول از سياست
اقتصادی دوران رفسنجانی است و از ھمين
روست که با انتخاب وزرای کارگزارانی
رفسنجانی ،به آن دوران باز میگردد .در واقعيت
اما اگر خاتمی و احمدینژاد ناگزير شدند سياست
نئوليبرال و يا موسوم به تعديل رفسنجانی را کمی
تعديل کنند ،نتيجه آشکار شدن شکست اين
سياست در دوره دوم رياستجمھوری رفسنجانی
بود که به يک نارضايتی عمومی و شورشھای
گسترده در برخی مناطق و شھرھای ايران
انجاميد .خاتمی ديگر جرات نکرد با ھمان افسار
گسيختگی کارگزاران رفسنجانی ،اين سياست را
پيش ببرد و احمدینژاد ھم وقتی که با سياست
آزادسازی قيمتھا و حذف سوبسيدھا جزء اصلی
ديگر اين سياست را پيگيری نمود ،وضعيت
بسيار وخيم بحرانی کنونی را پيش آورد.
روحانی و وزرای اقتصادی او اکنون میخواھند
سياست "تعديل "را عنان گسيخته و با تحميل
فشارھای افزونتری به کارگران و زحمتکشان
ادامه دھند .يکی از اختالفات جدی اينان با نحوه
اجرای سياست آزادسازی قيمتھا و حذف
سوبسيدھا توسط احمدنژاد در اين بوده و ھست
که چرا با اجرای اين پروژه ،يارانه نقدی را
متداول کرد .از ديگاه آنھا ھمانگونه که ترکان
از نزديکترين ھمکاران و مشاوران روحانی در
يک گفتگوی تلويزيونی ادعا کرد "اين پول
مفتیست که دولت به مردم میدھد ".اين
مرتجعين بر اين عقيدهاند که قانون جنگل بايد تام
و تمام در جامعهی بشر نيز حاکم باشد و
قویترھا ضعيفترھا را از بين ببرند .از ديدگاه
آنھا مھم نيست تودهھای کارگر و زحمتکش
فقيرتر شوند ،جمعيت فقرا و گرسنگان افزايش
يابد و کارگران از ھر گونه حق و حقوقی محروم
گردند ،مھم اين است که با اجرای بيرحمانه و
قاطعانه اين سياست ،ثروت و سرمايه بيشتری در
دست سرمايهداران متمرکز گردد تا گويا آنھا با
ثروتمندتر شدن ،توليد را رونق بخشند .برکسی
پوشيده نيست که با اجرای ھمين سياست در طول
سه دھه گذشته ،حتا کارخانهھای توليدی که مفت
و مجانی به سرمايهداران واگذار گرديد ،در
اغلب موارد ،توليد در آنھا متوقف گرديد ،به
فروش رفتند و به جای کارخانهھای توليدی،
آپارتمانھای لوکس ساخته شد و پول ھنگفتی
عايد اين سرمايهداران گرديد .روحانی و
کابينهاش نماينده راستترين جناح طبقه
سرمايهدار حاکم بر ايراناند .روحانی نه فقط با
سياست اقتصادی خود و انتخاب وزرای
اقتصادیاش ،اين واقعيت را به عريانترين شکل
ممکن نشان میدھد ،بلکه رئيس تشکل
سرمايهداران ،موسوم به اتاق بازرگانی ،صنايع
و معادن ايران را رئيس دفتر و سرپرست نھاد
رياستجمھوری قرار داده است تا کمترين شک
و شبھهای در مورد سياستھای خود باقی
نگذارد .
اين کابينه از ھم اکنون آشکار کرده است که
تودهھای کارگر و زحمتکش با شرايط مادی و
معيشتی وخيمتری حتا در مقايسه با امروز روبه
رو خواھند بود .دست سرمايهداران در تشديد
استثمار کارگران بازتر خواھد شد .سيستم
قراردادھای موقت ،عموميت بيشتری خواھد
يافت .حق و حقوق کارگران بيش از ھر زمان
ديگر لگدمال خواھد شد .اين احتمال نيز اکنون
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افزايش يافته است که يکبار ديگر تغييراتی در
قانون کار به زيان کارگران داده شود و گروه
ديگری از کارگران به صفوف بيکاران بپيوندند .
ھنوز چند روزی از آغاز دوره رياست جمھوری
روحانی نگذشته است که معاون اول او ،اسحاق
جھانگيری ،درنخستين اقدم خود ،مصوبه کابينه
قبلی در مورد استخدام  ۵٠٠ھزار نفر را ملغا
اعالم نمود و طی بخشنامهای به تمام نھادھای
دولتی دستور داد که اجرای اين مصوبه را
متوقف سازند.
روحانی بيھوده تالش میکند سياست اقتصادی
خود را چاره ساز بحران اقتصادی معرفی نمايد .
اين سياست با شکست روبرو شده و ھر اقدامی
در تداوم اين سياست ،رکود و تورم افزونتری
را در پی خواھد داشت .اگر سياست رفسنجانی و
کارگزاران او مشکلگشای بحران اقتصادی
ايران بود ،نه امروز که بحران به منتھا درجه
تشديد شده است ،بلکه دو دھه پيش آن را درمان
میکردند .بحران اقتصادی رکود –تورمی
سرمايه داری ايران ،عالوه بر علل و عوامل
داخلی ،بحران جھانی اقتصاد سرمايهداری و نيز
تاثير تحريمھای اخير ،از اين جھت نيز الينحل به
نظر می رسد که در عين ادغام سرمايهداری
ايران در بازار جھانی ،از ھمراھی و حمايت
سرمايه بينالمللی نيز برخوردار نيست .عوامل
داخلی و سياست خارجی جمھوری اسالمی مانع
از آن شده است که انحصارات بينالمللی با
سرمايهگذاری خود به ياری رژيم و سرمايهداران
ايرانی در حل يا الاقل تعديل بحران بشتابند .ھر
چند که اين عامل ،تعيينکننده نيست و اساس
بحران در تضادھا و موانع داخلی سيستم است،
اما يکی ديگر از سياستھای روحانی که مورد
تاييد و توافق ديگر جناحھای ھيات حاکمه نيز می
باشد ،تعديل و بھبود در مناسبات بينالملی و
سياست خارجی رژيم است تا شايد از اين طريق
کمکی به حل مشکالت اقتصادی رژيم بشود .
روحانی مکرر در ھر سخنرانی و گفتگويی بر
اھميت اين مسئله در پيشبرد سياستھای داخلی
خود تاکيد کرده است .وی در گفتگو با
خبرنگاران ،اين پيام را به قدرتھای جھانی
ارسال نمود و گفت" :ما اھل تعامل و گفتگو
ھستيم .مذاکرات را شروع میکنيم و نشان
میدھيم جدی ھستيم .با اتخاذ سياست معتدل
داخلی و خارجی با تحريم مقابله میکنيم ".در
سخنرانی خود ھنگام معرفی وزاری پيشنھادیاش
به مجلس ،مجددا تاکيد کرد که "در عرصه
ديپلماسی تالش خواھيم کرد بر چالشھای
بين المللی فائق آئيم و بتوانيم روند نامطلوب
موجود را متوقف کنيم".
اما مسئله در اين است که او در چه محدودهای
قدرت مانور برای پيشبرد اين سياست را دارد .
شکی نيست که سياست خارجی جمھوری اسالمی
به شکست انجاميده است و اصلیترين جناحھای
ھيات حاکمه ،عقبنشينی در سياست خارجی و
نيز بر سر پرونده نزاع ھستهای را پذيرفتهاند .اما
در حالی که اين عقبنشينی از موضع ضعف
انجام گرفته است ،طرفھای نزاع با جمھوری
اسالمی ،تالش خواھند کرد خواستھای
حداکثری خود را مطرح کنند تا ھر چه بيشتر
رژيم را به عقبنشينی وادارند .اينجاست که
سياست روحانی با بنبست روبرو خواھد شد .
چرا که جمھوری اسالمی نمی خواھد سياست
درصفحه ۶
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روايت کشتار  ٦٧ھمچنان حنجره ھا را خراش می دھد
سازندگان و حاميان آن آوار سازد.
روايت کشتار تابستان  ،٦٧اگرچه ھمواره با درد
و اندوه فقدان يارانمان ھمراه ست ،اگرچه روايت
تلخ بوسه ھای دار و طناب به گلوگاه انسان است،
اما روايت امسال بی شک روايتی تلخ تر از آن
روزھای آتش و خون است .روايتی که از سر
آن ،زخم ھای به جای مانده از آن تابستان تفتان
تاول دوباره می بندند .نه بدان سبب که بيست و
پنجمين سالگرد کشتار است .نه بدان سبب ،که
امسال زوايای پنھان تری از آن جنايت ھولناک
بر مال شده باشد .بلکه ،بدان سبب که سنگينی
درد آن روزھای مرگ و جنون ،امسال بيش از
سال ھای گذشته بر گرده زخمی خانواده ھای
جان باخته کشتار  ٦٧آوار شده است .بدان سبب،
که با گذشت  ٢٥سال از آن کشتار فجيع ،اينبار با
"کليد" حسن روحانی رئيس جمھوری که با شعار
"تدبير و اميد" به ميدان آمده است ،کشتگان
تابستان  ٦٧يک بار ديگر بر دار شدند و زخم
ناسور نشسته بر جسم و جان خانواده ھای جان
فشانان آن سال ،بار ديگر با شدتی بيش از گذشته
سر باز کرده است.
حسن روحانی در روز  ١٣مرداد  ٩٢ھمزمان با
مراسم تحليف رياست جمھوری اش در مجلس،
وزرای پيشنھادی کابينه خود را نيز به مجلسيان
معرفی کرد .در ميان مجموعه وزرای منتخب او
نام جنايتکاری منفور به چشم می خورد .اين نام
کسی جز مصطفی پور محمدی نيست .او از
جمله کسانی است که برای تصدی وزارت
دادگستری برگزيده شده است.
پور محمدی ،برای خانواده ھای جانباخته و ھمه
آنھايی که سال ھای زندان و به طور اخص
کشتار  ٦٧را در جمھوری اسالمی پشت سر
گذاشته اند ،نامی آشنا و شناخته شده است .عالوه
بر زندانيان و خانواده ھا ،حتا آنھايی که پرونده
قتل عام زندانيان سياسی را تا کنون دنبال کرده
اند ،با نام پور محمدی به عنوان قاتل زندانيان
سياسی در اوين و گوھردشت آشنايی دارند.
وزير برگزيده حسن روحانی ،در تابستان ٦٧
نماينده خمينی در ھيئت مرگ بود .ھيئت مرگی
متشکل از نيری ،اشراقی و پور محمدی که تنھا
در دو زندان اوين و گوھر دشت ھزاران زندانی
را به کام مرگ فرستادند.
بيست و پنج سال پيش در مرداد ماه  ،٦٧پور
محمدی با دست خط روح ﷲ خمينی جھت قتل
عام زندانيان سياسی در اوين و گوھر دشت
برگزيده شد .کسی که از سن  ٢٠سالگی در مقام
دادستانی چندين شھر صدور صدھا حکم اعدام
کمونيست ھا و مخالفين جمھوری اسالمی را در
پيشينه آدم کشی ھای خود داشته و در مقام آدم
کشی امتحان خود را نزد خمينی پس داده بود .او
با داشتن چنين پيشينه ای از جنايت ،در کميسيون
مرگ منتخب خمينی برای اعدام زندانيان دربند
برگزيده شد .و بدين سان با گزينش و رای مستقيم
مصطفی پورمحمدی ،ھزاران زند انی محکوم
در اوين و گوھردشت به دار آويخته شدند.
بيست و پنج سال پيش ،در چنين روزھايی ،پيکر
بی جان ھزاران زندانی بدار آويخته شده به
وسيله کانتينرھای يخچال دار از اوين و گوھر
دشت به خاوران و ديگر گورھای دسته جمعی

حمل شدند .و حاال ،بيست و پنج سال بعد ،درست
در ھمان روزھايی که داس مرگ پورمحمدی و
دو عضو ديگر ھيئت مرگ ،خرمن جان زندانيان
اوين و گوھردشت را بی محابا درو می کرد،
درست در روزھايی که اندوه و درد مادران
خاوران ،درغم بيست و پنجمين سالگرد
عزيزانشان از ھر سو فواره می کشيد ،مصطفی
پورمحمدی ،قاتل زندانيان ،قاتل فرزندان مادران
خاوران ،قاتل رفقا و ياران سربلندمان ،با رای
دولت "تدبير و اميد" و با "کليد" مشکل گشای
حسن روحانی بر صندلی وزارت دادگستری
نشست.
انتخاب پور محمدی به عنوان وزير دادگستری و
گزينش ديگر وزرای امنيتی و اطالعاتی کابينه
شيخ حسن روحانی ،يک بار ديگر نشان داد که
اين حاکميت ،مستثنا از اينکه چه کسی بر صندلی
رياست جمھوری بنشيند ،مستثنا از اينکه کدام
جناح سياسی ،دولت و دستگاه اجرايی جمھوری
اسالمی را در دست بگيرد ،سياست ھای کلی
نظام بر ھمان پاشنه می چرخد که طی سی و
چھار سال گذشته چرخيده است .در اينجا ،بحث
بر سر انتخاب جنايت کاران و گزينش وزرای
امنيتی توسط دولت حسن روحانی نيست .بحث بر
سر سياست ھای کلی نظام است .بحث بر سر
حکومتی است که ماھيت وجودی آن از آغاز تا
به امروز بر مبنای سرکوب ،زندان ،شکنجه،
کشتار ،سلب ھمه آزادی ھای دمکراتيک و حقوق
مدنی مردم ايران بوده است .و طبيعتا بر کسی
پوشيده نيست که برای پيشبرد چنين سياستی،
انجام فعاليت اطالعاتی و امنيتی مشخصه ھمه
عناصر فعال جمھوری اسالمی در دھه  ٦٠بوده
است .در اين رابطه ھيچ استثنايی ھم متصور
نيست .تفاوت ،فقط در نوع و اندازه فعاليت ھای
امنيتی و بعضا ميزان قد و قواره حضور آنان در
کشتار مستقيم و يا غير مستقيم نيروھای سياسی و
توده ھای وسيع مردم ايران است.
يکی ھمچون مصطفی پورمحمدی در مقام
دادستانی ،حاکم شرع و عضويت در ھيئت مرگ
جمھوری اسالمی مستقيما در قتل و کشتار مردم
دست داشته است ،يکی نيز ھمانند حسن روحانی،
در پست رئيس شورای عالی امنيت ملی در
دولت محمد خاتمی ،در پشت صحنه ،رياست تمام
تصميم گيری ھای امنيتی و سرکوبگری ھای
کالن جمھوری اسالمی را به عھده داشته است.
يکی ھمانند الجوردی دادستان برگزيده خمينی،
چھره ای مخوف و آشنا در کشتار و سرکوب
است و ديگری ھمانند حجاريان ،مغز متفکر
"اصالح طلبان" ،بنيان گذار وزارت اطالعات و
در ھمان حال يکی از چھره ھای امنيتی پشت
پرده رژيم در سرکوب ھای دھه  ٦٠است.
يکی ھمانند فالحيان ،با عنوان وزير اطالعات
دولت ھاشمی رفسنجانی چھره ی شناخته شده
سرکوب و ترور در جامعه است .يکی نيز ھمانند
سعيد امامی معاون امنيتی فالحيان ،تحت عنوان
"سرباز گمنام امام زمان" در خفا و دور از چشم
مردم ،چھره مخوف و صحنه گردان اصلی ترور
شاعران و نويسندگان منتقد رژيم در داخل و
بيرون کشور است.
در واقع از انتخاب پور محمدی به عنوان يکی از

٣٣
شاخص ترين چھره ھای شناخته شده جنايت و
کشتار که بگذريم ،با گذشت زمان و با برمال
شدن چھره ھای امنيتی و اطالعاتی رژيم در
جامعه ،سياست گماردن چھره ھای امنيتی پشت
صحنه که عمدتا مخوف ترين چھره ھای
جمھوری اسالمی نيز ھستند ،بخشی از سياست
دولت ھايی از جنس "اعتدال" و "اصالح طلب"
است .دولت ھايی که بنا به ضرورت و نيازمندی
نظام جمھوری اسالمی ،صرفا بر سياست چماق
تکيه نمی کنند ،بلکه توامان با سياست ھويج و
چماق به صحنه می آيند.
يکی ھمانند دولت ھاشمی با عنوان "دولت
سازندگی" ترورھای زنجيره ای را اعمال می
کند .وديگری ھمانند خاتمی با گفتمان "لبخند"
قيام دانشجويی تير ماه  ٧٨را به خاک و خون می
کشد .يکی ھمانند احمدی نژاد ،با مشت آھنين علنا
چھره می نمايد و ديگری ھمانند شيخ حسن
روحانی با چماق پنھان در زير عبای خود،
"کليد" مشکل گشای خود را در حضور مردم به
نمايش می گذارد .در شرايطی که ھمه اين ماجرا
ھا در سطح جامعه اتفاق می افتد ،در پس پرده و
پشت ماجرا که اتفاقا امروزه ديگر علنی شده اند،
شخص ولی فقيه به عنوان رھبر و ديکتاتور
مطلق العنان جمھوری اسالمی نشسته است .کسی
که تمام عوامل و ارگان ھای جمھوری اسالمی
می بايست بر اساس منويات اين ولی فقيه مستبد
حرکت کنند .و اين ھمان تراژدی غم انگيزی
است که توده ھای مردم ايران بيش از سه دھه
است که بدان گرفتارند .پورمحمدی در مورد
نحوه انتخاب خود گفته است ،انتخاب او در جلسه
سران سه قوه و با پيشنھاد رئيس قوه قضائيه
صورت گرفته است .در واقع ،انتخاب
پورمحمدی توسط حسن روحانی برای پست
وزارت دادگستری نه يک اتفاق ،که برگرفته از
عمومی ترين سياست نظام است .نظامی که
ھمچنان بر سرکوب و کشتار در جامعه تاکيد
دارد .نظامی که از فرمان خمينی برای قتل عام
زندانيان سياسی ھمچنان به عنوان "فتوای نجات
بخش" ياد می کند.
ھمزمانی بيست و پنجمين سالگرد روزھای
کشتار  ،٦٧با انتخاب پور محمدی در دولت "
تدبير و اميد " تراژدی غم انگيز مردمی است که
ھمچنان در يک دور باطل ،به معجزه انتخابات
رياست جمھوری دل بسته اند .تراژدی دردناک
مردمی است که در زير سرنيزه ھای سرکوب و
کشتار جمھوری اسالمی ھمراه با چاشنی
توھمات مذھبی شان به جستجوی روزنه ای از
اميد به قاتالن خود و قاتالن ھزاران زندانی
سياسی اميد می بندند .و در اين ميان ،نقش
نيروھای رفرميست و مدافع نظم موجود ،که بر
توھم جوانان و بخشی از توده ھای مردم ايران
دامن می زنند ،بسيار رقت انگيزتر است.
در بيست و پنجمين سالگرد قتل عام ھزاران
زندانی سياسی که تلخی روايت اش ،ھمچنان
حنجره را می سوزاند ،بايد به آنانی که بر "کليد"
دولت روحانی دل بسته اند ،گفت :اين کليد در
آبگير سرد شکسته است .دروازه تاريک بسته
است .بايد به اين مسافران خسته که ھمچنان بر
قاتالن مردم اميد می بندند ،نھيب زد :ھان ای
"مسافر تنھا ،با آتش حقيرت در سايه سار بيد،
چشم انتظار کدام سپيده دمی"؟ دست از گمان
بدار ،در جستجوی سپيده دم خورشيد انقالب
باش.
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گسترش اعتراضات کارگری و نقش کارگران ھفت تپه در اعتصابات فراکارخانهای
گسترده و متراکمتر ساختن صف ميليونی
بيکاران که ماھانه نزديک به ده ھزار نفر بر آن
افزوده میشود ،تماما به اين خاطر بوده است که
طبقه کارگر نيروی کار خود را اجبارا به
نازلترين قيمتھا به سرمايه داران بفروشد،
وحشيانه استثمار شود و در عين حال سکوت و
خاموشی پيشه کند .طبقه سرمايهدار با تحميل اين
شرايط دشوار بر کارگران ايران ،به ويژه از
ناحيه تحميل بيکاری بر ميليونھا کارگر يا در
واقع محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به
بيکاری اجباری ست که فشار کار و استثمار
کارگران شاغل را تشديد کرده است .در حاليکه
فشار فزاينده ای که ارتش ذخيره کار به وسيله
رقابت خويش به بخش شاغل وارد میسازد و اين
بخش را به کار طاقت فرسا و قبول تحميالت و
شرايط کارفرما وادار میسازد ،در عين حال کار
بی اندازه و طاقت فرسای بخش شاغل طبقه
کارگر نيز صفوف ارتش ذخيره کار را متورم
میسازد .اين قاعده عمومی نظام سرمايهداری و
شگرد سرمايه داران برای تشديد استثمار و بی
حقوقی کارگران است که مورد حمايت ھمه جانبه
رژيم جمھوری اسالمی بوده و در چند سال اخير
نيز با قوت تمام به مرحله اجرا گذاشته شده است.
اين شرايط دشوار و دھشتناک گرچه تاثيرات
منفی خود را بر اعتراضات کارگری برجای
گذاشته است ،اما کارگران ايران نمیتوانستهاند و
نخواھند توانست در برابر اين تعرضات و
فشارھا و نسبت به وضعيت معيشتی خود بی
تفاوت و خاموش بمانند و خاموش نماندهاند .وقتی
کارگر حتا با پذيرش شرايط تحميلی کارفرما به
کار طاقت فرسا نيز تن میدھد اما باز ھم
نمیتواند ھزينه زندگی يا حتا خورد و خوراک
خود و خانوادهاش را تامين کند ،بديھی ست که
برای ادامه حيات و نمردن از گرسنگی دست به
اعتراض میزند و برای رھايی از وضعيت
نکبت باری که طبقه حاکم بر وی تحميل کرده
است وارد مبارزه با کارفرما و حاميان وی
میشود .دهھا اعتصاب و تجمع اعتراضی
کارگران در ھمين چند ماھی که ازسال ٩٢
گذشته است ،بر اين ادعا صحه میگذارد که از
جمله میتوان به اعتصاب و تجمع اعتراضی
ھزار کارگر ايران صدرا ،اعتصابات مکرر
 ١٢٠٠کارگر کارخانه نورد لوله صفا ،اعتصاب
پنج روزه کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد،
تجمعات اعتراضی کارگران نساجی سيمين
اصفھان ،اعتصاب در کارخانه زرين رفسنجان،
اعتصاب کارگران ذوب فلز صنايع فوالد اھواز،
سلسله تجمعات اعتراضی کارگران فوالد
زاگروس در تھران و شھر قروه ،اعتصاب
کارگران کارخانه ماشين آالت صنعتی
تراکتورسازی تبريز ،اعتصاب کارگران قطعات
توربين شھريار ،اعتصابات و اجتماعات
اعتراضی کارگان الستيک البرز )کيان تاير(
اعتصاب کارگران نی بر نی شکر ھفت تپه و
اعتصابات کارگران کارخانه نی شکر ھفت تپه و
امثال آن اشاره کرد .اين حجم نسبتا باالی
اعتراضات و اعتصابات کارگری ،نشان دھنده
اين واقعيت است که طبقه سرمايهدار ايران و
رژيم سياسی اين طبقه ،علی رغم آن که بدترين
شرايط کاری و دشوارترين شرايط سياسی،

اقتصادی و معيشتی را بر کارگران تحميل
نمودهاند ،اما نه فقط نتوانستهاند از اعتصابات و
اعتراضات کارگری جلوگيری به عمل آورند،
بلکه اين اعتراضات و اعتصابات از رشد و
گسترش بيشتری نيز برخوردار شدهاند .جمھوری
اسالمی در زمينه نابودی قطعی تشکلھای
کارگری موجود ،خانه نشين ساختن فعاالن اين
تشکلھا و وادار ساختن آنان به دست شستن از
فعاليت کارگری و سنديکايی نيز با ناکامی روبرو
شده است .فعاالن و رھبران سنديکای کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و
سنديکای کارگران نی شکر ھفت تپه اگر چه
دائما تحت پی گرد و ارعاب و آزار و فشار بوده
و به نحو وحشيانهای مورد سرکوب واقع گشته و
خسارات و لطمات زيادی را متحمل گشتهاند ،اما
اين فعاالن و تشکلھايشان نيز در برابر ارتجاع
حاکم دست به مقاومت زده و به فعاليت ادامه
دادهاند و در حد توان خويش در آگاھی کارگران
و سازماندھی اعتراضات و اعتصابات کارگری
مشارکت نمودهاند .خبرھای مربوط به اعتصابات
و اعتراضات کارگری که فوقا بدان اشاره شد ،به
طور مفصل در رسانهھای خبری انتشار يافته که
نيازی به طرح و تفسير مجدد آنھا نيست.
اعتراضات و اعتصابات کارگری برزمينه
شرايط موجود ومطالبات کارگری شکل گرفته اند
که بی شک کارگران پيشرو و آگاه متشکل در
جمعھا ،کميتهھا و تشکلھای کارگری نقش
اساسی را در سازماندھی و ھدايت آن برعھده
داشتهاند .اعتصابات کارگران کارخانه نی شکر
ھفت تپه نيز بی ترديد ثمره فعاليت کارگران
پيشرو اين شرکت و با فعاليت سنديکای کارگران
نی شکر ھفت تپه مرتبط است.
نظر به اھميت فعاليت اين سنديکا و نقش آن در
اعتصابات و اعتراضات کارگران ھفت تپه و
نظر به تاثيراتی که اين سنديکا و فعاالن آن
میتوانند در گسترش اعتصاب به ساير واحدھای
توليدی دراين منطقه داشته باشند ،اعتصابات
اخير کارگران نی شکر ھفت تپه را به اختصار
مرور میکنيم.

خود پايان دادند که دستمزد کارگران به حساب
آنھا واريز شد.
حساسيت کارگران نی شکر ھفت تپه نسبت به
تعويق يک ماھه پرداخت دستمزدھا و واکنش
اعتراضی فوری آنھا ،نشان داد که کارگران نی
شکر ھفت تپه نسبت به امتيازات و دستاوردھای
مبارزاتی که طی سالھا مبارزه ،به ويژه با
اعتصابات ،راھپيمايیھا و تظاھرات باشکوه خود
در سالھای  ٨۵ ،٨۶ ،٨٧بدست آوردهاند،
آگاهاند و از آن محافظت میکنند .يکی از
دستاوردھا و امتيازاتی که کارگران کارخانه نی
شکر ھفت تپه و سنديکای آنھا توانستند در طی
يک رشته اعتصابات و مبارزات طوالنی مدت
خود بدست آورند ،پرداخت به موقع
دستمزدھاست .دستمزد کارگران ھفت تپه مانند
دهھا و صدھا کارخانه و شرکت ديگر ھمواره با
چند ماه تاخير پرداخت میشد .اما کارگران اين
مجتمع با اعتصابات و اعتراضات متحدانه و
شورانگيز خود به ويژه در سالھای  ٨۵الی ٨٧
که تماما توسط عناصر آگاه و کارگران پيشرو نی
شکر ھفت تپه و تشکل مستقل آنھا سازماندھی و
رھبری میشد ،سرانجام توانستند پرداخت به
موقع دستمزد را در سالھای آخر دھه ھشتاد بر
مديريت به قبوالنند .نخستين اعتصاب پيروزمند
ھفت تپه در سال  ٩٢بازگو کننده دو نکته مھم
است که در عين حال به ھم مرتبطاند؛ نخست
اينکه کارگران کارخانه نی شکر ھفت تپه با اين
اعتصاب نشان دادند که از دستاوردھای
مبارزاتی خود حراست میکنند ،در برابر تعرض
مديريت ايستادهاند و حاضر به عقب نشينی در
اين زمينه نيستند .اعتصاب و پيروزی کارگران
در عين حال نشان دھنده اين واقعيت است که
طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه ،از اجرای
آنچه که در دهھا و صدھا کارخانه ،آن را به
امری عادی تبديل کرده است ،در کارخانه نی
شکر ھفت تپه ناتوان است .اين ناتوانی ،البته
بازخورد توانايی کارگران ھفت تپه است که بی
ترديد محصول مبارزه ،تشکل يابی ،آگاھی
کارگران و تشکل مستقل آنھاست و اين دومين
نکته مھم اين اعتصاب است.

غير از اعتصاب نزديک به ھزار کارگر نی بر
کشت و صنعت ھفت تپه در اعتراض به نحوه
محاسبه سوابق بيمهای خود ،عدم اجرای طرح
مشاغل سخت و زيان آور و عدم اجرای طرح
طبقه بندی مشاغل ،در پنجم فروردين ماه سال
جاری که سه روز به طول انجاميد ،نخستين
اعتصاب کارگران کارخانه نی شکر ھفت تپه در
سال  ٩٢زمانی آغاز شد که مديريت شرکت
پرداخت دستمزد فروردين ماه کارگران را به
تعويق انداخت و  ٢۵درصد افزايش حداقل
دستمزد را نيز در فيشھای حقوقی کارگران
منظور نکرد .کارگران کارخانه نی شکر ھفت
تپه با خواست پرداخت فوری دستمزد معوقه با
احتساب  ٢۵درصد افزايش حداقل دستمزد و نيز
بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل ،روز
چھارشنبه  ٢۵ارديبھشت ماه ،به طور يکپارچه
دست از کار کشيدند .کارگران کارخانه نی شکر
ھفت تپه ،متحد و يک پارچه در برابر مديريت و
تھديدات آن ايستادند و تنھا زمانی به اعتصاب

دومين اعتصاب )اعتصاب مرداد ماه (٩٢

نخستين اعتصاب )اعتصاب ارديبھشت (٩٢

صبح روز دوشنبه  ٧مرداد ۵٠٠ ،تن از
کارگران شرکت نی شکر ھفت تپه برای دومين
بار در سال جاری دست به اعتصاب زدند.
کارگران اعتصابی خواستھای خود را در پنج
بند تنظيم نموده و خواستار تحقق آن شدند.
نخستين خواست کارگران ھفت تپه ،بازنگری
طرح طبقه بندی مشاغل است که در صورت
اجرای آن دريافتی کارگران افزايش میيابد .با
وجود آن که بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل
يکی از مطالبات اصلی و چندين ساله کارگران
ھفت تپه است و سنديکای کارگران نيز در راه
تحقق آن پی گيرانه تالش نموده است ،اما
مديريت شرکت تاکنون به اين خواست کارگران
تن نداده است .تالش و پی گيری سنديکا و
رھبران آن در سال  ٧٩منجر به ارسال نامه
وزارت کار به اداره کار استان و سپس ارسال
نامه به اداره کار شھرستان شوش جھت بازنگری
درصفحه ۵

نيمه دوم مرداد  ٩٢شماره ۶۵١
از صفحه ۴

گسترش اعتراضات کارگری و
نقش کارگران ھفت تپه
در اعتصابات فراکارخانهای
طرح طبقه بندی مشاغل کارگران شد اما تاکنون
ترتيب اثری به اين نامه يا ابالغيه داده نشده و
خواست کارگران بی جواب مانده است .يکی
ديگر از مطالبات کارگران اخراج سه تن از
اعضای ھئيت مديره کارخانه از جمله فردی به
نام "برزو احمدی" است .وی يکی از عناصر
سرکوبگر و رئيس سابق اداره اطالعات شوشتر
بوده است که در جريان اعتراضات سالھای ٨۶
و  ٨٧در شناسايی و اخراج کارگران از جمله
کارگران پيشرو و آگاه نقش موثری داشته است.
خواست مھم ديگر کارگران عدم واگذاری شرکت
نی شکر ھفت تپه و منازل سازمانی به سپاه
است .سابقه واگذاری شرکت کشت و صنعت نی
شکر ھفت تپه به بخش خصوصی ،به چند سال
قبل برمیگردد .سياست و تصميم دولت بر اين
بود که مجتمع کشت و صنعت ھفت تپه را به
بخش خصوصی واگذار نمايد .از اين رو از سال
 ٨۴سعی کرد مقدمات واگذاری آن را فراھم
سازد .با اخراجھای وسيع و بازخريدھای اجباری
تعداد پرسنل شرکت را از ھفت ھزار نفر به
چھار ھزار نفر تقليل داد .دولت در نظر داشت
عالوه بر فروش اراضی زراعی ،دوھزار کارگر
ديگر را نيز اخراج کند تا به زعم خود از
"ازدحام نيروی انسانی" و تعداد کارگران بکاھد
و يا کارخانه را به تعطيلی بکشاند تا شرايط را
برای واگذاری ھرچه ارزانتر شرکت به بخش
خصوصی فراھم سازد .اين تصميمات با تشديد
فشار بر گرده کارگران ھمراه بود .بالتکليف نگاه
داشتن کارگران ،عدم پرداخت دستمزدھا ،تحميل
فشارھا و تنگناھای سخت معيشتی بر کارگران و
خانواده آنھا و گرسنگی دادن به آنھا تماما در
ھمين راستا بود .اما کارگران ھفت تپه در برابر
تمام اين دسيسهھا و اقدامات سرکوبگرانه
مقاومت کردند و با اعتصابات راه پيمايی ھا و
تظاھرات خيابانی مکرر خود در سالھای ٨۴
الی  ٨٧از تعطيلی کارخانه و واگذاری شرکت به
بخش خصوصی ممانعت به عمل آوردند .در اثر
ھمين مبارزات بود که تعدادی از منازل سازمانی
نيز در اختيار کارگران قرار گرفت .با توجه به
اين سابقه ،بديھی ست که امروز نيز کارگران
ھفت تپه و سنديکای آنھا در برابر ھر تالش
مجددی در اين زمينه يا ھر اقدامی که به زيان
کارگران باشد ،بايستند و خواھند ايستاد!
پنجمين خواست کارگران ،برچيده شدن فضای
پليسی – امنيتی از شرکت نيشکر ھفت تپه است.
که از سال  ٨۶به بعد بر اين شرکت مسلط گشته
و اخراج بسياری ازکارگران ازجمله اعضای
ھئيت مديره سنديکای کارگران ھفت تپه به
نامھای علی نجاتی ،فريدون نيکوفر ،محمد
حيدری ،جليل احمدی ،رضا رخشان و قربان
علی پور را در پی داشته است .اين خواست
کارگران ھفت تپه به ويژه در شرايط کنونی که
دور جديدی از فعاليت کارگران آگاه و سنديکای
ھفت تپه در زمينه سازماندھی و برپايی
اعتصابات کارگری را به تصوير میکشد ،از
اھميت حياتی برای کارگران ھفت تپه و تشکل
مستقل آنھا برخوردار است .طرح اين خواست

نه فقط از نفوذ و محبوبيت سنديکای کارگران
نيشکر ھفت تپه و اعضای ھيئت مديره آن در
ميان کارگران اين شرکت حکايت میکند ،بلکه
در عين حال نشان آگاھی کارگران نسبت به
فعاليت و مبارزه متشکل ،نقش و اھميت تشکل
مستقل کارگری در مبارزه عليه مديريت و
حاميان آن نيز ھست.
فعاليت سنديکای ھفت تپه و اعضای آن که
اعتصابات فوق را بايد ثمره دور جديد تالش
آنھا و ساير کارگران پيشرو اين شرکت به
حساب آورد ،يکبار ديگر نشان داد که رژيم
ضدکارگری حاکم به رغم آن که تمام توان خود
را برای از ھم پاشی و نابودی قطعی اين سنديکا
و دست شستن رھبران آن از مبارزه و فعاليت
سنديکايی بکار بسته است ،اما در نيل به اين
ھدف شوم ،توفيق نيافته است .جمھوری اسالمی
و دستگاه سرکوب و امنيتی آن طی چند سال
اخير با استفاده از انواع وسايل و اعمال اقسام
فشارھای خردکننده و مستمر و کاربست
خشنترين و رذيالنه ترين شيوهھا عليه سنديکای
ھفت تپه و رھبران آن ،گرچه توانست موانع
جدی در راه تودهای شدن و فعاليت تودهای
سنديکا ايجاد کند و خسارات زيادی بر رھبران
سنديکا وارد سازد ،اما نتوانسته است سنديکا و
فعاالن آن را از ميدان مبارزه بيرون براند و
کارگران ھفت تپه را چه از لحاظ آگاھی و چه از
نظر تشکل يابی به شرايط گذشته در ده سال قبل
باز گرداند .سنديکا و اعضای آن از لحاظ فعاليت
محدود شدند اما در برابر مشکالت مقاومت
نمودند و دوام آوردهاند .در اين مورد تعبير زيبای
علی نجاتی عضو برجسته سنديکای کارگران
نيکشر ھفت تپه بسيار گوياست و حق مطلب را
ادا میکند .علی نجاتی دو روز بعد از اعتصاب
مرداد ماه کارگران نيشکر ھفت تپه ،در يک
مصاحبه راديويی پيرامون مقاومت فعاالن سنديکا
در برابر فشارھای متعدد دستگاه امنيتی گفت:
"باريک شديم ولی نبريديم ،خم شديم ولی
نشکستيم" که اين تعبير عينا در مورد سنديکای
ھفت تپه نيز صادق است.
اعتصابات کارگران کارخانه نيشکر ھفت تپه و
طرح چندين خواست اساسی ،نويد بخش دور
جديدی از فعاليتھا و مبارزات کارگران اين
شرکت و سنديکای آنھاست که تاکنون نيز نقش
مھمی در جنبش کارگری ايران و پيشرفتھای
آن ايفا کردهاند .شکی نيست که مديريت شرکت
در برابر مطالبات کارگران مقاومت خواھد کرد
و به سادگی به آن تن نخواھد داد .کارگران ھفت
تپه با حفظ اتحاد خويش ،استمرار مبارزه ،استفاده
از تاکتيک اعتصاب و ديگر اشکال مبارزه
کارگری ست که بايد مديريت شرکت را به
پذيرش مطالبات خود وادار سازند .اعتصاب
ھفت تپه زمانی قرين پيروزیھای بزرگتری
خواھد شد که از چارچوب کارخانه نيشکر ھفت
تپه فراتر رفته و به اعتصابات فراکارخانه ای
مبدل گردد .زمينه اعتراض و اعتصاب در تمام
واحدھای توليدی در استان خوزستان فراھم است.
کارگران آگاه و پيشرو ھفت تپه و سنديکای آنھا
در فراتر بردن اعتصابات منفرد اين شرکت و
گسترش اعتصابات میتوانند نقش مھمی در اين
زمينه ايفا کنند .در استان خوزستان چندين
شرکت کشت و صنعت وجود دارد که ھزاران
کارگر در آنھا مشغول به کار ھستند .بسياری از
مطالبات کارگران نيشکر ھفت تپه ،مطالبات

۵۵
کارگران در ساير کشت و صنعتھای اين منطقه
نيز ھست و زمينه ھای عينی فراوانی برای
اتحاد ،اعتصاب و مبارزه مشترک در اين واحدھا
موجود است .اعتصاب قريب به سه ھزار کارگر
نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر و کشت و
صنعت ھفت تپه و تجمع اعتراضی و ھمزمان و
چند روزه  ٨٠٠تن از آنھا در اسفند سال گذشته
در برابر دفاتر دولتی در تھران ،گويای ھمين
واقعيت است .برقراری ارتباط و پيوند فعال با
کارگران آگاه و پيشرو ساير کشت و صنعتھا و
برای جلب حمايت از يکديگر و تبديل اعتصاب
در يک واحد به چند واحد يا اعتصاب فرا واحدی
و فراکارخانه ای از ضروريات گسترش و
سراسری شدن اعتصابات است .غير از
واحدھای متعدد کشت و صنعت ،تقريبا در تمام
شھرھای خوزستان واحدھای صنعتی و خدماتی
مھمی چون شرکت ملی نفت در اھواز و
مسجدسليمان ،صنايع فوالد ،سازمان آب و برق،
پااليشگاه آبادان ،راه آھن انديمشک وجود دارد
که ھزاران کارگر در آن مشغول به کار ھستند.
بايد ارتباطھای فعالی را با کارگران آگاه و پيشرو
در اين واحدھا برقرار کرد تا بتوان اعتصابات
ھماھنگی را سازمان داد و يا در ھنگام اعتصاب
به حمايت متقابل از يکديگر برخاست .چگونگی
برقراری چنين ارتباطھا و پيوندھايی وابسته به
شناخت و تشخيص خود کارگران پيشرو است.
کارگران پيشرو با ابتکارات و خالقيت ھای خود
قادرند مکانيسم ھای مناسبی را بدين منظور ايجاد
کنند و بسته به شرايط میتوانند در پوششھای
طبيعی و رعايت مسائل امنيتی چنين ارتباط ھائی
را برقرارسازند .به جز اين ،در ھر اعتصابی
کارگران میتوانند نمايندگان علنی خود را به
ساير کارخانهھا و بخشھای کارگری اعزام کنند
و حمايت آنھا را جلب نمايند .حمايت کارگران
بخشھای فوق از کارگران ھفت تپه ،يک امر
ذھنی و دور از تصور نيست .در گذشته نه چندان
دور نيز کارگران اين بخشھا ،الاقل بخش پيشرو
کارگران ،در جريان اعتصابات پرشور کارگران
ھفت تپه از آنھا حمايت کردهاند .گيريم اين
حمايتھا در اغلب موارد به صدور اطالعيه
محدود شده که بايد از آن فراتر رود! افزون بر
اينھا فاکتور بسيار مھم ديگری که در شروع
اعتصاب ،ادامه آن و به ويژه در پيروزی آن
نقش حياتی بازی میکند ،تامين نيازھای
ضروری و حداقل کارگران اعتصابی و
نمايندگان آنھاست که احتماال از کار نيز اخراج
شده يا اخراج میشوند .سازماندھی جمع آوری
کمکھای مالی ،ايجاد صندوق اعتصاب و
صندوقھای ھمياری و حمايتی مالی ،به ھر
طريقی که خود کارگران و رھبران سنديکای
آنھا صالح میدانند از ضروريات اين مرحله از
جنبش کارگری است که میتواند در موفقيت
اعتصاب گسترش اعتصابات فراکارخانه ای و
سراسری شدن آن نقش مھمی ايفا کند .خوشبختانه
کارگران نيشکر ھفت تپه و سنديکای مستقل آنھا
در اين زمينه بی تجربه نيستند و در اعتصابات
آينده و تامين نيازھای آن نيز از اين تجارب
استفاده خواھند کرد .کارگران مبارز شرکت
نی شکر ھفت تپه و تشکل مستقل آن ھا که پيش
ازاين نيز درآسمان جنبش کارگری ايران
درخشيده و ازجايگاه ويژه ای برخوردارشده
اند،بی شک قادرند نقش مھمی درپيشرفت جنبش
طبقاتی کارگران ايفاکنند.

نيمه دوم مرداد  ٩٢شماره ۶۵١
از صفحه ٢

کابينه روحانی و سياستھای آن
خارجی خود را در کل تغيير دھد و تا زمانی که
اين مسئله حل نشود ،نزاع ھستهای ھم حل
نخواھد شد .در عينحال از آنجايی که بھبود در
سياست خارجی و مناسبات بينالمللی رژيم يکی
از ارکان اصلی سياستھای روحانی است و
بدون آن ھيچ مشکلی را نمیتواند حتا تعديل کند،
اين احتمال ھست که در جريان عمل ،خواھان
انعطاف وعقب نشينی بيشتری نسبت به توافقات با
جناحھای رقيب و از جمله شخص خامنهای گردد
و خود اين مسئله به يکی از منازعات و اختالفات
حاد درون رژيم تبديل گردد .او البته میتواند در
کوتاه مدت از دامنه تشنجات و نزاعھای
بينالمللی رژيم بکاھد ،بدون اين که نتيجه
ملموسی برای جمھوری اسالمی و سياست ھای
داخلی وی داشته باشد.
رای اعتمادی که مجلس به  ١۵وزير روحانی
داد ،اين واقعيت را نيز نشان داد که وزرای
مرتبط با وزارتخانهھای سياسی ،امنيتی ،نظامی
و سانسور نيز به ھمراه سياستھا آنھا ،مورد
توافق اصلیترين جناحھا و فراکسيونھای ھيات
حاکمه قرار دارد .اين وزرا در ھمان حال که
منطبق با طرز تفکر و سياست روحانی در اين
عرصه ھا ھستند ،عمدتا به جريانات موسوم به
اصول گرای مجلس متمايل می باشند و از ھمين
رو با بيشترين آرا مورد تاييد قرار گرفتند .نکته
قابل مالحظه در مورد اين وزرای انتخابی
روحانی در اين است که عموما سابقه فعاليت در
ارگان ھا و نھادھای حاسوسی –امنيتی رژيم
دارند .اين مسئله در کابينه چنان برجسته است که
حتا برخی از نمايندگان مجلس به آن اشاره داشتند
و روحانی به آن افتخار کرد .
اين ويژگی امنيتی و اطالعاتی بودن کابينه
روحانی ،بازتاب چه سياستی است؟
به نظر نمی رسد که اين ترکيب با ھدف تشديد
سرکوب و اختناقی فراتر از دوره احمدینژاد
انجام گرفته باشد .الاقل با ادعاھای وی در مورد
"ارائه چھره مطلوب نظام اسالمی ايران در
سطح بينالمللی "" ،منشور حقوق شھروندی"،
"سياست معتدل داخلی"" ،فضای باز سياسی در
دانشگاهھا "و ديگر ادعاھای وی ،نمیخواند .پس
ھدف چيست؟
روحانی برای پيشبرد سياستھای داخلی و
خارجی خود  ،وعدهھايی که به مردم داده و
توقعاتی که ايجاد نموده ،ناگزير است در کوتاه
مدت ھم که شده ،از دامنه فشار ،سرکوب و جو
امنيتی موجود ،بکاھد .اما از آنجايی که میداند
در يک رژيم سرکوبگر واستبدادی ،کاسته شدن
از دامنه فشار و سرکوب ،میتواند سريعا به
مفری برای فوران خشم و نارضايتی مردم منجر
گردد ،با گماردن افرادی با تجربهھای اطالعاتی
و امنيتی در راس وزارتخانهھای حساس،
پيشاپيش میخواھد کنترل اوضاع را در دست
داشته باشد و نگذارد کار به مرحلهای برسد که
کنترل آن از دست رژيم در برود .اين است دليل
اين که چرا او در راس وزارتخانهھای حساس،
مھرهھای امنيتی رژيم را قرا رداده است .خود
وی نيز در در آخرين سخنرانیاش در مجلس ،به
شکلی تقريبا آشکار ،به اين واقعيت اشاره کرد و
گفت " :تک تک اعضای کابينه را متناسب با
اندازه و شدت چالشھای پي ِشرو و انتظارات

مردم و نخبگان و شرايط وزارتخانهھای مربوطه
برگزيدهام ".وقتی که روحانی برای وزارت کار،
فردی را انتخاب کرده است که سالھا تجربه کار
امنيتی –اطالعاتی در وزارت اطالعات و
شورای عالی امنيت ملی داشته است ،میتوان
دريافت که دقيقا انتخاب اين وزرا "منتاسب با
اندازه و شدت چالشھا"" ،شرايط وزارتخانه "و
"انتظارات مردم "است.
اما علت چه بود که بهويژه مجلس به وزرای
آموزش و پرورش و علوم پيشنھادی رای اعتماد
نداد؟ روحانی ھمانگونه که اشاره شد در جريان
رقابت ھای انتخاباتی شعارھا و وعدهھايی در
مورد جو امنيتی حاکم ،آزادیھا ،فضای باز
سياسی در دانشگاهھا ،حقوق مردم و امثال اين
شعارھا داده بود .دانشگاهھا و مدارس مراکزی
ھستند که ھر تحولی در آنھا سريعا علنی
میشود ،انعکاس پيدا می کند و جامعه را تحت
تاثير قرار میدھد .روحانی برای اين که ھم در
ازای حمايت گروهھای موسوم به اصالحطلب از
وی در جريان انتخابات ،به آنھا امتيازاتی داده
باشد و ھم اين که ھدف خود را عملی کند و نشان
دھد که به وعدهھای خود عمل کرده و از
فشارھای سياسی –امنيتی کاسته است ،اين دو
وزير را که به "اصالحطلبان "گرايش داشتند،
برگزيد و به مجلس معرفی کرد تا نمايش فضای
باز سياسی را به مرحله اجرا درآورند .اما
گروهھای اصولگرا و شخص خامنهای مطلقا با
اين سياست روحانی مخالف بودند ،نه صرفا از
آن رو که دو وزير پيشنھاد شده به
"اصالحطلبان "گرايش داشتند ،بلکه از آن رو که
در کل با کاھش فشارھای سياسی و امنيتی در
دانشگاه مخالفت جدی دارند.
پيش از آنکه مجلس کار بررسی صالحيت
وزرای پيشنھادی را آغاز کند ،خامنهای گروھی
از اساتيد دانشگاهھا را گرد آورد و در سخنرانی
خود گفت نبايد اجازه دھيد که محيط دانشگاه
تبديل به محيط مخالفت سياسی شود .او اين
مخالفت دانشجويان را کار دشمنان ناميد و
گفت:البته اينجا ھم دشمنانى ھستند كه مايلند حتّى
مسائل صنفى در دانشگاھھا به سمت مسائل
سياسى و جنجالھاى سياسى گرايش پيدا كند؛ از
اين بايد پرھيز كرد .اين براى يك دانشگاه افتخار
نيست كه مسائل اساسى آن تحتالشعاع مسائل
كوچك و كماھميت و احيانا ً تحت تأثير جريانھاى
سياسى واقع شود.
در يک سخنرانی ديگر در  ٢٩خرداد به
مجلسيان رھنمود داد که "وزرای صالح "را
انتخاب کنند .پوشيده نبود که با اين اظھار نظر
قصد و ھدف معينی دارد.
در جريان مباحثات پيرامون رای اعتماد به
وزرای پيشنھادی ،دھقان ،يکی از اعضای ھيات
رئيسه مجلس صريح و بیپرده گفت" :دغدغه ما
اين است که در محيطھای دانشجويی و محيطھای
جوانان ،تندرویھای سياسی و التھاب اجتماعی
آنھا را از وظيفه اصلی خود دور کند .ما امروز
وضعيت خاصی در دنيا داريم و امروز دچار
تحريم ھستيم و فشارھای اقتصادی مردم را اذيت
میکند .اگر فشارھای اقتصادی با التھاب
اجتماعی آميخته شود برای نظام ما خطرناک
است ...اگر دقت نکنيم اتفاقاتی که در بعضی از
کشورھا رخ داده ممکن است برای کشور ما
اتفاق بيفتد ".وی چيزی را پوشيده و پنھان
نگذاشت.

۶۶
در مورد آموزش و پرورش نيز خامنهای و
فراکسيونھای اصولگرای او میخواھند کنترل
آن را ھمواره در دست خود نگھدارند .
دانشآموزان را از ھمان آغاز با تزريق خرافات
مذھبی ،مطيع افکار و اعتقادات ارتجاعی خود
آموزش و پرورش دھند و مدارس ھر چه بيشتر
اسالمی شود .انجام اين وظيفه و رياست بر
آموزش و پرورش فقط از عھده متعصبترين
اصولگرايان ساخته است.
گرچه وزير پيشنھادی آموزش و پرورش ،خود
سالھا ،پيش برنده سياست اسالمی کردن مدارس
در وزارت آموزش و پرورش بود و خدمات
بزرگی ھم به جمھوری اسالمی در اين عرصه
داشته است ،اما اين ھنوز کافی نيست و آنگونه
که زاکانی اصولگرا در مخالفت با وزارت وی
مطرح کرد در دوره چندين سال وزارتاش ابعاد
اعتقادی در آموزش و پرورش به قدر کافی پر
رنگ نبوده و اصوال اين خدمتگذار و پيش برنده
چندين ساله سياستھای ارتجاعی اسالمی در
مدارس و پايهگذار مدارس خصوصی" ،آن
جامعيت و اعتقاد الزم را "برای رياست
برآموزش و پرورش نداشت و از رای اعتماد
برخوردار نشد.
با رد دو وزير آموزش و پرورش و علوم ،از ھم
اکنون روحانی برای پيشبرد سياستھایاش در
ھمان محدوده ناچيز نيز به مشکل برخورد کرد و
خود اين مسئله میتواند به يک اختالف جدی
تبديل شود .چرا که اگر روحانی نتواند درھمين
محدوده ناچيز ھم نمايش "فضای باز سياسی "
داشته باشد ،آن وقت در اجرای برخی
سياستھای خود با مشکالت جدی برخورد
خواھد کرد.
اما مستنثا از اين که روحانی چه میخواھد و
گروهھای رقيب او چه خواھند کرد ،تودهھای
مردم ايران کارگران و زحمتکشان ،زنان،
دانشجويان و معلمان چه بايد بکنند؟
ھمان گونه که گفته شد ،برنامه اقتصادی روحانی
ھمراه با فشارھای جديدی به طبقه کارگر ،سطح
معيشت و حقوق کارگران خواھد بود .مقابله با
فشارھای اين سياست ،مبارزه متحد و متشکلی را
از جانب طبقه کارگر میطلبد .کارگران با
مقاومت و مبارزه بايد در مقابل اين تحميالت
بايستند .ھر عقبنشينی ،شرايط مادی و معيشتی
آنھا را وخيمتر خواھد ساخت .در عرصه
سياسی ،روحانی برای پيشبرد سياستھای داخلی
و خارجی خود ناگزير است جو امنيتی و
فشارھای سياسی بر مردم ايران را کاھش دھد،
ھر اندازه که اين مسئله محدود و ناچيز و کوتاه
مدت باشد ،کارگران ،معلمان ،زنان و دانشجويان
بايد بدون توجه به خواست روحانی و جمھوری
اسالمی تالش کنند ،با مبارزات خود جو امنيتی و
اختناق را به چالش بگيرند و تشکلھای مخفی و
علنی خود را ايجاد کنند .ترديدی نيست که
روحانی نه فقط نمیتواند حتا کوچکترين
مطالبات مردم را عملی کند ،بلکه در اندک
زمانی شکست سياستھای او نيز آشکار
میگردد .اين شکستھا ،اختالفات درونی ھيات
حاکمه را مجددا تشديد خواھد کرد .اين نيز
فرصت ديگری خواھد بود که تودهھای مردم
ايران مبارزه خود را عليه رژيم تشديد نمايند و با
به دست گرفتن ابتکار عمل ،برای تحقق مطالبات
خود از طريق سرنگونی جمھوری اسالمی،
تالش کنند .
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ستون مباحثات

٧٧

مسائل مطرح شده در اين ستون نظر شخصی نويسنده محسوب می گردد .ھر مقاله ای که برای درج در اين ستون
ارسال می گردد ،حداکثر می تواند  ٢٠٠٠کلمه يا دو صفحه نشريه کار باشد.

کوبا )(٣
موقعيت سياسی ،اقتصادی ،فرھنگی و
اجتماعی کوبای امروزی
در کوبا بيسوادی ريشه کن شده است ،ھر کوبائی ميتواند بنويسد و
بخواند،مھدکودک،دبستان،دبيرستان و دانشگاه بدون تبعيض برای ھمگان
آزاد و رايگان است و ھزينهَ غذا،لباس و حمل و نقل يک کوک در ماه
ميباشد.البته دانشجويان ھزينهَ تحصيلی ھم ميگيرند.دورهَ مدرسه  ١٣سال و
دانشگاه  ۶سال ميباشد.مدارس ويژه و رايگان برای ناشنوايان ،نابينايان و يا
افراد الل وجود دارد.دکتر،بيمارستان و اکثر داروھا برای بيماران مجانی
است،بخشی از ھزينهَ بعضی از داروھا که گران و کمياب ھستند،بايد بيمار
پرداخت کند.کوبا باالی  ٧٠ھزار پزشک دارد و ھر سال ھم باالی ۴۵٠٠
پزشک فارغ التحصيل ميشوند.کوبا در  ١٨کشور پزشک دارد.ده درصد
شاغلين کوبائی در آموزش و پرورش و بھداشت مشغول کارند.حقوق
پزشکان،مھندسين و معلمان و کارگران متخصص و پليس از  ۴۵کوک تا
 ۶٠کوک ميباشد.حقوق کارگران غير ماھر ،فروشندگان مغازه ھا،کارمندان
ھتل و رستوران ھا و تاکسيرانان،رانندگان اتوبوس از  ٣۵تا  ۵٠کوک
ميباشد.البته حقوق پايه  ١٠کوک ميباشد ولی  ١۵کوک برای رفت و آمد به
کار و  ١۵کوک ھم بابت غذا داده ميشود.بغير از نظاميان شاغلين دو روز
کار ميکنند و دو روز تعطيلی دارند ،ساعات کارشان  ١٠ساعت در روز
است.کارگران کارخانه ھا سرويس حمل و نقل و غذا در کارخانه را
دارند .کوبائی ھا چون درآمدشان پائين است و کفاف زندگيشان را
نميدھد،بعضيھا اوقات فراغتشان را ھم بشکل آزاد از جمله رانندگی و
فروشندگی و يا فروش آثار ھنری،صرف ميکنند.و بعضی معلمھا تدريس
خصوصی ھم ميدھند.البته کوبائی ھائی که در مراکز توريستی کار ميکنند از
درآمد خوبی برخوردارند و سطح زندگيشان در مقايسه با ساکنين شھرھا و
مکانھای غير توريستی خيلی باال است.خانه ھای سالمندان برای سالمندان
مجانی است.مراکز فرھنگی ھنری،مثل کتابخانه ھا،سالنھای رقص و
موزيک،تئاتر و غيره،آموزشی و تفريحی،مثل ورزشگاھھا،و غيره برای
عموم آزاد و رايگان است.وسائل نقليه عمومی  ٢سنت ميباشد.تاکسيھای
خصوصی  ٢۵سنت تا  ۵٠سنت.تاکسيھای دولتی گران و بستگی به مسافت
دارد.اتوبوسھای دولتی بين شھری گران است.قطارھای بين شھری قديمی ۵
سنت و جديد گران است.بھترين و تازه ترين ميوه ھا کيلوئی  ٣٠تا  ۴٠سنت
ميباشد.مستاجرين بايد ده درصد حقوقشان را کرايه خانه)مستثنی از بزرگی و
کوچکی(بدھند.قيمت برق و آب برای دو نفر در مجموع  ۵کوک در ماه
ميباشد.بعضی وقتھا برای صرفه جويی برق قطع ميشود.در کوبا ھمه از
داشتن مسکن بھره مند ھستند ھر چند بعضی از خانه ھا در نتيجه پائين بودن
دستمزدھا و تحريمھا و بحرانھای اقتصادی از کيفيت خيلی بدی برخوردار
ند،ولی ھيچ کسی اجازه ندارد بيرون بخوابد.کار کودک ممنوع و استفاده
جنسی از کودک مجازات شديدی دارد و برای کودکان بی
سرپرست،پرورشگاه وجود دارد.ريشهَ اعتياد کنده شده است و فروش مواد
مخدر اکيدا"ممنوع است و مجازات شديدی دارد.نژادپرستی مجازات سنگينی
دارد.برابری زن ومرد در تمامی عرصه ھای زندگی تاَمين است و ۵۵
درصد از نيروی متخصصين را زنان تشکيل ميدھند.در کوبا زنان اتحاديه
دارند و زنان استقالل مادی دارند و حق سقط جنين،طالق و سرپرستی از
کودکان برای زنان شناخته شده است.تبعيض بر پايه جنسيت،مليت،نژاد از
بين رفته است.کوبا با وجود تحريمھای  ۵۴ساله،به ھيچ نھاد بين المللی مالی
مثل بانک جھانی يا صندوق جھانی پول يا سازمان تجارت جھانی و يا ھيچ
کشوری بدھی ندارد.انحصار تجارت خارجی در دست دولت است و
قراردادھای اقتصادی با کشورھای ديگر توسط دولت انجام ميشود.در کوبا
دو نوع بانک وجود دارد که يکی بانک مسکن است  .ديگری در رابطه با
شماره حسابھای جاری و تعويض ارز و حواله ارزی و غيره شھروندان
ميباشد.و کيوسکھايی فقط برای مردم بومی جھت تعويض پزو به کوک يا
برعکس وجود دارد.کوبائی ھا با  ٢۵سال سابقهَ کار اعم از زن يا مرد
بازنشسته ميشوند.کوبا در سال  ٨ميليون تن نيشکر توليد ميکند،بخشی از
نيروی برق را از تفالهَ نيشکر تامين ميکنند.تمام کارخانه ھای شکر با تفالهَ
نيشکر کار ميکنند،در ضمن از تفالهَ نيشکر چوب و کاغذ ھم درست

ميکنند.از مالس نيشکر برای توليد مشروب رام و الکل صنعتی و طبی
استفاده ميکنند.در کوبا بازار بورس و کازينو وجود ندارد.در کوبا فقط دو
روزنامه گرانما،ارگان حزب کمونيست و روزنامه شورش ،ارگان سازمان
جوانان حزب و چند نشريهَ محلی منتشر ميشود.کليهَ ھتل ھا چه کوچک و چه
بزرگ چه در مراکز توريستی و چه در شھرھا،کارخانه ھای توليدی از قبيل
نيشکر،مشروبات الکلی يا غيرالکلی،سيگار،رستورانھای بزرگ،و
فروشگاھھای لباس و مواد غذايی،کافه ھا،شرکتھای اتوبوس،قطار،
ھواپيمايی ،فرودگاھھا ،کشتيرانی ،ماشين ھای کرايه ای،بيمارستانھا،کلينيک
ھا،داروخانه ھا،مدارس،مھدکودکھا،خانهَ سالمندان،دانشگاھھا ،مراکز
ورزشی ،آموزشی ،ھنری،تفريحگاھھا،پارکھا،بانکھا ھمه دولتی ھستند.در
کوبا شرکت بيمه درمانی وجود ندارد و شھروندان کوبائی فقط با نشان دادن
کارت شناسائی به دکتر يا بيمارستان مراجعه ميکنند.ھر خارجی که وارد
کوبا ميشود بايد حتما"بيمهَ درمانی داشته باشد،در غير اينصورت اجازه ورود
به کوبا را ندارد.کار اجباری در کوبا وجود ندارد و بيکاران  ۶ماه از حقوق
بيکاری برخوردارند.دولت برای ھمه کار ميدھد ولی بعضی ھا بخاطر درآمد
پائين ترجيح ميدھند که کار آزاد يا سياه انجام دھند.اکثر اين افراد از حکومت
ناراضی ھستند،و اروپا و آمريکا برايشان بھشت برين و خيلی از اينھا ترجيح
ميدھند که آمريکا اربابشان باشد.اينھا با وجوديکه ضد حکومت ھستند ،ولی
از تمامی مزايای پزشکی و آموزشی ھم برخوردارند،بدون اينکه باری از
دوش جامعه بردارند.تحت تاثير تحريمھای  ۵۴ساله،بحرانھا و سياستھای
انحرافی و ارتجاعی حکومت ،فحشا ،گسترش بيسابقه ای دارد.جيره بندی
مواد غذائی و پوشاک و لوازم خانگی و وسائل مورد نياز اوليه که از مارس
سال  ١٩۶٢شروع شد تا حاال ھم ادامه دارد.طبق قوانين جيره بندی بچه ھای
زير  ٧سال،سالمندان،بيماران،زنان باردار ھر روز  ١ليتر شير ميتوانند
دريافت کنند.برنج در ماه  ٣کيلو برای ھر نفر،کيلوئی  ٣٠سنت،شکر کيلوئی
 ١۵سنت،شير  ١٩سنت،تخم مرغ  ١٢تايی  ١۴سنت،سيب زمينی و موز ٣٠
سنت،آرد کيلوئی  ٢۵سنت،ولی اکثر مواقع بعضی از وسائل جيره بندی شده
دچار کمبود ھست و ھمين مسئله باعث طوالنی تر شدن صف ھا
ميشود.دولت کوبا مازاد توليد محصوالت را در فروشگاھھای آزاد با ٢٠
برابر قيمت ميفروشد.در عين حال جيره بندی مواد غذائی و پوشاک و وسائل
خانگی باعث ايجاد بازار سياه در جامعه است.کوبا چون بغير از چند مورد
صنعت پيشرفته ای ندارد مجبور است بعضی از ماشين آالت صنعتی را به
قيمت گران وارد کند و از طرف ديگر زير فشار دولت آمريکا کشورھای
صادر کنندهَ کاال به کوبا با محدوديت صادراتی مواجه ھستند مثال" کوبا در
سال فقط  ۴عدد تراکتور ميتواند وارد کند و پنج تا تراکتوررا دولت آمريکا
اجازه نميدھد.و ھمين تحريمھا ،ھم باعث توليد کم محصوالت وھم گران شدن
کاال ھا ميشود که مردم کوبا بايد تاوانش را بدھند.در انتخابات محلی،انتخاب
شدگان،شورای شھر را تشکيل ميدھند،سپس اين نمايندگان به مجالس محلی
معرفی ميشوند و بعد اينھا ھمراه با سازمانھای حزبی و سازمانھای توده
ای،نمايندگانی را برای عضويت در شورای ايالتی و مجلس ملی قدرت توده
ای انتخاب ميکنند.نمايندگان در مجلس ملی قدرت توده ای  ٣۶عضو شورای
وزيران و رئيس دولت را انتخاب ميکنند.برنامه ريزی ھا در کوبا از طرف
شورای وزيران و مجلس قدرت مردمی که اعضای آن برای  ۵سال انتخاب
ميشوند مورد تصويب قرار ميگيرد.ولی با وجوديکه مردم کانديداھای خود را
معرفی و انتخاب ميکنند چون حزب از امکانات وسيعی برخوردار است
باالی  ۵٠درصد نمايندگان عضو حزب کمونيست ھستند.در زمينهَ سياست
خارجی،کوبا بيشتر با کشورھای آمريکای التين و کم و بيش با
کانادا،چين،فرانسه و آلمان و روسيه و ايران روابط اقتصادی و سياسی
دارد.مردم کوبا بخصوص زنان کوبائی بر عکس دولت کوبا،از جمھوری
اسالمی بعنوان يک رژيم عصر حجری ياد ميکنند و موضعگيری ھای خيلی
محکم و قاطع عليه رژيم ج.اسالمی دارند.البته خيلی از سياستمداران کوبائی
ھستند که ميگويند که روی ايران نبايد حساب کرد ولی بايد از تضاد بين
آمريکا و ايران برای تضعيف آمريکا استفاده نمود.سيستم حکومتی کوبا تک
حزبی است و حزب جای طبقه را گرفته است.با وجوديکه انقالب کوبا تا
امروز دست آوردھای عظيمی برای مردم داشته است و دارد ،ولی از سال
 ١٩٧۶تا امروز حزب کمونيست کوبا سعی کرد که طی پروسه ای تمام
ابزارھای اقتصادی،سياسی،اجتماعی را در دست خودش بگيرد.ھر چند
جناحی از حزب مخالف اين سياست ارتجاعی و انحرافی است و در مقابلش
درصفحه ٨
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از صفحه ٧
مقاومت ميکند ولی جناح طرفداران شوروی سابق در حزب دست برتر را
دارند.آزادی سياسی و رسانه ای وجود ندارد،اينترنت گران و سرعتش پائين
و تحت کنترل شديد قرار دارد.فقط مطبوعات حزبی اجازهَ انتشار دارند.و ھر
جريان سياسی ديگر بخواھد نشريه انتشار دھد،يا توان ماليش را ندارد ويا
اجازه ندارد.

خصوصيات جامعهَ سوسياليستی

-١رھبری کارگری به شکل دموکراسی شورائی،يعنی نمايندگان در شوراھا و کميته
ھا در تمام سطوح به شکل دموکراتيک انتخاب ميشوند.ھمهَ پستھا و مقامھا و مشاغل
انتخابی ھستند وھرلحظه قابل عزل و ھيچ کس امتيازويژهای ندارد.
 -٢مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد،يعنی در اين جامعه وسائل توليد به مالکيت
عمومی در آمده است و ارگانھای اداری دموکراتيک طبقهَ کارگر را به عنوان
جايگزين دستگاھھای بورژوازی دولتی ايجاد ميکند.
 -٣برنامه ريزی دموکراتيک اقتصادی و اجتماعی
 -۴مديريت کارگری بر توليد و توزيع
 -۵از ھر کس به اندازهَ توانش،به ھر کس به اندازهَ کارش)مزد برابر در ازای
ساعات کار برابر(
 -۶برقراری آزاديھای سياسی در گسترده ترين شکلش
 -٧ملی کردن تجارت خارجی
 -٨محدود کردن انباشت شخصی پول از طريق مالياتھای تصاعدی
 -٩پول ھنوز موجود است  ،اما نمی تواند به سرمايه خصوصی تبديل گردد و موجب
استثمار شود.
 -١٠ملی شدن بانکھا و ادغامشان در يک بانک و تحت کنترل و مديريت کارگری
 -١١قانون ارزش کاال و توليد کاال نقش مخربشان را از دست داده و توليد به شکلی
آگاھانه برای افزودن به ثروت جامعه به کار برده ميشود.
 -١٢دگرگون شدن ھمهَ زوايای زندگی انسانھا در زمينهَ سياسی ،اقتصادی و فرھنگی
 – ١٣در جامعهَ سوسياليستی،دولت بر خالف دولت بورژوازی،که ھر روز گسترش
داده ميشود،نقش خود را بمرور از دست ميدھد تا اينکه محو بشود.سوسياليسم يک
پروسه و فاز اول جامعه کمونيستی است و برای رسيدن به جامعه کمونيستی)يعنی از
ھر کس به اندازه توانش،به ھر کس به اندازهَ نيازش و از بين بردن تضاد کار يدی و
فکری،از بين بردن تضاد شھر و روستا(بايد خصوصيات ذکر شده در باال تحقق پيدا
کند تا جامعه به مرحله کمونيسم برسد،در غير اينصورت رسيدن به جامعه کمونيستی
عملی نيست.
-١۴لغو کار مزدی
واقعيت اين است که در کوبا مثل شوروی سابق بر خالف کشورھای بلوک شرق،
انقالب اجتماعی رخ داد و طبقهَ کارگر و زحمتکشان جامعه ،سرمايه داری را به زير
کشيدند ،دارائی زمين داران و سرمايه داران بزرگ مصادره شد و ماشين دولتی
سرمايه داری را ھم منھدم ساختند و کارگران قدرت را به شکل دموکراسی شورائی
در دست گرفتند و شروع به اقدامات سوسياليستی در جامعه نمودند.و بسياری از
خصوصيات جامعه سوسياليستی را که قبال" به آن اشاره شد،انجام دادند و خيلی از
ھمان دستاوردھای انقالب ھنوز ھم در کوبا عمل ميکند.در کوبا مالکيت دولتی
واقتصاد ،برنامه ريزی شده است ،مسلما" ھمين درجه ازپيشرفت تحت مناسبات
سرمايه داری غير ممکن است.
درست است که مالکيت اجتماعی بر ابزار توليد يک شرط الزم است ولی برای
سوسياليسم کافی نيست.مادام که اقتصادی ناتوان بويژه تحت تاَثيرات تحريمھای ۵۴
ساله که در کوبا حاکم است و نخبگان بوروکرات بر سر قدرت ھستند و شاغلين از
نظر سياسی بی حقوق اند،نميتوان از پيشرفت به سوی سوسياليسم سخن گفت.از
 ١٩٧۶طبقهَ کارگر از نظر سياسی به مرور ھر گونه حقوقی را از دست داد و
بوروکراسی ھمچون سدی جلو پيشرفت اقتصادی و اجتماعی را گرفت.اشتباه در
برنامه ريزی،دنباله روی از سياست ھا و برنامه ھای اقتصادی انحرافی
شوروی،پارتی بازی و سانسور ،نمونه ھای بارز اين بوروکراسی است.در شوروی و
کشورھای بلوک شرق،اقتصاد با برنامه نبود که با شکست مواجه شد،بلکه
بوروکراسی دولتی شکست خورد.مشکل در واقع کمبود بازار نبود،بلکه نبود
دموکراسی شورائی بود.بوروکراسی لباس زيبندهَ سرمايه داری است،نه اقتصاد با
برنامه،بوروکراسی دشمن سوسيالسم است و سم برای ھر اجتماعی.سوسياليسم بدون
مشارکت فعال توده ھا تحقق نمی يابد ولی بدون بوروکراسی چرا.بوروکراسی يک
طبقهَ مالک ھم نيست،بلکه مثل روحانيت انگل اجتماع است و بعبارت ديگر قشر و
گروھی که حاکم ھستند و از ثروت اجتماعی استفاده می برند.اين بوروکراسی قشر
بااليی از کارمندان و کارگزاران دولت در اقتصاد،رھبران احزاب و اتحاديه ھا
ھستند.و ھمانطوريکه اشاره شد در کوبا تمام اتحاديه ھای کارگری،سازمانھای
محالت،سازمانھای زنان و جوانان وابسته و يا زير نظر حزب کمونيست ھستند.ھر
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چند مشارکت مردم در اين ارگانھا ھم کم نيست ولی سياست غالب بر اين
ارگانھا،سياست حزب است.با وجوديکه از دست آوردھای انقالب مثال" مالکيت دولتی
بر ابزار توليد،انحصار تجارت خارجی و اقتصاد با برنامه و غيره در کوبا باقی مانده
است ولی چون طبقهَ کارگر از قدرت سياسی کنار گذاشته شد،تداوم انقالب برای تحقق
سوسياليسم موقتا" با شکست مواجه شده است.و در نتيجه با آوردن داليل باال کشور
کوبا،سوسياليستی نيست.و تنھا چيزی که تا حاال کوبا را زير فشار تحريمھا سر پا نگه
داشته اقتصاد با برنامه است.اينکه در آينده چه تغيير و تحوالتی در داخل کوبا و چه
تاکتيکھا و اقداماتی کشورھای امپرياليستی عليه کوبا انجام دھند،بايد فعال" منتظر
بود.ولی يک مسئله کامال" روشن است که شرايط کوبا در اين شکل باقی نخواھد ماند
يا بايد حيات خلوت امپرياليستھا بخصوص آمريکا بشود و يا اينکه دوباره انقالب خود
را بازيابد.در آخر جا دارد با افراد و احزاب و ساير جرياناتی که موقعيت اقتصادی و
سياسی و اجتماعی کوبا را با کشورھای امپرياليستی مقايسه ميکنند و به نفی
سوسياليسم ميرسند گفته شود که چرا شما کوبا را با امپرياليستھايی که دنيا را غارت
ميکنند مقايسه ميکنيد چرا از خودتان سوال نمی کنيد که  ۵٠٠کنسرن چند مليتی ٩٠ ،
درصد بازار جھانی را تحت کنترل دارند؟چرا از خودتان سوال نمی کنيد که ھمين
دولتھای امپرياليستی ،بزرگترين بدھکاران به سرمايه داران خصوصی ھستند؟چرا
کوبا را با برزيل و ترکيه مقايسه نمی کنيد ،که ھر کدام  ٣٠٠ميليارد دالر به بانک
جھانی بدھکارند و ھر ساله  ۴٠ميليارد دالر بھره بايد بابت بدھيھايشان به بانک
جھانی بپردازند؟چرا کوبا را با کشورھای آمريکای التين که با  ۴٠٠ميليون نفر
جمعيت در سال بايد  ٧٠ميليارد دالر بھره بدھيھايشان را به نھادھای سرمايه داری
بين المللی بپردازند مقايسه نمی کنيد؟چرا کوبا را با ايران که  ۵ميليون معتاد دارد و
ھزاران کودک کار و کارتون خواب ھا و مردم محروم از آزاديھای اجتماعی و
با
را
کوبا
کنيد؟چرا
نمی
مقايسه
غيره
و
سياسی
يونان،اسپانيا،ايتاليا،پرتغال،ايسلند،ايرلند که ھمگی در قلب اروپا ھستند و ورشکسته،
مقايسه نمی کنيد؟چرا کوبا را با قارهَ افريقا مقايسه نمی کنيد که تعداد معلمان و
پزشکانش بيشتر از اين قاره است؟اگر می گوئيد که کوبا صنعت پيشرفته ندارد و فقر
و فحشا زياد است و درست ھم ھست ،ولی چرا نمی پرسيد که  ١٢کشور از دنيا برای
 ١٩۶کشور ماشين توليد ميکنند؟چرا نمی پرسيد  ٧کشور برای تمام کشورھای دنيا
کشتی و ھواپيما ميسازند و بقيه کشورھا از اين صنايع محروم ھستند؟در ثانی مگر
کشورھايی ھم که مثل ايتاليا و اسپانيا اين صنايع مادر را دارند،مگر ورشکسته
نيستند؟پس صرف داشتن صنعت ھم دليل بر پيشرفته بودن کشور نيست و يا نبود
فحشا و فقر.آيا واقعا" از خودتان پرسيده ايد که اگر ھمين کشورھای امپرياليستی مثل
آلمان و فرانسه و آمريکا نه  ۵۴سال مثل کوبا،بلکه  ۶ماه تحريم اقتصادی بشوند،چه
اتفاقی ميافتد؟آيا از خودتان پرسيده ايد که ھمين کشورھای صنعتی پيشرفته که دنيا را
غارت ميکنند و ويالھا و ماشينھا و کشتيھا و ھواپيماھای لوکس ميسازند،چقدر از
مردمانش زير پلھا و کنار خيابانھا می خوابند؟و چند درصد مردم از اين امکانات
استفاده ميکنند؟ چقدر معتاد و الکلی دارند؟ و يا چقدر بيسواد و محروم از حداقل
زندگی؟ھر چند صنعتی بودن يک کشور برای نيل به سوسياليسم يکی از شرائط
ضروری ميباشد و بدون آن ساختن جامعه سوسياليستی ممکن نيست ولی تا زمانيکه
مالکيت خصوصی بر وسايل توليد لغو نشود و توزيع عادالنهَ ثروت در جامعه
نباشد،صنعت برای بردگی انسانھاست نه برای رھائيشان از قيد ستم و استثمار.
ما معتقديم که انقالب سوسياليستی ميتواند در کشوری حتی از ضعيف ترين حلقه ھای
سرمايه داری شروع بشود،ولی پيروزی نھايی سوسياليسم در يک کشور به تنھائی در
شرايط فعلی ممکن نيست.بخاطر اينکه ھميشه تحت محاصره و توطئه سرمايه داری
جھانی قرار دارد.حتی خود لنين کبير ھم با وجوديکه انقالب اکتبر را رھبری ميکرد
منتظر انقالب در کشورھای اروپای غربی بخصوص انقالب در آلمان بود.ولی اين
مسئله باعث نمی شود که چون سوسياليسم در يک کشور تنھا تحقق پيدا نميکند،از
تالش باز ايستيم و مثل بعضی ھا در خانه منتظر انقالب جھانی شويم و از پشت پنجره
به بيرون نگاه کنيم که اگر انقالب جھانی صورت گرفت،سريع خودمان را بندازيم
خيابان و خودمان را رھبران جنبش کارگری جا بزنيم.طبقهَ کارگر و کمونيستھا تحت
ھر شرايطی بايستی برای کمونيسم مبارزه کنند حتی اگر شکست ھم بخورند.آنھايی که
از شکست انقالب اکتبر و يا ويتنام و غيره به اين نتيجه ميرسند که سوسياليسم خيالی
است و شدنی نيست،درس مبارزه،و انقالب و سوسياليسم علمی را ياد نگرفته اند.فکر
ميکنند که انقالب مثل خريد کت و شلوار از بوتيک است.انقالب قانونمنديھای خاص
خود را خارج از ذھنيتھای ما دارد.شرايط برای تحقق سوسياليسم از يک خط مستقيم
عبور نميکند،بلکه پيچيده گی ھا،افت و خيزھا،شکستھا و پيروزيھا،توازن قوا و
موقعيت بين المللی و رھبری،برنامه ريزی و سازماندھی و مديريت خاص خود را
دارد و اگر تالش انسانھا برای تحقق آن با شکست ھم مواجه شود که نمونه اش
شوروی و غيره است،بايد از شکستھا آموخت و دوباره نيروی خود را برای حمله به
سيستم وحشی سرمايه داری آماده کرد و حتی اگر بارھا ھم شکست بخورد،مثل
کودکی که صدھا بار برای بلند شدن،می افتد ،باز ھم بايد برای تحقق سوسياليسم و
برقراری يک جامعه کمونيستی تالش کرد.
بھرنگ -ماه مه ) - ٢٠١٣پايان(
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مسائل مطرح شده در اين ستون نظر شخصی نويسنده محسوب می گردد .ھر مقاله ای که برای درج در اين ستون
ارسال می گردد ،حداکثر می تواند  ٢٠٠٠کلمه يا دو صفحه نشريه کار باشد.

کنگره ١١حزب کمونيست ايران درکدام جھت!! ؟
کنگره ١١حزب کمونيست ايران -کومله ،گرايش مسلط بر فضای کنگره،
وبحث ھای پی آمد اعضاء،ھواداران ودوستداران اين جريان درجلسات
انتقادی که بدنبال جلسات کنگره صورت گرفت،ھمه نمايشی از قدرت گرفتن
سياست خرده بورژوازی بر حزب کمونيست ايران وسازمان کومله
بود.سياستی که نه تنھا از طرف رھبری اين حزب پيشنھاد وبا استقبال نسبی
در روند کنگره روبرو بود،بلکه به پيروی از رھبری ،بخش زيادی از
اعضاء وھوا داران اين جريان ،به تأئيد آن پرداختند.موردی که در احزاب
وسازمان ھای مدعی سياست سانترا ليسم دمکراتيک کمتر اتفاق می افتد،
وھواداران بفوريت تن به طرح ھای پيشنھادی غيرضروری وبی مورد نمی
دھند!.اين اتفاق زمانی اھميت بيشتر پيدا می کند که حزب کمونيست ايران
بمثابه يک جريان لنينيست بلحاظ تشکيالتی کماکان خودرا دررديف احزاب
وسازمان ھای انقالبی می داند ومرزبندی با اين جريانات حداقل درقالب
رسمی وبرنامه ای تاکنون از طرف اين حزب صورت نگرفته!.
من اخيراً و از طريق تلويزيون کومله ،درجريان پخش جلسات کنگره
١١حزب کمونيست ايران وموضوع بحث ھای آن قرار گرفتم .بديھيست با
يک باروبطور ناقص ونامرتب گوش سپردن وديدن بحث ھای کنگره
ازطريق تلويزيون،نمی توان آگاھی ھای الزم راازجريان روند کنگره کسب
کرد !.تفاوت بسياری با خواندن متن پيشنھادی ويامصوبات کنگره،ويا
درتماس زنده بودن با کنگره دارد.
يکی از موضوعاتی که درکنگره وبدنبال آن در جلسات بعدی ،که بيشترين
حاشيه را داشت،موضوع رفرم يا انقالب ويا آن طور که در کنگره و پيرامون
آن ،در ميان اعضاء وھواداران حزب مورد بحث تائيدی يا انتقادی قرار
گرفت،رفرم وانقالب بود!.البته کمتر نظرات انتقادی مطرح شد وبيشترنظرات
ارائه شده درتأ ئيد موضوع بود!.
بحث را رفيق ابراھيم عليزاده مطرح نمود وطی نطق خود بعنوان سخنران
سياست گذار حزب به حاضرين در جلسات کنگره عنوان نمود،که چگونه وتا
کنون طی سال ھای طوالنی ،دو حرف وکلمه کوچک وناچيز "يا" و"واو"
وتشخيص وکاربرد اين دو حرف در مبحث کالن »رفرم ياانقالب« ويا»رفرم
وانقالب« مارا از بکارگرفتن درست موضوع درکاربست عملی مبارزه باز
داشته!.
البته طرح اين موضوع توسط رفيق عليزاده،کمتر جانبدارانه بود و ايشان
مدعی کشف اين موضوع نبود.اما در جلسات پی آمد وبعدی کنگره از طرف
بعضی از اعضاء و دوستداران حزب،عنوان شد که اولين بار درتاريخ جنبش
کمونيستی ايران است ،که حزب ما به اھميت اين موضوع پی برده است!!.
بی شک عنوان کردن عدم تميزتاکنونی بين »واو« و»ياء«از طرف رفيق
ابراھيم علی زاده،و گفتن کشف اين موضوع برای اولين بار توسط اعضاء و
دوستداران حزب کمونيست ايران  -کومله درجريان روند کنگره ،١١بيشترين
شگفتی وکنجکاوی را ازطرف ساير احزاب ،سازمان ھا  ،و کمونيست ھای
منفرد ايرانی را بر خواھد انگيخت!!.وحداقل اينکه کمونيست ھای کارگری
وحکمتيست در اين ميانه مدعی حزب خواھند بود!.ويقينا ادعا ھای خود را
باذوق زدگی در مقابل حزب کمونيست عنوان خواھند کرد!.
رقبای اوليه جنبش کمونيستی در دوره پا گيری اين جنبش ،بنوعی رفرميست
ھا بودند،واساسا انديشمندان اجتماعی وراه وکارھای اجتماعی و ساختارھای
بالنده اجتماعی ھمه دراين دوره در خدمت رفرم اجتماعی بوده،جنبش
اصالحی تا دوره جنبش پراکنده ی آنارشيسم  ،ومجموعه سوسياليست ھای
تخيلی وسرانجام تا آستانه جنبش مارکسيسم جنبش غالب بوده ،که توسط افراد
پيشگام درمسائل اجتماعی ھدايت می شد  ،واتحاديه ھا ،انجمن ھای خيريه
ای ،تعاونی ھا وانجمن ھای ھمياری وکلنی ھای مذھبی که در ميان بخش
ھائی از جوامع دراين دوره وجود داشته ،ھمه نمونه ای ازکارکرد رفرم
واصالح ومحصول تاريخ اجتماعی اين دوره ھستند .
ھرگاه بخواھيم درحوزه تئوريک وانديشه ھای اجتماعی دراين مرحله از

تاريخ اجتماعی،درمورد انقالب يا رفرم قضاوت کنيم وبه نتيجه برسيم،بمثابه
پيروان وفادار مارکس،به جمله حک شده برمزارمارکس بايد رجوع کنيم
"فيلسوفان تنھا جھان را به شيوهھای گوناگون تعبير کردهاند .مسأله اما بر
سر دگرگون کردن جھان است" دراين مرحله از تاريخ مبارزه اجتماعی
وجنبش کمونيستی،اين جمله به بھترين نحوی مرز ميان اصالح طلبی
وتحول طلبی يا انقالب رامشخص می کند،وراه را بر انديشه ھای رفرميست
،اصالحی ،خير خواھانه وناکارآمدی که ناخواسته وبيشتر درکار توجيه
سياست ھای غالب ودر خدمت حکومت ھا ی مسلط بودند می بست.
مارکس وانگلس بمثابه آموزگاران پرولتاريای جھانی ،بدنبال رشته انقالبات
و جنبش ھای مبارزاتی که در کشور ھای اروپائی درسالھای ميانی قرن
نوزده وبه دنبال آن درکمون پاريس پيش آمد باتحليل وجمعبندی ازاين
مبارزات،آموزه ھای بيشتری از موضوع رفرم وانقالب به ما می دھند.طبقه
کارگر ،اقشار تھيدست،وکشاورز ،ھسته کانونی نيروھای اجتماعی ھستند که
مارکس به دفاع از آنان می پردازد ،ومارکسيسم بمثابه علم رھائی طبقه
کارگردر خدمت ودر پشبرد اھداف واستراتژی طبقاتی اين نيروھا وارد
عرصه مبارزات اجتماعی می شود .مبارزات توده ای دراين مرحله ازتاريخ
درعرصه ی وسيعی ميان اقشار وگرايشات متفاوت ازفئودالی تا بورژوازی
محافظه کاروبورژوازی دمکرات وليبرال وارتجاع سلطنت طلب در جريان
بود .در ھرمرحله ودر ھرنقطه ای از اروپا که دو گرايش غير کارگری
مثالليبرالی ودمکرات در مقابل گرايش ارتجاع فئودالی ياسلطنت طلب
درکشاکش مبارزه ويا روياروی ھم قرار می گرفتند ،مارکس در عين اينکه
سياست واستراتژی مبارزاتی اش درراه رھائی طبقه کارگر وانقالب
اجتماعی بوده ،بنفع جريان مترقی وراديکال موضع گيری ودفاع می
کرد،گرايشی که در مسير تحول تاريخ مثبت تر بود ودر ھمسوئی بيشتری با
طبقه کارگر ونيروھای آزاديخواه قرار داشت .
دربسترتاريخی مبارزه طبقاتی ،احزاب وجريانات جنبش بين الملل
کمونيستی ورھبری اين احزاب بخصوص لنين وروزا وديگر رھبران بين
المللی جنبش کمونيستی به پيروی از شيوه مارکس،درمبارزه بادشمن طبقاتی
کارگران ،نظام سرمايه داری و نيروھای دروغين ،ناپيگير ورفرميست
درون جنبش ،به مبارزه ا ی منظم وپيگيرانقالبی پرداختند.بحث وجدال ھای
تئوريک روی موضوعات از جمله مقوله مورد نظر ما درشرايطی که
جنبش کمونيستی به شکل وسيعی در حال گسترش بود ،جريان داشت .اوج
اين مبارزه درمرحله وقوع جنگ جھانی اول ،فروپاشی بين الملل دوم
ووقوع انقالب اکتبر ميان انقالبيون کمونيست ورفرميست ھا بود.
موضوع » رفرم يا انقالب« و»رفرم وانقالب« آن طور که رفقای حزب
کمونيست درکنگره  ١١خود به آن پرداختند ،اساسا بحث جديدی نيست،يکی
از بحث ھای دير پای جنبش بين المللی کمونيست از ابتدای شکل گيری اين
جنبش تا کنون بوده،بخش اعظمی ازنيرو وانرژی جريانات کمونيست
درسطح جنبش بين الملل ودر جنبش کمونيستی ما تا آنجا که به نيروھای
موجود درون ھمين جنبش مربوط می شود،روی مقوله اصالح يا انقالب
ھزينه شده و اين بحث ھمچنان ميان نيروھا وجريانات کمونيستی ونيروھای
منتسب به کمونيسم يا رفرميست ھا ادامه دارد .کمونيست ھای انقالبی
ھيچگونه ابھامی روی تعريف وکارکرد اصالح وانقالب يا رفرم يا انقالب
نداشته اند،وبا تمام جيک وپوک اين مقوله درمسير مبارزه ی انقالبی طی
صدسالی که از عمرانقالبی جنبش کمونيستی ايران می گذرد،آشنا ھستند.
دردوره شکل گيری حزب رفرميست منحط توده  ،و درپی سال ھای کودتای
سی ودو وبعد ودردوره رفرم ارضی وانقالب سفيد شاھانه و ھمچنين درسه
چھار دھه اخير ،بحث رفرم وانقالب در بيرون از جنبش کمونيستی ودر
درون نيروھای کمونيست دراشکال متفاوتی ادامه داشت.
بحث روی اين موضوع درمسير مبارزه طبقاتی طی دو سه دھه اخيرکه
درصفحه ١٠

زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران
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کنگره ١١حزب کمونيست ايران درکدام جھت!! ؟
برخی از نيروھای درون جنبش کمونيستی با تعريف متفاوتی که از مقوله
رفرم وانقالب ارائه دادند ،نيزادامه داشته .ازجمله بحث روی تعريفی که
اخيرا رفقای حزب کمونيست ايران در کنگره ١١ازمقوله اصالح ياانقالب يا
اصالح وانقالب داشتند .برخالف نظر رفقای حزب کمونيست ايران که
خودراازاولين طرح کنندگان اين مقوله در شکل جديد آن می دانند ،بيشترازدو
دھه ازطرح اين موضوع توسط حزب کمونيست کارگری وحکمتيست می
گذرد !.وجدال ھائی ازطرف ديگرنيروھای جنبش درمقابل طرح اين
موضوع توسط حزب کمونيست کارگری ،برای اين حزب درپی داشت.
رفقای حزب کمونيست ايران درکنگره  ١١خود بعدازگذشت بيشترازدودھه
می خواھند دردنباله روی از حزب کمونيست کارگری پای خودراجای پای
اين حزب بگذارند ،ودر تناقضی پايداروفرسايشی نشستن ميان دوصندلی را
آزمون وتمرين کنند!.وبه تقليد ازيک دنيای بھترکه تجلی آن »جمھوری
انسانی« و»دنيای مدرن ومرفه و «...است ،به مصوبات جديددرکنگره
١١خودبپردازند!.طرح موضوع »رفرم يا انقالب «ويا » رفرم وانقالب«
فرقی نمی کند،ادامه ھمان رفرميسم و يک چرخش به راست ،وچيزی جز کم
بھا دادن به دستاوردھای تئوريک جنبش کمونيستی بين الملی،حاصل تالش
بلشويک ھا به رھبری رفيق لنين ،واسپارتاکيست ھا به رھبری رفيق
روزا،وجنبش کمونيستی انقالبی بين الملل وايران نمی تواند باشد .حزب
کمونيست ايران با انتخاب اين سياست ،مشی درست تاکنونی خود راکه در
پيشبرد مبارزه عمومی ودر راستای استراتژی طبقه کارگر بوده  ،زير سئوال
می برد!.حزب ھدف خودرا از طرح اين موضوع بھا دادن به خواست ھای
فوری طبقه کارگر می داند !.درحالی که بخش اعظمی ازبرنامه مبارزاتی
کليه احزاب وسازمان ھای انقالبی مارکسيست درمبارزات جاری ،به پيشبرد
مبارزات مرحله ای وحداقلی ومبارزات موضعی روی ايجاد امکانات رفاھی
وآموزشی ،درمانی وبھداشت کارگران ومحيط کار،ايجاد تشکل ھای
کارگری،افزايش حقوق کارگران،بيمه ھای اجتماعی ،بھبود شرايط وايمنی
کارگران اختصاص دارد،مبارزه عليه اختناق،سانسور،عليه زندان واعدام
ومبارزه دمکراتيک درراه دمکراسی و آزادی ھای سياسی واجتماعی بخشی
از خواستھای فوری طبقه کارگر وسازمانھا واحزاب کمونيست متعلق به
اين طبقه بوده،که ھم امروز ھم با تمام توان درجھت اھداف استراتژی
وانقالبی خود درتالش برای تحقق اين خواست ھا فعاليت می کند.فعاليت ھائی
که ظاھراچون دريک قالبی با نام مشخص "رفرم" دربرنامه احزاب وسازمان
ھا گنجانده نشده اند،حزب کمونيست ايران آنھا را نا ديده می گيرد،ودررديف
اشتباه و غفلت ھای احزاب وسازمان ھای کمونيست می گذارد !.
رفيق ابراھيم علی زاده سخنران مسائل استراتژی حزب درکنگره درتوجيه
تز»اصالح وانقالب«دريکی از جلسات ،درتأئيد ودرستی تصميم حزب وقانع
کردن اعضاء،يا احتماالاينکه وانمود کند دراين انتخاب ھيچگونه امتيازی به
رقبای بانی نداده!!به موردی اشاره کرد که قضيه بيش از پيش شکل گ َل
گ ُشادی به خود گرفت،وخودش ھم بااعتراف به ھمين موضوع گفت ،طرح
اين موضوع حاشيه بسيار دارد واصوال حاشيه اش ازمتن طوالنی تراست!.
اين باربرای توجيه انتخاب تز رفرم مسئله را ازديدگاه رفرمسيم مطلق
وبااستنادکردن به قول خودش ازاستاد شناخته شده دانشگاه که کتاب ھايش
درميان دانشگاھيان وافراد روشنفکر شناخته شده است پرداخت !.وبا نقل قول
از کتاب ترجمه آريانپوردرتعريف اصالح وانقالب گفت،تنھا تفاوت دو
موضوع انقالب ورفرم ،در دو کلمه کند وتند است!.بلحاظ مضمون ھيچ
تفاوتی باھم ندارند!.اصالح وانقالب يک ماھيت دارند!.فقط اجرای انقالب تند
انجام می گيرد ،واصالح کند !.رفيق علی زاده درادامه روشنگری
خود،دست مردان پير ،مجرب وتوانا ،وزنان ومردان جوان ورزيده ای که
يک عمردرداخل حزب ودر درون جنبش برعليه رفرميسم مبارزه کرده بودند
را گرفت تا شبيه کودکان به راه ببرد!.وگفت منظوراز اصالح ورفرم مبارزه
درون جنبش کمونيستی باگرايشاتی مثل راه کارگر وبخش ھائی از فدائی؟
ونيروھای درون اتحاد است.؟!ودراين زمينه به توضيح وتعريف برای
حاضرين پرداخت.
درمجموع تعريفی راکه رفيق علی زاده به کنگره حزب کمونيست ايران از
اصالح ورفرم ارائه داد،اينگونه بود  ،که مثال جريانات فوق رفرميست ھستند
اما درميدان بورژوازی به بازی مشغولند وما می خواھيم در ميدان جنبش
کمونيستی به بازی رفرميسم بپردازيم!!.اين ديگرتباھی ورفرميسم
مطلق،ازنوع رفرميسم دير پا وشناخته شده آن رفرميسم توده ايسم است ،وده
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ھا بار از رفرميسم ليبرالی شق اول خطرناک تر است!.
رفقای حزب کمونيست ايران با انتخاب سياست ھم "رفرم" وھم "انقالب" در
کارزارمبارزه شاھد ھيچگونه موفقيتی نخواھند بود،بلکه در عمل شريک
برای خود وطبقه کارگر می جويند ،ودر برنامه پيشاپيش يک امتياز به عامل
خرده بورژوازی ورفرميست خواھند داد.،نيمی از صندلی ھای حزب
واگذاربه رفرميستھا ونيمی برای ھواخواھان انقالب! دادن امتياز اول
امتيازھای بعدی را در پی خواھد داشت!ودرآينده به تقليل برنامه ی مبارزاتی
حزب وکسر کردن وخرد کردن برنامه انقالبی حزب کمونيست ايران خواھد
انجاميد !.وبه استراتژی انقالبی حزب درراه رھائی طبقه کارگروايجاد يک
جامعه سوسياليستی آسيب ھای جدی وارد خواھد کرد.حزب کمونيست ايران
–کومله به حزب اجتماعی بی طبقه ،ماجراجو،پرھياھو ،خودبزرگ بين
ودرعالی ترين شکل ،دمکرات ليبرالی تبديل خواھد شد که غوطه وردردنباله
روی از جنبش وحرکت ھای خودانگيخته اجتماعی برای "ھمه چيزمبارزه
می کند،اما درعمل برای ھيچ چيزمبارزه نمی کند"!
رفقای حزب کمونيست ايران! کارگران و فعالين جنبش کمونيستی درتالش
ومبارزه طبقاتی ،ودرپيگيری فعاليت احزاب وسازمان ھای جنبش کمونيستی
،بارھا شاھد نفوذ خزنده رفرميسم دردورن احزاب وسازمان ھای انقالبی
بودند،که در مقاطع حساس،شکل علنی بخود گرفته،وجنبش کمونيستی را
دچار سستی وضعف نموده ودر بعضی مواقع با وارد کردن ضربه کاری،
ھستی يک سازمان وحزب يا يک جنبش وانقالب را بر باد داده است.انتخاب
تز ھم »اصالح« وھم»انقالب« درکنگره  ١١حزب کمونيست ايران ،بعنوان
يکی از اجزای انقالبی جنبش کمونيستی نگرانی ھائی در پی دارد.
درست است که ديکتاتوری راه مبارزه درست و انقالبی رابرنيروھای جنبش
بسته وسد کرده،ومبارزه به سختی پيش می رود،اما سرانجام ونه در فرصت
ھای دور ،مبارزه راه خود را در جامعه باز خواھد کرد ،مھم پايداری
احزاب وسازمان ھادر مبارزه اصولی وحفظ اصول انقالبی است  ،اصولی
که تشکيالت وحزب را درراستای تحول تاريخی رھنمون خواھد بود ،واز
افتادن آن در مسير بيراھه ھا وکوره راه ھا جلو گيری خواھد کرد .من بيننده
ی يکی از برنامه ھای تلويزيونی کومله بودم)،فکرمی کنم توسط راديو پيام
اجراءشد( رفيق ھلمت با يکی از اعضای حزب کمونيست کارگری ،حول
وحوش مسئله اتحاد نيروھای چپ و کمونيست بحث ومناظره داشت! ادبيات
شما درارتباط با امر اتحاد نيروھای چپ وکمونيست،نمونه ای از ادبيات
انقالبی ،مشی درست وپرنسيب تشکيالتی واالی يک حزب انقالبی
بود،وطرف مقابل شما درست در نقطه مقابل شما بود.امروز ھيچ دليلی نمی
تواند در ميان باشد تا شما درارتباط با تعريف دو موضوع مھم که در نتيجه ی
جمعبندی تئوريک حاصل از کارزارانقالبی جنبش بين المللی کمونيستی
فرموله شده ،تجديد نظر کنيد .وباتغييردر مبانی ،تغييردر روش بدھيد.برخورد
حزب شما در تمام حوزه ھا نتيجه مشی انقالبی تا کنونی حزب است .جنبش
کمونيستی واحزاب وسازمان ھای اين جنبش احتياج به برنامه ی منظم انقالبی
و مبارزاتی دارند .حزب ،اعضاء و ھواداران نبايد درشرايط حساس کنونی
از روی زود باوری به ورطه رفرميسم بغلتند!.
با آرزوی موفقيت برای کمونيست ھای ايران .
جنوب-کارگرپروژه ای٢۵ -تيرماه نودودو
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آنھا را حتا به بازی راه ندادند
بر ادامهی گفتگوھا!!!
آنھا حتا از درک اين موضوع ناتوان ھستند که
اگر دچار اغتشاش فکری ھستند ،اگر
راھکارھای آنھا بدون آنکه توجهای برانگيزد
در ھوا رھا میشوند و اگرھای بسيار ديگری که
با آن روبرو ھستند ،علت اصلیاش در
ناسازگاری ھمان حداقلھايی که از آن دفاع
میکنند با ماھيت حکومت دينی است .مساله اين
است که حکومت اسالمی براساس ھمان باورھا
و قوانين اسالمی به برابری انسانھا حتا از نظر
حقوقی يعنی آنچه که سالھاست در اکثريت
بزرگی از کشورھا پذيرفته شده ،حتا در
کشورھايی که از ساخت و بافت اقتصادی و
اجتماعی عقبافتادهتری نسبت به ايران
برخوردارند ،نه اعتقادی دارد و نه اينکه اساسا
با اين نوع حکومت سازگار است .و اتفاقا يکی
از رسواترين نمونهھای اين عدم برابری انسانھا
در قوانين اسالمی در نا برابری زن و مرد خود
را نشان میدھد ،آنجا که زن نيمه انسان است،
آنجا که "حوا" )زن( از دنده چپ "آدم" )مرد(
آفريده شد .قوانينی که زنان را از بسياری از
حقوق مدنی و سياسی خود محروم ساخته است.
به جز معدود کشورھايی که قوانين اسالمی در
آنھا حاکم است ،در کجای دنيا امروز شما شاھد
آن ھستيد که زن ھيچ حقی در مورد فرزندش
نداشته باشد و حتا در صورت فوت پدر ،اين
پدربزرگ )جد پدری( و يا عموھای کودک ھستند
که حق سرپرستی به آنھا تعلق میگيرد؟! جز در
انگشتشمار کشورھايی که قوانين اسالمی در آن
حاکم است ،امروز در کدام کشور است که زن از
حق انتخاب پوشش و يا ھمسر محروم باشد؟! و
بسياری از حداقلھای برابری انسانھا که زنان
ايران بهخوبی از آنھا آگاه ھستند .امروز حتا در
اغلب کشورھايی که اکثريت جمعيت آنھا
مسلمان ھستند اين قوانين منسوخ شدهاند و شايد
ايران ،عربستان و افغانستان که حکومتھای
اسالمی ھستند ،از اين نظر جزو بدترين
کشورھای دنيا باشند.
ناسازگاری حکومت دينی ايران با قوانين برابر
برای زن و مرد آنقدر آشکار است که انکار آن
تنھا از حاميان سينهچاک حکومت برمیآيد .اما
چرا گروھی از زنان که حداقل در حرف خود را
مدافع حقوق برابر زن و مرد میدانند بهدنبال اين
حاکميت روان میشوند؟ ھدف آنھا چيست و چه
تاثيری بر جنبش زنان ايران میگذارد؟
برای تبيين حرکتھايی ھمچون "نشست
ھمانديشی زنان" بيش از ھر چيزی بايد بر اين
نکته انگشت نھاد که اين حرکت در خدمت چه
گروهھا و طبقاتی قرار گرفته و سخنگوی کدام
منافع است .ھمانطور که در سخنان شرکت
کنندگان در نشست سوم ھم انديشی زنان نيز بود،
اين گروه نه خود را سخنگوی زنان کارگر و
زحمتکش که خود را سخنگوی زنان مرفه جامعه
میداند .ناھيد توسلی يکی از شرکتکنندگان در
اين نشست با صراحت بر اين نکته تاکيد کرده و
میگويد" :ما به دليل موقعيتھايی که داريم از
بسياری از حقوق برخورداريم و میتوانيم نسبت
به بقيه زنان از طبقات پايينتر و در شھرھای

حاشيهایتر ،آزادانهتر صحبت کنيم" .اين چگونه
حقوقی است که اين زن شرکت کننده در نشست
ھمانديشی از آن برخوردار است و يک زن
کارگر که به قول او از طبقات پايين است از آن
محروم میباشد؟ آيا قوانين اسالمی و جاری
کشور برای او و يک زن کارگر تفاوتی دارد؟!!
اين قوانين نيست که برای آن دو تفاوت ايجاد
کرده ،اين حقوقیست که موقعيت طبقاتی او
بهعنوان يک زن مرفه به او داده است .موقعيت
طبقاتی زنان مرفه به آنھا اين امکان را میدھد
که بدون کار کردن ،از حاصل کار ديگران
ارتزاق کنند ،زندگی مرفهای داشته باشند ،به ھر
کجا که خواستند برای تفريح بروند ،و ھرگز
نفھمند و نبينند که چگونه يک زن کارگر به دليل
زن بودن مورد ستم و حتا آزار جنسی قرار
میگيرد .کارگری که به دليل زن بودن بايد به
بدترين شرايط کاری تن بدھد و با دستمزد پايين و
ساعات کاری زياد کنار بيايد .به دليل زن بودن و
عدم استقالل اقتصادی بايد مدام مورد سرزنش
قرار بگيرد و برای ھمهی اينھا حتا در محيط کار
با آزار جنسی روبرو گردد .کارگر زنی که بعد
از ساعتھا کار بايد وظايف خانهداری خود را
نيز انجام دھد .اين گروه از زنان وقتی ھم که از
زنان کارگر صحبت میکنند ،تنھا تالش میکنند
تا باورھای خود را به نام زنان کارگر بهخورد
جامعه بدھند .برای نمونه نوشين احمدی خراسانی
يکی از ھمين زنان است که در مقالهای در سايت
"مدرسه فمينيستی" در مورد زنان کارگر
مینويسد" :اگر از زنان کارگر و مزدبگير
منفعت فردیشان را در حوزه شغلیشان جويا
شويم ،خواھيم شنيد که اغلب آنان منفعتشان را
در کاھش ساعت کار زنان نسبت به مردان،
"دورکاری" و يا نيمه وقت شدن شغلشان
میدانند ،چرا که آنھا به درستی میگويند وقتی
قرار است تمامی بار کارھای خانه و بچهداری
و ...را بر دوش بکشند ،منفعت عينی و
بالواسطهشان حکم میکند که دور کاری کنند،
ساعت کارشان را کاھش دھند و حتا نيمه وقت
استخدام شوند و به واسطه آن حتا کمتر مزد
بگيرند ولی حداقل بتوانند در زير انبوه وظايف
شغلی ،و وظايف خانگی و بچه داری دوام
بياورند".
او آنقدر از زنان کارگر و زحمتکش ايران دور
است که نمیداند زنان کارگر ايران با ھمين
ميزان ساعت کاری نيز زندگیشان زير خط فقر
است ،آن وقت او مدعی میشود که زنان کارگر
ايران آمادهاند تا به ازای ساعت کاری کمتر مزد
کمتری بگيرند!!! و اين دقيقا ھمان چيزی است
که حکومت اسالمی و دولت احمدینژاد در مورد
زنان میخواست اجرا کند .دور کردن زنان از
محيط کار ،کشاندنشان به خانه و انداختن
وظيفهی کار خانگی بر دوش زنان بهعنوان
وظيفهی طبيعی آنھا .زنان کارگر ايران نه
خواستار ساعت کار کمتر در برابر مزد کمتر که
خواستار مزد برابر با مردان در برابر کار
برابر ،باال رفتن سطح دستمزدھا ،تامين
حداقلھای زندگی با يک ساعات کاری متعارف
و برافتادن اين درک ھستند که کارخانگی
وظيفهی زنان است.
در نھايت تنھا دغدغه واقعی زنان "نشست
ھمانديشی" به اين ختم میشود که زنان به مقامات
باالتر مديريتی دست يابند ،در حالی که تمام آن
قوانين اسالمی میتواند به دست يک زن ھوادار
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حکومت ھم اجرا شود ،زنی که معتقد به قوانين
اسالمی است و طبيعتا زنی که معتقد به قوانين
اسالمی نباشد جايی نيز در مديريت اداری کشور
نخواھد يافت .آيا اين بديھیترين واقعيات حکومت
اسالمی احتياج به اثبات و يادآوری دارد؟!!
کافیست که يکبار ديگر به مذاکرات مجلس برای
رای اعتماد به کابينه روحانی گوش دھيد .ديگر
توھم نيست ،شيادی و دروغگويیست که میماند!
در حالی که زنان ايران خواستار برابری با
مردان در تمامی عرصهھای زندگی ھستند ،و در
اين ميان زنان کمونيست  ،تنھا راه تحقق اين
خواستھا را سرنگونی حکومت اسالمی ،برپايی
حکومت کارگران و زحمتکشان و جدايی دين از
دولت میدانند؛ زنان مرفه ،زنانی که از انقالب و
از دست دادن امتيازات طبقاتی خود ھراسان
ھستند ،به دنبال توھم پراکنی بوده و سنگالخھايی
روی زنان ايران قرار
را به جای راه،
پيش ِ
ِ
میدھند.
اين گروه از زنان اما ھرگز قادر نخواھند بود تا
سدی در راه مبارزات زنان کارگر و زحمتکش
ايران ايجاد کنند .اول اين که اين زنان فاقد ھر
گونه رابطه و يا تاثير بر اين زنان ھستند ،و دوم
اين که امروزه اساسا جنبشی که بتوان به آن
جنبش زنان اطالق کرد و از اين گروه تاثير
بپذيرد وجود عينی ندارد .بیشک اگر در
شرايطی جنبش زنان در ايران بتواند امکان
ظھور مجدد يابد و البته از ديدگاھی انقالبی
برخوردار باشد ،تنھا میتواند متاثر از جنبش
کارگری و کمونيستی باشد .زنان مرفه و بیدرد
طبقهی حاکم و يا نزديکان به آنھا ،برای اين
گروه از زنان که اکثريت بزرگ زنان ايران را
تشکيل میدھند ،ھيچ راه حلی ندارند.

تداوم انقالب تونس ،شکست
خيزش انقالبی در ايران
با گذشت دو سال و ھشت ماه از آغاز انقالب
تونس ،آتش انقالب در اين کشور شمال آفريقا که
با خواست نان – کار  -آزادی آغاز گشت،
ھمچنان شعلهور است .در ماه اخير و در پی
ترور محمد براھمی نماينده شورای ملی
قانونگذاری تونس و از مخالفان دولت اسالمی
تونس و حزب "النھضه" ،بار ديگر موجی از
اعتصابات و تظاھرات روزانه کشور تونس را
فرا گرفت .در تظاھراتی که به دليل ماه رمضان
در ساعت يک بامداد روز چھارشنبه  ١۶مرداد
در شھر تونس و در برابر ساختمان "مجلس
موسسان" برگزار گرديد و به گفته پليس ۴٠
ھزار نفر در آن شرکت داشتند ،تظاھرکنندگان
بار ديگر خواستار انحالل مجلس ،کنارهگيری
دولت و برگزاری انتخابات جديد شدند.
در واکنش به اين اعتراضات از سويی مصطفا
بنجعفر رئيس مجلس موسسان )که وظيفه تدوين
قانون اساسی را برعھده دارد( توقف کار اين
مجلس تا برگزاری مذاکره بين دولت و مخالفان
را اعالم کرد  -واکنشی که مورد استقبال مخالفان
دولت و مورد اعتراض حزب النھضه قرار
گرفت  -و از سوی ديگر علی العريض
نخستوزير تونس از حزب "النھضه" را مجبور
ساخت تا بر برگزاری انتخابات در  ٢۶آذرماه
سال جاری تاکيد کند .وی با بيان اينکه دولت از
درصفحه ١٢

نيمه دوم مرداد  ٩٢شماره ۶۵١
از صفحه ١١

تداوم انقالب تونس ،شکست
خيزش انقالبی در ايران
طريق انتخابات و بهصورت قانونی بر سر کار
آمده است ،آنچه را که در مصر اتفاق افتاده،
زنگ خطری دانست که بايد دولت را به سمت
توافق با ساير گروهھای سياسی رھنمون سازد.
ترور محمد براھمی دومين ترور از اين دست در
تونس است .در  ١٨بھمن سال گذشته ،شکری
بلعيد يکی ديگر از سياستمداران مخالف دولت و
از اعضای رھبری جبھه خلق ،جبھهای که از
چندين حزب و گروه مخالف دولت تشکيل يافته،
ترور شده بود .معترضان در اعتراضات خود،
"النھضه" )حزب حاکم( را مسئول اين ترورھا
دانستند .اگرچه دولت اين موضوع را رد کرده و
مسئوليت ترورھا را به گردن گروهھای افراطی
مسلمان از جمله گروه "انصار الشريعه" که تعداد
ھواداران آن در تونس  ۴٠ھزار نفر برآورد
میشود و به القاعده نزديک است نسبت میدھد،
اما اگر مردم تونس انگشت اشاره به دولت دارند
و دولت را در اين رابطه مقصر می دانند به دليل
سياستھايیست که اين دولت از زمان بهدست
گرفتن قدرت اتخاذ کرده است .اقداماتی که
اھدافی چون بهشکست کشاندن انقالب و اجرای
قوانين و شريعت اسالمی را مدنظر داشته است.
اقداماتی ھمچون منحل کردن "کميتهھای انقالب"
که توسط کارگران و مردم در محالت و يا
مکانھای کاری برپا شده بود .با منحل شدن اين
کميتهھا" ،انجمنھای رابطان انقالب" که
بهمثابهی يک نيروی شبهنظامی مسلمان فعاليت
میکنند ،تعرضات خود را به مردم تونس ھمچون
زنان به علت عدم رعايت حجاب و مقررات دينی
و يا برخی از مراکز فروش نوشابهھای الکلی
آغاز کردند که اوج اين تعرضات حمله به مراسم
يادبود "فرحات حشاد" )از قربانيان ترور در
شصت سال پيش( بود که توسط اتحاديه عمومی
کار تونس برگزار شده بود .حملهای که با واکنش
قاطع اتحاديه عمومی کار تونس و دعوت به
اعتصاب روبرو گرديد .دولت تونس در آن مقطع
با اين توجيه که منحل کردن "انجمنھای رابطان
انقالب" از عھده دولت خارج بوده و تنھا توسط
دادگاه امکان دارد ،از زير بار انحالل اين
انجمنھا که بصورت غيرمستقيم بمثابهی نيروی
فشارحزب"النھضه"عمل میکنند ،شانه خالیکرد.
دولت تونس مانند دولت محمد ُمرسی در مصر،
از بدو روی کار آمدن به جای پاسخگويی به
خواستھای مردمی که برای نان – کار و آزادی
رژيم بنعلی را سرنگون ساخته بودند ،تمام
تالش خود را به کار بست تا انقالب ناتمام
کارگران و زحمتکشان تونسی را به شکست
بکشاند .در اين راستا ،اين دولت نيز ھمچون
دولت ُمرسی  -ھر چند رقيقتر که متناسب با
وضعيت تونس میباشد – استفاده از اسالم
سياسی و تاثيری را که میتواند در
عقبماندهترين بخشھای مذھبی جامعه تونس
بگذارد ،در دستور کار خود قرار داد تا بتواند از
عقبماندگی فکری و نيروی اين بخش از جامعه
برای شکست انقالب بھره ببرد که يک نمونهی
آن ھمان تشکيل "انجمنھای رابطان انقالب"
است که ھدفی جز ايجاد رعب و وحشت در ميان
مخالفان نداشت .ترور مخالفان سياسی نيز چه

حزب "النھضه" در آن نقش داشته باشد و چه
نداشته باشد ،در خدمت چنين ھدفی قرار دارد.
اين را ھم بايد در نظر داشت که اگرچه
نخستوزير از حزب "النھضه" میباشد اما
دولت تونس يک دولت ائتالفی است و از
ھمينروست که میبينيم رئيس مجلس موسسان
که از حزب "سوسيال دمکرات" تونس میباشد
از تعطيلی مجلس موسسان تا برگزاری مذاکرات
بين دولت و مخالفان خبر میدھد.
بحران کنونی و موج اعتراضات اخير در تونس
که با سرنگونی دولت محمد ُمرسی در مصر
ھمراه شده است ،نشان داد که اسالم سياسی
حداقل در اين دو کشور با شکست روبرو شده
است .ھنگامی که دولت محمد ُمرسی در مصر
سقوط کرد ،اين تنھا مردم مصر در ميدان تحرير
قاھره نبودند که ھلھله شادی سر دادند .در تونس
و در برابر سفارت مصر در اين کشور نيز شعار
"امروز مصر ،فردا تونس" و "مرگ بر
حکومت اخوان المسلمين ،سرنگون باد النھضه"
سر داده شد .اگر عمر اسالم سياسی در اين دو
کشور برخالف ايران تا اين اندازه کوتاه بوده
است ،جدا از تمايزاتی که بين اين کشورھا و
ايران وجود دارد ،نتيجهی تجربهای است که
امروز مردم شمال آفريقا و خاورميانه از
عملکرد اسالم سياسی در قدرت بدست آوردهاند
که ايران يک نمونهی برجستهی آن است و
افغانستان يک نمونهی ديگر آن .بھار عربی از
تونس آغاز و بهسرعت به مصر سرايت کرد و
تاکنون انقالب نيمه تمام تودهھا در تونس و مصر
ھمچنان ادامه دارد ،برخالف ساير کشورھا
ھمچون ليبی ،يمن و سوريه که ھر کدام بهشکلی
مبارزات تودهھا مورد مصادرهی نيروھای
ارتجاعی قرار گرفت .مبارزات مردم تونس و
مصر میتواند ھمچنان يک نمونه و سرمشق
برای تودهھا در شمال آفريقا و خاورميانه باشد.
نقش و تاثيری که تحوالت در اين دو کشور –
بويژه مصر – در منطقه میتواند از خود جای
بگذارد غيرقابل ترديد میباشد و ترس نيروھای
ارتجاعی از تحوالت در اين دو کشور نيز بويژه
از ھمين زاويه میباشد و تمام تالشھايی که اين
نيروھا برای مھار انقالب در اين دو کشور از
خود نشان میدھند ،با ھمين اھداف صورت
میگيرد.
مبارزات مردم تونس و مصر ،ھمچنين برای
تودهھای کارگر و زحمتکش ايران نيز پيامآور
است .در سال  ٨٨و پس از انتخابات دروغين
رياستجمھوری در ايران ،گروهھا و اقشار
متفاوتی از جامعه با خواستھايی رنگارنگ به
مبارزه و اعتراض برخاستند ،اما از سويی نبود
تشکلھای سياسی که ھر کدام از اين گروهھا و
طبقات را نمايندگی کند و از سوی ديگر نقش و
تاثيری که جريان معتقد و متوھم به حاکميت
بويژه در مقطع آغازين جنبش اعتراضی داشت،
باعث شد تا حاکميت با بھرهگيری از سرکوبی
خشن که منجر به کشته شدن دهھا تن و زندانی
شدن صدھا نفر گرديد ،آرام آرام سلطه خود را
اعمال و تودهھا را به خانهھا باز گرداند.
اما در مصر و تونس چنين چيزی بوجود نيامد.
در تونس نقش تشکلھای طبقاتی از جمله اتحاديه
عمومی کار تونس که اعضای آن حدود ھفتصد و
پنجاه ھزار نفر اعالم شده در سرنگونی حکومت
زينالعابدين بنعلی و تداوم انقالب انکارناپذير
بوده است .وجود احزاب مستقل و متفاوت

١٢
١٢
سياسی ،تشکلھای زنان ھمه از جمله
ويژگیھايیست که باعث شده تا تودهھا بتوانند
در برابر سياستھای ارتجاعی دولت تونس
مقاومت کرده و به مبارزات خود تعميق بخشند.
يک نمونهی آن واکنش تودهھا به ترورھای
سياسی میباشد .حضور تشکلھای صنفی و
سياسی در کشور تونس باعث شده است که بتوان
بهسرعت تودهھا را سازماندھی و به واکنش
برانگيخت ،در حالی که در ايران اين يک معضل
جدیست .وقتی اوباشان "انجمنھای رابطان
انقالب" به مراسم اتحاديه عمومی کار تونس
حمله کردند ،واکنش اتحاديه دعوت به اعتصاب
سراسری بود که وحشت را در ميان طبقه حاکم و
حزب "النھضه" برانگيخت .بارھا زنان تونس در
اعتراض به برخی از اقدامات دولت اسالمی
تونس و اسالمگرايان اين کشور به خيابانھا
آمدند ،امکانی که زنان ايران از آن برخوردار
نبوده و حتا زنان بهاصطالح روشنفکر طبقات
ميانی از ابراز بديھیترين حق خود يعنی لغو
حجاب اجباری در تجمعات خود واھمه دارند.
در ايران کوچکترين حرکتی در راستای ايجاد
تشکل با سرکوب روبرو میشود .دو نمونهی آن
تشکلھای سنديکايی کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تھران و نيشکر ھفت تپه ھستند.
سانسور در مطبوعات و نشر آثار فرھنگی بيداد
میکند .ھيچ رسانهی مستقلی در ايران يافت
نمیشود که جرات انعکاس واقعی اخبار را داشته
باشد .تمامی اخبار تحريف شده و در راستای
سياستھای حاکميت اجازه نشر میيابند .ھر
گونه تشکل مستقلی در دانشگاهھا ممنوع شده و
حرکات دانشجويی بشدت از سوی نيروھای
امنيتی زيرذرهبين گذاشته شده است .کارگران
مبارز از کار اخراج و دانشجويان مخالف نيز از
دانشگاه اخراج میشوند.
ھمين تمايزات بين ايران با تونس و حتا مصر
است که باعث شد تا جنبشی که در سال  ٨٨آغاز
شد به شکست بيانجامد .و ھمين تمايزات است که
باعث میشود بهرغم بیآبرويی حاکميت و
افتضاحی که در سال  ٨٨بوجود آمد ،و با وجود
اينکه تضادھای درونی جامعه به شکلی انفجاری
درآمده و بحران سياسی – اقتصادی تمامی
عرصهھای زندگی را فرا گرفته ،باز ھم
بخشھايی از جامعه در انتخابات سال  ٩٢به پای
صندوقھای رای بروند.
پايين کشيدن اسالم سياسی از اريکهی قدرت و يا
مبارزه برای آن ،با توجه به نقش مخربی که اين
جريان در جنبشھای انقالبی ايفا کرده و ايران
يک نمونهی آن است ،تا ھمينجا نيز برای
کارگران و زحمتکشان مصر و تونس يک قدم
بسيار مثبت است .کارگران و زحمتکشان ايران
نيز ھمچون کارگران و زحمتکشان تونس و
مصر راھی جز به پايين کشيدن اسالم سياسی،
سرنگونی حکومت اسالمی و برپايی حکومتی که
از خود آنھا بوده و آزادیھای سياسی را
بهوسيعترين شکلاش محقق سازد ندارند.
کارگران و زحمتکشان ايران تنھا با دور ريختن
ھر گونه توھماتی که از سوی طبقه حاکم و اقشار
مرفه جامعه برای رنگولعاب زدن به حکومت
اسالمی تبليغ میشود ،میتوانند به آرزوی ديرينه
و خواستھای برحق خود جامه عمل بپوشانند.
آنھا تنھا با مبارزه و ايجاد تشکل و سازماندھی
خود در جريان عمل انقالبی است که میتوانند
گامھايی موفق در راستای انقالب بردارند.
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خالصه ای از
اطالعيه ھای سازمان
در تاريخ  ١۶مرداد ماه سازمان اطالعيهای با عنوان "گسترش اعتراضات کارگران و
تشديد سرکوبگریھای رژيم" انتشار داد .در اين اطالعيه آمده است:
کارگران فوالد زاگرس در اين ھفته نيز به اعتراض و مبارزه خود ادامه دادند ،در مقابل
اداره کار قروه تجمع کردند و خواستار اجرای توافقنامه با کميسيون اصل  ٩٠مجلس ،برای
بازگشت به کار ،پرداخت دستمزد معوقه و ديگر مطالبات خود شدند .در تاريخ  ٣١تيرماه،
کميسيون اصل  ٩٠مجلس کارفرما را متعھد به پرداخت دستمزدھای معوقه و ادامه کار
کارگران نمود .کارفرمای اين کارخانه اما با حمايت مقامات فرمانداری و اداره کار،
ھمچنان از تحقق مطالبات کارگران سر باز میزند .کارگران که میدانند با ھر گونه عقب
نشينی ،بيکاری و گرسنگی در انتظار آنھاست ،پيگيرانه به مبارزه خود ادامه میدھند .
مبارزات کارگران کيان تاير نيز از  ١٢مرداد ماه در اعتراض به واگذاری کارخانه به
مالک قبلی و به تعويق افتادن دستمزدھا ،مجددا از سر گرفته شد .روز سه شنبه پليس امنيت
اسالمشھر ۵کارگر کارخانه کيان تاير را بازداشت کرد .اين بازداشت موجب خشم افزونتر
کارگران گرديد .کارگران کيان تاير تھديد کردند که چنانچه ھمکارانشان آزاد نشوند دست
به اعتراضات گسترده تری خواھند زد .دستگاه پليسی -امنيتی رژيم ناگزير به آزادی
کارگران بازداشت شده گرديد .روز  ١۴مرداد ،کارگران شرکت پيمانکاری اختر راه جنوب
وابسته به شھرداری منطقه شش اھواز در اعتراض به عدم دريافت مطالبات سه ماھه گذشته
خود در مقابل ساختمان استانداری و شھرداری منطقه شش اھواز تجمع اعتراضی برپا
کردند.
اين کارگران سه ماه حقوق دريافت نکردهاند ،و مطالبات ديگری از جمله بابت حق بيمه و
اضافه کاری ،دارند .اعتصاب در شرکت محورسازان واقع در پارس جنوبی که از تاريخ
نھم مرداد  ،در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق کارکنان آغاز شده بود ،ھمچنان
ادامه دارد .در شرايطی که در نتيجه تشديد بحران اقتصادی و سياستھای ارتجاعی رژيم،
وضعيت مادی و معيشتی کارگران مدام وخيمتر می شود و مبارزات روند تھاجمیتری به
خود میگيرد ،جمھوری اسالمی اقدامات سرکوبگرانه خود را عليه فعاالن کارگری تشديد
کرده است .دادگاھی در مھاباد سه تن از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد
تشکلھای کارگری را به دو سال حبس تعزيری محکوم کرد .در حالی که وضعيت جسمانی
رضا شھابی عضو ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد بار ديگر وخيم شده است ،رژيم وی
را در زندان نگھداشته و مانع بھبود وی شده است .ھمچنين دادستانی تھران برای افزايش
فشار بر فعالين کارگری ،با ادامه مرخصی بھنام ابراھيم زاده که تنھا فرزند وی به بيماری
سرطان خون مبتالست و نياز به مراقبت جدی دارد ،مخالفت کرده است.
در پايان اين اطالعيه ،سازمان فدائيان )اقليت( ضمن حمايت از مبارزات کارگران ،خواھان
تحقق فوری مطالبات کارگران فوالد زاگرس ،کيان تاير وکارگران ديگر کارخانهھا و
موسسات توليدی و خدماتی شده است که به اعتصاب ،تجمع و تظاھرات روی آوردهاند.
سازمان فدائيان )اقليت( ھمچنين احکام زندان برای فعالين کارگری را محکوم کرده د و
خواھان آزادی فوری کارگران زندانی شده است.
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آنھا را حتا به بازی راه ندادند
پيش از انتخاب روحانی گروھی از زنان
روشنفکر وابسته به طبقات مرفه ،از مذھبی
طرفدار حاکميت گرفته تا زنانی که خود را
طرفدار حقوق برابر زن و مرد میخوانند ،به
بھانهی طرح خواستھای زنان در انتخابات
رياستجمھوری ،اما با ھدف کشاندن ھر چه
بيشتر مردم به پای صندوقھای رای ،فعاليتھای
خود را تحت عنوان "نشست ھمانديشی زنان"
آغاز کردند.
بعد از انتخابات رياستجمھوری و تصاحب اين
پست از سوی حسن روحانی که سابقهای طوالنی
در سرکوب کارگران و دانشجويان و زنان دارد،
"نشستھمانديشی زنان" به فعاليتھای خود ادامه
داد .در نشست سوم اما از حضور زنان طرفدار
حاکميت به شدت کاسته شده بود ،چرا که آنھا به
ھدف خود رسيده بودند ،اينجا مانده بودند آن
بخش از زنان وابسته به طبقات مرفه و به
اصطالح طرفدار حقوق برابر!! که تاکنون تنھا
ھيزم تنور و برای گرم کردن بازی بهکار
آمدهاند.

بهھر صورت نشست سوم ھمانديشی زنان در
چنين فضايی برگزار شد ،نشستی که ھدف آن از
سوی برگزارکنندگاناش "يافتن راھکارھای
عملی برای پيگيری اھداف بيانيه ھمانديشی زنان
برای طرح معيار انتخاب وزرای آينده" اعالم
شده بود .در اين نشست راھکارھايی از
درخواست برگزاری نشست با روحانی تا
واقعنگری و پايين آوردن سطح خواستھا –
آنچه که امروز ورد زبان اصالحطلبان و
دارودسته رفسنجانی شده – به ميان آمد ،گويی
تمام مشکالتی که زنان ايران در طول حاکميت
جمھوری اسالمی داشتهاند از کانال انتخاب
وزرای زن و حاال که نشده انتخاب زنانی در حد
مديرکلی وزارتخانه و يا اگر باز نشد حداقل
انتخاب مردانی برای کابينه که خيلی ھم به
اجرای قوانين ضد زن اعتقاد نداشته باشند ،مانند
"جھانگيری" )البته بماند اين که فرق جھانگيری
با سلف خويش چه میتواند باشد( میگذرد .اما
اغتشاش فکری در ميان حتا ھمين گروه از زنان
آنقدر زياد بود که به نوشتهی سايت مدرسه
فمينيستی که گردانندگان آن از فعالين ھمين
نشستھا میباشند و اخبار آن در اين سايت
بهصورت متمرکز انعکاس میيابد ،ھيچ راھکار
مشخصی از اين نشست بيرون نيامد ،جز توافق
درصفحه ١١

آغاز پخش برنامهھای تلويزيونی دمکراسی شورايی
تلويزيون دمکراسی شورايی از روز  ١۵آبان ) ۵نوامبر( پخش برنامهھای خود را آغاز کرده است.
تلويزيون دمکراسی شورايی ادامهی راه و مسيریست که پيش از اين راديو دمکراسی شورايی آن را
پيموده و مخاطبان راديو با آن آشنا میباشند.
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  ۴ساعت در ھفته
پخش میشود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامهھا میباشد.

ساعات پخش برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدينقرار است:
برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢٢ : ٣٠به وقت ايران
 ٢٠به وقت اروپای مرکزی
 ١١به وقت لسآنجلس
و چھارشنبه ھر ھفته:
ساعت  ٢١ : ٣٠به وقت ايران
 ١٩به وقت اروپای مرکزی
 ١٠به وقت لسآنجلس
اين برنامهھا به مدت يکساعت از ماھواره ھاتبرد و تلهاستارت پخش میشود.
تکرار برنامهھا در روزھای  ۴شنبه و  ۵شنبه ھر ھفته ساعت دوازدهونيم ظھر به وقت ايران ،ساعت
ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لسآنجلس خواھد بود.
اگر به تلويزيون ماھوارهای دسترسی نداريد ،میتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت انديشه بهطور
زنده و ھمزمان برنامهھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد:
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مشخصات ماھوارهای کانال تلويزيون انديشه:
3/4 20000 :Horizontal Symbol Rate 12090:Frequency 25Galaxy :North America
3/4 29900:Symbol Rate 10723 :Frequency ,8Hot Bird :Middle East ,Europe

سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی – برقرار باد حکومت شورايی

١۴
١۴
برای ارتباط با ز ن ان )ا ( 56نامهھای خود
را به يکی از آدرسھای زير ارسال نمائيد.
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I.S.F
P . B . 398
1500 Copenhagen V
Denmark
Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland

سوئيس

Postbus 23135
1100 DP
Amsterdam Z.O
Holland

ھلند

کانادا
K.Z
P.O.BOX 2488
Vancouver B.C
V6B 3W7 Canada
کمکھای مالی خود را به شماره حساب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه کد
مورد نظر به يکی از آدرسھای سازمان
ارسال کنيد.

شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
شماره فکس ز ن ان )ا( 56
٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
http://50.118.106.1/
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
شماره پيامگير ز ن ان )ا: ( 56
در اروپا
0031(0)618622401
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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