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اعدام آرش رحمانی ومحمدرضا زمانی آتش 
خشم مردم را شعله ورترخواهد کرد

هیئت تحریریه سازمان
درآستانه 22 بهمن سالگرد قیام توده های مردم ،رژیم جمهوری اسالمی دو 
جوان به نام های آرش رحمانی و محمدرضا زمانی  را به اتهام شرکت در 
تظاهرات تحت عنوان محاربه با خدا به چوبه دار آویخت ... و تنها دو روز 
بعد از اعدام این دو نفر، حکم محاربه برای پنج تن دیگر از کسانی که گفته 

می شود در تظاهرات »عاشورا« دستگیر شدند، صادر شد.

برهیچکس پوشیده نیست که این اعدام ها در آستانه سالگرد 22 بهمن بمنظور 
ایجاد ترس و وحشت در بین مردم بویژه جوانان و جلوگیری آنها از شرکت 
در تظاهرات این روز بمورد اجرا گذاشته شده است و سردمداران رژیم در 
پی تهدیدات آشکار مبنی براینکه  بعد از این هرگونه حرکت مخالفی را به 
شدت سرکوب خواهند کرد با ارتکاب این قتل ها میخواهند نشان دهند که 

تهدیدات شان دارای پشتوانه عملی است.

این دو جوان  دادستانی تهران در توضیح بعدی خود اعالم کرده است که 
وابسته به سازمانی بنام » تندر« منسوب به انجمن پادشاهی بوده اند گویا 
این ادعای پوچ در  اند.  قصد مبارزه مسلحانه و عملیات تروریستی داشته 
حالی بر زبان قاتل این دو جوان رانده میشود که بنابه اظهارات منابع موثق 
چنین سازمانی اساسا وجود خارجی ندارد و سازمانی است ساخته و پرداخته 
وزارت اطالعات رژیم. بنابه گفته خبرگزاریها »این انجمن نام گروهی است 
مدعی مبارزه با جمهوری اسالمی که شخصی بنام  فرود فوالدوند رهبری 
آن را برعهده داشت. وی حدود سه سال است که مفقود شده و اخبار حاکی 
از مفقود  نیروهای اطالعاتی است. پس  بازداشت  این است که وی در  از 
شدن وی دو سایت مدعی نمایندگی این سازمان ایجاد شدند. نیروهای امنیتی 
ایران در هر بن بستی از این گروه بعنوان عامل انفجار و ترور نام می برند 
که آخرین آن ترور دکتر مسعود علی محمدی بود. سخنگوی این گروه معتقد 
است که این وبسایت و اطالعیه های صادره بنام این گروه ساخته وزارت 
اطالعات جمهوری اسالمی است. وی در گفت و گویی اظهار داشته که این 
انجمن هرگز مشی مسلحانه نداشته است و وی هیچیک از اعضای محاکمه 
شده را نمی شناسد و آنان عضو انجمن پادشاهی نیستند. وی همچنین گفت 
اصل  در  ندارند.  پادشاهی  انجمن  با  ارتباطی  هیچ  تندر  وبگاه  و  رادیو  که 
چنین گروهی که اصال وجود نداشته و ندارد توسط وزارت اطالعات رژیم  
برای به دام انداختن جوانان و متهم کردن طعمه های خود به داشتن ارتباط 
با آن ایجاد شده است.«عالوه بر آن خانواده این جوانان نیز اعالم کرده اند 
که این دو بسیار پیش تر از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دستگیر 
و در مقطع تظاهرات خرداد  در زندان به سر میبردند. و طبق اظهارات 
همبندیهای این دو جوان وزارت اطالعات با توسل به شکنجه و وعده و وعید 
این دو را مجبور به اعترافات به اعمالی کرده است که هرگز مرتکب نشده 
بودند. بدین ترتیب محرز است که  این قتل ها در پی  بن بستی است که رژیم 

بقیه در صفحه 2

به چالش کشیدن حکومت
Eddi Kacar نوشته شده توسط

مترجم: کوراغلی
به چالش کشیدن استقرار حکومت AKP  توسط کارگران TEKEL ترکیه 
بعد از بیداری از سالها چرت زدن کارگران TEKEL یکبار دیگر قدرت 
با شکوه مبارزه طبقاتی خود را قهرمانانه در  و توان طبقه کارگر و سنت 
اثبات  مبارزه  این  در  دادند.آنها   نشان  خود  اعتراضات  با  پراتیک  عرصه 
کردند که پتانسیل و آگاهي طبقاتی در بین طبقه کارگر ترک نسبت به گذشته 
یافته، و در گذشته نیز بارها اعتراض خود را نشان داده بودند، و  افزایش 
اینک به این مهم واقف هستند که تنها راه دست یابی به حقوقشان رشد و گاهی 
طبقاتی و اتحاد و تداوم مبارزه  بر علیه مناسبات حاکم می باشد واینک این 
 TEKEL متد مشخص در میانشان درحال تقویت و باال رفتن است. کارگران
شایسته حمایت همه کارگران در داخل و خارج هستند.و مبارزه آنها مبارزه 
ماست. با توجه به سابقه جنبش های توده ای ، شورش ها و قیام ها در ترکیه 
اینک طبقه کارگر بطور وحشیانه در زیر سرکوب و محاصره  نظامیان و 
اساس  بر  بشکل رسمی  ترکیه  بورژوازي  اگر چه  دارد.  قرار  حاکم   طبقه 
ساختار "نظام پارلمانی" فرموله شده است ولی بعد از تشکیل جمهوري ترکیه 
نظامیان همواره یک عامل عمده ای در امور سیاسی نقش بازی کرده اند. 
مداخالت نظامیان درامور سیاسی – اجتمائی در سه کودتای 27 مه 1960 
 Kenan Evren آن 12سپتامبر 1980توسط   آخرین  ،12مارس 1971و 
رئیس ستاد کل ارتش نمونه های بارز سرکوبها در ترکیه هست، با کودتای 
Evren و قبضه قدرت توسط نظامیان، عمأل سه قوۀ اجرائی ، قانون گذاری 
و قضایی در اختیار ژنرال ها قرار گرفت و با استفاده از تمام امکانات شروع 

به سرکوب عریان  جنبش کمونیستی، جنبش کارگران و قیام دانشجویان و 
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سمینار " قیام تا قیام " گام نخست برای پس 
زدن ضد انقالب

کیومرث منصوری
اقدامی در خور تحسین و تقدیر  برگزاری نشست بررسی وضعیت جنبش 
است و به درستی گواهی است بر حس مسئولیت جریانات شرکت کننده در 

این سمینار و نگرانی انها نسبت به وضعیت حال و اینده قیام توده ها.

با توجه به شرایط پیش رو که افزایش فشارهای اقتصادی و تعمیق و تداوم 
بحران اقتصادی و سیاسی موجود که نیروهای اصلی انقالب ) طبقه کارگر 
( را به صحنه کارزار خواهد کشاند, نقش نیروهای چپ از حساسیت خاصی 
برخوردار است و به جرات میتوان گفت حضور یا عدم حضور ) البته نه 
فقط شکلی ( این نیروها در این جنبش میتواند اینده قیام توده ها را رقم زند. 
بی شک در مسیر حرکت و قیام توده ها طیفها و نیروهای ضد انقالب و 
فرصت طلب با تمام توان اماده اند تا به هر طریق ممکن حرکت توده ها را 
به کجراهه بکشانند و از پتانسیل این حرکت در جهت اهداف ضد انقالبی 
اند که به  خود بهره بگیرند. توده های عصیان زده و خشمگین نشان داده 
هیچ وجه دیگر توان تحمل این رژیم را ندارند و در عین حال چشم انداز 
روشنی هم از اینده فرا روی خود نمی بینند فقط میپندارند که هر باشد بهتر 
از جمهوری اسالمی خواهد بود و این جاست که در غیاب نیروهای انقالبی 
چپ میدانداری بدست ضد انقالب خواهد افتاد. خیزش و طغیان دلیرانه مردم 
در6 دی ) موسوم به عاشورا ( و شکست تاکتیک حرکت ارام و همراه با 
سکوت لیبرالها برای 22 بهمن در واقع تجلی دو خط انقالبی و ضد انقالبی 
در برخورد با رژیم بوده و به وضوح نشان داد که انقالب تنها راه سرنگونی 
رژیم است و تحقق انقالب مستلزم هدایت و رهبری انقالبی است, و کمونیسم 
تنها اندیشه انقالبی است. متناسب با رشد اعتراضات توده ای و کاهش توانایی 
حاکمیت در مهار قیام توده ها و ادامه حکومت به روش قبل, چپ انقالبی 
ایران نه تنها رشد و ارتقا نیافته بلکه به نوعی بن بست و سکون گرفتار شده 
است و به راحتی بازیچه و دنباله رو تحوالت گشته و وضعیت دردناک و 
نگران کننده ای دارد, ریشه اصلی این معضل که گریبان چپ انقالبی ایران 
کودکانه خالصه  سکتاریسم  و  گرایی  فرقه  نوعی  در  وفقط  فقط  گرفته  را 
میشود, اغلب نیروها و محافل مدعی کمونیسم ابتدایی ترین آموزه ها بزرگان 
کمونیسم و مبنای تئوریک این علم و اندیشه انقالبی را درک نکرده اند و با 
قائل شدن منافع خاص برای محفل و گروه خود عمال این منافع را ارجح بر 
منافع طبقه کارگر قرار داده اند. در این شرایط حساس اقدام به برپایی سمینار 
" قیام تا قیام " و حضور چند جریان چپ در ان موجب امیدواری است ولی 
این اقدام نباید ابتر و بی نتیجه بماند بجاست همه نیروهای چپ انقالبی که 
واقعا در اندیشه رهایی طبقه کارگر و تحقق سوسیالیسم هستند با بکار گیری 
تمام توان در سریعترین زمان ممکن بار دیگر چنین نشست هایی از نظر 
کیفی و کمی  در سطحی باالتر برگزار کنند تا با دست یابی به راهکارهای 
مشخص گامهای عملی محکمی در شکل دهی الترناتیو قدرتمند چپ انقالبی 
برداشته شود. پرواضح است صرف برگزاری نشست های مختلف و تحلیل 
و بررسی شرایط  راهگشا نخواهد بود و به مانند نشستهایی که در گذشته 
برگزار شد در حد حرف خواهد ماند. بحث و تحلیل شرایط حاضر میبایست 
نشستهایی  چنین  در  میپذیرند  که  نیروهایی  همه  که  چرا  گیرد  قرار  فرع  
و  حاضر  شرایط  به  نگاه  در  که  است  معنی  بدین  بخود  خود  کنند  شرکت 
حساس بودن ان و موقعیت انقالب و ضد انقالب اشتراک نظر دارند انچه 
که همیشه بی پاسخ مانده ارتباط بین تئوری و پراتیک است, فاصله حرف تا 
عمل بسیار است, نگاه به درون و رسیدن به راهکارهای عملی و قابل اجرا 
در داخل میبایست محور مباحثات چنین نشستهایی قرار گیرد. در این راستا 
هر گونه تعلل و کوتاهی عمال و ناخواسته موجب تقویت بورژوازی و رژیم 

کارگزار ان و تضعیف و شکست انقالب خواهد شد.

بقیه از صفحه اول

اعدام آرش رحمانی و محمد رضا زمانی ...
بیش از هفت ماه است گرفتار آن بوده و برای خروج از آن و سرکوب و 
خاموش کردن صدای اعتراض توده های مردم به هر حیله و نیرنگی متوسل 
میشود رژیم در تالش است با تشدید سرکوب اعدام و دستگیری و زندانی 
اقشار مختلف مردم معترض و به  کردن جوانان، دانشجویان، کارگران و 
جان آمده مردم را از حضور در صحنه تظاهرات 22 بهمن باز دارد غافل 
از اینکه زندان و شکنجه و اعدام و تهدید این دوره هم راه به جائی نخواهد 
برد و مردم بویژه جوانان با شرکت در تظاهرات 22 بهمن بار دیگر عزم 
در  اسالمی   جمهوری  ارتجائی  رژیم  حتمیت سرنگونی  بر  مبنی  را  خود 

برابر چشم جهانیان به نمایش خواهند گذاشت.

راه   در  جان  که  جوانی  دو  این  بازماندگان  و  خانواده  به  تسلیت  ما ضمن 
آزادی نهادند مردم زحمتکش ایران بویژه جوانان را به تشدید مبارزه فرا 
مبارزات  تداوم  در  خللی  جوان  دو  این  اعدام  که  نیست  تردیدی  میخوانیم. 
جاری بوجود نیاورده  بلکه  آتش خشم و کینه علیه جمهوری اسالمی را در 

دل توده های مردم شعله ورتر خواهد کرد.

********************************************** 
بمناسبت هشتادو پنجمین سالگرد مرگ و. ا. 

 لنین
مؤلف: اوسین رومان

برگردان: ر .ح . بازیار
در ارتباط با هشتادوپنجمین سالگرد وفات رهبر کبیر پرولتاریای جهان، معلم 
 تمامی استثمارشوندگان، تئوریسین و پراتیکسین نابغه مارکسیسم - و. ا. لنین.
او در مورد ماهیت دولت و حقوق  بنیادی  به آموزش  می خواستیم نظری 
مسائل  به  ایلیچ  والدمیر  اینکه  نه  مگر  اثر،  این  بخصوص  چرا  بیندازیم. 
بسیار گسترده ای پرداخته، که بسیاری از آنها اساسی تر از موضوع دولت 
و حقوق هستند. اما ما مخصوصا این موضوع را بر گزیده ایم، تا یک بار 
دیگر بنیاد تئوری طبقاتی دولت وحقوق را برای زحمتکشان توضیح دهیم. 
در حال حاضر، که دنیای سرمایه داری از بحران دورهای به لرزه درآمده 
ماهیت  به  نسبت  توهم  و  باوری  خوش  دچار  نباید  مردم  های  توده  است، 
داری،  سرمایه  دولت  که  بینیم  می  به وضوح  ما  گردند.  آن  نقش  و  دولت 
دراین شرایط بحرانی برای مردم زحمتکش هیچ کاری انجام نمی دهد، اما 
امکانات الزم را  و  تمامی شرایط  داران بزرگ  بانکداران وسرمایه  برای 
برای شکفته تر شدن آنها فراهم می سازد. تمامی اینها یک بار دیگر ماهیت 
دولت روسیه را  از جمله  داری  دولتهای سرمایه  تمامی  بورژوازی  عمیقا 
نشان می دهد. ما امیدواریم با نگاهی گذرا به آموزش لنین در مورد دولت و 
حقوق به پرولتاریا کمک کنیم، تا اوضاع پیچیده معاصر و ماهیت حاکمیت 
کنونی روسیه را بهتر درک کند. برای برسی تئوری لنینی دولت و حقوق ، 

ضروریست که به یک سری مسائل دیگر نیز نظر انداخت:

- منشاء دولت

- ماهیت دولت

- شکل )تیپیولوژی( دولت
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            اعتصاب ، تظاهرات و تجمعات حق مسلم ماست

اعتصاب عمومی باعث گردید از طرفی حمایت ها گسترش یابد از طرفی 
هم موجب افشای دولت شد. در این روز درگیری های بسیاری با پلیس و 
نیروهای امنیتی منتشر گردید و دوباره مقاومت کارگران را در برابر تحقیر 

دولت نشان داد.

داشت  ارزشهای مذهبی و سنتی همواره تالش  به  اتکا  با  ، ظاهرأ   AKP
خود را یک حزب فرا طبقاتی در قلب عموم به تصویر بکشد. اما مبارزه 
کارگران TEKEL، و متعاقب آن نگرش اردوغان و حزبش به توده های 
خود  سخنان  در  اردوغان  داد.  نشان  را  خود  واقعی  رنگ  و  چهره  ترکیه 
گفت این نیروی کارگران TEKEL نبود که ما را به قدرت آورد، بلکه این 
قدرت افراد من بود. به نظر می رسد این شخص محترم و تحصیل  کرده در 
عین حال احمق، متوجه نیست که پشتیبانی همین کارگران TEKEL همراه 
با میلیونها نفر، آنها را بقدرت رساند و همین کارگران و توده ها آنان را 
بزیر خواهند کشید. ترکیه زیر سلطه امپریالیست ها است، به خصوص از 
نوع آمریکایی. در ترکیه بورژوازی کومپرادور ارتجاعی ترین نقش را در 
 ، IMF گذشته داشته و همچنان نیز ادامه دارد. بار وام های گرفته شده از
صندوق بین المللی پول،  بدوش طبقه کارگر قرار داده می شود، و همچنین 
شده  اعمال  محدودیتهای  از  که  های طوالنیست  مدت  ترکیه   کارگر  طبقه 
بر تولید و هزینه های عمومی توسط صندوق بین المللی پول رنج طوالنی 
می برند. با  بحران اقتصادی جهانی یورش به مردم عادی را تشدید کرده 
اند. ترکیه رسما آمار بیکاری را 11 ٪ اعالم کرده، اما رقم واقعی بیکاری 
احتماال 20 ٪. است. در وضعیت فعلی اقتصادی، شرایط زندگی برای قشر 
کم درآمد بدتر شده و بیکاری رو به افزایش است. کارگران ترکیه در شکل 
گسترده،  پشتیبانی خود را از کارگران TEKEL نشان داده اند چرا که این 
اردوغان  به رهبری  ترکیه  میدانند. طبقه حاکم در  مبارزه را مبارزه خود 
که رشته هایش به واشنگتن گره خورده است، با تمام تالش سعی می کند 
کارگران هزینه های این بحران را پرداخت کنند. در تقابل به این یورش ها 
باید مقاومت سازماندهی شده و تقویت اتحادیه های آزاد کارگری و حمایت 

همه کارگران در همه بخش ها شکل بگیرد.

TEKEL اعالم می کنیم. ما  ما همبستگی و حمایت خود را از کارگران 
مبارزه آنان را به گوش همه رساندیم همینطور دیگر کارگران در ترکیه در 
جریان این مبارزه قرار گرفته اند. ما به اردوغان پیام کوتاهی داریم: شما 
قادر نخواهید بود به حرکت سازماندهی شدۀ و متحد طبقه کارگر غلبه کنید.

 طبقه متحد کارگر ترکیه امروز قهرمانانه به پا خواسته

کارگران TEKEL باید پیروز شوند
-http://www.marxist.com/turkey-akp-government :منبع
destabilised-by-tekel-workers.htm

**********************************************
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به چتاش کشیدن حکومت ...
همینطور با اعمال محدودیت های عمده اتحادیه ها و سازمانهای دانشجوئی و 
کارگری را در اختیار گرفتند. در تاریخ 15 دسامبر 2009 ، تمام کارگران 
تولید کنندۀ دخانیات و الکل، شرکت TEKEL که سابق متعلق به دولت بود 
 ،TÜRK-İŞ از سراسر کشور باتفاق در شهر انکارا پایتخت ترکیه مقابل
کنفدراسیون اتحادیه های کارگران ترکیه، در تجمعی گسترده اقدام دولت در 
تصمیم به اخراج و بستن محل کارشان بدون دادن هیچ گارانتی نسبت به آینده 
و وضیعت رفاه خود، خشم و اعتراضشان را به این عمل دولت اعالم داشتند. 
این کارگران از  تداوم چنین وضیعتی طبق قوانین موجود  که در صورت 
چرخه قانون کار خارج و از هر گونه حقوق قانونی مشمول کارگران از 
دولت  پیشنهاد  بود.  خواهند  محروم  غیره  و  اتحایه  در  نماینده  داشتن  جمله 
تنزل وضعیت قرار داد این کارگران به مدت یکسال بوده که در اینصورت 
همانند کارگران غیر رسمی هیچ گونه تضمین تجدید قراردادهای خود را 
از کارگران درخواست  پایان مدت یک سال نخواهند داشت. همچنین،  در 
کرده با کاهش دست مزد 50 درصد نسبت به حقوق فعلی موافقت نمایند. 
آن  پذیرش  از  کارگران  ،که   4  C- نظامنامه  طبق  است  پیشنهادهای  اینها 
کارگری خواستلر  های  اتحادیه  و رهبران  کارگران  اند.  امتنا می ورزنده 
استخدام این کارگران در صنایع و مؤسسات خصوصی و در درون نهادهای 
خواستار  آنها  دیگر  بعبارت  هستند  برابر  مزایای  و  مزد  دست  با  عمومی 
کارگردر  هزاران  باشند.  می  خود  شرایط  حفظ  و  اساسی  حقوق  دریافت 
خارج از بنای TÜRK-İŞ ، کنفدراسیون اتحادیه های کارگران ترکیه در 
 ،Tekgida-iş اردوگاهی اجتماع کرده و در حال راه اندازی و متحد کردن
اتحادیه کارگران مواد غذائی وابسته به کنفدراسیون کارگران ترکیه، هستند. 
به  نسبت  که  حمالتی  با  مواجهه  در  زمستانی  سخت  شرایط  در  کارگران 
شرلیط رفاهی شان اعمال شده هرگز عقب نشینی نخواهند کرد. از چهار 
گوشه کشور، کارگران TEKEL بطور گسترده حمایت و پشتیبانی میشوند. 
از جمله بسیاری از کارگران، که به AKP )حزب عدالت و توسعه( رای 
دادند، گروه ها و گرایشات چپ و دانشجویان رادیکال در بازدید از کارگران 
همبستگی و حمایت از آنها را به طور کلی به اشکال مختلف اعالم کرده اند. 
کارگران با کسب آگاهی اینک متوجه هستند که چه کسانی دشمنان آنان و 
چه کسانی دوست آنان هستند و تحول آگاهی در  کارگران وجود دارد. یک 

کارگرهنگام مصاحبه گفت:

اما  کنم.  به خدا دعا می  بار  دارم. من هر روز 5  باور  اسالم  به  "... من 
حاال در این مقاومت من آموخته ام کمونیسم چیست. هر روز دانشجویان از 
دانشگاه به اینجا می آیند به من در مورد لنین و کمونیسم می گویند. حاال من 

یک کمونیست هستم ... "

ماتریالیسم  قوانین  از  انسان  فکر  چطور  که  است  مشخصی  نمونه  این 
دیالکتیک منطقی تبعییت می کند. در شرایط مادی و تغییرات دراماتیک به 
احتمال قوی این کارگر به دشمن ارتجائی خود یعنی AKP رای داده، اما 
اینک ضمن آگاهی از نقش عقب مانده خویش با درک از منافع خویش به 
عنصر آگاه تبدیل شده. همچنین ما باید از تالش های همه کسانی که کارگران 
را حمایت می کنند تحسین کنیم. در هجمه های رسانه ها، کارگران به حقوق 
بگیران پر درآمد که صاحب خانه و اتومبیل هستند تشبیه شده است. ما می 
خواهیم به این یاوه گوئی ها و لوث کردن ها پاسخ دهیم: هر کس باید از 
شرایط زندگی مناسبی برخوردار باشد که شامل خانه و حمل و نقل مناسب 
و معقول برخوردار باشد در ثانی متوسط حقوق کارگر TEKEL در ماه 
حدود TL1600 معادل €650 است. اگر کارگران نظام نامه - C 4 قانون 
پرداخت را بپذیرند دست مزدشان به TL800 کاهش خواهد یافت. کارگران 
برای دفاع از حقوق و شرایط خویش مخصوصأ در قبال حمالت وحشیانه 
اتحادیه  رهبران  با  مذاکره  از  دولت  ابتدا  در  دارند.  حق  یکی  این  همانند 
از هر سؤ  تداوم فشار  با  پایان ژانویه،  اما در  های صنفی خودداری کرد 
و بالجبار نرمش دولت، مذاکرات به بخاطر معاندت اردوغان وهمکاران 
 TÜRK-İŞ کل دبیر  کوملو  فوریه مصطفی   4 در  ایشان شکست خورد. 
از "حق  استفاده  با  تشکیالت  این  به  وابسته  های  اتحادیه  همه  کرد،  اعالم 
کار" در دفاع از کارگران TEKEL دست به اعتصاب عمومی می زنند این 

قوی باش رفیق
فرزادکمانگر

جویبار  در  مادرش  با  که  بود  کوچولویی  سیاه  ماهی  نبود  یکی  بود  یکی 
زندگی می کرد، ماهی از 10000 تخمی که گذاشته بود تنها این بچه برایش 
مانده بود بنابراین ماهی سیاه یکی یک دانه ی مادرش بود، یک روز ماهی 
اینجا بروم. مادرش گفت کجا؟ می  از  کوچولو گفت: مادر من می خواهم 

خواهم بروم ببینم جویبار آخرش کجاست. هم بندی ، هم درد سالم

شما را به خوبی می شناسم. معلم، آموزگار، همسایه ی ستاره های خاوران، 
همکالسی ده ها یار دبستانی که دفتر انشایشان پیوست پرونده هایشان شد و 
معلم دانش آموزانی که مدرک جرمشان اندیشه های انسانیشان بود. شما را 

به خوبی می شناسم، همکاران صمد و خان علی هستید.

مرا هم که به یاد داریدمنم، بندی بند اوین

منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته ی روستاهای دورافتاده 
ی کردستان که عاشق دیدن دریاست
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             نابود باد امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم امریکا    

پرستی«، »وحدت و جدایی ناپذیری« و...پاره می کردند، اما به محض آنکه 
انقالب کبیر اکتبر روی داد و از حاکمیت افتادند، بسیاری از آنها در اتحاد 
با امپریالیستهای آنتانت به دشمنان روسیه تبدیل شدند. و یا اوضاع از سال 
تا امروز چگونه است؟ فاصله نجومی درآمدها، اخراج و بیکاری   1990
دائمی زحمتکشان، و همزمان، کمک مالی به بانکداران» فقیر« وکمکهای 
مالی به اقتصاد آمریکا از طریق بنیادهای مختلف. با توجه به تمامی اینها 
با جرئت می توانیم بگوئیم، که درک لنینی ماهیت دولت نه تنها کهنه نشده، 

بلکه هر چه بیشتر در دستور روز قرار دارد.

پس از بررسی ماهیت دولت از نظرلنین، اکنون به شکل )تیپولوژی( دولت 
از دیدگاه لنین می پردازیم.

شکل )تیپولوژی( دولت
عمال در تمامی کتب درسی مدارس عالی در زمینه جامعه شناسی، تئوری 
دولت و حقوق، میتوان مهر سنتی بورژوازی را در طبقه بندی دولت یافت:  
نوع طبقه  این  توتالیتاریستی(.  و  )استبدادی  دمکراتیک و غیر دمکراتیک 
بندی دولت فاقد هر گونه پایه علمی است. این شیوه طبقه بندی بی در وپیکر، 
بیان می کند.  اداره کردن را  فاقد ماهیت طبقاتی جامعه است و فقط نحوه 
میدهد.  قرار  مبنا  ماهیت عالئم طبقاتی را،  اساس  دولت،  لنینی  تیپیولوژی 
یعنی، دولت در رابطه با اینکه حاکمیت به کدام طبقه تعلق دارد، دسته بندی 
میگردد. لنین دولت های برده داری، فئودالی، سرمایه داری و پرولتری ) 
دیکتاتوری پرولتاریا( را دسته بندی کرد. و. ا. لنین در راس هرم، نه شکل، 
بلکه ماهیت طبقاتی دولتها را قرارمیداد. بدینوسیله نبوغ برتر خود را نسبت 
ماهیت  او  داری.  برده  دولت  نمونه  داد.  بروز  معاصرش  »دانشمندان«  به 
طبقاتی تعیین کننده در شکل دولت برده داری را، به این صورت نشان داد: 
»... دولت اگر پادشاهی بوده باشد، پادشاهی برده داری و اگر جمهوری بوده 
باشد، جمهوری برده داری بوده است«. لنین در مورد دولت سرمایه داری 
هم می گوید، علیرغم برابری رسمی در برابر قانون، سرمایه داری چنان 
شرایطی را ایجاد می کند، که توده های مردم نتوانند در اداره دولت شرکت 

کنند. چونکه مجبورند همیشه برای سرمایه دار کار کنند.

دیکتاتوری و دمکراسی
در مورد دیکتاتوری و دمکراسی و. ا. لنین در تفاوت با حقوقدانان، تاریخ 
نویسان، جامعه شناسان و فیلسوفان سرمایه داری بسیار جلوتر گام برداشت. 
او با بررسی این مسئله از زاویه طبقاتی، ثابت کرد که دمکراسی »خالص« 
ناپذیر، دمکراسی فقط برای طبقه  وجود ندارد. و در جامعه طبقاتی آشتی 
حاکم موجود است. و بر عکس دیکتاتوری علیه طبقات استثمار شونده اعمال 
می شود. در اینجا می توان چنین نتیجه گرفت، که دمکراسی و دیکتاتوری 
در  فقط  مسئله  تمامی  باشد.  داشته  وجود  دولت  یک  در  همزمان  تواند  می 
این است: برای کدام طبقه؟ و. ا. لنین در این باره می نویسد: » بورژوازی 
یا  خلقی«  تمام  حاکمیت   « را  خود  حاکمیت  و  کند  ریاکاری  است  مجبور 
بنامد. اما در ماهیت همان  کال دمکراسی، و یا جمهوری دمکراتیک خلق 
های  توده  برعلیه  استثمارکنندگان  دیکتاتوری  داری،  سرمایه  دیکتاتوری 

زحمتکش است«.

را خاطرنشان ساخت.  دمکراسی  اجرای عملی  اهمیت  لنین همچنین  ا.  و. 
ندارد  وجود  شرایطی  چنان  داری  سرمایه  دولت  در  که  کند،  می  تاکید  او 
که اقشار پایین جامعه بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. او می نویسد: » در 
 ... اجتماعات و مطبوعات«  آزادی  جمهوری های »دمکراسی« کنونی » 
برای  آزادی  نوع  این  نیست، چون در عمل  چیزی جز دروغ و ریاکاری 
ثروتمندان است تا جامعه را در کنترل خود نگاه دارند«. در زمان حاضر 
نیز اوضاع تغییر نکرده است. آزادی های بیان، اجتماعات و مطبوعات در 
عمل یا وسیله انحراف و فریب مردم از حقایق می باشد، یا مضحکه ای بیش 
نیست. در جریان برنامه های تلویزیونی بی حد و حساب، مقاالت روزنامه 
ها، به جای مباحث جدی و علمی اوضاع کشور، مسائل فرعی و بیهوده در 
دستور روز قرار می گیرد. در سایه این متدها مردم امکان درک واقعیتهای 
عینی را نخواهند داشت، و مجبورند از میان مواضع و دیدگاههای دروغین 

که در رسانه های رسمی ارائه می شود، انتخاب کنند. کارل مارکس در
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بمناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد ...
- درک دیکتاتوری و دمکراسی

- دیکتاتوری پرولتاریا بمثابه دولت طراز نوین

- سرنوشت دولت در عصر کمونیسم

از تئوری لنینی منشأ دولت شروع می کنیم.

منشأ دولت.
در تاریخ بشریت دورانی هست، که دولت وجود نداشته است. مثل دوران 
کمون اولیه که مالکیت مشترک قومی حاکم بود. بعدها در جریان سه تقسیم 

کار بزرگ، مشخصا:

 1( جدایی دامداری 

2( جدایی پیشه وری و کشاورزی

مشغول  تولیدی  غیر  فعالیتهای  به  که  )بازرگانان(  تجار  طبقه  پیدایش   )3
بودند، جامعه به طبقات متخاصم، طبقات استثمارگر )کسی که کار نمی کند، 
اما بسیار مصرف می کند( و استثمارشونده )کسی که روز و شب کار می 
کند، اما آنقدر مصرف می کند، که زنده بماند( تقسیم گردید. در جریان تضاد 
آشتی ناپذیر مابین این طبقات، جامعه از تضادهای داخلی انباشته و در مرز 
انفجار قرار گرفت. طبقات حاکم برای حل این تضادها و سرکوب توده های 

استثمارشونده، نیروی سرکوب کننده، یعنی دولت را تشکیل دادند.

بدین ترتیب، همانطور که و. ا. لنین در اثرخود »دولت وانقالب« می نویسد: 
تواند  نمی  تضادهای طبقاتی  گیردکه  جایی شکل می  در  و  زمانی  »دولت 
آشتی پذیر باشد. بدیگر معنی، موجودیت دولت ثابت می کند، که تضادهای 
طبقاتی آشتی ناپذیرند«. دولت به حکم تضادهای طبقاتی آشتی ناپذیر، بعنوان 
این مسئله در  آمد.  نیروی سرکوب یک طبقه، بر علیه طبقه دیگر بوجود 
جایی دیگر در اثر لنین »دولت و انقالب« آمده است: » دولت ارگان تسلط 
طبقاتی، ارگان ستم یک طبقه بر طبقه دیگر است. دولت حافظ ایجاد نظم 
است، تا به این ستم قانونیت و استحکام بخشد«. این نظریه لنین در رابطه با 
منشا دولت به این اشاره دارد، که دولت ساختار ارگانهای حکومتی است، 
که افراد مشخصی با وظایف معینی درآن کار می کنند. این افراد نمایندگان 

)مستقیم یا غیر مستقیم( طبقات حاکم هستند.

بدین ترتیب، و. ا. لنین تز مارکسیستی در مورد منشا دولت را مستدل ساخت. 
پس از شناخت منشا دولت، به ماهیت دولت از دیدگاه لنین می پردازیم.

ماهیت دولت
و. ا. لنین معتقد بود، که در جامعه طبقاتی آشتی ناپذیر، دولت نمی تواند فرا 
طبقاتی باشد. اگر جامعه طبقاتی آشتی ناپذیر است، پس منافع نمایندگان چنین 
جامعه ای نیز متضاد خواهد بود. با توجه به اینکه دولت چیزی جز حربه 
و  سازمان  آن،  با  متناسب  نتیجتا  نیست،  ثروتمندان  حاکمیت  دست  در  ای 
تشکیالتی ایجاد می کند که منعکس کننده اراده طبقه حاکم باشد، نه کل جامعه 
و. ا. لنین در اثر خود »در مورد دولت« می نویسد: »دولت دستگاه ستم یک 
طبقه بر طبقه دیگر است. تشکیالتی است که طبقات دیگر را به اطاعت از 
یک طبقه وا میدارد«. لنین اشاره می کند که هیچ دولتی نمیتواند همه خلقی 
باشد. چونکه سازمان سلطه اقتصادی یک طبقه است، و در نتیجه نمیتواند 
منعکس کننده منافع تمامی خلق باشد. مداحان و خدمتگذاران معاصر سرمایه 
داری، که عمال تمامی علوم اجتماعی بنیادی ما را تابع منافع خود کرده-اند، 
از متهم کردن و انتقاد از لنین و دیگر مارکسیستها در ارتباط با درک ماهیت 
دولت، کوتاهی نمیکنند. آنها می نویسند، که لنین در طبقاتی نشان دادن دولت 
»افراطی« برخورد کرده است. و یا اینکه می گویند، دولت به یک سازمان 
»همه خلقی« تبدیل شده است، که در خدمت کل جامعه است، نه فقط طبقه 
و شبه  مبانی »تئوریک«  تمامی  کنیم،  تاریخ مراجعه  به  ما  اگر  اما  حاکم. 

علمی آنان، مانند بنای پوشالی فرو میریزد. دولت تزار را 

در نظر بگیریم، که چگونه ژنرالهای تزاری گلوی خود را در مورد »میهن 
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و  است.  این  امر  ماهیت  گذارد.  می  اجرا  به  و  ارائه  را  عالی  سطح  در 
ترتیب،  بدین  است«.  کمونیسم  ناپذیری  اجتناب  و ضامن  نیرو  منبع  همین 
دیکتاتوری پرولتاریا، قبل از هر چیز سطح عالی سازماندهی کار اجتماعی 
است و سپس اعمال زور. اکنون با توجه به مطالب گفته شده می توان چهار 

مشخصه اساسی دیکتاتوری پرولتاریا را، چنین بیان کرد:

1(. دیکتاتوری پرولتاریا – یعنی سالح طبقاتی حاکمیت پرولتاریا بر علیه 
استثمارگران خودی.

پرولتر  نیمه  اقشار  با  پرولتاریا  اتحاد  یعنی   – پرولتاریا  دیکتاتوری   .)2
زحمتکشان.

3(. دیکتاتوری پرولتاریا – یعنی سطح عالی سازماندهی اقتصادی کشور.

4(. دیکتاتوری پرولتاریا –  یعنی وسیله دفاع حاکمیت زحمتکشان درمقابل 
امپریالیسم جهانی.

اشکال تجلی دیکتاتوری پرولتاریا در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، 
اتحادیه های جوانان، حزب کمونیست و  تعاونی ها، شوراها،  اتحادیه ها، 
دوره  در  کمونیستی.  جامعه  در  دولت  اما سرنوشت  بودند.  کار  شوراهای 
کمونیسم، دولت بنا به گفته، و. ا. لنین بتدریج و بطور طبیعی از بین می رود. 
دلیل آن این است، که اوال جامعه بدون طبقات است و ضرورت سرکوب 
طبقه خاصی وجود ندارد. دوما، سطح آگاهی و شعور مردم تا حدی رشد 
در  داشت.  نخواهند  دولت  از طرف  کردن  اداره  برای  احتیاجی  که  یافته، 
جامعه اصل » از هرکس به اندازه استعدادش به هر کس به اندازه نیازش« 
بر قرار می گردد. بدیهی است که کار نیاز زندگی خواهد بود. نقش اداره 
جامعه بر عهده خود گردانی اجتماعی قرار می گیرد، که هر شهروند فعاالنه 
در اداره آن شرکت خواهد داشت. اشتباه خواهد بود، اگر فکر کنیم، که و. ا. 
لنین حساب می کرد، که می توان با حاکمیت دولتی درکوتاه مدت وداع کرد. 
پروسه حذف دولت  طوالنی و مرحله ای است. چون مرگ دولت محتاج 
تکنیکی   – مادی  معین  رشد  بدون  که  است،  اجتماعی  آگاهی  عالی  سطح 
نیروهای مولده، و سطح معین مناسبات اجتماعی غیرممکن است. با توجه 
به این وضعیت، از نقطه نظر ما حذف کامل دولت فقط در صورت پیروزی 
تا زمانی که حتی یک  فرماسیون کمونیستی در کل کره زمین میسراست. 
دولت سرمایه داری وجود دارد، خواست حذف دولت سوسیالیستی، خیانت 

به امر سوسیالیسم و امر انقالب است.

تئوری حقوق
پایه  بر  دولت  تئوری  مانند  هم  آن  کتیم،  نگاه  لنینی  حقوق  تئوری  به  اگر 
مناسبات طبقاتی بنا گردیده است. حقوق بمثابه روبنا بر زیر بنای اقتصاد 
اجتماعی  فرماسیون  تولیدی یک  مناسبات  کننده  تحکیم  است. حقوق  مبتنی 
اقتصادی است که اراده طبقه حاکم را در قانون متبلور می سازد. حقوق تنها 
با انعکاس در قوانین به حقوق تبدیل می گردد. لنینیسم نظریه دروغین، ایده 
آلیستی و غیرعلمی حقوق » طبیعی« را از ریشه رد می کند. چونکه هر 
حقوقی برای اینکه » طبیعی« گردد، باید به طور مشخص از طرف دولت 
در قوانین انعکاس یابد. و چنین انعکاسی فقط در جریان مبارزات طبقاتی 
ممکن است. به بیان دیگر، تمامی حقوقی که زحمتکشان از آن برخوردارند، 
از لحظه تولد صاحب آن نبوده اند، )چنانکه مداحان سرمایه¬داری نظریه 
» حقوق طبیعی« آن را تبلیغ می کنند(، بلکه با خون در جریان مبارزات 

طبقاتی با استثمارگران بدست آورده اند.

نتیجه:
در نتیجه گیری، باید بر نقش تئوری لنینی دولت در تاریخ تفکر اجتماعی 
داد،  نشان  را  داری  سرمایه  دولت  ماهیت  لنین  ا.  و.  نمود.  تاکید  سیاسی 
شکل دولت را تدقیق کرد، تئوری دیکتاتوری پرولتاریای مارکس – انگلس 
به اجرا  انقالب را در زندگی  ایده های  از  داد و بسیاری  را خالقانه بسط 
گذاشت. ویژگی بر جسته لنین در این بود، که تئوری خود را در عمال به 
اجرا درآورد. مشخصه اساسی تئوری لنین، در پایداری، دیالکتیکی، پویائی 
و انقالبی بودن آن است. انتقاد از لنینیسم با تکیه به اینکه گویا جریان زندگی 
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دیکتاتوری پرولتاریا
و  کمونیستی  مابین جامعه   « که  نویسد،  پرولتاریا می  دیکتاتوری  بررسی 
سرمایه داری، دوره تبدیل دومی به اولی و متناسب با آن دوره گذار سیاسی 
وجود دارد، که حاکمیت این دوره چیزی غیر از دیکتاتوری پرولتاریا نمی 
بنیانگذاران مارکسیسم به دلیل عدم تجربه کافی )غیر از  اما  تواند باشد«. 
تجربه کمون پاریس که تنها 72 روز طول کشید(، اجزای تئوری دیکتاتوری 
پرولتاریا را بررسی نکردند. اکنون تئوری دیکتاتوری پرولتاریا به شکل 
دارد.  قرار  ما  مقابل  در  لنینی  ارثیه  چارچوب  در  و  شده  تشریح  تئوری 
لنین پیگیرانه تئوری دیکتاتوری پرولتاری را بررسی و توضیح داد. مسئله 
انقالب سوسیالیستی، یکی از  انقالبی، به ویژه  انجام هر  اینجاست، که در 
عبارت  کند،  می  اشاره  آن  به  بدرستی  استالین  و.  ی.  که  آن،  ویژگیهای 
می  بنا  سوسیالیستی«  ساختمان  نبود  شرایط  در   « انقالب  اینکه  از  است 
اقتصادی  نیروی  مدت طوالنی  تا  استثمارگر  طبقات  دلیل  همین  )به  شود. 
و سیاسی مشخصی را در جامعه دارا خواهند بود(. زیرا طبقات سرنگون 
همان  از  این  کرد.  نخواهند  رها  را  خود  حاکمیت  داوطلبانه  هیچگاه  شده 
غریزه دفاع از خود ناشی می شود. به همین دلیل تمامی ادعاها در مورد 
به اصطالح دمکراسی »خالص«، سوسیالیسم با عناصری از سرمایه داری 
و سرمایه داری با عناصری از سوسیالیسم فاقد هر گونه پایه علمی است. 
برخورد طبقاتی لنینیسم قاطعانه چنین نظرات تئوریکی رویزیونیستی را رد 
میکند. از طرفی دیگر برای  اینکه سوسیالیسم، و بویژه جامعه کمونیستی 
را بنا نهاد، ضروریست که انسان ها در سطح عالی آگاه و تربیت گردند. 
برای محو باز مانده های نظام سرمایه داری همزمان با تغییرات در عرصه 
بلکه  شهروندان،  آموزش  فقط  نه  که  را،  فرهنگی  انقالب  باید  اقتصادی، 
تربیت انسان کمونیست را نیز در برمی گیرد، پیش برد. کامال طبیعی است 
که سرمایه داری جهانی به هر تالشی برای حفظ مواضع خود در جریان 
ساختمان سوسیالیسم و کمونیسم دست خواهد زد. برای مقابله با این ترفندها، 
دیکتاتوری پرولتاریا ضروری است. لنین واقعبینانه می گفت، که »هیچگاه 
دیکتاتوری  دوره  که  کند،  نمی  و  نکرده  خطور  مغزش  به  ستمکش  طبقه 
از  کمونیسم  سوی  به  گذار  راه  که  دهد،  می  نشان  شرایط  نگذراند«.  را 
از  بلکه  نیست،  میسر  حقوقی  دولت  و  دمکراسی  آیین  و  تشریفات  طریق 
طریق شدیدترین دیکتاتوری طبقات ستمکش بر ستمگران خود بدست می 
دوم  ناسیونال  رهبران  دمکراسی،  سوسیال  تئوریسنهای  قاطعانه  لنین  آید. 
)کائوتسکی، گلفردینگ و دیگران( را، که در راه همزیستی شورای انقالبی 
کارگران با مجلس ملی بورژوازی در آلمان مبارزه می کردند، در هم کوبید. 
میانه  راه  هیچ  داری  سرمایه  جامعه  در   « نویسد:  می  رابطه  این  در  او 
تواند  نمی  پرولتاریا  دیکتاتوری  یا  و  بورژوازی  دیکتاتوری  از  غیر  ای، 
وجود داشته باشد. هرگونه آرزو در مورد راه سوم غیر از گله گذاریهای 
که  کرد،  آوری  یاد  باید  نیست«.  دیگری  چیز  بورژوازی  خرده  ارتجاعی 
حوادث » بهارسیاه« اکتبر 1993، زمانی که باند یلتسین برای حفظ منافع 
عالی  شورای  منتخب  نمایندگان  مجلس  تانک  بوسیله  بزرگ  بورژوازی 
و.  است.  نظر  این  کامل  تایید  بست،  توپ  به  را  فدراتیو روسیه  جمهوری 
ا. لنین در توضیح دیکتاتوری پرولتاریا می گوید: » دیکتاتوری پرولتاریا 
شکل ویژه اتحاد طبقاتی بین پرولتاریا، پیشاهنگ زحمتکشان و تعداد کثیر 
اقشار غیرپرولتری زحمتکشان است. ... با هدف برقراری نهایی و قاطع 
سوسیالیسم«. لنین ماهیت دیکتاتوری پرولتاریا را، به مثابه دولت ویژه ای، 
در دوره ای خاص، که حاکمیت طبقات استثمارشونده بطور قطعی و کامل 
داد. چنین دولتی  نیرومندند، توضیح  استثمارگران هنوز  تحکیم نگردیده و 
پیشاهنگ  رهبری  به  پرولتاریا  با  زحمتکش  طبقات  تمامی  اتحاد  عمل  در 

پرولتاریا حزب کمونیست است.

اگر فکر کنیم، که دیکتاتوری پرولتاریا فقط به اعمال زور محدود می گردد، 
اشتباه است. و. ا. لنین در این مورد می نویسد: » دیکتاتوری پرولتاریا ... 
فقط اعمال زورعلیه استثمارگران نیست. بنیاد اقتصادی این خشونت )اعمال 
زور( انقالبی، که ضامن بقاء و موفقیت آن می شود، عبارت است از اینکه 

پرولتاریا در مقایسه با سرمایه داری شکل نوین سازماندهی اجتماعی کار 
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لنینیسم کشور را به بحران کشاند، اشتباه و غیرعلمی است.  در چارچوب 
تئوری  که  استالین  و.  ی.  مرگ  با  لنینیسم  که  فهمند  نمی  منتقدانی  چنین 
منطبق  روسیه  های  ویژگی  با  را  آن  و  داد  رشد  را  لنینیسم   – مارکسیسم 
ساخت، پایان یافت. پس از مرگ استالین، بخشی از لنینیسم به صورت قانون 
مطلق در آمد و از رشد باز ایستاد، و بخشی از آن هم از طرف اپورتونییسم 
راست مورد هجوم و تجدید نظر قرار گرفت. مگر نه آنکه تمامی نیروی 
لنینیسم در دیالکتیک بودن آن است. لنین خود می گوید که مارکسیسم دگم 
نیست، بلکه دستورالعمل برای حرکت است. بدین ترتیب، رهبری دهه های 
80 - 70 شوروی، با کنار گذاشتن دیالکتیک و انقالبیت مشخصات اصلی 
لنینیسم، کشور را به مرز بحران کشاند. که یکی از دالیل فروپاشی اتحاد 

جماهیر شوروی همین می باشد.

هرگونه نظام اجتماعی – سیاسی نیازمند نوسازی دائمی است. اگر این امر 
صورت نگیرد، حتی بهترین سیستم ها هم فرو می ریزند. زندگی به جلو 
حرکت می کند و به همین دلیل وقتی که برخی از » لنینستها« پیشنهاد می 
کنند به طور صد در صد به سیستمی که در اتحاد شوروی بود باز گردیم، 
درک نمی کنند که با همین پیشنهاد، آنها در تضاد با لنین قرار می گیرند. 
لنین مانند بنیانگذاران مارکسیسم همیشه شرایط مشخص تاریخی را در نظر 
می گرفت و از تئوری کاربرد در عمل استفاده می کرد، و این تئوری را 
می  رشد  پراتیک  با  گسستنی  نا  ارتباط  در  تئوری  چونکه  ساخت.  کاملتر 
به  دیالکتیکها«   – مارکسیستها   « برخی  که  زمانی  دیگر،  طرف  از  کند. 
بنیانهای لنینیسم )در هم شکستن دستگاه دولتی سرمایه داری، تئوری انقالب 
سوسیالیستی، لغو مالکیت خصوصی، برقراری دیکتاتوری پرولتاریا و ...( 
حمله می کنند، در واقع زیر پرچم » رشدخالقانه« لنینیسم، رویزیونیسم را 

اشاعه می دهند.

حفظ  و  استالین   – لنین  آموزش  خالقانه  رشد  امروز،  کمونیستهای  وظیفه 
مشخصات اساسی آن است. تنها آنوقت در نهایت می توانیم توده های وسیع 

زحمتکشان را با خود همراه سازیم و در مبارزه با سرمایه پیروز شویم.

**********************************************
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قوی باش
منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو

منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن

منم، همان رفیق اعدامیتان

حاال دیگر کوه و دره تمام شده بود و رودخانه از دشت همواری می گذشت. 
از راست به چپ رودخانه های کوچک دیگری هم به آن پیوسته بودند و 
آبش را چند برابر کرده بودند ... ماهی کوچولو از فراوانی آب لذت می برد 
... ماهی کوچولو خواست ته آب برود. می توانست هرقدر دلش خواست شنا 
کند و کله اش به جایی نخورد ناگهان یک دسته ماهی را دید ، 10000تایی 

میشدند،که یکی از آنها به ماهی سیاه گفت: به دریا خوش آمدی رفیق.

به چشمهای  و  نشست  میز صمد شدن  پشت  توان  می  دربند، مگر  همکار 
فرزندان این آب و خاک خیره شد و خاموش ماند؟ مگر می توان معلم بود و 

راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حاال چه فرقی می 
کند از ارس باشد یا کارون، سیروان باشد یا رود سرباز، چه فرقی می کند 
وقتی مقصد دریاست و یکی شدن، وقتی راهنما آفتاب است. بگذار پاداشمان 
هم زندان باشد. مگر می توان بار سنگین مسئولیت معلم بودن و بذر آگاهی 

پاشیدن را بر دوش داشت و دم برنیاورد؟

مگر می توان بغض فروخورده دانش آموزان و چهره ی نحیف آنان را دید 
و دم نزد ؟

مگر می توان در قحط سال عدل و داد معلم بود، اما "الف" و "بای" امید و 
برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟

نمی توانم تصور کنم در سرزمین "صمد" ، "خانعلی" و "عزتی" معلم باشیم 
و همراه ارس جاودانه نگردیم. نمی توانم تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر 

مردمان این سرزمین باشیم و دل به رود و دریا نسپاریم و طغیان نکنیم؟

می دانم روزی این راه سخت و پر فراز و نشیب، هموار گشته و سختی ها 
و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد "برای تو معلم آزاده"، تا همه 
بدانند که معلم، معلم است حتی اگر سد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و 
اعدام، که آموزگار نامش را، و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیده 

اند، نه مرغان ماهیخوار.

ماهی کوچولو آرام و شیرین در سطح دریا شنا میکرد و با خود می گفت: 
حاال دیگر مردن برای من سخت نیست، تأسف آور هم نیست، حاال دیگر 
مردن هم برای من ... که ناگهان مرغ ماهی خوار فرود آمد و او را برداشت 
و برد. ماهی بزرگ قصه اش را تمام کرد و به 12000 بچه و نوه اش گفت 
حاال دیگر وقت خواب است. 11999 ماهی کوچولو شب بخیر گفتند و مادر 
ماهی کوچولوی سرخ رنگی هرکاری کرد  بار  این  اما  بزرگ هم خوابید 

خوابش نبرد. فکر برش داشته بود...

معلم اعدامی زندان اوین

فرزادکمانگر

**********************************************
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گزارش اکسیون مشترک ...
خواستار  افشاگرانه  های  اعالمیه  پخش  و  شعارها  دادن  با  و  کرده  تجمع 
انعکاس کامل اخبار اعدام ها و سرکوبها درایران شدند. تظاهر کننده گان 
هاي  سیاست  اسالمی  جمهوری  ددمنشانه  اعمال  کردن  محکوم  با  همچنین 
قید و  بي  آزادي  دولت سوئد را محکوم کردند و خواهان  مماشات جویانه 
بر جمهوري  دیگر شعارهاي مرگ  بار  زندانیان سیاسي شدند.  تمام  شرط 
براي  را  سوند  جامعه  مردم  و  انداخت  طنین  سوئد  گوتمبرگ  در  اسالمي 

پشتیباني از مبارزات مردم براي سرنگوني جمهوري اسالمي دعوت کرد.
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فدائیان  اتحاد  سازمان  نشریات  دریافت  برای 
نمائید مراجعه  سازمان  سایت  به  کمونیست 
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قرداد موقت ابزاری برای تشدید ...
اینده همچون کارخانه های  نخواهد کرد بلکه مترصد آن خواهد بود تا در 
دیگر از پرداخت بموقع حقوق و مزایا هم سرباززند. دراین مبارزه اتحاد 
کارگران ضروری است نباید پشت کارگران مبارز و معترض را خالی کرد 
تا کارفرما بخود اجازه دهد که از تجدید قرارداد آنها خودداری بکند و یا با 
بستن قراردادهای یک ماهه به خیال خود آنهارا تنبیه کرده و وادار به سکوت 
کند. چرا که خواست کارگران معترض خواست  و منافع همه کارگران این 
کارخانه را دربرمیگیرد. اتحاد کارگران باعث عقب نشینی کارفرما خواهد 
شد و این واقعیت را هم باید در نظر گرفت که مبارزه کارگران با سرمایه 
داران و مدیران و کارگزاران آنها چه دولتی بوده باشند و چه خصوصی، 
کار امروز و فردا و یا این مورد و آن مورد نیست بلکه مبارزه بین کار و 
سرمایه یک امر مداوم و همیشگی هست که تا  قدرت گیری طبقه کارگر و 
محو نظام طبقاتی این مبارزه ادامه خواهد داشت. بنابراین کارگران باید به 
ابزار های الزمه مبارزه خود  دست یابد تا بتواند  دراین مبارزه بر رقیب 
به کمک دولت سعی میکنند  نبرد سرمایه داران  این  پیروز شود. در  خود 
کارگران را از دست یابی به ابزارهای مبارزه نظیر تشکیالت های صنفی و 
سیاسی جلوگیری کنند و آنها را در انفراد نگهداشته و در پراکندگی سرکوب 
به هر طریق ممکن  و در هر سطحی که  باید  مقابل کارگران  نمایند. در 
میتوانند متشکل و متحد شوند و در این زمینه هم هیچ دستی از غیب و هیچ  
کارخانه  هر  کارگران  آمد.  نخواهد  کارگران  کمک  به  اسمان  از  پیامبری 
ای باید خود دست به کار ایجاد تشکل خود باشند تا بتوانند در اتحاد با هم 
تشکلهای فراگیرتر و سراسری تری را نیز ایجاد کنند. در این زمینه وظیفه 
کارگران پیشرو صد بار بیشتر از دیگران است، کارگران پیشرو با ایجاد 
نیروی خود  بتوانند  باید  مخفی  کوچکتر  های  و هسته  کارخانه  های  کمیته 
در  آنها  سازمانیابی  به  کارگران وکمک  آگاهی  ارتقای سطح  در جهت  را 
تشکلهای توده ای یاری رسانند و به کارگران کمک کنند تا با کسب پیروزی 
در مبارزات روزمره به قدرت و توانائی خود پی ببرند به پیروزیهای بیشتر 

و در سطحی وسیعتر امیدوار  شوند.

ما ضمن محکوم کردن تصمیم مدیران شرکت آریان فوالد مبنی برکسر15 
یک  اعتراض  به  را  کارخانه  این  کارگران  همه  کارگران،  ازحقوق  روز 
قراردادهای  قانون  لغو  برای  مبارزه  نیز  و  مدیریت  اقدام  این  علیه  پارچه 

موقت، فرامیخوانیم.  با اتحاد خود پیروزی را تضمین کنید.

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران آریان فوالد

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

اقدام»اینتر پل « محکوم است
اطالعیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

اخیرا اینترپل )پلیس بین الملل( اسامی 12 تن از اعضای حزب حکمتیست 
را بعنوان افراد تحت تعقیب در سایت خود درج نموده است. طبق اطالعات 
دراختیار  و  تهیه  سنندج  دادگاه  شعب  از  یکی  توسط  اسامی  این  منتشره، 
اینترپل قرارداده شده است. تا آنها را دستگیر کرده و در ایران تحویل دادگاه 
افراد از اعضای حزب حکمتیست بوده و در کشورهای  این  سنندج دهند. 

اروپائی اقامت دارند.

ازاینکه رژیم جمهوری اسالمی و بیدادگاه های آن به چنین اقدام ضد انسانی 
و مغایر با قوانین و نرم های بین المللی دست زده اند، تعجب برانگیز نیست. 
رژیمی که در بیدادگاه های خود در عرض چند دقیقه و چند ثانیه به صدور 
حکم اعدام و زندان و سنگسار و درآوردن چشم مفتخراست دست زدن به 
چنین اقداماتی دور از انتظار نمی باشد. جوخه های مرگ رژیم تاکنون ده 
ها نفر از مخالفین را در خارج کشور ترور کرده اند و اقدامات ضد انسانی 
و سرکوبگرانه مختلفی را انجام داده اند تا بلکه  فعالین سازمانها و حامیان 
جنبش های اجتماعی ایران درخارج کشوررا مرعوب و از فعالیت بازدارند. 
اما با دست یازیدن به چنین اقداماتی نه در گذشته توانسته اند به هدف خود 
برسند و نه در حال حاضر و نه در آینده خواهند توانست انسانهای آزادیخواه 

را از ادامه فعالیت بازدارند.

اما مضحک این است که پلیس بین الملل در پی روی از  قوانین ارتجاعی 
جمهوری اسالمی و تصمیمات قاتلینی که  با پوشیدن لباس قضاوت مرتکب 
به  و  محاکمه  صالحه  های  دادگاه  در  باید  و  اند  شده  بیشماری  جنایتهای 
مجازات برسند،  دست به اقدامی زده است که حتی مغایر قوانین و آئین نامه 
های این نهاد بین المللی است. آنها اقدام به جاپ عکس و اسامی کسانی نموده 
اند که به خاطر مبارزه با ارتجاع حاکم برایران و در تداوم سرکوب و تحت 
اقامت گرفته و کار و  پناهنده  تعقیب بودن، در کشورهای اروپائی بعنوان 
زندگی میکنند و براساس حقوق شهروندی و انسانی و بر مبنای مفاد حقوق 
بشر که کشورهای اروپائی خویشتن را متعهد به رعایت آن اعالم میکنند حق 
دارند نسبت به فجایعی که در ایران میگذرد عکس العمل نشانداده و برای 
ادامه دهند  با این رژیم  انسانی به مبارزه خود  کسب آزادی و یک زندگی 
و به  مبارزین داخل کشوریاری رسانند. بنابر این این اقدام اینترپل خواهی 
نخواهی همداستان شدن با اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسالمی و کمک 

به گسترش تروریسم  دولتی این رژیم درخارج ایران محسوب میشود.

ما این اقدام اینترپل و هرگونه مماشات و همکاری نهاد های حقیقی و حقوقی 
کشورهای خارجی بویژه کشورهای اروپائی با رژیم جمهوری اسالمی ایران 
و ارگانهای سرکوبگر آنرا محکوم میکنیم و هشدار میدهیم که چنین اقداماتی  
تنها به گسترش تروریسم دولتی ایران منجرخواهد شد و چنین اقدامات تهدید 
آمیزی ایرانیان مبارز و آزادیخواه مقیم خارج از کشور را از دفاع و یاری 

رساندن به مبارزات آزادیخواهانه مردم در داخل کشور بازنخواهد داشت.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

******************************************

گزارش آکسیون مشترک دراعتراض به اعدام 
زندانیان
اتحاد فدائیان کمونیست - واحد گوتنبرگ

گزارش آکسیون مشترک دراعتراض به اعدام پنج نفر اززندانیان سیاسی در 
پی اعالم خبر اعدام پنج نفر از زندانیان سیاسی  بنام های شیرین علم هولی، 
آکسیون  اسالمیان  مهدی  و  وکیلی  فرهاد  حیدریان،  علی  کمانگر،  فرزاد 
اعتراضی مشترکی توسط سازمان اتحادفدائیان کمونیست واحد گوتنبرگ، 
ایران واحد گوتنبرگ، وحزب حکمتیست واحد گوتنبرگ  حزب کمونیست 
درمقابل اداره مرکزی روزنامه پرتیراژ یوته بوری پستن فراخوان داده شد و 
به دنبال این فراخوان انسانهای آزادیخواه و جریانات سیاسی درمحل آکسیون
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 برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر

بگیرید تماس 

آنالین کمونیستی  کار 
info@kare-online.org

 روابط عمومی
webmaster@fedayi.org

کردستان کمیته 
kurdistan@fedayi.org

تهران  کمیته 
tehran@fedayi.org 

کرج  کمیته 
karaj@fedayi.org

آذربایجان  کمیته 
azer@fedayi.org

پال تاک مسئولین 
 paltalkroom@fedayi.org

پناهندگی  امور  کمیته 
panahjo@fedayi.org 
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 آخرین اخبار و گزارشات ، مقاالت ، اطالعیه ها و
 نشریات سازمان را از سایتهای زیر دریافت کنید

www.fedayi.org
www.kare-online.org

قرارداد موقت ابزاری برای تشدید استثمار و 
تهدید و سرکوب کارگران

اعالمیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
زهرا  بوئین  جاده  کیلومتری  پنج  در  واقع  فوالد  آریان  درکارخانه  اخیرا 
با اقدامی از طرف کارفرما مواجه   دراستان قزوین کارگران این کارخانه 

شده اند که بی شباهت به  رفتار برده دار با برده های خود نیست.

قضیه از این قراراست که سال گذشته بدلیل »یخبندان و برودت بیش از حد 
هوا « *کارخانه به مدت 15 روز ازطرف کارفرما تعطیل اعالم میشود و 
اکنون بعد از یکسال  مدیریت کارخانه برآن است که این 15 روز را که 
بنا به صالحدید خود کارخانه را تعطیل نموده است از حقوق کارگران کسر 
که   15 روز  نیست  این  به  کارگری راضی  هیچ  که  نیست  تردیدی  کند. 
حقوق مسلم وی به بهانه تعطیلی کارخانه قطع شود مخصوصا در زمانی که 
گرانی و تورم دمار ازروزگار حقوق بگیران مخصوصا کارگران درآورده 
است و با این هزینه های زیاد و حقوق ماهانه اندک  که کفاف قوت الیموت  
کارگران را نمیدهد و سر ماه نرسیده حقوق ماه گذشته تمام  شده است هزینه 

این پانزده روز را ازکجا باید تامین کند؟

بنابراین طبیعی است که این یک نوع زور گوئی و زیاده خواهی کارفرما 
ازحقوق حقه کارگران است  که بدرستی مورد اعتراض کارگران قرارگرفته 

است.

اما کارفرماها که اساسا به جز سود به هیچ چیز دیگری نمی اندیشند کاری به 
این ندارند که کارگر و زن و بچه او  با کسر حقوق این پانزده روز چه سختی 
را از لحاظ تامین معیشت خود تقبل خواهند کرد. از این رو مدیران کارخانه 
آریان فوالد نیز به جای پاسخگوئی به اعتراض کارگران آنها را تهدید کرده 
اند و هنگام بستن قرارداد جدید با معترضین  قراردادهای یک ماه میبندد تا 
خطر اخراج آنها را همچون شمشیر داموکلس باالی سرشان نگهدارند و بقیه 

کارگران را از  پیوستن به اعتراض برحذردارند.

که  موقت  قرارداد  کار  شیوه  ساز  برده  کامال  دیگر خصلت  بار  بدینوسیله 
بمثابه ابزاری برای سرکوب و تشدید استثمار کارگران توسط سرمایه داران 
به کار گرفته میشود خود را در کار و زندگی روزمره و مبارزه کارگران با 
کارفرماها نشان میدهد. کارقراردادموقت که یکی از تبعات سیاست موسوم 
بمثابه  درایران  دوره  رفسنجانی   از  است،  نئولیبیرالی سرمایه جهانی  به 
ابزاری برای تشدید استثمار و تعدیل نیروی کار ) بخوان اخراجهای دسته 
جمعی ( تنزل حقوق کارگران،  حذف سوابق و سنوات، عدم پرداخت حقوق 
و مزایا، همچون سالحی برنده بدست سرمایه داران داده شد تا هر آنچه که 
کنندگان  تولید  و  جامعه  اصلی  سازندگان  که  کار  نیروی  بر سر  میخواهند 
اصلی نعم مادی هستند، بیاورند. آنها با محروم کردن کارگران از ابتدائی 
ترین حقوق خود، هر وقت که سود و منافع شان ایجاب میکند کارگر را با 
قراردادهای کوتاه مدت و اغلب با سفته های سفید امضاء به کار میگیرند و 
در مواردی ماه ها از پرداخت دستمزد اندک آنها خودداری میکنند و مجموعه 
چند ماه حقوق پرداخت نشده کارگران را در خرید و فروش زمین و تجارت 
به کار میاندازند و قتی هم که کارگران دست به اعتراض میزنند فورا سفته 
های آنها را به رخ شان میکشند و  تهدید به سرکوب و اخراج میکنند و یا از 
تجدید قرارداد کار خودداری مینمایند. چنین است نقش  قراردادهای موقت  
کار که  امروزه همچون مناسبات برده داری نوین اختاپوس سرمایه را بیش 
از بیش بر جان و زندگی کارگران حاکم گردانیده است. اما روشن است که  
چنین قوانین برده سازی تنها در شرایط فقدان تشکل و تحزب کارگری به 
کارگران تحمیل میشود وگرنه اگر کارگران از حداقل تشکل برخورداربودند 
از آنچنان قدرتی برخوردار میبودند که نه دولت و نه سرمایه داران جرات 
اعمال چنین قوانین ضد کارگری و ضد انسانی را نمیداشتند. اکنون کارگران 
آریان فوالد نیز برای احقاق حقوق شان باید دست به مبارزه و مقاومت بزنند. 

در غیر اینصورت   کارفرما نه تنها حقوق این پانزده روز را پرداخت 
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