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کیومرث منصوری
تنشهای  و  اختالفات  تمام  علیرغم  بورژوازی  که  شده  موجب  همواره  آنچه 
درونی و بحرانهای متعدد , سیطره و تسلط خود را بر جان و مال و زندگی 
مختلف  بخشهای  که  است  همبستگیی  و  وحدت  کند,  حفظ  ها  توده  افکار  و 
بورژوازی بر سر غارت و چپاول و استثمار کارگران و زحمتکشان حفظ کرده 
اند و همواره در برابر دشمن مشترک خود در برابر کارگران و زحمتکشان 
متحد ایستاده اند. آنچه موثرترین کمک را در حفظ سلطه بورژوازی نموده, 
نبود تشکل مستقل و فراگیر طبقه کارگر, نبود وحدت و انسجام درون صف 

انقالب و پراکندگی و تشتت کمونیستها است.

"  دو صد گفته چو نیم کردار نیست "

همبستگی  و  اتحاد  وصف  در  و  میدانیم  کارگر  طبقه  پیشروان  را  خود  ما 
طبقه کارگر همواره قلم فرسایی های فراوان داریم ولیکن در برقراری این 
اتحاد در صفوف خودمان به عنوان پیشروان طبقه کارگر تا به امروز عمال 
عاجز بوده ایم. تالش برای ایجاد وحدت درون جنبش کمونیستی به کررات 
صورت گرفته ولیکن همیشه عدم موفقیت نصیب تالشگران شده؛ عدم باور 
عملی کمونیستها به ضرورت اتحاد و یکپارچگی انقالبی چپ و میدان دادن 
بورژوازی است؛  به  ناخواسته  فرقه گرایانه بزرگترین خدمت  به گرایشات 
از همه مهمتر و تاسف بارتر سرگرم شدن و دل بستن کمونیستها به تشکلها 
که صرفا   ( رفرمیستی  اقدامات  و  ساخته  بورژوازی  لیبرالی  های   ngo و 
جنبه سوپاپ اطمینان دارد ( و مخدوش کردن ماهیت کمونیستی مان است . 
کمونیستها در داخل از کمترین هویت مستقل برخوردارند و کمترین تالش را 
جهت تغییر آن به کار میبندند. ما باید فریاد کنیم که وجود داریم به هر طریق 

بقیه در صفحه 3

بمناسبت نود و سومین سالگرد انقالب کبیر 
اکتبر ، بزرگترین انقالب  کارگری تاریخ

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

کارگری  و  پیکر جنبش  در  و  بوجودآمد  کارگر و زحمتکشان  میان طبقه 
خلقهای گرفتار استعمار و استثمارو بردگی جان تازه ای بخشید  توده های 
ایده  ترتیب  بدین  نهادند  گام  انقالبی  مبارزه  میدان  به  زحمت  و  کار  عظیم 
انقالب  تاکتیک  و  تئوری  و  مارکسیسم   علمی  بینی  جهان  و  سوسیالیسم 
پرلتری در تمام جهان رسوخ یافت و انقالب اکتبر همچنین بمثابه سرآغاز 

یک تحول عمیق فکری در جامعه بشری به ثبت رسید.

سود  به  جهان  اوضاع  تغییرات  به  تنها  اکتبر  سوسیالیستی  کبیر  انقالب 
ایجاد چنین  ذهنی  بلکه عوامل  نشد  اجتماعی  محدود  و  اقتصادی  تحوالت 
کرد.  فراهم  ایران  ما  کشور  در  جمله  از  و  جهان  در  را  انقالبی  تحوالت 
مادی  و  معنوی  نفوذ  گسترش  و  تقویت  پیدایش،  به  اکتبر  انقالب  پیروزی 
آن نیروهائی در جامعه انجامید که بدون وجود و حضور آنها جنبش های 
اجتماعی آزادیخواهانه و عدالت طلبانه ممکن نمیشد. جنبش خیابانی، جنگل، 
حزب  تاسیس  گیالن،  شوروی  جمهوری  پسیان،  خان  محمدتقی  کلنل  قیام 
کمونیست ایران و سایر احزاب مترقی از همان اوان پیروزی انقالب اکتبر 
و تحت تاثیر آن بوجود آمدند  و موفقیت هائی در سطوح مختلف مبارزه علیه 
ستم و استثمار، استبداد و استعمار از جمله نقش مهمی در لغو قراردادهای 
امپریالیستی ایفا کردند. بال فاصله پس از پیروزی انقالب اکتبر در 14 آذر 
1296/ پنجم دسامبر 1917، طی بیانیه ای در خطاب به خلقهای تحت ستم 

از جمله درباره ایران اعالم کردند:

»رفقا و برادران!!
در روسیه حوادث بزرگي در حال تكوین و انجام گرفته است. جنگ خونین 
كنوني )جنگ جهاني اول( كه با نیت تجاوز به سرزمین های بیگانه و تقسیم 
خاك ملل دیگر شروع شده،  به پایان خود نزدیك مي شود. دنیای دیگری پا به 
عرصه ی وجود گذاشته است. این دنیا، دنیای رنجبران و ملل آزاد شده است. 
در پشت سر انقالبی كه در روسیه انجام گرفته، حكومتي كه مولود اراده ی 
كارگران و دهقانان روسی است، ایستاده است. ای مسلمانان مشرق زمین!! 
ای ایرانیان! ای ترك ها! ای عرب ها! ای هندوان! روی سخن ما با شماست، 

بقیه در صفحه 2

انقالب   پرچم  این  از  پیش  سال  سه  و  نود 
به  روسیه  برفراز  اکتبر   سوسیالیستی 
قدرت  گرفتن  بدست  با  و  درآمد.  اهتزاز 
سوسیالیستی  دولت  اولین  شوراها  توسط 
پیروزی  با  نهاد.  وجود  پابرعرصه  جهان 
آغاز  و  اکتبر  سوسیالیستی  کبیر  انقالب 
ساختمان سوسیالیسم درشوروی چشم انداز 
روشن و امیدبخشی درسراسر جهان و در
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كنسول تعیین نماید. «

بدین ترتیب جمهوری جوان شوراها نه تنها با اعالم پشتیبانی خود ازمبارزات 
آزادیخواهانه وضد استثماری و ضد استعماری کارگران و زحمتکشان  آنها 
را در مبارزه بر علیه ارتجاع و امپریالیسم  یاری رساند بلکه راسا با لغو 
یکجانبه کلیه قراردادهای اسارتبار و مزایا و امتیازات امپراطوری روسیه   
و پشتیبانی از مبارزات آزادیخواهانه و ضد استثماری کارگران و دهقانان 
ایران نفوذ معنوی عمیقی در دل کارگران و زحمتکشان کسب کرد و نام لنین 
اکتبر بمنزله مدافع حقوق کارگران و زحمت کشان و سمبل  انقالب  رهبر 
و زحمتکشان  کارگران  زندگی  و  کار  دورترین محل  تا  دادگری  و  آزادی 
را  کارگری  قدرت  اولین  که  اکتبر  انقالب  یافت.  راه  روستاها  و  شهرها 
درکره زمین  برپا ساخته بود و سرآغاز گذار از سرمایه داری به جامعه 
ای فارغ از استثمار و طبقات و فارغ از ستم  و تبعیضات و هرگونه بی 
عدالتی را به جامعه بشری نوید میداد. از همان آغاز مورد نفرت سرمایه 
دارها و کشورهای  امپریالیستی قرارگرفت  بیش از 14 کشور امپریالیستی 
مشترکا برای نابودی کشور نوبنیاد کارگران و دهقانان وارد عملیات نظامی 
اتحاد  زحمتکشان  و  کارگران  نظیر  بی  مبارزه  و  مقاومت  برغم  و  شدند 
برای  ها  توطئه  و  جنگها  این  اما  آنها،  راندن  عقب  و  و شکست  شوروی 
به زانودرآوردن انقالب اکتبر و نتایج و پیامدهای آن همچنان ادامه یافت. 
انقالب اکتبر  با همه دشواریهای درونی و بیرونی به آنچنان موفقیت هایی 
و  کار  تامین  و  صنعتی   علمی  های  پیشرفت  پروش،  و  آموزش  امر  در 
سرمایه  کثافات  و  اسستثمار  و  ستم  از  عاری  زندگی  و  بهداشت  و  مسکن 
داری بدست آورد که برغم ازهم پاشی اتحاد شوروی  دست آوردهای آن 
برای بشریت قابل برگشت نیست. اکنون در حالی نودودومین سالگرد انقالب 
سوسیالیستی اکتبر را گرامی میداریم که  این انقالب با طی فراز و نشیب 
های فراوان و تحمل جنگهای خانمانسوز و ویران کننده از سوی قدرت های 
سرمایه داری و ارتجاع جهانی سرانجام زیر فشارهای بیرونی و انحرافات 
درونی با شکست مواجه گردیده است اما آرمانها و دست آوردهای اکتبر  و 
خواست ها و مطالبات مطروحه هم اکنون خواست طبقه کارگر و میلیاردها 
انسان زحمتکش روی زمین است که تحت اسارت نظام سرمایه  داری به 
و  آن همچون جنگ  تبعات  و  یوغ سرمایه  از  برای رهائی  و  میبرند.  سر 
گرسنگی، بیکاری و بی مسکنی فقدان بهداشت، اعتیاد ، تبعیضات نژادی، 
نظام  کشیدن  زیر  به  و  اکتبر  انقالب  راه  جز  راهی  غیره  و  ملی  جنسی، 
و  کارگر  طبقه  و  ندارند  پیش روی  برقراری سوسیالیسم  و  داری  سرمایه 
با مالحظه   اسیرند  نظام جهنمی سرمایه  آنهائیکه دربند  و  همه زحمتکشان 
تاریخ پرفراز و نشیب جنبش کارگری و سوسیالیستی باید از شکست ها و 
پیروزی های خود در سراسر جهان از جمله شکست شوروی درس گرفته و 
با روحیه ای انقالبی تر و آگاهی و تجربه فراتر به نبرد علیه سرمایه داری  
و برقراری سوسیالیسم همت گمارند. ما نود و سومین سالگرد انقالب اکتبر  

را به گردانهای طبقه کارگر ایران وجهان شادباش میگوئیم.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

گرامی باد انقالب اکتبر، بزرگترین انقالب کارگری

بقیه از صفحه اول

بمناسبت نود و سومین سالگرد ...
با شما كه زندگانی تان،  جانتان، مالتان و ناموستان قرن ها زیر پای غارتگران 

اروپایی مانده و له شده بود.

ما رسماً اعالم مي داریم كه تمام پیمان ها و قراردادهای سري كه تزار مخلوع 
بود  قرار  آن  مفاد  طبق  و  بود  كرده  امضا  فرانسه  و  انگلستان  با  روسیه 
قسطنطنیه )استانبول( پس از خاتمه ی جنگ به روسیه داده شود و حكومت 
مخلوع »كرنسكي« نیز همان قراردادها را تأیید كرده بود، همگی باطل و 

كان لم یكن و از درجه ی اعتبار ساقطند.

یعنی  آنهاست،  اوامر  كه مجری  و حكومت  جمهوری سوسیالیستی روسیه 
شورای كمیسرهای خلق، هر دو با تصرف خاك  دیگران مخالفند، ما رسماً 
اعالم می داریم كه قسطنطنیه مال ترك هاست و باید مثل سابق در تصرف 

مسلمانان باقی بماند.

ما رسماً اعالم می داریم كه عهدنامه ها و توافق هاي پیشین روسیه و انگلستان 
كه ایران را میان دو كشور امپریالیست تقسیم كرده بود، باطل و كان لم یكن 

و از درجه ی اعتبار ساقطند )قرادادهاي 1907 و 1915(.

ای ایرانیان! به شما قول مي دهیم كه به محض پایان عملیات نظامي، سربازان 
ما خاك كشورتان را تخلیه كنند و شما مردم ایران حق داشته باشید كه آزادانه 

درباره  سرنوشت آتی خود تصمیم بگیرید1...

رئیس شوراهاي كمیسرهای خلق: لنین

كمیسر خلق برای امور ملیت ها: استالین«

لغو  بر  بلکه عالوه  نشد  اینجا محدود  به  نوپای شوروی  اقدامات دولت  اما 
کلیه قراردادهای اسارتبار روسیه تزاری تعهد کرد که  در اخراج نیروهای 
نظامی انگلیس و عثمانی نیز به ایران کمک کند. این اقدامات در تداوم خود 
که با استقبال وسیع توده های مردم ایران و منطقه مواجه شده بود  تمامی 
در  دربرگرفت  را  ایران  بر  تزاری  استیالی  روسیه  و عوارض  سطوح  
بیست و ششم ژوئن 1919 پنجم تیرماه 1298 دولت کارگری شوروی در 

نامه ای رسمی به دولت ایران ازجمله اعالم کرد که:

1»ـ  تمام بدهی های ایران مطابق تقبالت زمان تزاری الغا مي شود؛

2ـ روسیه به مداخله ی خود در عواید ایران از قبیل گمركات و تلگراف خانه ها 
و مالیات ها پایان مي دهد؛

3ـ دریای خزر برای كشتیرانی در زیر پرچم ایران آزاد اعالم مي شود؛

4ـ سرحدات شوروی با ایران مطابق اراده ی سكنه سرحدی معین خواهد شد؛

درجه ی  از  و  باطل  امتیازات خصوصی  و  دولت روس  امتیازات  تمام  5ـ 
اعتبار ساقط است؛

6ـ بانك استقراضی ایران با تمام متعلقات، ملك ایران اعالم می شود؛

7ـ خطوط تلگراف و راه های شوسه ی ساخته شده در طول جنگ به ملت 
ایران واگذار می شود؛

8ـ اصول محاكمات و قضاوت سابق كنسول ها كالً باطل می شود؛

9ـ میسیون روحانی ارومیه منحل مي شود؛

10ـ تمام اتباع روسیه ی متوطن در ایران مكلف هستند كلیه ی عوارض و 
مالیات ها را بالسویه با اهالي تأدیه نمایند؛

11ـ سرحد ایران و روس برای عبور آزاد و حمل مال التجاره باز می شود؛

12ـ به ایران اجازه ی ترانزیت مال التجاره از روسیه داده می شود؛

13ـ دولت روسیه از هرگونه مشاركت در تشكیل قوای مسلح در خاك ایران 
صرف نظر می نماید؛

14ـ دولت روسیه به ملغی شدن كارگزاری ها رضایت می دهد؛

ایران اجازه داده می شود كه در كلیه ی شهر و بخش های شوروی  15ـ به 

     گرامی باد انقالب اکتبر، بزرگترین انقالب کارگری تاریخ
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       نابود باد امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم امریکا

انقالب را مورد بحث قرار دادن و طی جلسات مکرر  البته مهم  موضوع 
به نقطه مشترک رسیدن و اطالعیه مشترک دادن؛ موجد اتحاد نیست البته 
در خلوص نیت و عشق و ایمان شرکت کنندگان در این نشستها شکی نیست 
ولیکن نحوه عملکرد فقط درکی مکانیکی و صوری از اتحاد ارایه میدهد 
که نتایج آن هم گواهی بر این مدعا است. الزمه اتحاد آن است که نخست 
نیروهای خارج  و  گیرد  داخل کشور شکل  در  نمایندگان جریانات  بین  در 
تنها ساپورت کننده باشند دوم اینکه کافی است با نگرشی سرنگون طلبانه 
به  و  های مشترک طرح ریزی  پراتیک؛ حرکت  در  انقالبی کوشش شود 
بود  فراهم  مناسبی  تابستان سال گذشته شرایط  المثل  فی  گذارده شود  اجرا 
که با بر گزاری تظاهراتهای موضعی و پخش اعالمیه ای مشترک در نقاط 
مختلف و در ساعات و روزهای مختلف انقالبیون چپ هویتی قوی از خود 
ارائه دهند و به دنبال آن نیروهای خارج از کشور این هویت را با اقدامات 
مختلف بپرورانند اما به عنوان تماشاچیان مودب نظاره گر بودیم که چگونه 
نام جنبش  ناراضی تشنه رهبری را تحت  چند جانی فریبکارانه توده های 
سبز گرد خود جمع کردند و به راحتی فوران آتش خشم و کین ستمدیدگان 
را به زیر خاکستر بردند. باید بپذیریم ما مسئولیم و تا حال کوتاهی کرده ایم. 
بعد از این چه میخواهیم بکنیم؟ آیا میخواهیم دور تسلسلی را که در طی این 

سالها گرفتار بوده ایم حفظ کنیم؟

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

درباره حذف سوبسیدها
محسن رجب زاده

باالخره حذف سوبسید ها با اسم رمز هدفمند نموده یارانه ها به اجرا در آمد. 
دولت جمهوری اسالمی با توجه به اینکه هیچ راه حل برای برون رفت از 
مشکالت عدیده اقتصادی پیش روی خود نداشت و علی رغم ترس بیش از 
حدی که خود از اجرای این طرح داشت مجبور به اجرای ان گردید. گویا 
ترین بیان این مسئله را می توان از زبان وزیر اقتصاد و دارایی در همایش 
ائمه جماعت سراسر کشور شنید وی می گوید انجام این جراحی اقتصادی 
را در شرایط کنونی نه یک انتخاب بلکه انجام ان را از روی اجبار دانست 
و به گفته وی اگر وضع چنین پیش برود دیگر هیچ دولتی نخواهد توانست 
کشور را اداره نماید. معنای این حرف وزیر این است که چنانچه این طرح 
اجرا نمی شد اقتصاد به سمت نقطه صفر پیش رفته و کشور دچار فلج کامل 
اقتصادی گشته و در نهایت مواجه با اعتراضات گسترده توده ای می شد. 
و  علی رغم اینکه ممکن است با اجرای این طرح نیز با اعتراضی روبرو 
شوند  اما هیچ انتخاب دیگری نداشته و تنها امید انها برای بقا این است که 
ان را اجرائی نمایند. مانند مریضی سرطانی که با داشتن تومور سرطانی 
امکان مرگ دارد و تنها امید برای ان جراحی است علی رغم اینکه می داند 
با جراحی نیز ممکن است مرگ وی زودتر اتفاق بیفتد اما هیچ راه چاره ای 
دیگر برای وی متصور نیست و بی مسماع نیست که نام جراحی اقتصادی 

بر ان نهاده اند.

عملکرد دولت: 
برای اجرای این طرح دولت به شیوه های گوناگون سعی نموده که عالوه بر 
بیخبر نگه داشتن مردم از زمان اجرا و نتیجه اجرا این طرح تمامی سیستم 

بقیه در صفحه 4 

بقیه از صفحه اول

جبهه انقالبی چپ، اقدامی ...
باید  بنمایانیم؛  را  اعتراضی خود  هر حرکت  در  و  هر شرایط  در  ممکن؛ 
نخست خود را اثبات کنیم نکته اصلی این است تا زمانی که ما کمونیستها 
طبقه  اتحاد  از ضرورت  ننهیم؛ صحبت  کنار  به  را  گرایی  فرقه  و  تشتت 
خاطر  انبساط  موجب  صرفا  کارگر  طبقه  مستقل  حزب  تشکیل  و  کارگر 
شنونده خواهد شد. واقعیت این است که هیچ جریان و سازمانی به تنهایی 
قادر نیست به این امر مهم دست یابد. در این میان وضعیت جنبش فدایی و 
رفقایی که خود را جزء این جنبش میدانند از همه حساستر است چرا که با 
بودن  حیاتی  به  عمیق  باور  و  فراوان  اشتراکات  و  یکسان  خاستگاه  وجود 
و  صوری  اختالفات  بر  اصرار  همچنان  کمونیستی؛  جنبش  درون  وحدت 

شکلی با هیچ منطقی قابل توجیه و دفاع نیست.

به  ما کمونیستها قدری در روشهایی که در مبارزه  فکر میکنم الزم است 
ایم از  ایم تجدید نظر کنیم و بپذیریم آنچه تاکنون به کار گرفته  کار گرفته 
تا حال به  کارایی الزم برخوردار نبوده چه اگر غیر از این بود میبایست 
بخشی از اهدافمان دست میافتیم. ضعیف کردن توان بالقوه طبقه کارگر در 
پیکار هدفی است که همیشه بورژوازی دنبال کرده؛ ما برای خنثی کردن 
آن چه کرده ایم؟ از آنجا که معتقدیم یک رابطه تنگاتنگ و تفکیک ناشدنی 
بین آرمان طیقه کارگر و مطالبات اقشار مختلف جامعه وجود دارد و فقط با 
سرنگونی بورژوازی و برپایی حاکمیت کارگری و سوسیالیسم ممکن خواهد 
اقدامات ما در این راستا ترسیم  الزاما میبایست تمامی تاکتیکها و  بود پس 
کودکان؛  زنان؛  کشاورزان؛  حقوق  و  مطالبات  به  انتزاعی  پرداختن  شود. 
این  به  یابی  دست  برای  مبارزاتی  نیروی  تمرکز  و   ...... مختلف  ملیتهای 
اقداماتی حول  با  ویا همراهی کردن  انداختن  براه  و  به شکل مجرد  حقوق 
موارد خاص فی المثل کمپین برای آزادی زن یا کمپین برای لغو حکم اعدام 
و .... پرداختن صرف به روبناها و مستحیل شدن در فعالیتها و آکسیونهای 
چنین  حول  عمدتا  بورژوازی  اومانیستی  و  لیبرالی  جریانات   ( بورژوایی 
مسایلی فعال هستند ( و در حاشیه قرار گرفتن نیروهای کمونیستی و از دست 
دادن هویت کمونیستی است ؛ آنچه که تا به حال بر سر جنبش کمونیستی 
ایران آمده است. بزرگترین معضلی که جنبش کمونیستی ایران با آن درگیر 
است تمرکز فعالیتها در خارج از کشور بدور از بستر اصلی مبارزه است که 
خود به عنوان آفت برای وحدت کمونیستهای ایران عمل کرده است. شرایط 
اجتماعی خارج از کشور به گونه ای فراهم است که هر جریانی با هر کمیتی 
گردهمایی؛  ؛  آکسیونی  ؛  کمپینی  امنیتی  و  مالی  هزینه  کمترین  با  میتواند 
کنسرت  و  فیلم  پخش  و  شعر  شب  حتی  یا  و  سخرانیی  محفل  کنفرانسی؛ 
موسیقیی برگزار کند و بدین طریق روحیه مبارزاتی خود را به نوعی ارضا 
کند و خود را مرکز ثقل جنبش کمونیستی ) به قول رفیق گلسرخی بپندارد 
مرکز زمین آنجاست که او ایستاده ( و بی نیاز از دیگر جریانات بداند؛ در 
حالی که شرایط داخل به هیچ وجه مناسب چنان اقداماتی نیست جو خفقان 
و سرکوب عریان و وحشیانه ای که توسط رژیم اعمال میشود دیگر جایی 
برای اقداماتی اینچنینی باقی نمیگذارد اوال شرایط اجازه نمیدهد که کمپینی 
موردی براه انداخت و با وحشیگری رژیم مواجه نشد؛ رژیم حتی کوچکترین 
حرکتهای صنفی را بی هیچ تردیدی با سرکوب وحشیانه پاسخ میدهد در ثانی 
هیچ جریانی به تنهایی توانایی عرض اندام ندارد. برای این کارزار تنها یک 
استراتژی وجود دارد و آن سرنگونی جمهوری اسالمی است؛ میبایست در 
برابر هر حرکت رفرمیستی ایستاد و هر اقدام اعتراضی هر حرکت صنفی؛ 
اجتماعی؛ حتی فرهنگی را با نشان دادن یک هویت متمرکز و متحد چپ ) 
به عنوان پیش درآمد یک آلترناتیو چپ ( به یک حرکت سیاسی و سرنگونی 
طلبانه سوق داد. باید در سریعترین زمان ممکن با ارائه هویتی متحد از چپ 
انقالبی در برابر تمام جریانات رفرمیست که در این آب گل آلود جان گرفته 
و در تالشند انقالب زحمتکشان را به مسلخ بورژوازی ببرند قد علم کرد. 

این مهم جزء با همدلی و همبستگی کمونیستها ممکن نیست.

دفعات  به  کمونیست  انقالبیون  صفوف  در  همبستگی  و  اتحاد  برای  تالش 
صورت گرفته ولیکن نتیجه ای حاصل نشده؛ در این تالشها و عدم موفقعیت 
آن   مکانی  موقعیت  و  اتحاد  به  مکانیکی  نگاه  مانده  مغفول  آنچه همیشه  ها 

بوده؛ در خارج از صحنه اصلی پیکار بدور یک میز جمع شدن و چند 
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گفتن تا ده روز با همان قیمت قبلی سهمیه ای برای انها در نظر گرفته ایم 
و قرار شد که 300 لیتر گازوییل با قیمت 16/5 به انها بدهند و چون هنوز 
اعتراض ادامه داشت روز بعد اعالم نمودند که 300 لیتر برای هر روز 
است  و با خود فکر نمودند که بگذار مقداری هم ذخیره نمایند. ولی چون 
هنوز اعتراض ادامه داشت و راننده گان بار حمل نکردند دیشب رویانیان 
در تلویزیون اعالم نمود که امتیازهای دیگری نیز برای راننده گان در نظر 
و  اتوبوس  و  کامیون  نوسازی  برای  بال عوض  وام  دادن  مانند  گرفته شده 

مینی بوس ها.

یکی دیگر از روشهای دولت برای کم کردن اثر روانی از گران شدن قیمتها 
یک ماهه کردن قبوض است به این شکل که قبض ها سابق بر این هر دو ماه 
یک بار به در منازل ارسال می شد و مبلغ ان  رقمی به مراتب  کمتر بود و 
اینک قبض را یک ماهه ارسال می نمایند تا مردم متوجه تغییر فاحش قیمتها 
نشوند )مثال قبض برق ارسالی که قبال می آمد و مبلغ ان 9 هزار تومان بود 
االن که قرار است 4 برابر شود و مبلغ ان می شود 36 هزار تومان اینک 
اینچنین عمل  قید می شود(.  تومان  ان 18 هزار  مبلغ  و  ارسال  ماهه  یک 
اساسا وظیفه  این طرح و  نشان می دهد که اجرای  کردهایی بخودی خود 
این طرح اجرای عدالت و بست ان در جامعه نیست بلکه درست در جهت 
عکس عمل نموده یعنی اساسا این طرح دست درازی بیشتر به سفره مردم 

اللخصوص تهاجم بیشتر به معیشت زحمتکشان جامعه است.

واکنش توده ها:
مردم را در رابطه با اجرای این طرح می توان به دو دسته تقسیم نمود:

و  نشده  متوجه  هنوز  پیامدهای طرح  با  رابطه  در  که  آنانی  اول  دسته   :1
در واقع هنوز اثرات این طرح را در تغییرات قیمتها هنوز لمس نکرده و 
در حال حاضر مشغول دریافت و هزینه کردن مبلغ نقدی یارانه هستند و 
به اصطالح عوام هنوز خون گرم هستند و فشار حاصله از این طرح را 
حس نکرده اند که این دسته به زودی زود با قیمت های جدید مواجه شده 
و به جرگه معترضان خواهند پیوست. )همان ها که در بسیاری از عکسها 
مشاهده نموده اید که به خود پرداز ها و بانکها هجوم آورده تا یارانه نقدی 
را دریافت نموده و سفره خود را برای یک روز هم شده به گوشت بیا الیند.

2: دسته دوم کسانی بودند که از همان روز نخست اثر قیمتهای جدید را لمس 
نموده و با ان به مخالفت برخواسته اند )مانند کامیون داران و راننده های 
اتوبوسها و تاکسی ها  و مسافر برهای با قایق در بندر عباس که مسافر به 

قشم حمل می نمودند .(

با توجه به این مسئله واکنش مردم از همان ابتدای اجرای طرح آغاز گردید 
هر چند که تا کنون تمامی اقشار جامعه و تمامی مشاغل را در بر نگرفته 
این طرح واکنش  اجرای  به  نیز  دیگران  پایید که  نخواهد  دیری  است ولی 

نشان خواهند داد.

واکنش نیروهای طرفدار سرمایه داری:
نیروهای  تمامی  استثنا  بدون  ایران  در  اجرای طرح حذف سوبسید  از  بعد 
بازار آزاد چه در درون  مدافع از منافع سرمایه داری به ویژه طرفداران 
دسته بندی های مختلف حکومت و چه در درون اپوزسیون همه و همه بدون 
هیچ استثنایی کلیت طرح را قابل قبول و تایید ارزیابی نموده و به گونه های 
مختلف از ان دفاع نموده و فقط نسبت به شیوه اجرا ان یا بهتر است بخوانیم 
به اجرا کننده ان ایراد وارد می کنند. و هیچ کدام از انها دل در گرو معیشت 
توده ها نداشته و ان را قابل اهمیت نمی دانند البته جا برای ان گذاشته اند که 
پس از اینکه مردم دچار فقر و تنگدستی بیشتری گردیدند اجرا کننده طرح 
را مؤاخذه نمایند و به این ترتیب در موقع شلوغی از آب گل آلود برای شکار 
ماهی اقدام نمایند. برای مثال می توان میزگرد تشکیل شده در ویس امریکا 
را مثال زد که در ان آقای فرخ نگهدار به دفاع از این طرح آنچنان پیش رفت 
که اگر چشمها را می بستید به این فکر می افتادید که معاون احمدی نژاد 
رحیمی است که در این میزگرد شرکت نموده و اینچنین از شجاعت احمدی 

نژاد برای اجرای این طرح تمجید می نماید.

وظایف ما:
بقیه در صفحه 5
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درباره حذف سوبسیدها ...
تبلیغاتی اعم از رادیو و تلویزیون و رسانه های دولتی یا به قول مردم روزی 

نامه ها را به خدمت گرفته تا اینکه نتیجه اجرا طرح را چنان مثبت نشان 
دهند که کسی را یارای مقابله با ان نباشد و در واقع گوبلز وار دروغ چنان 
بزرگ بتراشند که کسی نتواند ان را رد نماید و در این جهت تمامی رسانه 
های میلی و دولتی و غیر دولتی را به کار گرفته تا  دروغ ها را بزرگ 
نمایی نموده و به خورد توده ها دهد و در این رابطه خود احمدی نژاد در 
تلویزیون حضور یافته و چنان در این رابطه دروغ می بافت که طی یک 
و  نیاز خواهد شد.  بی  از همه چیز  این طرح کشور  اجرای  از  سال  پس 
تمامی مشکالت رفع خواهد گردید و دیگر پس از اجرا این طرح ما بی خانه 
و بی کار نخواهیم داشت و چرخ صنعت به گردش خواهد افتاد و در حین 
این دروغ پردازی ها به مسئله وجه نقدی که به حساب خانواده ها ریخته 
شده نیز اشاره نموده و اینگونه تبلیغ می نمود که این وجه به قدری نسبت به 
هزینه های آتی آنقدر بیشتر است که می توانند مازاد ان را برای فرزندان 
خود ذخیره نموده و می گفت برای آینده کودکان از ان پس انداز نمایید نروید 
با ان تلویزیون ال سی دی بخرید یا یخچال خود را عوض نمایید. و همزمان 
برای آن عده از کسانی که دولت برای اجرا این طرح نیاز به همکاری آنان 
دارد مانند راننده ها و کسبه و ... شروع به چاپلوسی می نمود تا آنجا که 
در اخرین مصاحبه احمدی نژاد پس از اینکه از زحمات راننده ها در طول 
سال و مشقت آنها گفت آخر سر هم اعالم نمود که خودش مدتی راننده بوده 
و مشکالت آنها را می فهمد. در کنار این اعمال دولت بر یک عمل دیگر 
خود حساب نموده بود و ان ضربتی اجرا نمودن طرح و عدم اطالع از زمان 
وقوع ان و در نتیجه غافلگیری مردم با اجرا ان بود. در کنار این شیوه ها 
باید این را مد نظر قرار داد که فضای کشور را برای اجرای این طرح بیش 
از گذشته امنیتی نموده و دستگاه های سرکوب از قبل از اجرا و همزمان با 
اجرای طرح برای مردم چنگ و دندان نشان می دهند. و در این راستا عالوه 
بر قوای سرکوب اعم از )نیروی انتظامی و دادگستری و ارتش و سپاه ( 
دوائر دیگر دولتی نیز اعالم آمادگی برای اجرای طرح نموده اند. دولت به 
علت پیش بینی خود از اوضاع پس از اجرای طرح عالوه بر اینکه تهدید به 
سرکوب می نمود اعمالی ضد انسانی که تا کنون نیز در جمهوری اسالمی 
مرسوم بود و همواره اعمالی چنینی که  به اجرا گذاشته می شد را در پستو 
های امنیتی خود مخفی می نمود و طی این مدت علیرغم اینکه جمهوری 
اسالمی در سازمان ملل به دلیل عدم رعایت حقوق بشر محکوم گردیده بود 
و در چنین زمانی این گونه اعمال را بیشتر از گذشته باید در خفا انجام داده 
و از درز هر گونه خبر در رابطه با ان جلو گیری باید نماید. خود اکنون در 
بوق و کرنا  گذاشته وان را به سمع مردم می رساندند تا به دین وسیله در 
جامعه ایجاد رعب نمایند. می توان در این رابطه قطع دست دزد را مثال 
زد. که همواره در کشور اتفاق می افتاد اما اخیرا در چند استان اجرا و حتی 
قبل از اجرا ان نماینده دادستان این خبر را در مصاحبه های خود اعالم می 
نمودند به این شکل که اعالم می نمودند که در هفته آینده دست سارقی را 
قطع خواهند نمود. و این را به این دلیل اعالم می نمودند که خود دولت به این 
تحلیل رسیده بود که عالوه بر اعتراضات در هنگام اجرا این طرح مواجه 
با هجوم گرسنه گان به مغازه ها خواهند بود و به همین دلیل قطع دست را 
تبلیغ می نمودند. البته باید این را در نظر داشت که دولت فکر می کرد با 
بنزین  در زمان  افتاده  اتفاق  های  مانند شورش  انی  و  اعتراضاتی مقطعی 
مواجه خواهند شد و به همین دلیل بود که  دولت با خوشحالی زیاد در شب 
پس از اجرا ان پشت تلویزیون آمده و خبر از این دادند که هیچ اعتراضی در 

این رابطه نبود و مردم با طرح همکاری نمودند !!!

البته خود به خوبی می دانند که در جای جای مختلف با اعتراض مواجه شده 
اند اما از آنجایی که انها فکر می کردند مانند مسئله بنزین در چند سال قبل 
با شورش های انی مواجه خواهند شد و در واقع خود را برای مقابله با ان 
نیز آماده کرده بودند چنین می گویند. و در ضمن می خواهند دیگران از این 
اعتراضات با خبر نشده و با آنان پیوند نخورند. و برای جمع کردن سریع 
این اعتراضات بدون سر و صدا قضیه را خاتمه دهند و به همین منظور بود 
که در رابطه با راننده گان عقب نشینی هایی نیز نموده اند. مثال در روز اول 
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آیا به راستی می توان گفت که تونس توانست 
و مردم ما نتوانسته و دوباره در برابر 
جمهوری اسالمی شکست خورده ایم؟

محسن رجب زاده
صرف نظر از اینکه این جمله بسیار از طرف عوامل امنیتی رژیم دامن زده 
می شود و با این جمله می خواهند به سر خورده گی در بین توده ها دامن 
بزنند ولی من سعی دارم که پاسخ روشنی به این سوال بدهم. آیا به راستی می 
توان گفت که تونس توانست و مردم ما نتوانسته و دوباره در برابر جمهوری 
اسالمی شکست خورده ایم ؟/؟؟؟ این روزها در کوچه و خیابان در تاکسی و 

.. این جمله را زیاد می توانیم بشنویم که تونس تونست ما نتونستیم !؟

این جمله در رابطه با دو موضوع مطرح می شود عده ای از این عبارت 
هستند  باور  این  بر  و  کنند  می  استفاده  گذشته  سال  اعتراضات  مورد  در 
که عدم وجود تظاهرات  و اعتراضات عینی موجود در خیابان و سکوت 
حاکم بر جامعه به این عنوان است که توده ها به دلیل سرکوب وحشیانه ای 
نموده  نشینی  عقب  مدتی  برای  و  شده  سرخورده  نمود  اعمال  حاکمیت  که 
و سکوت اختیار نموده اند. عده ای دیگر از این جمله در رابطه با حذف 
سوبسیدها و شروع اعتراضات در خاورمیانه و سکوت حاکم بر جامعه ما 

در شرایط فعلی این عبارات را به کار می برند.

حذف سوبسید و اثرات ان بر جامعه:
باالخره بعد از مدتها کش و قوس بین مجلس و دولت و بعد از چندین جلسه 
تلویزیونی که احمدی نژاد با مردم مستقیم صحبت نمود و در این بحثها تا 
می توانست آسمان ریسمان کرد و دروغ بافت از امام زمان مایه گذاشت 
از خامنه ای هزینه کرد قول برچیدن بی کاری و بی خا نمانی و ارزانی و 
.... طی مدت یکسال پس از اجرای این طرح  را داد و آخر االمر از دیماه 
از  به مرحله اجرا گذاردن ان مطرح گردید.  حذف سوبسید شروع شده و 
روز شروع جراحی اقتصادی تا کنون که حدوداً یک ماه از ان می گذرد هیچ 
اعتراضی در سطح جامعه پدید نیامده و همین مسئله باعث گردیده که چه در 
سطح حکومت و چه در بین عناصری از اپوزسیون نسبت به این سکوت 
حاکم بر جامعه موضع گیریهای متفاوتی اتخاذ گردد. مثال رفیق رحمانی در 
اتاق اتحاد فدائیان کمونیست این سکوت را این گونه تعبیر نمود که توده ها با 
توجه به تجارب خود از اعتراضات سی ساله و سرکوب حکام به این نتیجه 
رسیده است از اقدام های زود گذر که به راحتی سرکوب می شود خود داری 
نموده و کامال هوشیار منبعد از این عمل نماید. و تعابیر چنینی را می توان 
در بین افراد مخالف یافت. اصالح طلبان از این سکوت به این عنوان یاد می 
کنند که چون انها کلیت طرح را باور دارند و تنها مخالفت انها با مجری این 
طرح می باشد پس به دلیل تائید انها است که توده ها واکنشی به این طرح تا 
کنون نشان نداده اند. و اما هیئت حاکمه و دولت علی رغم اینکه خود در نهان 
باور دارند که دیر یا زود مخالفت ها و اعتراضات شروع خواهد شد. )تا 
آنجا که امروز باهنر در مصاحبه خود اعالم نموده بود که چنان که توده ها 
اعتراض داشته باشند آماده گی لغو طرح را حکومت دارد ( و بسیار نسبت 
به این قضیه هراس دارند. اما در موضع گیری رسمی خود در مصاحبه ها 
چنین می نمایانند که طرح با اقبال عمومی روبرو شده و با موفقیت به پیش 
می رود و در این رابطه دور قاب چین ها گوی سبقت را ربوده و از کرامات 
و همراهی امام زمان بحث می کنند و شجاعت دولت را برای اجرای ان می 
ستایند. اما به واقع خود احمدی نژاد و سران حکومت به خوبی می دانند که 
این سکوت علت واقعی ان در چیست و علت ان چیزی نیست به غیر از این 
که تا کنون اثرات این جراحی اقتصادی برای توده ها ملموس نشده زیرا در 
واقع خالف اینکه اعالم نموده اند که طرح شروع شده اما در دی ماه طرح 
فقط در حرف و در نان به اجرا گذاشته شد البته این را هم در نظر داشته 
باشیم که کرایه حمل نقل نیز در حدود 15% تا 20% افزایش داشت. اما دلیل 
اینکه می گویم طرح به طور کامل به اجرا در نیامده است و تنها از بهمن ماه 
به بعد است که طرح به اجرا واقعی گذاشته می شود و  بالطبع پس از این 
است که توده ها با اثرات ان مواجه و محتمل واکنش نشان خواهند داد. زیرا

بقیه در صفحه 6 

بقیه از صفحه 4

درباره حذف سوبسیدها ...
اکنون که رژیم در کنار تهاجم سیاسی تهاجم بزرگی به معیشت توده ها و 
زحمتکشان جامعه آغاز نموده است. در هم شکستن ان باید در دستور کار 
تمامی فعالین و جنبش های اجتماعی قرار گرفته و در جهت ان کوشا باشند. 
برجسته شدن مطالبات معیشتی موجب گسترش مبارزات صنفی سیاسی در 
کارخانه ها و به ویژه محالت کارگری و مناطق زحمتکش نشین خواهد شد. 
نیروهای چپ و کمونیست و بطور کلی مدافعان آزادی و برابری طلب می 
توانند سهم بسزائی در تقویت سازمان یابی و گسترش کمیته های گوناگون 
در میان توده های زحمتکش و ایجاد هماهنگی در بین بخش های مختلف 
جامعه داشته باشند .در شرایط کنونی که مطالبه مشترکی بین آحاد جامعه 
باید کوشید که دیگر مطالبات را  پیش رو است )لغو طرح در حال اجرا( 
را  دیگر  مطالبات مشترک  و  نموده  تبدیل  جامعه  اقشار  تمامی  به خواست 
نیز همگانی نمود این کوشش در برابر رژیم و تهاجم وی به سطح زندگی 
مردم از اهمیت ویژه ای در پیوند اعتراضات پراکنده و آخراالمر پیوند این 
مطالبات صنفی با مبارزات ضد استبدادی جاری در کشور برخوردار می 

باشد.

همگام با ایجاد تشکل های مخفی در محالت و محل کار و اساسا در هر کجا 
که توده ها حضور دارند باید به آموزش توده ها نیز پرداخت و برای انها 
توضیح داد که چرا علی رغم ترس مفرط رژیم از شورش و خطر خارج 
شدن کنترل بحران از دست انها رژیم مبادرت به اجرای این طرح نموده 

است.

باید برای توده ها توضیح داد که سرمایه داری هر گاه با بحران مواجه شده 
و خواسته طرحی اجرا کند با بر پایی چوبه دار و گذر از تل اجساد و شنا 
در شطّ خون اهداف خود را پیش برده است. و هر کجا که توده ها خواسته 
اند جلو ترکتازی های این نظام پوسیده را بگیرند نیازمند همراهی با یکدیگر 
بوده و این همراهی میسر نبوده است  مگر با ایجاد تشکل های مربوط به 
خود توده ها. و تاریخ و تجارب دیگر ملتها را از اجرای چنین طرح هایی 
که توسط صندوق بین المللی پول به کشورها تحمیل گردیده چه بوده است 
سرانجام آرژانتین لهستان و چکسلواکی و یوگسالوی نمونه های بارز اجرا 

پیشنهادهای این چنینی بوده است.

رفقا به واقع این مبارزات پیشرو جنگی است که بین ما و طبقه سرمایه داری 
اتفاق می افتد و مطمئن سرمایه داری به راحتی کنار نخواهد رفت و در این 
جنگ ما با تمام شیوه ها ی مبارزاتی اعم از مبارزات مدنی )عدم پرداخت 
فیش ها و قبوض ارسالی( و فرسایشی تا هنگام بوجود آمدن شرایط عالی 
ترین شکل مبارزه یعنی مبارزه مسلحانه که تنها با این شکل از مبارزه می 

توان ماشین نظامی سرکوب رژیم را در هم شکست به کار ببندیم.

رفقا مطمئن باشید که با توجه به اختالفات درون رژیم و ایزوله شدن ان در 
سطح جهان و فسادهای مالی و اداری موجود در درون ان و تضادهای بین 
المللی و عدم رضایت توده ها اگر در چهار چوب مطالبات کالن و مشخص 
عینیت بیابد و این اعتراضات و اعتصابات پراکنده به یکدیگر پیوند بخورد 
مطمئن باشیم که می توان رژیم را به پذیرفتن شکست و شنیدن صدای انقالب 

دیگری وادار نمود.



شماره 110  فروردین  1390
6

           اعتصاب ، تظاهرات و تجمعات حق مسلم ماست

لب رسیده از سی سال حکومت جهل و سرکوب به خیابانها ریختند و با بهانه 
قرار دادن تقلب وسیع که در اثر ان نتایج انتخابات دست خوش تغییر گردید 

به اعتراض دست زدند.

انتخابات مجلس به این  از طرف مقابل نیز اصالح طلبان حکومتی که از 
نتیجه رسیده بودند که راست های حکومتی برای حذف کامل انها از قدرت 
خیز برداشته اند و در انتخابات ریاست جمهوری این امر برای انها مسجل 
شده بود سعی نمودند که از این اعتراضات بهره برده و حاکمان را وادار 
نمایند که انها را مانند سابق به عنوان بخشی از قدرت حاکمه بپذیرند. البته 
آنها در این اعتراضات دو منظوره شرکت نمودند یک منظور ان بود که قبال 
توضیح داده شد و منظور دیگر این بود که سعی نمایند با در کنار مخالفین 
باشند در  نموده و سدی  اعمال  اعتراضات  بر  کنترل خود را  قرار گرفتن 

مقابل رادیکال شدن جنبش و نگذارند که جنبش فرا تر از خواست های 

اصالح طلبان نرود. اینجاست که می توان گفت که اصالح طلبان به میل 
خود به جنبش مردم نپیوسته اند  بلکه از سر ناچاری و عمدتاً  و به دلیل رانده  
شدن از ساختار قدرت و به دلیل اینکه به هیچ رو دستگاه والیت دگر حاضر 
نیست انها را به عنوان یک نیروی خودی فعال و نیرومند تحمل نماید در 
واقع به جنبش توده ای پناه آورده اند و البته بسیار تالش می کنند به واسطه 
تبلیغات رسانه های سرمایه داری خودی و مدیاهای امپریالیستی و از سایتها 
و رسانه های رفرمیست های درون جنبش خود را به عنوان رهبر جنبش 
توده ها معرفی نموده و  این پایگاه را تا آنجا که می توانند حفظ نمایند. و 
بارها به جناح حاکم گوشزد نموده اند که اگر فشار را بیشتر نمایید و توده ها 
را به کانالی هدایت نمایید که از ما نیز گریزان شوند و باعث رادیکال شدن 
جنبش شوید اوضاع نیز از دست ما خارج می شود و در واقع با این پیام نیز 
با یک سنگ می خواهند دو گنجشک را شکار کنند )با گوشزد نمودن خطر 
هم حکام را وادار کنند که دوباره انها را به بازی راه دهد وهم همان پیام 
اولی را که به حکام داده بودند تکرار کنند و ان این بود که این مردم هستند 
که ما را وادار کردند به دنبال انها برویم ( و اما توده ها انها که شوریدند 
علیه شاه گرچه پا ور چین و کم صدا حلقه می زنند به گرد شوراها یک دو 

تکمیل قیام بهمن ماه !!

جنایت  و  جهل  حکومت  سال  سی  از  اند  شده  لب  به  جان  که  هایی  توده 
جمهوری اسالمی با بهانه انتخابات به خیابانها آمدند و علی رغم اینکه در 
نخستین روزها جو حاکم بر اعتراضات را اصالح طلبان هدایت می کردند 
با ورود تعداد بیشتری از تحریم کننده گان به صفوف اعتراض کننده ها رفته 
رفته بر اوضاع چیره می شدند و انها بودند که جو را در بسیاری از روزها 
به دست گرفته و از همان روزهای نخست برای اینکه اصالح طلبان را سپر 
خود نمایند با شعار موسوی کروبی سکوت کنید خائنین انها را وادار نمودند 
که صف معترضین را ترک نکنند و دیدیم خیلی سریع جنبش ضد استبدادی 
خود را رادیکالیزه می نمودند ولی با توجه به سرکوب وحشیانه حکومت و 
نداشتن یک فرمانده انقالبی مورد تائید به یک جنگ فرسایشی رو آورده اند 
و اکنون نیز در گوشه و کنار به محض هر اتفاق خیلی سریع به تظاهرات 
تبدیل می شود. و اینجا است که نقش عناصر روشنفکر و پیشگام بیش از 
پیش برجسته می شود و وظیفه ماست که برای شورش های پیش رو که هر 
لحظه ممکن است شروع شود برنامه داشته و خود را آماده کنیم باید در هر 
کجا که حضور داریم کمیته های مخفی را تشکیل داده و از همه نظر چه به 

لحاظ شعارها و ... آموزش الزم را به اعضا این کمیته ها بدهیم.

بقیه از صفحه 5

آیا به راستی می توان گفت که تونس ...
در دی ماه عالوه بر وجه نقدی که به مردم پرداخته شد حامل های انرژی 
دارای سوبسید نیز به مردم تحویل داده شد مثال برای اتوموبیل های شخصی 
تحویل  ای  یارانه  بنزین  لیتر  های عمومی 400  برای خودرو  و  لیتر   50
گردید و مقدار سهمیه ای نیز گازوییل به ماشین های سنگین تحویل گردید. و 
قبوض حامل های انرژی برق و گاز نیز که طی دیماه تحویل نشد و همراه 
با این تاکتیک که دولت به کار بسته بود بازار نیز به شدت کنترل می شد 
تا هیچ کاالیی بدون اطالع دولت قیمت خود را تغییر ندهد. در حوزه حمل 
نقل مسافر درون شهری از آنجایی که عالوه بر پول نقد دریافتی بنزین هم 
به انها تحویل شده بود و تازه کرایه انها بین 20% تا 15% نیز افزایش یافته 
بود پس در این حوزه دلیلی برای اعتراض باقی نمی ماند. و توده ها نیز که 
یارانه نقدی را دریافت نموده بودند و فقط با افزایش نان و مقدار ناچیزی 
کرایه مواجه شده بودند انها نیز هنوز دلیلی برای اعتراض و احتماال به خطر 
انداختن خود نمی دیدند. ولی از این ماه است که تازه سر هیوالی گرانی از 
زیر این همه حقه بازی دولت بیرون خواهد زد  از این ماه است که دیگر 
به خودروها بنزین 100 تومانی نمی دهند و راننده ها مجبور هستند بنزین 
انرژی  این فیشهای حامل  400 تومانی و 700 تومانی بزنند و عالوه بر 
نیز خواهند رسید و اینجاست که هر کسبی شروع خواهد نمود که این فشار 
را به هر طریق ممکن به دیگری منتقل نماید و این مردم زحمتکش و طبقه 
کارگر و فقرا حاشیه نشین هستند که هیچ راه و روشی برای انتقال این فشار 
از روی دوش خود به دیگران در دست نداشته و به ناچار مجبور خواهند 
بود ان را بر روی دوش خود حمل نمایند و تازه از این به بعد خواهد بود که 
اعتراضات شروع خواهد شد و صدای ان به گوش خواهد رسید. در رابطه با 
اعتراضات سال پیش و تداوم یا عدم تداوم ان و اینکه آیا به راستی سرکوب 
وحشیانه ای که حاکمیت بر جنبش سال گذشته روا داشت باعث گردید که 
توده ها سرکوب شده و دچار سرخوردگی و یاس شوند و برای مدتی نا معلوم 

مانند دهه شصت عقب بنشینند !!!؟

از آنجاییکه قدرت مطلقه والیت فقیه مدتها بود که با توجه به مرگ اصالحات 
نتیجه  این  به  اصالح حکومت  هرگونه  از  مردم  های  توده  شدن  امید  نا  و 
رسیده بودند که دیر یا زود با توده های معترض در خیابانها روبرو خواهند 
شد و از سه ساله آخر دولت خاتمی به منظور این رو درروئی شروع به 
انجام مانور هایی برای آموزش نیروهای سرکوب خود نموده بودند و از ان 
سو نیز می دانستند که چنانچه حذف سوبسید به مرحله عمل در نیاید دگر 
هیچ دولتی پس از این قادر نخواهد بود که کشور را اداره نماید به این دو 
دلیل خود را نیازمند این می دانستند که در دو انتخابات پیش رو چه انتخابات 
مجلس و چه انتخابات رئیس جمهوری به سوی ان پیش روند که حاکمیت را 
یک دست نمایند تا در اعمال اهداف پیش رو هیچ صدای مخالفی از درون 
حکومت به گوش نرسد )حذف سوبسید و سرکوب شورش های احتمالی ( 
به همین منظور در انتخابات مجلس شروع به حذف اصالح طلبان معروف 
انتخابات نوبت به  این  ابتدا مجلس را یک دست نمودند و پس از  نموده و 
انتخابات ریاست جمهوری رسید تا ان را نیز در ید قدرت خود باقی گذارند و 
به همین منظور تقلب وسیع کودتا گونه ای را در این انتخابات تدارک دیدند. 
و این بود که پس از انتخابات سال گذشته شاهد بودیم که توده های جان به 
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شمشیر را از رو بسته و میکوشند و با وارد کردن ضرابات متعدد مهاری 
بر ترکتازیهای امنیتی ها بزنند ولیکن هر اقدامی از طرف مقابل بی پاسخ 
نمانده حتی در مواردی پاسخی سنگین ) مانند عزل تحقیرانه متکی ( دریافت 
کردند. در وضعیت موجود با توجه به اینکه طی ماههای آتی و با افزایش 
تورم و گسترش آن فقر و بیکاری وحشتناکی انتظار کارگران و زحمتکشان 
به  بورژوازی  کابوس  گرسنگان؛  قیام  بی شک  میکشد  را  بگیران  مزد  و 
واقعیت مبدل خواهد شد. نظامیان و امنیتی ها که سالها برای تصاحب عرصه 
هیچ  از  و  آمده  پیش  قدم  به  قدم  و  کرده  ریزی  برنامه  قدرت  مختلف  های 
جنایتی فرو گذار نکردند؛ با چنگ و دندان از موقعیت بدست آمده میخواهند 
حراست کنند. دور از ذهن نیست که در صورت ناتوانی در برابر قیام توده 
ها حتی به یک کودتای رسمی متوصل شوند و با به مسلخ بردن عناصری 
مانند  به  را  سیاسی  زندانیان  اعدام  گسترده  موج  خود؛  امروز  متحدین  از 
سال 67 به همراه سرکوب وسیع و علنی در سطح جامعه به راه اندازند؛ 
با  شود  تکرار  دیگر  بار  التین  امریکای  کشورهای  تجربه  آنکه  صریحتر 
این تفاوت که در وضعیت فعلی انقالب ایران و نبود تشکلی قدرتمند برای 
سازماندهی و هدایت توده ها و ایستادگی در برابر کودتاگران؛ در کمترین 
زمان شکست انقالب و تثبیت دوباره حاکمیت سرمایه انجام خواهد گرفت. 
پاشنه آشیل رژیم قیام گسترده و سراسری کارگران و زحمتکشان است؛ تنها 
با سازماندهی اعتراضات و اعتصابات کارگری میتوان در برابر هر اقدام 
رژیم برای تثبیت حاکمیت خود ایستاد و راه سرنگونی آن را هموار کرد. 
الزم است با درک حساسیت شرایط تالشی صد چندان به کار گرفته شود 
تا با هماهنگی و اتحاد بین انقالبیون و ایجاد جبهه انقالبی چپ و گستردن 
برای  را  توان خود  تمام  ها  توده  و  به سطح جامعه  اتحاد  و  این هماهنگی 

سازماندهی و هدایت اعتراضات و اعتصابات به کار گبریم.

پیامدهای حذف سوبسیدها و لزوم هوشیاری 
انقالبیون چپ

کیومرث منصوری
مقاالت  سوبسیدها  حذف  اصل  در  ها  یارانه  کردن  هدفمند  قانون  پیرامون 
متعددی به نگارش درآمده و در این جا قصد دارم به آنچه فرا روی رژیم و 
توده ها قرار دارد بپردازم. حذف سوبسیدها و در اصل دادن آزادی مطلق 
به سرمایه داران برای غارت و چپاول توده ها ؛ ) در قانون هدفمند کردن 
تابع عرضه و تقاضا خواهد بود و رژیم  یارانه ها حتی دستمزد کارگران 
آنطور که در بوق و  یا  اقدامی جدید   ) این بخش را فعال مسکوت گذاشته 
کرنا میکنند تحولی بزرگ در تاریخ اقتصاد ایران نیست بلکه راهی محتوم 
بقول  و  پیشنهاد کرد  دولت رفسنجانی  به  پول  المللی  بین  بوده که صندوق 
آن را  آنها جسارت اجرای  " اسحاق جهانگیری " وزیر دولت رفسنجانی 
اقتصادی که بورژوازی  افزون  فزاینده و روز  نداشتند. در شرایط بحران 
ایران به شدت با آن درگیر است این اقدام تنها پاسخی است که  بورژوازی 
حاکم میتواند به آن بدهد )  صندوق بین المللی پول سریعا به تمجبد و حمایت 
از اجرای این طرح برخواست ( و بر خالف امیدهای واهی رژیم موجب 
تشدید فاحش این بحران خواهد شد و تبعات اجتماعی و سیاسی حادی خواهد 
داشت و اقدامات رژیم در هفته های بعد از اجرای این قانون به خوبی گویای 
آن است که بر این امر واقف است و میکوشد با انواع حیل بر آن فایق آید 
؛ کنترل قیمتهای کاالهای اساسی ) که در تناقض با اصل طرح است ( با 
تهدید و دادن سوبسیدهای مختلف؛ دادن سهیمیه سوخت برای وسایل حمل و 
نقل عمومی؛ واریز یارانه به حساب افراد به همراه نشان دادن درنده خویی 
و سرکوب وحشیانه برای ایجاد رغب و وحشت با قطع دست دزدان؛ براه 
انداختن موج اعدامها ) نزدیک به صد نفر طی یک ماه اخیر ( به هر بهانه 
کارخانجات؛  از  مبارز  و  آگاه  کارگران  اخراج  نقاط مختلف کشور؛  در  و 
خفه کردن کوچکترین صدایی که در اعتراض به این قانون برمیاید ) مانند  
دستگیری " رئیس دانا " که چند ساعت بعد از مصاحبه با BBC که در نقد 
این قانون مطلب کوتاهی بیان کرد؛ انجام شد (؛ آماده باش عمومی که به 
نیروهای سرکوبگر داده شده و به شکل ملموسی حضور خود را در سطح 
جامعه نشان میدهند از جمله اقداماتی است که برای تضمین تداوم و موفقعیت 
این طرح به اجرا گذارده شده. بعد از گذشت یک ماه و اندی از آغاز این 
طرح که اثرات تورمی و رکود حاصل از آن هنوز در جامعه گسترده نشده 
و نمودهای آن ملموس نگشته؛ چشم انداز تبعات وحشتناک آن جناحهای در 
قدرت را به جان هم انداخته و هر کدام میکوشند به نوعی برای خود وجه 
تراشیده و از عواقب آن خود را مصون بدارند. سپاه و نیروهای امنیتی که 
بطور خزنده از چند سال قبل یک به یک مراکز قدرت را تسخیر کردند؛ 
در انتها با نمایش انتخاباتی سال قبل این پروسه را در همکاری تنگاتنگ با 
روحانیون راستگرا که ریشه و پایگاهشان در بازار است و بخشی از مراکز 
قدرت را در تصرف دائمی خود دارند؛ به انجام رسانده و نماینده خود را بر 
مسند ریاست جمهوری نشاندند. گرایشات قشری مذهبی و مقابله با انقالب 
توده ها تنها حلقه اتصال این دو طیف بوده و در برابر جناح طرد شده از 
حاکمیت که اینبار در نقش اپوزیسیون بازی میکرد و توده های خشمگین و 
به ستوه آمده از سی سال حاکمیت جانیان و مستبدان؛ با تمام توان ایستادند. 
سرکوب وحشیانه ای را که روحانیون تئوریزه کرده و نظامیان و امنیتی ها 
اجرا کردند؛ در غیاب رهبری انقالبی و ناتوانی و همکاری امثال موسویها 
و کروبیها و خاتمیها ) این حضرات دریافتند که شورشهای توده ای و تکرار 
حماسه روز موسوم به عاشورا خشک و تر حاکمیت را با هم خواهد سوزاند 
( جنبش انقالبی به محاق موقت رفت و آتش زیر خاکستر شد. حال در غیاب 
دشمن مشترک و در شرایط اوج گیری بحران اقتصادی تضاد بین حاکمان 
علنی گشته و به سطح جامعه و مطبوعات کشیده شده است. راست سنتی ) 
این تنش و جنگ قدرت در دهه شصت در غالب اختالف بین فقه سنتی و فقه 
پویا بروز و در دوره چهارم مجلس به اوج رسید که با اعمال اتوریته خمینی 
با  که  که  همکاریهایی  و  توافقات  علیرغم   ) کردند  نشینی  عقب  سنتگراها 
نظامیان داشته اند پایگاههای قدرت خود را در خطر میبینند و بارها عناصر 
این طیف صریحا از تالش برای حذف روحانیت از قدرت به شکوه آمده اند؛ 

حال این طیف که بخشی از مجلس و قوه قضائیه را در اختیار دارند عمال
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 آخرین اخبار و گزارشات ، مقاالت ، اطالعیه ها و
 نشریات سازمان را از سایتهای زیر دریافت کنید
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انقالبیون کمونیست کابوس همیشگی 
بورژوازی

کیومرث منصوری
جنبش  بر  آن  شگرف  تاثیر  و  سیاهکل  رفقای  حرکت  ارزش  و  عظمت 
کمونیستی ایران را نه تنها هیچ وجدان انقالبی و کمونیست نمیتواند منکر 
باشد بلکه بورژوازی هم همواره به آن معترف بوده و بعد از گذشت چهل 
سال از این حماسه ... ، راهی که این رفقا ترسیم کردند مانند یک کابوس 
تلویزیونهای  دهشتناک همراه همیشگی کارگزاران بورژوازی است و در 

خود ) BBC وVOA ( صریحا آن را به تصویر کشیدند.

در چهلمین سالگرد این حماسه بزرگ BBC فارسی در بخش خبری ساعت 
10 شب خود در 18 بهمن به تفضیل گزارشی به همراه شرحی از زندگی و 
نظرات رفقای فدایی پخش کرد و در متن گزارش کوشید بدون نقد و رد این 
حرکت آن را اقدامی تاریخ گذشته معرفی کند، این گزارش پیش درآمدی بود 
بر برنامه ای که یک ساعت بعد در همین شبکه در میز گردی تحت عنوان 
" پرگار " چهلمین سالگرد تولد " سازمان چریکهای فدایی خلق ایران " را، 
با حضور بهروز خلیق به عنوان دبیر سیاسی فداییان خلق اکثریت و محمد 
رضا شالگونی از اعضای راه کارگر به همراه دو نفر لوده مجلس گرمکن 
فدایی را مورد به اصطالح بررسی  تاریخی جنبش  به عنوان منتقد، روند 
ادامه  را  اکثریتها  و  اکثریت!  را  فدایی  ابتدا  از  برنامه  دادند. مجری  قرار 
دهنده سنت فدایی!! معرفی میکند ولی گلی به جمال آقای شالگونی که سنت 
فدایی را مبارزه با استبداد و دیکتاتوری میداند در حالیکه اکثریت را متحد 
استبداد و در خدمت دیکتاتوری معرفی میکند. در برنامه صدای آمریکا هم 
کشتگر، این سرباز بورژوازی، صریحا حرکت فدایی را مطرود و جنبش 

سبز را تنها راه میداند.

نکته مشترک در همه این برنامه ها الغای غلط بودن هر حرکت انقالبی و 
رادیکال و قدیمی و تاریخ گذشته بودن این اقدامات و روی آوردن به فعالیت 
های مدنی وآرام بود آنهم در شرایط حساس پیش رو که با وحشیگریها و 
خطرناکی  چالش  با  را  سرمایه  حاکمیت  اسالمی  جمهوری  خویهای  درنده 
کشورهایی  بر خالف  که  میداند  به خوبی  بورژوازی  کرد.  روبرو خواهد 
همچون مصر و تونس و ......  انقالبیون و کمونیستهای ایران علیرغم اینکه 
تا حال نتوانسته اند آلترناتیوی از خود ارائه دهند اگر هوشیار باشند از این 
پتانسیل برخورداند که بر تحوالت آتی تاثیر گذار باشند و سناریوهای تنظیم 
شده بورژوازی را مختل و با شکست مواجه کنند، مهر انقالبیون بر وقایع 

عاشورای 88 گواه این مدعاست.


