
 درنگی برماهيت بحران رژيم      
 

  و جوانب گوناگون آن        
       

    تقی روزبه                                   
   بحران فراگير-1

 اين واقعيت دارد که رژيم واليت فقيه دچار يک بحران چندوجهی 
يعنی هم بحران درعرصه منازعات درون . همزمان و ترکيبی است

حکومتی و هم بحران مربوط به شکاف بين حاکميت و مردم و هم 
همان گونه که اين روزها شاهدهش هستيم بحران درمناسبات بين 

و البته می توان بحران درعرصه . ول بحران اتمی المللی و بويژه ح
های اجتماعی و اقتصادی را هم به حوزه های گوناگون سياسی 

 .اضافه کرد تا خصلت فراگير بودن آن  تکميل گردد
  

  2   بقيه در صفحه                                       
  -------------------------------------------------------  
  

  !جنبش کارگری ايران ، در هفته ای که گذشت 
  

  :يادداشت سردبير 
اکميت رژیم رگر ایران ، اگر چه در تمام طول حطبقه کا

اسالمی سرمایه ، تحت شدیدترین اشکال بهره کشی و 
های انواع فشارهای اقتصادی و معيشتی و نيز سرکوب

، اما در سالهای اخير سياسی و اجتماعی بوده است 
که " تعدیل اقتصادی " همزمان با اوجگيری سياست 

ماحصل آن تعطيلی پی در پی کارخانجات توليدی ، 
بيکارسازیهای توده ای ، معلق شدن بسياری از موازین 
ابتدایی سازمان جهانی کار و حتی همين قانون کار نيم بند 

خير های جمهوری اسالمی و دهشتناک تر از همه آنها ، تا
چند ماهه و گاه چند ساله در پرداخت دستمزد ناچيز 

 . ه است بر ابعاد این بی حقوقی افزوده شدهکارگران ، بود
اما رژیم به همين حد از دست اندازی به زندگی کارگران 

 قانون 44بسنده نکرده و اخيرا با تفسير و تغيير اصل 
ه معنایی جز به حراج گذاشتن سرمایه ها و اساسی ک

و خصوصی سازی کامل آنها ندارد ، " ملی " دولتی و منابع 
یورش تازه ای را به حقوق و معيشت کارگران آغاز کرده 

 طبقه کارگر عليرغم پراکنده گی و فقدان  مياندر این. است 
تشکلهای سراسری و مستقل خود ، در سراسر ایران در 
دفاع از حقوق صنفی و اجتماعی خویش ، مقاومت گسترده 

 شهرهای صنعتی کشورمان سازمان داده ای را در اکثر
 از ابعاد این یمجموعه گزارشات خبری زیر ، شمای. است 

  .                                     مقاومت سراسری را بازتاب ميدهد 
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  از صفحه يک ادامه 
  

  ....درنگی برماهيت بحران       
 
  :بحران موجوديت  -2

اين نيز واقعيت دارد که حاصل و منتجه نهائی کشاکش های فوق کل 
يعنی دروجه درون . موجوديت حاکميت را به چالش طلبيده است

حکومتی، پروژه اصالح گری با شکست کامل مواجه شده و رژيم 
دوران پس از شکست اصالحات را می گذراند و تضادهای درونی 

 موجود درون و برون آن نيز ذيل حفظ نظام در برابرتهديدات
مردم ازکل رژيم اسالمی .کشوری موجود تعين پيدا می کند

سرخورده شده اند و به دوران پس از جمهوری اسالمی می انديشند 
و قدرت های بزرگ نيز سياست های عمومی خود را با توجه به 

  .همين وضعيت تنظيم می کنند
  : گرانيگاه بحران  -3

 به تنهائی کافی نيست وحتی می اما تأکيد صرف برويژگی های فوق
بدون روشن کردن نقطه ثقل بحران و . تواند موجب گمراهی گردد

چگونگی پيوند وجوه گوناگون بحران با يکديگر وبا مؤلفه اصلی، 
بيم آن می رود که خصلت ترکيبی و توتودرتوبودن بحران موجب 
ايجاد آشفتگی و تشتت درمبارزه عليه رژيم تاريک انديش و 

بی ترديد شکاف . مه دريکی از حساس ترين بزنگاه ها گرددخودکا
بين حاکميت و مردم ايران، مهم ترين و اصلی ترين وجه بحران 

و بدون درنظرگرفتن آن، نه معنای تصفيه . کنونی را تشکيل می دهد
حساب های درونی رژيم برای يک پارچه سازی خود و نه تعميق 

د درعرصه های گوناگون دامنه سرکوب به ابعاد هم اکنون موجو
کشورمان و نه حتی معنا و هدف بحران آفرينی حول برنامه های 

  .    اتمی قابل فهم خواهد بود
 البته خود رژيم با دستگاه های عريض و طويل اطالعاتی وبيش از 
آن ازطريق مواجه شدن بااعتراضات و مقاومت ها،  بهترازهرکسی 

او ضمن تالش . ش می کندمی داند که خطراصلی ازکدام سو تهديد
برای ايجاد تشتت در صفوف مخالفين داخلی و بين المللی خود وبا 
وجود درگيری همزمان درچند جبهه، اما يک لحظه در رها کردن 

نگاهی . آماج اصلی خود اززيرضربات سرکوب دچارترديد نمی شود
به سير رويدادها و اقدامات رژيم  نشان می دهد که همانند اقدامات 

شين درطی بييش از دودهه حيات خود ، مشغول عمليات پيچيده  پي
والبته نقشه مندترازگذشته برای يافتن گدارمناسب جهت عبوراز 

عملکرد رژيم نشان می دهد که باوقوف . رود خروشان بحران است
به مؤلفه اصلی، بخوبی می داند که با دووجه ديگر بحران يعنی 

ه برخورد کند که نه فقط بحران درونی  و بحران خارجی چگون
بحران موجوديتش تشديد نشود بلکه با مانور وچانه زدن ، آن 

چنان که ازطريق دستاويز قراردادن بحران اتمی  نه . راکنترل نمايد
فقط توانسته دولت خاتمی را دچارفلجی کامل کند، بلکه توانسته با 

به جنازه ای که بخاطر عدم دفن -تبديل کردن به يک جنازه سياسی
سپر پيشروی  آن را بعنوان -موقعش مشام همه را آزار می دهد

و يا آن که توانسته . درخدمت اقدامات سرکوبگرانه خويش قرار دهد
با تمرکز حساسيت جهانی حول مسأله اتمی، باسهولت بيشتری به 

  .اقدامات سرکوب گرانه خود ادامه دهد
 نشان می درهرحال نگاهی به عملکرد رژيم درطول عمرخود بخوبی

دهد که عموما سمت تهديداصلی را گم نکرده و درعرصه های ديگر 
و . تا آنجا تاخته است  که به رفع بحران موجوديتش  کمک نمايد

می توان گفت که برخالف مخالفين آشفته حال خود، اين بازی 
بحران موسوم به . پيچيده را غالبا بامهارت بانجام رسانده است

ملقب شد، با " انقالب دوم"خمينی به تسخيرسفارت که ازسوی 
فرونشستن گردو خاکش  برهمگان روشن شد که هدف اصليش 
چيزی جز هموار ساختن مسيرقبضه کامل قدرت توسط روحانيت 
. وسرکوب مخالفين و جلوگيری از ريزش پايگاه نفوذش نبوده است

و همين طوراست جنگ عراق که نعمت الهی ناميده شد، جز 
نظامی کردن فضای سياسی جامعه  و -منيتیمستمسکی برای ا

بازهم سرکوب مخالفين و سودای پراکندن بذراسالم ناب محمدی 
ودريک کالم تثبيت حاکميت روحانيت درسطح ملی و بين المللی 

و اکنون نير رژيم تالش می کندکه ازقبل بحران اتمی و مانور . نبود
د و برخالف  نقش عمده دارکه خود در ايجاد و دامن زدنش-حول آن

 ساير مؤلفه -مؤلفه اصلی بحران سرنخ آن دردست خود رژيم است
های بحران را کنترل کرده و آنرا درخدمت موجوديت خويش قرار 

درحالی که هم چنان زير فشار روز -يعنی هم رقبای خويش را. دهد
 رام و منفعل کند و هم باامنيتی ترکردن -افزون جناح حاکم قرار دارد

فضای سياسی و اجتماعی و پراکندن توهماتی چون هرچه بيشتر 
حق دست يابی به فنآوری هسته ای و استقالل، مردم بجان آمده  
ونيزاپوزيسيون را دچار سرگشتگی بيشتری نمايد وهم با مشارکت 

ازطريق چانی زنی وبده و بستان، تطميع -دريک مصاف بين المللی
ش و تداوم وتهديد کشورها و کمپانی ها، و ترکيبی از ساز

توجه انظار جهانی ) باهدف ممانعت از بالفعل شدن تهديدات(چالش
را از تمرکز روی نقض حقوق بشر و موازين اوليه دمکراسی 
بازداشته و استقرار استبداد مطلقه و حکومت کامل اسالمی را 

وچنين است که به موازات بحران هسته ای . هموار سازد
 دادن بزرگترين يورش ها وغوغاهای حاصل ازآن مشغول سازمان

به دست آوردهای دمکراتيک وسلسه عصب شبکه های مقاومت 
آن چه به رژيم امکان چنين مانورهای گسترده ای را می دهد . است

ازوجود بحرانی که می توان آنرا بحران انتقال جنبش : عبارتنداز
مردم ناميد، بحران بين الملی ناشی از ناکامی سياست های دولت 

در عراق و منطقه و يک دست کردن نسبی اراده حاکميت آمريکا 
والبته افزايش بهای نفت و . ازطريق فلج کردن کامل اصالح طلبان 

ذخاير ارزی رژيم نيز، اعتماد به نفس وی را برای تشديد سرکوب 
  .و پاره ای مانورهای عوامفريبانه افزوده است

  سرکوب عمقی   -4
، بحرانی که رژيم را بالکال بی ترديد  مقابله با بحران موجوديت

دربرابر شهروندان و نسل جوان  قرار داده ،گزينه ای جزمشی 
. سرکوب فراگيربه عنوان فازجديد را دربرابروی قرار نمی دهد

ازهمين رو درحال حاضر سرکوب عمقی و همه جانبه را بايد مهم 
آماج . ترين هدف رژيم برای حل بحران موجوديت خود بشمار آورد

چنين سرکوب فراگيری از کارانداختن شبکه های های اصلی 
مقاومت مدنی و خطوط ارتباطی آن ها درداخل کشور و بين داخل و 
خارج برای جلوگيری از شکل گيری مقاومت های بزرگ وهم آهنگ 

ودرهمين راستاست که تهاجم به مطبوعات، اينترنت و . شده است
معلمان، بطورکلی حوزه های فرهنگی، تشکل های کارگری،

رژيم . دردستور کارقرار گرفته است....دانشجويان، زنان، جوانان و 
برای تحقق سرکوب عمقی،نه فقط درتالش برای تقويت هماهنگی 
بيشتر بين دستگاه های سرکوب کنونی است، بلکه درتدارک 

عالوه براين،پراکندن . تأسيس نهادهای سرکوب تازه ای نيزهست
تگيری های گسترده، اعدام های هرچه بيشتر ترس از طريق دس

پرونده سازی ها،  بخش ديگری خيابانی و ممنوع الخروج کردن و 
  .از اين سرکوب فراگير را تشکيل می دهد

  :مقاومت فراگير  - 5
اما .سرکوب فراگير را جز با مقاومت فراگير نمی توان درهم شکست
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    روبن مارکاريان  مصاحبه متن         
  راديو برابری با                

  انتخابات امريکاپيرامون نتايج       
  جورج بوش پيروزی  و داليل      

 
  

لطفا بفرمایيد ، مارکاریان با سالم و تشکر آقای روبن
انتخابات اخير امریکا که به ائينه  نگاه کلی به در یک

اصلی ترین   ،امریکا مشهور شده شکاف در جامعه
پيروزی بوش  دالیلی را که به شکست کری و

 کارنامه منفی اش در دوره گذشته ، انجاميد عليرغم
  ؟کدامها می دانيد

  
،   برابریسالم به شنوندگان رادیو با : مارکاریانروبن 

نقش بازی  چندین عامل در شکست کری و پيروزی بوش
مبارزه با تروریسم و ،  اولين عامل مسئله تروریسم .ندکرد

بود که بوش و جمهوری خواهان   سپتامبر11مسئله 
توانستند به بهترین وجه از این مسئله بهره برداری کنند و 

 حقيقت جنگی برای جنگ امریکا عليه افغانستان و عراق در
تامين و  تضمين امنيت داخلی امریکا عليه تروریسم و عليه 

 سپتامبر وانمود کنند و به این شکل در 11تکرار مواردی مثل 
حقيقت روی ترس مردم از تروریسم و همينطور روی آن 
احساس نياز به امنيت سرمایه گذاری کردند و با توجه به آن 

در این زمينه خرج  کردند سرمایه های عظيم و نجومی که 
توانستند پای خودشان را در این زمينه خوب بسيج کنند و 
هم توانستند افکار عمومی را برای خودشان بسازند دومين 

ندامنتاليسم ا در اینجا باز نقش پيدا کرد آن فمسئله ای که
مذهبی و دامن زدن به آن و عنوان کردن اخالق و این که 

 در این زمينه بویزه دو مسئله .بوش نماینده اخالق است 
مسئله سقط جنين و دیگر : اجتماعی خيلی مهم بود 

مسئله ازدواج همچنس گرایان که بوش با هر دوی آنها 
بشدت مخالفت کرد و آنها را به وسيله ای مبدل کرد برای 
اینکه بتواند بخش هایی از مردم امریکا و الیه هایی از مردم 

ذهبی و واپس گرایانه هستند آنها آمریکا را که دارای افکار م
را بسيج کند و اینطوری خودش را به عنوان سمبل مذهب و 

 بی اخالقی و از در برابر کری به عنوان کسی که اخالق
نابودی معيارهای اخالقی سنتی دفاع می کند جلوه بدهد 
و این خودش خيلی خيلی مهم بود با توجه به اینکه گروه 

ن بلکه گروههای فوق راست های نه فقط جمهوری خواها
 راست جمهوری خواهان قرار داشتند  در جناح آنها که حتی

و از جمله گروههای بنيادگرای مذهبی در اینجا بشدت 
را  افکار عمومی يعی شدند و توانستند با تبليغات وسبسيج
مسئله دیگری که اینجا خيلی مهم بود اینکه خود  . دنبساز

در همه جا مرزبندیش با کری به مثابه رقيب بوش تقریبا 
بوش بقدری ضعيف و کمرنگ و خفيف بود که او خودش 

 جنگ و نتوانست افکار عمومی شرق امریکا را که عليه
 یک جامعه مدنی مبتنی بر عبنيادگرایی مذهبی و به نف

مثال کری بطور مشخص در . معيارهای اجتماعی بسيج کند
 حمایت از سندکاها، قانون کار ،  مشاغل نمسئله تامي

 مبارزه با فقر و بسياری از ،تامين اجتماعی، مادران تنها ،
مسایل مهم اجتماعی تقریبا مواضعی که داشت نظير 
جمهوری خواهان بود و بنابراین نتوانست بخش مهمی از 
پایه ای که می توانست عليه بوش بسيج شود را بسيج 

کند این هم یکی از عوامل خيلی مهم بود که مجموع این 
ه دست به دست هم دادند توانستند عوامل وقتی ک

جمهوری خواهان را هم در مسند ریاست جمهوری و هم در 
مجلس سنا به پيروزی برسانند و در حقيقت بنوعی می 
شود گفت جامعه امریکا برای اولين بار است که یک 
حکومت تک حزبی به قول بسياری از مفسران در آنجا ایجاد 

یندگان که مدتها شد چون معموال زمانی که مجلس نما
دست دمکراتها بود و وقتی ریاست جمهوری از یک حزب بود 
مجلس سنا یا نمایندگان را اپوزیسيون تشکيل می داد ولی 
االن اینطوری شد که این انتخابات در ادامه خودش باعث 
شد که با توجه به انتخاباتی که در ارتباط با تامين کرسيهای 

جمهوری خواهان االن در خالی نمایندگان سنا صورت گرفت 
  و به این شکل کارت سفيد نندهمه جا اکثریت را کسب ک

کسب کردند که سياستهای فوق محافظه کارانه خودشان 
 امپراطوری در خارج :را در جهت آن چيزی که گفته می شود

و در جهت تازاندن نئوليبراليسم و سياستهای 
ایی را که هزند و چيليبراليستی در داخل کشور پيش ببرنئو

بوش می خواهد به اجرا بگذارد می خواهد قوانين را که بعد 
آزادیهای فردی و سياسی را در داخل  سپتامبر را که 11از 

 در و دست ارگانهای امنيتی را محدود ميکند جامعه امریکا 
 برای دوره دیگر نماید دوباره تمدید باز ميگذارد ،کنترل مردم 

 به اصطالح کاهش دوره چند ساله دیگر و کسری شدید
ماليات برای سرمایه های بزرگ و انحصارات و زدن تامين 
های اجتماعی در عرصه های مختلف و در حقيقت وارد 
کردن معيارهای مذهبی در قانون اساسی و همانطور که 
اشاره کردم همه اینها در مجموع نشان می دهد که در 
شرایطی که محافظه کاران توانستند بشدت روی مسئله 
تروریسم و جنگ و همينطور مسئله اخالق و آن بنيادگرایی 

هم محافظه کارترین ) جان کری  ( کار کنند و رقيبمذهبی 
جناح حزب دمکرات بود که کمترین تفاوت را با حزب جمهوری 
خواهان داشت اینها مجموعا باعث شکست دمکراتها و 

 جمهوری خواهان در امریکا شدپيروزی 
  

شد که نيروهای چپ چه دالیلی موجب : پرسش 
امریکا که در مخالفت با بوش و سياست جنگی و ضد 

   فعال بودند ،خيلی در دوره گذشته، اجتماعی بوش
  ؟ در این دوره منفعل بمانند

  
نمی شود گفت که اینها منفعل ماندند اینها :  مارکاریان

  .ئله ای آنها را دچار انشقاق کردفعال شدند ولی یک مس
 به شعار بخشی از  "شهمه جز بو"در حقيقت این شعار که

ما . نيروهای چپ و مترقی و دمکرات در امریکا مبدل شد
کاندید حزب سيزها   "رالف نيدر " می دانيم که در دوره قبل 

 پشت آن  کمان،بود و یک نوع به اصطالح ائتالف  رنگين
يستم نظام دو حزبی شکل گرفته بود و برای اینکه در این س

نه (مترقی و ای چپ نيروه، در آن دوره قبل.شکاف بيندازد 
 از نيدر حمایت کردند ولی در این )همه بلکه بخش مهمی

دوره بخشی از افکار مترقی و شخصيت های چپ و 
نيروهای چپ بر آن بودند که ما باید از کری حمایت کنيم و 
نباید بگذاریم سناریوی شکست ال گور تکرار شود چون در 

بود بخاطر اینکه دفعه قبل ال گور با اینکه اکثریت آرا را آورده 
 در آنجا ه بوددر فلوریدا بخشی از آرا به نيدر داده شد

شکست خورد و از آنجا در کل انتخابات با اینکه بوش اکثریت 
، آرا را نداشت به پيروزی رسيد بنابراین با توجه به آن تجربه 

بخش مهمی از چپ بر این عقيده بودند که ما همه باید 
   طبقه حاکم است پشت کری بایستيم اگرچه کری هم جزو
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  .... ن روبن مارکاريا  مصاحبه متن    
  
  
  

محافظه کارترین آلترناتيو در درون دمکراتها است در و جزو 
برابر جمهوری خواهان ولی مسئله کنار زدن بوش که خطر 
مهمی است هم برای جهان به عنوان جنگ افروز و 
سياستهای توسعه طلبانه گسترش امپراطوری و هم در 
داخل که خطر مهمی است از نظر تهدید آزادیهای 

 وارد کردن مذهب در قانون ، زدن تامين اجتماعی،یسياس
   .اساسی و در زندگی اجتماعی و غيره و ذالک

 در حقيقت آن جنبشی که در دوره قبل ، با این استدالل آنها
شکل گرفته بود و می رفت تا بالنده شود و هرچه بيشتر 

فروکش کرد و تجزیه این سيستم دو حزبی را به هم بزند 
 آورد نيم درصد یعه رای خيلی پایينشد و نيدر این دف

بيشتر رای نياورد و در حقيقت کری هم چند ميليون رای 
در داده شد نيیعنی اصال آرایی که به ،  آورد  از بوشپایين تر

. هيچ نوع تاثيری در پيروزی یا عدم پيروزی کری نداشت 
کری بخاطر سياست های بشدت محافظه کارانه خود و 

یی که می توانستند بطور عدم توانایی در بسيج آن نيروها
شکست خودش را بود که ،  بوش باشند ، ضد جورجبالقوه 
شی که شکل  ولی این عامل باعث شد که آن جنب ،رقم زد

کرد و هنوز هم در حال رشد مي گرفته بود و داشت رشد
است در این موقعيتی که موقعيت انتخابات ریاست 

سردرگمی و تفرقه شود و بنابراین هوری بود دچار یکنوع جم
 را نشان دهد نيروی چپ آنطور که الزم است نتواند خودش

ینکه شما می دانيد که این دفعه شرکت اگرچه با توجه به ا
رای دهندگان امریکا غيرقابل مقایسه بود با دوره های قبل 

دویست حدود  ميليون نفر از 117چيزی باالتر از تقریبا 
ری که دارای حق رای هستند در انتخابات شرکت ميليون نف

کردند و علتش این بود که اوال همان جنبش چپ و جنبش 
 خود .مترقی در امریکا بشدت بسيج شده بود عليه بوش 

 باعث ایندو .ه بودندبشدت بسيج کردهم محافظه کاران 
ها بسيج نيروهای اجتماعی وسيع شد ولی در این بسيج 

  .در نهایت تعادل قوا به نفع محافظه کاران در آمد 
 نيروهای متفرقه و چپ  درست استکهولی بصورت بالقوه

ند ولی پتانسيل در اینجا دچار تفرقه و سردرگمی شدامریکا 
  و چه در جریان انتخابات ، از خود قبلبسيار زیادی چه 

نشان دادند و این پتانسيل می تواند حاال که این دودها کنار 
 در حقيقت از یک طرف رفته و همه چيز روشن شده و

از ارترین جناح جمهوری خواهان به قدرت رسيده و کمحافظه 
محافظه کارترین آلترناتيو دمکراتها شکست طرف دیگر ، 

 را می تواند در جامعه امریکا  جدیدیقطب بندی، خورده 
می تواند بستر بسيار مناسبی برای رشد و تصریح کند 

نيروهای مترقی و دمکرات و جنبش های آنها فراهم کند 
همانطور  د هر دو کاندید از آن هراس داشتند وچيزی که خو

که توجه می کنيد هر دو قول دادند که اتحاد کنند و این 
 بخاطر اینکه این .نمایندجامعه امریکا ترميم  شکاف را در

زمينه مناسبی برای رشد چپ و رشد  شکاف بيشتر از همه
 این سيستم دو حزبی طبقه در برابرمترقی یک آلترناتيو 

 زمينه است برای رشد جنبش  و بهترین، ایجاد ميکندحاکم
 .های اجتماعی مستقل 

  

خود شما چشم انداز شکاف را چه می : پرسش 
تبلورش بينيد تا چه حد این شکاف واقعی است که 

 این که هر .در پنجاه پنجاه شدن نتایج انتخابات بود 
دو طرف به این شکاف معترف شدند این شکاف از 

و از دید  دید دو طرف درگير چه می تواند باشد
   ؟ نيروهای مترقی چه است

 
این دید از طرف نيروهای خود طبقه حاکم و :  مارکاریان

بویژه محافظه کاران روی ارتجاعی ترین شعار مثل شعار 
دفاع از جنگ عليه عراق به عنوان مبارزه با تروریسم و 

 و غيره بسيج مذهبیبنيادگرایی و همينطور مسئله اخالق 
يج شده   کردند اما در برابر بسيج آنها طرف دیگر بشدت بس

که زمينه بسيجی که در آن طرف بوجود آمده بود چيزی نبود 
که محافظه کاری مثل کری بتواند پاسخگوی آن باشد آن 
یک اسب سرکشی بود که کری نمی توانست روی آن 
سوار شود آن اسب هنوز در ميدان است و این شرایط که 
بوجود آمده بعد از انتخابات بهر حال آن سياست هایی که 

ا فظه کاران االن پياده خواهند کرد طرف دیگر را به عکس مح
العمل واخواهد داشت به همين خاطر هم است که هر دو 

می ترسند از این کاندید که دو بخش از طبقه حاکم هستند 
واقعيت و می خواهند بنوعی آن را ترميم کنند و همين 
واقعيت است که همانطور که گفتم می تواند بهترین زمينه 

 برای گسترش جنبش های اجتماعی در امریکا عليه را
راست جدید و مذهبی کردن زندگی سياسی و اجتماعی 

در بيرون آماده کند که این عناصرش وجود عليه جنگ طلبی 
ایکل مور  م9/ 11فارنهایت فيلم دارد و ما دیدم که فرض کنيد

با چه استقبال عظيمی روبرو شده و آنجا دیدیم که مثال در 
 چه نيروی نيویورک در نجمهوری خواهاون برابر کنوانسي

 که پدید آمدعظيمی ایجاد شد و چه تظاهرات بزرگی 
نيروهای چپ که بخش بزرگی از آنها در جنبش ضد سرمایه 
داری جدید هستند هم در آن شرکت کنند بنابراین من 

،  االن زمينه مساعدی بوجود آمده اینطوری می بينم که
اید در پرتو یک سياست اصولی برای اینکه منتها این زمينه ب

در جنبش های اجتماعی را آنجا از بازی دو جناح خارج کند و 
کل طبقه حاکم برای یک جنبش مستقل بر عليه حقيقت 

  . هدایت کند  سياسی و اجتماعی
عمل ، بعضی از نيروهای چپ امریکا خودشان متاسفانه در 

 حمایت از دمکراتها در ( ن یا آن جناحدر شطرنج دفاع از ای
 هميشه مات شدند و این دفعه این  )برابر جمهوری خواهان

 شکست می تواند یک نقطه عزیمتی باشد برای تجدید نظر
،  بطوری که تفرقه،)منظورم همه نيست(بخش از نيروها آن 

  انتخابات بوجود آمدهمقطعسردرگمی و تجزیه ای که در 
 از آن اجتناب کرد و این جنبش ضد سرمایه داری  بشودبود،

  .را در امریکا هر چه بيشتر توانمند کرد 
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    ديدگاه                 

  
   ! جمهوري با سوسياليسم هنگاهي به رابط  

  
                       قسمت اولفرامرز دادور  

 
 

ي زير نظر بر اين است آه در دوران انتقال به  در نوشته
سوسياليسم ساختار جمهوري و ارآان اصلي آن مانند انتخابي 

گذاري، اجرايي و  هاي قانون هاي دولتي و ارگان بودن مسئوليت
گردد آه با  در اين رابطه تالش مي. نندآ قضايي ضرورت پيدا مي

 يك تحليل اثباتي از جمهوريت و نقد از سنت غيردمكراتيك در  ارائه
جنبش سوسياليستي، به جدا ناپذير بودن اصول جمهوريت از 

 تشکلی از ایجادسوسياليسم دموآراتيك و در نتيجه لزوم 
 و خواهي  آزادي خواه بر اساس موازين عمده اپوزيسيون جمهوري

مانند پلوراليسم، دموآراسي، عدالت اجتماعي، ، دموآراتيك 
  .سكوالريسم و حق تعيين سرنوشت دامن زده شود

  
  بخش اول

  
بدون شك هدف نهايي براي جنبش سوسياليستي   

ي انساني و عاري از ستم و استثمار اجتماعي،  استقرار يك جامعه
 مستقيم و در چارچوب موازين دمكراتيك و از طريق مشارآت آزاد،

بر اين اساس، دموآراسي واقعي . باشد هاي مردم مي خالِق توده
يعني حكومت مردم بر مردم، نيز، تنها بر مبناي وجود يك ساختار 

در  عصر . آند سياسي و انتخابي و دموآراتيك مفهوم پيدا مي
مدرنيته و به ويژه در چند قرن پيش، گرچه روابط استثمار و ستم 

وجود مناسبات . م.ب( اشكال جديدتر آن اجتماعي در/سياسي
ادامه يافته است، اما در عين حال ) آااليي و سيستم آارمزدي

بشريت به دستاوردهاي مهم و مثبتي نيز نايل شده آه بدون اتكاء 
ها، پيشرفت واقعي به سوي ايجاد يك  هاي حياتي آن بر شالوده

ها و  ارزشدر ميان . باشد ي آزاد و عادالنه غير ممكن مي جامعه
اجتماعي، عدالت /هاي فردي ضوابط مترقي؛ اعتقاد به آزادي

اقتصادي و مشارآت دمكراتيك مردم در سرنوشت 
از اواخر قرن . اجتماعي جامعه بسيار با اهميت هستند/سياسي

 به بعد يكي از دستاوردهاي مهم تاريخي جمهوريت 17
Rpublicanism) (آزاد براي ي حق انتخاب باشد آه در بر گيرنده مي 

شهروندان بود آه در جايگاه صاحب تفكر و تعقل قادر به دخالت 
جنبش . شوند عملي در سرنوشت عمومي جامعه مي

هاي  طلبي در اين دوران تئوري خواهي و دمكراسي آزادي
 Johnاجتماعي خود را از نظرات افرادي مثل جان الك /سياسي

Locke) ( و امانوئل آانت(Immanuel Kant)اعتقاِد . نمود ه مي تغذي
هاي  امثال الك بر ضرورت استقرار حقوق فردي، به ويژه در حيطه

آزادي مذهب و انديشه، جدايي آليسا از دولت و تاآيد بر اهميت 
چون آانت  حكومت قانون و در تداوم اين تفكر اعتقاد روشنگراني هم

شمول معنوي و  ي ميانگيني از موازين جهان بر لزوم ايجاد مجموعه
ي  ي ارآان اوليه ها، پديد آورنده روابط آزاد ممكنه در ميان انسان
ي   گرچه هنوز در محدوده پيشرفت، مدرنيته و دمكراسي،

اجتماعي مبتني بر مالكيت و آنترل /نظام اقتصادي(داري  سرمايه
هاي خصوصي بر ثروت و ابزار اصلي توليد بر مبناي موازين  سرمايه

اين نوع تفكرات ليبرالي، سرانجام، . ندا ، بوده)استثماري آارمزدي
تبلور مترقي خود را در يك نظام اجتماعي مدرن و دو فرآيند اصلي 
آن، يعني، مشروعيت دمكراتيك ساختار سياسي بر مبناي انتخابات 

بر اين اساس، به . آزاد و ايجاد قوانين عادالنه، ترسيم نموده است
 بر قانونرفته،  ن و پيشي مدر ي يورگن هابرماس، در يك جامعه گفته

از طريق انتخابات (” پذيرش عقالني“ي اصلي يعني  مبناي دو وجه
تصويب (و اعتبار اثباتي آن ) آزاد و مشارآت مستقيم شهروندان

  ). 38:ها بين حقايق و ارزش(› 1‹گيرد شكل مي) دمكراتيك لوايح

داري، از نگاه ليبراليسم، دموآراسي به  در جوامع مدرن سرمايه
گردد آه بر مبناي وجود يك قانون اساسي  ايطي اطالق ميشر

و ) بيان، انديشه، حزب: هاي آزادي. م.ب(دمكراتيك، حقوق مدني 
حق رأي عمومي در چارچوب انتخابات آزاد، حكومت در جايگاه 

. آند داري، جامعه را اداره مي از حفظ مناسبات سرمايه” نگهباني“
ساختار سياسي مشتق شده ي يك  بدين خاطر جمهوريت به مثابه

از اين خط فكري با تمرآز بر انتخابات پارلماني و رقابت حزبي، 
اي از نهادها و ضوابط متناسب با موازين و  چون مجموعه هم

، )داري سرمايه(هاي حاآم اقتصادي در بين افراد و مؤسسات  رقابت
هاي  به شرايطي منجر شده است آه در اغلب جوامع اآثريت توده

اجتماعي /هاي سياسي گزاري از مشارآت در سياستمردم 
هاي توليد شده از  ها و ثروت محروم گرديده، در نتيجه از اهم ارزش

ها، آه از طرف اقليتي از  هاي خود آن طريق دست رنج و فعاليت
براي نمونه در . شوند گردد، دريغ مي نخبگان جامعه ضبط مي

داري  هاي سرمايه چارچوب نظام جمهوري موجود در آمريكا، قدرت
 با افزايش موازين غيردمكراتيك به 19اند آه از اواخر قرن  توانسته

سيستم انتخاباتي آه در عين حال در قانون اساسي نيز مشخص 
شده است و به ويژه از طريق ايجاد تغييرات انتخاباتي در جهت 

پيروزي آامل فقط (ي بيشترين آرا  ي رأي به آورنده اختصاص نتيجه
در مقابله با سيستمي آه به وجود تعدد انتخاب ) يك آانديدابراي 

امكان انتخاب چندين آانديدا با (شوندگان بر اساس درصد آراي 
شود و در اروپا و ساير آشورهاي  منتهي مي) خطوط فكري مختلف

دمكراتيك مرسوم است، عمال شرايطي به وجود بياورند آه تنها دو 
 خواه و دمكرات احزاب جمهوري(ري دا حزب قدرتمند و مدافع سرمايه

هاي پارلماني و در واقع قادر به اشغال اآثريت  دار فعاليت ميدان) 
گذاري، يعني  هاي نمايندگي در هر دو نهاد قانون مطلق جايگاه

در نتيجه اين آه براي مردم . مجلس سنا و مجلس نمايندگان باشند
وم، آلترناتيو هاي آارگري، زحمتكش و محر آمريكا و به ويژه توده

 اخيرمثال در انتخابات. جدي سياسي ديگري، هنوز، در پيش نيست
به جز انتخاب جرج بوش با ) 2004نوامبر (رياست جمهوري 

هاي ارتجاعي داخلي و خارجي و جان آري آه نئوليبراليسم  برنامه
دهد، براي  هاي وي را تشكيل مي اقتصادي محك اصلي سياست
هاي طبقات  اقعي ديگر آه خواستهجنبش مردم يك آانديداي و

تر را نمايندگي آند و شانس پيروزي داشته باشد در افق  پايين
براي انتخابات رياست جمهوري، تا . اشتانتخابات آمريكا وجود ند

 مانده بود، خونتاي 2004 ماه تا تاريخ نوامبر 7اوايل ژوئن آه هنوز 
هاي   ميليون دالر آمك مالي از شرآت200بوش بيشتر از 

عجيب نيست آه اين گروه . آوري نمود داري بزرگ جمع سرمايه
در جهت ) اصالحات(ارتجاعي حاآم با انجام هر نوع تغييرات 

آوري پول براي  زدايي و عمومي آردن مكانيسم جمع خصوصي
رييس جمهور، سناتورها، نمايندگان مجلس، (انتخاب مقامات دولتي 

 ژوئن 14، سرمقاله، شين دني(آند  مخالفت مي) قضات، غيره
در واقع با توجه به سيستم انتخاباتي معيوب، تمرآز ). 3.، ص2004

ها به  هاي بزرگ و وابستگي اآثر رسانه قدرت در دست سرمايه
ها، آانديداهاي مترقي براي رياست جمهوري و از جمله افرادي  آن

 (Ralf Nader) و رالف نادر (Dennis Kucinich)مانند دنيس آوسينيچ 
ي َمت  به گفته. شوند ه هيچ وجه از شانس پيروزي برخوردار نميب

آمريكا دچار فقر دمكراسي است و اآثر (Matt Vidal) ويدال 
در سرنوشت سياسي آشور )  درصد95تقريبا (هاي مردم  توده

دخالت جدي نداشته و تنها آمتر از نيمي از دارندگان حق رأي در 
 تنها يك درصد از جمعيت در آنند، براي نمونه انتخابات شرآت مي

 دالر به عنوان آمك 200 درصِد مابقي، مبالغي باالي 80مقايسه با 
ي اين  ويدال ريشه. آنند مالي در آارزارهاي انتخاباتي خرج مي

واقعيت غيردمكراتيك و ناعادالنه را در مناسبات اقتصادي موجود 
 ضرر هاي مالي و جهاني و به داند آه عمدتا به نفع سرمايه مي

  › 2‹باشد  هاي مردم  و محيط زيست مي اآثريت توده
  ) 64-67 :لفت ترن (                                                       

هاي جهاني و  ي آمريكا آه مرآز سرمايه البته شرايط ويژه
هاي  داري آه جنبش امپرياليسم است، لزوما با جوامع ديگر سرمايه

اي از حقوق نهادينه شده  اند به درجه انستهمردمي و آارگري تو
در اآثر آشورهاي اروپايي و . دست يابند قابل مقايسه نيست

برخي از جوامع دمكراتيك ديگر سيستم انتخاباتي براي توزيع قدرت 
  ي انتخابات  هاي مثبت آن نتيجه نمونه. تر است سياسي مناسب
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 است آه به خلع قدرت حكومتي از دست 2004اسپانيا در بهار 
گري بوش در جنگ عراق و  گراياِن مدافع سياست نظامي راست

انتخاب حزب سوسياليست آه حامل سياست ضد جنگ و 
ي ديگر آن نتيجه  نمونه. تر است منجر گرديد هاي ليبرال برنامه

م با اقدام راديكال در هندوستان است آه مرد) 2004بهار (انتخابات 
هاي ارتجاعي و نئوليبرال آه عمدتا به  انتخاباتي خود عليه سياست

ها بود، دولت  هاي بزرگ و جهاني و به ضرر اآثريت توده نفع سرمايه
 National Democratic)  ي دمكراتيك ملي اتحاديهدست راستِي 

Alliance)و نيروي اصلي آن، حزب تندروي     هندويسم بهارايتا  
 را از حكومت ساقط نموده در عوض (Bharatiya Janata) جاناتا 

 ي ملي  باعث بر روي آار آمدن دولت معتدلي به رهبري حزب آنگره
(National Congress Party))  185 آرسي در مقابل 217با تصرف (

در . گرديد)  آرسي شد61آه صاحب (و با حمايت جنبش چپ 
 دموآراتيك  اتحاديههاي ارتجاعي  شش سال گذشته سياست

در . ي اقتصادي باعث فقر و فالآت بيشتري شده ملي، در حيطه
  ميليون نفر260از کل ( درصد از مردم 1/26 بيش از 1999سال 

وضعيت چنان آردند و در  در زير خط فقر زندگي مي) جمعيت امریکا 
  .هاي بومي و مليتي افزوده شده بود به نزاع، اجتماعي 

اين مطلب مهم است آه با توجه به افزايش در البته اشاره به 
داري و در نتيجه عدم وجود توانايي  جهاني شدن مناسبات سرمايه

آامل در يك رژيم مترقي و يا حتي سوسياليستي براي پيشبرد 
هاي مردمي خود، بدون اين آه، حداقل، در تعدادي از جوامع  برنامه

ال در جهت دمكراسي هاي راديك ديگر، نيز، در همان ايام، دگرگوني
و سوسياليسم رخ داده شود، اين معضل را در پيش روي جنبش 

هاي مردمي و  گذارد آه حتي با پيروزي جريان سوسياليستي مي
آارگري در انتخابات پارلماني و با وجود تمامي موانع ناشي از 

توانايي مالي براي (هاي بزرگ جهاني  اعمال قدرت از طرف سرمايه
، آيا )هاي امنيتي و سرآوب ها و ارگان ر جريانآنترل سياسي ب

امكان حرآت جدي در جهت استقرار سوسياليسم و دمكراسي 
 مگر در تعدادي از جوامع در آمريكاي ؟واقعي در جامعه وجود دارد

التين و به ويژه در برزيل و ونزئوال با استفاده از مبارزات پارلماني، 
اند و   حكومتي قرار نگرفتههاي جريانات مترقي و مردمي در جايگاه

تر شدن  هاي دمكراتيك و مردمي، در اين عصر جهاني آيا حكومت
جويانه و استثمارگرانه سرمايه، از قدرت الزمه  هاي منفعت فعاليت

آش  هاي آارگري و زحمت براي ايجاد تحوالت بنيادي به نفع توده
رداخته  به اين سير از مباحثه در بخش آخر مقاله پ؟برخوردار هستند

داري   قابل تاآيد در رابطه با مناسبات سرمايه در واقع نكته. شود مي
رغم تمرآز ثروت و قدرت در دست نخبگان  اين است آه علي

جامعه، وجود نظام جمهوري و دمكراتيك، يعني انتخابي بودن 
گذاري، اجرايي و قضايي بر مبناي فضاي آزاد  هاي قانون ارگان

 عظيمي به جلو است آه خيلي از سياسي، به خودي خود گام
آن چه آه . جوامع توسعه يابنده و استبدادي فاقد آن هستند

بايد، در خطوط بعدي، مورد بررسي قرار گيرد اين است آه آيا  مي
تواند  ساختار جمهوري چه مناسباتي با اهداف سوسياليستي مي

در اين جا سئوال اساسي در مقابل جنبش چپ، اين . داشته باشد
داري در جهان   آه با توجه به تداوم مناسبات مخرب سرمايهاست

هاي مبارزاتي  پراتيك در حرآت/امروز و وجود انحرافات عظيم تئوريك
دهي سوسياليستي جامعه در قرن اخير، آيا چه نوع  و سازمان
هاي  هاي انقالبي و در عين حال معقول و چگونه برنامه استراتژي

خواهي و  عيت فعلي جنبش آزاديتوانند با موق سوسياليستي مي
بدون شك . هاي مردم خوانايي داشته باشد برابرطلب در ميان توده

چنين  تاريِخ مبارزات جنبش چپ جهاني ذخايري از دستاوردها و هم
ها، در اين  اشتباهات فاحش داشته است آه اشاره به برخي از آن

 در .آند ي اين بحث آمك مي نوشته به روشن شدن قضيه و ادامه
رغم اين آه برخي از  اين جا نظر بر اين است آه علي

گزاران نئوريك سوسياليسم و از جمله مارآس  هاي بنيان بيني پيش
هاي بعدي تطابق دقيق نداشته و مثال اين آه جوامع  با واقعيت

داري به دو قطب آامل يعني يك اقليت بسيار  پيشرفته سرمايه
 يك اآثريت عظيم پرولتاريا آوچك از صاحبان سرمايه در يك طرف و

بران در طرف ديگر، تقسيم نگرديده بلكه  يعني مزدبگيران و حقوق
داران و مالكين آوچك، خرده توليد آنندگان،  سرمايه(اقشار متوسط 

فكران،  گران، آشاورزان، مديران و مقامات اداري، روشن صنعت
 اي از جمعيت آه در عين نداشتن هنرمندان وبخش قابل مالحظه

هاي سهامي بوده، لزوما در  هاي بزرگ، صاحب بورس سرمايه
ها در گرو  ي آن آش آه زندگي روزانه ي پرولتارياي زحمت جرگه

بين (، نيز، درصد بزرگي )گيرند پرداخت دستمزد باشد، جاي نمي
دهند، با  را در جوامع پيشرفته صنعتي تشكيل مي)  درصد50 تا 20

داري،  هاي سرمايه تداوم بحران (ها هاي اصلي آن اين وجود، تئوري
قانون   ي حاآي از استيالي خصلت استثماري و ناعادالنه

ي طبقاتي و  داري و در نتيجه افزايش در فاصله ارزش در سرمايه
هاي مردم و ضرورت  ي اآثريت توده اختيارزدايي در زندگي روزمره

 امور ها بر وقوع انقالبات راديكال اجتماعي در جهت توانمند آردن آن
، يقينا از اعتبار و آارآرد اجتماعي براي نيل )ساز جامعه سرنوشت

به اهداف انساني مانند آزادي، دمكراسي، عدالت اقتصادي و 
مثال، با . اجتماعي برخوردار هستند/نهايتا استثمارزدايي اقتصادي

ي سيستماتيك براي گذار به  اين آه مارآس به تدوين يك برنامه
هاي   و تاآيد الزم را بر ضرورت ايجاد شالودهسوسياليسم نپرداخت

هاي  اوليه يك ساختار دمكراتيك نكرد، با اين حال، در ميان نوشته
حكومت مردم (توان اشاره به اهميت استقرار دمكراسي  وي، مي
براي ) هاي دولتي  انتخابي بودن ارگان(و جمهوريت ) بر مردم

  .پيشرفت در جهت سوسياليسم را ديد
در يك “به نظر مارآس ” ي حِق هگل انتقاد بر فلسفه“ي  در نوشته
ي مضمون  به مثابه” قانون اساسي، قانون و خود دولت: دمكراسي

در اين . ”گردد از طرف مردم تعيين مي“چنين ساختار سياسي  و هم
است، در صورت ” شكلي از حكومت“، نيز، آه ”جمهوري“رابطه 

تلقي ” ميت مردميحاآ“استقرار روابط دمكراتيك، به عنوان 
جنگ داخلي در “ي خود  مارآس در مقاله). 19- 22:تاآر(شود  مي

شكل “و در واقع ” جمهوري اجتماعي“آمون پاريس را يك ” فرانسه
آمون (از نظر وي اين نوع جمهوري . دانست مي” مثبتي از جمهوري

يابي  ، در صورت سازمان”حكومت آارگري“ي يك  به مثابه) پاريس
گيري  رأي“و موازين ” قانون اساسي دمكراتيك“حول محور يك 

ي جامعه مثل  و بر مبناي تشكيل نهادهاي هدايت آننده” عمومي
شوراهاي شهر و  ( و انواع محلي آن” مجلس سراسري نمايندگان“

ي جدي در جهت ايجاد  تواند به عنوان يك نمونه مي) روستا
و ” حكومت مردم بر مردم“دمكراسي واقعي يعني سيستم 

ستم سرمايه بر “آن آردن  ستقرار سوسياليسم يعني ريشها
در واقع به نظر مارآس، در ). 629- 652.ص(› 3‹عمل آند” ها انسان

گيري سوسياليستي  چارچوب يك حكومت پرولتري آه سمت
تر از  هيچ چيزي بيگانه“ي آمون پاريس،  داشته باشد، همانند تجربه

گيري همگاني   رأيآن به روح آمون، نحواهد بود اگر مكانيسم
  مك(› 4‹ ”الشعاع روابط هيرارشيك قدرت قرار گيرد تحت) انتخاب آزاد(

مارآس حتي با توجه به شرايط پيشرفت اقتصادي در ). 152: ليالن
را از ” آميز انقالب مسالمت“انگليس، هلند و آمريكا امكان انجام يك 

و با توسل ” اآثريت در پارلمان و يا آنگره“طريق به دست آوردن آراء 
آرد آه در صورت وقوع  بيني مي پيش” مكانيسم قانوني“به 
موانع قانوني و “آميز و با برچيدن  هاي مسالمت توانست با روش مي

  ). همان(اهداف سوسياليست را به ثمر برساند ” ساختاري
در ميان انديشمندان جنبش سوسياليستي، والديمير لنين از جمله 

شكست (المللي  به شرايط مشخص بينافرادي بود آه با توجه 
و امكان پيروزي انقالب دمكراتيك و ) روسيه در جنگ اول جهاني

سپس انقالب پرولتري در روسيه، با استفاده از برخي از 
هاي وي  هاي مارآس و در مواردي حتي در تناقض با انديشه نوشته

، به ويژه در رابطه با سرشت و مكانسيم حكومت انقالب، 
تري را از دمكراتيسم مارآس ارائه  هاي متفاوت  و برنامهها سياست

هاي تئوريك اوليه را، در جهت جدايي اصول  داده و در واقع، نطفه
هاي مردم  دخالت موثر توده(و دمكراسي ) انتخابات آزاد(جمهوريت 

لنين در آتاب دولت و . از نهاد حكومت تقويت نمود)   امور جامعهدر
ي  فسير درست از نگاه مارآس به پديدهبا يك ت) 1917(انقالب 

واقعا يك انتقاد “ي  داري و از  زاويه ي سرمايه پارلمان در جامعه
 (Realy revolutionary Proletarian criticism)” پرولتارياي انقالبي

، البته در انحالل )بورژوايي(راه برون از پارلمانتاريسم “نويسد آه  مي
  خابات نيست، بلكه در تبديل نهادهاي نمايندگي و سيستم انت
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 به (Talking shops)” هاي گفتگو اتاق“نمودن نهادهاي نمايندگي از 
در اين نوشته، . باشد  مي(Working bodies)” هاي فعاليتي ارگان“

ي مارآس در مورد آمون پاريس آه آن  لنين با استفاده، از اين گفته
گذاري و   نهاد پارلماني نبود، بلكه ترآيبي از هر دو آارآرد قانونيك“

خودشان، مستقيما “بايد  را در برداشته، و اعضاي آن، مي” اجرايي
بودند، در واقع، نوعي مجلس  مي” دهندگان مسئول در برابر رأي

گذاري و اجرايي  هاي قانون نمايندگان واقعي آه مسئول فعاليت
. نمود  جامعه در بعد از انقالب پيشنهاد ميشد را براي هدايت مي

توانيم  بدون وجود نهادهاي نمايندگي ما نمي“ي لنين آه  اين گفته
امكان برقراري يك دمكراسي، حتي يك دمكراسي پرولتري را تصور 

بايد دمكراسي را بدون  توانيم و مي آنيم، اما اين آه ما مي
ي  ح آن با نوشتهاي است آه رو پديده” پارلمانتاريسم بپذيريم

عدم اعتقاد به انتخابات آزاد “مارآس در جنگ داخلي در فرانسه آه 
: دولت و انقالب(›5‹خوانايي دارد ” ي آمون بيگانه است با ايده

188 -189.(  
ي   در روسيه، در نوشته1917لنين در قبل از پيروزي انقالب اآتبر 

ي  آيندهپيشنهادي خود براي قانون اساسي در جمهوري دمكراتيك 
) يعني(حاآميت مردم، “روسيه، به درستي، مطرح آرده بود آه 

بايد آامال در دست نمايندگان مردم آه از  قدرت نهايي حكومت، مي
به . ”ها انتخاب شده و همواره قابل تعويض هستند باشد طرف آن

بايد حق داشته باشند آه در  ي شهروندان مي نظر لنين، همه
چنين به  و هم” ر، همگاني و سراسريگيري براب رأي“ي  پروسه

هاي  انواع ارگان“و ” مجلس نمايندگان“عنوان آانديدا براي 
در مباني اصول طرح . شرآت داشته باشند” خودحكومتي محلي

شده از طرف لنين براي درج در قانون اساسي جمهوري دمكراتيك 
، اعتقاد“هاي  توان به استقرار حقوق دمكراتيك و از جمله آزادي مي

، ”جدايي آليسا از حكومت“،  ”بيان، مطبوعات، تشكل و اعتصاب
ي آامل اجتماعي  بيمه“، ”ي درماني رايگان بيمه“، ”آموزش رايگان“

و ” آار شبانه“، ” ساعت8آار بيش از “و ممنوعيت از ” براي آارگران
). 167- 169: ي حزب تغيير برنامه(› 6‹اشاره نمود” آار آودآان“

، ”روستاييان فقيربه “ي خود  ، لنين در نوشته1903تر، در سال  پيش
نوشته بود آه در زير ” آزادي سياسي چيست؟“در رابطه با اين آه 

آزادي سياسي . مردم روسيه آزادي سياسي ندارند“يوغ تزاريسم 
به اين مفهوم است آه مردم در سازماندهي امور حكومتي و 

ق دارند آزادي سياسي يعني آه مردم ح. عمومي آزاد باشند
ي قوانين  همه. انتخاب آنند) پارلمان(نمايندگان خود را براي دوما 

 آزادي سياسي به اين …بايد مورد بحث قرار گيرند و تصويب شوند
.  . .ي مسئولين را انتخاب آنند مفهوم است آه مردم حق دارند همه

خواهند، بدون آسب اجازه، منتشر  و هر نشريه  و آتاب را آه مي
ي  ، براي مقابله با رژيم خودآامه)1903(نين در اين مقطع ل. ”آنند

ها آمده با طرح  بايد به خيابان نويسد آه آارگران مي تزار مي
و در ” زنده باد آزادي سياسي“و ” مرگ بر خودآامگي“شعارهاي 

ي مردم روسيه اعالم آنند آه مردم بايد اجازه  همراهي با همه
” نمايندگان خود را انتخاب آنندسراسر روسيه “داشته باشند آه در 

به نظر لنين، . هاي بياني و برپايي ميتينگ برخوردار باشند و از آزادي
بايد شعار  مي” اول از همه و بيشتر از همه“ها  سوسيال دمكرات

  ).159-162: صداهاي انقالب(را مطرح آنند ” آزادي سياسي“
ان بلشويسم اما اين نظرات دمكراتيك از طرف لنين و برخي از رهبر

ها بر مبناي تحليل دترمينستي خود از شرايط عيني  گذرا ماند و آن
و درك مكانيكي از تطابق شكل سياسي دولت انقالبي با مناسبات 

 1917ي آوتاه بين انقالب فوريه  داري، در دوره اقتصادي پساسرمايه
هاي مبارزاتي را در گرو  ها و تاآتيك ، اتخاذ سياست1917تا اآتبر 

مالي پيروزي انقالب به رهبري بورژوازي ليبرال و يا امكان هدايت احت
حزب (ها  دهقاني و سازمان مدافع آن/آن از طرف جنبش پرولتري

) بلشويك آه نام آن بعدا به حزب آمونيست تغيير يافت
دمكرات -در واقع، در صورت تداوم حكومت بورژوا. گذاشتند مي

ك و اصول ليبراليسم ي دمكراتي ، احتماال، برنامه)آرنسكي(
سياسي آه از طرف لنين، براي استقرار يك جمهوري دمكراتيك 

ها  آه در خطوط قبلي به آن(محتمل در روسيه تهيه شده بود 

 فكران وي در حزب بلشويك، سرسختانه  ، از طرف هم)اشاره شد
جا آه، به قدرت گرفتن  اما، از آن. گرفت مورد پشتيباني قرار مي

هاي  ها و پيشبرد سياست ي به دست بلشويكهاي حكومت اهرم
تصرف مالكيت ابزار اصلي توليد از طرف دولت و (سوسياليستي 

داري متكي به مالكيت  حرآت در جهت زدودن مناسبات سرمايه
امكان واقعي يافت، متاسفانه به استمرار ) خصوصي و روابط بازار

ان و هاي سياسي براي دگرانديش رعايت حقوق دمكراتيك و آزادي
ها و  م منشويك.ب(ها و افراِد جدا از حزب بلشويك  حتي سازمان

هاي پس از پيروزي انقالب  در ماه. نيز خلل وارد شد) ها.ار. اس
 آن را به دولت پرولتري،انگار از  فوريه، لنين با ارائه يك تعريف ساده

عنوان يك ارگان سرآوب طبقاتي عليه بورژازي و ارتجاع ارزيابي 
اين آه، مارآس با تاآيد بر خصلت دمكراتيك حكومت با . نمود

آه همچون ” يك شكل مثبت از جمهوري“ي  پرولتري به آن به مثابه
تبلوري از انتخاب مستقيم ” ي مردم حكومت مردم به وسيله“

ي حقيقي تمامي عناصر  نماينده“هاي مردم بوده،  اآثريت توده
: رانسهجنگ داخلي در ف(نگريست  باشد، مي” سالم جامعه

به عنوان ” جمهوري دمكراتيك“، لنين با نفي )639،633،631
بهترين شكل سياسيي براي “ساختاري، نه چيزي بيشتر از 

با ” گيري عمومي رأي“و مترادف نمودن مطلق ” داري سرمايه
و نه بيشتر ” شود داري آنترل مي از طرف سرمايه“مكانيسمي آه 

 سوي سوسياليسم حرآت از آن، در راه يك گذار غيردمكراتيك به
حزب (به نظر لنين و همراهان وي، تنها حزب بلشويك . نمود

ي آارگر روسيه  ي طبقه قراول و نماينده در جايگاه پيش) آمونيست
جامعه به سوي سوسياليسم بود ” هدايت“و ” تصرف قدرت“قادر به 

گيري  و به اين ترتيب شرايط نيز براي شكل) 158-163:دولت انقالب(
  .گرا ايجاد شد حزبي و تام يم تكيك رژ

) 1870(ي آمون پاريس  در جايي آه، مارآس با استفاده از تجربه
بر مبناي ” جمهوري“ي استقرار يك  حكومت پرولتري را به مثابه

خواهي و از جمله رعايت حقوق  خواهي و عدالت اصول آزادي
ي امور  تجسم نموده، حق اداره” حق رأي عمومي“دمكراتيك و 

 ي مجلس  اجتماعي در جامعه را بر عهده/يسياس
(Assembly)هاي   انجمنو ی و سراسری نماینده گان مردم انتخاب

اعمال نظارت قانوني ، آنان گذاشته ” هاي اجرايي آميته“محلي و 
ي فعاليِت قضات انتخاب شده  بر مسايل عمومي جامعه را در حيطه

اجرايي و نهاد /گذاري اعتقاد به جدايي بين نهاد قانون(از طرف مردم 
، پيشرفت در جهت )632:جنگ داخلي در فرانسه(دانسته ) قضايي

سوسياليسم را، تنها بر اساس انتخاب آزاد و آگاه پرولتاريا و 
پنداشت؛ در عوض لنين و اآثريت رهبران  هاي مردم مجاز مي توده

از جمهوري و ” پرولتري/سوسياليستي“حزب بلشويك با يك تعبير
ها با  به دمكراسي و مترادف نمودن آن” پرولتري“ند افزودن پسو

 بناي يك نظام  ريزي سنگ ، در واقع با پي”ديكتاتوري پرولتاريا“
مستبد سياسي، از امكان مشارآِت خالق و مستقيم از طرف 

ي  دهي دمكراتيك جامعه هاي مردم در سازمان اآثريت توده
ف غالب در طي. سوسياليستي در بعد از انقالب جلوگيري آردند

هاي سياسي و  م آزادي.ب(ها با نفي اصول دمكراتيك  ميان بلشويك
هاي قبل از پيروزي انقالب  آه خود لنين در ماه) حق رأي عمومي
مارس (ي دهم  ها بود، به ويژه، از بعد از آنگره اآتبر حامي آن

، به انحالل (Kronstadt)و پس از سرآوب قيام آرونستات ) 1921
و گروه ” گروه اپوزيسيون آارگري“ي مخالف، از جمله ها تمامي گروه

ها از حزب دست زده و  و اخراج آن” هاي دمكرات سانتراليست“
حزب (ي آارگر  فقط حزب سياسي طبقه“اعالم نمود آه 

دهي در ميان  قادر به ايجاد وحدت، آموزش و سازمان) آمونيست
لنين، با ). 90- 91: مك ليالن( ›7” ‹باشد پيشاهنگان پرولتري مي

ها به اهداف انقالب خيانت  آرها و منشويك. اس“اعتقاد به اين آه 
ها هنوز اآثريت را  و به خاطر اين آه، در شوراها بلشويك” اند آرده

ي  همه“ي سياست  ، ديگر، ادامه1917نداشتند، از اواسط جوالي 
) 1917(را جايز ندانسته، تا اواسط سپتامبر ” قدرت به شوراها

ي مرآزي حزب بلشويك نوشت  و آن گاه خطاب به آميتهمنتظر شد 
ها در شوراهاي آارگران و نمايندگان سربازان  بلشويك“آه حاال چون 

بايست آه قدرت دولتي را در دست  ها مي اآثريت را دارند، آن
ها با اتكا به سياست  ، لنين و بلشويك1918ي  در ژانويه. بگيرند

با انحالل ) كتاتوري حزب آمونيستدر واقع دي(ديكتاتوري پرولتاريا 
   درصد آرا را آسب آرده بودند 25مجلس مؤسسان آه در آن فقط 
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هاي  حرآت در جهت نفي دمكراسي و مشارآت مستقيم توده
مردم را، هر چند عمدتا با نيت خدمت به آارگران و زحمتكشان، 

  ).95- 010:همان(آغاز نمودند 
عجيب نيست آه در همان زمان روزا لوآزامبورگ آه خود يك 

خواه بود و در جنبش سوسياليستي  مارآسيت انقالبي و آزادي
ها در انحالل مجلس  آرد از سياست بلشويك آلمان مبارزه مي

آزادي “مؤسسان در روسيه شديدا انتقاد نمود و اعتقاد داشت آه 
.  . .قط براي اعضاي يك حزب باشداگر تنها براي طرفدارن حكومت و ف

آزادي، همواره و اختصاصا آزادي براي .  . .به هيچ وجه آزادي نيست
. هاي لنين آامال اشتباه هستند روش.   . .دگراندايش است

هاي  هاي فرماندهي، زورگويي، ديكتاتورمنشانه، مجازات شيوه
. شديد و حكومت وحشت، درماني براي حل مسايل انقالب نيستند

) مردم(براي عموِم ) انساني(ي يك زندگِي  تنها راه براي آغاز دوباره
ترين و نامحدودترين فضا براي دمكراسي و افكار  ايجاد گسترده
باشد وگرنه استيالي حكومت وحشت موجب نوميدي  عمومي مي

اين ). 54: همان(” شود مي) هاي مردم در ميان پرولتاريا و توده(
اي از واقعيات را در بر داشت و  ورگ شمهبيني از طرف لوآزامب پيش

ي  هاي خودآامه آه براي سياست) 1924(به ويژه بعد از مرگ لنين 
استاليني فضاي مساعدتري هويدا شد مناسبات اجتماعي حاآم  

هاي دمكراتيك تهي  در شوروي، رفته رفته، هرچه بيشتر از ارزش
سياسي هاي  ُمعضِل عدم رعايت حقوق دمكراتيك و آزادي. گشت

آم به روابط دروني حزب آمونيست، نيز، راه  براي دگرانديشان، آم
گراي پليسي به حذف  يافت و استالين با ايجاد يك حكومت تام

سياسي و حتي فيزيكي بسياري از آادرهاي انقالبي در حزب 
مابين استالينسيم و بلشويسم “ي تروتسكي  به گفته. پرداخت
). 66:اآتبر/آر، جوالي.اس.آي(›  8”‹اي از خون جاري شد رودخانه

هاي حكومتي و سپس بيشتر نخبگان حزب در  استالين، بوروآرات
 سال به بعد با اتكاء بر سيستم سياسي تك حزبي و 70طي 

هاي مردم به طور مستقيم در  بسته و بدون اين آه اآثريت توده
ساز داشته  امور اجتماعي دخالت و مشارآت آگاه و سرنوشت

جويانه و استثمارزدايي  خواهانه، عدالت هاي آزادي نباشند، آرما
هاي جزمي و ايدئولوژيك ولي عمدتا  ي انقالب را فداي برنامه اوليه

ها نموده به خاطر  نامناسب با نيازهاي واقعِي معنوي و مادي توده
حفظ مقام و قدرِت خود، مناسبات استثماري اقتصادي و اجتماعي 

داري حاآم در غرب و با تكيه بر  رمايهتر از س را با اشكالي متفاوت
اين نوع . انتظامي به پيش بردند/ي نهادهاي امنيتي پشتوانه

دولتي و غيردمكراتيك در برخي از جوامع ديگر نيز ” سوسياليسم“
ي گذشته، تحوالت  به تجربه گذاشته شد، آه متاسفانه در دهه

نساني هاي قبلي به احياي مناسبات غيرا ناشي از وجود ناهنجاري
به خيلي از آشورهاي قبال . داري منجر گرديده است سرمايه

تر  داري از نوع مدرن روابط سرمايه) اروپاي شرقي(” سوسياليست“
ها مثل چين و ويتنام، تحت  تر تحميل شده و در برخي از آن و غربي

االختيار  گيري سوسياليستي، به رهبري حزب تام لواي سمت
اجحافات طبقاتي، با شدت بيشتري آمونيست، روابط استثمار و 

  .ادامه دارد
، 1949براي مثال، در چين آه بعد از پيروزي انقالب دمكراتيك در 

 ي مائو گرا از سوسياليسم به وسيله حزبي و تام شكلي از نظام تك
نگ و همفكران وي به عمل گذاشته شد، مناسبات انساني ه توتس

 از اوان انقالب، .و سوسياليستي واقعي هنوز ايجاد نشده است
رهبري حزب آمونيست چين، تحت عنوان مشي سياسي 

به سرآوب مخالفان و دگرانديشان ” ديكتاتوري دمكراتيك مردم“
پرداخت و از امكان وجود هر نوع فضاي آزاد سياسي و موازين 

مائو، با اين آه قبل از به . دمكراتيك انتخاباتي جلوگيري به عمل آورد
هاي خود از  ، در نوشته1949يست در قدرت رسيدن حزب آمون

 - به رهبري شخصيت ملي 1912تاسيس نظام جمهوري در 
سون و امكان وجود دمكراسي و انتخابات  يات دمكرات، دآتر سون

هاي  ي سال گيري از تجربه آرد، اما با الهام آزاد به طور مثبت ياد مي
عد از هاي لنين در ب اول انقالب در شوروي و در تبعيت از سياست

حل تضادهاي “ معتقد شد آه با گذشت زمان، 1917انقالب اآتبر 

وي با استناد به اين ” باشد متفاوت نيازمند به متد متفاوت، نيز مي
در روسيه بين سياست حل تضاد در انقالب فوريه و چگونگي “آه 

و با اعتقاد بر اين آه ” آن در انقالب اآتبر تفاوت بنيادين وجود دارد
از ) سياست، فرهنگ، حقوق مدني و غيره(روبنا وقتي آه “

بايد قطعي  آند، تغيير در آن مي پيشرفت اقتصادي جلوگيري مي
ي دمكراتيك نوين در زير يوغ  يك جامعه“در جهت استقرار ” باشد

و در واقع ” ديكتاتوري مشترك طبقات انقالبي به رهبري پرولتاريا
› 9‹م نموداعمال ديكتاتوري از جانب حزب آمونيست اقدا

در نتيجه، حتي در درون حزب نيز دمكراسي ). 207-211:مائوتسنگ(
هاي حزبي، تقريبا تمامي اعضاي آنگره و  تحقق نيافت و در آنگره

ي مرآزي آن از طرف مائو و گروه آوچكي از همفكران وي  آميته
 27مائو در سخنراني خود در . گرديدند مي) و نه انتخاب(انتصاب 

در مورد برخورد صحيح به تضادها در ميان “ت عنوان ، تح1957فوريه 
” فقط وسيله“اذعان نمود آه دمكراسي هدف نيست بلكه ” مردم

توان به مقوالتي مثل آزادي و دمكراسي يك تعريف  است و نمي
  .نمود” انتزاعي“آلي و 

مرآزيت ) حفظ(دمكراسي در رابطه با “از ديدگاه مائو در ميان مردم 
بايد  و نمي” آند انضباط مفهوم پيدا مي) حفظ( با و آزادي در رابطه

به نظر وي . صدمه وارد آيد” وحدت در ميان نيروهاي خلقي“به 
هايي آه  بر طبقات و عناصر ارتجاعي و تمامي آن“بايست  مي

هاي سوسياليستي مقاومت نموده  در برابر دگرگوني) دگرانديشان(
تاتوري اعمال آنند ديك و با ساختمان سوسياليسم مخالفت مي

در واقع آن چه آه در آشور چين، از بعد از ). 268همان (” شود
چنان ادامه   مستقر گرديد و به اشكال متفاوت، هم1949انقالب 

حزبي و عاري از  دارد، نظامي است آغشته به ديكتاتوري تك
آه در چارچوب آن آزادي و ) م آزادي انتخاب.ب(هاي جمهوري  ارزش

مردم سلب گرديده و رهبران فعلي حزب دمكراسي سياسي از 
هاي بزرگ جهاني و  آمونيست در همكاري و شراآت با سرمايه

امنيتي، /ها، از طريق اعمال موازين سياسي دول امپرياليستي آن
روند استثمار و استبداد را در تمامي اشكال اقتصادي، اجتماعي 

  .برند وسياسي به جلو مي
ود دمكراسي واقعي و پيشبرد اين در حالي است آه، در صورت وج

هاي اقتصادي سوسياليستي، تمام شهروندان چين در  برنامه
توانستند آه به طور جمعي و دمكراتيك بر  صورت تمايل، مي

اجتماعي آنترل /ي اقتصادي و امور سياسي هاي عمده فعاليت
يافته و در واقع در جامعه مالكيت اجتماعي و خود حكومتي استقرار 

رعكس حكومتگران در چين با توسل به سياست قهر و اما ب. يابد
خواهي  خواهانه و دمكراسي اختناق سياسي هر نوع حرآت آزادي

 ي تيانانِمن ِاسكوئر  آنند آه حادثه را همواره سرآوب مي
(Tiananmen Square)آميز دايمي به فعالين  و برخورد خشونت

خواه  هاي آزادي  مستقل آارگري و ديگر جنبش ينعالدانشجويي، ف
به روشني خصلت غيرمردمي و ضددمكراتيك رژيم را به نمايش  

امروزه ). 200441:اوت /مانتلي ريوير، جوالي ( ›10‹گذاشته است 
شماري مثل  حزبي معضالت بي تك در چين، در زير يوغ ديكتاتوري

طح بهداشت امنيتي، تنزل س بيكاري روزافزون، نابرابري، بي“
از جمله ” . . .عمومي و آموزش، وخيم شدن اوضاع ستم بر زنان، 

داري نشأت   رشد اقتصاد سرمايه، ازمواردي هستند آه ناگزير 
ي نوام چامسكي  بر اين اساس، به گفته). 110:همان(گيرند  مي

هاي فعلي حكومتگران چين باعث شده است آه به خاطر  سياست
 آاالهاي صنعتي به خارج  صادراتبيشترتالش براي افزايش هر چه 

آاِر “و از جمله بازار آمريكا، از نيروي آار زندانيان و در واقع تحميل 
ها آه تحت شرايط وحشتناآي اسير هستند،  به آن” بردگي

اما به طور آلي مناسبات حاآم سياسي و اقتصادي . استفاده شود
وب و به هاي سرآ اي هست آه از طريق سياست در چين به گونه

› 11‹، تنبيه فيزيكي، شكنجه و اعدام ”حقوق آاري“ويژه نقض 
) روابط آااليي(، قانون ناعادالنه ارزش )46-48: 1999چامسكي(

همواره برقرار بوده، استخراج ارزش اضافي و انباشت ثروت و در 
نتيجه تمرآز قدرت به نفع گروه آوچكي از حاآمان جامعه همچنان 

 آه از نظر بخشي از جنبش چپ عجيب است. ادامه دارد
ي يگانه آلترناتيو موجود به  المللي، نظام موجود در چين به مثابه بين

  !! د شو سوي سوسياليسم معرفي مي
   

  ) ادامه دارد  (                        
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 »  دموکرات آذربايجان-جنبش فدرال «پالتفرم موقت     
 

س تاسي» جمع مبتکرين«همراه با گزارش نشست 
  ترکهاى ايران-سازمان سياسى آذربايجانيها

 
   مدخل•  
  

تاريخ معاصر ايران، ازيک سو تاريخ مبارزه در راه آزادى و عدالت 
اجتماعى و از سوى ديگر تاريخ مبارزات آزاديخواهانه ملى ملل 

 .تورک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن ساکن ايران ميباشد
ا که، با ایجاد مجلس ملی مبارزات آزاديخواهانه ملى آذربايجانيه

 واليتی در دوران انقالب مشروطيت -آذربايجان و انجمنهای ايالتی
شروع شده و به برقراری دولت آزاديستان به زعامت شيخ محمد 
خيابانی و برپائی حکومت ملی آذربايجان به رهبری سيد جعفر 
پيشه وری منجرگرديد، به اشکال گوناگون ادامه يافته و پس از 

ب بهمن و در مبارزات دوره کنونى نيز انعکاس خود را يافته انقال
 .است

پس از توطئه و کودتای امپرياليستی عليه دولت قانونی مشروطه 
به دست رضاخان، سياست آسيميالسيون شديدی در حق ملل 
غير فارس ساکن ايران اعمال شده و تالش برای ايجاد ملت واحد 

.  دولتی مبدل گرديدمبتنی بر زبان فارسی به سياست رسمی
. همين سياست در دوران بعد از انقالب بهمن نيز ادامه يافته است

در هر دو دوره، مبارزه برای احقاق حقوق ملی تحت شرايط مختلف 
 .و به اشکال گوناگون راه خود را گشوده و پيش رفته است

 - سياسی و مدنی-همراه با گسترش مبارزات سرتاسری اجتماعی
 اخير، مبارزات ملل غير فارس ساکن ايران در راه فرهنگی سالهای

. دستيابی به حقوق ملی نيز به سطح باالتری ارتقا يافته است
تعميق و تکامل مبارزه در راه احقاق حقوق ملی که خود مستلزم 
بهره گيری هرچه بيشتر از اشکال گوناگون پيکار آگاهانه است، 

ده ها و سطوح تشکل و سازمانيابی هر چه متنوعتری را در ر
گوناگون ايجاب ميکند و امر سازمان يافتگی را در دستور روز مبارزه 

با اتکا به تجربيات .قرار داده و به مساله مبرم آن تبديل مينمايد
جنبش ( سياسی - تاريخی ميتوان گفت که، نهضتهای اجتماعی

هر قدر هم وسيع و توده ) ملتها، زنان، نيروهای اجتماعی و طبقات
ه باشند بدون سازمان يابی آگاهانه و درست و در غياب گير بود

. تشکيالت منسجم دير يا زود از پا در آمده و به شکست ميانجامند
به نظرماضروری . منطق درونی جنبش و حکم تاريخ چنين است

ترین وعمده ترین عامل حفظ وبقا،تعميق وادامه کاری یک جنبش 
لذا ما با . يالت استودرصورت وجود شرایط مناسب پيروزی آن،تشک

تکيه بر موازين بين المللی حقوق بشر، به قصد ايجاد تحوالت 
 اجتماعی ايران و برقراری يک سيستم -بنيادی در ساختار سياسی

و اصول ) اتنيک(دولتی غير متمرکز مبتنى بر فدراليسم ملی
دمکراتيک، تشکل و سازمانيابی به صورت يک جنبش سياسی را 

زم و ضروری ميدانيم و همه ترک هاـ در شرايط کنونی ال
آذربايجانيهاى آزاديخواه و وطندوست را براى تحقق اهداف زيربه 

 ! مبارزه مشترک دعوت مينمائيم
 

 پرنسيپهاى عمومى• 
 
ملتهاى ساکن . ايران يک کشور کثيرالملله است:  کشور ايران-1

 کرد،  آذربايجان، ملت فارس، ملت-ملت ترک : ايران عمدتا عبارتند از
هم در دوران سلطنت پهلوی . ملت عرب، ملت بلوچ و ملت ترکمن

ها و هم دردوره جمهوری اسالمی، دولتهای مرکزی حاکم بر ايران 
نماينده و نيروی محرکه اصلی شونيسم و ناسيوناليسم افراطی 
ملت فارس بوده اند و در حق ملل غير فارس ساکن ايران سياست 

 .داشته اندستم ملى و آسيميالسيون روا 
هسته اصلی و ) ترکی آذربايجانی(زبان ترکى :  هويت ملی-2

هويت ملى . سنگ بنای هويت ملى ترکان ايران را تشکيل مي دهد
 .ما با زبان ماسرشته است

مساله ملی واز جمله مسئله :  مسئله ملی و مساله حاکميت-3
حل مسئله . ملی ترکان ايران اصوال يک مسئله سياسی است

محا ستم ملى تنها از طريق تامين حق ملل درتعيين ملی و ا
جمهوری اسالمی ايران . سرنوشت خويش ممکن و مقدور است
 .مانع اصلی سر راه تحقق اين امر است

 
 
 دولت فدرال ترکهای ايران• 
 
از اتحاد داوطلبانه و آزادانه مبتنى بر :  جمهوری فدرال ايران-1

 واز جمله –) اتنيک(ملی موازين دمکراتيک و ساختار فدراليستی 
 دولتهای فدرال ملل ساکن ايران و دول - پرنسيپ دو پارلمانى 

 !مناطق خود مختار و شهرستانهاى ويژه ايجاد ميشود
 دولت محلى ترکهاى آذربايجان در سرزمينهاى تاريخى آذربايجان -2
ايجاد مىشود و ترکهاى ) مناطق بهم پيوسته تاريخا ترک نشين(

ى قشقايستان در مناطق جنوبى ايران حق برپائى خراسان و ترکها
 . حاکميتهاى محلى خود را دارا مىباشند

 امور قانونگذاری، قضاوت، انتظامات، مالياتها، امور اداری و -3
فرهنگی در اختيار دولت محلى آذربايجان است که، در چارچوب 
قانون اساسى آذربايجان حق داشتن دولت و پارلمان، سرود ملی و 

 .م ملی را داردپرچ
 ترکهاى خراسان و ترکهاى قشقايستان حق دارند براى تحقق -4

خواستهاى ملى خويش، ارگانهاى حکومتى صالحيتدار خود را ايجاد 
 .نمايند

امور مربوط به سياست خارجی، دفاع در مقابل تجاوز خارجی،  - 5
برنامه ريزی دراز مدت سياستهای اقتصادی، سياست پولی، حفظ 

ست و امور ارتباطاتی سرتاسری به عهدهء حکومت فدرال محيط زي
 . مرکزى خواهد بود

، فارسى، کردى، عربى، )ترکی آذربايجانی( زبانهاى ترکی -6
. بلوچى و ترکمنى به مثابه زبانهاى رسمی ايران محسوب ميشوند

کليه اسناد و مکاتبات دولت فدرال ايران بايد به همه زبانهاى 
زبان . زبان فارسى زبان رابط خواهد بود. رسمى ايران تنظيم شود

به مثابه زبان رسمى دولتی در تمام ) ترکى آذربايجانى(ترکى 
ارگانهای دولتی آذربايجان و مناطق خود مختار ترک بوده و زبان 
اسناد، زبان تحصيل از ابتدايی تا سطح عالی و زبان وسايل ارتباط 

 . جمعی و فرهنگ و هنر خواهد بود
شهرهای نظيرآن توسط ارگانهای حکومتی خود ویژه اداره  تهران و-7

خواهد شد تا حقوق ملی ـ فرهنگی تمامی ساکنين آنها تامين 
 .گردد

 
 اهداف• 
 
 کليه شهروندان، صرفنظر از وابستگيهاى جنسى، دينى، -1

سياسى، مسلکى و موقعيت اجتماعى شان، در مقابل قانون 
ش و شيوه زندگى همه شهروندان حق انتخاب پوش. برابرند

شخصيت اجتماعى، دينى، و سياسى . خصوصى خود را دارند
آشخاص درمقابل حکومت و ارگانهاى وابسته بدان خدشه ناپذير 

 .است
 به مثابه يک دولت فدرال مدرن و دموکراتيک، تمام ارگانهای -2

صالحيتدار، بدون توجه به دين، مرام و مسلک، جنسيت و ملييت، با 
 سالگی رسيده 18قيم شهروندانی که به سن رای مخفی و مست
 .اند انتخاب می شود

 پلوراليزم و آزادی کامل عقيده ومرام بايد تحقق يابد، آزادى بى -3
قيد و شرط تجمعات، بيان، مطبوعات و پخش اطالعات و فعاليت 
تمام تشکلهای سياسی، اجتماعی، فرهنگی و حق تشکل و 

 برای همه شهروندان و از فعاليتهای سنديکايی، شورائى و صنفى
جمله زحمتکشان، کارمندان وکليه مزدبگيران فکری و يدی تامين 

 .شود
دين و مرام و مسلک امر :  جدايی کامل دين و ايدئولوژی از دولت-4

داشتن اعتقادات دينی و يا عدم باور بدان، . خصوصی افراد است
 مراسم و اجرای. اعتقاد به يک مرام يا عدم اعتقاد بدان آزاد است

 مسلک بايد –دين و مرام . آداب دينی برای معتقدين آن آزاد است
 . تربيتى و از دولت جدا باشد-کامال از سيستم تعليم
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 حقوق برابر زنان با مردان در تمامی عرصه های سياسی، -5
زنان . ايد تحقق يابدهمانند ساير عرصه ها ب.اجتماعی و اقتصادی

بايد به نسبت جمعيت خود در تمامى ارگانهاى حکومتى شرکت 
براى امحاء وضعيت واقعًا موجود نابرابر بين زنان و . داشته باشند

مردان بايد تدابير الزم از جمله تبعيض مثبت به نفع زنان اعمال 
شرايط مناسب براى رشد همه جانبه زنان خانواده هاى . شود

يجاد گردد و از برپايی تشکيالت مستقل زنان حمايت زحمتکش ا
 .شود

 بايد سيستم آموزش و تحصيل اجبارى و رايگان تا پايان کالس -6
برقرار گردد و تمامی شهروندان بدون هيچگونه تبعيض از  ) 9(نهم 

براى مبارزه با . يک سيستم آموزشى مترقى برخوردار شوند
زشگاههاى صنعتی بيسوادی سالمندان مدارس مخصوص و آمو

ايجاد شده و کمکهای مالی و شرايط مساعد تحصيلى براى آنها 
درعين حال جهت گسترش تحصيالت عالى و مجانى . فراهم شود

 .امکانات و شرايط الزم فراهم شود
 گسترش عدالت اجتماعی و بهبود شرايط زندگى دشوار -7

د زحمتکشان، کارمندان و همه مزد بگيران، تالش در جهت ايجا
تامين خدمات اجتماعی و تعليم و تربيت و بهداشت برای شهروندان 

 .و ايجاد بيمه های بيکاری در کشور
 ايجاد سيستم بيمه های اجتماعی براى رفاه همگانی و اخذ -8

ماليات به تناسب درآمد وايجاد سيستم ماليات تصاعدى بردرآمد، 
 .سود، ارث و دارائى

جهت تعليم و تربيت .  سال16تر از  ممنوعيت کار نوجوانان پايئن -9
کودکان و نوجوانان متناسب با تقاضاهای دوران معاصر، بايد امکانات 
ورزشی و تفريحات سالم برای آنان فراهم گردد، شرايط برای 
شکوفايی فرهنگی و هنری ايجاد شود، تدابيرالزم برای انتشار 

 خانه روزنامه هاو مجالت وگشایش کتابخانه های عمومی وبرپایی
و در يک کالم بايد شرايط مساعد جهت . های فرهنگی اتخاذ گردد

استفاده از دستاوردهاى تکنولوژيک و اينفورماتيک براى همه 
شهروندان و به خصوص جوانان منسوب به خانواده هاى زحمتکش 

 .ايجاد شود
 حفظ و بهبود محيط زيست و استفاده از آن جهت انکشاف -10

  . مردماجتماعی و رفاه عمومی
 . ايجاد عالئق دوستی و همپشتی ميان ملل ديگر ساکن ايران-11
 تامين کامل حقوق برابر شهروندى براى همه اقليتهای ملی و -12

فرهنگی ساکن در سرزمين آذربايجان فدرال و مناطق خودمختار 
 .ترک نشين

لذا .  حفظ و دفاع از حقوق بشر جزو اهداف اساسى ماست-13
ين المللى ناظر بر حقوق کودکان و زنان حمايت ازکنوانسيونهاى ب

مى کنيم و خواهان لغو حکم اعدام و منع هرگونه شکنجه 
 .مىباشيم

 سال ستم ملى و خروج و 80 اقتصاد آذربايجان به خاطر اعمال -14
بدين جهت . فرار سرمايه متحمل عقب ماندگى شده است

ى پيشرفت اقتصادى آذربايجان از اهداف اصلى حکومت محل
 .آذربايجان مىباشد

 
اهداف فوق تنها با مبارزه يکپارچه ترک هاـ آذربايجانی ها و با 

اين امر . همراهى دیگرخلقهاى ساکن در ايران قابل حصول است
مساله داخلى کشور ما است و لذا ما مخالف با هرگونه مداخله 

 . خارجى در آن هستيم
 

تاسيس سازمان » جمع مبتکرين«گزارش نشست 
  ترکهاى ايران- آذربايجانيهاسياسى

 
مدتهاست بخشى از آذربايجانيان دمکرات و آزاديخواه مدافع 

، در کشورهاى مختلف در خارج کشور، از )اتنيک(فدراليسم ملى 
فقدان يک تشکيالت جدى با برنامه روشن دمکراتيک که بتواند 

و به منافع آذربايجانيها و ترکهاى ايران را نمايندگى کند، رنج مىبرند 
ضرورت ايجاد يک جريان پيشرو مخصوص ترکهاى ايران اعتقاد پيدا 

 .کرده اند

 
تعدادى از اين آذربايجانيان که، مدتها با هم به نوعى در رابطه و 
تبادل نظر بوده اند از چند ماه پيش به ابتکار برخى دوستان در 

 - مذاکرات و جلسات اينترنتى در رابطه با مسايل مبتالبه آذربايجان 
 . ترکهاى ايران شرکت کردند

پس از چندين جلسه اينترنتى درونى، ايده تشکيل سازمان 
 .سياسى ترکهاى ايران مطرح و مورد استقبال دوستان قرار گرفت

پس از بحثهاى شفاهى و کتبى نسبتا مفصل و همه جانبه درباره 
خطوط برنامه اى و ساختار سازمانى، کميسيونهائى براى تهيه 

رم موقت و طرح ساختار موقت سازمان سياسى ايجاد طرح پالتف
 .گرديد

کميسيون تهيه پالتفرم موقت با استفاده از نظرات و نوشته هاى 
کتبى و بحثهاى شفاهى دوستانى که در جلسات اينترنتى شرکت 

اين طرح در اختيار دوستان و . داشتند، طرح پالتفرمى را تدارک ديد
ظرات و پيشنهادات خود را در اختيار رفقاى نزديک قرار گرفت و آنها ن

کميسيون قرار دادند که در تدوين نهائى طرح پالتفرم موقت مورد 
 .توجه قرار گرفت

و ) ساختار(دوستانى که در بحثهاى تهيه پالتفرم و اساسنامه 
تشکيل يک سازمان سياسى مخصوص ترکهاى ايران شرکت موثر و 

 در 2004مبر ماه سال  سپتا12 -11 - 10فعال داشتند، در روزهاى 
 . استکهلم گرد آمدند-سوئد

 آذربايجانى - نشست جمع مبتکرين تاسيس سازمان سياسى ترک 
ايران با انتخاب هيئت رئيسه و منشى و تصويب آئين نامه کار 

 .نشست، وارد دستور جلسه شد
نشست با بحث درباره طرح پالتفرم موقت پيشنهادى کميسيون 

 . کردبرنامه، کار خود را شروع
نخست بحث مفصل و جدى درباره کليات طرح پالتفرم موقت 
پيشنهادى انجام گرفت و کليات طرح پالتفرم به راى گذاشته شد 

بند طرح پالتفرم در -سپس مقدمه و بند. که به اتفاق آرا تصويب شد
جلسه قرائت شد و پس از بحثهاى اقناعى و کافى و در برخى 

) بند( تدقيق فرمولبنديها، هرماده موارد با وارد کردن اصالحاتى و
 .جداگانه با راى اکثريت به تصويب رسيد

پس از تصويب طرح پالتفرم موقت توسط جمع مبتکرين تاسيس 
سازمان سياسى مخصوص آذربايجانيها و ترکهاى ايران ، بحث در 
باره اساسنامه و ساختار تشکيالتى پيشنهادى کميسيون 

 همه جانبه درباره اساسنامه پس از بحثهاى.اساسنامه شروع شد
و ساختار تشکيالتى قرار شد ساختار تشکيالت و اساسنامه آن به 
کميسيون اساسنامه که در آينده تشکيل خواهد شد، احاله شود و 
پس از تدقيق و وارد کردن اصالحات الزم به طور علنى انتشار يابد و 

نهائى کميسيون اساسنامه بحثهائى را حول آن سازمان دهد وطرح 
 .ساختار تشکيالت را به کنگره مؤسس ارائه دهد

آنهائى که در نشست استکهلم شرکت داشتند و دوستانى که به 
داليل موجه نتوانسته بودند در جلسه حاظر شوند ولى در بحثهايى 
که در رابطه با تشکيل يک سازمان سياسى مخصوص آذربايجانيها 

 مستقيم و غير مستقيم و ترکهاى ايران و پالتفرم و ساختار بطور
شرکت داشتند، خود را يک جمع مبتکر تاسيس يک تشکل 

جمع مبتکر قرار است . سياسى مخصوص ترکهاى ايران مىداند
 آذربايجانيهاى ايران که، کليات طرح - پس از جمع آورى امضا از ترکها 

پالتفرم موقت پيشنهادى شوراى مبتکرين را قبول دارند، در يک 
، کنگره مؤسس سازمان )در يک سال آينده(زمانبندى معين 

 .سياسى مورد نظر را فرا خواند
جمع . متاسفانه تنها يک رفيق زن در جمع مبتکرين حضور داشت

مبتکرين جملگى بر اين باور بودند که بدون حضور مؤثر و قوى زنان، 
تشکيالت مورد نظر مطلقا نمىتواند يک تشکيالت دمکرات و مدرن و 

 .امروزى باشد
مع مبتکرين باالتفاق بر اين نظر بودند که بايد براى حضور و ج

 .شرکت زنان در کنگره مؤسس ، تسهيالت عملى فراهم آورد
در جمع مبتکرين تاسيس سازمان حاضر در نشست استکهلم، 
بحث فشرده و دقيقى نيز در رابطه با نام تشکيالت مورد نظر انجام 

ر در جلسه ارائه شد نامهاى مختلفى از طرف دوستان حاض. گرفت
که، پس از بحثهاى موافقين و مخالفين نامهاى پيشنهادى، 

( » دموکرات حرکاتى-آذربايجان فدرال«سرانجام با اکثريت آرا نام
  البته کنگره مؤسس . تصويب شد)  دموکرات آذربايجان-جنبش فدرال
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   ......پالتفرم موقت                       
  

فرم و ساختار تشکيالتى درباره نام تشکل حق دارد مانند طرح پالت
جمع مبتکرين حاضر در نشست استکهلم . نيز تصميم بگيرد

 :همچنين قرارهاى زير را به اتفاق آرا به تصويب رساندند
تنها » دموکرات آذربايجان- جنبش فدرال« تغييرات در پالتفرم موقت -

 .در اختيار کنگره مؤسس است
 .تشکيل مىشودکنگره مؤسس در يک سال آينده 

 عوامل و وابستگان رژيم جمهورى اسالمى نمىتوانند عضو -
 .باشند» دمکرات آذربايجان- جنبش فدرال«
 مانعى در عضويت افرادى که عضو سازمانهاى سياسى هستند -

را مىپذيرند، » حق ملل در تعيين سرنوشت خويش« ولى اصل
اينباره در . وجود ندارد»  دموکرات آذربايجان–جنبش فدرال «در

 .تصميم نهائى را کنگره اتخاذ خواهد کرد
 جمع مبتکرين تاسيس سازمان سياسى حاضر در نشست -

، »هيات اجرائيه موقت«استکهلم هفت نفر را ازميان خود به عنوان 
جهت هماهنگ کردن وپيشبرد کارها تا تاسيس کنگره مؤسس 

 .، انتخاب کردند»  دموکرات آذربايجان- جنبش فدرال«
 اجرائيه موقت هفت نفره در نخستين نشست خود در جنب  هيات-

اين تقسيم . جلسه مبتکرين، تقسيم کار و مسئوليت انجام داد
 .کارها و مسئوليتها به اتفاق آرا به تصويب جمع مبتکرين رسيد

  
تقسيم کار و مسئوليت هيات اجرائيه موقت به قرار زير 

  :است
 
  ئول محمد آزادگر، هماهنگ کننده و دبير مس-1
  هدايت سلطانزاده، مسئول مسائل نظرى- 2 
  باقر مرتضوى، مسئول تشکيالت-3
  على قره جه لو، مسئول مالى-4
  سيف الدين حاطم لوئى، مسئول ارتباطات-5
 ، مسئول تبليغات)اردبيلى( عليرضا قزوينى زاده -6
  محمدرضا االردبيلى، مسئول سايت و ارگان-7
 

مى جمع مبتکرين تاسيس سازمان سياسى اسا
 : ترکهاى ايران-آذربايجانيها

  محمد آزادگر- ١
  محمدرضا االردبيلی- ٢
  حسين انور حقيقی- ٣
  غالمرضا اردبيلی- ۴
  حسين احمديان- ۵
  رسول تيهوئيان- ٦
  بابک جوادی- ٧
  سيف الدين حاطم لويی- ٨
 روشن. ع. م- ٩
  هدايت سلطانزاده- ١٠
 زی اصل بويوک آقا زنو- ١١
  يونس شاملی- ١٢
  خانم شفق- ١٣
 ارسالن عربلوئى- ١۴
  علی کشاورز- ١۵
  حسين کمالى- ١٦
  علی قره جه لو- ١٧
  علی قره داغلی- ١٨
 )اردبيلی( عليرضا قزوينی زاده- ١٩
  جواد مجيدی- ٢٠
  باقر مرتضوی- ٢١
  علی مالزاده- ٢٢
  بهمن هريسچی- ٢٣
  قلی يعقوبی- ٢۴
 حمد تقی يکانلو-25
  

 es.achiqnet@yahoo  :سآدرس تما

 

 
  

   
  

    
          

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  

  *ط بگيريدبا ما ارتبا   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net      

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
              6777819- 40- 49               

  
کس سازمان    شماره فا  

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
              www.rahekargar.net   

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com 

   
ن ايران      سايت راديو صدای کارگرا  

       
      www.sedayekargaran.com 
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   ادامه از صفحه يک      
  

  !جنبش کارگری ايران ، در هفته ای که گذشت 
  
  

   
  
  تحصن و اعتصاب غذا در کارخانه نساجی کردستان• 
  
ارگران نساجی کردستان در شهر سنندج در چند روز گذشته برای ک

برآورده شدن خواست های خود دست به تحصن و اعتصاب غذا 
بنابر برخی گزارش ها، اعتصاب غذای کارگران روز سه شنبه . زدند

پايان يافت ولی آن ها همچنان بر ادامه مقاومت خود جهت 
  .رسيدگی به خواست هايشان تاکيد می کنند

به گزارش منابع اپوزيسيون، تحصن کارگران چند روز بعد از شروع، 
همه کارخانه نساجی را فرا گرفت و تعداد کارگران متحصن به 

بنا بر اين گزارش، کارخاانه و محل تحصن در . صدها نفر رسيد
 در سطح .محاصره نيروهای گارد ويژه جمهوری اسالمی قرار دارد

شهر سنندج بخش های وسيعی از مردم با امضای طومار 
امضای تومار . پشتيبانی خود را از کارگران اعتصابی اعالم کرده اند

پنج نفر از کارگران که : اين گزارش می افزايد. همچنان ادامه دارد
 روز دوشنبه به دليل افت فشار خون به بيمارستان منتقل شده

بودند، مجددا به محل تحصن برگشتند و شماری از خانواده های 
 همه چهارشنبهروز   بودقرار . کارگران نيز به محل تحصن آمدند

  .خانواده های کارگران متحصن به اعتصاب بپيوندند
بنابر اين گزارش، کارگران روز سه شنبه به اعتصاب غذای خود پايان 

 شان، صندوق کمک به تحصن دادند و برای کمک به ادامه تحصن
خبرگزاری کار ايران نيز به نقل از ايرج بهرام نژاد دبير .ايجاد کرده اند

ای آه مديريت   اجرايی خانه کارگر کردستان اعالم کرد طی مذاآره
تعهداتی را , واحد با آارگران اعتصابی برای تعديل انجام داده بود 

 و اين مساله  ده استپذيرفته آه در عمل از انجام آن ها سرباز ز
  . اعتراض آارگران را به دنبال داشته است

  
  اعتصاب آارگران چينی مهدی يزد • 
  

در پنجمين روز اعتصاب و حصر :  يزد–خبرگزاری دانشجويان ايران 
اعضای هيأت مديره از سوی آارگران در آارخانه چينی مهدی يزد، 

ره اطالعات بازداشت ان ادااعضای هيأت مديره از سوی مأمور
به گزارش خبرنگار آار و اشتغال خبرگزاری دانشجويان ايران . شدند

روز گذشته دو تن از مأموران اطالعات با مراجعه به آارگران ) ايسنا(
خواستار تحويل اعضای هيأت مديره به آنها شدند آه با مخالفت 

  . گردیدندآارگران مواجه 
امروز برای بار دوم پنج تن  «:يكی از آارگران به خبرنگار ايسنا گفت

از مأموران اداره اطالعات با حكم دادستانی برای بازداشت مديران 
مراجعه آردند آه ما در برابر قانون ايستادگی نكرده و هيأت مديره 

به گفته آارگران وضعيت جسمانی » .به مأموران تحويل داده شدند
 با مراجعه بمانعلی فيروزی ـ نامساعد بود آها مديرعامل شرآت ـ 

اعضای «: وی اضافه آرد. نيروی اورژانس به درمان وی اقدام شد
هيأت مديره تا ساعت ده صبح فردا در بازداشت به سر خواهند برد 

  » .و ما االن پيگير مسأله هستيم
به گزارش ايسنا اعتصاب آارگران آارخانه چينی مهدی يزد آه از روز 
شنبه به علت تعويق حقوق هشت ماهه آارگران آغاز شده بود تا 
امروز ادامه داشت و مديرعامل سابق، مديرعامل فعلی و اعضای 

يكی از آارگران در  . آارگران بودندگروگانهيأت مديره اين شرآت در 
آار ما گروگانگيری «: ر ايسنا در اين زمينه گفتوگو با خبرنگا گفت

نيست از شنبه در پی يك جلسه ميان آارگران و مديران پس از 
آنكه به توافق نرسيديم تصميم گرفتيم تا رسيدن به توافق در 

اين شرآت برای «: يكی ديگر از آارگران افزود» .شرآت بمانيم
ن دفعه يك چندمين بار است آه به تعطيلی آشيده شده و آخري

اندازی شد ولی بيش از  سال پيش بود آه با همت آارگران راه
هشت ماه به طول نكشيد و متاسفانه با عملكرد مديران حدود پنج 

ما به تمام مقامات «: اين آارگر گفت» .ماه پيش مجددا تعطيل شد
استان شكايت آرديم چرا بايد با مديرانی آه هفت ميليارد تومان 

در پی توافق « :وی گفت»  برخورد قانونی نشود؟بدهی دارند هيچ 
نكردن ما و مديران در جلسه شنبه از مديران خواستيم تا در 
آارخانه آه در حقيقت ملك خصوصی خودشان است تا رسيدن به 

از جانب مديران گفته شده آه ما «: وی افزود» .نتيجه باقی بمانند
ودشان است و در اند ولی اينجا ملك خصوصی خ را به گروگان گرفته

بهترين وضعيت و با تمام امكانات در اتاق هيأت مديره به سر 
وی آه از طرف » .برند تا جوابی منطقی از طرف آنها اعالم شود مي

تمام مسئوالن استان «: آرد، اضافه آرد تمام آارگران صحبت مي
بويژه نيروی انتظامی از اعتصاب و اقدامات ما با خبرند ولی از ما 

 آنار آمدن با مشكالت را ندارند زيرا بعد از هشت ماه تقاضای
مسئوالن استان در «: وی گفت» .بالتكليفی غير ممكن است

آميسيوني، تقاضای انحالل شرآت را آرده بودند آه با پيگيری 
خودمان به علت تعلل آردن مسئوالن در ارجاع پرونده به 

  » .استدادگستري، پرونده در نيروی انتظامی در حال بررسی 
  

  ارگران کاشانى برای چندمين بار تجمع کردندک• 
  

 کارگران کاشانى روز سه :جمعى:  خبرگزارى جمهورى اسالمى
شنبه براى چندمين بار در ماه هاى اخير با برپايى يک اجتماع، 

  . خواستار رسيدگى به مشکالت صنفى خود شدند
در محاسبه نشدن مدت بيمه بيکارى خود "آنان به خاطر آنچه که 

  . خواندند، دست به تجمع اعتراض زدند" کارهاى سخت و زيان آور
کارگران که اکثر آنها از صنايع ريسندگى و بافندگى و مخمل و 
ابريشم کاشان هستند، طبق قرار قبلى با تجمع در دفتر رييس 
تامين اجتماعى شعبه کاشان خواستار پاسخگويى مسووالن اين 

  . سازمان به خواسته هاى خود شدند
به گفته شاهدان عينى، اين کارگران که تعداد آنها بيش از يکصد 
نفر بود، با فرستادن صلوات اعتراض خود را نسبت به بىپاسخ 

  . ماندن خواسته خود نشان دادند
قانون : يکى از کارگران درگفت و گو با خيرنگار ايرنا اظهار داشت

ى سخت،  سال کار و کارها٢۵بارنشستگى پيش از موعد و قانون 
مدت زمان مشخصى دارد و اين زمان نيز در حال پايان است واگر به 
مشکالت ما رسيدگى نشود متضرر مىشويم و حق ما ضايع 

برخى از : وى که خواست نام او ذکر نشود، تصريح کرد . خواهد شد
مسووالن تامين اجتماعى به بهانه هاى واهى از پرداختن به اين 

کارگر ديگرى به خبرنگار ايرنا گفت  .دمشکل کارگرى خودارى مىکنن
برخى از کارگران صنايع نساجى در ديگر شهرها شامل اين قانون : 

شده اند، ولى صنايع نساجى کاشان که طبق مصوبات دولت جزو 
صنايع بحران زده محسوب مىشود تاکنون مشمول اين قانون 

: د وى که مايل به ذکر نام خود در خبر نبود، ادامه دا.نشده است
چند سال قبل و به هنگام رکود صنايع نساجى مسووالن شرکت به 
ما گفتند که جزو بيمه بيکارى شويد و بعضى از افراد که در شرف 
بازنشتگى بودند و بيمه بيکارى استفاده کردند االن با مشکالت 

رييس تامين اجتماعى شعبه کاشان . متعددى روبه رو شده اند
   مدت زمان بيمه بيکارى آنها مشمول ،اين خواسته کارگران را که

  12صفحه     1383   آبان17يکشنبه                  )    راه کارگر (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران خبری- سياسینشريه



  ...جنبش کارگری                
  
  
  

طرح و قانون کارهاى سخت و زيان آور شود خارج از حوزه وظايف 
: در گفت و گو با ايرنا افزود " منصور نورى . " اين شعبه دانست 

حل مشکل کارگران احتياج به تصويب مصوبه و قانون جديدى از 
صوبه وى بار مالى و حقوقى که اين م. طرف دولت و مجلس دارد

مىتواند به دنبال داشته را مورد تاکيد قرار داد و اظهار اميدوارى کرد 
با کارهاى کارشناسى و تخصصى توسط مسووالن به اين مشکل : 

وى از ديدار نمايندگان کارگران و کارفرما . کارگران نيز رسيدگى شود
صنايع نساجى کاشان با مديرکل سازمان تامين اجتماعى اصفهان 

کل کارگران اين واحدها خبر اين هفته براى پيگيرى مشدرپنجشنبه 
کارگران معترض کاشانى هفته قبل نيز با تجمع در دفتر رييس . داد

تامين اجتماعى شعبه کاشان نسبت به رسيدگى نشدن به 
  . خواسته خود اعتراض کردند

   
   "کشت و صنعت کارون  "کارگر اعتصاب دو هزار* 
 

سيدگی به وضعيت کارگران شرکت کشت و صنعت عدم ر: اخبار روز
کشت و صنعت .  شدشرکتکارون موجب اعتصاب کارگران اين 

 .کارون بزرگ ترين کارخانه قند در خاورميانه می باشد
اين شرکت صورت » نی بری«اعتصاب و تحصن کارگران در قسمت 

گفتنی است بخشی از کار بريدن نی با دستگاه های مجهز . گرفت
صورت می گيرد، اما قسمتی از اين کار توسط کارگران و توسط قمه 

کارگران نی بری شرکت کشت و . های نی بری انجام می شود
صنعت کارون حدود دو هزار نفر هستند که همه آن ها کارگران 

اين . فصلی می باشند و تنها شش ماه از سال را شاغل هستند
و کرمانشاه برای کار به کارگران بطور عمده از دو استان لرستان 

 .کشت و صنعت کارون می آيند
برای اسکان آن . شرايط زندگی و کار اين کارگران، نامناسب است

مشهور است و کارگران » کمپ«ها شهرکی ساخته شده که به 
نی بری در اين شهرک ساکن بوده و به صورت مجرد زندگی می 

ود را با کارگران از مدت ها قبل خواست های رفاهی خ. کنند
  :اين خواست ها شامل. مسئوالن و مديران شرکت مطرح کرده اند

 
 دو ماه مرخصی در سال

 حق سختی کار
 رسيدگی به وضعيت کمپ، نظير آب، برق و بهداشت

   و وضع بيمه
 

گفتنی است که کارگران نی بری کشت و صنعت، اکثرا . بوده است
 .بيمه نيستند

رگران، روز شنبه به دنبال عدم رسيدگی به خواست های کا
گذشته حدود دو هزار کارگر نی بری کشت و صنعت کارون به طور 
دسته جمعی از محل کمپ خود به طرف شوشتر دست به 

در .  کيلومتر است18فاصله شرکت تا شوشتر . راهپيمايی می زنند
جريان اين راه پيمايی که با قمه های نی بری صورت گرفت، 

کت و همچنين شهر شوشتر شعارهای تندی عليه مسئوالن شر
راه پيمان بعد از هشت کيلومتر راه پيمايی در . داده می شد

روستايی به نام ّآب گرمک، توسط نيروهای انتظامی و سپاه متوقف 
شدند و بعد از چند ساعت مقاومت مجبور به بازگشت به کمپ 

کارگران نی بری بعد از بازگشت به کمپ؛ با امتناع از حضور .گرديدند
اين تحصن تا سه . حل کار، دست به تحصن دسته جمعی زدنددر م

  .شنبه شب، همچنان ادامه داشته است
 

بنابر آخرين گزارش ها، مسئولين شرکت به کارگران وعده داده اند 
کارگران ده روز فرصت . که خواسته های آن ها را برآورده می کنند

 از ده روز داده اند که مطالباتشان عملی شود و تاکيد کرده اند بعد
  . مجددا تحصن کرده و دست به اقدامات شديدتری نيز خواهند زد

 
 

 کارگران کارخانه ذوب روى قشم اعتصاب کردند * 
  

جزيره " ذوب روى"کارگران کارخانه : خبرگزارى جمهورى اسالمى
قشم در استان هرمزگان، روز پنجشنبه به برنامه ها و سياست 

. اض کرده و دست از کار کشيدندهاى مديريتى اين واحد، اعتر
کارگران معترض، درگفت وگو با خبرنگاران حاضر در اين جزيره، به 
شرايط سخت کارى موجود در اين مجتمع، از جمله سروکار داشتن 

 ساعت کار ١٢با انواع مواد شيميايى اشاره کرده و از اينکه در ازاى 
 ساعت اضافه ١٢٠روزانه، به اضافه کار در روزهاى پنجشنبه و نيز 

 از. کارى ماهانه، دستمزد ناچيزى دريافت مىکنند، انتقاد کردند
 )بيکار سازی  ( جمله اعتراض هاى کارگران اين کارخانه ، تعديل

 . نيروهايى بوده که به گفته آنان تا پنج سال سابقه کار داشته اند
 شده خود اعتراض بيکارکارگران گفتند که به حمايت از همکاران 

 کردند که مديريت مطرحآنان . يده اندکرده و دست از کار کش
 بيکارکارخانه ، نيروهاى با سابقه را بدون پرداخت حقوق متعلقه، 

يکى از . کرده و بستگان خود را به جاى آنان بکار گماشته است
از زمانى : ادعا کرد کهمديران مجتمع ذوب روى قشم، در اين زمينه 

به داليل که مديريت اين کارخانه تغيير کرد، عده اى از نيروها 
روند : وى افزود.  شدندبيکارتشخيص داده شده و مختلف مازاد 

تعديل ادامه داشت تا اينکه واردات ماده اوليه از جمله خاک مورد 
نياز اين مجتمع که از استانهايى چون زنجان تهيه مىشد، به 

، کاهش يافت و بر اين اساس "شرايط زمستانى"داليلى چون 
سبت کاهش توليد، نيروها نيز کاهش تصميم گرفته شد که به ن

  . يابند
  

  
  2از صفحه  ادامه

  

  ...بر ماهيت بحران    درنگی            
  

 آشيل شکل گيریم ترين پاشنه ون موجود مهمقاومت های هم اکن
وی آسان رژيم ر علت پيش. تشکيل می دهديک مقاومت فراگير را 

 خود قرار  هایعليرغم آن که دريکی از شکننده ترين وضعيت
 فعاليت های بنابراين. چيزريشه در ضعف فوق داردبيش ازهر،دارد

هماهنگ کردن مقاومت های موجود، بستر اصلی  معطوف به
می هم خود  نيز به ساپوزيسيون مترقی. ی دهدشروی را تشکيل مپي

اما ايفای .  داشته باشد شايسته ایتواند در تقويت اين مقاومت نقش
غلبه کرده  برپراکندگی خود بتواند درگرو آن است که او نيزاين نقش

حول اشتراکات معينی دربرابر عليرغم اختالفات خود و بتواند 
  .اری مبادرت ورزد به همکالبات دمکراتيک و پاره ای مطاستبداد

بش ضداستبدادی هم اکنون  کردن جن بی ترديد تالش برای هماهنگ
ورکردن جنبش ضد استبدادی به جنبش جنبش ها، روباپراکنده 

جنبشی مرکب از مطالبات اجتماعی و مبارزه ضد استبدادی 
  پيکارهای هم اکنون موجود طبقاتی با پيکارهایوازطريق آميختن

وزيسيون  اپ ترين راهبردمهم ،هم اکنون موجود ضد استبدادی
  .  تشکيل می دهدرامترقی 

زبی های اخص حتحميل گرايش پرچم نئولييراليسم،خزيدن به زير
 برحرکت های جنبشی واجتماعی که درحکم بازتوليد پراکندگی است،

  امکانحول   چون توهم آفرينیتوسل جستن به شبه استراتژی هائی
 ويا داخالت خارجی دخيل بستن به م و درنظام کنونیومرفراند

 هستند که  کنونیترين تهديدهای  از مهم، حکومتیندروتحوالت 
  .  دمی کنک مقاومت عمومی عرض اندام دربرابر شکل گيری ي
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