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تقدﯾم:
به ﯾاد ھميشه زندۀ شاھرخ
و به خانواده ،طبقﮥ کارگر و رھروان راه او

با سپاس از ھمﮥ عزﯾزانی که در تھيﮥ اﯾن ﯾادنامه ﯾاری رساندند،
بوﯾژه ھنرمند گرامی رؤﯾا بخشی طراح روی جلد و پوسترھای ضميمه.

از انتشارات
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در اﯾران – خارج کشور
آبان  – ١٣٤٩اکتبر ٢٠١٥
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
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پيشگفتار:

ن کمونيست شاھرخ زمانی
درقتل کارگر جانفشا ِ

رفيق ما شاھرخ،
چه نيک گفته اند :
خاکستر تو را
باد سﺤرگاھان
ھر جا که ُبرد
مردی ) ھمچون شاھرخ( ز خاک روﯾيد
...
نامت ھنوز ِور ِد زبان ھاست
به نام طبقه کارگر به پا خاسته در اﯾران !
به نام عشق و زندگی
ما اعالم می دارﯾم :
وقتى فاجعه آغازمى شود ،ابرھا درآسمان مى لرزند  .قتل آشکار رفيق کمونيست جنبش کارگری ما
شاھرخ زمانی ،امروز بيش از ھر زمان تﺤقق دائمی ﯾگانه شعار او» :چارۀ ما رنجبران وحدت و
تشکيالت است« را دربرابر چشمان ﯾکاﯾک مان به نماﯾش می گذارد.
برما روشن است که دژخيمان مرگ آفرﯾن  ،رفيق کمونيست شاھرخ زمانی را ھم مثل ده ھا زندانی
دﯾگر به بھانه ھای گوناگون کشته اند ،او را نيز در درون زندان از پای در آورده اند  .از سعيدی
سيرجانی گرفته تا خيل عظيمی از جانبداران آزادی عقيده و بيان؛ زھرا بنی ﯾعقوب ،زﯾبا
کاظمی ،اکبر مﺤمدی ،ابراھيم لطف اللھی ،اميد رضا ﺻيافی ،مﺤمد کامرانی ،عليرضا داوودی،
حسن ناھيد ،ھدی ﺻابر ،مﺤسن دکمه چی ،ستار بھشتی  ،افشين اسانلو و بسيارانی دﯾگر را.
شاھرخ زمانی خود در ﯾکی از پيام ھای بيشمارش قصد امنيت چی ھا برای کشتنش را نوشته و از
دوستانش در خواست کرده بود در ﺻورت مرگش به اشتراک گذاشته شود .با توجه به آن
نوشته  ،جای ھيچ تردﯾدی باقی نمی ماند که برای قتل او نقشه کشيده بودند و به خودش ھم
اعالم کرده بودند .شاھرخ را به خاطر نفوذ کالم اش  ،به خاطر قدرت بسيج و سازمانگری اش  ،بخاطر
قدرت پيوند عميقی که او در زندان با نﺤله ھای فکری گوناگون بوجود آورده و گذران زندان را برای
زندانبانان سخت ساخته بود ؛ از پای در آوردند.
اگرھمﮥ ما داغدار فرزانگی جان شاھرخ زمانی ھستيم  ،منطقی اﯾن خواھد بود که در ھمگامی با
ﺻدای خانواده شاھرخ زمانی  ،ﺻدای رسای آنھا باشيم تا امر دادخواھی آنان را فرﯾاد بزنيم  .خاﺻه
مادامی که قداره بندان اﯾن نظام کارگرکُش برسرکارند ،ما باﯾد در سطح بين المللی و درﺻفی واحد و
توأمان راه افتاده و دادخواه قتل رفيق کمونيست کارگرمان باشيم  .ما باﯾد ھمه اقوال شاھرخ زمانی
را فرا راه خود قراردھيم  .پرچم شاھرخ  ،پرچم وحدت ھمه نﺤله ھای کارگری برای ﯾک رزم متﺤد
رژﯾم اسالمی و ھمه جناح ھای حاکم در آن را به پشتوانه تﺤکيم و
کارگری بود ،تا سرماﯾه داری
ِ
سازمان ﯾافتگی مبارزه متشکل و سراسری ،بتوان سرنگون کرد .پرچم شاھرخ زمانی ،نماﯾندۀ
زندگی ،عشق ،آزادی و برابری برای زنان و مردان ما و ھمه نيروھای رنج و کار جامعه ما بوده است.

-٧شاھرخ زمانی تاکيد داشت :نه فقط با مبارزه علنی و گستردۀ جنبش کارگری بلکه تلفيق آن با کار
مخفی و با سازمانيابی ھسته ھای متشکل کارگری در مﺤيط زﯾست و کار ،می توان جنبش عمومی
را سازمان داد .تفکر شاھرخ زمانی در خدمت ھمه تشکل ھای کارگری مستقل و فرادولتی ،فراتر از
اﯾدئولوژی ھا ،گروھبندﯾھای رﯾز و درشت موجود ،برای تﺤکيم منافع کل جنبش طبقاتی کارگری عليه
سرماﯾه داری بود .شاھرخ زمانی در زندان ،در ھمراھی با رسول بداقی ھا وعليرضا قربانی و
دﯾگرمعلمان آزاده نشان داد که مسئله در بغل فشردن آنھا ،امر دفاع از حقوق تمام مزدبگيران جامعه
کارگری را معنی می بخشد  .وحدت جنبش کارگری  ،معلمان  ،پرستاران  ،جنبشی که بتواند کارگر
مزدبگير را عليه سرماﯾه سازمان بدھد  ،مورد تاکيد اخص او بوده است .از اﯾنرو شاھرخ تاکيد داشت؛
که فراتر از فرقه ھای موجود و انﺤصار طلب  ،باﯾد جنبش کارگری مزد بگيران را متشکل ساخت و آنرا
در راستای سرنگونی رژﯾم سرماﯾه رھنمون ساخت .برما است که با ﺻدھا و ھزاران نفری که درتبرﯾز
برسر خاک او گرد آمدند و فرﯾاد بر آوردند:

شاھرخ معلم ما است  /راه شاھرخ ،راه ما است
ھمراه،ھمصدا و متﺤد شوﯾم .از اﯾنرو الزم است که خود را در راستای راه او ﯾعنی ھمبستگی و
وحدت طبقاتی کارگران دراﯾران ،ھم جھت با او بشناسيم و ھمگان را به اقدامی بين المللی برای
خون خواھی قتل عمد او و بازشناسی آمران و عامالن اﯾن جناﯾت فراخوانيم .فرﯾاد بر آورﯾم و از پای
ننشينيم؛ تا برھمگان و افکار عمومی بشرﯾت مترقی جھان و ھشتاد ميليون جامعه اﯾرانی روشن
گردد ،که آمران و عامالن اﯾن قتل آشکار در زندان ،شيوه و طرﯾقﮥ جان ستاندن شاھرخ زمانی را به
ھمان سبک و سياق کشتار دھه شصت و قتل ھای زنجيره ای به پاﯾان بردند .باﯾد بر ھمگان
بنماﯾانيم که چرا امروز اﯾن قتل دﯾگر باره رخ نمود! از ﯾاد نبرﯾم که رفيق مان شاھرخ از زندان طی
پيامی به ﯾکی از بستگان خود می نوﯾسد:
"زندگی ﯾک تداوم بی نھاﯾت اکنون ھاست.
مأمورﯾت ما در زندگی بی مشکل زﯾستن نيست،
با انگيزه زﯾستن است".
برما است که با انگيزه ھای انسانی رفيق مان شاھرخ،
حرکت کنيم و از پای ناﯾستيم!
باﯾد توضيح بدھيم که چون نھادھا متشکل از اعضاﯾی با گراﯾشات و دﯾدگاه ھای سياسی متفاوتی
ھستند ،طبعاً با تمامی مواضع و نظرات منتشر شده در اﯾن مجموعه ،از جمله برخی نظرات خود
شاھرخ ،اتفاق نظر ندارند .با وجود اﯾن به منظور ارج نھادن به شجاعت ،مقاومت و پاﯾداری شاھرخ و
قدردانی از رفيق کارگر سازمانگری که جان خود را در راه آرمان خود و طبقه اش و آرمان ھمه ما که
ھمانا سوسياليسم است ،نھاد ،اﯾستاد و سر خم نکرد و تسليم نشد ،به انتشار اﯾن ﯾادنامه به
عنوان کمترﯾن وظيفه مبادرت کرده اﯾم .لذا تأکيد می کنيم که انتشار اﯾن مجموعه به معنای تأئيد
کليه نکات طرح شده در آنھا نيست ،بلکه به منظور بزرگداشت از کارگری کمونيست است که تاپای
جان بر دفاع از منافع پرولتارﯾا پا فشرد و ﯾک دم از اﯾن مبارزه نابرابر دست برنداشت و حماسه آفرﯾد و
اسطوره شد.
مجموعﮥ حاضر منتخبی از آثار و آموزه ھای شاھرخ و بخش ھاﯾی به ﯾاد اوست که در بزرگداشت اﯾن
کارگر کمونيست ،تقدﯾم به خانواده و طبقه کارگر و رھروان راھش می کنيم.
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در اﯾران – خارج کشور
آبان  – ١٣٩۴اکتبر ٢٠١۵
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زندگی نامﮥ زنده ﯾاد شاھرخ زمانی
شاھرخ زمانی در سال  ١٣٤٣در قره داغ آذرباﯾجان شرقی بدنيا آمد  ،مادرش زرﯾن تاج نجاتی خانه دار
و پدرش بھمن زمانی معلم و شاعر از دوستان ﺻمد بھرنگی و بھروز دھقانی و  ...بود پدر و عموی
شاھرخ از سال  ١٣٥٠تا  ٥٧در ارتباط با فداﯾيان زندانی بودند ،که با قيام عمومی توسط مردم آزاد
شدند  ،در دورۀ انقالب و مدتی پس از آن خانه زمانی ھا مﺤل رفت و آمد بسياری از انقالبيون بود،
پس از بر قراری جمھوری اسالمی سرماﯾه داری ،دﯾری نگذشت پدر و عموی شاھرخ توسط جمھوری
اسالمی زندانی شدند و شاھرخ و خواھر بزرگ او از خانه متواری و مجبور به زندگی مخفی شدند.
شاھرخ نوجوانی و جوانی خود را در چنين فضاﯾی و در ارتباط با انقالبيون بزرگی طی کرد ،تﺤت تاثير
آنھا و تجربيات زﯾادی از شکست ھاﯾی که بعد از حاکم شدن جمھوری اسالمی بر جنبش کارگری و
انقالبی وارد شد ،تجربياتی کسب کرد که در بسياری از آنھا خود شاھرخ حضور داشت ﯾا شاھد
عينی بوده است ،تاثيرات چنين شراﯾطی و روحيه جستجو گر وی که می خواست علل شکست ھا
را بداند باعث گردﯾد تﺤقيقات و مطالعات زﯾادی را انجام بدھد ،آنچه از اﯾن بررسی و تﺤقيقات کسب
کرد ،عادت به مطالعه و نوشتن مستمر و عملی کردن نتاﯾج بررسی ھا و رفع موارد منفی بود
ن حاﺻل پردازش ھا بود ،که به متد نقد مداوم ھر
)پردازش داده ھا و باز خورد از نتاﯾج عملی کرد ِ
عملی و ھر حاﺻلی از عملی بود (.ھمين باعث گردﯾد درک کند که مھمترﯾن علت شکست جنبش
انقالبی و به دنبال آن امکان سرکوب آن ،جداﯾی جنبش انقالبی از پاﯾه ھای توده ای انقالب بود ،اﯾن
تجربه و آگاھی را در طول عمر مبارزاتيش اﺻل اساسی اندﯾشه خود قرار داد ،به ھمين دليل در
تمامی نوشته ھا و نامه ھاﯾش و اعمالش بيان می کند ،که باﯾد پيوند ارگانيک ميان جنبشِ خود به
خود کارگران و جنبش سوسياليستی برقرار گردد ،اﯾن تنھا راه پيروزی طبقه کارگر است ،او تمام
فعاليت عملی خود را بر مبنای چنين دﯾدگاھی تنظيم می کرد .
با توجه به چنين اعتقادی است که ،از ﯾک طرف در تشکلھای توده ای کارگران فعاليت می کند و
برای اﯾجاد سندﯾکاھا و کميته ھای کارگری ھمه گونه مساعدت می کند و در ھمين حال و موازی با
آن برای ساخته شدن حزب انقالبی طبقه کارگر که دارای پيوندھای ارگانيک با تشکلھا ی کارگری و
توده ھای انقالبی داشته باشد ،تالش و کوشش می کند ،چه ھنگامی که در ھسته ھای مخفی
انقالبی در شرق تھران فعاليت می کرد ،که پس از دستگيری در سال  ،٧٢ھجده ماه زندانی
می شود ،در اﯾن زمان ضمن اﯾنکه عضو ھسته ھای مخفی بود ،در سندﯾکای نقاشان نيز فعاليت
می کرد ،و نقاشان و دﯾگر کارگران ساختمان را وارد مبارزه می کرد و از ميان آنھا برای ھسته ھای
مخفی ﯾارگيری می کرد ،و چه آن زمان که عضو ھيات باز گشاﯾی است ،برای بازگشاﯾی سندﯾکای
نقاشان تھران و کمک به کميته پيگيری و ساختن تشکلھا و کميته ھای متشکل از کارگران
ساختمانی فعاليت می کرد و ھمزمان برای اﯾجاد ھسته ھای انقالبی مانند جبھه واحد کارگری
تالش می کرد ،ھمه اﯾنھا مطابق با اﺻلی بود ،که به عنوان تﺤليل نھاﯾی علل شکست جنبش
انقالبی در انقالب  ٥٧کسب کرده بود .
شاھرخ زمانی ﯾک انقالبی و کمونيست واقعی بود و از ھر ثانيه عمر خود در جھت آماده کردن طبقه
کارگر برای انقالب استفاده می کرد ،و حتی پس از دستگيری در سال  ٩٠نيز بی وقفه از ھر موقعيت
ممکن برای افشای دشمنان طبقه کارگر و ھمچنين دعوت از کارگران و فعالين و انقالبيون بر ای اﯾجاد
ھمبستگی و تشکلھای سراسری توده ای و سياسی طبقه کارگر استفاده می کرد.
نه شاھرخ و نه نزدﯾکترﯾن ھمرزمانش ،ھرگز از عضوﯾت او در حزب و ﯾا سازمانی سياسی ﺻﺤبتی
نکرده اند ،تنھا طبق شنيده ھا او تا سال  ١٣٧٢در ھسته ھای مخفی سازمان راه کارگر عضو بوده و
فعاليت می کرده است ،و پس از جدا شدن از اﯾن سازمان ،تمام توانش را برای اﯾجاد حزب راستين
طبقﮥ کارگر گذاشته است که در تمامی نوشته ھای او مشھود ھست .او متعلق به طبقﮥ کارگر
اﯾران و پرولتارﯾای جھانی بود و ھست و کسی مجاز نيست او را به خود منسوب کند.

-٩-

- ١٠ -

برخی از نامه ھای شاھرخ
برای مادرم  :نامه شاھرخ زمانی از زندان گوھر دشت به مناسبت درگذشت مادرش

نَمیرند و نَمیرند،

آنان که ره خلق بگيرند

من چشم در خانوادهای باز کرده و بزرگ شدهام که سوسياليزم به عنوان آرمان رھاﯾی بشرﯾت از ستم و
بھرهکشی و طبقهی کارگر به عنوان تنھا نيرو و مرکز ثقل اﯾن تغيير انقالبی ،مقدس شمرده میشد و با
تمام وجود در خدمت آن قرار گرفتيم .بدﯾن جھت ،پاسداران نظام سرماﯾهداری ،چه با شکل تاج و چه در
پوشش عمامه ،لﺤظهای آزار و اذﯾت و زندان و شکنجهی ما و تمامی مبارزﯾن راه آزادی بشرﯾت برای
جلوگيری از فعاليت انقالبی آگاهگرانه دست برنداشتند منزل ما در تبرﯾز ،مﺤل رفتوآمد بزرگانی چون
بھروز دھقانی ،ﺻمد بھرنگی ،غالمﺤسين ساعدی ،چنگيز احمدی ،عبدﷲ افسری و دﯾگر انقالبيون بود.
مادرم در چنين فضاﯾی تمامی مﺤبت و تالشھای قھرمانانهی خود را فداکارانه ﺻرف کمک به خانواده و
سرپا نگه داشتن آن و ادامهی مسير انقالبی کرده بود .طعم تلخ بیپناھی در نبود سرپرستان خانواده،
عمو و پدرمان در دوران حکومت ستمشاھی از سال  ١٣۵٠در رابطه با چرﯾکھای فداﯾی خلق اﯾران
شروع شده و سپس در سال ١٣۵٧که آنھا با قيام عمومی از زندان آزاد شدند ،خانهی ما به مرکز
فعاليتھای انقالبی تبدﯾل شد.
با شروع قتلعامھای دھهی  ۶٠که پدر ،عمو ،من و خواھر بزرگترم مجبور به ترک خانه شدﯾم ،بار
مسئوليت  ٣طفل خردسال در حالی به دوش مادرم افتاد که پاسداران سرماﯾه ھر شب برای دستگيری
ما از دﯾوار باال رفته ،به منزل رﯾخته و باعث وحشت بچهھا میشدند .به طوری که مادر تمام وساﯾل
خانه را رھا کرده و در مﺤلهی طالقانی ،ﯾکی از مﺤالت جنوبشھر تبرﯾز ،مخفی شد .از آن موقع ،اﯾن
دربهدری و زندان تاکنون ادامه داشته است .مادرم در تمام اﯾن ساليان از تالش برای سامان دادن به
خانوادهھاﯾی که سرپرست خود را از دست داده بودند ،ارتباط با خانوادهھای زندانيان سياسی و
گروهھای انقالبی ،سازماندھی تظاھرات ھزاران نفری ھمراه خانوادهھای دﯾگر زندانيان سياسی و
دانشجوﯾان انقالبی عليه زندان ،اعدام و شکنجه و برای آزادی زندانيان سياسی در دوران ستمشاھی
که در ﯾک مورد منجر به دستگيری  ٧٠نفر از آنان در تبرﯾز شد ،تا مصاحبهھا با رسانهھا برای افشاگری
جناﯾات جمھوری اسالمی اﯾثارگرانه تالش نمود .به خصوص زمانی که مرا به زندان قزلﺤصار تبعيد کردند،
در نزدﯾک به  ۵٠روز اعتصاب غذای من روزی نبود که با رسانهای مصاحبه نکرده و جناﯾات رژﯾم
سرماﯾهداری را افشا نکند.
در آخرﯾن تالش ،چند ماه پيش ،برای گرفتن مرخصی برای من در مالقات با معاون دادستان ،خدابخش –
معروف به خدانابخش – به وی گفته بود» :پسر من چه گناھی غير از دفاع از حق و حقوق طبقهی کارگر
انجام داده است؟ مگر دفاع از سندﯾکا و حق حيات برای کارگران جرم است؟ ما انقالب کردﯾم ،خون
دادﯾم ،من روی شوھرم را ندﯾدم ،سالھا جلوی زندانھا بودم ،شما از ناآگاھی مردم سواستفاده کردﯾد

 - ١١و بر کرسی قدرت نشستيد و االن ھم ادعای خداﯾی میکنيد! ولی ﯾادت باشد ،ھمان کارگرانی که رژﯾم
ستمشاھی را نابود کردند ،شما را نيز به زبالهدان تارﯾخ خواھند انداخت .شما جالدھا روی ساواک را
سفيد کردهاﯾد! از جناﯾات و کثافات شما ،مردم به تمامی دﯾکتاتورھای پيشين اﯾران رحمت میفرستند!
ولی من انقالب و نابودی ساواکیھا را دﯾدهام ،دﯾدم رﯾيس ساواک چطور خودش را موقع مﺤاکمه خيس
کرد .االن نيز آن روز دور نيست!«
وقتی اﯾن گفتوگو را در مالقات برای من تعرﯾف کرد ،به شوخی گفتم» :مادر اﯾن حرفھا را که میزنی،
سربازان گمنام ميلياردرھا شما را پيش من میآورند!«
گفت» :خيال میکنی بيرون چه خبره؟ اﯾنجا نيز زندان بزرگی است «.سپس به شوخی اضافه کرد:
»ﯾک روز خوش ندﯾدهام! از بس دوندگی کردم از پا افتادهام ،کاش مرا نيز بگيرند تا چند سالی استراحت
کنم!«
در تمامی اﯾن ساليان نکبت ،خفقان و استبداد سرماﯾهداری که از ارتباط با نيروھای آگاه و کارگران
پيشتاز از طيفھای گوناگون در رابطه با بﺤث و آموزش ،مخفی کردن مبارزه تا دستگيری پدر و عموﯾم و
خود من در سالھای  ٧٢ ،۶٠ ،۵٢ ،۵٠و  ،٩٠نگهداری بچهھا و خانواده و مالقات در زندان ،سر و کله
زدن با مزدوران و شکنجهگران و آدمکشان شاه و شيخ ،مادرم لﺤظهای آرام و قرار نداشت.
رفقای کبير شھيد چنگيز احمدی و عبدﷲ افسری وی را در اواﯾل انقالب نمونهی مادر ماکسيم گورکی
میدانستند .شھيد چنگيز احمدی میگفت» :زری خيال نکن که اداره کردن روزی  ۶٠ – ۵٠نفر که به
اﯾن خانه رفت و آمد میکنند کار سادهای است .شما ھم معادل  ٣کادر کمونيست کار میکنی .بدان
که طبقهی کارگر و آﯾندگان در فردای ﺻبح رھاﯾی از ستم و نابرابری ،اﯾن اﯾثار و فداکاری شما را از ﯾاد
نخواھند برد«.
وی با اﯾنکه ھمهی اﯾن فشارھای روحی و جسمی وی را تکيده کرده و انرژیاش را تﺤليل برده بود ،در
روزھای آخر عمرش به ھمه سپرده بود که من در زندان خبردار نشوم که وی مرﯾض است و براﯾم پيغام
فرستاده بود که »به زودی تھران میآﯾم و زمين و زمان را بر سرشان خراب خواھم کرد .ھر طور شده
برای تو مرخصی خواھم گرفت .وگرنه کل دنيا باﯾد بفھمند که حکومت ضدکارگری چقدر ضد بشر است و
با افراد بیگناه چه میکند«.
بله! وی تا آخرﯾن لﺤظهی عمرش به قول رفقا مثل مادر ماکسيم گورکی بود و من به او افتخار میکنم.
تا باشد مادرھا راه او را پی بگيرند.
شاھرخ زمانی
 ۴بھمن ١٣٩٣
زندان رجاﯾیشھر کرج

- ١٢ -

مادر شاھرخ زمانی" :پسرم تنھا درد قشر کارگر را فرﯾاد زد"

مصاحبه با مادر شاھرخ
جرس –  ٢٩بھمن ١٣٩١
شاھرخ زمانی ،فعال کارگری مﺤبوس در زندان رجاﯾی شھر کرج از حق مالقات حضوری و مرخصی
مﺤروم است.
شاھرخ زمانی ،عضو کميته پيگيری برای اﯾجاد تشکلھای کارگری و سندﯾکای کارگران نقاش در خرداد
 ١٣٩٠ھنگام ورود به تبرﯾز برای دﯾدار پدر و مادر خود توسط اداره اطالعات تبرﯾز بازداشت شد.
زرﯾن نجاتی مادر شاھرخ زمانی با ابراز ناراحتی از وضعيت فرزندش به “جرس ”می گوﯾد ” :مرخصی و
مالقات حضوری نمی دھند فقط ھمان مالقات شيشه ای را دارﯾم .بخاطر مسافت راه ،من ھر روز
نمی توانم تھران بروم و ماھی ﯾکبار به مالقاتش می روم .حتی برای عقد دخترش که پدرش باﯾد برای
امضاء کردن باشد نگذاشتند حتی برای چند ساعت به مرخصی بياﯾد”.
شاھرخ زمانی در شعبه ﯾک دادگاه انقالب تبرﯾز به اتھام تبليغ عليه نظام و تشکيل دسته
سوسياليستی به ﯾازده سال حبس مﺤکوم شد .اﯾن فعال کارگری کليه اتھامات عنوان شده عليه خود را
در دادگاه رد و بر ﺻنفی بودن کليه فعاليت ھای خود تاکيده کرد .قاضی پرونده در پاسخ به سوال زمانی
که بر اساس چه چيزی حکم ﺻادر کرده ،گفته است“ :بنده در سلسله مراتب ﯾک فرمانبرداری بيش
نيستم ”.تنھا جرم شاھرخ زمانی فعاليت در کميته پيگيری است که جنبه ﺻنفی دارد.

 - ١٣وی با غيرعادالنه خواندن حکم فرزندش خاطرنشان می کند“ :شاھرخ وقتی داشت برای دﯾدن ما به
تبرﯾز می آمد از اتوبوس که پياده می شود ،اطالعات تبرﯾز او را بازداشت می کند و بعد از آن بود که
چھل روز دست به اعتصاب غذا می زند .شاھرخ ﯾک کارگر نقاش بود فقط از مشکالت کارگران و وضعيت
و معيشيت سخت آنھا می گفت .او کاری نکرده که ﯾازده سال به او حکم زندان دادند .تنھا خودش کارگر
بود و می دانست کارگرھا با اﯾن اوضاع اقتصادی چقدر سخت زندگی می کنند .او تنھا درد قشر کارگر را
فرﯾاد زد .نه اسلﺤه ھمراه داشته ،نه قتلی مرتکب شده ،نه معتاد و نه قاچاقچی بوده ،فقط جرمش اﯾن
بود که ﯾک فعال کارگری بوده و از حقوق ﺻنفی خود و کارگران دفاع می کرده است .او می گفت چرا
حقوق کارگران را نمی دھيد ،چرا کارگران را اخراج می کنيد با اﯾن وضعيت اقتصادی چطور باﯾد زندگی
اشان را بچرخانند زن و بچه آنھا چطور باﯾد زندگی کنند و از اﯾن حرفھا .من از شما می پرسم اﯾن جرم
است که بخاطرش ﯾازده سال حکم دھند .به دفتر رھبری ،دﯾوانعالی نھاد حقوق بشر و دادگستری و
جاھای دﯾگر اعتراض کردﯾم و وضعيت را شرح دادﯾم اما ھيچ کمکی نکردند فقط در دﯾوانعالی کشور
گفتند که در حق او اجﺤاف شده و بی گناه است”.
اﯾن فعال کارگری پس از بازداشت تﺤت شکنجه ھای جسمی و روحی قرار گرفت .اﯾن فعال کارگری در
اﯾن چھل روز در اعتراض به بازداشت و برخوردھای ﺻورت گرفته دست به اعتصاب غذا زد .به گفته
شاھرخ زمانی ،در اداره اطالعات بصورت مستقيم و ﯾا غير مستقيم تھدﯾد به مرگ شده است از جمله
مسموميت ،قرار دادن در کنار افراد عادی مبتال به اﯾدز ،وادار کردن افراد نامتعادل روانی ،جانی و خطرناک
به درگيری با او… .او در مدت حبس خود بارھا از زندانی به زندانی دﯾگر منتقل شده است .مادر شاھرخ
زمانی می افزاﯾد“ :خيلی شاھرخ را اذﯾت کردند .حکم زندان برای او کافی نبود که او را از اﯾن زندان به
آن زندان می فرستادند .خودم رفتم دادستانی گفتم چرا او را از اﯾن زندان به آن زندان منتقل می
کنيد ،گفتند که شاھرخ شورش می کند .گفتم چه شورشی؟! شما او را بين معتادان و قاچاقچيان
انداخته اﯾد اعتراض ھم نمی تواند کند .زندان ﯾزد باز شراﯾطش بھتر بود اما دوباره تھمت زدند که شاھرخ
وضعيت و شراﯾط زندان را به بيرون خبر می دھد ،بعد او را به سلول انفرادی انداختند .اﯾنقدر پيش رئيس
زندان گرﯾه کردم که گفت او را به زندان شھر خودتان منتقل می کنيم و دوباره او را به زندان تبرﯾز آوردند.
االن ھم زندان رجاﯾی شھر خيلی وضعيتش بدتر است اما باز خدا را شکر که پيش معتادان و مجرمين
خطرناک نيست”.
دوشنبه  ٢٣شھرﯾور  ١٣٩۴ھ.ش.

 - ١٤نامه شاھرخ زمانی به دخترش

سالم دخترم :من و تو مانند بسياری از انسانھا در اﯾن جھان تﺤت سلطه سرماﯾه زندگی ميکنيم و
ھيچ گونه آزادی برای زﯾستن و تصميم گرفتن برای خود ندارﯾم.
ﯾا باﯾد بدون فکر و اندﯾشه تن به نظام و سيستم استثمارگرانه سرماﯾه داری بدھيم و چون بردگان
مانيکورت فکر کنيم که اﯾن تقدﯾر و سرنوشت ماست و بگوﯾيم خداوندا رضاﯾم به رضای تو وھرچه تو
بخواھی ان درست است و ستم دﯾدن و ستمکش بودن و استثمار شدن توسط مافيای قدرت و ثروت
را سرنوشت مﺤتوم خود بدانيم و ﯾا در پی جستجوی علل برآﯾيم و به اندﯾشه و تفکر بپردازﯾم که در
آن ﺻورت حاکمان ﯾا عوامل سرماﯾه داری از اندﯾشيدن و جستجوگر بودن ما به وحشت افتاده آن اندک
آزادی برده وار را نيز از ما سلب ميکنند و برای زھر چشم گرفتن از بقيه انسانھا زندگی را بر آنھاﯾی
که به دنبال آگاه شدن و کسب حق و حقوق ھستند به جھنمی مضاعف تبدﯾل می کنند و چنان
سرکوب و فشار را افزاﯾش می دھند که دنيا را برای افراد فعال  ،آگاه به حق و حقوق واندﯾشه گر
تارﯾک و ظلمانی می کنند طوری که در چنين وضعيتی فقط با اگاھی طبقاتی و تﺤليل درست از خود
و دشمن می توان نوری برآن تاباندو درک کرد که چرا و در ترس از چه چيزی دشمن چنين سرا سيمه
حتی تمامی اﺻول و قانون و پرنسيب ھای تبليغی خودرا نيز زﯾر پا می گذارد؟
دخترم برای اﯾن سوال ،فقط ﯾک جواب علمی است اﯾن مبارزه طبقاتی است ،دشمن طبقاتی ما
ﯾعنی سرماﯾه داری بر ارﯾکه قدرت تکيه زده است و از اندﯾشيدن در رابطه با شناخت خود و طبقه خود
 ،شناختن راه و روش کسب حق و حقوق انسانی و طبقاتی ھر کسی به وحشت می افتد و در
آنجائيکه آگاھی طبقاتی و مبارزه برای کسب حق و حقوق انسانی وجود داشته باشد سرماﯾه داری
ھر چيزی را زﯾر پا می گذارد و تابع ھيچ اﺻول و قانون و پرنسيبی نمی باشد به اﯾن دليل است که
مرا از تو ،از ھمه ی عزﯾزانم و از ھمه کودکان و جوانان و انسانھا جدا کرده اند که مبادا بقيه را ھم
تﺤت تاثير گذاشته به سمت کسب آگاھی طبقاتی و مبارزه برای کسب حقوق طبقاتی بکشانم ،اﯾن
مبارزه طبقاتی است که برخی آگاھانه و برخی خود بخود و برخی با توجه به ھر دو در آن غوطه ور
می شوند و گرﯾز نا پذﯾر است وقتی آگاھی به سراغت می اﯾد دﯾگر نمی توانی برده وار ظلم و ستم
را بپذﯾری و نمی توانی مغز و ذھنت را ببندی و بگوی خداﯾا رضاﯾم به رضای تو آگاھی و اندﯾشيدن

 - ١٥تنھا چيز خطرناکی برای حاکمان و سرماﯾه داری است چرا که ھر انسان را بسوی مبارزه با ظلم
ستم می کشاند.
البته دخترم مبارزه تاوانی دارد که خود انسان و اطرافيانش باﯾد بپردازند و از اﯾن بابت من برای تو و
اطرافيان متاسفم و برای خود خرسندم که راه انسانی زﯾستن و انسانی فکر کردن و به فکر ھم
نوعانم بودن و اﯾنکه تنھا راه نجات مبارزه طبقاتی و سرنگونی سرماﯾه داری است را پيدا کردم و
ھرچند که خودم و عزﯾزانم به شدت تﺤت فشار و ستم ھستيم ،اما اﯾن تنھا راه است و نمی توان در
جامعه سرماﯾه داری ھم آگاھی داشت و ھم برده وار ظلم و ستم را پذﯾرفت.
اما دختر عزﯾزم دل آزرده و غمگين نباش ،زمستان می رود و روسياھی به ذغال می ماند و ستمگران
رفتنی ھستند و آﯾنده از آن ستمدﯾدگان است.
مثل ھر پدری خبر عروسی تو تنھا دخترم قلبم را ماالمال از شادی و عشق پدرانه کرد  .اما اﯾنکه
سگان مافيای قدرت و ثروت اﯾن دشمنان قسم خورده کارگران حتی برخالف قوانين خودشان اجازه
ندادند حتی با ھمراھی مامورچند ساعت در عروسيت شرکت کنم  ،و تورا مانند روزھای که با شادی
کودکانه ات و با لبخند معصومانه ات ھر ﺻبح به مدرسه می رفتی و من تو را می بوسيدم  ،امروز در
عروسيت ببوسم و براﯾت زندگی انسانی و خوشبختی آرزو کنم  ،چيزﯾکه احتمالش می رفت .به
عنوان پدری که عاجز باشد در عروسی دختر ﯾکی ﯾکدانه اش شرکت کند دنيا در جلوی چشمم تيره
و تارگشته بسيار اندوھگين شدم  ،از اﯾنجا پشت ميله ھای زندان خود را در جشن عروسيت می
بينم و دستانت را در دست می گيرم  ،روﯾت را می بوسم و می گوﯾم عروسيت مبارک دخترم ،اميد
وارم و آرزو ميکنم ھمراه ھمسرت خوشبخت باشی و به ﯾک زندگی انسانی و شرافت مند دست
پيدا کنيد.
چنين اندﯾشه ھای زﯾبا را دشمنان آزادی دشمنان انسانھا و دشمن طبقاتی از ما گرفته است ھمان
گونه که از تمامی مردم و بخصوص از طبقه کارگر گرفته است.
دخترم پس از لﺤظاتی ناگھان عليرغم ناراحتی زﯾاد دردی دﯾگر به سراغم آمد رنجھا و آالم و
مصيبتھای بيشمار مردم ستمکش وطنم به سرعت در ذھنم دوباره جان گرفت و اﯾنکه برای چه در
زندانم  ،روشناﯾی و منطق مبارزه برای عموم و ھمدردی عمومی را در وجودم زنده کرد .مرا زندانی
کردند چون دخترم را ،فرزندانم را دوست دارم  ،چون ھمه کودکان و جوانان را و ھمه انسانھا را
دوست دارم ،مرا زندانی کردند چون می خواھم که ھمه انسانھا دارای برابری و حقوق عادالنه ی
انسانی – اجتماعی و اقتصادی باشند.مرا زندانی کردند چون اعتقاد دارم
تو کز مﺤنت دﯾگران بی غمی ،نشاﯾد که نامت نھند آدمی
آری دختر عزﯾزم:
در کشوری که مشتی انگل زالو ﺻفت با بھره کشی ميليونی انسانھا و دزدی و غارت علنی ھزاران
ميلياردی ثروتھای عمومی ،ﯾکی از غنی ترﯾن کشور جھان ،با رتبه دھم معدن جھان را به کشوری با
ھشتاد درﺻد مردم زﯾر خط فقر ﯾکی از باالترﯾن آمار گرانی  ،بيکاری ميليونی  ،ميليونھا کودک کار و
خيابان ،تورم  ،فﺤشا و تن فروشی  ،بيکاری  ،بی مسکنی  ،طالق  ،اعتياد و افسردگی تبدﯾل
کرده اند ،در چنين شراﯾطی چگونه می توانم بی تفاوت به سرنوشت ھم زنجيرانم فقط به فکر تو و
خودم باشم؟
چگونه می توانم به سرنوشت ﺻدھا ھزار کودکان کار و خيابان و دھھا ھزار دختران گرسنه و آواره
خيابانھا در کنار ثروتھای ھزار ميلياردی طفيلی ھای انگل با ماشينھای چند ميلياردی شان بی تفاوت
باشم؟
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چگونه می توانم به بی سوادی ھر دو نسل آﯾنده  ١١ميليونی فقرا در کنار بورسيه ھای چند ﺻد
ميلياردی دلواپسان حکومتی بی تفاوت باشم ؟
آﯾا می توان نشست و نگاه کرد که ششصد نفر مافيای زر و زور حکومتی ﯾک چھارم کل نقدﯾنگی
کشور ﯾعنی ﯾکصد و پنجاه ھزار ميليارد وام بانکی را پس نمی دھند و ﯾک ميليون و دوﯾست ھزار نفر
جوان در ﺻف انتظار وام  ۵ميليونی ﺻف کشيده اند؟
چگونه می توان از کنار دستگيری و شکنجه و اعدام ھزاران نفر آزادﯾخواه و برابری طلب به خاطر دفاع
از حقوق قانونی و مشروعشان گذشت ؟
بله دخترعزﯾزم  ،انسان واقعی نمی تواند از کنار اﯾن ھمه تبعيض و نابرابری و بی عدالتی بی تفاوت
بگذرد .تو ناراحت نباش  ،عزﯾزانی را در اﯾنجا در نظر بگير که عروسی که سھل است اجازه رفتن به
ختم ھمسر و پدر و مادر و فرزند خود را نيافتند تا اربابان ثروت و قدرت خوش خدمتی خود به سرماﯾه
داری را به اثبات برسانند.
ﺻد در ﺻد بدان و آگاه باش که اﯾن حکم تارﯾخ است ،عاقبت ستمگران و ظالمين زباله دان تارﯾخ
است ،بشنو از پدرت که در چنين جامعه ی طبقاتی کشتارگاه عاطفی انسانھا خداوند زر وزور و تزوﯾر
با تزرﯾق سم فردگراﯾی بر مﺤور منافع شخصی و مصرف گراﯾی ادمی را تا سطح حيوان تنزل
می دھد .فقط کسانی می توانند در اﯾن لجن زار ھوﯾت انسانی خود را حفظ کنند که برخالف جرﯾان
آب شنا کرده و به قول انقالبيون فرانسه با شعار “ﯾکی برای ھمه  ،ھمه برای ﯾکی” و مطالعه آثار
مترقی انقالبی بر ضد ستم و بھره کشی و افکار فردگراﯾانه حيوانی مبارزه مستمر کرده و کمک و
ھمياری و عشق به ھمنوع را در جرﯾان مبارزه سرلوحه خود قرار داده فقط و فقط در اﯾن چارچوب
عشق اﺻيل و واقعی به ھمسر و فرزندان می تواند معنا پيدا کند و استمرار ﯾابد  ،چرا که در غيراﯾن
ﺻورت آدمی بت واره و شيفته پول و قدرت و موقعيت اجتماعی باال و در نتيجه شيفته موقعيت فردی
خود و بيگانه از مدار و ھوﯾت انسانی و طبقاتی خود چگونه می توان -فداکاری و عشق ھمنوع خود از
جمله ھمسر و فرزندانش را داشته باشد؟
دخترم:
ضمن آرزوی خوشبختی اميدوارم با در پيش گرفتن ﯾک زندگی انسانی ،ظلم ستيز ھمسر خوب و
فداکار برای ﯾکدﯾگر و انسانھاﯾی اﯾثارگر و مفيد به حال جامعه باشيد.
کسی که شما و ھمه ی انسانھا را دوست دارد.
شاھرخ زمانی  -زندان رجاﯾی شھر
دوشنبه  ٢۴شھرﯾور ١٣٩٣
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صدای دادخواھی من را بشنوﯾد

خطاب به تمامی سندﯾکاھا و نھادھای حقوق بشری و انسانھای آزادﯾخواه
من شاھرخ زمانی عضو سندﯾکای کارگران نقاش تھران و کميته پيگيری پس از سی سال اقامت در
تھران در تارﯾخ چھارده خرداد  ١٣٩٠در بدو ورود به شھر تبرﯾز بخاطر دﯾدار با پدر و مادرم توسط اداره
اطالعات شھر به شکل کامال ً غير قانونی و بدون کوچکترﯾن سند و مدرک دستگير شدم .بعد از چھل
روز شکنجه ھای روحی و جسمی به زندان مرکزی تبرﯾز تﺤوﯾل داده شدم .در تمامی اﯾن چھل روز
بازداشت غير قانونی ام در اعتراض به اﯾن اوضاع در اعتصاب غذا بودم .بطوری که  ٢٧کيلو وزن کم
کرده ام و مطلقاً بازجوﯾی ندادم .با اﯾن اوﺻاف عليرغم اﯾنکه کوچکترﯾن سند و مدرکی از من وجود
نداشته و ﯾک سطر بازجوﯾی نداده ام ،اداره اطالعات و لجاجت آن ،شعبه ﯾک دادگاه انقالب تبرﯾز با
زدن اتھامات “تبليغ عليه نظام و تشکيل دسته سوسياليستی” مشمول مجازات در اﯾن موارد ،ﯾعنی
 ١١سال حبس برای من برﯾدند .در ﺻورتيکه در حکم ﺻادر شده نيز من از اول تا آخر منکر اتھامات
بودم و اﯾن مسئله نشان دھندۀ جعلی و واھی بودن اتھامات و خود حکم بعداً بطورﯾکه قاضی پرونده
در اثر اﺻرار من که بر اساس چه چيزی حکم ﺻادر کرده است ،اعالم کرد و گفت :شما فکر ميکنيد
من کی ھستم؟ بنده در سلسله مراتب ﯾک فرمانبرداری بيش نيستم.
زندان تبرﯾز ﯾکی از مخوف ترﯾن زندانھا با آدمکش ترﯾن ماموران می باشد ،برخورد غير قانونی و غير
انسانی و جناﯾتکارانه آن زبانزد خاص و عام می باشد ،زندانيان سياسی بدون برخورداری از
کوچکترﯾن حقوق قانونی مانند مرخصی ،آزادی موردی و مشروط و ﯾا کتابخانه که فقط کتابھای
تخصصی دارد تﺤت نظر اداره اطالعات مرکزی به بدترﯾن شکل ممکن زندانيان را تﺤت شکنجه ھای
روحی و جسمی فراوان قرار ميدھند .بدترﯾن رفتار انداختن زندانيان عادی به جان زندانيان سياسی
می باشد .به علت اﯾنکه بندی مستقل وجود ندارد ،اﯾن کار را بطور روزمره انجام ميدھند و روزی
نيست که ﯾک درگيری کوچک و ﯾا بزرگ در اﯾن اداره بوجود نيامده باشد.
در ﯾک اطاق بيست متری بيست و ﯾک تخت است که گاھی از چھل نفر به باال در آنجا ھستند
ھميشه ھفت نفر از زندانيان عادی مخصوص که روحشان فاسد بوده و تﺤت ارعاب ،تن به
جاسوسی و درگيری ميدھند در ميان زندانيان ھستند.
زندانيان سياسی با افراد مبتال به بيماری اﯾدز و ﯾا ھپاتيت در تماس می باشند که با تﺤرﯾک مسئوالن
به سوھان روح زندانيان سياسی تبدﯾل ميشوند .در سال  ٩٠مرا بعد از سه روز نگھداری در اﯾن اطاق
که به نوعی بھشت حساب ميشد ،به بند  ١٢اداره اطالعات برای آزار و اذﯾت بيشتر ،به ﯾک قرنطينه
ھمراه با زندانيان خطرناک که فقط برای سه روز قابل تﺤمل است نگھداری کردند و بعداً بھمراه
جمھور آزگوچ از پ ک ک به بند ١۵متادون که پنجاه نفر مبتال به اﯾدز و ھپاتيت در آنجا بودند ،انتقال
دادند .در آنجا در اعتراض به اﯾن مسئله ﯾک اعتصاب چند روزه با تمامی زندانيان انجام دادﯾم.
اداره اطالعات در اردبيھشت  ٩١بدون کوچکترﯾن حکمی با جعل سازی سند و اﯾن که من تقاضای
انتقال داده ام ،مرا به ﯾزد انتقال داد .من از لطف اﯾن عده برخوردار شده و در آنجا با تھمت اﯾنکه شما
اخبار و اوضاع داخلی را به بيرون ميدھيد دوباره به تبرﯾز برگردانده شدم ،به بند ھشت کار درمانی
تبرﯾز .در آنجا ما زندانيان سياسی تبرﯾز نوشته ای کتبی در  ١۴ماده برای سازمان زندانھا نوشته و
موارد دﯾگری از آزار و اذﯾت مأموران را توضيح دادﯾم و خواھان رسيدگی فوری به حقوق قانونی مان

 - ١٨مانند مرخصی ھا ،آزادی مشروط و امکانات باشگاھی ،کالسھای فنی و حرفه ای شدﯾم) … .چند
ثانيه نامفھوم(
مأمور انتظامات داخلی ،زندانيان عادی را وادار کرد عليه من و چند نفر دﯾگر شکاﯾت کنند و گفتند که
ما به رھبری توھين کرده ،به زندانيان عادی فﺤش داده و زندانيان کارگر را تﺤرﯾک به اعتصاب
کرده اﯾم .اﯾن پرونده درشورای  ١١بازرسی تشکيل شد و بعد از اﯾن ماجرا ما را به زندان رجاﯾی شھر
کرج تبعيد کردند .البته بعداً دو نفر از کسانی که شکاﯾت کرده بودند پشيمان شدند.
جناب احمد شھيد
عليرغم شکاﯾت خانواده ام به نھادھای قانونی از جمله دفتر رھبری ،دﯾوانعالی ،نھاد حقوق بشر و
غيره با جوابھای سرباال و تھدﯾد و ارعاب مواجه بوده ام .عليرغم اﯾن تھدﯾد و ارعاب من قسمتھاﯾی از
حرفھای ھمين نھادھا را که برای رفع تکليف و بخاطر فشارھای خانواده ام به وکيلم گفته اند ﯾاد آور
ميشوم .کارشناس دﯾوانعالی کشور گفته متاسفانه در حق اﯾشان اجﺤاف شده و کوچکترﯾن ادّله
قانونی و مﺤکمه پسندی که قاضی بتواند اﯾن حکم را بدھد در پرونده اﯾشان موجود نيست .ﯾکی از
افراد حقوق بشر اسالمی د ر تھران در مقابل پيگيری زﯾاد پرونده به ھمسر من گفته است خانم
چيزی از اﯾنجا عاﯾد شما نخواھد شد ،تصميم جای دﯾگری گرفته شده است .شما تنھا به حقوق
بشر جھانی ميتوانيد مراجعه کنيد .گوﯾا قاضی ﺻادر کننده حکم در مقابل فشار بر روی سه مدرک،
حکم را ﺻادر کرده گفته من فکر ميکنم که در سلسله مراتب پيچيده کنونی فرمانبرداری بيش
نيستم) .چند ثانيه نامفھوم(
تنھا اميد ما زندانيان ،احزاب و نھادھای جھانی عليه سياستھای ضد بشری موجود ھستند.
در پاﯾان قابل تذکر ميباشد که در اداره اطالعات بصورت مستقيم و ﯾا غير مستقيم تھدﯾد به مرگ
شده ام .از جمله مسموميت ،قرار دادن در کنار افراد عادی مبتال به اﯾدز ،وادار کردن افراد نامتعادل
روانی ،جانی و خطرناک به درگيری با من ،قرار دادن افراد اطالعاتی در پوشش زندانی در کنار من که
مرا تشوﯾق به فرار ميکردند ،تا حين فرار با تير کشته شوم که با شناساﯾی و افشای اﯾن افراد از آنھا
دور شده ام .مأمورﯾن مردمی و خوب زندان چندﯾن بار در زندان در اﯾن مورد به من تذکر داده اند که با
توجه به نمونه مھندس امانی ،مبارزی که توسط مأمورﯾن از طرﯾق فرار ساختگی از بين برده شد،
مواظب خودم باشم .در مورد ھرگونه عواقب از اﯾن قبيل من به ھمه ھشدار ميدھم .مرگ من در
زندان بھر دليل متوجه مسئولين می باشد.
با اميد به آﯾنده ای انسانی عاری از تبعيض و ظلم ،دست ھمه شما را به گرمی فشرده و قبال ً از
زحمات شما به گرمی نھاﯾت تشکر را دارم.
شاھرخ زمانی
زندان رجاﯾی شھر
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به سازمان جھانی کار و تمامی اتحادﯾه ھا و سندﯾکا ھای کارگری
دوستان ،ما مجموع کارگران  ١٢ميليونی اﯾران به ھمراه خانواده ھای فقير و فالکت سرماﯾه زده خود
با جمعيتی  ٥٠ميليونی طبقه کارگر اﯾران اکثرﯾت نفوس  ٧٥ميليونی اﯾران را تشکيل می دھيم .از
قدرت بازو و فکر ماست که در عرﺻه ھای ﺻنعت و معدن و کشاورزی و ساختمان و در ساﯾر موارد
ھمه چيز توليد می شود .اما کل ثروت توليد شده از گذشته و اکنون ھمگی نصيب سرماﯾه داران
می شود و خودمان در گرسنگی دائمی به سر می برﯾم و کمترﯾن بھره ای از دست رنج خود
نمی برﯾم.
در نتيجﮥ پياده کردن سياست ھای ضد کارگری رژﯾم اسالمی در عرﺻه ھای مختلف اقتصادی مانند
خصوﺻی سازی ،حذف ﯾارانه ھا ،تعدﯾل نيرو  ،حذف امنيت شغلی ،رواج قراردادھای موقت و سفيد
امضاء ،بر داشتن گمرکات مرزی ،واردات کاالھای بنجل توسط مافيای رانتی -دولتی – انﺤصاری،
ھشتاد در ﺻد توليد ﺻنعتی و کشاورزی مانند چای ،کفش ،نساجی ،قطعه سازی ،قند و شکر و
دﯾگر موارد نابود شده است.
در نتيجه پياده کردن اﯾن برنامه ھا نصف بيشتر جميعت فعال  ٢٦ميليونی کشور بيکار شده ٩٥ ،در
ﺻد اشتغال دائم از بين رفته ،دستمزد ھا به  ١چھارم تا  ١پنجم زﯾر خط فقر تصوﯾب شده است .در
ھماھنگی کامل جناح ھای مختلف سرماﯾه داری سياست ھای نامبرده در باال و تﺤرﯾم مشترک
جھانی به ﺻورت بی سابقه ای  ٨٠در ﺻد مردم به زﯾر خط فقر سقوط کردند .در چنين جاﯾگاه نا امن
اجتماعی تنھا چيزھاﯾی که ﺻعود و رشد کرده و باالترﯾن آمارھای جھانی را نصيب مردم اﯾران کرده
است عبارتند از  :گرانی ،فﺤشا ،اعتياد ،طناب دار ،و ...
با توجه به شراﯾط موجود و حمله مستقيم و غير مستقيم سرماﯾه داران توسط دولت مطبوع خود به
ھستی کارگران و با توجه به ادعای دروغين جمھوری اسالمی در دفاع از کارگران ،طبقه کارگر از ھر
گونه حق و حقوق ھمچون حق تشکل ،حق اعتصاب و  ...که از مصوبات سازمان کار بوده و حکومت
اسالمی به عنوان عضو ،آنھا را پذﯾرفته است ،اما در عمل ابزاری در دست سرماﯾه داران در ھجوم
ددمنشانه به تمامی عرﺻه کار و زندگی و سفرۀ خالی کارگران است  .سرماﯾه داران از طرﯾق دولت
خود ﯾعنی جمھوری اسالمی اﯾران توانستند کارگران را از تمامی حقوق خود مﺤروم کنند .کوچکترﯾن
فعاليت کارگران حتی فعاليت ھاﯾی که در چھا چوب قوانين مصوب خود جمھوری اسالمی است با
اخراج ،شکنجه ،وزندان مواجه می شود.
تمامی قوانين حماﯾتی در مواد قانون کار به نفع سرماﯾه داری حذف شده ﯾا در حال حذف شدن قرار
دارد.
رﯾاست سازمان جھانی کار و دوستان سندﯾکاﯾی ،در کشور ما با اساس و فعاليت کارگری حتی
نسبت به کشورھای کم رشد ﯾافته ھمساﯾه مانند افغانستان ،پاکستان ،عراق و  ...که حق تشکل و

 - ٢٠تجمع به رسميت شناخته شده است تفاوت بسياری وجود دارد جمھوری اسالمی علی رغم ظاھر
دروغ پردازش حتی با کوچکترﯾن آثار فعاليت قانونی کارگری به شدت بر خورد ضد کارگری و سرکوب
می کند .سرکوب اعتصابات کارگری ،قانون اعدام برای اعتصابات در ﺻناﯾع ماشين سازی ،اخراج،
اذﯾت و آزار ،تعقيب و زندان ،شالق زدن فعالين تشکل ھای کارگری و  ...از کارھای روزمرّه حکومت
اسالمی در دفاع از سرماﯾه داری است.
در ردﯾف بدترﯾن سياست ھای سرکوب دروغين قانونی تشکل ھای کارگری که با چسباندن آنھا به
عناوﯾن مختلف به اپوزﯾسون ضد حکومتی و با پرونده سازی ھای دروغين و ضد کارگری حبس ھای
سنگين به آنھا می دھند ،تا از شکل گيری تشکل ھای کارگری جلو گيری نماﯾند .در اﯾن مورد بھنام
ابراھيم زاده ،شاھرخ زمانی ،مﺤمد جراحی و ...را می توان مثال آورد که با اتھامات دروغين بھنام را
به  ٥سال ،مﺤمد جراحی را به  ٦سال و شاھرخ زمانی را به  ١١سال مﺤکوم کرده اند.
اميد و آرزوی ما کارگران زندانی برای آزاد شدن به اعتراضات و مبارزات سازمان ﯾافتﮥ داخلی و جھانی
کارگران است تا از اﯾن طرﯾق ضمن آزادشدن ما جلو گيری از سرکوب ھای جدﯾد ،جلو گيری ازھجوم
حکومت ضد کارگری اﯾران به تشکل ھای موجود و فعالين امکان پذﯾر شود .تنھا راه جلو گيری از
سرکوب مبارزات و باز پس گيری دست آوردھای  ٢٠٠سالﮥ طبقﮥ کارگر در تشکل ﯾابی ،اعتصابات و
ھمبستگی می باشد .اﯾن مھم فقط در ساﯾﮥ وحدت تشکل ھای داخلی و جھانی ممکن است.
کارگران و دوستان آﯾا می دانيد:
چرا سندﯾکاھای کارفرماﯾان توسط جمھوری اسالمی ھمه جانبه حماﯾت می شوند؟
اما سندﯾکاھای کارگران ،توسط جمھوری اسالمی ھمه جانبه و بشدت سرکوب می شوند؟

تشکل و اعتصاب حق مسلم کارگران است.
زندان مرکزی ﯾزد
شاھرخ زمانی
١٣٩١/٤/٢٩
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نامه شاھرخ زمانی خطاب به خانواده  ٨ميليونی کارگران ساختمانی
شورای نگھبان در دفاع از منافع سرماﯾه داری و بخصوص در دفاع
از منافع کارفرماﯾان صناﯾع ساختمان سازی ،برای چندمين بار طرح
بيمه کارگران ساختمانی را به بھانه داشتن بار مالی رد کرد .
دوستان و ھمزنجيران سالم ھای گرم و آتشين مرا  ،شاھرخ زمانی عضو ھيأت مؤسس سندﯾکای
کارگران نقاش و عضو شورای نماﯾندگان کميته پيگيری اﯾجاد تشکل ھای کارگری به ھمراه دﯾگر
فعالين در بند را از زندان گوھر دشت کرج بپذﯾرﯾد.
روی ﺻﺤبت من با کليه کارگران اﯾران است و بخصوص در رابطه با مشکل جدﯾدی که شورای نگھبان
عليه کارگران ساختمانی اﯾجاد کرده است می باشد .ما ھشت ميليون کارگران ساختمانی به عنوان
بخشی از درﯾای کارگران اﯾران و جھان در رشته ھای ﺻعنت ،معدن ،ساختمان و جاده و راه سازی،
ساخت و ساز ساختمان ھای ﺻناﯾع و غيره باﯾد از خود بپرسيم :
داشتن بار مالی ﯾعنی چه ؟ آﯾا کارگران و خانوادۀ آنھا اگر دچار حادثه ﯾا بيماری شوند ،چون بار مالی
دارد نباﯾد معالجه شوند؟ چون بار مالی دارد باﯾد بر اثر حادثه ﯾا بيماری بميرند؟ تا سرماﯾه داران سود
بيشتری ببرند؟ آﯾا بار مالی و حفظ فوق سود برای سرماﯾه داران مھم است ﯾا جان انسانھا؟ اگر
سود سرماﯾه و موضوع بار مالی برای کارفرماﯾان و جمھوری اسالمی مھمتر از جان کارگران و خانواده
آنھا است چرا کارگران باﯾد اجازه بدھند اﯾن افراد با جان و زندگی ما کارگران بازی کرده و ما را تبدﯾل
به سود سرماﯾه بکنند ؟
چرا؟
با توجه به رد چندمين بار طرح بيمه کارگران ساختمانی از طرف شورای نگھبان سود سرماﯾه و
کارفرماﯾان ثابت کرده است که برای حکومت جمھوری اسالمی حفظ سود سرماﯾه داران ﺻد ھا بار
مھمتر از حفظ جان کارگران است .حال از خود بپرسيم با توجه به چنين اعمال و فالکت ھای اقتصادی
و ﺻدھا مشکل دﯾگر که توسط نظام جمھوری اسالمی برای مردم اﯾجاد شده است ،کارگران چگونه
می توانند از اﯾن مشکالت خود را نجات بدھند؟
ھمچنين باﯾد بدانيم آن مالی که شورای نگھبان برای حفظش سنگ کارفرماﯾان و سرماﯾه داران را به
سينه می زند تماماً متعلق به دسترنج کارگران است .ﯾعنی اگر کارگران کار نکنند ھيچ سرماﯾه ای و
ھيچ سودی و ھيچ مالی اﯾجاد نخواھد شد که شورای نگھبان  ،مأمور نگھبانی از آن باشد و برای
حفظ آن در دستان کارفرماﯾان با بھانه داشتن بار مالی طرح بيمه کارگران ساختمانی را رد کند .بنا
براﯾن ھر آنچه سود ،سرماﯾه و ﯾا مال انباشته شده است تماماً متعلق به دسترنج کارگران است که
از طرف سرماﯾه داران )کارفرماﯾان( به کمک دولت ھای طبقه سرماﯾه دار که جمھوری اسالمی ﯾکی
از آنھا است و شورای نگھبان بخشی از آن دولت است با اشکال مختلف مناسبات نظام سرماﯾه
دارانه و روش ھای اختالس و دزدی از کارگران دزدﯾده شده و در اختيار سرماﯾه داران گذاشته شده
است .شورای نگھبان اﯾن عامل و نگھبان سرماﯾه داری ضدﯾت با کارگران را تا آن حد باال برده است
که اجازه نمی دھد کارگران و خانواده ھاﯾشان برای معالجه خود اندکی از دسترنج خودشان استفاده
نماﯾند ،در حالی که خودشان و آقازاده ھاﯾشان از مﺤل در آمد دسترنج ھمين کارگران ميلياردھا
تومان ،نه؛ ميلياردھا دالر باال می کشند و نتيجﮥ آن ھمه دزدی و اختالس ،فالکت امروزی مردم
است .وقاحت تا آنجا پيش رفته است که َدم و دستگاه دولت سرماﯾه داری حاضر نيستند نام دزدان
ثروت مردم را اعالم کنند ،به بھانه اﯾنکه آبروﯾشان می رود اگر آنھا آبرو داشتند که دزدی نمی کردند.
علت نام نبردن از دزدان بيت المال فقط برای اﯾن است که ھمگی از خودشان ھستند .جالب است

 - ٢٢که اﯾن شورای نگھبان سرماﯾه داری در رابطه با اختالس ھا و دزدی ھا دچار تناقض ﯾک بام و دو ھوا
شده در رابطه با موضوع داشتن بار مالی خود را به فراموشی می زند.
ما کارگران باﯾد بدانيم داشتن انتظار حق و عدالت از نھادھای سرماﯾه داری و داشتن انتظار
رسيدگی به شکاﯾت و در خواست ھای ما کارگران از آنھا ﯾک توھم است .مانند اﯾن است که از
دست ﯾک کارفرما شکاﯾت به نزد کارفرمای دﯾگر ببرﯾم ،بدون شک رسيدگی نخواھد کرد .ھمان گونه
که  ٣٦سال است جمھوری اسالمی ھر روز بيشتر از قبل به حماﯾت از کارفرماﯾان و سرماﯾه داران
پرداخته و در مقابل ھر روز بيشتر از قبل اقدام به سرکوب کارگران کرده است ،تنھا راه ما کارگران
اعتراضی باالی
ھمبستگی طبقاتی است و باﯾد خودمان به فکر نجات باشيم اگر ما قدرتِ اجتماعی و
ِ
داشته باشيم و با پنجﮥ اتﺤاد طبقاتی خود گلوی اﯾن دشمنان را گرفته بفشارﯾم در آن ﺻورت می
توانيم اندکی از حق و حقوق خود را بدست آورﯾم.
مولد تمامی ثروت و کاالھای جامعه ما ھستيم بنا براﯾن حق ما و تمامی مردم است از تمامی
تسھيالت موجود درجامعه از جمله دارو ،مسکن ،تغذﯾه ،پوشاک ،بھداشت ،آموزش و کليه خدمات
استفاده کنيم ،در حالی که به علت بھره کشی ،دزدی و غارت توسط طبقﮥ انگل سرماﯾه داری
کمترﯾن بھره ای از دسترنج خود نمی برﯾم ،تنھا به اندازه ای از دسترنج خود در قالب دستمزد در
بھترﯾن شراﯾط در حد بخور و نمير درﯾافت می کنيم تا زنده بمانيم و برای سرماﯾه داران کارکنيم تا به
ثروت و سرماﯾه مافيای ثروت و قدرت سرماﯾه داران افزوده شود و در ھمين حال با اندک دستمزد
درﯾافتی ھزﯾنﮥ توليد مثل به عنوان نسل جدﯾد و پرورش آنھا برای آﯾندۀ سرماﯾه داری نيروی کار توليد
کنيم .ھمان گونه که خودمان بردۀ سرماﯾه داران کنونی ھستيم تا بچه ھاﯾمان نيز در آﯾنده بردۀ بچه
ھا و آقا زاده ھای سرماﯾه داران باشند .وظيفه و رسالت تارﯾخی ما کارگران است که کاست طبقاتی
را که اکنون کاست سرماﯾه داری است نابود کنيم.
در کنار مرگ تدرﯾجی خانواده ی  ٥٠ميليونی کارگران ،دولت و طبقه سرماﯾه داری برای تشدﯾد بھره
کشی با سياست ھای ضد کارگری و ضد مردمی مانند قرارداد ھای موقت و سفيد امضاء ،دستمزد
ھای ﯾک چھارم زﯾر خط فقر ،حذف ﯾارانه ھا ،گرانی فالکت بار ماﯾﺤتاج عمومی مانند نان ،گوشت و
برنج  ،...آب و گاز ،حذف گمرکات مرزی به سود سرماﯾه داران دالل و ميليادر ھای حاکم و واردات
کاالھای بنجل و بيماری زا و به شکست کشاندن توليد داخلی ،اخراج سازی ھای دسته جمعی و
اﯾجاد بيکاری ميليونی ،خصوﺻی و خودمانی سازی راﯾگان و تﺤوﯾل ثروت مردم به گروه ھای مافيای
قدرت و ثروت و تبدﯾل عرﺻه ھای توليد و ﺻنعت به کيسه ھای پول مافيا و ھمچنين دﯾگر سياست
ھای ضد کارگری و ضد بشری ،گرانی ،تورم ،بيکاری ،فقر و گرسنگی ،طالق و اعتياد ،و غيره را در
قالب تﺤميل خط فقر به باالترﯾن سطح جھانی رسانده است .با داشتن  ١٢ميليون بيسواد ،با
باالترﯾن آمار زندانی ٧ ،ميليون معتاد ١٤ ،ميليون بيکار ،دومين کشور افسرده و غمگين جھان تﺤت
حاکميت سازمانی سرماﯾه داری ھستيم .در ادامه ھمين سياست ھا طی سه ماه اخير رد شکاﯾت
کارگران از افزاﯾش دستمزد ھای کمتر از تورم اعالم شده و ھمچنين رد طرح بيمه کارگران ساختمان
توسط "شورای نگھبان قانون اساسی" در دفاع از سرماﯾه داران و سود رسانی ھر چه بيشتر به
مافيای قدرت و ثروت به بھانﮥ مضﺤک داشتن بار مالی برای چندمين بار رد کرده است ،تا سرماﯾه
داران با خيال راحت ھرچه بيشتر دست به چپاول بزنند .ھمچنين ھفته گذشته نيز طرح فوق برای
ﯾک بار دﯾگر با ھمين بھانﮥ بار مالی مجدداً رد شد .در کشوری که ﯾک چھارم پول نقد در گردش کشور
ﯾعنی نقدﯾنگی بانک ھا توسط  ٦٠٠نفر از دست اندرکاران حکومت و وابستگان و آقا ھا و آقازاده ھا
که بخشی از کارفرماﯾان و سرماﯾه داران ھستند ،به عنوان وام بدون پشتيبانی گرفته اند و پس نمی
دھند ،که اﯾن مبالغ بيش از ھزاران ميليارد اعالم شده است .و نزدﯾک به  ٦٠در ﺻد منابع توليد
ناخالص ملی مانند معادن و غيره در دست مافيای ثروت و قدرت و به اﺻطالح رمز آلودش ھمان
دلواپسان می باشند .شورای نگھبان قانون اساسی برای پنھان کردن واقعيت و دلداری از دلواپسان
و اطمينان دادن به آنھا که می توانيد ھمچنان به غارت و چپاول ادامه بدھيد ،باز ھم حرف از بار مالی

 - ٢٣می زند و با اﯾن بھانه اقدام به رد طرح بيمه کارگران ساختمانی کرده است .ما از شورای نگھبان و از
اﯾن دل واپسان مولتی ميليادر ھا می پرسيم شما که نسبت به قانون اساسی اﯾن قدر حساس
ھستيد ،پس چرا نسبت به فصل سوم که در مورد حقوق مردم مانند بھداشت و درمان ،آموزش و
مسکن راﯾگان ،شغل شرافت مندانه برای ھر کسی ،الل مونی گرفته اﯾد و حرفی نمی زنيد؟ چرا
اﯾنقدر ﯾک بام و دو ھوا شده اﯾد؟
شورای نگھبان مانند دﯾگر نھاد ھای سرماﯾه داری حاکم که ھر کدام در گوشه ی اﯾن کشور مشغول
حذف حقوق عمومی مردم و انباشت آنھا به سود سرماﯾه داران ھستند ،مانند حذف بھداشت و
درمان راﯾگان ،آموزش و پرورش راﯾگان ،آموزش عالی ،حذف ﯾارانه ھا و گرانتر کردن ھر روزۀ خدمات
مورد نياز عموم و گرانتر کردن ماﯾﺤتاج عمومی و روزانﮥ مردم ھر روز اقدامات ضد کارگری و ضد مردمی
بيشتری را مرتکب می شود .با توجه به چنين دالﯾلی ﺻد در ﺻد ثابت می شود که شما نماﯾندگان
رانتخواران و سرماﯾه داران و کارفرماﯾان ھستيد و ھر جاﯾی از قانون حتی قوانين خودتان به ضرر
سرماﯾه داران باشد ،آن قانون را حذف می کنيد ﯾا در مقابل اجراﯾی نشدن آن الل شده دلواپسی را
فراموش می کنيد.
البته کارگران باﯾد بدانند که باﯾد اﯾنطور باشد چون تمامی شما دوست کارفرماﯾان و دشمن کارگران
ھستيد.
ما کارگران تﺤت چنين شراﯾطی با اجتماع و ماھھا اعتصاب ،تجمع و اعتراضات مانند بافق ،معدن
سوسنگرود ،پارس واگن ،گيالنا پتروشيمی ،نورد اھواز ،پروفيل ساوه و  ...به مقابله با بھره کشی،
ناعدالتی و نابرابری با طبقه و دولت سرماﯾه داری بر خاسته اﯾم.
روی ﺻﺤبت ما با کارگران است با اﯾن ھمه تالش و کوشش علی رغم موفقيت ھای جزئی در سنگر
ھای انفرادی و پراکنده ﯾک بخش کارگری ،نتوانستيم بھره کشان را به عقب نشينی سراسری و
مھم در جھت تﺤقق خواسته ھای اساسی مانند امنيت شغلی ،حق اﯾجاد تشکل مستقل ،حق
اعتصاب و حقوق غيرۀ خود وادار کنيم .چرا که علی رغم نيروی دھھا ميليون مان در مقابل تعداد
انگشت شمار غارتگران ثروت ھای عمومی دشمنان آگاھانه ،سازمان ﯾافته و با برنامه و متﺤد عليه
ما عمل کرده ولی طبقﮥ  ١٤ميليونی ما ھمراه با  ٥٠ميليونی خانوادۀ خود در نا آگاھی ،پراکندگی،
بی ھدف و فاقد تشکل ھای سراسری ھستيم .در حالی که وحشت مافيای ثروت و قدرت از
گسترش اعتراضات و اعتصابات ما کارگران بقدری زﯾاد است که ھفتﮥ گذشته مجلس با وزﯾر کار
جلسه مخفی و غير علنی برای مقابله با اعتصابات رو به گسترش ما کارگران تشکيل داد .اﯾن نشانﮥ
قدرت ما کارگران است ،باﯾد برای ﯾک پارچه کردن چنين قدرتی برنامه و تشکيالت داشته باشيم.
اما سئوال اﺻلی اﯾن است که چرا مبارزات ما ثمر بخش نيست و راه برون رفت از اﯾن بن بست و از
اﯾن اوضاع کدام است؟
دوستان و ھمرزمان تنھا راه چاره ما رنجبران در مقابل قدرت متﺤدۀ طبقات دارا و دولتشان و نيروھای
حامی آنھا ،ارتقاء آگاھی طبقاتی ،وحدت و ھمبستگی سراسری در اﯾجاد تشکل ھای طبقاتی و
سراسری ) اتﺤادﯾه و حزب( برای سازماندھی مبارزاتمان در جھت تﺤقق مطالبات اساسی و
پاﯾه ی مان می باشد ،تا ارتش  ١٤ميليونی خود مان را از تشدد و پراکندگی رھانيده و مقاومت و
مبارزاتمان را در مقابل سياست ھای سرکوب سراسری سرماﯾه داری به مبارزه و ھمبستگی
سراسری تبدﯾل کنيم .اﯾن فقط با اﯾجاد فدراسيون کارگری و حزب ممکن خواھد شد.
برای چنين منظوری ما کارگران باﯾد ھيأت ھای مؤسس سندﯾکا ھا را در جاھای مساعد کارگری
تشکيل داده و موازی با آن عمال ًتشکل ھا و سندﯾکاھای موجود را در سطح ملی و رشته ای به
ﺻورت سراسری گسترش بدھيم .به عنوان نمونه می توان سندﯾکای واحد تھران و کل حمل ونقل،
نقاشان تھران ،تبرﯾز و کرج به عنوان کل کارگران ساختمانی تا زمينه ساز اﯾجاد اتﺤادﯾه ھای
سراسری ﯾعنی فدراسيون باشيم .برای رسيدن به اﯾن سطح از تشکل سراسری درک شراﯾط و
مسائل زﯾر ضرورتی اجتناب ناپذﯾر دارند.

 - ٢٤اول  :در مقابله با شدت سرکوب دشمن که از ﯾک طرف با منع فعاليت قانونی و دستگيری و زندانی
کردن فعالين تشکل ھای کارگری و ھمچنين ساﯾﮥ اخراج و بيکاری و گرسنگی تزرﯾقی به عنوان ترمز
تشکل ﯾابی و فعاليت سازمانيافته به گفته مارکس عمل کرده و تاوان سنگينی برای مبارزه طبقاتی
تﺤميل می کند ما نيز باﯾد :
الف – با استفاده از تجارب واشکال و شيوه ھای مبارزه مخصوص اﯾن شراﯾط ،
ب – تشکيل ﺻندوق ھای ھمياری و کمک متقابل برای رشد زمينه ھای فعاليت در جھت اﯾجاد ھيأت
ھای مؤسس و کمک به خانواده ھای مبارزﯾن دستگير شدۀ کارگری،
ج – استفاده از تمامی موارد فعاليت قانونی مانند اﺻل  ٢٦قانون اساسی در جھت اﯾجاد تشکل،
اﺻل  ٢٧در جھت آزادی تجمعات و نيز استفاده از قوانين و ميثاق ھای امضا شدۀ جھانی و مورد
عضوﯾت جمھوری اسالمی مانند مقاوله نامه ھای  ٨٧و  ٩٨در آزادی کارگران برای اﯾجاد تشکل ھای
سندﯾکاﯾی بدون اجازه و دخالت دولت و کارفرماﯾان،
د – استفاده از تجربيات مبارزات تشکل ھای اﯾران و جھان در شراﯾط مشابه مخصوﺻاً از تجربيات
شورای متﺤدۀ کارگری از سال  ١٣٠٠تا ،١٣٣٢
ه – مھمتر از اﯾن ھا پيوند منطقه ای و جھانی فعالين و تشکل ھای رزمنده کارگری به ﺻورت
سازمانيافته و ارگانيک در جھت اﯾجاد و راه اندازی تشکل ھای سراسری عمل کنيم .
بطوری که ھم اکنون مشاھده می کنيم کارگران جھان چقدر گسترده از حق تشکل ﯾابی و اعتصابات
و مطالبات ما و آزادی ھای سندﯾکاﯾی و آزادی قانون کارگری حماﯾت کرده و از ما دفاع می کنند .
دوم  :ھمانطوری که طبقه و دولت سرماﯾه داری برای ادامه بھره کشی از ما بصورت طبقﮥ واحد
سازمانيافته و برنامه رﯾزی شده در سطح ملی و جھانی و سراسری عمل می کند ،ما خانوادۀ ٥٠
ميليونی کارگران نيز باﯾد بعنوان ﯾک طبقه واحد سراسری ﺻرف نظر از نوع شغل ،جنسيت ،مليت،
مذھب ،شاغل و بيکار بر اساس منشور و مطالبات اساسی مانند حق تجمع و تشکل ،اشتغال دائم،
قانون کار مترقی و دستمزد متناسب با احتياجات زندگی انسانی دارای ستاد فرماندھی واحدی به
عنوان کليت ﯾک طبقه در سازمان سياسی و دﯾگر تشکل ھای پاﯾه ای کارگری که مرکب از نماﯾندگان
تمام بخش ھای کارگری باشد ،عمل کنيم  .با توجه به نمونﮥ تارﯾخی خود ،شورای متﺤده کارگران
اﯾران را می توان به عنوان نمونﮥ تارﯾخی مثال زد.
بعنوان مثال برای شروع در دو نوع ساختار تشکيالت کارگری ،اما دارای پيوند ارگانيک با ﯾک دﯾگر ،که
در کليت طبقاتی مکمل ﯾکدﯾگرند ،تا آن حدی که تبلور وحدت طبقاتی ميشوند ،برای رسيدن به چنين
وحدت طبقاتی اکنون می توان از عنيت موجود و ادامﮥ مسير برای رسيدن به تشکل ھای بيان شده
کارگری از و در ميان تشکل ھا و فعالين موجود شروع کرد ،و ضمن سازماندھی اقدام به گسترش
آنھا در عمق و سطح نماﯾيم.
سوم  :در مقابله با انﺤرافات درون خانوادگی کارگران که سد راه اتﺤاد و ھمبستگی و مانع
سراسری شدن ،می باشند باﯾد با کسانی که با چسبيدن به تشکل ﺻنف مﺤدود خود جلو وحدت
سراسری کارگران بر اساس ﯾک طبقﮥ واحد در مقابل دولت و طبقه سرماﯾه داری اﯾستاده و سنگ
اندازی می کنند و ھمچنين کسان و شبه فرقه ھاﯾی که بدون کوچکترﯾن ارتباطی با طبقﮥ کارگر خود
می دانند مقابله کرد .اﯾن دوستان باﯾد بدانند ،تارﯾخ دوﯾست سالﮥ مبارزات کارگران
را قيم کارگران
غير از شوراھا ،کميته ھا ،اتﺤادﯾه ھا ،و تعاونی ھا و حزب سراسری چيز دﯾگری برای سازمان دھی
و پيشبرد مبارزات حاکميت کارگران تاکنون نيافرﯾده است و اگر نوع جدﯾدی تشکل به ساخته شدن
داشته باشد ،با شرکت خود کارگران خواھد بود .ھمانطوری که انواع نام برده در باال با شرکت و
ابتکارات خود توده کارگران و انقالبيون طبقه کارگر که پيوند ارگانيک با خود کارگران داشتند ساخته
شده اند.

 - ٢٥با توجه به اﯾنکه بدون ابزار ھای گفته شده که در ساختن و ادامه آنھا خود کارگران حضور دارند،
مبارزۀ کارگران بی معنا و پوچ خواھد بود ،و ھمچنين ھر ابزاری بدون حضور کارگران در آنھا بی تأثير
در مبارزه و بی حاﺻل خواھد بود.
چھارم  :اﯾنکه برای اﯾجاد تشکل ھای کارگران در سطح ﺻنفی و سراسری باﯾد کسانی را انتخاب و
به کار گرفت که جسور و فداکار ،آگاه و مؤمن به منافع طبقه کارگر تا حد جانفشانی ثابت قدم بوده و
تاوان دستگيری و زندان را به جان خرﯾده باشند و بتوانند فعاليت را در شراﯾط خفقان و سرکوب نيز
پيش ببرند و تجربه ،اخالق و آگاھی انقالبی را تواماًداشته باشند.
خالصﮥ کالم  :ھمقطاران و دوستان کارگر به قول سرود جھانی کارگران :
" بر ما نبخشد فتح و شادی ،نه شه ،نه ُبت ،نه آسمان
با دست خود گيرﯾم آزادی ،در پيکار ھای بی امان"
به ﯾاد داشته باشيم و آگاه باشيم که به غير از خودمان ھيچ کسی به داد ما نخواھد رسيد ،قدرت ما
در تشکل ،آگاھی و درک روشن از ھدف ھا و مطالبات خوﯾش و راه ھا و وسائل مبارزه است ما باﯾد
نيروی الﯾزال اما پراکنده  ١٤ميليونی که با خانواده ھاﯾمان نيروی  ٥٠ميليونی خود را در تشکل ھای
پاﯾدار و سراسری خود ﯾعنی حزب و اتﺤادﯾه ھا متﺤد و ﯾکپارچه کنيم ،و فکر خود را از لﺤاظ درک آﯾنده
و خواسته ھا و برنامه ھای رھاﯾی روشن ساخته و وسائل و ابزار ھای خودمان و راه ھای کسب
آزادی برای کل کشور و بر قراری جامعه انسانی و راه برقراری سيستم خودمان را بياموزﯾم ،و حول
مﺤور برنامﮥ رھاﯾی از استبداد و استثمار گرد آﯾيم ،در ﺻورت کسب آگاھی طبقاتی قدرت ما
می تواند جاﯾگزﯾن قدرت حاکميت طبقات بھره کش و استثمار گر شود ،فقط از اﯾن طرﯾق است که
ميتوان طبقه خود و تمامی بشرﯾت را از نابودی تﺤت سلطه سرماﯾه داری نجات بدھيم.
زنده باد ھمبستگی طبقاتی کارگران
پيش بسوی اﯾجاد تشکل ھای سراسری کارگران
نجات کارگر ،نجات بشرﯾت است
١٣٩٣/٧/٢١

- ٢٦ -

نامه:خطاب به رئيس جمھور جدﯾد  ،دادستان تھران
و رئيس زندان رجاﯾی شھر
از  :شاھرخ زمانی
به  :رئيس جمھور جدﯾد  ،دادستان تھران و رئيس زندان رجاﯾی شھر
موضوع :نقض حقوق اوليه زندانيان و قتل ھای زنجيره ای
ﯾک مرگی دﯾگر ،جناﯾتی دﯾگر ،به کدامين گناه کشته ميشوند؟ اﯾن بار نيز کارگری زندانی که جرمش
دفاع از طبقه کارگر بوده در زندان کشته شد .مرگ افشين اسانلو را چگونه توجيه خواھند کرد؟ چه
کسی پاسخ گو خواھد بود؟ قوه قضاﯾيه ،دادگاه تھران ،رﯾيس زندان ﯾا اداره اطالعات؟
آقای رئيس جمھور شما در اﯾن رابطه چه کار خواھيد کرد؟
گوﯾی قتل ھای زنجيره ای در زندان ھا تمامی ندارد ... ،ولی ﷲ فيض ،اکبر مﺤمدی ،مير ﺻيافی،
امير حشمت ،عبدالرضا رجبی ،منصور رادپور ،ستار بھشتی ،عليرضا کرمی خيرآبادی ،شھبازی  ...و
امروز افشين اسانلو .اﯾن ليست تنھا بخش کوچکی از جناﯾت ھای ماشين سرکوب در زندان رجاﯾی
شھر

می باشد ،تا غارتگران طبقﮥ حاکم بتوانند ثروت ھای عمومی را ھرچه بيشتر و بدون مانع

تصاحب کنند ،دادگاه ھای تﺤت فرمان قوۀ قضاﯾيه در حالی با تبعيت از حکم قضاﯾی دو نوجوان را به
جرم سرقت  ١٥٠٠٠٠تومان که بخاطر درمان مادر بيمارشان دزدﯾده بودند ،با اتھام مﺤاربه اعدام می
کنند ،در حالی که برادر رئيس ھمان قوه قضاﯾيه بزرگترﯾن زمين خوار اﯾران است و با تکيه بر قدرت دو
برادر خود در سمت ھای باالی حکومتی بدون دغدغه و ترس از قانون ،تخلفات بی حد و مرز خود را
ادامه می دھد ،ھمچنين تﺤت تسلط و حوزۀ کاری چنين قوۀ قضاﯾيه ای رقم ھای اختالس و دزدی ٣
ھزار ميليارد تومانی و مانند آن ھر روز بيشتر اتفاق می افتند ،به گفتﮥ رﯾيس سازمان بازرسی،
مقامات  ٤٥٠ميليون ﯾورو باال کشيده اند ،اختالس در پرونده پتروشيمی سر به آسمان می زند  ،تﺤت
حماﯾت ھای غير مستقيم چنين قوه قضاﯾيه ای ،رحيمی معاون اول ،دارای پرونده  ٧٠ميلياردی از بيمه
ل ﺻدھا جناﯾت ،مانند آمر
اﯾران ،آزادانه می گردد ،قاضی مرتضوی و حداد و مقيسه و متجاوزﯾن مسئو ِ
و ناظر جناﯾات کھرﯾزک تﺤت فرمان قوه قضاﯾيه با اھانت به شعور شاکيان و عموم مردم فقط ٢٠٠٠٠٠
تومان جرﯾمه می شود ،عدالت را در دستگاه قضاﯾی نگاه کنيد ،قاضی مرتضوی در مقابل جراﯾمی
مانند دستور شکنجه ،نظارت بر شکنجه ،تجاوز به دختران و پسران ،قتلھای عمد در کھرﯾزک ،به
 ٢٠٠٠٠٠تومان جرﯾمه مﺤکوم می گردد و در کنار اجرای چنين عدالتی ،ھمين قوۀ قضاﯾيه دو نو جوان
را به خاطر سرقت ١٥٠٠٠٠تومان با حکم مﺤاربه ،اعدام می کند!!! راستی با چنين قوۀ قضاﯾيه و
قضات چگونه باﯾد بر خورد کرد؟ آقای رئيس جمھور شما در اﯾن رابطه چه کار خواھيد کرد؟

 - ٢٧اﯾن تنھا گوشه ای از دزدی و جناﯾت مسئولين است که علناً روزنامه ھای تﺤت سانسور شدﯾد
می توانند از آن سخن بگوﯾند ،و ما زندانيان سياسی نيز زﯾر سلطﮥ چنين قوۀ قضاﯾيه دستگير،
شکنجه ،مﺤاکمه ،زندانی و نگھداری ميشوﯾم .حال خود بخوان سر نوشت شور بختی ملت اﯾران را.
ل طبقﮥ حاکم ،تﺤت حاکميت دستگاه ھای فوق تکميل شده ،به  ٧٠ميليون مردم ،ﯾکی از
چپاو ِ
ثروتمندترﯾن کشورھای جھان ،بيکاری ،فقر و فالکت ،فﺤشا و اعتياد ،جرم و جناﯾت  ...تﺤميل
می شود و ھر اعتراض عدالت خواھانه و ھر تشکل مبارز مردمی در نطفه خفه ميشوند .سخن کوتاه،
کشور به جھنم  ٧٠ميليون اﯾرانی و ملک خصوﺻی چند دزد و غارتگر تبدﯾل شده است .
آقای رئيس جمھور  ،جناب دادستان و رئيس زندان رجاﯾی شھر با توجه به سياست سرکوب،
خودسری و تجاوز به حقوق قانونی ،ھتک حرمت و دستگيری ھای بدون حکم و خودسرانه ،پرونده
سازی و پاپوش دوزی ،حکم ھای سنگين به سفارش اداره اطالعات ،وجود انواع شکنجه ھای روحی
و جسمی موجود ،حاﺻل چنين روند و حاکميتی است که شما نيز بخش مھمی از اﯾن مجموعه
ھستيد ،کارکرد و روند آگاھانﮥ ضد مردمی اﯾن حاکميت ،ھيچ راھی جھت دفاع از حقوق خود برای ما
باقی نگذاشته است .بنا براﯾن جان خود را کف دست گرفته از حقوق طبقه کارگر ،عموم مردم،
زندانيان سياسی و خود ،اﯾن چنين دفاع می کنم .تا باشد انسان ھا قضاوت کنند ،و از ھمﮥ
کارگران ،جوانان ،عموم مردم ،نھاد ھا ،سازمان ھا ،وکالی داخلی و جھانی می خواھم در اﯾن مبارزه
ما را ﯾاری کنند.
آقای رئيس جمھور  ،جناب دادستان و رئيس زندان رجاﯾی شھر ،توجه شما را به نقض آشکار قوانين
مصوب خودتان جلب می نماﯾم :
 -١نقض آشکار اﺻل  ٣٠قانون اساسی در ھتک حرمت زندانيان در پوشاندن اجباری لباس زندان و زدن
دستبند و پابند و لخت مادرزاد کردن زندانيان در در مقابل دوربين و سربازھا ھنگام ورود ،در حاليکه
طبق ماده  ١٩و  ٣٥آﯾين نامه سازمان زندانھا در تبصره ای ،حتی زدن دستبند منوط به شراﯾطی
است ،چه رسد به لباس اجباری و پابند زدن .
 -٢نقض آشکار ماده  ٩٣و  ٩٥آﯾين نامﮥ سازمان زندانھا ﺻراحتاً بر دادن سبزﯾجات تازه ،انواع لبنيات،
تخم مرغ و دادن ميوه پس از ھر سه وعده و ناھار وشام ھر ھفته تاکيد شده است شما با سوﯾای
حيوانی در شب و روز که تماماً به ظرف زباله رﯾخته می شود باعث گرسنگی و ھزﯾنه ھای سنگين
برای زندانيان می شوﯾد .
 -٣قانون شکنی و سليقه ای عمل کردن در مورد مفاد آﯾين نامه در مورد مرخصی زندانيان که فقط
شامل نورچشمی ھای خودتان و

کسانی که تن به رذالت و ھمکاری با شما و حکومتی ھا

می دھند ،می شود .عليرغم تأکيد قانون بر دادن مرخصی ھنگام فوت و عروسی بستگان ،ممانعت
شما از اﯾن عمل و ندادن مرخصی به زندانيان برای شرکت در مراسم ختم و عروسی نزدﯾکان،
نشانگر ماھيت ضد مردمی شما می باشد ،با مرخصی ندادن به افرادی مثل مﺤمدامير خيزی ،عادل

 - ٢٨نعيمی و شاھرخ زمانی برای عروسی فرزندانشان و مصطفی نيلی و خالد حردانی برای مرگ پدر و
مادرشان نمونه ھای بارزی ھستند.
 -٤نقض آشکار آﯾين نامﮥ اجراﯾی بيمه درمانی زندانيان مصوب  ٦١/١٢/٤به شماره  ٤٤٠١٤در درمان با
داروی مجانی زندانيان در ماده ١و ٢و  ٥که پزشک زندان غير از موارد جزﯾی مانند سرماخوردگی،
تمامی موارد را از طرﯾق خانواده به بيرون حواله می دھد و ھمچنين کسانی که به بيرون اعزام
می شوند با ھزﯾنﮥ خودشان باﯾد عمل ﯾا مداوا شوند .
 -٥تفتيش دائمی عقاﯾد که علناً در زندانھا ﺻورت می گيرد ،و زندانيان با عناوﯾن ملﺤد ،جاسوس و ...
ناميده می شوند ،و در مورد تشکلھای مدنی ،اجتماعی و اقليتھای مذھبی عمال ً نقض آشکار اﺻل
 ٢٣قانون اساسی در آﯾين نامه تفتيش عقاﯾد و ھمچنين در اﺻل  ٢٤آزادی بيان که در اﯾن مورد شرح
ی نظام جمھوری اسالمی اﯾران
مذاکرات مجلس خبرگان ميگوﯾد؛ اﯾن آزادی شامل نوشتن کتاب در بد ِ
نيز می شود .
 -٦کمبود فضای زندگی برای مﺤکومين که می باﯾد از  ٥سال تا ابد در زندان باشند که سلولھای
انفرادی را مﺤل زندگی  ٢تا  ٣نفر قرار داده اﯾد .ھمچنين ھواخوری  ٢/٥ساعته به جای  ١٢ساعت در
کنار اوضاع به شدت خراب بھداشتی و درمانی و تغذﯾه ای که باعث مرگ ھفتگی در زندان بوده و قتل
عمد به حساب می آﯾد .
 -٧نقض ماده  ١٨٠آﯾين نامه سازمان زندان ھا در حقوق متھمان برای مکاتبه که تقرﯾباً ھمﮥ زندانيان از
آن مﺤرومند .
 -٨پرونده سازی و پاپوش دوزی سازمان ﯾافتﮥ اداره اطالعات عليه کسانی که با خودسری و قانون
شکنی مسئولين خاطی مبارزه کرده و اعمال سرکوبگرانه آنان را افشا می کنند .مانند خالد حردانی،
شاھرخ زمانی و تعداد زﯾادی از زندانيان دﯾگر که عالوه بر پرونده اﺻلی پرونده ساختگی و پاپوش جدﯾد
توھين به رھبری نيز بر عليه شان ساخته شده است .
 -٩عدم اعزام به بيرون در عمل و درمان زندانيان بيماری که با تأﯾيد بھداری باﯾد اعزام می شدند که
تالشی برای نابودی آنھاست ،با توجه به اﯾنکه عامل اﺻلی بيماری زندانيان وضعيت و شراﯾط زندان
است که شما به عمد و با برنامه چنين شراﯾطی را اﯾجاد کرده اﯾد ،عقده و سادﯾسم اداره اطالعات و
مدﯾر زندان در اﯾن مسئله به قدری است که عليرغم تقاضای بھداری زندان برای دادن گوشی پزشکی
به دکتر مقدم ،ھموطن زندانی در سالن  ١٢جھت تشخيص به موقع بيماری ،به آنان اجازه ندادند و
جلوی اﯾن کار را گرفته اند ،تا خللی در قتل و مرگ تدرﯾجی برنامه رﯾزی شده زندانيان در اﯾن قبرستان
اﯾجاد نشود .نامق مﺤمودی در ساﯾﮥ اﯾن ممانعت آگاھانه در حال از دست دادن ﯾک چشمش
می باشد و از اعزام ميثاق ﯾزدان نژاد و توکلی و عباس بادفر برای اعزام ممانعت می شود.
 -١٠ندادن تلفن که در تمامی زندانھا به جز سالن  ١٢رجاﯾی شھر داﯾر می باشد و نبود مالقات
حضوری و مرخصی.

 - ٢٩-١١نصب دھھا دستگاه پارازﯾت انداز سرطان زا ،ھمين ﯾک مورد برای اثبات برنامه رﯾزی و عمدی بودن
قتل و کشتار زندانيان کافی است.
 -١٢نقض آشکار تبصره  ٣ماده  ٩٨آﯾين نامه سازمان زندان ھا در توزﯾع اجناس به قيمت تعاونی و
توزﯾع اجناس بنجل و بدون استاندارد به قيمت ھای دلخواه و برای سرکيسه کردن زندانيان ،برای
نمونه :سبزی ١٠٠گرمی  ٣٣٠٠تومان و ﯾا با پرداخت پول ﯾک ماه روزنامه ،فقط  ١٠روز ،روزنامه به
زندانی تﺤوﯾل می دھند.
دائمی مواد مخدر و روانگردان توسط خود زندان ،در جھت نابودی
 -١٣توزع برنامه رﯾزی شده و
ِ
جسمی و روحی زندانيانی که در سالن ھای عادی مخصوﺻاً ،ھر ھفته ﯾک جسد تﺤوﯾل پزشک
قانونی می شود .
 -١٤ندادن مالقات حضوری به اکثر زندانيان و شرطی و سليقه ای کردن آن و توھين و تﺤقير
خانواده ھای زندانيان با تفتيش کامل و شکستن وساﯾل ،حتی قلم و خودکارشان.
مﺤکومين نيروھای نظامی که  ٦تا  ٢٤ماه در سلول انفرادی بوده اند ،اﯾن دوره در حبس
 ١٣ -١٥نفر از
ِ
قطعی آنھا به ﺻورت ﺻد در ﺻد غيرقانونی ،حساب نشده است.
 -١٦بالتکليف بودن ﯾک سری از ھموطنان اھل سنت به مدت  ٤سال و ھمچنين اعدام شدن به جرم
اعتقادشان ،که طی چند ماه گذشته اعدام شدند .اسامی آنھا عبارتند از  :بھرام احمدی  ،ھوشيار
مﺤمدی  ،مﺤمدظاھر بھمنی ،اﺻغر رحيمی ،بھنام رحيمی و کيوان زند کرﯾمی و در حال حاضر نيز
حکم اعدام  ٢٦نفر آنھا داده شده و در معرض اعدام ھستند .
آقای دولت آبادی و آقای مردانی ،آﯾا ھدف شما نابودی و قتل عام  ٢٥٠انسان به مرگ تدرﯾجی در
گورستان رجاﯾی شھر می باشد؟ تا مردم را از نماﯾندگان واقعی خود در رسيدن به اھداف خود
مﺤروم کنيد؟ اما ما زندانيان عقيدتی سياسی در مقابل اﯾن عمل آگاھانه و برنامه رﯾزی شده از طرف
حافظان بھره کشی و غارت و دزدی ساکت نمی نشينيم .خود می دانيد تمامی انسان ھای فعال
برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه خواھند کرد .از جمله در چند روز گذشته تعدای از زندانيان
دست به اعتصاب غذا زدند تا اﯾن خودسری و قانون شکنی و سرکوب شما و شکنجه ھای روحی و
جسمی را مﺤکوم بکنند و ﺻدای خود را به گوش مردم قھرمان اﯾران و جھان برسانند .بگذار ملت اﯾران
و جھان و تمام مدافعين حقوق بشر بدانند ماشين سرکوب و جناﯾت اﯾران برای پاسداری از منافع
نا مشروع خود و چپاول ثروتھای ملی از مرحلﮥ دستگيری تا زندان و

اعدام بر سر مبارزان چه

می آورد؟ ﯾقين ھم بدانيد دور نيست روزی که در قبال اعمال خود پاسخگو باشيد.
آقای رئيس جمھور شما با موارد بيان شده در باال چگونه بر خورد خواھيد کرد؟
شاھرخ زمانی – زندان رجاﯾی شھر
١٣٩٢/٤/١٠
رونوشت به تمامی نھادھا و مجامع بين المللی در داخل و خارج کشور

- ٣٠ -

- ٣١ -

برخی از مقاالت شاھرخ:
دوستان کارگر ،
ھم طبقه ای ھا تارﯾخ مبارزات خود را چراغ مبارزات آﯾنده قرار بدھيم.
طی دوﯾست سال مبارزه طبقه جھانی کارگر ،ھمچنين طی ﺻد سال تارﯾخ مبارزه طبقه کارگر اﯾران
بخصوص در دروه  ٣٣ساله ای که ھنوز ادامه دارد ما پيروزی و شکست ،افت و خيز ھای بسياری
داشتيم .بياﯾيد در مدت چند روز مانده به اول ماه می و حتی پس از آن ،ضمن برگزاری حتمی مراسم
ھای روز جھانی کارگر با ھر توان و در ھرمکان ممکن ،به ﺻورت ھر چه متﺤدتر ،اﯾن روز پر شکوه
تارﯾخی که نمود ھمبستگی جھانی کارگران است ،نقاط قوت و ضعف خود رابدقت مورد نقد و بررسی
قرار بدھيم .بخصوص نقد و بررسی روند مبارزات ده سال اخير اﯾران می تواند به روشنی معضالت و
موانع پيش روی رشد مبارزات و کسب پيروزی برای ما را نشان بدھد ،در اﯾن ﺻورت است که
می توانيم راه حل ھاﯾی برای بر طرف کردن موانع پيدا کنيم .از خود بپرسيم سندﯾکاھای کارگران
شرکت واحد و ھفت تپه با شروع بسيار خوب و قدرت مند چرا نتوانستند دست آوردھای
ماندگارکسب کنند؟ از خود بپرسيم علی رغم اعتصابات گسترده و دامنه دار فرش البرز ،الستيک
کيان تاﯾر  ،الستيک دنا ،شرکت ھای پتروشيمی  ،لوله سازی و نورد ھای ساوه و اھواز و آبادان،
کارگران شرکت ھای مشغول در عسلوﯾه ،کارخانه ھای رﯾسندگی و بافندگی در کاشان ،قزوﯾن و
سنندج و کرمانشاه ،اعتصابات کارگران ﺻناﯾع فلزی و قطعات فوالدی تھران و ذوب آھن ھای اﺻفھان و
اردبيل و ﺻدھا و ﺻدھای دﯾگر چرا به خواسته ھای خود دست نمی ﯾابند؟
دوستان می دانيد طی ده سال گذشته برای بدست آوردن مطالبات رﯾز و درشت خود ھزاران بار
اعتصاب کردﯾم ،ﺻدھا بار تظاھرات کردﯾم ،دھھا بار جاده ھا را بستيم ،ﺻدھا بار در مقابل مجلس،
رﯾاست جمھوری ،بخشداری ،استانداری ،وزارت کار ،مقابل دفاتر شرکتھا و کارخانه ھا تﺤصن کردﯾم.
اما آنچه گيرمان آمد پيروزی اندکی بود ولی ادامه اخراجھا ،تعوﯾق بيشتر دستمزد ھا ،کمتر و کمتر
شدن ارزش و قدرت خرﯾد دستمزدھا بود و گسترش ھر چه بيشتر استثمار ،افزاﯾش سرکوبھا و
مقابل مبارزات ما ،کارفرماﯾان ھمراه با دولت بدون
جلوگيری از اﯾجاد تشکل کارگری بوده است .در
ِ
لﺤظه ای شک و تردﯾد برنامه ھای خود را عليه ما کارگران افزاﯾش و ادامه دادند و اگر به ندرت ھم
موفق شدﯾم اندکی افزاﯾش دستمزد ﯾا ھر خواسته دﯾگری را به دست آورﯾم دشمن چنان تورم و
گرانی باالﯾی به ما تﺤميل کرده است که آن پيروزی حتی به چشم نيامده است .پس در مقابل :
چه باﯾد کرد ؟
طی تارﯾخ تجربه شده است که سرماﯾه داری و دولتھای آن از ﯾک اعتصاب با برنامه ولو کوچک و
دارای رھبری تشکيالتی و از ﯾک راه پيماﯾی ﯾا تﺤصن دارای برنامه مشخص و رھبری متشکل
سازمانی ﺻدھا بار بيشتر از تظاھرات گسترده و حتی ميليونی پراکنده خيابانی و حتی
شورش ھاﯾی که باعث تغيير دولتھا می شود می ترسد .پس آنچه طبق تجربه تارﯾخی ،راه چاره ی
ما کارگران است :
وحدت و تشکيالت است .
اولين سئوال اﯾن است که چرا ھر چه مبارزه می کنيم وضعيت بدتر می شود؟ پاسخ اﯾن سئوال
ساده است ما ھر چه تالش می کنيم دشمن بيشتر از ما دقت و تالش مقابله جوﯾانه دارد .سئوال
بعدی اﯾن است که چرا با وجود اﯾنکه اعتراضات داخلی و جھانی کارگران ھر روز گسترده تر و بيشتر
می شود ولی دشمن ) سرماﯾه داری و دولتھای آن ( نه تنھا عقب نشينی نمی کند بلکه با سرعت
و گستردگی بيشتر طرح ھای ضد کارگری مانند اخراجھا ،قراردادھای موقت ،دستمزدھای معوقه،
حذف ﯾارانه ھا ،خصوﺻی کردن بھداشت و درمان ،خصوﺻی کردن آموزش و ...را اعمال ميکند؟ پاسخ

 - ٣٢اﯾن سئوال نيز اﯾن است که چون دشمن طی  ٢٠٠سال گذشته از مبارزات ميان دو طبقه تجربه کرده
است که مبارزات خود به خودی و پراکنده و بدون برنامﮥ مشخص انقالبی و بدون سازماندھی
سراسری ھر چقدر ھم گستردگی و شدت داشته باشد ،نه تنھا ھيچ پيروزی را به دست نمی آورد،
بلکه بيشتر باعث ﯾأس و نااميدی طبقه کارگر می شود .در ھمين حين دشمن طی ﺻد سال گذشته
توانسته است با برنامهی منظم خود ،بسياری از تشکل ھای کارگری را به مسير سازشکاری
بکشاند .ضمن اﯾجاد تفرقه در ميان انواع مختلف تشکيالت ھای کارگری بخشی از آنھا را تﺤت
سلطه در آورد و از آنھا عليه بقيه تشکيالت ھای کارگری استفاده نماﯾد به ھمين دليل است که
دولتھای سرماﯾه داری حتی درست در زمانی که اعتراضات کارگران در خيابان ھا ادامه دارد ،بدون
ت آنھا
ترس و واھمه ھمچنان به طرح ھای ضد کارگری خود ادامه می دھند و حتی به شد ِ
می افزاﯾند ،چون از مبارزات خيابانی کارگران با چنين حالت پراکنده و بدون تشکيالت ھيچ ترس و
واھمه ای ندارند ،از ﯾک اعتصاب کوچک در مﺤل کار بيشتر واھمه دارند تا مبارزه گستردۀ خيابانی .
کارگران ،ھم طبقه اﯾھا ،فعالين کارگری با دست روی دست گذاشتن و منتظر عروج
تشکل ھای زﯾبای کارگری ماندن و دست و پا زدن در درون جوّ خود به خودی جز خدمت به
سرماﯾه داری ھيچ به دست نخواھيم آورد ،که فقط به درد آراﯾش وﯾترﯾن سرماﯾه داری می خورند باﯾد
آستين ھا را باال بزنيم و طبقه کارگر را برای مبارزه سازمان ﯾافته ،دوری جستن از ھر گونه خود به
خودﯾسم ،دوری جستن از شعارھای زﯾبا ولی پوچ ،مسير سازمان ﯾابی انقالبی طبقه کارگر را ھموار
کنيم .
فراموش نکنيم :
اگر ھر کارخانه ای ﯾا اداره و مﺤله ای ﯾک تشکل کوچک ولی با برنامه داشت ،ھرگز دولت
سرماﯾه داری جمھوری اسالمی نمی توانست طرح حذف ﯾارانه ھا را پياده کند .ھرگز نمی توانست و
نمی تواند از کارفرماﯾان در مقابل تعوﯾق دستمزدھا حماﯾت کند و ھرگز نمی تواند اخراج ھای دسته
جمعی را مستقيم و غير مستقيم به کارگران تﺤميل کند ،ھرگز نمی توانست استخدام رسمی را به
قرار داد موقت تيدﯾل کند.
من ھم می پذﯾرم که سرکوب و شدت آن تاثيرمنفی عميقی در مقابل مبارزات طبقه کارگر دارد ،اما
وجود سرکوب و ھرچه شدﯾدتر شدن آن نه تنھا نمی تواند دليل عدم مبارزه ﯾا توجبه شکست باشد،
بلکه خود سرکوب و شدت آن ضمن اﯾنکه دليل ترس شدﯾد سرماﯾه داری از طبقه کارگر است ،باﯾد
باعث کنکاش و ﯾافتن راه حل ھای مبارزاتی باشد .اﯾنجا از خود باﯾد بپرسيم طبقه کارگر چه چيزی
دارد ،که سرماﯾه داری از ترس آن ھر روز به شدتِ سرکوب می افزاﯾد .باﯾد به آن چه که باعث ترس
و وحشت سرماﯾه داری است ،دست پيدا کنيم .من اعتقاد دارم آن چيزی که سرماﯾه داری از آن
می ترسد ،متشکل شدن کارگران در جھت ھمبستگی طبقاتی و سراسری کردن مبارزات خود است
)ﯾعنی وحدت و تشکيالت( ،باﯾد بپذﯾرﯾم که سرماﯾه داری و دولت مﺤبوبش ،جمھوری اسالمی،
وظيفﮥ طبقاتی خود را برای حفظ منافع طبقاتی خود ،از طرﯾق سرکوب سيستماتيک و عرﯾان انجام
می دھند .بنا براﯾن در خواست عدم سرکوب از آنھا نه تنھا مبارزه طبقاتی نيست ،بلکه تن دادن به
سازش طبقاتی خواھد بود .ھمچنين عدم گسترش مبارزه به دليل وجود و شدت سرکوب بھانه برای
تسليم و پاسيو شدن است ،چرا که سرکوب با اشکال مختلف در مبارزات طبقاتی ،وظيفه ذاتی و
سرنوشت ساز طبقه حاکم است و با ھيچ موضوع اخالقی نمی توان از آن جلو گيری کرد .تنھا راه
جلو گيری از سرکوب ،ﯾافتن راه حلھای جدﯾد متشکل شدن منطبق با اﺻول و گسترش آن در تمامی
سطح طبقه و افشای ھرچه گسترده تر ابزارھا و عوامل سرکوب است .ﯾعنی وظيفه ما کارگران
نشان دادن و افشای ھر چه بيشتر سرکوب ھا است ،که ضمن رسوا کردن ھرچه بيشترعوامل
سرماﯾه داری و آگاه کردن توده ھا و زدودن توھم آنھا نسبت به عوامل گوناگون سرماﯾه داری ،پيدا
کردن راه حل ھای جدﯾدی برای ھر چه متشکل تر و متﺤدتر شدن بخش ھای مختلف طبقه کارگر
است که باﯾد تبليغ و تروﯾج کنيم ،تا از اﯾن طرﯾق ضمن به دست آوردن قدرت ھمبستگی طبقاتی،
ھمزمان ابزار ھای سرکوب دشمن را کندتر و کند تر نماﯾيم.

 - ٣٣به ﯾا د داشته باشيم زمانی که سندﯾکا ھای کارگران شرکت واحد و ھفت تپه ﯾا ھر کدام
از بخش ھای دﯾگر دست به اعتصاب زدند ،اگر کارگران کارخانه ھا و شرکت ھای دﯾگر به
حماﯾت از اعتصاب و مطالبات آنھا دست به اعتصاب ﯾا حماﯾت ھای عملی دﯾگر می زدند،
ھرگز سرماﯾه داری و دولت محبوبش نمی توانستند آنھا را سرکوب کنند.
پس نتيجه می گيرﯾم ھرگاه کارگران بتوانند برای بدست آوردن مطالبات خود ھماھنگ و متﺤدانه
دست به اعتراض ﯾا اعتصاب بزنند ،ﯾا از اعتراض و اعتصاب ﯾک بخشی که شروع شده است ،به
ﺻورت متﺤدانه دست به حماﯾت ھای عملی بزنند ،پيروزی ھای بسيار و ماندگارتری بدست
می آورند .اﯾن طرﯾق عملکرد را مبارزه متﺤدانه و ھمبستگی طبقاتی می ناميم .ھمچنين باﯾد بدانيم
وحدت و ھمبستگی طبقاتی از غيب و ناگھانی ممکن نيست و ھرگز نمی توان بدون تشکيالت،
مبارزۀ ثمر بخش داشت ،و وحدت طبقاتی را بدست آورد ،با توجه به اﯾن که سرماﯾه داری و دولت
مﺤبوبش بخصوص در اﯾران به دقت و با تمام وجود تالش دارد اجازۀ متشکل شدن ،که قدم اول و شاه
بيت پيروزی ھای بعدی طبقه کارگر است را ندھد ،پس باﯾد به پذﯾرﯾم تنھا راه اﯾن است که ھر کارگر
و فعال کارگری آگاه به سازمان ﯾابی و سازمان دھی طبقاتی ،بدون فوت وقت باﯾد در مﺤل کار و
زندگی خود بدون تن دادن به اعمال چھره سازی و چھره شدن و بدون گرفتار شدن در کيش
شخصيتی و بدون تن دادن به خود به خودﯾسم و تئوری بقاء ،با دوستان خود اقدام به متشکل شدن
در تشکل ھای کارگری ولو کوچک در مﺤل کار و زندگی خود کرده ،پس از سازمان ﯾابی خود ،اقدام به
سازمان دھی بقيه کارگران نماﯾند .چنين تشکل ھای انقالبی می توانند منافع طبقاتی کارگران را
دنبال کنند ،بدون ذره ای شک و تردﯾد و بدون گرفتار شدن در خواسته ھای پيش پا افتادۀ بخشی از
کارگران ،خيلی سرﯾع به سوی ھمبستگی و برقراری پيوند ميان خود )بقيه تشکل ھای مانند خود در
دﯾگر کارخانه ھا و مﺤالت( و سراسری شدن مبارزه گام خواھند برداشت ،که از پيوند ميان آنھا در
کارخانه ھا و مﺤله ھای مختلف به ﯾک حرکت گستردۀ تشکيالتی سراسری دست خواھيم ﯾافت،
فشار مبارزاتی متشکل آنھا باعث کندتر شدن ابزار ھای سرکوب شده ،سرماﯾه داری و دولت
مﺤبوبش )جمھوری اسالمی( را مجبور به پذﯾرش تشکل ھای چون سندﯾکا و اتﺤادﯾه و  ...خواھد
کرد .ھرچند ممکن است مانند حاال سرماﯾه داری شدت سرکوب ھا و حاﺻل مﺤاکمات با اتھامات
دروغين را بسيار شدﯾدتر کند ،چون می بيند که برخی از فعالين جواب درست را )که وحدت و
تشکيالت است( پيدا کردند ،اما باﯾد بدانيم ،اﯾن افزاﯾش سرکوب دليل درستی راه است که با بيشتر
شدن رھروان آن سرماﯾه داری شکست را پذﯾرفته و از ترس مرگ ،را ه را برای سندﯾکا ھا و
اتﺤادﯾه ھا باز خواھد کرد.
چنين طرﯾقه عمل کردن ،تنھا جواب ﺻﺤيح به سئواالت بی جواب طبقه کارگر است .
تنھا چاره کارگران وحدت و تشکيالت است
گسترده تر باد ھمبستگی جھانی کارگران
شاھرخ زمانی از زندان مرکزی تبرﯾز
١٣٩١/١/٢٩

- ٣٤ -

برای رسيدن به آزادی و برابری و حاکميت دمکراتيک کارگران
پيش به سوی حزب و اتحادﯾه ھای سراسری کارگران
تشدﯾد بﺤران ساختاری و فرو پاشی مناسبات اقتصادی و اجتماعی نظام سرماﯾه داری اﯾران و در
نتيجه اعتالی جنبش انقالبی و ھمچنين خوف جمھوری اسالمی از حرکت ھای اعتراضی توفنده
کارگران ،معلمان ،پرستاران و دﯾگر اقشار زحمتکش در متن ستم و نابرابری ،جھت رسيدن به نان و
آزادی و حاکيمت دمکراتيک شوراﯾی کارگران ،ضرورت طرح برنامه و عمل سازمان ﯾافته را در حين
ت وظيفﮥ نيروھای انقالبی قرار داده است.
کسب خواسته ھای اوليه و روزمره در الوﯾ ِ
طبقه  ١٤ميليونی کارگران اﯾران با  ٥٠ميليون خانوار بعنوان سمتدﯾده ترﯾن بخش مردم و ھمچنين
نيروی اﺻلی توليد و ادامﮥ حيات جامعه و تنھا نيروﯾی که توان بر قراری حاکميت شوراﯾی را دارد ،که
اکنون با باال ترﯾن آمار اعتصاب و مبارزه بار دﯾگر در تارﯾخ ،برای مقابله با دﯾکتاتوری و بھره کشی خود را
بعنوان نيروی بالقوه نشان می دھد ،که باﯾد از طرﯾق فعاليت سازمان ﯾافتﮥ نيروھای انقالبی با برنامه
رﯾزی و انتقال آگاھی و اﯾجاد انواع تشکل ھای توده ای  -ﺻنفی در قالب سندﯾکا و فدراسيون و
کنفدراسيون ،سياسی  -انقالبی در قالب جبھﮥ متﺤد کارگری ،ھسته ھا و کميته ھای انقالبی و
حزب طبقه کارگر و شورا ھای کارگری سازماندھی شده و از نيروی بالقوه ،پراکنده و طبقﮥ در خود
به نيروی بالفعل ،متﺤد و طبقه برای خود تبدﯾل شود ،ﯾعنی با ارتقاء آگاھی و متشکل در قالب ﯾک
طبقه به ﺻورت ھمبستگی سراسری ) با دست ﯾابی به وحدت و تشکيالت( آمادۀ انجام وظيفﮥ
تارﯾخی  -انقالبی خود شود.
اول  -در حالی که :
اوال ً :به عنوان نيروی اﺻلی تﺤت بھره کشی ﺻاحب ھيچ امتياز و موقعيت مادی نيست ،که او را به
استبداد وﺻل کند ،پس قاطع ترﯾن و جدی ترﯾن و پی گير ترﯾن نيرو برای سازمان دھی مبارزۀ انقالبی
می باشد،
ثانياً :تنھا نيروﯾی است که آزادی وی مساوی با آزادی تمامی بشرﯾت در مقابل استبداد و نابرابری
است.
ثالثاً :بعنوان کليت رھبری در جھت منافع مردم تنھا نيروی پراتيکی و امکان کسب نيازھای جامعه در
جھت توليد ،خدمات و ارتزاق و بنا کنندۀ جامعﮥ شوراﯾی دمکراتيک است که در دخالت و اقدام
مستقيم و مستقل اجتماعی و اقتصادی به عنوان عمل سياسی توسط خود مردم  ،در جھت اﺻل
اساسی رشد اقتصادی و اجتماعی نيروی مﺤرکه اﺻلی ،ولی پنھان از دﯾده ھاست.
بنا به دالﯾل فوق طبقه کارگر در نبرد بين جبھه ارتجاع و انقالب ھم به لﺤاظ اقتصادی  -اجتماعی و
ھم به لﺤاظ تأکيد و ترکيب بنيادی ترﯾن مبارزات ﺻف آراﯾی ،ستون فقرات جنبش انقالبی می باشد.
که بدون رھبری و پيشتازی آن ھيچ انقالبی و ھيچ اعتراضی پيروز نمی شود)،مانند انقالب  ٥٧و
تمامی اعتراضات آزادی خواھی ،مانند بھار عربی که از مسير اﺻلی ﯾعنی شکستن و نابودی
دﯾکتاتوری و بھره کشی و بر قراری حاکميت مستقل مردم ،منﺤرف می شوند و گرفتار جنگ داخلی
و برادر کشی و ﯾا جنگ ارتجاعی در اشکال دﯾگر منجر شده و ﯾا خواھند شد(.
طبقه  ٥٠ميليون کارگران اﯾران به عنوان گردانی از ارتش سمتدﯾدگان و کارگران جھان در مبارزه
طبقاتی رھاﯾی بخش خود باﯾد با تکيه بر اﺻول بنيادی مبارزه ،از جمله نوشته شده در مانيفست
کمونيست ،برای متشکل شدن ،به عنوان ﯾک طبقه در قالب حزب سياسی  ،اتﺤادﯾه و شورا ،جھت
در ھم شکستن ماشين سرکوب دولت سرماﯾه داری از طرﯾق سازماندھی انقالب و اعتصابات
سراسری سياسی برای اﯾجاد حاکميت مستقيم شوراﯾی خود عمل کند.

 - ٣٥دوم  -بقول مانيفست کمونيست ،پيوند کسانی که به درک نياز و اداره و منافع کل جامعه و طبقه
کارگر بر اساس آزادی آن بدست خودشان ممکن می باشد و ﯾا به کالم زﯾبای گرامشی پيوند جنبش
کاربردی با
آگاھانه سوسياليستی با جنبش خود به خودی کارگران الزمه پيروزی است ،بطور بنيادی و
ُ
اﯾن روند طبقﮥ کارگر اﯾران برای حرکت در اﯾن مسير رھاﯾی بخش علی رغم باالترﯾن عامل مبارزه
اقتصادی ،طی وجود ستم و نابرابری به دالﯾل زﯾر به مقصد مطلوب نمی رسد:
اوال ً -گرفتار در درون نا آگاھی و پراکندگی است.
ثانياً -شدت خفقان و سرکوب ابتداﯾی ترﯾن و ھر گونه اشکال سازماندھی و فعاليت طبقاتی ،افزاﯾش
شکاﯾت و بيکار سازی مخصوﺻاً کمک و خدمتی در شدت بخشيدن به فرقه گراﯾی ،دنباله روی و
نظاره گری ...است .تا زمانی که به موارد فوق غلبه نکند ،نمی تواند با اﯾجاد تشکل ھای پاﯾدار تا
سقف حزب سياسی ،اتﺤادﯾه ھای سراسری،خود را از پراکندگی و بی برنامه گی نجات داده و در
مقابل سياست ھای برنامه رﯾزﯾی شدۀ سرکوب ھای مادی و فکر دولت و احزاب سازمان ﯾافته
سرماﯾه داری مبارزه و مقاومت آگاھانه و سراسری کرده و خود را به عنوان ﯾک طبقه مقتدر ظاھر
سازد.
بنابراﯾن در ﯾک بﺤران ھوﯾت عميق درجا می زند ،برای طبقه کارگر در اﯾن بﺤران ھوﯾت کسب
مطالبات اقتصادی و دﯾگر مطالبات طبقاتی و استقالل طبقاتی ،ﺻف مستقل و سازمان ﯾابی در
مبارزات کارگری جاری و کسب اقتدار ،آگاھی ،تشکل ،و استفاده از اسناد سازماندھی مبارزات
طبقاتی در جھت تشکيل مستقل حزب و اتﺤادﯾه ھای سراسری ممکن نمی باشند ،بنا براﯾن قدم
اول در جھت سازمان ﯾابی باﯾد غلبه بر بﺤران ھوبت باشد.
تمامی پيشروان و فعالين و آگاه گران طبقه کارگر برای رسيدن به اﯾن سطح سازماندھی)غلبه بر
بﺤران ھوﯾت ،مساوی است با بر قراری جبھه واحد کارگری ،اﯾجاد اتﺤادﯾه ھای سراسری و حزب
انقالبی طبقﮥ کارگر ( باﯾد از مسيری که با مبارزه عليه انواع سوسياليسم خرده بورژوای و غير
کارگری و اشکال فرقه ھای جدا و مانع از تﺤزب ﯾابی واقعی و انقالبی و دنباله روان اکونوميستی،
کارگر کارگری می گذرد ،حرکت کنند ،که برای عبور از موانع فوق ،باﯾد در سه سطح عملی به ﯾکدﯾگر
دست اتﺤاد بدھند ) در واقع اﯾن روند در درون ﯾک داﯾره ارتقاء ﯾابنده ممکن می شود .ﯾعنی برای عبور
از موانع باﯾد به سه سطح متشکل شدن و سازمان ﯾابی دست بزنند و برای ممکن شدن سه سطح
فوق باﯾد از موانع گفته شده عبور نماﯾند .بنا براﯾن دست ﯾابی به سه سطح فوق مستلزم عبور از
موانع است و عبور از موانع مستلزم دست ﯾابی به سه سطح سازمان ﯾابی فوق است .ﯾعنی ھيچ
کدام تقدم و تأخر نسبت به ھم ندارند ،ھر چه بيشتر متشکل شوﯾم به ھمان ميزان موانع کمتر
می شود ،ﯾعنی رابطﮥ معکوس با ﯾکدﯾگر دارند ( سه سطح متشکل شدن مورد نظر عبارتند از :
الف  -اﯾجاد حزب سياسی برای سازماندھی انقالب آتی کارگری،
ب  -تشکيل جبھه متﺤد کارگری در جھت بھبود شراﯾط برای فروش بھتر نيروی کار در چھارچوب
شراﯾط موجود در جھت :
 -١اﯾجاد سندﯾکا و اتﺤادﯾه و فدراسيون سراسری برای رسيدن به دستمزد متناسب با تورم  ،اشتغال
دائم و ...
 -٢اﯾجاد کميته ھای موقت سازمانده برای برگزاری مراسم ھا و مناسبات مختلف مانند اول ماه مه و
تظاھرات ھای سراسری و مسائل از اﯾن دست.
 -٣اﯾجاد کميته دائم مانند کميتﮥ امنيت شغلی در جھت پيوند مبارزات و مقابله با اخراج ھا و
سازماندھی و تدوﯾن چھارچوب قانون کار مترقی و ...
ج  -جبھه واحد سوسياليستی در چھار چوب برنامﮥ حداقلی نيروھای چپ ،مانند مطالبات بنيادﯾن،
تجمع ،تشکل و غيره.
تمامی رفقا و دوستان پيشرو باﯾد بدانند اگر به موارد فوق عمل می شد تا کنون ﺻد در ﺻد به نتيجه
رسيده بودﯾم.

 - ٣٦بدون درک تئوری سازماندھی و پيوند عملی با جنبش کارگری و اتﺤاد در کار و زندگی آنھا و بدون
ھمدلی و ھمسرنوشتی و ﯾکپارچگی در ھر سطﺤی از مبارزه و قبول اختالفات موجود در مبارزه
فکری و بدون انتقال تجربيات و علل ادامه بﺤران ھوﯾتی و چگونگی ساختار کنونی نمی توان به نتيجه
مطلوب رسيد .باﯾد بدور از شعارھا ،پای کار عملی رفت ،بطور مشخص در مورد مطالبات مادی و
فعاليت عملی ،با اﯾجاد فدراسيون سراسری ،باﯾد تمام تشکل ھای مستقل و موجود ،مخصوﺻاً در
شراﯾط ھمبستگی تشکل ھا و اعتالی جنبش و اعتصابات کارگری با ميزان اعتراضات ھمسان شده و
با انتصاب شورای مؤسس در اﯾن مورد بطور سازمان ﯾافته و عملياتی وارد کارزار شد.
رفقا  :ما باﯾد بدانيم بھترﯾن جنبه فعاليت انقالبی  -توده ای در تماس مستقيم با جنبش در حال
مبارزه و جاری است ،که اﯾن تماس و ارتباط باعث رشد و گسترش اعتراضات سراسری جنبش
کارگری که ضرورت امروزی برای ورورد به دوره اعتالی انقالبی است ،خواھد شد ،که از اعتقاد به
ضرورت و لزوم رشد آگاھی و تشکل ﯾابی است ،که اﯾن موضوع را به مسئله مبرم و حياتی تبدﯾل
کرده است .
ثانياً -تﺤرک و جا به جاﯾی رشد ﯾابندۀ بﺤران ساختاری سرماﯾه داری در سطح گسترده جھانی و
ت ضد بشری سياست ھای پيچيده احزاب و دولت ھای سرماﯾه داری نه تنھا در ميان
رو شدن ماھي ِ
کارگران بلکه حتی در ميان اقشار عمده خرده بورژوا نيز افشا شده و باعث پرتاب شدن آنھا به ﺻفوف
کارگران گشته و موقعيت انقالبی گری را در الﯾه ھای مختلف بشدت افزاﯾش داده است.
ثالثاً -در شراﯾط تشدﯾد بﺤران ساختاری سرماﯾه داری جھانی که ورود به شراﯾط بربرﯾت ﯾا
سوسياليسم را اجتناب ناپذﯾر کرده است ،باﯾد تجارب قوی جنبش کارگری  -سوسياليستی را در
اشکال مبارزه و اﯾجاد تشکل در بدترﯾن شراﯾط  ،و تجارب بسيار زﯾاد تشکل ھای سياسی مانند
احزاب سياسی ھمچون حزب کمونيست ،عدالت ،حزب توده و کميته ھای انقالبی شھری و ...ﯾا
مانند تجربيات کنترل کارگری در انقالب  ، ٥٧تجارب فدراسيون سراسری از سال  ١٢٩٦تا سال ١٣٣٢
و اشکال مخفی رھبری مبارزه  ،تشکل ،اعتصابات سياسی و ﺻنفی که نه تنھا باعث مستﺤکم
شدن مبارزات شده بود و می شوند ،بلکه ،وضعيت را به سود مبارزات علنی و کمک در ورود به دورۀ
اعتالء کرده و خواھند کرد را با جدﯾت و دقيق منتقل کنيم.
دقت داشته باشيم که در رابطه با انتقال تجربه ،انﺤراف فکری وجود دارد :با تکيه به خاطرۀ
شکست ھای گذشته ،اعتقاد دارد که نباﯾد گذشته را به ﯾاد آورد ،و از اﯾن طرﯾق با بھانه ھای مختلف
از انتقال تجربيات بزرگ تارﯾخی جلو گيری می کنند ،ﯾا به بھانﮥ اﯾنکه مردم از گذشتﮥ مبارزات احزاب
چپ دل خوشی ندارند ،مانع از انتقال تجربيات گرانبھای کارگری می شوند.
بخش دﯾگر وظاﯾف کارگران انقالبی و نيرو ھای سوسياليستی با انتقال تجربيات گران بھای بيان شده
است ،تا از اﯾن رھگذر باعث جلو گيری از به انﺤراف کشانده شدن مبارزات طبقاتی شوند و نگذارند
شکست ھای گذشته دوبار و چند باره تکرار شوند.
پيش بسوی برنامه رﯾزی سازماندھی حزب و اتحادﯾه سراسری کارگری
زنده باد انقالب
زنده باد حاکميت شوراﯾی کارگران
شاھرخ زمانی
زندان گوھر دشت
١٣٩٣/١٢/٢٧

- ٣٧ -

در روز کارگر به فکر تشکيل حزب باشيم!!!
روز کارگر را به روز اتﺤاد و مبارزه کارگران برای تشکيل حزب سياسی و اتﺤادﯾه ھای سراسری به
خاطر تﺤقق مطالبات کارگران تبدﯾل کنيم.
"طبقه کارگر در مقابل قدرت متﺤده طبقات حاکم چاره ای جز تشکيل حزب سياسی ندارد" .از اسناد
انترناسيونال اول کارگری.
نظام سرماﯾه داری جھانی با مالکيت خصوﺻی و جاﯾگاه سياسی فرا مليتی در مسائل توليدی –
ﺻنعتی  -مالی و منابع حياتی جھان در بھره کشی از  ٧ميليارد انسان با رشد تکنولوژی و انباشت
ھر چه بيشتر سرماﯾه ،شکاف و تضاد طبقاتی را به باالترﯾن حد خود در طول تارﯾخ بشری رسانده
است .افزاﯾش دم افزون بﺤران اقتصادی اجتماعی نتيجه جبری اﯾن اوضاع می باشد ،در چنين
شراﯾطی اﯾن سيستم با تشدﯾد بھره کشی چندگانه از جمله کاھش مداوم در ارائه خدمات
اجتماعی ،بھداشت و درمان ،آموزش و ھمچنين روی آوری به کثيف ترﯾن اشکال بھره کشی مانند
کار کودکان ،نزول خواری ،برده داری جنسی ،مواد مخدر و فروش اعضای بدن ،تالش می کند بار
بﺤران را به بھای بيکاری و گرسنگی مردم بر دوش طبقه کارگر بيندازد.
تﺤت چنين اوضاعی ،جھان آبستن تﺤوالت عميق و انقالب جھانی و نابودی نظام سرماﯾه داری
می باشد ،اعتصابات و تظاھراتِ ھر روز افزاﯾش ﯾابندۀ جھانی بيانگر اﯾن مسئله است ،در ﺻورتی که
جمھوری اسالمی به عنوان حافظ و شرﯾک کشورھای امپرﯾاليستی در تأمين نيروی کار ارزان و
موادخام )برای سرماﯾه جھانی شرکت ھای چند ميليتی امپرﯾاليستی بطور عام و شرکت ھای
امپرﯾاليستی آمرﯾکا بطور خاص تﺤت ادامه رھبری و ھداﯾت سازمان ھای سرماﯾه جھانی مانند
ﺻندوق بين المللی پول و بانک جھانی و سازمان تجارت جھانی( و با پياده کردن سياست ھای آنھا،
مثل خصوﺻی سازی ،بر داشتن ﯾارانه ھا و گمرکات مرزی و واردات کاالھای بنجل و نابودی امنيت
شغلی ،توده ھای زحمتکش را در ﯾکی از ثروتمند ترﯾن کشورھای جھان به سود چپاول تعدادی
مولتی ميلياردر روحانی _ نظامی به خاک ذلت نشانده است .در مقابل کارگران به ھمراه کليه اقشار
مردم با اعتصابات و نارضاﯾتی ھا و تنفر عمومی خود ،زمينه ساز انقالب اجتماعی آتی می باشند .
طبقه جھانی کارگر به عنوان نيروی اﺻلی توليد ،مبارزه با تﺤوالت انقالبی در طول  ٢٠٠سال مبارزه
طبقاتی خود در مقابل دولت و طبقه سرماﯾه دار حاکم ،تجارب گرانبھاﯾی در عرﺻه تشکل ،مبارزه و
آگاھی کسب نموده که مھمترﯾن آنھا را می توان اﯾن گونه جمع بندی کرد :
سوسياليسم علمی ،به عنوان سالحی نيرومند طی مبارزه طبقاتی و انقالبی در جھت شناخت
-١
قوانين جامعه و تکامل برای رھاﯾی کارگران از سلطه اجتماعی ،اقتصادی و سياسی و معنوی
سرماﯾه داری ،تجربه اعتصابات اقتصادی و اعتصابات نيمه سياسی و گاھی مسلﺤانه به عنوان
مھمترﯾن وجه و مرحله انقالب ،تجربه شوراھای نماﯾندگان کارگران به عنوان مھمترﯾن دستآورد و زادۀ
نبوغ انقالبی توده ھا که ابتداعاً به عنوان ارگانھای نماﯾندگان کارگران کارخانه ھای مختلف برای
رھبری اعتصابات اقتصادی سياسی پدﯾد آمده و سپس به ارگانھای رھبری کننده قيام مسلﺤانه
انقالب کارگری برای نابودی حکومت سرماﯾه درای تبدﯾل شده و در نھاﯾت به نھادھای رھبری و
می شوند و البته تسرﯾع کننده روند انقالبی شده و با نابودی دولت
ھداﯾت حکومت کارگری مبدل
سرماﯾه داری به عنوان ابزار سرکوب و ادامه بھره کشی ،خود مدﯾرﯾتی کارگران را جاﯾگزﯾن می کند.
تجربه ی اتﺤادﯾه ھای کارگری به عنوان تشکل و منشأ پرورش ھمبستگی و مبارزه ی طبقاتی
کارگران در عرﺻه ی مبارزات ﺻنفی و سوسياليسم است ،و مھمترﯾن تجربه به عنوان مکمل
اساسی شوراھای کارگری ،حزب مستقل سياسی کارگران که آگاه ترﯾن و جسورترﯾن و شجاعترﯾن
افراد طبقه کارگر را متﺤد ساخته و به آگاھی انقالبی سوسياليستی به عنوان علم تکامل جامعه
می رساند .حزب با مسلح بودن به چنين آگاھی ،تواناﯾی اجرا و پيشبرد تاکتيک ھای مختلف را دارد.
 -٢مسئله پرورش رھبران طبقه کارگر است که کارگران در ﺻفوف آن دانش ھای نظری و سياست
ھای مقدماتی ،رھبری ھمه اشکال مبارزه طبقاتی را ﯾاد می گيرند و با شرکت در مبارزۀ روزمره و
دفاع از منافع حياتی آنان از جمله در جھت رھاﯾی بوسيله انقالب به دست آورده و با اقدامات
ھماھنگ و مشترک کارگران در جھت نيل به اھداف واحد مبارزه و نابودی استثمار و بھره کشی و
برقراری نظام سوسياليستی گام برمی دارند .مھم تر اﯾن که داشتن و پرورش آگاھی طبقاتی در

 - ٣٨رھبران کارگری سالح برنده مبارزات طبقه کارگر بر عليه چپ و راست درون جنبش کارگری به عنوان
عوامل و حافظان سرماﯾه می باشد ،طبقه جھانی کارگر در مقابل سياست ھای سرکوبگرانه
سيستماتيک ،آشکار و پنھان سرماﯾه داری و برنامه رﯾزی ھای پيچيدۀ آن برای نابودی جنبش کارگری
فقط و فقط با تشکيل حزب سياسی و وحدت انترناسيوناليستی می تواند مقابله کرده و به طبقه
کارگر تشکل و آگاھی و درک روشن از ھدفھا ،وضع خوﯾش از راه ھا و وساﯾل مبارزه را بدھد ،اقشار
ستمکش را متشکل کرده ،ذھن آنھا را از لﺤاظ نيازھای خوﯾش روشن ساخته و درک مصالح خود و
راه ھای آزادی از تبعيض و ستم ملی ،جنسی ،مذھبی و طبقاتی را می آموزد و پيرامون برنامه
دمکراتيک طبقه کارگر برای نابودی استبداد گرد آورده ،و باالخره وجود حزب باعث می شود رھبران
کارگری با وجود شراﯾط عينی انقالب به امکانات رھبری توده ھای مردم و تئوری ھای انقالبی مجھز
باشند و بتوانند وضع را درست تشخيص داده و مسائل و نياز ھا و برنامه ھا را بر پاﯾه تﺤليل علمی
طرح نماﯾند .با وجود حزب می توان به آﯾنده اميدوار بود و اعتراضات و مبارزه را بر مسير درست ھداﯾت
کرد.
طبقه کارگر اﯾران به عنوان گردانی از ارتش ميلياردی جھان در طول بيش از ﯾک قرن مبارزه طبقاتی
عليه بھره کشی و ارتجاع بين ھمرزمان جھانی خود تجارب بھترﯾن احزاب سياسی و اتﺤادﯾه ھای
سراسری ،اعتصابات اقتصادی ،اعتصابات نيمه سياسی و مھمتر اﯾن که  ١٦٠شورای کنترل کارگری
در انقالب  ٥٧به عنوان نقطه عطف حکومت کارگری را در گنجينه خود دارد .آزادی اعتصاب ،تظاھرات،
ميتينگ ،آزادی احزاب ،سندﯾکاھا ،مطبوعات ،بيان و قلم و نشرﯾات و تدوﯾن قانون کار مترقی ،بيمه
ھای اجتماعی ،افزاﯾش دستمزد متناسب با تورم ٨ ،ساعت کار ،اشتغال دائم با بستن قراردادھای
دسته جمعی ،نابودی حکومت نظامی استبدادی امنيتی ،از اھم نتاﯾج عملی مبارزات کارگران
می باشد ،که ھمچنان ادامه دارد .اما در خواستھاﯾی ھمچون تشکل و تجمع و امنيت شغلی و
دستمزد در شراﯾط کنونی ﯾکی از معضل ھای جنبش کارگری است که به دنبال شدت سرکوب ،خود
به خودی و پراکنده بودن آن ،نمی تواند سراسری و ھمه گير شود و نتيجﮥ ثمربخشی داشته باشد.
به اﯾن علت اﯾن سئوال برای کارگران و انسان ھای آزادﯾخواه پيش می آﯾد که راه خالﺻی از اﯾن
اوضاع کدام است؟ مھمترﯾن مسئله در داخل کشور اﯾن است که توده ھای وسيع آماده مبارزه اند.
اعتصاب و درگيری ،نارضاﯾتی ،شور مبارزاتی و تنفرعمومی به مسئله ای عادی تبدﯾل شده است ،اما
انقالبيون ،ستادی از رھبران و سازمان دھندگان در داخل کشور ندارند ،ﯾعنی توده ھای به تنگ آمده
از ناعدالتی و تبعيض ،فاقد ستاد رھبری و سازماندھی و برنامه رﯾزی عملياتی می باشند،
پيشروترﯾن و جسورترﯾن نيرو ھا و فعالين ستمکشان و روشنفکران انقالبی سردرگم و بی برنامه و
بی تشکيالت ھستند.
به نظرم نقطه آغاز غلبه بر تشدد کنونی و بﺤران رھبری در وھله ی اول با سازمان ﯾابی مجدد بر
اساس استراتژی برنامه انقالب و حکومت جاﯾگزﯾن از ميان فعالين و سازمانھای سوسياليستی و
کارگری شروع می شود که به سازماندھی در قالب کميته ھا و ھسته ھای مخفی سازمانده در
داخل کشور اعتقاد دارند .شبه فرقه ھاﯾی که تﺤت عنوان پرھيز از خدشه دار شدن استقالل
تشکيالتی کارگران و پاﯾه سازماندھی مبارزﯾن طبقاتی در داخل از عمل و اقدام مستقم تھيه
مقدمات سازماندھی به عنوان خط مقدم جبھه انقالب فرار می کنند ،دورادور مفسر بدون ارتباط
مستقيم حوادث ھستند ،و نمی خواھند بدانندکه کارگران و مردم به انگيزه ای برای وحدت عمل ،به
وحدت اراده درمبارزه نياز دارند و وحدت اراده بدون تشکيالت آن ھم نه در فضای مجازی ،بلکه در ميان
کار و زندگی و مبارزه زحمتکشان ،ممکن نيست ،اگر حزب سياسی طبقه کارگر به عنوان ُگردان
پيشاھنگ آگاه سازمان ﯾافتگان ،در ميان کل طبقه براساس برنامه سرنگونی انقالبی باشد ،عناﺻر
انقالبی و پيشروان کارگری از طرﯾق تشکل ھای توده ای و سياسی ،مطالبات و خواست ھای
دمکراتيک -سوسياليستی کل اشکال مبارزه طبقاتی کارگران را سازمان می دھند.
نيروھاﯾی که به ﺻورت عملی به سازماندھی کميته ھا و سلول ھا و تشکيالت سياسی مخفی
اعتقاد دارند ،براساس ﯾک کميته مشترک سازمانده دارای نشرﯾه ای با روﯾکرد تشکيالت سراسری
سياسی با مرکز ارتباط غير قابل دسترس داخلی برای تمام اﯾران که فعالين و ھسته ھا و مﺤافل
کارگری و دمکراتيک را تﺤت پوشش قرار می دھد شروع کنند.
اﯾن نشرﯾه تسمه نقاله و رﯾسمانی در جھت پيوند غير مستقيم بخشھای مختلف تشکيالت
سراسری بر اساس رعاﯾت اﺻول عدم تمرکز ،عدم تداخل ،عدم تسری اطالعات خواھد بود،ھمه ی

 - ٣٩سلول ھای درگير فعاليت انقالبی بر اساس تبليغ ،تروﯾج و سازماندھی در مﺤيط کار و زندگی
توده ھا با ھداﯾت و رھبری انقالبيون پيگير و تمام وقت که فعاليت انقالبی را سازمان خواھند داد،
ھمچنين باعث افزاﯾش قدرت و توان سازمان دھی روز افزون شده بدﯾن ترتيب ادامه کاری را ممکن
کرده و ھر روز بيشتر و بھتر از قبل تنظيم خواھند کرد ،بنابراﯾن چنين نشرﯾه ای در ﯾک ساختار
عمومی بر اساس منافع طبقه کارگر و بازﯾابی ھوﯾت طبقاتی ضرورت حياتی دارد که کارگران کليه
بخش ھا و الﯾه ھا در سازمان ھای سياسی ،سندﯾکاﯾی ،تعاونی متشکل شوند .تنھا با اﯾن گونه در
ھم آميختن تمامی آحاد تﺤت ستم و استثمار ملت ھا در ﯾک طبقه واحد است که به کارگران امکان
می دھد ﯾک پارچه عليه اشکال مختلف بھره کشی مداوم و بﺤران ھوﯾت رھبری از وضعيت کنونی
نجات ﯾابند .
روزنامه سراسری سازمانده سياسی و پيش برنده وحدت عمومی می باشد .اﯾن نشرﯾه اخبار
مبارزاتی ،افشای اشکال سازمانی در سرکوب توسط دشمن ،شيوه ھای مقابله با سرکوب را از
سلولھا و کميته ھا درﯾافت کرده و پخته تر ،عمومی تر و عملی تر به تمام بخش ھای فعال اراﯾه
خواھدکرد ،اﯾن ﯾک تئوری عمل ارتباط زنده برقرار خواھد کرد ،ليدر کل توده ھای مبارز در عرﺻه ی
ميدان نبرد خواھد بود ،به عنوان ارگان سياسی انقالبی اھميت و امنيت سياسی را در ھمه ی
عرﺻه ھا رواج خواھد داد ،برای شکست فکری دشمنان تئورﯾک طبقه کارگر زمينه ھای الزم را فراھم
خواھد کرد ،آلترناتيو انقالبی را حفظ کرده و به پيداﯾش درک عميق و راحت عمومی از برنامه و تاکتيک
افراد و سازمان ھای مخفی و انقالبی را برای مبارزﯾن ممکن خواھد کرد ،و به اتﺤاد سازمانی
ھسته ھا ،کميته ھا و گروھھای مختلف بر اساس منافع رھاﯾی کل طبقه کارگر و رشد آگاھی کل
طبقه ﯾاری خواھد داد.
ادامه ھمين مسير و رھبری ،که برای منافع عمومی مبارزه می کنند ،دست ﯾابی به شبکه ای از
نيروھای انقالبی خواھد بود که وظيفه آنھا تھيه مقاله و خبر برای نشرﯾه و توزﯾع آن و تأمين ارتباط
ميان کارگران ،تشکلھای کارگری با ھم و با ھسته ھا و کميته ھای انقالبی است ،سازمان طرفداران
اﯾن نشرﯾه ،ھسته ھا و کميته ھای مخصوص خود را تشکيل خواھند داد و نﺤوه پيشبرد اﯾن مسئله
توسط کميته مشترک سازمانده ،مرکب از افراد متﺤد و متفق خواھد بود ،به نظرم جھت اجراﯾی
کردن اﯾن مورد دو راه پيش روی ما موجود است ،اول تخصيص بخشی از نيروھای تشکيل دھنده و
تسھيالت تشکيالت ھای موجود در قالب کميته مشترک سازمانده رزمنده است.
شرط دوم ادغام کامل مﺤافل و تشکلھای متعدد و اﯾجاد تشکل ھا و ھسته ھا و کميته ھای جدﯾد
که در روند پيشرفت ،توده ای و سراسری شدن خود امکان تبدﯾل شدن به حزب کمونيست را داشته
باشند ،تا حزب فوق در جھت اﯾجاد اتورﯾته و ھژمونی و استقالل طبقاتی و به دنبال آن در مسير
ممکن شدن استقالل تشکل ھای توده ای کارگران ،آماده سازی طبقه کارگر برای اعمال رھبری بر
تمامی اپوزﯾسيون سر ماﯾه و رھبری و ھداﯾت انقالب و برقراری حکومت کارگری پدﯾد آﯾد.
اگر اھداف فوق را وظيفه مھم برای کارگران پيشرو بدانيم ،تعھد عملی به اﯾن مسئله در سطح
سازمان دھی ارتباطات توده ای و جنبش کارگری و طبقاتی در داخل ،تشکيل جبھه متﺤد مقاومت
کارگری بر اساس مطالبات فراگير می تواند در دستور کار اﯾن نيروھا قرار گيرد .
 -١سازماندھی مبارزات کارگران شاغل و بيکار ،لغو قراردادھای سفيد امضا و موقت ،برگشت به کار
کليه کارگران اخراجی و برقراری اشتغال دائم.
 -٢مبارزه برای حق اعتصاب ،حق اﯾجاد تشکل مستقل کارگری و حق انتخاب نماﯾندگان کارگری،
آزادی مطبوعات و احزاب و آزادی زندانيان کارگری و سياسی.
 -٣تضمين و تامين دمکراسی توسط نماﯾندگان واقعی کارگران.

 - ٤٠ -٤برچيده شدن و انﺤالل کليه نھادھای نظامی و جاسوسی در ميان اﺻناف و کارخانجات مانند
بسيج ،حراست ،دفاتر اطالعاتی ،نماﯾندگی رھبری ،انجمن ھا و شوراھای اسالمی و
نماﯾندگی ھای خانه کارگر.
 -٥تعيين دستمزد واقعی توسط نماﯾندگان واقعی کارگران.
 -٦لغو پيمانکاری و خصوﺻی سازی و لغو واردات کاالھای بنجل توسط نيروھای حکومت و نظارت و
کنترل کارگران و اتﺤادﯾه ھای مصرف کنندگان در توليد و توزﯾع در مقابله با سود و داللی باندھای
حکومتی.
 -٧کنترل و در اختيار در آوردن کارخانه ھا و مراکز توليد و توزﯾع در سطح به اﺻطالح ورشکسته ،توسط
شوراھای کنترل کارگری و سازماندھی و راه اندازی آنھا در جھت نيازھای عمومی.
ترکيب شوراھای رھبری اﯾن جبھه با ھداﯾت و سازمان دھی کميته ھا و سلول ھای مخفی داخلی
می تواند از ميان آگاه ترﯾن و جسورترﯾن نماﯾندگان تمامی تشکل ھا و رشته ھاﯾی مانند نفت و
پتروشيمی ،ماشين سازی ،معادن ،خدمات ساختمانی و حمل و نقل و باالخره بيکاران انتخاب گردد.
ت موضوع نيست ،بلکه چنين پيشنھاداتی به عنوان طرح اوليه باﯾد با دﯾد انتقادی و
اﯾن گفته ھا نھاﯾ ِ
حسن نيت توسط رفقا و
باز و منطبق با شراﯾط موجود بررسی و آميخته با حس انجام وظيفه و ُ
دوستان مورد بررسی کامل قرار گرفته و تصوﯾر بھتر ﯾابد .
در پاﯾان تمامی رفقا و دوستان پيشرو کارگری باﯾد بدانند ،ما از ھر فرﺻتی از جمله اول ماه می برای
استقرار تشکل و پاﯾه مبارزات طبقاتی کارگران در جھت رھاﯾی آنان از بردگی اقتصادی-سياسی و
برای برقراری حاکميت شوراﯾی کارگران باﯾد استفاده کنيم ،از خرده کاری و دنباله روی ،فردگراﯾی و
فرقه گراﯾی و سازشکاری بپرھيزﯾم ،و به سازمان دھی اساسی مخصوﺻاً اﯾجاد ھسته ھا و
کميته ھای مخفی در مﺤيط کار و زندگی کارگران به عنوان اھرم اساسی و نطفه ھای
سازمان دھی تشکيالت پاﯾدار و سازندۀ بستر و روند ممکن شدن سازمان ھای توده ای و سياسی
که تنھا ابزارھای رسيدن به خواسته ھای ﺻنفی و سياسی مان است دست بزنيم.
تاکيد می کنم :

که چاره کارگران تشکيالت،تشکيالت و باز ھم تشکيالت است .
زنده باد پيوند جنبش سوسياليستی کارگری
پيش به سوی حزب سياسی و اتحادﯾه ھای سراسری کارگران
زنده باد انقالب  -زنده باد سوسياليسم
بر قرار باد حاکميت شوراﯾی دمکراتيک زحمتکشان
شاھرخ زمانی -زندان گوھر دشت
١٣٩٢/١/٢٤

- ٤١ -

در بارۀ اھميت سوسياليسم علمی و مارکسيسم برای طبقﮥ کارگر
جرﯾانات ضد سرماﯾه داری ،پيش از مارکس ،نيروھاﯾی از طبقه کارگر و جنبش کارگری درباره تضاد
آشتی ناپذﯾر طبقاتی و مبارزه طبقاتی شروع به توضيح اﯾن وضع کردند  .جيمز اُبراﯾان ،از جنبش
چارتيست ھا ،در سال  ١٨٣٢نوشت» :در ھمه جا ستمگران ،سودجوﯾان ھستند و دولت نگھبان
آنھاست و کارگران ستمدﯾدگان ھستند .«.لورنتس فون اشتاﯾن در اﯾن باره می گوﯾد » :وی پانزده
سال پيش از آن که مانيفست حزب کمونيست نوشته شود ،تئوری آشتی ناپذﯾری طبقاتی و مبارزه
طبقاتی را ارائه داده است .«.کارگران مھاجر آلمانی در لندن )مجمع تبعيدی ھا ١٨٣۴- ١٨٣۶ ،و
اتﺤادﯾه عدالت (١٨٣۶-١٨٣٩ ،را تشکيل دادند  .ﯾکی از رھبران سازمان اخير وﯾلھلم واﯾتلينگ ،که
خياط ماھری بود ،در دو کتاب به تارﯾخ  ١٨٣٨و  ،١٨۴٢طرح ﯾک نظام کمونيستی را داد  .مھم ترﯾن
سوسياليست ھای تخيلی عبارت بودند از :رابرت اوئن ) (١٧٧١-١٨۵٨در برﯾتانيای کبير ،کلود سن
سيمون ) ،(١٧۶٠-١٨٢۵شارل فورﯾه ) (١٧٧٢-١٨٣٧و اتين کابه ) (١٧٨٨-١٨۵۶در فرانسه  .ھمچنين
در دھه ھای پيش از بين الملل اول ) (١٨۶۴-١٨٧۶چندﯾن جرﯾان مھم انﺤرافی از آن جمله :
تردﯾونيونيسم مﺤض و خالص ،بالنکيسم ،پرودونيسم ،الساليسم ،باکونينيسم پدﯾدار گشتند که
مارکسيسم در مقابله با آنان قوام گرفته و مستﺤکم شد.
تولد سوسياليسم علمی :کارل مارکس متولد  ۵مه  ١٨١٨در ترﯾر ،منطقه راﯾنلند پروس ،و فردرﯾش
انگلس متولد  ٢٨سپتامبر  ١٨٢٠در بادمن پروس در متن ﯾک مبارزه فکری و علمی و عملی با عالی
ترﯾن نماﯾندگان علمی عصر ﯾعنی فلسفه آلمان )ھگل و فوﯾرباخ و …( سوسياليسم فرانسه )سن
سيمون و چارلز فورﯾه( و اقتصاد انگلستان )آدام اسميت و دﯾوﯾد رﯾکاردو( کمونيسم علمی را به عنوان
تئوری انقالبی توضيح طبيعت ،جامعه ،و تفکر در جھت تغيير انقالبی جھان به وجود آوردند .مارکس در
ژانوﯾه  ١٨۴۵پس از اخراج از فرانسه به بروکسل رفته و در سازمان ھای انقالبی مجمع دمکراتيک و
انجمن عمومی کارگران شدﯾداً به فعاليت سياسی پرداخت و در فورﯾه  ١٨۴۶وی به ھمراه انگلس،
کميته کمونيستی مکاتبه را در جھت فعاليت انقالبی کمونيستی سازمان دادند و در سال  ١٨۴٧با
م بی نتيجﮥ  ١٨٣٩بالنکيست ھا در پارﯾس متالشی شده بود،
ابقای اتﺤادﯾه عدالت که در اثر قيا ِ
اتﺤادﯾه کمونيست ھا ،اولين سازمان جھانی کمونيستی را که پانزده سال بعد انترناسيونال اول را
تشکيل داد به وجود آوردند .اتﺤادﯾه کمونيست ھا عمدتاً از کارگران و روشنفکران تبعيدی فرانسوی،
آلمانی ،سوئيسی ،اﯾتالياﯾی و روس و غيره که در لندن ،پارﯾس و بروکسل زندگی می کردند تشکيل
شده بود و در سال  ١٨۴٧از  ٢٩نوامبر تا  ٨دسامبر در کنگره دوم اساسنامه و در سراسر ماه
دسامبر  ١٨۴٧و ژانوﯾه  ١٨۴٨برنامه آن را مارکس و انگلس که بيانيه حزب کمونيست ﯾا مانيفست
کمونيست می گفتند ،ﯾعنی مھم ترﯾن سند تارﯾخ مبارزه انقالبی طبقه کارگر منتشر شد .اﯾن برنامه
شيوه ھا و چگونگی مبارزه را جھت نابودی نظام سرماﯾه داری و برقراری سوسياليسم به آنان نشان
داد .پيش از سال  ١٨۴٨جنبش سوسياليستی در مورد تﺤليل سرماﯾه داری ،تشکل ھای سازمانی،
شيوه ھای مبارزه و ھدف نھاﯾی سر در گم بود؛ اﯾن سوسياليسم مخلوطی بود از پرﯾميتيوﯾسم
)ﯾعنی اﯾده آل دانستن شيوه زندگی انسان ھای اوليه( ،اتوپيانيسم )خيال پردازی( آوانتورﯾسم
)ماجراجوﯾی( و اپورتونيسم )فرﺻت طلبی(.
مانيفست حزب کمونيست به اﯾده آليسم ،جھل ،التقاط گراﯾی در متن مبارزه انقالبی با رسيدن به
کمونيسم علمی پاﯾان داد .آن چنان که انگلس  ٣۵سال بعد بر سر مزار مارکس در خطابه معروف
خود گفت» :ھمان طوری که داروﯾن قانون تﺤول در طبيعت ارگانيک را کشف نمود ،مارکس ھم قانون
تﺤول جامعه را در تارﯾخ بشرﯾت کشف کرد« .مارکسيسم ﯾا کمونيسم علمی مرکب از فلسفه،

 - ٤٢اقتصاد و سوسياليسم علمی اساساً علم قوانين حاکم بر رشد و تکامل طبيعت ،جامعه و تفکر ،علم
انقالبی طبقه کارگر عليه ستم و استثمار و علم پيروزی سوسياليسم و علم مبانی جامعه
کمونيستی در سطح جھانی می باشد  .بعضی از ارکان اساسی مارکسيسم به قرار زﯾر می باشد:
 -١ماترﯾاليسم فلسفی :درک عينی ماده مستقل از ذھن .ماده ای در حال حرکت در زمان و مکان به
عنوان توضيح مادی جھان در مبارزه با تصورات متافيزﯾکی فالسفه اﯾده آليست چون جورج بارکلی،
دﯾوﯾد ھيوم ،امانوئل کانت و گئورگ ھگل که به نﺤوی به پذﯾرش مذھبی خلق جھان و اراده آن از
خارج منتھی می شد به وجود آورده و مفھوم ماترﯾاليستی را به تمام رشته ھای اندﯾشه و عمل
تعميم داد و طبقه کارگر از اوھام کھنسال و ارتجاعی به فلسفه ،علم ،دولت ،مذھب ،اقتصاد و
اخالقيات و ھنر و غيره که چھارچوب اساسی اﯾدئولوژی سرماﯾه داری است نجات داد و به عنوان
اسلﺤه ای برنده در مبارزه عليه سرماﯾه داری و اﯾجاد سوسياليسم به کار گرفته می شود.
 -٢دﯾالکتيک :مارکس و انگلس دﯾالتيک به عنوان علم عام توضيح تکامل را از ھگل که به گفته لنين
تئوری معقولی است که از لﺤاظ مﺤتوا و عمق جامع ترﯾن و غنی ترﯾن تئوری تکامل می باشد،
اقتباس کردند و با حذف پوشش اﯾده آليستی آن بر اساس ماترﯾاليستی تکامل دادند .انگلس می
گوﯾد» :از نظر فلسفه دﯾالکتيک ھيچ چيز نھاﯾی ،مطلق و مقدس نيست ،اﯾن فلسفه خصلت گذرای
ھمه چيز و در ھر چيز را نشان می دھد ،ھيچ چيز به جز پروسه بی وقفﮥ شدن و بودن ،پروسه
ﺻعود بی پاﯾان از پاﯾين به باال در مقابل آن نمی تواند تاب بياورد«.
 -٣مفھوم ماترﯾاليستی تارﯾخ  :مارکس و انگلس با کشف قوانين تکامل اجتماعی و تدوﯾن عملی آن
در جرﯾان مبارزه اولين کسانی بودند که تارﯾخ نوﯾسی را بر پاﯾه ای علمی گذاشته و آن را از انبوه
متافزﯾک ،سوبژکتيوﯾسم )ذھن گراﯾی( ،قھرمان پرستی ،تعصب طبقاتی سطﺤی وﯾژه تارﯾخ نوﯾسی
بورژوازی ،پاک ساختند و بر اساس ماترﯾاليستی بنياد تکامل اجتماعی را تدوﯾن و توضيح دادند .
مارکس آن را اﯾن طور خالﺻه می کند» :انسان ھا برای توليد اجتماعی وارد مناسبات معينی با
ﯾکدﯾگر می گردند که اجتناب ناپذﯾر و مستقل از خواست آن ھا است ،اﯾن مناسبات توليدی ،با مرحله
معينی از رشد و تکامل نيروھای مادی توليدی آن ھا مطابق است ،مجموعه اﯾن مناسبات توليدی،
زﯾربنای اقتصادی –اساس واقعيت جامعه را تشکيل می دھد و روبناھای حقوقی و سياسی که
اشکال معينی از آگاھی اجتماعی با آن ھا مطابقت می کند از اﯾن زﯾربنا ناشی می شود .شيوۀ
توليد در زندگی مادی خصلت کلی پروسه اجتماعی ،سياسی و روحی را تعيين می کند .اﯾن شعور
انسان ھا نيست که ھستی آن ھا را تعيين می کند ،بلکه بر عکس زندگی اجتماعی آن ھاست
که تعيين کننده شعورشان می باشد«  .ماترﯾاليسم تارﯾخی به عنوان سالح برنده طبقه کارگر عليه
نظام سرماﯾه داری و اﯾجاد سوسياليسم در درک پروسه ھای پيچيده اقتصادی–سياسی شراﯾط
موجود می باشد که قدرت شناخت و تغيير انقالبی را به وجود می آورد.
 -۴مبارزه طبقاتی :اﯾن اﺻل ﯾکی از پاﯾه ای ترﯾن اﺻول مارکسيستی می باشد که به قول مانيفست
کمونيست تارﯾخ تمام جوامع موجود تا زمان حال تارﯾخ مبارزه طبقاتی است .لنين می گوﯾد :
»مارکسيسم سرنخی به دست ما می دھد که قادرمان می سازد در اﯾن پيچيدگی و ھرج و مرج
ظاھر سلطﮥ قانون ،ﯾعنی تئوری مبارزه طبقاتی را پيدا کنيم«  .مارکس در نامه به ژوزف وﯾدماﯾر در ۵
مارس  ،١٨۵٢می نوﯾسد:
»تا جاﯾی که به من بازمی گردد ،امتياز کشف وجود طبقات در جامعه کنونی و مبارزه ميان آن ھا به
من تعلق نمی گيرد  .مدت ھا پيش از من ،مورخين بورژوا ،توسعه تارﯾخی اﯾن مبارزه طبقاتی را

 - ٤٣توﺻيف کرده بودند ،و اقتصاددان بورژوا ،اقتصاد اﯾن طبقات را  .آن چه من انجام دادم و جدﯾد بود ،اثبات
اﯾن موارد می بود که:
 - ١وجود طبقات ،تنھا با مراحل تارﯾخی معينی در توسعه توليد ارتباط دارد.
 - ٢مبارزه طبقاتی الزاماً به دﯾکتاتوری پرولتارﯾا منجر می شود.
 - ٣اﯾن دﯾکتاتوری ،خود ،گذار به سوی مﺤو تمامی طبقات و به سوی ﯾک جامعه بی طبقه را تشکيل
می دھد«.
 - ٥نقش انقالبی طبقه کارگر  :مارکس در تﺤليل مبارزه طبقاتی که ﯾکی از بزرگ ترﯾن دستاوردھای
او است ،نقش انقالبی طبقه کارگر به عنوان نيروی اساسی توليد و تﺤول را کشف و اثبات نمود و
روشن ساخت از ميان طبقاتی که امروز رو در روی بورژوازی قرار گرفته اند تنھا پرولتارﯾاست که
نجاتش در نجات کل جامعه است  .لنين می گوﯾد » :عمده ترﯾن موضوع آموزش مارکس روشن
ساختن نقش تارﯾخی جھانشمول پرولتارﯾا به عنوان سازنده جامعه سوسياليستی می باشد«.
 - ٦ارزش اضافی :مارکس در ادامه ،و کشف و بسط قوانين تکامل اقتصادی سرماﯾه داری که توسط
اقتصاددانان بورژواﯾی آدام اسميت و دﯾوﯾد رﯾکاردو ناقص مانده بود ،در کتاب بزرگ  ٣جلدی »سرماﯾه«
به توضيح مساﯾلی جدﯾد مانند انباشت سرماﯾه ،علل بﺤران ھای دوره ای و تمرکز سرماﯾه پرداخت،
اما بزرگترﯾن کشف او اﯾن بود که توليد ارزش اضافی توسط کارگران و تملک آن توسط سرماﯾه داری را
توضيح داد .اﯾن کار تمام پروسه استثمار سرماﯾه داری را عرﯾان نموده و علل اقتصادی انقالب کارگری
را آشکار ساخت.
 - ٧نقش دولت :ﯾکی از اساسی ترﯾن ارکان مارکسيسم تﺤليل مارکس و انگلس از دولت می باشد .
بنابر اﯾن تﺤليل دولت مﺤصول آشتی ناپذﯾری تضادھای طبقاتی است که از موقعی که اولين جامعه
طبقاتی ،ﯾعنی برده داری به وجود آمده تولد ﯾافته است؛ و در جامعه سرماﯾه داری دولت ابزار قھر
بورژازی است که با آن تسليم به سلطه اش را به کارگران تﺤميل می کند  .مارکس و به خصوص
انگلس تارﯾخ دولت را از زمان حاضر تا منشأ آن دنبال نموده و نشان دادند که با ظھور طبقات
اجتماعی دولت شکل گرفته و ھميشه به منافع طبقات حاکم خدمت می کند  .به خصوص انگلس در
اثر جاودانه خود »منشأ خانواده ،مالکيت خصوﺻی و دولت« ،و در کتاب »آنتی دورﯾنگ« خود نشان داد
که »پرولتارﯾای پيروز ،سرانجام دولت را نابود نموده و آن را به موزه در آثار عتيقه خواھد فرستاد«.
- ٨استراتژی و تاکتيک؛ مبارزه طبقاتی:
اول -اﯾن که مسأله اساسی ھر انقالبی مسأله کسب قدرت سياسی است  .و اﯾن مسأله بدون
درھم شکستن دولت بورژواﯾی از طرﯾق انقالب قھرآميز غيرممکن می باشد  .مارکس گفت  »:قھر
قابله ﯾا مامای ھرجامعه است که آبستن جامعه ای نوﯾن می باشد«.
دوم -طبقه کارگر به عنوان تنھا نيروی اساسی نابود کننده جامعه طبقاتی برای برانداختن مالکيت
خصوﺻی باﯾد سازمان و ﯾا حزب و خط مشی مشخص و مستقل طبقاتی داشته باشد.

 - ٤٤سوم -بر اساس برنامه حداقل دمکراتيک خود دﯾگر اقشار دمکرات عليه استبداد و اشکال ماقبل
سرماﯾه داری ،بدون آن که استقالل طبقاتی اش را از دست بدھد ،تﺤت ھژمونی و رھبری اش قرار
دھد.
چھارم -از دورۀ مارکس –انگلس تا کمينترن ،مارکسيسم و کمونيسم علمی و جنبش کارگری فراز و
فرودھا و تجارب مثبت و منفی بسياری را برای سازماندھی انقالب کارگری و رسيدن به حاکميت
سوسياليستی آنان اندوخته است که باﯾد مورد استفاده قرار گيرد.
چگونگی تشکل ﯾابی کارگری مانند حزب سياسی ،شوراھا ،اتﺤادﯾه ھا ،تعاونی ھا ،و ارتباط آن ھا به
عنوان ابزار سازماندھی اشکال مبارزاتی در جھت رسيدن به حاکميت کارگری ،چگونگی اشکال
مبارزاتی از ساده ترﯾن اعتصاب ﺻنفی تا اعتصاب سياسی و قيام ملی ،و به کارگيری و به کارگيری
اﯾن اشکال در شراﯾط جزر و مد انقالب ،تجارب منفی وضعيت حاکميت کارگران تاکنون ،اشکال
سرکوب ،سرکوب دشمن ،اشکال سازماندھی مخفی ،نيمه علنی و علنی ،چگونگی ارتباط مبارزه
مخفی با مبارزات انترناسيوناليستی اندوخته است که حتماً باﯾد در دور جدﯾد مبارزه به کارگرفته
شود  .آن چه مسلم است طبقه کارگر اﯾران به عنوان ُگردانی از ارتش جھانی کارگران بدون تئوری
انقالبی و مارکسيسم انقالبی به عنوان علم شناخت قوانين رشد و تکامل جامعه و علم رھبری
انقالب و حاکميت کارگری راه به جاﯾی نخواھد برد و دنباله ُروی جرﯾانات بورژواﯾی خواھد بود ،از اﯾن
جھت اﯾن طبقه ھنوز در اواﯾل راه است و باﯾد تمامی مﺤافل روشنگرانه سوسياليستی در متن مبارزه
طبقاتی و در جرﯾان سازماندھی آن و ارتقای آگاھی طبقاتی و تروﯾج انقالبی در جھت رسيدن به ﯾک
حزب رزمنده انقالبی را در اولوﯾت قرار دھند.
شاھرخ زمانی
 ١٩تير ماه ١٣٩٣
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مقالﮥ فوق با دستخط شاھرخ:

- ٤٦ -

حزب طبقه كارگر محصول پيوند ارگانيك آگاھي سوسياليستي
با جنبش طبقه كارگر است
ما اميدوارﯾم با تجمع گراﯾشات مختلف در اﯾن جمع که بـا ھـمـت شما رفقا پاﯾه گذاری شده است ،با
شروع و ادامـه و گسـتـرش مباحثات مورد نياز ،به حزب مورد نظر دست بيابيم .بدون شـک اﯾـن راه
بسيار دشوار خواھد بود ولی ﺻد در ﺻد ممکن است! تنھا الزم است شما رفقا دلسرد نشوﯾد و با
توان و اﯾمان ھرچه بيشـتـر بـه راھی که شروع کردﯾد ادامه بدھيد ،ما ضـمـن فشـردن دسـتـان
تالشگر شما رفقای عزﯾز بﺤث خود را در رابطه با اولين مقولﮥ اعالم شده ﯾعنی حزب انقالبی طبقه
کارگر را در چند قسمت اراﯾـه مـی دھيم ) اسدﷲ غفار زاده -اسم مستعار شاھرخ زمانی -مقدمه (.

برای اراﯾه دقيق بﺤث در برخی قسمت ھا مجبور شدم نقل قول ھا ﯾا برداشتھاﯾی از نقل قول ھا را
تکرار کنم ،بـنـظـرم اﯾـن مـوارد بسيار الزم بودند  .با تعميق بﺤران ساختاری نظام سـرمـاﯾـه داری و
بـدﯾـن سـبـب فروپاشی مناسبات اقتصادی – اجتماعی ،دولت و احـزاب و کـال ً روبنای سياسی –
حقوقی جامعه تَرک برداشته و بﺤران سياسـی -انقالبی ناقوس مرگ آن و طلوع انقالب جھانی
پرولتری را به ﺻدا درآورده است) .با اندکی دقت ﺻدای پای انقالب را می توان شنيد( تضاد بين
انقالب و ضد انقالب به اوج رسيده و در کـل درمـانـدگـی حکومت کنندگان و درگيری ،تضاد و تجزﯾه و
فروپـاشـی دولـتـھـا و احزاب حاکم به مسئلﮥ مﺤوری حوادث و تﺤوالت سياسی کـنـونـی تبدﯾل شده
است .در طرف مقابل علی رغم تـعـداد روز افـزون و گستردگی اعتصابات و اعتراضات توده ای –
کارگری ،در خالء احزاب رادﯾکال انقالبی ،که بيانگر کلي ّت طبقه کارگر در عرﺻﮥ حاکـمـيـت و سرنگونی
انقالبی بوده و کليت گراﯾشات و تضـادھـای مـوجـود را براساس منافع مستقل طبقﮥ کارگر بر مﺤور
انقالب و نـجـات کـل جامعه در حاکميت بالواسطه شوراﯾی کارگران سوق دھـد ،اردوی طبقه کارگر در
بﺤران ھوﯾت عميقی فرو رفته است  .اپورتونيسم لجام گسيخته در نبود سازماندھی سياسی –
انقالبی طبقه کارگر ،باعث گردﯾده کارگران نتوانند حزب انقالبـی سـازمـان ﯾافته خود را اﯾجاد کرده و
در آن متشکل شوند ،اپورتونيسم فوق در اشکال انﺤالل طلبانه ،فرقه گراﯾانﮥ سکتارﯾستی و
اکونوميسـتـی ،دنباله روانه ... ،مانع پـيـونـد دﯾـالـکتـيـکـی جـنـبـش آگـاھـانـه سوسيالسيتی با
جنبش خود به خودی طبقه کـارگـر مـی شـود ،ﯾعنی مانع تولد حزب انقالبی و شکل گـيـری
آلـتـرنـاتـيـو و بـدﯾـل سوسياليستی – کارگری در مقابل سرماﯾه داری مـی گـردد ،در نتيجه مبارزه
فکری در اﯾن عرﺻه ضرورت حياتی و اجتناب نـاپـزﯾـری شده است ،بدون اﯾن مبارزه نمی تواند حزب
واقعی طبقـه کـارگـر ساخته شود و اگر حزب فوق ساخته نشود ،کارگران ھـرگـز نـمـی توانند به
خواسته ھاﯾشان برسند ،به قول لنين کـبـيـر مـبـارزه بـا سرماﯾه داری بدون مبارزه با اپورتونيسم
بعنوان سـتـون پـنـجـم و انعکاس دھندۀ )آگاھانه و مستقيم و ھمچنين نا آگـاھـانـه و غـيـر مستقيم(
منافع سرماﯾه داری در درون طبقه کارگر غير ممکن می باشد  .به ھمين دليل در تعادل قوای منفی
کنونی و عدم ھژمونی طبـقـه کارگر ،سرماﯾه داری در حال احتضار برای ُکند کردن روند انـقـالب و
مقابله با جنبش کمونيستی – کارگری از جنگ و فاشيسم عـرﯾـان در عرﺻه حاکميت به طور آگاھانه
و عامدانه استفاده می کند ،برای خروج از بﺤران ھوﯾت کنونی و استفاده بـھـتـر از تشـدﯾـد بـﺤـران
ساختاری راھی جز تدوﯾن برنامه و استراتژی سرنگونی انـقـالبـی سرماﯾه داری از طرﯾق تشکيل
احزاب راستين کارگری در پيش پای جنبش کمونيستی – کارگری نمانده است  .تمامی کمونيستھا و
انقالبيون راستين و پيشروان کارگری باﯾـد در اﯾن مسير آستين ھا را باال زده و تمامی نيروی خود را به
کار ببندند تا نوﯾد بخش آﯾنده ای روشن در جامعه بی طبقه کـمـونـيـسـتـی بـرای بشرﯾت در بند
باشند.

 - ٤٧بﺤث خود را در چند فصل و چند بخش اراﯾـه مـی دھم:
فصل اول  :شروع تارﯾخی فعاليت تشکيالتی کارگری و اثبات نياز به حزب ،تجاربی از جنبش کارگری –
کمونيستی در عرﺻه حزب طبقه کارگر:
مارکس در پيش گفتار خود بر "نقد فلسفه حق ھـگـل" ،زبـان مـبـارزه طبقاتی را به کار گرفت و
پرولتارﯾا را به عنوان عامل کليدی در انجام تغيير اساسی اجتماعی مشخص نمود .وی در متنی که
ھنـوز مـخـاطـبـانـش خوانندگان آلمانی مترقی ،فرھيخته و دارای جھت گيری فلسفی بودنـد چنين
نوشت" :بنابراﯾن امکان اﯾجابی رھاﯾی آلمان در کجاست ؟" پاسخ " :در تشکيل طبقه ای که با پای
بندﯾھای رادﯾکال ،طبقه ای در جامـعـه بورژواﯾی که دﯾگر طبقه ای از آن جامعه نيست ،طـبـقـه ای کـه
بـيـانـگـر فروپاشی تمام طبقات دﯾگر است ،قلمروﯾی که به خـاطـر رنـج جـھـان شمولی اش خصلتی
جھان شمول می ﯾابد و ھيچ حق خاﺻی را مطالبه نمی کند ،زﯾرا نه بی عدالتی مشخصی که
بی عدالتی بـه طـور عـام نسبت به آن مرتکب شده اند و دﯾگر نه نامی تارﯾخی کـه بـاﯾـد نـامـی
انسانی به آن اطالق کرد ،دﯾگر نه در تقابلی ﯾک جانبه که در تـقـابـلـی ھمه جانبه با پيش فرض ھای
ھستی دولت آلمان قرار می گيرد و نھاﯾتـاً قلمروﯾی که دﯾگر نمی تواند بدون رھا کردن خوﯾش از تمام
قلـمـروھـای دﯾگر جامعه و به اﯾن ترتيب بدون رھاﯾی بخشيدن به تمام قـلـمـروھـای دﯾگر جامعه خود
را رھا سازد و در ﯾک کالم بيانگر قربانی کل نـوع بشـر است و بدﯾن سان فقط با بھبود کامل بشر
می تواند وضع خود را بھـبـود بخشد اﯾن فروپاشی جامعه به عنوان طبقه ای خاص ،پرولتارﯾا نام دارد".
مارکس با اﯾن سطح مقدماتی از تﺤليل و تشخيص دادن نقش تـعـيـيـن کننده پرولتارﯾا در طرح
کمونيسم علمی مارکس به
رھاﯾی انسان به لزوم سازماندھی اساسی اﯾـن طبقه روی آورد.
ِ
عـنـوان ادامـه تـئـورﯾـھـای سوسياليسم فرانسه ،اقتصاد انگليس و فلسفﮥ آلمان و به عنوان تئوری
انقالبی توضيح طبيعت ،جامعه و تفکر در جھت تغيير انقالبی جـھـان ،در متن مبارزه فکری – طبقاتی
با جرﯾانات سوسياليسم خـرده بـورژوازی و بورژوای و دﯾگر انﺤرافات مانند ترﯾدﯾونيسم مﺤض و خالص،
بالنکيسم ،پرودونيسم ،الساليسم و باکونيسم در متن سازماندھی مبارزه طبقات و انقالب پرولتارﯾا
قوام گرفته و مستﺤکم شد  .مارکس و انگلس از بدو فعاليت خود و پس از تشخيص نقش تارﯾـخـی –
انقالبی طبقﮥ کارگر در نجات بشرﯾت از ستم و بھره کشی بـه مـوازات کارھای بزرگ تئورﯾک
) "سرماﯾه" (... ،لﺤظه ای از سازماندھی عمـلـی  -تشکيالتی بعنوان وسيله ی به فعليت درآوردن و
پيشبرد مبارزۀ طبقاتی و انقالب پرولتری در جھت سوسياليسم دست برنداشتند ،مـارکـس در ژانوﯾه
 ١٨٤٥پس از اخراج از فرانسه بعلت فعـالـيـت انـقـالبـی اش بـه بروکسل رفته در سازمان ھای مجمع
دمکراتيک و انجمن عمومی کارگـران شدﯾداً فعاليت سياسی کرد ،و در فورﯾه  ١٨٤٦وی به ھمراه
انگلس در کميتﮥ کمونيستی ،مکاتبه ھا را در جھت فعاليت انقالبی – کمونيـسـتـی سازمان داد و در
سال  ١٨٤٧با ابقای "فدراسيون عادل ھا " ،کـه در اثـر قيام شکست خورد .بالنکيستھا سال ١٨٣٩
در پارﯾس مـتـالـشـی شـده بـودنـد ،اتـﺤـادﯾـه کمونيستھا تشکيل شد که مارکس و انگلس نيز از
اعضای اﺻـلـی آنـھـا بودند و اولين سازمان جھانی کمونيستی بود ١٥ .سال بعد با فـعـالـيـت شبانه
روزی ،انترناسيونال اول را تشکيل دادند ،اتﺤاد کمونيستھا عمدتاًاز کارگران و روشنفکران تبعيدی
فـرانسـوی ،آلـمـانـی ،سـوﯾسـی ،اﯾتالياﯾی و روسی و غيره که در لندن و پارﯾس و بروکسل زنـدگـی
مـی کردند ،تشکيل شده بود و در سال  ١٨٤٧از  ٢٩نوامبر تا  ٨دسـامـبـر در کنگره دوم اساسنامه و
در سراسر ماه دسامبر  ١٨٤٧و ژانـوﯾـه  ١٨٤٨برنامﮥ آن را مارکس و انگلس که بيانيﮥ حزب کمونيست
ﯾا مانـيـفـسـيـت کمونيست می گفتند ) ،ﯾعنی مھمترﯾن سند تارﯾخ مبارزه انقالبی طبـقـه کارگر( را
منتشر کردند .اﯾن برنامه پاﯾﮥ مﺤکم اندﯾشه و عمل پرولتارﯾاﯾـی را برای رسيدن به سوسياليسم
برای کارگران پاﯾه گذاری کرد ،شيوه ھا و چگونگی مبارزه در جھت نابـودی نـظـام سـرمـاﯾـه داری و
بـرقـراری سوسياليسم را به آنان نشان داد مھمترﯾن بخش مانيفيست در رابطه با حزب طبقه کارگر،
فصل دوم بنام "پرولترھا و کمونيستھا " مـی بـاشـد .مناسبات کمونيست ھا و مجموع کارگران چگونه
است؟ کمونيستھا حزب جداگانه ای را در مقابل ساﯾر احزاب کارگری تشـکـيـل نـمـی دھند .آنھا

 - ٤٨منافعی جدا از منافع کارگران ندارند .آنھـا اﺻـول فـرقـه گراﯾانه ای مطرح نمی کنند که بخواھند بر
اساس آن جنبش پرولتری را شکل بدھند و به قالب) مورد نظر خود( در آورنـد .وجـه تـمـاﯾـز
کمونيست ھا از ساﯾر احزاب کارگری در آن است که:
-١در مبارزه ملی پرولترھای کشورھای گوناگون منـافـع مشـتـرک تمام پرولتارﯾا که مستقل از مليت
می باشد متذکر می شوند و در رأس امور قرار می دھند.
-٢در مراحل گوناگون تﺤوالتی که مبارزۀ طبقﮥ کارگر با بورژوازی باﯾد از آن عبور کند ھمواره و ھمه جا
منافع کل جنبش را نماﯾندگی می کنند .بنابراﯾن کمونيستھا از ﯾک سو در عرﺻه عمل پيشرو ترﯾـن و
قاطع ترﯾن بخش احزاب کارگری در تمامی کشورھا ھستند ،بخشی که ساﯾر احزاب را پيش می راند
و از سوی دﯾگر در عرﺻـه نـظـری برتری آنھا بر بقيه توده عظيم پرولتارﯾا در آن است که از سير جنبش
پرولتری ،شراﯾط و پيامدھای عام و نھاﯾی آن درک روشنـی دارنـد .ھدف فوری کمونيستھا :با متشکل
کردن پرولتارﯾا به ﺻورت طبقه ،برانداختن سلطه بورژوائی ،تصرف قـدرت سـيـاسـی بـه دسـت
پرولتارﯾا است .مارکس و انگلس در مقـابـلـه بـا فـرقـه گـراﯾـی و اکونوميسم و دنبالـه روی ،کـه از
پـيـونـد دﯾـالـکـتـيـکـی آگـاھـی سوسياليستی با جنبش خود به خودی کارگران در رسيدن به حزب
سياسی واقعی جلوگيری می کنند مبارزات جدی و پيگيری را پيش بردند .اﯾن مسئله در مانيفيست
نيز با جدﯾت دنبال شـده اسـت ،اﯾنکه :
 -١درست مانند دوره ھای پيشين که بخشی از اشراف به بورژوازی می پيوست ،اکنون نيز بخشی
از بورژوازی و به وﯾژه اﯾدئولوگ ھای آن که به لﺤاظ نظری جنبش تارﯾخی را در کليت خود درک کـرده
انـد ،جانب پرولتارﯾا را می گيرند ،اﯾنکه:
 -٢وجه تماﯾز کمونيست ھا با سـاﯾـر احزاب در مبارزه ملی منافع مشترک تمام پرولتارﯾا است.
-٣در مراحل گوناگون تﺤوالت مبارزه کارگران با بورژوازی ھمـه جـا منافع کل جنبش را نماﯾندگی
می کنند-٤ .در عرﺻه نظری بر بقيه تودۀ عظيم پرولتارﯾا از لﺤاظ درک روشن مسير جنبشِ پرولتری
شراﯾط و پيامدھای عام و نھاﯾی برتری دارند.
-٥در عرﺻﮥ عمل پيشرو ترﯾن و قاطع ترﯾن بخش طـبـقـه کـارگـر ھستند که مرز بندی قاطع و روشنی
با تمام اکونوميست ھا و دنبالـه روان جنبش خود به خودی دارند و از طرف دﯾگر اﯾنکه :
 -١کمونيستھا منافعی جدا و مجزا از منافع عموم کارگران ندارند.
 -٢آنھا اﺻول فرقه گراﯾانه ای مطرح نمي کنند که بخواھند بـراسـاس آن جنبش پرولتری را شکل
دھند و به قالب مورد نظر خود درآورند.
 -٣نتاﯾج نظری کمونيستھا به ھيچ رو متکی بر اﯾده ھا ﯾـا اﺻـولـی نيست که اﯾن و ﯾا آن به اﺻطالح
مصلح جھانی اختـراع ﯾـا کشـف کرده باشد ،اﯾن نتاﯾج ﺻرفاً بيان کلی مناسبات واقعی است که از
مبارزات موجود طبقاتی و جنبش تارﯾخی که در بـرابـر دﯾـدگـان مـا جرﯾان دارد سر بر می آورد.
 -٤در نقد سوسياليسم غير کارگری و در نقد سوسياليسم حقيقی آلمان " اﯾن آثار دﯾگر بيانگر مبارزه
ﯾک طبقه با طبقه دﯾگر نـبـود بـه جای نيازمندﯾھای حقيقی نياز به حقيقت و به جای منافع پرولتـارﯾـا
منافع ذات آدمی" ھمانطوری که گفته شد انترناسيو نال اول اﯾجـاد احزاب مستقل کارگری را در
اولوﯾت قرار داد .کنگره پنجم ھاگ در  ٢سپتامبر  ١٨٧٢با  ٦٥نماﯾنده از کشـورھـای مختلف تشکيل
شد .ميان باکونيست ھا )که ستاﯾشگر عمل خـود به خودی در خود گردانی مﺤلی و در پی انﺤالل
انترناسيونال بودند ،با مارکسيست ھا )که برعکس بر ضرورت رھبری و مرکزﯾـت قـوی و مشی
سياسی انترناسيونال و انضباط شدﯾد تأکيد می نـمـودنـد(بﺤث شدﯾدی در گرفت که کنگره نظر
مارکسيست ھا را بـا  ٤٠رأی موافق  ٤مخالف و  ١١ممتنع تصوﯾب کرد .دومين مسئله در استفاده از
تجارب کمون پارﯾس در اھميت دادن به تشکل و عمل سياسی پرولتارﯾا بود ،قطعنامه که اساساً از
کنفرانس لندن توسط مارکسيست ھا مطرح شده بود مجادله شدﯾدی بـرانـگـيـخـت .قطعنامه اعالم
می کرد" :در مبارزه خود عليه نيروی متﺤد طـبـقـات دارا پرولتارﯾا فقط می تواند با سازمان دادن
نـيـروھـای خـود در ﯾـک حـزب مستقل به مثابه ﯾک طبقه عمل کرده و عليه تمام احزابی که طبقات

 - ٤٩دارا در آن متشکل شده اند عمل نماﯾد .اﯾن سازمان سياسی پرولتارﯾا بعنوان ﯾک حزب سياسی برای
دست ﯾافتن به پيروزی انقالب اجتماعی و باالتر از ھمه برای رسيدن به ھدف نھاﯾی خود ﯾعنی
امـﺤـاء ھـمـه طـبـقـات ضروری است" ،که کنگره با  ٢٩رأی موافق در مقابل  ٥رأی مـخـالـف و ٩
ممتنع به نفع قطعنامه مارکسيست ھا رأی داد  .بيـن الـمـلـل اول تـﺤـت رھبری مارکس و انگلس و
ادامﮥ راه کلی "اتﺤادﯾه کمونيست ھا" ،ھـم از لﺤاظ تئورﯾکی ھم از لﺤاظ سازمانی پاﯾه ھای جنبش
کارگری را بنا نھاد ،کار بزرگ آنھا تصميم و به کار بردن عملی فـلـسـفـه و جـھـان بـيـنـی پرولتارﯾائی
ﯾعنی سوسياليسم عملی بود .اﯾن سازمان جھانـی خـط مشی طبقه کارگر را نسبت به دولت بطور
عام و دولت بورژواﯾـی بـطـور خاص ،نقش جنبش اتﺤادﯾه ای ،تعاونی ھا ،مسئلﮥ انتخابات ،وضع زنان،
وظاﯾف کارگران نسبت به جنبش دھقانی ،نسبت به جنگ و مسـئـلـه ملی را معلوم نموده ،تکنيک
قيام ِ مسلﺤانه ،مناسبات بين خواسته ھای فوری و انقالب کارگری و دور نھاﯾی حکومت کارگری را
ارزﯾابی نـمـوده و آموزش ارتش رھبران کارگری در جھان را آغاز کرد .در اﯾن رابطه در انطباق تئوری با
شراﯾط مشخص مبارزه ،اسناد جاودانه ای که اکثراً توسط مارکـس نوشته شده بود ارائه داد .از جمله
مصوبه ھای مھم ،خطابه و اساسنامﮥ سازمان ،ارزﯾابی کمون به عنوان اولين حکومـت کـارگـری و
جـلـد اول "سرماﯾه" را می توان نام برد .بين الملل اول در عرﺻﮥ سازمان دھی عملی جنبش ھای
بی ھـدف ،پراکنده و ابتداﯾی ،کارگران را به ﺻورت نيروی متشکل جھانی درآورد و با سازماندھی
اعتصابات مھم و مبارزات سياسی فراوان ،فعاالنه اتـﺤـادﯾـه ھای کارگری را اﯾجاد نموده نطفه احزاب
سياسی کارگری را در اغـلـب کشورھا بوجود آورد ،بزرگترﯾن کار انترناسيونال سـازمـان دھـی اولـيـن
حکومت کارگری ﯾعنی کمون پارﯾس بود ،که انگلس رھبر کبـيـر کـارگـران ،کمون را اولين کودک
انترناسيونال ناميد.
جرﯾان مارکسيستی در بين الملل مبارزه خستگی ناپذﯾری عليه انﺤرافات فکری و گراﯾشات
سکتارﯾستی اﯾجاد نمود و راه برد  .انواع مختلف سوسياليسم تخيلی ،جمھوری خـوا ِه بـورژوا،
رادﯾـکـال مازﯾنی ،سوسياليسم خرده بورژواﯾی پرودون ،عـبـارت پـردازی چـپ گراﯾانه و تاکتيک ھای
توطئه گرانﮥ باکونين و ﺻنفی گراﯾی مﺤض و خالـص ادگرھا و اپلگارت ھا و دﯾگر انﺤرافات اساسی،
پـيـگـيـرانـه مـبـارزه نـمـوده سوسياليسم علمی را در طرز تفکر ،تشکيالت و خط مشـی جـنـبـش
کارگری پاﯾه گذاری نمود و در نھاﯾت با تغيير دوران تارﯾخی که با انـقـالب بزرگ بورژوازی  ١٧٨٩آغاز و با
جنگ فرانسه و پروس در سال  ١٨٧٥پاﯾان ﯾافته بود و سرماﯾه داری از مرحله رشد آزاد به
امپرﯾالـيـسـم قـدم مـی گذاشت ،انترناسيونال با تشکيل اتﺤـادﯾـه ھـای بـزرگ ،احـزاب مـلـی
سوسياليستی – کارگری ،وظاﯾف خود را پاﯾان داده و با آغاز و تدارک انقالب اﯾن وظاﯾف تغيير کرد که
نسبت به تغييرات انقالبی – مارکسـيـسـتـی بـه اندازه کافی برای رھبری تکامل نيافته بود )بخش
مکمل ،لنينيسم( ﯾعنی تئورﯾھای عمل انقالبی خود را کم داشت ،اگر چه مـارکسـيـسـم ضربات
ﺻرف که از اھداف حزب سياسی – سوسياليستی دور بود
مھلکی بر ﺻنفی گراﯾی و اتﺤادﯾه گراﯾی ِ
و سازمان را ﺻرفاًبر پاﯾﮥ جنبش توده ای و خود انگيخته قرار می داد ،زد ،اما احزاب واقعی
مارکسيستی ھنـوز بوجود نيامده بود و در آمرﯾکا و انگليس ،جنبش تﺤت تاثير ترﯾدﯾونيسيست ھا ،در
آلمان و اترﯾش السالی ھا و در کشورھای التين و اسالو تـﺤـت گراﯾشات انﺤرافی باکونينی ،بالنکی
و پـرودونـی قـرار داشـت و اﯾـن گراﯾشات سکتارﯾستی انﺤالل انترناسيونال را سرعت بخشيدند که
ضـرورت تشکيل حزب جدﯾد را در اولوﯾت قرار داد .و در تـمـامـی دوران مـبـارزات طبقاتی مسئلﮥ
چگونگی ارتباط جنبش سوسياليستی با جنبش خود به خودی کارگری در تولد حزب ارگانيک طبقه
کارگر بعنوان ﯾک اھرم و ضرورت تارﯾخی سازماندھی انقالب در رسيدن به حاکميت پرولتـارﯾـا
اسـاسـی ترﯾن و مﺤوری ترﯾن مسئله جنبش کارگری – کمونيستی بوده و ھست ،که دوری از پيوند
اﺻولی و اندام وار دو جزء در شکل گيری پدﯾدۀ واحدی بنام حزب طبقه کارگر به انﺤرافات
سـکـتـارﯾسـتـی ،ولـنـتـارﯾسـتـی و آنارشيستی و فرقه گراﯾانه و از سوی دﯾگر اکونوميسی -

 - ٥٠رفرميـسـی در پرستش خود به خودﯾسم و دنباله روی منجر می شود  .پاﯾه تنظيم کننده و اساسی
مارکسيستی اﯾن ترکيب و پيوند دﯾالکتيکی دو اﺻل بيان شده توسط مارکس می باشد.
اول :طبق اﺻول ماترﯾاليسم تارﯾخی  -تارﯾخ را توده ھـا مـی سـازنـد ،انقالب کار توده ھاست ،آزادی
طبقه کارگر به دست خودش ميسر است و لزوم پيوند از طرﯾق عناﺻر پيشرو ،تشکل ھای توده ای،
مـبـارزات جاری در مﺤيط کار و زندگی آن ضرورت حياتی و مماتی می باشد.
دوم :آگاھی سوسياليستی ﯾا علم کمونيسم بعنوان علم شراﯾـط رھاﯾی پرولتارﯾا و ﯾا علم
سازماندھی انقالب و حکومت کارگری کـه بقول مانيفيست کمونيست ،حـامـلـيـن آن بـخـشـی از
اﯾدئولوگھاﯾی که از سرماﯾه داری برﯾده و جنبش را در کليت تارﯾخـی آن درک کرده و ﯾا به قول
گرامشی جنبش آگاھانه سوسياليستـی روندی جدا از مبارزه خود به خودی کارگران بوده و خارج از
اﯾن مـدار وارد آن می شود .پيوند دو جزء تئوری انقالبی و جنـبـش مـبـارزات کارگری بعنوان وحدت
ضدﯾن ارگانيک حزب طبقه کارگر است .از نگاه دﯾگر در شراﯾط بردگی اقتـصـادی – سـيـاسـی طـبـقـه
کـارگـر و خودبيگانگی رقابت درونی و فقر و فالکت او و ھمـچـنـيـن تسـلـط اﯾدئولوژی سرماﯾه داری و
سرکوب سازمان ﯾافته طـبـقـه و دولـت سرماﯾه داری کارگران نمی توانند به اﯾن علم رھاﯾی بدون
پيوند بـا جنبش سوسياليستی دست ﯾابنـد اﯾـن عـلـم تـوسـط جـنـبـش سوسياليستی آگاه گرانه در
پيوند مبارزاتی با جنبـش کـارگـری از طرﯾق فعاليت انقالبی در اشکال تروﯾج – تبليغ و سـازمـانـگـری
در قالب حزب طبقه کارگر مادﯾت عينی می ﯾابد بطورﯾکه اشاره کردﯾم ،مارکسيسم انقالبی در مقابله
با اپورتونيسم در اشکال فرقه ای – سيکتارﯾست و اکونوميست – دنباله رو ،توانسـت جـرﯾـان اﺻـولـی
شکل گيری احزاب ارگانيک را پی رﯾزی کـنـد .تـاکـيـد مـارکـس در مانيفيست کمونيست در تماﯾز حزب
کمونيست و کمونيـسـت ھـا از ساﯾر نﺤله ھا بر  ٤وﯾژگی و برتری از جمله برتری نـظـری ،و در عرﺻﮥ
عمل قاطع پيشروترﯾن بخش طبقه کارگر  ،ﺻف انقالبيون واقـعـی کارگری را از پرستش کنندگان و
ﺻرف جنبش خـود بـه خودی جدا می کند  .اخته ھا و ترسوھاﯾی که بنام مبارزه با
دنباله روان ِ
سوسياليسم منﺤط و بورکراتيک ،ھر گونه برنامه رﯾـزی ،
بوروکراتيسم و وحشت زده از شکست
ِ
انضباط و مرکزﯾت مخصوﺻاً در شراﯾط فاشيستی که الزمﮥ حياتـی ادامه فعاليت انقالبی است را با
توھمات دمکـراسـی سـوسـيـال  -دمکراتيک رد می کنند ،با جمالت ،کلمات و بزک کردن واقعيت ھا
حزب و تئوری ھای انقالبی آن را عقيم می کنند ،که در نتـيـجـه ﯾـا اﺻال ً حزب ساخته نمی شود ،ﯾا
اگر ساخـتـه شـد کـارﯾـکـاتـور و مترسکی به شکل حزب در می آﯾد ،بطورﯾکه به روشنی دﯾده
مـی شـود عـمـال ً از شـکـل گـيـری ساختارھای مبارزاتی قوی سازمانده در شراﯾط خفقان -
دﯾکتاتـوری جلوگيری می کنند .تنزل دستﮥ بقول مانيفيـسـت دسـتـﮥ آگـاه ،پيشرو و قاطع و متشکل
بعنوان تجسم کليت طبقه کارگر مخصوﺻاً در شراﯾط استبداد ،بنام دمکراسی )البته بﺤـث آنـھـا
دمـکـراسـی سرماﯾه داری است ،متأسفانه اﯾن گروھھا و افراد دمـکـراسـی را طبقاتی نمی بينند،
بلکه دمکراسی را مانند بسياری از مقـولـه ھـا ناب و فرا طبقاتی نگاه می کنند ،اﺻل انﺤرافشـان در
ھـمـيـن جـا است( و دوری و مثال ً جلو گيری از بورکراتيسم در شـراﯾـطـی کـه کارگران ازخود بيگانه و
تکه ای از روند انباشت سرماﯾه در حال رقابت با خود  ،معرف شی واره که در شراﯾط تسلط اﯾدئولوژی
سـرمـاﯾـه داری دست و پا می زنند و عدم تالش برای ارتقای آگاھی و تشکل وی تا حد دسته پيشرو
عمال ً تﺤميل پاسيوﯾسم به طبقه کارگر و حماﯾت مستقيم از طبقه سرمـاﯾـه داری سـت و ادامـه ی
اﯾـن مناسبات بردگی می باشد .به قول مارکس طبقه کارگر در شـراﯾـط عادی و حتی انقالبی ،بدون
نيروھای پيشرو که از خط سير و ھدف نھاﯾی اش درک روشنی داشته و در عمل قاطع ترﯾن و پيشرو
ترﯾن بخش طبقه باشد ،به زائده طبقات دارا تبدﯾل شده و تفرقه شان بر اتﺤاد شان غلبه دارد.
متوھم در خود رفتـه کـه از دورادور افاضات مشعشع درباره فواﯾد دموکراسی
اپورتونيست ھای
ِ
می فرماﯾند ،نمی فھمند اوال ً دمکراسی انواع مختلف دارد و طبقاتی است و آنـچـه اکنون وجود دارد
دمکراسی سرماﯾه داری اسـت ،کـه وظـيـفـه آن شکست دادن مبارزات طبقه کارگر و حفظ کردن
حاکميت سرمـاﯾـه داری است و البته تمامی اتفاقات عينی و حرکاتی کـه در جـھـان امروز رخ

 - ٥١می دھند اﯾن گفته را ،و ﺻوری و دروغين بودن دمکراسی سرماﯾه داری را ،ثابت می کند ) از جمله
وضعيت خاورميـانـه ،ھـر روز بيشتر کردن خصوﺻی سازی و سيار و بی برنـامـه کـردن کـار و  (...و
ھمچنين اگر بخواھيم به دمکراسی کارگری دست پيدا کنـيـم ،اول بـاﯾـد حاکميت و دقيقاً دمکراسی
سرماﯾه داری را نابود کنيم و چنين عـمـلـی فقط از طرﯾق انقالب ممکن خواھد شد و انقالب بدون
حزب منـسـجـم و متمرکز کارگری ممکن نخواھد شد .در کشور و دنياﯾی که برای پوشيـدن لباس و
چگونگی رفتن به دستشوﯾی امرﯾه مستقيم )دستور آشکار( ﯾـا غير مستقيم )فرﯾب تبليغاتی( ﺻادر
می کـنـنـد و کـوچـکـتـرﯾـن ﺻـدای آزادﯾخواھی را با سر نيزه ﯾا با برنامه ھای جاسوسی و
نـقـشـه ھـای مھندسی فکر ،در گلو خفه می کنند و آزادی مردم از طرﯾـق تـکـنـولـوژی اﯾنترنتی و
تبليغات ماھواره ای تلوﯾزﯾونی ،شبکـه ھـای اجـتـمـاعـی و جاسوسی از طرﯾق آنھا ﺻد در ﺻد سلب
می شود و افکـار و انـدﯾشـه ھای توده ھا توسط حاکمان جھت دھی داده می شود ،سخن گفـتـن
از دمکراسی فرﯾب خود و دﯾگری است در چنين شراﯾطی بدون انضبـاط در ھمه ی عرﺻه ھا تا حد
نظامی بدون فداکاری تا جان فشـانـی و قـبـول اعدام فعاليت سياسی سھل است برای فعاليت
ﺻنفی نيز باﯾد در گوشه ای لميده و ھزار کيلومتر از مبارزه فاﺻله گرفت .عين تشکل ھـای شـتـر
مرغی خودمان که از زمين تا آسمان با مبارزات جاری و خودجوش توده ھا فاﺻله دارد .از طرفی
مانيفيست در مرزبندی با فرقه ھای سکتارﯾست بر شراﯾطی که در باال بيان شد تاکيد می کند:
-١کمونيستھا منافعی جدا و مجزا از منافع مـجـمـوع کـارگـران ندارند .اﺻول فرقه گراﯾانه ای مطرح
نمی کنند که بخواھند بر اساس آن جنبش پرولتری تشکيل دھند .
 -٢نتاﯾج نظری آنھا بيان کلی مناسباتی واقـعـی اسـت کـه از مبارزات موجود طبقاتی و جنبش
تارﯾخی موجود سرچشمه می گيرد )شبه فرقه ھاﯾی که آگاھی و تشکل طبقاتی را از روند عـيـنـی
مـبـارزه طبقاتی ،که تنھا وسيله به فعليت درآوردن و به ثمر رساندن مـبـارزه در جھت ھدف نھاﯾی
است ،از مسير و روند ﺻﺤيح خارج کرده و به چـيـزی قائم به ذات تبدﯾل می کنند ،ھيچ قرابتی با
مارکسيسم انقالبی ندارند(.
لنين کبير در رابطه با اﯾن دو وجه انﺤراف اپورتونيستی در "چه باﯾد کـرد؟" می گوﯾد " :اکونوميسم و
آنارشيسم دو روی ﯾک سکه اند اکونوميست ھا حرکات خودبخودی کارگران و آنارشيست ھا حرکات
روشنفکرانی را که نـمـی توانند با جنبش کارگری پيوند ﯾابند ،پرستش می کنند" .حزب طبقه کارگـر
بعنوان ابزار پيوند دﯾالکتيکی و ارگانيک آگاھی سوسياليستی با جـنـبـش مبارزاتی کارگران و به قول
مانيفيست کمونيسـت ،مسـلـح بـه آگـاھـی انقالبی و بخش پيشرو و قاطع طبقه کارگر نيروی انقالب
کننده ،رھبـری کننده و سازمانده جنبش کارگری می باشد  .تأکيد مارکس در مانيفست بر برتری
نظری کمونيست ھا بر بقيﮥ توده ھـای عظيم پرولتارﯾا که از سير جنبش پرولتری شراﯾط و پيامدھای
عام و نھاﯾی آن درک روشنی دارند ،بر اﯾن امر تأکيد دارد که طبقه کارگر نه تنھا در عرﺻه اقتصادی و
سياست ،بلکه در قلمرو تئوری و اﯾدئولوژی نيز با سرماﯾه مبارزه می کند ،در شراﯾط تسلط اﯾدئولوژی
سرماﯾه داری ،از خودبيگانگی و شی ء وارگی کارگران را تﺤت سلطه دارد .در چنين شراﯾطی ھر
گونه ُکرنش در مقابل خود به خودﯾسم کارگری و کاھش عنصر آگاھی به معنای تقوﯾـت اﯾدئولوژی
سرماﯾه داری است  .طبقﮥ کارگر نباﯾد خود را مﺤدود به مبارزه ﺻنفی کند ،او برای نفی بـھـره کشی
و رسيدن به سوسياليسم نياز به آگاھی عـمـيـق سـيـاسـی – طبقاتی دارد ،اﯾن مسئله عبارت از
نﺤوۀ مطالعه )نﺤوۀ تجزﯾـه و تﺤليل( و ارزش ﯾابی ھمﮥ طبقات در کليﮥ مظاھر حيات آنھا و ابـراز نـظـر
مستقل از زبان حزب طبقه کارگر در مورد ھر گونه ستمگری و زورگـوﯾـی نسبت به تمامی طبقات
است .لنين در مقابله با سياست اکونوميستی -بورژواﯾی در چھارچوب حق کارگر در مقابل سرماﯾه
دار خودی و تـأکـيـد دوباره بر کالم مانيفيست در اﯾنکه طبقه کارگر برای نجات خود بـاﯾـد کـل جامعه را
ِ
نجات دھد ،می نوﯾسد " :آرمان ﯾک سوسيال دمـکـرات بـاﯾـد آن باشد که بيانگر آتشين مقاﺻد
توده ھا گردد نه دبير ترﯾدﯾونيزم ،و بتواند در برابر ھرگونه و ھمﮥ مظاھر ستمگری و زورگوﯾی که در ھر
کجائی که روی می دھد و به ھر قشر و طبقه ای مربوط باشد ،عکس العمل نشان دھد ،بتواند تمام

 - ٥٢اﯾن مظاھر را در ﯾک تابلوی خودسری پليسی و بھره کشـی سرماﯾه داری بصورت عمومی و کلی
مجسم سازد ،و بتواند از ھـر چـيـز جزئی برای تشرﯾح عقاﯾد سوسياليستی و خواست ھای
دمکراتيک خود در برابر ھمه ،برای توضيح اھميت تارﯾخی – جھانی مـبـارزه آزادی بـخـش پرولتارﯾا به
ھرکس و ھمه استفاده نماﯾد" )جلد  ٦ص . ( ٨١ ٨٠-
لنين در جرﯾان پيکار طبقاتی با مطالعﮥ عميق مـارکسـيـسـم در عـرﺻـﮥ تشکيالت مخصوﺻاً تجارب
عينی حزب سوسيال دمکرات آلمان ) زمانـی که حزب فوق ھنوز انقالبی بود( ،بعنوان ﯾـکـی از احـزاب
نـمـونـه انترناسيونال اول و دست پروردۀ مارکس و انگلس و انطباق خالقانه اﯾن اﺻول در شراﯾط
روسيه ،مخصوﺻاً چگونگی فعاليت تشکيالتی در شراﯾط استبداد خشن و ادامـه کـاری
سـازمـانـدھـی مـبـارزه طبقاتی ،نظرات مارکس را بسط و تعميم داد  .اثر جاوﯾدان لنين کتاب "چه باﯾد
کرد؟" ،جمع بندی فـوق مـی بـاشـد .اھميت تارﯾخی کتاب فوق درباره حزب پرولتـری و مـبـانـی آن در
چيست؟
-١تز اساسی مارکسيسم که حزب سياسی ترکيبی ارگانـيـک از جنبش کارگری با نظرﯾﮥ
سوسياليسم است.
 -٢نقش حزب به منزله پيشوای سياست کارگران و رھبری جنبش کارگری که مبارزه طبقاتی را باﯾد
متﺤد و ھداﯾت کند.
-٣اھميت تئوری و سوسياليسم علمی.
 - ٤ضرورت کادر سازی ) انقالبيون حرفه ای که تمام وقت در خدمت انقالبند ( و نقش اساسی در
سازمان گری ( مبارزه طبقاتی و انقالب برای
ی فعاليت انقالبی ) تبليغ ،تروﯾج و
ادامه کار ِ
ب ھـار و عـنـان گسيخته مانند وضعيت
سـرنـگـونـی سرماﯾه داری دارند) .مخصوﺻاً در شراﯾط سرکو ِ
فعلی اﯾران و کل خاورميانه.
 -٥رﯾشه اپورتونيسم ُکرنش در برابر جرﯾان خودبخـودی و کـاھـش نقش آگاھی سوسياليستی و
مبارزه سياسی است .لنينيسم بعنوان کاربست اﺻولی مارکسيـسـم در شـراﯾـط خـاص روسيه
تزاری گنجينه ای از تجارب در تمامی عرﺻه ھـا از جـمـلـه تشکيالت می باشد .در اﯾن عرﺻه در کنار
مقاالت زﯾاد مانند از چـه باﯾد آغاز کرد؟ نامه ﯾک رفيق در مورد سازماندھی و کتابـھـای چـه باﯾد کرد؟
و ﯾک گام به پيش مشھور عام و خاص ھستـنـد .مـا بـه شمه ای از اﯾن تجارب و کاربست عملی آن
تيتـر وار اشـاره مـی کنيم  :از مقالﮥ از چه باﯾد آغاز کرد؟ " :مسئلﮥ اﺻلی آن اسـت کـه تـوده ھای
وسيع مردم تشنﮥ مبارزه اند ،اما انقالبيون ستادی از رھبران و سازمان دھندگان در اختيار ندارند ،پس
از چه آغاز کنيم ؟ از تأسيس ﯾک روزنامه سياسی برای تمام روسيه ،اﯾن روزنامه برای شکست
فکری دشمنان داخلی جنبش کارگری زمينه فراھم خواھد ساخت ،پاکيزگی تئوری انقالبی را حفظ
خواھد کرد و به پيداﯾش درک واحد از مقاﺻد برنامه ای و تاکتيکی حزب کمک خواھد کرد .روزنـامـه از
ب واحد نيز اھرم نيرومندی خواھد بود .پيرامون
نظر اتﺤاد سازمانی کميته ھا و گروھھای مﺤلی در حز ِ
چنين روزنامه ای که برای حـزب جنبه عمومی خواھد داشت ،شبکه ای از نماﯾندگان که وظيفﮥ آنھـا
فرستادن مقاله و خبر به روزنامه ،توزﯾع و ارتباط با کـارگـران بـا آن است پدﯾد خواھد آمد .ھسته و
استخوان بندی حزب آﯾنده از سازمان طرفداران اﯾن روزنامه تشکيل خواھد شد" .اﯾن مقاله نقش
نشرﯾه را بعنوان اتصال زنـده داخلی و پيرامونی حزب مخصوﺻاً در شراﯾط سرکوبِ ھار بـعـنـوان
رﯾسمان نامرئی و ھمچنين اتصال زندۀ تئوری انقالبی بـا جـنـبـش انقالبی نشان می دھد ،و تارﯾخ
عمال ً ثابت کرد که اﯾن نظرﯾه ﺻد در ﺻد درست بوده و البته ھم اکنون نيز درست است لنين
می گفت" :طبقﮥ کارگر روسيه فقط به شرط وجود ﯾـک حـزب رزمندۀ مارکسيستی که با توده ھا
پيوند ناگسستنی داشته باشد می تواند وظاﯾف تارﯾخی خود را انجام دھد  .چنين حزبی استﺤکام و
ثبات جنبش انقالبی کـارگـری را تـأمـيـن خواھد نمود و با وفاداری بی پاﯾان خود به انقالب از اعتماد
بی پاﯾان توده ھای وسيع کارگر برخوردار خواھد بود .در شراﯾط استبدا ِد ھار و لجام گسيخته برای

 - ٥٣بنای حزب به کادرھای انقالبی تمام وقت حرفه ای نياز است که تمام وجود خود را وقف فعاليت
انقالبـی کـنـنـد و خصاﯾل الزم برای اﯾن فعاليت را مجدانه و پيگيرانه در خـود پـرورش دھند ،رھبران
آزموده ای که در مکتب ممتـد مـبـارزات سـيـاسـی تجربه آموخته و با ﯾکدﯾگر ھماھنگی داشـتـه
بـاشـنـد ،در چـنـيـن شراﯾطی بوجود می آﯾند .رھبرانی که بدون آنھا در جامعﮥ مـعـاﺻـر مبارزۀ استوار
ھيچ طبقه ای امکان پذﯾر نيست " .الزم اسـت تـذکـر داده شود که تسلط فکری سرماﯾه داری با
توجه به پيشرفت ھای علمی و تکنولوژﯾکی ،دھھا بار بيشتر از زمان لنين شده است و برای مـبـارزه
در شراﯾط فعلی و عبور از سد ھای کنونی سرماﯾه داری ،اکنون برای مبارزه و مقابله دھھا بار بيشتر
از زمان لنين به کادر ھای مورد نظر نياز دارﯾم  .وی در کنار طرح کلی ،مسئله را بطور مشخصی نيز
حل می کنـد :در "نامه به ﯾک رفيق در مورد سازماندھی" می گوﯾد" :ھر شھر بـاﯾـد ﯾـک کميته
حزبی برای رھبری جنبش مﺤلی داشته باشد که تمامی رھبـران جنبش کارگری و سوسياليستی
که با توده ھا ارتباط بيشتر و در مـيـان آنھا نفوذ زﯾادتری دارند ،باﯾد به عضوﯾت اﯾن کميته درآﯾند ،دو
نوع سازمان تابع اﯾن کميته خواھند بود.
فـرعـی کارخانه که ھر کارخانه باﯾد به دژ سازمان تبدﯾل گردد و
اول :گروھھای بخش و کميته ھـای
ِ
گروھھای بخش و کارخانه واسطه ارتباط توده ھای کارگر با کميته مﺤلی خواھند بود .
دوم  :گروھھای وابسته به خود کميته ،مانند گروھھای مبلغان ،مروجان ،حمل و نقل ،چاپخانه ،تھيه
مخفی گاه  ،کشف جاسوسان ،گروھـھـای جوانان ،زنان ،کارمندان دولت و غيره ھر سازمان مﺤلی
باﯾد از انقالبيون حرفه ای باشد و بر اﯾن اساس در شراﯾط استبداد طرح سازمانی متمرکز با انضباط
خيلی دقيق و ارتباط نزدﯾک با توده ھا ،قـابـلـيـت ،تـﺤـرک و انعطاف تشکيالتی را تأمين نماﯾد".
به لﺤاظ تشکيالتی کار مھم کـنـگـرۀ دوم حزب اتﺤاد سازمان ھای مارکسيستی در ﯾک حزب مستقل
کـارگـری بود ،که باﯾد بر پاﯾﮥ اﺻول فکری – سياسی و سازمانی ﯾکپارچه متﺤد می شدند .اﯾن کار از
پيشرو تمام ملت ھای ساکن روسيـه در ﯾک حزب واحد متمرکز بعنوان تجسم
طرﯾق تجمع کارگران
ِ
کليت طبقه کـارگـر انـجـام شد .برنامه حزب باﯾد بازتاب آرزوھای درونی طبقه کارگر  ،توده ھای مﺤروم
و ملل ستم دﯾده بوده و توده ھا را برای انقالب آماده کند .رزمندگـان حـزب باﯾد فن مبارزه با پليس
سياسی و پيگردھای سبعانﮥ آنـرا بـدانـنـد و بـا اشکال مختلف اپورتونيسم در درون جنبش کارگری
مبارزه کننـد .طـبـق اﺻول لنين حزب سياسی طبقﮥ کارگر دارای چه وﯾژگي ھاﯾی است؟
-١حزب بخشی از طبقه کارگر ،اما ُگردان پيشاھنگ آن اسـت ،حـزب را نباﯾد با تمام طبقه مخلوط
کرده و تا سطح پراکندگی و خود به خـودﯾسـم توده ھا پاﯾين آورد حزب از طرﯾق انتخاب بھتر ﯾن و از
جان گذشته ترﯾن و ﺻادق ترﯾن افراد از ميان طبقه کارگر از ميان آگاه ترﯾن ،متشکل ترﯾن و از خود
گذشته ترﯾن افرادی که آماده ھر گونه فداکاری در راه آرمان رھائی و انقالب کارگری ھستند تشکيل
می شود.
-٢حزب عالی ترﯾن مظھر آگاھی طبقاتی پرولتارﯾاست که تجربه سرشار و سنت ھای انقالبی آنرا
می اندوزد و به تئوری علمی لنين )لنينيسم( ،درک قوانين رشد اجتماعی و مبارزه طبقاتی مجھز
است و از اﯾن رو می تواند طبقه کارگر را رھبری کند.
- ٣حزب نه تنھا گردان پيشاھنگ بلکه ھمچنين گردان متشـکـل طـبـقـه کارگر است ،حزب وقتی
می تواند نقش پيشاھنگی خود را اﯾفا کند کـه به ﺻورت واحد مشترک طبقه کارگر که در آن وحدت

 - ٥٤اراده ،وحدت عمل و وحدت انضباط حکمفرماست ،سازمان ﯾافته باشد و کارگران برای وحـدت عمل به
ن آگاه
وحدت اراده نياز دارند ،وحدت اراده بـدون سـازمـان قـابـل تصـور نيست .حزب به منزله گردا ِ
طبقه کارگر مظھر تشکل آن است  .حزب وقتی می تواند مبارزه طبقه کارگر را با موفقيت رھبری کند
که ﯾک سازمان بھم پيوسته باشد ،تشکل و آگاھی ارتباط نزدﯾک دارند ھر قدر سطح آگاھی باالتر
باشد سازمان کامل تر است  .حزب به منزله گردان پيـشـرو کـامـل ترﯾن سازمان طبقاتی کارگران
است.
-٤حزب تجسم ارتباط گردان پيشاھنگ با توده کارگر است که از ميليونھا نفر تشکيل می شوند .حزب
برای گسترش و تقوﯾت ارتباط با توده ھـای غير حزبی و جلب اعتماد طبقه کارگـر ھـمـواره از طـرﯾـق
تشـکـل ھـای سندﯾکاﯾی و دﯾگر تشکل ھای کارگری ،سازماندھی خواسته ھای جاری تالش
می کند .که بدون اﯾن ارتباط و پشتيبانی ھوﯾت خود را از دست می دھد  .در شراﯾط خفقان پليسی
و استبداد برخالف اپورنيست ھا که ادعا می کنند تجمع عناﺻر پيشرو در ﯾک سازمان با انضباط
متمرکز ،ارتباط آنھا را با توده ھا ضعيف می کند .لنين اثبات کرد و نـوشـت :بـرعـکـس ھـر قـدر
سازمانھای حزبی که ما سوسيال – دمکراتھای واقعی را در برگرفته انـد مﺤکم تر و استوارتر  ،ھر قدر
تزلزل و ناپاﯾداری در داخل حزب کمتر باشد ،تأثير آن بر عناﺻر توده ھای کارگری که در پيرامون حزب و
زﯾر رھبـری آن قرار دارند ،گسترده تر ھمه جانبه تر ،پيشرو و ثمربخش تر خـواھـد بـود") .اﯾن مورد نيز
مانند بسياری از گفته ھای لنين عمال ً طی تارﯾخ اثـبـات شده است() .ﯾک گام به پيش دو گام به
پس(.
می توان به طور کلی از چھار مـﺤـور تجربه شده در احزاب واقعی کارگری نتيجه گيری کرد:
حزب مارکسيستی طبقه کارگر ،آگاھترﯾن و متشکل ترﯾن عناﺻر طبـقـه کارگر را بعنوان تجسم کل
طبقه متﺤد می سازد ،حزب بـه دانـش قوانين رشد اجتماعی مجھز است ،برنامه ای روشن و
تاکـتـيـکـی انعطاف پذﯾر دارد .چنين حزبی مکتب پرورش رھبران واقعی طـبـقـه کارگر است ،کارگران
پيشرو در ﺻفوف حزب دانش ھای نـظـری و تجربه سياسی الزم برای رھبری ھمﮥ مظاھر مـبـارزه
طـبـقـاتـی پرولتارﯾا را می آموزند ،حزب ،کميته ھا و شخصيت ھـای حـزبـی بـا شرکت در مبارزه
روزمره کارگران  ،دفاع تزلزل ناپذﯾر از منافع حياتی آن اعتماد توده ھای کارگر را به خود جلب می نماﯾد
و تـمـام اﯾـن عوامل به حزب امکان می دھد بر ھمه سـازمـانـھـای کـارگـری و اقدامات ھماھنگ و
مشترک آنان در جھت نيل به ھدف واحد ،ﯾعنی برافکندن نظام سرماﯾه داری و برقراری سوسياليسم
موفق عـمـل کند  .اﺻول سازمانی تشکيالتی حزب مـارکسـيـسـتـی بـر پـاﯾـه سانتراليسم دمکراتيک
قرار دارد  :اﺻل سانتراليسم بـدان مـعـنـی است که حزب باﯾد بر اساس اساسنامﮥ واحدی سازمان
ﯾـافـتـه و فعاليت کند و از مرکزی واحد که کنگره حزبی و در فواﺻـل کـنـگـره کميته مرکزی است،
رھبری شود .انضباط واحدی داشته باشد ،فرد از جمع ،اقـلـيـت از اکـثـرﯾـت و سازمان ھای پاﯾين از
سازمان ھای منتخب باال در کنگره ھـا تـبـعـيـت کنند .دمکراتيسم خصلت اساسی حزب کارگری
است که انتخابات کليـﮥ ارگان ھای حزبی توسط توده ھا از پاﯾين به ﺻورت مرحله به مرحله ،و

 - ٥٥گزارش دھی منظم ذات آن است .وحدت واقعی حزب نه تنھا وحدت فکری ،بلکه ھمچنين وحدت
سازمانی آن است و اﯾن وحـدت بـدون انضباط واحد که برای تمامی اعضا حتمی باشد ،متصور
نـيـسـت .دمکراسی درون حزبی بر پاﯾﮥ شرکت اعضا در تمامی تصميم گيرﯾھا و کارھای حزب و انتقاد
از خود و افشای بی رحمانـﮥ انـﺤـرافـات و کمبودھا ،دو پاﯾﮥ اساسی پرورش کادرھای واقعی و از
بـيـن بـردن نارساﯾی ھا می باشد  .لنين رھبر بزرگ کارگران درباره اھميت حزب و سازمان نوشـت" :
پرولتارﯾا در مبارزه برای رسيدن به حکومت سالحی جز سازمان در دست ندارد ،کارگران در اثر حکم
کار
فرماﯾی رقابت آنارشـيـسـتـی در دنيای سرماﯾه داری ،دست خوش پراکندگی است و در زﯾر
ِ
برده وار به سود سرماﯾه از پای در می آﯾد و ھمواره در قعر گرداب فـقـر کامل ،بی فرھنگی و انﺤطاط
فرو می رود .تنھا در اثر آنکـه وحـدت فکری اش از راه اﺻول مارکسيسم با وحدت مادی سـازمـانـی
کـه ميليون ھا زحمتکش را بصورت ارتش طبقﮥ کارگر متﺤد می سـازد ،تقوﯾت ﯾابد ،می تواند به
نيروی شکست ناپذﯾر تبدﯾل گردد و ناگـزﯾـر تبدﯾل خواھد شد  .در برابر اﯾن ارتش ،نه حاکميت پوسيدۀ
استبداد سلطنتی روس ،بلکه حتی قدرت لرزان سرماﯾه جھانی تاب مقاومت ندارند" ) لنين جلد  ٨ص
 ، ٤٠٣-٤چاپ روسی ( ) بنا براﯾن مخالفت با چنين ابزاری با ھر بھانه ای که باشد در واقع خلع سالح
کردن طبقه کارگر در مقابل سرماﯾه داری است .در حالی که می توان معاﯾب آن را بر طرف کرد ،بدون
اﯾنکه با افزودن ﯾـا کـم کردن ھای زائد باعث عقيم شدن حزب به عنوان سالح برنده طبقه کارگر شد.
پاﯾان فصل اول
اسدﷲ غفار زاده )اسم مستعار شاھرخ زمانی(
مھرماه ١٣٩٣
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خطاب به تشکل ھا و فعالين طبقه کارگر اﯾران
با سالم و درودھای انقالبی
از خود بپرسيم چرا ھمه ی زندانيان کارگری و سياسی از جمله محمد جراحی ،بھنام
ابراھيم زاده ،رضا شھابی ،علی نجاتی ،مھدی فراحی شاندﯾز و ...به بيمارﯾھای سخت و
مزمن دچار می شوند؟
جمھوری اسالمی چرا و از چه راه ھاﯾی باعث شده است بيمارﯾھای مختلف خطرناک
بخصوص سرطان در اﯾران به سونامی ھاﯾی تبدﯾل شوند؟
و...
مﺤمد جراحی رزمنده طبقه کارگر توسط حکومت ضد کارگری زجرکش می شود  .مﺤمدجراحی عضو
کميته پيگيری اﯾجاد تشکل ھای کارگری که در خرداد سال نود به ھمراه عده ای دﯾگر به اتھام تالش
برای اﯾجاد گروه سوسياليستی کارگری از طرﯾق اﯾجاد نشرﯾه و تشکل کارگری و اشاعه و ارتقاء
سطح آگاه سوسياليستی دستگير شد ،پس از شکنجه ھای فراوان در اداره جھنمی اطالعات به ٥
سال زندان مﺤکوم گردﯾد ،دوران مﺤکوميت خود را در زندان تبرﯾز طی می کند .چندﯾن ماه بود از درد
تورم گلو رنج می برد و عليرغم خواست خانواده و دوستانش رؤسای زندان و  ...به دستور وزارت
اطالعات از فرستادن او به بيمارستان خودداری می کردند تا اﯾنکه در اسفند  ٩١با وخامت اوضاع
جسمانی او به بيمارستان اعزام و پس از جراحی مشخص شد که غده درآورده شده سرطانی می
باشد ،عليرغم فشارھای خانواده و نھادھای حقوق بشری ،مرخصی وی جھت مداوا ﯾا مرگ آرام در
کنار خانواده ھمچنان با مخالفت اداره اطالعات و رؤسای زندان رو برو است ،مأموران تﺤت دستور
مدﯾران و فرماندھان وزارت اطالعات و سران حکومت اسالمی می خواھند او را زجرکش کنند .عمل
ددمنشانه حکومت اسالمی اﯾن سوال را در اذھان مردم و کارگران به وجود می آورد که چرا مﺤمد
جراحی کشته می شود؟
جواب ساده است ،رژﯾم ضدکارگری اسالمی به عنوان ﯾک نھاد نظامی – روحانی اﯾن عمل را در
جھت بھره کشی از طبقه  ٥٠ميليونی کارگران اﯾران به سود ميلياردرھا و دزدھا به بھای بيکاری،
گرسنگی ،اعتياد ،تن فروشی و فالکت زحمتکشان اﯾران انجام می دھد ،مﺤمد جراحی و دﯾگر
کارگران با مبارزه ،تشکل ،آگاھی و اﯾدئولوژی خود اﯾن نظم سرماﯾه را به ھم می زنند و خواب خوش
را بر آنان حرام می کنند .
کارگران و ھم زنجيران :رژﯾم ضد کارگری با تصوﯾب دستمزدھای ﯾک چھارم خط فقر  ،با نابودی کامل
قوانين حماﯾتی و تأمين اجتماعی در حوزه ھای درمان و تﺤصيل و خدمات عمومی با واردات کاالھای
بنجل توسط مافيای ثروت و قدرت و به اﯾن ترتيب نابودی تمام عرﺻه ھای توليد و بيکارسازی
ميليونی ،قراردادھای موقت و سفيد امضا ،نابودی امنيت شغلی و باالخره اخراج ،زندان و کشتن
فعالين کارگری ،سرکوب تمام تشکل ھای کارگری و اﯾجاد حکومت نظامی در مراکز کار و توليد

 - ٥٧توسط بسيج ،حراست و نيرو ھای مسلح ﯾکی از ثروتمندترﯾن کشورھای جھان را به جھنم آزاد
اندﯾشان ،فالکت اقتصادی طبقه کارگر و بھشت سرماﯾه داران تبدﯾل کرده است.
ما کارگران و تمامی نيروھای انقالبی در مقابل اﯾن سرکوب برنامه رﯾزی شده ،سازمان ﯾافته و
ھدفمند دولت نظام سرماﯾه داری عليه مبارزان پاک و آگاه طبقه کارگر باﯾد دست به افشا گری
گسترده بزنيم.
طبقه  ٥٠ميليونی کارگران اﯾران به عنوان ُگردانی از ارتش ميلياردی کارگران جھان است که در طول
تارﯾخ مبارزه خود دارای غنی ترﯾن تجارب در اشکال سازماندھی ،تشکل و مبارزه می باشد.
سندﯾکا ،اتﺤادﯾه ،فدراسيون و کنفدراسيون ،احزاب و تشکلھای در سطح ملی و جھانی ،احزاب
رزمندۀ سياسی ،کميته ھای انقالبی ،شوراھای کنترل ،به عنوان تشکل ھای سياسی و ده ھا
انقالب و اعتصابات سياسی را در تارﯾخ خود دارد ،ھمچنين قيام به عنوان اشکالی از مبارزه به ھمراه
تجربيات طبقه کارگر اﯾران با بيش از  ١١٠سال مبارزه از سال  ١٢٨٠تا کنون ،مانند اولين سندﯾکا ھا و
اتﺤادﯾه ھای کارگری در ﺻد سال قبل و چھار فدراسيون و ﺻدھا سندﯾکا و اتﺤادﯾه در سال  ١٣٢٠و
تشکيل  ١٦٠کميته و شورای کارگری در انقالب  ٥٧به عنوان نطفﮥ حکومت کارگری در تارﯾخ ثبت
شده اند و با دھھا اعتصاب سراسری به خصوص در سال  ٥٧که تير خالص را با بستن شير
فلکه ھای نفت به رژﯾم دﯾکتاتوری شاه زد ،دارای ﺻدھا تجربه تشکل و آگاھی و مبارزه طبقاتی در
انبان خود است .که تجربيات فوق باﯾد در شراﯾط فعلی مورد استفاده قرار گيرد .مھمترﯾن چيزی که
ذھن ھر کارگر پيشرو را در شراﯾط فعلی به خود مشغول می کند اﯾن است که چرا طبقه کارگر و
نيروھای انقالبی آن عليرغم وجود شراﯾط عينی و اعتصابات روزمره و با وجود تشکل ھای ھر چند
ضعيف ﺻنفی و حرکت ھا و اعتراضات در حد خود به خودی ،انفرادی و پراکنده ،بی برنامه دست به
عمل می زند؟ برای درک اﯾن مسئله باﯾد به شراﯾط عينی و ذھنی زﯾر دقت کرد:
 -١وجود قرار دادھای موقت و سفيد امضا ،نبود امنيت شغلی و ساﯾﮥ ارتش ميليونی بيکاران و ساﯾﮥ
شکاف عظيم بين بخش ھای شاغل
گرسنگی که عين اجل معلق باالی سر کارگران پرواز کرده و با
ِ
و بيکار از قدرت مبارزاتی آنان به شدت کاسته می شود.
 -٢برخورد پليسی با ھرگونه مطالبه و حرکت ،مخصوﺻاً حکومت نظامی در مراکز اﺻلی توليدی مانند
ماشين سازی ھا ،نفت و پتروشيمی از طرﯾق بسيج و حراست مسلح و ﯾا قدرت دولتی که حتی
اجازه تشکلھای زرد و وابسته به خود را نيز در اﯾن مراکز نمی دھند ،ھمچنين شدت سرکوب در
اخراج و زندانی کردن پيشروان کارگری ،تاوان و ھزﯾنه سنگينی برای آنھا اﯾجاد کرده که از شکل
گيری سازمان سياسی سراسری طبقه کارگر و تشکالت پاﯾدار اتﺤادﯾه ای بر پاﯾﮥ خواسته ھای ملی
و سراسری برای مقاومت و مبارزه در مقابل استثمار ،ھجوم به سفرۀ خالی کارگران و سرکوب ھا
جلوگيری می کند.
 -٣تأثير مخرب تشکلھای دست ساز حکومتی و جاسوسی ھمچون مافيای خانه کارگر ،انجمن ھا و
شوراھای اسالمی در مﺤل کار کارگران ،نسبت به مقابله با تشکلھای مستقل کارگری می باشد .در

 - ٥٨تأﯾيد اﯾن مسئله ھمين بس که حسن ﺻادقی ﯾکی از مسئولين خانه کارگر در جواب ﯾکی از
مسئولين حکومتی که گفته بود خانه کارگری ھا به سود رژﯾم ھيچ کاری نکردند ،گفته است اگر ما
نبودﯾم ،اعتصابات کارخانجات به بيرون راه پيدا می کرد ،اعتصابات سراسری و ميليونی می شد ،که
تاکيداً تا حاال رژﯾم  ٩بار سرنگون شده بود .بنا براﯾن تاثير تشکيالت ھای چون خانه کارگر در کنار
مسائل باال به عنوان بخشی از شراﯾط عينی ،کارکرد روشن ضد کارگری دارند.
 -٤عامل اﺻلی ادامه و باز توليد مناسبات مخرب حاکم بر جنبش کارگری از جمله خود بخودﯾسم ،
ت عدم وجود عامل ذھنی
پراکندگی ،خورده کاری و  ...است که وجود خود اﯾن مناسبات مزﯾد بر عل ِ
انقالب می باشد .اﯾن عامل که از درون جنبش کارگری سر چشمه می گيرد از طرﯾق موارد زﯾر باز
توليد و تداوم می ﯾابد :
 -١جداﯾی مطالبات ﺻنفی  -سياسی به دليل جداﯾی مبارزه برای نان و آزادی  ،جداﯾی بين نبرد برای
گرفتن حق تشکل و حق تجمع و اعتصاب و نبرد برای بھبود شراﯾط زندگی کارگران.
لپ مطلب اﯾن که جداﯾی بين مبارزه برای فروش بھتر نيروی کار در شراﯾط اقتصادی مسلط طبقه
سرماﯾه دار و بردگی سياسی  -اقتصادی طبقه کارگر از مبارزه برای نابودی خود نظام بردگی است،
نتيجه چنين درکی از مبارزه و قبول جداﯾی آنھا از ﯾک دﯾگر ،زبونی و نوکرمنشی مخصوﺻاً در جھت
جلوگيری از شکل گيری سازمان سياسی کارگران و تشکل سراسری آن به عنوان ﯾک طبقه بر پاﯾﮥ
منافع طبقاتی است ،چنين درکی ،باضافه موارد باال از روند پرورش کادرھا و نيروھای پيشرو که باﯾد
در دفاع از منافع آﯾنده حکومت و کل طبقه فداکاری و جان فشانی کنند ،نيزجلو گيری می کند ،در
حالی که فقط و فقط چنين افرادی )کادر ھای حزبی( قادر به پرداخت ھزﯾنه در درون تشکل ھای
مخفی و سازماندھی مبارزات رادﯾکال در جھت ساختن سازمان سياسی طبقه می باشند ،کاری که
تشکل ھای زرد ولو مستقل ،ھم جھت با تشکل ھای دست ساز حکومتی می کنند جلوگيری از
شکل گيری چنين روندی است .بنابراﯾن در نبود روند مورد نظر ،پيشروان طبقه کارگر ضمن گرفتار
بودن در پراکندگی و خورده کاری و چانه زنی ،نمی توانند به نيروی متشکل ،مقاوم  ،آگاه و جسور در
گرفتار دور
مقابل سرکوب ھدفمند و برنامه رﯾزی شده  ،تبدﯾل شوند ،در نتيجه کل طبقه کارگر ضمن
ِ
تسلسل درون چھار چوب سرماﯾه داری بودن و با دل خوش کردن به  ٢رﯾال افزاﯾش دستمزد و ﯾک
سری چيزھای پيش پا افتاده و بی ھدف به امان خدا رھا می گردد.
 -٢چسبيدن به فعاليت قانونی و ﯾا علنی ،در زمان و موقعيتی که در کارخانجات و مراکز بزرگ،
حکومت نظامی آشکار و پنھان بر قرار است و برای اعتصاب حکم اعدام ﺻادر می گردد و حتی به
تشکل ھای جاسوسی خود رژﯾم اجازه فعاليت داده نمی شود و در شراﯾطی که کوچک ترﯾن فعاليت
قانونی و ﺻنفی مستقل کارگران با اخراج و زندان مواجه می شود ،چسبيدن و سينه چاک کردن در
ی لخت در زمستان سيبری
راه قانون گراﯾی و فعاليت علنی در ھر ﺻورت سفاھتی مثل پياده رو ِ
است ،در واقع کمک و خدمت به دشمن در جھت اخراج و زندانی کردن فعاالن رادﯾکال کارگری ،اﯾجاد
بی اعتمادی و ھدر دادن توان مبارزاتی طبقه کارگر است .پيش گرفتن چنين روندی اقدام به نابودی

 - ٥٩امکانات ،شور و ھيجان و اﯾمان به امکان بر قراری حاکميت کارگری و اعتماد به نفس در ميان کارگران
می باشد.
 -٣تقدس و پرستش مبارزه اقتصادی و اعتصابات خود به خودی کارگران ،عليرغم اﯾنکه مبارزه کارگران
در مقابل رژﯾم لجام گسيخته و ضد کارگری با ھستی و زندگيشان حرکت مھمی می باشد ،اما
جو گيرشدن ،بی برنامه و بدون شناخت و کوچک کردن
تقدس اﯾن عکس العمل خود به خودی و ّ
اھداف مھم ،در حين "تالش" برای آگاه کردن و متشکل کردن کارگران بر پاﯾه خواسته ھای عمومی و
اتﺤاد و مقاومت آگاھانه و سراسری کل طبقه مثل رفتن به جنگ دشمن آگاه و متشکل و تا ُبن دندان
مسلح با توھمات و سالح ھای عصر حجری است ،اﯾن فعالين در بھترﯾن حالت به ﯾک گروه تدارکاتی
بدون ارتش و فرماندھی در مقابل ارتش منظم و ميليونی دشمن شباھت دارند که نه تنھا راه به
جاﯾی نمی برند ،بلکه پيشروان و رھبران مبارزات کارگری را به جای برنامه رﯾزی و کشيدن
نقشه ھای مبارزاتی مناسب و متنوع در شراﯾط مھيا ،به نظاره گر و در بھترﯾن حالت به مفسرﯾن
بی ضرر شراﯾط موجود تبدﯾل می کند چيزی که االن حاکم است .
 -٤خالء شدﯾد انتقال آگاھی سوسياليستی توسط مروجين و نيروھای انقالبی در بين کارگران،
آگاھی انقالبی سوسياليستی تنھا منبع شناخت جوامع و تکامل انسانی و علم انقالب و علم مبارزه
طبقاتی است که در نبودن آن انواع خرافه گراﯾی مذھبی و غير مذھبی )انواع سوسياليسم غير
گراﯾی مادی و خداﯾی و (...به
ی مادی ،اعتقاد به تقدﯾر
ِ
علمی ،ناسيوناليسم ،اومانيسم ،تقدس گراﯾ ِ
شدت افزاﯾش می ﯾابد.
با توجه به کمبودھای باال راه حل مطلوب چيست و چه باﯾد کرد؟
باﯾد گفت ،کليه طيف ھای کارگری با توجه به سطح توان ،پتانسيل ،تجربه ،تشکل و
مبارزات خود بر اساس منافع طبقاتی ،اﯾجاد سازمان ھا در اشکال سياسی ،صنفی و
قدرت ارتباط و سازماندھی عملی در ميان کارگران و تشکل ھا و پيشروان آن باﯾد در دو
سطح جبھه ای و حزبی )سازمان واقعی طبقه کارگر -حزب کمونيست (-متشکل شوند .
الف  -در سطح جبھه ای ،کليه نيروھای کارگری که به اتحاد ،مبارزه و مقاومت کارگری در
مقابل ھجوم سرماﯾه داری به سطح زندگی ،تشکل و ھستی شان اعتقاد دارند باﯾد متحد
شوند.
خواسته ھای مﺤوری اﯾن جبھه به شرح زﯾر می تواند باشد:
 -١لغو قراردادھای موقت و سفيد امضا ،و لغو تمامی قوانين اخراج ،بر قراری اشتغال دائم و لغو
جرﯾمه و اخراج و بازگشت به کار کليه بيکاران و پرداخت مطالبات برحق آنان.
 -٢داشتن حق تشکل و حق تجمع و اعتصاب و راه پيماﯾی.

 - ٦٠ -٣تدوﯾن قانون کار مترقی توسط نماﯾندگان واقعی کارگران.
 -٤انﺤالل بسيج و حراست در مﺤيط ھای کاری و انﺤالل سپاه در مؤسسات توليدی و خدماتی.
 -٥افزاﯾش دستمزد متناسب با افزاﯾش تورم بر اساس ﯾک زندگی شرافتمندانﮥ انسانی.
 -٦آزادی بيان و مطبوعات کارگری و سياسی و حق کارگران در داشتن روزنامﮥ مخصوص خود.
 -٧عدم تفتيش و دستگيری فعاالن کارگری و آزادی کليﮥ زندانيان کارگری.
نقطه آغاز جبھه واحد کارگری باﯾد از مﺤافل ،عرﺻه ھا و تشکل ھای ﺻنفی سياسی موجود با
تشکيل کميته ھای مشترک سازمانده شروع شده و با تشکيل ھيئت ھای مخصوص و ھسته ھای
مخفی و نيمه علنی سندﯾکاﯾی و اتﺤادﯾه ھا و کميته ھای چپ و دﯾگر تشکل ھای کارگری در جھت
ب کميته ھای اجراﯾی
اﯾجاد تشکل ھای سراسری پی گيری شود .حتی المقدور بھترﯾن ترکي ِ
نماﯾندگانی از نفت ،پتروشيمی ،ماشين سازی ھا ،معادن ،ساختمان و حمل و نقل است که
می تواند به اﯾن تشکل جنبه سراسری دھد .نﺤوۀ پيشبرد عملی اﯾن مسير توسط نماﯾندگان
تشکل ھا در کميته اجراﯾی مشخص می گردد .در سطح تشکل سازمان ھای سياسی کارگری
کسانی که به انقالب و حاکميت طبقه کارگر اعتقاد دارند ،باﯾد در جھت اﯾجاد کميته و نشرﯾﮥ مخفی
مشترک و حزب قدم بردارند ،اکنون حزبی به معنای سازماند ِه عملی مبارزه کارگران از طرﯾق اعضای
مستقر در ميان کارگران به وسيله گسترش و سراسری کردن تشکل ھا و اشکال مبارزه ،در اﯾران
وجود خارجی ندارد.
ب – در سطح حزبی )سازمان واقعی طبقه کارگر) -حزب کمونيست: (-
حزب طبقه کارگر باﯾد به کمونيسم به عنوان علم رھاﯾی ،و درک شراﯾط کنونی کارگران
مسلح بوده و به خود رھاﯾی کارگران از طرﯾق انقالب قھرآميز ،آگاھانه و جھانی کارگری
در جھت رسيدن به حکومت شوراﯾی دمکراتيک معتقد باشد .دراﯾن سطح اصول بسيار
مھمی مطرح ھستند که شاخص ترﯾن آنھا عبارتند از :
 -١مرزبندی آگاھانه ،انقالبی و کامل با انحرافات چپ و راست مخصوصاً انواع انحالل
طلبان قدﯾم و جدﯾد و پست مدرنيستی.
 -٢قبول ملزومات عملی پيشبرد تشکيالت در شراﯾط استبداد فاشيستی و کادر سازی
نيروھای انقالبی و جان بر کف برای پيش بردن اھداف گفته شده در شراﯾط استبدادی
داخل کشور .در اﯾن مورد بررسی شراﯾط موجود و انطباق اصول و شکل الزم )ماھيت و
ت فرمول زﯾر بسيار ضروری و حياتی است .
فرم حزب( در مبارزه وقبول موارد درس ِ
حزب غير قانونی – مخفی
حزب غير قانونی  -علنی
حزب قانونی – مخفی
حزب قانونی  -علنی

 - ٦١در موارد دﯾگر شکل دوم ﯾعنی سطح کمونيستی مبارزات می توان و الزم است بر روی
بقيه اصول و جزئيات آن بحث کرد .اما آنچه مسلم است اﯾن که اﯾن دو سطح مبارزه مکمل
و درجھت ھم می باشند و البته برای بستر و ضمينه سازی سطح حزبی ،سطح جبھه ای
می تواند کمک شاﯾان توجھی اراﯾه کند.
طبقه کارگر اﯾران باﯾد از پراکندگی ،خود به خودی و برده بودن خود در مقابل قدرت مطلق و متﺤد
دشمن غدار با برنامه و منظم جلو گيری کند .در اﯾن راستا چاره و سياست کاری ،جز پيوند ميان
سازمان ھا و نھاد ھای سوسياليستی و پيشروان کارگری جھت مبارزه متشکل به عنوان ﯾک تن
واحد ندارد .بنا براﯾن سازمان ﯾابی در تشکيالت سياسی طبقه کارگر ،تنھا راه نجات کارگران و کل
مردم اﯾران است ،که آﯾنده ما کارگران به آن گره خورده است.

پيش به سوی جبھه متحد کارگری
پيش به سوی اﯾجاد حزب طبقه کارگر
زنده باد انقالب
زنده باد سوسياليسم
شاھرخ زمانی
زندان رجاﯾی شھر
 ٣٠اسفند ١٣٩١

- ٦٢ -

به بھانۀ کوبانی!!!
کوبانی اکنون اسطوره اراده انقالبی و سنگر مبارزه و مقاومت در برابر بربرﯾت جناح ھای مختلف
سرماﯾه داری است که می خواھد حق تعيين سرنوشت خود را حفظ کند.
و لشگر کشی و تجاوز مستقيم و راه اندازی جنگ نيابتی توسط سرماﯾه داری است که حربه ی
جنگ و فاشيسم ،دو لبه شمشير سرماﯾه داری بﺤران زده ،برای مقابله با انقالب و حاکميت کارگری
است.
با تشدﯾد بﺤران ساختاری و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی سرماﯾه داری ،بيکاری ،فالکت عمومی و
ناامنی اجتماعی به اوج خود رسيده است ،با مالکيت خصوﺻی چند شرکت فرامليتی در عرﺻه توليد
و کل منابع کره خاکی و انباشت نجومی سرماﯾه و رشد سرﯾع تکنولوژی به علت ماھيت بھره کشانه
ی سيستم حقوق بشری و عليرغم اﯾنکه توليد از  ١٩۵٠سی و ھشت برابر ،در مقابل رشد ٢/۵
برابری جمعيت افزاﯾش ﯾافته است ،ولی نه تنھا چيزی از اﯾن افزاﯾش تصاعدی توليد نصيب کارگران که
توليد کنندگان اﯾن افزاﯾش و مزد بگيران نشده است ،بلکه ھمين افزاﯾش و انباشت نجومی سرماﯾه
طبق گفته مارکس باعث فقر و فالکت و تشدﯾد چندﯾن برابر استثمار گردﯾده است ،برای اثبات اﯾن
گفته و علمی بودن گفته ھای مارکس می توان به اعترافات اخير بانکی مون استناد کرد ،بانکی مون
می گوﯾد ١ ” :ميليارد و  ٢٢٠ميليون نفر با کمتر از ﯾک دالر و دو ميليارد و  ۴٠٠ميليون نفر با کمتر از ٢
دالر در روز در حال مرگ تدرﯾجی ھستند” و در جای دﯾگر طبق آمار جدﯾدی از سازمان ملل اعالم شد
که ﯾک درﺻد جمعيت جھان  ۶۵برابر بيشتر از  ۵٠در ﺻد جمعيت جھان )  ٣/۵ميليارد نفر( ثروت دارند.
در چنين اوضاعی تمام شعارھا و وعده و وعيدھای فرﯾب کارانه و کاذب حاکمان ،اقتصاددانان ،
فيلسوف ھا و تئورﯾسين ھای سرماﯾه داری در مورد اﯾنکه دولت ھای رفاه و سپس خصوﺻی سازی،
بازار آزاد و تبليغ اﯾنکه عقب ماندگی و بﺤرانھای اقتصادی مﺤصول دولت ھای رفاه است ،و با تغيير
آنھا می توان ،رشد را شدت بخشيده تا باعث کمتر شدن شکاف طبقاتی شود ،برای طبقات
ستمدﯾده رنگ باخته است ،و تنھا ﯾک راه پيش رو دﯾده می شود آنھم حاکميت طبقه کارگر و بر
قراری سوسياليسم است.
دﯾگر جنگ زرگری و تبليغات مسموم کننده اربابان قدرت و ثروت در اﯾنکه مسئله وجود شکاف طبقاتی
و ظلم و ستم و ماھيت استثماری و ضد بشری موجود در سرماﯾه داری ،ماھيت ذاتی سرماﯾه داری
نبوده ،بلکه حاﺻل ناتوانی مدﯾرﯾتی می باشد ،کامال ًشکست خورده و دروغ بودن آن افشا شده
است ،و دﯾگر نمی تواند سرماﯾه داری را نجات بدھد ،تمامی رنجبران و ستمدﯾدگان به تنگ آمده از
نابرابری و ناعدالتی با اعتراضات و اعتصابات خود لرزه بر اندام مستکبران )حاکمان سرماﯾه داری(
انداخته و تغييرات رﯾشه ای انقالبی – اجتماعی به مسئله عاجل روز تبدﯾل شده است.
برای مقابله با چنين شراﯾطی )اعتراضات توده ھا و ناتوانی سرماﯾه داری در ادامه حاکميت خود(
سرماﯾه داری جھانی ) امپرﯾاليسيم ( و سرماﯾه داری ھای داخلی دﯾگر تعارفات دمکراتيک در باب
انتخابات آزاد و انقالبات مخملی و دمکراسی و دﯾگر الفاظ دھن پر کن دمکراتيک را کنار گذاشته اند ،از
ﯾک طرف با لشگر کشی ،تجاوزات آشکار و جنگ و از طرفی دﯾگر در اشکال دولتھای قرون وسطاﯾی
فاشيستی و گروه ھای بنيادگرای فاشيستی – مذھبی – ارتجاعی به سرکوب توده ھای مردم که
می خواھند آزاد و انسانی زندگی کنند ،می پردازند ،تا نگذارند ستمدﯾدگان ،کارگران و خلق ھای
تﺤت ستم اﯾن نظام گندﯾده و کھنه را سرنگون کرده ضمن نجات خود سرنوشت اقتصادی – سياسی
خود را در دست گرفته و از دست اﯾن غده سرطانی) سرماﯾه داری( نجات ﯾابند.

 - ٦٣جنگ به عنوان ادامه سياست در شراﯾط بربرﯾت ﯾا سوسياليسم و فاشيسم در قالب آگاھی کاذب
گذشته گراﯾی ارتجاعی – بنيادگراﯾانه برای فرﯾب توده ھا از مسير انقالب به عنوان دو روی سکه
سياست سرماﯾه داری در مقابله با انقالب و حاکميت شوراﯾی دمکراتيک زحمتکشان در شراﯾط
موجود استفاده می شود  .سرماﯾه داری در حال سقوط از سه مﺤور در حال مقابله با بﺤران موجود
است:
- ١مقابله و سرکوب و جلو گيری با ھر وسيله ممکن از ساخته شدن احزاب با اھداف ﺻد در ﺻد
انقالبی به عنوان ستادھای فرماندھی انقالبات در کشورھای مختلف و اﯾجاد شدن انتر ناسيونال
کارگران برای مقابله با بھره کشی و استبداد و برای بر قراری حاکميت مستقيم و شوراﯾی
ستمدﯾدگان.
- ٢اختالل در روند انقالب از طرﯾق اﺻالحات در چھارچوب ھمان سيستم از طرﯾق انتخابات ﯾا به
اﺻطالح انقالبات مخملی برای حفظ بنيادھای بھره کشی بدون سرنگونی انقالبی.
- ٣جنگ داخلی ﯾا دخالت مستقيم نظامی مانند بھار عربی ،ﯾا ميدان دادن و ساختن جرﯾانھای
بنيادگراﯾی فاشيستی ،گذشته گرا و مرتجع در عين حال نفوذ و اختالل در روند انقالبات چرا که به
قول لنين رھبر انقالب کارگری :انقالب نه تنھا از آن رو ضرورت دارد ،که از طرﯾق دﯾگری نمی توان
سرماﯾه داری را سرنگون کرد ،بلکه از اﯾن رو نيز ضروری است ،که طبقه ای که آن را سرنگون
می کند ،تنھا در جرﯾان ﯾک انقالب می تواند ،در راه رھا ساختن خود و تمامی بشرﯾت ،اثر گذاشته
توفيق ﯾابد و مھمتر اﯾنکه برای بنيان گذاری جامعه نوﯾن خود را آماده کند.
فقط در جرﯾان انقالب است که با اعتصابات سياسی و اقتصادی جنبش واقعاًوسيع در سطح ملی
ارگانھا و تشکلھای سازمان دھنده اﯾن جنبش بنيان کن ،ﯾعنی کميته ھا و شوراھای انقالبی برای
نابودی بھره کشی و دﯾکتاتوری سرماﯾه داری از طرﯾق قيام پدﯾد آمده و پس از رﯾشه کنی و
سرنگونی انقالبی ،اﯾن ابزار به عنوان ابزار اراده دمکراتيک و مستقيم از پاﯾين ،توسط کارگران و
ستمدﯾدگان به کار گرفته می شود ،وحشت سرماﯾه داری دقيقاًاز اﯾن مﺤصول و عظمت انقالب
می باشد که بنياد گراﯾی فاشيستی )جمھوری اسالمی( را مانند انﺤراف انقالب  ۵٧و انقالبات
مخملی را جاﯾگزﯾن انقالبات واقعی می کند تا خلق ھا به حاکميت و تعيين سرنوشت و توده ھای
مردم به برابری و آزادی تﺤت حاکميت طبقه کارگر نرسند.
– ۴در کنار مسائل ﯾاد شده برای مقابله با تشدﯾد بﺤران ساختاری و روی آوردن سرماﯾه داری به
کثيف ترﯾن اشکال بھره کشی مانند سرماﯾه داری رباﯾی بانکی ،پارتی بازی ،اختالس و دزدی ،کار
ارزان زنان و کودکان ،فروش مواد مخدر و برده داری جنسی و مھمتر از اﯾنھا تسلط سرماﯾه داری
انﺤصاری و کارتل ھای نظامی بر بازارھاﯾی که در لشگر کشی و جنگ افروزی از طرﯾق گروھھاﯾی که
خود سرماﯾه داری توليد شان کرده است ،به بھانه مقابله با آنھا ،با فروش نجومی تسليﺤات نظامی
در بيشتر مواقع سالح ھای کشتار جمعی منطقه و کل جھان را ميليتارﯾزه کرده است .به آمار زﯾر
توجه کنيد تا حقاﯾق واقعی از دالﯾل عربده جوﯾی ھای سرماﯾه داری جھانی با بھانه ھای آزادی و
دمکراسی را به عينه و دالﯾل واقعی تجاوزات نظامی به عراق ،افغانستان ،سورﯾه و … را درﯾافت
نماﯾيد:
فروش  ۵/۶ترﯾليون دالر سالح فقط از طرﯾق آمرﯾکا در جنگ افغانستان و عراق ،با اﯾجاد رعب و
وحشت از طرﯾق ﯾک گروه نھاﯾتاً ۴٠ھزار نفری که آن را نيز خود سرماﯾه داری جھانی با برنامه رﯾزی
آمرﯾکا ساخته است ،اما حاﺻل وجود آن باعث شده فروش  ١/٩ميليارد دالر سالح به عراق١١ ،

 - ٦٤ميليارد دالر به قطر ١/٧ ،ميليارد دالر به عربستان و  ٩٠٠ميليون دالر به امارات فقط در  ٩ماھه اول
سال  ٢٠١۴توسط امپرﯾاليسم آمرﯾکا ﺻورت بگيرد ،اﯾن آمار گوﯾای واقعيت بسيار بزرگی است که
آمرﯾکا با اﯾجاد جنگ و نا امنی در منطقه طی  ٩ماه اﯾن مبلغ فروش داشته است .حال بررسی کنيد
 ٢٠سال جنگ در افغانستان ،و  ١۴سال جنگ در عراق باعث شده چه مبالغ ھنگفتی از جيب مردم
منطقه دزدﯾده شده به جيب سرماﯾه داران رﯾخته شود ،تا سرماﯾه داری بتواند گلوی خود را از
پنجه ھای بﺤران ساختاری نجات بدھد ،توجه داشته باشيد ،سرماﯾه داری برای نجات خود از بﺤران
ساختاری ،ميليو نھا انسان را به روشھای گوناگون از طرﯾق جنگ ،تﺤرﯾم ھای اقتصادی )تنھا در ﯾک
قلم ١۵٠٠٠٠٠زن و کودک در تﺤرﯾم غذاﯾی عراق کشته شدند( ،بيمارﯾھای مختلف ،بيکاری و … قتل
عام کرده و ھمچنان قتل عام می کند ،حال فکر کنيد اگر قدرتی در مقابل سرماﯾه داری حضور داشت
و اجازه نمی داد ،سرماﯾه داری برای نجات از بﺤران چنين لشگر کشی کند و اﯾن ھمه سالح
بفروشد ﺻد در ﺻد تا به اﯾن روز سر نگون شده بود ،باﯾد از خود بپرسيم چه قدرتی می تواند از لشگر
کشی و تجاوزات سرماﯾه داری جلو گيری کند؟ مطمئن ھستم فقط حزب انقالبی طبقه کارگر چنين
تواناﯾی را می تواند داشته باشد.
در خالء رھبری انقالبی طبقه کارگر و آلترناتيو سوسياليست کارگری اﯾن جنگ افروزی ،برادر کشی،
کشتار زنان ،وﯾرانی زندگی و خانمان سوزی برای جلوگيری از انقالب است .پيروز ميدان فقط و فقط
کارتل ھای چند مليتی فروش سالح می باشند.
طبقه  ٢/۵ميلياردی کارگران جھان به عنوان نيروی اساسی توليد و انقالب در ميان بشرﯾت ٧
ميلياردی ستمکش جھان و تنھا نيروﯾی که قدرت سرنگونی انقالبی سرماﯾه داری و برقراری حاکميت
سوسياليستی را دارد که در مبارزه سرنوشت ساز خود می تواند بشرﯾت را از اﯾن بربرﯾت و توحش
سرماﯾه داری نجات دھد ،و برای ھميشه به جنگ ،کينه ،فاﺻله و تضاد طبقاتی ،گرسنگی و نابرابری
پاﯾان دھد .
تمام ستمدﯾدگان جھان فقط با گرد آمدن حول برنامه رھاﯾی و رھبری طبقه کارگر به عنوان
قاطع ترﯾن ،مبارزترﯾن و پيشروترﯾن نيروی تارﯾخ می توانند خود را از ظلم و جور و بی عدالتی
سرماﯾه داری نجات دھند ،برای اﯾفای چنين مسئوليت سنگين ،کارگران باﯾد با ارتقای آگاھی طبقاتی
و وحدت و تشکيالت در سطح ملی و جھانی بر پراکندگی و ناآگاھی خود غلبه کرده و خود را برای
انقالب جھانی آماده کنند.

زنده باد آزادی
زنده باد سوسياليسم
زنده باد انترناسيوناليسم کارگری
اسد ﷲ غفار زاده
١٣٩٣/٨/۴

- ٦٥ -

- ٦٦ -

برخی از پيام ھای شاھرخ
پيام حماﯾت شاھرخ زمانی از اعتصاب غذای رضا شھابی و خواست ھای او
کارگران ،مردم آگاه و آزادﯾخواه ،تشکل ھای کارگری!

من شاھرخ زمانی عضو ھيئت مؤسس بازگشاﯾی سندﯾکای کارگران نقاش تھران و عضو کميته
پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری مط ّلع گشتم که رضا شھابی ،کارگر زندانی و عضو سندﯾکای شرکت
واحد اتوبوسرانی که به اتھامات واھی و در نتيجﮥ فعاليت قانونی خود نھاﯾتاً به  ٤سال حبس تعزﯾری
مﺤکوم شده است ،برای دستيابی به حقوق اوليه و بدﯾھی خود دست به اعتصاب غذا و دارو زده
است.
ھمﮥ ما می دانيم که وضعيت جسمانی رضا شھابی تا چه حد وخيم است و چند ماھی بيشتر از
عمل جراحی او نگذشته و فراموش نکرده اﯾم که بعد از انجام آن عمل جراحی سخت نيز به او اجازۀ
مرخصی ندادند و حاال ھم او را از امکانات درمانی و مداوا که به گفته پزشکان برای او بسيار ضروری
است ،مﺤروم کرده اند.
ما فعالين کارگری که در شراﯾط خفقان و استبداد لجام گسيخته و بدون کوچک ترﯾن حقوق قانونی در
بدترﯾن اوضاع اقتصادی به سر می برﯾم ،در بيرون از زندان مورد ھجوم ھمه جانبﮥ حکومت سرماﯾه
داری ھستيم که سفره ھای خالی ما را نشانه گرفته ،و وقتی ھم که لب باز می کنيم و
می خواھيم از حقوق قانونی مان برای اعتصاب و اعتراض و تشکل ﯾابی استفاده کنيم ،به بھانه ھای
ساختگی و اتھامات جعلی ما را به زندان می اندازند و در زندان ھم از حداقل ترﯾن و ابتداﯾی ترﯾن
حقوق انسانی برخوردار نيستيم.
من خود به دليل فعاليت ھای قانونی سندﯾکاﯾی و بدون ھيچ دليل و مدرکی در بيدادگاه ضد کارگری
جمھوری اسالمی به ﯾازده سال حبس مﺤکوم شده ام و خوب می دانم که چه بر سر
ھم طبقه ای ھای من در بيرون و درون زندان ھا می آﯾد.
اکنون ﯾکی از ھم طبقه ای ھای من ،در زندان ،مجبور به اعتصاب غذا شده است و جسم نﺤيف و
بيمار خودش را ابزار مبارزه اش کرده تا به خواست ھاﯾش دست ﯾابد .ما کارگران خوب می دانيم که
م آزادی خواه و نھادھا و تشکل ھای ﺻنفی و سياسی
به جز
ھمبستگی طبقاتی مان ،و حماﯾت مرد ِ
ِ
طبقﮥ کارگر در گوشه گوشﮥ دنيا ،پشتيبان و تکيه گاھی ندارﯾم ،و برای رسيدن به پيروزی باﯾد دست
به دست ھم دھيم.
از اﯾن رو ،من نيز به سھم خودم ،پشتيبانی و حماﯾت بی درﯾغ خودم را از اعتصاب غذا و مقاومت رضا
شھابی کارگر مبارز و خواست ھای او برای دستيابی به امکانات بی قيد وشرط درمانی اعالم
می کنم ،برای او آرزوی سالمتی و پاﯾداری دارم ،و اميدوارم که او به نيروی مبارزات مان و پشتيبانی
انسان ھا و تشکل ھای آزادی خواه در سراسر جھان ،به پيروزی دست ﯾابد.
شاھرخ زمانی
زندان گوھردشت کرج
چھارم دی ماه ١٣٩١

- ٦٧ -

پيام شاھرخ زمانی و رضا شھابی از زندان گوھردشت کرج
تنھا راه مقابله با اعمال ضد کارگری،
متشکل شدن در تشکل کارگری است
نمونه ھاﯾی از اعمال ضد کارگری :
رد بيمه بيکاری برای کارگران و جوانان جوﯾای کار توسط شورای نگھبان .
ﯾعنی صدور حکم گسترش گرسنگی ،بی سوادی ،فساد ،فحشا ،اعتياد و طالق
برای خانواده ميليون ھا کارگر توسط شورای نگھبان :
در ﯾکی از ثروتمند ترﯾن کشورھای جھان ،با رتبه دھم معدن دنيا ،بعنوان بھشت طبقه سرماﯾه داری
و دولت مولتی ميليادر ھا با تصوﯾب دستمزد ھای ﯾک چھارم زﯾر خط فقر ،رواج قرار دادھای سفيد
امضا و موقت و با نا بودی امنيت شغلی و نا امنی اجتماعی ،حذف ﯾارانه ھا ،ﺻعود نجومی و ھر روزۀ
قيمت ماﯾﺤتاج روزمره مردم ،خصوﺻی سازی و ﯾا ﺻﺤيح تر بخوانيد خودمانی سازی کردن امکانات
ملی – مردمی در حوزه ھای توليد ،بھداشت و درمان ،آموزش و تﺤصيالت ،ورزش و تفرﯾﺤات و تبدﯾل
اﯾن حوزه ھا به کيسه پول مافيای ثروت و قدرت ،بر داشتن گمرکات مرزی ،واردات کاالھای بنجل
توسط رانتخواران دولتی و خودی ،نابودی توليدات داخلی و بيکار سازی و بينوا سازی ميليون ھا
کارگر ،حذف تمامی قوانين حماﯾتی از قانون کار و دﯾگر قوانين و کال ً نابودی تأمينات اجتماعی و دﯾگر
سياستھای ضد کارگری ،طبقه  ٥٠ميليونی خانوار کارگری را در فالکت عمومی و فقر و تنگ دستی
غوطه ور ساخته است ،مردم توان بلند شدن از زﯾر بار سنگين تورم افسار گسيخته که رتبه دوم
جھان را نصيب اﯾران کرده را ندارند ،در چنين شراﯾطی و برای حفظ ادامه بھره کشی و غارت مولتی
ميليادر ھا ،دولت سرماﯾه داری با نقض آشکار قوانين مورد تصوﯾب و تأئيد خود در سطح جھانی و
ملی مانند اﺻل  ٢٦و  ٢٧قانون اساسی ،مقاوله نامه ھای  ٩٨و  ٨٧سازمان جھانی کار در آزادی
تشکل مستقل کارگری و آزادی حق اعتراض و مذاکره و تجمع بصورت اعتصاب و راھپيماﯾی ،طبقه
کارگر را که مولد تمامی ثروت ھای جامعه است ،از تنھا وسيلﮥ دفاع قانونی خود در مقابل ﯾکه تازﯾھا
و ھجوم نا جوانمردانه به ھستی خانواده اش در عرﺻﮥ نان ،مسکن ،کار ،حق تﺤصيل و امنيت
شغلی و دستمزد شاﯾسته مﺤروم ساخته است .
در ادامﮥ سياست فوق ،با سرکوب تمامی تشکل ھای سندﯾکاﯾی و  ،...اخراج ،دستگير و زندانی
کردن فعالين کارگری ،عمال ً کشور را به گلستان و بھشت سرماﯾه داران و جھنم و مرگ تدرﯾجی برای
کودکان و کارگران تبدﯾل کرده است .
با اﯾن اوﺻاف ،عدم پذﯾرش شکاﯾت کارگران به خاطر  % ٦پاﯾين بودن حداقل دستمزدھا نسبت به نرخ
تورم سال نود و سه ،از طرف دﯾوان عدالت اداری و رد دو باره الﯾﺤه بيمه بيکاری توسط شورای

 - ٦٨نگھبان با بھانه اﯾنکه "اﯾجاد بار مالی می کند" ،با توجه به اﯾنکه قانون بيمه بيکاری در عقب
مانده ترﯾن کشور ھا نيز وجود دارد ،به چه معناﯾی است؟ )با چنين روﯾکرد شورای نگھبان به قانون و
حماﯾت از سرماﯾه داری ھمين روز ھا باﯾد در انتظار تﺤميل قانونی باشيم که مردم نباﯾد نان و آب
بخورند ،چون " اﯾجاد بار مالی می کند"(.
شورای نگھبان با رد غير قانونی طرح بيمه بيکاری ،باعث می گردد جوانان جوﯾای کار از بيمه بيکاری
مﺤروم شوند ،اﯾن شورا با رد الﯾﺤه فوق ضمن اﯾنکه به اثبات ميرساند که دشمن جوانان و کارگران
است در ھمين حين مرتکب جرم زﯾر پا گذاشتن قانون می شود ،ما با استناد به قانون اساسی
جمھوری اسالمی ،می گوﯾيم حکومت جمھوری اسالمی حتی قوانين مورد تصوﯾب خودش را نيز
رعاﯾت نمی کند ،در قانون اساسی بخشی از وظاﯾف شورای نگھبان را به ﺻورت زﯾر بيان می کند:
وظاﯾف و اختيارات شورای نگھبان... :
ب -وظاﯾف و اختيارات مجمع فقھا و حقوقدانان:
 -١پاسداری از قانون اساسی ...
در اﺻل  ٢٩قانون اساسی که شورای نگھبان وظيفه پاسداری از آن را دارد آمده است " :بر خورداری
از تأمين اجتماعی از نظر باز نشستگی ،بيکاری ،پيری ،از کار افتادگی ،بی سرپرستی ،درماندگی،
حوادث و سوانح و نياز به خدمات بھداشتی و درمان و مراقبت ھای پزشکی به ﺻورت بيمه و غيره
حقی است ھمگانی  "...و دولت را مکلف کرده طبق قوانين از مﺤل در آمدھای عمومی و در آمدھای
حاﺻل از مشارکت مردم ،خدمات و حماﯾت ھای مالی فوق را برای ﯾک به ﯾک افراد کشور تأمين کند"،
ھمچنين در اﺻل سوم بند  ١٢که می گوﯾد" :پی رﯾزی اقتصاد ﺻﺤيح و عادالنه بر طبق ضوابط
اسالمی جھت اتخاذ رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن ھر نوع مﺤروميت در زمينه ھای تغذﯾه ،مسکن
و کار و بھداشت و تعميم بيمه "...و ھمچنين در فصل سوم قانون اساسی )حقوق ملت( در مورد" :
 ...جان و مال و حيثيت ،مسکن ،بھداشت ،درمان و تﺤصيل راﯾگان ،کار شاﯾسته  "...و غيره برای
عموم می باشد می بينيم که شورای نگھبان نه تنھا در جھت اجراﯾی شدن اﯾن اﺻول قدم
بر نمی دارد بلکه خودش اﯾن اﺻول را زﯾر پا گذاشته مرتکب عمل ضد قانون می شود.
آﯾا شورای نگھبان به اﯾن مسئله توجه دارد که تنھا کسانی که ماليات به موقع پرداخت می کنند،
فقط کارگران و مزد بگيران ھستند ،نه سرماﯾه داران ،نه کارخانه داران و نه بازارﯾان و غيره  ،...بنا
براﯾن اگر ماليات و بيمه ھای درﯾافتی از کارگران و مزدبگيران را برای خود کارگران و خانواده ھای آنھا
ھزﯾنه کنند ،کارگران ھيچ نيازی به بذل و بخشش و ترحم و مصوبه ھای حماﯾتی عوامل سرماﯾه
داری نخواھند داشت ،در حالی که منابع مالی انباشت شده از مﺤل ماليات ھای درﯾافت شده از
کارگران را بين حاکمان ،آقازاده ھا و سرماﯾه داران به شکل ھای دستمزد ھا و پاداشھای باال ،رانتھا و
اختالس ھا و دزدی ھای کالن تقسيم می کنند .نزدﯾکترﯾن مثال ھا عبارتند از اختالس از سازمان
تأمين اجتماعی و اختالس ھا در بانک ھا و ....

 - ٦٩چطور بودجه برای دزدی علنی ميلياردی دولتی ھا دارﯾد؟
چطور بودجه برای دادن وام ھای ميلياردی و پشت سر ھم بدون اﯾنکه وام قبلی تسوﯾه شده باشد،
آنھم بدون تضمين و پشتوانه برای حکومتی ھا ،خودی ھا و آقازاده ھا دارﯾد؟
ولی برای کارگران بعد از ماه ھا دوندگی و فراھم کردن شراﯾط بانکی )ضامن و وثيقه ھای الزم( برای
اخذ وام و با معرفی نامه اشتغال بکار سه نفر بعنوان ضامن برای درﯾافت ﯾک ميليون ودﯾعه مسکن،
موفق به درﯾافت وام نمی شوند و ھر بار مراجعه برای درﯾافت وام ،رئيس بانک اعالم می کند که
ھنوز اعتبار و بودجه مورد نياز برای پرداخت وام وﺻول نشده است؟
آقاﯾان عضو شورای نگھبان چرا در اﯾن موارد سکوت اختيار می کنيد؟
آقاﯾان عضو شورای نگھبان چطور در مقابل حيف و ميل بيت المال و حراج کارخانجات سازمان تأمين
اجتماعی که از طرﯾق ماليات ھای کسر شده بطور مستقيم از کارگران ،که عرق جبين کارگران است
خرﯾداری شده اند ،توسط آقا زاده ھا و خودی ھاﯾتان که اﯾن عمل دزدی مستقيم اموال کارگران
است ،مھر سکوت بر لب و دھانتان می زنيد؟
ولی وقتی نوبت به بيمه کارگران بيکار می رسد که بعنوان حق قانونی کارگران و جوانان جوﯾای کار
است و بر اساس اﺻول  ٣و  ٢٩حق قانونی است ،قانون اساسی را دست آوﯾز قرار می دھيد؟ آنھم
با علم براﯾنکه بدون اﯾن حق قانونی ،مقوله ھاﯾی که با وجود جمھوری اسالمی ھر روز گسترده تر
می شوند چقدر مردم ،بخصوص کارگران را گرفتار کرده اﯾد؟
مانند فقر ،گرسنگی ،اعتياد ،فساد و فﺤشا ،طالق ،جرم و جناﯾت و  ...در جامعه گسترش می ﯾابند،
که اﯾن گسترش ﯾافتن مﺤصولی از موجودﯾت جمھوری اسالمی است.
چطور نزدﯾک به  ٦٠٠نفر آقازاده  ١٥٠ھزار ميليارد تومان پول بانکھا را با گردن کلفتی پس نمی دھند و
باعث اختالف در روند اقتصادی ،بيکاری و فقر و گرسنگی ميليون ھا خانواده ی کارگری می شوند؟!
ولی با آنھا با احترام بر خورد می کنيد؟
اما دو کودک کارگری که بخاطر گرسنگی و خرﯾد دارو برای مادر بيمارشان مجبور به سرقت  ٧٠ھزار
تومان می شوند ،به دستور دادگاه ھای شما به دار آوﯾخته می شوند؟ اﯾن دو کودک درست بدستور
ھمان حکومت و ھمان دادگاه ھاﯾی که اختالس و دزدی کنندگان حکومتی را کامال ً آزاد گذاشته اند،
به دار آوﯾخته می شوند.
آﯾا اﯾن است نگھبانی از اجرا شدن قانون اساسی و ﯾا دﯾگر قانون ھا ؟
اما سئوال اساسی اﯾنکه در مقابل اﯾن ھمه تبعيض و نا عدالتی و فقر و نابرابری چارۀ خانواده ی ٥٠
ميليونی کارگران چيست؟
چاره ما کارگران در مقابل سياست ھای غارتگرانه و تشدﯾد بھره کشی و تزرﯾق جھل و فقر و
گرسنگی دولت سرماﯾه داری ،وحدت و ھمبستگی و تشکيل تشکل ھای مستقل کارگری است،
اخيراً ھم به نقل از خبر گزاری ھای مورخ  ١٦تير  ٩٣روزنامه شرق متوجه شدﯾم که برای تغيير شراﯾط

 - ٧٠استفاده از بيمه بيکاری تصميماتی گرفته شده است که شراﯾط استفاده از بيمه بيکاری را برای
کارگران اخراجی سخت تر می کنند.
شيوه نامه جدﯾد استفاده از بيمه بيکاری!!!
کسانی که شيوه نامه جدﯾدی به منظور نﺤوه استفاده از بيمه بيکاری تدوﯾن می کنند انھم به دور از
چشم کارگران و نماﯾندگان واقعی انھا  ،معتقد ھستند که افراد باﯾد ھميشه اماده به کار باشند و در
ﺻورت پيشنھاد ﯾک شغل جدﯾد بدون توجه به نوع و کيفيت و شراﯾط آن  ،سرﯾعاًآن را پذﯾرفته و
مشغول بکار شوند ،آشناﯾی کامل به قوانين جاری و مادر در کشور ندارند  .اﺻل  ٢٨قانون اساس
می گوﯾد " :ھرکس حق دارد شغلی را که بدان ماﯾل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و
حقوق دﯾگران نيست ،بر گزﯾند" و ھم چنين اﺻل  ٤٣قانون اساسی می گوﯾد " :برای تأمين
استقالل اقتصادی جامعه و رﯾشه کن کردن فقر و مﺤروميت و بر اوردن نياز ھای انسانی در جرﯾان
رشد  ،با حفظ آزادگی او  "...و ھمچنين بند  ٤اﯾن اﺻل به ﺻراحت بيان می کند " :که رعاﯾت آزادگی
انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معين و جلو گيری از بھره کشی از کاردﯾگری  . "...با استناد
به اﯾن مواد مشخص می شود که افراد فوق ھيچ گونه آشناﯾی به قانون ندارند و بدون در نظر گرفتن
منافع و ازادی کارگران و عدم آگاھی به قوانين و حقوق ﺻد در ﺻدی ملت دست به تدوﯾن چنين
شيوه نامه ھای ضد کارگری و ضد انسانی می زنند) .باﯾد دست اﯾن افراد از حوزه و عرﺻه قانون
گذاری کوتاه شود( .
آقاﯾان عضو شورای نگھبان شما اگر قانون گذارﯾد؟ شما اگر مفسر قانون ھستيد؟ شما اگر شورای
نگھبان قانون اساسی ھستيد؟ شما اگر حقوق دان ھستيد؟

شما اگر واقعا اﯾن ھا که ادعا

می کنيد ھستيد؟ فکر می کنيد ھمه ی اﯾنھا ھستيد ؟ پس چگونه است که نمی توانيد ببينيد ﯾا
متوجه شوﯾد که شيوه نامه فوق تمامی اﺻول و مواد قانون اساسی که شما قرار است نگھبانش
باشيد نقض کرده و زﯾر پا می گذارد؟ و شما ککتان ھم نمی گزد ؟ اﯾن چگونه نگھبانی ،انجام وظيفه
در قبال دستمزد ھای ھنگفتی که از دارای و ثروت مردم می گيرد ھست؟ آﯾا وظيفه شما اﯾن نيست
که در قبال درﯾافت دستمزد ھای ھنگفت از قانون اساسی نگھبانی کنيد ؟ ﯾا حداقل پس از  ٣٦سال
اعالم کنيد که جمھوری اسالمی از اجراﯾی کردن قانون اساسی خودش ناتوان است؟ تا مردم
تکليفشان روشن شود  ،اﯾن وظيفه شما است که از اجراﯾی شدن قانون اساسی نگھبانی کنيد و در
ﺻورت به وجود آمدن قوانين مخالف قانون اساسی مقابله کنيد و در ﺻورت نا توان از نگھبانی ﺻادقانه
به کارفرمای خودتان که به شما حقوق می دھد ﯾعنی مردم اعالم کنيد که از انجام وظيفه ناتوان
ھستيد  ،اما شما نه تنھا از قوانين ضد قانون اساسی جلوگيری نمی کنيد بلکه ھر چه قانون ضد
مردمی است تاﯾيد می کنيد و ھر چه قانون به سود مردم است رد می کنيد آﯾا اﯾن خدمت به مردم
است ﯾا...؟ و در مقابل اﯾن ضدﯾت و دشمنی با کارگران و مردم حقوق ھای ھنگفت می گيرﯾد.
راستی آن ﺻداقتی که ھميشه ازش حرف می زنيد پس از  ٣٦سال ھنوز زمانش نرسيده است؟

 - ٧١اگر خودتان حقوق نمی دانيد و بر اثر وجود قدرت و ثروت به اﯾن مقام دست ﯾافتيد باﯾد بدانيد شيوه
نامه فوق کامال ًبا اﺻول قانون اساسی مغاﯾر است و ما کارگران به راحتی از کنار اﯾن رفتار ھای ضد
کارگری و ضد مردمی نخواھيم گذشت و بدون اتالف وقت نسبت به اﯾن تصميمات ضد کارگری و
برده داری نوﯾن و سکوت شما به عنوان نگھبان قانون اعتراض خواھيم کرد و از تمامی کارگران
می خواھيم در مقابل چنين حرکت ھای ضد کارگری دست به اعتراض بزنند و اجازه ندھند
سرماﯾه داران با مباشرت شما و دﯾگر دوستانتان در حکومت ،نان کودکانشان را بدزدند.
دوستان کارگر :
موارد گفته شده در باال نمونه ھای کوچکی از عملکرد نيروھا و مقامات قانگذار و اجراﯾی و قضاﯾی
حکومت جمھوری اسالمی عليه ما کارگران است و ثابت می شود که تنھا راه دفاع از حقوق خودمان
متشکل شدن ما در تشکل ھای کارگری و ھمبستگی طبقاتی است بنا براﯾن ما روی مطالباتی
مانند :
بيمه بيکاری و ھمگانی  ،اشتغال دائم  ،امنيت شغلی  ،دستمزد متناسب با تورم  ،حق اﯾجاد تشکل
و حق اعتصاب و راھپيماﯾی  ،حق انتخاب نماﯾندگان واقعی کارگری  ،حق بستن قرار داد ھای دسته
جمعی و تدوﯾن قانون کار مترقی و برای تضمين اﯾن حقوق و دﯾگر خواسته ھاﯾمان که باﯾد توسط
نماﯾندگان واقعی خودمان باشد .با تمام توان و جانمان اﯾستادگی خواھيم کرد.
نماﯾندگان واقعی کارگران کسانی ھستند که با حضور مستقيم خود کارگران و بدون دخالت کارفرما،
بدون دخالت دولت و بدون دخالت تشکل ھای دولتی انتخاب شده باشند .ما کارگران باﯾد با نيروی
سراسری خودمان دست به ساختن تشکل ھای خود بزنيم و در تشکل ھای سراسری کارگری
گرد آﯾيم ،در غير اﯾن ﺻورت ھر گز به خواسته ھاﯾمان دست نخواھيم ﯾافت .
رضا شھابی :
عضو ھيأت مدﯾره سندﯾکای کارگران شرکت واحد تھران
شاھرخ زمانی :
عضو ھيأت مؤسس بازگشاﯾی سندﯾکای نقاشان ساختمانی و تزئينات تھران
١٣٩٣/٤/ ١٧
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خطاب به فعالين و تالش گران جنش کارگری:

اﯾجاد تشکل ھای سراسری )اتحادﯾه ھا و فدراسيون سراسری
و حزب طبقه کارگر( چگونه و با کی ؟

آﯾا جنبش  ٢٠٠ساله کارگری غير از اتحادﯾه ھای سراسری و ﯾا حزب سياسی ظرف
دﯾگری برای تشکل ﯾابی صنفی – سياسی کارگران در ُبعد سراسری تعرﯾف کرده است؟

مصاحبه ﺻدای آمرﯾکا با منصور اسانلو و تعرﯾف و تمجيد از کانون مدافعان حقوق کارگر به عنوان
شعبه ای از سوليدارﯾته سنتر توسط ﺻدای آمرﯾکا ،در شراﯾطی اتفاق می افتد که اعتراضات و
اعتصابات خود جوش کارگری به اوج رسيده است ،بطوری که حتی تشکل ھای زرد دولتی مانند
خانﮥ کارگر و حسن ﺻادقی ھم ضد سرماﯾه داری شده و مجلس جمھوری اسالمی را مجلس
سرماﯾه داری می نامند ،ﯾا افرادی " ضد سرماﯾه داری" مانند مﺤسن حکيمی برای ُکند کردن برّندگی
تئوری ھای انقالبی مارکس به کمک بورژوازی شتافته ،ھمکاری ھای گستردۀ فکری با نيروھای
سرماﯾه داری را در فرﯾب کارگران پيش می برند ،انجمن ھای ﺻنفی دولت ساخته تجمع ھای
اعتراضی راه می اندازند ،تا از درون ،جلو امواج در حال گسترش و توفنده جنبش کارگری را ُکند کرده
و به انﺤراف بکشند ،تا به قول حسن ﺻادقی که "چندﯾن سال قبل مجلسيان خانه کارگر را مسخره
می کردند ،فراموش کرده اند که خانه کارگر نگذاشته است ،اعتصابات پراکندۀ کارگری سراسری
شده و از کارخانجات بيرون بياﯾد که اگر خانه کارگر نبود تا کنون جمھوری اسالمی تﺤقيقاً توسط
کارگران  ٩بار سرنگون می شد".
در چنين شراﯾط  ،تمامی جناح ھای داخلی و خارجی حاضر در ﺻف سرماﯾه داری از طرﯾق
تشکل ھای زرد ،و فعالين خود فروخته و شبه تشکل ھای شتر مرغی وابسته به سوليدارﯾته سنتر
و نيروھای کارگر کارگری ضد تﺤزب ﯾابی طبقه کارگر در مقابله با رشد سراسری–توده ای و مستقل–
انقالبی تشکل ھای پاﯾدار طبقاتی کارگران ،سازمانيافته و برنامه رﯾزی شده در ﺻف سرماﯾه داری ﯾا
ِ
به شکل حافظ منافع سرماﯾه داری در درون ﺻف طبقه کارگر به تکاپو افتادند.
در چنين وضعيتی سئوال اساسی اﯾن است که آﯾا علی رغم ضرورتِ کار تبليغی ،تروﯾجی
و سازمانگرانه برای اﯾجاد و گسترش تشکل ھای پاﯾدار ما کارگران ،و رفتار با دشمنان

 - ٧٣قسم خوردۀ کارگران از ھر جناحی که اکنون بر عليه ما بسيج شده اند ،اﯾن است که با
آنھا دست دوستی بدھيم ؟
ی تازه کار و کم آگاه و نمک پاشيدن بر زخم
آﯾا با خاک پاشيدن به چشم پيشروان کارگر ِ
پيشروان سابقه دار و با تجربه به جای شناساندن دوستان و دشمنان شان و کمک به
انحرافات جنبش کارگری ،ھمين کارگران ﯾقه ما را در آﯾنده ول خواھند کرد؟
رفقا و دوستان :
تارﯾخ دوﯾست سالﮥ جنبش کارگری حزب سياسی و اتﺤادﯾه سراسری را بعنوان تشکل پاﯾدار،
کميته ھا و شوراھای انقالبی ،کنترل و نماﯾندگان را در شراﯾط انقالبی ابزار سر نگونی و بر قراری
حاکميت طبقه کارگر به ظھور رسانده و تثبيت کرده است.
بر خالف سفسطﮥ خائنين ضد کارگر مانند جرﯾان کارگر کارگری ،تشکل ھای پاﯾدار طبقه کارگر ﯾعنی
اتﺤادﯾه و حزب در شراﯾط فقر و گرسنگی تزرﯾقی ،از خود بيگانگی ،ناآگاھی ،بی برنامه گی،
ھار سرکوب خونين و تسلط اﯾدئولوژی سرماﯾه داری ،فقط و فقط با تالش و
ط
مخصوﺻاً در شراﯾ ِ
ِ
پی گيری و برنامه رﯾزی فعالين و پيشروان کارگری ممکن می گردند ،و با استفاده از آگاھی و تجربﮥ
طبقاتی تارﯾخ جنبش کارگری اﯾران و جھان و با استفاده از ابتکارات و تالش شبانه روزی آنھا ساخته
می شوند.
من بطور مشخص پيشنھاد می کنم ،تمامی نﺤله ھای کارگری ﺻرف نظر از اختالفات نظری ،شورای
مؤسس و فدراسيون سراسری مرکب از تشکل ھای ﺻنفی و تشکل ھای فعالين موجود اﯾجاد بکنند.
تا در جھت غلبه بر پراکندگی و غلبه بر موانع اﯾجاد تشکل ھای سراسری حرکت کنند ،بدﯾن طرﯾق
است که تشکل سراسری می تواند بر پاﯾﮥ نيروی توده ای برای خو ِد کارگران و در مﺤيط کاری و مﺤل
زندگی کارگران ،ضمن تکيه گاه بودن برای مبارزات سالم کارگری ،از نيروھای واقعی و سالم کارگری
تغذﯾه نماﯾد ،در غير اﯾن ﺻورت به حوزه ھای دشمن تکيه خواھند داشت و حاﺻل تالش و مبارزه
طبقﮥ کارگر را به جيب دشمنان خواھند رﯾخت.
زندان گوھر دشت
شاھرخ زمانی
١٣٩٣/٩/٧
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خطاب به تمام تشکل ھای کارگری ،اتحادﯾه ھا و سندﯾکاھای کارگری مصر،
تونس ،روسيه ،ژاپن و دﯾگر کشورھای آسياﯾی
ھم طبقه ای ھا!
سالم و درودھای ﺻميمانه من و دﯾگر زندانيان طبقه کارگر را از زندان ھای جھنّمی حکومت اسالمی
پذﯾرا باشيد .من شاھرخ زمانی از سندﯾکای کارگران نقاش و کميته پيگيری اﯾجاد تشکل ھای
کارگری ،به ھمراه ده ھا فعال کارگری دﯾگر ،ﺻرفاً به جرم دفاع از حقوق قانونی خود مانند حق تشکل
ق اعتراض به بی حقوقی طبقه کارگر اﯾران ،توسط حکومت ضدکارگری جمھوری اسالمی به
و ح ّ
حبس ھای سنگين مﺤکوم شده و در بدترﯾن شراﯾط ممکن و زﯾر شکنجه ھای جسمی و روحی در
زندان ھای مخوف جمھوری اسالمی به سر می برﯾم .اﯾن حکومت در جھت پاسداری از منافع تعداد
اندکی ميلياردر روحانی و نظامی به عنوان انگل ھای سرماﯾه داری اﯾران؛ و در راستای بھره کشی
برده وار از خانواده کارگری  ٥٠ميليونی اﯾران ،کوچک ترﯾن حقوق قانونی آن ھا را به وحشيانه ترﯾن
شکل ممکن سرکوب می کند .از جمله سرکوب کامل تمام کميته ھا ،ھيئت ھای مؤسسان و
تشکل ھای مستقل کارگری از جمله سندﯾکای شرکت واحد تھران ،نقاشان ،نيشکر ھفت تپه،
خبازان س ّقز ،کميته ھای پيگيری و ھماھنگی و ھرگونه انجمن و تشکل کارگری.
بی حقوقی رو به تزاﯾد کارگران و زحمتکشان ،شامل دستمزدھای در حدود ﯾک چھارم خط فقر،
خصوﺻی سازی تمام عرﺻه ھای توليد ،خدمات ،تﺤصيالت و آموزش ،بھداشت و درمان و تبدﯾل تمام
عرﺻه ھا به کيسه ی پول باندھای قدرت و ثروت حکومت ،نابودی کامل امنيت شغلی از طرﯾق رواج
قرار دادھای موقّت و سفيد امضاء به زﯾان طبقه کارگر و به سود سرماﯾه داران ،نابودی کليه ی
تأمينات اجتماعی و قوانين حماﯾتی در قانون کار به نفع سرماﯾه داران و تبدﯾل قانون کار به اخراج-نامﮥ
کارگران ،برداشتن تعرفه ھای گمرکی برای واردات کاالھای بنجل به وسيله دالرھای نفتی توسط
وابستگان حکومتی که نتيجه ای جز نابودی تمامی عرﺻه ھای توليد و بيکار سازی گسترده کارگران
ندارد ،اخراج ھای گستردۀ کارگران و تشدﯾد خفقان و سرکوب در مﺤيط کار توسط مزدوران و
جاسوسان مستقر در بسيج کارخانه ھا و ادارات و خانه کارگر در داخل کارخانجات و مﺤيط کار و توليد،
نابودی تعاونی ھای توليد و توزﯾع و مصرف و غارت توسط باندھای مافياﯾی ،سرکوب وحشيانﮥ ھرگونه
اعتراض و اعتصاب مخصوﺻاً در ﺻناﯾع نفت و ماشين سازی و اﯾران خودرو که نشان از وحشت
ضدکارگری حکومت می باشد.
ھم زنجيرﯾان!
حکومت اسالمی اﯾران ،مباشر و شرﯾک شرکت ھای چند مل ّيتی امپرﯾاليستی در پياده کردن
سياست ھا و طرح ھای ﺻندوق بين المللی پول و بانک جھانی برای تشدﯾد فشارھا بر کارگران و
ی
زحمتکشان است .در مقابل تشدﯾد ھر چه بيش تر اﯾن سرکوبِ سازمان ﯾافتﮥ طبقه سرماﯾه دار ِ

 - ٧٥جھانی ،طبقﮥ کارگر اﯾران به عنوان گُردانی از ارتش کارگران جھان ،باﯾد بداند که با ساﯾر اجزای
جنبش طبقه کارگر آرمان و درد مشترک دارد و باﯾستی با اﯾجاد جبھه ای جھانی بر اساس
خواسته ھای پاﯾه ای سياسی _ اقتصادی طبقه کارگر در جبھه واحد کارگری برای مقاومت در مقابل
تھاجم دشمن طبقاتی ،خود را تجھيز نماﯾد.
برادران و خواھران کارگر!
حکومت اسالمی ،در جھت خوش خدمتی برای طبقه سرماﯾه دار جھانی ،به عنوان عضو سازمان
جھانی کار کوچک ترﯾن اھميتی برای قوانين مصوب اﯾن سازمان و حتی برای قوانين مصوب خود مانند
قانون کار و اﺻل  ٢٦قانونی اساسی قائل نيست و ھرگونه تشکل و خواستﮥ کارگری را در نطفه خفه
می کند؛ فعالين کارگری دستگير شده را در غياب کم ترﯾن امکانات و رعاﯾت حقوق ابتداﯾی شان نظير
داشتن وکيل مدافع و حق دفاع از خود ،در بيدادگاه ھای فرماﯾشی ،بدون کمترﯾن درجه استقالل
قاضی و به سفارش سازمان جھنمی و ضدبشری اطالعات ،به حبس ھای سنگين مﺤکوم می کنند.
من شاھرخ زمانی به ﯾازده سال ،رسول بداغی عضو کانون ﺻنفی معلمان به شش سال  ،بھنام
ابراھيم زاده به  ٥سال ،رضا شھابی به  ٦سال و مﺤمد جراحی به  ٥سال ،پدرام نصرالھی به ٣
سال و ...حبس مﺤکوم شده اﯾم .فعالين کارگری تﺤت پيگرد ،با اخراج از کار و حبس ھای بلند مدت
در سرکوب و خفقان شدﯾد پليسی نگه داری می شوند تا طبقه ی کارگر اﯾران بدون رھبری و تشکل
در چنگال گرسنگی و بيکاری ھر چه بيش تر برای طبقه سرماﯾه داران اﯾران و جھان توليد ثروت کنند.
ما کارگران زندانی در اﯾران از تمام تشکّل ھای جھانی و داخلی در کشورھای مختلف به وﯾژه در
خاورميانه و دﯾگر کشورھای آسياﯾی می خواھيم آگاھی و ﺻفوف مبارزاتی خود را عليه حکومت ھای
ضدکارگری مخصوﺻاً جمھوری اسالمی مﺤکم تر کنند و به ھر طرﯾق ممکن ،با اعالم ھمبستگی و
حماﯾت گسترده و به طرق گوناگون ،فشار بين المللی را بر حکومت ضد کارگر جمھوری اسالمی
افزاﯾش داده و به تقوﯾت ﺻفوف متّﺤد کارگران اﯾران ،ﯾاری برسانند.

چاره ی کارگران وحدت و تشکيالت است!
کارگران جھان متحد شوﯾد!
شاھرخ زمانی – زندان گوھر دشت
١٣٩١/١٠/١٨
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پيام شاھرخ زمانی از زندان گوھردشت کرج خطاب به کارگران اﯾران!!!
تا کی ما کارگران باﯾد در جھنم اخراج ،بيکاری ،فقر و گرسنگی مافيای ثروت و قدرت
بسوزﯾم تا کی؟
عوامل جمھوری اسالمی ،مزدوران طبقه سرماﯾه دار در زندان نيز دست از آزار و شکنجه
نماﯾندگان کارگران بر نمی دارند.
رفقا و دوستان کارگر :
در کشوری که ما کارگران طبقه  ١٤ميليونی با  ٥٠ميليون خانوار مولد تمامی ماﯾﺤتاج حياتی کل
مردم ھستيم آب ،برق ،گاز و نفت ،دارو ،ماشين ،خانه و تغذﯾه ،بھداشت ،مسکن ،کامپيوتر ،موباﯾل،
ھمه و ھمه نتيجه کار طاقت فرسا و شبانه روزی ما کارگران در کارخانجات ،معادن ،ساختمان ،مزارع
و خالﺻه ھمه جا می باشد ،اما عاﯾدی ما از اﯾن ھمه درد و رنج جھت توليد در طول تارﯾخ بخصوص در
طول  ٣٥سال عمر جمھوری اسالمی چه شده است؟
روزنامه اﯾران ارگان رسمی دولت در تارﯾخ اسفند  ١٣٩١به اﯾن سئوال اﯾن گونه جواب می دھد:
"حدود  ٦٥تا  ٧٠مولتی ميليادر عمدتاً داخلی با  ٨٠٠ميليارد دالر سرماﯾه زمام کل کشور را در دستان
خود قبضه کرده اند" .بله ،با استناد به نوشته ارگان رسمی دولت ،فقرا فقيرتر و سرماﯾه داران دالل
حکومتی ثروتمند تر شده اند ،دولت ھای مدعی عدل و داد برای مستضعفان چه اﺻول گرا و چه
اﺻالح طلب با پياده کردن سياست ھای دﯾکته شدۀ نھاد ھای امپرﯾاليستی مانند ﺻندوق )نزول
خالی ضد
خواری( بين الملی پول ،علی رغم گرد و خاک عوام فرﯾبانﮥ استقالل و شعار ھای تو
ِ
استبدادی به نقل از مطبوعات حکومتی نتاﯾج زﯾر را به بار آوردند:
فرﯾب و تﺤميل قرار داد ھای سفيد امضا و موقت و نابودی اشتغال دائم ،تشدﯾد بردگی کارگران به
دست طبقه سرماﯾه دار ،بر داشتن گمرکات مرزی واردات کاال ھای بنجل توسط رانتخواران انگل
دولتی با در آمدھای باد آورده نفتی ،در نتيجه وﯾرانی  ٧٥در ﺻد توليد و ﺻناﯾع و بيکاری ميليونی
کارگران مخصوﺻاً  ٤٣در ﺻد جوانان ،حذف و نابودی قوانين حماﯾتی و تأمينات خدماتی اجتماعی از
جمله قانون کار ،بيمه ھای بيکاری ،از کار افتادگی و غيره  ،...تصوﯾب دستمزد ھای ﯾک چھارم زﯾر
خط فقر ،بر داشتن ﯾارانه ھا و پولی و خصوﺻی سازی ﯾا به اﺻطالح خودمانی سازی ارتباطات ،حمل
و نقل ،آب و برق ،گاز ،بھداشت و درمان ،آموزش و تﺤصيالت ،تفرﯾح و ورزش ،تبدﯾل تمامی اﯾن عرﺻه
ھا به داللی و کيسﮥ پول سرماﯾه داران حاکم شده است .حاﺻل و نتيجه عملکردھای باال برای
مردم اﯾران عبارت است از رتبﮥ اول ﯾا دوم تورم و گرانی جھانی ،بی سوادی  ١١ميليونی کودکان و
فقرا ،رشد تصاعدی امراض خطر ناک از جمله اﯾدز ،سانسور و خفقان شدﯾد پليسی در منع و نابودی
آزادی قلم ،بيان ،مطبوعات ،احزاب ،تشکل ،تجمع و اعتراض در نوکری به مافيای ثروت و قدرت است.
ھمچنين از بين بردن کنترل از پاﯾين بر اقتصاد و سياست و در نتيجه ﯾکی از فاسد ترﯾن سيستم ھای

 - ٧٧بورکراتيک دنيا با رتبه  ١٥٧از بين  ١٧٠کشور جھان از جھت اختالس ،دزدی ،رشوه ھای ھزاران
ميلياردی مسئولين حکومتی در بيمه ،بانک ھا ،تأمين اجتماعی ،ﺻناﯾع مس ،پتروشيمی و نفت در
عسلوﯾه و غيره  ...را کسب کرده است ،بطورﯾکه  ١٥٠ھزار ميليارد تومان ﯾعنی  ١چھارم کل نقدﯾنگی
کشور بدھی آقا زاده ھا و مافيای ثروت و قدرت است و در روز روشن و علناً با گردن کلفتی اﯾن
دزدان ھزار فاميلی حکومتی پس داده نمی شود .ضربات نزول خواری بانکی با بھره ھای  ٣٠الی ٤٠
درﺻدی در نابودی کامل توليد و اشتغال توسط سرماﯾه داران طفيلی و دالل حکومتی پاﯾه ھای
اقتصادی را به نابودی کشانده است .دخالت در زندگی و حرﯾم خصوﺻی مردم از لﺤاظ انتخاب
پوشش ،ھمسر ،کار ،رشته تﺤصيلی و ...با توسل به قوانين قرون وسطاﯾی مانند دﯾه ،قصاص و
تشدﯾد تبعيض و ستم جنسی ،ملی و مذھبی و ...فرھنگ ،اطالعات عمومی و علم را در جامعه به
قھقرا برده و خرافات را جاﯾگزﯾن می کند .برای جلوگيری از عکس العمل مردم در مقابل اﯾن ھمه
نا عدالتی و نابرابری سرکوب خشن ،زندان و اعدام ھای گسترده ،ھر گونه ﺻدای حق طلبی و آزادی
خواھی و برابری طلبی را ھر روز گسترده تر از روز قبل کرده اند ،در نتيجه سياست ھای ضد بشری
باال  ٧٧ميليون انسان با  ٨٠در ﺻد زندگی زﯾر خط فقر با باالترﯾن آمار افسردگی ،خودکشی ،اعتياد،
طالق ،تن فروشی ،تصادفات ،بيمارﯾھای العالج و مرگ و مير ،جرم و جناﯾت و زندان ،اﯾران به دو مين
کشور غمگين دنيا تبدﯾل شده است ،و دھمين کشور معدن دار جھان به بھشت مولتی ميليادر ھای
جھنم کارگران و ستم دﯾدگان تبدﯾل شده است .
دزد و غارت گر و
ِ
کارگران  ،ھم زنجيران :
در مقابل اﯾن ھمه اجﺤاف و حق کشی اﯾن ھمه تبعيض و نا برابری طی دو ماه گذشته دﯾوان عدالت
اداری دلواپسان ميليادرھای حکومتی شکاﯾت کارگران به خاطر کمی دستمزد را دﯾوان عدالت اداری
رد کرده است و ھمچنين شورای نگھبان قانون اساسی در حماﯾت از مافيای ثروت و قدرت ،بيمه
بيکاری کارگران را برای چندمين بار رد کرد ،تا عداوت و دشمنی علنی خود را با  ٥٠ميليون خانوادۀ
کارگری در خدمت به  ٧٠تا  ٨٠مولتی ميليادر به نماﯾش بگذارد .تا ھمچنان کودکان ما در حسرت نان
و گرسنگی و فالکت دست و پا بزنند ،اما کارگران از شورای نگھبان مدافع مستقيم ميليادرھا
می پرسند ،آقاﯾان عضو شورای نگھبان ،شما چرا به اجرا نشدن فصل سوم قانون اساسی
مخصوﺻاًدر رابطه با تﺤصيل ،درمان ،مسکن راﯾگان و داشتن شغل شرافت مندانه با حقوق شاﯾسته
برای ﯾک زندگی انسانی اﯾراد نمی گيرﯾد؟
چرا نمی پرسيد به چه علت فقط امسال نزدﯾک به ٣٣٠ھزار از کودکان کارگران از تﺤصيل باز ماندند؟
ولی به بيمه بيکاری که در عقب مانده ترﯾن کشور ھا ھم اجراء می شود و شامل کارگران می شود
که به حساب مافيای ثروت و قدرت با رانتھای دولتی و واردات کاالھای بنجل و نابودی  ٧٥در ﺻد توليد
داخلی بيکار شده اند اﯾراد گرفته رد می کنيد؟

 - ٧٨قوه قضاﯾی شما اسم غارت گران ھزاران ميلياردی را که مﺤاربين واقعی ھستند و باعث نداری و فقر
و اعتياد درسطح عمومی و جرم و جناﯾت می شوند را فقط با حرف اول نامشان ذکر می کنيد ،اما در
مقابل ،دو جوان را به جرم دزدی ٧٠ھزار تومان برای درمان مادرشان دار می زنند.
چرا به اﺻل  ٢٢قانون اساسی تا حق نقد و نفی جمھوری اسالمی و اﺻل  ٢٦در تآسيس احزاب و
تشکل ھای ﺻنفی ،اﺻل  ٢٧در برگزاری اعتصابات و تظاھرات ،و مقاوله نامه ھای ٩٨و  ٨٧سازمان
جھانی کار مورد تاﯾيد و عضوﯾت جمھوری اسالمی در اﯾجاد تشکل ھای کارگری مستقل ،بدون
دخالت و اجازه دولت اعتقاد نداشته و به مذاقتان خوش نمی آﯾد؟
ضمن منع و سرکوب آزادی ھای مشروع و قانونی فعالين و تشکل ھای کارگری با دستگيری و زندان
در زندانھا نيز دست از سر آنھا بر نمی دارﯾد؟
مجلس شما جدﯾداً در قانون احزاب در  ٢٢ماده بر خالف ماده  ٢٦قانون اساسی با مقيد کردن احزاب
به پيروی و اطاعت مطلق از رھبری و والﯾت مطلقه ،حتی اجازۀ اﯾجاد احزاب را به حکومتيان ھم نداده
و از آنھا سلب کرده ،کجای دنيا حتی در فاشيست ترﯾن حکومت ھا دﯾده شده که فقط رأس ھرم
ثروت و قدرت اجازه اﯾجاد حزب را داشته باشند؟ البته برای ما کارگران پوشيده نيست در کشوری که
به اعتراف مطبوعاتش  ٧٠تا  ٨٠مولتی ميليادر  ٧٧ميليون انسان را در چنگال خود می فشارند ،باﯾد
در مقابل تيره روزی و مسکنتی که بر مردم تﺤميل کرده اند و باعث رشد خشم و تنفر و انزجار  ٩٩در
ﺻدی ستم دﯾدگان شده اند ،باﯾد بر خود بلرزند و برای مقابله با خيز انقالبی و مردمی عليه پاﯾه ھای
ظلم و نا برابری چنين کارھای جناﯾت کارانه ای را مرتکب شوند ،سربازان گمنام غارتگران ثروت ھای
ملی در ترس از وﯾرانی بھشت اربابانشان ،ابتداﯾی ترﯾن قوانين جاری کشور را به ﺻورت خودسر و
قانون شکنانه ،با سرکوب تشکل ھای ﺻنفی – سندﯾکاﯾی زﯾر پا می گذارند ،با دستگيری بدون
حکم قضاﯾی فعالين آنھا و دادن حکم ھای سفارشی سنگين توسط قضات فرماﯾشی مﺤاکمه
می کنند ،نماﯾندگان قانونی کارگران را در جھنمی ترﯾن زندانھا و مﺤروم از تمامی حقوق مرسوم و
قانونی مانند :آزادی مشروط  ،مالقات حضوری ،تلفن ،کمترﯾن مدت ھوا خوری و غذای نامناسب در
شراﯾط مرگ تدرﯾجی نگه می دارند.
آزادی مشروط دادن
قانونی رضا شھابی با  ٥٠روز اعتصاب غذا غير از اجرا کردن قانون
مگر خواست
ِ
ِ
مرخصی استعالجی و اجراﯾی قانون  ... ١٣٤و اعتراض به تبعيد بدون حکم قضاﯾی به زندان رجاﯾی
شھر نمی باشد؟
مگر بھنام ابراھيم زاده چه گناھی کرده است که دوباره تفھيم اتھام می گردد؟
مگر خود من که بدون سند اتھامی و بدون بازجوﯾی به  ١١سال مﺤکوم شده ام ،چه جناﯾتی مرتکب
شده ام که به شکاﯾت ھای متعدد من برای اعادۀ دادرسی جواب رد داده می شود؟
تنھا گناه ما فعالين کارگری اﯾجاد تشکل ھای سندﯾکای  -قانونی برای تﺤقق و دفاع از حقوق قانونی
کارگران مانند امنيت شغلی ،مزد شاﯾستﮥ ﯾک زندگی انسانی ،حق اعتصاب ،حق اﯾجاد تشکل ھای
سندﯾکاﯾی بوده است.

- ٧٩ -

دوستان کارگر و ھمرزمان سندﯾکاﯾی :
اﯾن مھمترﯾن تجربه تارﯾخ  ٢٠٠ساله مبارزۀ طبقاتی ما کارگران عليه بھره کشی نظام سرماﯾه داری
است ،که چاره ما کارگران در مقابل قدرت متﺤد طبقات استثمارگر برای مقابله با بردگی اقتصادی -
سياسی ،بھره کشی و گرسنگی کودکانمان وحدت و تشکيالت بعنوان ﯾک طبقه سراسری و ملی
و جھانی است.
حق گرفتنی است نه دادنی!!!
گام نخست در ارتقاء آگاھی و تشکل طبقاتی مان در مبارزه سازمان ﯾافته عليه نظام
سرماﯾه داری و عوامل و ابزار ھای آن ،اﯾجاد اتحادﯾه ھای سراسری ) فدراسيون( بعنوان
تنھا ابزار کسب مطالبات قانونی و صنفی می باشند ،برای رسيدن به اﯾن ھدف مقدس
اﯾجاد ھيأت ھای مؤسس سندﯾکاﯾی کارگری در محيط ھای کار و اشتغال ضرورت حياتی
دارند.
ھمقطاران :
ھمه کارگران منطقه و جھان در رسيدن به تشکل ھای سراسری ،ﯾار و ﯾاور ما ھستند ،برای تقوﯾت
اتﺤاد و مبارزۀ خود و برای غلبه بر پراکندگی و تشتت ﺻفوف مبارزاتمان ،با تمام توان :
پيش بسوی اﯾجاد تشکل ھای سراسری
زندان رجاﯾی شھر
شاھرخ زمانی
عضو کميته پيگيری اﯾجاد تشکل ھای کارگری
و عضو ھيأت باز گشاﯾی سندﯾکای نقاشان تھران
و عضو ھيأت مؤسس سندﯾکای نقاشان استان کرج
١٣٩٣/٥/٢
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بر قرار باد ھمبستگی جھانی کارگران
از  :شاھرخ زمانی
به  :کارگران اﯾران و جھان
موضوع :پيام به مناسبت  ٢٠و  ٢٦ژوئن به تمامی کارگران و نھاد ھای داخلی و جھانی
درودھای گرم مرا از زندانھای جھنمی حکومت ضدکارگری جمھوری اسالمی پذﯾرا باشيد .من
شاھرخ زمانی عضو ھيئت بازگشاﯾی سندﯾکای کارگران ساختمان و نقاشان و عضو شورای
نماﯾندگان کميتهی پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری ،به جرم فعاليتھای سندﯾکاﯾی به  ١١سال
زندان مﺤکوم شدهام و ھماکنون نزدﯾک به دو سال است که در زندانھای مختلف اﯾران مﺤبوس
ھستم.
کارگران مبارز جھان ،از زندان رجاﯾی شھر با قلبی آکنده از مھر و ﺻميميت با شما سخن می گوﯾم و
دستانتان را به گرمی می فشارم .
پيروز باد مبارزه متحدانﮥ جھانی کارگران !
چند روز قبل ﯾکﺻد و دومين اجالس سازمان جھانی کار در ژنو در حالی برگزار شد که کارگران اﯾران
در وضعيتی اسفبار به سر میبرند .ﺻدھا کارگر به دليل مطالبه حقوق حقه ی خود مانند اﯾجاد
تشکل ،اقدام به اعتصاب ،در خواست افزاﯾش حقوق ،داشتن امنيت شغلی و جانی ،اعتراض به
اخراج ھا ،اعتراض به تصوﯾب قوانين ضد کارگری ،در خواست دستمزد ھای معوقه و ...به شدت
سرکوب ،کشته ﯾا زندانی شدند .از جمله کارگران خاتون آباد با تير اندازی از طرف ھليکوپترھای
نظامی کشته شدند ﯾا مانند ستار بھشتی در زندان زﯾر شکنجه جان باختند و ﯾا ھماکنون مانند رضا
شھابی عضو سندﯾکای شرکت واحد و بھنام ابراھيم زاده عضو کميته پيگيری ،مﺤمد جراحی عضو
کميته پيگيری ،رسول بداغی و عبدالرضا قنبری از کانون ﺻنفی معلمان ،مھدی فراھی شاندﯾز عضو
کميته پيگيری ،جليل مﺤمدی عضو کميته ھماھنگی ،پدرام نصر اللھی عضو کميته ھماھنگی ،من،
شاھرخ زمانی عضو سندﯾکای نقاشان و عضو کميته پيگيری  ...و ﺻدھا کارگر شناخته نشده ای در
زندان بسر می برند .اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق کارگران زندانی نامبرده در زندان با برنامه ھای نقشه مند
مأموران که دستور نظام است دچار بيماری ھای خطر ناک مختلفی مانند سرطان ،درد ھای فلج
کنندۀ کمر و پا و ...شده اند که در اﯾن رابطه ،مﺤمد جراحی ،رسول بداغی ،رضا شھابی ،بھنام
ابراھيم زاده ،شاندﯾز و ...ھمچنان از بيماری ھا و عدم اجازۀ مداوا رنج میبرند .بھنام ابراھيمزاده در
حالی امروز به زندان اوﯾن بازگشت که پسر نوجوانش از بيماری سرطان رنج میبرد و پزشکان وجود
پدر در کنار وی را برای طی دورهی درمان ضروری تشخيص دادهاند.
اﯾنھا ھمه در حالی اتفاق میافتد که جمھوری اسالمی تمام مقاولهنامهھای سازمان جھانی کار و
بسياری از ميثاقھای حقوق بشری ملل متﺤد را امضا کرده و ملزم به رعاﯾت قوانين بينالمللی
است .با وجود اﯾن التزام ھرگونه تالش برای اﯾجاد سندﯾکاھا و تشکلھای مستقل کارگری که
بدﯾھیترﯾن حق طبقهی کارگر در تمام جھان است با وحشيانهترﯾن روشھا سرکوب میشود .البته
رژﯾم ضدکارگری جمھوری اسالمی برای فرﯾب جھانيان تشکلھای خودساخته و وابسته به حکومت
را به عنوان تشکلھای کارگری در وﯾترﯾن خود به تماشای جھانيان گذاشته است .تشکلھاﯾی مثل
شورای اسالمی کار و خانهی کارگر که از ابتدای انقالب توسط حزب جمھوری اسالمی و افرادی
مانند بھشتی که رئيس مجلس خبرگان و رئيس قوۀ قضائيه و ...نظام و ﯾکی از تدوﯾن کنندگان اﺻلی
قانون اساسی بود ،برای سرکوب و از بين بردن ھرگونه تشکل مستقل کارگری اﯾجاد شده بودند،
ھمچنان در مجامع بينالمللی به عنوان نماﯾندگان کارگران اﯾران به اﯾراد سخن میپردازند ،حال آنکه
ھيچ ﯾک از اﯾنھا ھدفی جز تسھيل سرکوب کارگران اﯾران و توجيه زندانی کردن فعالين سندﯾکاﯾی

 - ٨١نداشته و ندارند ،و متأسفانه سازمان جھانی کار نيز با قبول آنھا و عدم اعتراض عملی به جمھوری
اسالمی ،مستقيم و غير مستقيم اعمال ضد کارگری جمھوری اسالمی و عوامل آن را تأﯾيد می کند.
مسئولين شوراھای اسالمی و خانه کارگر در تمامی سرکوب ھای گفته شده در باال به ﺻورت ھای
مستقيم و غير مستقيم و پنھان و آشکار شرکت داشتند .مثال ًدر حمله به نشست کارگران شرکت
واحد ،خانه کارگری ھا شرکت مستقيم داشتند و در برﯾدن زبان منصور اسانلو ،ﯾکی از مسئولين خانه
کارگر به طور مستقيم دخالت داشته اند ،ﯾا اﯾن افراد مسئولين خانه کارگر و شورا ھای اسالمی طی
 ٣٤سال گذشته به طور مداوم از کارگران نا آگاه برای حمله و ﯾا جمع آوری گزارشات عليه کارگران و
تشکل ھای آنھا شرکت داشتند و دولت از طرﯾق آنھا برنامه ھای سرکوب عليه کارگران و مبارزات
کارگری را سازماندھی کرده و پيش برده است.
من شاھرخ زمانی کارگر زندانی ،عضو ھيات باز گشاﯾی سندﯾکای نقاشان و عضو شورای نماﯾندگان
کميته پيگيری اﯾجاد تشکل ھای کارگری از طرف خود و کارگرانی که مرا به عنوان نماﯾندۀ خود قبول
دارند ،اعالم می کنم اﯾن افراد را نه تنھا نماﯾندۀ خود و کارگران اﯾران نمی دانيم ،بلکه ﺻرﯾﺤاً اعالم
می کنيم آنھا شرکای جمھوری اسالمی در سرکوب جنبش کارگری و فرﯾب دادن مجامع بين المللی
ھستند.
ھم طبقهای ھا :
در حال حاضر کوچکترﯾن تالش برای اﯾجاد تشکلھای مستقل کارگری با سرکوب بسيار خشن دولت
از طرﯾق عوامل مختلف از جمله خانه کارگری ھا و شوراھای اسالمی که مھره ھای اﺻلی آنھا
بخشی از ھمان لباس شخصی ھا ھستند ،مواجه میشود و ھيچ اجازهای برای اﯾجاد تشکل داده
نمیشود .اخراج ھای فردی و دسته جمعی و بيکاری ميليونی ٧ ،ميليون معتاد ،ﺻدھا ھزار کودکان و
زنان خيابانی ،ﺻدھا ھزار کودک کار ،پاﯾين آمدن سن فﺤشا به  ١٢سال ،فروپاشی خانواده ھا و
تعيين دستمزد ﯾک پنجم زﯾرخط فقر برای کارگران ،بطور مستقيم توسط ھمين خانه کارگری ھا و
شوراھای اسالمی انجام می شود .در حالی که خط فقر در اﯾران امسال از طرف دولتمردان معادل
 ٥٥٠دالر اعالم شده است اما خانه کارگری ھا و شورا ھای اسالمی معادل  ١١٥دالر را به عنوان
دستمزد تعيين و تاﯾيد کردند.
باز ماندن کودکان و جوانان از تﺤصيل ،سرکوب تشکل ھای کارگری و مردمی ،کشتار انقالبيون،
گرفتار شدن مردم بخصوص جوانان در افسردگی و بيماریھای روحی و روانی ،رشد بیسابقه جرم و
جناﯾت و باز پس گيری تمامی دست آورد ھای انقالب  ٥٧به سود سرماﯾه داران ،حذف ﯾارانه ھا،
گرانی سوخت ،برق ،تلفن و گاز ،پولی شدن مدارس ،دانشگاهھا ،بيمارستانھا و خدمات پزشکی و
ِ
بھداشتی ،باال رفتن کراﯾه ھا ،سر به فلک کشيدن اجارهی خانه ،تنھا گوشهای از مشکالتی است
که مردم و طبقهی کارگر اﯾران در ساﯾهی حکومت جمھوری اسالمی با استفاده از عواملی مانند
خانه کارگر و شورا ھای اسالمی با آن روبهرو ھستند.
از طرف دﯾگر رواج افسارگسيختهی قراردادھای موقت و سفيد امضا ،خروج کارگاهھای کمتر از ده نفر
از شمول قانون کار ،عدم پرداخت دستمزد کارگران و نبود امنيت شغلی مصيبتھاﯾی است که اﯾن
حکومت بر سر طبقهی کارگر اﯾران آورده است.

 - ٨٢در چنين وضعيتی ھرگونه اعتراضی با برخورد خشن و سرکوب شدﯾد حکومت مواجه شده و ھر
ﺻدای مخالفی بالفاﺻله با شکنجه و زندان روبهرو میشود .کارگران زندانی و زندانيان سياسی حتی
در مدت حبس خود نيز از اﯾن آزار و اذﯾتھا مصون نيستند .بازجوﯾیھای گاه و بیگاه و غيرقانونی و
کشتار زندانيان زﯾر شکنجه ﯾا به علت عدم وجود امکانات درمانی در زندانھا به امری عادی بدل شده
است .ستار بھشتی  ،علیرضا کرمی خيرآبادی و دھھا نفر دﯾگر نمونهای ھستند که به دليل
شکنجه ﯾا عدم رسيدگی به موقع پزشکی در زندان جان خود را از دست داده اند.
به طور مثال  ۴ھدف اﺻلی سازمان جھانی کار ،ارتقای حقوق بنيادﯾن کار ،اشتغال ،حماﯾت ھای
اجتماعی و گفتگوی اجتماعی را در برمی گيرد ،ھيچﯾک از اﯾن حقوق از طرف جمھوری اسالمی
رعاﯾت نشده و بلکه ھرگونه تالش برای احقاق اﯾن حقوق به شدت سرکوب میشود.
خواستهی کارگران اﯾران از سازمان جھانی کار و دﯾگر نھاد ھای بين المللی اخراج ھر چه سرﯾعتر
نماﯾندگان جمھوری اسالمی از اﯾن نھاد ھاست و فرستادن کميتهی حقيقت ﯾاب به اﯾران برای نظارت
و تھيهی گزارش از وضعيت کارگران اﯾران است.
کارگران ،سازمانھا ،احزاب ،نھادھای داخلی و جھانی و تمامی انقالبيون :
من بعنوان کارگر زندانی ضمن اعالم حماﯾت از مناسبت ھای روز  ٢٠ژوئن" ،روز جھانی حماﯾت از
کارگران و زندانيان سياسی" و روز  ٢٦ژوئن" ،روز حماﯾت جھانی از حقوق پاﯾه ای کارگران اﯾران و
مبارزات آنان" ،از تمامی شما می خواھم ،ضمن پيش برد در خواست اخراج جمھوری اسالمی از
سازمان جھانی کار ،که اولين گام در جھت حماﯾت از کارگران اﯾران است ،اعتراضات روز  ٢٠و ٢٦
ژوئن را با ھمبستگی گسترده تری پيش ببرﯾد ،در اﯾن حرکت انترناسيوناليستی ھرچه گسترده تر
شرکت کنيد .من نيز با دلی مملو از مﺤبت ،خود را در کنار شما می دانم ،در ھمين حال می خواھم
به فکر سازماندھی مبارزات کارگران درداخل از جھات مختلف و متﺤدانه باشيد که تنھا راه نجات:

" وحدت و تشکيالت است"
کارگران اﯾران گردانی از اردوی ميلياردی طبقﮥ کارگر جھانی است
شاھرخ زمانی
زندان گوھر دشت کرج
١٣٩٢/٣/٢٦

- ٨٣ -

زنده باد ھشت مارس روز نبرد جھانی عليه بربرﯾت سرماﯾه

رفقا و دوستان!
درودھای آتشين و رفيقانﮥ مرا از زندان رجاﯾی شھر پذﯾرا باشيد!
در چنين روزھاﯾی ،با برگزاری اولين مراسم روز جھانی زنان ،به رھبری زنان کمونيست ،کالرا زتکين و
الکساندرا کولنتای ،تبيين مبارزه سازمان ﯾافته عليه ستم جنسی و طبقاتی نظام سرماﯾه داری به
ميان آمد.
طی اﯾن مدت جنبش جھانی مستقل زنان ھمراه و ھمگام با جنبش کارگری ،عليه ستم طبقاتی و
جنسی به اشکال گوناگون با اُفت و خيزھای فراوان مبارزه کرده و پخته تر و آبدﯾده تر شده است.
حاکميت نظام جھانی سرماﯾه داری بر منابع و وساﯾل توليد و استفاده از پيشرفت ھای تکنولوژﯾکی
در بھره کشی از کارگران و زحمتکشان ،چپاول ثروت ھا و منابع مل ّی کشورھای جھان ،گسترش
بی عدالتی و استثمار ھفت ميليارد انسان ،باعث انباشت نجومی سرماﯾه و افزاﯾش شکاف شدﯾد
طبقاتی شده است .با انباشت سرماﯾه شدت استثمار افزاﯾش ﯾافته و با رشد تکنولوژی انسان رو به
حذف از َروند توليد است.
ً
از سال  ١٨٩٠تا کنون کال ً توليد ثروت ھای مادی  ٣٨برابر شده ،اما رشد جمعيت تقرﯾبا دو و نيم برابر
شده است .نه تنھا از اﯾن بابت چيزی عاﯾد بشرﯾت نشده بلکه ﯾک ميليارد و دوﯾست ميليون نفر به
فقر مطلق سقوط کرده اند.
با تعميق مالکيت خصوﺻی و انباشت بيشتر سرماﯾه ،خصلت اجتماعی کار در ابعاد جھانی آن بيشتر
شده و در نتيجه پيوند جھانی طبقه کارگر نيز تعميق شده است .سرماﯾه در جھت رسيدن به فوق
سود ،از ھمه ی اشکال بھره کشی از جمله باجگيری و نزول خواری به سبک مدرن ،پول فروشی،
نظاميگری ،کار ارزان زنان و کودکان ،ﺻنعت موادمخدر ،تجارت و بھره کشی جنسی ،فروش اعضای
بدن و ...استفاده کرده ،سودھنگفتی عاﯾدش می شود .در ھمين راستا در تشدﯾد بﺤران ساختاری،
به ھجوم سراسری برای تشدﯾد استثمار چندگانه و نابودی کليه دستاورد ھای مبارزاتی زحمتکشان
در عرﺻﮥ تأمين اجتماعی ،بھداشت ،درمان ،خدمات عمومی و ...روی آورده است ،تا بار بﺤران را بر
دوش زحمت کشان بياندازد.
تﺤت چنين شراﯾطی تﺤميل شده توسط سرماﯾه داری ،و در مقابل اوج گيری مبارزات کارگران و
زحمتکشان در اشکال قانونی و غير قانونی ،باعث گردﯾده نبرد و ستيز طبقاتی به وضعيت شعله ور
شدن انقالب جھانی نزدﯾک تر شده و به قول شاھين انقالب جھانی رزا لوگزامبورگ ،به مرحلﮥ
سوسياليسم ﯾا بربرﯾت رسيده است.
درنتيجه تعميق بﺤران اقتصادی -اجتماعی و تشدﯾد مبارزات انقالبی -طبقاتی ،دولت ھای
سرماﯾه داری به خصوص در کشورھای مرکزی به عنوان ابزار طبقاتی استفاده از تمام
عوام فرﯾبی ھای دمکراتيک ،سوسيال دموکراتيک و سوسيال امپرﯾاليستی در مورد آشتی طبقاتی،
انتخابات آزاد و دولت ھای خلقی را کنار گذاشته است ،اﯾن شمشير دو لبه به عنوان ابزار سرکوب
م و غرﯾزۀ طبقاتی کارگران در
سرماﯾه عمل می کند و در ھمين راستا با فرو رﯾزی اﯾن توھمات ،بر ش ّ
جھت منافع مستقل طبقاتی و درک آگاھی کمونيستی شان افزوده ميگردد .ھمچنين با تشدﯾد
بﺤران سياسی  -اقتصادی جناح ھای مختلف دول و احزاب سرماﯾه داری گرفتار افزاﯾش و باز توليد
بﺤران و خطر فروپاشی سرماﯾه داری خواھند شد ،در نتيجه خيانت ،دمسازی و سازش طبقاتی در
درون جنبش کارگری کمتر شده ،در مقابل روند حرکت انقالبی کارگران به ترميم اﺻول و پاﯾه ھای
جرﯾانات سوسياليستی و کمونيستی منجر خواھد شد.

- ٨٤ -

رفقا!
جنبش مستقل زنان به عنوان بخش جداﯾی ناپذﯾر جنبش کارگری در راه رھاﯾی بشرﯾت است که در
رفع ستم طبقاتی و جنسی در رسيدن به جامعه بی طبقﮥ کمونيستی باﯾد ھمگام با جنبش
سوسياليستی جھانی باشد ،پيوند فوق در مقابله با جرﯾانات اپورتونيستی ،رفرميستی و ُپست
مدرنيستی که در تعيين کلي ّت مبارزه انقالبی و اﺻول اوليه نبرد طبقاتی و کسب مطالبات اﺻلی و
فرعی از طرﯾق سرنگونی انقالبی حاکميت و رشد آگاھی جامعه انقالبی ضرورت حياتی دارد .و برای
رسيدن به خواست ھای فوری ،و اﯾجاد سازمان متين ،پاﯾدار و منظم انقالبی که تنھا ابزار
سازماندھی است ،مبارزه کند .تﺤت شراﯾط عمومی انقالب و ھرچقدر که ضرورت انقالب بر توده ھای
انقالبی آشکار می شود ،به ھمان اندازه ضرورت تشکيالت انقالبی جھت پيش برد مبارزه و تشکيل
ارتش جھانی کارگران واضح تر می گردد.
روشن است که ترس نظام سرماﯾه در اﯾن رابطه حد و حدودی ندارد .در نتيجه سرماﯾه داری با بسيج
نيرو ھای خود تالش می کند با نابودی رھبران انقالبی و آگاه و سازمان ھای کمونيستی – انقالبی
مبارزات طبقاتی را در حد رفرميستی کنترل کند .کشتن انقالبيون کارنامه ننگين و سياه سرماﯾه داری
را سياھتر کرده است ،اﯾن موضوع دليل مﺤکمی است که با توجه به آرمان مشترک و ھدف ھای
مبارزات انقالبی مشترک در عين نياز به سازماندھی مل ّی در ھر کشور ،نيروھای کمونيستی
انقالبی باﯾد در مقابله با سياست برنامه رﯾزی شدۀ دولت ھای سرماﯾه داری ،اقدام به گسترش
ھمبستگی جھانی نماﯾند ،و برای پراتيک مشترک ،تبادل تجارب مبارزه طبقاتی و تشکيالتی و
تدارکاتی ،باﯾد تشکيالت منظم و جھانی داشته باشيم و از تجارب دوﯾست سالﮥ جنبش کمونيستی
و تمام احزاب و سازمان ھای انقالبی در راستای سازماندھی انقالبی و تبليغ و تببين کمونيستی از
اﯾن سازماندھی استفاده کنيم.
م اﯾن موارد و مسائل به شرح زﯾر می باشد:
اھ ّ
.١چگونگی اﯾجاد ساختار تشکيالت انقالبی در جھت کادرسازی و سازماندھی افراد عضو و انقالبی
در شراﯾط مبارزاتی ،و چگونگی مقابله اﯾن ساختار با پليس سياسی و مخصوﺻاً در شراﯾط مخفی.
.٢تدارک و تعيين استراتژی و تاکتيک ھا.
.٣چگونگی جداﯾی ،ادغام و ترکيب ابعاد مبارزه دمکراتيک و سوسياليستی در روند کلی مبارزه و
رابطﮥ خواست ھا و مطالبات حداقلی با مطالبات نھاﯾی.
.٤چگونگی اشکال اﯾجاد و ارتباط تشکالت ﺻنفی -سياسی و اشکال مبارزه با توجه به توازن مشخصِ
قوا و آراﯾش طبفاتی و اشکال سرکوب.
.٥ارتباط فعاليت علنی و مخفی و خاستگاه اﯾن تئوری در انقالب برای حکومت جاﯾگزﯾن.

 - ٨٥.٦چگونگی ارتباط منطقه ای و جھانی با افراد و تشکيالت ھای انقالبی و اﯾجاد مراکز انقالبی
مشترک برای ھمياری و انتقال تجارب.
رفقا! کشور اﯾران با سابقﮥ دو انقالب مشروطيت و انقالب  ٥٧و با بيش از ﺻد سال سابقﮥ مبارزۀ
کمونيستی -کارگری

و تالش برای اﯾجاد شوراھای کارگری و کنترل کارگری به عنوان پاﯾﮥ

سوسياليسم و حاکميت زحمت کشان ،جاﯾگاه وﯾژه ای در انقالب جھانی و جنبش سوسياليستی
جھانی دارد .حکومت سرماﯾه داری در اﯾران ،مدافع سياست ھای ليبرالی در بھره کشی از
زحمت کشان و کارگران و نماﯾنده بربرﯾت قرون وسطاﯾی و مردساالرانه و در به بردگی کشاندن و
ستم مضاعف بر زنان می باشد.
جنبش مستقل زنان اﯾران به عنوان نيمی از جمعيت کشور و آتشفشانی در حال انفجار ،به عنوان
ھمگام و ھمراه جنبش سوسياليستی اﯾران ،نقش حياتی و ارزنده ﯾی در انقالب آتی اﯾران دارد.
رھبری مستقل طبقه ی کارگر در حزب انقالبی سياسی ،تنھا ضامن پيروزی انقالب سوسياليستی -
اجتماعی اﯾران و تﺤقق خواست ھای دمکراتيک رھاﯾی برای زنان می باشد .کمونيست ھای انقالبی
نقش خود را در رھبری و سازماندھی جنبش کمونيستی ،که دو جزء جداﯾی نا پذﯾر روند رھاﯾی
بشرﯾت است ،از طرﯾق انقالب سوسياليستی ،اﯾفا خواھند کرد .و برای چنين اھداف ارزشمند و
واالﯾی ،به تببين برنامه خود در جھت اﯾجاد ارتش انقالبی بر اساس کادرسازی و اﯾجاد تشکيالتی
پوﯾا و انقالبی و رزمنده به عنوان ارکان ھداﯾت انقالب کارگری نياز دارد.

زنده باد جنبش انقالبی طبقه کارگر!
زنده باد جنبش مستقل زنان!
زنده بادانقالب!
زنده باد سوسياليسم!
شاھرخ زمانی – زندان رجاﯾی شھر کرج
١٣٩١/١٢/٢٠

- ٨٦ -

پيام شاھرخ زمانی از زندان خطاب به معلمين مبارز

معلمان مبارز و فداکار:
شما که متحدان تارﯾخی کارگران بوده و ھستيد ،بدون شک می دانيد ،تنھا ضامن تحقق
مطالبات برحق ما ،حضور در ميدان مبارزه است .به وعده و وعيد ھای دروغين دولت و
وزﯾرش توجه نکنيد  ،آنھا طی طول عمر جمھوری اسالمی ھميشه دروغ گفته اند ،فرﯾب
داده اند و سرکوب کرده اند.
با توجه به تداوم چند ماھﮥ اعتراضات معلمان و پرستاران و ھمچنين اعتراضات چندﯾن سالﮥ بی وقفﮥ
کارگران که جمھوری اسالمی را به وحشت انداخته است ،و به دنبال حضور و تجمع باشکوه و
سراسری دو ھزار معلم برای آزادی نماﯾندگان شان ،و به نماﯾندگی از  ٥تا  ٦ميليون خانوار از سراسر
اﯾران در  ٣١تيرماه ،عليه تبعيض و نابرابری و در شراﯾط حکومت نظامی ،و با شعارھای» :عليه فقر و
رژﯾم بﺤران زده و جام زھر باال کشيده
تبعيض ،معلم بپاخيز« و »معلم زندانی آزاد باﯾد گردد«،
ِ
جمھوری اسالمی در وحشت از ملی شدن اﯾن مبارزاتِ حق طلبانه و پيوستن دﯾگر ستم دﯾدگان
خصوﺻاً کارگران و پرستاران و شعله ور شدن جرقه انقالب ،شروع به وعده و وعيدھای تو خالی برای
شکاف در ﺻفوف معلمان و جلوگيری از گسترش مبارزات آنان کرد؛ اعالم سيصد تا ھشتصد ھزار
تومان افزاﯾش حقوق از اول مھر توسط وزﯾر آموزش و پرورش ،وعده فرﯾب کارانه ای است تا معلمان را
از مطالبه حقوق برابر با تورم و پرداخت ھای ھماھنگ باز دارد و ﯾا وعدۀ آزادی تنھا سه نفر از
نماﯾندگان معلمان که در زندانھای مختلف زندانی ھستند ،دقيقاً در راستای اﯾجاد نفاق و شکاف بين
ﺻفوف متﺤد معلمان و جلوگيری از مبارزات آن ھا می باشد ،معلمان و تشکل ھای مبارز آن ھا باﯾد
با ھشياری و حضور متﺤدانه در ميدان مبارزه و تعيين ضرب العجل برای خواسته ھاﯾشان ،از جمله
آزادی تمام نماﯾندگان خود ،و اعالم مجدد مطالبﮥ حقوق متناسب با تورم جاری و دﯾگر مطالبات خود،
ضمن خنثی سازی طرح شوم جمھوری اسالمی سرماﯾه داری ،خود را برای ﯾک مبارزۀ گسترده با
برنامه رﯾزی جھت اﯾجاد کنفدراسيون و برنامه رﯾزی برای به ميدان آوردن دانش آموزان و دﯾگر نيروھا
آماده کرده به سوی عملی کردن شعار معلم ،کارگر ،اتﺤاد ،اتﺤاد سازمان ﯾافته حرکت کنند.

معلم ،کارگر ،اتحاد ،اتحاد !!!
ما با ھم متحد می شوﯾم تا برکنيم رﯾشه ی استبداد!!!
شاھرخ زمانی ،زندان گوھر دشت
 ١٠مرداد ١٣٩٤

- ٨٧ -

پيام شاھرخ زمانی به دانشجوﯾان ،از زندان گوھر دشت کرج

حماسه  ١٦آذر ،اوج پيوند آگاھانﮥ جنبش سوسياليستی دانشجوﯾی
با جنبش کارگری – دمکراتيک ،گرامی باد
 ٦١سال پيش در چنين روزی ١٦) ،آذر  (١٣٣٢حکومت وابسته سلطنت پھلوی برای تثبيت نظام
ی وابستﮥ اﯾران ،رزم انقالبی ضد سرماﯾه داری دانشجوﯾی تﺤت رھبری دانشجوﯾان
سرماﯾه دار ِ
سوسياليست طرفدار طبقه کارگر که اعتراض به کودتای ننگين  ٢٨مرداد بود را به خاک و خون
کشيد ،و رفقای کمونيست مصطفی بزرگ نيا و مھدی شرﯾعت رضوی و مبارز ملی احمد قندچی،
قھرمانانه در خون خود غلطيده و سرود مرگ سرخ برای رھاﯾی ستمدﯾدگان را در ﺻفﺤات زرﯾن تارﯾخ
به ثبت رسانده و اﺻل تارﯾخی معاﺻر را تکرار کردند که :بدون مشعل فروزان کمونيسم علمی بعنوان
علم شراﯾط رھاﯾی کارگران و ستمدﯾدگان ھيچ جنبشی را سرانجام خوشی نيست.
بله!!!
جنبش آگاھانه سوسياليستی عمدتاً در دانشگاه ھا و جنبش مبارزاتی مستمر کارگران در مراکز
توليدی دو نيروی سازندۀ ابزاری ھستند که ھموار کننده راه آزادی می باشند ،و اﯾن ابزار حزب طبقه
کارگر است که می تواند با سازماندھی و ھداﯾت طبقه کارگر و نيروھای ھم پيمان آن ،چنان قدرت و
توازنی را نصيب کارگران کند که طبقه کارگر ستم و بھره کشی را از جامعه مﺤو کرده و حاکميت
شوراﯾی و دمکراتيک کارگران را مستقر نماﯾد.
از طرف دﯾگر ،در جامعه سرماﯾه داری بر اساس تضاد آشتی ناپذﯾر طبقاتی بين کار و سرماﯾه و ﯾا
مقابل ستم سرماﯾه داری ،بدﯾل سوسياليستی قرار دارد ،ھمچنين جنبش آگاه گراﯾانه دانشجوﯾان،
تنھا راه آزادی را در سرنگونی نظام سرماﯾه داری و رسيدن به آگاھی سوسياليستی جھت نجات کل
جامعه و اﯾفای نقش تارﯾخی انقالبی طبقه کارگر در انھدام ارتجاع )انواع حاکميت سرماﯾه دار( و اﯾجاد
جامعه شوراﯾی سوسياليستی می داند ،که مجموعاً در خدمت نجات کل بشرﯾت می باشد.
در دھه سی ،جنبش دانشجوﯾی با چنان گستردگی کمی و کيفی دارای توازن قوا بود که دانشجوﯾان
با  ٣٠در ﺻد عضوﯾت در حزب کارگری و  ٥٠در ﺻد در نقش سمپاتی ،برای مبارزات کارگری کمک
مالی جمع می کردند ،دانشجوﯾان منشاء حماﯾت و پشتيبانی زﯾادی برای کارگران بودند .تﺤت فعاليت
جنبش دانشجوﯾی و پيوند آن با جنبش کارگری بود که طبقه کارگر اﯾران به حد بسيار باالﯾی سازمان
تارﯾخی دﯾگر طبقﮥ کارگر به اﯾن درجه از سازمان ﯾافتگی
ﯾافته گی دست ﯾافته بود که در ھيچ مقطع
ِ
سياسی  -تشکيالتی نرسيده است .بطوری که طبقﮥ کارگر دستآوردھای بسيار مھمی کسب کرد.
از جمله تﺤصيل آزادی بيان ،قلم ،اعتصاب ،اتﺤادﯾه ھای سراسری ،حزب کارگری ،آزادی احزاب،
مطبوعات ،خلع ﯾد از شرکت ھای امپرﯾاليستی و تﺤميل مترقی تر قانون کار در خاورميانه به
سرماﯾه داری در سال  ١٣٢٥و دﯾگر خواسته ھا .اما متأسفانه بعلت خط اپورتونيستی و سازشکارانه
و دنباله روانه حزب توده ،بقول رفيق شھيد خسرو روزبه که حزب توده " حزب رفرم بود ،نه حزب
انقالب" و بقول رفيق بيژن جزنی که " وقتی در مسکو باران می بارﯾد اﯾنھا در تھران چتر بر می
داشتند" ،توده ای ھا به جای سازماندھی انقالب و نابودی رﯾشه استبداد و بھره کشی به دنبال
وزارت و وکالت و زﯾست مسالمت آميز بودند ،در نتيجه ،طبقﮥ کارگر عليرغم وجود خصلت ھا ،شراﯾط
و تجربيات مبارزاتی غنی نتوانست به وظيفﮥ تارﯾخی خود عمل کند .اما تجربيات بسياری به عنوان
چراغ راه مبارزه بر جای گذاشت.

 - ٨٨و اکنون در مقابل جنبش دانشجوﯾی انقالبی ،دانشجوﯾان متشکل زﯾر نظر حکومت سرماﯾه داری
اسالمی به شکل شبه فاشيسم عرﯾان در شکل لباس شخصی ،حراست ،بسيج و روی دﯾگر آن،
اﺻالح طلب در خدمت بقای نظام بھره کشی ،استبداد و سرماﯾه داری می باشند.
اﺻالحات به زبان ساده ﯾعنی آراﯾش و بزک چھره کرﯾه دﯾکتاتوری ،استثمار و سوپاپ اطمينان در مقابل
طغيان و انقالب اجتماعی جھت جلو گيری از حاکميت بال واسطﮥ کارگران در تعيين سرنوشت
سياسی  -اجتماعی است ،اﺻالحات با دروغ و فرﯾب و نيرنگ خود را بعنوان بدﯾل خوب و دمکراتيک
نظام سرماﯾه داری به جای شکل دﯾکتاتوری آن تبليغ می کند ،تا سرماﯾه داری بتواند مبارزات
ستمدﯾدگان را از مسير نجات داده و تعيين سرنوشت به دست خودشان را در آغاز راه منﺤرف کند ،تا
کارگران و ستمدﯾدگان نتوانند از طرﯾق ارگان ھای توده ای )ﯾعنی شوراھا ،کميته ھا و اتﺤادﯾه ھا و
سندﯾکاھای انقالبی( خود را نجات دھند .و باالخره اﯾنکه در قالب اﺻالح طلبی ھرگونه مشی
سياسی  -انقالبی را در رسيدن به شراﯾط اعتالی انقالبی و تبدﯾل به استراتژی رھاﯾی بخش را با
انتخابات و انقالبات مخملی )رژﯾم چنج( نفی کرده و نفی می کنند ،دانشجوﯾان انقالبی وظيفه و
رسالت تارﯾخی دارند که ضمن رھبری و ھداﯾت جنبش دانشجوﯾی ،ھمﮥ موارد گفته شده در باال را
افشا کرده و مانند جنبش دانشجوﯾی دھه ھای سی و چھل در خط انقالبی و حماﯾت از جنبش و
طبقﮥ کارگر قرار گرفته و حرکت کنند ،که طبق تجربﮥ تارﯾخی ،اﯾن تنھا را ِه دست ﯾابی به آزادی و
مطالبات انسانی و انقالبی است .خوشبختانه شراﯾط بﺤران انقالبی حاکم عليرغم نبو ِد آلترناتيو
انقالبی ،اما باتجربﮥ عملی خو ِد ستم کشان و زحمتکشان و با روی کار آمدن اﺻالح طلبان در
انتخابات مھندسی شدۀ ضد مردمی ،چھرۀ رﯾا کاری و سازش کاری آنھا افشا شده و وعده و
وعيدھای گوناگون خاتمی ،احمدی نژاد و اکنون حسن کليد ،با تشدﯾد شدﯾد و تصاعدی بھره کشی
و سرکوب در جھت بقاء نظام سرماﯾه داری توسط آنھا برای مردم مشخص شده است و تﺤت فشار و
شفافيت افشاگرانﮥ خود جوش عمومی مافيای ثروت و قدرت حاکم نيز کامال ً آبرو باخته است .در
چنين شراﯾطی جنبش انقالبی -دانشجوﯾی براحتی می تواند با سازمانيابی دقيق و با سرعت
وظاﯾف و رسالت انقالبی و سوسياليستی خود را و کمک در جھت اﯾجاد سازمان سياسی طبقه
کارگر انجام دھد.
برای جنبش آگاه گراﯾانﮥ دانشجوﯾی حد وسطی وجود ندارد .ﯾا با درک نياز کل جامعه به اندﯾشﮥ
رھاﯾی بخش سوسياليستی در جھت آزادی طبقه کارگر و کل بشرﯾت به ﺻفوف انقالبی طبقه کارگر
بپيوندد ،و ﯾا در جھت رعاﯾت منافع خرده بورژواﯾی و بورژواﯾی در ﺻف سرماﯾه داری مانده مدافع
سرماﯾه داری باشد.
اول ،ما باﯾد بر خالف دشمن و نيرو ھای جيره خوار آن که سوسياليسم علمی و مارکسيسم را
تﺤرﯾف می کنند ،باﯾد بدانيم جھت ھمکاری و اﯾجاد پيوند و ارتباط ارگانيک چه مسائلی را باﯾد رعاﯾت
کنيم و بدانيم که تئوری پيگير انقالبی حامل بزرگترﯾن اندﯾشه ھای تارﯾخ بشری ﯾعنی فلسفﮥ آلمان،
اقتصاد انگليس ،سوسياليسم فرانسه است ،شناخت تئوری مبارزات طبقات ،اولين قدم جھت درک
قھر انقالبی و نجات از سيستم ستمگرانﮥ حاکميت طبقاتی سرماﯾه داری و رسيدن به جامعه
کمونيستی عاری از طبقات می باشد .بزرگترﯾن کشف مارکس در جھت شناخت نظام مناسبات
تارﯾخی جوامع بشری ،ماترﯾاليسم تارﯾخی است که بخش مھم تئوری مبارزات طبقاتی در جھت
شناخت حرکت ،تغيير و تکامل و تﺤول که نقطه شروع حرکت در جھت سازماندھی انقالب کارگری و
حرکت به سوی بر قراری جامعه سوسياليستی می باشد .نقش دولت بعنوان ابزار سرکوب جھت
حفظ حاکميت ھای طبقاتی در طول تارﯾخ و قھر انقالبی به عنوان مادر جامعه جدﯾد و رسيدن به
حاکميت بال واسطه کارگران ،ھمه و ھمه بخشی از اﺻول پاﯾه ای مارکسيستی می باشد ،که
بعنوان اسلﺤه ُبرنده در دستان طبقه کارگر باﯾد مورد استفاده قرار بگيرند ،در اﯾن مبارزه و نبرد طبقاتی
در شکل فکری سياسی و اقتصادی مانند اعتصابات سياسی و اقتصادی ،قيام ،نسبت به اﯾن مبارزه
اشکال سازماندھی و تشکل ﯾابی کارگران در اتﺤادﯾه ھا ،حزبی سياسی ،کميته ھا و شوراھای

 - ٨٩کنترل و نماﯾندگان ،دارای نھاﯾت اھميت می باشند .دانشجوﯾان ما باﯾد بعنوان مروّجان اساسی
اندﯾشه مارکسيستی احاطه کامل به مسائل داشته باشند.
دوم ،درک اﯾنکه آزادی و نجات تمامی الﯾه ھای اجتماعی دﯾگر مانند ملل تﺤت ستم ،زنان ،جوانان
فقط در گروی انقالب کارگری است .که آن از طرﯾق نابودی سيستم سرماﯾه داری و حاکميت شوراﯾی
– دمکراتيک کارگران می باشد ،چرا که اوالً ،بر خالف الﯾه ھای دﯾگر ،طبقه کارگر بنا به موقعيت
اجتماعی و تارﯾخی خود تنھا نيروﯾی است که نجات او مساوی با نجات کل اجتماع است .ثانياً،
کارگران مالک ھيچ چيزی در رابطه با ابزار توليد نيستند که آنھا را پاﯾبند و مﺤافظه کار نماﯾد .چون
کارگر ،بيانگر مترقی ترﯾن شکل توليد اجتماعی است ،پس انقالبی است و به عقب نگاه نمی کند .و
در مبارزه تا آخرﯾن لﺤظه می رزمد .ثالثاً ،بعلت ھمکاری دستجمعی و برادرانه و حق متقابل در روند
توليد اجتماعی و اسطورۀ فداکاری برای جمع و ثقل توليد ماﯾﺤتاج عمومی و حياتی جامعه بدون
چشم داشت خواستی در نفع شخصی ،تنھا نيروی پاﯾه و اساس بر قرار کننده سوسياليسم از
طرﯾق شورای نماﯾندگان بعنوان تنھا نيروی انقالبی و توانمندی است که می تواند سرماﯾه داری را
سرنگون کند .رابعاً ،درد مشترک تمام مردم ستمدﯾده ،نماﯾندۀ کليت جامع انقالبی جھانی و نماﯾندۀ
کارگران ،جوانان کارگر ،نماﯾندۀ مبارزترﯾن بخش مبارزات ملی ،زنان و جوانان در کنار مبارزۀ ھر روزه
عليه بھره کشی نظام سرماﯾه داری ھستند .بنا بر اﯾن بر خالف سفسطه ھای اپورتونيستی،
پوپوليستی– مدرنی و پسا مدرنی تنھا ضامن پيروزی نيروھای انقالبی در خواسته ھای دمکراتيک
می باشد .بنابراﯾن برای دوستان و رفقای دانشجو باﯾد روشن باشد که کسب مطالبات دمکراتيک نيز
در گروی سازماندھی طبقه کارگر است.
سوم ،با توجه به مسائل بيان شده ،آگاھی سوسياليستی باز توليد شده در مﺤيط ھای علمی،
عمدتاً دانشگاه ھا ،بعنوان علم شناخت جامعه و علم سازماندھی انقالبی حاکميت کارگر با تعيين
برنامه و مشی سياسی انقالبی رھاﯾی بخش در پيوند ارگانيک و زنده با طبقه کارگر و تﺤت رھبری
حزب انقالب -سياسی کارگران می تواند به بار نشسته و ثمر بخش باشد .پس ،اوالً ،ھرگونه برخورد
آکادميستی و فيلسوف مآبانه با علم کمونيسم بعنوان علم شراﯾط رھاﯾی کارگران جھان برای شکل
گيری حزب رھاﯾی بخش و سازمانده مردود است ،رفقا و دوستان ما باﯾد از جھت آگاھی و تواناﯾی
ھای تشکيالتی و علمی خود را در اختيار طبقه کارگر قرار بدھند ،ﯾعنی سعی و توان سازماندھی
توده ای – تشکيالتی را در جھت پيوند در ميان طبقه کارگر قرار دھند .ثانياً ،ما باﯾد از موضع تقوﯾت
منافع سوسياليستی کارگران و خدمت به آن مسائل دمکراتيک را حل کنيم .و در جھت تکامل و زمينه
سازی و تشدﯾد فعاليت سوسياليستی مان برای تروﯾج مارکسيسم و جذب نيرو در راستای اھداف
آن حرکت کنيم .اﯾجاد مﺤافل مطالعاتی در ميان کارگران ،اﯾجاد سلولھای فعال در مﺤيط کار و زندگی
کارگران ،ارتباط سازمان گرانه با فعالين و تشکالت توده ای کارگری ،اﯾجاد ھيئت مؤسس ھای
سندﯾکای کارگری ،انتشار نشرﯾه آگاھگرانه برای کارگران ،کمک به تشکالت کارگری موجود ،در ادارۀ
ساﯾت و نشرﯾه و غيره .ثالثاً ،بعنوان سمبل آگاھی و تشکيالت طبقاتی و به عنوان انضباط آھنين با
ھر گونه سستی ،درماندگی ،بی برنامه گی  ،علنی گراﯾی و کيش شخصيت ،چھره سازی و ...
قاطعانه بر خورد و مبارزه کنيم ،و

نيرو ھای غير انقالبی را الک کرده و دو ستون کارگری و

دانشجوﯾی را به عنوان دو ستون پاﯾه ای و غير متمرکز را به ھم پيوند داده ارگانيزه کنيم ،در اﯾن
رابطه با تکيه به اﺻول سازماندھی مخفی ،با دوری و حذف دنباله روی از کارﯾزما ھای موجود و دوری
از پرستش جنبش خود به خودی و افشای جرﯾانات به اﺻطالح کارگر کارگری با انﺤرافات مقابله

 - ٩٠نمود .رابعاً :در اﯾنکه چرا جنبش سوسياليستی دانشجوﯾی علی رغم اشتراکات فراوان ارتباط پاﯾدار با
جنبش کارگری داخل و تشکل ھای کارگری نمی تواند بر قرار کند ،می توان گفت چون دچار
حرکت ھای آرتيست بازی ،حرکت ھای کارﯾزماتيک و مﺤفل بازی ،علنی گری ،عدم انيشه رھاﯾی
انقالبی ،عدم کاربست اﺻول سازماندھی می باشد .برای عبور از اﯾن موانع باﯾد از سرکوبھا و
مشکالت پيش آمده و از تجربيات تارﯾخی دور و نزدﯾک ،برای سازماندھی سراسری درس بگيرد،
خامساً :دوستان و رفقای مروج در کنار آموزش علوم اجتماعی و علم رھاﯾی طبقه کارگر باﯾد اسناد
تارﯾخی و مبارزات گذشته و تجربيات مبارزات طبقه کارگر و اسناد تارﯾخی اقتصادی ،اجتماعی و
سياسی اﯾران را به طبقه کارگر منتقل نماﯾند ،و با استفاده از اﺻول ﯾاد شده باﯾد با حرکت ھای
فرقه گراﯾانه ،اکونوميستی ،سوسيال دمکراتيک ،پوپوليستی ،انﺤالل طلبانه به شدت مبارزه کنند ،که
به قول لنين :مبارزه با سرماﯾه داری بدون مبارزه با اپورتونيست غير ممکن است.
دوستان و رفقای دانشجو :
سرماﯾه داری جھانی با ورود به مرحله سوم بﺤران ساختاری بشرﯾت را در شراﯾط بربرﯾت قرار داده
است ،در اﯾن راستا سازماندھی طبقه  ١٤ميليونی کارگران اﯾرن با  ٥٠ميليون خانوارشان بعنوان
گردانی از ارتش دو و نيم ميلياردی کارگران جھان که بعنوان نيروی اﺻلی توليد جھان و نيروی اﺻلی
تغيير و انقالب و سازندۀ جھان سوسياليزم است ،سازماندھی آن امری حياتی برای خروج از بﺤران
رھبری و بﺤران ھوﯾت می باشد ،بدون پيوند زنده و پوﯾا و انقالبی با اﯾن طبقه و اﯾجاد ارتش انقالبی و
سازماندھی مبارزه طبقاتی و رھاﯾی از ستم و بھره کشی سرماﯾه داری راه به جاﯾی نخواھيم برد،
پس با تمام نيرو :

پيش بسوی پيوند آگاھی سوسياليستی با جنبش مبارزاتی کارگران
زنده باد آزادی  ،زنده باد سوسياليسم
شاھرخ زمانی
زندان رجاﯾی شھر
دوشنبه  ١٧آذر  ١٣٩٣ھ.ش.

- ٩١ -

- ٩٢ -

ﯾکی از مصاحبه ھای شاھرخ:
مصاحبهای با شاھرخ زمانی پيرامون حزب سياسی طبقه کارگر
و وﯾژگیھای آن!
تيکا کالکی

 -١با توجه به وضعيت سياسی در اﯾران و با آگاھی از بحران اقتصادی سياسی موجود که
رژﯾم نه راه پيش دارد و نه راه پس ،طبقه کارگر چرا به حزب سياسی خود نياز دارد ؟
جواب :در ھر جامعه ای مبتنی بر مالکيت خصوﺻی و منافع آشتی ناپذﯾر طبقاتی عموماً و در جامعه
سرماﯾه داری خصوﺻاً طبقات در حال پيکار طبقاتی ﯾعنی کارگر و سرماﯾه دار در عرﺻه ھای
سياسی ،اقتصادی ،فکری تشکل ھاﯾی برای پيشبرد برنامه ،مقاﺻد و مطالبات خود در جھت کسب
و ﯾا حفظ قدرت حاکم به کار می گيرند که بسته به درجه ی تکامل اقتصادی _ اجتماعی و تارﯾخی
سيستم موجود ،تجربه و سابقه مبارزاتی و اشکال تشکل و سازماندھی اشکال سرکوب و شکل
حکومت و ھمچنين شراﯾط ملی و بين المللی ،اشکال متنوعی به خود می گيرد که ھر طبقه برای
پيشبرد و حفظ منافع خود به کار می گيرد  .که بدون اﯾن تشکل ھا حفظ قدرت و ﯾا کسب آن برای
طبقات متخاﺻم غير ممکن می باشد .
در تارﯾخ مبارزات طبقاتی ،طبقه کارگر برای تقوﯾت ھمبستگی طبقاتی در جھت سرنگونی نظم
سرماﯾه داری و حاکميت بالواسطﮥ طبقاتی اش اساساً  ٣تشکل عمده بنام اتﺤادﯾه ،شورا و حزب
سياسی به عنوان اشکال جداﯾی ناپذﯾر سازماندھی مبارزه طبقاتی و انقالب و حاکميت کارگری
شکل قوام ﯾافته و تثبيت شده است.
در ھر جامعﮥ سرماﯾه داری و در شراﯾط خود بيگانگی  ،عقب ماندگی  ،فقر و رقابت درونی طبقه
کارگر و تسلط اﯾدئولوژی بورژوائی و اشکال متنوع سرکوب مادی و معنوی اﯾن طبقه از جمله در جامعﮥ
عقب ماندۀ سرماﯾه داری اﯾران با حاکميت فاشيستی آن ،حزب سياسی بعنوان تنھا ابزار ھوﯾت ﯾابی
سياسی طبقاتی و ستاد فرماندھی ارتشی است که  ٧/١٢ميليون خانوادۀ کارگری را باﯾد در بر
گيرد و ﯾا بيش از  ٥٠ميليون نفر که اعضای طبقه کارگر اﯾران را تشکيل داده اند ،تﺤت رھبری آن برای
بدست آوردن حقوق خود اقدام کنند ،چنين حزبی متشکل از پيشروترﯾن ،رزمنده ترﯾن و جسورترﯾن
عناﺻر اﯾن طبقه به عنوان دستﮥ متشکل ،آگاه و مسلح به علم کمونيسم بعنوان علم شراﯾط رھاﯾی
طبقه کارگر و کل بشرﯾت می باشد .بنا براﯾن ستاد فرماندھی اﯾن ارتش ميليونی برای سازماندھی
رھائی او از ستم طبقاتی و حاکميت شوراﯾی اش می باشد که بدون آن طبقه کارگر به زائده قدرت

 - ٩٣طبقات دﯾگر تبدﯾل خواھدشد.
از طرفی به دليل اﯾنکه جامعه آگاھانه قطب بندی طبقاتی شده ،وقتی حول مﺤور طبقه کارگر در
جھت رﯾشه کنی پاﯾه ای بھره کشی و استبداد قرار نمی گيرد ،شکست انقالب را بدنيال خود
می آورد ،در نتيجه حاکميت مستقيم ستمدﯾدگان بر امور اقتصادی _ سياسی و اجتماعی شان
تﺤقق نخواھد پذﯾرفت.
طبق قطعنامه انترناسيونال اول ،طبقﮥ کارگر در مقابل قدرت طبقات دارا چاره ای جز تشکيل حزب
سياسی ندارد و اﯾن مسير شراﯾط انقالبی و غير انقالبی نمی شناسد.
 -٢آﯾا طبقه کارگر اﯾران اﯾن آمادگی را دارد حزب خود را تشکيل بدھد ،در حاليکه از نبود
تشکلھای صنفی خود رنج می برد؟ چه شراﯾطی را باﯾد به وجود آورد تا اگر توازن قوا
تغيير کرد به حزب طبقه کارگر رسيد؟
جواب :جنبش آگاھانﮥ سوسياليستی و مبارزه خود به خودی کارگران بعنوان دو جزء اساسی تشکيل
حزب طبقه کارگر می باشد ،که اﯾن دو جزء پاﯾه ای تشکيل و تکوﯾن حزب ،در کليه کشورھای
سرماﯾه داری از جمله اﯾران بعنوان تجلی آگاھی و عينيت مبارزه منبعث از تضادھای آشتی ناپذﯾر اﯾن
نظام در درجات مختلف به ﺻورت جبری وجود داشته و خواھد داشت .
در کنار توضيح مبارزۀ طبقاتی ،در مانيفيست کمونيست اولين برنامه حزب طبقه درباره روند شکل
گيری آگاھی کمونيستی می گوﯾد :چطورﯾکه بخشی از اشرافيت فئودالی با برﯾدن از اﯾن طبقه در
موقعيت آن قرار می گيرند ،به ھمين ﺻورت بخشی از اﯾدئولوگھای بورژوائی که به درک نجات کل
جامعه رسيده اند از وی برﯾده ،در موقعيت طبقه کارگر قرار می گيرند .مھم حزب طبقه کارگر مﺤصول
پيوند دﯾالکتيکی و آگاھانه ميان آگاھی سوسياليستی با مبارزه طبقاتی کارگران در ﯾک قالب واحد و
ارگانيک می باشد .اما سفسطه و عوام فرﯾبی است اگر بپذﯾرﯾم طبقه کارگر تﺤت تسلط مادی و
معنوی سرماﯾه داری و تﺤت نفوذ اﯾدئولوژی بورژوائی به خودی خود به علم کمونيسم ،ﯾا توازن قواﯾی
که شراﯾط را برای ساخت حزب آماده نماﯾد دست خواھد ﯾافت .مثال ً بدون وجود مارکس ،انگلس ،رزا
ن خودمان ،حيدر عمو اوغلی و سلطانزاده بعنوان مشعل ھای فروزان
لوکزامبورک و لنين و در اﯾرا ِ
آگاھی کمونيستی از تشکيل حزب مستقل طبقه کارگر ﺻﺤبت کرد ،کاری که اکونوميستھا و انﺤالل
طلبان به راحتی آب خوردن می کنند ،و بدون اقدام به سازماندھی انقالبی و آگاھی رساندن به
کارگران برای آماده کردن آنھا در جھت اﯾجاد تشکل ھای خود و بر قراری توازن قوا به نفع طبقه کارگر،
دست روی دست گذاشته ﯾا خود را با خرده کاری ھا و بازی ھای ژورناليستی مشغول می نماﯾند و
با توجيه اﯾنکه ھنوز طبقه کارگر آماده نيست .اگر قرار باشد طبقه کارگر خود به خود آماده شود ،دﯾگر
کمونيست ھا و سوسياليست ھا به چه دردی می خورند؟ چه نيازی به آنھا باقی می ماند؟ شما
پس از شکل گيری جامعه سرماﯾه داری اﯾران و تثبيت سرماﯾه داری جھانی اﯾن روند اتصال جنبش
آگاھانه سوسياليستی با مبارزات خود به خودی طبقه کاگر را از سال  ١٢٨٥تا کنون از اولين حزب

 - ٩٤کارگری اجتماعيون_ عاميون ،سوسياليست ،عدالت و سپس حزب کمونيست و توده سال ١٣٢٠-٣٣
می توانيد ببينيد که علی رغم انﺤرافات مشخص ،طبقه کارگر اﯾران دارای چه گنجينﮥ گرانبھاﯾی از
تجارب انقالبی در عرﺻه تشکل و آگاھی می باشد.
تﺤت وجود اﯾن احزاب در بدترﯾن شراﯾط جھالت و استبداد چه دست آوردھای مھمی مانند فدراسيون
و ﯾا اتﺤادﯾه ھای سراسری ،ﯾعنی شورای متﺤده کارگری ،مترقی ترﯾن قانون کار در سال  ١٣٢٥در
خاورميانه  ،خلع ﯾد از شرکتھای امپرﯾاليستس انگلستان در ساﯾه اتﺤاد و ھمبستگی سراسری
طبقاتی خود از طرﯾق اعتصابات و تظاھرات سياسی _ اقتصادی به نظام سرماﯾه داری تﺤميل کرده
است .
در اﯾن رابطه ﯾعنی تشکيل حزب طبقه کارگر به چند مسئله اساسی باﯾد دقت کرد:
اوال ً بين شورای نماﯾندگان با حزب سياسی طبقه کارگر فرق وجود دارد ،شوراھای نماﯾندگان مﺤصول
تارﯾخی مشخصی از شراﯾط رشد موقعيت انقالبی است که در شراﯾط قدرت دوگانه در روند انقالب
برای سرنگونی حاکميت سرماﯾه داری بعنوان ابزار سرنگونی و ابزار حاکميت ساخته می شوند ،اما
حزب سياسی در شراﯾط حاکميت طبقه بورژوائی نقطه شروع و اساسی و بنيانی ھوﯾت ﯾابی
طبقاتی کارگران است که در واقع شراﯾط را برای ممکن شدن اﯾجاد تشکل ھای توده ای کارگران مھيا
می کند .بخصوص در کشور ھای استبدادی به شھادت تارﯾخ اﯾران اﯾن چنين بوده است که اول حزب
سياسی طبقﮥ کارگر تشکيل شده و سپس با توجه به توازون قواﯾی که حزب فوق به سرماﯾه داری
تﺤميل کرده ،فضا برای اﯾجاد تشکل ھای توده ای توسط کارگران باز شده است ،مخصوﺻاً در عرﺻﮥ
استقالل سياسی طبقاتی می باشد که بدون آن شوراھای کارگری مثل تجارب بعد از انقالب فورﯾه
)١٩١٧که شورا ھا متوھم به کرنسکی بودند( و سپس آلمان ،اﯾتاليا ،مجارستان و )شکست انقالب
 (١٣٥٧تﺤت نفوذ بورژوازی و خرده بورژوازی مخصوﺻاً دمکرات ،به کارﯾکاتوری از شورا تبدﯾل
می شوند .ھمچنين اتﺤادﯾه ھای کارگری با مفھوم مارکسی آن در تمرﯾن برای انقالب
سوسياليستی بدون حزب سياسی به آلت ادامﮥ بھره کشی و سازش طبقاتی تبدﯾل می شوند.
الزم به ذکر است که تشکيل شدن حزب و تشکل ھای توده ای کارگران ھيچ تقدم و تأخر نسبت به
ﯾک دﯾگر ندارند .در واقع در مسير و روند رشد آگاھی طبقاتی و سازماندھی انقالبی مکمل ﯾک دﯾگر
ھستند .اما در شراﯾط مختلف ھر کدام نقش ھای مختلفی و اول و دومی نسبت به خود پيدا
می کنند ،از آن جمله است که در کشور ھای استبدادی ھرگز تشکل ھای توده ای به دليل
سرکوب ھای عرﯾان نمی توانند در نبود حزب تشکيل و ادامه ﯾابند و البته در کشور ھای پيش رفتﮥ
سرماﯾه داری نيز نه به دليل سرکوب عرﯾان ،بلکه به دليل سرکوب ھای سيستماتيک و بخصوص
فرھنگی رﯾشه داری که شعور انسانھا را از طرﯾق فرھنگی و تکنولوزﯾک ھدف
سرکوب ھای علمی و
ِ
قرار داده است ،در آنھا ھم بدون حزب طبقه کارگر ،کارگران نمی توانند از طرﯾق اتﺤادﯾه ھا و
سندﯾکا ھای زرد کنونی شان حزب خود را بسازند ) علی رغم اﯾنکه در تارﯾخ دﯾده شده است

 - ٩٥کارگران توانستند از درون اتﺤادﯾه ھای خود احزاب انقالبی خود را بسازند ،ولی آن اتﺤادﯾه ھا انقالبی
بودند و زمينه ھای اﯾجاد حزب نيز در درون آنھا تقوﯾت می ﯾافت چيزی که اکنون با دقت و بسيار
سخت مراقبت می شود تا چنين چيزی ممکن نشود(.
ثانياً :در شراﯾط تسلط اشکال استبداد سياسی ماقبل سرماﯾه داری که عمدتاً تاوان مبارزۀ قانونی و
ﺻنفی باال می رود ،روند شکل گيری سياسی _حزبی ھمزمان و حداقل مقدم بر اشکال دﯾگر
می باشد .در اﯾن رابطه شما برخالف مسير عمدتاً دست باالی مبارزات ﺻنفی در اروپا ،که عمدتاً
احزاب بزرگ کارگری از درون اتﺤادﯾه ھا قوام ﯾافته و در مبارزه با استبداد سراسری می گشتند با
شراﯾط اﯾران متفاوت است.
ثالثاً :بدون درک کمونيستی  -انقالبی و ارگانيک از کليت نظام سرماﯾه داری ،تضاد اساسی و کليه
اشکال مبارزه طبقاتی و حزب سياسی که به عنوان پيوند دﯾالکتيکی آگاھی سوسياليستی در
مبارزه طبقاتی است ،ھمچنين قبول اﯾنکه حزب ابزار اساسی سازماندھی انقالب و حاکميت کارگری
می باشد که با تجزﯾه غير دﯾالکتيکی اشکال مبارزه متشکل و سازماندھی طبقه کارگر ،نمی توان به
چھارچوب عملی و ھداﯾت درست مبارزه دست ﯾافت .در اﯾن رابطه مبارزه با انﺤرافات اپورتونيستی در
اشکال فرقه گراﯾانﮥ سکتارﯾستی و رفرميستی و سندﯾکاليستی ضرورت حياتی دارد .اﯾن انﺤرافات
عمال ً از پيوند جنبش آگاھانﮥ سوسياليستی با جنبش مبارزاتی طبقه کارگر جلوگيری می کند ،در
ﺻورتيکه بھترﯾن شراﯾط مساعد اﯾجاد حزب سياسی مخصوﺻاً در شراﯾط مرحلﮥ سوم تشدﯾد بﺤران
ساختاری نظام جھانی سرماﯾه داری ) ﯾعنی ھم اکنون( بوجود آمده است .چطور ميتوان پذﯾرفت
طبقﮥ کارگر و جنبش سوسياليستی بعنوان بخش جداﯾی ناپذﯾر آن در بدترﯾن شراﯾط دﯾکتاتوری ھار و
در شراﯾطی که طبقﮥ کارگر ھنوز به نيروی قابل توجه در اقتصادی مسلط تبدﯾل نشده بود ،حزب
سياسی خود را بوجود آورد ،و تﺤت سازماندھی حزب فوق  ٣٢اتﺤادﯾه را بصورت فدراسيون
سازماندھی کرد و بزرگترﯾن اعتصابات را راه انداخت ،ولی اکنون با توجه به گستردگی طبقه کارگر که
دارای  ١٢/٧ميليون خانواده کارگری که حداقل  ٥٠ميليون نفر می شوند ،و با وجود اﯾنکه روی ھم
رفته ھر روز  ٣اعتصاب در جرﯾان است و شراﯾط اجتماعی از بابت اعتراضی در حال انفجار قرار دارد،
 ...از ساختن حزب مورد نظرش عاجز است؟!! بنا براﯾن بدون گرد آمدن رزمنده ترﯾن افراد طبقه کارگر
بر اساس آرمان رھاﯾی کمونيستی در پيوند عملی سازمانگرانﮥ سياسی در داخل کشور ﺻﺤبت از
استفاده از شراﯾط و تغيير توازن مبارزاتی توھمی بيش نيست
 - ٣حزب طبقه کارگر اصوال ً چگونه حزبی است ؟ چه خصيصه و وﯾژگی ھاﯾی باﯾد داشته
باشد؟
جواب :با علم به اﯾنکه ھر تشکيالت سياسی انقالبی به عنوان بخشی از گروه ھای اجتماعی منافع
آن طبقه و الﯾه را در حوزه رھاﯾی از بردگی اقتصادی – اجتماعی و سياسی و رسيدن آن به حاکميت
نماﯾندگی می کند ،اساساً ھر تشکيالت انقالبی بر دو پاﯾﮥ بنيادی استوار است ،الف – اعتقاد به اﯾن

 - ٩٦اﺻل ماترﯾاليسم تارﯾخی که "تارﯾخ را توده ھا می سازند" و ﯾا "انقالب کار توده ھاست" و ﯾا اﯾن اﺻل
بنيادﯾن مانيفست کمونيست که آزادی طبقه کارگر بدست خودش ميسر است .ب – آگاھی انقالبی
– کمونيستی بعنوان علم شراﯾط رھاﯾی کارگران و سازماندھی مبارزه طبقاتی .انقالب و حاکميت
مستقيم شورائی بعنوان ادامﮥ علوم پاﯾه ای جامعه ،جدا از مبارزۀ خود بخودی کارگران توسط جنبش
سوسياليستی اﯾجاد و به درون مبارزۀ طبقاتی برده می شود) ،حال آگاھی دھنده ﯾا رسانندۀ آگاھی
می تواند کارگر انقالبی و آگاه باشد ﯾا کمونيست و سوسياليست انقالبی که به روند و علم رھاﯾی
انسان آگاھی ﯾافته و از طبقه خود کنده شده به طبقه کارگر پيوسته است( .رابطه اﯾن دو جزء ﯾعنی
رابطﮥ عينيت مناسبات اقتصادی -اجتماعی – سياسی مستقل از ذھن ما ،با تئوری سوسياليسم
انقالبی ،بعنوان علم انقالب و حکومت کارگری و علم شناخت قوانين تکامل جامعه در شناخت
ساختار اقتصادی  -اجتماعی جامعه اﯾران وجود دارد ،در ک رابطﮥ دو جزء بيان شده و تجزﯾه و تﺤليل و
درک ماھيت دولت ،آراﯾش طبقاتی ،انقالب پيشرو ،برنامه و استراتژی و تاکتيک طبقه کارگر با مﺤور
قرار دادن اﺻول مشترک دو جزء فوق می باشد .بعبارت روشن تر قوانين تکامل و رشد اجتماعی –
اقتصادی – سياسی ﯾک واقعيت عينی خارج از شعور و درک سادۀ ستمدﯾدگان می باشد ،که فقط از
طرﯾق شناخت اﯾن قوانين ،اشکال مبارزه و تشکل و راه ھای سازماندھی و چگونگی رھاﯾی ،اشکال
سرکوب دشمن و  ...تنھا از طرﯾق کمونيسم علمی می توان در جھت تغيير انقالبی جامعه حرکت
کرد.
حزب رزمنده سياسی طبقه کارگر از تلفيق آگاھانﮥ عنيت و عناﺻر مبارزۀ طبقاتی بعنوان موتور حرکت
انقالبی جامعه ،با آگاھی انقالبی سوسياليستی ،بعنوان مشعل شناخت آن در پيوند ارگانيک و واحد
بدست می آﯾد ،طبقﮥ کارگر بعنوان نيروی اﺻلی انقالب و رھاﯾی بشرﯾت و حاکميت شوراﯾی و
دمکراتيک انقالبی بنا به دالﯾل زﯾر بدون ارتباط ارگانيک ميان جنبش سوسياليستی و جنبش خود
بخودی نمی تواند حزب خود را بسازد .
اوال" -به دليل وجود رقابت ھرج و مرج طلبانه در جامعه سرماﯾه داری ،دچار پراکندگی بوده و به
دستجات مختلف تقسيم شده و جداﯾی اش بر وحدت اش تسلط دارد .
ثانياً -در جرﯾان توليد برای سود سرماﯾه و فروش نيروی کارش به قسمتی از روند انباشت سرماﯾه
تبدﯾل شده و تﺤت رھبری غير خود قرار دارد .
ثالثاً -در مﺤيط از خود بيگانه ،و تﺤت تسلط فکری سرماﯾه داری و جرﯾانات اپورتونيستی با آگاھی
کاذب به راحتی فرﯾب خورده و از منافع طبقاتی اش دور می شود.
رابعاً -نظام سوسياليستی بر خالف نظام ھای دﯾگر که در آنھا فقط شکل بھره کشی عوض
می شود و عوامل موجود تأثير چندانی در پيداﯾش آنھا ندارند ،اما اﯾن نظام بعنوان حاکميت نمی تواند
در بستر فوق الذکر شکل بگيرد ،بلکه طبقه کارگر برای رسيدن به سوسياليسم )بعنوان پلﮥ اول

 - ٩٧جامعﮥ بی طبقه کمونيستی )تنھا در اثر آنکه وحدت فکرش را از راه اﺻول کمونيسم با وحدت مادی
سازمانی (که ميليونھا زحمتکش را به ﺻورت ﯾکپارچه ( به شکل ارتش طبقه کارگر متﺤد می سازد،
می تواند تقوﯾت ﯾافته و به نيروی شکست ناپذﯾری تبدﯾل گردد .حزب سياسی تنھا ابزار سياسی
ھداﯾت مبارزه طبقاتی برای رسيدن به سوسياليسم ،نتيجه چنين روندی می باشد .جنبش
سوسياليستی بعنوان حوزۀ فعاليت روشنفکران انقالبی طبقه کارگر ،در پيوند و تلفيق آگاھانه و
دﯾالکتيکی با مبارزات خود به خودی کارگران ،از طرﯾق عناﺻر پيشرو  ،تشکل ھای توده ای ،اشکال
مبارزه و سازماندھی و خواست ھای جاری در مﺤيط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان بنياد حزب
انقالبی کارگری را پی رﯾزی می کند .حزب طبقه کارگر دارای خصيصه و وﯾژگی ھای اساسی زﯾر
می باشد :
 -١حزب طبقه کارگر بخشی از طبقه و گردان پيشاھنگ آن است ،حزب را باﯾد با تمام طبقه مخلوط
کرد ،حزب از طرﯾق انتخاب بھترﯾن افراد از ميان کارگران ،از بين آگاھترﯾن و متشکل ترﯾن و از خود
گذشته ترﯾن افراد که آماده ھر گونه فداکاری در راه آرمان رھاﯾی – انقالبی ھستند تشکيل
می شود .
 -٢حزب مسلح به آگاھی سوسياليستی ،عالی ترﯾن مظھر آگاھی پرولتارﯾاﯾيست که تجربﮥ سرشار
و سنت ھای انقالبی آن را می اندوزد و ضمن انتقال ،آنھا را به کار می بندد و به کمونيسم به عنوان
علم شراﯾط رھاﯾی طبقﮥ کارگر ﯾعنی به علم شناخت و درک قوانين تکامل اجتماعی و علم انقالب و
حکومت کارگری مجھز می شود .بر اﯾن مبنا قدرت تعيين استراتژی و تاکتيک و توضيح اوضاع سياسی
بنابراﯾن قدرت رھبری سياسی را دارا می باشد.
 -٣حزب به تنھاﯾی ُگردان پيشاھنگ ،بلکه ھمچنين گردان متشکل طبقه کارگر است .حزب وقتی
می تواند نقش پيشاھنگی خود را اﯾفا کند که ضمن ُگردان واحد مشترک طبقه برای وحدت عمل
بودن ،وحدت اراده را کسب کرده باشد ،در حالی که وحدت اراده بدون سازمان قابل تصور نيست،
حزب به منزلﮥ گردان آگا ِه طبقﮥ کارگر مظھر تشکل آن است .حزب وقتی می تواند مبارزه طبقه کارگر
را با موفقيت رھبری کند که ﯾک سازمان به ھم پيوسته باشد ،تشکل و آگاھی با ﯾکدﯾگر ارتباط
نزدﯾک دارند ،ھر قدر سطح آگاھی باالتر باشد ،سازمان کامل تر است .حزب به مثابﮥ ُگردان پيشرو،
کاملترﯾن سازمان طبقاتی سياسی کارگران متناسب با شراﯾط زمان خود است
 - ٤حزب تجسم ارتباط ُگردان پيشاھنگ با توده ھای کارگران است .از ميليون ھا نفر تشکيل
می شود .حزب برای گسترش و تقوﯾت ارتباط با توده ھای غير متشکل و پراکنده و غير حزبی و جلب
اعتماد طبقﮥ کارگر ،ھمواره از طرﯾق سازماندھی تشکل ھای ﺻنفی فرھنگی و آموزشی و ھمچنين
دفاع از خواست ھا و مبارزات جاری طبقﮥ کارگر تالش می کند .که بدون اﯾن ارتباط و پشتيبانی،
کارگران ھوﯾت طبقاتی و وجودی خود را از دست می دھند )ﯾا نمی توانند ھوﯾت طبقاتی کسب
کنند( در شراﯾط سرکوبھای فاشيستی برخالف ادعاھای ﺻنفی گراﯾان و علنی گراﯾان اپورتونيست

 - ٩٨که می گوﯾند تجمع عناﺻر پيشرو در ﯾک سازمان متمرکز و با انضباط  ،ارتباط آنھا را با توده ھا ضعيف
می کند برعکس به قول لنين رھبر بزرگ کارگران ،ھر قدر سازمان ھای حزبی که ما کارگران آگاه و
سوسياليست انقالبی را در بر گرفته اند ،مﺤکمتر باشند ،ھر قدر تزلزل ناپذﯾری و ناپاﯾداری در داخل
حزب کمتر باشد ،تأثير آن بر عناﺻر توده ھای کارگری که در پيرامون حزب و زﯾر رھبری آن قرار دارند
ی فعاليت انقالبی مستقل سياسی و کارگری و سازماندھی
) به علت ثبات و پاﯾداری در ادامه کار ِ
مبارزه سياسی ( گسترده تر ،ھمه جانبه تر بيشتر و ثمربخش تر خواھد بود .الزم به ذکر است
تشکل کارگری مستقل بدون طبقﮥ مستقل نمی تواند وجود داشته باشد و طبقﮥ کارگر با توجه به
تسلط سرماﯾه داری بر تمامی زواﯾای جامعه ،بدون وجود حزب نمی تواند استقالل داشته باشد .بنا
براﯾن استقالل تشکل کارگری بستگی به استقالل طبقه و استقالل طبقه بستگی به وجود حزب
دارد و وجود حزب بستگی به پيوند ارگانيگ ميان جنبش سوسياليستی با جنبش خود بخودی کارگران
دارد.
 -٥اﺻول سازمانی حزب بر پاﯾه سانتراليسم دمکراتيک قرار دارد .اﺻل سانترﯾاليسم بدان معنی است
که حزب باﯾد بر اساس اساسنامﮥ واحد و برنامﮥ واحدی سازمان ﯾافته و فعاليت کند و از مرکز واحدی
که کنگرۀ حزبی و در فواﺻل کنگره کميته مرکزی رھبری شده ،انضباط واحدی که برای ھمه ﯾکسان
است داشته باشد .اقليت از اکثرﯾت و سازمان ھای پاﯾين تر از سازمان ھای منتخب باال تبعيت کنند.
دھی
دمکراتيسم خصلت اساسی حزب طبقﮥ کارگر است ،که انتخابی بودن کليﮥ ارگانھا،گزارش
ِ
منظم ،تغيير کليه سطوح رھبری انتخابی در کنگره ھای حزبی و رعاﯾت حق اقليت برای ابراز نظر
آزادانه و استفادۀ متناسب با وزن خود از تمامی امکانات موجود در تمامی مواقع ... ،از اﺻول بنيادی
دمکراتيک می باشد .وحدت واقعی حزب نه تنھا وحدت فکری ،بلکه مھمتر ،وحدت سازمانی است و
اﯾن وحدت بدون انضباط واحدی که برای تمامی اعضاء از باال تا پاﯾين حتمی باشد ،متصور نيست.
دمکراسی درون حزبی بر پاﯾه حق شرکت تمامی اعضاء در تمامی تصميم گيری ھا و کارھای حزبی،
انتقاد از خود و افشای بی رحمانه ی انﺤرافات و کمبودھا ،دو پاﯾﮥ اساسی رشد انقالبی حزب،
پرورش کادرھا و از بين بردن نارسائی ھا می باشد.
با اﯾن اوﺻاف حزب طبقﮥ کارگر آگاه ترﯾن ،متشکل ترﯾن و جسورترﯾن عناﺻر طبقﮥ کارگر را متﺤد
می سازد ،به سوسياليزم علمی به عنوان دانش قوانين رشد اجتماعی مجھز است ،برنامه روشن و
تاکتيک انعطاف پذﯾر دارد ،مکتب پرورش رھبران طبقه کارگر است ،کارگران پيشرو در ﺻفوف آن
دانشھای نظری و تجربی سياسی الزم برای رھبری تمام اشکال مبارزۀ طبقاتی را می آموزد ،کل
حزب ،ﯾعنی سلول ھای کمونيستی،کميته ھا ،و شخصيتھای حزبی با شرکت در مبارزۀ روزمرّۀ
کارگران و دفاعِ تزلزل ناپذﯾر از منافع حياتی آنھا ،اعتمادشان را به خود جلب می نماﯾد و تمامی اﯾن
عوامل به حزب امکان می دھد بر ھمﮥ سازمان ھای کارگری و اقدام ھای ھماھنگ و مشترک آنان
در جھت نيل به ھدف واحد ﯾعنی برافکندن رژﯾم بھره کشی و استبدا و برقرای نظام سوسياليستی

 - ٩٩رھبری کند  .فقط با وجود چنين حزب انقالبی که با توده ھا مربوط و به تئوری ﺻﺤيح انقالبی مجھز
باشد و بتواند وضع سياسی را درست تشخيص داده و شعارھای مبارزه را بر پاﯾﮥ تﺤليل علمی طرح
نماﯾد ،می توان به آﯾندۀ پيروزی انقالب کارگری اميدوار بود .فقط با وجود چنين حزب رزمنده در عرﺻﮥ
مبارزه و تبليغات سياسی به عنوان اھرم پرورش سياسی کارگران می توان با تأمين ھژمونی طبقه
کارگر نيروی اکثرﯾت ناراضی غير کارگری _ دمکراتيک را نيز متشکل کرده ،ذھن آنان را از لﺤاظ
سياسی روشن ساخته و درک مصالح خود و راه ھای آزادی از جور ستم را به آنان آموخت ،و به
عنوان ترﯾبون ھمﮥ ستمدﯾدگان پيرامون برنامه دمکراتيک حداقلی طبقه کارگر گرد آورد .

 - ٤بافت ﯾک تشکل سياسی و تفاوت آن با ﯾک تشکل صنفی چی می باشد ؟
جواب  :در اﯾن مورد اگر بخواھيم از کلی گوﯾی ھای معمول تکراری دوری کنيم ،در شراﯾط مشخص
اﯾران تشکيالت سياسی بر اساس سازماندھی مبارزات انقالبی-سياسی در مضامين دمکراتيک و
سوسياليستی متشکل از نيروھاﯾی از طبقﮥ کارگر و فعالين سوسياليستی _کارگری را شامل
می شود که:
اوال ً -به انقالب و حاکميت سوسياليستی کارگران و حزب سياسی آن اعتقاد داشته باشد ،و برنامه،
چھارچوب و ساختار عملی فعاليت خود را در اﯾن راستا ،ميان کارگران و کل جامعه را تنظيم می کند .
مخفی
ثانياً -چنين ساختاری با توجه به جو سرکوب فاشيستی بر اساس تجارب فعاليت انقالبی
ِ
سازماندھی اشکال عمل سازماندھی و
کاری اﯾن فعاليت را برای
ملی و جھانی باﯾد بتواند ادامه
ِ
ِ
تبليغات سياسی در داخل تضمين کند ،بنابرﯾن:
ثالثاً -چنين تشکيالتی باﯾد بر اساس ﯾک مرکز غير قابل دسترس خارجی و بر پاﯾه تشکيالت غير
متمرکز بر اساس اﺻول سه گانه ،عدم تداخل ،عدم تمرکز و عدم تسری اطالعات بنيان گذاری شود.
رابعاً– پاﯾه ھای اساسی آن در داخل باﯾد از انقالبيون حرفه ای که بر فن مبارزه با پليس سياسی
مسلح بوده و تمام وقت در خدمت تشکيالت بوده و تا حد جان فشانی مبارزه می کنند تشکيل شود.
خامساً  -حزب باﯾد پاﯾه ھای بنيادی خود را در درﯾاﯾی از تشکل ھای توده ای علنی و نيمه علنی
استتار کرده و با ھزارن پيوند با توده ھا و بر اساس تلفيق کار مخفی و علنی به عنوان دو زاوﯾﮥ اﺻلی
دھی کليﮥ اشکال مبارزۀ طبقاتی گام بردارد .چنين ساختاری از
سازمان دھی در جھت سازمان
ِ
طرﯾق نشرﯾﮥ سياسی سراسری و مرکز سازماندھی که به طور زنده با سلول ھای مخفی
کمونيستی داخل در ارتباط ارگانيک بوده و بر اساس خواسته ھای دمکراتيک و سوسياليستی
فعاليت مستقل سياسی انقالبی را پيش می برد ،به ترﯾبون پوﯾا و زندۀ توده ھا تبدﯾل شده و عمال ً
بھترﯾن نيروھا ،تجارب مبارزاتی و اشکال سازماندھی و تشکل را در متن پراتيک مستقيم مبارزاتی به

 - ١٠٠کار بسته و در جھت انقالبی و رھاﯾی پرولتارﯾا رھبری خواھد کرد .بدون چنين ساختاری و به حرکت
ی سازماندھی
درآوردن فعال ترﯾن و مؤمن ترﯾن و جسورترﯾن مبارزﯾن طبقﮥ کارگر ،ﺻﺤبت از ادامه کار ِ
ی طبقﮥ کارگر ﯾعنی اتﺤادﯾه ھای
فعاليت انقالبی _ سياسی و حتی اﯾجاد تشکل ھای پاﯾدار توده ا ِ
سراسری بر اساس مفھوم مارکسی آن )اتﺤادﯾه به مفھوم مدرسﮥ سوسياليسم و زمينه ساز
ت نبو ِد
انقالب( غير ممکن خواھد بود .و حتی در ﺻورت تشکيل ،در ﯾک شراﯾط نيمه دمکراتيک ،به عل ِ
استثمار دﯾگر طبقات تبدﯾل خواھد شد،
حزب سياسی به چماق و ابزار دست سرماﯾه داری در ادامﮥ
ِ
و از طرفی با توجه به جو فاشيستی حاکم و کم شدن فاﺻلﮥ مبارزۀ اقتصادی و سياسی فعالينی که
در اعتقاد به حاکميت کارگری و فعاليت سياسی توان مبارزاتی نداشته باشند ،نمی توانند به طور
پيگير دراﯾن عرﺻه کار کنند .چون کسی که در حد مبارزۀ ﺻنفی طبقﮥ کارگر ،مثال ً افزاﯾش دستمزد و
دﯾگر خواسته ھای رفاھی در چارچوب اﯾن نظام به فعاليت اعتقاد داشته باشد ،نمی تواند به دور از
انﺤرافات حرفه ای و ﺻنفی گراﯾی و فعاليت قانونگراﯾی و

علنی گراﯾی فعاليت کند و رژﯾم عمال ً با

توجه به اﯾن نقاط ضعف بدنه و توده را از رأس رھبری جدا کرده و از ادامه کاری فعاليت انقالبی در اﯾن
عرﺻه جلو گيری می نماﯾد .که اتﺤادﯾه سراسری به کنار حتی در حد ﯾک ﺻنف نمی تواند ﯾک تشکل
واقعی تشکيل دھند ما با تشکل ھاﯾی که اسم تشکل را ﯾدک کشيده و کوچکترﯾن نقشی در
سازماندھی مستقيم ندارند کاری ندارﯾم  ،توده ھا در شراﯾط سرکوب پليس ھار به تشکل ھاﯾی
اعتقاد و باور پيدا می کنند که بتوانند با اشکال پبچيده سازماندھی مخفی و نيمه علنی پتانسيل
مبارزاتی آنھا را )توده ھارا( در جھت تﺤقق مطالباتشان به کار گرفته و به پيروزی ھای ھر چند مﺤدود
ناﯾل آورد .و با توجه به چرخش مبارزۀ سياسی و وضعيت بﺤران و اختاللی که کوچکترﯾن خواستﮥ
ﺻنفی بر روی چارچوب سياسی و بر مدار سرنگونی گراﯾش پيدا می کند .به ھمين ﺻورت ھم :
اوال ً -پيچيدگی ساختارھای توده ای تا حد زﯾادی باال می رود .
دوماً :اﯾجاد ساختار سياسی نسبت به دﯾگر اشکال دست باال پيدا می کند .ما در تجربيات انقالبی
اﯾران ،اﯾن مسئله را در حزب عدالت و حزب کمونيست )اوليه( می بينيم که پس از اﯾجاد اﯾن احزاب
تشکل ھای توده ای تشکيل می شوند) .پس از اﯾجاد حزب عدالت  ١٦اتﺤادﯾه و پس از اﯾجاد حزب
کمونيست )اوليه(  ٣٢اتﺤادﯾه که به فدراسيون و عضوﯾت جھانی ارتقاء ﯾافت تشکيل شدند( رفقاﯾی
که به آرمان رھاﯾی طبقه کارگر در بدترﯾن شراﯾط استبداد و عقب ماندگی اعتقاد داشتند ،توانستند با
ھمت بسيار زﯾاد به اﯾن کار ناﯾل آﯾند برای درک شراﯾط استبداد کور و عنان گسيخته به شھادت رفيق
مﺤمد حجازی)بعنوان ﯾک نمونه از دھھا رفيق شھيد شده در آن زمان( عضو فدراسيون سراسری که
از مجمع جھانی سندﯾکاھای کارگری برمی گشت ،اشاره می کنم که توسط مزدوران رضا شاه
دستگير و پس از سه روز شکنجﮥ شبانه روزی زﯾر شکنجه جان باخت .به طوری که اشاره کردﯾم در
شراﯾط موجود بدون گردآوری جدی ترﯾن و جسورترﯾن مبارزﯾن راه سوسياليزم و انقالب کارگری
نمی توان از حزب سياسی و نه از اتﺤادﯾه ھای کارگری ﺻﺤبت کرد)برای مقاﯾسه الزم است بدانيد

 - ١٠١بين فعالين کارگری فعلی افرادی ھستند که می توان حداقل پنج نفر از آنھا را نام برد که در جلسات
سندﯾکاھا و دﯾگر تشکل ھای جھانی در خارج از اﯾران شرکت کردند و باز به اﯾران برگشتند و تقرﯾباً
جمھوری اسالمی ھيچ کارشان نداشت چرا؟ از نظر ما خشونت و حد سرکوب بين جمھوری اسالمی
و دوره رضا شاه فرقی ندارد ،اما در دورۀ رضا شاه حزبی وجود داشت که شوخی بردار نبود ،برای
ھمين رضا شاه نمی توانست از جان حجازی بگذرد و در حال حاضر احزاب موجود کارﯾکاتور ھستند و
فعالينی که در جلسات و ﯾا کنگره ھای جھانی شرکت می کنند ،برای جمھوری اسالمی ھيچ
خطری ندارند .حتی آن کنگره ھا نيز برای سرماﯾه داری به عنوان شوخی دﯾده می شوند برای ھمين
است که فعالين کارگری می توانند در جلسات جھانی شرکت کرده و به اﯾران برگردند و حتی موضوع
بسيار علنی نيز معلوم می شود .در نھاﯾت جمھوری اسالمی برای اﯾنکه کسی پرروﯾی نکند ،ﯾک باز
جوﯾی می کند ﯾا نھاﯾتاً ﯾک ماھی بازداشت می کند .اﯾن به خاطر آبکی بودن فعالين کارگری نيست،
بلکه به خاطر آبکی بودن احزاب است( .ما باﯾد در کنار تالش برای اﯾجاد حزب سياسی از طرﯾق گفته
شده در مکمل آن و استفاده از تمامی تجارب جنبش کارگری ملی و جھانی در عرﺻﮥ اﯾجاد
تشکل ھای توده ای در شراﯾط سرکوب ھار ،مانند شورای متﺤدۀ خودمان نھاﯾت استفاده را بکنيم و
سلول ھای کمونيستی در مﺤيط کار و زندگی کارگران در کنار کار تبليغی و تروﯾجی ،خود باﯾد زمينه
سازی ھسته و کميته ھای مخفی و ھيأت ھای مؤسس مخفی که اﯾجاد سندﯾکاھا و اتﺤادﯾه ھا را
مخصوﺻاً در مؤسسات بزرگ مانند نفت ،پتروشيمی و ماشين سازی ھا ھدف قرار دھند و بدانند اﯾن
دو بستر مبارزه درعين فرق ھای مشخص در ﯾک راستای تقوﯾت آگاھی و ھمبستگی طبقاتی
کارگران بعنوان ﯾک طبقه رھاﯾی بخش خود و جامعه طبقاتی موجود می باشد و بين اشکال مبارزه
طبقاتی کارگران دﯾوار چين کشيده نشده است .ما نباﯾد درک ساده انگارانه و فرماليته از روند شکل
گيری تشکل ھای توده ای – کارگری و ﯾا شراﯾط فعاليت آنھا داشته باشيم ،در شراﯾط سرکوب ھار و
شدﯾد حکومت ھای استبدادی و تجارب ملی و جھانی مثل ،آمرﯾکای التين و جنوبی و ﯾا حتی پس از
شکل گيری کامل اتﺤادﯾه ھای کارگری در اروپا با ظھور فاشيسم آخرﯾن مجامع عمومی اتﺤادﯾه با لغو
شراﯾط فعاليت علنی رأی به فعاليت مخفی و زﯾر زمنينی دادند .در اﯾن رابطه شکل گيری ،بافت و
نﺤوه فعاليت سازمان ھای توده ای کارگران ساختار و شکل حکومت از لﺤاظ استبدادی و ﯾا دمکراتيک
وجود حزب سياسی قوی کارگری اﺻولی ،تجارب تارﯾخی – ملی ھر کشور ،سياست طبقات مسلط،
و از ھمه مھمتر انﺤرافات فکری اپورتونيستی در درون جنبش کارگری نقش حياتی دارند .برای مثال
در موقع باز گشاﯾی دفتر در ميدان حسن آباد تھران در تشکيل سندﯾکا ھای مستقل بعلت خالء حزب
مستقل سياسی کارگری ،علی رغم اﯾجاد تشکل ھاﯾی ،اما اﯾن تشکل ھا نتوانستند ادامه کاری
فعاليت داشته باشند و در عرﺻﮥ سياسی ھم اغلب پاسيو و ﯾا دنبال رو جرﯾانات بورژوای بودند و از
ھمه اﯾن ھا مھمتر ،بعلت درک قانونی و علنی از مبارزه تمامی پتانسيل ھای موجود در اﯾن حوزه را
که می توانست برای تشکيل حزب سياسی جدی به کار گرفته شود ،برای دشمن رو کردند .شما
اﯾن روند را مقاﯾسه کنيد با فعاليت حزب کمونيست اوليه که تﺤت ھداﯾت آن از طرﯾق شورای متﺤده

 - ١٠٢کارگری با  ٣٢اتﺤادﯾه و فدراسيون سراسری که عضو تشکلھای جھانی بود به وجود آمد .که بزرگترﯾن
اعتصابات کارگری را مخصوﺻاً در حوزۀ نفت سازمان داده و بعداً در شراﯾط نيمه دمکراتيک پس از
سقوط رضا شاه شورای متﺤده تﺤت رھبری حزب توده با ﺻدھا سندﯾکا و اتﺤادﯾه تقوﯾت شد .تﺤت
رھبری حزب سياسی ،بزرگترﯾن قانون کار دمکراتيک در سال  ١٣٢٥را در خاورميانه که حق تشکل و
حق اعتصاب و قراردادھای دسته جمعی را به رسميت می شناخت ،به دولت تﺤميل کرد .پس اگر ما
بين اشکال مبارزه و تشکل طبقاتی طبقه کارگر به عنوان ﯾک کل ارگانيک با ھدف واحد رھاﯾی از
ستم و بھره کشی دﯾوار چين نکشيم و اﯾن اشکال را علی رغم اختالف در عمق و سطح مکمل ھم
و در راستای ھم ببينيم که باﯾد ھمدﯾگر را در راستای ھدف نھاﯾی تقوﯾت کنند .در آن ﺻورت به
شيوه ھای عملی درستی برای سازماندھی و استارت کار خواھيم رسيد .به زبان ساده مبارزه برای
نان و آزادی و ﯾا مبارزه برای بھبود شراﯾط طبقه کارگر در شراﯾط بردگی اقتصادی در کنار مبارزه برای
حق تشکل و اعتراض و تجمع حاکميت کارگری و آزادی ھای دمکراتيک عمومی در شراﯾط کنونی
علی رغم اختالف در سطح و درجﮥ خواسته ھا و بافت و نﺤوه فعاليت و اشکال سازماندھی مبارزه و
تشکل با توجه به شراﯾط بﺤران انقالبی که ھر گونه خواسته روی چھارچوب سياسی حاکميت
متمرکز می شود و طبقه و حاکميت طبقﮥ سرماﯾه دار به شدت از آلترناتيو کارگری وحشت می کند،
از ﯾک طرف اﯾن فاﺻله به شدت ھم نزدﯾک شده و تا حدودی تنيده شده و از طرفی بدون ھدف
گذاری و برنامه رﯾزی منسجم و ﯾکپارچه بين تمامی اجزای آن در ﯾک قالب واحد شدنی نبود و اجزای
ھمدﯾگر را دفع خواھند نمود .بنابرﯾن فعاالن سوسياليستی _ کارگری در کنار اﯾجاد سلول ھای
سازندۀ سياسی _ سوسياليستی به عنوان اجزای حزب سياسی کارگری در مﺤل کار و زندگی
کارگران و مخصوﺻاً کارخانجات به عنوان دژ اﺻلی مبارزۀ طبقاتی و انقالب برای سازماندھی
سرنگونی نظم موجود و اﯾجاد حاکميت شوراﯾی کارگران از طرﯾق ابزاز فعاليت کمونيستی ﯾعنی
تبليغ ،تروﯾج و سازماندھی باﯾد مکمل ھمين روند و از طرﯾق ھمين عناﺻر و با توجه به تمامی تجارب
و عناﺻر حال و گذشته طبقه کارگر در عرﺻه فعاليت ﺻنفی _ اتﺤادﯾه ای ھسته ھا و ھيئت ھای
مؤسس مخفی و نيمه علنی در مﺤيط ھای کارگری پی رﯾزی کنند .و چنين کاری نياز به حزب واقعاً
کمونيستی دارد.

 – ۵چگونه می توان موانع پيش روی تشکل ھای طبقاتی را برداشت ؟
جواب :برای برداشتن اﯾن موانع اول باﯾد اﯾن موانع را شناخت .دوم با برنامه رﯾزی عملی مشخص در
جرﯾان با فعاليت انقالبی اﯾن موانع را از سر راه برداشته و ﯾا به نقطه قوت تبدﯾل کرد .سوم طبقه
کارگر باﯾد به عنوان طبقه ای که به قول مارکس در مانيفيست حزب کمونيست به عنوان ناجی
بشرﯾت برای نجات خود باﯾد کل جامعه را نجات دھد و برای چنين منظوری و شناخت ساختارھای
اقتصادی _ اجتماعی و سياسی جامعه به علم کمونيسم به عنوان علم شراﯾط رھاﯾی اش مسلح

 - ١٠٣باشد و در چنين پروسه ای می باشد که در تلفيق آگاھی سوسياليستی با جنبش مبارزات کارگری
حزب سياسی به عنوان ابزار ھداﯾت انقالب و حاکميت کارگری متولد می شود .بدون حزب سياسی
نه می توان موانع موجود را شناخت و نه می توان از سر راه برداشت و نه می توان از سيطرۀ نفوذ و
قدرت احزاب سرماﯾه داری خالص شد .پس اگر به قول مارکس در قطعنامﮥ انترناسيونال اول حزب
طبقه کارگر تنھا راه نجات اﯾن طبقه از دست قدرت داراھا می باشد .بنا براﯾن اول باﯾد دﯾد موانع اﯾجاد
حزب طبقه کارگر چه ھستند و سپس دﯾد موانع تشکيل شدن تشکلھای کارگری کدام می باشد؟
اﯾن موانع را می توان به دو دسته تقسيم کرد:
الف  -عينی عمومی
ب  -انﺤرافات درونی جنبش کارگری
الف :موانع عينی عمومی:
 -١دﯾکتاتوری فاشيستی و عرﯾان سرماﯾه در سرکوب ،خفقان و کشتار انقالبيون و نابودی
ساختارھای مﺤکم انقالبی که ادامه کاری فعاليت و تشکل انقالبی را مختل کرده و از انتقال تجربه،
آگاھی انقالبی و تجربه تشکل و اشکال مبارزه و سازماندھی به مبارزۀ خود به خودی کارگران در
جھت رھاﯾی طبقاتی جلوگيری می کند .نمونﮥ کشتار دھه شصت انقالبيون سوسياليست و دمکرات
انقالبی توسط جمھوری اسالمی با ھداﯾت سرماﯾه داری جھانی که جنبش کارگری را از ابزار
سياسی _ طبقاتی در قالب حزب رزمنده اش با کمک انﺤرافات اپورتونيستی مخصوﺻاً حزب توده
مﺤروم نمود.
 -٢درآمد پاﯾين ،بيکاری مزمن سازمان ﯾافته به عنوان مﺤور اساسی گرسنگی تزرﯾق ھدفمند
دشمنی طبقاتی که کارگران و مﺤرومان را وادار به دوندگی  ٢٤ساعته برای لقمه ای نان کرده و ھر
گونه قدرت و فرﺻت فکر ،آگاھی ﯾابی ،سازمان و تشکل ﯾابی را از آنھا سلب می نماﯾد مخصوﺻاً در
شراﯾط نبو ِد ساختار انقالبی که می توانست اﯾن مسئله را به انگيزۀ تقوﯾت مبارزه سياسی _
اقتصادی تبدﯾل کند ،ﯾعنی اگر ﯾک حزب انقالبی در شراﯾط کنونی وجود داشت ،می توانست فقر و
گرسنگی و بيکاری و فالکت اقتصادی کنونی را به سکوی خيزش بزرگی عليه سرماﯾه داری تبدﯾل
نماﯾد ،چرا که مردم بخصوص کارگران در حال حاضر برای نجات خود آمادۀ ھر گونه مبارزه و فداکاری
ھستند ،در شراﯾط اﯾن چنينی در ﺻورت وجود ﯾک حزب واقعی سرماﯾه داری از ترس انقالب کارگری
مجبوراً تن به خواست ھای کارگری می دھد ،اما اکنون جمھوری اسالمی و حتی سرماﯾه داری در
دﯾگر کشور ھا نه تنھا تن به قبول برخی از خواسته ھای کارگران نمی دھند ،بلکه بيشتر به معيشت
آنھا حمله می کنند ،چون ترسی ندارند .اﯾن مسائل عامل تجدﯾد جرم و جناﯾت و فساد و لمپنيزم در
ميان الﯾه ھای پاﯾين جامعه می گردد(

 - ١٠٤ -٣بدبينی توده ھا ناشی از به شکست کشاندن انقالب  ٥٧توسط جمھوری اسالمی در خالء حزب
طبقه کارگر در ھداﯾت و رھبری انقالب در جھت حاکميت بالواسطﮥ شوراﯾی کارگران.
- ٤استفاده ابزاری رژﯾم از عقاﯾد مذھبی مردم در مقابله با آگاھی و تشکل انقالبی از طرﯾق تروﯾج و
تبليغ و آگاھی و تشکل ھای کاذب شبه پوپوليستی و قرار دادن توده ھا در مقابل ھم .
 -٥ماندگی مناسبات اقتصادی بر اثر رشد ناموزون سرماﯾه داری و تسلط نظام طفيلی _ داللی
ی وابسته بر اساس تقسيم کار بين المللی در تعيين مواد خام عمدتاً نفت و گاز و نيروی
سرماﯾه دار ِ
کار ارزان برای سرماﯾه داری جھانی در نتيجه عقب ماندگی شدﯾد اجتماعی و قطب بندی ناقص
طبقاتی که عناﺻر رانده شده از مناسبات ماقبل سرماﯾه داری به ﺻورت جمعيت حاشيﮥ توليد و
بی ھوﯾت )دکالسه( با شغل ھای کاذب تلنبار شده در حاشيه شھرھای بزرگ و ﯾا به ﺻورت
بوروکراسی عظيم اداری _ نظامی بی مصرف شکل می گيرند و از طرﯾق طبقه کارگر به غير از
ماشين سازی ،پتروشيمی و نفت و کال ً قسمت مولد بزرگ به عنوان پرولتر واقعی دﯾگر بخش ھای آن
از قابليت سازماندھی ارگانيک و سراسری به علت پراکندگی و انفرادی بودن کمتر برخوردار ھستند و
تأثير چندانی در روند انقالب و سرنگونی رﯾشه ای نظم موجود و انقالب اجتماعی ندارند .
 - ٦حساسيت و اھميت کشور ما از لﺤاظ ژئوپولوتيک به عنوان ترمينال غرب و شرق و شمال و جنوب
و ھمچنين بزرگترﯾن مرکز مواد خام )نفت( برای سرماﯾه داری جھانی و ھمچنين تجارب دو انقالب
مشروطيت و  ٥٧و تجارب احزاب و تشکل ھای کارگری _ انقالبی بنابراﯾن امپرﯾاليزم جھانی کوچکترﯾن
اشکال دمکراسی و دولت ھای شبه مردمی حتی در حد مصدق السلطنه رحم نکرده و غير از
اشکال خفقان و سرکوب در اشکال سيستم ارباب رعيتی شاھنشاھی و ﯾا فاشيسم خونخوار
اسالمی را در مقابله با جنبش سوسياليستی _ کارگری تﺤمل نمی کند.
در کنار اﯾن  ٦مﺤور عمدۀ بازدارنده برای شکل گيری تشکل ھای ﺻنفی_ سياسی کارگری و
اعتراضات و اعتصابات کارگری _ توده ای و از اﯾن ھا مھمتر انﺤرافات اپورتونيستی در اشکال :
رفرميستی ،سوسيال دمکراتيک ،انﺤالل طلبانه در داخل جنبش کارگری _ کمونيستی بزرگترﯾن سد
و موانع اساسی در شکل گيری تشکل ھای پاﯾدار سراسری کارگری مخصوﺻاً حزب سياسی را بازی
می کنند .عمده ترﯾن اﯾن انﺤرافات عبارتند از:
 - ١عدم درک انقالبی ،ماھوی و ارگانيک از کليت سيستم اقتصادی – اجتماعی موجود ،تجزﯾﮥ اجزا و
اشکال مبارزه به اجزای اوليه مانند دﯾوارکشی بين اشکال سياسی -ﺻنفی و دوری از سازماندھی
انقالبی در جھت انقالب اجتماعی ،اختراع جنبش ھای اجتماعی مستقل از ھم و عدم درک رابطه
برنامه حداقل ،حداکثر و مطالبات سوسياليستی و دمکراتيک.

 - ١٠٥ - ٢برخورد فرقه ای – اراده گراﯾانه در اشکال سکتارﯾستی و شبه آنارشيستی با پدﯾدۀ تشکيالت و
تئوری انقالبی به عنوان ھدف قائم به ذات و نه ابزار سازماندھی انقالب و حاکميت شوراﯾی کارگران
و قطع ارتباط و دوری ھزاران کيلومتری از سازماندھی مستقيم کليه اشکال مبارزاتی کارگران در
مﺤيط کار و زندگی آنان.
 - ٣پرستش و دنباله روی از حرکات و مبارزات پراکنده و خود به خودی کارگران  ،غلو و بزرگنماﯾی اﯾن
مسائل در حد دل مشغولی و خبر رسانی.
 - ٤تفکيک اپورتونيستی و سازشکارانه اشکال مبارزه و تشکل ھای ﺻنفی و سياسی کارگران و
دنباله روی از جرﯾانات بورژواﯾی -سندﯾکاﯾی در اﯾن حوزه ھا.
 - ٥تبليغ و چسبيدن به اشکال قانونی و علنی تشکل و مبارزه و در نتيجه زمينه سازی برای
شناساندن و چھره سازی و سرکوب بھترﯾن نيروھای پاﯾه ای و مردمی کارگران و برﯾدن ارتباط آن ھا
از مﺤيط ھای کار و زندگی کارگران و دامن زدن به بدبينی و دوری کارگران پيشرو از عرﺻﮥ فعاليت
انقالبی.
- ٦توھمات و خيال پردازی ھای کارﯾزماتيک در تبليغات رسانه ای و اﯾنترنتی در تلفيق وظاﯾف اﺻلی
و دوری ھر چه بيشتر از سازماندھی و اقدام مستقيم کليه اشکال مبارزه و تشکل طبقاتی در مﺤيط
کار و زندگی کارگران از طرﯾق اﯾجاد سلولھای کمونيستی به عنوان اجزای اساسی حزب سياسی و
اھرم نيرومند سازماندھی جبھه انقالب کارگری.
- ٧برخورد پوپوليستی با جنبش طبقاتی -سياسی کارگران در عدم تعيين نقش و وزن طبقه کارگر به
عنوان نيروی اﺻلی و رھبری انقالب و حاکميت شورای دمکراتيک و در ھم آميزی مرزھای طبقاتی و
تبليغ سازش طبقاتی به جای مبارزه از طرﯾق اختراع و جاﯾگزﯾن کردن الفاظی مانند مزدبگيران به جای
طبقه و در نتيجه عدم تالش برای سازمان دھی مستقيم و ارتباط گيری مستقيم با اﯾن طبقه.
 – ٨کم اھميت دادن به تبليغات سياسی به عنوان اھرم اﺻلی پرورش سياسی و ارتقاء شعور
مستقل طبقاتی – سياسی کارگران در شناخت طبقات و الﯾه ھای اجتماعی و احزاب سياسی و
ھم چنين اھرم ھداﯾت و رھبری سياسی آلترناتيو انقالبی دمکراتيک توسط اﯾن طبقه و اعمال
ھژمونی آن بر طبق برنامه حداقلش ) انﺤرافات اپورتونيستی فوق در جنبش کارگری ( سوسياليستی
قبل از ھر چيزی از شکل گيری حزب سياسی – واقعاً طبقﮥ کارگر به عنوان ﯾگانه وسيلﮥ سازماندھی
مبارزات سوسياليستی و دمکراتيک کنونی جلوگيری می کند )اما سئوال اساسی اﯾن است که آﯾا
می توان بر مشکالت فوق غلبه کرد؟ آﯾا می توان در جھت اﯾجاد حزب سياسی کارگری حرکت نمود؟
نگاھی به تارﯾخ پرافتخار جنبش سوسياليستی – کارگری کشورمان نشان می دھد علی رغم
موانعی بدتر از اﯾن ھا در بﺤرانی ترﯾن شراﯾط خفقان و دﯾکتاتوری تولد احزابی مانند عدالت و

 - ١٠٦کمونيست )اوليه( و سازمان ھای دمکراتيک فداﯾی ،مجاھد و ھمچنين وقوع انقالبات مشروطيت و
 ٥٧تماماً بيانگر اﯾن مسئله می باشد .نمی توان جلو تارﯾخ را سد کرد ھر چند اﯾن موار ِد بازدارنده
ت اکونوميست و ھمچنين پدﯾدۀ بسيار
پ اراده گرا و ﯾا راس ِ
می تواند مولد انﺤرافات گوناگون چ ِ
خطرناک انﺤالل طلبی باشد ،که بدون مبارزۀ فکری با اﯾن انﺤرافات درون جنبش کارگری در بطن
سازماندھی انقالبی بر مﺤور کمونيسم انقالبی ﺻﺤبت از اﯾجاد حزب سياسی توھمی بيش نيست،
بنابراﯾن ما باﯾد با استفاده از تمامی تجارب مثبت و منفی جنبش کارگری – سوسياليستی مخصوﺻاً
اشکال سازماندھی مخفی و غير علنی در شراﯾط دﯾکتاتوری و خفقان بر مﺤور مسائل زﯾر ،خود را
سازمان دھيم:
اول تمامی نيروھاﯾی را که به آرمان کمونيسم به عنوان علم شراﯾط رھاﯾی پرولتارﯾا از طرﯾق
سازماندھی انقالب برای سرنگونی نظم سرماﯾه داری و حاکميت کارگری اعتقاد دارند ،بر اساس
اﺻول مﺤکم تشکيالت انقالبی در قالب سلول ھای کمونيستی مخفی در مﺤيط کار و زندگی کارگران
و سپس در کل جامعه به عنوان اجزای متشکل حزب سياسی گرد آورﯾم .که بدون چنين نيروھاﯾی
ی مبارزۀ سياسی و حتی ﺻنفی توھم و خيال پردازی بيش نيست .به طورﯾکه
تضمين ادامه کار ِ
اشاره کردﯾم در تجربﮥ احزاب انقالبی عدالت و کمونيست )اوليه( نيز کامال ً اثبات شده است در
شراﯾط سرکوب ھار ،استارت کار ﺻد در ﺻد باﯾد با سازماندھی جسورترﯾن ،آگاه ترﯾن و فداکارترﯾن
مبارزﯾن سوسياليستی – کارگری که به طور تمام وقت به فعاليت انقالبی تا حد جان فشانی اعتقاد
دارند و می توانند در اﯾن شراﯾط سخت ) زﯾر سرکوب پليس سياسی بر اثر تسلط بر فن مخفی کاری
و مبارزه با آن ماھر ھستند باﯾد پاﯾه کار بر اﯾن اساس گذاشته شود ( بدون چنين ستاد فرماندھی از
شاﯾسته ترﯾن جان بر کفان کمونيستی – کارگری در شراﯾط پراکندگی ،فقر ،خود بيگانگی ،رقابت
ھار فاشيستی ،ﺻﺤبت از ھمبستگی طبقاتی
درونی کارگران و تسلط اﯾدئولوژی بورژواﯾی و سرکوب
ِ
سازماندھی ﯾکپارچﮥ مبارزه ،خواب و خيالی
ی
سراسری کارگران و استقالل سياسی آن و ادامه کار ِ
ِ
بيش نيست .
دوم  :اﯾن ساختار باﯾد بر اساس سازماندھی تشکيالت غير متمرکز زﯾر زمينی بر اساس اﺻول سه
گانﮥ عدم تمرکز ،عدم تداخل و عدم تسری اطالعات بر پاﯾﮥ مرکز ھداﯾت غير قابل دست رسی ،بر
مﺤور نشرﯾﮥ سياسی – تشکيالتی سراسری ،که کليﮥ سلولھای کمونيستی را بر بستر
سازماندھی سراسری کل کشور بر مﺤور مطالبات سوسياليستی و دمرکراتيک ھداﯾت می کند،
سازماندھی می شود.
سوم  :مھمترﯾن ابزار سازماندھی و اشکال سلول ھای کمونيستی با مبارزۀ طبقاتی بر طبق تلفيق
کارمخفی – علنی عبارتند از :
الف  -عناﺻر پيشرو رھبران عملی

 - ١٠٧ب – تشکل ھای توده ای
ج – مبارزات و مطالبات جاری .
چھارم :ھر سلول کمونيستی باﯾد در عين پيروی از سياست ھای عمومی حزب و مصوبات کنگره با
توجه به رعاﯾت اﺻول غير متمرکز سازماندھی و جوابگو بودن به مسائل حوزۀ فعاليت خود ،باﯾد
مسائل خود را بر اساس اﺻول زﯾر برنامه رﯾزی و مدﯾرﯾت کند:
تبليغ  ،آموزش و تروﯾج  ،سازمانگری :
الف – توده ای ) ارتباط توده ای – تشکل ھا مبارزات و خواسته ھای جاری(
ب – تشکيالت ) نﺤوه و زمان جلسه و نشست ھا ی سلول کمونيستی که برای بررسی و
ادامه کاری مبارزه و حل مشکالت نقش اساسی دارد – طرﯾق ارتباط مثل قرار ھا ،اﯾنترنت ،موباﯾل،
جاسازی ھا ،مﺤمل سازی ھابرای ھنگام دستگيری ﯾا بازرسی ،نﺤوۀ باز جوﯾی ،بيالن کار و
گزارش دھی و  (...و باالخره تدارکات ،ماليه – ﯾک سلول زنده کمونيستی بعنوان قسمتی از حزب
طبقﮥ کارگر که از طرﯾق کميتﮥ مرکزی منتخب و نشرﯾﮥ سراسری بعنوان قلب و مغز ساختار ھداﯾت
می شود .سياست عمومی و مصوبات کنگره را ھدف و جھت عمومی فعاليت انقالبی خود را بر
اساس مﺤور ھای باال قرار داده و در آن جھت تمامی تالش ھای خود را بکار می بندد  ،و در
زمان ھای تعيين شده بيالن کار بدھد .بيالن کار باﯾد بين ھدف ھای مبدا و کارھاﯾی که در آن جھت
ﺻورت می گيرد ،ﯾک رابطﮥ علت و معلولی برقرار کرده ،پيشرفت ﯾا عدم پيشرفت کارھا را توضيح داده
و تجارب عمومی سازماندھی را که در جرﯾان پراتيک مبارزاتی کسب کرده و به آن رسيده جمع بندی
مستقيم اشکال مبارزه طبقاتی
دھی
نماﯾد و بين برنامﮥ عمل و اھداف تعيين شده بر بستر سازمان
ِ
ِ
و تبليغات عمومی سياسی و چگونگی انطباق اشکال سازماندھی و مبارزه و تشکل بر شراﯾط
مشخص رابطه برقرار نماﯾد .از اﯾن منظر نشرﯾﮥ مرکزی سراسزی ما با اھداف سازماندھی سراسری
مبارزات عمومی دمکراتيک و کارگری – سوسياليستی باﯾد مﺤل بازخورد تئوری انقالبی با پراتيک
مبارزاتی و ارائﮥ راه حل ھا و تجارب عملی بيالن کار سلول ھای کمونيتسی باشد که در عرﺻه ھای
گوناگون ،توسط مرکزﯾت منتخب جمع بندی و پخته تر و با تجارب ملی و جھانی آميخته شده و در
انطباق با تئوری کمونيزم علمی اﺻولی تری اراﯾه نماﯾد .
پنجم  :از ھمه مھمتر برای رسيدن به چنين سطﺤی از سازماندھی با توجه به اختالفات شدﯾد بين
مﺤافل سوسياليستی – کارگری و انﺤرافات شدﯾد سکتارﯾستی – فرقه گراﯾانه و سندﯾکاليستی –
طلبی مفرط ،تشکيل کميتﮥ مشترک سازمانده از ميان کسانی که به
اکونوميستی و ھمچنين انﺤالل
ِ
اﺻول گفته در باال ﯾعنی کمونيزم به عنوان علم رھاﯾی شراﯾط پرولتارﯾا در پيوند مبارزاتی با کليﮥ
اشکال مبارزاتی طبقه کارگر در داخل کشور از طرﯾق تشکيل سلول ھای کمونيستی در مﺤيط کار و
زندگی کارگران در رسيدن به حزب سياسی به عنوان اساسی ترﯾن اھرم سازمان دھی انقالب و

 - ١٠٨حاکميت کارگری اعتقاد دارند و در مبارزه اﯾدئولوژﯾک ھمه جانبه با انﺤرافات اپورتونيستی ذکر شده در
بستر پراتيک مبارزاتی دور ھم گرد آﯾند و ﺻفوف خود را در کوران مبارزه مﺤکمتر و آبدﯾده تر کنند فقط
و فقط در چنين ﺻورتی است که می توان بر موانع موجود غلبه کرد و بھترﯾن عناﺻر پاک ،مبارز و
مؤمن به منافع طبقه کارگر و رھاﯾی بشرﯾت را در ﯾک جا و در ﯾک حزب جنجگو و رزمنده به عنوان
ستاد فرماندھی انقالب و حاکميت کارگری جمع آوری نموده و ارتش کارگران و مردم ناراضی را از
پراکندگی و سردر گمی نجات داد.

- ۶استقالل تشکلھای توده ای – طبقاتی چگونه باﯾد باشد؟ ارتباط آن با ﯾک تشکل
سياسی و ﯾا باصطالح حزب طبقه کارگر چگونه است ؟
جواب :درست است که اشکال تشکلھای طبقه کارگر نسبت به مضمون ﺻنفی و ﯾا سياسی آن
متفاوت بوده مثال ًاگر مضمون ﺻنفی مبارزه کارگران در قالب سندﯾکا  ،اتﺤادﯾه  ،تعاونی برای بھبود
شراﯾط رفاھی خود در وضعيت بردگی اقتصادی اساساًبرای فروش بھتر نيروی کارش می باشد و از
اﯾن جھت افراد وسيعتری و گسترده تری از کارگران را در بر می گيرد و اﯾن مسئله نسبت به حزب
سياسی از ميان آگاه ترﯾن  ،پيشروترﯾن  ،جسورترﯾن و متشکل ترﯾن افراد طبقه کارگر برای سرنگونی
حاکميت سرماﯾه داری و بر قراری حکومت کارگری مبارزه کرده و دارای جانفشانی بيشتری
می باشند فرق می کند و ﯾا برخالف دو تشکل پاﯾدار فوق ﯾعنی حزب و اتﺤادﯾه شورای نماﯾندگان
بعنوان ابزار سياسی سرنگونی و ابزار و تشکل حاکميت پرولتارﯾا که مﺤصول رشد موقعيت انقالبی به
قدرت دو گانه و در شراﯾط قيام مسلﺤانه و در خدمت سازماندھی آن توسط حزب بوده و تفاوت ھای
با دﯾگر اشکال مبارزه طبقه کارگر نبست به مضمون فعاليتشان دارند  ،اما با توجه به تجارب دوﯾست
ساله طبقه کارگر ،حزب طبقه کارگر به عنوان نقطه پيوند و اتصال تمامی اﯾن اشکال مبارزاتی کارگران
در راستای استقالل طبقاتی آن در مقابل طبقه و دولت سرماﯾه داری بوده و از تمامی ظرفيت ھای
موجود اﯾن طبقه در راستای ھدف اﺻلی ﯾعنی رھاﯾی اقتصادی و حاکميت شوراﯾی – انقالبی طبقه
کارگر استفاده می کند بدون چنين درک ھدفمند و ارگانيک انقالبی از سازمان ﯾابی و تشکل ﯾابی
طبقه و به جای ان مفھوم بورژواﯾی از استقالل تشکلھا که بين اشکال سياسی برای رھاﯾی و
اشکال اقتصادی در شراﯾط بقای بردگی و ادامه ی آن دﯾوار چين کشيده و از تشکلھای ﺻنفی برای
بردگی و ماندگاری بردگی اقتصادی طبقه استفاده می کنند و توسط خائنين اپورتونيست به عنوان
ستون پنجم بورژواﯾی تبليغ می گردد طبقه کارگر حتی ﯾک قدم ھم نمی تواند در جھت رھاﯾی از
بھره کشی بردارد به طوری که می دانيم رھبران بزرگ کارگری مانند مارکس و لنين اتﺤادﯾه و
سندﯾکاھا را مدرسه ی تمرﯾن و تدارک برای انقالب و حکومت کارگری می دانستند به طور نمونه در
انقالب کبير اکتبر  ١٩١٧روسيه اتﺤادﯾه کارگری در کنار سازماندھی و مبارزات اقتصادی در مرحله ی
قيام مﺤل تدارک،گرد آوری و آموزش برای قيام مسلﺤانه بوده اند وﯾا ﺻندوق ھمياری کارگری تکيه

 - ١٠٩گاه اعتصابات سياسی – اقتصادی برای کارگران بوده اند  ،بدون ھژمونی حزب طبقه کارگر در
تشکلھای ﺻنفی ) اتﺤادﯾه -تعاونی ،ﺻندوقھای ھمياری و ( ...و فرھنگی و آموزشی در جھت تدارک
برای استقالل سياسی و قدرت مادی طبقه کارگر نمی توان از استقالل سياسی – طبقاتی آن در
برابر بردگی مادی – معنوی بورژواﯾی ﺻﺤبت کرد  .و طبقه ای که استقالل فکری-سياسی نداشته
باشد چطور می تواند استقالل تشکيالتی داشته و سرکردگی الﯾه ھای دمکرات را در جرﯾان انقالب
به نفع حاکميت سوسياليستی خود تأمين کند .واقعاًسفسطه و خيانت است که توھم و بردگی
ﺻنفی کارگران در نبود حاکميت و استقالل فکری – سياسی آن را در قالب اتﺤادﯾه و سندﯾکا برای
داللی و فروش بھتر نيروی کار برای طبقه سرماﯾه دار و با قبول اﯾن بردگی با نام استقالل و تشکل
مستقل کارگری در بوق کرنا دميده ،تطھير کرده و ماست ماليزه کنيم  .رفقای ساده دل ما باﯾد بدانند
از سندﯾکا و اتﺤادﯾه باالتر در انقالب ٥٧ﺻدو شصت وسه شورای کنترل کارگری به عنوان نطفه
حاکميت کارگران تشکيل شدند ،در خال حزب سياسی کارگران نه تنھا نتوانستند مستقل باشند و ﯾا
استقالل خود را حفظ کنند بلکه به کارﯾکاتور و سپس به چماق رژﯾم فاشيستی جمھوری اسالمی
تبدﯾل شدند .و االن ھم بخشھای زﯾادی از اکونوميستھا و سندﯾکاليستھای ما به چماق جرﯾانات
بورژواﯾی بر ضد حاکميت و قدرت طبقه کارگر تبدﯾل شده اند و از اسم حزب و حاکميت طبقه کارگر از
ترس بر خود می لرزند به طور خالﺻه می توان گفت در مفھوم انقالبی و کمونيستی تشکلھای
طبقاتی غير سياسی کارگران ھدف  ،از بين بردن رقابت درون کارگران و تدارک و تمرﯾن برای تقوﯾت
قدرت و استقالل سياسی آنان در جھت انقالب و حاکميت شوراﯾی آنان می باشد و از اﯾن منظر
ضمن اﯾنکه مضمون و شکل تشکلھای کارگری فرق می کند و لی بدون حزب طبقه کارگر متشکل از
آگاه ترﯾن و پيشروترﯾن ومتشکل ترﯾن بخش اﯾن طبقه که به حاکميت بالواسطه ی او بر امور اقتصادی
– سياسی – اجتماعی طبقه کارگر اعتقاد دارند تشکل ھای طبقاتی غير سياسی و حتی شوراھای
نماﯾندگان به آلت شکست انقالب اجتماعی و اراﯾه شراﯾط استثمار طبقه سرماﯾه دار تبدﯾل خواھد
شد .
 - ٧شکل اﯾجاد تشکل سياسی ﯾا حزب طبقه کارگر در دوران انقالبی و تفاوت آن با ﯾک
شراﯾط غير انقالبی چگونه می باشد ؟
جواب :بطورﯾکه مارکس در قطعنامه انترناسيونال تأکيد می کند ) طبقه کارگر در مقابل قدرت متﺤده
طبقات دارا ،چاره ای جز تشکيل حزب سياسی ندارد ( و به قول گرامشی ) حزب طبقه کارگر از
تلفيق دﯾالکتيکی جنبش سوسياليستی با جنبش مبارزاتی طبقه کارگر بر بستر پراتيک انقالبی به
وجود می آﯾد اﯾن دو جز اساس تکوﯾن حزب مولد شراﯾط سرماﯾه داری و در جرﯾان تکامل تارﯾخی آن
شکل گرفته و در ھر شراﯾطی زمينه ھای آگاھی سوسياليستی به قول مانيفيست حزب کمونيست
به عنوان " نجات کل جامعه " بازتوليد می گردد(  ،مسئله اساسی :
اوال ً -درک ضرورت جبری و اساسی حزب برای رھاﯾی پرولتارﯾا

 - ١١٠ثانياً  -عدم خود به خودی بودن اﯾن روند و استارت آن از طرف جنبش آگاھانه سوسياليستی
ثالثاً -پاکی ،خلوص ،غير انﺤرافی بودن نﺤله ھای سوسياليستی باز توليد شده بر اساس جھان
بينی مادی و کمونيسم به عنوان علم شراﯾط رھاﯾی پرولتارﯾا
رابعاً -انطباق درست آن بر ھر شراﯾط مشخصی با توجه به تجارب ملی و جھانی ،حاال شراﯾط چه
دوران انقالب باشد و ﯾا چه غير انقالبی .
اﯾن که ﺻرف شراﯾط انقالبی ،ھيچ کمکی به تشکيل حزب نمی کند امری اثبات شده می باشد و ﯾا
در ﺻورت وجود حزب و ﯾا جرﯾانات فعال مؤسس حزب با برنامه قبلی می توان از شراﯾط انقالبی
بھترﯾن استفاده کرد امری مسلم می باشد .برای درک بھتر مسئله در اثبات نقش وجودی جنبش
سوسياليستی راستين در روند شکل گيری حزب سياسی طبقه کارگر به دو مثال مشخص تارﯾخی
اشاره می کنيم :شکل گيری حزب عدالت و کمونيست اوليه را در شراﯾط بسيار عقب ماندۀ رشد
سرماﯾه داری  ١٢٨٥تا  ١٣١٥در اﯾران و اوضاع دﯾکتاتوری ھار با انقالب  ٥٧و آزادﯾھای وسيع دمکراتيک
در اواﯾل انقالب مقاﯾسه کنيد .بر کسی پوشيده نيست که اولی با وجود جرﯾانات واقعی
سوسياليستی مخصوﺻاً متأثر از بلشوﯾک ھا و انقالب کبير اکتبر و اﯾده ھای سترگ لنين کبير به
تشکيل احزاب واقعی کارگری با دستاوردھای بزرگ و دومی دقيقاً به علت تسلط پوپوليسم ارتجاعی
و خلقی به انﺤطاط و فروپاشی انجاميد .بدترﯾن انﺤرافی که در شراﯾط کنونی به روند واقعی
شکل گيری حزب سياسی آسيب جدی می رساند ،دنباله روی از جنبش خود به خودی و مماشات
با جرﯾانات بورژواﯾی -سندﯾکاليستی در قانون گرائی و علنی گرائی در داخل کشور در تشکيالت ھا و
سياست گرﯾزی می باشد ،که در خدمت مستقيم به حکومت سرماﯾه داری تمامی نيروھاﯾی که
می توانند پاﯾﮥ سلول ھای واقعی حزب در

مﺤيط ھای کار و زندگی کارگران باشند ،علنی کرده و

کار سرکوب رژﯾم را ساده تر کرده و با ادا و اطوار فعاليت کارگری کارگران را نسبت به فعاليت سازمان
ﯾافته و آگاھانه بدبين می کند .اﯾن طيف ھا اﺻوال ً اعتقادی به سازماندھی سياسی طبقه کارگر در
داخل کشور را ندارند و عموماً در عرﺻﮥ سندﯾکاليستی دنبالچه ھای حزب توده و فداﯾی اکثرﯾت
ھستند که در دھه شصت بھترﯾن نيروھای سوسياليست را به دم تيغ رژﯾم دادند و جنبش را از
پاﯾه ھای سازمان دھی سياسی بر اساس سلول ھای کمونيستی در مﺤيط کار و زندگی کارگران
مﺤروم کردند )و اکنون نيز با توجه به اﯾنکه اندک نيروھاﯾی که می توانستند ثمر بخش باشند ،به
شدت و با روش ھای مختلف توسط جمھوری اسالمی سرکوب شدند ،دو باره نيروھای پيروه فکری
پوشی نظام اسالمی از النه ھای شان بيرون
حزب توده و فداﯾی اکثرﯾت با توجه به اغماض و چشم
ِ
خزﯾده و مشغول تبليغ خط مشی خائنانﮥ حزب توده می باشند و جمھوری اسالمی نيز آگاھانه بطور
غير مستقيم از آنھا حماﯾت می کند .ضمن اﯾنکه بيشتر افراد حزب توده و اکثرﯾت اکنون خودشان
کارفرما ھستند و بعضاً ميليادر می باشند ،اما ھنوز خود را کارگری جا می زنند .بدون شک اگر ھر چه
زودتر حزب واقعی طبقﮥ کارگر تشکيل نشود ،بزودی خيزش کارگران شروع می شود و در آن ﺻورت

 - ١١١حزب توده و اکثرﯾت با توجه به اغماض و چشم پوشی جمھوری اسالمی و ثروت ھاﯾی که توده ای و
اکثرﯾتی ھای کار فرما دارند ،در مرکز مبارزات خود به خودی کارگران قرار خواھند گرفت و در موقع
تعيين تکليف مبارزاتی و نقطه عطف تارﯾخی مبارزۀ کارگران درست مانند دھه شصت به طبقﮥ کارگر
خيانت خواھند کرد و البته جمھوری اسالمی و سرماﯾه داری نيز اﯾن را خوب می داند .به ھمين دليل
است که دﯾگر نيروھا را به شدت سرکوب می کند ،ولی پيروان جرﯾان فداﯾی اکثرﯾت و حزب توده را نه
تنھا سرکوب نکرده و در مقابل آنھا چشم پوشی می کند ،بلکه در مواقع بسياری از طرﯾق نيروھای
نفوذی خودش در ميان آنھا ،کمکشان نيز می کند  .و ﯾا اکونوميست ھاﯾی ھستند که دنبالچه ھای
جرﯾانات غير کمونيست مانند سوسيال دمکراتھا می باشند ،که اﺻوال ً به تشکيالت و سازمان دھی
سياسی در داخل کشور اعتقاد ندارند .با توجه به حساسيت رژﯾم به شکل گيری حزب واقعی ،رژﯾم
به ﺻورت غير مستقيم اﯾن نيروھا را در مقابل آﯾندۀ شکل گيری حزب سياسی واقعی حماﯾت
می کند .با توجه به شناخت اﯾن نيروھا از مﺤيط ھای واقعی ،بعضی رفقا در داخل کشور نيروھای
اﺻيل کارگری ،باﯾد با دقت و حساسيت بيشتری برای ارتباط گيری و پيوند با طبقﮥ کارگر عمل نماﯾند.
اما برای مرز بندی با اﯾن طفيلی ھای دشمن حزب سياسی و حاکميت شورائی کارگران ،باﯾد بدانيم
در شراﯾط تسلط اﯾدئولوژی سرماﯾه داری و خودبيگانگی ،فقر ،ناآگاھی و رقابت درونی ناآگاھی
کارگران و ھمچنين سياستھای برنامه رﯾزی شده فرﯾب و سرکوب مادی و معنوی دولت ھای
سرماﯾه داری ،بقول لنين کبير :طبقﮥ کارگر تنھا در اثر آنکه وحدت فکری اش را از راه اﺻول
مارکسيسم با وحدت مادی سازمان که ميليون ھا زحمتکش را به ﺻورت ارتش طبقﮥ کارگر متﺤد
سازد  ،تقوﯾت ﯾابد ،می تواند به نيروی شکست ناپذﯾری تبدﯾل شده و نقش واقعی را درانقالب برای
رھاﯾی از ستم طبقاتی اﯾفا کند ،در غير اﯾن ﺻورت و در نبود حزب سياسی طبقﮥ کارگر ،مانند سال
 ٥٧با سموم ضد امپرﯾاليستی تزرﯾق حزب توده و فداﯾی اکثرﯾت به دام رژﯾم فاشيستی جمھوری
اسالمی افتاده واز شوراھای کنترل اش که می توانست در ﺻورت وجود حزب سياسی به وسيلﮥ
حاکميت دمکراتيک اش تبدﯾل شود ،شوراھای اسالمی جاسوس و سرکوب گر جنبش کارگری در
تثبيت سندﯾکاليسم عقيم – رفورميستی به زائدۀ جرﯾانات بورژوای تبدﯾل شده و جنبش را از مسير
انقالبی منﺤرف سازد .به نظر ما طرح سئواالتی از اﯾن قبيل که در نبود حزب ،تشکيل آن را درجه
بندی می کند ،به نوعی تبليغ سياست انتظار و مماشات با شراﯾط می باشد ،دوستانی که به
شراﯾط اﯾستا نگاه می کنند درک نمی کنند در خالء حزب سياسی طبقه کارگر و برنامه و رھبری او در
حين عمل مبارزاتی و جرﯾان مبارزه و جرﯾانات غير کارگری در اﯾن مسير به دھن آنھا نگاه نمی کنند و
عمل می کنند .وقتی مثل خمينی در ﯾک وضعيت اعتالﯾی انقالبی سوار جنبش شدند دﯾگر به آنان
مجال نفس کشيدن ھم نخواھند داد .بقول مارکس ما مفسر شراﯾط نيستيم ،تغيير گرانيم .حاال چه
شراﯾط انقالبی باشد و ﯾا غير انقالبی ،ما باﯾد در جھت تغيير جھان در ھر شراﯾطی کارھاﯾی که بتواند
آن شراﯾط را تغيير بدھد انجام بدھيم ،باﯾد از ھمين حاال آستين ھا را باال زده با درک ليبرالی منتظر
فرﺻت به اﺻطالح طالئی نباشيم و با ساختن حزب واقعی ضمن آماده کردن فرﺻت طالئی ،بھترﯾن

 - ١١٢استفاده را از فرﺻت ھاﯾی که بدست می آﯾند ﯾا بدست می آورﯾم ،بکنيم و بدانيم در جنگ طبقاتی
در تکامی اشکال اقتصادی – سياسی و فکری آن ،بين اردوی پرولتارﯾا و بورژوازی کسی می تواند از
شراﯾط )چه عادی و چه انقالبی( بھترﯾن استفاده را بکند که اوال ً  :بعنوان بخش پيشرو ،مبارز ،آگاه و
ی و حاضر وجود داشته باشد.
متشکل اردوی خود و بعنوان ستاد فرماندھی ارتش خود در بين آنھا ح ّ
ِ
ثانياً :برنامه و نقشه راه و راه حل ھاﯾی از پيش آماده برای ھداﯾت اﯾن ارتش در انبانش باشد .ثالثاً:
ابزار تﺤقق چنين پروسه ای انقالبی فقط حزب انقالبی و ﯾا زمينﮥ اﯾجاد آن از ھمين االن است که
بدون چنين ساختاری بعنوان وسيلﮥ مادﯾت عملی برنامه و استراتژی و

تاکتيک ھای انقالبی اگر

به عظمت انقالب  ٥٧ﺻد بار ھم تکرار شود ،ما سوسياليست ھا و کارگران طرفدار حکومت کارگری
عين االن ،بعنوان مفسران بی خبر ی و از راه دور نظام سرماﯾه داری ،دنباله رو حوادث و جرﯾانات
سرماﯾه داری خواھيم بود.

 – ٨کارگران پيشرو و سوسياليست ھا در ﯾک شراﯾط غير انقالبی چه وظاﯾفی را بر دوش
دارند تا بتوانند حزب طبقه کارگر را اﯾجاد و ﯾا ﯾک حزب موجود را به حزب طبقﮥ کارگر تبدﯾل
کنند؟
جواب  :ما در قسمت ھای قبلی مخصوﺻاً قسمت سئوال  ٤به اﯾن مسئله پرداختيم ،ولی به علت
اھميت موضوع دوباره به آن اشاره می کنيم  :در اﯾن رابطه به مسائل زﯾر باﯾد دقت کرد:
آنھاﯾی که به مارکسيسم و کمونيسم بعنوان علم سازماندھی انقالب و حکومت سوسياليستی او
اعتقاد دارند به آزادی طبقه کارگر بدست خودش از طرﯾق کليﮥ اشکال مبارزه و تشکل ھا ی
شکل تشکل طبقاتی کارگران که از طرﯾق
طبقاتی اش ،به اﯾجاد حزب سياسی به عنوان عالی ترﯾن
ِ
پيوند جنبش سوسياليستی با جنبش مبارزاتی کارگران شکل می گيرد  .اعتقاد به اجرای اﯾن پروسه
در داخل کشور را دارند ،دوم  :بر اساس چھار شرط باال نيروھاﯾی که اﯾن شروط را قبول می کنند،
شروع به اﯾجاد ساختار مرکزی بر اساس نشرﯾﮥ سياسی سراسری مرکزی و کميتﮥ سازماندۀ
کمونيستی مخفی بعنوان اجزای اﺻلی حزب در داخل کشور
منتخب برای اﯾجاد سلول ھا ی
ِ
می نماﯾند ،که باﯾد مشخصات زﯾر را داشته باشند:
اوال ً :مرکب از افراد تمام وقتی باشد که بر اﺻول مبارزه مخفی و فن مبارزه با پليس سياسی در
شراﯾط سرکوب ھار کنونی مسلط بوده و توان ادامه کاری مبارزه انقالبی در اﯾن شراﯾط را دارا
می باشند.
ثانياً :مرکز ھداﯾت و ارتباطات اﯾن ساختار باﯾد بعلت عدم دسترسی دشمن خارج از اﯾران باشد.
ثالثاً :واحد ھای داخلی باﯾد بر اساس اﺻول تشکيالتی غير متمرکز ،ﯾعنی عدم تداخل ،عدم تمرکز و
عدم تسری اطالعات ،سازماندھی شوند.

 - ١١٣رابعاً :اﯾن واحد ھا ﯾا سلول ھای کمونيستی مستقر در داخل باﯾد بر اساس اﺻول فعاليت کمونيستی
مستقل و خود کفا پی رﯾزی شوند که چھار چوبه ی آن موارد زﯾر می باشد - ١ :تبليغ ) عمومی –
شخصی (  – ٢تروﯾج و آموزش  - ٣تدارک – ماليه  – ٤سازمانگری:
الف  -تشکيالت ) نﺤوه جلسه ھا ،قرار ھا ،ارتباطات حضوری ھسته ،ارتباطات اﯾنترنتی ،موباﯾل،
مﺤمل سازی برای ھر موقعيتی و لﺤظات فعاليت ،جاسازی ،بيالن کاری و گزارش دھی از نﺤوۀ
برنامه رﯾزی و پيشرفت و ﯾا عدم پيش رفت کارھا(.
ب  -سازماندھی توده ای بر اساس تلفيق کار مخفی و علنی بعنوان دو بازوی اﺻلی سازماندھی از
طرﯾق ارتباط زنده با پيشروان و رھبران عملی کارگری – توده ای ،اﯾجاد تشکل ھا و ﯾا تماس با
تشکل ھای موجود توده ای و مطالبات و مبارزات جاری.
خامساً :نقش مرکز ارتباطات و مخصوﺻاً نشرﯾﮥ مرکزی بعنوان دو شاخص اتصال و پيوند تشکيالتی و
سياسی کليﮥ واحد ھای داخلی بوده که تبليغات سياسی و سازماندھی اعتراضات
فعاليت و مبارزۀ
ِ
و اعتصابات توده ای را براساس برنامه و مطالبات پاﯾه ای سراسری دمکراتيک و سوسياليستی
ھداﯾت می کند و ھمچنين تجارب مبارزاتی و اشکال سازماندھی جدﯾد را که در جرﯾان مبارزه جمع
بندی و درستی آن به اثبات رسيده ،بعنوان رھنمود ھمراه با مصوبات کنگره و دستورالعمل فعاليت به
سلول ھای کمونيستی اراﯾه می دھد .عموماً در شراﯾط فاشيستی و لزوم سازماندھی غير متمرکز،
نقش نشرﯾه بعنوان سازمانده ،آموزش دھنده و مبارزۀ اﯾدئولوژﯾک عليه انﺤرافات مو جود درون جنبش
کارگری برای سلول ھای حزبی – داخلی ﺻد در ﺻد را الزم دارد – .
نيروھای داخلی ما باﯾد بدور از ھر گونه پراکندگی ،و از ھر دری سخن گفتن و به ھر جا سرک
کشيدن و به دور از فرقه گراﯾی و دنباله روی ،تمامی نيروی خود را روی  ٥مﺤور فوق متمرکز کنند و از
م
توھمات کارﯾزماتيک حاﺻل از فضا ھای اﯾنترنتی بدور باشند مخصوﺻاً نيروھای داخلی ما باﯾد تمام ھ ّ
و غمشان را روی ارتباط زندۀ مبارزاتی با کارگران مخصوﺻاً قسمت ھای پاﯾه ای آن ،ﯾعنی نفت و
ی
پتروشيمی و ماشين سازی ھا متمرکز کنند و برای رسيدن به اﯾن ھدف ،برنامه رﯾزی و زمان بند ِ
دقيق با ھداﯾت مرکز ارتباطات بکنند و رفقای بيرونی از ھر طرﯾق ممکن به شکل گيری نشرﯾه و
کميته سازمانده به دور از تعصبات فرقه ای کمک کنند) البته نشرﯾه باﯾد غير از نشرﯾات موجود ،و
کميتﮥ سازمانده نيز غير از کميته ھای موجود باشند و ھر دو باﯾد از زﯾر بنا متفاوت از نشرﯾات موجود و
با ساختار و اﺻول واقعاً کمونيستی از ﺻفر ساخته شوند .چون نشرﯾات موجود ،کميته ھای موجود و
حتی احزاب و سازمان ھای موجو ِد مدعی کارگری ،ھيچ کدام واقعاً کارگری نيستند و بدون بر قراری
کمونيستی مخفی در مﺤل کار و زندگی کارگران و تغيير اﺻول فعلی خود،
سلول ھا و کميته ھای
ِ
پتانسيل تبدﯾل شدن به حزب کارگری را نيز ندارند .دالﯾل مﺤکمی دارﯾم که ھيچ کدام از احزاب،
ِ
پتانسيل تبدﯾل شدن به حزب طبقﮥ کارگر را ندارند .از جمله می توان خيزش توده ھا در سال  ٨٨را
پتانسيل کارگری شدن را داشتند ،سال  ٨٨بھترﯾن شراﯾط را
مثال زد که اگر ﯾکی از احزاب موجود
ِ

 - ١١٤برای کارگری شدن را اراﯾه داد ،ولی ھيچ کدام نشدند .و ھمچنين در حال حاضر ھر روز کارگران
دست به اعتراض و اعتصاب می زنند و اﯾن ﯾعنی آمادگی شراﯾط برای تبدﯾل شدن ﯾکی از احزاب به
حزب طبقه کارگر ،ولی وقتی چنين تبدﯾلی ﺻورت نمی گيرد ،ﯾعنی اﯾن که ھيچ کدام پتانسيل شدن
را ندارند و ھمچنين اﯾن احزاب و سازمانھا کم و بيش نيروھاﯾی در داخل دارند و حتی برخی
می توانند ادعای داشتن اعتبار توده ای داشته باشند ،ولی باز دﯾده می شود که به حزبِ طبقﮥ
کارگر تبدﯾل نمی شوند .تنھا دليل اﯾن است که از پاﯾه و اساس علی رغم داشتن نيرو در داخل ،ولی
پاﯾه و اساس کارگری شدن را ندارند ،اگر داشتند با توجه به شراﯾط موجو ِد گفته شده ،باﯾد تبدﯾل
می شدند .ﯾعنی برای تبدﯾل شدن به کارگری ،حتی داشتن ارتباط داخلی و حتی داشتن اعتبار
کارگری نيز کافی نيست .اﯾن را جنبش فداﯾی ﯾا مجاھدﯾن و  ...که ھواداران بسياری داشتند ثابت
کرده اند ،که ھيچ کدام کارگری نشدند .بنا براﯾن آن احزابی که خود را فرﯾب می دھند که ھوادارانی
دارند و ممکن است در آﯾنده کارگری شوند ،در توھم قرار دارند .در نتيجه احزاب و سازمان ھای
موجود ،نه تنھا برای طبقﮥ کارگر مثبت نيستند ،بلکه مانع رشد و اﯾجاد شدن حزب طبقﮥ کارگر
ھستند .ﯾک فرد انقالبی واقعی باﯾد ھمه آنھا را کنار بگذارد ،در غير اﯾن ﺻورت  ...و خالﺻه کالم در
ﯾک آراﯾش جنگی و در ميدان مبارزه طبقاتی قبل از ھر چيز تشکيل ستادی از فرماندھان با برنامه و
اﺻول مخفی ،فعاليت برای سازماندھی کليه اشکال مبارزۀ طبقاتی کارگران در داخل ،اولوﯾت
اساسی ما بوده و بدون اﯾن مسئله ،ارتش ميليونی کارگران مثل پادگان بدون ستاد می باشد .ما
باﯾد پاﯾه ھای اﯾن ستاد را در مراکز اﺻلی مبارزۀ طبقاتی مخصوﺻاً کارخانجات بزرگ و مؤسسات
اﺻلی پرولتری بعنوان دژ ھای اﺻلی و اساسی انقالب اجتماعی و رھائی ستمدﯾدگان داشته
باشيم .در چنين ﺻورتی است که نيروھای آگاه گرانﮥ سوسياليستی ما در خدمت سازماندھی
مستقيم از طرﯾق سلول ھای کمونيستی مستقر در ميان کارگران نقش خود را اﯾفا خواھند کرد .و
احزاب موجود با داشتن پيوند با سلول ھا و کميته ھای مخفی کمونيستی و تغيير اﺻول فعلی خود،
می توانند با نيمﮥ اﺻلی خود ﯾعنی طبقه کارگر و مبارزۀ طبقاتی پيوند فعال و مبارزاتی گرفته و از
گر غير فعال به سلول ھای زنده ،تکثير ﯾابنده ،مبتکر ،و تاثير گذار تبدﯾل شده و
حالت مفسر و نظاره ِ
طبقﮥ کارگر را به قول گرامشی از بازو به قدرت و از توده به رھبر تبدﯾل خواھد کرد .

 – ٩در شراﯾطی که مبارزات کارگران پيگير و مستمر ،اما پراکنده و نا منسجم است،
چگونه می توان اﯾن دوران را گذراند و به حزب طبقه کارگر رسيد؟
جواب – مضمون اﺻلی سئواالت مطرح شده،

چگونگی اﯾجاد حزب سياسی کارگری دور
حول
ِ

می زند و به نوعی تکراری می باشد .که به چگونگی شکل گيری و خصيصه ھای ﯾک حزب پرولتری
اشاره نمودﯾم و به کالم لنين ،معمار ِبزرگِ حزب و حکومت پرولتری گفتيم :در  ...طبقه کارگر در اثر
رقابت آنارشيستی در سرماﯾه داری و فقر ،خود بيگانه گی و نا آگاھی در قعر جامعه سير می کند و

 - ١١٥تنھا در اثر آن که وحدت فکرﯾش را از راه اﺻول مارکسيسم با وحدت مادی – سازمانی که ميليون ھا
زحمتکش را بصورت ارتش طبقﮥ کارگر متﺤد می سازد ،تقوﯾت ﯾابد ،می تواند به نيروی شکست
نا پذﯾری تبدﯾل شود و نقش خود را بعنوان رھبر انقالب اﯾفا کند .طبقﮥ کارگر بعنوان نيروی اﺻلی
انقالب بدون آگاھی سوسياليستی و مارکسيسم انقالبی بعنوان علم رھبری انقالب و حکومت
کارگری و علم استراتژی و تاکتيک وی که باﯾد جھانی نو با بسيج راستين توده ھا بسازد ،به گونه ای
دﯾگر پياده نظام ارتجاع دﯾگری نبوده ،بلکه خود را برای خوﯾشتن و رھائی بشرﯾت سازمان دھد .بدون
حزب سياسی با برنامﮥ انقالبی ،فقط به آلت دست طبقات بھره کش تبدﯾل خواھد شد .تنھا کارگران
آگاه و متشکل در حزب سياسی خود می توانند سازمان دھندگان حاکميت به معنای واقعی خود در
اعمال قدرتِ بال واسطﮥ خود باشند .کارگران پراکنده و نا آگاه و فاقد تشکيالت و بنا براﯾن قدرت
اﯾستادگی در شراﯾط تسلط اﯾدئو لوژی و سياست بورژوازی ،به بازﯾچﮥ سياست بازان تردست ،که
ھميشه از ميان طبقات حاکم ،به موقع برای استفاده از فرﺻت ھای مناسب پيدا می شوند ،عين
انقالب  ٥٧مبدل خواھند شد .تنھا در زﯾر ساﯾﮥ حزب طبقﮥ کارگر بعنوان بخشی از طبقه ،اما ُگردان
پيشاھنگ آن ،مظھر عالی ترﯾن آگاھی مجھز به تئوری انقالبی بعنوان علم شناخت قوانين رشد و
تکامل جامعه و ھمچنين گردان متشکل آن بعنوان عالی ترﯾن تشکل طبقاتی – سياسی کارگران که
عملی تشکل ھای توده ای ،مبارزه و
با تمامی توده ھای پيرامونی از طرﯾق پيشروان و رھبران
ِ
مطالبات جاری ارتباط تنگاتنگ دارد و می تواند از طرﯾق سازماندھی انقالبِ اجتماعی به سر منزل
پيروزی ،ﯾعنی حاکميت بالواسطه دمکراتيک – شوراﯾی کارگران و ستمدﯾدگان بر سرنوشت اقتصادی
گاھی او و درک روشن ھدف ھا و
– سياسی – اجتماعی خود برسد .قدرت طبقﮥ کارگر در تشکل و آ
ِ
وظاﯾف خوﯾش و راه ھا و وساﯾل مبارزه است و اﯾن ھمه در وجود حزب طبقه کارگر تجلی پيدا
می کند .فقط با وجود چنين تشکيالت انقالبی که با توده ھای کارگر مربوط و به تئوری فصيح انقالبی
مجھز باشد و بتواند وضع را درست تشخيص داده و شعار ھای مبارزه را بر پاﯾﮥ تﺤليل علمی طرح
نماﯾد ،می توان به آﯾندۀ پيروزی انقالب اميد وار بود ،فقط با وجود حزب انقالبی می توان نيروی
اکثرﯾت مردم ناراضی را متشکل کرد و ذھن آنان را از لﺤاظ سياسی روشن ساخته و درک مصالح
خود و راه ھای رھائی و آزادی از جور و ستم را به آنان آموخت و زﯾر رھبری کارگران ،پيرامون برنامﮥ
سازماندھی مشخص اﯾن
دمکراتيک کارگران عليه دﯾکتاتوری بسيج کرد .ما چون به کرات به چگونگی
ِ
مسئله ﯾعنی اﯾجاد حزب اشاره کردﯾم ،دﯾگر از تکرار آن خود داری می کنيم و در پاﯾان تمام نﺤله ھای
سوسياليستی را فرا می خوانيم به دور از ھر گونه فرقه گراﯾی و سکتارﯾسم و توّھمات کارﯾزماتيک و
ھمچنين تعرﯾف ھای دلخوش ُکنک از حرکات و انﺤرافات خود بخودی و تشکل ھای بی بو و
مشترک سازمانده ،برای
ت غير انقالبی ،تمامی توان خود را در جھت اﯾجاد کميته و نشرﯾﮥ
ِ
بی خاﺻي ِ
ل زندۀ تشکيالتی –
سازماندھی و اﯾجاد سلول ھا و کميته ھای کمونيستی در داخل کشور و اتصا ِ
سياسی با کارگران ،در راستای تشکيل حزب واقعی بنماﯾند و برای اﯾن منظور قبل از ھر چيز اقدام به

 - ١١٦تربيت و کادر سازی از ميان فداکارترﯾن و جسور ترﯾن انقالبيون را در الوﯾت خود قرار دھند که به قول
لنين " :سازمانی از انقالبيون حرفه ای به ما بدھيد ما روسيه را آزاد خواھيم کرد".

موفق و پيروز باشيد
بيست و ھشتم بھمن ١٣٩٢

- ١١٧ -

بعد از شاھرخ:
مرگ شاھرخ زمانی؛ رواﯾتی از درون زندان رجاﯾی شھر
شاھرخ زمانی ،کارگر نقاش زندانی که به اتھام »تبليغ عليه نظام«» ،توھين به رھبری« و »تشکيل
گروه به قصد بر ھم زدن امنيت ملی« مدت پنج سال از  ١١سال دوران مﺤکوميتش را در زندان رجاﯾی
شھر کرج گذرانده بود ،شب گذشته در ھمين زندان درگذشت .اﯾن فعال کارگری در طول پنج سال
گذشته برای عروسی دخترش و ھمچنين عزاداری و تشييع پيکر مادرش اجازه مرخصی نيافته بود.
او روز چھاردھم خردادماه سال  ١٣٩٠در تبرﯾز بازداشت شد و پرونده اش را برای رسيدگی ،به شعبه
ﯾکم دادگاه انقالب تبرﯾز به رﯾاست قاضی »حملبر« فرستادند .وی در دادگاه بدوی به  ١١سال حبس
مﺤکوم شد که اﯾن حکم عيناً در دادگاه تجدﯾد نظر نيز مورد تاﯾيد قرار گرفت .اﯾن عضو ھيأت مدﯾره
»کميته پی گيری برای اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری« و عضو »ھيأت بازگشاﯾی سندﯾکای
کارگران ساختمانی و نقاشان« بارھا با دستبند و پابند از زندان ھای مختلف تبرﯾز ،قزل حضار و زندان
رجاﯾی شھر جا به جا شد و چندﯾن بار در اعتراض به نقل و انتقال غير قانونی خود دست به اعتصاب
غذا و اعتراض زد .رواﯾت زﯾر شرح ﯾکی از ھمبندی ھای شاھرخ زمانی از ماجرای مرگ او در زندان
رجاﯾی شھر کرج است:
ساعت پنج عصر ﯾک شنبه بيست و دوم شھرﯾور ماه سال  ١٣٩٤ھم اتاقی سالمند شاھرخ زمانی،
فعال کارگری ،در بند سياسی-امنيتی زندان رجاﯾی شھر کرج که از خواب بی ھنگام ھم اتاقی خود
تعجب کرده بود ،او را تکان داد تا بلند شده و مثل ھميشه به ورزش مشغول شود .شاھرخ زمانی
عادت به خوابيدن در آن ساعت روز نداشت و ھميشه اولين نفری بود که رأس ساعت سه بعد از
در ھواخوری به حياط می رفت تا ورزش خود را شروع کند .به ھمين دليل ھم
ظھر و زمان باز شدن ِ
امروز وقتی غيبت داشت ،توجه ساﯾر ھم بندی ھا به اﯾن مسأله جلب شد و ھمﮥ زندانی ھا از
ندﯾدنش در حياط زندان متعجب شدند .ھم اتاقی شاھرخ زمانی پتو را از سر او کنار می زند و اﯾن
فعال کارگری را با لب ھاﯾی تيره و بدنی کامال ً سرد پيدا می کند .سرﯾعاً جوانان بند کمک می کنند و
او را از طبقﮥ سوم تخت به پاﯾين می آورند و به سرعت بدون رعاﯾت نوبت و ھماھنگی ھای معمول،
به بھداری منتقل می کنند.
شاھرخ زمانی از اعضای سابق ھيات بازگشاﯾی سندﯾکای کارگران نقاش بود .وی دﯾشب تا نيمه
شب در حال آماده کردن مطالب خود و نوشتن تﺤليل ھاﯾش از حوادث روز بود .او غالباً نقطه نظراتش
را ﯾاداشت و اخبار روز و تﺤليل ھاﯾش را دسته بندی می کرد .او ﺻبح ھمان روز با برخی از
ھم بندی ھاﯾش حرف زده و سر حال و بی مشکل بود .شاھرخ زمانی به طور مداوم ورزش می کرد،
سيگار نمی کشيد ،سرحال بود و با دﯾگران شوخی می کرد و اﺻال ً اثری از بيماری و رنجوری
نداشت .شاﯾد به ھمين دليل ،آخرﯾن نفری که احتمال مرگش در آن بند می رفت ،او بود .وقتی خبر
در
در مﺤوطﮥ بند زندانيان سياسی پيچيد ،زندانی ھا در بھت و حيرت فرو رفتند و ساعت ھا در مقابل ِ
ن بند و بزرگ ترھا به بھداری رفتند تا وضعيت شاھرخ را پی گيری کنند،
اتاقش تجمع کردند.مسئوال ِ
اما ﯾکی از دکترھای بند به آن ھا گفته بود که دﯾگر منتظر برگشت شاھرخ زمانی نباشند .و اﯾن
تأسف عميق زندانی ھا را در بر داشت.به ھر حال ،در آن مﺤيط بسته و مﺤصور ،ما زندانی ھا به
سرعت به ھم دلبسته می شوﯾم ،با عادت ھای ھم خو می گيرﯾم و رنج و شادی ھمدﯾگر را با رگ
و پی خود درک می کنيم.

 - ١١٨در آن ساعت روز ،زندانی ھا ورزش معمول را تعطيل کردند؛ غم عجيبی فضای زندان را فرا گرفته
است و ھر کسی سعی می کند با ورود ھر مسئولی به بند ﯾا به اتاق زمانی ،او را مخاطب قرار داده
و نسبت به وضعيت پيش آمده پرس و جو کند .برخی دﯾگر که کمی ﺻرﯾح تر و شجاع ترند ،خواستار
مسئوليت پذﯾری آن ھا و بررسی دقيق علت فوت شاھرخ زمانی ھستند .اما ھمه زندانی ھا
می دانند اﯾن درخواست ھا راه به جاﯾی نخواھد برد و سال ھا است که در زندان رجاﯾی شھر در
قبال مرگ مشکوک و غير مشکوک زندانی ،تنھا ﯾک روال وجود دارد؛ بھداری با ﺻدور ﯾک برگه برای
علت فوت ،کلمه »سکته« را می نوﯾسد و ھر چه سرﯾع تر جسد فرد متوفی را به سردخانه
می سپارند .غالباً کالبد شکافی نيز برای پی بردن به علت مرگ در مورد زندانيان انجام نمی شود.
جالب است که بھداری زندان رجاﯾی شھر حتی سردخانه ندارد و به ھمين دليل ھم بر اساس گفتﮥ
جانشين رﯾيس زندان که مسئول شيفت شب در زندان است ،جسد اﯾن زندانی سياسی در ھمين
شب به سردخانﮥ بھشت زھرا منتقل شده است.
ساعتی بعد از پيچيدن خبر مرگ شاھرخ زمانی در زندان ،مسئول اداره آگاھی و جانشين رﯾيس
زندان که امروز در غياب او مدﯾرﯾت زندان را بر عھده داشته ،وارد بند سياسی ھا شدند ،تخت و اتاق
شاھرخ را مورد رسيدگی قرار دادند و برای تکميل گزارش فوت و پرونده اﯾن کارگر زندانی ،از شواھد
موجود عکس گرفتند و رفتند .در زمان حضور اﯾن افراد در اتاق شاھرخ زمانی ،زندانيان سياسی اﯾن
بند نسبت به بسته بودن کامل پنجره ھا توسط حصار فلزی مخصوﺻی که فقط برای پوشاندن
پنجره ھای اﯾن بند مورد استفاده قرار گرفته است ،اعتراض کردند و کمبود ھوا و عدم گردش اکسيژن
کافی را از دالﯾل بيماری مداوم ساکنان اﯾن بند و حتی فوت نابه ھنگام زندانيان عقيدتی عنوان
کردند .ھنگام ورود به اﯾن بند به راحتی می شود سنگين بودن ھوا و عدم گردش آن را حس کرد .اﯾن
زندانی ھا ھمچنين نسبت به دستگاه ھای پارازﯾت اندازی که روی پشت بام بند سياسی نصب
شده است ،برای چندمين بار اعتراض کرده و وجود اﯾن پارازﯾت ھا را از عوامل اﯾجاد و تشدﯾد سرطان،
سرگيجه و برخی بيماری ھای دﯾگر برشمردند.
مرگ اﯾن زندانی در حالی روی داده است که دو زندانی دﯾگر ھمين بند به نام ھای »سعيد رضوی
فقيه« و »رمضان احمد کمال« از ﺻبح  ٢١شھرﯾور ماه در اعتراض به عدم دسترسی به درمان و
برخورد نامناسب مسووالن و پزشکان بھداری ،دست به اعتصاب غذای خشک زده اند.گفتنی است
که مجوز اعزام به بيمارستان برای زندانيان سياسی و امنيتی تنھا توسط شخص دادستان ﺻادر
می شود و نظر پزشکان متخصص مالک عمل نيست.

 - ١١٩عليه قاتلين شاھرخ زمانی اعالم جرم می کنيم!!!
بيانيه ١٣١
شاھرخ را کشتند ،اما نه تنھا مبارزه پاﯾان نيافته است ،بلکه با کشته شدن شاھرخ ﯾک مطالبه به
روز طبقﮥ کارگر و جنبش انقالبی  -کمونيستی اضافه شده است .خواستﮥ فوق مﺤاکمﮥ
مطالبات
ِ
قاتلين شاھرخ زمانی است .آری ما ھمگی خواھان مﺤاکمﮥ آمرﯾن و عاملين قتل شاھرخ ھستيم و
اﯾن را باﯾد به پرچم دﯾگری برای مبارزه با جمھوری اسالمی سرماﯾه داری تبدﯾل کنيم .امروز اﯾن ﯾکی
از وظاﯾف جنبش کارگری و جنبش انقالبی است .بدون شک اگر قاضی حمل بر ،بازجوﯾان پرونده ھای
شاھرخ ،رﯾيس زندان رجاﯾی شھر ،دادستانی و اداره اطالعات مستقيماً در قتل شاھرخ دست
نداشته باشند ،ولی ﺻد در ﺻد در طرح نقشﮥ قتل او دخالت داشته و می دانند که قاتلين چه
کسانی ھستند .سر نخ اﺻلی را باﯾد از اﯾن افراد بدست آورد .ما عليه اﯾن نام بردگان به عنوان آمرﯾن
و عاملين و شرکای قتل اعالم جرم می کنيم .از تمامی افراد ،تشکل ھا و نھاد ھای داخلی و جھانی
می خواھيم ،روند پيش برد اﯾن اعالم جرم را در نھاد ھای قضاﯾی به عھده گرفته و تا شناساﯾی و
مﺤاکمﮥ قاتلين و آمرﯾن قتل ،ادامه بدھند .و از فعالين کارگری ،معلمان ،پرستاران و انقالبيون و جوانان
و مردم آزادی خواه و نھاد ھا و تشکيالت ھای سياسی در سطح اﯾران و جھان می خواھيم ،با
سازماندھی متﺤدانه از اﯾن اعالم جرم و روند پيش برد آن پشتيباتنی کنند .تشکيالت ھای کارگری در
اﯾن رابطه می توانند با اﯾجاد "کميته مشترک دادخواھی" روند عملی اعالم جرم را پيش ببرند ،ما
می دانيم بسياری از تشکل ھا و نھادھای کارگری کشور ھای جھان که در دوره ھای مبارزۀ شاھرخ
از وی حماﯾت کردند ،اﯾن بار با شدت بيشتر حاضرند برای مﺤاکمﮥ قاتلين کمک کنند .در
برنامه رﯾزی ھای خود باﯾد از آنھا ھر چه بيشتر کمک گرفت.
الزم است بدانيم از جھت قانونی رئيس زندان به عنوان نماﯾنده سازمان زندانھا که مسئول نگھداری و
حفظ زندانی است ،متھم ردﯾف اول اعالم جرم ما است ،که باﯾد در جھت عدم انجام وظيفﮥ خود در
حفظ جان شاھرخ پاسخگو باشد و او باﯾد قاتلين و طراحان قتل را معرفی کند ،در غير اﯾن ﺻورت او
قاتل مﺤسوب می گردد.
در روند تﺤقيق ما بنا به سابقه جناﯾت کارانﮥ مسئولين رده ھای مختلف جمھوری اسالمی با تکيه بر
اﯾنکه ھمه ی آنھا از رھبری گرفته تا نماﯾندگان ،رئيس جمھور و وزرا و کل دستگاه قضاﯾی و
دستگاه ھای انتظامی و اطالعاتی با استناد و تکيه بر مدارک اراﯾه شده در مطبوعات خود رژﯾم که
ﯾک ھزارم از حقاﯾق ھستند و اثبات می کنند که ھمه سران از باال تا پاﯾين در دزدی ،اختالس ،رانت
خواری ،بورسيه ھای تﺤصلی ،جعل مدارک تﺤصيلی برای خود و واردات مافياﯾی و  ...دخالت
مستقيم دارند ،بنا براﯾن نمی توان نوشته و مدارک ساخته و گفته ھای اﯾن جاعلين را بدون تأﯾيد نھاد
ھای حقوقی جھانی به عنوان مدارک پذﯾرفت .بر اﯾن مبنا باﯾد کميتﮥ مشترک دادخواھی مراجع

 - ١٢٠حقوقی جھانی را درجھت شناساﯾی و مﺤاکمﮥ آمرﯾن و عاملين ،منتھا در اولين قدم رئيس زندان
رجاﯾی شھر به حرکت در آورد.
فراموش نکنيم حتی در مراسم وداع با شاھرخ قبل از حضور ﯾافتن وداع کنندگان ،دھھا مأمور لباس
شخصی در مﺤل حاضر شدند و برنامه ھای از پيش تعيين شدۀ خود را به خانوادۀ شاھرخ تﺤميل
کردند .از جمله وداع کنندگان ھيچ تماﯾلی به خواندن نماز ميت نداشتند و ھيچ تماﯾلی به حضور
آخوند مفتخوری مانند بقيﮥ آخوند ھا نداشتند .اما مأموران نماز ميت و آخوند مفت خور را در مراسم
در خانﮥ تعداد بسياری از افراد فعال شناخته شده
تﺤميل کردند .و ھمچنين مأموران قبل از مراسم به ِ
رفته و آنھا را تھدﯾد کرده اند که اگر در مراسم حضور داشته باشيد ،دستگير خواھيد شد .اﯾن سه
مواردی ھستند که مشخص شده اند ،اما دھھا مورد دﯾگر وجود دارند که ھنوز مشخص نشده اند .با
توجه به اﯾن موارد ما نمی توانيم به انتظار شکاﯾت خانوادۀ شاھرخ از جناﯾت کاران باشيم .باﯾد که
جنبش کارگری و جنبش انقالبی برای احقاق حق شاھرخ و مھمتر از آن در جھت دفاع از بقيﮥ کارگران
و معلمان زندانی و زندانيان سياسی مبارزه جھت مﺤاکمه عاملين قتل را پيش ببرند ،بدون شک به
مﺤض شروع پروسﮥ مبارزه در اﯾن جھت تمامی زندانيان کارگری ،معلمان و زندانيان سياسی و
خانواده ھا و تشکل ھای آنھا به کمک ما خواھند آمد.
رﯾيس زندان گوھر دشت باﯾد قاتلين شاھرخ را معرفی کند
کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی
سه شنبه  ٢٤شھرﯾور ١٣٩٤

- ١٢١ -

ما مرگ شاھرخ زمانی را به پرچمی برای اتحاد و ھمبستگی کارگری
که او پيشتازش بود ،تبدﯾل خواھيم کرد
بيانيﮥ مشترک
دوشنبه  ٢٣شھرﯾور ١٣٩۴
شاھرخ زمانی ،مبارز خستگی ناپذﯾر و جسور جنبش کارگری اﯾران در کمال بھت و حيرت و ناباوری
ھمگان در زندان گوھر دشت چشم از جھان فرو بست.
علت مرگ شاھرخ را مقامات رسمی ھر چه اعالم کنند از نظر ما مسئوليت مستقيم آن تماماً بر
عھدۀ کسانی است که با تﺤميل برده وارترﯾن شراﯾط بر ما کارگران ،حق تشکل ﯾابی و مبارزه برای
ﯾک زندگی بھتر را نيز از ما سلب کرده و انسانھای شرﯾف و بزرگی ھمچون شاھرخ زمانی را به
گوشه زندانھا افکنده اند.
مرگ تکاندھندۀ شاھرخ در کنج زندان بدون ھيچ پيشينﮥ بيماری ،نه اولين جان باختن ﯾک زندانی و نه
تﺤت شراﯾط موجود زندانھای کشور ،آخرﯾن آن خواھد بود .اگر چه مرگ ناگھانی شاھرخ از نظر ھر
انسان منصفی مشکوک به نظر می رسد ،اما بدون چنين تردﯾدھاﯾی نيز ،شراﯾط زندان ھای کشور
بوﯾژه برای فعالين کارگری و زندانيان سياسی به ھزار و ﯾک دليل از پخش پارازﯾت گرفته تا غذای
نامناسب ،عدم رسيدگی پزشکی و نبو ِد بھداشت ،شيوۀ نگھداری نامناسب و اعمال انواع فشارھای
روحی و روانی به اندازه کافی مرگ آور است .
شاھرخ زمانی ھيچ جرمی جز دفاع از حقوق ھم طبقه ای ھاﯾش مرتکب نشده بود .او نه ﺻاحب
منصب بود ،نه اختالس کرده بود ،نه کوچکترﯾن لطمه ای به کسی زده بود و نه شرﯾک دزدان و
غارتگران بود .او ﯾک کارگر نقاش ،از اعضای شورای نماﯾندگان کميتﮥ پيگيری اﯾجاد تشکل ھای
کارگری ،عضو ھيأت بازگشائی سندﯾکای کارگران نقاش و عضو افتخاری سندﯾکای کارگران نقاش
ن معنوی اﯾن سندﯾکا بود ،که در خرداد ماه سال  ١٣٩٠بدليل مبارزاتش
استان البرز و از بنيان گذارا ِ
برای احقاق حقوق کارگران به زندان افکنده شد .اما زندان برای انسان جسور و بزرگی ھمچون
شاھرخ ،پاﯾان مبارزه و حق طلبی نبود .او در طول نزدﯾک به  ٥سال دوران زندان ،تا آخرﯾن
نفس ھاﯾش در ﯾکی از سلول ھای دو نفرۀ زندان گوھردشت ،لﺤظه ای از مبارزه و حق طلبی باز
ناﯾستاد .نه دﯾوارھای زندان ،نه دادگاه ،نه سرکوب و نه اعمال فشار از سوی مأمورﯾن امنيتی و
زندانبانان قادر به زدن مھر سکوت بر لب ھای شاھرخ نشدند .او بدون ذره ای بزرگ نمائی ،با
جسارت و ﺻالبت بی نظيرش مظھر مقاومت و مبارزه جوئی طبقه کارگر اﯾران برای خالﺻی از ستم
و استثمار بود.

 - ١٢٢مرگ شاھرخ برای ﯾارانش ،خانواده اش و برای جنبش کارگری اﯾران ضاﯾعه ای سنگين و جبران ناپذﯾر
است .ما اﯾن ضاﯾعﮥ بزرگ را به خانواده ،ھم بندان ،ﯾاران شاھرخ و عموم کارگران در سراسر کشور
ﺻميمانه تسليت ميگوئيم و بدﯾن وسيله اعالم می دارﯾم اگرچه از دست دادن شاھرخ عزﯾز درد
جانکاھی است ،اما ما در سوز و گداز اﯾن در ِد جانکاه ،زانوی غم در بغل نخواھيم گرفت و مرگ
شاھرخ را به پرچمی برای اتﺤاد و ھمبستگی کارگری که او پيشتازش بود تبدﯾل خواھيم کرد .

زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگری
درود بر شاھرخ زمانی

اسامی تشکلھای امضا کننده به ترتيب حروف الفبا :

- ١اتﺤادﯾه آزاد کارگران اﯾران
- ٢سندﯾکای کارگران نيشکر ھفت تپه
- ٣سندﯾکای کارگران نقاش استان البرز
- ٤کانون مدافعان حقوق کارگر
- ٥کميتﮥ پيگيری اﯾجاد تشکلھای کارگری
 - ٦کميتﮥ ھمآھنگی برای کمک به اﯾجاد تشکل ھای کارگری
- ٧ھيأت بازگشائی سندﯾکای کارگران نقاش تھران

 - ١٢٣پيام بھنام ابراھيم زاده فعال كارگري و حقوق كودك

بر سينه ات نشست زخم عميق کاری دشمن
اما ای سرو اﯾستاده ،نيفتادی
اﯾن رسم توست که اﯾستاده بميری

شاھرخ زمانی رفيق و ھمراھم بود .آشناﯾی ما نه در زندان ھا ،که در بين کار و کارگران شکل گرفته
بود .ما ھر دو عضو کميته پيگيری برای اﯾجاد تشکل ھای مستقل کارگری و سندﯾکاﯾی بودﯾم .ما در
جھت نجات طبقﮥ کارگر از پراکندگی و بی سازمانی اش ھم فکر و ھم دل بودﯾم .چرخ روزگار و کار و
پيکار ،ما را به زندان کشاند و آن دﯾدار ھای دور و کوتاه مدت به زمانی برای زندگی کردن در کنار
ﯾکدﯾگر تبدﯾل شد .در زندان رجاﯾی شھر اﯾن افتخار را داشتم که ماه ھا درکنار شاھرخ باشم و
ن زندان را در او ببينم  .او ھر روز بعد از آمار
دالوری و سالمتی و برنامه رﯾزی برای استفاده از زما ِ
ﺻبﺤگاھی ،تقرﯾبا  ٢ساعت ورزش می کرد .بسيار سالمت بود و ھرگز به بھداری نرفت و پروندۀ
درمانی نداشت .از ھيچ داروﯾی استفاده نمی کرد و دليلی برای ُمردن نابھنگام نداشت .او مطالعه
می کرد و از درون زندان ھم سعی می کرد در امر مبارزۀ کارگری مؤثر باشد .به ھمين دليل از تمام
جنبش ھای مزد بگيران حماﯾت می کرد و بھترﯾن پيوند را با زحمتکشان حتّا در درون زندان داشت .او
با رسول ُبداغی بسيار ﺻميمی بود .اﯾن دو پيوند بين جنبش ھای کارگری و معلمان را به ﺻورت
نمادﯾن با عکس ھاﯾی که با ھم می گرفتند ،نشان داده اند .شاھرخ زمانی رفيقی پا برجا بود .اعدام
خاموش او و دﯾگر زندانيان سياسی و به خصوص فعالين کارگری در زندان ھای حکومت ،نشان از
ھراس حکومتگران از اﯾن فرزندان رشيد طبقﮥ کارگر دارد که در جھت اتﺤاد و ھمبستگی و حرکت به
سوی اتﺤاد ھمﮥ مزد بگيران حرکت می کنند .شاھرخ بارھا گفته بود که از سوی بازجوﯾانش تھدﯾد به
مرگ شده است » ...به ﺻورتی که ھيچکس بوﯾی ھم نبرد .«!...اما مرگ جانگداز او نقاب دﯾگری از
چھرۀ حکومتی ھا برداشت .چرا که داغ ننگ کشتار زندانيان ،ھميشه بر پيشانی زندانبان ھا که
ھمانا علی مردانی ھا و الرﯾجانی ھا و سيستم حکومتی والﯾت فقيه می باشند ،باقی می ماند .ما
کارگران زندانی کماکان پيوند خود را با راه و اھداف شاھرخ زمانی که ھمانا ھمبستگی و اتﺤاد ھمه
کارگران و تشکيل تشکل ھای سراسری ھمه مزد بگيران است ،اعالم می دارﯾم و در اﯾن راه ھمچون
او و ھزار ھا شھيد جنبش کارگری ،جان بر کف نھاده اﯾم .ﯾاد شاھرخ زمانی از خاطرۀ تارﯾخ کارگران
پاک نخواھد شد!
بھنام ابراھيم زاده
زندان رجاﯾی شھر )گوھر دشت ( کرج

 - ١٢٤محمود صالحي به شاھرخ زمانی

"قطرۀ آب ،سنگ را نه به ضرب زور ،بلکه با چکيدن مکرر سوراخ
ميکند".
طبقﮥ کارگر اﯾران برای رسيدن به مطالبات خود ﺻدھا نفر ھمچون
شاھرخ زمانی را از دست داده و از دست دادن کسانی مثل
شاھرخ عزم ما را برای رسيدن به خواست ھای شاھرخ جزم تر
ميکند.
کارگران اﯾران سال ھاست به عناوﯾن مختلف در راه مبارزه جان خود را از دست داده و می دھند .ولی
مرگ شاھرخ در حالی که از سالمتی کامل برخوردار بود ،ما را شوکه کرد و قبول کردن مرگ اﯾن رفيق
برای شخص من که دو روز پيش با او نيم ساعت در مورد جنبش کارگری و دادگاه خود و عثمان
اسماعيلی ﺻﺤبت کردﯾم ،خيلی سنگين بود.
طبقه کارگر اﯾران و جھان برای رسيدن به خواست و مطالبات خود ھزاران نفر ھمچون شاھرخ زمانی
را از دست داده است .از دست دادن کسانی مثل شاھرخ به نيروﯾی تبدﯾل می گردد که برای
رسيدن به اھدافمان ما را استوار تر می کند.
من از طرف خانواده ،به ھمﮥ کارگران ،خانوادۀ مﺤترم شاھرخ زمانی و کميتﮥ دفاع از شاھرخ زمانی
تسليت عرض می نماﯾم و غم از دست دادن اﯾن رفيق مبارز را با ادامﮥ راھش بر دوش می کشيم.
خانوادۀ مﺤمود ﺻالﺤی
٩٤/٦/٢٢
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قتلگاھی به نام زندان رجاﯾی شھر

رضا شھابي

شاھرخ زمانی فعال کارگری؛ زندانی سياسی زندان رجاﯾی
شھر در گذشت .امروز مصادف با  ٢٢شھرﯾور  ٩٤شاھرخ
زمانی بر اثر سکته قلبی در زندان رجاﯾی شھر درگذشت.
شاھرخ از فعالين کارگری مﺤبوس در زندان رجاﯾی شھر بود.
طبق گزارشات رسيده از زندان ساعت  ٥بعدازظھر دوستانش
قصد بيدار کردن او را داشتند که با دھان پر از خون ،بدن سرد
و کبود شدۀ وی مواجه می شوند .وی سرﯾعاً به بھداری
منتقل می شود ،اما پزشک بھداری اعالم می کند که بر اثر
سکتﮥ قلبی جان سپرده است .دوستان و ھم بندﯾان شاھرخ زمانی در سالن  ١٢زندان رجاﯾی شھر،
عنوان کرده اند که اﯾن مرگ مشکوک است و شاھرخ زمانی نه تنھا دھانش پر از خون بوده ،بلکه در
بخشی از سر وی آثار کبودی دﯾده می شده است .گفتنی است شاھرخ زمانی در طول مدت
مﺤکوميت خود ،اجازۀ مالقات حضوری با خانواده اش را نداشته است .وی بارھا تقاضای انتقال به
بيمارستان و رسيدگی به وضعيت جسمانی خود را داشت ،اما مسئولين از اﯾن انتقال جلوگيری به
عمل می آوردند .شاھرخ زمانی حتی برای مراسم فوت مادرش و شرکت در مراسم ازدواج تنھا
دخترش اجازه مرخصی درﯾافت نکرد.

دولت مسئول مرگ شاھرخ زمانی است.
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جمھوری اسالمی ،قاتل شاھرخ زمانی
خبر رسيد که شاھرخ زمانی درزندان رجائی شھر جمھوری اسالمی درگذشت .اندوھی جانکاه مارا
در گرفته است .رژﯾم جناﯾتکارجمھوری اسالمی ،شاھرخ را به بند کشيد ،تﺤت شدﯾد ترﯾن
فشارھای جسمی و روانی قرار داد وبه انواع حيلهھا و وساﯾل کوشيد شاھرخ را به سکوت وادارد.
ليکن شاھرخ نه تنھا سکوت رااختيار نکرد ،بلکه باوجود تمامی تضعيقات درون زندان و تھدﯾدات و
فشارھای دژخيمان اسالمی ،ھمچنان به دفاع از منافع کارگران ستمدﯾده پرداخت .شاھرخ ،زندان
را به سنگر مبارزه تبدﯾل کرد و ھر چند گاه با نوشتجات و رھنمودھای خود ،رژﯾم ضد کارگری اسالمی
را به چالش کشيد.
شاھرخ ،در تمامی عمر امر مبارزه برای آزادی طبقه کارگر و زدودن ستم و استثمار را بعنوان وظيفه
اساسی خود پيشه کرده بود .در بيرون از زندان ،در سندﯾکای کارگران نقاش و کميته پيگيری ،به
مبارزه در راه آزادی طبقه کارگر ھمت گمارد و در زندان نيز ،دمی ازمبارزه برای اﯾن اھداف انسانی و
ھمچنين دفاع از حقوق ساﯾر اقشار اجتماعی و زندانيان و مﺤکومين به اعدام دست برنداشت.
شاھرخ با تمام وجود به رھائی طبقه کارگر از ستم و استثمار می اندﯾشيد و از ھمين رو با تمامی
مﺤروميتھا و مشکالت درون زندان ،می کوشيد نظرﯾات خود را برای اﯾجاد تشکالت سياسی و
ﺻنفی طبقه کارگر از طرق گوناگون از جمله نوشتجات به بيرون از زندان انتقال دھد.
اﯾن ادامه ی مبارزه در زندان و پای بندی به اھداف انقالبی کارگری ،تيری بود که بر چشمان
سردمداران و حاميان رژﯾم فساد وجناﯾت نشست .اﯾن جرثومه ھای جناﯾت و فساد از شاھرخ و
شاھرخ ھا ،کينه در دل دارند و از ھمين رو کمر به قتل شاھرخ بستند .شاھرخ نه تنھا زﯾر
فشارھای روحی و جسمی قرار داشت ،بلکه ازھر گونه معالجﮥ پزشکی که پيآمد ساليان زندان
بود ،مﺤروم نگه داشته شد .شاھرخ از نظر بھداشتی و جسمی رنج ميبرد ،ولی مأموران زندان،
نيروھای امنيتی و قضائی از رسيدگی پزشکی جلوگيری می کردند .رژﯾم اسالمی قاتل شاھرخ
زمانی است و عامالن اﯾن جناﯾت باﯾستی در فردای انقالب و آزادی کشور از اﯾن ھمه ستم و
استثمار اسالمی به پاسخگوئی کشيده شوند.
شاھرخ ،اولين قربانی رژﯾم اسالمی در درون زندان نيست و آخرﯾن نيز نخواھد بود .تا زمانی که چنين
رژﯾمی حاکميت دارد ،با ھر عنصری و ھر رنگی در رأس آن ،شاھد چنين جناﯾاتی خواھيم بود .برای
رسيدن به آزادی و رفاه و جامعه ای به دور از اﯾن ھمه فساد و جناﯾت ،چارهای جز براندازی حاکميت
اسالمی و برقراری جامعهای عاری از خصوﺻيات رژﯾم اسالمی ،ﯾعنی ھمان جامعهای که شاھرخ
چه بيرون از زندان و چه در درون زندان برای برقراری آن مبارزه میکرد ،نيست.
نھادھای ھمبستگی باجنبش کارگری در اﯾران ـ خارج کشور ،قتل عمدی شاھرخ را به بستگان
اﯾشان ،به ﯾاران وی در کميته پيگيری ،به تمامی دوستان او و به رزمندگان طبقه کارگرتسليت ميگوﯾد
و در روزھای آﯾنده خواھيم کوشيد با برگزاری مراسمی درخور و با افشاء و اعتراض به جناﯾت ھای
جمھوری اسالمی ،ﯾاد اﯾن مبارز راستين طبقﮥ کارگر را بزرگ دارﯾم.
ننگ بررژﯾم جمھوری اسالمی سرماﯾه ،قاتل شاھرخ زمانی
سرنگون باد رژﯾم جمھوری اسالمی
پاﯾنده باد سوسياليسم
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری دراﯾران ـ خارج کشور
 ١٣سپتامبر ٢٠١٥

nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
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سروده ھاﯾی برای شاھرخ:

شعری از زندانی سياسی خالد حردانی ھم سلولی و ھم بند شاھرخ زمانی

من در سوگ تو اشک نخواھم رﯾخت؛
زﯾرا؛
تو؛
ھمچون قھرمانان افسانه ھا؛
با ميله ھای زندان؛
وداع گفتی؛
و؛ ھمچون نور درخشان خورشيد؛
در بھاری به بلندای تارﯾخ؛
قلب تارﯾک استبداد سرزمينم را؛
عشقی؛
نوری؛
و شعله ی فروزان؛
جاودانه؛
بخشيدی؛
ھر روز بيادت رفيق؛
من؛
در قلب شاپرک ھا؛
قيام خواھم کرد.
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رفيقم شاھرخ آرام بخواب!

جھانگير مﺤمود وﯾسی
پنجشنبه  ٢۶شھرﯾور ١٣٩۴

کودک آزادی
وقتی طنين
ِ
سينه ھای مادر خوشبختی را مکيد،
زمين خشک ،مست باران ١١اردﯾبھشت شد.
زﯾباﯾی گلھای بوستان ھای تبرﯾز،
عطر آگين ،ھمره ترنج و گل واژه ھای رنگين کمان،
به ﯾاد انسان بودنت در تو خواھد تنيد.

رفيقم آرام بخواب،
شب پرستی طوالنی نخواھد ماند
به اعتماد زندگی
ستم از ضرب آھنگين اعتراض
به ستوه خواھدآمد.
و خشک سالی اﯾن فصل ھای سنگين
به درﯾا خواھد نشست.

رفيقم آرام بخواب
گرسنگی و فقر
در اﯾن دنيای متضاد ،شعله ای نيست،
با مرگ تو خاموش گردد.
اﯾن تضاد نفرﯾن طبقاتی،
درد مشترک انسان است.
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رفيقم آرام بخواب!

عصر
شاھرخ عزﯾز با موجی از شکوفﮥ عشق به زندگی ،و تالش برای رھاﯾی انسان از برده گی نوﯾن
ِ
سرتا پا دروغين سرماﯾه داری بی رحم ،در اسارتگاه حافظين سرماﯾه داران ،سر افراز و پوﯾا با
طبقه اش وداع کرد .آزادی واقعيش ھمچون ھزاران انسان دﯾگر ھم طبقاتيش در ِگرو رھاﯾی
ميليون ھا انسان از شرّ غارتگران سرماﯾه دار ميسر بود.
برای ھمين او تا آخرﯾن لﺤظه زندگيش مﺤکم و استوار مدعی خواسته ھای انسانی و کارگری بود.
و رھاﯾی کارگران را نيز در وحدت و تشکل ﯾابی می دﯾد .برای ھمين ،انسانی با اﯾن دغدغه ھا ،با
علم آگاھانه نسبت به وضعيت فالکتبار کارگران ،نمی توانست سکوت کند .نمی توانست در کنار
غارت ميلياردھا ثروت اﯾن مردم و دﯾدن موج ميليونی بيکاران و فقرا و در تنگنا افتاده ھا سکوت کند.
نمی توانست در کنار ميلياردرھا ﯾی که پول و منابع و دسترنج و ھمه چيز اﯾن طبقه را پارو ميکنند،
فقر و فالکت و دزدی و فﺤشا و دروغ و ازدﯾاد زندان را برای قربانيانش تدارک می بينند ،سکوت کند.
جرم او آگاھی از فالکت طبقه کارگر و مبارزه برای رھاﯾی بود .بی شک تا زمانی انسان به رھاﯾی از
استثمار دست نيابد ،راه شاھرخ و ھزاران دﯾگر ھمانند او در ميدان و پيکار طبقاتی ادامه خواھد
داشت .
جھانگير مﺤمود وﯾسی ٩٤/٦/٢٣

- ١٣٠ -

اعالميه
برای رفيق شاھرخ زمانی
داغی که پرچم ماست
حسن حسام
اﯾن بار
باز
عاشق ُکشان رنگارنگ
با نيرنگ
خونسرد مثل مرگ
اعالم کرده اند:
مرگِ کبود
اﯾن موج پر خروش را
خاموش کرده است
*
کار کارگران
دزدا ِ
ن ِ
ترس مرگ،
از
ِ
سر گرم غار غار
تا نشکفد ﺻداﯾی در خشم کارگر
اعالم کرده اند :
اﯾن ُمنتھای جسارت
اﯾن ُمنتھای عشق و عدالت
ُمرده است !
*
ای گُرد ِسرخ ِ دالور
شاھرخ جان !
شبکور چشم ندارد.
در سرزمين دربند
تا بی شماره
سر

 - ١٣١و
بازو
درکار
ِ
کارزار است
درﯾا دالن
به سان موج
تا اوج
با خشم میخروشند
*
ا ّما
ا ّما
به ما بگو،
آﯾا
ای سرخ ِ سرخ،
دالور ِ رعنا،
با آن نگاه و لبخند،
در با ِد ھرزهتابِ اھرﯾمن،
پرپر شده
فسرده و خاموش گشتهای؟
*
باور نمیکنيم
باور نمیکنيم
باور نمیکنيم مقتول دﯾن و سرماﯾه،
قتلت که مرگ نيست
تو زندهای
زمين بیحاﺻل.
تا بارور شود
ِ
از شوره زار،
گل و گندم
رقصان به بار نشيند

 - ١٣٢تو زندهای
در جنگلی ِز انسان
در بیشماره کارگران
در بازوانشان
در زانوانشا ن
در سرھایشان
و سوداھایشان
*
ھال،
بنفشه ی رخشان
گل ھميشه بھاران
ِ
در اﯾن شبانهی تارﯾک
و سنگالخ و جادهی بارﯾک
با ماﯾی
در ماﯾی
ستارهی راه
٢٠١٥/٠٩/١٥

 - ١٣٣مرد!
شاھرخ زمانی ُ

آذر ادﯾبی

خبر کوتاه بود
شاھرخ زمانی ُمرد!
خروش دخترش برخاست
لبش لرزﯾد
دو چشم خستهاش از اشک ُپر شد
گرﯾه را سر داد
و من با کوششی پر درد
اشکم را نھان کردم.
چرا ُمرد؟
میپرسد ز من ،با چشم اشکآلود
عزﯾزم ،دخترم
آنجا شگفتانگيز دنياﯾیست
دروغ و دشمنی فرمانرواﯾی میکند آنجا
طال ،اﯾن کيميای خون انسانھا
خداﯾی میکند آنجا،
در آنجا برابری و انسان حرفھای پوچ و بيھودهست
در آنجا رھزنی ،استثمار کار ،خون رﯾزی آزادست
و دست و پای فعال رھاﯾی کار در زنجير.
عزﯾزم ،دخترم
آنان برای رفاقت با من
برای دوستی با تو
برای ھمپيوندی کارگر میميرند.
و ھنگامی که اﯾن ﯾاران
با سرود زندگی بر لب
بهسوی مرگ رانده میگردند،
امي ِد آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند
بهشوق زندگی ،آواز میخواندند :تشکل ،انقالب ،کمونيسم
و تا پاﯾان بهراه روشن خود با وفا ماندند.
عزﯾزم
پاک کن از چھره اشکت را ،ز جا برخيز
تو در من زندهای ،من در تو و ھمه در کار
و ما ھمانند طبقهای دست در دست ،ھرگز نمیميرﯾم.

- ١٣٤ -

ھزاران فعال دﯾگر
من و تو با
ِ
اﯾن راه را دنبال میگيرﯾم
از آن ماست پيروزی
از آن ماست فردا
سروری کار بيھوده خيالی نيست
َ
کمونيزم غمآلوده رؤﯾاﯾی نيست
با ھمه شادی و بھروزی.
عزﯾزم
کار دنيا رو بهآبادیست
و ھر الله که از خون فعالين کارگری میدمد امروز،
نوﯾد روزگار دﯾگریست.
روزگار انقالب
نوﯾد
ِ
روزگار حکاﯾتھای دﯾگر
حکاﯾت از تشکل ،طبقه ،انقالب و کارگر.
حکاﯾت از راھی دﯾگر
راھی بهرھاﯾی
راھی بهگذر از آزادی
آزادی کار،
آزادی قدرت،
قدرت پرولتارﯾا در دولت
گذرگاھی بهرھاﯾی
نه رھاﯾی از رھاﯾی
بندگی سرماﯾه!
رھاﯾی از
ِ

- ١٣٥ -

دالور،
علی سالکی

دالور،
زمانی ست
دالور،
شھابی ست
دالور چو بھنام و مﺤمود و عثمان!
دالور،
ُبداغی ست
ن فرداست!
دالور نوﯾ ِد خروشا ِ
دالور
سرودی به امواجِ ھر رود
دالور
خروشان شود
متﺤد ،سرخ!
دالور چو رخشان
دالور چکادش به خون در شکنجه!
دالور نداﯾش
به چخماق و آتش
دالور
به بن بستھای زمانه
شود چيره بر ﯾأس،
فکر تازه!
به اميدھاﯾش کُند
ِ
دھد ُمژده بر اتﺤا ِد رفيقان؛
کنون ﯾأس را از خودت اﯾن چنين ران!
کنون ﯾأس را از خودت اﯾن چنين ران!
کنون ﯾأس را از خودت اﯾن چنين ران...

- ١٣٦ -

شاھرخ نافرمان بود

برای نستوه کارگر مبارز شاھرخ زمانی
مجيد خرّمی
فرانکفورت ،پانزدھم سپتامبر ،دو ھزار و پانزده،
از دست رنج با آميزش ِرنگ
نان ِحيات خود را می ﯾافت.
با کارگران از بيمه ی کارورزی
سخن می راند.
به پيشکسوتی ممتاز شد.
پاسدار سرماﯾه
برای
ِ
اﯾن ھوشِ رنجبری
گران بنماﯾش درآمد.
شاھرخ به بند قرنطينه اسير خزﯾد ،
ازبند ِتبرﯾز و ﯾزد
با اعتصاب گذشت.
سم ِستم به مشام ِھمه می رسيد.
َ
شاھرخ نافرمان بود ،
بانگ آزادی را
ازخلوتِ خاموشِ سلول ِگوھردشت
به جھان شنوا
پژواک می داد.
بر او چنان دشوار گرفتند
تنفس ھستی را درقفس.
م رھاﯾی و امدادگری
پيا ِ

 - ١٣٧از دﯾوار خرافه گذر می کرد.
اما س ِد استبداد اﯾنجا،
پنداری پوزه بندی بود ،
بر راستای بن بست ِاﯾن تارﯾخ.
آوار مرارت در جدال
شاھرخ با
ِ
اندﯾشه ی نبردی مدام
برای رھاﯾی انسان داشت.
دشمن اﯾن برنتابيد،
اﯾن عصاره ی حقيقت را.
اﯾنک نينا جان !
از دھان پدر شاھرخ
ببين گل ِخون می شکفد.
بگذار با کالبدش کبود ،
جھان به خشم
گرﯾه کند.
نينا جان !
نينا جان ،دخترشاھرخ ِما
با مشت ھای گره کرده ی ما
بيا بخوان با ما !
بگو اﯾن نسل ِخبيث سرماﯾه،
بی امان وﯾران باد !
ستاره ی شاھرخ
رو به جھان اميد ،رخشان باد !

- ١٣٨ -

بعد از تراژدی *
سيامک م.
 ٢٠سپتامبر ٢٠١٥
با مرگ شاھرخ،
به اوج "تراژدی" رسيدﯾم.
تا آفرﯾنش "حماسه"
چقدر فاﺻله دارﯾم؟
از رﯾشﮥ شاھرخ ھا،
تا شکفتن شکوفه ھا،
فاﺻله ای نيست.
جوانه ھا در حال روئيدند،
و طلوع حماسه ی را
بر بام دماوند،
فردا جشن خواھيم گرفت.
تا آفرﯾنش "حماسه"
گامی نمانده است.

* -در تارﯾخ اغلب حماسه ھا ،بعد از تراژدی ھا روی داده اند.

- ١٣٩ -

عکس ھا و پوسترھا:

- ١٤٠ -

- ١٤١ -

فردي كه شاھرخ دست به گردنش دارد مﺤمد بنازاده امير خيزي است که از آذرماه سال  ٨٨از سوی
وزارت اطالعات در مﺤل کار خود بازداشت شده بود و دستگاه قضاﯾی مدعی بود که وی به ﯾک گروه
مخالف نظام کمک مالی کرده است و به ھمين دليل به پنج سال حبس تعزﯾری مﺤکوم شده بود ،در
زندان رجايي شھر با شاھرخ بود و بعد از  ٥سال آزاد شد .باقي زندانيان سياسي ديگر بودند...

- ١٤٢ -

 - ١٤٣پوسترھا:

- ١٤٤ -

- ١٤٥ -

- ١٤٦ -

- ١٤٧ -

"پسرعمو ،زندگی ﯾک تداوم بی نھاﯾت اکنون ھاست.
مامورﯾت ما:
در زندگی بی مشکل زﯾستن نيست ،با انگيزه زﯾستن است".
سهشنبه  ٧مھر  ١٣٩۴ھ .ش.
آخرﯾن پيام شاھرخ زمانی به واله زمانی
https://www.youtube.com/watch?v=k٤_K٠_٨Ayfkhttps://youtu.be/davdWbIKWYA
https://youtu.be/davdWbIKWYA

