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 پيشگفتار:

  

                                          کمونيست شاھرخ زمانی        جانفشانِ  کارگر درقتل

  رفيق ما شاھرخ، 

 چه نيک گفته اند :
  خاکستر تو را

 باد سحرگاھان
 ھر جا که ُبرد

 مردی ( ھمچون شاھرخ) ز خاک رویيد
... 

   نامت ھنوز ِورِد زبان ھاست
  

  به نام طبقه کارگر به پا خاسته در ایران !
  به نام عشق و زندگی

  م :ما اعdم می داری
  

قتل آشکار رفيق کمونيست جنبش کارگری ما  . وقتى فاجعه آغازمى شود، ابرھا درآسمان مى لرزند
چارۀ ما رنجبران وحدت و «شاھرخ زمانی، امروز بيش از ھر زمان تحقق دائمی یگانه شعار او: 

  را دربرابر چشمان یکایک مان به نمایش می گذارد.» تشکيdت است

ھم مثل ده ھا زندانی  ان مرگ آفرین ، رفيق کمونيست شاھرخ زمانی رابرما روشن است که دژخيم
دیگر به بھانه ھای گوناگون کشته اند، او را نيز در درون زندان از پای در آورده اند . از سعيدی 

آزادی عقيده و بيان؛ زھرا بنی یعقوب، زیبا    سيرجانی گرفته تا خيل عظيمی از جانبداران
محمد کامرانی، عليرضا داوودی،   براھيم لطف اللھی، اميد رضا صيافی،ا اکبر محمدی، کاظمی،

و بسيارانی دیگر را.    محسن دکمه چی، ستار بھشتی ، افشين اسانلو  حسن ناھيد، ھدی صابر،
نوشته و از   شاھرخ زمانی خود در یکی از پيام ھای بيشمارش قصد امنيت چی ھا برای کشتنش را

با توجه به آن  ود در صورت مرگش به اشتراک گذاشته شود.دوستانش در خواست کرده ب
جای ھيچ تردیدی باقی نمی ماند که برای قتل او نقشه کشيده بودند و به خودش ھم  ، نوشته

اعdم کرده بودند. شاھرخ را به خاطر نفوذ کdم اش ، به خاطر قدرت بسيج و سازمانگری اش ، بخاطر 
با نحله ھای فکری گوناگون بوجود آورده و گذران زندان را برای  قدرت پيوند عميقی که او در زندان

  زندانبانان سخت ساخته بود ؛ از پای در آوردند.

اگرھمۀ ما داغدار فرزانگی جان شاھرخ زمانی ھستيم ، منطقی این خواھد بود که در ھمگامی با 
ان را فریاد بزنيم . خاصه صدای خانواده شاھرخ زمانی ، صدای رسای آنھا باشيم تا امر دادخواھی آن

مادامی که قداره بندان این نظام کارگرُکش برسرکارند، ما باید در سطح بين المللی و درصفی واحد و 
ما باید ھمه اقوال شاھرخ زمانی  کمونيست کارگرمان باشيم . توأمان راه افتاده و دادخواه قتل رفيق

ت ھمه نحله ھای کارگری برای یک رزم متحد را فرا راه خود قراردھيم . پرچم شاھرخ ، پرچم وحد
کارگری بود، تا سرمایه داری رژیِم اسdمی و ھمه جناح ھای حاکم در آن را به پشتوانه تحکيم و 

پرچم شاھرخ زمانی، نمایندۀ  سازمان یافتگی مبارزه متشکل و سراسری، بتوان سرنگون کرد.
 نيروھای رنج و کار جامعه ما بوده است.   و ھمهزندگی، عشق، آزادی و برابری برای زنان و مردان ما 
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شاھرخ زمانی تاکيد داشت: نه فقط با مبارزه علنی و گستردۀ جنبش کارگری بلکه تلفيق آن با کار 
با سازمانيابی ھسته ھای متشکل کارگری در محيط زیست و کار، می توان جنبش عمومی  مخفی و

ه تشکل ھای کارگری مستقل و فرادولتی، فراتر از تفکر شاھرخ زمانی در خدمت ھم را سازمان داد.
ایدئولوژی ھا، گروھبندیھای ریز و درشت موجود، برای تحکيم منافع کل جنبش طبقاتی کارگری عليه 

شاھرخ زمانی در زندان، در ھمراھی با رسول بداقی ھا وعليرضا قربانی و  سرمایه داری بود.
تمام مزدبگيران جامعه   آنھا، امر دفاع از حقوق ل فشردنبغ دیگرمعلمان آزاده نشان داد که مسئله در

وحدت جنبش کارگری ، معلمان ، پرستاران ، جنبشی که بتواند کارگر  . کارگری را معنی می بخشد
تاکيد داشت؛ از اینرو شاھرخ  مزدبگير را عليه سرمایه سازمان بدھد ، مورد تاکيد اخص او بوده است.

د و انحصار طلب ، باید جنبش کارگری مزد بگيران را متشکل ساخت و آنرا که فراتر از فرقه ھای موجو
درتبریز   برما است که با صدھا و ھزاران نفری که در راستای سرنگونی رژیم سرمایه رھنمون ساخت.

  برسر خاک او گرد آمدند و فریاد بر آوردند:

  شاھرخ معلم ما است / راه شاھرخ، راه ما است

شویم. از اینرو Rزم است که خود را در راستای راه او یعنی ھمبستگی و  ھمراه،ھمصدا و متحد
و ھمگان را به اقدامی بين المللی برای   وحدت طبقاتی کارگران درایران، ھم جھت با او بشناسيم

فریاد بر آوریم و از پای   خون خواھی قتل عمد او و بازشناسی آمران و عامdن این جنایت فراخوانيم.
تا برھمگان و افکار عمومی بشریت مترقی جھان و ھشتاد ميليون جامعه ایرانی روشن  ننشينيم؛

گردد، که آمران و عامdن 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 

از یاد نبریم که رفيق مان شاھرخ از زندان طی  که چرا امروز این قتل دیگر باره رخ نمود!بنمایانيم 
  پيامی به یکی از بستگان خود می نویسد:

"زندگی یک تداوم بی نھایت اکنون ھاست.                                                                   
نيست،                                                                    مأموریت ما در زندگی بی مشکل زیستن

  با انگيزه زیستن است".

برما است که با انگيزه ھای انسانی رفيق مان شاھرخ،                                               
  حرکت کنيم و از پای نایستيم!

ز اعضایی با گرایشات و دیدگاه ھای سياسی متفاوتی باید توضيح بدھيم که چون نھادھا متشکل ا
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 

و آرمان ھمه ما که  جان خود را در راه آرمان خود و طبقه اش رفيق کارگر سازمانگری کهقدردانی از 
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 

ھا نيست، بلکه به منظور بزرگداشت از کارگری کمونيست است که تاپای کليه نکات طرح شده در آن
جان بر دفاع از منافع پرولتاریا پا فشرد و یک دم از این مبارزه نابرابر دست برنداشت و حماسه آفرید و 

  اسطوره شد. 
آموزه ھای شاھرخ و بخش ھایی به یاد اوست که در بزرگداشت این  آثار و ی ازنتخبمجموعۀ حاضر م

  .ر کمونيست، تقدیم به خانواده و طبقه کارگر و رھروان راھش می کنيمکارگ
  

         خارج کشور                                       –نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ایران 

  ٢٠١۵اکتبر  – ١٣٩۴آبان 
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  زندگی نامۀ زنده یاد شاھرخ زمانی
  

  
آذربایجان شرقی بدنيا آمد ، مادرش زرین تاج نجاتی خانه دار  در قره داغ ١٣٤٣شاھرخ زمانی در سال 

و پدرش بھمن زمانی معلم و شاعر از دوستان صمد بھرنگی و بھروز دھقانی و ... بود پدر و عموی 
می توسط مردم آزاد در ارتباط با فدایيان زندانی بودند، که با قيام عمو ٥٧تا  ١٣٥٠شاھرخ از سال 
ب و مدتی پس از آن خانه زمانی ھا محل رفت و آمد بسياری از انقdبيون بود، انقd شدند ، در دورۀ

توسط جمھوری  پدر و عموی شاھرخ، دیری نگذشت پس از بر قراری جمھوری اسdمی سرمایه داری
  و شاھرخ و خواھر بزرگ او از خانه متواری و مجبور به زندگی مخفی شدند. اسdمی زندانی شدند

، تحت تاثير تباط با  انقdبيون بزرگی طی کردوانی خود را در چنين فضایی و در ارشاھرخ نوجوانی و ج
که بعد از حاکم شدن جمھوری اسdمی بر جنبش کارگری و  یآنھا و تجربيات زیادی از شکست ھای

حضور داشت یا شاھد نھا خود شاھرخ ربياتی کسب کرد که در بسياری از آانقdبی وارد شد، تج
، تاثيرات چنين شرایطی و روحيه جستجو گر وی که می خواست علل شکست ھا عينی بوده است

از این بررسی و تحقيقات کسب  ، آنچهت و مطالعات زیادی را انجام بدھدرا بداند باعث گردید تحقيقا
بررسی ھا و رفع موارد منفی بود ، عادت به مطالعه و نوشتن مستمر و عملی کردن نتایج کرد

حاصل پردازش ھا بود، که به متد نقد مداوم ھر  باز خورد از نتایج عملی کردنِ  پردازش داده ھا و(
عملی و ھر حاصلی از عملی بود.) ھمين باعث گردید درک کند که مھمترین علت شکست جنبش 
انقdبی و به دنبال آن امکان سرکوب آن، جدایی جنبش انقdبی از پایه ھای توده ای انقdب بود، این 

ھی را در طول عمر مبارزاتيش اصل اساسی اندیشه خود قرار داد، به ھمين دليل در تجربه و آگا
خود به  نامه ھایش و اعمالش بيان می کند، که باید پيوند ارگانيک ميان جنبشِ  تمامی نوشته ھا و 

او تمام  خود کارگران و جنبش سوسياليستی برقرار گردد، این تنھا راه پيروزی طبقه کارگر است،
  ت عملی خود را بر مبنای چنين دیدگاھی تنظيم می کرد .فعالي

  
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 

بقه کارگر که دارای پيوندھای ارگانيک با تشکلھا ی کارگری و آن برای ساخته شدن حزب انقdبی ط
ی مخفی کوشش می کند، چه ھنگامی که در ھسته ھا توده ھای انقdبی داشته باشد، تdش و

      ھجده ماه زندانی  ،٧٢انقdبی در شرق تھران فعاليت می کرد، که پس از دستگيری در سال 
ھسته ھای مخفی بود، در سندیکای نقاشان نيز فعاليت می شود، در این زمان ضمن اینکه عضو 

می کرد، و نقاشان و دیگر کارگران ساختمان را وارد مبارزه می کرد و از ميان آنھا برای ھسته ھای 
که عضو  ھيات باز گشایی است، برای بازگشایی سندیکای  آن زمانمخفی یارگيری می کرد، و چه 

ی و ساختن تشکلھا و کميته ھای متشکل از کارگران نقاشان تھران و کمک به کميته پيگير
ساختمانی فعاليت می کرد و ھمزمان برای ایجاد ھسته ھای انقdبی مانند جبھه واحد کارگری 
تdش می کرد، ھمه اینھا مطابق با اصلی بود، که به عنوان تحليل نھایی علل شکست جنبش 

  کسب کرده بود . ٥٧انقdبی در انقdب 
  

ی یک انقdبی و کمونيست واقعی بود و از ھر ثانيه عمر خود در جھت آماده کردن طبقه شاھرخ زمان
نيز بی وقفه از ھر موقعيت  ٩٠کارگر برای انقdب استفاده می کرد، و حتی پس از دستگيری در سال 

اد ممکن برای افشای دشمنان طبقه کارگر و ھمچنين دعوت از کارگران و فعالين و انقdبيون بر ای ایج
  .ھمبستگی و تشکلھای سراسری توده ای و سياسی طبقه کارگر استفاده می کرد

    و نه نزدیکترین ھمرزمانش، ھرگز از عضویت او در حزب و یا سازمانی سياسی صحبتی   نه شاھرخ
سازمان راه کارگر عضو بوده و  در ھسته ھای مخفی  ١٣٧٢نکرده اند، تنھا طبق شنيده ھا او تا سال 

می کرده است، و پس از جدا شدن از این سازمان، تمام توانش را برای ایجاد حزب راستين فعاليت 
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
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  برخی از نامه ھای شاھرخ
 

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

 آنان که ره خلق بگيرند       رند،  رند و نَمی نَمی

ام که سوسياليزم به عنوان آرمان رھایی بشریت از ستم و  ای باز کرده و بزرگ شده من چشم در خانواده

شد و با  می ی کارگر به عنوان تنھا نيرو و مرکز ثقل این تغيير انقdبی، مقدس شمرده  کشی و طبقه بھره

داری، چه با شکل تاج و چه در  تمام وجود در خدمت آن قرار گرفتيم. بدین جھت، پاسداران نظام سرمایه

ه آزادی بشریت برای ی ما و تمامی مبارزین را ای آزار و اذیت و زندان و شکنجه پوشش عمامه، لحظه

آمد بزرگانی چون  و منزل ما در تبریز، محل رفت گرانه دست برنداشتند جلوگيری از فعاليت انقdبی آگاه

بھروز دھقانی، صمد بھرنگی، غdمحسين ساعدی، چنگيز احمدی، عبدهللا افسری و دیگر انقdبيون بود. 

ی خود را فداکارانه صرف کمک به خانواده و  ھای قھرمانانه مادرم در چنين فضایی تمامی محبت و تdش

پناھی در نبود سرپرستان خانواده،  طعم تلخ بی .ی مسير انقdبی کرده بود سرپا نگه داشتن آن و ادامه

ھای فدایی خلق ایران  در رابطه با چریک ١٣۵٠شاھی از سال  عمو و پدرمان در دوران حکومت ستم

ی ما به مرکز  ا قيام عمومی از زندان آزاد شدند، خانهھا بکه آن١٣۵٧شروع شده و سپس در سال 

  .ھای انقdبی تبدیل شد فعاليت

ترم مجبور به ترک خانه شدیم، بار  که پدر، عمو، من و خواھر بزرگ ۶٠ی  ھای دھه عام با شروع قتل

طفل خردسال در حالی به دوش مادرم افتاد که پاسداران سرمایه ھر شب برای دستگيری  ٣وليت ئمس

شدند. به طوری که مادر تمام وسایل  ھا می ما از دیوار باR رفته، به منزل ریخته و باعث وحشت بچه

شھر تبریز، مخفی شد. از آن موقع، این  ی طالقانی، یکی از محdت جنوب خانه را رھا کرده و در محله

ش برای سامان دادن به دری و زندان تاکنون ادامه داشته است. مادرم در تمام این ساليان از تd دربه

ھای زندانيان سياسی و  ھایی که سرپرست خود را از دست داده بودند، ارتباط با خانواده خانواده

ھای دیگر زندانيان سياسی و  راه خانواده دھی تظاھرات ھزاران نفری ھم ھای انقdبی، سازمان گروه

شاھی  زندانيان سياسی در دوران ستم جویان انقdبی عليه زندان، اعدام و شکنجه و برای آزادی دانش

ھا برای افشاگری  ھا با رسانه نفر از آنان در تبریز شد، تا مصاحبه ٧٠که در یک مورد منجر به دستگيری 

جنایات جمھوری اسdمی ایثارگرانه تdش نمود. به خصوص زمانی که مرا به زندان قزلحصار تبعيد کردند، 

ای مصاحبه نکرده و جنایات رژیم  رسانه با ن روزی نبود کهروز اعتصاب غذای م ۵٠در نزدیک به 

  .داری را افشا نکند سرمایه

 –در آخرین تdش، چند ماه پيش، برای گرفتن مرخصی برای من در مdقات با معاون دادستان، خدابخش 

ارگر ی ک پسر من چه گناھی غير از دفاع از حق و حقوق طبقه«به وی گفته بود:  –معروف به خدانابخش 

انجام داده است؟ مگر دفاع از سندیکا و حق حيات برای کارگران جرم است؟ ما انقdب کردیم، خون 

ھا بودم، شما از ناآگاھی مردم سواستفاده کردید  ھا جلوی زندان دادیم، من روی شوھرم را ندیدم، سال
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ان کارگرانی که رژیم کنيد! ولی یادت باشد، ھم و بر کرسی قدرت نشستيد و اRن ھم ادعای خدایی می

دان تاریخ خواھند انداخت. شما جdدھا روی ساواک را  شاھی را نابود کردند، شما را نيز به زباله ستم

فرستند!  اید! از جنایات و کثافات شما، مردم به تمامی دیکتاتورھای پيشين ایران رحمت می سفيد کرده

ریيس ساواک چطور خودش را موقع محاکمه خيس  ام، دیدم ھا را دیده ولی من انقdب و نابودی ساواکی

  »!کرد. اRن نيز آن روز دور نيست

زنی،  ھا را که می مادر این حرف«گو را در مdقات برای من تعریف کرد، به شوخی گفتم:  و وقتی این گفت

  »!آورند نام ميلياردرھا شما را پيش من می سربازان گم

سپس به شوخی اضافه کرد: » جا نيز زندان بزرگی است. کنی بيرون چه خبره؟ این خيال می«گفت: 

ام، کاش مرا نيز بگيرند تا چند سالی استراحت  ام! از بس دوندگی کردم از پا افتاده یک روز خوش ندیده«

  »!کنم

داری که از ارتباط با نيروھای آگاه و کارگران  در تمامی این ساليان نکبت، خفقان و استبداد سرمایه

و عمویم و  ھای گوناگون در رابطه با بحث و آموزش، مخفی کردن مبارزه تا دستگيری پدر پيشتاز از طيف

ھا و خانواده و مdقات در زندان، سر و کله  داری بچه ، نگه٩٠و  ٧٢، ۶٠، ۵٢، ۵٠ھای  خود من در سال

  .ای آرام و قرار نداشت کشان شاه و شيخ، مادرم لحظه گران و آدم زدن با مزدوران و شکنجه

ی مادر ماکسيم گورکی  کبير شھيد چنگيز احمدی و عبدهللا افسری وی را در اوایل انقdب نمونه  یرفقا

نفر که به  ۶٠ – ۵٠زری خيال نکن که اداره کردن روزی «گفت:  دانستند. شھيد چنگيز احمدی می می

کنی. بدان  ر میکادر کمونيست کا ٣ای است. شما ھم معادل  کنند کار ساده آمد می  و  این خانه رفت

ی کارگر و آیندگان در فردای صبح رھایی از ستم و نابرابری، این ایثار و فداکاری شما را از یاد  که طبقه

  ».نخواھند برد

اش را تحليل برده بود، در  ی این فشارھای روحی و جسمی وی را تکيده کرده و انرژی که ھمه وی با این

من در زندان خبردار نشوم که وی مریض است و برایم پيغام روزھای آخر عمرش به ھمه سپرده بود که 

آیم و زمين و زمان را بر سرشان خراب خواھم کرد. ھر طور شده  به زودی تھران می«فرستاده بود که 

بشر است و  برای تو مرخصی خواھم گرفت. وگرنه کل دنيا باید بفھمند که حکومت ضدکارگری چقدر ضد

  ».دکن گناه چه می با افراد بی

  .کنم ی عمرش به قول رفقا مثل مادر ماکسيم گورکی بود و من به او افتخار می بله! وی تا آخرین لحظه

  .تا باشد مادرھا راه او را پی بگيرند

 شاھرخ زمانی

 ١٣٩٣بھمن  ۴

  شھر کرج زندان رجایی
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  "اد زدپسرم تنھا درد قشر کارگر را فری"مادر شاھرخ زمانی: 

 

  مصاحبه با مادر شاھرخ

 ١٣٩١بھمن  ٢٩ –جرس 

شاھرخ زمانی، فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شھر کرج از حق مdقات حضوری و مرخصی 

 .محروم است

شاھرخ زمانی، عضو کميته پيگيری برای ایجاد تشکلھای کارگری و سندیکای کارگران نقاش در خرداد 

 .ی دیدار پدر و مادر خود توسط اداره اطdعات تبریز بازداشت شدھنگام ورود به تبریز برا ١٣٩٠

مرخصی و ” می گوید:  ”جرس“زرین نجاتی مادر شاھرخ زمانی با ابراز ناراحتی از وضعيت فرزندش به 

   مdقات حضوری نمی دھند فقط ھمان مdقات شيشه ای را داریم. بخاطر مسافت راه، من ھر روز 

و ماھی یکبار به مdقاتش می روم. حتی برای عقد دخترش که پدرش باید برای نمی توانم تھران بروم 

 ”.امضاء کردن باشد نگذاشتند حتی برای چند ساعت به مرخصی بياید

شاھرخ زمانی در شعبه یک دادگاه انقdب تبریز به اتھام تبليغ عليه نظام و تشکيل دسته 

کارگری کليه اتھامات عنوان شده عليه خود را  سوسياليستی به یازده سال حبس محکوم شد. این فعال

در دادگاه رد و بر صنفی بودن کليه فعاليت ھای خود تاکيده کرد. قاضی پرونده در پاسخ به سوال زمانی 

بنده در سلسله مراتب یک فرمانبرداری بيش “که بر اساس چه چيزی حکم صادر کرده، گفته است: 

 .در کميته پيگيری است که جنبه صنفی دارد تنھا جرم شاھرخ زمانی فعاليت” نيستم.
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شاھرخ وقتی داشت برای دیدن ما به “وی با غيرعادRنه خواندن حکم فرزندش خاطرنشان می کند: 

تبریز می آمد از اتوبوس که پياده می شود، اطdعات تبریز او را بازداشت می کند و بعد از آن بود که 

رخ یک کارگر نقاش بود فقط از مشکdت کارگران و وضعيت شاھ .چھل روز دست به اعتصاب غذا می زند

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 

مراه داشته، نه قتلی مرتکب شده، نه معتاد و نه قاچاقچی بوده، فقط جرمش این فریاد زد. نه اسلحه ھ

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 

را بچرخانند زن و بچه آنھا چطور باید زندگی کنند و از این حرفھا. من از شما می پرسم این جرم  اشان

است که بخاطرش یازده سال حکم دھند. به دفتر رھبری، دیوانعالی نھاد حقوق بشر و دادگستری و 

ی کشور جاھای دیگر اعتراض کردیم و وضعيت را شرح دادیم اما ھيچ کمکی نکردند فقط در دیوانعال

 ”.گفتند که در حق او اجحاف شده و بی گناه است

 این فعال کارگری در .این فعال کارگری پس از بازداشت تحت شکنجه ھای جسمی و روحی قرار گرفت

این چھل روز در اعتراض به بازداشت و برخوردھای صورت گرفته دست به اعتصاب غذا زد. به گفته 

رت مستقيم و یا غير مستقيم تھدید به مرگ شده است از جمله شاھرخ زمانی، در اداره اطdعات بصو

جانی و خطرناک  ،قرار دادن در کنار افراد عادی مبتd به ایدز، وادار کردن افراد نامتعادل روانی ،مسموميت

مادر شاھرخ  .او در مدت حبس خود بارھا از زندانی به زندانی دیگر منتقل شده است…. به درگيری با او

خيلی شاھرخ را اذیت کردند. حکم زندان برای او کافی نبود که او را از این زندان به “افزاید:  زمانی می

را از این زندان به آن زندان منتقل می  او   رفتم دادستانی گفتم چرا خودم  زندان می فرستادند.  آن 

و قاچاقچيان   انشما او را بين معتاد گفتم چه شورشی؟!  شورش می کند.  کنيد، گفتند که شاھرخ 

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 

ن منتقل می کنيم و دوباره او را به زندان تبریز آوردند. زندان گریه کردم که گفت او را به زندان شھر خودتا

اRن ھم زندان رجایی شھر خيلی وضعيتش بدتر است اما باز خدا را شکر که پيش معتادان و مجرمين 

                                                                                                            ”.خطرناک نيست

  ..ش ھ ١٣٩۴شھریور  ٢٣دوشنبه 
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  نامه شاھرخ زمانی به دخترش

  

                                       

  
سdم دخترم: من و تو مانند بسياری از انسانھا در این جھان تحت سلطه سرمایه زندگی ميکنيم و 

 .ن برای خود نداریمھيچ گونه آزادی برای زیستن و تصميم گرفت
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 

ط مافيای قدرت و ثروت بخواھی ان درست است و ستم دیدن و ستمکش بودن و استثمار شدن توس
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 

فتن از بقيه انسانھا زندگی را بر آنھایی آزادی برده وار را نيز از ما سلب ميکنند و برای زھر چشم گر
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 

با اگاھی طبقاتی و تحليل درست از خود  می کنند طوری که در چنين وضعيتی فقط تاریک و ظلمانی
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؟
  

ست، دشمن طبقاتی ما دخترم برای این سوال، فقط یک جواب علمی است این مبارزه طبقاتی ا
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 

اشد سرمایه داری آنجائيکه آگاھی طبقاتی و مبارزه برای کسب حق و حقوق انسانی وجود داشته ب
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 

کسب حقوق طبقاتی بکشانم، این تحت تاثير گذاشته به سمت کسب آگاھی طبقاتی و مبارزه برای 
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 

یا رضایم به رضای تو آگاھی و اندیشيدن را بپذیری و نمی توانی مغز و ذھنت را ببندی و بگوی خدا



- ١٥ - 
  

  

تنھا 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 

خود خرسندم که راه انسانی زیستن و انسانی فکر کردن و به فکر ھم  اطرافيان متاسفم و برای
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 

  .ھم آگاھی داشت و ھم برده وار ظلم و ستم را پذیرفت جامعه سرمایه داری
  

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

. اما اینکه  مثل ھر پدری خبر عروسی تو تنھا دخترم قلبم را ماRمال از شادی و عشق پدرانه کرد
سگان مافيای قدرت و ثروت این دشمنان قسم خورده کارگران حتی برخdف قوانين خودشان اجازه 
ندادند حتی با ھمراھی مامورچند ساعت در عروسيت شرکت کنم ، و تورا مانند روزھای که با شادی 

بوسيدم ، امروز در کودکانه ات و با لبخند معصومانه ات ھر صبح به مدرسه می رفتی و من تو را می 
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 

عروسيت می و تارگشته بسيار اندوھگين شدم ، از اینجا پشت ميله ھای زندان خود را در جشن 
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
گرفته است ھمان  چنين اندیشه ھای زیبا را دشمنان آزادی دشمنان انسانھا و دشمن طبقاتی از ما

  .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 آRم و 
شمار مردم ستمکش وطنم به سرعت در ذھنم دوباره جان گرفت و اینکه برای چه در بيمصيبتھای 

و منطق مبارزه برای عموم و ھمدردی عمومی را در وجودم زنده کرد. مرا زندانی زندانم ، روشنایی 
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 عادRنه ی 

   جتماعی و اقتصادی باشند.مرا زندانی کردند چون اعتقاد دارما –انسانی 
  نشاید که نامت نھند آدمی ،تو کز محنت دیگران بی غمی

  
  : آری دختر عزیزم

در کشوری که مشتی انگل زالو صفت با بھره کشی ميليونی انسانھا و دزدی و غارت علنی ھزاران 
ھان، با رتبه دھم معدن جھان را به کشوری با ميلياردی ثروتھای عمومی ،یکی از غنی ترین کشور ج

ھشتاد درصد مردم زیر خط فقر یکی از باRترین آمار گرانی ، بيکاری ميليونی ، ميليونھا کودک کار و 
   خيابان، تورم ، فحشا و تن فروشی ، بيکاری ، بی مسکنی ، طdق ، اعتياد و افسردگی تبدیل 

وانم بی تفاوت به سرنوشت ھم زنجيرانم فقط به فکر تو و ، در چنين شرایطی چگونه می تکرده اند
  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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ميليونی فقرا در کنار بورسيه ھای چند صد  ١١می توانم به بی سوادی ھر دو نسل آینده چگونه 

  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 

می دھند و یک ميليون و دویست ھزار نفر کشور یعنی یکصد و پنجاه ھزار ميليارد وام بانکی را پس ن
  ميليونی صف کشيده اند؟ ۵جوان در صف انتظار وام 

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 ؟

  
این ھمه تبعيض و نابرابری و بی عدالتی بی تفاوت بله دخترعزیزم ، انسان واقعی نمی تواند از کنار 

تو ناراحت نباش ، عزیزانی را در اینجا در نظر بگير که عروسی که سھل است اجازه رفتن به  . بگذرد
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
  

ان و ظالمين زباله دان تاریخ صد در صد بدان و آگاه باش که این حکم تاریخ است، عاقبت ستمگر
، بشنو از پدرت که در چنين جامعه ی طبقاتی کشتارگاه عاطفی انسانھا خداوند زر وزور و تزویر است

       ا تا سطح حيوان تنزل با تزریق سم فردگرایی بر محور منافع شخصی و مصرف گرایی ادمی ر
می توانند در این لجن زار ھویت انسانی خود را حفظ کنند که برخdف جریان  . فقط کسانی می دھد

و مطالعه آثار ” یکی برای ھمه ، ھمه برای یکی“آب شنا کرده و به قول انقdبيون فرانسه با شعار 
مر کرده و کمک و مترقی انقdبی بر ضد ستم و بھره کشی و افکار فردگرایانه حيوانی مبارزه مست

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 

ر نتيجه شيفته موقعيت فردی صورت آدمی بت واره و شيفته پول و قدرت و موقعيت اجتماعی باR و د
فداکاری و عشق ھمنوع خود از  -خود و بيگانه از مدار و ھویت انسانی و طبقاتی خود چگونه می توان

  ؟ه ھمسر و فرزندانش را داشته باشدجمل
  

  : دخترم
ضمن آرزوی خوشبختی اميدوارم با در پيش گرفتن یک زندگی انسانی، ظلم ستيز ھمسر خوب و 

  .یگر و انسانھایی ایثارگر و مفيد به حال جامعه باشيدفداکار برای یکد
  .کسی که شما و ھمه ی انسانھا را دوست دارد

  
     زندان رجایی شھر -  شاھرخ زمانی

  ١٣٩٣شھریور  ٢۴دوشنبه 
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  صدای دادخواھی من را بشنوید

  

  خطاب به تمامی سندیکاھا و نھادھای حقوق بشری و انسانھای آزادیخواه

و کميته پيگيری پس از سی سال اقامت در   مانی عضو سندیکای کارگران نقاش تھرانمن شاھرخ ز
در بدو ورود به شھر تبریز بخاطر دیدار با پدر و مادرم توسط اداره  ١٣٩٠  تھران در تاریخ چھارده خرداد

 ًdعات شھر به شکل کامdل غير قانونی و بدون کوچکترین سند و مدرک دستگير شدم. بعد از چھ اط
روز شکنجه ھای روحی و جسمی به زندان مرکزی تبریز تحویل داده شدم. در تمامی این چھل روز 

   کيلو وزن کم  ٢٧بازداشت غير قانونی ام در اعتراض به این اوضاع در اعتصاب غذا بودم. بطوری که 
از من وجود  بازجویی ندادم. با این اوصاف عليرغم اینکه کوچکترین سند و مدرکی کرده ام و مطلقاً 

شعبه یک دادگاه انقdب تبریز با  ،لجاجت آن  اداره اطdعات و ه ام،نداشته و یک سطر بازجویی نداد
یعنی  ،مشمول مجازات در این موارد” تبليغ عليه نظام و تشکيل دسته سوسياليستی“زدن اتھامات 

ول تا آخر منکر اتھامات من از ا   سال حبس برای من بریدند. در صورتيکه در حکم صادر شده نيز ١١
بطوریکه قاضی پرونده  جعلی و واھی بودن اتھامات و خود حکم بعداً  ۀه نشان دھندبودم و این مسئل

شما فکر ميکنيد  :اعdم کرد و گفت ،در اثر اصرار من که بر اساس چه چيزی حکم صادر کرده است
  بنده در سلسله مراتب یک فرمانبرداری بيش نيستم.  ؟من کی ھستم

برخورد غير قانونی و غير  ،زندان تبریز یکی از مخوف ترین زندانھا با آدمکش ترین ماموران می باشد
زندانيان سياسی بدون برخورداری از  ،انسانی و جنایتکارانه آن زبانزد خاص و عام می باشد

ھای کتابخانه که فقط کتاب  کوچکترین حقوق قانونی مانند مرخصی، آزادی موردی و مشروط و یا
تخصصی دارد تحت نظر اداره اطdعات مرکزی به بدترین شکل ممکن زندانيان را تحت شکنجه ھای 

د. بدترین رفتار انداختن زندانيان عادی به جان زندانيان سياسی نروحی و جسمی فراوان قرار ميدھ
د و روزی ه انجام ميدھنود ندارد، این کار را بطور روزمرمی باشد. به علت اینکه بندی مستقل وج

  نيست که یک درگيری کوچک و یا بزرگ در این اداره بوجود نيامده باشد.

به باR در آنجا ھستند  در یک اطاق بيست متری بيست و یک تخت است که گاھی از چھل نفر
تن به  ،ھميشه ھفت نفر از زندانيان عادی مخصوص که روحشان فاسد بوده و تحت ارعاب

  ميان زندانيان ھستند. درگيری ميدھند در  جاسوسی و

زندانيان سياسی با افراد مبتd به بيماری ایدز و یا ھپاتيت در تماس می باشند که با تحریک مسئوRن 
مرا بعد از سه روز نگھداری در این اطاق  ٩٠به سوھان روح زندانيان سياسی تبدیل ميشوند. در سال 

برای آزار و اذیت بيشتر، به یک قرنطينه  اداره اطdعات ١٢به بند  ،که به نوعی بھشت حساب ميشد
    بھمراه ھمراه با زندانيان خطرناک که فقط برای سه روز قابل تحمل است نگھداری کردند و بعداً 

متادون که پنجاه نفر مبتd به ایدز و ھپاتيت در آنجا بودند، انتقال ١۵جمھور آزگوچ از پ ک ک به بند 
  سئله یک اعتصاب چند روزه با تمامی زندانيان انجام دادیم.دادند. در آنجا در اعتراض به این م

تقاضای   بدون کوچکترین حکمی با جعل سازی سند و این که من ٩١اداره اطdعات در اردبيھشت 
مرا به یزد انتقال داد. من از لطف این عده برخوردار شده و در آنجا با تھمت اینکه شما  ،انتقال داده ام
به بند ھشت کار درمانی ،ی را به بيرون ميدھيد دوباره به تبریز برگردانده شدم داخل  اخبار و اوضاع

و  ماده برای سازمان زندانھا نوشته ١۴تبریز. در آنجا ما زندانيان سياسی تبریز نوشته ای کتبی در 
موران را توضيح دادیم و خواھان رسيدگی فوری به حقوق قانونی مان أموارد دیگری از آزار و اذیت م
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(چند … آزادی مشروط و امکانات باشگاھی، کdسھای فنی و حرفه ای شدیم.  ،مانند مرخصی ھا
  نامفھوم) ثانيه

زندانيان عادی را وادار کرد عليه من و چند نفر دیگر شکایت کنند و گفتند که  ،مور انتظامات داخلیأم
      ر را تحریک به اعتصاب ما به رھبری توھين کرده، به زندانيان عادی فحش داده و زندانيان کارگ

بازرسی تشکيل شد و بعد از این ماجرا ما را به زندان رجایی شھر  ١١کرده ایم. این پرونده درشورای 
  دو نفر از کسانی که شکایت کرده بودند پشيمان شدند. کرج تبعيد کردند. البته بعداً 

  جناب احمد شھيد

نھاد حقوق بشر و  ،دفتر رھبری، دیوانعالیعليرغم شکایت خانواده ام به نھادھای قانونی از جمله 
غيره با جوابھای سرباR 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 

له گفته متاسفانه در حق ایشان اجحاف شده و کوچکترین ادّ ميشوم. کارشناس دیوانعالی کشور 
قانونی و محکمه پسندی که قاضی بتواند این حکم را بدھد در پرونده ایشان موجود نيست. یکی از 

به ھمسر من گفته است خانم    افراد حقوق بشر اسdمی د ر تھران در مقابل پيگيری زیاد پرونده
تصميم جای دیگری گرفته شده است. شما تنھا به حقوق  ،شدچيزی از اینجا عاید شما نخواھد 

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)

  احزاب و نھادھای جھانی عليه سياستھای ضد بشری موجود ھستند. ،د ما زندانيانتنھا امي

در پایان قابل تذکر ميباشد که در اداره اطdعات بصورت مستقيم و یا غير مستقيم تھدید به مرگ 
قرار دادن در کنار افراد عادی مبتd به ایدز، وادار کردن افراد نامتعادل  ،از جمله مسموميت .شده ام

جانی و خطرناک به درگيری با من، قرار دادن افراد اطdعاتی در پوشش زندانی در کنار من که  ،وانیر
این افراد از آنھا تا حين فرار با تير کشته شوم که با شناسایی و افشای  ،مرا تشویق به فرار ميکردند

ه من تذکر داده اند که با مورین مردمی و خوب زندان چندین بار در زندان در این مورد بأدور شده ام. م
مورین از طریق فرار ساختگی از بين برده شد، أامانی، مبارزی که توسط م توجه به نمونه مھندس

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.

از  دست ھمه شما را به گرمی فشرده و قبdً  ،نی عاری از تبعيض و ظلمبا اميد به آینده ای انسا
  زحمات شما به گرمی نھایت تشکر را دارم.

   شاھرخ زمانی 

  زندان رجایی شھر 
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ای کارگریبه سازمان جھانی کار و تمامی اتحادیه ھا و سندیکا ھ  

 
زده خود   ميليونی ایران به ھمراه خانواده ھای فقير و فdکت سرمایه ١٢دوستان، ما مجموع کارگران 

از  .ميليونی ایران را تشکيل می دھيم ٧٥ميليونی طبقه کارگر ایران اکثریت نفوس  ٥٠با جمعيتی 

مان و در سایر موارد قدرت بازو و فکر ماست که در عرصه ھای صنعت و معدن و کشاورزی و ساخت

 ن ھمگی نصيب سرمایه داران ھمه چيز توليد می شود. اما کل ثروت توليد شده از گذشته و اکنو

     و خودمان در گرسنگی دائمی به سر می بریم و کمترین بھره ای از دست رنج خود می شود

  نمی بریم.

مختلف اقتصادی مانند  ھای پياده کردن سياست ھای ضد کارگری رژیم اسdمی در عرصه ۀدر نتيج

واج قراردادھای موقت و سفيد ، رخصوصی سازی، حذف یارانه ھا، تعدیل نيرو ، حذف امنيت شغلی

 ،انحصاری –دولتی  -، واردات کاRھای بنجل توسط مافيای رانتی، بر داشتن گمرکات مرزیءامضا

، قند و شکر و سازیتوليد صنعتی و کشاورزی مانند چای، کفش، نساجی، قطعه ھشتاد در صد 

  دیگر موارد نابود شده است.

در  ٩٥، ميليونی کشور بيکار شده ٢٦فعال  در نتيجه پياده کردن این برنامه ھا نصف بيشتر جميعت

. در پنجم زیر خط فقر تصویب شده است ١چھارم تا  ١، دستمزد ھا به صد اشتغال دائم از بين رفته

اری سياست ھای نامبرده در باR و تحریم مشترک ھماھنگی کامل جناح ھای مختلف سرمایه د

در صد مردم به زیر خط فقر سقوط کردند. در چنين جایگاه نا امن  ٨٠جھانی به صورت بی سابقه ای 

ران کرده رشد کرده و باRترین آمارھای جھانی را نصيب مردم ای عود وصکه  یاجتماعی تنھا چيزھای

  ... ، ود، طناب داراست عبارتند از : گرانی، فحشا، اعتيا

با توجه به شرایط موجود و حمله مستقيم و غير مستقيم سرمایه داران توسط دولت مطبوع خود به 

ھر ، طبقه کارگر از مھوری اسdمی در دفاع از کارگرانو با توجه به ادعای دروغين ج  ھستی کارگران

ازمان کار بوده و حکومت ، حق اعتصاب و ... که از مصوبات سگونه حق و حقوق ھمچون حق تشکل

اما در عمل ابزاری در دست سرمایه داران در ھجوم  ،اسdمی به عنوان عضو، آنھا را پذیرفته است

خالی کارگران است . سرمایه داران از طریق دولت  ۀبه تمامی عرصه کار و زندگی و سفرددمنشانه 

حقوق خود محروم کنند. کوچکترین  اسdمی ایران توانستند کارگران را از تمامی  خود یعنی جمھوری

ھوری اسdمی است با که در چھا چوب قوانين مصوب خود جم یفعاليت کارگران حتی فعاليت ھای

  ، وزندان مواجه می شود.اخراج، شکنجه

 تمامی قوانين حمایتی در مواد قانون کار به نفع سرمایه داری حذف شده یا در حال حذف شدن قرار

  دارد.

، در کشور ما با اساس و فعاليت کارگری حتی یھانی کار و دوستان سندیکایریاست سازمان ج

... که حق تشکل و  ، عراق وشد یافته ھمسایه مانند افغانستان، پاکستاننسبت به کشورھای کم ر
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تجمع به رسميت شناخته شده است تفاوت بسياری وجود دارد جمھوری اسdمی علی رغم ظاھر 

ورد ضد کارگری و سرکوب رین آثار فعاليت قانونی کارگری به شدت بر خدروغ پردازش حتی با کوچکت

ای اعتصابات در صنایع ماشين سازی، اخراج، ، قانون اعدام برمی کند. سرکوب اعتصابات کارگری

ه حکومت مرّ ھای روز... از کار ، شdق زدن فعالين تشکل ھای کارگری واذیت و آزار، تعقيب و زندان

  سرمایه داری است.اسdمی در دفاع از 

در ردیف بدترین سياست ھای سرکوب دروغين قانونی تشکل ھای کارگری که با چسباندن آنھا به 

ھای دروغين و ضد کارگری حبس ھای  عناوین مختلف به اپوزیسون ضد حکومتی و با پرونده سازی

این مورد بھنام  در د.نتا از شکل گيری تشکل ھای کارگری جلو گيری نمای ،دنسنگين به آنھا می دھ

تھامات دروغين بھنام را ، محمد جراحی و... را می توان مثال آورد که با اانی، شاھرخ زمابراھيم زاده

  سال محکوم کرده اند. ١١سال و شاھرخ زمانی را به  ٦، محمد جراحی را به سال ٥به 

  

داخلی و جھانی  ۀزمان یافتاعتراضات و مبارزات سا ما کارگران زندانی برای آزاد شدن به یاميد و آرزو

، جلو گيری ازھجوم ھای جدید کارگران است تا از این طریق ضمن آزادشدن ما جلو گيری از سرکوب

جلو گيری از  فعالين امکان پذیر شود. تنھا راهحکومت ضد کارگری ایران به تشکل ھای موجود و 

، اعتصابات و در تشکل یابی کارگر ۀطبق ۀسال ٢٠٠سرکوب مبارزات و باز پس گيری دست آوردھای 

  وحدت تشکل ھای داخلی و جھانی ممکن است. ۀی باشد. این مھم فقط در سایھمبستگی م

  

  کارگران و دوستان آیا می دانيد:

  

  می شوند؟حمایت  ری اسdمی ھمه جانبهچرا سندیکاھای کارفرمایان توسط جمھو

  بشدت سرکوب می شوند؟ توسط جمھوری اسdمی ھمه جانبه و ،اما سندیکاھای کارگران

  

  تشکل و اعتصاب حق مسلم کارگران است.

  

  زندان مرکزی یزد

  شاھرخ زمانی

٢٩/٤/١٣٩١  
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  ميليونی کارگران ساختمانی ٨نامه شاھرخ زمانی خطاب به خانواده 

  
منافع سرمایه داری و بخصوص در دفاع از   شورای نگھبان در دفاع

برای چندمين بار طرح  ،از منافع کارفرمایان صنایع ساختمان سازی
  . بيمه کارگران ساختمانی را به بھانه داشتن بار مالی رد کرد

  
سس سندیکای ؤت مأتشين مرا ، شاھرخ زمانی عضو ھيآتان و ھمزنجيران سdم ھای گرم و دوس

ی نمایندگان کميته پيگيری ایجاد تشکل ھای کارگری به ھمراه دیگر کارگران نقاش و عضو شورا
  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 
اختمانی به عنوان رگران سعليه کارگران ساختمانی ایجاد کرده است می باشد. ما ھشت ميليون کا

، ن ایران و جھان در رشته ھای صعنت، معدن، ساختمان و جاده و راه سازیکارگرا بخشی از دریای
  از خود بپرسيم :ساخت و ساز ساختمان ھای صنایع و غيره باید 

ر مالی باچون  ،آنھا اگر دچار حادثه یا بيماری شوند ۀیعنی چه ؟ آیا کارگران و خانواد داشتن بار مالی
ا سرمایه داران سود ؟ تد بر اثر حادثه یا بيماری بميرند؟ چون بار مالی دارد بایدارد نباید معالجه شوند

اگر  ؟ یه داران مھم است یا جان انسانھا؟ آیا بار مالی و حفظ فوق سود برای سرمابيشتری ببرند
تر از جان کارگران و خانواده سود سرمایه و موضوع بار مالی برای کارفرمایان و جمھوری اسdمی مھم

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 

 رده است که برای حکومت جمھوری اسdمی حفظ سود سرمایه داران صد ھا بارکارفرمایان ثابت ک
حال از خود بپرسيم با توجه به چنين اعمال و فdکت ھای اقتصادی  .مھمتر از حفظ جان کارگران است

کارگران چگونه  ،و صدھا مشکل دیگر که توسط نظام جمھوری اسdمی برای مردم ایجاد شده است
  مشکdت خود را نجات بدھند؟ می توانند از این

ه داران را به ش سنگ کارفرمایان و سرمایمالی که شورای نگھبان برای حفظ ھمچنين باید بدانيم آن
یعنی اگر کارگران کار نکنند ھيچ سرمایه ای و  .متعلق به دسترنج کارگران است سينه می زند تماماً 

مور نگھبانی از آن باشد و برای أان ، مکه شورای نگھبھيچ سودی و ھيچ مالی ایجاد نخواھد شد 
ختمانی را رد کند. بنا حفظ آن در دستان کارفرمایان با بھانه داشتن بار مالی طرح بيمه کارگران سا

به دسترنج کارگران است که متعلق  و یا مال انباشته شده است تماماً  ، سرمایهنچه سودآبراین ھر 
یه دار که جمھوری اسdمی یکی ک دولت ھای طبقه سرماسرمایه داران (کارفرمایان) به کم از طرف

نھا است و شورای نگھبان بخشی از آن دولت است با اشکال مختلف مناسبات نظام سرمایه آاز 
دارانه و روش ھای اختdس و دزدی از کارگران دزدیده شده و در اختيار سرمایه داران گذاشته شده 

ن حد باR برده است آایه داری ضدیت با کارگران را تا رماست. شورای نگھبان این عامل و نگھبان س
که اجازه نمی دھد کارگران و خانواده ھایشان برای معالجه خود اندکی از دسترنج خودشان استفاده 

مد دسترنج ھمين کارگران ميلياردھا آقازاده ھایشان از محل در آ نمایند، در حالی که خودشان و
فdکت امروزی مردم    ،دزدی و اختdس ن ھمهآ ۀاR می کشند و نتيجاردھا دRر بميلي ؛نه ،تومان
م و دستگاه دولت سرمایه داری حاضر نيستند نام دزدان نجا پيش رفته است که دَ آوقاحت تا  .است

به بھانه اینکه آبرویشان می رود اگر آنھا آبرو داشتند که دزدی نمی کردند.  ،ثروت مردم را اعdم کنند
جالب است  .ن از دزدان بيت المال فقط برای این است که ھمگی از خودشان ھستندعلت نام نبرد
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که این شورای نگھبان سرمایه داری در رابطه با اختdس ھا و دزدی ھا دچار تناقض یک بام و دو ھوا 
  می زند.    شده در رابطه با موضوع داشتن بار مالی خود را به فراموشی 

شتن انتظار حق و عدالت از نھادھای سرمایه داری و داشتن انتظار بدانيم دا  ما کارگران باید
مانند این است که از  .رسيدگی به شکایت و در خواست ھای ما کارگران از آنھا یک توھم است

ھمان گونه  .، بدون شک رسيدگی نخواھد کردکارفرمای دیگر ببریم ایت به نزد دست یک کارفرما شک
ی ھر روز بيشتر از قبل به حمایت از کارفرمایان و سرمایه داران سال است جمھوری اسdم ٣٦که 

، تنھا راه ما کارگران اقدام به سرکوب کارگران کرده استپرداخته و در مقابل ھر روز بيشتر از قبل 
باRی  اجتماعی و اعتراضیِ  ھمبستگی طبقاتی است و باید خودمان به فکر نجات باشيم اگر ما قدرتِ 

ن صورت می آاین دشمنان را گرفته بفشاریم در اتحاد طبقاتی خود گلوی  ۀا پنجو ب داشته باشيم
  توانيم اندکی از حق و حقوق خود را بدست آوریم.
  بنا براین حق ما و تمامی مردم است از تمامی مولد تمامی ثروت و کاRھای جامعه ما ھستيم 

موزش و کليه خدمات آ، بھداشت، از جمله دارو، مسکن، تغذیه، پوشاک   dت موجود درجامعهتسھي
سرمایه داری    انگل ۀدر حالی که به علت بھره کشی، دزدی و غارت توسط طبق ،استفاده کنيم
، تنھا به اندازه ای از دسترنج خود در قالب دستمزد در خود نمی بریمی از دسترنج اکمترین بھره 

انيم و برای سرمایه داران کارکنيم تا به بھترین شرایط در حد بخور و نمير دریافت می کنيم تا زنده بم
حال با اندک دستمزد سرمایه داران افزوده شود و در ھمين   ثروت و سرمایه مافيای ثروت و قدرت

کار توليد  یسرمایه داری نيرو ۀنھا برای آیندآو پرورش  توليد مثل به عنوان نسل جدید  ۀدریافتی ھزین
بچه  ۀبرد  تا بچه ھایمان نيز در آیندهیه داران کنونی ھستيم سرما ۀبردھمان گونه که خودمان  .کنيم
قا زاده ھای سرمایه داران باشند. وظيفه و رسالت تاریخی ما کارگران است که کاست طبقاتی آھا و 

  را که اکنون کاست سرمایه داری است نابود کنيم.
مایه داری برای تشدید بھره ميليونی کارگران، دولت و طبقه سر ٥٠در کنار مرگ تدریجی خانواده ی  

دستمزد  ،ءند قرارداد ھای موقت و سفيد امضاکشی با سياست ھای ضد کارگری و ضد مردمی مان
کت بار مایحتاج عمومی مانند نان، گوشت و ، گرانی فdھای یک چھارم زیر خط فقر، حذف یارانه ھا

واردات    و ميليادر ھای حاکم و ، حذف گمرکات مرزی به سود سرمایه داران دRلب و گازآبرنج ...، 
به شکست کشاندن توليد داخلی، اخراج سازی ھای دسته جمعی و  کاRھای بنجل و بيماری زا و

ایجاد بيکاری ميليونی، خصوصی و خودمانی سازی رایگان و تحویل ثروت مردم به گروه ھای مافيای 
مافيا و ھمچنين دیگر سياست  قدرت و ثروت و تبدیل عرصه ھای توليد و صنعت به کيسه ھای پول

غيره را در و ، فقر و گرسنگی، طdق و اعتياد ،، بيکاریگرانی، تورم ،ھای ضد کارگری و ضد بشری
ميليون بيسواد، با  ١٢با داشتن  . قالب تحميل خط فقر به باRترین سطح جھانی رسانده است

مين کشور افسرده و غمگين جھان تحت ، دوميليون بيکار ١٤، ميليون معتاد  ٧مار زندانی، آباRترین 
در ادامه ھمين سياست ھا طی سه ماه اخير رد شکایت  .حاکميت سازمانی سرمایه داری ھستيم

کمتر از تورم اعdم شده و ھمچنين رد طرح بيمه کارگران ساختمان  یدستمزد ھا  کارگران از افزایش
ر به ران و سود رسانی ھر چه بيشتتوسط "شورای نگھبان قانون اساسی" در دفاع از سرمایه دا

تا سرمایه  ،مضحک داشتن بار مالی برای چندمين بار رد کرده است ۀمافيای قدرت و ثروت به بھان
برای   . ھمچنين ھفته گذشته نيز طرح فوقت ھرچه بيشتر دست به چپاول بزنندداران با خيال راح

کشوری که یک چھارم پول نقد در گردش کشور در  .رد شد دداً بار مالی مج ۀیک بار دیگر با ھمين بھان
قازاده ھا آقا ھا و آت اندرکاران حکومت و وابستگان و نفر از دس ٦٠٠یعنی نقدینگی بانک ھا توسط 

به عنوان وام بدون پشتيبانی گرفته اند و پس نمی  ،که بخشی از کارفرمایان و سرمایه داران ھستند
منابع توليد  در صد ٦٠نزدیک به   و .م شده استيارد اعdميل که این مبالغ بيش از ھزاران  ،دھند

لودش ھمان آای ثروت و قدرت و به اصطdح رمز در دست مافي هناخالص ملی مانند معادن و غير
از دلواپسان  شورای نگھبان قانون اساسی برای پنھان کردن واقعيت و دلداری .دندلواپسان می باش
باز ھم حرف از بار مالی  ،نيد ھمچنان به غارت و چپاول ادامه بدھيدنھا که می تواآو اطمينان دادن به 
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ما از شورای نگھبان و از  .با این بھانه اقدام به رد طرح بيمه کارگران ساختمانی کرده است می زند و
این دل واپسان مولتی ميليادر ھا می پرسيم شما که نسبت به قانون اساسی این قدر حساس 

موزش و آحقوق مردم مانند بھداشت و درمان،  به فصل سوم که در موردپس چرا نسبت  ،ھستيد
؟ چرا مونی گرفته اید و حرفی نمی زنيد Rل ،شغل شرافت مندانه برای ھر کسی مسکن رایگان،

  اینقدر یک بام و دو ھوا شده اید؟ 
ل ر مشغوی این کشوه داری حاکم که ھر کدام در گوشه شورای نگھبان مانند دیگر نھاد ھای سرمای

مانند حذف بھداشت و  ،نھا به سود سرمایه داران ھستندآحذف حقوق عمومی مردم و انباشت 
خدمات  ۀیارانه ھا و گرانتر کردن ھر روز ، حذفموزش و پرورش رایگان، آموزش عالی، آدرمان رایگان

گری و ضد مردمی مردم ھر روز اقدامات ضد کار ۀانتر کردن مایحتاج عمومی و روزانمورد نياز عموم و گر
شما نمایندگان  که  بيشتری را مرتکب می شود. با توجه به چنين دRیلی صد در صد ثابت می شود

از قانون حتی قوانين خودتان به ضرر  یسرمایه داران و کارفرمایان ھستيد و ھر جای رانتخواران و
ن Rل شده دلواپسی را آ ی نشدنآن قانون را حذف می کنيد یا در مقابل اجرای ،سرمایه داران باشد
  فراموش می کنيد.

البته کارگران باید بدانند که باید اینطور باشد چون تمامی شما دوست کارفرمایان و دشمن کارگران  
  ھستيد.

شرایطی با اجتماع و ماھھا اعتصاب، تجمع و اعتراضات مانند بافق، معدن ما کارگران تحت چنين  
، ... به مقابله با بھره کشی ، پروفيل ساوه ورد اھوازوروشيمی، نپت ، گيdنا سوسنگرود، پارس واگن

   .با طبقه و دولت سرمایه داری بر خاسته ایمناعدالتی و نابرابری 
روی صحبت ما با کارگران است با این ھمه تdش و کوشش علی رغم موفقيت ھای جزئی در سنگر 

و   کشان را به عقب نشينی سراسری نتوانستيم بھره ،ھای انفرادی و پراکنده یک بخش کارگری
، حق مانند امنيت شغلی، حق ایجاد تشکل مستقل  سته ھای اساسیمھم در جھت تحقق خوا

چرا که علی رغم نيروی دھھا ميليون مان در مقابل تعداد  .خود وادار کنيم ۀغيراعتصاب و حقوق 
و متحد عليه    ته و با برنامه، سازمان یافھانهانگشت شمار غارتگران ثروت ھای عمومی دشمنان آگا

، خود در نا آگاھی، پراکندگی ۀميليونی خانواد ٥٠ی ما ھمراه با ميليون ١٤ ۀما عمل کرده ولی طبق
. در حالی که وحشت مافيای ثروت و قدرت از دف و فاقد تشکل ھای سراسری ھستيمبی ھ

ته مجلس با وزیر کار گذش ۀزیاد است که ھفتگسترش اعتراضات و اعتصابات ما کارگران بقدری 
 ۀما کارگران تشکيل داد. این نشان جلسه مخفی و غير علنی برای مقابله با اعتصابات رو به گسترش

  باید برای یک پارچه کردن چنين قدرتی برنامه و تشکيdت داشته باشيم.  ،قدرت ما کارگران است
بن بست و از  برون رفت از اینوال اصلی این است که چرا مبارزات ما ثمر بخش نيست و راه ئاما س

  ؟این اوضاع کدام است
طبقات دارا و دولتشان و نيروھای  ۀه ما رنجبران در مقابل قدرت متحددوستان و ھمرزمان تنھا راه چار

ایجاد تشکل ھای طبقاتی و  گاھی طبقاتی، وحدت و ھمبستگی سراسری درآارتقاء  ،حامی آنھا
     مبارزاتمان در جھت تحقق مطالبات اساسی و   ندھی( اتحادیه و حزب) برای سازما سراسری

ميليونی خود مان را از تشدد و پراکندگی رھانيده و مقاومت و  ١٤تا ارتش  ،پایه ی مان می باشد
مبارزاتمان را در مقابل سياست ھای سرکوب سراسری سرمایه داری به مبارزه و ھمبستگی 

  ارگری و حزب ممکن خواھد شد. کبا ایجاد فدراسيون سراسری تبدیل کنيم. این فقط 
د کارگری سس سندیکا ھا را در جاھای مساعؤت ھای مأچنين منظوری ما کارگران باید ھي برای

ه ای به تشکل ھا و سندیکاھای موجود را در سطح ملی و رشتن عمdً آتشکيل داده و موازی با 
تھران و کل حمل ونقل، واحد  یکای به عنوان نمونه می توان سند .صورت سراسری گسترش بدھيم

  ایجاد اتحادیه ھای ، تبریز و کرج به عنوان کل کارگران ساختمانی تا زمينه سازتھران  نقاشان
به این سطح از تشکل سراسری درک شرایط و  نبرای رسيد .فدراسيون باشيم  یعنی  سراسری

  ی اجتناب ناپذیر دارند.تمسائل زیر ضرور
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دشمن که از یک طرف با منع فعاليت قانونی و دستگيری و زندانی در مقابله با شدت سرکوب   اول :
اخراج و بيکاری و گرسنگی تزریقی به عنوان ترمز  ۀين تشکل ھای کارگری و ھمچنين سایکردن فعال

تشکل یابی و فعاليت سازمانيافته به گفته مارکس عمل کرده و تاوان سنگينی برای مبارزه طبقاتی 
  د :تحميل می کند ما نيز بای

  با استفاده از تجارب واشکال و شيوه ھای مبارزه مخصوص این شرایط ، –الف 
ت أمينه ھای فعاليت در جھت ایجاد ھيتشکيل صندوق ھای ھمياری و کمک متقابل برای رشد ز –ب 

  کارگری، ۀه خانواده ھای مبارزین دستگير شدسس و کمک بؤھای م
 قانون اساسی در جھت ایجاد تشکل، ٢٦   انند اصلاستفاده از تمامی موارد فعاليت قانونی م –ج 

مورد  و   جھانی ۀه از قوانين و ميثاق ھای امضا شددر جھت آزادی تجمعات و نيز استفاد ٢٧ اصل
در آزادی کارگران برای ایجاد تشکل ھای  ٩٨و  ٨٧عضویت جمھوری اسdمی مانند مقاوله نامه ھای 

  رمایان، سندیکایی بدون اجازه و دخالت دولت و کارف
از تجربيات  مشابه مخصوصاً ایران و جھان در شرایط    استفاده از تجربيات مبارزات تشکل ھای – د

   ،١٣٣٢تا  ١٣٠٠کارگری از سال  ۀشورای متحد
رزمنده کارگری به صورت   مھمتر از این ھا پيوند منطقه ای و جھانی فعالين و تشکل ھای – ه

  و راه اندازی تشکل ھای سراسری عمل کنيم . سازمانيافته و ارگانيک در جھت ایجاد
تشکل یابی و اعتصابات بطوری که ھم اکنون مشاھده می کنيم کارگران جھان چقدر گسترده از حق 

  و آزادی قانون کارگری حمایت کرده و از ما دفاع می کنند . یما و آزادی ھای سندیکای  و مطالبات
واحد  ۀادامه بھره کشی از ما بصورت طبق برای ھمانطوری که طبقه و دولت سرمایه داری دوم :

 ٥٠ ۀما خانواد ،سازمانيافته و برنامه ریزی شده در سطح ملی و جھانی و سراسری عمل می کند
واحد سراسری صرف نظر از نوع شغل، جنسيت، مليت،  ميليونی کارگران نيز باید بعنوان یک طبقه

، ساسی مانند حق تجمع و تشکل، اشتغال دائملبات ا، شاغل و بيکار بر اساس منشور و مطامذھب
قانون کار مترقی و دستمزد متناسب با احتياجات زندگی انسانی دارای ستاد فرماندھی واحدی به 

کارگری که مرکب از نمایندگان ی اعنوان کليت یک طبقه در سازمان سياسی و دیگر تشکل ھای پایه 
شورای متحده کارگران  ،تاریخی خود ۀه به نمونعمل کنيم . با توج باشد، تمام بخش ھای کارگری

  تاریخی مثال زد. ۀنمون به عنوان ایران را می توان
اما دارای پيوند ارگانيک با یک دیگر، که  ،بعنوان مثال برای شروع در دو نوع ساختار تشکيdت کارگری

ای رسيدن به چنين تا آن حدی که تبلور وحدت طبقاتی ميشوند، بر ،در کليت طبقاتی مکمل یکدیگرند
  مسير برای رسيدن به تشکل ھای بيان شده ۀون می توان از عنيت موجود و اداموحدت طبقاتی اکن

گسترش   ، و ضمن سازماندھی اقدام بهکرد کارگری از و در ميان تشکل ھا و فعالين موجود شروع
  آنھا در عمق و سطح نمایيم. 

کارگران که سد راه اتحاد و ھمبستگی و مانع  در مقابله با انحرافات درون خانوادگیسوم : 
ت محدود خود جلو وحد  سراسری شدن، می باشند باید با کسانی که با چسبيدن به تشکل صنف

ستاده و سنگ یواحد در مقابل دولت و طبقه سرمایه داری ا ۀسراسری کارگران بر اساس یک طبق
کارگر خود  ۀن کوچکترین ارتباطی با طبقکه بدو یاندازی می کنند و ھمچنين کسان و شبه فرقه ھای

مبارزات کارگران    ۀان باید بدانند، تاریخ دویست سالاین دوست. می دانند مقابله کرد     را قيم کارگران
چيز دیگری برای سازمان دھی   ، و تعاونی ھا و حزب سراسریکميته ھا، اتحادیه ھا، غير از شوراھا

تاکنون نيافریده است و اگر نوع جدیدی تشکل به ساخته شدن  پيشبرد مبارزات حاکميت کارگران و
ھمانطوری که انواع نام برده در باR با شرکت و  .با شرکت خود کارگران خواھد بود ،داشته باشد

ابتکارات خود توده کارگران و انقdبيون طبقه کارگر که پيوند ارگانيک با خود کارگران داشتند ساخته 
  شده اند.
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 ،اینکه بدون ابزار ھای گفته شده که در ساختن و ادامه آنھا خود کارگران حضور دارندبا توجه به 

ثير أنھا بی تآھر ابزاری بدون حضور کارگران در    کارگران بی معنا و پوچ خواھد بود، و ھمچنين ۀمبارز

  بی حاصل خواھد بود. در مبارزه و 

و  نفی و سراسری باید کسانی را انتخاباینکه برای ایجاد تشکل ھای کارگران در سطح ص چھارم :

جانفشانی ثابت قدم بوده و   من به منافع طبقه کارگر تا حدؤگاه و مآبه کار گرفت که جسور و فداکار، 

ن و سرکوب نيز تاوان دستگيری و زندان را به جان خریده باشند و بتوانند فعاليت را در شرایط خفقا

     .داشته باشندتواماً dبی را ، اخdق و آگاھی انقپيش ببرند و تجربه

  
  ھمقطاران و دوستان کارگر به قول سرود جھانی کارگران : کZم : ۀخZص

  
                                                                    ت، نه آسمان" بر ما نبخشد فتح و شادی، نه شه، نه بُ 

  "با دست خود گيریم آزادی، در پيکار ھای بی امان
  

ما نخواھد رسيد، قدرت ما به یاد داشته باشيم و آگاه باشيم که به غير از خودمان ھيچ کسی به داد 

راه ھا و وسائل مبارزه است ما باید  گاھی و درک روشن از ھدف ھا و مطالبات خویش وآدر تشکل، 

خود را در تشکل ھای  یميليون ٥٠که با خانواده ھایمان نيروی  ميليونی ١٤  Rیزال اما پراکندهنيروی 

ینده آکنيم، و فکر خود را از لحاظ درک سراسری خود یعنی حزب و اتحادیه ھا متحد و یکپارچه  پایدار و

و راه ھای کسب   روشن ساخته و وسائل و ابزار ھای خودمان یو خواسته ھا و برنامه ھای رھای

ستم خودمان را بياموزیم، و حول قراری سيبر راه و آزادی برای کل کشور و بر قراری جامعه انسانی

       يم، در صورت کسب آگاھی طبقاتی قدرت ما آیاستثمار گرد  از استبداد و یرھای ۀمحور برنام

می تواند جایگزین قدرت حاکميت طبقات بھره کش و استثمار گر شود، فقط از این طریق است که 

  رمایه داری نجات بدھيم.ميتوان طبقه خود و تمامی بشریت را از نابودی تحت سلطه س

  

  زنده باد ھمبستگی طبقاتی کارگران

  پيش بسوی ایجاد تشکل ھای سراسری کارگران

  نجات کارگر، نجات بشریت است

  
٢١/٧/١٣٩٣  
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  نامه:خطاب به رئيس جمھور جدید ، دادستان تھران

 و رئيس زندان رجایی شھر

 از : شاھرخ زمانی

  ن تھران و رئيس زندان رجایی شھربه : رئيس جمھور جدید ، دادستا

  نقض حقوق اوليه زندانيان و قتل ھای زنجيره ای  موضوع:

  

زندانی که جرمش  یاین بار نيز کارگر؟ به کدامين گناه کشته ميشوند جنایتی دیگر، یک مرگی دیگر،

چه  د؟انلو را چگونه توجيه خواھند کرمرگ افشين اس .بقه کارگر بوده در زندان کشته شددفاع از ط

                 ریيس زندان یا اداره اطdعات؟  قوه قضایيه، دادگاه تھران، کسی پاسخ گو خواھد بود؟

  

  آقای رئيس جمھور شما در این رابطه چه کار خواھيد کرد؟

يافی، مير ص محمدی،   ندارد، ... ولی هللا فيض، اکبرگویی قتل ھای زنجيره ای در زندان ھا تمامی 

  عليرضا کرمی خيرآبادی، شھبازی ... و ، ستار بھشتی،منصور رادپور ،عبدالرضا رجبیامير حشمت،  

این ليست تنھا بخش کوچکی از جنایت ھای ماشين سرکوب در زندان رجایی  .امروز افشين اسانلو

حاکم بتوانند ثروت ھای عمومی را ھرچه بيشتر و بدون مانع  ۀباشد، تا غارتگران طبق می   شھر 

قضایيه در حالی با تبعيت از حکم قضایی دو نوجوان را به  ۀند، دادگاه ھای تحت فرمان قوب کنتصاح

تومان که بخاطر درمان مادر بيمارشان دزدیده بودند، با اتھام محاربه اعدام می  ١٥٠٠٠٠جرم سرقت 

ر قدرت دو د، در حالی که برادر رئيس ھمان قوه قضایيه بزرگترین زمين خوار ایران است و با تکيه بنکن

سمت ھای باRی حکومتی بدون دغدغه و ترس از قانون، تخلفات بی حد و مرز خود را  برادر خود در 

 ٣قضایيه ای رقم ھای اختdس و دزدی  ۀکاری چنين قو ۀه می دھد، ھمچنين تحت تسلط و حوزادام

سازمان بازرسی، ریيس  ۀوز بيشتر اتفاق می افتند، به گفتھزار ميليارد تومانی و مانند آن ھر ر

ميليون یورو باR کشيده اند، اختdس در پرونده پتروشيمی سر به آسمان می زند ، تحت  ٤٥٠مقامات 

ميلياردی از بيمه  ٧٠ی، رحيمی معاون اول، دارای پرونده احمایت ھای غير مستقيم چنين قوه قضایيه 

مانند آمر  ،صدھا جنایت ن مسئولِ و حداد و مقيسه و متجاوزیآزادانه می گردد، قاضی مرتضوی  ،ایران

 ٢٠٠٠٠٠شاکيان و عموم مردم فقط   و ناظر جنایات کھریزک تحت فرمان قوه قضایيه با اھانت به شعور 

مقابل جرایمی  تومان جریمه می شود، عدالت را در دستگاه قضایی نگاه کنيد، قاضی مرتضوی در

به  ،، قتلھای عمد در کھریزکپسران  و، تجاوز به دختران مانند دستور شکنجه، نظارت بر شکنجه

قضایيه دو نو جوان  ۀھمين قو ،تومان جریمه محکوم می گردد و در کنار اجرای چنين عدالتی ٢٠٠٠٠٠

قضایيه و  ۀعدام می کند!!! راستی با چنين قوا ،تومان با حکم محاربه١٥٠٠٠٠را به خاطر سرقت 

  ما در این رابطه چه کار خواھيد کرد؟قضات چگونه باید بر خورد کرد؟ آقای رئيس جمھور ش
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       روزنامه ھای تحت سانسور شدید اً این تنھا گوشه ای از دزدی و جنایت مسئولين است که علن 

قضایيه دستگير،  ۀچنين قو ۀما زندانيان سياسی نيز زیر سلطمی توانند از آن سخن بگویند، و 

  .ود بخوان سر نوشت شور بختی ملت ایران راحال خ .شویمجه، محاکمه، زندانی و نگھداری ميشکن

ميليون مردم، یکی از  ٧٠حاکم، تحت حاکميت دستگاه ھای فوق تکميل شده، به  ۀطبق چپاولِ 

       فحشا و اعتياد، جرم و جنایت ... تحميل  ،ورھای جھان، بيکاری، فقر و فdکتثروتمندترین کش

 ،سخن کوتاه .دمی در نطفه خفه ميشوندمبارز مر شود و ھر اعتراض عدالت خواھانه و ھر تشکل می

  ميليون ایرانی و ملک خصوصی چند دزد و غارتگر تبدیل شده است . ٧٠کشور به جھنم 

جایی شھر با توجه به سياست سرکوب، آقای رئيس جمھور ، جناب دادستان و رئيس زندان ر

سرانه، پرونده ن حکم و خودھای بدو ، ھتک حرمت و دستگيریخودسری و تجاوز به حقوق قانونی

وجود انواع شکنجه ھای روحی  ،ای سنگين به سفارش اداره اطdعاتھ ، حکمپاپوش دوزی سازی و

حاصل چنين روند و حاکميتی است که شما نيز بخش مھمی از این مجموعه  ،و جسمی موجود

ای ما وق خود برھيچ راھی جھت دفاع از حق ،ضد مردمی این حاکميت ۀکارکرد و روند آگاھان ھستيد،

مردم،  ، عموم طبقه کارگر  از حقوق  کف دست گرفتهبنا براین جان خود را  .باقی نگذاشته است

 ۀھا قضاوت کنند، و از ھم تا باشد انسان .دفاع می کنم چنين خود، این  اسی و سي  زندانيان

ر این مبارزه م دداخلی و جھانی می خواھ ی، وکdھا ، سازماننھاد ھا ،کارگران، جوانان، عموم مردم

         . 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 :

قانون اساسی در ھتک حرمت زندانيان در پوشاندن اجباری لباس زندان و زدن  ٣٠نقض آشکار اصل   -١

، در حاليکه ابل دوربين و سربازھا ھنگام ورودلخت مادرزاد کردن زندانيان در در مق دستبند و پابند و

آیين نامه سازمان زندانھا در تبصره ای، حتی زدن دستبند منوط به شرایطی  ٣٥و  ١٩طبق ماده 

  چه رسد به لباس اجباری و پابند زدن . ،است

 ،بر دادن سبزیجات تازه، انواع لبنيات اً صراحت   سازمان زندانھا ۀآیين نام ٩٥و  ٩٣نقض آشکار ماده  - ٢

تخم مرغ و دادن ميوه پس از ھر سه وعده و ناھار وشام ھر ھفته تاکيد شده است شما با سویای 

به ظرف زباله ریخته می شود باعث گرسنگی و ھزینه ھای سنگين  اً حيوانی در شب و روز که تمام

  برای زندانيان می شوید .

يقه ای عمل کردن در مورد مفاد آیين نامه در مورد مرخصی زندانيان که فقط قانون شکنی و سل  -٣

       ھا  مکاری با شما و حکومتیکسانی که تن به رذالت و ھ    شامل نورچشمی ھای خودتان و

می شود. عليرغم تأکيد قانون بر دادن مرخصی ھنگام فوت و عروسی بستگان، ممانعت  ،می دھند

 ،ی به زندانيان برای شرکت در مراسم ختم و عروسی نزدیکانشما از این عمل و ندادن مرخص

، عادل ادن به افرادی مثل محمدامير خيزینشانگر ماھيت ضد مردمی شما می باشد، با مرخصی ند
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نعيمی و شاھرخ زمانی برای عروسی فرزندانشان و مصطفی نيلی و خالد حردانی برای مرگ پدر و 

  بارزی ھستند. مادرشان نمونه ھای 

در درمان با  ٤٤٠١٤به شماره  ٤/١٢/٦١اجرایی بيمه درمانی زندانيان مصوب  ۀنقض آشکار آیين نام - ٤

 ،که پزشک زندان غير از موارد جزیی مانند سرماخوردگی ٥و ٢و ١داروی مجانی زندانيان در ماده 

   اعزام  به بيرون بيرون حواله می دھد و ھمچنين کسانی که   خانواده به تمامی موارد را از طریق

  خودشان باید عمل یا مداوا شوند . ۀمی شوند با ھزین

...  ، جاسوس وملحد  يرد، و زندانيان با عناوین در زندانھا صورت می گ اً تفتيش دائمی عقاید که علن  -٥

نقض آشکار اصل  ، اجتماعی و اقليتھای مذھبی عمdً می شوند، و در مورد تشکلھای مدنیناميده 

آزادی بيان که در این مورد شرح  ٢٤ين نامه تفتيش عقاید و ھمچنين در اصل قانون اساسی در آی ٢٣

نظام جمھوری اسdمی ایران  ن آزادی شامل نوشتن کتاب در بدیِ ای ؛گویدمجلس خبرگان ميمذاکرات 

  نيز می شود .

سال تا ابد در زندان باشند که سلولھای  ٥کمبود فضای زندگی برای محکومين که می باید از  - ٦

ساعت در  ١٢ساعته به جای  ٥/٢ھمچنين ھواخوری  .نفر قرار داده اید ٣تا  ٢نفرادی را محل زندگی ا

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 .

زندانيان از  ۀھم اً برای مکاتبه که تقریبھا در حقوق متھمان  آیين نامه سازمان زندان ١٨٠نقض ماده  - ٧

  آن محرومند .

اداره اطdعات عليه کسانی که با خودسری و قانون  ۀپاپوش دوزی سازمان یافت پرونده سازی و  -٨

، مانند خالد حردانی .نان را افشا می کنندآمبارزه کرده و اعمال سرکوبگرانه شکنی مسئولين خاطی 

از زندانيان دیگر که عdوه بر پرونده اصلی پرونده ساختگی و پاپوش جدید شاھرخ زمانی و تعداد زیادی 

  توھين به رھبری نيز بر عليه شان ساخته شده است .

دند که یيد بھداری باید اعزام می شأو درمان زندانيان بيماری که با تعدم اعزام به بيرون در عمل  - ٩

اصلی بيماری زندانيان وضعيت و شرایط زندان  ، با توجه به اینکه عاملتdشی برای نابودی آنھاست

است که شما به عمد و با برنامه چنين شرایطی را ایجاد کرده اید، عقده و سادیسم اداره اطdعات و 

مدیر زندان در این مسئله به قدری است که عليرغم تقاضای بھداری زندان برای دادن گوشی پزشکی 

ند و دبه آنان اجازه ندا ،جھت تشخيص به موقع بيماری ١٢ھموطن زندانی در سالن  ،به دکتر مقدم

 جلوی این کار را گرفته اند، تا خللی در قتل و مرگ تدریجی برنامه ریزی شده زندانيان در این قبرستان

      این ممانعت آگاھانه در حال از دست دادن یک چشمش  ۀایجاد نشود. نامق محمودی در سای

  زدان نژاد و توکلی و عباس بادفر برای اعزام ممانعت می شود.می باشد و از اعزام ميثاق ی

رجایی شھر دایر می باشد و نبود مdقات  ١٢ندادن تلفن که در تمامی زندانھا به جز سالن  - ١٠

  حضوری و مرخصی.
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، ھمين یک مورد برای اثبات برنامه ریزی و عمدی بودن ا دستگاه پارازیت انداز سرطان زانصب دھھ- ١١

  شتار زندانيان کافی است.قتل و ک

ھا در توزیع اجناس به قيمت تعاونی و  آیين نامه سازمان زندان ٩٨ماده  ٣نقض آشکار تبصره  - ١٢

ھای دلخواه و برای سرکيسه کردن زندانيان، برای  توزیع اجناس بنجل و بدون استاندارد به قيمت

روزنامه به  ،روز ١٠فقط  ،روزنامه پول یک ماهپرداخت تومان و یا با  ٣٣٠٠گرمی ١٠٠سبزی   :نمونه

   .زندانی تحویل می دھند

ھت نابودی مواد مخدر و روانگردان توسط خود زندان، در ج توزع برنامه ریزی شده و دائمیِ  - ١٣

، ھر ھفته یک جسد تحویل پزشک اً مخصوص ھای عادی که در سالن جسمی و روحی زندانيانی

  قانونی می شود .

     سليقه ای کردن آن و توھين و تحقير  ی به اکثر زندانيان و شرطی وندادن مdقات حضور - ١٤

   .حتی قلم و خودکارشان ،خانواده ھای زندانيان با تفتيش کامل و شکستن وسایل

ین دوره در حبس ا ،ماه در سلول انفرادی بوده اند ٢٤تا  ٦نيروھای نظامی که  نفر از محکومينِ  ١٣ - ١٥

  حساب نشده است. ،رقانونیصد در صد غي تقطعی آنھا به صور

سال و ھمچنين اعدام شدن به جرم  ٤بdتکليف بودن یک سری از ھموطنان اھل سنت به مدت  - ١٦

، ھوشيار از : بھرام احمدی  نداسامی آنھا عبارت .که طی چند ماه گذشته اعدام شدند ،اعتقادشان

ریمی و در حال حاضر نيز ک ، بھنام رحيمی و کيوان زندمحمدی ، محمدظاھر بھمنی، اصغر رحيمی

  نفر آنھا داده شده و در معرض اعدام ھستند . ٢٦حکم اعدام 

انسان به مرگ تدریجی در  ٢٥٠آقای دولت آبادی و آقای مردانی، آیا ھدف شما نابودی و قتل عام 

از نمایندگان واقعی خود در رسيدن به اھداف خود   گورستان رجایی شھر می باشد؟ تا مردم را

اما ما زندانيان عقيدتی سياسی در مقابل این عمل آگاھانه و برنامه ریزی شده از طرف   نيد؟محروم ک

ھای فعال  خود می دانيد تمامی انسان .ی و غارت و دزدی ساکت نمی نشينيمحافظان بھره کش

از جمله در چند روز گذشته تعدای از زندانيان  .برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه خواھند کرد

شکنی و سرکوب شما و شکنجه ھای روحی و  ست به اعتصاب غذا زدند تا این خودسری و قانوند

بگذار ملت ایران  .ردم قھرمان ایران و جھان برسانندجسمی را محکوم بکنند و صدای خود را به گوش م

      و جھان و تمام مدافعين حقوق بشر بدانند ماشين سرکوب و جنایت ایران برای پاسداری از منافع

       اعدام بر سر مبارزان چه   دستگيری تا زندان و ۀخود و چپاول ثروتھای ملی از مرحلنا مشروع 

  یقين ھم بدانيد دور نيست روزی که در قبال اعمال خود پاسخگو باشيد. ؟ردمی آو

  آقای رئيس جمھور شما با موارد بيان شده در باc چگونه بر خورد خواھيد کرد؟ 

  

  یی شھررجازندان  –شاھرخ زمانی 

١٠/٤/١٣٩٢  

  بين المللی در داخل و خارج کشور رونوشت به تمامی نھادھا و مجامع 
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  برخی از مقاRت شاھرخ:
  
  

  دوستان کارگر ، 
  ھم طبقه ای ھا تاریخ مبارزات خود را چراغ مبارزات آینده قرار بدھيم.

  
ھمچنين طی صد سال تاریخ مبارزه طبقه کارگر ایران  نی کارگر،طی دویست سال مبارزه طبقه جھا

، افت و خيز ھای بسياری ه دارد ما پيروزی و شکستساله ای که ھنوز ادام ٣٣بخصوص در دروه 
د در مدت چند روز مانده به اول ماه می و حتی پس از آن، ضمن برگزاری حتمی مراسم يداشتيم. بيای

وان و در ھرمکان ممکن، به صورت ھر چه متحدتر، این روز پر شکوه ھای روز جھانی کارگر با ھر ت
تاریخی که نمود ھمبستگی جھانی کارگران است، نقاط قوت و ضعف خود رابدقت مورد نقد و بررسی 

بخصوص نقد و بررسی روند مبارزات ده سال اخير ایران می تواند به روشنی معضdت و  قرار بدھيم.
       کسب پيروزی برای ما را نشان بدھد، در این صورت است که  ات وموانع پيش روی رشد مبارز

کارگران  ا کنيم. از خود بپرسيم سندیکاھایبرای بر طرف کردن موانع پيد یھای می توانيم راه حل
ھفت تپه با شروع بسيار خوب و قدرت مند چرا نتوانستند دست آوردھای  شرکت واحد و

غم اعتصابات گسترده و دامنه دار فرش البرز، Rستيک ماندگارکسب کنند؟ از خود بپرسيم علی ر
، نورد ھای ساوه و اھواز و آبادان کيان تایر ، Rستيک دنا، شرکت ھای پتروشيمی ، لوله سازی و

، قزوین و ھای ریسندگی و بافندگی در کاشان ، کارخانهارگران شرکت ھای مشغول در عسلویهک
ایع فلزی و قطعات فوRدی تھران و ذوب آھن ھای اصفھان و شاه، اعتصابات کارگران صننسنندج و کرما

 چرا به خواسته ھای خود دست نمی یابند؟ صدھا و صدھای دیگر اردبيل و
  

دوستان می دانيد طی ده سال گذشته برای بدست آوردن مطالبات ریز و درشت خود ھزاران بار 
ا بستيم، صدھا بار در مقابل مجلس، اعتصاب کردیم، صدھا بار تظاھرات کردیم، دھھا بار جاده ھا ر

، مقابل دفاتر شرکتھا و کارخانه ھا تحصن کردیم. ریاست جمھوری، بخشداری، استانداری، وزارت کار
، کمتر و کمتر ه گيرمان آمد پيروزی اندکی بود ولی ادامه اخراجھا، تعویق بيشتر دستمزد ھااما آنچ

افزایش سرکوبھا و  ،ر چه بيشتر استثمارگسترش ھ شدن ارزش و قدرت خرید دستمزدھا بود و
مبارزات ما، کارفرمایان ھمراه با دولت بدون  . در مقابلِ ی از ایجاد تشکل کارگری بوده استجلوگير

لحظه ای شک و تردید برنامه ھای خود را عليه ما کارگران افزایش و ادامه دادند و اگر به ندرت ھم 
واسته دیگری را به دست آوریم دشمن چنان تورم و موفق شدیم اندکی افزایش دستمزد یا ھر خ

  گرانی باRیی 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 
یک راه پيمایی یا تحصن دارای برنامه مشخص و رھبری متشکل دارای رھبری تشکيdتی و از 

        سازمانی صدھا بار بيشتر از تظاھرات گسترده و حتی ميليونی پراکنده خيابانی و حتی 
، راه چاره ی اعث تغيير دولتھا می شود می ترسد. پس آنچه طبق تجربه تاریخیھایی که ب شورش

  ما کارگران است :
  
  

  وحدت و تشکيZت است .
  

؟ پاسخ این سئوال بارزه می کنيم وضعيت بدتر می شوداولين سئوال این است که چرا ھر چه م
ارد. سئوال ساده است ما ھر چه تdش می کنيم دشمن بيشتر از ما دقت و تdش مقابله جویانه د

 با وجود اینکه اعتراضات داخلی و جھانی کارگران ھر روز گسترده تر و بيشتربعدی این است که چرا 
نه تنھا عقب نشينی نمی کند بلکه با سرعت  می شود ولی دشمن ( سرمایه داری و دولتھای آن )

 ،مانند اخراجھا، قراردادھای موقت، دستمزدھای معوقه و گستردگی بيشتر طرح ھای ضد کارگری
پاسخ  را اعمال ميکند؟ خصوصی کردن آموزش و... ،خصوصی کردن بھداشت و درمان ،حذف یارانه ھا
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سال گذشته از مبارزات ميان دو طبقه تجربه کرده  ٢٠٠سئوال نيز این است که چون دشمن طی  این
مشخص انقdبی و بدون سازماندھی  ۀبه خودی و پراکنده و بدون برنام است که مبارزات خود

 ،نه تنھا ھيچ پيروزی را به دست نمی آورد ،سراسری ھر چقدر ھم گستردگی و شدت داشته باشد
. در ھمين حين دشمن طی صد سال گذشته می شود أس و نااميدی طبقه کارگرر باعث یبلکه بيشت

رگری را به مسير سازشکاری بسياری از تشکل ھای کا ،ی منظم خودبا برنامه توانسته است
ھای کارگری بخشی از آنھا را تحت   ضمن ایجاد تفرقه در ميان انواع مختلف تشکيdت .بکشاند

ھای کارگری استفاده نماید به ھمين دليل است که  نھا عليه بقيه تشکيdتسلطه در آورد و از آ
بدون  ،دولتھای سرمایه داری حتی درست در زمانی که اعتراضات کارگران در خيابان ھا ادامه دارد

          آنھا ترس و واھمه ھمچنان به طرح ھای ضد کارگری خود ادامه می دھند و حتی به شدتِ 
زات خيابانی کارگران با چنين حالت پراکنده و بدون تشکيdت ھيچ ترس و چون از مبار ،می افزایند

  خيابانی . ۀشتر واھمه دارند تا مبارزه گسترداز یک اعتصاب کوچک در محل کار بي ،واھمه ای ندارند
  
       با دست روی دست گذاشتن و منتظر عروج   فعالين کارگری ،کارگران، ھم طبقه ایھا 

    خود به خودی جز خدمت به  و دست و پا زدن در درون جوّ   دنتشکل ھای زیبای کارگری مان
 باید می خورندد آرایش ویترین سرمایه داری ورد، که فقط به درسرمایه داری ھيچ به دست نخواھيم آ

ی جستن از ھر گونه خود به دور ،رگر را برای مبارزه سازمان یافتهآستين ھا را باR بزنيم و طبقه کا
سازمان یابی انقdبی طبقه کارگر را ھموار ولی پوچ، مسير   از شعارھای زیبا دوری جستن ،خودیسم

  کنيم .
  

  فراموش نکنيم :
  

     ھرگز دولت  ،اگر ھر کارخانه ای یا اداره و محله ای یک تشکل کوچک ولی با برنامه داشت
    وانست و ھرگز نمی ت .طرح حذف یارانه ھا را پياده کند سرمایه داری جمھوری اسdمی نمی توانست

ھای دسته  نمی تواند از کارفرمایان در مقابل تعویق دستمزدھا حمایت کند و ھرگز نمی تواند اخراج
، ھرگز نمی توانست استخدام رسمی را به غير مستقيم به کارگران تحميل کندجمعی را مستقيم و 

  قرار داد موقت تيدیل کند.
  

در مقابل مبارزات طبقه کارگر دارد، اما  عميقیسرکوب و شدت آن تاثيرمنفی من ھم می پذیرم که 
نه تنھا نمی تواند دليل عدم مبارزه یا توجبه شکست باشد،    وجود سرکوب و ھرچه شدیدتر شدن آن

دليل ترس شدید سرمایه داری از طبقه کارگر است، باید   بلکه خود سرکوب و شدت آن ضمن اینکه
اشد. اینجا از خود باید بپرسيم طبقه کارگر چه چيزی باعث کنکاش و یافتن راه حل ھای مبارزاتی ب

می افزاید. باید به آن چه که باعث ترس  سرکوب  دارد، که سرمایه داری از ترس آن ھر روز به شدتِ 
  از آن و وحشت سرمایه داری است، دست پيدا کنيم. من اعتقاد دارم آن چيزی که سرمایه داری

ت ھمبستگی طبقاتی و سراسری کردن مبارزات خود اس متشکل شدن کارگران در جھت ،می ترسد
 ،پذیریم که سرمایه داری و دولت محبوبش، جمھوری اسdمی(یعنی وحدت و تشکيdت)، باید ب

طبقاتی خود را برای حفظ منافع طبقاتی خود، از طریق سرکوب سيستماتيک و عریان انجام  ۀوظيف
ا نه تنھا مبارزه طبقاتی نيست، بلکه تن دادن به می دھند. بنا براین در خواست عدم سرکوب از آنھ

ھمچنين عدم گسترش مبارزه به دليل وجود و شدت سرکوب بھانه برای  سازش طبقاتی خواھد بود.
تسليم و پاسيو شدن است، چرا که سرکوب با اشکال مختلف در مبارزات طبقاتی، وظيفه ذاتی و 

dقی نمی توان از آن جلو گيری کرد. تنھا راه سرنوشت ساز طبقه حاکم است و با ھيچ موضوع اخ
تمامی  جلو گيری از سرکوب، یافتن راه حلھای جدید متشکل شدن منطبق با اصول و گسترش آن در

افشای ھرچه گسترده تر ابزارھا و عوامل سرکوب است. یعنی وظيفه ما کارگران  سطح طبقه و
رسوا کردن ھرچه بيشترعوامل  ضمنھا است، که  نشان دادن و افشای ھر چه بيشتر سرکوب

سرمایه داری و آگاه کردن توده ھا و زدودن توھم آنھا نسبت به عوامل گوناگون سرمایه داری، پيدا 
قه کارگر بتر و متحدتر شدن بخش ھای مختلف طراه حل ھای جدیدی برای ھر چه متشکل   کردن 

 ،آوردن قدرت ھمبستگی طبقاتیاست که باید تبليغ و ترویج کنيم، تا از این طریق ضمن به دست 
  یيم.اسرکوب دشمن را کندتر و کند تر نمھمزمان ابزار ھای 
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به یا د داشته باشيم زمانی که سندیکا ھای کارگران شرکت واحد و ھفت تپه یا ھر کدام 
خانه ھا و شرکت ھای دیگر به به اعتصاب زدند، اگر کارگران کاراز بخش ھای دیگر دست 

 مطالبات آنھا دست به اعتصاب یا حمایت ھای عملی دیگر می زدند، حمایت از اعتصاب و
  نمی توانستند آنھا را سرکوب کنند. ھرگز سرمایه داری و دولت محبوبش

  
پس نتيجه می گيریم ھرگاه کارگران بتوانند برای بدست آوردن مطالبات خود ھماھنگ و متحدانه  

اعتصاب یک بخشی که شروع شده است، به  دست به اعتراض یا اعتصاب بزنند، یا از اعتراض و
       تری بدست صورت متحدانه دست به حمایت ھای عملی بزنند، پيروزی ھای بسيار و ماندگار

کرد را مبارزه متحدانه و ھمبستگی طبقاتی می ناميم. ھمچنين باید بدانيم می آورند. این طریق عمل
گز نمی توان بدون تشکيdت، ست و ھروحدت و ھمبستگی طبقاتی از غيب و ناگھانی ممکن ني

دولت  ثمر بخش داشت، و وحدت طبقاتی را بدست آورد، با توجه به این که سرمایه داری و ۀمبارز
که قدم اول و شاه  ،متشکل شدن ۀبه دقت و با تمام وجود تdش دارد اجازمحبوبش بخصوص در ایران 

ید به پذیریم تنھا راه این است که ھر کارگر پس با ،پيروزی ھای بعدی طبقه کارگر است را ندھد بيت
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 

با دوستان خود اقدام به متشکل شدن   ء،به خود به خودیسم و تئوری بقاشخصيتی و بدون تن دادن 
 در تشکل ھای کارگری ولو کوچک در محل کار و زندگی خود کرده، پس از سازمان یابی خود، اقدام به

منافع طبقاتی کارگران را نين تشکل ھای انقdبی می توانند . چسازمان دھی بقيه کارگران نمایند
 از بخشی ۀشدن در خواسته ھای پيش پا افتاد رفتاردنبال کنند، بدون ذره ای شک و تردید و بدون گ

(بقيه تشکل ھای مانند خود در  کارگران، خيلی سریع به سوی ھمبستگی و برقراری پيوند ميان خود
دیگر کارخانه ھا و محdت) و سراسری شدن مبارزه گام خواھند برداشت، که از پيوند ميان آنھا در 

تشکيdتی سراسری دست خواھيم یافت،  ۀحرکت گستردمحله ھای مختلف به یک کارخانه ھا و 
فشار مبارزاتی متشکل آنھا باعث کندتر شدن ابزار ھای سرکوب شده، سرمایه داری و دولت 
محبوبش (جمھوری اسdمی) را مجبور به پذیرش تشکل ھای چون سندیکا و اتحادیه و ... خواھد 

ھا و حاصل محاکمات با اتھامات  رکوبکرد. ھرچند ممکن است مانند حاR سرمایه داری شدت س
(که وحدت و  دروغين را بسيار شدیدتر کند، چون می بيند که برخی از فعالين جواب درست را

تشکيdت است) پيدا کردند، اما باید بدانيم، این افزایش سرکوب دليل درستی راه است که با بيشتر 
    مرگ، را ه را برای سندیکا ھا و  شدن رھروان آن سرمایه داری شکست را پذیرفته و از ترس

     اتحادیه ھا باز خواھد کرد.
  

  چنين طریقه عمل کردن، تنھا جواب صحيح به سئواRت بی جواب طبقه کارگر است .
  

  کارگران وحدت و تشکيZت است  تنھا چاره
  

  گسترده تر باد ھمبستگی جھانی کارگران
  

  
  ریزبشاھرخ زمانی از زندان مرکزی ت

  
٢٩/١/١٣٩١  
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 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 

اعتراضی توفنده  حرکت ھاینتيجه اعتdی جنبش انقdبی و ھمچنين خوف جمھوری اسdمی از 
به نان و  ن، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش در متن ستم و نابرابری، جھت رسيدکارگران

طرح برنامه و عمل سازمان یافته را در حين  ضرورت دمکراتيک شورایی کارگران، آزادی و حاکيمت
  رار داده است. نيروھای انقdبی ق ۀوظيف اوليه و روزمره در الویتِ  یخواسته ھا   کسب 
ھمچنين  و  ميليون خانوار بعنوان سمتدیده ترین بخش مردم ٥٠ميليونی کارگران ایران با  ١٤طبقه 

که توان بر قراری حاکميت شورایی را دارد، که  یحيات جامعه و تنھا نيروی ۀنيروی اصلی توليد و ادام
برای مقابله با دیکتاتوری و بھره کشی خود را  ،اکنون با باR ترین آمار اعتصاب و مبارزه بار دیگر در تاریخ

نيروھای انقdبی با برنامه  ۀیافت بعنوان نيروی بالقوه نشان می دھد، که باید از طریق فعاليت سازمان
صنفی در قالب سندیکا و فدراسيون و  -توده ای    ریزی و انتقال آگاھی و ایجاد انواع تشکل ھای

متحد کارگری، ھسته ھا و کميته ھای انقdبی و  ۀالب جبھقانقdبی در  -کنفدراسيون، سياسی 
در خود  ۀطبق  سازماندھی شده و از نيروی بالقوه، پراکنده وحزب طبقه کارگر و شورا ھای کارگری 

آگاھی و متشکل در قالب یک  ءای خود تبدیل شود، یعنی با ارتقابه نيروی بالفعل، متحد و طبقه بر
 ۀانجام وظيف ۀری ( با دست یابی به وحدت و تشکيdت) آمادطبقه به صورت ھمبستگی سراس

  انقdبی خود شود.  -تاریخی 
  در حالی که : -اول 
 ًRبه عنوان نيروی اصلی تحت بھره کشی صاحب ھيچ امتياز و موقعيت مادی نيست، که او را به او :

انقdبی  ۀمان دھی مبارزاستبداد وصل کند، پس قاطع ترین و جدی ترین و پی گير ترین نيرو برای ساز
  می باشد، 

است که آزادی وی مساوی با آزادی تمامی بشریت در مقابل استبداد و نابرابری  ی: تنھا نيرویاً ثاني
  است.

: بعنوان کليت رھبری در جھت منافع مردم تنھا نيروی پراتيکی و امکان کسب نيازھای جامعه در اً ثالث
شورایی دمکراتيک است که در دخالت و اقدام  ۀجامع ۀدوليد، خدمات و ارتزاق و بنا کننجھت ت

در جھت اصل  ،  مستقيم و مستقل اجتماعی و اقتصادی به عنوان عمل سياسی توسط خود مردم
  رشد اقتصادی و اجتماعی نيروی محرکه اصلی، ولی پنھان از دیده ھاست.   اساسی

اجتماعی و  -dب ھم به لحاظ اقتصادی بنا به دRیل فوق طبقه کارگر در نبرد بين جبھه ارتجاع و انق
رایی، ستون فقرات جنبش انقdبی می باشد. آو ترکيب بنيادی ترین مبارزات صف کيد أظ تھم به لحا

و  ٥٧که بدون رھبری و پيشتازی آن ھيچ انقdبی و ھيچ اعتراضی پيروز نمی شود،(مانند انقdب 
شکستن و نابودی  یعنیاز مسير اصلی  که مانند بھار عربی ،تمامی اعتراضات آزادی خواھی

منحرف می شوند و گرفتار جنگ داخلی  ،بھره کشی و بر قراری حاکميت مستقل مردم   و   دیکتاتوری
  و برادر کشی و یا جنگ ارتجاعی در اشکال دیگر منجر شده و یا خواھند شد).

گران جھان در مبارزه ميليون کارگران ایران به عنوان گردانی از ارتش سمتدیدگان و کار ٥٠طبقه 
از جمله نوشته شده در مانيفست  ،طبقاتی رھایی بخش خود باید با تکيه بر اصول بنيادی مبارزه

برای متشکل شدن، به عنوان یک طبقه در قالب حزب سياسی ، اتحادیه و شورا، جھت  ،کمونيست
اعتصابات ماشين سرکوب دولت سرمایه داری از طریق سازماندھی انقdب و  ندر ھم شکست

  سراسری سياسی برای ایجاد حاکميت مستقيم شورایی خود عمل کند.
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پيوند کسانی که به درک نياز و اداره و منافع کل جامعه و طبقه  ،بقول مانيفست کمونيست -دوم 
ه کdم زیبای گرامشی پيوند جنبش کارگر بر اساس آزادی آن بدست خودشان ممکن می باشد و یا ب

ردی با بطور بنيادی و کاربُ   خودی کارگران Rزمه پيروزی است،ی با جنبش خود به گاھانه سوسياليستآ
در این مسير رھایی بخش علی رغم باRترین عامل مبارزه   کارگر ایران برای حرکت ۀاین روند طبق

  طی وجود ستم و نابرابری به دRیل زیر به مقصد مطلوب نمی رسد:  ،اقتصادی
 ًRپراکندگی است. گاھی وآگرفتار در درون نا  -او  
شدت خفقان و سرکوب ابتدایی ترین و ھر گونه اشکال سازماندھی و فعاليت طبقاتی، افزایش  - اً ثاني

     ، دنباله روی و متی در شدت بخشيدن به فرقه گراییکمک و خد اً شکایت و بيکار سازی مخصوص
واند با ایجاد تشکل ھای پایدار تا تا زمانی که به موارد فوق غلبه نکند، نمی ت .نظاره گری... است

سقف حزب سياسی، اتحادیه ھای سراسری،خود را از پراکندگی و بی برنامه گی نجات داده و در 
سرکوب ھای مادی و فکر دولت و احزاب سازمان یافته  ۀمقابل سياست ھای برنامه ریزیی شد

ه عنوان یک طبقه مقتدر ظاھر سرمایه داری مبارزه و مقاومت آگاھانه و سراسری کرده و خود را ب
  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 استقdل طبقاتی، صف مستقل و سازمان یابی در 

ز اسناد سازماندھی مبارزات و استفاده ا ،جاری و کسب اقتدار، آگاھی، تشکل مبارزات کارگری
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 

و حزب  اسری ، ایجاد اتحادیه ھای سرست با بر قراری جبھه واحد کارگریمساوی ا ،بحران ھویت
رده بورژوای و غير مبارزه عليه انواع سوسياليسم خ  کارگر ) باید از مسيری که با ۀانقdبی طبق

کونوميستی، کارگری و اشکال فرقه ھای جدا و مانع از تحزب یابی واقعی و انقdبی و دنباله روان ا
باید در سه سطح عملی به یکدیگر  ،، حرکت کنند، که برای عبور از موانع فوقگر کارگری می گذردکار

یعنی برای عبور  .یابنده ممکن می شود ءاین روند در درون یک دایره ارتقا( در واقع  دست اتحاد بدھند
ه سطح از موانع باید به سه سطح متشکل شدن و سازمان یابی دست بزنند و برای ممکن شدن س

بنا براین دست یابی به سه سطح فوق مستلزم عبور از  .فوق باید از موانع گفته شده عبور نمایند
یعنی ھيچ  .سه سطح سازمان یابی فوق است   موانع است و عبور از موانع مستلزم دست یابی به

   کمتر ان موانع ھر چه بيشتر متشکل شویم به ھمان ميز ،خر نسبت به ھم ندارندأکدام تقدم و ت
  معکوس با یکدیگر دارند ) سه سطح متشکل شدن مورد نظر عبارتند از :  ۀمی شود، یعنی رابط

  ایجاد حزب سياسی برای سازماندھی انقdب آتی کارگری،  -الف 
تشکيل جبھه متحد کارگری در جھت بھبود شرایط برای فروش بھتر نيروی کار در چھارچوب  -ب 

  شرایط موجود در جھت :
جاد سندیکا و اتحادیه و فدراسيون سراسری برای رسيدن به دستمزد متناسب با تورم ، اشتغال ای - ١

  دائم و ...
ایجاد کميته ھای موقت سازمانده برای برگزاری مراسم ھا و مناسبات مختلف مانند اول ماه مه و  - ٢

  .ھای سراسری و مسائل از این دست تظاھرات
امنيت شغلی در جھت پيوند مبارزات و مقابله با اخراج ھا و  ۀایجاد کميته دائم مانند کميت - ٣

  سازماندھی و تدوین چھارچوب قانون کار مترقی و ... 
 مانند مطالبات بنيادین، ،حداقلی نيروھای چپ ۀحد سوسياليستی در چھار چوب برنامجبھه وا -ج 

  .، تشکل و غيرهتجمع
ن صد در صد به نتيجه ارد فوق عمل می شد تا کنوتمامی رفقا و دوستان پيشرو باید بدانند اگر به مو

  .رسيده بودیم
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بدون 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 اختdفات موجود در مبارزه 

علل ادامه بحران ھویتی و چگونگی ساختار کنونی نمی توان به نتيجه فکری و بدون انتقال تجربيات و 
مطلوب رسيد. باید بدور از شعارھا، پای کار عملی رفت، بطور مشخص در مورد مطالبات مادی و 

در  اً مخصوص ،فعاليت عملی، با ایجاد فدراسيون سراسری، باید تمام تشکل ھای مستقل و موجود
 تdی جنبش و اعتصابات کارگری با ميزان اعتراضات ھمسان شده وشرایط ھمبستگی تشکل ھا و اع

  سازمان یافته و عملياتی وارد کارزار شد.  سس در این مورد بطورؤشورای مبا انتصاب 
توده ای در تماس مستقيم با جنبش در حال  - رفقا : ما باید بدانيم بھترین جنبه فعاليت انقdبی 

و ارتباط باعث رشد و گسترش اعتراضات سراسری جنبش مبارزه و جاری است، که این تماس 
کارگری که ضرورت امروزی برای ورورد به دوره اعتdی انقdبی است، خواھد شد، که از اعتقاد به 

ياتی تبدیل حه این موضوع را به مسئله مبرم و رشد آگاھی و تشکل یابی است، ک  ضرورت و لزوم
  کرده است .

        بحران ساختاری سرمایه داری در سطح گسترده جھانی و  ۀرشد یابند تحرک و جا به جایی - اً ثاني
ھای سرمایه داری نه تنھا در ميان  ضد بشری سياست ھای پيچيده احزاب و دولت رو شدن ماھيتِ 

نھا به صفوف آنيز افشا شده و باعث پرتاب شدن  رده بورژوان بلکه حتی در ميان اقشار عمده خکارگرا
  و موقعيت انقdبی گری را در Rیه ھای مختلف بشدت افزایش داده است.کارگران گشته 

در شرایط تشدید بحران ساختاری سرمایه داری جھانی که ورود به شرایط بربریت یا  - اً ثالث
سوسياليستی را در  -سوسياليسم را اجتناب ناپذیر کرده است، باید تجارب قوی جنبش کارگری 

در بدترین شرایط ، و تجارب بسيار زیاد تشکل ھای سياسی مانند مبارزه و ایجاد تشکل   اشکال
، حزب توده و کميته ھای انقdبی شھری و... یا تزب کمونيست، عدالاحزاب سياسی ھمچون ح

 ١٣٣٢تا سال  ١٢٩٦، تجارب فدراسيون سراسری از سال  ٥٧بيات کنترل کارگری در انقdب مانند تجر
باعث مستحکم ، اعتصابات سياسی و صنفی که نه تنھا کلاشکال مخفی رھبری مبارزه ، تش و

 ۀارزات علنی و کمک در ورود به دوروضعيت را به سود مب ،و می شوند، بلکه شدن مبارزات شده بود
dرا با جدیت و دقيق منتقل کنيم.  کرده و خواھند کرد ءاعت  

 ۀ        با تکيه به خاطر: اردراف فکری وجود دحان ،که در رابطه با انتقال تجربه دقت داشته باشيم
اعتقاد دارد که نباید گذشته را به یاد آورد، و از این طریق با بھانه ھای مختلف  ،شکست ھای گذشته

مبارزات احزاب  ۀاینکه مردم از گذشت ۀخی جلو گيری می کنند، یا به بھاناز انتقال تجربيات بزرگ تاری
  ت گرانبھای کارگری می شوند. چپ دل خوشی ندارند، مانع از انتقال تجربيا

بھای بيان شده  بخش دیگر وظایف کارگران انقdبی و نيرو ھای سوسياليستی با انتقال تجربيات گران
تا از این رھگذر باعث جلو گيری از به انحراف کشانده شدن مبارزات طبقاتی شوند و نگذارند  ،است

  شکست ھای گذشته دوبار و چند باره تکرار شوند.
  

  بسوی برنامه ریزی سازماندھی حزب و اتحادیه سراسری کارگریپيش 
  زنده باد انقZب

  زنده باد حاکميت شورایی کارگران
  

  شاھرخ زمانی 

   زندان گوھر دشت

٢٧/١٢/١٣٩٣ 
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 !!!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.
از اسناد . "طبقه کارگر در مقابل قدرت متحده طبقات حاکم چاره ای جز تشکيل حزب سياسی ندارد"

  انترناسيونال اول کارگری.
 –ی جھانی با مالکيت خصوصی و جایگاه سياسی فرا مليتی در مسائل توليدی نظام سرمایه دار

   ميليارد انسان با رشد تکنولوژی و انباشت ٧مالی و منابع حياتی جھان در بھره کشی از  -صنعتی 
شکاف و تضاد طبقاتی را به باRترین حد خود در طول تاریخ بشری رسانده    ،ھر چه بيشتر سرمایه

م افزون بحران اقتصادی اجتماعی نتيجه جبری این اوضاع می باشد، در چنين است. افزایش د
ھش مداوم در ارائه خدمات شرایطی این سيستم با تشدید بھره کشی چندگانه از جمله کا

اشکال بھره کشی مانند ، آموزش و ھمچنين روی آوری به کثيف ترین اجتماعی، بھداشت و درمان
تdش می کند بار  ،، مواد مخدر و فروش اعضای بدنداری جنسی نزول خواری، برده ،کار کودکان

  بحران را به بھای بيکاری و گرسنگی مردم بر دوش طبقه کارگر بيندازد.
         ھانی و نابودی نظام سرمایه داریتحت چنين اوضاعی، جھان آبستن تحوRت عميق و انقdب ج

جھانی بيانگر این مسئله است، در صورتی که  ۀندز افزایش یابھر رو می باشد، اعتصابات و تظاھراتِ 
جمھوری اسdمی به عنوان حافظ و شریک کشورھای امپریاليستی در تأمين نيروی کار ارزان و 

طور عام و شرکت ھای موادخام (برای سرمایه جھانی شرکت ھای چند ميليتی امپریاليستی ب
ھای سرمایه جھانی مانند  سازمان مریکا بطور خاص تحت ادامه رھبری و ھدایتآامپریاليستی 

ھای آنھا،  صندوق بين المللی پول و بانک جھانی و سازمان تجارت جھانی) و با پياده کردن سياست
امنيت مثل خصوصی سازی، بر داشتن یارانه ھا و گمرکات مرزی و واردات کاRھای بنجل و نابودی 

رھای جھان به سود چپاول تعدادی در یکی از ثروتمند ترین کشو شغلی، توده ھای زحمتکش را
در مقابل کارگران به ھمراه کليه اقشار  .ی _ نظامی به خاک ذلت نشانده استمولتی ميلياردر روحان

  می باشند . زمينه ساز انقdب اجتماعی آتی ،مردم با اعتصابات و نارضایتی ھا و تنفر عمومی خود
سال مبارزه  ٢٠٠رزه با تحوRت انقdبی در طول ، مبای توليدطبقه جھانی کارگر به عنوان نيروی اصل

مبارزه و  ،تجارب گرانبھایی در عرصه تشکل ،سرمایه دار حاکم  طبقاتی خود در مقابل دولت و طبقه
  آگاھی کسب نموده که مھمترین آنھا را می توان این گونه جمع بندی کرد :

  
طبقاتی و انقdبی در جھت شناخت  سوسياليسم علمی، به عنوان سdحی نيرومند طی مبارزه      -١

ادی و سياسی و معنوی ، اقتصی رھایی کارگران از سلطه اجتماعیقوانين جامعه و تکامل برا
، تجربه اعتصابات اقتصادی و اعتصابات نيمه سياسی و گاھی مسلحانه به عنوان سرمایه داری

 ۀورد و زادآعنوان مھمترین دست ان کارگران بهمھمترین وجه و مرحله انقdب، تجربه شوراھای نمایندگ
به عنوان ارگانھای نمایندگان کارگران کارخانه ھای مختلف برای  نبوغ انقdبی توده ھا که ابتداعاً 

سلحانه رھبری اعتصابات اقتصادی سياسی پدید آمده و سپس به ارگانھای رھبری کننده قيام م
نھایت به نھادھای رھبری و  ه و دری حکومت سرمایه درای تبدیل شدانقdب کارگری برای نابود

می شوند و البته تسریع کننده روند انقdبی 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

منشأ پرورش ھمبستگی و مبارزه ی طبقاتی تجربه ی اتحادیه ھای کارگری به عنوان تشکل و 
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 

به عنوان علم تکامل جامعه  افراد طبقه کارگر را متحد ساخته و به آگاھی انقdبی سوسياليستی
   .ھای مختلف را دارد به چنين آگاھی، توانایی اجرا و پيشبرد تاکتيک نحزب با مسلح بود .می رساند

 سياست  ھای نظری و  مسئله پرورش رھبران طبقه کارگر است که کارگران در صفوف آن دانش - ٢
روزمره و  ۀرند و با شرکت در مبارزاشکال مبارزه طبقاتی را یاد می گي   ھای مقدماتی، رھبری ھمه

از جمله در جھت رھایی بوسيله انقdب به دست آورده و با اقدامات   دفاع از منافع حياتی آنان
نابودی استثمار و بھره کشی و  ھماھنگ و مشترک کارگران در جھت نيل به اھداف واحد مبارزه و

داشتن و پرورش آگاھی طبقاتی در    که تر این . مھمنظام سوسياليستی گام برمی دارند برقراری
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رھبران کارگری سdح برنده مبارزات طبقه کارگر بر عليه چپ و راست درون جنبش کارگری به عنوان 
ھای سرکوبگرانه  عوامل و حافظان سرمایه می باشد، طبقه جھانی کارگر در مقابل سياست

آن برای نابودی جنبش کارگری  ۀيچيدھای پ ی و برنامه ریزیراسيستماتيک، آشکار و پنھان سرمایه د
فقط و فقط با تشکيل حزب سياسی و وحدت انترناسيوناليستی می تواند مقابله کرده و به طبقه 

، اقشار ز راه ھا و وسایل مبارزه را بدھدکارگر تشکل و آگاھی و درک روشن از ھدفھا، وضع خویش ا
ویش روشن ساخته و درک مصالح خود و ذھن آنھا را از لحاظ نيازھای خ ،ستمکش را متشکل کرده

می آموزد و پيرامون برنامه  را ، مذھبی و طبقاتیھای آزادی از تبعيض و ستم ملی، جنسی راه
، و باRخره وجود حزب باعث می شود رھبران هدمکراتيک طبقه کارگر برای نابودی استبداد گرد آورد

و تئوری ھای انقdبی مجھز   توده ھای مردمکارگری با وجود شرایط عينی انقdب به امکانات رھبری 
برنامه ھا را بر پایه تحليل علمی  و ست تشخيص داده و مسائل و نياز ھاد وضع را درند و بتواننباش

بارزه را بر مسير درست ھدایت با وجود حزب می توان به آینده اميدوار بود و اعتراضات و م .طرح نمایند
  .کرد

گردانی از ارتش ميلياردی جھان در طول بيش از یک قرن مبارزه طبقاتی  طبقه کارگر ایران به عنوان
حزاب سياسی و اتحادیه ھای عليه بھره کشی و ارتجاع بين ھمرزمان جھانی خود تجارب بھترین ا

شورای کنترل کارگری  ١٦٠که  ، اعتصابات نيمه سياسی و مھمتر ایناعتصابات اقتصادی ،سراسری
مت کارگری را در گنجينه خود دارد. آزادی اعتصاب، تظاھرات، قطه عطف حکوبه عنوان ن ٥٧در انقdب 

بيمه ، نشریات و تدوین قانون کار مترقی ، بيان و قلم وميتينگ، آزادی احزاب، سندیکاھا، مطبوعات
ئم با بستن قراردادھای اشتغال دا ،ساعت کار ٨ھای اجتماعی، افزایش دستمزد متناسب با تورم، 

      از اھم نتایج عملی مبارزات کارگران  ،بودی حکومت نظامی استبدادی امنيتی، نادسته جمعی
ھمچون تشکل و تجمع و امنيت شغلی و  یمی باشد، که ھمچنان ادامه دارد. اما در خواستھای

دستمزد در شرایط کنونی یکی از معضل ھای جنبش کارگری است که به دنبال شدت سرکوب، خود 
 .ثمربخشی داشته باشد ۀاند سراسری و ھمه گير شود و نتيجنمی تو ،دن آنبه خودی و پراکنده بو

ھای آزادیخواه پيش می آید که راه خdصی از این  به این علت این سئوال برای کارگران و انسان
 .اوضاع کدام است؟ مھمترین مسئله در داخل کشور این است که توده ھای وسيع آماده مبارزه اند

نارضایتی، شور مبارزاتی و تنفرعمومی به مسئله ای عادی تبدیل شده است، اما اعتصاب و درگيری، 
به تنگ آمده  یانقdبيون ،ستادی از رھبران و سازمان دھندگان در داخل کشور ندارند، یعنی توده ھا

د، نفاقد ستاد رھبری و سازماندھی و برنامه ریزی عملياتی می باش ،از ناعدالتی و تبعيض
فعالين ستمکشان و روشنفکران انقdبی سردرگم و بی برنامه و  سورترین نيرو ھا وپيشروترین و ج

  بی تشکيdت ھستند.
به نظرم نقطه آغاز غلبه بر تشدد کنونی و بحران رھبری در وھله ی اول با سازمان یابی مجدد بر 

ليستی و اساس استراتژی برنامه انقdب و حکومت جایگزین از ميان فعالين و سازمانھای سوسيا
کميته ھا و ھسته ھای مخفی سازمانده در کارگری شروع می شود که به سازماندھی در قالب 

که تحت عنوان پرھيز از خدشه دار شدن استقdل  یشبه فرقه ھایداخل کشور اعتقاد دارند. 
تشکيdتی کارگران و پایه سازماندھی مبارزین طبقاتی در داخل از عمل و اقدام مستقم تھيه 

دورادور مفسر بدون ارتباط  ،ات سازماندھی به عنوان خط مقدم جبھه انقdب فرار می کنندمقدم
به  د بدانندکه کارگران و مردم به انگيزه ای برای وحدت عمل،نو نمی خواھ مستقيم حوادث ھستند،

ر ميان بلکه د ،وحدت اراده درمبارزه نياز دارند و وحدت اراده بدون تشکيdت آن ھم نه در فضای مجازی
ردان کار و زندگی و مبارزه زحمتکشان، ممکن نيست، اگر حزب سياسی طبقه کارگر به عنوان گُ 

پيشاھنگ آگاه سازمان یافتگان، در ميان کل طبقه براساس برنامه سرنگونی انقdبی باشد، عناصر 
ھای  مطالبات و خواست ھای توده ای و سياسی، انقdبی و پيشروان کارگری از طریق تشکل

  دھند.می  سوسياليستی کل اشکال مبارزه طبقاتی کارگران را سازمان  -دمکراتيک
ھا و تشکيdت سياسی مخفی  نيروھایی که به صورت عملی به سازماندھی کميته ھا و سلول

کرد تشکيdت سراسری براساس یک کميته مشترک سازمانده دارای نشریه ای با روی ،اعتقاد دارند
غير قابل دسترس داخلی برای تمام ایران که فعالين و ھسته ھا و محافل سياسی با مرکز ارتباط 

  کارگری و دمکراتيک را تحت پوشش قرار می دھد شروع کنند.
این نشریه تسمه نقاله و ریسمانی در جھت پيوند غير مستقيم بخشھای مختلف تشکيdت 

ی عات خواھد بود،ھمه دم تسری اطdع ،عدم تداخل ،رعایت اصول عدم تمرکز  ی بر اساسسراسر
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     ماندھی در محيط کار و زندگی ترویج و ساز ،فعاليت انقdبی بر اساس تبليغ   رھای درگي سلول
ھا با ھدایت و رھبری انقdبيون پيگير و تمام وقت که فعاليت انقdبی را سازمان خواھند داد،  توده

بدین ترتيب ادامه کاری را ممکن  ھمچنين باعث افزایش قدرت و توان سازمان دھی روز افزون شده
ی در یک ساختار اد کرد، بنابراین چنين نشریه نکرده و ھر روز بيشتر و بھتر از قبل تنظيم خواھ

عمومی بر اساس منافع طبقه کارگر و بازیابی ھویت طبقاتی ضرورت حياتی دارد که کارگران کليه 
تنھا با این گونه در  .ونی متشکل شوندھای سياسی، سندیکایی، تعا بخش ھا و Rیه ھا در سازمان

ھا در یک طبقه واحد است که به کارگران امکان  ھم آميختن تمامی آحاد تحت ستم و استثمار ملت
اشکال مختلف بھره کشی مداوم و بحران ھویت رھبری از وضعيت کنونی   می دھد یک پارچه عليه

  نجات یابند .
اخبار این نشریه  .نده وحدت عمومی می باشدروزنامه سراسری سازمانده سياسی و پيش بر

، شيوه ھای مقابله با سرکوب را از شکال سازمانی در سرکوب توسط دشمن، افشای امبارزاتی
عمومی تر و عملی تر به تمام بخش ھای فعال ارایه  ،کميته ھا دریافت کرده و پخته تر سلولھا و

اھد کرد، ليدر کل توده ھای مبارز در عرصه ی خواھدکرد، این یک تئوری عمل ارتباط زنده برقرار خو
ميدان نبرد خواھد بود، به عنوان ارگان سياسی انقdبی اھميت و امنيت سياسی را در ھمه ی 
عرصه ھا رواج خواھد داد، برای شکست فکری دشمنان تئوریک طبقه کارگر زمينه ھای Rزم را فراھم 

به پيدایش درک عميق و راحت عمومی از برنامه و تاکتيک خواھد کرد، آلترناتيو انقdبی را حفظ کرده و 
  مخفی و انقdبی را برای مبارزین ممکن خواھد کرد، و به اتحاد سازمانی  یافراد و سازمان ھا

کميته ھا و گروھھای مختلف بر اساس منافع رھایی کل طبقه کارگر و رشد آگاھی کل  ھسته ھا،
  طبقه یاری خواھد داد.

و رھبری، که برای منافع عمومی مبارزه می کنند، دست یابی به شبکه ای از ادامه ھمين مسير 
نيروھای انقdبی 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 انقdبی است، سازمان طرفداران 

ن مسئله برد ایشد را تشکيل خواھند داد و نحوه پيھسته ھا و کميته ھای مخصوص خو  ،شریهاین ن
ده، مرکب از افراد متحد و متفق خواھد بود، به نظرم جھت اجرایی توسط کميته مشترک سازمان
تشکيل دھنده و  یما موجود است، اول تخصيص بخشی از نيروھا یکردن این مورد دو راه پيش رو

  ده رزمنده است.سازمانھای موجود در قالب کميته مشترک  شکيdتتسھيdت ت
ميته ھای جدید ھا و ھسته ھا و ک شرط دوم ادغام کامل محافل و تشکلھای متعدد و ایجاد تشکل 

، توده ای و سراسری شدن خود امکان تبدیل شدن به حزب کمونيست را داشته که در روند پيشرفت
اد اتوریته و ھژمونی و استقdل طبقاتی و به دنبال آن در مسير ایج  باشند، تا حزب فوق در جھت

ممکن شدن استقdل تشکل ھای توده ای کارگران، آماده سازی طبقه کارگر برای اعمال رھبری بر 
  قراری حکومت کارگری پدید آید.ایه و رھبری و ھدایت انقdب و برتمامی اپوزیسيون سر م

تعھد عملی به این مسئله در سطح  ،کارگران پيشرو بدانيماگر اھداف فوق را وظيفه مھم برای 
تشکيل جبھه متحد مقاومت  ،و طبقاتی در داخل ارتباطات توده ای و جنبش کارگریسازمان دھی 

  کارگری بر اساس مطالبات فراگير می تواند در دستور کار این نيروھا قرار گيرد .
  
برگشت به کار  ،راردادھای سفيد امضا و موقتلغو ق، ھی مبارزات کارگران شاغل و بيکارسازماند - ١

  .کليه کارگران اخراجی و برقراری اشتغال دائم
، ری و حق انتخاب نمایندگان کارگریمبارزه برای حق اعتصاب، حق ایجاد تشکل مستقل کارگ - ٢

  .آزادی مطبوعات و احزاب و آزادی زندانيان کارگری و سياسی
  .ندگان واقعی کارگرانتضمين و تامين دمکراسی توسط نمای - ٣
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ان اصناف و کارخانجات مانند مي  برچيده شدن و انحdل کليه نھادھای نظامی و جاسوسی در - ٤
   ھا و شوراھای اسdمی و  انجمن  نمایندگی رھبری، ،بسيج، حراست، دفاتر اطdعاتی

  .نمایندگی ھای خانه کارگر
  .نتعيين دستمزد واقعی توسط نمایندگان واقعی کارگرا - ٥

لغو پيمانکاری و خصوصی سازی و لغو واردات کاRھای بنجل توسط نيروھای حکومت و نظارت و  -٦
توزیع در مقابله با سود و دRلی باندھای  دیه ھای مصرف کنندگان در توليد وکنترل کارگران و اتحا

  .حکومتی
توسط  ،به اصطdح ورشکسته کنترل و در اختيار در آوردن کارخانه ھا و مراکز توليد و توزیع در سطح - ٧

  .شوراھای کنترل کارگری و سازماندھی و راه اندازی آنھا در جھت نيازھای عمومی
  

  ای مخفی داخلی ھ ترکيب شوراھای رھبری این جبھه با ھدایت و سازمان دھی کميته ھا و سلول
مانند نفت و  یھا و رشته ھای گاه ترین و جسورترین نمایندگان تمامی تشکلآمی تواند از ميان 

   .، خدمات ساختمانی و حمل و نقل و باRخره بيکاران انتخاب گرددپتروشيمی، ماشين سازی، معادن
موضوع نيست، بلکه چنين پيشنھاداتی به عنوان طرح اوليه باید با دید انتقادی و  این گفته ھا نھایتِ     

سن نيت توسط رفقا و و حُ  باز و منطبق با شرایط موجود بررسی و آميخته با حس انجام وظيفه
  دوستان مورد بررسی کامل قرار گرفته و تصویر بھتر یابد .

تمامی رفقا و دوستان پيشرو کارگری باید بدانند، ما از ھر فرصتی از جمله اول ماه می برای   در پایان
 و سياسی-استقرار تشکل و پایه مبارزات طبقاتی کارگران در جھت رھایی آنان از بردگی اقتصادی

گرایی و از خرده کاری و دنباله روی، فرد استفاده کنيم، باید برای برقراری حاکميت شورایی کارگران
   ایجاد ھسته ھا و  م، و به سازمان دھی اساسی مخصوصاً فرقه گرایی و سازشکاری بپرھيزی

        کميته ھای مخفی در محيط کار و زندگی کارگران به عنوان اھرم اساسی و نطفه ھای 
ھای توده ای و سياسی  بستر و روند ممکن شدن سازمان ۀی تشکيdت پایدار و سازندزمان دھسا

  که تنھا ابزارھای رسيدن به خواسته ھای صنفی و سياسی مان است دست بزنيم.
  تاکيد می کنم :

  

  که چاره کارگران تشکيZت،تشکيZت و باز ھم تشکيZت است .

  زنده باد پيوند جنبش سوسياليستی کارگری

  به سوی حزب سياسی و اتحادیه ھای سراسری کارگرانپيش 

  زنده باد سوسياليسم -  زنده باد انقZب

  زحمتکشان دمکراتيک شورایی حاکميت باد قرار بر

  
  زندان گوھر دشت - شاھرخ زمانی

٢٤/١/١٣٩٢  
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  در بارۀ اھميت سوسياليسم علمی و مارکسيسم برای طبقۀ کارگر
  

مارکس، نيروھایی از طبقه کارگر و جنبش کارگری درباره تضاد  جریانات ضد سرمایه داری، پيش از
جيمز اُبرایان، از جنبش   .آشتی ناپذیر طبقاتی و مبارزه طبقاتی شروع به توضيح این وضع کردند

   در ھمه جا ستمگران، سودجویان ھستند و دولت نگھبان «: نوشت ١٨٣٢چارتيست ھا، در سال 
وی پانزده «  :لورنتس فون اشتاین در این باره می گوید». .دھاست و کارگران ستمدیدگان ھستننآ

سال پيش از آن که مانيفست حزب کمونيست نوشته شود، تئوری آشتی ناپذیری طبقاتی و مبارزه 
و  ١٨٣۴ -١٨٣۶کارگران مھاجر آلمانی در لندن (مجمع تبعيدی ھا،  »..طبقاتی را ارائه داده است

یکی از رھبران سازمان اخير ویلھلم وایتلينگ، که   .شکيل دادندت ) را١٨٣۶-١٨٣٩اتحادیه عدالت، 
مھم ترین   .، طرح یک نظام کمونيستی را داد١٨۴٢و  ١٨٣٨ خياط ماھری بود، در دو کتاب به تاریخ

در بریتانيای کبير، کلود سن  )١٧٧١-١٨۵٨(رابرت اوئن  :سوسياليست ھای تخيلی عبارت بودند از
ھمچنين  . در فرانسه )١٧٨٨-١٨۵۶(و اتين کابه  )١٧٧٢-١٨٣٧(فوریه  ، شارل)١٧۶٠-١٨٢۵(سيمون 

 :چندین جریان مھم انحرافی از آن جمله) ١٨۶۴- ١٨٧۶(در دھه ھای پيش از بين الملل اول 
که  ندتردیونيونيسم محض و خالص، بdنکيسم، پرودونيسم، Rساليسم، باکونينيسم پدیدار گشت

 .گرفته و مستحکم شد مارکسيسم در مقابله با آنان قوام

 شیر، منطقه راینلند پروس، و فردریدر تر ١٨١٨مه  ۵کارل مارکس متولد   :تولد سوسياليسم علمی
در بادمن پروس در متن یک مبارزه فکری و علمی و عملی با عالی  ١٨٢٠سپتامبر  ٢٨انگلس متولد 

سن (سياليسم فرانسه سو )…ھگل و فویرباخ و (ترین نمایندگان علمی عصر یعنی فلسفه آلمان 
کمونيسم علمی را به عنوان  )آدام اسميت و دیوید ریکاردو(و اقتصاد انگلستان  )سيمون و چارلز فوریه

مارکس در  .تئوری انقdبی توضيح طبيعت، جامعه، و تفکر در جھت تغيير انقdبی جھان به وجود آوردند
ر سازمان ھای انقdبی مجمع دمکراتيک و پس از اخراج از فرانسه به بروکسل رفته و د ١٨۴۵ژانویه 

 ،وی به ھمراه انگلس ١٨۴۶انجمن عمومی کارگران شدیداً به فعاليت سياسی پرداخت و در فوریه 
با  ١٨۴٧کميته کمونيستی مکاتبه را در جھت فعاليت انقdبی کمونيستی سازمان دادند و در سال 

بdنکيست ھا در پاریس متdشی شده بود،  ١٨٣٩ ۀبی نتيج ابقای اتحادیه عدالت که در اثر قيامِ 
اول را  که پانزده سال بعد انترناسيونال را اولين سازمان جھانی کمونيستی ،اتحادیه کمونيست ھا

اتحادیه کمونيست ھا عمدتاً از کارگران و روشنفکران تبعيدی فرانسوی، . دتشکيل داد به وجود آوردن
ه که در لندن، پاریس و بروکسل زندگی می کردند تشکيل آلمانی، سوئيسی، ایتاليایی و روس و غير

دسامبر در کنگره دوم اساسنامه و در سراسر ماه  ٨نوامبر تا  ٢٩از  ١٨۴٧شده بود و در سال 
برنامه آن را مارکس و انگلس که بيانيه حزب کمونيست یا مانيفست  ١٨۴٨و ژانویه  ١٨۴٧دسامبر 

این برنامه  .تاریخ مبارزه انقdبی طبقه کارگر منتشر شدکمونيست می گفتند، یعنی مھم ترین سند 
شيوه ھا و چگونگی مبارزه را جھت نابودی نظام سرمایه داری و برقراری سوسياليسم به آنان نشان 

جنبش سوسياليستی در مورد تحليل سرمایه داری، تشکل ھای سازمانی،  ١٨۴٨پيش از سال   .داد
ر گم بود؛ این سوسياليسم مخلوطی بود از پریميتيویسم شيوه ھای مبارزه و ھدف نھایی سر د

آوانتوریسم  )خيال پردازی(، اتوپيانيسم )یعنی ایده آل دانستن شيوه زندگی انسان ھای اوليه(
 ).فرصت طلبی(و اپورتونيسم  )ماجراجویی(

ن به مانيفست حزب کمونيست به ایده آليسم، جھل، التقاط گرایی در متن مبارزه انقdبی با رسيد
سال بعد بر سر مزار مارکس در خطابه معروف  ٣۵آن چنان که انگلس  .کمونيسم علمی پایان داد

ھمان طوری که داروین قانون تحول در طبيعت ارگانيک را کشف نمود، مارکس ھم قانون « :خود گفت
مارکسيسم یا کمونيسم علمی مرکب از فلسفه،  ».تحول جامعه را در تاریخ بشریت کشف کرد
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تصاد و سوسياليسم علمی اساساً علم قوانين حاکم بر رشد و تکامل طبيعت، جامعه و تفکر، علم اق
انقdبی طبقه کارگر عليه ستم و استثمار و علم پيروزی سوسياليسم و علم مبانی جامعه 

 :می باشد رکان اساسی مارکسيسم به قرار زیربعضی از ا . کمونيستی در سطح جھانی می باشد

ماده ای در حال حرکت در زمان و مکان به  .درک عينی ماده مستقل از ذھن :يسم فلسفیماتریال -١
عنوان توضيح مادی جھان در مبارزه با تصورات متافيزیکی فdسفه ایده آليست چون جورج بارکلی، 
دیوید ھيوم، امانوئل کانت و گئورگ ھگل که به نحوی به پذیرش مذھبی خلق جھان و اراده آن از 

نتھی می شد به وجود آورده و مفھوم ماتریاليستی را به تمام رشته ھای اندیشه و عمل خارج م
تعميم داد و طبقه کارگر از اوھام کھنسال و ارتجاعی به فلسفه، علم، دولت، مذھب، اقتصاد و 
اخdقيات و ھنر و غيره که چھارچوب اساسی ایدئولوژی سرمایه داری است نجات داد و به عنوان 

 .برنده در مبارزه عليه سرمایه داری و ایجاد سوسياليسم به کار گرفته می شود اسلحه ای

مارکس و انگلس دیالتيک به عنوان علم عام توضيح تکامل را از ھگل که به گفته لنين  :دیالکتيک -٢
تئوری معقولی است که از لحاظ محتوا و عمق جامع ترین و غنی ترین تئوری تکامل می باشد، 

می  انگلس  .د و با حذف پوشش ایده آليستی آن بر اساس ماتریاليستی تکامل دادنداقتباس کردن
از نظر فلسفه دیالکتيک ھيچ چيز نھایی، مطلق و مقدس نيست، این فلسفه خصلت گذرای « :گوید

ھمه چيز و در ھر چيز را نشان می دھد، ھيچ چيز به جز پروسه بی وقفۀ شدن و بودن، پروسه 
  ».پایين به باR در مقابل آن نمی تواند تاب بياوردصعود بی پایان از 

مارکس و انگلس با کشف قوانين تکامل اجتماعی و تدوین عملی آن  : مفھوم ماتریاليستی تاریخ -٣
در جریان مبارزه اولين کسانی بودند که تاریخ نویسی را بر پایه ای علمی گذاشته و آن را از انبوه 

، قھرمان پرستی، تعصب طبقاتی سطحی ویژه تاریخ نویسی )اییذھن گر(متافزیک، سوبژکتيویسم 
 .بورژوازی، پاک ساختند و بر اساس ماتریاليستی بنياد تکامل اجتماعی را تدوین و توضيح دادند

انسان ھا برای توليد اجتماعی وارد مناسبات معينی با « :مارکس آن را این طور خdصه می کند
یر و مستقل از خواست آن ھا است، این مناسبات توليدی، با مرحله یکدیگر می گردند که اجتناب ناپذ

معينی از رشد و تکامل نيروھای مادی توليدی آن ھا مطابق است، مجموعه این مناسبات توليدی، 
اساس واقعيت جامعه را تشکيل می دھد و روبناھای حقوقی و سياسی که  –زیربنای اقتصادی

 ۀشيو .آن ھا مطابقت می کند از این زیربنا ناشی می شوداشکال معينی از آگاھی اجتماعی با 
این شعور . توليد در زندگی مادی خصلت کلی پروسه اجتماعی، سياسی و روحی را تعيين می کند

می کند، بلکه بر عکس زندگی اجتماعی آن ھاست   انسان ھا نيست که ھستی آن ھا را تعيين 
ليسم تاریخی به عنوان سdح برنده طبقه کارگر عليه ماتریا  .»که تعيين کننده شعورشان می باشد

سياسی شرایط –نظام سرمایه داری و ایجاد سوسياليسم در درک پروسه ھای پيچيده اقتصادی
 .موجود می باشد که قدرت شناخت و تغيير انقdبی را به وجود می آورد

اشد که به قول مانيفست این اصل یکی از پایه ای ترین اصول مارکسيستی می ب :مبارزه طبقاتی -۴
 : می گوید لنين .کمونيست تاریخ تمام جوامع موجود تا زمان حال تاریخ مبارزه طبقاتی است

مارکسيسم سرنخی به دست ما می دھد که قادرمان می سازد در این پيچيدگی و ھرج و مرج «
 ۵به ژوزف ویدمایر در مارکس در نامه   .»ظاھر سلطۀ قانون، یعنی تئوری مبارزه طبقاتی را پيدا کنيم

 :، می نویسد١٨۵٢مارس 

تا جایی که به من بازمی گردد، امتياز کشف وجود طبقات در جامعه کنونی و مبارزه ميان آن ھا به «
مدت ھا پيش از من، مورخين بورژوا، توسعه تاریخی این مبارزه طبقاتی را  . من تعلق نمی گيرد
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آن چه من انجام دادم و جدید بود، اثبات  . اقتصاد این طبقات راتوصيف کرده بودند، و اقتصاددان بورژوا، 
 :این موارد می بود که

 .وجود طبقات، تنھا با مراحل تاریخی معينی در توسعه توليد ارتباط دارد  -١

 .تاریا منجر می شودلبه دیکتاتوری پرو مبارزه طبقاتی الزاماً  - ٢

   امی طبقات و به سوی یک جامعه بی طبقه را تشکيل این دیکتاتوری، خود، گذار به سوی محو تم - ٣
 ».می دھد

مارکس در تحليل مبارزه طبقاتی که یکی از بزرگ ترین دستاوردھای   :نقش انقdبی طبقه کارگر - ٥
او است، نقش انقdبی طبقه کارگر به عنوان نيروی اساسی توليد و تحول را کشف و اثبات نمود و 

در روی بورژوازی قرار گرفته اند تنھا پرولتاریاست که  ی که امروز روروشن ساخت از ميان طبقات
عمده ترین موضوع آموزش مارکس روشن : « لنين می گوید  .نجاتش در نجات کل جامعه است

  ».ساختن نقش تاریخی جھانشمول پرولتاریا به عنوان سازنده جامعه سوسياليستی می باشد

کشف و بسط قوانين تکامل اقتصادی سرمایه داری که توسط مارکس در ادامه، و  :ارزش اضافی  -٦
 »سرمایه«جلدی  ٣دیوید ریکاردو ناقص مانده بود، در کتاب بزرگ  و ن بورژوایی آدام اسميتناداداقتصا

به توضيح مسایلی جدید مانند انباشت سرمایه، علل بحران ھای دوره ای و تمرکز سرمایه پرداخت، 
ود که توليد ارزش اضافی توسط کارگران و تملک آن توسط سرمایه داری را اما بزرگترین کشف او این ب

این کار تمام پروسه استثمار سرمایه داری را عریان نموده و علل اقتصادی انقdب کارگری  .توضيح داد
 .را آشکار ساخت

 .یکی از اساسی ترین ارکان مارکسيسم تحليل مارکس و انگلس از دولت می باشد :نقش دولت  -٧
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 

خصوص مارکس و به   .بورژازی است که با آن تسليم به سلطه اش را به کارگران تحميل می کند
انگلس تاریخ دولت را از زمان حاضر تا منشأ آن دنبال نموده و نشان دادند که با ظھور طبقات 

به خصوص انگلس در   .اجتماعی دولت شکل گرفته و ھميشه به منافع طبقات حاکم خدمت می کند
ان داد خود نش» آنتی دورینگ«، و در کتاب »منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و دولت« اثر جاودانه خود

 .»در آثار عتيقه خواھد فرستاد هت را نابود نموده و آن را به موزسرانجام دول ،پرولتاریای پيروز«که 

 :استراتژی و تاکتيک؛ مبارزه طبقاتی -٨

و این مسأله بدون   .این که مسأله اساسی ھر انقdبی مسأله کسب قدرت سياسی است -اول

dقھر  « :مارکس گفت  .ب قھرآميز غيرممکن می باشددرھم شکستن دولت بورژوایی از طریق انق

 ».قابله یا مامای ھرجامعه است که آبستن جامعه ای نوین می باشد

طبقه کارگر به عنوان تنھا نيروی اساسی نابود کننده جامعه طبقاتی برای برانداختن مالکيت  -دوم

 .باشدخصوصی باید سازمان و یا حزب و خط مشی مشخص و مستقل طبقاتی داشته 
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بر اساس برنامه حداقل دمکراتيک خود دیگر اقشار دمکرات عليه استبداد و اشکال ماقبل  -سوم

سرمایه داری، بدون آن که استقdل طبقاتی اش را از دست بدھد، تحت ھژمونی و رھبری اش قرار 

  .دھد

ری فراز و انگلس تا کمينترن، مارکسيسم و کمونيسم علمی و جنبش کارگ –مارکس ۀاز دور  -چھارم

ھا و تجارب مثبت و منفی بسياری را برای سازماندھی انقdب کارگری و رسيدن به حاکميت رودف

 .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 

سازماندھی اشکال مبارزاتی در جھت رسيدن به حاکميت کارگری، چگونگی اشکال عنوان ابزار 

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 انقdب، تجارب منفی وضعيت حاکميت کارگران تاکنون، اشکال 

، اشکال سازماندھی مخفی، نيمه علنی و علنی، چگونگی ارتباط مبارزه سرکوب، سرکوب دشمن

مخفی با مبارزات انترناسيوناليستی اندوخته است که حتماً باید در دور جدید مبارزه به کارگرفته 

ردانی از ارتش جھانی کارگران بدون تئوری آن چه مسلم است طبقه کارگر ایران به عنوان گُ   .شود

يسم انقdبی به عنوان علم شناخت قوانين رشد و تکامل جامعه و علم رھبری انقdبی و مارکس

وی جریانات بورژوایی خواھد بود، از این انقdب و حاکميت کارگری راه به جایی نخواھد برد و دنباله رُ 

جھت این طبقه ھنوز در اوایل راه است و باید تمامی محافل روشنگرانه سوسياليستی در متن مبارزه 

تی و در جریان سازماندھی آن و ارتقای آگاھی طبقاتی و ترویج انقdبی در جھت رسيدن به یک طبقا

    .در اولویت قرار دھند را حزب رزمنده انقdبی

                                                                                                                              شاھرخ زمانی

  ١٣٩٣تير ماه  ١٩
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  دستخط شاھرخ: مقالۀ فوق با
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  حزب طبقه كارگر محصول پيوند ارگانيك آگاھي سوسياليستي

  با جنبش طبقه كارگر است

ذاری شده است، با ما اميدواریم با تجمع گرایشات مختلف در این جمع که بـا ھـمـت شما رفقا پایه گ
بدون شـک ایـن راه  .به حزب مورد نظر دست بيابيم ،شروع و ادامـه و گسـتـرش مباحثات مورد نياز

زم است شما رفقا دلسرد نشوید و با R بسيار دشوار خواھد بود ولی صد در صد ممکن است! تنھا
ضـمـن فشـردن دسـتـان ، ما راھی که شروع کردید ادامه بدھيد توان و ایمان ھرچه بيشـتـر بـه

اعdم شده یعنی حزب انقdبی طبقه  ۀث خود را در رابطه با اولين مقولتdشگر شما رفقای عزیز بح
    ).مقدمه -اسم مستعار شاھرخ زمانی-  اسدهللا غفار زاده ( کارگر را در چند قسمت ارایـه مـی دھيم

  
از نقل قول ھا را  یھا یا برداشتھای برای ارایه دقيق بحث در برخی قسمت ھا مجبور شدم نقل قول

با تعميق بحران ساختاری نظام سـرمـایـه داری و   .زم بودندR ، بـنـظـرم ایـن مـوارد بسيارتکرار کنم
 –روبنای سياسی  ، دولت و احـزاب و کـdً اجتماعی –وپاشی مناسبات اقتصادی بـدیـن سـبـب فر

انقdبی ناقوس مرگ آن و طلوع انقdب جھانی  -رک برداشته و بحران سياسـیامعه تَ حقوقی ج
تضاد بين  )(با اندکی دقت صدای پای انقdب را می توان شنيد .پرولتری را به صدا درآورده است

انقdب به اوج رسيده و در کـل درمـانـدگـی حکومت کنندگان و درگيری، تضاد و تجزیه و  انقdب و ضد
ت سياسی کـنـونـی تبدیل شده Rمحوری حوادث و تحو ۀمسئل دولـتـھـا و احزاب حاکم به فروپـاشـی

 –در طرف مقابل علی رغم تـعـداد روز افـزون و گستردگی اعتصابات و اعتراضات توده ای  .است
حاکـمـيـت و سرنگونی  ۀت طبقه کارگر در عرصکه بيانگر کليّ  ،کارگری، در خdء احزاب رادیکال انقdبی

کارگر بر محور  ۀوجـود را براساس منافع مستقل طبقشات و تضـادھـای مـانقdبی بوده و کليت گرای
انقdب و نـجـات کـل جامعه در حاکميت بdواسطه شورایی کارگران سوق دھـد، اردوی طبقه کارگر در 

 –اپورتونيسم لجام گسيخته در نبود سازماندھی سياسی  . بحران ھویت عميقی فرو رفته است
باعث گردیده کارگران نتوانند حزب انقdبـی سـازمـان یافته خود را ایجاد کرده و انقdبی طبقه کارگر، 

کتاریستی و س ۀنيسم فوق در اشکال انحdل طلبانه، فرقه گرایاندر آن متشکل شوند، اپورتو
تـيـکـی جـنـبـش آگـاھـانـه سوسيالسيتی با وانه، ... مانع پـيـونـد دیـالـکدنباله ر ،اکونوميسـتـی

خود به خودی طبقه کـارگـر مـی شـود، یعنی مانع تولد حزب انقdبی و شکل گـيـری  جنبش
کارگری در مقابل سرمایه داری مـی گـردد، در نتيجه مبارزه  –آلـتـرنـاتـيـو و بـدیـل سوسياليستی 

فکری در این عرصه ضرورت حياتی و اجتناب نـاپـزیـری شده است، بدون این مبارزه نمی تواند حزب 
کارگران ھـرگـز نـمـی توانند به  ،واقعی طبقـه کـارگـر ساخته شود و اگر حزب فوق ساخته نشود

خواسته ھایشان برسند، به قول لنين کـبـيـر مـبـارزه بـا سرمایه داری بدون مبارزه با اپورتونيسم 
و غـيـر مستقيم)  (آگاھانه و مستقيم و ھمچنين نا آگـاھـانـه ۀان سـتـون پـنـجـم و انعکاس دھندبعنو

به ھمين دليل در تعادل قوای منفی  . منافع سرمایه داری در درون طبقه کارگر غير ممکن می باشد
ند کردن روند انـقـdب و کنونی و عدم ھژمونی طبـقـه کارگر، سرمایه داری در حال احتضار برای کُ 

رصه حاکميت به طور آگاھانه کارگری از جنگ و فاشيسم عـریـان در ع –مقابله با جنبش کمونيستی 
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 انـقـdبـی سرمایه داری از طریق تشکيل 

تمامی کمونيستھا و  . ی نمانده استکارگر –احزاب راستين کارگری در پيش پای جنبش کمونيستی 
زده و تمامی نيروی خود را به  Rانقdبيون راستين و پيشروان کارگری بایـد در این مسير آستين ھا را با

کار ببندند تا نوید بخش آینده ای روشن در جامعه بی طبقه کـمـونـيـسـتـی بـرای بشریت در بند 
  باشند. 
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    :ش ارایـه مـی دھمبحث خود را در چند فصل و چند بخ
 –فصل اول : شروع تاریخی فعاليت تشکيdتی کارگری و اثبات نياز به حزب، تجاربی از جنبش کارگری 

  :کمونيستی در عرصه حزب طبقه کارگر
زبـان مـبـارزه طبقاتی را به کار گرفت و  ،"مارکس در پيش گفتار خود بر "نقد فلسفه حق ھـگـل 

وی در متنی که  .ل کليدی در انجام تغيير اساسی اجتماعی مشخص نمودپرولتاریا را به عنوان عام
، فرھيخته و دارای جھت گيری فلسفی بودنـد چنين قیھنـوز مـخـاطـبـانـش خوانندگان آلمانی متر

پای در تشکيل طبقه ای که با  " خ:نوشت: "بنابراین امکان ایجابی رھایی آلمان در کجاست ؟" پاس
، طـبـقـه ای کـه از آن جامعه نيست ای قه ای در جامـعـه بورژوایی که دیگر طبقه، طببندیھای رادیکال

، قلمرویی که به خـاطـر رنـج جـھـان شمولی اش خصلتی ات دیگر استبـيـانـگـر فروپاشی تمام طبق
     ، زیرا نه بی عدالتی مشخصی که و ھيچ حق خاصی را مطالبه نمی کندجھان شمول می یابد 

د نـامـی ـور عـام نسبت به آن مرتکب شده اند و دیگر نه نامی تاریخی کـه بـایـبی عدالتی بـه ط
ھای  ، دیگر نه در تقابلی یک جانبه که در تـقـابـلـی ھمه جانبه با پيش فرضانسانی به آن اطdق کرد

مام قلمرویی که دیگر نمی تواند بدون رھا کردن خویش از ت ھستی دولت آلمان قرار می گيرد و نھایتـاً 
قلـمـروھـای دیگر جامعه و به این ترتيب بدون رھایی بخشيدن به تمام قـلـمـروھـای دیگر جامعه خود 
 را رھا سازد و در یک کdم بيانگر قربانی کل نـوع بشـر است و بدین سان فقط با بھبود کامل بشر 

 پرولتاریا نام دارد". ،می تواند وضع خود را بھـبـود بخشد این فروپاشی جامعه به عنوان طبقه ای خاص
مارکس با این سطح مقدماتی از تحليل و تشخيص دادن نقش تـعـيـيـن کننده پرولتاریا در طرح  

علمی مارکس به  کمونيسمِ  .رھایی انسان به لزوم سازماندھی اساسی ایـن طبقه روی آورد
عنوان تئوری لمان و به آ ۀه تـئـوریـھـای سوسياليسم فرانسه، اقتصاد انگليس و فلسفعـنـوان ادامـ

طبقاتی  –در متن مبارزه فکری  ،، جامعه و تفکر در جھت تغيير انقdبی جـھـانانقdبی توضيح طبيعت
و دیگر انحرافات مانند تریدیونيسم محض و خالص،  ی و بورژوایزبا جریانات سوسياليسم خـرده بـورژوا

ماندھی مبارزه طبقات و انقdب پرولتاریا ساليسم و باکونيسم در متن سازR، بdنکيسم، پرودونيسم
 – مارکس و انگلس از بدو فعاليت خود و پس از تشخيص نقش تاریـخـی . قوام گرفته و مستحکم شد

           بھره کشی بـه مـوازات کارھای بزرگ تئوریک  کارگر در نجات بشریت از ستم و ۀانقdبی طبق
به فعليت درآوردن و تشکيdتی بعنوان وسيله ی  - عمـلـی لحظه ای از سازماندھی ...)  "،سرمایه"( 

، مـارکـس در ژانویه نداشتندطبقاتی و انقdب پرولتری در جھت سوسياليسم دست بر ۀپيشبرد مبارز
ھای مجمع  پس از اخراج از فرانسه بعلت فعـالـيـت انـقـdبـی اش بـه بروکسل رفته در سازمان ١٨٤٥
وی به ھمراه  ١٨٤٦ ، و در فوریهفعاليت سياسی کرد ارگـران شدیداً يک و انجمن عمومی کدمکرات

کمونيـسـتـی سازمان داد و در  –مکاتبه ھا را در جھت فعاليت انقdبی  ،کمونيستی ۀانگلس در کميت
 ١٨٣٩بdنکيستھا سال   .کـه در اثـر قيام شکست خورد ،با ابقای "فدراسيون عادل ھا " ١٨٤٧سال 

کس و انگلس نيز از ـی شـده بـودنـد، اتـحـادیـه کمونيستھا تشکيل شد که ماردر پاریس مـتـdـش
سال بعد با فـعـالـيـت شبانه  ١٥ .نـھـا بودند و اولين سازمان جھانی کمونيستی بودآاعضای اصـلـی 

ان و روشنفکران تبعيدی از کارگراً ، اتحاد کمونيستھا عمدتانترناسيونال اول را تشکيل دادند ،روزی
، ایتاليایی و روسی و غيره که در لندن و پاریس و بروکسل زنـدگـی رانسـوی، آلـمـانـی، سـویسـیفـ

دسـامـبـر در کنگره دوم اساسنامه و  ٨نوامبر تا  ٢٩از  ١٨٤٧تشکيل شده بود و در سال  ،مـی کردند
حزب کمونيست  ۀآن را مارکس و انگلس که بياني ۀبرنام ١٨٤٨و ژانـویـه  ١٨٤٧امبر در سراسر ماه دس

 را ( یعنی مھمترین سند تاریخ مبارزه انقdبی طبـقـه کارگر) یا مانـيـفـسـيـت کمونيست می گفتند،
يسم محکم اندیشه و عمل پرولتاریایـی را برای رسيدن به سوسيال ۀ. این برنامه پایمنتشر کردند

ـودی نـظـام سـرمـایـه داری و ، شيوه ھا و چگونگی مبارزه در جھت ناببرای کارگران پایه گذاری کرد
 ،بـرقـراری سوسياليسم را به آنان نشان داد مھمترین بخش مانيفيست در رابطه با حزب طبقه کارگر

ھا و مجموع کارگران چگونه  مناسبات کمونيست. پرولترھا و کمونيستھا " مـی بـاشـدفصل دوم بنام "
آنھا  .حزاب کارگری تشـکـيـل نـمـی دھند؟ کمونيستھا حزب جداگانه ای را در مقابل سایر ااست
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که بخواھند بر آنھـا اصـول فـرقـه گرایانه ای مطرح نمی کنند  .منافعی جدا از منافع کارگران ندارند
  وجـه تـمـایـز  .پرولتری را شکل بدھند و به قالب( مورد نظر خود) در آورنـد جنبشن آاساس 

  :است کهھا از سایر احزاب کارگری در آن  کمونيست
          در مبارزه ملی پرولترھای کشورھای گوناگون منـافـع مشـتـرک تمام پرولتاریا که مستقل از مليت ١-

  دھند. س امور قرار میأدر ر می باشد متذکر می شوند و
    کارگر با بورژوازی باید از آن عبور کند ھمواره و ھمه جا  ۀطبق ۀتی که مبارزRدر مراحل گوناگون تحو٢-
بنابراین کمونيستھا از یک سو در عرصه عمل پيشرو تریـن و  .افع کل جنبش را نمایندگی می کنندمن

بخشی که سایر احزاب را پيش می راند  ،قاطع ترین بخش احزاب کارگری در تمامی کشورھا ھستند
از سير جنبش  ر آن است کهو از سوی دیگر در عرصـه نـظـری برتری آنھا بر بقيه توده عظيم پرولتاریا د

با متشکل  :ھدف فوری کمونيستھا .، شرایط و پيامدھای عام و نھایی آن درک روشنـی دارنـدپرولتری
سـيـاسـی بـه دسـت ، تصرف قـدرت نداختن سلطه بورژوائیکردن پرولتاریا به صورت طبقه، برا

کـه از  ،م و دنبالـه رویمارکس و انگلس در مقـابـلـه بـا فـرقـه گـرایـی و اکونوميس .پرولتاریا است
پـيـونـد دیـالـکـتـيـکـی آگـاھـی سوسياليستی با جنبش خود به خودی کارگران در رسيدن به حزب 

. این مسئله در مانيفيست ارزات جدی و پيگيری را پيش بردندسياسی واقعی جلوگيری می کنند مب
  :نيز با جدیت دنبال شـده اسـت، اینکه

اکنون نيز بخشی  ،پيشين که بخشی از اشراف به بورژوازی می پيوست درست مانند دوره ھای١- 
ھای آن که به لحاظ نظری جنبش تاریخی را در کليت خود درک کـرده  از بورژوازی و به ویژه ایدئولوگ

  :، اینکهجانب پرولتاریا را می گيرند ،انـد
  .است رک تمام پرولتاریادر مبارزه ملی منافع مشت ھا با سـایـر احزاب وجه تمایز کمونيست٢- 
    ت مبارزه کارگران با بورژوازی ھمـه جـا منافع کل جنبش را نمایندگی Rدر مراحل گوناگون تحو٣-

پرولتری  عظيم پرولتاریا از لحاظ درک روشن مسير جنبشِ  ۀه توددر عرصه نظری بر بقي٤- .می کنند
  .شرایط و پيامدھای عام و نھایی برتری دارند

مل پيشرو ترین و قاطع ترین بخش طـبـقـه کـارگـر ھستند که مرز بندی قاطع و روشنی ع ۀدر عرص٥-
  :ھا و دنبالـه روان جنبش خود به خودی دارند و از طرف دیگر اینکه با تمام اکونوميست

  .کمونيستھا منافعی جدا و مجزا از منافع عموم کارگران ندارند١- 
کنند که بخواھند بـراسـاس آن جنبش پرولتری را شکل  آنھا اصول فرقه گرایانه ای مطرح نمي٢- 

  .به قالب مورد نظر خود درآورند  دھند و
نتایج نظری کمونيستھا به ھيچ رو متکی بر ایده ھا یـا اصـولـی نيست که این و یا آن به اصطdح ٣- 

است که از  بيان کلی مناسبات واقعی اً این نتایج صرف ،مصلح جھانی اختـراع یـا کشـف کرده باشد
  .مبارزات موجود طبقاتی و جنبش تاریخی که در بـرابـر دیـدگـان مـا جریان دارد سر بر می آورد

در نقد سوسياليسم غير کارگری و در نقد سوسياليسم حقيقی آلمان " این آثار دیگر بيانگر مبارزه ٤- 
قت و به جای منافع پرولتـاریـا یک طبقه با طبقه دیگر نـبـود بـه جای نيازمندیھای حقيقی نياز به حقي

منافع ذات آدمی" ھمانطوری که گفته شد انترناسيو نال اول ایجـاد احزاب مستقل کارگری را در 
نده از کشـورھـای مختلف تشکيل نمای ٦٥با  ١٨٧٢سپتامبر  ٢کنگره پنجم ھاگ در   .اولویت قرار داد

در خود گردانی محلی و در پی انحdل  ھا (که ستایشگر عمل خـود به خودی باکونيست . ميان شد
ھا (که برعکس بر ضرورت رھبری و مرکزیـت قـوی و مشی  با مارکسيست، انترناسيونال بودند

بحث شدیدی در گرفت که کنگره نظر )کيد می نـمـودنـدأسياسی انترناسيونال و انضباط شدید ت
دومين مسئله در استفاده از  .کردممتنع تصویب  ١١مخالف و  ٤ی موافق أر ٤٠ھا را بـا  مارکسيست

از  اً تجارب کمون پاریس در اھميت دادن به تشکل و عمل سياسی پرولتاریا بود، قطعنامه که اساس
قطعنامه اعdم  .ھا مطرح شده بود مجادله شدیدی بـرانـگـيـخـت کنفرانس لندن توسط مارکسيست

پرولتاریا فقط می تواند با سازمان دادن در مبارزه خود عليه نيروی متحد طـبـقـات دارا " :کرد می
نـيـروھـای خـود در یـک حـزب مستقل به مثابه یک طبقه عمل کرده و عليه تمام احزابی که طبقات 
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این سازمان سياسی پرولتاریا بعنوان یک حزب سياسی برای  .دارا در آن متشکل شده اند عمل نماید
ر از ھمه برای رسيدن به ھدف نھایی خود یعنی تRدست یافتن به پيروزی انقdب اجتماعی و با

 ٩ی مـخـالـف و أر ٥ی موافق در مقابل أر ٢٩، که کنگره با "امـحـاء ھـمـه طـبـقـات ضروری است
ـحـت رھبری مارکس و انگلس و ی داد . بيـن الـمـلـل اول تأھا ر ممتنع به نفع قطعنامه مارکسيست

ـم از لحاظ تئوریکی ھم از لحاظ سازمانی پایه ھای جنبش ھ ،"ھا اتحادیه کمونيست" راه کلی ۀادام
کارگری را بنا نھاد، کار بزرگ آنھا تصميم و به کار بردن عملی فـلـسـفـه و جـھـان بـيـنـی پرولتاریائی 

این سازمان جھانـی خـط مشی طبقه کارگر را نسبت به دولت بطور  .یعنی سوسياليسم عملی بود
، انتخابات، وضع زنان ۀمسئل ،، تعاونی ھاطـور خاص، نقش جنبش اتحادیه ایعام و دولت بورژوایـی بـ

 تکنيک ،، نسبت به جنگ و مسـئـلـه ملی را معلوم نمودهایف کارگران نسبت به جنبش دھقانیوظ
، مناسبات بين خواسته ھای فوری و انقdب کارگری و دور نھایی حکومت کارگری را مسلحانه قيام ِ

در این رابطه در انطباق تئوری با  .و آموزش ارتش رھبران کارگری در جھان را آغاز کردارزیابی نـمـوده 
از جمله  .توسط مارکـس نوشته شده بود ارائه داد اً که اکثر ای شرایط مشخص مبارزه، اسناد جاودانه
 ، ارزیابی کمون به عنوان اولين حکومـت کـارگـری وسازمان ۀمصوبه ھای مھم، خطابه و اساسنام

 سازمان دھی عملی جنبش ھای ۀالملل اول در عرص بين  .را می توان نام برد "سرمایه"جـلـد اول 
، پراکنده و ابتدایی، کارگران را به صورت نيروی متشکل جھانی درآورد و با سازماندھی بی ھـدف

نطفه احزاب  نه اتـحـادیـه ھای کارگری را ایجاد نمودهRفعا ،اعتصابات مھم و مبارزات سياسی فراوان
سياسی کارگری را در اغـلـب کشورھا بوجود آورد، بزرگترین کار انترناسيونال سـازمـان دھـی اولـيـن 

که انگلس رھبر کبـيـر کـارگـران، کمون را اولين کودک  ،حکومت کارگری یعنی کمون پاریس بود
 .انترناسيونال ناميد

یری عليه انحرافات فکری و گرایشات جریان مارکسيستی در بين الملل مبارزه خستگی ناپذ
بـورژوا،  ، جمھوری خـواهِ انواع مختلف سوسياليسم تخيلی . و راه بردنمود سکتاریستی ایجاد 

ھای  ، عـبـارت پـردازی چـپ گرایانه و تاکتيکودون، سوسياليسم خرده بورژوایی پررادیـکـال مازینی
 ،ھا و دیگر انحرافات اساسی گرھا و اپلگارتباکونين و صنفی گرایی محض و خالـص اد ۀتوطئه گران

، تشکيdت و خط مشـی جـنـبـش ه سوسياليسم علمی را در طرز تفکرپـيـگـيـرانـه مـبـارزه نـمـود
آغاز و با  ١٧٨٩کارگری پایه گذاری نمود و در نھایت با تغيير دوران تاریخی که با انـقـdب بزرگ بورژوازی 

پایان یافته بود و سرمایه داری از مرحله رشد آزاد به  ١٨٧٥جنگ فرانسه و پروس در سال 
، احـزاب مـلـی ل با تشکيل اتحـادیـه ھـای بـزرگانترناسيونا ،امپریالـيـسـم قـدم مـی گذاشت

 کهوظایف خود را پایان داده و با آغاز و تدارک انقdب این وظایف تغيير کرد  ،کارگری –سوسياليستی 
مارکسـيـسـتـی بـه اندازه کافی برای رھبری تکامل نيافته بود (بخش  –ی نسبت به تغييرات انقdب

لنينيسم) یعنی تئوریھای عمل انقdبی خود را کم داشت، اگر چه مـارکسـيـسـم ضربات ،مکمل 
سوسياليستی دور بود  –رف که از اھداف حزب سياسی مھلکی بر صنفی گرایی و اتحادیه گرایی صِ 

زد، اما احزاب واقعی  ،جنبش توده ای و خود انگيخته قرار می داد ۀیبر پااً و سازمان را صرف
، در جنبش تحت تاثير تریدیونيسيست ھا ،انگليس و وز بوجود نيامده بود و در آمریکامارکسيستی ھنـ

، بdنکی تـحـت گرایشات انحرافی باکونينی تين و اسdوR سالی ھا و در کشورھایR آلمان و اتریش
 که ندـرار داشـت و ایـن گرایشات سکتاریستی انحdل انترناسيونال را سرعت بخشيدو پـرودونـی ق

 ۀمـی دوران مـبـارزات طبقاتی مسئلضـرورت تشکيل حزب جدید را در اولویت قرار داد. و در تـمـا
چگونگی ارتباط جنبش سوسياليستی با جنبش خود به خودی کارگری در تولد حزب ارگانيک طبقه 

ن یک اھرم و ضرورت تاریخی سازماندھی انقdب در رسيدن به حاکميت پرولتـاریـا کارگر بعنوا
که دوری از پيوند  ،کمونيستی بوده و ھست –اسـاسـی ترین و محوری ترین مسئله جنبش کارگری 

واحدی بنام حزب طبقه کارگر به انحرافات  ۀدام وار دو جزء در شکل گيری پدیداصولی و ان
 -ـنـتـاریسـتـی و آنارشيستی و فرقه گرایانه و از سوی دیگر اکونوميسی ول ،سـکـتـاریسـتـی
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پایه تنظيم کننده و اساسی  . رفرميـسـی در پرستش خود به خودیسم و دنباله روی منجر می شود
 .مارکسيستی این ترکيب و پيوند دیالکتيکی دو اصل بيان شده توسط مارکس می باشد

، آزادی تاریخ را توده ھـا مـی سـازنـد، انقdب کار توده ھاست -ی اول: طبق اصول ماتریاليسم تاریخ
، ھای توده ای ، تشکللزوم پيوند از طریق عناصر پيشرو و طبقه کارگر به دست خودش ميسر است

 .مـبـارزات جاری در محيط کار و زندگی آن ضرورت حياتی و مماتی می باشد
ن علم شرایـط رھایی پرولتاریا و یا علم دوم: آگاھی سوسياليستی یا علم کمونيسم بعنوا

حـامـلـيـن آن بـخـشـی از  ،ارگری کـه بقول مانيفيست کمونيستسازماندھی انقdب و حکومت ک
که از سرمایه داری بریده و جنبش را در کليت تاریخـی آن درک کرده و یا به قول  یایدئولوگھای

ارزه خود به خودی کارگران بوده و خارج از گرامشی جنبش آگاھانه سوسياليستـی روندی جدا از مب
این مـدار وارد آن می شود. پيوند دو جزء تئوری انقdبی و جنـبـش مـبـارزات کارگری بعنوان وحدت 

سـيـاسـی طـبـقـه  –ضدین ارگانيک حزب طبقه کارگر است. از نگاه دیگر در شرایط بردگی اقتـصـادی 
فقر و فdکت او و ھمـچـنـيـن تسـلـط ایدئولوژی سرمایه داری و کـارگـر و خودبيگانگی رقابت درونی 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 

تبليغ و سـازمـانـگـری  –ـش کـارگـری از طریق فعاليت انقdبی در اشکال ترویج پيوند مبارزاتی با جنب
مارکسيسم انقdبی در مقابله  ،در قالب حزب طبقه کارگر مادیت عينی می یابد بطوریکه اشاره کردیم

توانسـت جـریـان اصـولـی  ،دنباله رو –سيکتاریست و اکونوميست  – با اپورتونيسم در اشکال فرقه ای
تـاکـيـد مـارکـس در مانيفيست کمونيست در تمایز حزب  .شکل گيری احزاب ارگانيک را پی ریزی کـنـد

ۀ برتری نـظـری، و در عرصویژگی و برتری از جمله  ٤ھـا از سایر نحله ھا بر ت کمونيست و کمونيـسـ
ش کنندگان و صف انقdبيون واقـعـی کارگری را از پرست، قاطع پيشروترین بخش طبقه کارگر  عمل

که بنام مبارزه با  یاخته ھا و ترسوھای  .رف جنبش خـود بـه خودی جدا می کنددنباله روان صِ 
ھر گونه برنامه ریـزی ،  ،منحط و بورکراتيک وحشت زده از شکست سوسياليسمِ  بوروکراتيسم و

بی است را با حياتـی ادامه فعاليت انقd ۀزمR در شرایط فاشيستی که اً انضباط و مرکزیت مخصوص
، کلمات و بزک کردن واقعيت ھا دمکراتيک رد می کنند، با جمdت - توھمات دمکـراسـی سـوسـيـال

یا  ،حزب ساخته نمی شود که در نتـيـجـه یـا اصdً  ،حزب و تئوری ھای انقdبی آن را عقيم می کنند
     یکه به روشنی دیده بطور اگر ساخـتـه شـد کـاریـکـاتـور و مترسکی به شکل حزب در می آید،

 ًdشـکـل گـيـری ساختارھای مبارزاتی قوی سازمانده در شرایط خفقان  از  مـی شـود عـمـ- 
، پيشرو و قاطع و متشکل ـاهآگ ۀبقول مانيفيـسـت دسـتـ ۀتنزل دست .دیکتاتـوری جلوگيری می کنند

 (البته بحـث آنـھـا بنام دمکراسی ،در شرایط استبداد بعنوان تجسم کليت طبقه کارگر مخصوصاً 
 ،سفانه این گروھھا و افراد دمـکـراسـی را طبقاتی نمی بينندأدمـکـراسـی سرمایه داری است، مت

اصل انحرافشـان در  ،بلکه دمکراسی را مانند بسياری از مقـولـه ھـا ناب و فرا طبقاتی نگاه می کنند
 ًdخود بيگانه و از در شـرایـطـی کـه کارگران  جلو گيری از بورکراتيسم  ھـمـيـن جـا است) و دوری و مث

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 تdش برای ارتقای آگاھی و تشکل وی تا حد دسته پيشرو 

 ًdو حمایت مستقيم از طبقه سرمـایـه داری سـت و ادامـه ی به طبقه کارگر  متحميل پاسيویس عم
بدون  ،به قول مارکس طبقه کارگر در شـرایـط عادی و حتی انقdبی .ایـن مناسبات بردگی می باشد

نيروھای پيشرو که از خط سير و ھدف نھایی اش درک روشنی داشته و در عمل قاطع ترین و پيشرو 
  .فرقه شان بر اتحاد شان غلبه داردقات دارا تبدیل شده و تبه زائده طب ،ترین بخش طبقه باشد

        در خود رفتـه کـه از دورادور افاضات مشعشع درباره فواید دموکراسی  ھای متوھمِ  اپورتونيست 
دمکراسی انواع مختلف دارد و طبقاتی است و آنـچـه اکنون وجود دارد  Rً او نمی فھمند ،می فرمایند

کـه وظـيـفـه آن شکست دادن مبارزات طبقه کارگر و حفظ کردن  ،اری اسـتدمکراسی سرمایه د
      حاکميت سرمـایـه داری است و البته تمامی اتفاقات عينی و حرکاتی کـه در جـھـان امروز رخ 



- ٥١ - 
  

  

( از جمله  می دھند این گفته را، و صوری و دروغين بودن دمکراسی سرمایه داری را، ثابت می کند
، ھـر روز بيشتر کردن خصوصی سازی و سيار و بی برنـامـه کـردن کـار و ...) و ـانـهوضعيت خاورمي

دمکراسی  اً اول بـایـد حاکميت و دقيق ،ھمچنين اگر بخواھيم به دمکراسی کارگری دست پيدا کنـيـم
سرمایه داری را نابود کنيم و چنين عـمـلـی فقط از طریق انقdب ممکن خواھد شد و انقdب بدون 

در کشور و دنيایی که برای پوشيـدن لباس و  .و متمرکز کارگری ممکن نخواھد شد زب منـسـجـمح
دستور آشکار) یـا غير مستقيم (فریب تبليغاتی) صادر رفتن به دستشویی امریه مستقيم ( چگونگی

    می کـنـنـد و کـوچـکـتـریـن صـدای آزادیخواھی را با سر نيزه یا با برنامه ھای جاسوسی و 
و  در گلو خفه می کنند و آزادی مردم از طریـق تـکـنـولـوژی اینترنتی ،قـشـه ھـای مھندسی فکرنـ

      ، شبکـه ھـای اجـتـمـاعـی و جاسوسی از طریق آنھا صد در صد سلب تبليغات ماھواره ای تلویزیونی
تـن سخن گفـ ،انـدیشـه ھای توده ھا توسط حاکمان جھت دھی داده می شود  می شود و افکـار و

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 

 عين تشکل ھـای شـتـر .صنفی نيز باید در گوشه ای لميده و ھزار کيلومتر از مبارزه فاصله گرفت
از طرفی  .مرغی خودمان که از زمين تا آسمان با مبارزات جاری و خودجوش توده ھا فاصله دارد

       :بيان شد تاکيد می کند Rمانيفيست در مرزبندی با فرقه ھای سکتاریست بر شرایطی که در با
     انه ای مطرح اصول فرقه گرای کمونيستھا منافعی جدا و مجزا از منافع مـجـمـوع کـارگـران ندارند.- ١

   .آن جنبش پرولتری تشکيل دھند نمی کنند که بخواھند بر اساس 
مبارزات موجود طبقاتی و جنبش  نتایج نظری آنھا بيان کلی مناسباتی واقـعـی اسـت کـه از - ٢

شبه فرقه ھایی که آگاھی و تشکل طبقاتی را از روند عـيـنـی  (تاریخی موجود سرچشمه می گيرد
قاتی، که تنھا وسيله به فعليت درآوردن و به ثمر رساندن مـبـارزه در جھت ھدف نھایی مـبـارزه طب

است، از مسير و روند صحيح خارج کرده و به چـيـزی قائم به ذات تبدیل می کنند، ھيچ قرابتی با 
 ).مارکسيسم انقdبی ندارند

: " اکونوميسم و می گوید "؟کـرد چه باید"لنين کبير در رابطه با این دو وجه انحراف اپورتونيستی در 
ھا حرکات  ھا حرکات خودبخودی کارگران و آنارشيست آنارشيسم دو روی یک سکه اند اکونوميست

حزب طبقه کارگـر  ."پرستش می کنند ،که نـمـی توانند با جنبش کارگری پيوند یابند را روشنفکرانی
ستی با جـنـبـش مبارزاتی کارگران و به قول بعنوان ابزار پيوند دیالکتيکی و ارگانيک آگاھی سوسيالي

ع طبقه کارگر نيروی انقdب مسـلـح بـه آگـاھـی انقdبی و بخش پيشرو و قاط ،مانيفيست کمونيسـت
کيد مارکس در مانيفست بر برتری أت . ، رھبـری کننده و سازمانده جنبش کارگری می باشدکننده

ولتاریا که از سير جنبش پرولتری شرایط و پيامدھای توده ھـای عظيم پر ۀھا بر بقي نظری کمونيست
کيد دارد که طبقه کارگر نه تنھا در عرصه اقتصادی و أبر این امر ت ،دنعام و نھایی آن درک روشنی دار

بلکه در قلمرو تئوری و ایدئولوژی نيز با سرمایه مبارزه می کند، در شرایط تسلط ایدئولوژی  ،سياست
در چنين شرایطی ھر  .انگی و شی ء وارگی کارگران را تحت سلطه دارداز خودبيگ ،سرمایه داری

 رنش در مقابل خود به خودیسم کارگری و کاھش عنصر آگاھی به معنای تقویـت ایدئولوژی گونه کُ 
او برای نفی بـھـره کشی  ،کارگر نباید خود را محدود به مبارزه صنفی کند ۀطبق  .سرمایه داری است

ارد، این مسئله عبارت از طبقاتی د – يسم نياز به آگاھی عـمـيـق سـيـاسـیو رسيدن به سوسيال
مظاھر حيات آنھا و ابـراز نـظـر  ۀطبقات در کلي ۀتجزیـه و تحليل) و ارزش یابی ھم ۀمطالعه (نحو ۀنحو

رگـویـی نسبت به تمامی طبقات مستقل از زبان حزب طبقه کارگر در مورد ھر گونه ستمگری و زو
بورژوایی در چھارچوب حق کارگر در مقابل سرمایه  -ن در مقابله با سياست اکونوميستی. لنياست

کـيـد دوباره بر کdم مانيفيست در اینکه طبقه کارگر برای نجات خود بـایـد کـل جامعه را أخودی و تـ دارِ 
    قاصد " آرمان یک سوسيال دمـکـرات بـایـد آن باشد که بيانگر آتشين م: می نویسد ،نجات دھد

و زورگویی که در ھر مظاھر ستمگری  ۀ، و بتواند در برابر ھرگونه و ھمتوده ھا گردد نه دبير تریدیونيزم
عکس العمل نشان دھد، بتواند تمام  ،می دھد و به ھر قشر و طبقه ای مربوط باشد کجائی که روی
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ورت عمومی و کلی این مظاھر را در یک تابلوی خودسری پليسی و بھره کشـی سرمایه داری بص
ھای  مجسم سازد، و بتواند از ھـر چـيـز جزئی برای تشریح عقاید سوسياليستی و خواست

جھانی مـبـارزه آزادی بـخـش پرولتاریا به  –برای توضيح اھميت تاریخی  ،دمکراتيک خود در برابر ھمه
    .) ٨١ ٨٠-ص  ٦ھرکس و ھمه استفاده نماید" (جلد 

  
تجارب  اً تشکيdت مخصوص ۀعميق مـارکسـيـسـم در عـرصـ ۀبقاتی با مطالعدر جریان پيکار ط لنين

بعنوان یـکـی از احـزاب  ،که حزب فوق ھنوز انقdبی بود) عينی حزب سوسيال دمکرات آلمان ( زمانـی
مارکس و انگلس و انطباق خdقانه این اصول در شرایط  ۀـه انترناسيونال اول و دست پروردنـمـون

چگونگی فعاليت تشکيdتی در شرایط استبداد خشن و ادامـه کـاری  اً صروسيه، مخصو
چه باید "اثر جاویدان لنين کتاب  . سـازمـانـدھـی مـبـارزه طبقاتی، نظرات مارکس را بسط و تعميم داد

اھميت تاریخی کتاب فوق درباره حزب پرولتـری و مـبـانـی آن در  .مـی بـاشـد جمع بندی فـوق "،کرد؟
  چيست؟

 ۀرگانـيـک از جنبش کارگری با نظریتز اساسی مارکسيسم که حزب سياسی ترکيبی ا١-
  .سوسياليسم است

نقش حزب به منزله پيشوای سياست کارگران و رھبری جنبش کارگری که مبارزه طبقاتی را باید ٢- 
  .متحد و ھدایت کند

  .اھميت تئوری و سوسياليسم علمی٣-
 حرفه ای که تمام وقت در خدمت انقdبند ) و نقش اساسی در  ضرورت کادر سازی ( انقdبيون - ٤

ی سازمان گری ) مبارزه طبقاتی و انقdب برا   ، ترویج و فعاليت انقdبی ( تبليغ ادامه کاریِ 
د وضعيت ھـار و عـنـان گسيخته مانن در شرایط سرکوبِ  اً مخصوصسـرنـگـونـی سرمایه داری دارند. (

  .هنفعلی ایران و کل خاورميا
رنش در برابر جریان خودبخـودی و کـاھـش نقش آگاھی سوسياليستی و ریشه اپورتونيسم کُ ٥- 

لنينيسم بعنوان کاربست اصولی مارکسيـسـم در شـرایـط خـاص روسيه   .مبارزه سياسی است
ار در این عرصه در کن .گنجينه ای از تجارب در تمامی عرصه ھـا از جـمـلـه تشکيdت می باشد  تزاری 

ت زیاد مانند از چـه باید آغاز کرد؟ نامه یک رفيق در مورد سازماندھی و کتابـھـای چـه باید کرد؟ Rمقا
و یک گام به پيش مشھور عام و خاص ھستـنـد. مـا بـه شمه ای از این تجارب و کاربست عملی آن 

کـه تـوده ھای ی آن اسـت اصل ۀ" مسئل :؟باید آغاز کرداز چه  ۀاز مقال : تيتـر وار اشـاره مـی کنيم
پس  ،اما انقdبيون ستادی از رھبران و سازمان دھندگان در اختيار ندارند ،مبارزه اند ۀوسيع مردم تشن

، این روزنامه برای شکست ک روزنامه سياسی برای تمام روسيهسيس یأاز چه آغاز کنيم ؟ از ت
پاکيزگی تئوری انقdبی را حفظ ، ی زمينه فراھم خواھد ساختفکری دشمنان داخلی جنبش کارگر

. روزنـامـه از ای و تاکتيکی حزب کمک خواھد کرد خواھد کرد و به پيدایش درک واحد از مقاصد برنامه
پيرامون  .واحد نيز اھرم نيرومندی خواھد بود نظر اتحاد سازمانی کميته ھا و گروھھای محلی در حزبِ 

 نھـاآ ۀشبکه ای از نمایندگان که وظيف ،ھد داشتچنين روزنامه ای که برای حـزب جنبه عمومی خوا
ھسته و   .، توزیع و ارتباط با کـارگـران بـا آن است پدید خواھد آمدفرستادن مقاله و خبر به روزنامه

این مقاله نقش  ."اران این روزنامه تشکيل خواھد شداستخوان بندی حزب آینده از سازمان طرفد
ھار بـعـنـوان  در شرایط سرکوبِ  اً لی و پيرامونی حزب مخصوصنشریه را بعنوان اتصال زنـده داخ

تئوری انقdبی بـا جـنـبـش انقdبی نشان می دھد، و تاریخ  ۀیسمان نامرئی و ھمچنين اتصال زندر
 ًdلنين    ثابت کرد که این نظریه صد در صد درست بوده و البته ھم اکنون نيز درست است عم     

مارکسيستی که با توده ھا  ۀفقط به شرط وجود یـک حـزب رزمند کارگر روسيه ۀطبق"ی گفت: م
چنين حزبی استحکام و  . پيوند ناگسستنی داشته باشد می تواند وظایف تاریخی خود را انجام دھد

       با وفاداری بی پایان خود به انقdب از اعتماد  مـيـن خواھد نمود وأبات جنبش انقdبی کـارگـری را تـث
ھار و لجام گسيخته برای  در شرایط استبدادِ  .وده ھای وسيع کارگر برخوردار خواھد بودبی پایان ت



- ٥٣ - 
  

  

بنای حزب به کادرھای انقdبی تمام وقت حرفه ای نياز است که تمام وجود خود را وقف فعاليت 
ران ، رھبورش دھندزم برای این فعاليت را مجدانه و پيگيرانه در خـود پـرR انقdبـی کـنـنـد و خصایل
موخته و با یکدیگر ھماھنگی داشـتـه آممتـد مـبـارزات سـيـاسـی تجربه آزموده ای که در مکتب 

استوار  ۀمـعـاصـر مبارز ۀرھبرانی که بدون آنھا در جامع .در چـنـيـن شرایطی بوجود می آیند ،بـاشـنـد
سرمایه داری با  زم اسـت تـذکـر داده شود که تسلط فکریR ". ھيچ طبقه ای امکان پذیر نيست

دھھا بار بيشتر از زمان لنين شده است و برای مـبـارزه  ،توجه به پيشرفت ھای علمی و تکنولوژیکی
اکنون برای مبارزه و مقابله دھھا بار بيشتر  ،در شرایط فعلی و عبور از سد ھای کنونی سرمایه داری

، مسئله را بطور مشخصی نيز طرح کلیدر کنار وی  . از زمان لنين به کادر ھای مورد نظر نياز داریم
ھر شھر بـایـد یـک کميته " می گوید: "مه به یک رفيق در مورد سازماندھینا"در  :حل می کنـد

حزبی برای رھبری جنبش محلی داشته باشد که تمامی رھبـران جنبش کارگری و سوسياليستی 
، دو باید به عضویت این کميته درآیند ،رندکه با توده ھا ارتباط بيشتر و در مـيـان آنھا نفوذ زیادتری دا

  .نوع سازمان تابع این کميته خواھند بود
کارخانه که ھر کارخانه باید به دژ سازمان تبدیل گردد و  اول: گروھھای بخش و کميته ھـای فـرعـیِ  

    .گروھھای بخش و کارخانه واسطه ارتباط توده ھای کارگر با کميته محلی خواھند بود

، تھيه مانند گروھھای مبلغان، مروجان، حمل و نقل، چاپخانه ،وھھای وابسته به خود کميتهدوم : گر

، کارمندان دولت و غيره ھر سازمان محلی ، کشف جاسوسان، گروھـھـای جوانان، زنانمخفی گاه 

 باید از انقdبيون حرفه ای باشد و بر این اساس در شرایط استبداد طرح سازمانی متمرکز با انضباط

  . مين نماید"أدقيق و ارتباط نزدیک با توده ھا، قـابـلـيـت، تـحـرک و انعطاف تشکيdتی را ت خيلی

تقل ھای مارکسيستی در یک حزب مس دوم حزب اتحاد سازمان ۀه لحاظ تشکيdتی کار مھم کـنـگـرب

این کار از  .سياسی و سازمانی یکپارچه متحد می شدند –اصول فکری  ۀکه باید بر پای ،کـارگـری بود

ھای ساکن روسيـه در یک حزب واحد متمرکز بعنوان تجسم  تمام ملت طریق تجمع کارگران پيشروِ 

برنامه حزب باید بازتاب آرزوھای درونی طبقه کارگر ، توده ھای محروم  د.کليت طبقه کـارگـر انـجـام ش

ارزه با پليس ن حـزب باید فن مبرزمندگـا .و ملل ستم دیده بوده و توده ھا را برای انقdب آماده کند

ر درون جنبش کارگری آنـرا بـدانـنـد و بـا اشکال مختلف اپورتونيسم د ۀانعبسياسی و پيگردھای س

  ھایی است؟  کارگر دارای چه ویژگي ۀمبارزه کننـد. طـبـق اصول لنين حزب سياسی طبق

ا نباید با تمام طبقه مخلوط ، حـزب رن اسـتآردان پيشاھنگ اما گُ  ،حزب بخشی از طبقه کارگر١-

کرده و تا سطح پراکندگی و خود به خـودیسـم توده ھا پایين آورد حزب از طریق انتخاب بھتر ین و از 

، متشکل ترین و از خود ان طبقه کارگر از ميان آگاه ترینجان گذشته ترین و صادق ترین افراد از مي

راه آرمان رھائی و انقdب کارگری ھستند تشکيل گذشته ترین افرادی که آماده ھر گونه فداکاری در 

  .می شود

     ھای انقdبی آنرا  حزب عالی ترین مظھر آگاھی طبقاتی پرولتاریاست که تجربه سرشار و سنت٢-

درک قوانين رشد اجتماعی و مبارزه طبقاتی مجھز  ،می اندوزد و به تئوری علمی لنين (لنينيسم)

  . ه کارگر را رھبری کندمی تواند طبق است و از این رو 

       ، حزب وقتی گردان متشـکـل طـبـقـه کارگر استحزب نه تنھا گردان پيشاھنگ بلکه ھمچنين ٣ -

طبقه کارگر که در آن وحدت  می تواند نقش پيشاھنگی خود را ایفا کند کـه به صورت واحد مشترک
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د و کارگران برای وحـدت عمل به ، سازمان یافته باشحدت عمل و وحدت انضباط حکمفرماست، واراده

آگاه  حزب به منزله گردانِ   .وحدت اراده بـدون سـازمـان قـابـل تصـور نيست ،وحدت اراده نياز دارند

ند طبقه کارگر مظھر تشکل آن است . حزب وقتی می تواند مبارزه طبقه کارگر را با موفقيت رھبری ک

تر Rارتباط نزدیک دارند ھر قدر سطح آگاھی با، تشکل و آگاھی که یک سازمان بھم پيوسته باشد

باشد سازمان کامل تر است . حزب به منزله گردان پيـشـرو کـامـل ترین سازمان طبقاتی کارگران 

  .است

حزب تجسم ارتباط گردان پيشاھنگ با توده کارگر است که از ميليونھا نفر تشکيل می شوند. حزب ٤-

ـواره از طـریـق ھـای غير حزبی و جلب اعتماد طبقه کارگـر ھـم برای گسترش و تقویت ارتباط با توده

   خواسته ھای جاری تdش  ، سازماندھی سندیکایی و دیگر تشکل ھای کارگریھـای   تشـکـل

در شرایط خفقان پليسی  . که بدون این ارتباط و پشتيبانی ھویت خود را از دست می دھد .می کند

ادعا می کنند تجمع عناصر پيشرو در یک سازمان با انضباط ھا که  و استبداد برخdف اپورنيست

: بـرعـکـس ھـر قـدر لنين اثبات کرد و نـوشـت .ارتباط آنھا را با توده ھا ضعيف می کند ،متمرکز

دمکراتھای واقعی را در برگرفته انـد محکم تر و استوارتر ، ھر قدر  –سازمانھای حزبی که ما سوسيال 

حزب و  ثير آن بر عناصر توده ھای کارگری که در پيرامونأت ،داخل حزب کمتر باشد تزلزل و ناپایداری در

این مورد نيز ( ".پيشرو و ثمربخش تر خـواھـد بـود ،، گسترده تر ھمه جانبه ترزیر رھبـری آن قرار دارند

 ًdبه  یک گام به پيش دو گام( ).طی تاریخ اثـبـات شده است مانند بسياری از گفته ھای لنين عم

  .)پس

            :می توان به طور کلی از چھار مـحـور تجربه شده در احزاب واقعی کارگری نتيجه گيری کرد 

ارگر را بعنوان تجسم کل ک ، آگاھترین و متشکل ترین عناصر طبـقـهحزب مارکسيستی طبقه کارگر

ای روشن و  ، برنامهنـش قوانين رشد اجتماعی مجھز استطبقه متحد می سازد، حزب بـه دا

، کارگران رھبران واقعی طـبـقـه کارگر است چنين حزبی مکتب پرورش .تاکـتـيـکـی انعطاف پذیر دارد

مظاھر مـبـارزه  ۀزم برای رھبری ھمR پيشرو در صفوف حزب دانش ھای نـظـری و تجربه سياسی

ـا شرکت در مبارزه ھـای حـزبـی بت  طـبـقـاتـی پرولتاریا را می آموزند، حزب، کميته ھا و شخصي

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 

ام سرمایه داری و برقراری سوسياليسم یعنی برافکندن نظ ،مشترک آنان در جھت نيل به ھدف واحد

موفق عـمـل کند . اصول سازمانی تشکيdتی حزب مـارکسـيـسـتـی بـر پـایـه سانتراليسم دمکراتيک 

واحدی سازمان  ۀاست که حزب باید بر اساس اساسنامقرار دارد : اصل سانتراليسم بـدان مـعـنـی 

 ،ه حزبی و در فواصـل کـنـگـره کميته مرکزی استیـافـتـه و فعاليت کند و از مرکزی واحد که کنگر

ھای پایين از  ، اقـلـيـت از اکـثـریـت و سازمانباط واحدی داشته باشد، فرد از جمعانض .رھبری شود

حزب کارگری دمکراتيسم خصلت اساسی   .در کنگره ھـا تـبـعـيـت کنند Rھای منتخب با سازمان

 و  ،ی توسط توده ھا از پایين به صورت مرحله به مرحلهھای حزب ارگانۀ است که انتخابات کليـ
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بلکه ھمچنين وحدت  ،وحدت واقعی حزب نه تنھا وحدت فکری .گزارش دھی منظم ذات آن است

متصور  ،سازمانی آن است و این وحـدت بـدون انضباط واحد که برای تمامی اعضا حتمی باشد

ر تمامی تصميم گيریھا و کارھای حزب و انتقاد شرکت اعضا د ۀدمکراسی درون حزبی بر پای .نـيـسـت

اساسی پرورش کادرھای واقعی و از  ۀدو پای ،انـحـرافـات و کمبودھا ۀنـاز خود و افشای بی رحما

 " :لنين رھبر بزرگ کارگران درباره اھميت حزب و سازمان نوشـت . بـيـن بـردن نارسایی ھا می باشد

، کارگران در اثر حکم مت سdحی جز سازمان در دست نداردحکوپرولتاریا در مبارزه برای رسيدن به 

   دست خوش پراکندگی است و در زیر کارِ  ،فرمایی رقابت آنارشـيـسـتـی در دنيای سرمایه داری

انحطاط  و ھمواره در قعر گرداب فـقـر کامل، بی فرھنگی برده وار به سود سرمایه از پای در می آید و

آنکـه وحـدت فکری اش از راه اصول مارکسيسم با وحدت مادی سـازمـانـی تنھا در اثر  .فرو می رود

می تواند به  ،، تقویت یابدکارگر متحد می سـازد ۀھا زحمتکش را بصورت ارتش طبق کـه ميليون

 ۀخواھد شد . در برابر این ارتش، نه حاکميت پوسيدنيروی شکست ناپذیر تبدیل گردد و ناگـزیـر تبدیل 

ص  ٨" ( لنين جلد سرمایه جھانی تاب مقاومت ندارند بلکه حتی قدرت لرزان ،ی روساستبداد سلطنت

بنا براین مخالفت با چنين ابزاری با ھر بھانه ای که باشد در واقع خلع سdح  ) ( چاپ روسی ، ٤٠٣- ٤

 بدون ،در حالی که می توان معایب آن را بر طرف کرد .کردن طبقه کارگر در مقابل سرمایه داری است

  .اینکه با افزودن یـا کـم کردن ھای زائد باعث عقيم شدن حزب به عنوان سdح برنده طبقه کارگر شد

  پایان فصل اول

   (اسم مستعار شاھرخ زمانی) اسدهللا غفار زاده

  ١٣٩٣مھرماه  
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فعالين طبقه کارگر ایران خطاب به تشکل ھا و  

 
  با سdم و درودھای انقdبی

و سياسی از جمله محمد جراحی، بھنام  ی زندانيان کارگریاز خود بپرسيم چرا ھمه 

، مھدی فراحی شاندیز و... به بيماریھای سخت و ابراھيم زاده، رضا شھابی، علی نجاتی

  مزمن دچار می شوند؟

ناک اعث شده است بيماریھای مختلف خطرب یجمھوری اسZمی چرا و از چه راه ھای

  تبدیل شوند؟ یبخصوص سرطان در ایران به سونامی ھای

  و...

محمد جراحی رزمنده طبقه کارگر توسط حکومت ضد کارگری زجرکش می شود . محمدجراحی عضو 

dش کميته پيگيری ایجاد تشکل ھای کارگری که در خرداد سال نود به ھمراه عده ای دیگر به اتھام ت

برای ایجاد گروه سوسياليستی کارگری از طریق ایجاد نشریه و تشکل کارگری و اشاعه و ارتقاء 

 ٥سطح آگاه سوسياليستی دستگير شد، پس از شکنجه ھای فراوان در اداره جھنمی اطdعات به 

ز درد چندین ماه بود ا .سال زندان محکوم گردید، دوران محکوميت خود را در زندان تبریز طی می کند

تورم گلو رنج می برد و عليرغم خواست خانواده و دوستانش رؤسای زندان و ... به دستور وزارت 

با وخامت اوضاع  ٩١اطdعات از فرستادن او به بيمارستان خودداری می کردند تا اینکه در اسفند 

می  ی و پس از جراحی مشخص شد که غده درآورده شده سرطان  جسمانی او به بيمارستان اعزام

مرخصی وی جھت مداوا یا مرگ آرام در  ،باشد، عليرغم فشارھای خانواده و نھادھای حقوق بشری

dان تحت دستور مورأعات و رؤسای زندان رو برو است، مکنار خانواده ھمچنان با مخالفت اداره اط

د. عمل وزارت اطdعات و سران حکومت اسdمی می خواھند او را زجرکش کنن مدیران و فرماندھان

ددمنشانه حکومت اسdمی این سوال را در اذھان مردم و کارگران به وجود می آورد که چرا محمد 

  جراحی کشته می شود؟

روحانی این عمل را در  –جواب ساده است، رژیم ضدکارگری اسdمی به عنوان یک نھاد نظامی 

ا و دزدھا به بھای بيکاری، لياردرھميليونی کارگران ایران به سود مي ٥٠جھت بھره کشی از طبقه 

جراحی و دیگر  ، تن فروشی و فdکت زحمتکشان ایران انجام می دھد، محمدگرسنگی، اعتياد

د و خواب خوش ن، آگاھی و ایدئولوژی خود این نظم سرمایه را به ھم می زنکارگران با مبارزه، تشکل

  د .نرا بر آنان حرام می کن

گری با تصویب دستمزدھای یک چھارم خط فقر ، با نابودی کامل رژیم ضد کار  :کارگران و ھم زنجيران

واردات کاRھای    ان و تحصيل و خدمات عمومی باقوانين حمایتی و تأمين اجتماعی در حوزه ھای درم

ه ھای توليد و بيکارسازی بنجل توسط مافيای ثروت و قدرت و به این ترتيب نابودی تمام عرص

، زندان و کشتن بودی امنيت شغلی و باRخره اخراج، نافيد امضاميليونی، قراردادھای موقت و س

  کار و توليد  ر مراکزھای کارگری و ایجاد حکومت نظامی د فعالين کارگری، سرکوب تمام تشکل
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ای جھان را به جھنم آزاد ثروتمندترین کشورھ  یکی از توسط بسيج، حراست و نيرو ھای مسلح

  .ھشت سرمایه داران تبدیل کرده استگر و ب، فdکت اقتصادی طبقه کاراندیشان

، سازمان یافته و قابل این سرکوب برنامه ریزی شدهما کارگران و تمامی نيروھای انقdبی در م

ھدفمند دولت نظام سرمایه داری عليه مبارزان پاک و آگاه طبقه کارگر باید دست به افشا گری 

  گسترده بزنيم.

ردانی از ارتش ميلياردی کارگران جھان است که در طول عنوان گُ  ميليونی کارگران ایران به ٥٠طبقه 

ی ترین تجارب در اشکال سازماندھی، تشکل و مبارزه می باشد. غن  تاریخ مبارزه خود دارای

سطح ملی و جھانی، احزاب  احزاب و تشکلھای در ،سندیکا، اتحادیه، فدراسيون و کنفدراسيون

ھا  شوراھای کنترل، به عنوان تشکل ھای سياسی و ده، سياسی، کميته ھای انقdبی ۀرزمند

  ھمچنين قيام به عنوان اشکالی از مبارزه به ھمراه انقdب و اعتصابات سياسی را در تاریخ خود دارد،

، مانند اولين سندیکا ھا و تا کنون ١٢٨٠سال مبارزه از سال  ١١٠تجربيات طبقه کارگر ایران با بيش از 

و  ١٣٢٠ر صد سال قبل و چھار فدراسيون و صدھا سندیکا و اتحادیه در سال اتحادیه ھای کارگری د

حکومت کارگری در تاریخ ثبت  ۀبه عنوان نطف ٥٧ارگری در انقdب کميته و شورای ک ١٦٠تشکيل 

       که تير خdص را با بستن شير  ٥٧شده اند و با دھھا اعتصاب سراسری به خصوص در سال 

دارای صدھا تجربه تشکل و آگاھی و مبارزه طبقاتی در  ،ری شاه زدفلکه ھای نفت به رژیم دیکتاتو

که تجربيات فوق باید در شرایط فعلی مورد استفاده قرار گيرد. مھمترین چيزی که  انبان خود است. 

را در شرایط فعلی به خود مشغول می کند این است که چرا طبقه کارگر و   ذھن ھر کارگر پيشرو

ھای ھر چند  يرغم وجود شرایط عينی و اعتصابات روزمره و با وجود تشکلنيروھای انقdبی آن عل

، بی برنامه دست به خود به خودی، انفرادی و پراکنده و حرکت ھا و اعتراضات در حد   ضعيف صنفی

  :ذھنی زیر دقت کرد  له باید به شرایط عينی وئبرای درک این مس ؟عمل می زند

 ۀارتش ميليونی بيکاران و سای ۀامضا، نبود امنيت شغلی و سایود قرار دادھای موقت و سفيد وج   -١

عظيم بين بخش ھای شاغل    گرسنگی که عين اجل معلق باRی سر کارگران پرواز کرده و با شکافِ 

  و بيکار از قدرت مبارزاتی آنان به شدت کاسته می شود.

اصلی توليدی مانند مراکز  حکومت نظامی در با ھرگونه مطالبه و حرکت، مخصوصاً برخورد پليسی   -٢

تی که حتی ، نفت و پتروشيمی از طریق بسيج و حراست مسلح و یا قدرت دولماشين سازی ھا

وابسته به خود را نيز در این مراکز نمی دھند، ھمچنين شدت سرکوب در   اجازه تشکلھای زرد و

شکل  ایجاد کرده که از تاوان و ھزینه سنگينی برای آنھا  ،اخراج و زندانی کردن پيشروان کارگری

خواسته ھای ملی  ۀار اتحادیه ای بر پایگيری سازمان سياسی سراسری طبقه کارگر و تشکdت پاید

ھا  خالی کارگران و سرکوب ۀاستثمار، ھجوم به سفر  در مقابل و سراسری برای مقاومت و مبارزه

  جلوگيری می کند.

ھا و  ، انجمنھمچون مافيای خانه کارگر جاسوسی تأثير مخرب تشکلھای دست ساز حکومتی و   -٣

نسبت به مقابله با تشکلھای مستقل کارگری می باشد. در  ،شوراھای اسdمی در محل کار کارگران
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صادقی یکی از مسئولين خانه کارگر در جواب یکی از    تأیيد این مسئله ھمين بس که حسن

گفته است اگر ما  ھيچ کاری نکردند، مسئولين حکومتی که گفته بود خانه کارگری ھا به سود رژیم 

اسری و ميليونی می شد، که اعتصابات کارخانجات به بيرون راه پيدا می کرد، اعتصابات سر نبودیم، 

بار سرنگون شده بود. بنا براین تاثير تشکيdت ھای چون خانه کارگر در کنار  ٩تا حاR رژیم  تاکيداً 

  کارکرد روشن ضد کارگری دارند. ،مسائل باR به عنوان بخشی از شرایط عينی

از جمله خود بخودیسم ،  عامل اصلی ادامه و باز توليد مناسبات مخرب حاکم بر جنبش کارگری  -٤

عامل ذھنی  عدم وجود ... است که وجود خود این مناسبات مزید بر علتِ  ، خورده کاری وپراکندگی

شمه می گيرد از طریق موارد زیر باز انقdب می باشد. این عامل که از درون جنبش کارگری سر چ

  توليد و تداوم می یابد :

سياسی به دليل جدایی مبارزه برای نان و آزادی ، جدایی بين نبرد برای  - جدایی مطالبات صنفی   -١

  .گرفتن حق تشکل و حق تجمع و اعتصاب و نبرد برای بھبود شرایط زندگی کارگران

فروش بھتر نيروی کار در شرایط اقتصادی مسلط طبقه  که جدایی بين مبارزه برای لپ مطلب این

   اقتصادی طبقه کارگر از مبارزه برای نابودی خود نظام بردگی است، - سرمایه دار و بردگی سياسی 

در جھت  زبونی و نوکرمنشی مخصوصاً  ،یک دیگرنتيجه چنين درکی از مبارزه و قبول جدایی آنھا از 

ۀ سری آن به عنوان یک طبقه بر پایی کارگران و تشکل سراجلوگيری از شکل گيری سازمان سياس

پيشرو که باید منافع طبقاتی است، چنين درکی، باضافه موارد باR از روند پرورش کادرھا و نيروھای 

 ینده حکومت و کل طبقه فداکاری و جان فشانی کنند، نيزجلو گيری می کند، درآدر دفاع از منافع 

ھای  (کادر ھای حزبی) قادر به پرداخت ھزینه در درون تشکل فرادیحالی که فقط و فقط چنين ا

مخفی و سازماندھی مبارزات رادیکال در جھت ساختن سازمان سياسی طبقه می باشند، کاری که 

کنند جلوگيری از  ھای زرد ولو مستقل، ھم جھت با تشکل ھای دست ساز حکومتی می تشکل

نبود روند مورد نظر، پيشروان طبقه کارگر ضمن گرفتار شکل گيری چنين روندی است. بنابراین در 

د به نيروی متشکل، مقاوم ، آگاه و جسور در نبودن در پراکندگی و خورده کاری و چانه زنی، نمی توان

دور  مقابل سرکوب ھدفمند و برنامه ریزی شده ، تبدیل شوند، در نتيجه کل طبقه کارگر ضمن گرفتارِ 

ریال افزایش دستمزد و یک  ٢یه داری بودن و با دل خوش کردن به تسلسل درون چھار چوب سرما

  سری چيزھای پيش پا افتاده و بی ھدف به امان خدا رھا می گردد.

، در زمان و موقعيتی که در کارخانجات و مراکز بزرگ، بيدن به فعاليت قانونی و یا علنیچس   -٢

حکم اعدام صادر می گردد و حتی به  حکومت نظامی آشکار و پنھان بر قرار است و برای اعتصاب

شود و در شرایطی که کوچک ترین فعاليت  تشکل ھای جاسوسی خود رژیم اجازه فعاليت داده نمی

شود، چسبيدن و سينه چاک کردن در  قانونی و صنفی مستقل کارگران با اخراج و زندان مواجه می

لخت در زمستان سيبری  ده رویِ راه قانون گرایی و فعاليت علنی در ھر صورت سفاھتی مثل پيا

، در واقع کمک و خدمت به دشمن در جھت اخراج و زندانی کردن فعاRن رادیکال کارگری، ایجاد است

ن روندی اقدام به نابودی پيش گرفتن چني  .دن توان مبارزاتی طبقه کارگر استبی اعتمادی و ھدر دا
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ميت کارگری و اعتماد به نفس در ميان کارگران ایمان به امکان بر قراری حاک ، شور و ھيجان وامکانات

  باشد. می

تقدس و پرستش مبارزه اقتصادی و اعتصابات خود به خودی کارگران، عليرغم اینکه مبارزه کارگران    -٣

در مقابل رژیم لجام گسيخته و ضد کارگری با ھستی و زندگيشان حرکت مھمی می باشد، اما 

بدون شناخت و کوچک کردن    بی برنامه و ،و گيرشدنجّ  تقدس این عکس العمل خود به خودی و

اھداف مھم، در حين "تdش" برای آگاه کردن و متشکل کردن کارگران بر پایه خواسته ھای عمومی و 

ن دندان ت آگاھانه و سراسری کل طبقه مثل رفتن به جنگ دشمن آگاه و متشکل و تا بُ ماتحاد و مقاو

یک گروه تدارکاتی   این فعالين در بھترین حالت به حجری است،مسلح با توھمات و سdح ھای عصر 

بدون ارتش و فرماندھی در مقابل ارتش منظم و ميليونی دشمن شباھت دارند که نه تنھا راه به 

       بلکه پيشروان و رھبران مبارزات کارگری را به جای برنامه ریزی و کشيدن  ،جایی نمی برند

  در شرایط مھيا، به نظاره گر و در بھترین حالت به مفسرین نقشه ھای مبارزاتی مناسب و متنوع 

  بی ضرر شرایط موجود تبدیل می کند چيزی که اRن حاکم است .

، نيروھای انقdبی در بين کارگران خdء شدید انتقال آگاھی سوسياليستی توسط مروجين و  -٤

و علم انقdب و علم مبارزه آگاھی انقdبی سوسياليستی تنھا منبع شناخت جوامع و تکامل انسانی 

سوسياليسم غير طبقاتی است که در نبودن آن انواع خرافه گرایی مذھبی و غير مذھبی (انواع 

مادی و خدایی و...) به  مادی، اعتقاد به تقدیر گراییِ  یِ علمی، ناسيوناليسم، اومانيسم، تقدس گرای

  شدت افزایش می یابد.

  

  لوب چيست و چه باید کرد؟ی باc راه حل مطبا توجه به کمبودھا

  

، تشکل و ن، پتانسيل، تجربهھای کارگری با توجه به سطح توا باید گفت، کليه طيف

ھا در اشکال سياسی، صنفی و  ایجاد سازمان مبارزات خود بر اساس منافع طبقاتی،

ھا و پيشروان آن باید در دو  قدرت ارتباط و سازماندھی عملی در ميان کارگران و تشکل

  ) متشکل شوند .-حزب کمونيست -و حزبی (سازمان واقعی طبقه کارگربھه ای سطح ج

، مبارزه و مقاومت کارگری در که به اتحاد  ليه نيروھای کارگری در سطح جبھه ای، ک -الف 

، تشکل و ھستی شان اعتقاد دارند باید متحد ل ھجوم سرمایه داری به سطح زندگیمقاب

  شوند.

  

  زیر می تواند باشد:  ه به شرح خواسته ھای محوری این جبھ

لغو تمامی قوانين اخراج، بر قراری اشتغال دائم و لغو  ، ولغو قراردادھای موقت و سفيد امضا - ١

  .جریمه و اخراج و بازگشت به کار کليه بيکاران و پرداخت مطالبات برحق آنان

  .راه پيمایی و اشتن حق تشکل و حق تجمع و اعتصابد - ٢
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  .وسط نمایندگان واقعی کارگرانتدوین قانون کار مترقی ت - ٣

  .سسات توليدی و خدماتیؤو انحdل سپاه در مھای کاری  انحdل بسيج و حراست در محيط  - ٤

  .انسانی انۀافزایش دستمزد متناسب با افزایش تورم بر اساس یک زندگی شرافتمند  - ٥

  .ودمخصوص خ ۀسی و حق کارگران در داشتن روزنامآزادی بيان و مطبوعات کارگری و سيا  - ٦

  .زندانيان کارگری ۀزادی کليآفتيش و دستگيری فعاRن کارگری و عدم ت - ٧

با ھای صنفی سياسی موجود  ، عرصه ھا و تشکلجبھه واحد کارگری باید از محافل نقطه آغاز 

ھای مخصوص و ھسته ھای  ده شروع شده و با تشکيل ھيئتتشکيل کميته ھای مشترک سازمان

ھای کارگری در جھت  تحادیه ھا و کميته ھای چپ و دیگر تشکلمخفی و نيمه علنی سندیکایی و ا

ته ھای اجرایی کمي حتی المقدور بھترین ترکيبِ  .ھای سراسری پی گيری شود ایجاد تشکل

       نقل است که  ، ساختمان و حمل ونمایندگانی از نفت، پتروشيمی، ماشين سازی ھا، معادن

 پيشبرد عملی این مسير توسط نمایندگان  ۀنحو .می تواند به این تشکل جنبه سراسری دھد

ھای سياسی کارگری  در سطح تشکل سازمان .تشکل ھا در کميته اجرایی مشخص می گردد

مخفی  ۀباید در جھت ایجاد کميته و نشری ،انقdب و حاکميت طبقه کارگر اعتقاد دارند  کسانی که به

عملی مبارزه کارگران از طریق اعضای  دهِ انرند، اکنون حزبی به معنای سازممشترک و حزب قدم بردا

ھا و اشکال مبارزه، در ایران  گسترش و سراسری کردن تشکل   مستقر در ميان کارگران به وسيله

  وجود خارجی ندارد.

  ) :-(حزب کمونيست - ح حزبی (سازمان واقعی طبقه کارگردر سط –ب 

رک شرایط کنونی کارگران حزب طبقه کارگر باید به کمونيسم به عنوان علم رھایی، و د

آگاھانه و جھانی کارگری  از طریق انقZب قھرآميز،  لح بوده و به خود رھایی کارگرانمس

در جھت رسيدن به حکومت شورایی دمکراتيک معتقد باشد. دراین سطح اصول بسيار 

  مھمی مطرح ھستند که شاخص ترین آنھا عبارتند از :

انواع انحZل    با انحرافات چپ و راست مخصوصاً مل ، انقZبی و کامرزبندی آگاھانه -١

  .طلبان قدیم و جدید و پست مدرنيستی

قبول ملزومات عملی پيشبرد تشکيZت در شرایط استبداد فاشيستی و کادر سازی  -٢

نيروھای انقZبی و جان بر کف برای پيش بردن اھداف گفته شده در شرایط استبدادی 

رایط موجود و انطباق اصول و شکل cزم (ماھيت و در این مورد بررسی ش .داخل کشور

  فرمول زیر بسيار ضروری و حياتی است . فرم حزب) در مبارزه وقبول موارد درستِ 

  مخفی –حزب غير قانونی 

  علنی -حزب غير قانونی 

  مخفی –حزب قانونی 

  علنی -حزب قانونی 
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و cزم است بر روی کمونيستی مبارزات می توان   در موارد دیگر شکل دوم یعنی سطح 

بقيه اصول و جزئيات آن بحث کرد. اما آنچه مسلم است این که این دو سطح مبارزه مکمل 

سطح جبھه ای  سطح حزبی، یو درجھت ھم می باشند و البته برای بستر و ضمينه ساز

  توجھی ارایه کند. می تواند کمک شایان

رده بودن خود در مقابل قدرت مطلق و متحد طبقه کارگر ایران باید از پراکندگی، خود به خودی و ب

ميان   پيوند این راستا چاره و سياست کاری، جزدر  .ددشمن غدار با برنامه و منظم جلو گيری کن

متشکل به عنوان یک تن ھا و نھاد ھای سوسياليستی و پيشروان کارگری جھت مبارزه  سازمان

سی طبقه کارگر، تنھا راه نجات کارگران و کل یابی در تشکيdت سيان بنا براین سازما .واحد ندارد

  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 انقZب

  زنده باد سوسياليسم

  

  شاھرخ زمانی

   زندان رجایی شھر
  ١٣٩١اسفند  ٣٠
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 !!! کوبانی ۀبه بھان

کوبانی اکنون اسطوره اراده انقdبی 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 
لبه شمشير سرمایه داری بحران زده، برای مقابله با انقdب و حاکميت کارگری  جنگ و فاشيسم، دو

 .است

با تشدید بحران ساختاری و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری، بيکاری، فdکت عمومی و 
ر عرصه توليد الکيت خصوصی چند شرکت فرامليتی دناامنی اجتماعی به اوج خود رسيده است، با م

بع کره خاکی و انباشت نجومی سرمایه و رشد سریع تکنولوژی به علت ماھيت بھره کشانه و کل منا
 ۵/٢سی و ھشت برابر، در مقابل رشد  ١٩۵٠ی سيستم حقوق بشری و عليرغم اینکه توليد از 

برابری جمعيت افزایش یافته است، ولی نه تنھا چيزی از این افزایش تصاعدی توليد نصيب کارگران که 
نندگان این افزایش و مزد بگيران نشده است، بلکه ھمين افزایش و انباشت نجومی سرمایه توليد ک

طبق گفته مارکس باعث فقر و فdکت و تشدید چندین برابر استثمار گردیده است، برای اثبات این 
ن استناد کرد، بانکی مون گفته و علمی بودن گفته ھای مارکس می توان به اعترافات اخير بانکی مو

 ٢ميليون نفر با کمتر از  ۴٠٠ميليون نفر با کمتر از یک دRر و دو ميليارد و  ٢٢٠ميليارد و  ١”  :می گوید
و در جای دیگر طبق آمار جدیدی از سازمان ملل اعdم شد ” دRر در روز در حال مرگ تدریجی ھستند

 .يليارد نفر) ثروت دارندم ۵/٣(  در صد جمعيت جھان ۵٠برابر بيشتر از  ۶۵که یک درصد جمعيت جھان 

دانان ، ددر چنين اوضاعی تمام شعارھا و وعده و وعيدھای فریب کارانه و کاذب حاکمان، اقتصا
، دولت ھای رفاه و سپس خصوصی سازی ن ھای سرمایه داری در مورد اینکهيلسوف ھا و تئوریسيف

ت ھای رفاه است، و با تغيير بازار آزاد و تبليغ اینکه عقب ماندگی و بحرانھای اقتصادی محصول دول
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

رت و ثروت در اینکه مسئله وجود شکاف طبقاتی دیگر جنگ زرگری و تبليغات مسموم کننده اربابان قد
و ظلم و ستم و ماھيت استثماری و ضد بشری موجود در سرمایه داری، ماھيت ذاتی سرمایه داری 

خورده و دروغ بودن آن افشا شده  شکستنی مدیریتی می باشد، کامdً نبوده، بلکه حاصل ناتوا
تمامی رنجبران و ستمدیدگان به تنگ آمده از  است، و دیگر نمی تواند سرمایه داری را نجات بدھد،

حاکمان سرمایه داری) (نابرابری و ناعدالتی با اعتراضات و اعتصابات خود لرزه بر اندام مستکبران 
 . اجتماعی به مسئله عاجل روز تبدیل شده است –انداخته و تغييرات ریشه ای انقdبی 

و ناتوانی سرمایه داری در ادامه حاکميت خود) برای مقابله با چنين شرایطی (اعتراضات توده ھا 
امپریاليسيم ) و سرمایه داری ھای داخلی دیگر تعارفات دمکراتيک در باب  ( سرمایه داری جھانی

اشته اند، از انتخابات آزاد و انقdبات مخملی و دمکراسی و دیگر الفاظ دھن پر کن دمکراتيک را کنار گذ
کار و جنگ و از طرفی دیگر در اشکال دولتھای قرون وسطایی ، تجاوزات آشیک طرف با لشگر کشی

ارتجاعی به سرکوب توده ھای مردم که  –مذھبی  –ھای بنيادگرای فاشيستی  فاشيستی و گروه
، کارگران و خلق ھای د ستمدیدگانند، تا نگذارنمی خواھند آزاد و انسانی زندگی کنند، می پرداز

سياسی  –سرنگون کرده ضمن نجات خود سرنوشت اقتصادی  تحت ستم این نظام گندیده و کھنه را
 .خود را در دست گرفته و از دست این غده سرطانی( سرمایه داری) نجات یابند
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جنگ به عنوان ادامه سياست در شرایط بربریت یا سوسياليسم و فاشيسم در قالب آگاھی کاذب 
مسير انقdب به عنوان دو روی سکه  بنيادگرایانه برای فریب توده ھا از –گذشته گرایی ارتجاعی 

سياست سرمایه داری در مقابله با انقdب و حاکميت شورایی دمکراتيک زحمتکشان در شرایط 
سرمایه داری در حال سقوط از سه محور در حال مقابله با بحران موجود  . موجود استفاده می شود

 : است

ساخته شدن احزاب با اھداف صد در صد گيری با ھر وسيله ممکن از  مقابله و سرکوب و جلو -١
انقdبی به عنوان ستادھای فرماندھی انقdبات 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

چھارچوب ھمان سيستم از طریق انتخابات یا به اختdل در روند انقdب از طریق اصdحات در  -٢
  .اصطdح انقdبات مخملی برای حفظ بنيادھای بھره کشی بدون سرنگونی انقdبی

ختن جریانھای جنگ داخلی یا دخالت مستقيم نظامی مانند بھار عربی، یا ميدان دادن و سا -٣
ل در روند انقdبات چرا که به ، گذشته گرا و مرتجع در عين حال نفوذ و اختdبنيادگرایی فاشيستی

قول لنين رھبر انقdب کارگری: انقdب 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 

اه رھا ساختن خود و تمامی بشریت، اثر گذاشته می کند، تنھا در جریان یک انقdب می تواند، در ر
 . توفيق یابد و مھمتر اینکه برای بنيان گذاری جامعه نوین خود را آماده کند

وسيع در سطح ملی اً فقط در جریان انقdب است که با اعتصابات سياسی و اقتصادی جنبش واقع
ه ھا و شوراھای انقdبی برای ارگانھا و تشکلھای سازمان دھنده این جنبش بنيان کن، یعنی کميت

نابودی بھره کشی و دیکتاتوری سرمایه داری از طریق قيام پدید آمده و پس از ریشه کنی و 
سرنگونی انقdبی، این ابزار به عنوان ابزار اراده دمکراتيک و مستقيم از پایين، توسط کارگران و 

   ز این محصول و عظمت انقdب ااً ستمدیدگان به کار گرفته می شود، وحشت سرمایه داری دقيق
و انقdبات  ۵٧می باشد که بنياد گرایی فاشيستی (جمھوری اسdمی) را مانند انحراف انقdب 

مخملی را جایگزین انقdبات واقعی می کند تا خلق ھا به حاکميت و تعيين سرنوشت و توده ھای 
 . مردم به برابری و آزادی تحت حاکميت طبقه کارگر نرسند

در کنار مسائل یاد شده برای مقابله با تشدید بحران ساختاری و روی آوردن سرمایه داری به  –۴
و دزدی، کار ، اختdس بانکی، پارتی بازی یکثيف ترین اشکال بھره کشی مانند سرمایه داری ربای

ی ، فروش مواد مخدر و برده داری جنسی و مھمتر از اینھا تسلط سرمایه دارارزان زنان و کودکان
که  یکه در لشگر کشی و جنگ افروزی از طریق گروھھای یانحصاری و کارتل ھای نظامی بر بازارھای

خود سرمایه داری توليد شان کرده است، به بھانه مقابله با آنھا، با فروش نجومی تسليحات نظامی 
آمار زیر در بيشتر مواقع سdح ھای کشتار جمعی منطقه و کل جھان را ميليتاریزه کرده است. به 

ھای سرمایه داری جھانی با بھانه ھای آزادی و  یتوجه کنيد تا حقایق واقعی از دRیل عربده جوی
را دریافت … ، سوریه و جاوزات نظامی به عراق، افغانستاندمکراسی را به عينه و دRیل واقعی ت

 : نمایيد

با ایجاد رعب و  ،و عراقآمریکا در جنگ افغانستان  تریليون دRر سdح فقط از طریق ۶/۵فروش 
با برنامه ریزی ھزار نفری که آن را نيز خود سرمایه داری جھانی  ۴٠اً وحشت از طریق یک گروه نھایت

 ١١ميليارد دRر سdح به عراق،  ٩/١، اما حاصل وجود آن باعث شده فروش آمریکا ساخته است
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ماھه اول  ٩ون دRر به امارات فقط در ميلي ٩٠٠ميليارد دRر به عربستان و  ٧/١ ،ميليارد دRر به قطر
ویای واقعيت بسيار بزرگی است که توسط امپریاليسم آمریکا صورت بگيرد، این آمار گ ٢٠١۴سال 

حال بررسی کنيد  .ماه این مبلغ فروش داشته است ٩مریکا با ایجاد جنگ و نا امنی در منطقه طی آ
اعث شده چه مبالغ ھنگفتی از جيب مردم سال جنگ در عراق ب ١۴سال جنگ در افغانستان، و  ٢٠

    ، تا سرمایه داری بتواند گلوی خود را از یه داران ریخته شودمنطقه دزدیده شده به جيب سرما
پنجه ھای بحران ساختاری نجات بدھد، توجه داشته باشيد، سرمایه داری برای نجات خود از بحران 

، تحریم ھای اقتصادی (تنھا در یک ن از طریق جنگا به روشھای گوناگوميليو نھا انسان ر ،ساختاری
قتل … ، بيماریھای مختلف، بيکاری و )زن و کودک در تحریم غذایی عراق کشته شدند١۵٠٠٠٠٠قلم 

عام کرده و ھمچنان قتل عام می کند، حال فکر کنيد اگر قدرتی در مقابل سرمایه داری حضور داشت 
از بحران چنين لشگر کشی کند و این ھمه سdح  و اجازه نمی داد، سرمایه داری برای نجات

، باید از خود بپرسيم چه قدرتی می تواند از لشگر ن روز سر نگون شده بودبفروشد صد در صد تا به ای
؟ مطمئن ھستم فقط حزب انقdبی طبقه کارگر چنين جاوزات سرمایه داری جلو گيری کندکشی و ت

 .توانایی را می تواند داشته باشد

dبی طبقه کارگر و آلترناتيو سوسياليست کارگری این جنگ ادر خdبرادر کشی فروزی،ء رھبری انق، 
کشتار زنان، ویرانی زندگی و خانمان سوزی برای جلوگيری از انقdب است. پيروز ميدان فقط و فقط 

 .کارتل ھای چند مليتی فروش سdح می باشند

 ٧ی اساسی توليد و انقdب در ميان بشریت ميلياردی کارگران جھان به عنوان نيرو ۵/٢طبقه 
ميلياردی ستمکش جھان و تنھا نيرویی که قدرت سرنگونی انقdبی سرمایه داری و برقراری حاکميت 
سوسياليستی را دارد که در مبارزه سرنوشت ساز خود می تواند بشریت را از این بربریت و توحش 

، گرسنگی و نابرابری ينه، فاصله و تضاد طبقاتیی نجات دھد، و برای ھميشه به جنگ، کسرمایه دار
 .پایان دھد 

        تمام ستمدیدگان جھان فقط با گرد آمدن حول برنامه رھایی و رھبری طبقه کارگر به عنوان 
   خود را از ظلم و جور و بی عدالتی  پيشروترین نيروی تاریخ می توانندقاطع ترین، مبارزترین و 

کارگران باید با ارتقای آگاھی طبقاتی  ،ی چنين مسئوليت سنگينسرمایه داری نجات دھند، برای ایفا
و وحدت و تشکيdت در سطح ملی و جھانی بر پراکندگی و ناآگاھی خود غلبه کرده و خود را برای 

  .انقdب جھانی آماده کنند

                                                                         زنده باد آزادی

                                                                                                                           زنده باد سوسياليسم

 زنده باد انترناسيوناليسم کارگری

  اسد هللا غفار زاده

۴/٨/١٣٩٣  
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  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!
   

بازگشایی سندیکای کارگران نقاش تھران و عضو کميته  سسؤمن شاھرخ زمانی عضو ھيئت م
ی شرکت پيگيری ایجاد تشکلھای کارگری مطّلع گشتم که رضا شھابی، کارگر زندانی و عضو سندیکا

سال حبس تعزیری  ٤فعاليت قانونی خود نھایتاً به  ۀواحد اتوبوسرانی که به اتھامات واھی و در نتيج
حقوق اوليه و بدیھی خود دست به اعتصاب غذا و دارو زده  محکوم شده است، برای دستيابی به

  است.
ما می دانيم که وضعيت جسمانی رضا شھابی تا چه حد وخيم است و چند ماھی بيشتر از  ۀھم

 ۀآن عمل جراحی سخت نيز به او اجازعمل جراحی او نگذشته و فراموش نکرده ایم که بعد از انجام 
ز امکانات درمانی و مداوا که به گفته پزشکان برای او بسيار ضروری مرخصی ندادند و حاR ھم او را ا

  است، محروم کرده اند.
ما فعالين کارگری که در شرایط خفقان و استبداد لجام گسيخته و بدون کوچک ترین حقوق قانونی در 

ایه حکومت سرم ۀرون از زندان مورد ھجوم ھمه جانببدترین اوضاع اقتصادی به سر می بریم، در بي
          باز می کنيم و داری ھستيم که سفره ھای خالی ما را نشانه گرفته، و وقتی ھم که لب 

ل یابی استفاده کنيم، به بھانه ھای و اعتراض و تشک قانونی مان برای اعتصاب می خواھيم از حقوق
و ابتدایی ترین ترین  اندازند و در زندان ھم از حداقل ساختگی و اتھامات جعلی ما را به زندان می

  حقوق انسانی برخوردار نيستيم.
در بيدادگاه ضد کارگری دیکایی و بدون ھيچ دليل و مدرکی من خود به دليل فعاليت ھای قانونی سن

                   جمھوری اسdمی به یازده سال حبس محکوم شده ام و خوب می دانم که چه بر سر 
  ندان ھا می آید.ھم طبقه ای ھای من در بيرون و درون ز

اعتصاب غذا شده است و جسم نحيف و  اکنون یکی از ھم طبقه ای ھای من، در زندان، مجبور به 
بيمار خودش را ابزار مبارزه اش کرده تا به خواست ھایش دست یابد. ما کارگران خوب می دانيم که 

ھای صنفی و سياسی  دھا و تشکلآزادی خواه و نھا طبقاتی مان، و حمایت مردمِ  به جز ھمبستگیِ 
دنيا، پشتيبان و تکيه گاھی نداریم، و برای رسيدن به پيروزی باید دست  ۀکارگر در گوشه گوش ۀطبق

  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 

     يابی به امکانات بی قيد وشرط درمانی اعdم شھابی کارگر مبارز و خواست ھای او برای دست
می کنم، برای او آرزوی سdمتی 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

  ١٣٩١چھارم دی ماه 
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 پيام شاھرخ زمانی و رضا شھابی از زندان گوھردشت کرج

   ،تنھا راه مقابله با اعمال ضد کارگری

 متشکل شدن در تشکل کارگری است 

  
  از اعمال ضد کارگری : ینمونه ھای

  
  جویای کار توسط شورای نگھبان . رد بيمه بيکاری برای کارگران و جوانان

  
  ، اعتياد و طZقیعنی صدور حکم گسترش گرسنگی، بی سوادی، فساد، فحشا

  برای خانواده ميليون ھا کارگر توسط شورای نگھبان :

  

بعنوان بھشت طبقه سرمایه داری  ،جھان، با رتبه دھم معدن دنيا ھایدر یکی از ثروتمند ترین کشور

، رواج قرار دادھای سفيد دستمزد ھای یک چھارم زیر خط فقر ھا با تصویبو دولت مولتی ميليادر 

 ۀصعود نجومی و ھر روز ،دی امنيت شغلی و نا امنی اجتماعی، حذف یارانه ھاامضا و موقت و با نا بو

، خصوصی سازی و یا صحيح تر بخوانيد خودمانی سازی کردن امکانات مردم  قيمت مایحتاج روزمره

، ورزش و تفریحات و تبدیل حوزه ھای توليد، بھداشت و درمان، آموزش و تحصيdت ردمی درم –ملی 

جل ، واردات کاRھای بنوت و قدرت، بر داشتن گمرکات مرزیاین حوزه ھا به کيسه پول مافيای ثر

ا ، نابودی توليدات داخلی و بيکار سازی و بينوا سازی ميليون ھتوسط رانتخواران دولتی و خودی

مينات اجتماعی و دیگر أنابودی ت ز قانون کار و دیگر قوانين و کdً تمامی قوانين حمایتی ا ، حذفکارگر

قر و تنگ دستی ميليونی خانوار کارگری را در فdکت عمومی و ف ٥٠سياستھای ضد کارگری، طبقه 

که رتبه دوم  ، مردم توان بلند شدن از زیر بار سنگين تورم افسار گسيختهغوطه ور ساخته است

ھره کشی و غارت مولتی ، در چنين شرایطی و برای حفظ ادامه بيب ایران کرده را ندارندصھان را نج

ئيد خود در سطح جھانی و أنقض آشکار قوانين مورد تصویب و ت، دولت سرمایه داری با ميليادر ھا

ادی سازمان جھانی کار در آز ٨٧و  ٩٨، مقاوله نامه ھای قانون اساسی ٢٧و  ٢٦ی مانند اصل مل

، طبقه و تجمع بصورت اعتصاب و راھپيماییتشکل مستقل کارگری و آزادی حق اعتراض و مذاکره 

 قانونی خود در مقابل یکه تازیھا دفاع ۀه مولد تمامی ثروت ھای جامعه است، از تنھا وسيلکارگر را ک

منيت سکن، کار، حق تحصيل و انان، م ۀردانه به ھستی خانواده اش در عرصھجوم نا جوانم و

  دستمزد شایسته محروم ساخته است . و شغلی

، دستگير و زندانی تشکل ھای سندیکایی و ...، اخراجسياست فوق، با سرکوب تمامی  ۀدر ادام

کشور را به گلستان و بھشت سرمایه داران و جھنم و مرگ تدریجی برای  عمdً  کردن فعالين کارگری،

  کودکان و کارگران تبدیل کرده است . 

% پایين بودن حداقل دستمزدھا نسبت به نرخ  ٦ن اوصاف، عدم پذیرش شکایت کارگران به خاطر با ای

تورم سال نود و سه، از طرف دیوان عدالت اداری و رد دو باره Rیحه بيمه بيکاری توسط شورای 
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      ب نگھبان با بھانه اینکه "ایجاد بار مالی می کند"، با توجه به اینکه قانون بيمه بيکاری در عق

نون و است؟ (با چنين رویکرد شورای نگھبان به قا یبه چه معنای مانده ترین کشور ھا نيز وجود دارد،

روز ھا باید در انتظار تحميل قانونی باشيم که مردم نباید نان و آب  حمایت از سرمایه داری ھمين

  .چون " ایجاد بار مالی می کند") ،بخورند

نی طرح بيمه بيکاری، باعث می گردد جوانان جویای کار از بيمه بيکاری شورای نگھبان با رد غير قانو

این شورا با رد Rیحه فوق ضمن اینکه به اثبات ميرساند که دشمن جوانان و کارگران  محروم شوند،

است در ھمين حين مرتکب جرم زیر پا گذاشتن قانون می شود، ما با استناد به قانون اساسی 

یيم حکومت جمھوری اسdمی حتی قوانين مورد تصویب خودش را نيز می گو ،جمھوری اسdمی

  رعایت نمی کند، در قانون اساسی بخشی از وظایف شورای نگھبان را به صورت زیر بيان می کند:

  

  ...وظایف و اختيارات شورای نگھبان: 

  :وظایف و اختيارات مجمع فقھا و حقوقدانان -ب

  پاسداری از قانون اساسی ... - ١

ارد آمده است : "بر خورداری قانون اساسی که شورای نگھبان وظيفه پاسداری از آن را د ٢٩اصل در  

، مين اجتماعی از نظر باز نشستگی، بيکاری، پيری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، درماندگیأاز ت

ره حوادث و سوانح و نياز به خدمات بھداشتی و درمان و مراقبت ھای پزشکی به صورت بيمه و غي

و در آمدھای حقی است ھمگانی ..." و دولت را مکلف کرده طبق قوانين از محل در آمدھای عمومی 

، مين کند"أق را برای یک به یک افراد کشور ت، خدمات و حمایت ھای مالی فوحاصل از مشارکت مردم

ط : "پی ریزی اقتصاد صحيح و عادRنه بر طبق ضوابکه می گوید ١٢ين در اصل سوم بند ھمچن

، مسکن نوع محروميت در زمينه ھای تغذیه اسdمی جھت اتخاذ رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن ھر

" : ) در موردھمچنين در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملتو کار و بھداشت و تعميم بيمه..." و 

برای  ، کار شایسته ..." و غيرهایگان، درمان و تحصيل ر... جان و مال و حيثيت، مسکن، بھداشت

           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،

بنا  ،و نه بازاریان و غيره ...   فقط کارگران و مزد بگيران ھستند، نه سرمایه داران، نه کارخانه داران

ن و خانواده ھای آنھا براین اگر ماليات و بيمه ھای دریافتی از کارگران و مزدبگيران را برای خود کارگرا

ای حمایتی عوامل سرمایه ، کارگران ھيچ نيازی به بذل و بخشش و ترحم و مصوبه ھھزینه کنند

فت شده از داری نخواھند داشت، در حالی که منابع مالی انباشت شده از محل ماليات ھای دریا

، رانتھا و ل ھای دستمزد ھا و پاداشھای باRآقازاده ھا و سرمایه داران به شک ،کارگران را بين حاکمان

ا عبارتند از اختdس از سازمان ال ھنزدیکترین مث .اختdس ھا و دزدی ھای کdن تقسيم می کنند

  مين اجتماعی و اختdس ھا در بانک ھا و .... أت
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  دولتی ھا دارید؟   چطور بودجه برای دزدی علنی ميلياردی

 ،ھای ميلياردی و پشت سر ھم بدون اینکه وام قبلی تسویه شده باشد  چطور بودجه برای دادن وام

  ، خودی ھا و آقازاده ھا دارید؟ ھا ن و پشتوانه برای حکومتیآنھم بدون تضمي

(ضامن و وثيقه ھای Rزم) برای  ولی برای کارگران بعد از ماه ھا دوندگی و فراھم کردن شرایط بانکی

، رای دریافت یک ميليون ودیعه مسکناخذ وام و با معرفی نامه اشتغال بکار سه نفر بعنوان ضامن ب

رئيس بانک اعdم می کند که  ،عه برای دریافت وامموفق به دریافت وام نمی شوند و ھر بار مراج

  ھنوز اعتبار و بودجه مورد نياز برای پرداخت وام وصول نشده است؟ 

  آقایان عضو شورای نگھبان چرا در این موارد سکوت اختيار می کنيد؟ 

ين مأاج کارخانجات سازمان تآقایان عضو شورای نگھبان چطور در مقابل حيف و ميل بيت المال و حر

بين کارگران است که عرق ج ،اجتماعی که از طریق ماليات ھای کسر شده بطور مستقيم از کارگران

تان که این عمل دزدی مستقيم اموال کارگران ھای قا زاده ھا و خودیآخریداری شده اند، توسط 

  مھر سکوت بر لب و دھانتان می زنيد؟ ،است

که بعنوان حق قانونی کارگران و جوانان جویای کار ولی وقتی نوبت به بيمه کارگران بيکار می رسد 

حق قانونی است، قانون اساسی را دست آویز قرار می دھيد؟ آنھم  ٢٩و  ٣است و بر اساس اصول 

روز گسترده تر که با وجود جمھوری اسdمی ھر  یمقوله ھای ،با علم براینکه بدون این حق قانونی

  رفتار کرده اید؟ ، بخصوص کارگران را گمی شوند چقدر مردم

، ت و ... در جامعه گسترش می یابند، جرم و جنایمانند فقر، گرسنگی، اعتياد، فساد و فحشا، طdق

  که این گسترش یافتن محصولی از موجودیت جمھوری اسdمی است.

 د وھزار ميليارد تومان پول بانکھا را با گردن کلفتی پس نمی دھن ١٥٠نفر آقازاده  ٦٠٠چطور نزدیک به 

، بيکاری و فقر و گرسنگی ميليون ھا خانواده ی کارگری می شوند؟! باعث اختdف در روند اقتصادی

  ؟ آنھا با احترام بر خورد می کنيد ولی با

ھزار  ٧٠اما دو کودک کارگری که بخاطر گرسنگی و خرید دارو برای مادر بيمارشان مجبور به سرقت 

بدستور  ویخته می شوند؟ این دو کودک درستآبه دار به دستور دادگاه ھای شما  ،تومان می شوند

، زاد گذاشته اندآ و دزدی کنندگان حکومتی را کامdً  که اختdس یھمان حکومت و ھمان دادگاه ھای

  به دار آویخته می شوند. 

  آیا این است نگھبانی از اجرا شدن قانون اساسی و یا دیگر قانون ھا ؟

 ٥٠خانواده ی  ۀنا عدالتی و فقر و نابرابری چار این ھمه تبعيض ووال اساسی اینکه در مقابل ئاما س

  ميليونی کارگران چيست؟

و فقر و چاره ما کارگران در مقابل سياست ھای غارتگرانه و تشدید بھره کشی و تزریق جھل 

کارگری است، ، وحدت و ھمبستگی و تشکيل تشکل ھای مستقل گرسنگی دولت سرمایه داری

روزنامه شرق متوجه شدیم که برای تغيير شرایط  ٩٣تير  ١٦از خبر گزاری ھای مورخ  ھم به نقل اخيراً 



- ٧٠ - 
  

  

استفاده از بيمه بيکاری تصميماتی گرفته شده است که شرایط استفاده از بيمه بيکاری را برای 

  می کنند. کارگران اخراجی سخت تر

  

  شيوه نامه جدید استفاده از بيمه بيکاری!!!

یدی به منظور نحوه استفاده از بيمه بيکاری تدوین می کنند انھم به دور از کسانی که شيوه نامه جد

چشم کارگران و نمایندگان واقعی انھا ، معتقد ھستند که افراد باید ھميشه اماده به کار باشند و در 

آن را پذیرفته و اً صورت پيشنھاد یک شغل جدید بدون توجه به نوع و کيفيت و شرایط آن ، سریع

قانون اساس  ٢٨مادر در کشور ندارند . اصل    ار شوند، آشنایی کامل به قوانين جاری ومشغول بک

مصالح عمومی و  می گوید: " ھرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسdم و

مين أقانون اساسی می گوید: " برای ت ٤٣و ھم چنين اصل   ، بر گزیند" حقوق دیگران نيست

امعه و ریشه کن کردن فقر و محروميت و بر اوردن نياز ھای انسانی در جریان استقdل اقتصادی ج

این اصل به صراحت بيان می کند: " که رعایت آزادگی  ٤رشد ، با حفظ آزادگی او ..." و ھمچنين بند 

انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معين و جلو گيری از بھره کشی از کاردیگری ..." . با استناد 

ه این مواد مشخص می شود که افراد فوق ھيچ گونه آشنایی به قانون ندارند و بدون در نظر گرفتن ب

حقوق صد در صدی ملت دست به تدوین چنين   منافع و ازادی کارگران و عدم آگاھی به قوانين و

ن شيوه نامه ھای ضد کارگری و ضد انسانی می زنند. (باید دست این افراد از حوزه و عرصه قانو

  گذاری کوتاه شود. )

آقایان عضو شورای نگھبان شما اگر قانون گذارید؟ شما اگر مفسر قانون ھستيد؟ شما اگر شورای 

       شما اگر واقعا این ھا که ادعا  نگھبان قانون اساسی ھستيد؟ شما اگر حقوق دان ھستيد؟ 

انيد ببينيد یا می کنيد ھستيد؟ فکر می کنيد ھمه ی اینھا ھستيد ؟ پس چگونه است که نمی تو

که شما قرار است نگھبانش    متوجه شوید که شيوه نامه فوق تمامی اصول و مواد قانون اساسی

باشيد نقض کرده و زیر پا می گذارد؟ و شما ککتان ھم نمی گزد ؟ این چگونه نگھبانی، انجام وظيفه 

ظيفه شما این نيست در قبال دستمزد ھای ھنگفتی که از دارای و ثروت مردم می گيرد ھست؟ آیا و

سال  ٣٦که در قبال دریافت دستمزد ھای ھنگفت از قانون اساسی نگھبانی کنيد ؟ یا حداقل پس از 

اعdم کنيد که جمھوری اسdمی از اجرایی کردن قانون اساسی خودش ناتوان است؟ تا مردم 

انی کنيد و در تکليفشان روشن شود ، این وظيفه شما است که از اجرایی شدن قانون اساسی نگھب

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 اعdم کنيد که از انجام وظيفه ناتوان 

يد بلکه ھر چه قانون ضد ھستيد ، اما شما نه تنھا از قوانين ضد قانون اساسی جلوگيری نمی کن

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. 

  نرسيده است؟سال ھنوز زمانش  ٣٦راستی آن صداقتی که ھميشه ازش حرف می زنيد پس از 
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اگر خودتان حقوق نمی دانيد و بر اثر وجود قدرت و ثروت به این مقام دست یافتيد باید بدانيد شيوه 

 ًdبا اصول قانون اساسی مغایر است و ما کارگران به راحتی از کنار این رفتار ھای ضد نامه فوق کام

  تصميمات ضد کارگری و کارگری و ضد مردمی نخواھيم گذشت و بدون اتdف وقت نسبت به این 

           برده داری نوین و سکوت شما به عنوان نگھبان قانون اعتراض خواھيم کرد و از تمامی کارگران 

    کارگری دست به اعتراض بزنند و اجازه ندھند می خواھيم در مقابل چنين حرکت ھای ضد 

  ودکانشان را بدزدند.نان ک ،حکومت در شما و دیگر دوستانتان تسرمایه داران با مباشر

  

  دوستان کارگر : 

موارد گفته شده در باR نمونه ھای کوچکی از عملکرد نيروھا و مقامات قانگذار و اجرایی و قضایی 

حکومت جمھوری اسdمی عليه ما کارگران است و ثابت می شود که تنھا راه دفاع از حقوق خودمان 

بقاتی است بنا براین ما روی مطالباتی متشکل شدن ما در تشکل ھای کارگری و ھمبستگی ط

  مانند : 

بيمه بيکاری و ھمگانی ، اشتغال دائم ، امنيت شغلی ، دستمزد متناسب با تورم ، حق ایجاد تشکل 

و راھپيمایی ، حق انتخاب نمایندگان واقعی کارگری ، حق بستن قرار داد ھای دسته   و حق اعتصاب

تضمين این حقوق و دیگر خواسته ھایمان که باید توسط  جمعی و تدوین قانون کار مترقی و برای

  نمایندگان واقعی خودمان باشد. با تمام توان و جانمان ایستادگی خواھيم کرد. 

، ود کارگران و بدون دخالت کارفرمانمایندگان واقعی کارگران کسانی ھستند که با حضور مستقيم خ

باید با نيروی   انتخاب شده باشند. ما کارگرانبدون دخالت دولت و بدون دخالت تشکل ھای دولتی 

    سراسری خودمان دست به ساختن تشکل ھای خود بزنيم و در تشکل ھای سراسری کارگری 

  در غير این صورت ھر گز به خواسته ھایمان دست نخواھيم یافت . ،ميگرد آی

  

  رضا شھابی : 

  ت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تھرانأعضو ھي

  زمانی :  شاھرخ

  سس بازگشایی سندیکای نقاشان ساختمانی و تزئينات تھران ؤت مأعضو ھي

  
٤/١٣٩٣/ ١٧  
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   : خطاب به فعالين و تdش گران جنش کارگری

  

  و فدراسيون سراسری   ایجاد تشکل ھای سراسری (اتحادیه ھا

  حزب طبقه کارگر) چگونه و با کی ؟ و

  

  

ساله کارگری غير از اتحادیه ھای سراسری و یا حزب سياسی ظرف  ٢٠٠آیا جنبش 

  عد سراسری تعریف کرده است؟سياسی کارگران در بُ  –دیگری برای تشکل یابی صنفی 

  

  

 گر به عنوان مصاحبه صدای آمریکا با منصور اسانلو و تعریف و تمجيد از کانون مدافعان حقوق کار

در شرایطی اتفاق می افتد که اعتراضات و  ،مریکاآی از سوليداریته سنتر توسط صدای شعبه ا

مانند    دولتی است، بطوری که حتی تشکل ھای زرداعتصابات خود جوش کارگری به اوج رسيده 

کارگر و حسن صادقی ھم ضد سرمایه داری شده و مجلس جمھوری اسdمی را مجلس  ۀخان

ندگی ند کردن برّ " مانند محسن حکيمی برای کُ " ضد سرمایه داری یا افرادی ه داری می نامند،سرمای

dفکری با نيروھای   ۀبی مارکس به کمک بورژوازی شتافته، ھمکاری ھای گستردتئوری ھای انق

انجمن ھای صنفی دولت ساخته تجمع ھای  ،می برنددر فریب کارگران پيش  را سرمایه داری

ند کرده کُ   جلو امواج در حال گسترش و توفنده جنبش کارگری را ،اه می اندازند، تا از دروناعتراضی ر

و به انحراف بکشند، تا به قول حسن صادقی که "چندین سال قبل مجلسيان خانه کارگر را مسخره 

کارگری سراسری  ۀگر نگذاشته است، اعتصابات پراکندمی کردند، فراموش کرده اند که خانه کار

توسط  ری اسdمی تحقيقاً ه و از کارخانجات بيرون بياید که اگر خانه کارگر نبود تا کنون جمھوشد

  بار سرنگون می شد."  ٩کارگران 

      رمایه داری از طریق تمامی جناح ھای داخلی و خارجی حاضر در صف س، در چنين شرایط 

 وابسته به سوليداریته سنتر  ، و فعالين خود فروخته و شبه تشکل ھای شتر مرغیتشکل ھای زرد

 –توده ای و مستقل–گر در مقابله با رشد سراسریو نيروھای کارگر کارگری ضد تحزب یابی طبقه کار

تشکل ھای پایدار طبقاتی کارگران، سازمانيافته و برنامه ریزی شده در صف سرمایه داری یا  انقdبیِ 

  رگر به تکاپو افتادند.به شکل حافظ منافع سرمایه داری در درون صف طبقه کا

  

، ترویجی کار تبليغی م ضرورتِ وال اساسی این است که آیا علی رغئدر چنين وضعيتی س

ران، و رفتار با دشمنان و سازمانگرانه برای ایجاد و گسترش تشکل ھای پایدار ما کارگ
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کارگران از ھر جناحی که اکنون بر عليه ما بسيج شده اند، این است که با  ۀقسم خورد

  آنھا دست دوستی بدھيم ؟

گاه و نمک پاشيدن بر زخم آار و کم تازه ک آیا با خاک پاشيدن به چشم پيشروان کارگریِ 

ستان و دشمنان شان و کمک به وان سابقه دار و با تجربه به جای شناساندن دوپيشر

  ینده ول خواھند کرد؟آدر   ھمين کارگران یقه ما را  ،انحرافات جنبش کارگری

  

  وستان :رفقا و د

 ار، حزب سياسی و اتحادیه سراسری را بعنوان تشکل پاید جنبش کارگری  ۀتاریخ دویست سال

، کنترل و نمایندگان را در شرایط انقdبی ابزار سر نگونی و بر قراری کميته ھا و شوراھای انقdبی

  و تثبيت کرده است.   حاکميت طبقه کارگر به ظھور رسانده

 پایدار طبقه کارگر یعنی تشکل ھای   جریان کارگر کارگری، د کارگر مانندض  خائنين ۀبر خdف سفسط

، در شرایط فقر و گرسنگی تزریقی، از خود بيگانگی، ناآگاھی، بی برنامه گی  اتحادیه و حزب

    لوژی سرمایه داری، فقط و فقط با تdش و سرکوب خونين و تسلط ایدئو ھارِ   یطِ در شرا اً مخصوص

 ۀد، و با استفاده از آگاھی و تجربریزی فعالين و پيشروان کارگری ممکن می گردن پی گيری و برنامه

طبقاتی تاریخ جنبش کارگری ایران و جھان و با استفاده از ابتکارات و تdش شبانه روزی آنھا ساخته 

  می شوند. 

رای ف نظر از اختdفات نظری، شومن بطور مشخص پيشنھاد می کنم، تمامی نحله ھای کارگری صر

سس و فدراسيون سراسری مرکب از تشکل ھای صنفی و تشکل ھای فعالين موجود ایجاد بکنند. ؤم

تا در جھت غلبه بر پراکندگی و غلبه بر موانع ایجاد تشکل ھای سراسری حرکت کنند، بدین طریق 

محل  کارگران و در محيط کاری و نيروی توده ای برای خودِ  ۀکه تشکل سراسری می تواند بر پای است

از نيروھای واقعی و سالم کارگری  ،زندگی کارگران، ضمن تکيه گاه بودن برای مبارزات سالم کارگری

د داشت و حاصل تdش و مبارزه تغذیه نماید، در غير این صورت به حوزه ھای دشمن تکيه خواھن

  کارگر را به جيب دشمنان خواھند ریخت. ۀطبق

  

  زندان گوھر دشت 

    شاھرخ زمانی 

٧/٩/١٣٩٣  
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ل ھای کارگری، اتحادیه ھا و سندیکاھای کارگری مصر، خطاب به تمام تشک

  تونس، روسيه، ژاپن و دیگر کشورھای آسيایی

  

  ھم طبقه ای ھا!

سdم و درودھای صميمانه من و دیگر زندانيان طبقه کارگر را از زندان ھای جھنّمی حکومت اسdمی 

کارگران نقاش و کميته پيگيری ایجاد تشکل ھای پذیرا باشيد. من شاھرخ زمانی از سندیکای 

کارگری، به ھمراه ده ھا فعال کارگری دیگر، صرفاً به جرم دفاع از حقوق قانونی خود مانند حق تشکل 

و حّق اعتراض به بی حقوقی طبقه کارگر ایران، توسط حکومت ضدکارگری جمھوری اسdمی به 

ممکن و زیر شکنجه ھای جسمی و روحی در  حبس ھای سنگين محکوم شده و در بدترین شرایط

زندان ھای مخوف جمھوری اسdمی 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 

چک ترین حقوق قانونی آن ھا را به وحشيانه ترین ميليونی ایران، کو ٥٠برده وار از خانواده کارگری 

  سسان و ؤکامل تمام کميته ھا، ھيئت ھای م شکل ممکن سرکوب می کند. از جمله سرکوب

تشکل ھای مستقل کارگری از جمله سندیکای شرکت واحد تھران، نقاشان، نيشکر ھفت تپه، 

  شکل کارگری.خبازان سّقز، کميته ھای پيگيری و ھماھنگی و ھرگونه انجمن و ت

بی حقوقی رو به تزاید کارگران و زحمتکشان، شامل دستمزدھای در حدود یک چھارم خط فقر، 

بھداشت و درمان و تبدیل تمام   خصوصی سازی تمام عرصه ھای توليد، خدمات، تحصيdت و آموزش،

ق رواج عرصه ھا به کيسه ی پول باندھای قدرت و ثروت حکومت، نابودی کامل امنيت شغلی از طری

د سرمایه داران، نابودی کليه ی قرار دادھای موقّت و سفيد امضاء به زیان طبقه کارگر و به سو

 ۀنام-مينات اجتماعی و قوانين حمایتی در قانون کار به نفع سرمایه داران و تبدیل قانون کار به اخراجأت

ه دRرھای نفتی توسط کارگران، برداشتن تعرفه ھای گمرکی برای واردات کاRھای بنجل به وسيل

يکار سازی گسترده کارگران وابستگان حکومتی که نتيجه ای جز نابودی تمامی عرصه ھای توليد و ب

کارگران و تشدید خفقان و سرکوب در محيط کار توسط مزدوران و  ۀاخراج ھای گسترد ندارد،

نجات و محيط کار و توليد، جاسوسان مستقر در بسيج کارخانه ھا و ادارات و خانه کارگر در داخل کارخا

ھرگونه  ۀط باندھای مافيایی، سرکوب وحشياننابودی تعاونی ھای توليد و توزیع و مصرف و غارت توس

اعتراض و اعتصاب مخصوصاً در صنایع نفت و ماشين سازی و ایران خودرو که نشان از وحشت 

  ضدکارگری حکومت می باشد.

  

  ھم زنجيریان!

  ر و شریک شرکت ھای چند ملّيتی امپریاليستی در پياده کردن حکومت اسdمی ایران، مباش

سياست ھا و طرح ھای صندوق بين المللی پول و بانک جھانی برای تشدید فشارھا بر کارگران و 

 طبقه سرمایه داریِ  ۀسازمان یافت زحمتکشان است. در مقابل تشدید ھر چه بيش تر این سرکوبِ 
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ن ُگردانی از ارتش کارگران جھان، باید بداند که با سایر اجزای کارگر ایران به عنوا ۀطبق جھانی،

  و بایستی با ایجاد جبھه ای جھانی بر اساس   جنبش طبقه کارگر آرمان و درد مشترک دارد

خواسته ھای پایه ای سياسی _ اقتصادی طبقه کارگر در جبھه واحد کارگری برای مقاومت در مقابل 

  جھيز نماید.تھاجم دشمن طبقاتی، خود را ت

  

  برادران و خواھران کارگر!

حکومت اسdمی، 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 

کارگری را در نطفه خفه  ۀخواست تشکل وقانونی اساسی قائل نيست و ھرگونه  ٢٦قانون کار و اصل 

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 استقdل 

به حبس ھای سنگين محکوم می کنند.  ،قاضی و به سفارش سازمان جھنمی و ضدبشری اطdعات

من شاھرخ زمانی به یازده سال، رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان به شش سال ، بھنام 

 ٣سال ،پدرام نصرالھی به  ٥محمد جراحی به  سال و  ٦سال، رضا شھابی به  ٥ابراھيم زاده به 

خراج از کار و حبس ھای بلند مدت سال و... حبس محکوم شده ایم. فعالين کارگری تحت پيگرد، با ا

و خفقان شدید پليسی نگه داری می شوند تا طبقه ی کارگر ایران بدون رھبری و تشکل   در سرکوب

در چنگال گرسنگی و بيکاری ھر چه بيش تر برای طبقه سرمایه داران ایران و جھان توليد ثروت کنند. 

نی و داخلی در کشورھای مختلف به ویژه در ما کارگران زندانی در ایران از تمام تشکّل ھای جھا

خاورميانه و دیگر کشورھای آسيایی می خواھيم آگاھی و صفوف مبارزاتی خود را عليه حکومت ھای 

ضدکارگری مخصوصاً جمھوری اسdمی محکم تر کنند و به ھر طریق ممکن، با اعdم ھمبستگی و 

بر حکومت ضد کارگر جمھوری اسdمی  حمایت گسترده و به طرق گوناگون، فشار بين المللی را

  افزایش داده و به تقویت صفوف متّحد کارگران ایران، یاری برسانند.

  

  چاره ی کارگران وحدت و تشکيZت است!

  کارگران جھان متحد شوید!

  

  زندان گوھر دشت –شاھرخ زمانی 

١٨/١٠/١٣٩١  
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 !!!پيام شاھرخ زمانی از زندان گوھردشت کرج خطاب به کارگران ایران

  
قدرت  و ثروت ی، فقر و گرسنگی مافيای ما کارگران باید در جھنم اخراج، بيکاریتا ک

 بسوزیم تا کی؟
عوامل جمھوری اسZمی ،مزدوران طبقه سرمایه دار در زندان نيز دست از آزار و شکنجه 

  کارگران بر نمی دارند.نمایندگان 

  

   رفقا و دوستان کارگر :

  

ميليون خانوار مولد تمامی مایحتاج حياتی کل  ٥٠ميليونی با  ١٤در کشوری که ما کارگران طبقه 

، آب، برق، گاز و نفت، دارو، ماشين، خانه و تغذیه، بھداشت، مسکن، کامپيوتر، موبایلمردم ھستيم 

، ساختمان، مزارع نه روزی ما کارگران در کارخانجات، معادنشباھمه و ھمه نتيجه کار طاقت فرسا و 

و خdصه ھمه جا می باشد، اما عایدی ما از این ھمه درد و رنج جھت توليد در طول تاریخ بخصوص در 

  سال عمر جمھوری اسdمی چه شده است؟  ٣٥طول 

        :گونه جواب می دھد وال اینئبه این س ١٣٩١نامه ایران ارگان رسمی دولت در تاریخ اسفند روز

ان مام کل کشور را در دستزميليارد دRر سرمایه  ٨٠٠خلی با دا اً مولتی ميليادر عمدت ٧٠تا  ٦٥حدود "

با استناد به نوشته ارگان رسمی دولت، فقرا فقيرتر و سرمایه داران دRل  ،بله .ند"ه اخود قبضه کرد

تضعفان چه اصول گرا و چه سل و داد برای مدولت ھای مدعی عد حکومتی ثروتمند تر شده اند،

نھاد ھای امپریاليستی مانند صندوق (نزول  ۀا پياده کردن سياست ھای دیکته شداصdح طلب ب

ضد  استقdل و شعار ھای تو خالیِ  ۀفریبان علی رغم گرد و خاک عوام، خواری) بين الملی پول

  : بار آوردندومتی نتایج زیر را به استبدادی به نقل از مطبوعات حک

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 کاR ھای بنجل توسط رانتخواران انگل 

یع و بيکاری ميليونی در صد توليد و صنا ٧٥دولتی با در آمدھای باد آورده نفتی، در نتيجه ویرانی 

دماتی اجتماعی از مينات خأحذف و نابودی قوانين حمایتی و ت در صد جوانان، ٤٣ اً کارگران مخصوص

دستمزد ھای یک چھارم زیر  ، تصویبافتادگی و غيره ... ، از کاريمه ھای بيکاری، بجمله قانون کار

ح خودمانی سازی ارتباطات، حمل ی و خصوصی سازی یا به اصطd، بر داشتن یارانه ھا و پولخط فقر

امی این عرصه تبدیل تم ،و نقل، آب و برق، گاز، بھداشت و درمان، آموزش و تحصيdت، تفریح و ورزش

رای حاصل و نتيجه عملکردھای باR ب. سرمایه داران حاکم شده است پول  ۀو کيس  ھا به دRلی

ميليونی کودکان و  ١١سوادی  بی ،ی جھانیتورم و گران  اول یا دوم ۀمردم ایران عبارت است از رتب

پليسی در منع و نابودی ، رشد تصاعدی امراض خطر ناک از جمله ایدز، سانسور و خفقان شدید فقرا

 .نوکری به مافيای ثروت و قدرت است، تشکل، تجمع و اعتراض در ن، مطبوعات، احزاب، بياآزادی قلم

د و سياست و در نتيجه یکی از فاسد ترین سيستم ھای ھمچنين از بين بردن کنترل از پایين بر اقتصا
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، رشوه ھای ھزاران کشور جھان از جھت اختdس، دزدی ١٧٠بين از  ١٥٧بورکراتيک دنيا با رتبه 

، پتروشيمی و نفت در مين اجتماعی، صنایع مسأھا، ت يلياردی مسئولين حکومتی در بيمه، بانکم

چھارم کل نقدینگی  ١ی ھزار ميليارد تومان یعن ١٥٠ریکه عسلویه و غيره ... را کسب کرده است، بطو

با گردن کلفتی این  اً روشن و علن  و در روز اده ھا و مافيای ثروت و قدرت استقا زآکشور بدھی 

  ٤٠الی  ٣٠ضربات نزول خواری بانکی با بھره ھای  .دزدان ھزار فاميلی حکومتی پس داده نمی شود

اشتغال توسط سرمایه داران طفيلی و دRل حکومتی پایه ھای  درصدی در نابودی کامل توليد و

تخاب دخالت در زندگی و حریم خصوصی مردم از لحاظ ان .اقتصادی را به نابودی کشانده است

مانند دیه، قصاص و  ی، رشته تحصيلی و... با توسل به قوانين قرون وسطایپوشش، ھمسر، کار

.. فرھنگ، اطdعات عمومی و علم را در جامعه به ، ملی و مذھبی و.تشدید تبعيض و ستم جنسی

    ھمه برای جلوگيری از عکس العمل مردم در مقابل این . قھقرا برده و خرافات را جایگزین می کند

، ھر گونه صدای حق طلبی و آزادی ری سرکوب خشن، زندان و اعدام ھای گستردهبنا عدالتی و نابرا

در نتيجه سياست ھای ضد بشری رده تر از روز قبل کرده اند، گستخواھی و برابری طلبی را ھر روز 

 Rترین آمار افسردگی ٨٠ميليون انسان با  ٧٧باRخودکشی، اعتياددر صد زندگی زیر خط فقر با با ،، 

، ایران به دو مين ت، بيماریھای Rعdج و مرگ و مير، جرم و جنایت و زندان، تصادفاطdق، تن فروشی

بدیل شده است، و دھمين کشور معدن دار جھان به بھشت مولتی ميليادر ھای کشور غمگين دنيا ت

  کارگران و ستم دیدگان تبدیل شده است . دزد و غارت گر و جھنمِ 

  

  کارگران ، ھم زنجيران :

در مقابل این ھمه اجحاف و حق کشی این ھمه تبعيض و نا برابری طی دو ماه گذشته دیوان عدالت 

درھای حکومتی شکایت کارگران به خاطر کمی دستمزد را دیوان عدالت اداری اداری دلواپسان ميليا

بيمه  ،رد کرده است و ھمچنين شورای نگھبان قانون اساسی در حمایت از مافيای ثروت و قدرت

 ۀميليون خانواد ٥٠علنی خود را با بيکاری کارگران را برای چندمين بار رد کرد، تا عداوت و دشمنی 

مولتی ميليادر به نمایش بگذارد. تا ھمچنان کودکان ما در حسرت نان  ٨٠تا  ٧٠به  کارگری در خدمت

      و گرسنگی و فdکت 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 

، مسکن رایگان و داشتن شغل شرافت مندانه با حقوق شایسته ه با تحصيل، درماناًدر رابطمخصوص

  نمی گيرید؟  برای یک زندگی انسانی ایراد

ھزار از کودکان کارگران از تحصيل باز ماندند؟  ٣٣٠چرا نمی پرسيد به چه علت فقط امسال نزدیک به

می شود و شامل کارگران می شود  ولی به بيمه بيکاری که در عقب مانده ترین کشور ھا ھم اجراء

در صد توليد  ٧٥که به حساب مافيای ثروت و قدرت با رانتھای دولتی و واردات کاRھای بنجل و نابودی 

  داخلی بيکار شده اند ایراد گرفته رد می کنيد؟
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قوه قضایی شما اسم غارت گران ھزاران ميلياردی را که محاربين واقعی ھستند و باعث نداری و فقر 

د، اما در يو اعتياد درسطح عمومی و جرم و جنایت می شوند را فقط با حرف اول نامشان ذکر می کن

  ھزار تومان برای درمان مادرشان دار می زنند. ٧٠دو جوان را به جرم دزدی  ،مقابل

سيس احزاب و آدر ت ٢٦نفی جمھوری اسdمی و اصل قانون اساسی تا حق نقد و  ٢٢چرا به اصل 

سازمان  ٨٧و ٩٨، و مقاوله نامه ھای در برگزاری اعتصابات و تظاھرات ٢٧، اصل نفیتشکل ھای ص

جھانی کار مورد تایيد و عضویت جمھوری اسdمی در ایجاد تشکل ھای کارگری مستقل، بدون 

  ید؟ آاقتان خوش نمی ذاد نداشته و به مدخالت و اجازه دولت اعتق

فعالين و تشکل ھای کارگری با دستگيری و زندان ضمن منع و سرکوب آزادی ھای مشروع و قانونی 

  در زندانھا نيز دست از سر آنھا بر نمی دارید؟

يد کردن احزاب قانون اساسی با مق ٢٦خdف ماده  ماده بر ٢٢در قانون احزاب در  اً مجلس شما جدید

يان ھم نداده ب را به حکومتایجاد احزا ۀحتی اجاز ،به پيروی و اطاعت مطلق از رھبری و وRیت مطلقه

س ھرم أترین حکومت ھا دیده شده که فقط رنھا سلب کرده، کجای دنيا حتی در فاشيست آو از 

يده نيست در کشوری که شباشند؟ البته برای ما کارگران پوثروت و قدرت اجازه ایجاد حزب را داشته 

باید  ،ود می فشارندميليون انسان را در چنگال خ ٧٧مولتی ميليادر  ٨٠تا  ٧٠به اعتراف مطبوعاتش 

در  ٩٩و باعث رشد خشم و تنفر و انزجار  نددر مقابل تيره روزی و مسکنتی که بر مردم تحميل کرده ا

، باید بر خود بلرزند و برای مقابله با خيز انقdبی و مردمی عليه پایه ھای ندصدی ستم دیدگان شده ا

د، سربازان گمنام غارتگران ثروت ھای نب شونا برابری چنين کارھای جنایت کارانه ای را مرتک ظلم و 

ترین قوانين جاری کشور را به صورت خودسر و  یملی در ترس از ویرانی بھشت اربابانشان، ابتدای

دستگيری بدون  زیر پا می گذارند، با  یسندیکای –قانون شکنانه، با سرکوب تشکل ھای صنفی 

    گين توسط قضات فرمایشی محاکمه نھا و دادن حکم ھای سفارشی سنآحکم قضایی فعالين 

تمامی حقوق مرسوم و می کنند، نمایندگان قانونی کارگران را در جھنمی ترین زندانھا و محروم از 

زادی مشروط ، مdقات حضوری، تلفن، کمترین مدت ھوا خوری و غذای نامناسب در آقانونی مانند: 

  شرایط مرگ تدریجی نگه می دارند.

مشروط دادن  قانون آزادیِ  کردن روز اعتصاب غذا غير از اجرا ٥٠ا رضا شھابی ب مگر خواست قانونیِ 

و اعتراض به تبعيد بدون حکم قضایی به زندان رجایی  ... ١٣٤مرخصی استعdجی و اجرایی قانون 

  شھر نمی باشد؟

  مگر بھنام ابراھيم زاده چه گناھی کرده است که دوباره تفھيم اتھام می گردد؟

چه جنایتی مرتکب  ،سال محکوم شده ام ١١که بدون سند اتھامی و بدون بازجویی به مگر خود من 

  دادرسی جواب رد داده می شود؟  ۀبه شکایت ھای متعدد من برای اعادشده ام که 

قانونی قانونی برای تحقق و دفاع از حقوق  - تنھا گناه ما فعالين کارگری ایجاد تشکل ھای سندیکای 

، حق ایجاد تشکل ھای یک زندگی انسانی، حق اعتصاب ۀشغلی، مزد شایست کارگران مانند امنيت

  بوده است.  یسندیکای
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  دوستان کارگر و ھمرزمان سندیکایی :

طبقاتی ما کارگران عليه بھره کشی نظام سرمایه داری   ۀساله مبارز ٢٠٠ این مھمترین تجربه تاریخ

 - مقابله با بردگی اقتصادی ت استثمارگر برای است، که چاره ما کارگران در مقابل قدرت متحد طبقا

بعنوان یک طبقه سراسری و ملی  وحدت و تشکيZت، بھره کشی و گرسنگی کودکانمان سياسی

  و جھانی است. 

  حق گرفتنی است نه دادنی!!! 

گاھی و تشکل طبقاتی مان در مبارزه سازمان یافته عليه نظام آ ءگام نخست در ارتقا

ن، ایجاد اتحادیه ھای سراسری ( فدراسيون) بعنوان آل و ابزار ھای سرمایه داری و عوام

تنھا ابزار کسب مطالبات قانونی و صنفی می باشند، برای رسيدن به این ھدف مقدس 

سس سندیکایی کارگری در محيط ھای کار و اشتغال ضرورت حياتی ؤت ھای مأایجاد ھي

  دارند.

  

  ھمقطاران :

ھستند، برای تقویت رسيدن به تشکل ھای سراسری، یار و یاور ما ھمه کارگران منطقه و جھان در 

  با تمام توان : ،خود و برای غلبه بر پراکندگی و تشتت صفوف مبارزاتمان ۀاتحاد و مبارز

  

  پيش بسوی ایجاد تشکل ھای سراسری

  

  زندان رجایی شھر 

  شاھرخ زمانی 

  عضو کميته پيگيری ایجاد تشکل ھای کارگری 

  ز گشایی سندیکای نقاشان تھران ت باأو عضو ھي

  سس سندیکای نقاشان استان کرجؤت مأو عضو ھي

  

٢/٥/١٣٩٣  
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  نبر قرار باد ھمبستگی جھانی کارگرا

 شاھرخ زمانی از : 

  به : کارگران ایران و جھان

  ژوئن به تمامی کارگران و نھاد ھای داخلی و جھانی ٢٦و  ٢٠بت پيام به مناس موضوع: 
  

ھای جھنمی حکومت ضدکارگری جمھوری اسdمی پذیرا باشيد. من  درودھای گرم مرا از زندان
شاھرخ زمانی عضو ھيئت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان و عضو شورای 

سال  ١١ ھای سندیکایی به به جرم فعاليت ،رگریھای کا ی پيگيری ایجاد تشکل نمایندگان کميته
ھای مختلف ایران محبوس  اکنون نزدیک به دو سال است که در زندان ام و ھم زندان محکوم شده

  .ھستم
یم و ز مھر و صميميت با شما سخن می گوکنده اآاز زندان رجایی شھر با قلبی  ،ھانکارگران مبارز ج

  .دستانتان را به گرمی می فشارم 
  
  !جھانی کارگران  ۀيروز باد مبارزه متحدانپ

که کارگران ایران  شد صد و دومين اجdس سازمان جھانی کار در ژنو در حالی برگزار چند روز قبل یک
ی خود مانند ایجاد کارگر به دليل مطالبه حقوق حقه  برند. صدھا بار به سر می در وضعيتی اسف

حقوق، داشتن امنيت شغلی و جانی، اعتراض به تشکل، اقدام به اعتصاب، در خواست افزایش 
اخراج ھا، اعتراض به تصویب قوانين ضد کارگری، در خواست دستمزد ھای معوقه و... به شدت 

کارگران خاتون آباد با تير اندازی از طرف ھليکوپترھای   از جمله .سرکوب، کشته یا زندانی شدند
اکنون مانند رضا  یا ھم زیر شکنجه جان باختند و نظامی کشته شدند یا مانند ستار بھشتی در زندان

احی عضو ، محمد جرم ابراھيم زاده عضو کميته پيگيریو بھنا  شھابی عضو سندیکای شرکت واحد
مھدی فراھی شاندیز عضو  ،لرضا قنبری از کانون صنفی معلمان، رسول بداغی و عبداکميته پيگيری
، ھی عضو کميته ھماھنگی، منلدرام نصر ال، پی، جليل محمدی عضو کميته ھماھنگکميته پيگيری

در  صدھا کارگر شناخته نشده ای شاھرخ زمانی عضو سندیکای نقاشان و عضو کميته پيگيری ... و
مند ه در زندان با برنامه ھای نقشزندان بسر می برند. اکثریت قریب به اتفاق کارگران زندانی نامبرده 

درد ھای فلج  اری ھای خطر ناک مختلفی مانند سرطان،نظام است دچار بيم موران که دستورأم
ضا شھابی، بھنام ، رپا و... شده اند که در این رابطه، محمد جراحی، رسول بداغیکمر و  ۀکنند

زاده در  برند. بھنام ابراھيم مداوا رنج می ۀھا و عدم اجازی چنان از بيمار ، شاندیز و... ھمابراھيم زاده
برد و پزشکان وجود  ین بازگشت که پسر نوجوانش از بيماری سرطان رنج میحالی امروز به زندان او

  .اند ی درمان ضروری تشخيص داده پدر در کنار وی را برای طی دوره
ھای سازمان جھانی کار و  نامه افتد که جمھوری اسdمی تمام مقاوله ھا ھمه در حالی اتفاق می این

المللی  را امضا کرده و ملزم به رعایت قوانين بينھای حقوق بشری ملل متحد  بسياری از ميثاق
ھای مستقل کارگری که  است. با وجود این التزام ھرگونه تdش برای ایجاد سندیکاھا و تشکل

شود. البته  ھا سرکوب می ترین روش ی کارگر در تمام جھان است با وحشيانه ترین حق طبقه بدیھی
ھای خودساخته و وابسته به حکومت  ھانيان تشکلرژیم ضدکارگری جمھوری اسdمی برای فریب ج

ھایی مثل  ھای کارگری در ویترین خود به تماشای جھانيان گذاشته است. تشکل را به عنوان تشکل
ی کارگر که از ابتدای انقdب توسط حزب جمھوری اسdمی و افرادی  شورای اسdمی کار و خانه

قضائيه و... نظام و یکی از تدوین کنندگان اصلی  ۀکه رئيس مجلس خبرگان و رئيس قومانند بھشتی 
 ،قانون اساسی بود، برای سرکوب و از بين بردن ھرگونه تشکل مستقل کارگری ایجاد شده بودند

که  پردازند، حال آن المللی به عنوان نمایندگان کارگران ایران به ایراد سخن می چنان در مجامع بين ھم
سندیکایی  سرکوب کارگران ایران و توجيه زندانی کردن فعالينھا ھدفی جز تسھيل  ھيچ یک از این
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دم اعتراض عملی به جمھوری نھا و عآه سازمان جھانی کار نيز با قبول سفانأنداشته و ندارند، و مت
یيد می کند. أی جمھوری اسdمی و عوامل آن را ت، مستقيم و غير مستقيم اعمال ضد کارگراسdمی

خانه کارگر در تمامی سرکوب ھای گفته شده در باR به صورت ھای  مسئولين شوراھای اسdمی و
در حمله به نشست کارگران شرکت مثdً  .مستقيم و غير مستقيم و پنھان و آشکار شرکت داشتند

یکی از مسئولين خانه  ،واحد، خانه کارگری ھا شرکت مستقيم داشتند و در بریدن زبان منصور اسانلو
، یا این افراد مسئولين خانه کارگر و شورا ھای اسdمی طی ندلت داشته اکارگر به طور مستقيم دخا

سال گذشته به طور مداوم از کارگران نا آگاه برای حمله و یا جمع آوری گزارشات عليه کارگران و  ٣٤
تشکل ھای آنھا شرکت داشتند و دولت از طریق آنھا برنامه ھای سرکوب عليه کارگران و مبارزات 

  ازماندھی کرده و پيش برده است.کارگری را س
عضو ھيات باز گشایی سندیکای نقاشان و عضو شورای نمایندگان  من شاھرخ زمانی کارگر زندانی،

خود قبول  ۀکارگرانی که مرا به عنوان نمایندکميته پيگيری ایجاد تشکل ھای کارگری از طرف خود و 
   اعdم  اً حریصبلکه  ،و کارگران ایران نمی دانيمد خوۀ نم این افراد را نه تنھا نماینداعdم می ک ،دارند

می کنيم آنھا شرکای جمھوری اسdمی در سرکوب جنبش کارگری و فریب دادن مجامع بين المللی 
  .ھستند

  
  ای ھا : ھم طبقه

ھای مستقل کارگری با سرکوب بسيار خشن دولت  ترین تdش برای ایجاد تشکل در حال حاضر کوچک

ختلف از جمله خانه کارگری ھا و شوراھای اسdمی که مھره ھای اصلی آنھا از طریق عوامل م

ای برای ایجاد تشکل داده  شود و ھيچ اجازه مواجه میشی از ھمان لباس شخصی ھا ھستند، بخ

ميليون معتاد، صدھا ھزار کودکان و  ٧ھای فردی و دسته جمعی و بيکاری ميليونی،  شود. اخراج نمی

سال، فروپاشی خانواده ھا و  ١٢ھزار کودک کار، پایين آمدن سن فحشا به  زنان خيابانی، صدھا

بطور مستقيم توسط ھمين خانه کارگری ھا و ، یک پنجم زیرخط فقر برای کارگران تعيين دستمزد

مردان معادل فقر در ایران امسال از طرف دولت در حالی که خط .شوراھای اسdمی انجام می شود

دRر را به عنوان  ١١٥ست اما خانه کارگری ھا و شورا ھای اسdمی معادل دRر اعdم شده ا ٥٥٠

  دستمزد تعيين و تایيد کردند.

، کشتار انقdبيون، ، سرکوب تشکل ھای کارگری و مردمیباز ماندن کودکان و جوانان از تحصيل 

بقه جرم و سا ھای روحی و روانی، رشد بی شدن مردم بخصوص جوانان در افسردگی و بيماری گرفتار

به سود سرمایه داران، حذف یارانه ھا،  ٥٧جنایت و باز پس گيری تمامی دست آورد ھای انقdب 

ھا و خدمات پزشکی و  ھا، بيمارستان سوخت، برق، تلفن و گاز، پولی شدن مدارس، دانشگاه گرانیِ 

مشکdتی است  ای از تنھا گوشه ،ی خانه بھداشتی، باR رفتن کرایه ھا، سر به فلک کشيدن اجاره

ی حکومت جمھوری اسdمی با استفاده از عواملی مانند  ی کارگر ایران در سایه که مردم و طبقه

  .رو ھستند خانه کارگر و شورا ھای اسdمی با آن روبه

ھای کمتر از ده نفر  ی قراردادھای موقت و سفيد امضا، خروج کارگاه از طرف دیگر رواج افسارگسيخته

ھایی است که این  مزد کارگران و نبود امنيت شغلی مصيبت ر، عدم پرداخت دستاز شمول قانون کا

  .ی کارگر ایران آورده است حکومت بر سر طبقه
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در چنين وضعيتی ھرگونه اعتراضی با برخورد خشن و سرکوب شدید حکومت مواجه شده و ھر 

نی و زندانيان سياسی حتی شود. کارگران زندا رو می صدای مخالفی بdفاصله با شکنجه و زندان روبه

گاه و غيرقانونی و  ھای گاه و بی ھا مصون نيستند. بازجویی در مدت حبس خود نيز از این آزار و اذیت

ھا به امری عادی بدل شده  کشتار زندانيان زیر شکنجه یا به علت عدم وجود امکانات درمانی در زندان

ای ھستند که به دليل  نفر دیگر نمونهرضا کرمی خيرآبادی و دھھا  است. ستار بھشتی ، علی

  .شکنجه یا عدم رسيدگی به موقع پزشکی در زندان جان خود را از دست داده اند

ھای  ارتقای حقوق بنيادین کار، اشتغال، حمایت ،ھدف اصلی سازمان جھانی کار  ۴ به طور مثال

ف جمھوری اسdمی یک از این حقوق از طر اجتماعی و گفتگوی اجتماعی را در برمی گيرد، ھيچ

  .شود که ھرگونه تdش برای احقاق این حقوق به شدت سرکوب میرعایت نشده و بل

تر  ی کارگران ایران از سازمان جھانی کار و دیگر نھاد ھای بين المللی اخراج ھر چه سریع خواسته

رای نظارت ی حقيقت یاب به ایران ب نمایندگان جمھوری اسdمی از این نھاد ھاست و فرستادن کميته

  .ی گزارش از وضعيت کارگران ایران است و تھيه

  

  ، نھادھای داخلی و جھانی و تمامی انقZبيون :کارگران، سازمانھا، احزاب

ایت از "روز جھانی حم ،ژوئن ٢٠ ن اعdم حمایت از مناسبت ھای روزمن بعنوان کارگر زندانی ضم

ایت جھانی از حقوق پایه ای کارگران ایران و "روز حم ،ژوئن ٢٦" و روز کارگران و زندانيان سياسی

از تمامی شما می خواھم، ضمن پيش برد در خواست اخراج جمھوری اسdمی از  ، مبارزات آنان"

 ٢٦و  ٢٠ که اولين گام در جھت حمایت از کارگران ایران است، اعتراضات روز  ،سازمان جھانی کار

ر این حرکت انترناسيوناليستی ھرچه گسترده تر رید، درا با ھمبستگی گسترده تری پيش ببژوئن  

خود را در کنار شما می دانم، در ھمين حال می خواھم  ،من نيز با دلی مملو از محبت .شرکت کنيد

  :به فکر سازماندھی مبارزات کارگران درداخل از جھات مختلف و متحدانه باشيد که تنھا راه نجات

  " وحدت و تشکيZت است"

  کارگر جھانی است ۀردانی از اردوی ميلياردی طبقان گکارگران ایر

  

  شاھرخ زمانی

  زندان گوھر دشت کرج

٢٦/٣/١٣٩٢  
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 زنده باد ھشت مارس روز نبرد جھانی عليه بربریت سرمایه

 
 

  رفقا و دوستان!
  

  مرا از زندان رجایی شھر پذیرا باشيد! ۀدرودھای آتشين و رفيقان
  

در چنين روزھایی، با برگزاری اولين مراسم روز جھانی زنان، به رھبری زنان کمونيست، کdرا زتکين و 
الکساندرا کولنتای، تبيين مبارزه سازمان یافته عليه ستم جنسی و طبقاتی نظام سرمایه داری به 

  ميان آمد.
زنان ھمراه و ھمگام با جنبش کارگری، عليه ستم طبقاتی و طی این مدت جنبش جھانی مستقل 

  فت و خيزھای فراوان مبارزه کرده و پخته تر و آبدیده تر شده است.جنسی به اشکال گوناگون با اُ
و استفاده از پيشرفت ھای تکنولوژیکی  حاکميت نظام جھانی سرمایه داری بر منابع و وسایل توليد

           گسترش کشورھای جھان، ھا و منابع ملّی حمتکشان، چپاول ثروتدر بھره کشی از کارگران و ز
باعث انباشت نجومی سرمایه و افزایش شکاف شدید  ،بی عدالتی و استثمار ھفت ميليارد انسان

با انباشت سرمایه شدت استثمار افزایش یافته و با رشد تکنولوژی انسان رو به  طبقاتی شده است.
  است.وند توليد حذف از رَ 
اما رشد جمعيت تقریباً دو و نيم برابر  ،برابر شده ٣٨تا کنون کdً توليد ثروت ھای مادی  ١٨٩٠از سال 

دویست ميليون نفر به  شده است. نه تنھا از این بابت چيزی عاید بشریت نشده بلکه یک ميليارد و
  فقر مطلق سقوط کرده اند.

، خصلت اجتماعی کار در ابعاد جھانی آن بيشتر با تعميق مالکيت خصوصی و انباشت بيشتر سرمایه
سرمایه در جھت رسيدن به فوق  شده و در نتيجه پيوند جھانی طبقه کارگر نيز تعميق شده است.

پول فروشی،  ، از ھمه ی اشکال بھره کشی از جمله باجگيری و نزول خواری به سبک مدرن،سود
، فروش اعضای ر، تجارت و بھره کشی جنسیموادمخدصنعت  نظاميگری، کار ارزان زنان و کودکان،

سودھنگفتی عایدش می شود. در ھمين راستا در تشدید بحران ساختاری،  ،بدن و... استفاده کرده
ھای مبارزاتی زحمتکشان به ھجوم سراسری برای تشدید استثمار چندگانه و نابودی کليه دستاورد 

ی و... روی آورده است، تا بار بحران را بر مين اجتماعی، بھداشت، درمان، خدمات عمومأت ۀدر عرص
  دوش زحمت کشان بياندازد.

و در مقابل اوج گيری مبارزات کارگران و  ،تحت چنين شرایطی تحميل شده توسط سرمایه داری
باعث گردیده نبرد و ستيز طبقاتی به وضعيت شعله ور  ،اشکال قانونی و غير قانونی زحمتکشان در

 ۀب جھانی رزا لوگزامبورگ، به مرحلتر شده و به قول شاھين انقd شدن انقdب جھانی نزدیک
  سوسياليسم یا بربریت رسيده است.

          طبقاتی، دولت ھای  -اجتماعی و تشدید مبارزات انقdبی -درنتيجه تعميق بحران اقتصادی
               طبقاتی استفاده از تمام به عنوان ابزار سرمایه داری به خصوص در کشورھای مرکزی 

عوام فریبی ھای دمکراتيک، سوسيال دموکراتيک و سوسيال امپریاليستی در مورد آشتی طبقاتی، 
این شمشير دو لبه به عنوان ابزار سرکوب  انتخابات آزاد و دولت ھای خلقی را کنار گذاشته است،

طبقاتی کارگران در  ۀیزين راستا با فرو ریزی این توھمات، بر شّم و غرمی کند و در ھم سرمایه عمل
ھمچنين با تشدید  جھت منافع مستقل طبقاتی و درک آگاھی کمونيستی شان افزوده ميگردد.

اقتصادی جناح ھای مختلف دول و احزاب سرمایه داری گرفتار افزایش و باز توليد  -بحران سياسی 
سازش طبقاتی در دمسازی و  ،در نتيجه خيانت بحران و خطر فروپاشی سرمایه داری خواھند شد،

در مقابل روند حرکت انقdبی کارگران به ترميم اصول و پایه ھای  ،درون جنبش کارگری کمتر شده
  جریانات سوسياليستی و کمونيستی منجر خواھد شد.
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  رفقا!

جنبش کارگری در راه رھایی بشریت است که در  زنان به عنوان بخش جدایی ناپذیر مستقل  جنبش  

کمونيستی باید ھمگام با جنبش  ۀجنسی در رسيدن به جامعه بی طبقو رفع ستم طبقاتی 

ست پورتونيستی، رفرميستی و پُ يوند فوق در مقابله با جریانات اپ سوسياليستی جھانی باشد،

 کسب مطالبات اصلی و ت مبارزه انقdبی و اصول اوليه نبرد طبقاتی ومدرنيستی که در تعيين کليّ 

و برای  رشد آگاھی جامعه انقdبی ضرورت حياتی دارد. بی حاکميت وسرنگونی انقd فرعی از طریق 

رسيدن به خواست ھای فوری، و ایجاد سازمان متين، پایدار و منظم انقdبی که تنھا ابزار 

سازماندھی است، مبارزه کند. تحت شرایط عمومی انقdب و ھرچقدر که ضرورت انقdب بر توده ھای 

ھمان اندازه ضرورت تشکيdت انقdبی جھت پيش برد مبارزه و تشکيل انقdبی آشکار می شود، به 

  ارتش جھانی کارگران واضح تر می گردد.

جه سرمایه داری با بسيج يدر نت روشن است که ترس نظام سرمایه در این رابطه حد و حدودی ندارد.

انقdبی  –ی کمونيستی سازمان ھا  نيرو ھای خود تdش می کند با نابودی رھبران انقdبی و آگاه و 

مبارزات طبقاتی را در حد رفرميستی کنترل کند. کشتن انقdبيون کارنامه ننگين و سياه سرمایه داری 

را سياھتر کرده است، این موضوع دليل محکمی است که با توجه به آرمان مشترک و ھدف ھای 

، نيروھای کمونيستی مبارزات انقdبی مشترک در عين نياز به سازماندھی ملّی در ھر کشور

اقدام به گسترش  سرمایه داری، دولت ھای ۀمقابله با سياست برنامه ریزی شد انقdبی باید در

و برای پراتيک مشترک، تبادل تجارب مبارزه طبقاتی و تشکيdتی و  ھمبستگی جھانی نمایند،

جنبش کمونيستی  ۀاشته باشيم و از تجارب دویست سالباید تشکيdت منظم و جھانی د ،تدارکاتی

و تمام احزاب و سازمان ھای انقdبی در راستای سازماندھی انقdبی و تبليغ و تببين کمونيستی از 

  این سازماندھی استفاده کنيم.

  

  این موارد و مسائل به شرح زیر می باشد: اھمّ 

قdبی ان سازماندھی افراد عضو و .چگونگی ایجاد ساختار تشکيdت انقdبی در جھت کادرسازی و١

  .در شرایط مخفی و چگونگی مقابله این ساختار با پليس سياسی و مخصوصاً  در شرایط مبارزاتی،

  .تدارک و تعيين استراتژی و تاکتيک ھا.٢

ليستی در روند کلی مبارزه و ابعاد مبارزه دمکراتيک و سوسيا.چگونگی جدایی، ادغام و ترکيب ٣

  ت نھایی.خواست ھا و مطالبات حداقلی با مطالبا ۀرابط

 توجه به توازن مشخصِ  سياسی و اشکال مبارزه با -.چگونگی اشکال ایجاد و ارتباط تشکdت صنفی٤

  .اشکال سرکوب قوا و آرایش طبفاتی و

  مخفی و خاستگاه این تئوری در انقdب برای حکومت جایگزین. و .ارتباط فعاليت علنی٥
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dت ھای انقdبی و ایجاد مراکز انقdبی .چگونگی ارتباط منطقه ای و جھانی با افراد و تشکي٦

  .مشترک برای ھمياری و انتقال تجارب

  

 ۀمبارز ۀاز صد سال سابقو با بيش  ٥٧دو انقdب مشروطيت و انقdب  ۀرفقا! کشور ایران با سابق

 ۀی به عنوان پایو تdش برای ایجاد شوراھای کارگری و کنترل کارگر  کارگری -کمونيستی

جایگاه ویژه ای در انقdب جھانی و جنبش سوسياليستی ان، ميت زحمت کشسوسياليسم و حاک

     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 مردساRرانه و در به بردگی کشاندن و 

  می باشد. ستم مضاعف بر زنان 

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 انقdب آتی ایران دارد.

 -رھبری مستقل طبقه ی کارگر در حزب انقdبی سياسی، تنھا ضامن پيروزی انقdب سوسياليستی 

جتماعی ایران و تحقق خواست ھای دمکراتيک رھایی برای زنان می باشد. کمونيست ھای انقdبی ا

نقش خود را در رھبری و سازماندھی جنبش کمونيستی، که دو جزء جدایی نا پذیر روند رھایی 

رای چنين اھداف ارزشمند و و ب بشریت است، از طریق انقdب سوسياليستی، ایفا خواھند کرد.

ارتش انقdبی بر اساس کادرسازی و ایجاد تشکيdتی  ایجاد تببين برنامه خود در جھتبه  ،واRیی

  پویا و انقdبی و رزمنده به عنوان ارکان ھدایت انقdب کارگری نياز دارد.

  

  زنده باد جنبش انقZبی طبقه کارگر!

  زنده باد جنبش مستقل زنان!

  زنده بادانقZب!

  زنده باد سوسياليسم!

  

  زندان رجایی شھر کرج –مانی شاھرخ ز

٢٠/١٢/١٣٩١  
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 پيام شاھرخ زمانی از زندان خطاب به معلمين مبارز

 
  

   معلمان مبارز و فداکار:

ق تنھا ضامن تحق شما که متحدان تاریخی کارگران بوده و ھستيد، بدون شک می دانيد،

به وعده و وعيد ھای دروغين دولت و  .مطالبات برحق ما، حضور در ميدان مبارزه است

 ، فریب ھوری اسZمی ھميشه دروغ گفته اندوزیرش توجه نکنيد ، آنھا طی طول عمر جم

  ند.ه اداده اند و سرکوب کرد

  
 ۀوقفبی  ۀین سالران و ھمچنين اعتراضات چنداعتراضات معلمان و پرستا ۀبا توجه به تداوم چند ماھ

و به دنبال حضور و تجمع باشکوه و  ،کارگران که جمھوری اسdمی را به وحشت انداخته است
ميليون خانوار از سراسر  ٦تا  ٥سراسری دو ھزار معلم برای آزادی نمایندگان شان، و به نمایندگی از 

عليه فقر و « :و با شعارھایتيرماه، عليه تبعيض و نابرابری و در شرایط حکومت نظامی،  ٣١ایران در 
بحران زده و جام زھر باR کشيده  ، رژیمِ »معلم زندانی آزاد باید گردد«و » تبعيض، معلم بپاخيز

حق طلبانه و پيوستن دیگر ستم دیدگان  جمھوری اسdمی در وحشت از ملی شدن این مبارزاتِ 
ه وعده و وعيدھای تو خالی برای شروع ب   خصوصاً کارگران و پرستاران و شعله ور شدن جرقه انقdب،

رد؛ اعdم سيصد تا ھشتصد ھزار کجلوگيری از گسترش مبارزات آنان شکاف در صفوف معلمان و 
وعده فریب کارانه ای است تا معلمان را  ،تومان افزایش حقوق از اول مھر توسط وزیر آموزش و پرورش

آزادی تنھا سه نفر از  ۀدارد و یا وعدخت ھای ھماھنگ باز از مطالبه حقوق برابر با تورم و پردا
نمایندگان معلمان که در زندانھای مختلف زندانی ھستند، دقيقاً در راستای ایجاد نفاق و شکاف بين 

آن ھا می باشد، معلمان و تشکل ھای مبارز آن ھا باید    صفوف متحد معلمان و جلوگيری از مبارزات 
زه و تعيين ضرب العجل برای خواسته ھایشان، از جمله با ھشياری و حضور متحدانه در ميدان مبار

 ،حقوق متناسب با تورم جاری و دیگر مطالبات خود ۀایندگان خود، و اعdم مجدد مطالبآزادی تمام نم
گسترده با  ۀخود را برای یک مبارز ،رمایه داریجمھوری اسdمی س  ضمن خنثی سازی طرح شوم 

برنامه ریزی برای به ميدان آوردن دانش آموزان و دیگر نيروھا  برنامه ریزی جھت ایجاد کنفدراسيون و
  ، اتحاد سازمان یافته حرکت کنند.اتحاد ،، کارگرکرده به سوی عملی کردن شعار معلمآماده 

  
  

  ، اتحاد !!!اتحاد ،ر، کارگمعلم

  ما با ھم متحد می شویم تا برکنيم ریشه ی استبداد!!!

  

   زندان گوھر دشت ،شاھرخ زمانی

  ١٣٩٤مرداد  ١٠
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 از زندان گوھر دشت کرج، پيام شاھرخ زمانی به دانشجویان

 

                                                        جنبش سوسياليستی دانشجویی ۀآذر، اوج پيوند آگاھان ١٦حماسه 

  گرامی باد ،دمکراتيک –جنبش کارگری با 

  
  ) حکومت وابسته سلطنت پھلوی برای تثبيت نظام ١٣٣٢آذر  ١٦( سال پيش در چنين روزی، ٦١

تحت رھبری دانشجویان  ی، رزم انقdبی ضد سرمایه داری دانشجویایران ۀوابست سرمایه داریِ 
مرداد بود را به خاک و خون  ٢٨سوسياليست طرفدار طبقه کارگر که اعتراض به کودتای ننگين 

و مبارز ملی احمد قندچی،  کشيد، و رفقای کمونيست مصطفی بزرگ نيا و مھدی شریعت رضوی 
در خون خود غلطيده و سرود مرگ سرخ برای رھایی ستمدیدگان را در صفحات زرین تاریخ  هقھرمانان

فروزان کمونيسم علمی بعنوان بدون مشعل  :به ثبت رسانده و اصل تاریخی معاصر را تکرار کردند که
  علم شرایط رھایی کارگران و ستمدیدگان ھيچ جنبشی را سرانجام خوشی نيست. 

  بله!!! 
در مراکز  جنبش آگاھانه سوسياليستی عمدتاً در دانشگاه ھا و جنبش مبارزاتی مستمر کارگران

د، و این ابزار حزب طبقه نابزاری ھستند که ھموار کننده راه آزادی می باش ۀتوليدی دو نيروی سازند
چنان قدرت و  ،پيمان آن کارگر است که می تواند با سازماندھی و ھدایت طبقه کارگر و نيروھای ھم

يب کارگران کند که طبقه کارگر ستم و بھره کشی را از جامعه محو کرده و حاکميت صنی را نتواز
  شورایی و دمکراتيک کارگران را مستقر نماید. 

مایه و یا جامعه سرمایه داری بر اساس تضاد آشتی ناپذیر طبقاتی بين کار و سر راز طرف دیگر، د
 ،بدیل سوسياليستی قرار دارد، ھمچنين جنبش آگاه گرایانه دانشجویان ،مقابل ستم سرمایه داری

تنھا راه آزادی را در سرنگونی نظام سرمایه داری و رسيدن به آگاھی سوسياليستی جھت نجات کل 
فای نقش تاریخی انقdبی طبقه کارگر در انھدام ارتجاع (انواع حاکميت سرمایه دار) و ایجاد جامعه و ای

  در خدمت نجات کل بشریت می باشد.  که مجموعاً  می داند،شورایی سوسياليستی   جامعه 
جنبش دانشجویی با چنان گستردگی کمی و کيفی دارای توازن قوا بود که دانشجویان  ،در دھه سی

در صد در نقش سمپاتی، برای مبارزات کارگری کمک  ٥٠صد عضویت در حزب کارگری و در  ٣٠با 
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 باRیی سازمان

کارگر به این درجه از سازمان یافتگی  ۀدیگر طبق ھيچ مقطع تاریخیِ  ه گی دست یافته بود که دریافت
وردھای بسيار مھمی کسب کرد. آکارگر دست ۀکيdتی نرسيده است. بطوری که طبقتش - سياسی 

، ری، آزادی احزاباز جمله تحصيل آزادی بيان، قلم، اعتصاب، اتحادیه ھای سراسری، حزب کارگ
  مپریاليستی و تحميل مترقی تر قانون کار در خاورميانه به اخلع ید از شرکت ھای  ات،مطبوع

سفانه بعلت خط اپورتونيستی و سازشکارانه أو دیگر خواسته ھا. اما مت ١٣٢٥ل سرمایه داری در سا
بقول رفيق شھيد خسرو روزبه که حزب توده " حزب رفرم بود، نه حزب  ،و دنباله روانه حزب توده

dوقتی در مسکو باران می بارید اینھا در تھران چتر بر می  و بقول رفيق بيژن جزنی کهب" انق "
ی ھا به جای سازماندھی انقdب و نابودی ریشه استبداد و بھره کشی به دنبال اتوده  ،داشتند"

یط کارگر عليرغم وجود خصلت ھا، شرا ۀطبق ،مسالمت آميز بودند، در نتيجه و زیست التو وک ارتوز
تاریخی خود عمل کند. اما تجربيات بسياری به عنوان  ۀمبارزاتی غنی نتوانست به وظيفو تجربيات 

  چراغ راه مبارزه بر جای گذاشت. 
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و اکنون در مقابل جنبش دانشجویی انقdبی، دانشجویان متشکل زیر نظر حکومت سرمایه داری 
، بسيج و روی دیگر آن، ستلباس شخصی، حرا اسdمی به شکل شبه فاشيسم عریان در شکل

  سرمایه داری می باشند.  اصdح طلب در خدمت بقای نظام بھره کشی، استبداد و
، استثمار و سوپاپ اطمينان در مقابل آرایش و بزک چھره کریه دیکتاتوریاصdحات به زبان ساده یعنی 

يين سرنوشت کارگران در تع ۀسططغيان و انقdب اجتماعی جھت جلو گيری از حاکميت بd وا
اجتماعی است، اصdحات با دروغ و فریب و نيرنگ خود را بعنوان بدیل خوب و دمکراتيک  -سياسی 

نظام سرمایه داری به جای شکل دیکتاتوری آن تبليغ می کند، تا سرمایه داری بتواند مبارزات 
منحرف کند، تا  در آغاز راه را ن سرنوشت به دست خودشانيو تعي داده نجات ستمدیدگان را از مسير

کارگران و ستمدیدگان نتوانند از طریق ارگان ھای توده ای (یعنی شوراھا، کميته ھا و اتحادیه ھا و 
. و باRخره اینکه در قالب اصdح طلبی ھرگونه مشی کاھای انقdبی) خود را نجات دھندسندی

بخش را با  یراتژی رھایدر رسيدن به شرایط اعتdی انقdبی و تبدیل به است  را انقdبی -سياسی 
می کنند، دانشجویان انقdبی وظيفه و  یکرده و نف ی(رژیم چنج) نف ت و انقdبات مخملیانتخابا

موارد گفته شده در باR را  ۀرھبری و ھدایت جنبش دانشجویی، ھمرسالت تاریخی دارند که ضمن 
بش و و حمایت از جن افشا کرده و مانند جنبش دانشجویی دھه ھای سی و چھل در خط انقdبی

و  دست یابی به آزادی این تنھا راهِ  ،تاریخی بۀکه طبق تجر ،کارگر قرار گرفته و حرکت کنند ۀطبق
آلترناتيو  خوشبختانه شرایط بحران انقdبی حاکم عليرغم نبودِ  .مطالبات انسانی و انقdبی است

dح طلبان در کار آمدن اص ستم کشان و زحمتکشان و با روی عملی خودِ  ۀانقdبی، اما باتجرب
 و ی آنھا افشا شده و وعدهکار ریا کاری و سازش ۀضد مردمی، چھر ۀانتخابات مھندسی شد

با تشدید شدید و تصاعدی بھره کشی  ،وعيدھای گوناگون خاتمی، احمدی نژاد و اکنون حسن کليد
فشار و  حتت و تو سرکوب در جھت بقاء نظام سرمایه داری توسط آنھا برای مردم مشخص شده اس

ت. در آبرو باخته اس فيای ثروت و قدرت حاکم نيز کامdً خود جوش عمومی ما ۀشفافيت افشاگران
دانشجویی براحتی می تواند با سازمانيابی دقيق و با سرعت  - شرایطی جنبش انقdبی   چنين

بقه وظایف و رسالت انقdبی و سوسياليستی خود را و کمک در جھت ایجاد سازمان سياسی ط
  انجام دھد. کارگر

 ۀا با درک نياز کل جامعه به اندیشدانشجویی حد وسطی وجود ندارد. ی ۀگرایان برای جنبش آگاه
رھایی بخش سوسياليستی در جھت آزادی طبقه کارگر و کل بشریت به صفوف انقdبی طبقه کارگر 

مدافع   مانده  مایه داریرده بورژوایی و بورژوایی در صف سروندد، و یا در جھت رعایت منافع خبپي
  سرمایه داری باشد.

اول، ما باید بر خdف 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 

آلمان،  ۀیعنی فلسفمل بزرگترین اندیشه ھای تاریخ بشری انقdبی حا کنيم و بدانيم که تئوری پيگير
اولين قدم جھت درک  ،، سوسياليسم فرانسه است، شناخت تئوری مبارزات طبقاتاقتصاد انگليس

حاکميت طبقاتی سرمایه داری و رسيدن به جامعه  ۀانقdبی و نجات از سيستم ستمگرانقھر 
شف مارکس در جھت شناخت نظام مناسبات کمونيستی عاری از طبقات می باشد. بزرگترین ک

ماتریاليسم تاریخی است که بخش مھم تئوری مبارزات طبقاتی در جھت  ،تاریخی جوامع بشری
شناخت حرکت، تغيير و تکامل و تحول که نقطه شروع حرکت در جھت سازماندھی انقdب کارگری و 

عنوان ابزار سرکوب جھت حرکت به سوی بر قراری جامعه سوسياليستی می باشد. نقش دولت ب
حفظ حاکميت ھای طبقاتی در طول تاریخ و قھر انقdبی به عنوان مادر جامعه جدید و رسيدن به 

مارکسيستی می باشد، که  یاحاکميت بd واسطه کارگران، ھمه و ھمه بخشی از اصول پایه 
در این مبارزه و نبرد طبقاتی  رنده در دستان طبقه کارگر باید مورد استفاده قرار بگيرند،بعنوان اسلحه بُ 

در شکل فکری سياسی و اقتصادی مانند اعتصابات سياسی و اقتصادی، قيام، نسبت به این مبارزه 
کميته ھا و شوراھای  اشکال سازماندھی و تشکل یابی کارگران در اتحادیه ھا، حزبی سياسی،
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باید بعنوان مروّجان اساسی دارای نھایت اھميت می باشند. دانشجویان ما  ،کنترل و نمایندگان
  اندیشه مارکسيستی احاطه کامل به مسائل داشته باشند. 

دوم، درک اینکه آزادی و نجات تمامی Rیه ھای اجتماعی دیگر مانند ملل تحت ستم، زنان، جوانان 
که آن از طریق نابودی سيستم سرمایه داری و حاکميت شورایی  .فقط در گروی انقdب کارگری است

بر خdف Rیه ھای دیگر، طبقه کارگر بنا به موقعيت ران می باشد، چرا که اوRً، راتيک کارگدمک –
اجتماعی و تاریخی خود تنھا نيرویی است که نجات او مساوی با نجات کل اجتماع است. ثانياً، 

اید. چون نھا را پایبند و محافظه کار نمآرابطه با ابزار توليد نيستند که کارگران مالک ھيچ چيزی در 
کارگر، بيانگر مترقی ترین شکل توليد اجتماعی است، پس انقdبی است و به عقب نگاه نمی کند. و 

در روند  می رزمد. ثالثاً، بعلت ھمکاری دستجمعی و برادرانه و حق متقابل در مبارزه تا آخرین لحظه 
و حياتی جامعه بدون  ثقل توليد مایحتاج عمومی فداکاری برای جمع و ۀو اسطور توليد اجتماعی 

چشم داشت خواستی در نفع شخصی، تنھا نيروی پایه و اساس بر قرار کننده سوسياليسم از 
طریق شورای نمایندگان بعنوان تنھا نيروی انقdبی و توانمندی است که می تواند سرمایه داری را 

 ۀی و نمایندنقdبی جھانکليت جامع ا ۀمشترک تمام مردم ستمدیده، نمایندسرنگون کند. رابعاً، درد 
ھر روزه  ۀمبارزترین بخش مبارزات ملی، زنان و جوانان در کنار مبارز ۀکارگران، جوانان کارگر، نمایند

فسطه ھای اپورتونيستی، عليه بھره کشی نظام سرمایه داری ھستند. بنا بر این بر خdف س
بی در خواسته ھای دمکراتيک مدرنی و پسا مدرنی تنھا ضامن پيروزی نيروھای انقd –پوپوليستی

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، 

علم شناخت جامعه و علم سازماندھی انقdبی حاکميت کارگر با تعيين عمدتاً دانشگاه ھا، بعنوان 

برنامه و مشی سياسی انقdبی رھایی بخش در پيوند ارگانيک و زنده با طبقه کارگر و تحت رھبری 

سياسی کارگران می تواند به بار نشسته و ثمر بخش باشد. پس، اوRً، ھرگونه برخورد  -حزب انقdب

بانه با علم کمونيسم بعنوان علم شرایط رھایی کارگران جھان برای شکل آم لسوفيآکادميستی و ف

دود است، رفقا و دوستان ما باید از جھت آگاھی و توانایی رگيری حزب رھایی بخش و سازمانده م

ھای تشکيdتی و علمی خود را در اختيار طبقه کارگر قرار بدھند، یعنی سعی و توان سازماندھی 

تی را در جھت پيوند در ميان طبقه کارگر قرار دھند. ثانياً، ما باید از موضع تقویت تشکيd –توده ای 

خدمت به آن مسائل دمکراتيک را حل کنيم. و در جھت تکامل و زمينه  منافع سوسياليستی کارگران و

و تشدید فعاليت سوسياليستی مان برای ترویج مارکسيسم و جذب نيرو در راستای اھداف  یساز

کنيم. ایجاد محافل مطالعاتی در ميان کارگران، ایجاد سلولھای فعال در محيط کار و زندگی  آن حرکت

، ایجاد ھيئت مؤسس ھای فعالين و تشکdت توده ای کارگری کارگران، ارتباط سازمان گرانه با

 ۀرادا در کمک به تشکdت کارگری موجود،ارگران، سندیکای کارگری، انتشار نشریه آگاھگرانه برای ک

ھنين با ، بعنوان سمبل آگاھی و تشکيdت طبقاتی و به عنوان انضباط آسایت و نشریه و غيره. ثالثاً 

، چھره سازی و ... امه گی ، علنی گرایی و کيش شخصيت، بی برنھر گونه سستی، درماندگی

و  نيرو ھای غير انقdبی را الک کرده و دو ستون کارگری کنيم، و   قاطعانه بر خورد و مبارزه

را به عنوان دو ستون پایه ای و غير متمرکز را به ھم پيوند داده ارگانيزه کنيم، در این  یدانشجوی

رابطه با تکيه به اصول سازماندھی مخفی، با دوری و حذف دنباله روی از کاریزما ھای موجود و دوری 

حرافات مقابله با اناز پرستش جنبش خود به خودی و افشای جریانات به اصطdح کارگر کارگری 
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: در اینکه چرا جنبش سوسياليستی دانشجویی علی رغم اشتراکات فراوان ارتباط پایدار با رابعاً  نمود.

    ت چون دچار جنبش کارگری داخل و تشکل ھای کارگری نمی تواند بر قرار کند، می توان گف

نيشه رھایی علنی گری، عدم ا ،کت ھای کاریزماتيک و محفل بازی، حرحرکت ھای آرتيست بازی

برای عبور از این موانع باید از سرکوبھا و  .م کاربست اصول سازماندھی می باشد، عدانقdبی

زماندھی سراسری درس بگيرد، ، برای ساو از تجربيات تاریخی دور و نزدیکمشکdت پيش آمده 

باید اسناد : دوستان و رفقای مروج در کنار آموزش علوم اجتماعی و علم رھایی طبقه کارگر خامساً 

و   ، اجتماعیقه کارگر و اسناد تاریخی اقتصادیتاریخی و مبارزات گذشته و تجربيات مبارزات طب

 ه باید با حرکت ھای ، و با استفاده از اصول یاد شدن را به طبقه کارگر منتقل نمایندسياسی ایرا

ه شدت مبارزه کنند، که نحdل طلبانه ب، اونوميستی، سوسيال دمکراتيک، پوپوليستی، اکفرقه گرایانه

  مبارزه با سرمایه داری بدون مبارزه با اپورتونيست غير ممکن است.  :به قول لنين

  دوستان و رفقای دانشجو :

ت قرار داده سرمایه داری جھانی با ورود به مرحله سوم بحران ساختاری بشریت را در شرایط بربری

ميليون خانوارشان بعنوان  ٥٠رگران ایرن با ميليونی کا ١٤، در این راستا سازماندھی طبقه است

روی اصلی گردانی از ارتش دو و نيم ميلياردی کارگران جھان که بعنوان نيروی اصلی توليد جھان و ني

جھان سوسياليزم است، سازماندھی آن امری حياتی برای خروج از بحران  ۀتغيير و انقdب و سازند

د زنده و پویا و انقdبی با این طبقه و ایجاد ارتش انقdبی و رھبری و بحران ھویت می باشد، بدون پيون

  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

  مزنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليس

  

   شاھرخ زمانی

                                                                                                               زندان رجایی شھر

  ..ش ھ ١٣٩٣آذر  ١٧دوشنبه 
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  :ی از مصاحبه ھای شاھرخیک

  

  ون حزب سياسی طبقه کارگر پيرام  ای با شاھرخ زمانی مصاحبه

 !ھای آن  و ویژگی

  تيکا کdکی 

  

با توجه به وضعيت سياسی در ایران و با آگاھی از بحران اقتصادی سياسی موجود که  - ١

  ، طبقه کارگر چرا به حزب سياسی خود نياز دارد ؟نه راه پسرژیم نه راه پيش دارد و 

و در جامعه  اً منافع آشتی ناپذیر طبقاتی عمومجواب: در ھر جامعه ای مبتنی بر مالکيت خصوصی و 

و سرمایه دار در عرصه ھای  طبقات در حال پيکار طبقاتی یعنی کارگر اً سرمایه داری خصوص

، مقاصد و مطالبات خود در جھت کسب برای پيشبرد برنامه، فکری تشکل ھایی سياسی، اقتصادی

_ اجتماعی و تاریخی  ی تکامل اقتصادی و یا حفظ قدرت حاکم به کار می گيرند که بسته به درجه

، تجربه و سابقه مبارزاتی و اشکال تشکل و سازماندھی اشکال سرکوب و شکل سيستم موجود

حکومت و ھمچنين شرایط ملی و بين المللی، اشکال متنوعی به خود می گيرد که ھر طبقه برای 

ا حفظ قدرت و یا کسب آن برای پيشبرد و حفظ منافع خود به کار می گيرد . که بدون این تشکل ھ

 ممکن می باشد .  طبقات متخاصم غير

    در تاریخ مبارزات طبقاتی، طبقه کارگر برای تقویت ھمبستگی طبقاتی در جھت سرنگونی نظم 

، شورا و حزب تشکل عمده بنام اتحادیه ٣ اً طبقاتی اش اساس ۀی و حاکميت بdواسطسرمایه دار

یی ناپذیر سازماندھی مبارزه طبقاتی و انقdب و حاکميت کارگری سياسی به عنوان اشکال جدا

  .شکل قوام یافته و تثبيت شده است

سرمایه داری و در شرایط خود بيگانگی ، عقب ماندگی ، فقر و رقابت درونی طبقه  ۀدر ھر جامع

         ۀله در جامعمعنوی این طبقه از جم کارگر و تسلط ایدئولوژی بورژوائی و اشکال متنوع سرکوب مادی و

حزب سياسی بعنوان تنھا ابزار ھویت یابی  ،سرمایه داری ایران با حاکميت فاشيستی آن ۀعقب ماند

کارگری را باید در بر  ۀدميليون خانوا  ٧/١٢سياسی طبقاتی و ستاد فرماندھی ارتشی است که 

 تحت رھبری آن برای ،ل داده اندميليون نفر که اعضای طبقه کارگر ایران را تشکي ٥٠یا بيش از  گيرد و

رین ، رزمنده ترین و جسورتبدست آوردن حقوق خود اقدام کنند، چنين حزبی متشکل از پيشروترین

متشکل، آگاه و مسلح به علم کمونيسم بعنوان علم شرایط رھایی  ۀعناصر این طبقه به عنوان دست

این ارتش ميليونی برای سازماندھی طبقه کارگر و کل بشریت می باشد. بنا براین ستاد فرماندھی 

ائده قدرت رھائی او از ستم طبقاتی و حاکميت شورایی اش می باشد که بدون آن طبقه کارگر به ز
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 .                            شددطبقات دیگر تبدیل خواھ

 ، وقتی حول محور طبقه کارگر درمعه آگاھانه قطب بندی طبقاتی شدهاز طرفی به دليل اینکه جا

    شکست انقdب را بدنيال خود  ،جھت ریشه کنی پایه ای بھره کشی و استبداد قرار نمی گيرد

، در نتيجه حاکميت مستقيم ستمدیدگان بر امور اقتصادی _ سياسی و اجتماعی شان وردآمی 

 .تحقق نخواھد پذیرفت

ای جز تشکيل حزب  کارگر در مقابل قدرت طبقات دارا چاره ۀطبق ،طبق قطعنامه انترناسيونال اول

  .سياسی ندارد و این مسير شرایط انقdبی و غير انقdبی نمی شناسد

در حاليکه از نبود  ،آیا طبقه کارگر ایران این آمادگی را دارد حزب خود را تشکيل بدھد -٢

تشکلھای صنفی خود رنج می برد؟ چه شرایطی را باید به وجود آورد تا اگر توازن قوا 

  طبقه کارگر رسيد؟ تغيير کرد به حزب

سوسياليستی و مبارزه خود به خودی کارگران بعنوان دو جزء اساسی تشکيل  ۀجنبش آگاھان :جواب

       در کليه کشورھای  ،که این دو جزء پایه ای تشکيل و تکوین حزب ،حزب طبقه کارگر می باشد

از تضادھای آشتی ناپذیر این سرمایه داری از جمله ایران بعنوان تجلی آگاھی و عينيت مبارزه منبعث 

  .نظام در درجات مختلف به صورت جبری وجود داشته و خواھد داشت

در مانيفيست کمونيست اولين برنامه حزب طبقه درباره روند شکل  ،طبقاتی ۀدر کنار توضيح مبارز

ر : چطوریکه بخشی از اشرافيت فئودالی با بریدن از این طبقه دھی کمونيستی می گویدگيری آگا

به ھمين صورت بخشی از ایدئولوگھای بورژوائی که به درک نجات کل  ،موقعيت آن قرار می گيرند

مھم حزب طبقه کارگر محصول   .در موقعيت طبقه کارگر قرار می گيرند ،رسيده اند از وی بریدهجامعه 

یک قالب واحد و  ميان آگاھی سوسياليستی با مبارزه طبقاتی کارگران در  آگاھانه پيوند دیالکتيکی و 

. اما سفسطه و عوام فریبی است اگر بپذیریم طبقه کارگر تحت تسلط مادی و ارگانيک می باشد

 یولوژی بورژوائی به خودی خود به علم کمونيسم، یا توازن قوایئسرمایه داری و تحت نفوذ ایدمعنوی 

، رزا ود مارکس، انگلسبدون وج مثdً  .ماده نماید دست خواھد یافتآکه شرایط را برای ساخت حزب 

حيدر عمو اوغلی و سلطانزاده بعنوان مشعل ھای فروزان  ،خودمان لوکزامبورک و لنين و در ایرانِ 

کاری که اکونوميستھا و انحdل  ،آگاھی کمونيستی از تشکيل حزب مستقل طبقه کارگر صحبت کرد

گاھی رساندن به آبی و ن اقدام به سازماندھی انقdطلبان به راحتی آب خوردن می کنند، و بدو

ن قوا به نفع طبقه کارگر، اد تشکل ھای خود و بر قراری توازنھا در جھت ایجآماده کردن آکارگران برای 

د و نرده کاری ھا و بازی ھای ژورناليستی مشغول می نمایت روی دست گذاشته یا خود را با خدس

دیگر  ،ماده شودآشد طبقه کارگر خود به خود رار بااگر ق .ماده نيستآبا توجيه اینکه ھنوز طبقه کارگر 

شما  ؟دنھا باقی می مانآچه نيازی به  ؟کمونيست ھا و سوسياليست ھا به چه دردی می خورند

پس از شکل گيری جامعه سرمایه داری ایران و تثبيت سرمایه داری جھانی این روند اتصال جنبش 

ين حزب تا کنون از اول ١٢٨٥اگر را از سال آگاھانه سوسياليستی با مبارزات خود به خودی طبقه ک
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 ١٣٢٠- ٣٣سپس حزب کمونيست و توده سال  ، عدالت و کارگری اجتماعيون_ عاميون، سوسياليست

گرانبھایی از  ينۀمی توانيد ببينيد که علی رغم انحرافات مشخص، طبقه کارگر ایران دارای چه گنج

  .تجارب انقdبی در عرصه تشکل و آگاھی می باشد

حت وجود این احزاب در بدترین شرایط جھالت و استبداد چه دست آوردھای مھمی مانند فدراسيون ت

در  ١٣٢٥، مترقی ترین قانون کار در سال یعنی شورای متحده کارگری ،و یا اتحادیه ھای سراسری

خاورميانه ، خلع ید از شرکتھای امپریاليستس انگلستان در سایه اتحاد و ھمبستگی سراسری 

اتی خود از طریق اعتصابات و تظاھرات سياسی _ اقتصادی به نظام سرمایه داری تحميل کرده طبق

  .است

 : در این رابطه یعنی تشکيل حزب طبقه کارگر به چند مسئله اساسی باید دقت کرد

 ًRبين شورای نمایندگان با حزب سياسی طبقه کارگر فرق وجود دارد، شوراھای نمایندگان محصول  او

مشخصی از شرایط رشد موقعيت انقdبی است که در شرایط قدرت دوگانه در روند انقdب  تاریخی

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 

است که در واقع شرایط را برای ممکن شدن ایجاد تشکل ھای توده ای کارگران مھيا  طبقاتی کارگران

ن بوده است که اول حزب بخصوص در کشور ھای استبدادی به شھادت تاریخ ایران این چني .می کند

که حزب فوق به سرمایه داری  یکارگر تشکيل شده و سپس با توجه به توازون قوای ۀسياسی طبق

 ۀدر عرص اً ی توسط کارگران باز شده است، مخصوصاضا برای ایجاد تشکل ھای توده ف ،تحميل کرده

استقdل سياسی طبقاتی می باشد که بدون آن شوراھای کارگری مثل تجارب بعد از انقdب فوریه 

(شکست انقdب  ، ایتاليا، مجارستان وسپس آلمان (که شورا ھا متوھم به کرنسکی بودند) و١٩١٧

         به کاریکاتوری از شورا تبدیل  ،دمکرات اً ذ بورژوازی و خرده بورژوازی مخصوص) تحت نفو١٣٥٧

اتحادیه ھای کارگری با مفھوم مارکسی آن در تمرین برای انقdب  شوند. ھمچنين می

بھره کشی و سازش طبقاتی تبدیل می شوند.  ۀيستی بدون حزب سياسی به آلت ادامسوسيال

خر نسبت به أای توده ای کارگران ھيچ تقدم و تشدن حزب و تشکل ھ Rزم به ذکر است که تشکيل

در واقع در مسير و روند رشد آگاھی طبقاتی و سازماندھی انقdبی مکمل یک دیگر  .یک دیگر ندارند

      اما در شرایط مختلف ھر کدام نقش ھای مختلفی و اول و دومی نسبت به خود پيدا  .ھستند

   ت که در کشور ھای استبدادی ھرگز تشکل ھای توده ای به دليل از آن جمله اس ،می کنند

 ۀالبته در کشور ھای پيش رفتسرکوب ھای عریان نمی توانند در نبود حزب تشکيل و ادامه یابند و 

بلکه به دليل سرکوب ھای سيستماتيک و بخصوص  ،سرمایه داری نيز نه به دليل سرکوب عریان

ه داری که شعور انسانھا را از طریق فرھنگی و تکنولوزیک ھدف ریش سرکوب ھای علمی و فرھنگیِ 

  ، کارگران نمی توانند از طریق اتحادیه ھا و در آنھا ھم بدون حزب طبقه کارگر ،قرار داده است

سندیکا ھای زرد کنونی شان حزب خود را بسازند ( علی رغم اینکه در تاریخ دیده شده است 
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ن اتحادیه ھا انقdبی آولی  ،دیه ھای خود احزاب انقdبی خود را بسازندکارگران توانستند از درون اتحا

نھا تقویت می یافت چيزی که اکنون با دقت و بسيار آمينه ھای ایجاد حزب نيز در درون بودند و ز

 ).سخت مراقبت می شود تا چنين چيزی ممکن نشود

قانونی و  ۀتاوان مبارز اً ی که عمدت: در شرایط تسلط اشکال استبداد سياسی ماقبل سرمایه داراً ثاني

         حزبی ھمزمان و حداقل مقدم بر اشکال دیگر روند شکل گيری سياسی _ ،صنفی باR می رود

 اً که عمدت ،دست باRی مبارزات صنفی در اروپا اً می باشد .در این رابطه شما برخdف مسير عمدت

د سراسری می گشتند با و در مبارزه با استبدا احزاب بزرگ کارگری از درون اتحادیه ھا قوام یافته

  .است متفاوت نشرایط ایرا

انقdبی و ارگانيک از کليت نظام سرمایه داری، تضاد اساسی و کليه  -: بدون درک کمونيستی اً ثالث

اشکال مبارزه طبقاتی و حزب سياسی که به عنوان پيوند دیالکتيکی آگاھی سوسياليستی در 

ب ابزار اساسی سازماندھی انقdب و حاکميت کارگری ھمچنين قبول اینکه حز بقاتی است،مبارزه ط

نمی توان به  ،می باشد که با تجزیه غير دیالکتيکی اشکال مبارزه متشکل و سازماندھی طبقه کارگر

پورتونيستی در در این رابطه مبارزه با انحرافات ا .ھارچوب عملی و ھدایت درست مبارزه دست یافتچ

این انحرافات  .سکتاریستی و رفرميستی و سندیکاليستی ضرورت حياتی دارد ۀه گرایاناشکال فرق

 ًdدر  ،سوسياليستی با جنبش مبارزاتی طبقه کارگر جلوگيری می کند ۀاز پيوند جنبش آگاھان عم

سوم تشدید بحران  ۀدر شرایط مرحل اً صورتيکه بھترین شرایط مساعد ایجاد حزب سياسی مخصوص

چطور ميتوان پذیرفت  .جھانی سرمایه داری ( یعنی ھم اکنون) بوجود آمده است ساختاری نظام

یکتاتوری ھار و کارگر و جنبش سوسياليستی بعنوان بخش جدایی ناپذیر آن در بدترین شرایط د ۀطبق

حزب  ،کارگر ھنوز به نيروی قابل توجه در اقتصادی مسلط تبدیل نشده بود ۀدر شرایطی که طبق

اتحادیه را بصورت فدراسيون  ٣٢بوجود آورد، و تحت سازماندھی حزب فوق سياسی خود را 

سازماندھی کرد و بزرگترین اعتصابات را راه انداخت، ولی اکنون با توجه به گستردگی طبقه کارگر که 

و با وجود اینکه روی ھم  ،ميليون نفر می شوند ٥٠ميليون خانواده کارگری که حداقل  ٧/١٢دارای 

، اعتراضی در حال انفجار قرار دارداعتصاب در جریان است و شرایط اجتماعی از بابت  ٣ رفته ھر روز

... از ساختن حزب مورد نظرش عاجز است؟!! بنا براین بدون گرد آمدن رزمنده ترین افراد طبقه کارگر 

سياسی در داخل کشور صحبت از  ۀسازمانگرانبر اساس آرمان رھایی کمونيستی در پيوند عملی 

  تفاده از شرایط و تغيير توازن مبارزاتی توھمی بيش نيستاس

٣-   ًcصه و ویژگی ھایی باید داشته چگونه حزبی است ؟ چه خصي حزب طبقه کارگر اصو

  ؟باشد

ھای اجتماعی منافع  با علم به اینکه ھر تشکيdت سياسی انقdبی به عنوان بخشی از گروه :جواب

دن آن به حاکميت اجتماعی و سياسی و رسي –از بردگی اقتصادی آن طبقه و Rیه را در حوزه رھایی 

اعتقاد به این  – ، الفبنيادی استوار است ۀھر تشکيdت انقdبی بر دو پای اً ، اساسنمایندگی می کند
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و یا این اصل  انقdب کار توده ھاست""اصل ماتریاليسم تاریخی که "تاریخ را توده ھا می سازند" و یا 

آگاھی انقdبی  –ست کمونيست که آزادی طبقه کارگر بدست خودش ميسر است. ب بنيادین مانيف

اکميت انقdب و ح .رگران و سازماندھی مبارزه طبقاتیکمونيستی بعنوان علم شرایط رھایی کا –

خود بخودی کارگران توسط جنبش  ۀجدا از مبارز ،علوم پایه ای جامعه ۀمستقيم شورائی بعنوان ادام

آگاھی  ۀگاھی دھنده یا رسانندآطبقاتی برده می شود، (حال  ۀجاد و به درون مبارزوسياليستی ایس

ی که به روند و علم رھایی می تواند کارگر انقdبی و آگاه باشد یا کمونيست و سوسياليست انقdب

ابطه این دو جزء یعنی ر گاھی یافته و از طبقه خود کنده شده به طبقه کارگر پيوسته است).آانسان 

با تئوری سوسياليسم  ،سياسی مستقل از ذھن ما –اجتماعی  - عينيت مناسبات اقتصادی ۀبطرا

تکامل جامعه در شناخت  نحکومت کارگری و علم شناخت قواني ، بعنوان علم انقdب وانقdبی

 دو جزء بيان شده و تجزیه و تحليل و ۀامعه ایران وجود دارد، در ک رابطاجتماعی ج -ساختار اقتصادی 

برنامه و استراتژی و تاکتيک طبقه کارگر با محور  ، انقdب پيشرو،آرایش طبقاتی ک ماھيت دولت،در

 – بعبارت روشن تر قوانين تکامل و رشد اجتماعی قرار دادن اصول مشترک دو جزء فوق می باشد.

 که فقط از، ستمدیدگان می باشد ۀعيت عينی خارج از شعور و درک سادسياسی یک واق –اقتصادی 

، اشکال ھای سازماندھی و چگونگی رھایی ، اشکال مبارزه و تشکل و راهطریق شناخت این قوانين

سرکوب دشمن و ... تنھا از طریق کمونيسم علمی می توان در جھت تغيير انقdبی جامعه حرکت 

 .کرد

ور حرکت طبقاتی بعنوان موت ۀعنيت و عناصر مبارز ۀياسی طبقه کارگر از تلفيق آگاھانحزب رزمنده س

ر پيوند ارگانيک و واحد انقdبی جامعه، با آگاھی انقdبی سوسياليستی، بعنوان مشعل شناخت آن د

کارگر بعنوان نيروی اصلی انقdب و رھایی بشریت و حاکميت شورایی و  ۀید، طبقآبدست می 

نبش خود دمکراتيک انقdبی بنا به دRیل زیر بدون ارتباط ارگانيک ميان جنبش سوسياليستی و ج

  .بخودی نمی تواند حزب خود را بسازد

"Rبه  دچار پراکندگی بوده و ،به دليل وجود رقابت ھرج و مرج طلبانه در جامعه سرمایه داری -او

  .ش بر وحدت اش تسلط داردی ادستجات مختلف تقسيم شده و جدای

ز روند انباشت سرمایه در جریان توليد برای سود سرمایه و فروش نيروی کارش به قسمتی ا - اً ثاني

  .تبدیل شده و تحت رھبری غير خود قرار دارد

گاھی آداری و جریانات اپورتونيستی با  ، و تحت تسلط فکری سرمایهدر محيط از خود بيگانه - اً ثالث

 .راحتی فریب خورده و از منافع طبقاتی اش دور می شوده کاذب ب

        کشی عوض  نھا فقط شکل بھرهآکه در  نظام ھای دیگرنظام سوسياليستی بر خdف  - اً رابع

ثير چندانی در پيدایش آنھا ندارند، اما این نظام بعنوان حاکميت نمی تواند أمی شود و عوامل موجود ت

اول  ۀی رسيدن به سوسياليسم (بعنوان پلفوق الذکر شکل بگيرد، بلکه طبقه کارگر برا در بستر 
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آنکه وحدت فکرش را از راه اصول کمونيسم با وحدت مادی  تنھا در اثر (بی طبقه کمونيستی ۀجامع

 ،که ميليونھا زحمتکش را به صورت یکپارچه ) به شکل ارتش طبقه کارگر متحد می سازد)سازمانی 

حزب سياسی تنھا ابزار سياسی  می تواند تقویت یافته و به نيروی شکست ناپذیری تبدیل گردد.

اشد. جنبش سوسياليسم، نتيجه چنين روندی می بھدایت مبارزه طبقاتی برای رسيدن به 

در پيوند و تلفيق آگاھانه و  فعاليت روشنفکران انقdبی طبقه کارگر، ۀسوسياليستی بعنوان حوز

اشکال  ،عناصر پيشرو ، تشکل ھای توده ای دیالکتيکی با مبارزات خود به خودی کارگران، از طریق

محيط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان بنياد حزب ھای جاری در  مبارزه و سازماندھی و خواست

 حزب طبقه کارگر دارای خصيصه و ویژگی ھای اساسی زیر  .انقdبی کارگری را پی ریزی می کند

  : می باشد

را باید با تمام طبقه مخلوط  ن است، حزبآر بخشی از طبقه و گردان پيشاھنگ حزب طبقه کارگ -  ١

، از بين آگاھترین و متشکل ترین و از خود افراد از ميان کارگرانن ، حزب از طریق انتخاب بھتریکرد

        انقdبی ھستند تشکيل  –گذشته ترین افراد که آماده ھر گونه فداکاری در راه آرمان رھایی 

  .می شود

سرشار  ۀظھر آگاھی پرولتاریایيست که تجربحزب مسلح به آگاھی سوسياليستی، عالی ترین م -  ٢

سم به عنوان آنھا را به کار می بندد و به کموني ،انقdبی آن را می اندوزد و ضمن انتقال ھای و سنت

کارگر یعنی به علم شناخت و درک قوانين تکامل اجتماعی و علم انقdب و  ۀعلم شرایط رھایی طبق

ی حکومت کارگری مجھز می شود. بر این مبنا قدرت تعيين استراتژی و تاکتيک و توضيح اوضاع سياس

 .بنابراین قدرت رھبری سياسی را دارا می باشد

    حزب وقتی  .بلکه ھمچنين گردان متشکل طبقه کارگر است ،ردان پيشاھنگحزب به تنھایی گُ  -  ٣

ردان واحد مشترک طبقه برای وحدت عمل می تواند نقش پيشاھنگی خود را ایفا کند که ضمن گُ 

مان قابل تصور نيست، که وحدت اراده بدون ساز بودن، وحدت اراده را کسب کرده باشد، در حالی

حزب وقتی می تواند مبارزه طبقه کارگر  .کارگر مظھر تشکل آن است ۀطبق گردان آگاهِ  ۀحزب به منزل

تشکل و آگاھی با یکدیگر ارتباط  ،را با موفقيت رھبری کند که یک سازمان به ھم پيوسته باشد

ردان پيشرو، گُ ۀ زب به مثابح .سازمان کامل تر است ،اشدھر قدر سطح آگاھی باRتر ب ،نزدیک دارند

  کاملترین سازمان طبقاتی سياسی کارگران متناسب با شرایط زمان خود است

      ھا نفر تشکيل  از ميليون .پيشاھنگ با توده ھای کارگران استردان حزب تجسم ارتباط گُ  -  ٤ 

لب متشکل و پراکنده و غير حزبی و ج حزب برای گسترش و تقویت ارتباط با توده ھای غير .می شود

ھای صنفی فرھنگی و آموزشی و ھمچنين  ھمواره از طریق سازماندھی تشکل ،کارگر ۀاعتماد طبق

که بدون این ارتباط و پشتيبانی،  .کارگر تdش می کند ۀھا و مبارزات جاری طبق خواستدفاع از 

(یا نمی توانند ھویت طبقاتی کسب  دنکارگران ھویت طبقاتی و وجودی خود را از دست می دھ

در شرایط سرکوبھای فاشيستی برخdف ادعاھای صنفی گرایان و علنی گرایان اپورتونيست  )کنند
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آنھا را با توده ھا ضعيف  ارتباط ، که می گویند تجمع عناصر پيشرو در یک سازمان متمرکز و با انضباط 

ھای حزبی که ما کارگران آگاه و  ر قدر سازمانھ ،می کند برعکس به قول لنين رھبر بزرگ کارگران

ھر قدر تزلزل ناپذیری و ناپایداری در داخل  ،محکمتر باشند،سوسياليست انقdبی را در بر گرفته اند 

   زیر رھبری آن قرار دارند  تأثير آن بر عناصر توده ھای کارگری که در پيرامون حزب و ،حزب کمتر باشد

ماندھی فعاليت انقdبی مستقل سياسی و کارگری و ساز کاریِ  ادامه در ( به علت ثبات و پایداری 

است  ، ھمه جانبه تر بيشتر و ثمربخش تر خواھد بود. Rزم به ذکرمبارزه سياسی ) گسترده تر

کارگر با توجه به  ۀنمی تواند وجود داشته باشد و طبقمستقل  ۀتشکل کارگری مستقل بدون طبق

بنا  .داشته باشدبدون وجود حزب نمی تواند استقdل  ،ی زوایای جامعهتسلط سرمایه داری بر تمام

براین استقdل تشکل کارگری بستگی به استقdل طبقه و استقdل طبقه بستگی به وجود حزب 

دارد و وجود حزب بستگی به پيوند ارگانيگ ميان جنبش سوسياليستی با جنبش خود بخودی کارگران 

 .دارد

است اصل سانتریاليسم بدان معنی  .بر پایه سانتراليسم دمکراتيک قرار دارد اصول سازمانی حزب - ٥

ليت کند و از مرکز واحدی واحدی سازمان یافته و فعا ۀواحد و برنام ۀکه حزب باید بر اساس اساسنام

انضباط واحدی که برای ھمه یکسان  ،حزبی و در فواصل کنگره کميته مرکزی رھبری شده ۀکه کنگر

 .ھای منتخب باR تبعيت کنند تر از سازمان ھای پایين اقليت از اکثریت و سازمان .باشداست داشته 

 ،گزارش دھیِ ارگانھا ۀکه انتخابی بودن کلي ،کارگر است ۀدمکراتيسم خصلت اساسی حزب طبق

برای ابراز نظر ، تغيير کليه سطوح رھبری انتخابی در کنگره ھای حزبی و رعایت حق اقليت منظم

... از اصول بنيادی  متناسب با وزن خود از تمامی امکانات موجود در تمامی مواقع، ۀو استفادآزادانه 

، وحدت سازمانی است و بلکه مھمتر ،دمکراتيک می باشد. وحدت واقعی حزب نه تنھا وحدت فکری

. متصور نيست ،از باR تا پایين حتمی باشد ءاین وحدت بدون انضباط واحدی که برای تمامی اعضا

ھا و کارھای حزبی،  در تمامی تصميم گيری ءدمکراسی درون حزبی بر پایه حق شرکت تمامی اعضا

، اساسی رشد انقdبی حزب ۀبی رحمانه ی انحرافات و کمبودھا، دو پای انتقاد از خود و افشای

 .ھا می باشد پرورش کادرھا و از بين بردن نارسائی

       کارگر را متحد  ۀمتشکل ترین و جسورترین عناصر طبق، کارگر آگاه ترین ۀبا این اوصاف حزب طبق 

، به سوسياليزم علمی به عنوان دانش قوانين رشد اجتماعی مجھز است، برنامه روشن و زدمی سا

تاکتيک انعطاف پذیر دارد، مکتب پرورش رھبران طبقه کارگر است، کارگران پيشرو در صفوف آن 

R طبقاتی را می آموزد، کل  ۀای رھبری تمام اشکال مبارززم بردانشھای نظری و تجربی سياسی

 ۀروزمرّ  ۀشخصيتھای حزبی با شرکت در مبارز ، وھای کمونيستی،کميته ھا ، یعنی سلولحزب

اعتمادشان را به خود جلب می نماید و تمامی این  ،تزلزل ناپذیر از منافع حياتی آنھا کارگران و دفاعِ 

ھای ھماھنگ و مشترک آنان  ھای کارگری و اقدام سازمان ۀھممی دھد بر  عوامل به حزب امکان 

در جھت نيل به ھدف واحد یعنی برافکندن رژیم بھره کشی و استبدا و برقرای نظام سوسياليستی 
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رھبری کند . فقط با وجود چنين حزب انقdبی که با توده ھا مربوط و به تئوری صحيح انقdبی مجھز 

تحليل علمی طرح  ۀداده و شعارھای مبارزه را بر پایدرست تشخيص باشد و بتواند وضع سياسی را 

 ۀبا وجود چنين حزب رزمنده در عرص فقط .يروزی انقdب کارگری اميدوار بودپ ۀمی توان به آیند ،نماید

مبارزه و تبليغات سياسی به عنوان اھرم پرورش سياسی کارگران می توان با تأمين ھژمونی طبقه 

ت ناراضی غير کارگری _ دمکراتيک را نيز متشکل کرده، ذھن آنان را از لحاظ کارگر نيروی اکثری

آموخت، و به  نھای آزادی از جور ستم را به آنا راه سياسی روشن ساخته و درک مصالح خود و

   .ستمدیدگان پيرامون برنامه دمکراتيک حداقلی طبقه کارگر گرد آورد ۀعنوان تریبون ھم

 

 و تفاوت آن با یک تشکل صنفی چی می باشد ؟ بافت یک تشکل سياسی - ٤

در شرایط مشخص  ،در این مورد اگر بخواھيم از کلی گویی ھای معمول تکراری دوری کنيم : جواب

سياسی در مضامين دمکراتيک و -اساس سازماندھی مبارزات انقdبی ایران تشکيdت سياسی بر

    ين سوسياليستی _کارگری را شامل کارگر و فعال ۀاليستی متشکل از نيروھایی از طبقسوسي

  :می شود که

 ًRب و حاکميت سوسياليستی کارگران و حزب سياسی آن اعتقاد داشته باشد، و برنامه،  -اوdبه انق

   .ندتنظيم می ک را ، ميان کارگران و کل جامعهعملی فعاليت خود را در این راستاساختار  چھارچوب و

 به جو سرکوب فاشيستی بر اساس تجارب فعاليت انقdبی مخفیِ چنين ساختاری با توجه  - اً ثاني

اشکال عمل سازماندھی و  این فعاليت را برای سازماندھیِ  ملی و جھانی باید بتواند ادامه کاریِ 

  :تبليغات سياسی در داخل تضمين کند، بنابرین

غير یه تشکيdت چنين تشکيdتی باید بر اساس یک مرکز غير قابل دسترس خارجی و بر پا - ثالثاً 

 .و عدم تسری اطdعات بنيان گذاری شود ، عدم تمرکزمتمرکز بر اساس اصول سه گانه، عدم تداخل

پایه ھای اساسی آن در داخل باید از انقdبيون حرفه ای که بر فن مبارزه با پليس سياسی  –اً رابع

 .ه می کنند تشکيل شودمسلح بوده و تمام وقت در خدمت تشکيdت بوده و تا حد جان فشانی مبارز

ھای توده ای علنی و نيمه علنی  حزب باید پایه ھای بنيادی خود را در دریایی از تشکل - خامساً 

     اصلی  ۀار مخفی و علنی به عنوان دو زاویاستتار کرده و با ھزارن پيوند با توده ھا و بر اساس تلفيق ک

چنين ساختاری از  .طبقاتی گام بردارد ۀاشکال مبارز ۀکلي سازمان دھی در جھت سازمان دھیِ 

ھای مخفی  سياسی سراسری و مرکز سازماندھی که به طور زنده با سلول ۀطریق نشری

ارگانيک بوده و بر اساس خواسته ھای دمکراتيک و سوسياليستی   کمونيستی داخل در ارتباط

 ده ھا تبدیل شده و عمdً تو ۀبه تریبون پویا و زند ،فعاليت مستقل سياسی انقdبی را پيش می برد

، تجارب مبارزاتی و اشکال سازماندھی و تشکل را در متن پراتيک مستقيم مبارزاتی به بھترین نيروھا
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و به حرکت کار بسته و در جھت انقdبی و رھایی پرولتاریا رھبری خواھد کرد. بدون چنين ساختاری 

سازماندھی  صحبت از ادامه کاریِ  ،گررکا ۀمن ترین و جسورترین مبارزین طبقؤدرآوردن فعال ترین و م

کارگر یعنی اتحادیه ھای  ۀطبق ھای پایدار توده ایِ  فعاليت انقdبی _ سياسی و حتی ایجاد تشکل

سوسياليسم و زمينه ساز  ۀاتحادیه به مفھوم مدرسسراسری بر اساس مفھوم مارکسی آن (

 نبودِ  علتِ ه ب ،یک شرایط نيمه دمکراتيکدر ،و حتی در صورت تشکيل  .انقdب) غير ممکن خواھد بود

دیگر طبقات تبدیل خواھد شد،  استثمارِ  ۀو ابزار دست سرمایه داری در ادامحزب سياسی به چماق 

اقتصادی و سياسی فعالينی که  ۀمبارز ۀه جو فاشيستی حاکم و کم شدن فاصلو از طرفی با توجه ب

نمی توانند به طور  ،ن مبارزاتی نداشته باشنددر اعتقاد به حاکميت کارگری و فعاليت سياسی توا

افزایش دستمزد و  مثdً ، کارگر ۀصنفی طبق ۀچون کسی که در حد مبارز .پيگير دراین عرصه کار کنند

نمی تواند به دور از  ،دیگر خواسته ھای رفاھی در چارچوب این نظام به فعاليت اعتقاد داشته باشد

با  فعاليت کند و رژیم عمdً  یعلنی گرای   و یعاليت قانونگرایانحرافات حرفه ای و صنفی گرایی و ف

س رھبری جدا کرده و از ادامه کاری فعاليت انقdبی در این أرا از ر جه به این نقاط ضعف بدنه و تودهتو

عرصه جلو گيری می نماید. که اتحادیه سراسری به کنار حتی در حد یک صنف نمی تواند یک تشکل 

ھایی که اسم تشکل را یدک کشيده و کوچکترین نقشی در  ما با تشکل واقعی تشکيل دھند

سازماندھی مستقيم ندارند کاری نداریم ، توده ھا در شرایط سرکوب پليس ھار به تشکل ھایی 

انسيل د با اشکال پبچيده سازماندھی مخفی و نيمه علنی پتناعتقاد و باور پيدا می کنند که بتوان

ھای ھر چند محدود  در جھت تحقق مطالباتشان به کار گرفته و به پيروزی را)ھامبارزاتی آنھا را (توده 

 ۀران و اختdلی که کوچکترین خواستسياسی و وضعيت بح ۀارزش مبخو با توجه به چر .نایل آورد

 :به ھمين صورت ھم  .صنفی بر روی چارچوب سياسی و بر مدار سرنگونی گرایش پيدا می کند

 ًRمی رودپيچيدگی ساختا -او Rرھای توده ای تا حد زیادی با.  

: ایجاد ساختار سياسی نسبت به دیگر اشکال دست باR پيدا می کند. ما در تجربيات انقdبی اً دوم

اوليه) می بينيم که پس از ایجاد این احزاب (ایران، این مسئله را در حزب عدالت و حزب کمونيست 

حزب  ایجاد  پس از اتحادیه و  ١٦ایجاد حزب عدالت تشکل ھای توده ای تشکيل می شوند. (پس از 

یافت تشکيل شدند) رفقایی  ءاتحادیه که به فدراسيون و عضویت جھانی ارتقا  ٣٢ )کمونيست (اوليه

که به آرمان رھایی طبقه کارگر در بدترین شرایط استبداد و عقب ماندگی اعتقاد داشتند، توانستند با 

یل آیند برای درک شرایط استبداد کور و عنان گسيخته به شھادت رفيق ھمت بسيار زیاد به این کار نا

محمد حجازی(بعنوان یک نمونه از دھھا رفيق شھيد شده در آن زمان) عضو فدراسيون سراسری که 

شاه  اشاره می کنم که توسط مزدوران رضا ،از مجمع جھانی سندیکاھای کارگری برمی گشت

به طوری که اشاره کردیم در  .نه روزی زیر شکنجه جان باختشبا ۀدستگير و پس از سه روز شکنج

    شرایط موجود بدون گردآوری جدی ترین و جسورترین مبارزین راه سوسياليزم و انقdب کارگری 

نمی توان از حزب سياسی و نه از اتحادیه ھای کارگری صحبت کرد(برای مقایسه Rزم است بدانيد 
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نھا را نام برد که در جلسات آند که می توان حداقل پنج نفر از ھست بين فعالين کارگری فعلی افرادی

 اً سندیکاھا و دیگر تشکل ھای جھانی در خارج از ایران شرکت کردند و باز به ایران برگشتند و تقریب

جمھوری اسdمی ھيچ کارشان نداشت چرا؟ از نظر ما خشونت و حد سرکوب بين جمھوری اسdمی 

برای  ،رضا شاه حزبی وجود داشت که شوخی بردار نبود ۀاما در دور ،نداردو دوره رضا شاه فرقی 

ھمين رضا شاه نمی توانست از جان حجازی بگذرد و در حال حاضر احزاب موجود کاریکاتور ھستند و 

برای جمھوری اسdمی ھيچ  ،یا کنگره ھای جھانی شرکت می کنند فعالينی که در جلسات و

ه ھا نيز برای سرمایه داری به عنوان شوخی دیده می شوند برای ھمين حتی آن کنگر .خطری ندارند

به ایران برگردند و حتی موضوع  است که فعالين کارگری می توانند در جلسات جھانی شرکت کرده و

یک باز  ،ی نکندویرجمھوری اسdمی برای اینکه کسی پردر نھایت  .بسيار علنی نيز معلوم می شود

 ،این به خاطر آبکی بودن فعالين کارگری نيست .یک ماھی بازداشت می کند اً تجویی می کند یا نھای

ما باید در کنار تdش برای ایجاد حزب سياسی از طریق گفته  .بلکه به خاطر آبکی بودن احزاب است)

     ایجاد  ۀجھانی در عرص شده در مکمل آن و استفاده از تمامی تجارب جنبش کارگری ملی و

خودمان نھایت استفاده را بکنيم و  ۀمانند شورای متحد ،ای در شرایط سرکوب ھار ھای توده تشکل

خود باید زمينه  ،ھای کمونيستی در محيط کار و زندگی کارگران در کنار کار تبليغی و ترویجی سلول

سس مخفی که ایجاد سندیکاھا و اتحادیه ھا را ؤت ھای مأسازی ھسته و کميته ھای مخفی و ھي

ھا ھدف قرار دھند و بدانند این  سسات بزرگ مانند نفت، پتروشيمی و ماشين سازیؤم در اً مخصوص

گاھی و ھمبستگی طبقاتی آرق ھای مشخص در یک راستای تقویت دو بستر مبارزه درعين ف

جامعه طبقاتی موجود می باشد و بين اشکال مبارزه  کارگران بعنوان یک طبقه رھایی بخش خود و

ر چين کشيده نشده است .ما نباید درک ساده انگارانه و فرماليته از روند شکل طبقاتی کارگران دیوا

 ، در شرایط سرکوب ھار وا شرایط فعاليت آنھا داشته باشيمی کارگری و –گيری تشکل ھای توده ای 

شدید حکومت ھای استبدادی و تجارب ملی و جھانی مثل، آمریکای Rتين و جنوبی و یا حتی پس از 

ادیه با لغو امل اتحادیه ھای کارگری در اروپا با ظھور فاشيسم آخرین مجامع عمومی اتحشکل گيری ک

، بافت و در این رابطه شکل گيری .ی به فعاليت مخفی و زیر زمنينی دادندأشرایط فعاليت علنی ر

ھای توده ای کارگران ساختار و شکل حکومت از لحاظ استبدادی و یا دمکراتيک  نحوه فعاليت سازمان

، ملی ھر کشور، سياست طبقات مسلط –وجود حزب سياسی قوی کارگری اصولی، تجارب تاریخی 

برای مثال  و از ھمه مھمتر انحرافات فکری اپورتونيستی در درون جنبش کارگری نقش حياتی دارند.

باد تھران در تشکيل سندیکا ھای مستقل بعلت خdء حزب آدر موقع باز گشایی دفتر در ميدان حسن 

اری ، اما این تشکل ھا نتوانستند ادامه کیھای علی رغم ایجاد تشکل ،تقل سياسی کارگریمس

سياسی ھم اغلب پاسيو و یا دنبال رو جریانات بورژوای بودند و از  ۀفعاليت داشته باشند و در عرص

را  بعلت درک قانونی و علنی از مبارزه تمامی پتانسيل ھای موجود در این حوزه ،ھا مھمتر ھمه این

شما  .برای دشمن رو کردند ،که می توانست برای تشکيل حزب سياسی جدی به کار گرفته شود

این روند را مقایسه کنيد با فعاليت حزب کمونيست اوليه که تحت ھدایت آن از طریق شورای متحده 
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ترین که بزرگ .اتحادیه و فدراسيون سراسری که عضو تشکلھای جھانی بود به وجود آمد ٣٢کارگری با 

در شرایط نيمه دمکراتيک پس از  اً بعد نفت سازمان داده و ۀدر حوز اً اعتصابات کارگری را مخصوص

تحت .سقوط رضا شاه شورای متحده تحت رھبری حزب توده با صدھا سندیکا و اتحادیه تقویت شد 

شکل و خاورميانه که حق ترا در  ١٣٢٥بزرگترین قانون کار دمکراتيک در سال  ،رھبری حزب سياسی

پس اگر ما  .به دولت تحميل کرد ،و قراردادھای دسته جمعی را به رسميت می شناخت بحق اعتصا

بين اشکال مبارزه و تشکل طبقاتی طبقه کارگر به عنوان یک کل ارگانيک با ھدف واحد رھایی از 

م ستم و بھره کشی دیوار چين نکشيم و این اشکال را علی رغم اختdف در عمق و سطح مکمل ھ

  در آن صورت به  .و در راستای ھم ببينيم که باید ھمدیگر را در راستای ھدف نھایی تقویت کنند

به زبان ساده مبارزه برای  .شيوه ھای عملی درستی برای سازماندھی و استارت کار خواھيم رسيد

مبارزه برای  یا مبارزه برای بھبود شرایط طبقه کارگر در شرایط بردگی اقتصادی در کنار نان و آزادی و

ونی ھای دمکراتيک عمومی در شرایط کن حق تشکل و اعتراض و تجمع حاکميت کارگری و آزادی

خواسته ھا و بافت و نحوه فعاليت و اشکال سازماندھی مبارزه و  ۀعلی رغم اختdف در سطح و درج

يت تشکل با توجه به شرایط بحران انقdبی که ھر گونه خواسته روی چھارچوب سياسی حاکم

 ،سرمایه دار به شدت از آلترناتيو کارگری وحشت می کند ۀمرکز می شود و طبقه و حاکميت طبقمت

از یک طرف این فاصله به شدت ھم نزدیک شده و تا حدودی تنيده شده و از طرفی بدون ھدف 

ی اجزاگذاری و برنامه ریزی منسجم و یکپارچه بين تمامی اجزای آن در یک قالب واحد شدنی نبود و 

ھای  . بنابرین فعاRن سوسياليستی _ کارگری در کنار ایجاد سلولھمدیگر را دفع خواھند نمود

زندگی  سوسياليستی به عنوان اجزای حزب سياسی کارگری در محل کار و _ سياسی ۀسازند

طبقاتی و انقdب برای سازماندھی  ۀبه عنوان دژ اصلی مبارز تکارخانجا اً کارگران و مخصوص

بزاز فعاليت کمونيستی یعنی ظم موجود و ایجاد حاکميت شورایی کارگران از طریق اسرنگونی ن

، ترویج و سازماندھی باید مکمل ھمين روند و از طریق ھمين عناصر و با توجه به تمامی تجارب تبليغ

ھيئت ھای  و عناصر حال و گذشته طبقه کارگر در عرصه فعاليت صنفی _ اتحادیه ای ھسته ھا و

 اً ی و نيمه علنی در محيط ھای کارگری پی ریزی کنند. و چنين کاری نياز به حزب واقعسس مخفؤم

 .کمونيستی دارد

 

  ھای طبقاتی را برداشت ؟ چگونه می توان موانع پيش روی تشکل – ۵

. دوم با برنامه ریزی عملی مشخص در انع اول باید این موانع را شناختبرای برداشتن این مو :جواب

. سوم طبقه اشته و یا به نقطه قوت تبدیل کردليت انقdبی این موانع را از سر راه بردجریان با فعا

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 

جتماعی و سياسی جامعه به علم کمونيسم به عنوان علم شرایط رھایی اش مسلح اقتصادی _ ا
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باشد و در چنين پروسه ای می باشد که در تلفيق آگاھی سوسياليستی با جنبش مبارزات کارگری 

بدون حزب سياسی  .حزب سياسی به عنوان ابزار ھدایت انقdب و حاکميت کارگری متولد می شود

نفوذ و  ۀراه برداشت و نه می توان از سيطرود را شناخت و نه می توان از سر نه می توان موانع موج

انترناسيونال اول حزب  ۀ. پس اگر به قول مارکس در قطعنامقدرت احزاب سرمایه داری خdص شد

طبقه کارگر تنھا راه نجات این طبقه از دست قدرت داراھا می باشد. بنا براین اول باید دید موانع ایجاد 

 می باشد؟کيل شدن تشکلھای کارگری کدام طبقه کارگر چه ھستند و سپس دید موانع تشحزب 

   :این موانع را می توان به دو دسته تقسيم کرد

  نی عمومی يع - الف

  انحرافات درونی جنبش کارگری  - ب

   :الف: موانع عينی عمومی

نابودی  قdبيون و، خفقان و کشتار انن سرمایه در سرکوبدیکتاتوری فاشيستی و عریا -١

، را مختل کرده و از انتقال تجربه ساختارھای محکم انقdبی که ادامه کاری فعاليت و تشکل انقdبی

خود به خودی کارگران در  ۀآگاھی انقdبی و تجربه تشکل و اشکال مبارزه و سازماندھی به مبارز

ن سوسياليست و دمکرات کشتار دھه شصت انقdبيو ۀنمون .جھت رھایی طبقاتی جلوگيری می کند

انقdبی توسط جمھوری اسdمی با ھدایت سرمایه داری جھانی که جنبش کارگری را از ابزار 

حزب توده  اً فات اپورتونيستی مخصوصاسياسی _ طبقاتی در قالب حزب رزمنده اش با کمک انحر

  .محروم نمود

گرسنگی تزریق ھدفمند  ، بيکاری مزمن سازمان یافته به عنوان محور اساسیدرآمد پایين- ٢

کرده و ھر  ساعته برای لقمه ای نان ٢٤دشمنی طبقاتی که کارگران و محرومان را وادار به دوندگی 

در  اً ، سازمان و تشکل یابی را از آنھا سلب می نماید مخصوصگونه قدرت و فرصت فکر، آگاھی یابی

تقویت مبارزه سياسی _  ۀگيزمی توانست این مسئله را به انساختار انقdبی که  شرایط نبودِ 

می توانست فقر و  ،یعنی اگر یک حزب انقdبی در شرایط کنونی وجود داشت، اقتصادی تبدیل کند

گرسنگی و بيکاری و فdکت اقتصادی کنونی را به سکوی خيزش بزرگی عليه سرمایه داری تبدیل 

ھر گونه مبارزه و فداکاری  ۀددر حال حاضر برای نجات خود آما چرا که مردم بخصوص کارگران ،نماید

ھستند، در شرایط این چنينی در صورت وجود یک حزب واقعی سرمایه داری از ترس انقdب کارگری 

اما اکنون جمھوری اسdمی و حتی سرمایه داری در  ،خواست ھای کارگری می دھد تن به  اً مجبور

بلکه بيشتر به معيشت  ،نمی دھند دیگر کشور ھا نه تنھا تن به قبول برخی از خواسته ھای کارگران

لمپنيزم در  ایت و فساد وناین مسائل عامل تجدید جرم و ج .چون ترسی ندارند ،نھا حمله می کنندآ

   )ميان Rیه ھای پایين جامعه می گردد
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حزب  ءتوسط جمھوری اسdمی در خd ٥٧بدبينی توده ھا ناشی از به شکست کشاندن انقdب  - ٣

   .شورایی کارگران ۀری انقdب در جھت حاکميت بdواسطت و رھبطبقه کارگر در ھدای

استفاده ابزاری رژیم از عقاید مذھبی مردم در مقابله با آگاھی و تشکل انقdبی از طریق ترویج و  -٤

   . ھای کاذب شبه پوپوليستی و قرار دادن توده ھا در مقابل ھم تبليغ و آگاھی و تشکل

  بر اثر رشد ناموزون سرمایه داری و تسلط نظام طفيلی _ دRلی ماندگی مناسبات اقتصادی  - ٥ 

نفت و گاز و نيروی  اً وابسته بر اساس تقسيم کار بين المللی در تعيين مواد خام عمدت سرمایه داریِ 

کار ارزان برای سرمایه داری جھانی در نتيجه عقب ماندگی شدید اجتماعی و قطب بندی ناقص 

   توليد و  ۀداری به صورت جمعيت حاشي سرمایه ده از مناسبات ماقبلطبقاتی که عناصر رانده ش

ھای کاذب تلنبار شده در حاشيه شھرھای بزرگ و یا به صورت  ) با شغلدکdسه( بی ھویت

طبقه کارگر به غير از بوروکراسی عظيم اداری _ نظامی بی مصرف شکل می گيرند و از طریق 

ھای آن  ت مولد بزرگ به عنوان پرولتر واقعی دیگر بخشقسم نفت و کdً  ، پتروشيمی وماشين سازی

از قابليت سازماندھی ارگانيک و سراسری به علت پراکندگی و انفرادی بودن کمتر برخوردار ھستند و 

  .تأثير چندانی در روند انقdب و سرنگونی ریشه ای نظم موجود و انقdب اجتماعی ندارند

ژئوپولوتيک به عنوان ترمينال غرب و شرق و شمال و جنوب  حساسيت و اھميت کشور ما از لحاظ - ٦

) برای سرمایه داری جھانی و ھمچنين تجارب دو انقdب ھمچنين بزرگترین مرکز مواد خام (نفتو 

ھای کارگری _ انقdبی بنابراین امپریاليزم جھانی کوچکترین  و تجارب احزاب و تشکل ٥٧مشروطيت و 

ه مردمی حتی در حد مصدق السلطنه رحم نکرده و غير از ھای شب اشکال دمکراسی و دولت

اشکال خفقان و سرکوب در اشکال سيستم ارباب رعيتی شاھنشاھی و یا فاشيسم خونخوار 

 .اسdمی را در مقابله با جنبش سوسياليستی _ کارگری تحمل نمی کند

کارگری و  ھای صنفی_ سياسی بازدارنده برای شکل گيری تشکل ۀمحور عمد ٦در کنار این 

  : ھا مھمتر انحرافات اپورتونيستی در اشکال اعتراضات و اعتصابات کارگری _ توده ای و از این

رفرميستی، سوسيال دمکراتيک، انحdل طلبانه در داخل جنبش کارگری _ کمونيستی بزرگترین سد 

  را بازی حزب سياسی  اً ھای پایدار سراسری کارگری مخصوص و موانع اساسی در شکل گيری تشکل

  . عمده ترین این انحرافات عبارتند از:می کنند

اجزا و  ۀاجتماعی موجود، تجزی –ت سيستم اقتصادی ، ماھوی و ارگانيک از کليعدم درک انقdبی -  ١

صنفی و دوری از سازماندھی  -اشکال مبارزه به اجزای اوليه مانند دیوارکشی بين اشکال سياسی

ھم و عدم درک رابطه ، اختراع جنبش ھای اجتماعی مستقل از یجھت انقdب اجتماعانقdبی در 

  ، حداکثر و مطالبات سوسياليستی و دمکراتيک.برنامه حداقل
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تشکيdت و  ۀتاریستی و شبه آنارشيستی با پدیداراده گرایانه در اشکال سک –برخورد فرقه ای  -  ٢

ی انقdب و حاکميت شورایی کارگران تئوری انقdبی به عنوان ھدف قائم به ذات و نه ابزار سازماندھ

و دوری ھزاران کيلومتری از سازماندھی مستقيم کليه اشکال مبارزاتی کارگران در  و قطع ارتباط 

  .محيط کار و  زندگی آنان

پرستش و دنباله روی از حرکات و مبارزات پراکنده و خود به خودی کارگران ، غلو و بزرگنمایی این  - ٣

  .غولی و خبر رسانیمسائل در حد دل مش

   ھای صنفی و سياسی کارگران و  تفکيک اپورتونيستی و سازشکارانه اشکال مبارزه و تشکل - ٤

   سندیکایی در این حوزه ھا. -دنباله روی از جریانات بورژوایی

تبليغ و چسبيدن به اشکال قانونی و علنی تشکل و مبارزه و در نتيجه زمينه سازی برای  -  ٥

ھا  ھره سازی و سرکوب بھترین نيروھای پایه ای و مردمی کارگران و بریدن ارتباط آنشناساندن و چ

فعاليت  ۀينی و دوری کارگران پيشرو از عرصھای کار و زندگی کارگران و دامن زدن به بدب از محيط

  .انقdبی

وظایف اصلی  توھمات و خيال پردازی ھای کاریزماتيک در تبليغات رسانه ای و اینترنتی در تلفيق  -٦ 

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 

 .نيرومند سازماندھی جبھه انقdب کارگریاھرم 

سياسی کارگران در عدم تعيين نقش و وزن طبقه کارگر به  -بقاتیبرخورد پوپوليستی با جنبش ط  -٧

عنوان نيروی اصلی و رھبری انقdب 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 

  .تdش برای سازمان دھی مستقيم و ارتباط گيری مستقيم با این طبقهطبقه و در نتيجه عدم 

شعور  ءکم اھميت دادن به تبليغات سياسی به عنوان اھرم اصلی پرورش سياسی و ارتقا  – ٨

سياسی کارگران در شناخت طبقات و Rیه ھای اجتماعی و احزاب سياسی و  –مستقل طبقاتی 

لترناتيو انقdبی دمکراتيک توسط این طبقه و اعمال ھم چنين اھرم ھدایت و رھبری سياسی آ

سوسياليستی   )( انحرافات اپورتونيستی فوق در جنبش کارگری ژمونی آن بر طبق برنامه حداقلشھ

سازماندھی  ۀکارگر به عنوان یگانه وسيل ۀطبق اً واقع –قبل از ھر چيزی از شکل گيری حزب سياسی 

 اما سئوال اساسی این است که آیا (ی جلوگيری می کندمبارزات سوسياليستی و دمکراتيک کنون

 ؟ آیا می توان در جھت ایجاد حزب سياسی کارگری حرکت نمود؟می توان بر مشکdت فوق غلبه کرد

کارگری کشورمان نشان می دھد علی رغم  –نگاھی به تاریخ پرافتخار جنبش سوسياليستی 

قان و دیکتاتوری تولد احزابی مانند عدالت و ھا در بحرانی ترین شرایط خف موانعی بدتر از این
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مجاھد و ھمچنين وقوع انقdبات مشروطيت و  ،يه) و سازمان ھای دمکراتيک فداییکمونيست (اول

 بازدارنده  نمی توان جلو تاریخ را سد کرد ھر چند این مواردِ  .بيانگر این مسئله می باشد اً تمام ٥٧

بسيار  ۀاکونوميست و ھمچنين پدید راده گرا و یا راستِ ا می تواند مولد انحرافات گوناگون چپِ 

فکری با این انحرافات درون جنبش کارگری در بطن  ۀبدون مبارزکه  ،خطرناک انحdل طلبی باشد

، ایجاد حزب سياسی توھمی بيش نيست سازماندھی انقdبی بر محور کمونيسم انقdبی صحبت از

 اً سوسياليستی مخصوص –جارب مثبت و منفی جنبش کارگری بنابراین ما باید با استفاده از تمامی ت

اشکال سازماندھی مخفی و غير علنی در شرایط دیکتاتوری و خفقان بر محور مسائل زیر، خود را 

  :سازمان دھيم

که به آرمان کمونيسم به عنوان علم شرایط رھایی پرولتاریا از طریق را  اول تمامی نيروھایی

بر اساس  ،سرنگونی نظم سرمایه داری و حاکميت کارگری اعتقاد دارندسازماندھی انقdب برای 

ھای کمونيستی مخفی در محيط کار و زندگی کارگران  اصول محکم تشکيdت انقdبی در قالب سلول

. که بدون چنين نيروھایی اجزای متشکل حزب سياسی گرد آوریمو سپس در کل جامعه به عنوان 

نفی توھم و خيال پردازی بيش نيست. به طوریکه اسی و حتی صسي ۀمبارز تضمين ادامه کاریِ 

ثبات شده است در ا احزاب انقdبی عدالت و کمونيست (اوليه) نيز کامdً  ۀاشاره کردیم در تجرب

استارت کار صد در صد باید با سازماندھی جسورترین، آگاه ترین و فداکارترین ، شرایط سرکوب ھار

که به طور تمام وقت به فعاليت انقdبی تا حد جان فشانی اعتقاد  کارگری –مبارزین سوسياليستی 

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 

کارگری در شرایط پراکندگی، فقر، خود بيگانگی، رقابت  –ر کفان کمونيستی شایسته ترین جان ب

صحبت از ھمبستگی طبقاتی  ،فاشيستی درونی کارگران و تسلط ایدئولوژی بورژوایی و سرکوب ھارِ 

خواب و خيالی  ،مبارزه ۀیکپارچ سازماندھیِ  سراسری کارگران و استقdل سياسی آن و ادامه کاریِ 

  .بيش نيست

ز زیر زمينی بر اساس اصول سه : این ساختار باید بر اساس سازماندھی تشکيdت غير متمرکدوم 

بر  ،مرکز ھدایت غير قابل دست رسی ۀتداخل و عدم تسری اطdعات بر پایعدم تمرکز، عدم  ۀگان

سلولھای کمونيستی را بر بستر  ۀکه کلي ،تشکيdتی سراسری –سياسی  ۀمحور نشری

 ،ل کشور بر محور مطالبات سوسياليستی و دمرکراتيک ھدایت می کندسازماندھی سراسری ک

  می شود. سازماندھی

طبقاتی بر طبق تلفيق  ۀھای کمونيستی با مبارز سوم : مھمترین ابزار سازماندھی و اشکال سلول 

  : علنی عبارتند از –کارمخفی 

  عناصر پيشرو رھبران عملی  -الف 
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  تشکل ھای توده ای –ب 

 .و مطالبات جاری  مبارزات –ج 

ھر سلول کمونيستی باید در عين پيروی از سياست ھای عمومی حزب و مصوبات کنگره با  :چھارم 

باید  ،فعاليت خود ۀصول غير متمرکز سازماندھی و جوابگو بودن به مسائل حوزتوجه به رعایت ا

  :مسائل خود را بر اساس اصول زیر برنامه ریزی و مدیریت کند

 : و ترویج ، سازمانگری تبليغ ، آموزش

 )تشکل ھا مبارزات و خواسته ھای جاری –توده ای ( ارتباط توده ای  –الف 

      ( نحوه و زمان جلسه و نشست ھا ی سلول کمونيستی که برای بررسی و  تشکيdت –ب 

، طریق ارتباط مثل قرار ھا، اینترنت، موبایل –دارد  ادامه کاری مبارزه و حل مشکdت نقش اساسی

   ، بيdن کار و باز جویی ۀھابرای ھنگام دستگيری یا بازرسی، نحو محمل سازی ازی ھا،جاس

مونيستی بعنوان قسمتی از حزب یک سلول زنده ک – ، ماليهرش دھی و ...) و باRخره تدارکاتگزا

سراسری بعنوان قلب و مغز ساختار ھدایت  ۀمرکزی منتخب و نشری ۀکارگر که از طریق کميت ۀطبق

بر را سياست عمومی و مصوبات کنگره را ھدف و جھت عمومی فعاليت انقdبی خود  .دمی شو

       در  ن جھت تمامی تdش ھای خود را بکار می بندد ، وآس محور ھای باR قرار داده و در اسا

که در آن جھت  یبيdن کار باید بين ھدف ھای مبدا و کارھای .ھای تعيين شده بيdن کار بدھد زمان

پيشرفت یا عدم پيشرفت کارھا را توضيح داده  ،علت و معلولی برقرار کرده ۀیک رابط، يردصورت می گ

سيده جمع بندی به آن رو و تجارب عمومی سازماندھی را که در جریان پراتيک مبارزاتی کسب کرده 

 اشکال مبارزه طبقاتی مستقيمِ  عمل و اھداف تعيين شده بر بستر سازمان دھیِ  ۀنماید و بين برنام

ندھی و مبارزه و تشکل بر شرایط او تبليغات عمومی سياسی و چگونگی انطباق اشکال سازم

مرکزی سراسزی ما با اھداف سازماندھی سراسری  ۀاز این منظر نشری .مشخص رابطه برقرار نماید

قdبی با پراتيک سوسياليستی باید محل بازخورد تئوری ان –مبارزات عمومی دمکراتيک و کارگری 

ھای کمونيتسی باشد که در عرصه ھای  راه حل ھا و تجارب عملی بيdن کار سلول ۀاتی و ارائمبارز

توسط مرکزیت منتخب جمع بندی و پخته تر و با تجارب ملی و جھانی آميخته شده و در  ،گوناگون

  .انطباق با تئوری کمونيزم علمی اصولی تری ارایه نماید

نين سطحی از سازماندھی با توجه به اختdفات شدید بين پنجم : از ھمه مھمتر برای رسيدن به چ

 –فرقه گرایانه و سندیکاليستی  – کارگری و انحرافات شدید سکتاریستی –محافل سوسياليستی 

مشترک سازمانده از ميان کسانی که به  ۀتشکيل کميت ،مفرط اکونوميستی و ھمچنين انحdل طلبیِ 

 ۀیا در پيوند مبارزاتی با کليوان علم رھایی شرایط پرولتارباR یعنی کمونيزم به عن در اصول گفته

ھای کمونيستی در محيط کار و  اشکال مبارزاتی طبقه کارگر در داخل کشور از طریق تشکيل سلول

زندگی کارگران در رسيدن به حزب سياسی به عنوان اساسی ترین اھرم سازمان دھی انقdب و 



- ١٠٨ - 
  

  

ارزه ایدئولوژیک ھمه جانبه با انحرافات اپورتونيستی ذکر شده در حاکميت کارگری اعتقاد دارند و در مب

بستر پراتيک مبارزاتی دور ھم گرد آیند و صفوف خود را در کوران مبارزه محکمتر و آبدیده تر کنند فقط 

جود غلبه کرد و بھترین عناصر پاک، مبارز و و فقط در چنين صورتی است که می توان بر موانع مو

طبقه کارگر و رھایی بشریت را در یک جا و در یک حزب جنجگو و رزمنده به عنوان  من به منافعؤم

ستاد فرماندھی انقdب و حاکميت کارگری جمع آوری نموده و ارتش کارگران و مردم ناراضی را از 

 .پراکندگی و سردر گمی نجات داد

 

ا یک تشکل طبقاتی چگونه باید باشد؟ ارتباط آن ب –استقZل تشکلھای توده ای  -۶

  سياسی و یا باصطZح حزب طبقه کارگر چگونه است ؟ 

درست است که اشکال تشکلھای طبقه کارگر نسبت به مضمون صنفی و یا سياسی آن  :جواب

 ًdاگر مضمون صنفی مبارزه کارگران در قالب سندیکا ، اتحادیه ، تعاونی برای بھبود متفاوت بوده مث

برای فروش بھتر نيروی کارش می باشد و از اً اقتصادی اساسشرایط رفاھی خود در وضعيت بردگی 

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 

        اری حکومت کارگری مبارزه کرده و دارای جانفشانی بيشتری حاکميت سرمایه داری و بر قر

می باشند فرق می کند و یا برخdف دو تشکل پایدار فوق یعنی حزب و اتحادیه شورای نمایندگان 

بعنوان ابزار سياسی سرنگونی و ابزار و تشکل حاکميت پرولتاریا که محصول رشد موقعيت انقdبی به 

رایط قيام مسلحانه و در خدمت سازماندھی آن توسط حزب بوده و تفاوت ھای قدرت دو گانه و در ش

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 

ھای  ستای استقdل طبقاتی آن در مقابل طبقه و دولت سرمایه داری بوده و از تمامی ظرفيتدر را

انقdبی طبقه  –موجود این طبقه در راستای ھدف اصلی یعنی رھایی اقتصادی و حاکميت شورایی 

کارگر استفاده می کند بدون چنين درک ھدفمند و ارگانيک انقdبی از سازمان یابی و تشکل یابی 

ه و به جای ان مفھوم بورژوایی از استقdل تشکلھا که بين اشکال سياسی برای رھایی و طبق

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 

پنجم بورژوایی تبليغ می گردد طبقه کارگر حتی یک قدم ھم نمی تواند در جھت رھایی از ستون 

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 انقdب و حکومت کارگری می دانستند به طور نمونه در 

dروسيه اتحادیه کارگری در کنار سازماندھی و مبارزات اقتصادی در مرحله ی  ١٩١٧ب کبير اکتبر انق

قيام محل تدارک،گرد آوری و آموزش برای قيام مسلحانه بوده اند ویا صندوق ھمياری کارگری تکيه 
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 اقتصادی برای کارگران بوده اند ، بدون ھژمونی حزب طبقه کارگر در –گاه اعتصابات سياسی 

تعاونی، صندوقھای ھمياری و... ) و فرھنگی و آموزشی در جھت تدارک  -تشکلھای صنفی ( اتحادیه

طبقاتی آن در  –برای استقdل سياسی و قدرت مادی طبقه کارگر نمی توان از استقdل سياسی 

سياسی نداشته -معنوی بورژوایی صحبت کرد . و طبقه ای که استقdل فکری –برابر بردگی مادی 

شد چطور می تواند استقdل تشکيdتی داشته و سرکردگی Rیه ھای دمکرات را در جریان انقdب با

سفسطه و خيانت است که توھم و بردگی اً به نفع حاکميت سوسياليستی خود تأمين کند. واقع

سياسی آن را در قالب اتحادیه و سندیکا برای  –صنفی کارگران در نبود حاکميت و استقdل فکری 

ی و فروش بھتر نيروی کار برای طبقه سرمایه دار و با قبول این بردگی با نام استقdل و تشکل دRل

مستقل کارگری در بوق کرنا دميده، تطھير کرده و ماست ماليزه کنيم . رفقای ساده دل ما باید بدانند 

وان نطفه صدو شصت وسه شورای کنترل کارگری به عن ٥٧از سندیکا و اتحادیه باRتر در انقdب 

حاکميت کارگران تشکيل شدند، در خd حزب سياسی کارگران نه تنھا نتوانستند مستقل باشند و یا 

استقdل خود را حفظ کنند بلکه به کاریکاتور و سپس به چماق رژیم فاشيستی جمھوری اسdمی 

جریانات تبدیل شدند. و اRن ھم بخشھای زیادی از اکونوميستھا و سندیکاليستھای ما به چماق 

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 خdصه می توان گفت در مفھوم انقdبی و کمونيستی تشکلھای 

برای تقویت  طبقاتی غير سياسی کارگران ھدف ، از بين بردن رقابت درون کارگران و تدارک و تمرین

قدرت و استقdل سياسی آنان در جھت انقdب 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 

ور اقتصادی آگاه ترین و پيشروترین ومتشکل ترین بخش این طبقه که به حاکميت بdواسطه ی او بر ام

اجتماعی طبقه کارگر اعتقاد دارند تشکل ھای طبقاتی غير سياسی و حتی شوراھای  –سياسی  –

نمایندگان به آلت شکست انقdب اجتماعی و ارایه شرایط استثمار طبقه سرمایه دار تبدیل خواھد 

   .شد

با یک  شکل ایجاد تشکل سياسی یا حزب طبقه کارگر در دوران انقZبی و تفاوت آن  -  ٧

  شرایط غير انقZبی چگونه می باشد ؟

بطوریکه مارکس در قطعنامه انترناسيونال تأکيد می کند ( طبقه کارگر در مقابل قدرت متحده  :جواب

و به قول گرامشی ( حزب طبقه کارگر از  طبقات دارا، چاره ای جز تشکيل حزب سياسی ندارد )

ارزاتی طبقه کارگر بر بستر پراتيک انقdبی به تلفيق دیالکتيکی جنبش سوسياليستی با جنبش مب

می آید این دو جز اساس تکوین حزب مولد شرایط سرمایه داری و در جریان تکامل تاریخی آن  وجود 

شکل گرفته و در ھر شرایطی زمينه ھای آگاھی سوسياليستی به قول مانيفيست حزب کمونيست 

  :  ، مسئله اساسی بازتوليد می گردد) " به عنوان " نجات کل جامعه

 ًRدرک ضرورت جبری و اساسی حزب برای رھایی پرولتاریا  -او  
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عدم خود به خودی بودن این روند و استارت آن از طرف جنبش آگاھانه سوسياليستی               - ثانياً 

، خلوص، غير انحرافی بودن نحله ھای سوسياليستی باز توليد شده بر اساس جھان پاکی - اً ثالث

  ی مادی و کمونيسم به عنوان علم شرایط رھایی پرولتاریا بين

، حاR شرایط چه صی با توجه به تجارب ملی و جھانیانطباق درست آن بر ھر شرایط مشخ - اً رابع

  .دوران انقdب باشد و یا چه غير انقdبی

و یا  ھيچ کمکی به تشکيل حزب نمی کند امری اثبات شده می باشد ،این که صرف شرایط انقdبی

سس حزب با برنامه قبلی می توان از شرایط انقdبی ؤرت وجود حزب و یا جریانات فعال مدر صو

برای درک بھتر مسئله در اثبات نقش وجودی جنبش  .بھترین استفاده کرد امری مسلم می باشد

مثال مشخص تاریخی  سوسياليستی راستين در روند شکل گيری حزب سياسی طبقه کارگر به دو

رشد  ۀوليه را در شرایط بسيار عقب ماند: شکل گيری حزب عدالت و کمونيست امی کنيم اشاره

و آزادیھای وسيع دمکراتيک  ٥٧در ایران و اوضاع دیکتاتوری ھار با انقdب  ١٣١٥تا  ١٢٨٥سرمایه داری 

بر کسی پوشيده نيست که اولی با وجود جریانات واقعی  .در اوایل انقdب مقایسه کنيد

ثر از بلشویک ھا و انقdب کبير اکتبر و ایده ھای سترگ لنين کبير به أمت اً ستی مخصوصسوسيالي

به علت تسلط پوپوليسم ارتجاعی  اً تشکيل احزاب واقعی کارگری با دستاوردھای بزرگ و دومی دقيق

     بدترین انحرافی که در شرایط کنونی به روند واقعی  .و خلقی به انحطاط و فروپاشی انجاميد

دنباله روی از جنبش خود به خودی و مماشات  ،ری حزب سياسی آسيب جدی می رساندشکل گي

ھا و  سندیکاليستی در قانون گرائی و علنی گرائی در داخل کشور در تشکيdت -با جریانات بورژوایی

که  یکه در خدمت مستقيم به حکومت سرمایه داری تمامی نيروھای ،سياست گریزی می باشد

علنی کرده و  ،ھای کار و زندگی کارگران باشند محيط  ھای واقعی حزب در  لولس ۀمی توانند پای

کار سرکوب رژیم را ساده تر کرده و با ادا و اطوار فعاليت کارگری کارگران را نسبت به فعاليت سازمان 

اعتقادی به سازماندھی سياسی طبقه کارگر در  ھا اصوRً  یافته و آگاھانه بدبين می کند. این طيف

سندیکاليستی دنبالچه ھای حزب توده و فدایی اکثریت  ۀدر عرص اً اخل کشور را ندارند و عمومد

   ھستند که در دھه شصت بھترین نيروھای سوسياليست را به دم تيغ رژیم دادند و جنبش را از 

ار و زندگی کارگران ھای کمونيستی در محيط ک پایه ھای سازمان دھی سياسی بر اساس سلول

به  ،که می توانستند ثمر بخش باشند یو اکنون نيز با توجه به اینکه اندک نيروھای( ردندمحروم ک

دو باره نيروھای پيروه فکری  ،شدت و با روش ھای مختلف توسط جمھوری اسdمی سرکوب شدند

ن بيرون Rنه ھای شا  نظام اسdمی از  پوشیِ  حزب توده و فدایی اکثریت با توجه به اغماض و چشم

گاھانه بطور آه می باشند و جمھوری اسdمی نيز حزب تود ۀه و مشغول تبليغ خط مشی خائنانخزید

ضمن اینکه بيشتر افراد حزب توده و اکثریت اکنون خودشان  .نھا حمایت می کندآغير مستقيم از 

ر چه ک اگر ھبدون ش .اما ھنوز خود را کارگری جا می زنند ،ميليادر می باشند اً کارفرما ھستند و بعض

ن صورت آمی شود و در بزودی خيزش کارگران شروع  ،کارگر تشکيل نشود ۀزودتر حزب واقعی طبق
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که توده ای و  یثروت ھای حزب توده و اکثریت با توجه به اغماض و چشم پوشی جمھوری اسdمی و 

در موقع  در مرکز مبارزات خود به خودی کارگران قرار خواھند گرفت و ،اکثریتی ھای کار فرما دارند

کارگر  ۀرگران درست مانند دھه شصت به طبقکا ۀبارزاتی و نقطه عطف تاریخی مبارزتعيين تکليف م

به ھمين دليل  .خيانت خواھند کرد و البته جمھوری اسdمی و سرمایه داری نيز این را خوب می داند

نه یت و حزب توده را ولی پيروان جریان فدایی اکثر ،است که دیگر نيروھا را به شدت سرکوب می کند

بلکه در مواقع بسياری از طریق نيروھای  ،نھا چشم پوشی می کندآتنھا سرکوب نکرده و در مقابل 

ھایی ھستند که دنبالچه ھای  و یا اکونوميست.  دکمکشان نيز می کن ،نفوذی خودش در ميان آنھا

ه تشکيdت و سازمان دھی ب که اصوRً  ،جریانات غير کمونيست مانند سوسيال دمکراتھا می باشند

با توجه به حساسيت رژیم به شکل گيری حزب واقعی، رژیم  .سياسی در داخل کشور اعتقاد ندارند

      شکل گيری حزب سياسی واقعی حمایت  ۀیندآمستقيم این نيروھا را در مقابل  به صورت غير

ا در داخل کشور نيروھای بعضی رفق ،توجه به شناخت این نيروھا از محيط ھای واقعی با .می کند

 .کارگر عمل نمایند ۀبرای ارتباط گيری و پيوند با طبقباید با دقت و حساسيت بيشتری  ،اصيل کارگری

باید بدانيم  ،اما برای مرز بندی با این طفيلی ھای دشمن حزب سياسی و حاکميت شورائی کارگران

ناآگاھی و رقابت درونی ناآگاھی  ،انگی، فقردر شرایط تسلط ایدئولوژی سرمایه داری و خودبيگ

  دولت ھای  ی شده فریب و سرکوب مادی و معنویکارگران و ھمچنين سياستھای برنامه ریز

نکه وحدت فکری اش را از راه اصول آکارگر تنھا در اثر  ۀطبق :بيرکبقول لنين  ،سرمایه داری

کارگر متحد  ۀرتش طبقبه صورت اھا زحمتکش را  مارکسيسم با وحدت مادی سازمان که ميليون

تبدیل شده و نقش واقعی را درانقdب برای  یمی تواند به نيروی شکست ناپذیر ،سازد ، تقویت یابد

مانند سال  ،کارگر ۀین صورت و در نبود حزب سياسی طبقدر غير ا ،رھایی از ستم طبقاتی ایفا کند

دام رژیم فاشيستی جمھوری با سموم ضد امپریاليستی تزریق حزب توده و فدایی اکثریت به  ٥٧

 ۀدر صورت وجود حزب سياسی به وسيل اش که می توانست اسdمی افتاده واز شوراھای کنترل

شوراھای اسdمی جاسوس و سرکوب گر جنبش کارگری در  ،حاکميت دمکراتيک اش تبدیل شود

را از مسير  جریانات بورژوای تبدیل شده و جنبش ۀرفورميستی به زائد –کاليسم عقيم تثبيت سندی

را درجه  نآتشکيل  ،این قبيل که در نبود حزب واRتی ازئبه نظر ما طرح س .انقdبی منحرف سازد

به نوعی تبليغ سياست انتظار و مماشات با شرایط می باشد، دوستانی که به  ،بندی می کند

dو رھبری او در  حزب سياسی طبقه کارگر و برنامه ءشرایط ایستا نگاه می کنند درک نمی کنند در خ

نھا نگاه نمی کنند و آغير کارگری در این مسير به دھن  حين عمل مبارزاتی و جریان مبارزه و جریانات

وقتی مثل خمينی در یک وضعيت اعتdیی انقdبی سوار جنبش شدند دیگر به آنان  .عمل می کنند

حاR چه  .تغيير گرانيم ،بقول مارکس ما مفسر شرایط نيستيم .مجال نفس کشيدن ھم نخواھند داد

که بتواند  ی، ما باید در جھت تغيير جھان در ھر شرایطی کارھایط انقdبی باشد و یا غير انقdبیشرای

ھا را باR زده با درک ليبرالی منتظر  باید از ھمين حاR آستين ،شرایط را تغيير بدھد انجام بدھيمآن 

بھترین  ،ماده کردن فرصت طdئیآضمن  اقعیفرصت به اصطdح طdئی نباشيم و با ساختن حزب و
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بکنيم و بدانيم در جنگ طبقاتی  ،وریمآمی یند یا بدست آکه بدست می  یاستفاده را از فرصت ھای

ورژوازی کسی می تواند از بين اردوی پرولتاریا و ب ،سياسی و فکری آن –در تکامی اشکال اقتصادی 

، آگاه و بعنوان بخش پيشرو، مبارز:  که اوRً  ده را بکندچه عادی و چه انقdبی) بھترین استفاشرایط (

 .و حاضر وجود داشته باشد نھا حیّ آستاد فرماندھی ارتش خود در بين  اردوی خود و بعنوان متشکلِ 

: اً ثالث  .ماده برای ھدایت این ارتش در انبانش باشدآایی از پيش ھ : برنامه و نقشه راه و راه حلاً ثاني

ه ایجاد آن از ھمين اRن است ک ۀیا زمين پروسه ای انقdبی فقط حزب انقdبی و ابزار تحقق چنين

تاکتيک ھای انقdبی اگر      مادیت عملی برنامه و استراتژی و  ۀبدون چنين ساختاری بعنوان وسيل

ما سوسياليست ھا و کارگران طرفدار حکومت کارگری  ،صد بار ھم تکرار شود ٥٧به عظمت انقdب 

Rدنباله رو حوادث و جریانات  ،بعنوان مفسران بی خبر ی و از راه دور نظام سرمایه داری ،نعين ا

 .سرمایه داری خواھيم بود

 

کارگران پيشرو و سوسياليست ھا در یک شرایط غير انقZبی چه وظایفی را بر دوش  – ٨

کارگر تبدیل  ۀقو یا یک حزب موجود را به حزب طبدارند تا بتوانند حزب طبقه کارگر را ایجاد 

  کنند؟

ولی به علت  ،به این مسئله پرداختيم ٤وال ئقسمت س اً ما در قسمت ھای قبلی مخصوص : جواب

 اھميت موضوع دوباره به آن اشاره می کنيم : در این رابطه به مسائل زیر باید دقت کرد:

اليستی او آنھایی که به مارکسيسم و کمونيسم بعنوان علم سازماندھی انقdب و حکومت سوسي

       اشکال مبارزه و تشکل ھا ی  ۀبقه کارگر بدست خودش از طریق کلياعتقاد دارند به آزادی ط

تشکل طبقاتی کارگران که از طریق  به ایجاد حزب سياسی به عنوان عالی ترین شکلِ  ،طبقاتی اش

رای این پروسه اعتقاد به اج  .پيوند جنبش سوسياليستی با جنبش مبارزاتی کارگران شکل می گيرد

 ،که این شروط را قبول می کنند یدوم : بر اساس چھار شرط باR نيروھای، در داخل کشور را دارند

 ۀسازماند ۀسياسی سراسری مرکزی و کميت ۀایجاد ساختار مرکزی بر اساس نشریشروع به 

       مخفی بعنوان اجزای اصلی حزب در داخل کشور ھا ی کمونيستیِ  منتخب برای ایجاد سلول

  :دنکه باید مشخصات زیر را داشته باش ،می نمایند

  ًRمرکب از افراد تمام وقتی باشد که بر اصول مبارزه مخفی و فن مبارزه با پليس سياسی در او :

      شرایط سرکوب ھار کنونی مسلط بوده و توان ادامه کاری مبارزه انقdبی در این شرایط را دارا 

       .می باشند

        .مرکز ھدایت و ارتباطات این ساختار باید بعلت عدم دسترسی دشمن خارج از ایران باشد :اً ثاني

، عدم تمرکز و یعنی عدم تداخل ،: واحد ھای داخلی باید بر اساس اصول تشکيdتی غير متمرکزاً ثالث

  سازماندھی شوند. ،عدم تسری اطdعات
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ر در داخل باید بر اساس اصول فعاليت کمونيستی : این واحد ھا یا سلول ھای کمونيستی مستقاً رابع

 –غ ( عمومی تبلي - ١ :ن موارد زیر می باشدآد که چھار چوبه ی نمستقل و خود کفا پی ریزی شو

   :سازمانگری – ٤ ماليه –تدارک  -  ٣ موزشآترویج و  – ٢شخصی ) 

، ات اینترنتی، موبایلت حضوری ھسته، ارتباط، ارتباطاتشکيdت ( نحوه جلسه ھا، قرار ھا - الف

 ۀت فعاليت، جاسازی، بيdن کاری و گزارش دھی از نحومحمل سازی برای ھر موقعيتی و لحظا

 .)برنامه ریزی و پيشرفت و یا عدم پيش رفت کارھا

سازماندھی توده ای بر اساس تلفيق کار مخفی و علنی بعنوان دو بازوی اصلی سازماندھی از  - ب 

     ، ایجاد تشکل ھا و یا تماس با توده ای –و رھبران عملی کارگری  شروانطریق ارتباط زنده با پي

  .تشکل ھای موجود توده ای و مطالبات و مبارزات جاری

پيوند تشکيdتی و مرکزی بعنوان دو شاخص اتصال و  ۀنشری اً نقش مرکز ارتباطات و مخصوص: اً خامس

که تبليغات سياسی و سازماندھی اعتراضات واحد ھای داخلی بوده  ۀکلي سياسیِ  ۀفعاليت و مبارز

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 

اه با مصوبات کنگره و دستورالعمل فعاليت به بعنوان رھنمود ھمر ،بندی و درستی آن به اثبات رسيده

 ،در شرایط فاشيستی و لزوم سازماندھی غير متمرکز اً . عمومرایه می دھدسلول ھای کمونيستی ا

ایدئولوژیک عليه انحرافات مو جود درون جنبش  ۀآموزش دھنده و مبارز ،نقش نشریه بعنوان سازمانده

  . –صد را Rزم دارد  داخلی صد در –ھای حزبی  کارگری برای سلول

، و از ھر دری سخن گفتن و به ھر جا سرک دگینيروھای داخلی ما باید بدور از ھر گونه پراکن

محور فوق متمرکز کنند و از  ٥تمامی نيروی خود را روی  ،کشيدن و به دور از فرقه گرایی و دنباله روی

 نيروھای داخلی ما باید تمام ھمّ  اً وصتوھمات کاریزماتيک حاصل از فضا ھای اینترنتی بدور باشند مخص

یعنی نفت و  ،قسمت ھای پایه ای آن اً مبارزاتی با کارگران مخصوص ۀو غمشان را روی ارتباط زند

 برنامه ریزی و زمان بندیِ  ،ھا متمرکز کنند و برای رسيدن به این ھدف پتروشيمی و ماشين سازی

نی از ھر طریق ممکن به شکل گيری نشریه و دقيق با ھدایت مرکز ارتباطات بکنند و رفقای بيرو

 و ،کميته سازمانده به دور از تعصبات فرقه ای کمک کنند( البته نشریه باید غير از نشریات موجود

سازمانده نيز غير از کميته ھای موجود باشند و ھر دو باید از زیر بنا متفاوت از نشریات موجود و  ۀکميت

، کميته ھای موجود و چون نشریات موجود .تی از صفر ساخته شوندکمونيس اً با ساختار و اصول واقع

کارگری نيستند و بدون بر قراری  اً ھيچ کدام واقع ،مدعی کارگری ھای موجودِ  حتی احزاب و سازمان

 ،مخفی در محل کار و زندگی کارگران و تغيير اصول فعلی خود سلول ھا و کميته ھای کمونيستیِ 

 ،دRیل محکمی داریم که ھيچ کدام از احزاب .ب کارگری را نيز ندارندتبدیل شدن به حز پتانسيلِ 

را  ٨٨از جمله می توان خيزش توده ھا در سال  .کارگر را ندارند ۀن به حزب طبقپتانسيل تبدیل شد

بھترین شرایط را  ٨٨سال  ،کارگری شدن را داشتند مثال زد که اگر یکی از احزاب موجود پتانسيلِ 
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و ھمچنين در حال حاضر ھر روز کارگران  .ولی ھيچ کدام نشدند ،را ارایه داد برای کارگری شدن

مادگی شرایط برای تبدیل شدن یکی از احزاب به آو اعتصاب می زنند و این یعنی دست به اعتراض 

که ھيچ کدام پتانسيل شدن  یعنی این ،ولی وقتی چنين تبدیلی صورت نمی گيرد ،حزب طبقه کارگر

        در داخل دارند و حتی برخی  یچنين این احزاب و سازمانھا کم و بيش نيروھایرا ندارند و ھم

 ۀطبق ولی باز دیده می شود که به حزبِ  ،داشته باشند ای د ادعای داشتن اعتبار تودهنمی توان

ولی  ،تنھا دليل این است که از پایه و اساس علی رغم داشتن نيرو در داخل .دنکارگر تبدیل نمی شو

         باید تبدیل  ،گفته شده کارگری شدن را ندارند، اگر داشتند با توجه به شرایط موجودِ  پایه و اساس

 عتبارحتی داشتن ارتباط داخلی و حتی داشتن ا ،یعنی برای تبدیل شدن به کارگری .می شدند

ت این را جنبش فدایی یا مجاھدین و ... که ھواداران بسياری داشتند ثاب .کارگری نيز کافی نيست

بنا براین آن احزابی که خود را فریب می دھند که ھوادارانی  .که ھيچ کدام کارگری نشدند ،کرده اند

 یھا در نتيجه احزاب و سازمان .در توھم قرار دارند ،ینده کارگری شوندآدارند و ممکن است در 

کارگر  ۀبقکه مانع رشد و ایجاد شدن حزب طبل ،کارگر مثبت نيستند ۀنه تنھا برای طبق ،موجود

و خdصه کdم در  ... ، در غير این صورتعی باید ھمه آنھا را کنار بگذاردیک فرد انقdبی واق .ھستند

یک آرایش جنگی و در ميدان مبارزه طبقاتی قبل از ھر چيز تشکيل ستادی از فرماندھان با برنامه و 

اولویت  ،ران در داخلطبقاتی کارگ ۀبرای سازماندھی کليه اشکال مبارزفعاليت  ،اصول مخفی

ما  .ارتش ميليونی کارگران مثل پادگان بدون ستاد می باشد ،لهئما بوده و بدون این مس یاساس

سسات ؤکارخانجات بزرگ و م اً طبقاتی مخصوص ۀستاد را در مراکز اصلی مبارز باید پایه ھای این

تمدیدگان داشته اصلی پرولتری بعنوان دژ ھای اصلی و اساسی انقdب اجتماعی و رھائی س

سوسياليستی ما در خدمت سازماندھی  ۀصورتی است که نيروھای آگاه گران در چنين .باشيم

و  ھای کمونيستی مستقر در ميان کارگران نقش خود را ایفا خواھند کرد. مستقيم از طریق سلول

 ،فعلی خودپيوند با سلول ھا و کميته ھای مخفی کمونيستی و تغيير اصول  ناحزاب موجود با داشت

طبقاتی پيوند فعال و مبارزاتی گرفته و از  ۀصلی خود یعنی طبقه کارگر و مبارزا ۀمی توانند با نيم

ال به سلول ھای زنده، تکثير یابنده، مبتکر، و تاثير گذار تبدیل شده و غير فع حالت مفسر و نظاره گرِ 

   .بر تبدیل خواھد کردکارگر را به قول گرامشی از بازو به قدرت و از توده به رھ ۀطبق

 

 ،اما پراکنده و نا منسجم است ،در شرایطی که مبارزات کارگران پيگير و مستمر – ٩

  چگونه می توان این دوران را گذراند و به حزب طبقه کارگر رسيد؟

     ایجاد حزب سياسی کارگری دور  چگونگیِ حول   ،واRت مطرح شدهئمضمون اصلی س – جواب

که به چگونگی شکل گيری و خصيصه ھای یک حزب پرولتری  .تکراری می باشد یمی زند و به نوع

در ... طبقه کارگر در اثر  :حزب و حکومت پرولتری گفتيم بزرگِمعمار ِ ،اشاره نمودیم و به کdم لنين

جامعه سير می کند و نا آگاھی در قعر  و آنارشيستی در سرمایه داری و فقر، خود بيگانه گی رقابت
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يون ھا سازمانی که ميل –ش را از راه اصول مارکسيسم با وحدت مادی یکه وحدت فکر نآاثر تنھا در 

     می تواند به نيروی شکست  ،تقویت یابد ،کارگر متحد می سازد ۀزحمتکش را بصورت ارتش طبق

 بعنوان نيروی اصلی کارگر ۀطبق .را بعنوان رھبر انقdب ایفا کندنا پذیری تبدیل شود و نقش خود 

گاھی سوسياليستی و مارکسيسم انقdبی بعنوان علم رھبری انقdب و حکومت آانقdب بدون 

به گونه ای  بسازد، کارگری و علم استراتژی و تاکتيک وی که باید جھانی نو با بسيج راستين توده ھا

بدون  .دبلکه خود را برای خویشتن و رھائی بشریت سازمان دھ ،دیگر پياده نظام ارتجاع دیگری نبوده

تنھا کارگران  .فقط به آلت دست طبقات بھره کش تبدیل خواھد شد ،انقdبی ۀحزب سياسی با برنام

دگان حاکميت به معنای واقعی خود در نگاه و متشکل در حزب سياسی خود می توانند سازمان دھآ

نا براین قدرت گاه و فاقد تشکيdت و بآکارگران پراکنده و نا  .خود باشند ۀبd واسط اعمال قدرتِ 

که  ،سياست بازان تردست ۀسلط ایدئو لوژی و سياست بورژوازی، به بازیچایستادگی در شرایط ت

عين  ،به موقع برای استفاده از فرصت ھای مناسب پيدا می شوند ،ھميشه از ميان طبقات حاکم

ردان اما گُ  ،قهکارگر بعنوان بخشی از طب ۀحزب طبق ۀتنھا در زیر سای .مبدل خواھند شد ٥٧انقdب 

، مظھر عالی ترین آگاھی مجھز به تئوری انقdبی بعنوان علم شناخت قوانين رشد و پيشاھنگ آن

سياسی کارگران که  –ن بعنوان عالی ترین تشکل طبقاتی آامل جامعه و ھمچنين گردان متشکل تک

ی، مبارزه و اتشکل ھای توده  ی از طریق پيشروان و رھبران عملیِ با تمامی توده ھای پيرامون

اجتماعی به سر منزل  گاتنگ دارد و می تواند از طریق سازماندھی انقdبِ نمطالبات جاری ارتباط ت

شورایی کارگران و ستمدیدگان بر سرنوشت اقتصادی  –یعنی حاکميت بdواسطه دمکراتيک  ،پيروزی

روشن ھدف ھا و  او و درک گاھیِ آکارگر در تشکل و  ۀقدرت طبق .ماعی خود برسدتاج –سياسی  –

      حزب طبقه کارگر تجلی پيدا وظایف خویش و راه ھا و وسایل مبارزه است و این ھمه در وجود 

فقط با وجود چنين تشکيdت انقdبی که با توده ھای کارگر مربوط و به تئوری فصيح انقdبی  .می کند

تحليل علمی طرح  ۀا بر پایاده و شعار ھای مبارزه رمجھز باشد و بتواند وضع را درست تشخيص د

فقط با وجود حزب انقdبی می توان نيروی  پيروزی انقdب اميد وار بود، ۀمی توان به آیند ،نماید

رک مصالح اکثریت مردم ناراضی را متشکل کرد و ذھن آنان را از لحاظ سياسی روشن ساخته و د

 ۀپيرامون برنام ،و زیر رھبری کارگراننان آموخت آزادی از جور و ستم را به آخود و راه ھای رھائی و 

مشخص این  دمکراتيک کارگران عليه دیکتاتوری بسيج کرد. ما چون به کرات به چگونگی سازماندھیِ 

م و در پایان تمام نحله ھای ين خود داری می کنآدیگر از تکرار  ،له یعنی ایجاد حزب اشاره کردیمئمس

ھمات کاریزماتيک و گونه فرقه گرایی و سکتاریسم و توّ  سوسياليستی را فرا می خوانيم به دور از ھر

          نک از حرکات و انحرافات خود بخودی و تشکل ھای بی بو و ھمچنين تعریف ھای دلخوش کُ 

برای  ،سازمانده مشترکِ  ۀو نشری تمامی توان خود را در جھت ایجاد کميته ،غير انقdبی بی خاصيتِ 

 –تشکيdتی  ۀزند ميته ھای کمونيستی در داخل کشور و اتصالِ سازماندھی و ایجاد سلول ھا و ک

در راستای تشکيل حزب واقعی بنمایند و برای این منظور قبل از ھر چيز اقدام به  ،سياسی با کارگران
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تربيت و کادر سازی از ميان فداکارترین و جسور ترین انقdبيون را در الویت خود قرار دھند که به قول 

  ".نی از انقdبيون حرفه ای به ما بدھيد ما روسيه را آزاد خواھيم کرد" سازما :لنين

 

  موفق و پيروز باشيد 

   ١٣٩٢ بيست و ھشتم بھمن 
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  بعد از شاھرخ:

 مرگ شاھرخ زمانی؛ روایتی از درون زندان رجایی شھر

تشکيل «و » توھين به رھبری«، »يغ عليه نظامتبل«، کارگر نقاش زندانی که به اتھام شاھرخ زمانی
رجایی سال دوران محکوميتش را در زندان  ١١مدت پنج سال از » گروه به قصد بر ھم زدن امنيت ملی

این فعال کارگری در طول پنج سال . کرج گذرانده بود، شب گذشته در ھمين زندان درگذشت شھر
 .شييع پيکر مادرش اجازه مرخصی نيافته بودچنين عزاداری و ت گذشته برای عروسی دخترش و ھم

در تبریز بازداشت شد و پرونده اش را برای رسيدگی، به شعبه  ١٣٩٠او روز چھاردھم خردادماه سال 
سال حبس  ١١فرستادند. وی در دادگاه بدوی به  »حملبر«یکم دادگاه انقdب تبریز به ریاست قاضی 

ت مدیره أاین عضو ھي .ید نظر نيز مورد تایيد قرار گرفتدر دادگاه تجد محکوم شد که این حکم عيناً 
ت بازگشایی سندیکای أھي«و عضو » شکل ھای مستقل کارگریکميته پی گيری برای ایجاد ت«

بارھا با دستبند و پابند از زندان ھای مختلف تبریز، قزل حضار و زندان » کارگران ساختمانی و نقاشان
ار در اعتراض به نقل و انتقال غير قانونی خود دست به اعتصاب شد و چندین ب  رجایی شھر جا به جا

بندی ھای شاھرخ زمانی از ماجرای مرگ او در زندان  روایت زیر شرح یکی از ھم .غذا و اعتراض زد
 :رجایی شھر کرج است

ھم اتاقی سالمند شاھرخ زمانی،  ١٣٩٤ساعت پنج عصر یک شنبه بيست و دوم شھریور ماه سال 
امنيتی زندان رجایی شھر کرج که از خواب بی ھنگام ھم اتاقی خود -ی، در بند سياسیفعال کارگر

تعجب کرده بود، او را تکان داد تا بلند شده و مثل ھميشه به ورزش مشغول شود. شاھرخ زمانی 
سه بعد از س ساعت أاشت و ھميشه اولين نفری بود که رعادت به خوابيدن در آن ساعت روز ند

ھواخوری به حياط می رفت تا ورزش خود را شروع کند. به ھمين دليل ھم  ز شدن درِ ظھر و زمان با
زندانی ھا از  ۀله جلب شد و ھمأتوجه سایر ھم بندی ھا به این مس امروز وقتی غيبت داشت،

ھم اتاقی شاھرخ زمانی پتو را از سر او کنار می زند و این  .ندیدنش در حياط زندان متعجب شدند
بند کمک می کنند و  جوانان سرد پيدا می کند. سریعاً  را با لب ھایی تيره و بدنی کامdً فعال کارگری 

سوم تخت به پایين می آورند و به سرعت بدون رعایت نوبت و ھماھنگی ھای معمول،  ۀاو را از طبق
  .به بھداری منتقل می کنند

ود. وی دیشب تا نيمه باز اعضای سابق ھيات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش شاھرخ زمانی 
نقطه نظراتش  شب در حال آماده کردن مطالب خود و نوشتن تحليل ھایش از حوادث روز بود. او غالباً 

                صبح ھمان روز با برخی از   . اوتحليل ھایش را دسته بندی می کرد را یاداشت و اخبار روز و
ورزش می کرد،   اھرخ زمانی به طور مداومش .ھم بندی ھایش حرف زده و سر حال و بی مشکل بود

اثری از بيماری و رنجوری  می کرد و اصdً  شيد، سرحال بود و با دیگران شوخیسيگار نمی ک
نداشت. شاید به ھمين دليل، آخرین نفری که احتمال مرگش در آن بند می رفت، او بود. وقتی خبر 

 ھت و حيرت فرو رفتند و ساعت ھا در مقابل درِ بند زندانيان سياسی پيچيد، زندانی ھا در ب ۀمحوط در
 ،بند و بزرگ ترھا به بھداری رفتند تا وضعيت شاھرخ را پی گيری کنند وRنِ ئمس.اتاقش تجمع کردند

و این  .یکی از دکترھای بند به آن ھا گفته بود که دیگر منتظر برگشت شاھرخ زمانی نباشند  اما
ه ھر حال، در آن محيط بسته و محصور، ما زندانی ھا به ب.تأسف عميق زندانی ھا را در بر داشت

دیگر را با رگ  و شادی ھم  بسته می شویم، با عادت ھای ھم خو می گيریم و رنج سرعت به ھم دل
 .و پی خود درک می کنيم
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تعطيل کردند؛ غم عجيبی فضای زندان را فرا گرفته    در آن ساعت روز، زندانی ھا ورزش معمول را
ولی به بند یا به اتاق زمانی، او را مخاطب قرار داده ئسی سعی می کند با ورود ھر مساست و ھر ک

     و نسبت به وضعيت پيش آمده پرس و جو کند. برخی دیگر که کمی صریح تر و شجاع ترند، خواستار 
     اما ھمه زندانی ھا  .ليت پذیری آن ھا و بررسی دقيق علت فوت شاھرخ زمانی ھستندوئمس

انند این درخواست ھا راه به جایی نخواھد برد و سال ھا است که در زندان رجایی شھر در می د
تنھا یک روال وجود دارد؛ بھداری با صدور یک برگه برای   قبال مرگ مشکوک و غير مشکوک زندانی،

       را می نویسد و ھر چه سریع تر جسد فرد متوفی را به سردخانه  »سکته«علت فوت، کلمه 
 .کالبد شکافی نيز برای پی بردن به علت مرگ در مورد زندانيان انجام نمی شود  غالباً  .سپارندمی 

 ۀد و به ھمين دليل ھم بر اساس گفتجالب است که بھداری زندان رجایی شھر حتی سردخانه ندار
دانی سياسی در ھمين ل شيفت شب در زندان است، جسد این زنوئجانشين ریيس زندان که مس

 .بھشت زھرا منتقل شده است ۀسردخانشب به 

ل اداره آگاھی و جانشين ریيس وئساعتی بعد از پيچيدن خبر مرگ شاھرخ زمانی در زندان، مس
زندان که امروز در غياب او مدیریت زندان را بر عھده داشته، وارد بند سياسی ھا شدند، تخت و اتاق 

ش فوت و پرونده این کارگر زندانی، از شواھد شاھرخ را مورد رسيدگی قرار دادند و برای تکميل گزار
در زمان حضور این افراد در اتاق شاھرخ زمانی، زندانيان سياسی این  .موجود عکس گرفتند و رفتند

   بند نسبت به بسته بودن کامل پنجره ھا توسط حصار فلزی مخصوصی که فقط برای پوشاندن 
اعتراض کردند و کمبود ھوا و عدم گردش اکسيژن پنجره ھای این بند مورد استفاده قرار گرفته است، 

مداوم ساکنان این بند و حتی فوت نابه ھنگام زندانيان عقيدتی عنوان   از دRیل بيماری   کافی را
این  .کردند. ھنگام ورود به این بند به راحتی می شود سنگين بودن ھوا و عدم گردش آن را حس کرد

ای پارازیت اندازی که روی پشت بام بند سياسی نصب چنين نسبت به دستگاه ھ زندانی ھا ھم
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

يد رضوی سع«مرگ این زندانی در حالی روی داده است که دو زندانی دیگر ھمين بند به نام ھای 
شھریور ماه در اعتراض به عدم دسترسی به درمان و  ٢١از صبح » رمضان احمد کمال«و » فقيه

گفتنی است .برخورد نامناسب مسووRن و پزشکان بھداری، دست به اعتصاب غذای خشک زده اند
   که مجوز اعزام به بيمارستان برای زندانيان سياسی و امنيتی تنھا توسط شخص دادستان صادر 

  .می شود و نظر پزشکان متخصص مdک عمل نيست
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 !!!عليه قاتلين شاھرخ زمانی اعZم جرم می کنيم

 ١٣١بيانيه 
  

شاھرخ یک مطالبه به  شاھرخ را کشتند، اما نه تنھا مبارزه پایان نيافته است، بلکه با کشته شدن

 ۀفوق محاکم ۀخواست .ستکمونيستی اضافه شده ا -نقdبی کارگر و جنبش ا ۀطبق مطالبات روزِ 

آمرین و عاملين قتل شاھرخ ھستيم و  ۀآری ما ھمگی خواھان محاکم .قاتلين شاھرخ زمانی است

امروز این یکی  .دیگری برای مبارزه با جمھوری اسdمی سرمایه داری تبدیل کنيم ین را باید به پرچما

حمل بر، بازجویان پرونده ھای بدون شک اگر قاضی  .از وظایف جنبش کارگری و جنبش انقdبی است

در قتل شاھرخ دست  اً ، دادستانی و اداره اطdعات مستقيمشاھرخ، ریيس زندان رجایی شھر

قتل او دخالت داشته و می دانند که قاتلين چه  ۀباشند، ولی صد در صد در طرح نقش نداشته

ن نام بردگان به عنوان آمرین ما عليه ای .را باید از این افراد بدست آورد سر نخ اصلی .کسانی ھستند

، تشکل ھا و نھاد ھای داخلی و جھانی از تمامی افراد .ن و شرکای قتل اعdم جرم می کنيمو عاملي

و  یمی خواھيم، روند پيش برد این اعdم جرم را در نھاد ھای قضایی به عھده گرفته و تا شناسای

، پرستاران و انقdبيون و جوانان کارگری، معلمان و از فعالين .قاتلين و آمرین قتل، ادامه بدھند ۀمحاکم

می خواھيم، با   و مردم آزادی خواه و نھاد ھا و تشکيdت ھای سياسی در سطح ایران و جھان

تشکيdت ھای کارگری در  .روند پيش برد آن پشتيباتنی کنند سازماندھی متحدانه از این اعdم جرم و

مشترک دادخواھی" روند عملی اعdم جرم را پيش ببرند، ما  این رابطه می توانند با ایجاد "کميته

شاھرخ  ۀر ھای جھان که در دوره ھای مبارزمی دانيم بسياری از تشکل ھا و نھادھای کارگری کشو

          در  .قاتلين کمک کنند ۀبا شدت بيشتر حاضرند برای محاکم این بار ،از وی حمایت کردند

  ه بيشتر کمک گرفت. برنامه ریزی ھای خود باید از آنھا ھر چ

Rزم است بدانيم از جھت قانونی رئيس زندان به عنوان نماینده سازمان زندانھا که مسئول نگھداری و 

خود در  ۀ، که باید در جھت عدم انجام وظيفمتھم ردیف اول اعdم جرم ما است ،حفظ زندانی است

معرفی کند، در غير این صورت او حفظ جان شاھرخ پاسخگو باشد و او باید قاتلين و طراحان قتل را 

  قاتل محسوب می گردد.

مسئولين رده ھای مختلف جمھوری اسdمی با تکيه بر  ۀقيق ما بنا به سابقه جنایت کاراندر روند تح

   ، رئيس جمھور و وزرا و کل دستگاه قضایی و نآنھا از رھبری گرفته تا نمایندگااینکه ھمه ی 

استناد و تکيه بر مدارک ارایه شده در مطبوعات خود رژیم که  ھای انتظامی و اطdعاتی با دستگاه

ه سران از باR تا پایين در دزدی، اختdس، رانت یک ھزارم از حقایق ھستند و اثبات می کنند که ھم

و ... دخالت  ی، جعل مدارک تحصيلی برای خود و واردات مافيایخواری، بورسيه ھای تحصلی

یيد نھاد أو گفته ھای این جاعلين را بدون تتوان نوشته و مدارک ساخته نمی  مستقيم دارند، بنا براین

مشترک دادخواھی مراجع  ۀبر این مبنا باید کميت .ذیرفتھای حقوقی جھانی به عنوان مدارک پ
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منتھا در اولين قدم رئيس زندان  ،آمرین و عاملين ۀجھانی را درجھت شناسایی و محاکم حقوقی

  رد.رجایی شھر به حرکت در آو

مور لباس أدھھا م ،فراموش نکنيم حتی در مراسم وداع با شاھرخ قبل از حضور یافتن وداع کنندگان

شاھرخ تحميل  ۀخود را به خانواد ۀيين شدعحاضر شدند و برنامه ھای از پيش تشخصی در محل 

حضور د و ھيچ تمایلی به ناز جمله وداع کنندگان ھيچ تمایلی به خواندن نماز ميت نداشت .کردند

موران نماز ميت و آخوند مفت خور را در مراسم أاما م .خوند ھا نداشتندآ ۀآخوند مفتخوری مانند بقي

ز افراد فعال شناخته شده تعداد بسياری ا ۀخان موران قبل از مراسم به درِ أو ھمچنين م .تحميل کردند

این سه . تگير خواھيد شددس ،نھا را تھدید کرده اند که اگر در مراسم حضور داشته باشيدآرفته و 

با  .مواردی ھستند که مشخص شده اند، اما دھھا مورد دیگر وجود دارند که ھنوز مشخص نشده اند

باید که  .شاھرخ از جنایت کاران باشيم ۀی توانيم به انتظار شکایت خانوادتوجه به این موارد ما نم

کارگران  ۀاز آن در جھت دفاع از بقيمھمتر  جنبش کارگری و جنبش انقdبی برای احقاق حق شاھرخ و

برند، بدون شک به و معلمان زندانی و زندانيان سياسی مبارزه جھت محاکمه عاملين قتل را پيش ب

سياسی و  ، معلمان و زندانيانر این جھت تمامی زندانيان کارگریمبارزه د ۀمحض شروع پروس

  نھا به کمک ما خواھند آمد.آخانواده ھا و تشکل ھای 

  

  س زندان گوھر دشت باید قاتلين شاھرخ را معرفی کندریي

  

  کميته حمایت از شاھرخ زمانی 

 ١٣٩٤شھریور  ٢٤سه شنبه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ١٢١ - 
  

  

  

                            ما مرگ شاھرخ زمانی را به پرچمی برای اتحاد و ھمبستگی کارگری

                                                                    تبدیل خواھيم کرد ،که او پيشتازش بود

 مشترک ۀبياني

  ١٣٩۴شھریور  ٢٣دوشنبه 

ناپذیر و جسور جنبش کارگری ایران در کمال بھت و حيرت و ناباوری  شاھرخ زمانی، مبارز خستگی

 .ھمگان در زندان گوھر دشت چشم از جھان فرو بست

بر  مسئوليت مستقيم آن تماماً    علت مرگ شاھرخ را مقامات رسمی ھر چه اعdم کنند از نظر ما

تشکل یابی و مبارزه برای کسانی است که با تحميل برده وارترین شرایط بر ما کارگران، حق  ۀعھد

یک زندگی بھتر را نيز از ما سلب کرده و انسانھای شریف و بزرگی ھمچون شاھرخ زمانی را به 

 .گوشه زندانھا افکنده اند

بيماری، نه اولين جان باختن یک زندانی و نه  ۀھرخ در کنج زندان بدون ھيچ پيشينشا ۀمرگ تکاندھند

اگر چه مرگ ناگھانی شاھرخ از نظر ھر   خرین آن خواھد بود.تحت شرایط موجود زندانھای کشور، آ

ھای کشور  اما بدون چنين تردیدھایی نيز، شرایط زندان ،انسان منصفی مشکوک به نظر می رسد

بویژه برای فعالين کارگری و زندانيان سياسی به ھزار و یک دليل از پخش پارازیت گرفته تا غذای 

نگھداری نامناسب و اعمال انواع فشارھای  ۀبھداشت، شيو بودِ نامناسب، عدم رسيدگی پزشکی و ن

   .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 

ان و منصب بود، نه اختdس کرده بود، نه کوچکترین لطمه ای به کسی زده بود و نه شریک دزد

ھای  پيگيری ایجاد تشکل ۀاز اعضای شورای نمایندگان کميت کارگر نقاش، غارتگران بود. او یک

ت بازگشائی سندیکای کارگران نقاش و عضو افتخاری سندیکای کارگران نقاش أکارگری، عضو ھي

مبارزاتش  بدليل ١٣٩٠سال   که در خرداد ماه ،معنوی این سندیکا بود استان البرز و از بنيان گذارانِ 

برای احقاق حقوق کارگران به زندان افکنده شد. اما زندان برای انسان جسور و بزرگی ھمچون 

         سال دوران زندان، تا آخرین  ٥شاھرخ، پایان مبارزه و حق طلبی نبود. او در طول نزدیک به 

باز زندان گوھردشت، لحظه ای از مبارزه و حق طلبی  ۀھای دو نفر نفس ھایش در یکی از سلول

مورین امنيتی و أسرکوب و نه اعمال فشار از سوی م نایستاد. نه دیوارھای زندان، نه دادگاه، نه

نمائی، با  ھای شاھرخ نشدند. او بدون ذره ای بزرگ زندانبانان قادر به زدن مھر سکوت بر لب

از ستم بی نظيرش مظھر مقاومت و مبارزه جوئی طبقه کارگر ایران برای خdصی   جسارت و صdبت 

  .و استثمار بود
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و جبران ناپذیر مرگ شاھرخ برای یارانش، خانواده اش و برای جنبش کارگری ایران ضایعه ای سنگين 

بزرگ را به خانواده، ھم بندان، یاران شاھرخ و عموم کارگران در سراسر کشور  ۀاست. ما این ضایع

       از دست دادن شاھرخ عزیز درد داریم اگرچه  وسيله اعdم می صميمانه تسليت ميگوئيم و بدین

جانکاه، زانوی غم در بغل نخواھيم گرفت و مرگ  اما ما در سوز و گداز این دردِ  ،جانکاھی است

    .شاھرخ را به پرچمی برای اتحاد و ھمبستگی کارگری که او پيشتازش بود تبدیل خواھيم کرد

 

  نده باد اتحاد و ھمبستگی کارگری ز

  نیدرود بر شاھرخ زما 

  

  :اسامی تشکلھای امضا کننده به ترتيب حروف الفبا 

 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران -١

 سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه -٢

 سندیکای کارگران نقاش استان البرز -٣

 کانون مدافعان حقوق کارگر -٤

 پيگيری ایجاد تشکلھای کارگری ۀکميت -٥

 ھای کارگری ھنگی برای کمک به ایجاد تشکلآھم ۀکميت٦ - 

  ت بازگشائی سندیکای کارگران نقاش تھرانأھي -٧
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  پيام بھنام ابراھيم زاده فعال كارگري و حقوق كودك

 
   بر سينه ات نشست زخم عميق کاری دشمن

  
  نيفتادی ،اما ای سرو ایستاده

                                                             
 یستاده بميریاین رسم توست که ا

     
  
  
  

کارگران شکل گرفته  که در بين کار و ،ھمراھم بود. آشنایی ما نه در زندان ھا شاھرخ زمانی رفيق و
سندیکایی بودیم. ما در  ما ھر دو عضو کميته پيگيری برای ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری و بود.

 کار و . چرخ روزگار وھم دل بودیم بی سازمانی اش ھم فکر و کارگر از پراکندگی و ۀجھت نجات طبق
گی کردن در کنار کوتاه مدت به زمانی برای زند ن دیدار ھای دور وآ ما را به زندان کشاند و ،پيکار

 . در زندان رجایی شھر این افتخار را داشتم که ماه ھا درکنار شاھرخ باشم ویکدیگر تبدیل شد
زندان را در او ببينم . او ھر روز بعد از آمار  زمانِ برنامه ریزی برای استفاده از  سdمتی و دRوری و

 ۀپروند ھرگز به بھداری نرفت و بسيار سdمت بود و .ساعت ورزش می کرد ٢تقریبا  ،صبحگاھی
ردن نابھنگام نداشت. او مطالعه دليلی برای مُ  درمانی نداشت. از ھيچ دارویی استفاده نمی کرد و

. به ھمين دليل از تمام باشدثر ؤکارگری م ۀکرد در امر مبارزندان ھم سعی می از درون ز می کرد و
ا در درون زندان داشت. او بھترین پيوند را با زحمتکشان حتّ  جنبش ھای مزد بگيران حمایت می کرد و

مان را به صورت معل داغی بسيار صميمی بود. این دو پيوند بين جنبش ھای کارگری وبا رسول بُ 
نشان داده اند. شاھرخ زمانی رفيقی پا برجا بود. اعدام  ،ا ھم می گرفتندیی که بنمادین با عکس ھا

به خصوص فعالين کارگری در زندان ھای حکومت، نشان از  دیگر زندانيان سياسی و خاموش او و
حرکت به  ھمبستگی و کارگر دارد که در جھت اتحاد و ۀومتگران از این فرزندان رشيد طبقھراس حک

شاھرخ بارھا گفته بود که از سوی بازجویانش تھدید به  .بگيران حرکت می کنندمزد  ۀسوی اتحاد ھم
رگ جانگداز او نقاب دیگری از اما م .»!به صورتی که ھيچکس بویی ھم نبرد... .«..مرگ شده است 

ھميشه بر پيشانی زندانبان ھا که  ،حکومتی ھا برداشت. چرا که داغ ننگ کشتار زندانيان ۀچھر
باقی می ماند. ما  سيستم حکومتی وRیت فقيه می باشند، Rریجانی ھا و انی ھا وعلی مرد ھمانا

اتحاد ھمه  اھداف شاھرخ زمانی که ھمانا ھمبستگی و کارگران زندانی کماکان پيوند خود را با راه و
در این راه ھمچون  ، اعdم می داریم ول ھای سراسری ھمه مزد بگيران استتشکيل تشک کارگران و

تاریخ کارگران  ۀم. یاد شاھرخ زمانی از خاطرجان بر کف نھاده ای ،ھزار ھا شھيد جنبش کارگری او و
  !پاک نخواھد شد

   
    بھنام ابراھيم زاده

  زندان رجایی شھر (گوھر دشت ) کرج
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  محمود صالحي به شاھرخ زمانی
  
 

آب، سنگ را نه به ضرب زور، بلکه با چکيدن مکرر سوراخ  ۀقطر"

  ميکند."

کارگر ایران برای رسيدن به مطالبات خود صدھا نفر ھمچون  ۀقطب

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.

ی د. ولنھاست به عناوین مختلف در راه مبارزه جان خود را از دست داده و می دھ کارگران ایران سال

ما را شوکه کرد و قبول کردن مرگ این رفيق  ،مرگ شاھرخ در حالی که از سdمتی کامل برخوردار بود

برای شخص من که دو روز پيش با او نيم ساعت در مورد جنبش کارگری و دادگاه خود و عثمان 

   خيلی سنگين بود. ،اسماعيلی صحبت کردیم

و مطالبات خود ھزاران نفر ھمچون شاھرخ زمانی طبقه کارگر ایران و جھان برای رسيدن به خواست 

تبدیل می گردد که برای  یرا از دست داده است. از دست دادن کسانی مثل شاھرخ به نيروی

    رسيدن به اھدافمان ما را استوار تر می کند.

دفاع از شاھرخ زمانی  ۀمحترم شاھرخ زمانی و کميت ۀکارگران، خانواد ۀبه ھم ،من از طرف خانواده

   راھش بر دوش می کشيم. ۀبا ادامغم از دست دادن این رفيق مبارز را  سليت عرض می نمایم وت

  

    محمود صالحی ۀخانواد

٢٢/٦/٩٤  
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  قتلگاھی به نام زندان رجایی شھر
  

  رضا شھابي  
 
  

ی؛ زندانی سياسی زندان رجایی شاھرخ زمانی فعال کارگر

شاھرخ  ٩٤شھریور  ٢٢امروز مصادف با . در گذشت شھر

   زمانی بر اثر سکته قلبی در زندان رجایی شھر درگذشت.

شاھرخ از فعالين کارگری محبوس در زندان رجایی شھر بود. 

بعدازظھر دوستانش  ٥طبق گزارشات رسيده از زندان ساعت 

بدن سرد  قصد بيدار کردن او را داشتند که با دھان پر از خون،

به بھداری  وند. وی سریعاً وی مواجه می ش ۀو کبود شد

اثر اما پزشک بھداری اعdم می کند که بر  ،منتقل می شود

 ،ایی شھرجزندان ر ١٢شاھرخ زمانی در سالن  بندیان  دوستان و ھم .قلبی جان سپرده است ۀسکت

بلکه در  ،عنوان کرده اند که این مرگ مشکوک است و شاھرخ زمانی نه تنھا دھانش پر از خون بوده

گفتنی است شاھرخ زمانی در طول مدت  ثار کبودی دیده می شده است.آز سر وی بخشی ا

مdقات حضوری با خانواده اش را نداشته است. وی بارھا تقاضای انتقال به  ۀاجاز ،محکوميت خود

اما مسئولين از این انتقال جلوگيری به  ،بيمارستان و رسيدگی به وضعيت جسمانی خود را داشت

شاھرخ زمانی حتی برای مراسم فوت مادرش و شرکت در مراسم ازدواج تنھا  عمل می آوردند.

  دخترش اجازه مرخصی دریافت نکرد. 

  

  دولت مسئول مرگ شاھرخ زمانی است.
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 ، قاتل شاھرخ زمانیجمھوری اسZمی

 
 

مارا  نکاهسdمی درگذشت. اندوھی جارسيد  که شاھرخ زمانی درزندان رجائی شھر جمھوری ا خبر
شدید ترین می، شاھرخ را به بند کشيد، تحت گرفته است.  رژیم جنایتکارجمھوری اسd در

ھا و وسایل کوشيد شاھرخ را به سکوت وادارد.  فشارھای جسمی و روانی قرار داد وبه انواع حيله
 و تھدیدات ليکن شاھرخ نه تنھا سکوت رااختيار  نکرد، بلکه باوجود تمامی تضعيقات درون زندان و

فشارھای دژخيمان اسdمی، ھمچنان به دفاع از منافع کارگران ستمدیده  پرداخت. شاھرخ،  زندان 
با نوشتجات و رھنمودھای خود، رژیم ضد کارگری اسdمی ھر چند گاه  مبارزه تبدیل کرد و گررا به سن

 .به چالش کشيد را
استثمار را بعنوان وظيفه  م وتمامی عمر امر مبارزه برای آزادی طبقه کارگر و زدودن ست شاھرخ، در

کميته پيگيری، به  سندیکای کارگران نقاش و زندان، در بيرون از اساسی خود پيشه کرده بود. در
 زندان نيز، دمی ازمبارزه برای این اھداف انسانی و در ھمت گمارد و راه آزادی طبقه کارگر مبارزه در

به اعدام دست برنداشت. محکومين  زندانيان و اجتماعی و حقوق سایر اقشار ھمچنين دفاع  از
تمامی  با ھمين رو از می اندیشيد و ستم و استثمار از شاھرخ با تمام وجود به رھائی طبقه کارگر

 مشکdت درون زندان، می کوشيد نظریات خود را برای ایجاد تشکdت سياسی و ھا و محروميت
 .زندان انتقال دھد جمله نوشتجات به بيرون از طرق گوناگون از از صنفی طبقه کارگر

چشمان  تيری بود که  بربندی به اھداف انقdبی کارگری، زندان و پای  در این ادامه ی مبارزه
 شاھرخ و فساد از سردمداران و حاميان رژیم فساد وجنایت نشست. این جرثومه ھای جنایت و

 به قتل شاھرخ بستند.  شاھرخ  نه تنھا زیر ھمين رو کمر دل دارند و از شاھرخ ھا، کينه در
مد ساليان زندان آپزشکی که پي ۀداشت، بلکه  ازھر  گونه معالج ی و جسمی قرارفشارھای روح

مأموران زندان،  جسمی رنج ميبرد، ولی بھداشتی و نظر بود، محروم  نگه داشته شد. شاھرخ از
قضائی از رسيدگی پزشکی جلوگيری می کردند. رژیم اسdمی  قاتل شاھرخ  نيروھای امنيتی و

 ھمه ستم و این ور ازآزادی کش فردای انقdب و جنایت بایستی درعامdن این  زمانی است و
 .به پاسخگوئی کشيده شونداسdمی  استثمار

که چنين  نخواھد بود. تا زمانی شاھرخ، اولين قربانی رژیم اسdمی در درون زندان نيست و آخرین نيز
ود. برای رأس آن، شاھد چنين جنایاتی خواھيم ب رنگی در ھر عنصری و رژیمی حاکميت دارد، با ھر

براندازی حاکميت  ای جز جنایت، چاره ھمه فساد و این از جامعه ای به دور رسيدن به آزادی و رفاه و
ای که شاھرخ  خصوصيات رژیم اسdمی، یعنی ھمان جامعه ای عاری از برقراری  جامعه اسdمی و
 .کرد، نيست درون زندان برای برقراری آن مبارزه می چه در زندان و چه بيرون از

ایران ـ خارج کشور، قتل عمدی شاھرخ را به بستگان  ھمبستگی باجنبش کارگری درنھادھای 
به رزمندگان طبقه کارگرتسليت ميگوید  کميته پيگيری، به تمامی دوستان او و ایشان، به یاران وی در

ھای  و اعتراض به جنایت ءو با افشا روزھای آینده خواھيم کوشيد با برگزاری مراسمی درخور در و
dرا بزرگ داریم کارگر ۀراستين طبق می، یاد این مبارزجمھوری اس. 

 
 ننگ بررژیم جمھوری اسZمی سرمایه، قاتل شاھرخ زمانی

 سرنگون باد رژیم جمھوری اسZمی

 پاینده باد سوسياليسم

 
 نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

 
  ٢٠١٥سپتامبر  ١٣
  

nhkommittehamahangi@gmail.com  

http://nahadha.blogspot.com/  
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  سروده ھایی برای شاھرخ:

  

لی و ھم بند شاھرخ زمانیشعری از زندانی سياسی خالد حردانی ھم سلو  

 

   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

   ١٣٩۴شھریور  ٢۶پنجشنبه 

 آزادی وقتی طنين کودکِ 

 سينه ھای مادر خوشبختی را مکيد،

 .بھشت شداردی١١زمين خشک، مست باران 

 ھای تبریز، بوستان زیبایی گلھای

 ھمره ترنج و گل واژه ھای رنگين کمان، عطر آگين،

 .به یاد انسان بودنت در تو خواھد تنيد

 

 ،رفيقم آرام بخواب 

 شب پرستی طوRنی نخواھد ماند 

 به اعتماد زندگی

 ستم از ضرب آھنگين اعتراض

 .به ستوه خواھدآمد

 گين و خشک سالی این فصل ھای سن

  .به دریا خواھد نشست

 

 رفيقم آرام بخواب

 گرسنگی و فقر 

 شعله ای نيست، در این دنيای متضاد،

 .با مرگ تو خاموش گردد

 ،این تضاد نفرین طبقاتی

  .درد مشترک انسان است
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  !رفيقم آرام بخواب

 

 ین عصرِ و تdش برای رھایی انسان از برده گی نو عشق به زندگی، ۀشاھرخ عزیز با موجی از شکوف

    سر افراز و پویا با  گاه حافظين سرمایه داران،در اسارت سرتا پا دروغين سرمایه داری بی رحم،

    رو رھایی آزادی واقعيش ھمچون ھزاران انسان دیگر ھم طبقاتيش در ِگ  طبقه اش وداع کرد.

  .غارتگران سرمایه دار ميسر بود ھا انسان از شرّ  ميليون

       ندگيش محکم و استوار مدعی خواسته ھای انسانی و کارگری بود.برای ھمين او تا آخرین لحظه ز

با  برای ھمين، انسانی با این دغدغه ھا، در وحدت و تشکل یابی می دید. و رھایی کارگران را نيز

نمی توانست در کنار  نمی توانست سکوت کند. علم آگاھانه نسبت به وضعيت فdکتبار کارگران،

           این مردم و دیدن موج ميليونی بيکاران و فقرا و در تنگنا افتاده ھا سکوت کند.غارت ميلياردھا ثروت 

 پارو ميکنند، ميلياردرھا یی که پول و منابع و دسترنج و ھمه چيز این طبقه را  نمی توانست در کنار

. سکوت کند د،دزدی و فحشا و دروغ و ازدیاد زندان را برای قربانيانش تدارک می بينن فقر و فdکت و

بی شک تا زمانی انسان به رھایی از  جرم او آگاھی از فdکت طبقه کارگر و مبارزه برای رھایی بود.

و ھزاران دیگر ھمانند او در ميدان و پيکار طبقاتی ادامه خواھد   راه شاھرخ استثمار دست نيابد،

   .داشت

 ٢٣/٦/٩٤جھانگير محمود ویسی 
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  اعZميه
  برای رفيق شاھرخ زمانی                           

  داغی که پرچم ماست                            
                     

  حسن حسام   
  

  این بار

  باز

  شان رنگارنگکُ عاشق

  با نيرنگ

  خونسرد مثل مرگ 

  اعdم کرده اند:

  مرگِ کبود                     

  خروش را این موج پر                    

  خاموش کرده است                   

  

*  

  دزداِن کاِر کارگران

  ،مرگاز ترسِ 

  سر گرم غار غار

  تا نشکفد صدایی در خشم کارگر

  اعdم کرده اند : 

  نتھای جسارت  این مُ                    

  نتھای عشق و عدالت  این مُ                    

  رده است !مُ                    

  

*  

  ای ُگرد ِسرخ ِ دRور

  شاھرخ جان !

  شبکور چشم ندارد.                 

   

  در سرزمين دربند

  تا بی شماره 

  سر
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  و     

  بازو       

  درکاِر 

  کارزار است       

  دریا دRن 

  ن موجسابه 

  تا اوج                         

  خروشندبا خشم می

  

*  

  ا امّ 

  اامّ     

   ،به ما بگو

  آیا

   ،سرخ ِ سرخ ای

  ،دRور ِ رعنا                  

  با آن نگاه و لبخند،

  ،تابِ اھریمندر باِد ھرزه

  پرپر شده 

  ای؟فسرده و خاموش گشته           

  

*  

  کنيمباور نمی

  کنيمباور نمی                  

  ،کنيم مقتول دین و سرمایهباور نمی 

  قتلت که مرگ نيست

  ای تو زنده

  حاصل.شود زميِن بی تا بارور

  از شوره زار،

  گل و گندم              

  رقصان به بار نشيند
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  ایزنده تو

  در جنگلی ِز انسان

  شماره کارگراندر بی

  شانندر بازوا

  شا ندر زانوان

  شاندر سرھای

  شانھایو سودا             

   

*  

dھ،  

  ی رخشان بنفشه

  گِل ھميشه بھاران

  یکی تاردر این شبانه

  ی باریکو سنگdخ و جاده

  با مایی 

  در مایی

  ی راه    ستاره         

  

                                   ١٥/٠٩/٢٠١٥     
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  شاھرخ زمانی ُمرد!
  
  

  آذر ادیبی
  
  

  بود  خبر کوتاه
  شاھرخ زمانی ُمرد!

   برخاست  دخترش  خروش
  لرزید  لبش

  ر شدپُ   از اشک  اش خسته  دو چشم
  را سر داد  گریه
  پر درد  با کوششی  و من

  . کردم  را نھان  اشکم
  

   چرا ُمرد؟
  آلود اشک  ، با چشم پرسد ز من می

   ، دخترم عزیزم
  ست انگيز دنيایی جا شگفت آن

  جا کند آن می  فرمانروایی  و دشمنی  دروغ
  ھا انسان  خون  کيميای  طd، این
  ،جا کند آن می  خدایی

   ست و بيھوده  پوچ  ھای حرف  و انسان  ابریجا بر در آن
  آزادست  ریزی  ، خون ، استثمار کار جا رھزنی در آن

  .فعال رھایی کار در زنجير  و پای  و دست
  

   ، دخترم عزیزم
  با من  رفاقت  برای  آنان

  با تو  دوستی  برای 
  .ميرند پيوندی کارگر می ھم  برای

  این یاران  که  و ھنگامی
   بر لب  ندگیبا سرود ز

  ،گردند رانده می  مرگ  سوی  به
  لبخند  در چشمشان  زد چو گل آشنا می اميدِ 

  خواندند: تشکل، انقdب، کمونيسم ، آواز می زندگی  شوق  به
  .خود با وفا ماندند  روشن  راه به  و تا پایان

  

   عزیزم

  را، ز جا برخيز  اشکت  از چھره  کن  پاک

  در تو و ھمه در کار  ، من ای زنده  تو در من

  . ميریم ای دست در دست، ھرگز نمی و ما ھمانند طبقه
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  و تو با ھزاراِن فعال دیگر  من

   گيریم می  را دنبال  راه  این

  پيروزی  ماست  از آن

  فردا  ماست  از آن

  روری کار بيھوده خيالی نيستسَ 

  رؤیایی نيست  آلوده کمونيزم غم

  . و بھروزی  شادی  با ھمه

  

   معزیز

  ست آبادی کار دنيا رو به

  ،دمد امروز می  فعالين کارگری  از خون  که  و ھر Rله

  . ست نوید روزگار دیگری

  نوید روزگاِر انقdب

  ھای دیگر روزگار حکایت

  .حکایت از تشکل، طبقه، انقdب و کارگر

  حکایت از راھی دیگر

  رھایی راھی به

  گذر از آزادی راھی به

  ،آزادی کار

  ،آزادی قدرت

  قدرت پرولتاریا در دولت

  رھایی گذرگاھی به

  نه رھایی از رھایی

  !رھایی از بندگِی سرمایه
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  دcور،

  علی سالکی

  
  

  دRور،
  زمانی ست

  دRور،
  شھابی ست

  دRور چو بھنام و محمود و عثمان!
  دRور،

  ُبداغی ست
  دRور نویِد خروشاِن فرداست!

  دRور
  سرودی به امواجِ ھر رود

  Rورد
  خروشان شود
  متحد، سرخ!

  دRور چو رخشان
  دRور چکادش به خون در شکنجه!

  دRور ندایش
  به چخماق و آتش

  دRور
  به بن بستھای زمانه

  شود چيره بر یأس،
  به اميدھایش ُکند فکِر تازه!
  دھد ُمژده بر اتحاِد 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..
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  شاھرخ نافرمان بود
  
  

 مبارز شاھرخ زمانی برای نستوه کارگر              

        مجيد خرّمی                             

  پانزده، و ھزار دو ،پانزدھم سپتامبر، فرانکفورت

  از دست رنج با آميزش ِرنگ

          . نان ِحيات خود را می یافت

 بيمه ی کارورزی با کارگران از

 . سخن می راند

 . شد وتی ممتازبه پيشکس

 برای پاسداِر سرمایه

 این ھوشِ رنجبری

 . گران بنمایش درآمد

 خزید ، شاھرخ به بند قرنطينه اسير

 یزد ازبند ِتبریز و

 . با اعتصاب گذشت

 . َسم ِستم به مشام ِھمه می رسيد

 شاھرخ نافرمان بود ،

 بانگ آزادی را

 ازخلوتِ خاموشِ سلول ِگوھردشت

 به جھان شنوا

 . داد پژواک می

 گرفتند او چنان دشوار بر

 . تنفس ھستی را درقفس

 امدادگری پياِم رھایی و
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 . خرافه گذر می کرد دیوار از

 ،اما سِد استبداد اینجا

 پنداری پوزه بندی بود ،

 . راستای بن بست ِاین تاریخ بر

 جدال مرارت در شاھرخ با آوارِ 

 اندیشه ی نبردی مدام

 . برای رھایی انسان داشت

 ،این برنتابيد دشمن

 . این عصاره ی حقيقت را

 اینک نينا جان !

 شاھرخ دھان پدر از

 . ببين گل ِخون می شکفد

 با کالبدش کبود ، بگذار

 جھان به خشم

 . گریه کند

 نينا جان !

 دخترشاھرخ ِما ،نينا جان

 با مشت ھای گره کرده ی ما

 بيا بخوان با ما !

 ،این نسل ِخبيث سرمایه بگو

 ان باد !بی امان ویر

 ستاره ی شاھرخ

 رخشان باد ! ،به جھان اميد رو
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  بعد از تراژدی *

  سيامک م.    

  ٢٠١٥سپتامبر  ٢٠

  ،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

  راسه ی حماطلوع و 

  بر بام دماوند،

  .گرفت خواھيم فردا جشن

  تا آفرینش "حماسه"

  گامی نمانده است.

  

  در تاریخ اغلب حماسه ھا، بعد از تراژدی ھا روی داده اند. -*
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  عکس ھا و پوسترھا:
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از سوی  ٨٨که از آذرماه سال ست امير خيزي محمد بنازاده ارد افردي كه شاھرخ دست به گردنش د
خود بازداشت شده بود و دستگاه قضایی مدعی بود که وی به یک گروه وزارت اطdعات در محل کار 

در  مخالف نظام کمک مالی کرده است و به ھمين دليل به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود،
  ...نيان سياسي ديگر بودنداد شد. باقي زنداآز سال ٥ز ابعد و ن رجايي شھر با شاھرخ بود ازند
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  :پوسترھا
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                   "پسرعمو، زندگی یک تداوم بی نھایت اکنون ھاست.                            

  ماموریت ما:

  "زیستن نيست، با انگيزه زیستن است.در زندگی بی مشکل 

.. ش ھ ١٣٩۴مھر  ٧شنبه  سه  

 آخرین پيام شاھرخ زمانی به واله زمانی
  

https://www.youtube.com/watch?v=k٤_K٨_٠Ayfkhttps://youtu.be/davdWbIKWYA 
https://youtu.be/davdWbIKWYA 


