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امير ك.
هجدهم تير نزديك مي شود. هر دو طرف آماده مي شوند. تظاهرات سراسري بزرگ از سوي مردم. و ممانعت 
از سوي دولت. دولت مي رود تا با تعطيل كردن رسمي آن روز از ترافيك و شلوغي روزانه تهران بكاهد. اس ام 
اس ها را دوباره قطع ساخته تا سازماندهي ها را مختل كند. مردم اما دهان به دهان و از هر روزنه اي استفاده 
مي كنند تا تعداد هر چه بيشتري را از تظاهرات 18 تير مطلع كنند، هسته هاي متعدد كوچكي را سازمان دهند 

و با تمام نيروي خود دوباره در خيابان هاي شهر طلوع كنند.
هجده تير سالروز خيزش دانشجويي عليه توحش حكومتي و حمله گاردهاي كشتار به كوي دانشگاه تهران در 
سال 1378 است. در آن سال نيز گاردهاي كشتار و سركوب با حمله به كوي دانشگاه تهران آنجا را به خاك 
و خون كشيدند.   واكنش دانشجويان قاطع بود. قيام. دولت اما با دو تيغه براي قيچي كردن دانشجويان جلو 

آمد. سركوب و فريب. 
گفته شد كه به خانه ها برگرديد و از كانال هاي قانوني اعتراضات خود را تعقيب كنيد. اكثريت دانشجويان كه 
هنوز در توهم خاتمي و اصالح طلبان بودند خيابان ها را ترك كردند. به آنها قول داده شد كه به زودي هيأت 
هاي تحقيق رئيس جمهوري محبوب مردم ريشه ي اين خودسراني را كه به خود اجازه داده بودند حريم دانشگاه 
را بشكنند مي خشكانند. بخش راديكال تر دانشجويان تنها ماندند و گرگ هاي حكومت به سراغ آنها رفتند. 
خيابان كه از مردم خالي شد، در 23 تيرماه اوباشان خامنه اي خيابان را تصرف كردند و عربده هاي پيروزي 

كشيدند. شهر دوباره تحت اختيار حكومت قرار گرفته بود.
قانون تنها سربازي را به جرم دزديدن يك ريش تراش از دانشجويان محكوم كرد. بقيه همه تبرئه شدند. اهلل 
كرم ها به كارمندان عالي رتبه سفارت خانه هاي ايران در خارج از كشور تبديل شدند. ده نمكي ها به كارگردان 
ها و شخصيت هاي فرهنگي ارتقاء يافتند. در سوي ديگر، عزت اهلل ابراهيم نژادها در خاك سوخته مدفون شدند. 
بسياري از دانشجويان سالها از عمر خود را در زندان هاي حكومت به سر بردند. آن زمان نسلي از دانشجويان 

معترض تصفيه شدند تا حكومت اسالمي مقتدر باقي بماند. 
ده سال گذشته است. اينبار نه در كوي دانشگاه، بلكه در تمام ايران ردي از خون كشيده شده است. باز دست 
هايي مي كوشند تا با وعده ي پيگيري قانوني،  خيابان ها را به دشمنان مردم واگذار كند. اما اين بار مردم تجربه 
هايي گرانبها در اختيار دارند. آنها متوجه شده اند كه بسيارند. ميليون ها. و قدرت همبستگي آنها را هيچ ماشين 

سركوب دولتي توان درهم شكستن نيست. 
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با همه دنيا  واقعا، مگر شرط بسته ای كه ميانه مرا  من: 
بهم بزنی؟

آن يك من: خودت را به تعجب نزن از همان لحظه اول 
ميدانستی كه من به كجا ميبرمت

و  آوری  می  خشم  به  را  دشمنانت  ميكنی  انتقاد  پر  من: 
دوستانت را دودل ميسازی مگر نميدانی وقتی كه در يك 
خانه آبرومند حادثه ناپسندی واقع شد، ادب اقتضا دارد كه 

در باره آن چيزی گفته نشود؟
آن يك من: چه ميتوان كرد؟ من از چنين ادبي بی بهره 

ام
چيز  تو دشمن همه  غافل!  ای  اما  لر هستی  ميدانم  من: 

معرفی خواهی شد
.........................

در روسيه پيشا انقالب 1917 حزب سوسيال دموكرات از 
همان اول يك بديل متفاوت مدرنيزاسيون بود. اگر ليبرال 
ها تالش می كردند تا خود را متكی به حمايت بخش نسبتا 
متمدن اليت ها كنند ماركسيست های متشكل در حزب 
بخش  ترين  مدرن  از  را  خود  حمايت  دمكرات  سوسيال 
از  بودند  عبارت  كه  آوردند  می  بدست  فرودست  طبقات 
كارگران صنعتی در شهرهای بزرگ و روشنفكران شهری. 
بودند  منافع شهری  قاطع  مدافعان  از سويی  ها  بلشويك 
روستائيان  به  خصومتی  و  سوءاعتماد  هم  ديگر  سوی  از 
های  پرستی  خرافه  و  كهنه  سنت-های  و  پدرساالری  و 
جلب  برای  لنين  كردند.  می  روس حس  »موژيك«های 
وفاداری روستائيان شعار »زمين به دهقانان« را طرح كرد 
شعاری كه كائوتسكی با آن مخالف بود زيرا می پنداشت كه 
خوی و خصلت دهقان اساسا بگونه ای است كه با بدست 
آوردن مالكيت زمين آنها  ديگر حاضر نخواهد شد زمين 
ها را به مالكيت جمعی تبديل كند. اين نوعی »پوپوليسم 
چپ« در روسيه است كه گريزی از آن نبود. برای عبور از 
خط كشی بين شهر و روستا بايد تدبيری انديشيده می شد. 
بلشويك ها بتدريج ياد گرفتند كه روستائيان »غيرمدرن« 
را نه با خصومت متفرعنانه بلكه با همدلی نگاه كنند كه 
الزامی به »متمدن« كردن آنها به شيوه های آمرانه نيست 

و بدين ترتيب آنها را به متحدين خود تبديل كردند. 
...............

كه  انباشت  قديمی  مدل  فروپاشی  با  كنونی  اروپای  در 
»فورديستی« ناميده می شد بلوك هژمونيك-تاريخی پس 
از جنگ دوم جهانی به رهبری احزاب سوسيال دمكرات 
از هم فرو پاشيد و ساختار قبلی طبقه كارگر بهم ريخت 
رفت.  دست  از  كارگری  اجتماعات  و  كارگری  محالت 
بخش قابل توجهی از طبقه كارگر بومی و خارجی كه از 
قافله سازمان دهی جديد كار و اشكال طبقاتی آن »عقب« 
مانده بود نمی دانست به كدام سمت و سويی روی كند و 
سوسيال دموكراسی و احزاب چپ سنتا كارگری نيز بخشا 
ايدئولوژيك  تغييرات  بعلت  بخشا  و  خود  فروپاشی  بعلت 
به رهبری  قادر  بودند  و سياسی كه دستخوش آن گشته 
نبودند.  »زيرطبقاتی«  اقشار  اين  سياسی  و  ايدئولوژيك 
بلوك هژمونيك- طبقاتی جديد كه بر ويرانه های بلوك 
ايدئولوژيك-سياسی  ادغام  و  جذب  گرفت  شكل  قديمی 
اين اقشار سرگردان نه چندان ناچيز را در دستور كار خود 
پائين  و  باالئی ها  باالترين  بين  نامقدسی  ائتالف  داشت. 
بهم متصل كننده  پائينی ها شكل گرفت و چسب  ترين 

اجزای اين بلوك نيز ايدئولوژی »راسيسم« بود.
..................

آميز چپ روبرو هستيم.  فاجعه  با يك غياب  ما  ايران  در 
نه تنها اين، كه با يك چپ خواب آلوده چرت زن حواس 
فرهيخته،  قدرتمند،  چپ  يك  هستيم.   روبرو  هم  باخته 

بين  مجامع  به  سابق  سياسی  زندانيان  از  تعدادی  نامه 
المللی

از آغاز »كودتای انتخاباتی« 22 خرداد تا به امروز هزاران 
به  يا  و  بازداشت  ايران  ديگر  و شهرهای  تهران  در  نفر 
قهر ناپديد شده اند. تعداد بازداشتی ها چنان زياد است 
كه غير از زندان های رسمی و بازداشتگاه های مخفی 
و موقتی تعدادی از آنها را در زير زمين وزارت كشور و 
همچنين در كمپی در اطراف تهران جاداده اند. خانواده 
بازداشت شدگان در بی خبری و نگرانی بسر می  های 
برند. بازداشتها و ناپديد كردن انسانها به قهر، توسط سپاه 
پاسداران، نيروهای بسيج و زير نظر وزارت اطالعات و 
شبكه مخوف دادستانی 2٠9 زندان اوين، كه به وزارت 
اطالعات وصل است، صورت می گيرد. گزارشها حاكی 
است كه شكنجه در زندانها برای گرفتن اطالعات و وادار 
ساختن زندانی به اعترافهای ديكته شده و پروژه اعتراف 
گيری گسترش يافته است. سانسور كامل رسانه ای مانع 

از انتشار همه ی فجايع است.
اسالمی  جمهوری  قضائی  دستگاه  و  اطالعات  وزارت 
تعيين  از پيش  ايجاد سناريوهائی  و  اجباری  اعترافات  با 
شده، قصد دارند مسئوليت جنايتهای نيروهای انتظامی- 
به  حمله  نيز  و  خيابانها  در  ها  لباس شخصی  و  امنيتی 
و  در صبحگاه 2٤ خرداد  و شيراز  تهران  دانشگاه  كوی 
ضرب و شتم و قتل دانشجويان را به بازداشت شدگان 
اخير نسبت دهند. بيم آن می رود كه اين شيوه های رسوا 
ضمن ايجاد رعب و وحشت در بين مردم به اعدامهای 
خطر  بيانجامد.  جامعه  در  خشن  سركوب  و  سياسی 

اعدامهای سياسی جدی است.
زخم فجايعی كه در دهه ٦٠ در زندانهای ايران رخ داد، 
سياسی  زندانيان  ما،  كند.  می  سنگينی  جامعه  بر  هنوز 
پايه  بر  ما  آن فجايع هستيم.  تكرار  نگران  سابق عميقا 
تجربه های تلخ مان می دانيم كه شكنجه و اعدام چه 
شكنجه  بر  روانی  و  جسمی  لحاظ  به  ويرانگری  اثرات 
شدگان، خانواده هاشان و همچنين بر كل جامعه به جا 
می گذارد. ما شاهد شكنجه های وحشتناكی بوديم كه 
بازجويان و شكنجه گران برای وادار ساختن زندانيان به 
توبه و انكار عقايدشان و همچنين مجبور كردن آنها به 

اعترافات ساختگی بكار می بردند.
ما ضمن هشدار به محافل دفاع از حقوق انسانی و ابراز 
نگرانی نسبت به خطر جانی بازداشت شد گان خواهان آن 
هستيم كه كليه زندانيان سياسی در ايران بی قيد و شرط 
آزاد شوند و شكنجه و اعدام لغو گردد. درخواست ما به 
المللی و سازمان  بين  نهادهای حقوق بشر  ويژه متوجه 
ملل است كه با امكانات و اختيارات خود مانع جنايتهائی 
وقوع  حال  در  ايران  زندانهای  در  اكنون  هم  كه  گردند 

است.
دبيركل  مون،  كی  بان  ازآقای  ديگران  با  همصدا  ما 
ويژه  نماينده  نشده  دير  تا  سازمان ملل می خواهيم كه 

ای برای بازديد از زندانها به ايران اعزام دارد.
فيگارو: زن جوان فرانسوی، گروگان در تهران

روزنامه فيگارو، فرانسه
برگردان از سوسن دادرس

روز گذشته برنارد كوشنر وزير خارجه فرانسه در تلويزيون 
دختر  ريس،  كلوتيد  آن كشور گفت كه  دولتی  كانال 3 
جوان 23 ساله فرانسوی كه در دانشگاه صنعتی اصفهان، 
هنگام  گذشته  چهارشنبه   ، داد  می  درس  فرانسه  زبان 
خروج از ايران به مقصد بيروت در فرودگاه تهران دستگير 

و به زندان اوين برده شده است.
علوم  رشته  ليسانس  فوق  دانشجوی  ريس،  كلوتيد 
سياسی در دانشگاه شهر ليل فرانسه بود، كه 5 ماه پيش 
به  ايرانی،  های  پژوهش  فرانسوی  انستيتو  از  بورسی  با 

اصفهان رفت.
در  دانشجو  دختر  اين  گويد،  می  اسالمی  جمهوری 
نژاد در اصفهان شركت  تظاهرات مردم بر ضد احمدی 
داشته، و با تلفن همراه خود عكس هايی برداشته، واين 
عكس ها را در يك نامه خصوصی با پست برای يكی از 

دوستانش به تهران فرستاده است.
به  پاريس،  در  اسالمی  رژيم  سفير  رويداد،  اين  پی  در 
فرانسه  خارجه  وزير  شد.  احضار  فرانسه  خارجه  وزارت 
اين  كه  گفت  و  كرد،  رد  را  اسالمی  جمهوری  اتهامات 
دختر مانند هزاران تن ديگر شاهد تظاهرات بوده است، 
او از رژيم جمهوری اسالمی در خواست كرد كه اين دختر 
را هر چه زودتر آزاد كند. وی افزود كه مايل نيست اين 

حادثه جنجالی، و به پرونده ميان دو دولت تبديل شود.

اخبار كوتاه

رضا صادقی خواننده بازداشت شد
توزيع آهنگ جديد رضا صادقی در پی  و  تكثير  در پی 

وقايع اخير
رضا  منزل  به  ها  لباس شخصی  با هجوم  گذشته  شب 
گفتنی  اند...  برده  نامعلومی  نقطه  به  را  او  صادقی..... 
وی  حال  از  خبری  بی  از  شدت  به  وی  خانواده  است 
ابراز نگرانی كرده اند.... رضا صادقی در آخرين تماس با 
دوستان خود گفته:يك هنرمند موقعی مردمی است كه با 

مردم باشد نه پنهان.
در  بهايی  رهبران  الملل:  بين  عفو  فوری  فراخوان 

خطر اعدام
 11 روز  در  بهاييت  مذهبی  اقليت  عضو  هفت 
محكوميت  صورت  در  شد.  خواهند  محاكمه  ژوئيه 
به  روبرو شوند.  اعدام  مجازات  با  است  آنها ممكن 
كه  شده  گفته  مه  ماه  در  بازداشتيان  های  خانواده 
آنها به عنوان مفسد فی االرض هم متهم هستند، 
كه ممكن است به مجازات اعدام بيانجامد، و تاريخ 
آنها  جديدی برای محاكمه شان تعيين شده است. 
دادگاه   28 شعبه  در  ژوئيه   11 روز  در  است  قرار 
اتهام  با  احتماال  و  شوند  حاضر  تهران  در  انقالب 
مفسد فی االرض و نيز »جاسوسی برای اسرائيل«، 
»اهانت به مقدسات مذهبی« و »تبليغ عليه نظام« 
روبرو خواهند شد. وكالی آنها از زمان دستگيريشان 
تاكنون به هيچ وجه موفق به ديدار با آنها نشده اند، 
گرچه به خانوادههايشان اجازه مالقات با آنها داده 
امور  ميشود. اين هفت نفر اعضای گروه مسئوالن 
مذهبی و اداری جامعه بهائيت در ايران هستند. آنها 
در بند 2٠9 زندان اوين به سر ميبرند كه در اختيار 
گروه  رهبران  از  نفر  شش  است.  اطالعات  وزارت 
ـ فريبا كمال آبادی طائفی، جمال الدين خانجانی، 
و وحيد  توكلی  بهروز  نعيمی، سعيد رضايی،  عفيف 
تيزفهم ـ در پی حمله ماموران وزارت اطالعات به 
نفر  مه 2٠٠8 دستگير شدند.  در 1٤  هايشان  خانه 
هفتم كه به عنوان منشی گروه فعاليت ميكرد، يعنی 
مهوش ثابت، در 5 مارس دستگير شد. فريبا كمال 
آبادی طائفی، بهروز توكلی و جمال الدين خانجانی 
قبال نيز به خاطر فعاليتهايشان برای جامعه بهائيت 
دستگير شده بودند. مذهب بهائيت در قانون اساسی 

ايران به رسميت شناخته نشده است.
راديو فرانسه 

اين روزها پيامی از سوی گروهی از پزشكان ايرانی 
مقيم اروپا خطاب به پزشكان، جراحان و مسئوالن 
خدمات پزشكی در كلينيك ها و بيمارستان ها ی 
ايران منتشر شده، كه در آن امضاء كنندگان پيام، با 
شرح حوادث خونين پس از انتخابات در ايران، ابتدا 
يادآوری كرده اند كه در جريان تعرضات خونين به 
راه پيمائی های مسالمت آميز مردم، پزشكان ايرانی 
اين خشونت  خونبار  نتايج  شاهد  ها،  بيمارستان  در 
و  ها  شده  كشته  از  بسياری  كه  چرا  اند،  بوده  ها 
زخمی های اين حوادث در مرحلۀ اول به بيمارستان 
ها منتقل شده و در نتيجه پزشكان مسئول در اين 
بيمارستان ها از نزديك با قربانيان خشونت برخورد 

داشته اند. 
اطالعاتی كه پزشكان مقيم اروپا بدست آورده اند، 
روز  آن  در  متعددی  موارد  در  كه  دهد  می  نشان 
های پر از خشونت پس از انتخابات كه زخمی های 
رفتار  ميكردند،  منتقل  ها  بيمارستان  به  را  فراوانی 
خشن  كردن  پايمال  دهنده  نشان  امنيتی  ماموران 
به  كامل  اعتنائی  بی  و  پزشكان  ای  حرفه  حقوق 

وظايف بنيادی آنان در برخورد با بيماران است. 
وادار كردن برخی پزشكان به نوشتن گزارش های 
باره مصدومين، خارج كردن  در  نادقيق  يا  نادرست 
زخمی ها از بيمارستان، بدون مجوز پزشك و پيش 
از   ... و غيره  انجام گيرد  مداوای ضروری  اينكه  از 
شده  اشاره  آنها  به  پيام  اين  در  كه  است  مواردی 

است.
از  بخشي  در  ملي  تيم  كاپيتان  كيا  مهدوي  مهدي 

نامه ي خداحافظي خود از تيم ملي نوشت:
كارنامه ما در راه به دست آوردن عزت و افتخار براي 
وطن و مردم داراي نمرات خوب و بد بسياري است، 
اما هرچه هست روشن است، از شما تقاضا دارم با 
ارائه نام و كارنامه خود، به ما اين افتخار را بدهيد تا با 
ورق زدن كارنامه درخشان و زرين وطن پرستي تان، 
ما نيز مقداري بر وطن پرستي خود بيفزاييم، گر چه 
معتقدم مردم به خوبي بين ما وطن فروشان و شما 

وطن پرستان قضاوت خواهند كرد.

داشته  زمان  )چه  نداريم  شكيبا  و  باسواد  فكر،  خوش 
مركز/ بين  تاريخی  شكاف  برای  تدبيری  بتواند  تا  ايم؟( 
»چپ«  از  بخشی  شهربينديشد.  باالشهر/پائين  و  حاشيه 
انقالب  از فردای  توتاليتاريست و استاليتيست كه هميشه 
57 به »اصل ٤٤« قانون اساسی می باليد و آن را بزرگ 
معمول  مطابق  كرد  می  معرفی  »خود«  دستاورد  ترين 
هميشه تنها دل مشغول دعوای بين بااليی ها بوده است و 
بيم آن داشته كه مبادا »استقالل« سياسی ايران از سوی 
»انقالبات مخملی« دست پخت غرب بر باد فنا رود و در 
و  ارشد  برادران  و  »رفقا  با  همراه  اخير  حوادث  در  نتيجه 
با  هم  اخير  تحوالت  در  خود   التينی  آمريكای  بزرگ« 
بودن  امپرياليستی«  بر شعارهای منسوخ »ضد  پايفشاری 
اين  داد.  نشان  را  خود  پوسيدگی  و  كهنگی  عمق  رژيم 
اما  برند.  می  بسرد  سرد  جنگ  در عصر  هنوز  ها  ماموت 
بخش ديگری از »چپ« بورژوايی هم بجز شعار »سكس 
آور  حيرت  های  گزاف  و  الف  و  نيست«  »خدا  و  آزاد« 
اين  البته يك سر  ايران )كه  باره »قدرت دوگانه« در  در 
اين  با  رويارويی  برای  هستند(  حضرات  خود  دوگانگی 
شكاف راه حلی ندارد. بخش ديگری هم البته هست كه 
كه  است  ايران  شده  جنين  سقط  دموكراسی«  »سوسيال 
همواره حامی بخش به اصطالح رفرميست رژيم بوده است 
و  است  نگذارده  نمايش  به  مستقل  موجوديتی  خود  از  و 
اين نيز برای غلبه بر شكاف يادشده  راه حلی جز تقويت 
آن هستند(  )كه اصالح طلبان يك سر  »قدرت دوگانه« 
ندارد. ديگرانی هم البته هستند كه اصوال قابل ذكر كردن 
نيستند. چرا؟ زيرا كلمات بيرون شده از دهانشان به همان 
اندازه ترشحات مغزی شان و وزن مغزهای ناورزيده شان 
نحيف و رقيق و خنده آور است.بدون اين كه كاربردپذيری 
سخنان كليشه ای خود را روی شرايط كشور خود بسنجند 
به  را  از آن كه »دشمن«  زنند كه بيش  حرف هايی می 
كه  است  سالها  وادارد.  اش  خنده  به  بايد  اندازد  وحشت 
با  واقعی  ارتباط  يك  بدون  و  اند  نشسته  كشور  خارج  در 
ناگهان  به  اكنون  و  اند  برده  بسر  جنبنده«  بی  »جنبش 
را  هميشگی  های  دستورالعمل  كه  است  آمده  يادشان 
اعتصاب  پيش!!!  به  پرولتاريا  كنند: صفوف  تكرار  هم  باز 

عمومی كنيد!!! نافرمانی مدنی بكنيد!!!
بار سياسی،  فاجعه  اين وضعيت، در يك چنين خالء   در 
اتحاد  از  بتوان  شايد  كه  است  ايدئولوژيك،  و  فرهنگی 
نامقدس بين باالترين بااليی ها و پايين ترين پائينی ها 
در دوره اخير تاريخ ايران سخن گفت. ثروتمندترين، قدرت 
كردن  علم  با  حاكميت  بخش  ترين  نظامی  و  مندترين 
زنند  زار می  تنش  به  لباس هايی كه  با  مردی »خاكی« 
و »فقيرانه« زندگی می كند، توانست دل عده نه چندان 
از شكاف عظيم  را-  كه  پائينی ها  ترين  پائينی  از  كمی 
طبقاتی و فرهنگی در ايران نفرت دارند-  به رحم آورد و 
آنان را به سوی بلوك خود جذب كند. چسب ايدئولوژيك 
مبارزه  نيز  حكومتی  درون  تاريخی-طبقاتی  بلوك  اين 
بوق  در  دميدن  نيز  و  فرهنگی  و  اقتصادی  »مفاسد«  با 
به  شده  تبديل  آرزوی  و  رژيم  ای«  منطقه  »قدرتمندی 
»امپراطور پيرامونی ترين پيرامونی ها« بود. حاال ظاهرا به 
نظر می رسد كه بخش زيادی از همين پائينی ترين پائينی 
ها هم فهميده اند كه از اين امام زاده هم معجزه ای برنمی 
آيد  و »پول نفت« كه بايد »بر سر سفره های« آنها آورده 
می شد به جيب پرناشدنی خودی ها سرازير شده است و 
سرگردانی جدی آنها شروع خواهد شد. چه كسی می تواند 
آنها را جذب كند؟ چه كسی می تواند به آنها اميد واقعی 
برای  واقعی  متحدی  آنها  از  تواند  می  كسی  چه  بدهد؟ 

تحوالت آتی ايران فراهم كند؟  

چپ كجاست؟ 
سهيال

شعار نويسي ها گسترده مي شود



بيانيه ي كارگري

نگذاريم شكست انقالب 57 دوباره 
تكرار شود

چرا سرمايه داري از راديكاليزه شدن اعتراضات 
مردم وحشت دارد؟

سي سال پيش كه مبارزه مردم عليه حكومت شاه با شدت 
از سرمايه  جريان داشت كشورهاي بزرگ جهت حفاظت 
داري نشست گوادلپ را تشكيل داده،  تصميم گرفتند در 
به  را  خميني  برده،  را  شاه  شرط،  چهار  پذيرفتن  مقابل 
با  بازرگان  و  بهشتي  مذاركرات  طي  كنند.  تحميل  مردم 
هويزر در الجزيره دارودسته خميني چهار شرط )1- حفظ 
ارتش،  سازمان امنيت و خلع سالح عمومي مردم انقالبي 
2- سركوب و نابودي كليه تشكلهاي كارگري-مردمي و 
انقالبي، 3- ادامه صدور نفت طبق شرايط حكومت شاه، 
٤- كشتار تمامي انقالبيون كارگري و دموكرات و ... ( را 
پذيرفتند. حاصل اين توافق دزديدن و به شكست كشاندن 
با نام جعلي انقالب اسالمي توسط دارودسته  انقالب 57 
خميني بود كه از تغييرات اساسي و پيروزي واقعي انقالب 
جلوگيري و با اجرايي شدن چهار شرط فوق امكان ادامه 

آن را غيرممكن كردند.
نتيجه 3٠ سال حاكميت اسالمي در كشور ما كه يكي از 
هر  سهم  ساليانه  و  است  جهان  كشورهاي  ثروتمندترين 
مي  تومان  ميليون   8٠ مبلغ  گاز  و  نفت  درآمد  از  خانواده 
شود،  طبق آمارهاي دولتي از 23/5 ميليون نيروي آماده به 
كار 1٠/5 ميليون )٤3درصد( بيكار هستند، 8٠درصد مردم 
زير خط فقر و ٤٠درصد در فقر مطلق )گرسنگي دائمي( و 
سوءتغذيه به سر مي برند، سن فاحشگي به 11 سال رسيده 
است.  كرده  واليت  مقام  نسيب  جهان  در  را  اول  مقام  و 
توسط باندهاي حكومتي دختران دزديده يا فريب داده شده 
به بازارهاي جهاني صادر و در بازارهايي مانند دبي، كراچي 
برده هاي جنسي فروخته مي شوند.  به صورت  و فجيره 
كه  است  كشوري  تنها  ايران  داريم.  معتاد  ميليون  هشت 
رفع  براي  نفر   1٤٠٠٠ ساله  هر  و  بوده  آزاد  كليه  فروش 
دچار  مردم  فروشند. ٦8درصد  را مي  كليه خود  گرسنگي 
افسردگي شدند، در هر يك ساعت و ٤٠ دقيقه يك نفر از 
فرط نا اميدي دست به خودكشي مي زند. خصوصي و پولي 
كردن تمامي امكانات عمومي از جمله آموزش، بهداشت و 
ها  يارانه  حذف  عمومي،   اجتماعي، خدمات  تأمين  درمان، 
سازمان  دستور  ضروري، طبق  مايحتتاج  و  نان، سوخت  از 
دزديده  را  عمومي  ثروت  شود.  مي  انجام  جهاني  تجارت 
هشت  جمله  )از  اروپايي  بانكهاي  در  خود  حسابهاي  به 
مي  واريز  انگليس(  بانكهاي  در  شده  بلوكه  دالر  ميليارد 
كنند. در مقابل عليرغم كشتار و ناعدالتي، ادامه اعتراضات 
و مبارزه مستمر كارگران، زنان، دانشجويان و مبارزه در راه 
حق تعيين سرنوشت،  شكست پي در پي سياستهاي ضد 
يابي بحران سرمايه داري  مردمي نظام اسالمي و شدت 
بردارد.  ترك  اسالمي  جمهوري  عمر  شيشه  شدند  باعث 
با فريب، مردم  ديرينه خود  حكومت اسالمي طبق سنت 
را به پاي صندوق هاي رأي كشاند. مردم براي تغيير در 
جمهوري اسالمي اجبارا به جناحي از آن رأي دادند. تحت 
فشار مردم و اصالح ناپذيري نظام، نمايش انتخابات باعث 
افزايش بحران دروني حاكميت و شدت يابي تضاد ميان 
جناحهاي مختلف گرديد. مردم براي بدست آوردن خواسته 
هاي خود با سود جستن از شكاف موجود آگاهانه به خيابان 
آمدند. جناحي از حاكميت در رهبري اعتراضات تالش مي 
كرد با حفظ كليت نظام و شكست دادن جناح ديگر )خامنه 
اي( مردم را كنترل كرده در مسير روند 3٠ ساله نگهدارد. 
اما اعتراضات ميليوني مردم ادامه انقالب شكست خورده 
بوده  اجتماعي  مبارزات  نهفته  پتانسيل  از  انعكاسي  و   57
داري  سرمايه  ديگر  بار  باشيم  هوشيار  بايد  بود.  خواهد  و 
جهاني و داخلي در تالشند از راديكاليزه شدن اعتراضات 
بازي  شعبده  و  ها  مهره  جابب  جابه  با  و  كنند  جلوگيري 
همان گونه كه از درون تاج عمامه بيرون آوردند، اين باز 
از درون عمامه جنايتكار ديگري بيرون آورده مانع پيروزي 
انقالب شوند. براي ادامه و پيروزي بايد اعتراضات را ارتقاء 
داده به قيام تبديل كنيم. و نه تنها از احمدي نژاد، بلكه از 
كليت نظام، حتي از جناح هاي ارتجاع شكست خورده نيز 

عبور كنيم.
كارگران، زنان، دانشجويان، معلمان، جوانان آزاده:

رسيدن به جامعه انساني بدون نابودي جمهوري اسالمي 
ممكن نيست. ما در مقابل خيل عظيم ابزارهاي مختلف ضد 
انقالبي سرمايه تنها با ايجاد هسته و كميته هاي انقلبي در 
محالت و كارخانه ها مي توانيم مقابله كرده و پيروز شويم. 
جهت تحقق اين خواسته گرد آمدن جسورترين، آگاهترين 
و فداكارترين پيشروان طبقه كارگر در حزب خود ضرورت 
حياتي دارد. هر كدام از ما موظف هستيم در محل زندگي، 
كار، دانشگاه و مدرسه با دقت و رعايت مسائل امنيتي و 
بدون شناخته شدن با افراد پيشرو گرد هم آمده هسته ها 
و كميته هاي مخفي را تشكيل بدهيم. ضمن ايجاد نطفه 
هاي حزب از طريق آنها مردم را سازمان داده دعوت به 

تظاهرات كنيم.
مردم انقالبي ايران

اتحاديه  از طريق شوراها و  اداره كشور توسط خود مردم 
ها تنها راه ممكن است. براي ايجاد بستر و زمينه جامعه 
را  زير  هاي  خواسته  شوراها  حاكميت  طريق  از  انساني 
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سيروس كفايی
ايران كشور بی نظيری است . در تمام طول تاريخ كشوری 
را سراغ ندارم كه در يك قرن چهار انقالب نا تمام داشته 

باشد.
انسان  ميليارد  روزانه   ، ايران  در  خواهی  آزادی  خروش 
قدرت   . است  تلويزيون هاوكامپيوترها كرده  ميخكوب  را 
به  و  جوانان   ، زحمتكشان  كارگران،   ، دانشجويان  نمايی 
ويژه زنان در صف مقدم مبارزات در پهناوری كشورمان از 
يكسو و بكارگيری ارگان های سركوب توسط حكومت از 
هوا و زمين عليه مبارزات مردمی در خيابان ها و خانه ها 
از سوی ديگر، می رود تا در چند روز آينده پيروزی يكی 
آن  شاهد  امروز  را  باشيم.آنچه  شاهد  را  طرف  دو  اين  از 
هستيم ، تداوم همان انقالبات نا تمام است اما با ويژگيهای 

ديگری .
و  مستقل  دولتی  تشكيل  خواهان  خمينی  دوره  آن  در 
عنوان  به  موسوی  حسين  مير  اما   . بود  شاه  سرنگونی 
و  جمهوری  رياست   « برنده   « يا   « بازنده   « كانديدای 
رهبر اپوزيسيون داخل كشور تا اين لحظه ، خواهان حفظ  
رعايت » قانون » ،دولت و ارگانهای  موجود سركوب ج 

ا ايران است .
 ، احزاب  آزادی  وعده  خمينی   ، دروغ  به   ، دوره  آن  در 
سازمانها ، اديان ، مطبوعات ، زندانيان سياسی و.... را به 
مردم داد .از اين طريق توانست نه تنها مردم را بلكه احزاب 
سياسی چپ را ) بجز چند سازمان كوچك ( بدنبال خود 
بكشاند .اما مير حسين موسوی نه تنها خواسته های فوق 
را مطرح نكرده، نه تنها برنامه ای ارائه نداده است ) جامع 
بودنش به كنار ( ، بلكه مصرانه با عجز و البه به روحانيون 
و شورای نگهبان و... متوسل شده . او تنها خواهان رعايت 
» قانون« است  . قوانينی محدود، غير دمكراتيك، ظالمانه، 
مصلحت  تشخيص  مجمع  اسالمی.  شريعت  و  ارتجاعی 
يعنی : ولی فقيه . شورای نگهبان يعنی : واليت فقيه و 
از نظر » قانون » هر حكمی را كه ولی فقيه صادر كند ، 

واجب و قابل اجراست . اين دو نهاد سپر محافظ ولی فقيه 
و دست نشاندگان او هستند . بنابرين موسوی در دو راهی 
بن بست قانونيست : ولی فقيه آری يا خير . بدتر اينكه مير 
حسين موسوی در يكی از شش بيانيه اوليه ای كه  صادر 
كرد، اشاره ای به آزادی فقط زندانيان » اصالح طلب » 
بيانيه  در  و   !!! سياسی  زندانيان  تمامی  نه  و  است  كرده 
شماره ده آنرا تصحيح كرده و خواهان آزادی تمام زندانيان 
موسوی  مير حسين  شماره  همين  در   . شود  می  سياسی 
اعتراضی  حركات  تير   18 تا  است  خواسته  هوادارانش  از 
نداشته باشند !!! يعنی چه؟ يعنی اينكه جناب احمدی نژاد 
 ، را شناسايی  خيابانی  مبارزين  تاريخ  اين  تا  شما مجازيد 
دستگير ، زندانی ، سر به نيست و اعدام كنيد !!! موسوی 

به كدام سو می رود ؟
متشكل  چپ  سياسی  سازمانهای  و  احزاب   57 زمان  در 
و قوی بودند . اما در اين دوره در درون جنبش به شكل 
 . ندارند  تاثير گذار  و  فعال  يكدست و سراسری حضوری 
با پوالريزه شدن و برش جنبش از هر دو جناح ، چنانچه 
مردمی  خودساخته  نهادهای  بر  متكی   ، هدفمند  تشكلی 
زندانی  مادران   ، زنان   ، دانشجويان   ، كارگران   ، محالت 
جمهوری  داری  سرمايه  نظام  كل  سرنگونی  و.....برای 
از دست  تاريخی دوباره  اين موقعيت   ، ندارند  بر  اسالمی 
خواهد رفت و ما شاهد دور جديدی از سركوب و اختناق 

خواهيم بود .
نيفتد، مردم  تفرقه  اينكه در جنبش  بهانه  به  آن دوره  در 
را از دادن شعارهايی غير از آنچه در خدمت خمينی بود، 
منع می كردند . زنان و مردان را از هم جدا كردند . مير 
حسين موسوی هم مصرانه از مردم می خواهد تظاهرات 
و اعتراضات خود را با سكوت برگزار كنند تا مبادا مردم از 

خواسته محدود تقلب در انتخابات پيشتر روند .  
نسل جديد از والدينش ايراد می گيرد چرا خمينی را به قدرت 
نشاندند . اول اينكه آنها اين كار را نكردند. امپرياليست ها 
اين كار را كردند. به اندازه كافی سند موجود هست. نسل 
كردند  پشتيبانی  ديكتاتور  شاه  مقابل  در  خمينی  از  قبل 
محالت،  كارگران،  ساخته  خود  نهادهای  به  متاسفانه  و 
دانشگاه، معلمان، بيكاران، اقليتهای مذهبی، ملی و... كم 
نبود يك حزب  از  .متاسفانه در آن دوره جامعه  بها دادند 
انقالبی هدفمند كه بخواهد زحمتكشان را به قدرت برساند 
، رنج می برد . در اين دوره هم جنبش خيابانی با همين 

معضل روبروست .
 در آن دوران جامعه از تجربه عملی و ملموس حكومت 
اسالمی متكی بر واليت فقيه و شريعت اسالمی نگذشته 
بود . بجز مخالفت های تئوريكی از جانب برخی تشكالت 

.
 در آن دوران خمينی جناحی از سلطنت نبود و ماهيتش بر 
همگان روشن نبود . ولی موسوی به عنوان نخست وزير و 
زمام دار امور مجری همين قانون احمدی نژاد بوده است 
. اين قانون همان قانونی است كه يكبار موسوی در زمان 
زندانيان  عام  قتل  و  كشتار  اش  وزيری  نخست  صدارت 
مخفی  وزيريش  نخست  بايگانی  در  را   ٦٠ دهه  سياسی 
كرده است .اين همان قانونی است كه قتلهای زنحيره ای 
ساخت  پذير  امكان  خاتمی  جمهوری  رياست  زمان  در  را 
و 18 تير را در تاريخ ثبت كرد. اين همان قانونيست كه 
موسوی بعد از اتمام نخست وزيريش تا همين امروز ، به 
پاكسازی دانشجويان مبارز و روشنفكر از دانشگاه ها وادار 
با   نژاد  است كه  حاالاحمدی  قانونی  اين همان  و   . كرد 
استناد با آن در وهله نخست، گلوله هايش سر و سينه مردم 
را هدف قرار ميدهد و در وهله دوم پوكه های خالی گلوله 

را بسوی » اصالح طلبان » پرتاب می كند . 
موسوی خود جزئی از اين نيروهای سركوب احمدی نژاد 
است.  ثانويه  قانون،  رييس جمهور طبق  ثانی،  در   . است 
ولی فقيه قدرت مطلقه است . بی جهت نيست كه مردم 
به درستی خامنه ای را نشانه گرفته اند. مردم از يكسوهر 
 ، ای  خامنه  بر  مرگ  زنند  می  فرياد  مبارزاتشان  در  روز 
مرگ بر ديكتاتور . ولی موسوی دست در دست » رقيبش 
» احمدی نژاد، خواهان اجرای » قانون » متكی بر واليت 

فقيه است .
 كليد رمز تمام نگرانی های هر دو جناح، روحانيت و غرب 
و نشست و برخاست ها و رايزنی ها در همين نكته است 

: مبادا انقالب شود !
بايد اذعان داشت يكی ازويژگی های برتر و بی نظير اين 
و  زنان  جنگيدن  بدوش  دوش   57 سال  به  نسبت  دوره 
به  بنا  دانشگاههاست...  .....در  هاست  خيابان  در  مردان 
غالب  زنان  و  جوان  دختران  گزارشات،  و  عينی  شواهد 
نيروهای سركوب  با  ها  درگيری  مقدم  در صفوف  اوقات 
اند در عمل حتی رهبری و هدايت  آنان توانسته  هستند. 
جنبش خيابانی را در دست بگيرند .به نظر من اين حركت 
جنبشهای  و  جهانی   انقالبات  تاريخ  در  تاريخی  اتفاق  و 
خيابانی بی سابقه است. بدعت گذاری جديدی ست . خود 
ثبت   . داد  تعميمش  پرداخت.  آن  به  بايد   . بخودی ست 
اش كرد و به جهانيان شناساند. پديده بی نظيريست . اين 
ارمغان و نويد فرح بخشيست به جنبش رهايی بخش زنان 

ايران و جهان و بشريت .
 در سال 57 تحت نام » وحدت كلمه » و جلوگيری از« 

تفرقه » در جنبش ،
عقب  صفوف  به  و  كردند  جدا  مردان  از  را  زنان  صفوف 

راندند . و ... همه سكوت كردند .....

سرلوحه مبارزات خود قرار ميدهيم:
1-برگزاري انتخابات آزاد و دموكراتيك بدون دخالت ارگانهاي 

رژيم ارتجاعي با نظارت مستقيم نمايندگان مردم
زندانيان  كليه  و  اخير  دستگيرشدگان  تمام  فوري  2-آزادي 
اتهام  به  انسانها  كردن  زنداني  و  تعقيب  ممنوعيت  و  سياسي 

فعاليت سياسي، انديشه و افكار متفاوت.
3-مصادره اموال غارت شده توسط غارتگران به نفع عموم مردم 
و حاكميت و كنترل كليه امور اقتصادي )در عرصه توليد و توزيع( 
و سياسي توسط شوراها و اتحاديه هاي كارگران،  زحمتكشان و 

كارمندان.
٤-محاكمه و مجازات عامرين و عاملين كشتار، اعدام و زنداني 
كردن مردم و انقالبيون، از جمله روساي قوه قضاييه و قوه هاي 
ديگر، فرماندهان نيروي انتظامي و لباس شخصي ها و انحالل 
عالي  فرماندهان  مجازات  و  محاكمه  و  اطالعات  بسيج، وزارت 

رتبه آنها.
تسليح  و  فاشيستي-نظامي  ارگانهاي  و  نهادها  سالح  5-خلع 

عمومي مردم
آزادسازي آموزش و  از سياست و  ٦-اعالم رسمي جدايي دين 
عمومي  اماكن  و  انسانها  تمامي  و  ادارات  دانشگاهها،  پرورش، 
ديكتاتوري، گزينشي  ارگانهاي  تمامي  انحالل  و  از سلطه دين 
خبرگان،  رهبري،  نهاد  نگهبان،  شوراي  جمله  از  سانسور  و 
تشخيص مصلحت، وزارت ارشاد و لغو تمامي قوانين ارتجاعي و 

ممنوعيت تفتيش عقايد.
يارانه  حذف  از  سازي، جلوگيري  خصوصي  كامل  7-توقف 
ها، برقراري تأمين اجتماعي براي تمامي سنين و رايگان شدن 
آموزش و پرورش، دانشگاهها در تمامي سطوح، خدمات عمومي 

و بهداشت و درمان.
8-برچيده شدن قراردادهاي موقت و برقراري استخدام دائم و 
بازگشت به كار تمامي اخراج شده ها و تدوين قانون كار توسط 

نمايندگان مستقيم كارگران و زحمتكشان.
9-به رسميت شناخته شدن برابري زن و مرد در تمامي عرصه 

هاي اجتماعي و خصوصي و آزادي زنان در انتخاب پوشش.
1٠-آزادي كامل تمامي ملل تحت ستم جهت تعيين سرنوشت 

خود تا حد جدايي.
احزاب،  تشكل،  بيان، تجمع،  قلم،  انديشه،  11-آزادي 

اعتصاب، راهپيمايي و تظاهرات.
12-از سپاهي، بسيجي و تمامي پرسنل نظامي كه دستشان به 
خون مردم آلوده نشده است مي خواهيم ارگانهاي نظامي را رها 

كرده به مردم بپيوندند.

نابود باد جمهوري فاشيستي-اسالمي
برقرار باد جمهوري شورايي كارگران و زحمتكشان

كارگران  ي  اتحاديه  ايجاد  براي  همبستگي  كميته 
ساختمان1٤ تيرماه 1388 

)بخش اول(
با توجه به اينكه اينترنت مهمترين ابزار ارتباطی مان در 
ابزار است كه به سبب  حال حاضر می باشد و تنها اين 
ماهيت پيچيده و چند شكليش سيستم های جاسوسی و 
برای  “روش  بطور يك  و  به سادگی  توانند  نمی  امنيتی 
همه” به شنود آن دست بزنند برخی راهكارها را فراهم 
به  را  شنود  امكان  توان  می  آن  توسط  به  كه  ام  نموده 
حداقل رساند. لطفا اين راهكار ها و پيشنهاد ها را جدی 

بگيريد.
1- عدم استفاده از فيلترشكن هايی كه مشكوك به نظر 

می رسند
مبنای  بر  وبی  های  شكن  فيلتر  اغلب  كه  آنجايی  از 
به  كه   PHPROXY مانند  كدبازی  های  تكنولوژی 
سادگی از اينترنت قابل دانلودند شكل گرفته اند. هر كس 
می تواند به سادگی و با داشتن مقداری فضا در اينترنت 
فيلتر  را پشتيبانی كند يك   PHP )به عنوان مثال(  كه 
شكن راه بيندازد. از اين رو هر ابزاری كه به شما اجازه 
رد كردن فيلتر را بدهد لزوما امن نيست چرا كه رد تمامی 
فعاليت هايی كه يك كاربر با استفاده از يك فيلترشكن 
انجام داده در Log آن فيلتر شكن باقی خواهد ماند و اين 
الگ يا به صورت رمز نشده است و اگر هم رمز شده باشد 
اش  استفاده  مورد  كليد  و  آن   Deciphering روش 
معموال بطور باز در همان نصب محلی وجود دارد. بنابراين 
الزم است از هويت كسی كه فيلترشكن را از او می گيريم 
بطور نسبی آگاه باشيم. يك روش مناسب برای اينكه از 
فيلتر  كه  است  آن  كنيم  حاصل  اطمينان  فيلترشكنمان 
شكن اختصاصی را خودمان راه اندازی كنيم. اگر خودمان 
روی يك هاست امن فيل.ترشكن را نصب كنيم آن فيل.

فيلتر  از  جلوگيری  برای  بود.  خواهد  امن  بسيار  ترشكن 
شدن هاست نيز می توانيم آن را در يك شاخه پسورد دار 
قرار دهيم يا آنكه يك فرم خيلی ساده برای پرسيدن رمز 

عبور پيش از نمايش فيلتر شكن درست كنيم.
2- عدم استفاده از هر VPN ای

با وجود آنكه وی پی ان ها روش بسيار بهتر و كامل تری 
در  باشند و عموما  فيل.ترشكن های وبی می  به  نسبت 
اسكريپت  جاوا  اجرای  و  ويدئو  نمايش  مواردی همچون 
های صفحات وب اختالل ايجاد نمی كنند، بازهم دليل 

قرار  استفاده  مورد  را  ای  ان  پی  وی  هر  كه  شود  نمی 
دهيم. به عنوان مثال اگر می بينيم كه سايت هايی در 
فروش  حال  در  طوالنی  مدت  برای  و  آزادانه  اينترنتی 
اكانت های وی پی ان هستند بدنيست كمی نسبت به 
اين موضوع بدبين باشيم چون وی پی ان چيزی نيست 
كه بتوان به سادگی و آزادنه آن را به فروش رساند. اصوال 
وی پی ان های گمنام يا تهيه شده از افراد معتمد بهتر 
از وی پی ان هايی است كه برای مدت طوالنی با درج 
نام شركت و شماره حساب و شماره تلفن های ثابت به 

فروش می رسند.
HTTP بجای HTTPS -3

اگر در هر وب سايتی ديديد از HTTPS استفاده شده 
است يا ديديد كه امكان استفاده SECURE دارد حتما 
از آن استفاده كنيد. می توانيد خودتان دستی تست كنيد 
كه آيا با اضافه كردن S باز هم سايت آيا قابل استفاده 
از  استفاده  ايميل،  ارسال  در  موضوع  اين  خير.  يا  است 
سرويس های پيام رسانی وبی مثل تويتر و امثالهم كه 
سايت  با  تعامل  هم  خودتان  و  نيستيد  بيننده  فقط  شما 

داريد نمود بيشتری دارد.
٤- فيلترشكن های توزيع شده

پايه VPN توزيع شده و جز  برخی فيل.ترشكن ها بر 
به جز )Peer-To-Peer( وجود دارند كه امنيت بسيار 
بااليی را فراهم می كنند. اين فيلترشكن ها جزء بهترين 
راهكارهای گردش در اينترنت محسوب می شوند و از آن 
ميان می توان به OpenVPN و TOR اشاره نمود.

5- فيلترشكن های شركتی
اطمينان  كه   UltraSurf و   FreeGate همانند 
بااليی دارند و اينگونه ابزارها می توانند بصورت مطمئن 
بكار رفته باشند. اگر از اين گونه ابزارها مطمئن نباشيد 
می توانيد با بررسی آن در سايت هايی مانند ويكی پديا 
را  آن  جهانی  شهرت  و  اعتبار  ميزان  كام  دات  دانلود  و 
بسنجيد. از آنجايی كه سورس كد بسياری از فيل.ترشكن 
های نرم افزاری در وب وجود دارند و بر مبنای تكنولوژی 
HTTP Tunneling كار می كنند بهتر است آنهايی 
مورد  را  كنيد  اعتماد  شان  سازنده  به  توانيد  نمی  كه  را 

استفاده قرار ندهيد.
)ادامه در شماره بعد(

منبع: وبالگ خدايي كه سقوط كرد

راهكارهای مهمی برای جلوگيری از شنود اطالعاتی در فضای وب
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پرداخته شد كه چرا  اين موضوع  به  مقاله  اول  در بخش 
شعار تشكيل مجلس موسسان با واقعيتهای كنونی مبارزه 
مجلس  تشكيل  شعار  ندارد.  همخوانی  ايران  در  طبقاتی 
موسسان تاكتيكی بود كه حدود صد سال پيش در انقالب 
هيچ  و  شد  طرح  بلشويكها  و  لنين  توسط  روسيه   19٠5

ربطی به شرايط مشخص امروز جامعه ايران ندارد. 
واقعيتی است كه شعار تشكيل مجلس موسسان  اين  اما 
در  موضوعات  برانگيزترين  جدل  از  يكی  بدان  برخورد  و 
دو انقالب 19٠5 و 1917 روسيه و بعدها در كل جنبش 

كمونيستی بين المللی بوده است. 
تاريخ  به  را  ما  شعار  اين  اثبات صحت  برای  بهزاد  رفيق 
رجوع می دهد. اما اصلی ترين فاكتها و جدلهای تاريخی 
ادعا می كند كه  او  را مسكوت می گذارد.  اين زمينه  در 
ايران و ساير كشورهايی كه قرنها با  »تجربه تاريخی در 
شيوه های خودكامگی اداره شده اند، نشان داده است كه 
ميزان سنجش صحت و سقم گفتار نيروهايی كه در اين 
جوامع مدعی دمكراسی هستند در پی گيری نهادينه شدن 
حقوق دمكراتيك و مبارزه جهت تشكيل مجلس موسسان 
آشكار می شود. در واقع، مجلس موسسان محور و مركز 
استبدادی  جوامع  در  دمكراتيك  های  خواسته  مهمترين 

است.«
خوب بود رفيق بهزاد در اين زمينه مثالهای مشخصی ارائه 
می داد تا ما بهتر به كاركرد جاودئی مجلس موسسان پی 
بورژوايی  انقالب  با  ارتباط  اين حكم شايد در  برديم.  می 
برای  معينی  درجه  و  حد  تا  و  هيجدهم  قرن  در  فرانسه 
باشد.  بوده  اروپا صادق  در  نوزده  قرن  در  انقالبات  برخی 
هم  چندان  جادوئی  نهاد  اين  كه  دانند  می  همگان  البته 
اغلب  نكرد.  نهادينه  را  مردم  همه  دمكراتيك«  »حقوق 
سلب حق رای ها از طبقه كارگر )يا بخشهای گسترده از 
كارگران ( و  بويژه زنان توسط چنين مجالسی انجام شد. 
در شكل مترقی اش اين مجلس ملی موسسان فرانسه در 
تقسيم جمعيت  با  كه  بود  1792 ميالدی   – سالهای 95 
فرانسه به فعال و غير فعال نزديك به نيمی از جمعيت را از 
حق رای محروم كرد و حق رای زنان را برسميت نشناخت. 
در شكل ارتجاعی اش هم اين مجلس موسسان ايران بود 
كه در سال 13٠٤ شمسی تاج بر سر رضا خان نهاد يا در 
سال 1328 حق ويژه انحالل مجلسين را به محمد رضا 
شاه اعطا كرد و در سال  13٤٦ فرح ديبا را نايب السلطنه 

اعالم كرد.  
خوب بود رفيق بهزاد حداقل يك نمونه از تشكيل مجلس 
موسسان در كشوری را در قرن بيستم نام می برد كه چنين 
نقش  مترقی را كه او گفته ايفا كرده باشد. آخرين نمونه 
نپال  كشور  در  اخيرا  موسسان  مجلس  تشكيل  »مثبت« 
اتفاق افتاده است. مجلسی كه رژيم پادشاهی را ملغی كرد 
اما نه تنها حاكميت مردم و نهادهای قدرت توده ای برآمده 
از  12 سال جنگ خلق را برسميت نشناخت بلكه به عاملی 

برای درجا زدن انقالب بدل شد. 
اما مشكل، فقط به عرش اعال بردن مجلس موسسان و 
نيست.  كردن  معرفی  دمكراسی  سنجش«   »ميزان  آنرا 
مشكل اظهاريه رفيق بهزاد مسكوت گذاشتن نقش انقالب 
های پرولتری در قرن بيستم در  زمينه  چگونگی دست 
هايی  انقالب  است.  ها  توده  دمكراتيك  حقوق  به  يابی 
در  موسسان(  مجلس  تاسيس  بدون  )البته  توانستند  كه 
را  دمكراسی  ممكن  زمان  سريعترين  و  سطح  وسيعترين 
برای توده ها  به ارمغان آورند.  آيا مردم شوروی )حداقل 
تا آنجايی كه مورد قبول همگان است، يعنی طی سالهای 
اوليه انقالب( از حقوق دمكراتيك بيشتری برخوردار بوده 
زندگی  بورژوايی  دمكراسی های  تحت  كه  مردمی  يا  اند 
آيا مردم چين كه طی سی سال جنگ خلق  می كردند. 
اتوريته امپراطواران داخلی و خارجی را در هم شكستند تا 
سال 197٦ از از حقوق دمكراتيك بيشتری برخوردار شدند 
يا مثال مردم هند كه عنوان بزرگترين دمكراسی جهان بر 

آن نهاده شد.
روحيه  تاريخی،  فاكتهای  و  تاريخ  به  گزينشی  برخورد 
حقيقت جويی را تضعيف كرده و موجب تقويت رفتار غير 

علمی و عاميانه در بين مردم می شود. 
برگرديم به جدلهای دوران لنين.  تشكيل مجلس موسسان 
يكی از شعارهای مهم حزب سوسيال دمكرات روسيه در 
بلشويكها   بود.  تزاريسم  مقابل  در   19٠5 انقالب  جريان 
برهبری لنين نيز از اين شعار دفاع می كردند. اما لنين در 
مورد اين شعار نيز اختالف سياسی مهمی با بقيه جناحهای 
حزب داشت. اين اختالفات و جدلها در كتاب »دوتاكتيك 
سوسيال دمكراسی در انقالب دمكراتيك« منعكس است. 
اصلی  موضوع  كه  كرد  می  پافشاری  كتاب  اين  در  لنين 
همگانی  واقعا  كه  است  مجلسی  به  دعوت  عملی  شيوه 
به  اساسا  را  او تشكيل مجلس موسسان  باشد.  و موسس 
سرنگونی تام و تمام تزاريسم ربط می داد و جايگاه تعيين 
كننده ای برای قيام مسلحانه توده ای قائل بود. از نظر او 
حكومت موقتی كه ارگان قيام مردم باشد مهمتر از شعار 
را صرفا  اين مجلس  لنين  بود.  تشكيل مجلس موسسان 
نهادی برای رسميت بخشيدن به حكومت برخاسته از قيام 
می دانست. اين حكومت و اين مجلس می بايست برنامه 
حداقل دمكراسی پرولتاريايی را به اجرا می گذاشتند. لنين 
ای  توده  قيام  بدون  را  موسسان  مجلس  كه  را  ديگرانی 
طلب می كردند يا ايندو مسئله را همسنگ قرار می دادند 
بشدت  مورد انتقاد قرار داد. از نظر لنين، قيام پيروزمندانه 
انقالب  پيروزی  معنايش  موقت  استقرار حكومت  و  مردم 
آنكه قول و قرارهای مبنی بر تشكيل  در عمل بود حال 
مجلس موسسان را پيروزی انقالب در حرف می دانست. 

با شكست  انقالب 19٠5 بحث در مورد مجلس موسسان 
فروكش كرد. تا پس از انقالب فوريه 1917 كه دوباره شعار 
تشكيل مجلس موسسان در جنبش سياسی روسيه  طرح 
شد. لنين تا مدتی پس از فوريه هنوز فكر می كرد از طريق 
مجلس موسسان بتوان قدرت را به شيوه ای مسالمت آميز 
مادی  پايه  از  حدی  تا  فكر  اين  كرد.  واگذار  شوراها  به 
برخوردار بود، چرا كه  قدرت شوراهای كارگران و دهقانان 
مسلحی موجود بود كه می توانست تمام قدرت را در دست 
آميز  مسالمت  انتقال  نادرستی  وقايع   اما سير  گيرد.  خود 
قدرت را نشان داد. لنين نيز سريعا فهميد كه تئوريهايش 
غلط است و ديگر با واقعيت مبارزه طبقاتی جور در نمی 

آيد.  حتی اگر هم زمانی درست بود اين بار نادرست است 
و بايد به كنار نهاده شود. تزهای آوريل لنين بيان تئوريك 
اين تغيير و تكامل يا به عبارتی ريل عوض كردن اساسی 
روش  و  تفكر  در  بيانگر جهشی  تزها  اين  ارائه  البته  بود. 
سنتهای  از  گسست  با  كه  جهشی  بود.  نيز  لنين  سياسی 
رفرميستی انترناسيونال دو همراه بود. شعار تشكيل مجلس 
انترناسيونال دو  برای  از  موسسان  يك ميراث بجامانده 
جنبش كارگری بود. شعاری كه در بهترين حالت  بيانگر 
نفوذ قدرتمند تفكر جمهوری خواهانه در جنبش كارگری 
دو  كتاب  نوشتن  هنگام  نيز  لنين  خود  كه  تفكری  بود. 
تاكتيك هنوز بدان آغشته بود. بدون گسست لنين از اين 
كار  در  اكتبری  انقالب  بورژوايی،  ميراث جمهوريخواهانه 
انقالبی كه می دانيم مسير كيفيتا متفاوتی را برای  نبود. 

سامان بخشيدن به زندگی بشر ترسيم كرد. 
از  نشانی  موسسان  مجلس  شعار  به  لنين  برخورد  البته 
برخی  داشت.  خود  بر  نيز  را  ماهرانه  سياسی  مانورهای 
در  بورژوا دمكراتيك  تعصبات  مانند   – واقعيتهای موجود 
ميان توده ها – اين مانورها را الزام آور می ساخت. و شايد 
از جنبه هايی در آندوره درست بود. اما بسياری از نيروهای 
درون جنبش كمونيستی اين مانورهای درجه دوم و بسيار 
فرعی لنين را به يك اصل تخطی ناپذير تبديل كرده اند 

كه بايد در هر شرايطی اجرا شود. 
يك نمونه برجسته آن  رزالوگزامبورگ بود. رزا كمونيست 
بزرگی بود اما دچار اشتباهات تئوريك سياسی مهمی شد. 
از  قطعی  و  جانبه  همه  بطور  لنين   مانند  نتوانست  زيرا 
انترناسيونال دو گسست كند. اين خود دليلی شد كه نتواند 
لنين  به  رزا  انتقادات  برساند.  پيروزی  به  را  آلمان  انقالب 
قدرت  كسب  از  پس  موسسان  مجلس  انحالل  مورد  در 
توسط شوراها تحت رهبری حزب  اساسا بيان برخوردی 
شرايط  به  نه  رزا  بود.  دمكراسی  مسئله  به  فرماليستی 
به  نه  و  توجه می كرد  داد  پا  اين تصميم  به  سياسی كه 
اشكال پيشرفته تر دمكراسی كه تحت ديكتاتوری پرولتاريا 

شكل گرفته بود.  
علمی  و  صحيح  تحليل  به  قادر  كه  بسياری  نيز  امروزه 
و  سوسياليستی  جوامع  در  داری  سرمايه  احيا  داليل  از 
با  پيچيدگی ها مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم نيستند، 
تكيه به برخی  فاكتها چون انحالل مجلس موسسان ويا 
تضعيف شوراهای كارگری )كه امری ناگزير بود( ، تجربه 
ساختمان سوسياليسم در شوروی )و همچنين بعدها چين( 
و داليل  انتقادات  اين  بررسی  كنند.  اعالن می  مردود  را 
موضوع  خود  بلشويكها  توسط  موسسان  مجلس  انحالل 

ديگری است كه می توان وقتی ديگر بدان پرداخت. 

****
در  موسسان  مجلس  تشكيل  شعار  تبليغ  كالم:  خالصه 
گرايشات  مقابل  در  آوردن  سرفرود  بيانگر  كنونی  شرايط 
مدت  كوتاه  در  شعار  اين  است.  جاری  بورژوادمكراتيك 
به چارچوبه های  را  افق سياسی شان  و  توده ها  خيزش 
بورژوائی موجود محدود كرده  و در درازمدت خيزش انقالبی 
را در ميانه راه متوقف می كند. اين شعار موجب نمی شود 
موج سبز كشيده شود. مشكل  با  تمايز صريحی  مرز  كه 
كمونيستها با جرياناتی چون موج سبز در درجه پيگيری يا 
ناپيگری شان يا عدم شفافيت سياسی شان در مورد تحقق 
شعارهايی  طريق  از  كه  نيست  دمكراتيك  های  خواسته 

را  آنها  و  داد  مانور  بتوان  موسسان  تشكيل مجلس  چون 
خنثی كرد. آنان خود به عنوان واپسگراترين و ضددمكرات 
ترين نيروی سياسی كه سی سال در قدرت سياسی سهيم 
به  اينكه  مردم هستند.  مبارزات  آماج  از  بخشی  اند،  بوده 
داليلی قاتی صف مردم شده اند، بيان تغييری در ماهيت 
درجه  در  امروزه كمونيستها  نيست.  سياسی طبقاتی شان 
اول بايد شعارهای تاكتيكی و استراتژيكی جلو گذارند كه 
موجب فرو ريختن توهمات مردم نسبت به موج سبز  شده 
تشكيل  شعار  از هم شود.  دو صف  اين  جدايی  موجب  و 
مجلس موسسان نمی  تواند بهيچوجه نقش تيز و برنده 

ای در اين زمينه ايفا كند. 
مقطع  در  موسسان  مجلس  تشكيل  شعار  اين،  بر  عالوه 
كه  آورد  بوجود  را  سياسی  شرايط  نيست  قادر  كنونی 
نيازهای واقعی و عملی پيش پای جنبش توده ای پاسخ 
نهادهای  تكامل  و  گيری  شكل  به  اينكه  جای  به  گيرد. 
قدرت توده ای  و اقدام مستقيم آنها ياری رساند مردم را 
در انتظار تشكيل مجلسی قرار می دهد كه معلوم نيست 
چگونه با چه روشی با تكيه به چه قدرت سياسی – بويژه 
قدرت نظامی - تشكيل خواهد شد. اين درس تاريخ مبارزه 
طبقاتی است كه ارگانهای قدرت توده ای در هر انقالبی 
فقط طی پروسه درهم كوبيدن قدرت ارتجاعی شكل می 
گيرند و تكامل می يابند. بيهوده خواهد بود كه قبل از اينكه 
بطور واقعی پروسه نابودی دشمن توسط مبارزات توده ای 
نهادهای  اشكال  مورد  در  بينی  پيش  به  باشد  شده  آغاز 
قدرت بپردازيم. بقول لنين توده ها قادر به اعجازند و تنها 
در زمان انقالب است كه آفريننده فعال نظامات اجتماعی 
نوين هستند. كمونيستها در اين ارتباط بايد هشيارانه نقش 
كنند.  ايفا  وجه  بهترين  به  را  خود  راهنمايی  و  بانی  ديده 
آنان  بايد تالش كنند خال رهبری انقالبی هر چه سريعتر 
پر شود و  ابزارهای ضروری برای پيشبرد انقالب مسلحانه 
توده ای ساخته شود. مردم ما نبردهای سخت و خونينی 
در پيش دارند بايد از هر لحاظ آماده شوند تا بتوانند در آغاز 
بزرگ  اهدافی  برای  و  باز  با چشمانی  بيست و يكم  قرن 

بجنگند و رويای جهانی ديگر را تحقق بخشند. 

نمی دونستی كه حرف زدنت از انقالب عين زمزمه كردنه 
 نمی دونستی حرف زدن آنها از انقالب مثل زمزمه 

كردنه 
زمانی كه گرسنگان در صفوف مراكز خيريه ای ايستادن

گريان بر آستانه مراكز صدقه دهندگان  هستن 
و زمان را در صفوف متشكل بيكاران به هرز می دهند

گرداگرد نشسته اند و منتظر فرجی هستند

 نمی دونستی كه حرف زدن تو از انقالب فقط نجوا 
كردنه

آيا مردمان نيازمند می خواهند برخيزند و سهمشان را 
بگيرند

مردمان نيازمند می خواهند برخيزند و بگيرند هر آنچه كه 
حقشان است

نمی دونستی كه تو بهتر است خيز برداری و بدوی، 
بدوی، بدوی

آره  گفتم كه بهتر است بدوی، بدوی، 

باآلخره ميزها شروع كردن به چرخيدن و واژگون شدن

حرف زدن از انقالب

باآلخره نوبت ما هم می رسه 

ترانه اي از تريسي چاپمن ترجمه ستاره صبور

قدرت، براي مردم

قدرت براي مردم، همينطوره، همين حاال
بگو كه انقالب مي خواهي

بهتر است كه به ما بپيونديد، همين لحظه
برخيزيم

و به خيابانها رو بياوريم
و بخوانيم، حكومت مردمي

ميليونها كارگر كار مي كنند براي دستمزدي ناچيز
و تو بايد حقشون رو بپردازي

ما بايد تو رو به زير بكشيم
وقتي كه در خيابانها مستقر بشيم

بخوان قدرت براي مردم

همينطوره، همين حاال بخوان قدرت براي مردم

بايد از شما رفقا و برادران بپرسم
كه به چه شكلي با زنان خود برخورد مي كنيد

زن بايد خودش باشه
تا خودش رو آزاد كنه

درحالي كه مي خواند قدرت براي مردم
قدرت براي مردم

قدرت براي مردم، همين حاال، حاال ، حاال

ترانه اي از جان لنون ترجمه از ستاره صبور


