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اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 

 سياوش دانشور

 
 " انتخابات"

 و نوار کهنه دو خرداد
 

ابواب جمعى دو خرداد و ملى اسالميها تا اليه            
هاى مهمى از جناح راست تر حکومت مجددا            

هدف شان   .  ساز مشترکى را کوک کرده اند            
و شکست احمدى   "  دو خرداد ديگر  "ايجاد يک   

نژاد در دور دوم مضحکه انتخابات رياست                
نجات ايران  "ميگويند تنها راه     .  جمهورى است 

در "!  آمدن کسى است که مثل هيچ کس نيست           
 ،قاموس اين صف متحجر و ضد جامعه                         

خاتمى !  قهرمان اين داستان کماکان آخوند است      
او ظاهرا خصوصياتى             .  کانديد اينهاست      

جادوئى براى اين صف دارد؛ اول ميتواند از              
مسابقه پرش با مانع نظارت استصوابى                          

. شوراى نگهبان بگذرد و رد صالحيت نميشود       
 ميتواند خطرات      ،سوم.  است"  محبوب  "،دوم

را از چه ناحيه خارج و چه از ناحيه اردوى                 
اين اساس   .  دفع کند  "  ايران عزيز  "فقر برسر     

 .پالتفرم اينهاست

 

لذا تبليغات و مذاکره و نشست و برخاست و بند 
دراين صف هر کسى    .  و بست شروع شده است    

از .  به فراخور حالش مشغول کارى است                  
رفسنجانى که عمال اعالم جنگ ميکند تا بى                
جربزه هاى دو خردادى که مدتها سياست                      

 ،سکوت را در مقابل دولت احمدى نژاد داشتند         
تم اصلى تبليغات و     .  حال همه پشت تريبون اند     

کالهبردارى سياسى اين خط در داخل و                         
دوره "ميگويند  .   مقايسه دو دوره است       ،خارج

ائتالف اين ابن الوقتهاى         "!  خاتمى بهتر بود     
اسالمى از حجره هاى بوى گند گرفته بازار و            
موئتلفه تا رفسنجانيون و آخوندهاى مفتخور               
عظيم الجثه حوزه ها تا فعالين و عناصر دو                  
خرداد و روشنفکران تاريک فکر جنبش                       

٢صفحه در .  اسالمى را دربرميگيرد    

ن در         ،کارت بسيج پيش شرط استخدام    در صفحات ديگر؛     دي جاه  اطالعيه در باره وضعيت م
اف        ، کارگران نساجى کردستان   ، گزارشى از پرستاران کرمانشاه    ،عراق خ    ، فرش غرب ب  ن

 . رمضان و سکوت ،  مسجد و مدرسه، قاچاقچيان، کودکان کار و خيابان،ريسى پرريس

 فعالين کارگری 
 و سياست کنترل کارگری

 ۴صفحه على جوادى                                                                                       

 "حزب سازمانده –حزب رهبر "چپ راديکال و تابوى 
 در نقد بحث اخير حميد تقوائى

 

 ٨صفحه سياوش دانشور                                                                                   

 !به کارگران سنندج

سردواندن و جنگ فرسايشى 
  تاکتيک کارفرماها و دولت است

 ١٧صفحه 

 يادداشت سردبير

 حاال چه؟! اليحه خانواده تصويب شد
 سخنی با فعالين جنبش آزادی زن

 ٢٢صفحهآذر ماجدی                                                          

 مردم و جمهوری 
 !شل کن سفت کن اسالمی

 

 ٧صفحه سعيد مدانلو                                                             

  سپتامبر١١در سالروز 
 ٢۴صفحه منصور حکمت                                                                



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 از  ،حاشيه و بيرون حکومت نيز       
نهضت آزادى و ملى مذهبى ها تا        
توده ايها و جمهوريخواهان                     
هميشه طرفدار آخوند دوباره جان      

 ميليون   ٢٠ميگويند اگر      .  گرفتند
گذشته "  انتخابات"نفرى که در          

 ،تحريم کردند را فعال کنيم                      
ميگويند !  پيروزى مسلم است          

ضرورت آمدن خاتمى به صحنه      "
 !" تنها راه نجات ايران است

 

خود جناب خاتمى از همه فعالتر          
است و البته عشوه آخوندى را                

وقتش شود مى    .  "فراموش نميکند 
بايد مردم من را بخواهند تا        "،"آيم
البد در روياهاى خود             "!  بيايم

صف ميليونى مردم شهيد پرور            
را ميبيند که با شاخه زيتون در               

مهدى بيا مهدى      "خيابانها بجاى      
را "   خاتمى بيا خاتمى بيا               ،بيا

 ! فرياد ميزنند

 

چه خبر است؟ آيا طبق توافق دو           
 ،جناح بعد از آوردن احمدى نژاد        

که قرار بود با سياستهاى                           
تروريستى و اتمى و گسترش دار        
و اعدام بقاى نظام را تامين کند و          
طرف مقابل ميبايست تا زمانى که      
اين سياست مطلوبيت دارد سکوت   

 تمام شده است و حال                  ،ميکرد
نوبت بال ديگر نظام است؟                      
نگرانى واقعى شان چيست و                  
دنبال چه هستند؟ آيا مردم بار                  
ديگر به اين سيکل باطل ارتجاع          

 و ارتجاع تن خواهند داد؟    

 

 "انتخاباتى"اهداف تحرک جديد 

صادق زيبا کالم که کارش                        
مشورت دادن به آخوندهاى                     
حکومت است به فشرده ترين                 
شکلى اهداف اين جنب و جوش            

 را بيان  کرده است؛ 

 

بايد به    ...  من معتقدم خاتمی           "
خاطر نجات ميهن، خون شهدا،            
تداوم راه امام و نجات کشور از            
وضعيت موجود و به خاطر                    

انقالب "همين بود که        "  اسالمى
سرنگونى نظام  "!  "خشونت است 

توسط مردم وضع را بدتر                      
و تالش داشتند مردم را       !"  ميکند

به سازشى استراتژيک با                        
. حکومت اسالمى بکشانند                    

 همزمان با بحث باز                 ،امروز
کردن دفتر حافظ منافع و سفارت       

 يادشان        ،آمريکا در تهران              
چه "نميرود که سقوط نظام را             

از درون و چه در اثر حمله                    
يعنى .  يکى قلمداد کنند     "  آمريکا

زيبا کالم و کل اين صف                          
 در حقيقت         ،شيپورکش خاتمى    

همان حرف خامنه اى و                           
شريعتمدارى را به کارگران و            
مردم طرفدار سرنگونى رژيم            

عامل "آنها را      .  اسالمى ميزنند  
و همرديف حمله نظامى    "  آمريکا

اما مگر آمريکا   .  آمريکا ميخوانند 
قصد سرنگونى جمهورى                      
اسالمى را دارد؟ کجا چنين                   
سياستى طرح شده است؟ مگر            
همين امروز آمريکا با نمايندگان       
جمهورى اسالمى نشست و                   
برخاست نميکند؟ مگر همين               
امورز از امثال خاتمى و اصالح       
طلبان کپک زده اسالمى دفاع              
نميکند؟ حتى اگر حمله نظامى به      

 مگر       ،ايران بوقوع بپيوندد             
آمريکا قصد دارد سربازانش را        

 در تهران مستقر کند؟ 

 

اينها مشتى تبليغات پوک و رسما       
جالب است    .  کالهبردارى است   

کسى که پاره تن نظام است و                
هشت سال در تحکيم آن در مقام          

 ،رياست جمهور نقش داشته                 
امروز قرار است در بسته بندى         

ايران و  "  ناجى"و  "  صف شکن "
و البته  !  اسالم و نظام ظاهر شود     

کم حافظه نگفته      "  استاد تاريخ  "
است که عقبگرد صد ساله دقيقا          
يعنى چه؟ آيا سرنگونى                            
جمهورى اسالمى ايران را به              
دور انقالب مشروطيت عقب               
ميبرد؟ به دوره رضا خان مير            
پنج عقب ميبرد؟ چرا؟ آيا                        
جمهورى اسالمى فى الحال                  
جامعه را به عهد بوق و عقبتر             

 از صد سال نبرده است؟ 

 

حقيقت اينست که هدف اين جار          
 آنهم در      ،و جنجال مثل هميشه        

متن تنش جمهورى اسالمى با              

 " انتخابات"
 ...و نوار کهنه دو خرداد

آرمان ها و آرزوهايی که پايمال                 
شده اند، آبرو و حيثيتش را وسط                
بگذارد و نامزد رياست جمهوری             

من عين اين استدالل را           .  ...  شود
...  کردم  84برای هاشمی در سال          

خاتمی بايد داوطلبانه روی مين                  
برود؛ مثل صف شکن هايی که در           
زمان جنگ روی مين می رفتند تا            

 ." راه باز شود

 

راه "پس هدف برافراشتن پرچم                 
 خاتمى قرار است     ،خب!  است"  امام

 ؟  "ميهن را نجات دهد"چگونه 

 

المللی که عليه ايران              فضای بين   "
ايجاد شده است تغيير می کند و                    

تواند هر کاری که       امريکا ديگر نمی  
... می خواهد عليه ايران انجام بدهد        

االن بحث اصلی اين است که جلوی        
جناح راست و اصولگرايان که با              
اعمال و سياست هايشان به نظام                
ضربه وارد می کنند بايد گرفته                   

 ". شود

 

آيا فقط مشکلشان تهديد نظام از                   
جانب آمريکاست؟ پاسخ روشن                 

 است؛ 

 

من به عنوان استاد تاريخ تحوالت         "
سياسی يکصد سال اخير ايران هيچ         
ترديدی ندارم اگر اين نظام حفظ                
نشود، ما حداقل يک قرن به عقب              

مطلقًا اين تفکر را به             .  می رويم   
خودتان راه ندهيد که اگر اين نظام            

چه از درون و چه در           سقوط کند،     
، اوضاع ايران        اثر حمله امريکا       

بنابراين اگر من       ...  بهتر می شود     
احساس کنم خطری متوجه کليت               
نظام شده است، با تمام وجود از                  
نظام جمهوری اسالمی دفاع می                

 ." کنم

 

  هدف اصلى،بقا نظام

و جان نثار       "  استاد تاريخ   "جناب    
نظام جمهورى اسالمى از رندى               

تمام هدف و    .  آخوندى کم نمى آورد     
اصالحات "جوهر تئورى پردازان        

۶۶شماره   
 مشروعيت گرفتن        ،دنياى بيرون   

 کشيدن مردم پاى       ،براى نظامشان  
 وادار کردن مردم         ،صندوق راى  

 حفظ    ،بين بد و بدتر      "  انتخاب"به  
حکومت اسالمى از تعرض مستقل      
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه و            

 و البته به نان و نوا                   ،ضد دين   
متخصص "رسيدن بيشتر اين اليه       

و کادر مديريتى براى اداره                       
انحصار "است که توسط        "  کشور

طلبى پاسدار تير خالص زن                     
احمدى نژاد و شرکا نقض شده                 

 . است

 

 منشا اين جنجال کجاست؟ 

رژيم اينبار ميتواند          "  انتخابات"
توجه سياسى بيشترى بخود جلب           

 ،دالئل آن روشن است؛ اول         .  کند
جمهورى اسالمى با احمدى نژاد و       

 جامعه را به      ،سياست فقر و اعدام     
نه .  سر حد انفجار رسانده است            

فقط مردم بلکه ناراضيان درون             
حکومتى از احمدى نژاد هم بيشتر        
از هر دوره اى است و تنها به دو            

 ،دوم.  خرداديها خالصه نميشود        
تهديد حمله نظامى تبليغات است و         
اتفاقا اهميت انتخابات آمريکاست         
که ميتواند به نفع جمهورى                         

تقابل دولتهاى   .  اسالمى عمل کند     
 ،آمريکا و جمهورى اسالمى                    

بعنوان پرچمداران دو قطب                      
 با اين دو                  ،تروريستى جهان     

و تغييرات احتمالى         "  انتخابات"
براى جمهورى اسالمى ميدان                 
مانورى باز ميکند و کمپ مقابل             
احمدى نژاد دارند بهترين استفاده          

 اما حکومت   ،سوم. را از آن ميکنند 
اسالمى عليرغم شعار دادنها هنوز       
در فرصت باقيمانده دولت بوش             

بسيار محتمل  .  احساس خطر ميکند  
است که عليرغم اظهارات خامنه           

 ،اى در دفاع از احمدى نژاد                      
توافقى در درون نظام براى پايان          
دوره احمدى نژاد صورت گرفته          

توافقى که هدفش را نه تغيير       .  باشد
سياستهاى استراتژيک جمهورى          

که اساسا در حيطه              –اسالمى    
 –اختيار روساى جمهور نيست              

بلکه وقت خريدن براى مانور و             
. اصل بقا نظام قرار داده است                  

 خاتمى بدون اشاره و تائيد        ،چهارم
اينها .  خامنه اى آب هم نميخورد          

دارند پشت سر خاتمى چيزهائى             
"! ابدا به او نميچسپد     "ميگويند که    

 نگرانى اساسى رژيم                        ،پنجم
٣صفحه اسالمى نه حمله       



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

که اتفاقا بخشا از آن             –آمريکا يا اسرائيل         
بلکه مردمى هستند که ديگر       –استقبال ميکنند   

جانشان به لب رسيده و توان تهيه لقمه نانى                
دو راهى ارتجاعى        .  خشک را هم ندارند          

خاتمى مقابل مردم قرار داده           –احمدى نژاد     
ميشود تا سرنگونى خواهى مردم و آلترناتيو            
مستقل کارگران عليه حکومت اسالمى را                 

 .   عقب برانند
 

 چه بايد کرد؟

تبديل شدن هر يکنفر به راى اين و آن جناح                
حکومت تنها به معنى تداوم فقر و سرکوب و            

تنها به معنى تداوم      .  سيه روزى امروز است     
کل اين معرگه    .  حکومت کثيف اسالمى است     

گيرى سياسى و نمايش دروغ را نبايد                             
اگرچه "  انتخابات"حتى تحريم وسيع     .  پذيرفت

تاثير سياسى دارد اما ضربه خاصى به                         
اين نظام بى آبروتر    .  جمهورى اسالمى نميزند  

تنها سياستى ميتواند کل اين              .  از اينهاست   
اوضاع را بهم بريزد که منفعتى در حفظ                      

جامعه ايران و در راس       .  وضع موجود ندارد   
آنها طبقه کارگر بايد نيروى خود را عليه                    
نظام فقر و فالکت و ترور و اختناق اسالمى              

بقاى جمهورى اسالمى و هر          .  بميدان بکشد  
حکومت بورژوائى در ايران اتفاقا به معنى              

تحفه هاى   .  بازهم عقب راندن جامعه است           
حکومتى آمريکا در همسايگى ايران را همه            

همقطاران مشابه اينها را در حکومت           .  ديدند
دوره .  اسالمى و کمپ دو خرداد تجربه کردند       

هاى طوالنى بگير و ببند و قمه کشى اسالمى           
. را در هيئت دولتهاى مختلف اين نظام ديدند            

جامعه ايران راه حلى بجز برچيدن اين رژيم            
و برپائى يک نظام آزاد و برابر و مرفه                        

طبقه کارگر و مردم آزاديخواه ايران            .  ندارد
در قبال وضعيت امروز بايد راه حل و                          

. سياست و مسير مبارزاتى خود را قرار دهد           
حتى عقب راندن قمه کشان و شالق زنان و                
ميرغضب هاى خيابانى حکومت در دو جناح         

 . منوط به مبارزه مستقل مردم است
 

امروز طبقه کارگر ايران و جنبش کارگرى             
 و فعالترين   ، پر سر و صدا ترين     ،مطرح ترين 

اين .  جنبش در صحنه سياست ايران است               
جنبش و پرچم سوسياليستى رهائى کل جامعه         

هيچ راه   .  ميتواند اين وضعيت را تغيير دهد          
مردم ايران نبايد      .  حل ديگرى وجود ندارد        

يکبار ديگر اسير نمايش مضحک رژيم                       
تکرار نوار کهنه دو خرداد و         .  اسالمى شوند 

را بايد توى سرشان       "  تداوم راه امام    "پرچم   
 . *     کوبيد

مقام "سپاه هم زير نظر          .  است
کسانى .  اداره ميشود   "  رهبرى

که دوره اى در بسيج عضو يا             
 اين دوره از زمان              ،فعال اند   

خدمت سربازى آنها کسر                     
به قول يکى از منابع            .  ميشود
 ، برخالف بقيه جامعه           ،خبرى

اينجا در بسيج ديگر آپارتايد                
. زن و مرد ندارد    .    وجود ندارد 

اينها   !تازه کودک هم باشى بهتر     
ارتش بيست    "نتوانستند شعار        

خمينى را متحقق کنند      "  ميليونى
حال بدنبال بسيجيزه کرده نظام         

 .ادارى هستند

 

اين قانون اگرچه منعکس کننده         
افکار مريض و پادرهواى                   
صادر کنندگان آن است اما در           
عين حال هدفى سياسى را دنبال       

اختصاص کل سيستم          :  ميکند
ادارى و مستخدمين دولتى به             

يعنى صدور همان               .  بسيج
محروميت اجتماعى مشهور              
براى هر کسى که حاضر نيست       

سوال اينست مگر    !  بسيجى شود 
اينها نميدانند و حتى خودشان             
اعتراف نميکنند که مردم از               
اسالم و دين و مذهب رو                        
برگردانده اند؟ ترديدى نيست که     

حتى ميدانند که بسيارى     .  ميدانند
 قيد      ،حاضرند گرسنه بمانند           

 اما بسيجى       ،استخدام را بزنند      
در شرايطى که هر           .  نميشوند

روز در کوچه و خيابان با مردم        
برسر رفتار و سر و  وضع                  
غير اسالمى شان جنگ و                     

 و    ،سرکوب در جريان است           
عليرغم انواع سبعيت ها هنوز          

 چگونه مردم با    ،حريف نميشوند 
پاى خودشان ميروند بسيجى              

 ميشوند؟ 

 

اين حکم حکومتى تنها استيصال     

 " انتخابات"
 ...و نوار کهنه دو خرداد

 ،بنا به خبر دريافتى                
اخيرا جمهورى اسالمى     
قانون جديدى براى                 
استخدام در سازمانها و        
ادارات دولتى وضع               
کرده است که استخدام          

 مضاف به     ،متقاضى را  
شرايط دست و پاگير              

 منوط به    ،تاکنون موجود 
" کارت بسيج     "داشتن      
بنا به خبر اين          .  ميکند

نامه و حکم حکومتى از       
يا "  بيت رهبرى  "جانب   

بارگاه سلطنت خامنه اى     
به حراست ادارات                  
دولتى ارسال شده و                
تاکنون در سطح رسمى       

. صدايش را درنياوردند     
اما داوطلبان استخدام با        

 .آن روبرو ميشوند

 

قبال براى استخدام                  
توقع داشتند متقاضى             
اسالمى باشد و اسالم را       
عمال در زندگيش پيش          

حاال بايد کارتى        .  ببرد
داشته باشد که ظاهرا             
دوره اى براى بسيج               

يعنى .  خدمت کرده است   
مردم جوياى کار در               
نهادها و ادارات دولتى         
اول بايد بسيجى باشند            

يعنى !  بعد فکر استخدام    
. از فيلتر بسيج رد شوند       

مسئله به اين صورت             
است که متقاضى                      
استخدام در يک اداره يا       
هر نهادى در مجموعه         
سيستم ادارى و دولتى           

" بسيجى فعال   "بايد             
عضو يکى    يعنى    .  باشد

از مراکز بسيج محله که      
در مساجد هست يا                   
عضو بسيج دانش                     
آموزى يا بسيج                           

اين .  دانشگاهى باشد       
کانونهاى بسيج زير نظر    
و تائيد ناحيه شهرى                

. بسيج شهرستان هستند       
بسيج شهرستان نيز زير      
نظر سپاه پاسداران                 

۶۶شماره   

سياسى رژيم اسالمى را بيان                    
اين تالشها نشان بن بست و       .  ميکند

گيج خوردن سيستمى است که هر         
روز بيشتر با اکثريت عظيم جامعه      
و منافع آنى و آتى اش در تناقض             

از آنجا که چنين           .  قرار ميگيرد   
 لذا  ،شرطى بسادگى متحقق نميشود   

در بهترين حالت دکانى جديد                    
خواهد بود براى اخاذى و رشوه             

. گيرى جهت صدور کارت بسيج          
همزمان هم مردم را ميچاپند و هم          
تالش دارند هويت چماقدار و                    

! سرکوبگر بسيجى به آنها بدهند            
اما اگر سياستهاى تاکنونى دراين           
مسير جواب داده اند اين يکى هم             

طبقه کارگر و مردم     .  جواب ميدهد 
آزاديخواه در کمين اند تا اين رژيم         
را بزير بکشند و بسيج و سپاه و               
کليه ارگانهاى سرکوبگرش را                

 ،مردم بسيجى نميشوند   .  منحل کنند 
حکومت بسيجى را پائين خواهند           

اسالم و حکومتش در ايران       .  کشيد
اين تالشهاى مضحک   .  رفتنى است 
 . بيفايده است

*** 

 مسئله   ،بنا به اخبار جديد دريافتى        
بودن بعنوان پيش       "  بسيج فعال   "

 تنها ويژه ادارات         ،شرط استخدام  
دولتى نيست بلکه اين سياست را            

. به کارخانجات هم تسرى داده اند         
بنا به خبر حدودا در دو ماه گذشته          
در مراکز کارگرى اين نوع                       

بدين .  استخدام در دستور است            
صورت که کارخانجات کسى که           
کارت بسيج دارد يا اصطالحا                  

 با قرارداد         ،است"  بسيج فعال    "
رسمى و امنيت شغلى استخدام                 

 .ميشود

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ سپتامبر ٧ – ١٣٨٧ شهريور ١٧

 

 دست مذهب 
!از زندگى مردم کوتاه  

 ؛ پيش شرط استخدام در ادارات دولتى"کارت بسيج"

  حکومت بسيجى را پائين خواهند کشيد،مردم بسيجى نميشوند



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بحت کنترل کارگری توجهات             
بسيار و همچنين سئواالتی را در        
ميان فعالين کارگری برانگيخته         

اين مطلب پاسخی به برخی     .  است
سئواالت مطرح شده در اين                   

 . زمينه است

 

سياست کنترل کارگری در چه             
رشته از صنايعی و با چه                         
شرايطی مد نظر است؟ چرا بايد         
کارگران در صنايعی اين سياست      
را اتخاذ کنند که دچار بحران و            
خطر تعطيلی و ورشکستگی                
هستند؟ چرا بايد از نقطه                          

طبقه کارگر شروع         "  ضعف"
 کرد؟ 

 

 بنظر من سياست         :علی جوادی  
را علی العموم   "  کنترل کارگری "

ميتوان در هر رشته صنعتی،               
خدماتی، توزيع کاال و يا مالی و           

به .  تجاری اجرا و پياده کرد               
عبارت ديگر هيچ محدوديت                 
ژنتيک و يا ذاتی مانع پيشبرد اين       

در هر واحد          .  سياست نيست    
اقتصادی که تعدادی از کارگران       
نيروی کارشان را به صاحبان             
وسايل توليد و توزيع اجتماعی             
برای گذران زندگی در ازاء مزد        
ميفروشند و محصول جديدی                
خلق و خدمات جديدی ارائه                    
ميکنند، که در بازار فروخته                 
ميشود و پول حاصله از آن به                
انباشت سرمايه منجر شده و دور        
توليد را از نو آغاز ميکند،                       
ميتوان سياست کنترل کارگری           

مساله ای اگر       .  را اعمال کرد      
هست، که هست، به قدرت تشکل       
و اتحاد و همبستگی، يعنی توان          
مبارزاتی، و از طرف ديگر به            
خط مشی سياسی حاکم بر گرايش      
مسلط بر بخشهای پرتحرک و              
قدرتمند جنبش کارگری                            

مسلما سياست کنترل     .  برميگردد
کارگری را الزاما در هر زمان و       
در هر شرايطی و در هر واحد             
اقتصادی نميتوان پياده و اجرا              

مسائل و فاکتورهای                .  کرد

ورشکستگی و تعطيلی قرار داده      
شده اند، از ضرورت ويژه ای            

. در اين زمينه برخوردار هستند       
واقعيت ساده ای اين سياست را           

کارگران بسياری در   .  بيان ميکند 
اين صنايع اخراج و بيکار شده            
اند و يا در معرض اخراج و                  

آمار .  بيکارسازی قرار دارند         
اخراج و بيکار کردن در اين                

پنجاه .  زمينه تکان دهنده است         
هزار کارگر در چند هفته اول              

راه .   بنا به آمار دولتی        ٨٧سال   
حل کوتاه مدت و فوری کارگران     

 در چنين زمينه ای کدام است؟ 

 

پاسخ ما پيشبرد سياستی چند                 
ما خواهان پيشبرد      .  بعدی است  

همزمان مبارزه ای گسترده                  
برای جلوگيری از اخراج،                    

ما .  ممنوعيت اخراج، هستيم          
خواهان وادار کردن دولت به              
پيدا کردن کار برای تمامی                    
کارگرانی هستيم که به دليل                   

. تعطيلی بنگاه ها بيکار ميشوند         
کارگران مسئول تعطيلی بنگاهها     

مگر کارگر در شرايطی      .  نيستند
که اين بنگاهها سود های سرسام        
آور توليد ميکردند، در سود آنها         
سهيم بودند که اکنون که بنا به               
ادعای کارفرمايان سودی توليد         

سهيم "  ضرر شان  "نميکنند، در     
شوند؟ ما خواهان موظف کردن        
دولت به آموزش حرفه ای جديد         
برای کارگرانی هستيم که حرفه        
يا رشته آنها به دليل تغييرات                 
تکنولوژيک از دور خارج شده          

ما خواهان پرداخت بيمه      .  ميشود
بيکاری مکفی برای همه افراد            

در کنار اين    .  آماده به کار هستيم    
مجموعه، ما همچنين خواهان             

کنترل "پيشبرد سياست                            
طرح سياست   .  هستيم"  کارگری

کنترل کارگری در صنايعی که          
در معرض تعطيلی قرار دارند،        

 . يک ضرورت حياتی است

 

پيشبرد سياست کنترل کارگری         
در صنايعی که در معرض                    
تعطيلی قرار دارند، پيشبرد اين         

نقطه ضعف طبقه      "سياست در      
بر عکس        .  نيست"  کارگر

بخشهايی از اين اعتراضات                 
کارگری در صف مقدم اعتراض      

. طبقه کارگر قرار دارند                         
مبارزات کارگران نيشکر هفت         

 فعالين کارگری 
 و سياست کنترل کارگری

 على جوادى

متعددی در چگونگی پيشبرد موفق        
فاصله ميان    .  اين سياست دخيلند       

" امکان"سياسی و           "  مطلوبيت"
واقعی را قدرت تشکل و اتحاد                   
کارگر و قابليت سازماندهی جنبش         

 .کمونيسم کارگری پر ميکند

 

کنترل کارگری تعرضی به                         
سرمايه، دولت سرمايه و سرمايه            
دار برای در اختيار گرفتن                           

در .  واحد اقتصادی است    "  کنترل"
جامعه سرمايه داری، سرمايه دار          
صاحب وسايل توليد و توزيع                      

مساله کنترل و يا        .  اجتماعی است  
يک مساله کليدی و              "  مديريت"

محوری در اقتصاد سرمايه داری           
يک رکن اساسی نظام                  .  است

سرمايه داری غير دولتی و رقابتی         
وجود متعدد صاحبان سرمايه و                
کنترل و اداره پروسه توليد و توزيع   
در واحد اقتصادی تحت نظر                       

چنين .  خصوصی اين واحدها است      
تعرضی، تالش برای خارج کردن         
کنترل توليد و توزيع از دست                      
صاحبان سرمايه، مسلما با مقاومت       
خشن و وحشيانه طبقه و دولت                   

. سرمايه داری حاکم مواجه ميشود        
اما اين فاکتور          !  ترديدی نيست    

عاملی تعيين کننده در پيشبرد                      
هر .  سياست کنترل کارگری نيست     

اعتراض کارگری، هر تالش                    
کارگر و مردم زحمتکش برای                  
بهبود زندگی و حاکم شدن بر                       
سرنوشت سياسی و اقتصادی خود         
با مقاومت سرسختانه سرمايه و                
دولتش مواجه خواهد شد و شده                  

مساله ما پيشبرد چنين                  .  است
سياستی عليرغم اين فاکتور                         

سرکوب .  هميشگی در جامعه است     
و توحش سرمايه و دولت يک                     
واقعيت هميشگی و داده مبارزه                

 . طبقاتی است

 

اما پيشبرد سياست کنترل کارگری          
در صنايع و واحدهای توليدی                      

متفاوتی "  مبرميت"مختلف از             
صنايعی که بر اٽر    .  برخوردار است 

سياست کارفرمايان در آستانه                     

۶۶شماره   

تپه و مبارزات کارگران نساجی،          
مبارزات کارگران ايران تاير، در        
جبهه مقدم اعتراضات کارگری             

نقطه "اما مساله شروع از          .  است
اعتراض "  نقطه قوت  "يا   "  ضعف

مساله بر سر          .  کارگری نيست    
ضرورت و مبرميت و پاسخگويی       
به مسائل پيشاروی کارگران در             
مقابله با حکم اخراج و بيکار                     
سازی است که زندگی روزمره              

مساله تمرکز  .  شان را تهديد ميکند    
قوا برای پاسخگويی و پيشروی             
مبارزه کارگری در اين زمينه و             
همچنين مسائل عمومی است که             

 . در مقابل طبقه کارگر قرار دارد

 

اما يک نکته موقعيت اعتراضی            
کارگران در اين بخش را از ساير          
بخشهای کارگری مجزا ميکند و            
آن نقش و جايگاه اعتصاب                         

اعتصاب و متوقف    .  کارگری است 
کردن چرخ توليد يک ابزار تعيين         
کننده کارگری در مبارزه طبقاتی          

اما اعتصاب در     .  در جامعه است    
واحدهايی که سرمايه دار مترصد         
به تعطيلی کشاندن واحد توليدی              
است، از کارآيی الزم برخوردار          

در چنين شرايطی کنترل          .  نيست
کارگری اهرمی قدرتمند برای                

 . پيشبرد اهداف کارگری است

 

ملزومات و پيش شرطهای اجرا و   
پياده کردن اين سياست چيست؟           
آيا سرنوشت اين سياست با                     
سرنوشت رژيم گره نخورده                   
است؟ آيا سرنگونی رژيم پيش             

 شرط اين سياست نيست؟ 

 

 سرنگونی رژيم           :علی جوادی     
اسالمی پيش شرط تحقق سياست          

مساله ما   .  کنترل کارگری نيست     
در فردای سرنگونی رژيم اسالمی     
در پس يک انقالب کارگری، خلع        
يد سياسی و اقتصادی از کل طبقه         

ما .  سرمايه دار در جامعه است           
برای سرنگونی   

۵صفحه   
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رژيم اسالمی و استقرار فوری و       
کم مشقت و بالواسطه يک                      
حکومت کارگری، يک جمهوری     

. سوسياليستی، مبارزه ميکنيم             
هدف ما خلع يد از سرمايه هم در         

. سياست و هم در اقتصاد است             
يک حکم بالواسطه حکومت                
کارگری ممنوعيت استٽمار کار         

حکومت .  مزدی در جامعه است      
کارگری با به اجرا گذاشتن کليت       
برنامه کمونيستی کارگر، شرايط      
آزادی و رهايی و برابری واقعی        
و کامل همه مردم را فراهم                      

مساله در چنين          .  خواهد کرد    
" کنترل"شرايطی اساسا نه                    

کارگری بلکه پيشبرد و استقرار         
کارگری و دگرگون       "  حاکميت"

کردن مناسبات اقتصادی حاکم بر      
جامعه و لغو کار مزدی و از بين         
مالکيت خصوصی سرمايه بر             
وسايل توليد و توزيع اجتماعی             

 . است

 

اگر چه سرنگونی رژيم اسالمی         
پيش شرط اجرا و تحقق چنين                
سياستی نيست، اما پيشبرد همه            
جانبه اين سياست به موقعيت و            
سرنوشت رژيم به نوعی گره                

واقعيت اين است اگر          .  ميخورد
رژيم اسالمی قادر شود                             
اعتراضات کارگری را در هم             

اگر قادر شود کارگران         .  بشکند
را به تمکين بکشاند، در چنين               
شرايطی عمال امکانی برای                  
پيشبرد سياست کنترل کارگری          

اما نه      .  وجود نخواهد داشت          
شرايط حاضر به اين گونه نيست        
و نه روند تحوالت سياسی چنين          

. شرايطی را محتمل ميکند                     
واقعيت اين است که جامعه در             
آستانه تغيير و تحوالت جدی و             

. تعيين کننده ای قرار گرفته است       
مساله قدرت سياسی به مساله ای        
باز و مفتوح در جامعه تبديل شده        

جنبشی برای سرنگونی         .  است
رژيم اسالمی در جامعه در                    

موجوديت رژيم از    .  حرکت است 
زوايای مختلف مورد تعرض               

بدين اعتبار ما در شرايط         .  است
حاکميت "  با ٽبات "و  "  متعارف"

. سرمايه در جامعه مواجه نيستيم       

بر مجمع عمومی روتين و                     
در .  سازمانيافته کارگری است      

شرايطی کنونی مجمع عمومی           
کارگری مناسبترين و منعطف           
ترين ظرف توده ای تشکل                     

 . کارگری است

 

اما پيشبرد چنين سياستی در هر         
بنگاه اقتصادی ميتواند اشکال             
مختلف و نقاط آغاز متفاوتی به           
خود بگيرد و يا مسير متفاوتی را       

روند عينی مبارزه         .  طی کند    
طبقاتی متنوع و گسترده و زنده          

ويژگی های خاص پيشبرد     .  است
اين سياست را عمل مبارزاتی و         
ابتکار فعالين و رهبران کارگری     

 . تعيين خواهند کرد

 

 

رژيم در مقابله با سياست کنترل      
کارگری واکنش بسيار خشنی           

هزينه "خواهد داشت؟ به قولی       
چنين سياستی سنگين        "  های
آيا نبايد تمرکز را در اين        .  است

بيمه "شرايط بر روی                             
قرار گذاشت؟ آيا بيمه    "  بيکاری

 بيکاری قابل حصول تر نيست؟ 

 

 کنترل کارگری        :علی جوادی   
آلترناتيو سياست تالش برای              
وادار کردن دولت به پرداخت            

بيمه .  بيمه بيکاری نيست               
بيکاری هم آلترناتيو سياست               

از نقطه   .  کنترل کارگری نيست    
نظر ما اين دو سياست، جوانب          
متعدد يک سياست کارگری                 

از اين رو بنظر من    . واحد هستند 
بايد نيرو را بر پيشبرد هر دو              
بخش اين سياست کارگری واحد      

اما مساله قابل        .  متمرکز کرد   
حصول تر بودن، نکته ای قابل          
بحٽ و به فاکتورهای متعددی            

 . گره ميخورد

 

هر مبارزه کارگری مسلما برای      
پيشروی و موفقيت نيازمند                   

. نيروی مبارزاتی معينی است          
از اين رو بايد به جوانب متعدد           

. پيشبرد هر سياستی پرداخت            
دريافت بيمه بيکاری و وادار              
کردن دولت به پرداخت بيمه               
بيکاری مستلزم توازن قوای               
سياسی گسترده و همه جانبه ای         

 فعالين کارگری 
 ...و سياست کنترل کارگری

حتی خود سرمايه هم عالمت سئوال      
بزرگی در باالی سر موقعيت رژيم       

يک رکن    .  حاکم قرار داده است          
پيشروی طبقه ما در چنين شرايطی        
جلوگيری از اخراج و محکوميت            
کارگر به فقر و فالکت گسترده                  

کنترل کارگری پاسخی به           .  است
اقدامی برای   .  چنين وضعيت است    

. جلوگيری از اخراج کارگران است     
تالشی برای مقابله با سياست بی              
خانمان سازی کارگر توسط                        
کارفرما و دولت در چنين صنايعی         

 . است

 

اما در اين زمينه به فاکتوری واقعی         
پيشبرد هر عرصه    .  بايد اشاره کرد   

ای از سياست کارگری در جامعه             
مستلزم توازن قوا و نيروی                           

همانطور که  .  مبارزاتی معينی است   
پيشبرد امر انقالب کارگری مستلزم       
سازماندهی طبقه کارگر و متحد                
کردن اين صف به گرد پرچم                        
کمونيسم منصور حکمت و قرار               
گرفتن حزب اتحاد کمونيسم                          
کارگری در راس اعتراضات طبقه        
کارگر و جامعه است، پيشبرد                      
سياست کنترل کارگری هم مستلزم         
تامين شرايط و ملزومات الزم                    

اين .  خاص تحقق اين سياست است        
 شرايط کدامند؟ 

 

در درجه اول بايد صفی از رهبران         
کارگری و فعالين سوسياليست                   
کارگری به پيشبرد چنين سياستی در  
مبارزات کارگری متقاعد شوند و            
اين سياست را در دستور خود قرار         

نميتوان از باالی سر رهبران       .  دهند
عملی کارگران چنين سياستی را               

طبقه کارگر لوح خام            .  پيش برد   
دارای فعالين و رهبران              .  نيست

متقاعد کردن     .  عملی خود است         
بخشی از اين فعالين به ضرورت و          
مطلوبيت سياست کنترل کارگری            
يک رکن اساسی پيشبرد چنين                     

اما جلب نظر اين          .  سياستی است   
گام اول   .  فعالين تمام مساله نيست        

مساله اساسی،    .  چنين راهی است      
تامين اتحاد و شکل دادن به تشکل             
توده ای کارگری برای پيشبرد                    

تاکيد ما   .  عملی چنين سياستی است      

۶۶شماره   
وادار کردن دولت اسالمی       .  است

سرمايه به پرداخت بيمه بيکاری          
در سطحی سراسری نيازمند عقب     

پيشبرد چنين   .  نشاندن دولت است    
سياستی نيازمند مبارزه ای                       
گسترده، دائمی، و سطح ويژه ای         
از همبستگی و اتحاد طبقه کارگر         

در حال حاضر يک رکن           .  است
سياست رژيم اسالمی به زانو در          
آوردن کارگران و مردم زحمتکش     

در حقيقت . به لحاظ اقتصادی است
تحميل فالکت اقتصادی ابزاری            
برای در هم شکستن قوای                          
مبارزاتی طبقه کارگر و مردم                

بايد اين سياست      .  زحمتکش است  
. رژيم اسالمی را در هم شکست           

اما نيروی الزم برای تحقق چنين         
سياستی مستلزم گرد آوردن                     
نيرويی سراسری و همه جانبه و           

 . طول زمانی متفاوت تری است

 

بطور مٽال برای کارگر نيشکر             
هفت تپه که با خطر فوری و                     
عاجل بيکاری در ابعاد هزاران            
نفره مواجه است، مساله از                       

. فوريت ويژه ای برخوردار است       
اين بخش از کارگران نيازمند در         
دستور قرار دادن و پيشبرد                       
سياستی اند که در کوتاه مدت و               

در .  بطور فوری قابل تحقق باشد        
غير اين صورت در فردای                       
تعطيلی و بيکار سازی مبارزه               
کارگران وارد فاز و دوره ای                 

اين مساله يک   .  ديگری خواهد شد  
ويژگی سياست کنترل کارگری            

در صورت متشکل کردن        .  است
توده های کارگر در واحد توليدی         
به سرعت قابل پيشروی و تحقق           

اما در عين حال پيشبرد           .    است
سياست کنترل کارگری مترادف          
تعرض به سرمايه در عرصه                 

مساله خارج کردن     .  جديدی است  
کنترل بنگاه اقتصادی از دست               

چنين .  سرمايه دار و دولت است         
تعرضی با مقاومت سرسختانه              

به همين  .  دولت مواجه خواهد شد     
اعتبار اين سياست هم نيازمند                 
درجه ويژه ای از همبستگی و                
قدرت کارگری است که بتواند               
مقاومت کارفرما و دولت را خنٽی       

به اين اعتبار تفاوت مساله را       .  کند
شايد بتوان بطور مشخص تر در           
زمان تحقق چنين سياستی ذکر               

ويژگی سياست کنترل              .  کرد
کارگری در اين است که در                      

صورت گرد          
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آوری و اتحاد کارگران در                      
فاصله زمانی کوتاه قابل حصول        

 . است

 

کارگران دارای تشکل های                    
پيشبرد چنين     .  پايداری نيستند    

سياستی مستلزم تشکالت جا               
در غياب    .  افتاده کارگری است      

تشکل هايی چگونه ميتوان اين          
 سياست را پيش برد؟ 

 

 در غياب تشکل           :علی جوادی   
توده ای کارگرای نميتوان                       
سياست کنترل کارگری را پيش          

پيشبرد سياست کنترل              .  برد
کارگری مستلزم وجود و شکل            
گيری تشکل توده ای کارگری             

تشکل "  غيبت"اما مساله      .  است
کارگری مساله ای مانند فاصله           

ميتواند .  صفر و بينهايت نيست         
آنچه .  بسرعت شکل بگيرد             

امروز مانع وجود تشکل                          
کارگری است، بی تجربگی و يا         
عدم خواست و سنت تشکل در              

. صفوف جنبش کارگری نيست          
مساله اساسا به درجه سرکوب و         

مذهبی حاکم بر      –اختناق پليسی    
اگر دو روز      .  جامعه برميگردد  

نيروی سرکوب را از باالی سر          
کارگر و جامعه بردارند، ما به             
سرعت با تشکل های توده ای               
کارگری مواجه خواهيم شد که به       

مانند قارچ از زمين سر           "قولی   
 ". بلند خواهند کرد

 

به اين اعتبار مساله نه در نبود              
سنت مبارزه متشکل و توده ای            
کارگری بلکه در سرکوب                      

سنت جنبش     .  سيستماتيزه است    
مجمع عمومی، سنت جنبش                   
شورايی يک سنت جا افتاده و                

. قوی در جنبش کارگری است            
. سنت حساب پس داده ای است            

توان و قابليت خود را نشان داده           
تاريخ تحرکات کارگری        .  است
را پشت سر       "  ٥٧انقالب    "در    

سنت انقالب کارگری    .  خود دارد 
در روسيه را در تاريخ خود                    

 . دارد

ابزار قدرتمند اعتصاب و توقف       
هر روز     .  چرخ توليد هستند        

اعتصاب کارگران در ايران               
خودرو يک ضربه سهمگين به         
سود و موقعيت سرمايه در                    

کارگران صنعت    .  جامعه است   
نفت گلوگاه اقتصادی رژيم                   
اسالمی و طبقه سرمايه داری             

. حاکم را در دست خود دارند              
اين بخش از طبقه چنانچه اراده         
کند، قادر خواهد شد عظيم ترين        
ماشين سرکوب را از کار                      

تجربه اعتصاب           .  بيندازند
کارگران صنعت نفت در فلج              
کردن حکومت نظامی شاه هنوز      
از خاطره و تاريخ مبارزات                

 . کارگری حذف نشده است

 

همه گرايشات کارگری در اين           
دريافت .  مورد توافق ندارند          

دستمزدهای معوقه، افزايش             
دستمزد، قراردادهای موقت و          
سفيد مشغله عمده کارگران                

اين سياست را دور از            .  است
چگونه ميتوان اين . ذهن ميدانند

 سياست را پيش برد؟ 

 

 اين بار اولی               :علی جوادی     
نيست که گرايشات متفاوت در          
جنبش کارگری حول سياستی            

مسلما آخرين بار     .  توافق ندارند  
جدال گرايشات   .  هم نخواهد بود    

در جنبش کارگری در عين حال       
انعکاسی از جدال طبقاتی در              

مگر گرايش       .  جامعه است      
سنديکاليست در اهداف و                      
سياستهای خود با گرايش                       
کمونيستی در طبقه توافقی دارد؟     
اين گرايشات به دو جنبش                      
متفاوت اجتماعی در جامعه                 

نتيجتا با تشديد          .  تعلق دارند    
مبارزه طبقاتی و تشديد قطب              
بندی در جامعه نميتوان انتظار          

گرايش .  بيشتری داشت "  توافق"
سنديکاليست در صفوف طبقه           

محافظه .  کارگر حداقل گرا است   
به کم   .  کار و رفرميست است        
پذيرای .  قانع و راضی است            

نفس مناسبات مالکيت                              
نقدی .  خصوصی سرمايه است     

به بنياد نظام استٽمارگر سرمايه       
 . داری ندارد

 

مبارزه برای دريافت                                

 فعالين کارگری 
 ...و سياست کنترل کارگری

اما نبود تشکل های کارگری جا                
افتاده به معنی عدم امکان شکل                 
دادن به اين تشکالت در پروسه                 

مجمع عمومی     .  مبارزاتی نيست    
سازمانيافته و روتين شده، تشکل             
توده ای کارگری مطلوب برای                

چنين .  پيشبرد چنين سياستی است        
ظرفی به سرعت قابل شکل گيری          

ما در اعتصابات و                       .  است
اعتراضات کارگری بسيار شاهد            
شکل گيری مجامع عمومی                          
کارگری بمنظور سازماندهی و               

. هدايت اعتصاب کارگری هستيم           
روتين کردن چنين شرايطی تامين          
اين بخش از نياز پيشبرد سياست              

 . کنترل کارگری است

 

واکنش رژيم در قبال اعتراض                  
کارگران در صنايع کليدی از جمله         
صنايع نفت و گاز و پتروشيمی و            
همچنين صنايع اتوموبيل سازی با        
صنايع نساجی و يا نيشکر هفت               

آيا نبايد تاکيد را     .  تپه متفاوت است  
بر اين صنايع گذاشت؟ آيا نبايد از           

 اين مراکز شروع کرد؟ 

 

 صنايعی که برشمرده     :علی جوادی 
شده اند بدون ترديد در زمره صنايع       

هر گونه     .  کليدی جامعه هستند         
مبارزه موفقی در اين صنايع تاٽير          
بسزايی در پيشروی طبقه کارگر             
در مقابله با سرمايه در جامعه                     

بعضا مساله نقش        .  خواهد داشت   
طبقه کارگر در تحوالت آتی جامعه       

 –به عملکرد قشر راديکال                           
سوسياليست کارگر در اين بخش از       

يک رکن  .  صنايع گره خورده است    
سياست سازماندهی کارگری حزب      
اتحاد کمونيسم کارگری هم تاکيد بر       
متشکل و متحد کردن کارگران و             
تالش برای تامين هژمونی گرايش         
کمونيسم کارگری در اين بخش از           

به اين اعتبار آيا نبايد       .  صنايع است 
 از اين صنايع شروع کرد؟ 

 

کارگران در اين صنايع       !  الزاما نه  
برای پيشبرد مبارزه خود و تعميق          
و گسترش مبارزه طبقاتی بمنظور         
بهبود موقعيتشان در جامعه دارای          

۶۶شماره   
دستمزدهای معوقه، مساله لغو               
قراردادهای موقت و سفيد امضا،        

ما .  يک مساله عاجل جنبش ماست     
در عين مبارزه برای اين مطالبات      
برای خواستهای متعددتری هم              

مبارزه برای       .  مبارزه ميکنيم      
دريافت بيمه بيکاری مکفی،                    
مبارزه برای تعيين دستمزد توسط       
نمايندگان منتخب کارگران،                    
مبارزه برای ممنوعيت اخراج،            
در زمره تفاوتهای گرايش ما با              
اين گرايش در عرصه مطالبات            

اما مهمتر مساله         .  فوری است    
. اهداف پايه ای اين دو جنبش است  

برای جنبش ما حق معاش، حق              
مسکن مناسب، حق دسترسی به            
آموزش و درمان مناسب يک حق        
پايه ای است که هر انسانی با                   
چشم گشودن به اين جهان بايد از           

 . آن برخوردار شود

 

در جنبش سنديکاليستی اين مسائل       
است و يا در زمره       "  زياده روی "

. حقوق طبيعی انسانها قرار ندارند     
جنبش سنديکاليستی وجود طبقات،     
وجود استٽمار طبقاتی، مالکيت             
انحصاری طبقه سرمايه دار بر             
لوازم توليد و توزيع اجتماعی را           

تالش اش، در         .  فرض ميگيرد    
بهترين حالت، محدود به مبارزه           
برای بهبود شرايط طبقه کارگر             
در اين محدوده تنگ و                                  

نتيجتا انتظار  .  استٽمارگرايانه است 
از گرايش سنديکاليستی در    "  زياد"

صفوف طبقه کارگر امری بيهوده       
 . است

 

برای پيشبرد اين سياست از کجا          
بايد شروع کرد؟ در کدام مراکز؟          

 با چه اقداماتی؟ 

 

 بنظر من فعالين             :علی جوادی    
راديکال و سوسياليست در نيشکر       
هفت تپه، در صنايع نساجی، در            
الستيک سازی البرز بايد دست به       
کار سازماندهی چنين اقدامی                  

اينکه از کجا بايد آغاز                .  شوند
کرد؟ چگونه بايد آغاز کرد؟ را              
بايد به شرايط مشخص و                             
ابتکارات ويژه سازمان دهندگان          
کارگری و فعالين راديکال و                   
سوسياليست طبقه کارگر و                       

 . رهبران عملی کارگران سپرد

*** 



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در جمعی به چند دوم خردادی               
: برخوردم که داشتند ميگفتند                 

زمان خاتمی زنها يک چيزی              "
"! مثل مينی ژوپ می پوشيدند              

تعدادی با آنها کلنجار رفتند و آنها        
البته نه آنقدر مينی      :  "برگشتند که 

يک دامن بلند    .  ژوپِ  مينی ژوپ    
با رعايت تمام شئونات اسالمی             

خالصه !  ولی با طرح مينی ژوپ     
يک جوری قبول کنيد ديگه،                    

 !" اونموقع بهتر بود

 

اين روزها نوشته های دوم                       
خرداديها را که ميخوانيد متوجه           
ميشويد که همگی دارند توی اين          

اقتصاد .  "مايه ها حرف ميزنند         
شان ديگر قله قاف را سر         "  دانان

راه حل اقتصادی دادن به                           
آنها !  جمهوری اسالمی فتح کردند    

نيز در تحليل نهائى شان قضيه              
رهنمودهايشان به سرمايه اسالمی    
را به معضلی از نوع مينی ژوپ         

روسريهای .  اسالمی ختم ميکنند      
ده سانتی و سوپر مدرن اسالمی           

 اتفاقًا 

بر رونق اقتصادشان تاثير                        
باالخره .  شگرفی خواهد داشت        

مردم چهار سال و اگر خدا                        
بخواهد بلکه هشت سال ميتوانند           

البته اين    .  اينطوری زندگی کنند     
وعده شان يک اشکال کوچک هم        
دارد و آن اينکه  هر وقت و                       
بيوقتی که  برای حکومت الزم              
شد و دستور حمله به بسيجيها و             
چاقوکشها داد، رئيس جمهور                 

مجبور است بگويد           "  منتخب"
مملکت اسالميست و آنها دارند          "

وظايف اسالمی خودشان را انجام      

برای قانع نمودن جامعه به                     
. حقارت وجود و انديشه خودشان     

درحاليکه کل دستگاه حکومت            
اسالمی قادر نيست در مقابل                
همين مردم، بدون سرکوب بی            
امان و بدون باال نگهداشتن دوز         
ارعاب  لحظه ای به ماندگاريش        

 . بيانديشد

 

حکومتی که حتی دوکالجه                    
عوض کردن مصلحتی رحيم              
مشايی وزير گردشگریِ  احمدی      
نژاد به مصلحتش نيست، چگونه      
از امثال خاتمی و کروبی و                    
عبداهللا نوری ساخته است روی          

فرمول "  مصلحت نظام  "حساب   
ديگری برای ماندگاری آن کشف     
کنند؟ اعمال هرگونه تخفيف در         
اجرای احکام شديده اسالمی                

" مصحلت نظام  "همواره خالف     
به نظر نميرسد سران     .  شان بوده 

حکومت "  اصالح  طلب               "
مشاعرشان را تا اين حد از دست       
داده باشند که قادر به تشخيص             

. مصلحت امروز نظامشان نباشند   
دعواهايشان بر سر چگونه                    
چرخاندن دستگاه حاکميت است        
نه بر سِر چگونه عوض کردن            

ابواب "  اصالح طلبهای    .  "آن
جمعی حکومت به خوبی آگاه               
هستند که بر سرموضوع                        
سرکوب هرگز نميتوانند و نبايد         

 .پای حضرت اجل را لگد کنند

   

البته ما همواره از هرچه شديدتر       
و الينحل تر شدن دعواهای داخل      
حکومت استقبال ميکنيم و                      
معتقديم که اين روند بموازات              
باال رفتن  جسارت مردم در                   
تعرض به کل حاکميت کار را              
برای جمهوری اسالمی به                     

 . جاهای باريک خواهد کشاند

 

 !مردم و جمهوری شل کن سفت کن اسالمی
 

 سعيد مدانلو

امنيت کشور اسالمی       "يا    "  ميدهند
 "!ورای همه چيزهای ديگر است

 

ببينيد ميخواهند مردم را به چه                     
پايه تئوريشان   .  نکبتی عادت بدهند     

بر اين اساس است، همانطورکه                
مثالًَ مردم در آمريکا به دمکراتها و         
جمهوری خواهان عادت کرده اند و        
يا در اروپا به جمهوريخواه و ليبرال       
دمکرات و سوسيال دمکرات و                  

 ايران هم از آنجايی که                    ،امثالهم
مملکت اسالمی است و اسالم  جزو         
مقدرات ابدی مردم آن حساب                      
ميشود، چيزی بهتر ازاين را                        
نميتوانند برای آن مردم متصور                

تنوع   احزاب گوناگون، از        .    باشند
سوپر اسالمی اش گرفته تا  هفتاد و          

بيست و پنج       -پنج درصد اسالمی       
درصد ملی و دربهترين حالت، نيمه       

نيمه اسالمی با همه خطرات           -ملی
مردم بايد با      !  موجود در کنار آن        

تحمل يک دورۀ  نکبت، خودشان را        
برای طی يک دورۀ  چهار و يا                    
هشت سالۀ نکبتی تری آماده کنند و          

 ! بالعکس

 

فعًال که مقام معظم حکومت براساس      
مصلحت نظام تشخيص داده است،          
سياست سوپر اسالمی و دار و دستۀ        

. مربوطه چهار سال ديگر هم بمانند       
منتها دوم خرداديها کماکان                            
اميدوارند بتوانند روی  وجود                      
خاصيت  شل کن سفت کن دستگاه            
حکومت اسالمی موجود، ازخاليق        

تا اين درجه پايين           .  دلربايی کنند   
انگاشتن توقعات جامعه در ايران              
تنها نشان دست کم گرفتن مردم و              
در عين حال  نشان تالشی است                  

۶۶شماره   

پايين آوردن دوز سرکوب، جهالت      
و ارعاب در حکومت اسالمی                 
خارج از مصلحت برای تداوم                 

. عمر آن و امری غير ممکن است        
تحقق اين امر تنها با تعرض                       
سازمان يافته و گسترده مردم به              
کل جمهوری اسالمی امکان پذير         

 .است

 

معضل اسالمی در ايران به مثابۀ          
همان گره ايست که تنها ميشود با            

يک دست دندان    .  دندان بازش کرد   
. سالم و از جنس مرغوب                            

هماهنگی اعتصابات در کارخانه و     
مؤسسات توليدی، خبررسانی های     
منظم و روزانه، گسترش                             
ارتباطات در اين سطوح و نهايت          
تشکيل کميته سراسری اعتصابات      
به هّمت آن حزبی که از عهده اش          
برآيد، به تعرض مردم گرد پرچم          

. طبقۀ کارگر امکان ميدهد                         
بخشهای مهمی از جنبشهای                      
موجود از جمله جنبش برابری                
طلبی زنان، همچنين پرستاران و          
معلمان و دانشجويان و در مجموع       
جوانان که دست به اعتصاب و                
اعتراضشان خوب است، به                      
سرعت جذب اعتصابات مؤثر و           
کوبندۀ مراکز توليدی شده و                       
جنبشهايشان با آن پر و بال خواهند        

 . *  گرفت

 

 نشريه يک دنياى بهتر 
!را بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد  

نشريه را تکثير و بويژه بدست کارگران پيشرو و 
!کمونيست برسانيد  

!نظرات و سواالتتان را با ما در ميان بگذاريد  

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 

سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 
.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net/    

 www.m-hekmat.com/ 
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مطلبى از رفيق حميد تقوائى در            
 تحت    ٢۵٩انترناسيونال شماره        

حزب و سازماندهى            "عنوان       
" پروسه  - در نقد حزب          ،حزبى

 . منتشر شده است

 

اين يادداشت تالش دارد مسائل             
واقعى و معضالت عملى که به             
طرح اين بحث منجر شدند را                 
بررسى کند و به جوانبى از                      
صورت ظاهر همين بحث و تقابل      
آن با نگرش و تئورى تحزب                   

 .کمونيستى کارگرى بپردازد

 

 مسئله چيست؟ 

هر کسى که تاريخ مجادالت                    
سياسى درون حزب کمونيست              
کارگرى را در دوره هاى مختلف       

 و حتى هر کسى     ،دنبال کرده باشد  
که از اين سوال قديمى چپ يعنى          
اجتماعى شدن احزاب کمونيستى        
و روشها و تجارب تاکنونى                     

 نميتواند  ،متناظر با آن مطلع باشد      
صورت ظاهر طرح مسئله را               
آنطور که حميد تقوائى مطرح                

 . ميکند قبول کند

 

حقيقت اينست که معضل قديمى ح      
ک ک دوباره در مقابلشان قد علم         

ناچارند که جوابگو      .  کرده است  
نبودن و در موارد زيادى                           
نادرست بودن سياست و پراتيک        

صف .  شان را برسميت بشناسند       
کشيدن واقعيات جان سخت و                 
سواالت اساسى در مقابل فعالين           

 همزمان مشاهده بى          ،اين حزب   
تاثيرى يا کم تاثيرى مفرط در                 
جنبشهاى کليدى جامعه و بويژه            

 جواب ندادن           ،جنبش کارگرى     
تبليغات و تمجيد از خود بجاى                
عمل واقعى سازمانگرى و                      

 عوارض جانبى و آوار          ،رهبرى
 ،سياسى و حزبى چنين سياستهائى    

و در يک کالم قبول دو فاکتوى              
صورت مسئله اى است که                       
تاريخى قديمى دارد و هر بار                  
گرايش چپ راديکال با روشهاى         
خود از پذيرش نفس آن سرباز               

مقطع موجد روى آورى طيفى          
از رهبران کارگرى به حزب            

مباحثى که نتيجه اش                 .  شد
برپائى مراسمهاى اول مه در             

. کردستان در اوج اختناق بود           
اما پبشبرد اين بحثها با                             
رويدادهاى سياسى مهم دنيا                 
مانند چشم انداز سقوط بلوک              

 که در گزارش اوضاع            ،شرق
بين المللى و موقعيت کمونيسم           
در کنگره سوم حزب کمونيست       
ايران توسط منصور حکمت به        
آن پرداخته شده بود و طولى               
نکشيد که همه آن پيش بينى ها            

 ،و پيامدهاى آن بوقوع پيوست         
اين وقفه با         .  دچار وقفه شد        

سقوط بلوک شرق و مسائلى که        
بفوريت پيشاروى کمونيسم                 

. کارگرى قرار گرفتند بيشتر شد     
رويدادهائى مانند پايان جنگ            
ايران و عراق و تاثيرات آن بر          
موجوديت حزب کمونيست                 

 ،ايران و کومله در کردستان              
حمله آمريکا به عراق بدنبال              

 بقدرت رسيدن         ،اشغال کويت    
طالبانى و بارزانى در کردستان      

 ،عراق زير چتر هوائى آمريکا       
تاثيرات اين رويدادها در حزب        
کمونيست ايران و برافراشته             

 ،شدن پرچم ناسيوناليسم کرد             
وحدت تاکتيکى جناح هاى                   
راست و سانتر حزب در مقابل          
گرايش کمونيسم کارگرى در             

 حاد شدن مباحثات      ،کنگره سوم 
برسر هويت و سيماى حزب               

 و مصافهاى کمونيسم    ،کمونيست
 ،در دنياى بعد از جنگ سرد              

نهايتا به جدائى گرايش چپ و            
تشکيل حزب کمونيست                         

 . کارگرى منجر شد

 

اين ديدگاه و تز منصور حکمت        
که اين حزب بايد حزب                           
کارگرى باشد و رهبريش را              
اساسا بايد رهبران سوسياليست       

 ،و کمونيست طبقه تشکيل دهند       
اين فراخوان که کارگران                     

 به ترجيع     ،حزبتان را فتح کنيد      
بند هر تبليغ کمونيستى کارگرى      

اين مباحث در حزب      .  تبديل شد 

 "حزب سازمانده –حزب رهبر "چپ راديکال و تابوى 
 در نقد بحث اخير حميد تقوائى

 سياوش دانشور

اينجا بايد مرورى فشرده    .  زده است 
به تاريخ طرح اين بحث و مقاطع             
آن و همينطور نشان دادن پيوستگى      
اين ديدگاه براى کمونيسم کارگرى        
کرد تا تفاوتها و تقابلها با چپ                      
راديکال عموما و اين بحث حميد             

 . تقوائى خصوصا روشن تر شود

 

حزب   –تابوى حزب سازمانده          "
 "رهبر

مباحث کمونيسم کارگرى در درون      
حزب کمونيست ايران از مشاهدات      

آنزمان حزب    .  واقعى شروع شد       
کمونيست ايران بزرگترين سازمان     
چپ و بستر اصلى چپ راديکال              

سازمان کردستان حزب    .  ايران بود 
کومله در کردستان يک جريان                 

اما اين سواالت          .  اجتماعى بود    
چرا ما     "واقعى مطرح شد که                 

کمونيستها تا اين حد بى تاثيريم؟               
کسانى که قرار بود سازمانده باشند        
و تغييرات راديکال و ريشه اى                 
جهان را در دستور کار خود قرار          

 چرا از پس يک مشت          ،داده بودند 
آخوند و بچه حاجى برنيامدند؟ چرا        
آنها توانستند کرور کرور بهترين           
کمونيستها و مبارزين طبقه کارگر        
را قتل عام کنند و مابقى را يا                       
زندانى کنند و يا به سر مرزها                    
برانند؟ چرا سازمانى که بخودش            
ميگويد کمونيست در آن کارگر                
کيميا است؟ چرا اين حزب بجاى             
اينکه در شهر و در متن اعتراض           
کارگرى شکل بگيرد و نبض اش با       

 برعکس شهر در خدمت         ،آن بزند  
تدارکات نيروى پيشمرگ است؟             

 ..."و 

 

همان زمان توجه کليدى و محورى        
به ايجاد حزب در شهرها و                          
برگشتن همه سرها به طرف کارگر      
و اعتراض ضد سرمايه دارى                   

 جلب       ، سازماندهى آن            ،کارگر
رهبران و فعالين سوسياليست و               
کمونيست طبقه و حل معضالت              

 و بدنبال آن        ،فکرى و عملى آنان       
کوهى از مطالب بطور مشخص             
توسط منصور حکمت دراين جهت       

مباحثى که در همان           .  طرح شد   
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کمونيست کارگرى در سطوح                 
آنچه که       .  ديگرى پيش رفت            

منصور حکمت در اولين سمينارها     
و بحثهاى کمونيسم کارگرى گفت         
و نوشت در آخرين سخنرانى اش          
در پلنوم چهارده حزب کمونيست          

تاکيد بر    .  کارگرى تکرار ميکند      
به "  حزب مبلغ و مروج   "شيفت از   

 ،"حزب رهبر   –حزب سازمانده    "
گسست کامل از ميراث چپ                      
راديکال و غير کارگرى و تبديل            
به حزب سياسى دربرگيرنده                    

 ،کارگران کمونيست و سوسياليست   
در مباحث مختلف منصور حکمت      
يک انسجام درونى و دورانى در           

. مباحث کمونيسم کارگرى است            
اين راه اجتماعى شدن حزب                     
بعنوان حزب سياسى کارگران در         
جدال قدرت سياسى بود که توسط         

 اين  .منصور حکمت پيشنهاد ميشد   
بحثى است که رئوس پايه اى آن              
در سخنرانيهاى منصور حکمت            

 در قطعنامه           ،در کنگره سوم          
اوضاع سياسى مصوب کنگره               

حزب "سوم که تصريح ميکند؛               
کمونيست کارگرى ايران بايد به            

 و رهبر        حزب سياسى کارگران       
در   ،"انقالب مردم بدل شود                 

سمينارها و مباحث بعدى از جمله         
آيا پيروزى کمونيسم در ايران     "در  

 و در آخرين توصيه      ،"ممکن است 
هايش به رهبرى حزب در پلنوم             

 . چهارده حزب طرح شده است

 

گرايش چپ راديکال در حزب نه          
در دوره حزب کمونيست ايران و         
نه بعدا در حزب کمونيست                         
کارگرى اين بحثها را قبول                        

علنا با آنها مخالفت نميکرد     .  نداشت
. اما کار خودش را پيش ميبرد                 

حزب را اداره ميکرد و به روتين          
آکسيونها .  کارى راضى بود              

چاشنى کارهاى حزب بود و مقوله        
سازماندهى و استراتژيهاى                       
سازماندهى حزبى و توده اى طبقه        
و گسترش حزب در متن اعتراض        
ضد سرمايه دارى کارگر برايش           

همان سخنرانى  .  کمترين مسئله بود  
 که   ،پلنوم چهارده منصور حکمت      

اساس نگرش و      
٩صفحه   
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متدولوژى و بينش و روش کار و        
تلقى از حزبيت و غيره رهبرى            

  ،موجود حزب را به نقد ميکشد             
متاسفانه بعد از درگذشت منصور      
حکمت کمترين جائى در مجادالت  
سياسى درون حزب و دو جناح             

حتى رفقائى   .  بعدى آن پيدا نکرد      
رجعت به اين بحث را و نفس                  
انتشار آن را به ضرر رهبرى               

 و     ،اما.  کنونى حزب ميديدند          
 ،مستقل از مسائلى که پيش آمدند         

نفس صورت مسئله هرازچندگاه         
گريبان حزب را ميگرفت و                     

. بناچار روى ميز حزب مى آمد           
مجادالت و استنباطات مختلف از       

حزب و    "دو بحث استراتژيک           
" قدرت سياسى و حزب و جامعه         

 و چگونگى             ،از هر طرف            
برخورد به سير رويدادها در                  

 به هر          ،ايران و نقش حزب              
مسيرى رفت بجز بازگشت به               
همان ديدگاههاى منصور حکمت       
و بجز بازگشت به چهارچوبى که       
در آخرين سخنرانيش در پلنوم              

. چهارده حزب مطرح کرده بود          
اين را همينجا تصريح کنم که چه         
کوروش مدرسى که سردمدار               

 بود و اخيرا بقول       ٢٠٠۴انشعاب  
و چه حميد   "  قيام کردند "خودشان  

تقوائى که ديدگاههاى قديمى                    
خودش را با الفاظ کمونيسم                       

 هر دو و      ،کارگرى تکرار ميکند   
هر کسى که طرفدار اين ديدگاهها       

 حق دارند آنطور که                        ،است
ميخواهند کار کنند و سياست شان       

. را آنطور که ميخواهند تبئين کنند      
آنها ابدا مجبور نيستند که دنبال              
ديدگاههاى کمونيستى کارگرى            

نکته .  منصور حکمت بروند            
اينجاست هر وقتى اين ديدگاهها           
در هر سطحى توسط اين دوستان        

 تالش کردند         ،طرح شده است        
اتوريته و مباحث منصور حکمت       
را پشتوانه مباحث خود کنند بدون       
آنکه اساسا حتى به سمت آن رفته         

 . باشند

 براى کسانى که خود           ،در مقابل  
را هم خط منصور حکمت                        

 ترسيم مستدل تفاوت                  ،ميدانند
بنيادى اين ديدگاه ها با کمونيسم             

 . کارگرى الزامى ميشود

 اين سواالت به هر      ،مستقل از ما  
. شکلى طرح شوند واقعى است         

حتى اگر کسى پيدا نشود و اساسا       
نه سوالى داشته باشد و نه                        
ضرورتى ببيند که به مباحث پايه      
اى کمونيسم کارگرى رجوع                

 اين سواالت را واقعيات                ،کند
اجتماعى جامعه ايران در                       

آنها ناچارند    .  مقابلشان ميگذارد   
بعنوان احزابى که به هر حال               
ادعائى دارند به اين سواالت                 

نکته اى که ما    .  کليدى پاسخ دهند  
در اولين نشريه ضميمه                           
فراکسيون اتحاد کمونيسم                       

ما .  کارگرى اشاره کرديم               
 ،تصريح کرديم که مستقل از ما         

اينها سواالتى است که دير يا                 
زود گريبان حزب را ميگيرد و          
بهتر است بجاى جار و جنجال و        
کمپين مارک زنى به مخالفين               

 فکرى             ،سياستهاى مسلط            
. استراتژيک و سياسى بکنند               

آنروز منافع خرد با تبليغات غير        
رفيقانه و پوک نگذاشت سرها به       
اينطرف برگردد و امروز اين             
سواالت دوباره خود را به                      

. سمينارهاى حزبى رسانده است      
 ، و تاکيد ميکنم ظاهرا             ،ظاهرا

صورت مسئله را زير فشار                  
تبعات پاسيفيسم و بى تاثيرى                
پذيرفته اند اما حتى از بردن نام           

" حزب سازمانده   –حزب رهبر   "
منصور حکمت و نگرش حاکم           

چرا؟ !  به آن استنکاف ميکنند          
! بخشا بدليل محاسبات فرقه اى          

بدليل اينکه اگر بپذيرند آنوقت             
ناچارند که بگويند حق با                          

اگر آنروز هر     .  فراکسيونيها بود 
ناحق و اتهام زشتى را به آنها                

 پراتيک و سياست و     ،نسبت داديم 
موقعيت حزبى امروزشان نشان       

اين حتى  .  داد که حق با آنها بود        
نکته .  بخش فرعى تر مسئله است    

ديگر اينست که حميد تقوائى                 
ميخواهد با تئوريهاى خودش اين      
حزب را پيش ببرد و نيازى                   
نميبيند که به منصور حکمت                

مشکل در هرحال     .  مراجعه کند  
 برسر       ،برسر عنوان نيست             

سياست و خط مشى و پراتيک             
مباحث کمونيسم    .  متفاوت است   

کارگرى در تقابل بنيادى با                    
آنجا .  سيستم چپ راديکال است       

هم که صورت مسئله را قبول               
 تالش ميکنند که خود               ،ميکنند

سوال و صورت مسئله را در               
. سيستم چپ راديکال هضم کنند        

حزب رهبر "چپ راديکال و تابوى 
 "...حزب سازمانده –

حزب "و دراين متن است که بحث           
که چکيده  "  حزب رهبر   –سازمانده  

سبک –سياسى        -نقد متدولوژيک       
کارى کمونيسم کارگرى به چپ                 
راديکال بود تابو شد و به کنارى                
زده شد و بحث اجتماعى شدن زير           

حزب توده اى کمونيستى      "عناوين؛  
حزب و انقالب و تعين بخشى        "و  "  

 تالش  ،و غيره "  پروسه  -و نقد حزب  
دارد درد قديمى را پاسخ دهد بدون           
اينکه درمان آن را بشناسد و حتى              

امروز مجددا در      .  طرف آن برود     
حزب کمونيست کارگرى همين                 

در ميان اين   .  سوال مطرح شده است   
حزب باالخره اين سوال مطرح                 
ميشود که مثال اين اکس مسلم شدن            
اگرچه خيرهاى جانبى داشته است           
حتى يکنفر به حزب اضافه نکرده            

 نفر مسلمان       ۵  ، سهل است      ،است
واقعى نيامدند بگويند ديگر مسلمان         

مسلمان "در عوض خودمان    !  نيستيم
اين که راه اجتماعى        .  شديم"  سابق

البد هر کسى خود را و      !  شدن نيست 
حزبش را نگاه کند و سياست در                 
ايران و موقعيت جنبشهاى اجتماعى       

 ميپرسد چرا ما در ميان    ،را نگاه کند 
اين صدها اعتصاب و اعتراض                 
کارگرى که اسم حزبمان بنام                        
آنهاست نقشى نداريم؟ چرا هر محفل      
و هر ملى اسالمى و هر راستى                   
گوشه اى براى خودش ميتواند                    
کارى بکند اما اين کمونيستها که به          
سازمانده بودن هم شهرت دارند در         
اتاق انتظار نشسته اند؟ البد انسان             
منصف دراين حزب الاقل از                       
خودش و بغل دستى اش ميپرسد                 
مگر فراکسيون اتحاد کمونيسم                   
کارگرى چه ميگفت؟ مگر آنها که            

نمايندگان بورژوازى  "از هر سو به      
جناح ميليتانت          "و          "  بزرگ

و "  محفل بى آينده    "و   "  ناسيوناليسم
همکار جمهورى    "چرندياتى مانند       

 دنبال آن        ،منتسب شدند   "  اسالمى
نرفتند که ميگفتند؟ البد از خود                    
سوال ميکنند که حزب اتحاد                         
کمونيسم کارگرى که در ابتداى                  
کارش است و تعدادشان هم از ماها          

 چرا هر لحظه و هر              ،کمتر است  
روز در هر گوشه ايران با کارگر و         
اعتراض کارگرى و نقد مستمر                 
کمونيستى مشغول است اما بقيه                 

 منتظر نشسته اند؟ 

۶۶شماره   
و اين راه و سنت مقاومت تاريخى         
اين خط در مقابل کمونيسم                           

اين اتفاقى است که     .  کارگرى است 
چه قبلتر در حزب کمونيست ايران      
و چه بعدا در حزب کمونيست                  
کارگرى و  حزب حکمتيست افتاده      

ضرورى است در مطلبى          .  است
جداگانه به اشتراکات متدولوژيک       
و سياسى و سبک کارى اين دو                

 .          جريان پرداخت

 

تاکيد من و تاکيد اين يادداشت                    
اينست که صورت مسئله حزب              
کمونيست کارگرى و حزب                       
حکمتيست در طرح اين مقوالت            

تالش آنها  .  همان نيست که ميگويند   
اينست که پشتوانه و اتوريته فکرى      
کمونيسم کارگرى را فرض بگيرند     
و در پاسخ به سوال مشخص                      

 بجاى        ،اجتماعى شدن حزب              
 ،سياست و خط منصور حکمت             

سياست و خط و راه حل چپ                      
تاريخ اين    .  راديکال را بگذارند       

بحث را عوض کنند و با                                
فرمولبنديهاى دلبخواهى و                         

شکاف عميق بين      "  درافزوده ها  "
اين .  اين دو ديدگاه را هم بيارند             

کل سيستم   .  کار غير عملى است        
فکرى اينها با ديدگاه منصور                    
حکمت در بحث اجتماعى شدن               
حزب تفاوت ماهوى دارد و هر               
تالش تاکنونى شان دراين قلمرو به      

آنها .  کمترين نتيجه نرسيده است         
هيچوقت بطور واقعى و همه جانبه      
نه به بحث حزب و قدرت سياسى           
و نه حزب و جامعه و نه سياست             
سازماندهى کارگرى منصور                  

آنها اين         .  حکمت نپرداختند        
را داشتند اما در هويت       "  مواضع"

پراتيکى و سنت سازمانى و حزبى       
بى .  آنها کمترين نقشى نداشت             

تحرکى و پاسيفيسم و در موارد               
زيادى بى ربطى مفرط به                           
جنبشهاى واقعى در جامعه نتيجه           

دعواها برسر آرايش     .  همين است  
تشکيالتى و غيره برسر همين                 

انشعابات و جدائيها و خانه         .  است
نشستن ها و مرخصى گرفتن ها و         
سکوت هاى طوالنى کادرهاى               
درجه يک نتيجه و تبعات همين               

 و  ،عدم شادابى و سردرگمى    .  است
بجاى آن از خود متشکرى و با                 
لحن متفرعن با اين و آن صحبت            

اين در   .  کردن نتيجه همين است        
پايه اى ترين سطح جدال تاريخى           

چپ راديکال با      
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کمونيسم کارگرى است که خود            
را هرازچندگاه از عمق به سطح          
مى آورد و مسائل ديگرى دريچه         

با اين        .  بروز آن ميشوند               
مفروضات به تلقى حميد تقوائى           

 -از حزب و حزبيت و بحث حزب      
پروسه و صورت ظاهرى بحث           
او ميپردازم تا روى اين شکاف             

 . تاريخى کمى نور بياندازم

 

 تحريف تاريخ

در مورد   "حميد تقوائى ميگويد؛        
سابقه اين بحث  بايد بگويم که                  
اساسًا از زمان قبل از پلنوم اخير          

بحث سازماندهی   )  پلنوم سی ام     (
به مفهوم عمومی سازماندهی                
حزبی و غير حزبی، در مرکز              
توجه حزب قرار گرفت و                         
همزمان، در هيئت دبيران و دفتر        
سياسی مطرح شد و در عين حال         
در پلنوم دو سمينار در همين                   

 ". جهت برگزار شد

 

تاريخ اين     .  اوال اينطور نيست        
بحث در سنت کمونيسم کارگرى         

 و      ١٩٨۶برميگردد به سال                
شروع مباحثات کمونيسم کارگرى    
و عضويت کارگرى و سياست             
سازماندهى ما در ميان کارگران         

ثانيا تغييرات ممتد در         .  و غيره  
کميته داخل حزب و بحثهاى                    
مفصلى که همواره تکرار شده و          
طرح هاى منصور حکمت عليه           

. اين تاريخ نويسى گواهى ميدهند        
ثالثا تاريخ بعدى اين بحث                          
برميگردد به کنگره دوم حزب و          

رابعا .  بعد کنگره سوم و اسناد آن       
در آخرين سخنرانى منصور                  
حکمت در پلنوم چهاردهم در                 
مورد وضعيت حزب به تفصيل           
اين جنبه و بى توجهى مفرط                    

. حزب به آن مطرح شده است                
خامسا فراکسيون کمونيسم                       

 و   ٢۴کارگرى دستکم از پلنوم            
 با     ٢۶بعدا در پلنوم معروف                

طرح و نقشه و چه بايد کرد همين         
سوال قديمى را طرح کرد و همه          
ميدانند که با چه واکنشى روبرو           

ما راهمان را براى دنبال              .  شد

نه فقط کادر نميسازد و         !  ميشود
ريشه واقعى نميدواند بلکه همان        
کادرهاى قديمى اش هم پاسيو              

به زبان حميد تقوائى           .  ميشوند
در همه سطوِح سازماندهی، ما       "

اين فاصله و شکاف عميق را               
 "! شاهديم

 

" شکاف عميق "يکى نميپرسد که    
از کجا آمده است؟ چطور ممکن        
است حزبى از نفوذ و محبوبيت          

 آنطور که          ،بيحد و حصرى         
 برخوردار       ،خودشان ميگويند      

باشد و جثه اش بشدت کوچک             
باشد و کادرها و رهبريش کارى        

! براى انجام دادن نداشته باشند           
خود .  اين خشت اول کج است           

متکى به     .  مشاهده ايراد دارد        
تحليلى واقعى از موقعيت چپ             
على العموم در جامعه و موقعيت       
کمونيسم کارگرى على                             
الخصوص و در اينجا موقعيت           

اين .  مشخص ح ک ک نيست            
مشاهده فرضش را بر بازهم                
نديدن صورت مسئله قرار داده           

فرضش را بر تبليغات و          .  است
و چند  "  شنيدى که چى گفتند ها      "

فاکت و تحليل سوار کردن حميد         
. تقوائى روى آن قرار داده است        

 مشاهده       ،اين مشاهده نيست             
نکردن در همان سطح تجربى و         

حزبى که   .  حسى و ساده آنست       
با انقالب    "تئوريش اينست که           

و فکر ميکند هر       "  مالقات دارد  
تحرک در جامعه بازتاب                        
ديدگاههاى اوست که پخش کرده       

 بدون   ،و حاال جواب داده است          
 ،اينکه راسا در جا انداختن                    

 در    ،جواب اين و آن را دادن               
سازمانگرى پراتيک هاى                      
مشخص و تعيين کننده نقشى                 

 مشاهده اش هم به           ،داشته باشد  
از آنجا که      .  همين ترتيب است     

سياستهاى تاکنونى در داخل و             
 بقول خود حميد تقوائى            ،خارج

نه  او ايراد را      ،جواب نداده است  
در سياستها و نه در پراتيک                

 ذهنيت خود حزب    بلکه در     حزب
از زبان خودش      .  جستجو ميکند  

 بشنويم؛

 

در خارج کشور  بحث حوزه ها       "
را مطرح کرديم و در داخل                   
کشور هم، بحث حوزه ها، حوزه       
های طراز نوين، مسئله کادرها،       

حزب رهبر "چپ راديکال و تابوى 
 "...حزب سازمانده –

. کردن سياستهايمان جدا کرديم                  
 بقول حميد تقوائى     ،يکسال و نيم بعد    

مجددا اين بحث روى ميزشان قرار         
گرفته است و او تالش دارد تاريخ             

اين حقيقت  .  را از همانجا شروع کند    
نبايد .  هدفش هم روشن است     .  ندارد

به سوال و معضل طورى پرداخت          
که ديدگاههاى ايشان را زير سوال           
ببرد و يا تناقضاتش را با بحث                     

. منصور حکمت و ما برمال سازد            
مهمتر اينکه بايد اين سوال در                      
سيستم فکرى ايشان جواب بگيرد و         

حميد .  ادامه منطقى بحثهايشان باشد     
يک جنبه    "تقوائى تاکيد دارد که              

اجتماعی تر و وسيع تر اين اقدامات        
سازماندهی وسيع و علنی فعالين               
جنبش کارگری و جنبشهای                          

تعين "بحث    اعتراضی بود که با             
بحث !  عجب."  آغاز شد   "  بخشی

تعين بخشى در بهترين حالت خود            
گوشه بسيار ناچيزى از بحث همه            

حوزه "جانبه و پايه اى و کالسيک           
 ،هاى حزبى و آکسيونهاى کارگرى       

در باره اهميت آژيتاتور و                              
همينطور .  است"  آژيتاسيون علنى   

همين مباحث در شکل جامعترى در       
سند فعاليت ما در کردستان مطرح           

معلوم است هدف اين           .  شده است   
وانگهى بحث  .  تاريخ نويسى چيست   

که تعينى به  رهبران      "  تعين بخشى "
عملی و بانفوذ کارگران نبخشيده               

فوقش و در بهترين حالت به          .  است
تعدادی از فعالين سياسی که بطور           

هيچ بخشی از           "  رهبر"واقعی      
 .جامعه نيستند تعين بخشيده است              

خودتان هم در همين سمينار اذعان          
داريد که اين سياست به نتايج مورد          

 . نظرش نرسيده است

 

 "مشاهدات"

حميد تقوائى دراين بحث مشاهده               
فاصله ميان   "خودش را دارد و آن           

نفوذ اجتماعی و ابعاد تشکيالتی                 
اينجا ظاهرا عمر اين      .  است"  حزب

مشاهده برخالف خود بحث دو سال         
در صورتى که اين بحث     !  عمر دارد 

نيز از زمان انشعاب مطرح شده                
مشاهده اينست که حزب               .  است

اجتماعا جريان بسيار با نفوذى است       
اما هر روز تشکيالتش کوچک                  

۶۶شماره   
کادر و عضو، چطور بايد به                     
حزب پيوست و غيره، در دستور          
کارمان بود و امروز هم همين                  

اما .  سياستها را دنبال ميکنيم               
هيچيک از اين اقدامات به آن                   
نتيجه قابل انتظار و منطبق با                  
درجه نفوذ اجتماعی حزب نرسيده      

به نظر من مساله در نفس          .  است
گره کار جای   .    اين سياستها نيست  

ديگری است  و بايد اساس مساله        
 " .را شناخت

 

اساس " قبل از اينکه                        ،خوب
 سوال اينست    ،را پيدا کنيم   "  مسئله

که چرا اين حزب نميتواند به                     
خودش نيرو جلب کند؟ چرا نه تنها        
کمونيست نميکند، بلکه بر عکس          

تبديل ميکند؟  "  اکس کمونيست "به  
چرا عليرغم در اختيار داشتن                  
دستگاه تبليغاتی گسترده، تالشش          
منجر به جلب رهبران عملی و                
واقعی کارگران و جنبشهاى پيشرو     
اجتماعى نميشود؟ چرا کادرهايش       

گرفته است؟  "  رخوت و رکود   "را  
چرا عملکرد اين حزب در همان            
حد ناچيزی که در ميان بخشهائی           
از جامعه دارد، به سکتاريسم تبديل     
شده است؟ پاسخ اين است که اين            

سنت کمونيسم  .  سنت ديگری است   
سنت تامين        .  کارگری نيست       

هژمونی قشر راديکال سوسياليست    
در صفوف اعتراضی طبقه کارگر      

سنتى پوپوليستى   .  و جامعه نيست     
سنتى که بايد از بيخ و بن              .  است

کنارش گذاشت و نه مشغول تعمير       
مضمون همين سواالت و       .  آن شد  

نقد به همين سبک کار براى اولين         
بار در کنگره اول اتحاد مبارزان           
کمونيست طرح شد و حميد تقوائى        

اين سبک  .  خوب از آن اطالع دارد    
کار پوپوليستی و غير کارگرى در       

اين سئواالت همان         .  عمل است    
سئواالتی هستند که در نقد سبک             

 . کار پوپوليستی مطرح شدند

 

اما حميد تقوائى اعالم ميکند که               
در .  نفس سياستها ايراد ندارند             

. ادامه هم همين سياستها را داريم           
. او ميگويد ايراد جاى ديگرى است     

ببينيم کجاست؟ حميد تقوائى از                
حرف ميزند که   "  حلقه گم شده اى   "

ظاهرا علت العلل اين وضعيت               
 .است

 
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 " حلقه گمشده"

حميد تقوائى گره اصلى و اين                 
تلقی خود   "حلقه گمشده را در؛            

 از حزب و سازماندهی                  حزب
يعنى بجاى    .  بازميشناسد"  حزبی

اينکه بعنوان يک حزب سياسى و        
 ،يک موجوديت عينى در جامعه         

مانند هر مارکسيست به بررسى          
 ،سياست و پراتيک حزب بنشيند         

و "  ايده ها "معضل را در قلمرو        
حزب جستجو       "  ذهنيت"در       
اينجا مجددا متد فويرباخى      .  ميکند

اگر معضلى  .  خود را نشان ميدهد    
در ذهنيت کادرها و حزب در                 
مورد موقعيت نابسامان يا دستکم        
غير قابل قبول حزب متناسب با            

 اگر آن   ،اوضاع سياسى ايجاد شده   
معضل که اساسا ريشه اجتماعى         
و پراتيکى و طبقاتى دارد را                   

حل "  ذهنيت"بتوانيم در همان            
کنيم و به همان هارمونى معروف       

 پاسخ معضل را    ،فويرباخى برسيم 
اين متد هميشگى حميد        .  داده ايم  

تقوائى و البته متد کالسيک چپ           
حلقه گمشده اى در    .  راديکال است 

؟ !قلمرو ذهنيت و افق حزب                   
ميتوانيم بپرسيم که اين حلقه در             
ذهنيت و افق شما گم بود يا در                 

پراتيکى و افق      –نگرش انتقادى      
کمونيسم کارگرى منصور                       
حکمت؟ آيا شما ميتوانيد با                        
برگشت به تاريخ اين حزب                      

 سال گذشته و با           ٢٠دستکم در      
اشاره مستند به مباحثات منصور         

 ، و نه قياس هاى بيمورد         ،حکمت
اين بى افقى را در تئورى و                      
سياست و به قول شما در                            

حزب نشان دهيد؟ پاسخ     "  ذهنيت"
و دقيقا  .  اينست که مطلقا نميتوانيد    

چون نميتوانيد به روش قياسى رو       
 . آورده ايد

 

قياس حميد تقوائى و حلقه                       
 گمشده 

حميد تقوائى براى جا انداختن                
که "  پروسه  –نقد حزب      "بحث   

نقد "اقتباسى از همان بحث قديمى       
 تالش     ،است"  پروسه  –تبليغ     

ميکند بحث حزب و قدرت سياسى      
منصور حکمت را وارونه کند و          

 .  ميکنيد

 

اما چرا قياس شما بيمورد است؟        
 منصور حکمت يک کلمه          ،اول

در بحث  "  ذهنيت حزب "در باره   
حزب و قدرت سياسى نميگويد           
بلکه دارد تئورى چپ سنتى را            
در رابطه حزب و طبقه نقد                    

امرى که بسيار پيشتر            .  ميکند
 شرايطى  ،دوم.  شروع شده است   

را که براى قدرتگيرى حزب               
تبئين ميکند که هم شما و هم                    
حزب حکمتيست همين امروز            
متاسفانه فاقد آنيد يا از آن بسيار           

 اتفاقا از تامين     ،سوم.  دور هستيد 
همين ملزومات داريد استنکاف         
ميکنيد و به همين دليل ناچار                 

ايده "شديد موضوع را به قلمرو         
من !  حزب ببريد  "  ها و ذهنيت     

توصيه ميکنم تمام عالقه مندان          
يکبار ديگر بحث حزب و قدرت        
سياسى منصور حکمت را                     
بخوانند تا عميقا متوجه شوند اين       
قياس تا چه اندازه نامربوط است        
و دقيقا چرا نسخه اى که پيشنهاد         
ميکند در تقابل کامل با سياست            
پيشنهادى منصور حکمت در              

اينجا تنها     .  همين بحث است         
نکاتى از بحث منصور حکمت           

 :   را بصورت فشرده مى آورم

... 
 

اولين نکته ای که مطرح است          "
اينست که قدرت حزب يا قدرت          
طبقه؟ اين اولين سؤالى است که         
کسى وقتى به نتايج اين بحث                 

. فکر ميکند، از ما خواهد پرسيد        
از ما خواهند پرسيد چرا داريد            
راجع به حزب و قدرت سياسى           
حرف ميزنيد؟ مطابق تئورى               
سوسياليستى قرار بود راجع به           
طبقه و قدرت سياسى حرف                  
بزنيد، شما کمونيستها قرار                   
نيست راجع به قدرت حزبتان              

قدرت حزب،       .  حرف بزنيد      
رسيدن قدرت سياسی به حزب            
ظاهرا خالف تئورى                                  

به ما خواهند    .  سوسياليستى است 
گفت به دليل اينکه تئورى                        
ميگويد که طبقه کارگر قدرت را       
از بورژوازى ميگيرد و خود را        
به عنوان طبقه حاکمه سازمان            
ميدهد، معلوم نيست که حزب در       
اينجا چه موضوعيتى دارد و                

حزب و قدرت      "اصال چرا از         

حزب رهبر "چپ راديکال و تابوى 
 "...حزب سازمانده –

 –نقد حزب      "در آن قالب  بحث               
براى .  خودش را قرار دهد    "  پروسه

اينکار بحث منصور حکمت را هم           
ذهنيت "ميکند تا بتواند به         "  ذهنى"

 او ميگويد؛ . تلنگرى بزند" حزب

 

يک جزء اصلی   بحث های                        "
حزب و  "منصور حکمت در مورد        

"  حزب  و قدرت سياسی    "و  "  جامعه
طبعا خوِد حزب است و من سئوال            

آيا ام را اينطور مطرح می کنم که             
جايگاه حزب در ذهنيت، افق،                     
پراتيک و استراتژی حزب ما                      
روشن و شفاف بوده و اشکالی                 

 آيا در اين مورد                 نداشته است؟    
حسابمان را با چپهای گروه فشاری         
کامال جدا کرده ايم؟ آيا حزب در                 
تفکر و پراتيک ما  سِر جای خودش         

و ِاشکال فقط اين بوده است            بوده   
که ما جايگاه قدرت سياسی را نمی         

را در  "  جامعه"ديده ايم؟ و يا نقش      
متوجه "  حزب و جامعه        "بحث     

 ."نبوده ايم؟ من اينطور فکر نميکنم

 

البته شما حق داريد هر طورى فکر         
 اما ديگر قياس بيموردتان را           ،کنيد

اينجا .  هم راسا زير سوال ميبريد            
. همان داستان ديروز تکرار ميشود        

 بحث  ،در متن مجادالت درون حزب    
حزب و قدرت سياسى براى حميد             

" حزب و انقالب     "تقوائى به بحث        
حزب "تبديل شد و اينجا هم به بحث         

شما ادعا  .  تبديل شده است   "  و حزب 
داريد که حتى توجه حزب به بحث            
حزب و قدرت سياسى منصور                   

با بحث    .  حکمت کافى نبوده است        
جايگاه حزب در ذهنيت خودتان و يا       

 داريد حزب را از     ،"حزب و حزب  "
متن اجتماعى اش بيرون ميکشيد و          

در .  درخود آن را بررسى ميکنيد           
ذهنيت تان اهميت و جايگاه آن را              

اگرچه ظاهر بحث     .  جستجو ميکنيد  
 ،جديدى را دارد   "  درافزوده"ادعاى  

. اما حقيقت بحث عقبگرد جديد است      
شما در حقيقت تکليف تان را با چپ         

 ، برعکس     ،سنتی روشن نميکنيد          
داريد بنيادهاى همان تفکر                             
پوپوليستی و چپ سنتی را در                      
تئورى حزبيت و نگرش به حزب             
در حزب کمونيست کارگری تحکيم       

۶۶شماره   
اين يک  ...  حرف ميزنيد؟   "  سياسى

نکته و يک گوشه تئوريک مساله          
مورد بحث است که بايد به آن                   

ما حق داريم راجع به            .  بپردازيم
اين مقوله اين طور که امروز                   

و داريم حرف ميزنيم، حرف بزنيم       
بعد بحث قديمى خود راجع به                   
انقالب کارگرى، سازماندهى                   

اى طبقه کارگر، تصرف                    توده
قدرت سياسى و قيام را دنبال                    

 ".کنيم

 

يک حزب کارگرى با وجود                  "
اينکه در ميان کارگران در اقليت           
است، ميتواند در لحظات تاريخى         

اى، حرکت اکثريت            تعيين کننده   
طبقه کارگر را شکل بدهد، قيام               
کند و قدرت را بگيرد و نگهدارد و     
اصال از اين طريق ميشود به                    

به نظر من اين    .  اکثريت تبديل شود  
بايد اين طور    .  کار را ميشود کرد     

باشد و گر نه به هر کسى، به هر              
استاد دانشگاهى که سوسياليسم را        
خوانده است و ميگويد اين کار با            

ام جور در نميآيد       چيزى که خوانده   
و يا هر چپى که ظاهرا از                             
استالينيسم درس گرفته است و به           
ما ميگويد شما در ميان طبقه                      

اى هستيد و     کارگر يک اقليت ويژه    
حق نداريد به قدرت دست ببريد،            
جوابم اين است که تئورى ما از              

جوابم اين   .  اول اينها نبوده است       
ما هيچ وقت در غياب      :  خواهد بود 

يک حرکت انقالبى، نميتوانيم                  
اکثريت طبقه را به خودمان جلب           

اقليت .  کنيم، هيچ وقت نميتوانيم          
انقالبى و کمونيستى طبقه بايد                
گامهائى را در مبارزه اجتماعى بر      
دارد که باعث شود اکثريت طبقه           

اگر در هيچ جا،         .  به آن بپيوندد     
جاى پائى نداريد، هيچ دليلى وجود 

 .ندارد که کسى به شما بپيوندد               
هيچ کس دليلى ندارد به حزبى                
بپيوندد که برنامه خاصى براى              

 توده مردم به          .کار مهمى ندارد      
کسانى ميپيوندند که برنامه خاصى      

توده .  براى تغيير جامعه دارند            
طبقه کارگر وقتى شما قيام را در            
دستورشان ميگذاريد و بعد                         
نميتوانيد از عهده سازماندهى آن           
بر بيآئيد، ميرود به يک حزب                  
رفرميست ميپيوندند که حداقل                 
ميتواند افزايش دستمزدها را براى       

 ."آنها تامين کند

 
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حزب کمونيست کارگرى در               "
صورتی که حزب بخش مؤثرى           
از کارگران باشد، در صورتی که        
بخش اقليت ولى اقليت مؤثر و              
ُبرائى از کارگران، اقليِت با                      
صدائى از کارگران و اقليت فعالى       
از کارگران را در جامعه داشته             
باشد، اگر حزب کمونيست                       
کارگرى حزبى باشد که به اين               

اش با طبقه کارگر            معنى رابطه  
محکم است، برنامه انقالبى دارد        

هائى به      و نفوذش را در دوره           
حدى رسانده است که در سطح             
اجتماعى و در متن عالم سياست         
به صورت يکى از بازيگران                  
اصلى صحنه سياست در آمده               
باشد و اگر اين حزب اين شّم را             
داشته باشد که شرايطى را که               
بحث قدرت سياسى در جامعه باز        
شده است و به موضوع جدال                
اجتماعى تبديل شده است،                       
تشخيص دهد، آنگاه ميتواند                  

در غير  .  قدرت سياسى را بگيرد     
اينصورت نميتواند قدرت را                   

 ".بگيرد

 

در نتيجه گرفتن قدرت                 "...  
به .  سياسى يک کار عملى است         

يک معنى بايد بگويم که قدرت               
 :سياسى شامل اينها است

 

تبديل شدن به يک سنت                -  ١
سياسى و مبارزاتى زنده در                    
درون جامعه و در درون طبقه              

 و اين سنت است که تحت          .کارگر
. هيچ افت و خيزى از بين نميرود        

اگر شما   ))  به اين صورت که       ((
توانسته باشيد يک سنت سياسى            
باشيد و کمونيسم کارگرى را به            
يکى از نيروهاى دخيل اجتماعى         

، يکى از نيروهاى         ))بدل کنيد  ((
اجتماعى که موجود است و اگر            
فرضا انتخابات شد ممکن است            

 درصد آرا کارگران و       ٣٠ يا    ١٠
 درصد آراء جامعه را به            ۶٠يا   

دست بياورد، يک نيروى در                  
صحنه است، جزئى از زندگى              
مردم و جزء سوخت و ساز                      

اين کارى    سياسى جامعه است،          
است که مستقل از افت و خيزها           

اولين شرط حضور ما در                    "
جنگ بر سر قدرت سياسى اين           

 پرچمدار چپ افراطى      است که       
در درون جامعه باشيم، نه نفر              

پرچم چپ   .  دوم و نه نفر سوم           
چپ کارگرى    افراطى در جامعه،   

در جامعه بايد به طور                               
ما را  .  بالمنازعى دست ما باشد     

به عنوان نماينده قيام کارگرى           
آتى، به عنوان آن شبحى که بر           
فراز جامعه به پرواز در ميآيد             

 ما باشيم که همه                      .بشناسند
نيروهاى مدافع وضع موجود              

اين .  ميخواهند محکومش کنند        
حزب باشد که پرچم اعتراض             
راديکال کارگرى، پرچم                        
مارکسيسم، پرچم انتقاد                            
سوسياليستى به جامعه موجود در     
دستش است و نه يکى از شرکت        
کنندگان چپ، بلکه نماينده                      

بعدا ميتوانيم   .  کمونيسم کارگرى  
در اين مورد بحث کنيم که چه              

ايم   اندازه در اين راستا پيش رفته       
و يا چقدر هنوز از اين فاصله               

 " .ايم داريم و يا به کجا رسيده

 

دوم اينکه بايد بخش فعال، قابل        "
مشاهده و ملموس اپوزيسيون              

اين را در اوايل         .  جامعه باشيم  
صحبتم گفتم که بايد از حاشيه               

بايد .  سياست برويم به متن جامعه    
يکى از چند تا بازيگر اصلى                
تقسيم قدرت و در اوضاع                       

بحث .  سياسى در جامعه باشيم         
قدرت سياسى فقط اين نيست که        
آيا ما ميتوانيم دولت را بگيريم           
يا نه؟ بلکه اين است که آيا                     
ميتوانيم نيروئى در درون جامعه     
بگيريم که قابل مالحظه است و          
بعد در فعل و انفعاالت بر سر                
قدرت به حسابش بياورند و                 

 اگر طرف    برايش فکرى بکنند؟   
ارتش دارد براى اينکه کسى را          
در انقياد نگهدارد، ما هم بايد                 

در ))  در انقياد ((نماينده آن نيرو      
حتى اگر نتوانيم       .  جامعه باشيم   

تمام قدرت را بگيريم، بايد در              
درون جامعه بورژوائى نيروئى       
باشيم که به حسابش ميآورند، و          

خطر از ناحيه             "ببينند که             
بايد نيرو باشيم، بايد       ".  اينهاست

حرف بزنيم، بلندگو دست مان             
باشد و بايد بخش واقعى                            

بعدا در اين       .  اپوزيسيون باشيم   
مورد که حزب کمونيست                       
کارگرى چقدر به اين تصوير              

حزب رهبر "چپ راديکال و تابوى 
 "...حزب سازمانده –

و مستقل از اوضاع انقالبى و غير           
انقالبى ميتوانيد به آن مشغول                   
باشيد و تضمين کنيد که اين سنت             

 .ميماند و راهش را پيدا ميکند 

 

بايد به عنوان يک حزب                  -  ٢
شرايط و اوضاعى را که براى                    
کسب قدرت سياسى آماده هست،             
بشناسيد و دست بکار تأمين                        

 آنوقت اين         ملزومات آن بشويد،        
شانس را داريد که قدرت سياسى را         
بگيريد و تبديل به حزب اکثريت                
کارگران بشويد، به حزب اکثريت           

اين مکانيزم     .  جامعه تبديل شويد        
اکثريت شدن است، نه بر عکس،              
يعنى اکثريت شدن مکانيزم کسب             

خيز برداشتن طبقه انقالبى        .  قدرت
براى کسب قدرت شرط الزم                       
اکثريت شدن در جامعه است و نه              

اکثريت شدن در جامعه       .  بر عکس  
بيرون و در داخل رختکن تاريخ                
شرط ماندن در گود اصلى تاريخ               

اين .  اين غير ممکن است         .  نيست
قوطی بگير و بنشانی است که                     
بنظرم رفرميسم، روايت ضد لنينيسم     

. در جنبش چپ رايج کرده است                 
در اينجا بخشی از نوار دقيقا قابل         ((

اين آن      .))    پياده کردن نيست          
چارچوبى است که از هر طرف به          
آن نگاه کنيد مشخصات ما و پروسه        
اکثريت شدن ما را نشان ميدهد، نه           
پروسه تدريجى تکامل تاريخى و در      
انتهاى پروسه تبليغ و ترويج و                    
همراه کردن از پيشى اکثريت طبقه،       
که موضع هميشگى چپ تاکنونى             

 " .بوده است

 

ميخواهم چند کلمه در مورد                           
ملزومات اينکه چگونه ميتوان به             
يک سنت سياسى زنده در درون                
جامعه تبديل شد و چگونه ميتوان               
برای تصرف قدرت خيز برداشت،        

من تزهاى مشخصى      .  صحبت کنم  
را در رابطه با يک حزب خاص و           
يک گرايش خاص از کمونيسم                   
طرح کردم، در رابطه با احزاب               

. کمونيستى بطور کلى بحث نکردم         
 :اين ملزومات را بر ميشمارم 

 

۶۶شماره   
. نزديک شده است، حرف ميزنيم         

من خوشحالم که داريم به اين                     
نزديک ميشويم، هم به اولى و هم           

 " .ايم به دومى ما نزديک شده

 

. سوم بايد حزب آن طبقه باشيم           "
ميدانم که جرياناتى که کامال                      

ريشه هستند ميتوانند تحت                      بى
شرايط خاصى ريشه بدوانند و                 
  بيايند به عنوان يک دار و دسته بى       

سنت قدرت را بگيرند ولى مجبور        
اى         هستند که طى پروسه                       

هايشان را روى يکى از طبقات      پايه
اجتماعى و سنت هاى اجتماعى که       
در درون آن جامعه هست، قرار             
بدهند، براى اينکه در جامعه                     

. طبقات اجتماعى وجود دارند                 
نميتوان فقط به عنوان دوازده مرد   
خبيث و يا اين گروه خشن رفت و          

بايد سعى کنيد از     .  قدرت را گرفت   
طرف يک قشر اجتماعى و با                   

اين   .کمک آن قدرت را بگيريد             
طبقه براى ما طبقه کارگر است و         
اين قشر براى ما قشر                                    
سوسياليست و راديکال طبقه                 
کارگر است که از مدتها پيش در            

ما بايد    .  ايم    مورد آن حرف زده         
بخشى از اين قشر باشيم و واقعا            

اين يک     .  با آن مرتبط باشيم             
اى از رابطه ما و قدرت                    گوشه

سياسى است که عمال تأمين                      
ما در يک رابطه زنده،              .  نيست

سازنده و رابطه احساس تعلق                
متقابل با بخش راديکال و                           
سوسياليست و معترض طبقه                 

 خود اين         .کارگر ايران نيستيم         
بخش طبقه خيلى دستش باز نيست         
که خودى نشان بدهد تا ما بفهميم             
که چگونه فکر ميکند و چه تمايلى         
دارد و ميخواهد با کی تماس                      

شرايط اختناق اين فرصت      .  بگيرد
را از آنها گرفته است، اما به هر              
حال بطور ابژکتيو ميتوانيم ببينيم          

هاى ما        که اين يکى از ضعف              
 " .است

 

چهارم بايد از خود قدرت رهبرى       "
به اين معنى که احزابى      .  نشان داد 

ها تمکين        که ميخواهند به توده           
کنند، احزابى که به اصطالح قرار       

ها بياموزند، احزابى      است از توده   
که ميخواهند تمايالت خود طبقه را       
نگاه کنند و آن تمايالت را انعکاس        
بدهند، به نظر من شانس زيادى              

ندارند که به              
١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چون در شرايط         .  جائى برسند    
سخت، تمايالت عمومى طبقه رو        
به عقب نشينى است و در شرايط          
رفاه ممکن است تمايل طبقه يک          

در شرايط وجود    .  چيز ديگر باشد   
يک حزب بزرگ رفرميست                  
تمايل طبقه ميتواند حمايت از آن           

بايد آن حرفى را            .  حزب باشد   
بزنيم که ميتواند طبقه را از جائى       
که االن هست به جاى ديگرى                

و توانائى اين را داشته              .  ببرد
باشى که بروى و بياورى و بعد            
در ناصيه تو ببينند که اين حرفت        

و اين يعنى   .  معقول و عملى است   
. قدرت بردن بحث تان به طبقه             

يعنى قدرت رهبرى کردن را                   
اين فقط يک بحث اقناعى     .  ميطلبد

نيست، بلکه يک رابطه اجتماعى       
چه کسانی هستند که طبقه       .  است

رهبران عملی  .  را با خود ميبرند     
طبقه کارگر چه کسانی هستند؟            

 اگر ما         چقدر با شما هستند؟            
بحٽهای زيبايی راجع به قانون               
کار داريم، شرط اينکه اين بحٽها          
تبديل به بحٽ هر روزه مجامع              
عمومی و محافل کارگران شود            
فقط پرت کردن آن کتاب در                     

در اينجا  .  ((مجامع کارگری نيست  
))  چند کلمه ای قابل درک نيست          

بايد کسانی باشند که در باالی                
 .چهارپايه حرفهای ما را بزنند            

قدرت رهبری کردن هم رابطه ای       
است در رابطه شعور و توان                 
سياسی و هم يک رابطه عملی در      
داشتن سرپلهايی که ميتوانند                
طبقه را به سمت معينی سوق                

 ".دهند

 

.... 

 

نکات فوق به اضافه پرچمدارى           
تر   مارکسيسم در يک سطح جهانى    

و يا الاقل يکى از مدعيان و                      
طرفهاى اصلى بحثهاى                              

 ، ضد مذهب بودن          ،مارکسيستى
 ،مدرن بودن در روش و فکر                 
 ،مربوط بودن مواضع حزب                 

رهبرى سياسى به معنى اخص             
کلمه و غيره نکات محورى بحث        
حزب و قدرت سياسى منصور             

موضع ضد    .  اساسا فاقد هستيد      
اسالمى و ضد مذهبى کمونيسم           
کارگرى را با موضع مسلمانان          

ببينيد کجاى   .  سابق مقايسه کنيد     
مواضع سياسى       .  کار هستيد      

حزب و رهبريتان را نگاه کنيد و       
ببينيد تا چه حد به مسائل سياسى         

تا چه حد بدرد        .  جوابگو هستند  
يک مبارزه واقعى و در جريان          

و باالخره تا چه حد             .  ميخورد
همان مباحث قديمى رهبرى              "

چقدر .  را جواب ميدهيد   "  سياسى
سرعت عمل داريد و چقدر                    
جلوى صف مبارزه جارى طبقه        

امرى که در بحث شما با        .  هستيد
کافى "يک چرخش قلم با عنوان         

و .  کنار گذاشته شده است   "  نيست
باالخره چه تصويرى از حزب با      
اين ادبيات و روشهاى برخورد          
دوره اخير به ميان مردم برده               

حزب "ايد؟ متاسفانه شما تصوير     
، ولى پا روى      راديکاليسم افراطى 

 غير هوائى و بشدت                    ،زمين
را به حزب تبليغ شبه       "  انسانگرا

راديکال و پادرهوا با ادبياتى                
و .  آزار دهنده تبديل کرده ايد             

داريد در پس معضالت اين                    
 بجاى    ،سياستها و اين پراتيک          

اينکه در همين سياستها و در                 
 ،همين پراتيک تجديد نظر کنيد          

را در   "  حلقه گمشده  "مشکل و      
ذهنيت حزب و کادرهايش                     

من توصيه ام اينست که        .  ميبينيد
هر کادر شما يکبار ديگر بحث           
کمونيستها و پراتيک پوپوليستى       
مرور کند و با روش و سبک                 
کار سالهاى اخير حزب مقايسه          

حتما به نتايج جالبى خواهيد       .  کند
 . رسيد

 

 جايگاه حزب و تحزب کمونيستى

حزب کمونيست کارگرى بدنبال       
درگذشت منصور حکمت در               
اساس به همين بحث قدرت                    
سياسى و تامين ملزومات آن                 

تئورى تحزب از هر      .  بازنگشت
سو به ديدگاههاى قديمى و در               
بهترين حالت تئورى حزب لنينى      

آنهم .  صد سال پيش رجعت کرد       
مدل و ساختار حزب لنينى و نه           

. اراده انقالبى و پراتيکى لنين             
حتى زير همان اصول سازمانى        

تصوير حميد تقوائى      .  حزب زد  
در "  ماشين"از حزب بعنوان           

سمينارش در کانادا امروز معلوم      
شده که فقط بحثى براى جواب به       

حزب رهبر "چپ راديکال و تابوى 
 "...حزب سازمانده –

او مطلقا چيزى راجع     .  حکمت است 
چون .   نميگويد  "ذهنيت حزب  "به   

نگرش انتقادى و پراتيکش اساسا او        
اين تنها    .  را به اين حوزه نميبرد            

ديدگاه مفسر و تفسيرگرا و قياسى              
است که از سواالت و معضالت                
 . واقعى پراتيکى کليشه ذهنى ميسازد

 

 که شما      ،در بحث منصور حکمت       
 بطور      ،ميدانيد"  ناکافى"آن را           

روشنی نقشه راه اجتماعى شدن                 
حزب و استراتژى قدرت سياسى              

در بحث و نقشه راه     .  تبئين شده است  
 درک و سنت          ،شما و امثال شما         

پوپوليستى و استنکاف از تامين                  
ملزومات اين نوع تحزب کمونيستى      

در بحث منصور        .  فرموله ميشود   
حکمت مسئله جلب رهبران عملی           
کارگران و تحکيم انسجام فکرى               
گرايش راديکال و سوسياليست طبقه     
و تامين هژمونی اش در کل طبقه              

تنها راه اجتماعى شدن     .  حياتى است 
و تبديل به يک سنت مبارزاتى قوى         

در .  در درون طبقه کارگر است             
ديدگاه رهبرى ح ک ک اين بحث               

) ٢۵بحثهاى پلنوم    !  (است"  قديمى"
و اخيرا گويا مشکل اينست که درک        
کارگران فعال از حزب غلط و                    

در نگرش منصور       .  وارونه است   
حکمت حزب سياسى کمونيستى                
کارگران بدون طبقه براى امر کسب      
قدرت و انقالب کارگرى معنا                      

 در بحث شما حزب به اعتبار        ،ندارد
حزب و درک پوپوليستى از رابطه          

اينها .  حزب و طبقه فرموله ميشود         
از جمله رئوس اختالفات بنيادى                
کمونيسم کارگرى با گرايش چپ               
راديکال در قلمرو بحث حزب و                

 . حزبيت و قدرت سياسى است

 

 چند سوال از حميد تقوائى

 و نه براى      ،بطور واقعى و ابژکتيو     
 ،تبليغات و گزارشات درون حزبى         

رابطه عملى تان با طبقه را بررسى         
کنيد و دستکم موقعيت و سياست تان       
را با آنچه منصور حکمت ميگويد            

بدون ترديد نتيجه          .  مقايسه کنيد    
ميگيريد که يک رکن مهم و کليدى            
بحث حزب و قدرت سياسى را                    

۶۶شماره   
ما بود و گرنه ميبايست الاقل چند           
قدم در همين تئورى پيشرفت                    

اما خودش امروز اذعان     .  ميکردند
بنا "  پر گاه  "دارد که حزب روى         

تاکتيکى و    "اعضاى    .  شده است   
و عادى تعريف        "  غير تاکتيکى   

 !ميکند و دوباره نقطه سر خط

 

براى هر کمونيست انقالبى جدى           
روشن است بدون حزب کارى                

اين .  اساسى نميتواند پيش ببرد            
فرض ساده اى است که هر                         

اما .  مارکسيست بايد داشته باشد          
حزب نهايتا يک سالح استراتژيک     

يک ابزار  .  در مبارزه سياسى است   
نه همرديف و هم اهميت             .  است

حزب کمونيستى اگر          .  کمونيسم
بدرد جنگ مربوطه نخورد مفت           

حزب مهم است و             .  نمى ارزد    
حياتى است به اين دليل که بتواند            
همان کارى را بکند که بايد يک               
حزب سياسى و اجتماعى کارگرى       

اگر فاقد  .  در جدال قدرت پيش ببرد    
 اگر دراين     ،چنين ملزوماتى است    
 اگر برنامه    ،مسير تکانى نميخورد   

 ،اى براى کارى در دست ندارد              
اگر بجاى اينکه سلولهايش در متن        
جنبش کارگرى و طبقه شکل                    

 بقول منصور حکمت      ،گرفته باشد 
مواضع "صرفا به اعتبار                            

حزب پرولتاريائى  "اش  "  کارگرى
 آنوقت هيچوقت حزب                     ،است

حزب .  سياسى طبقه کارگر نميشود   
مهم و قابل توجه و درگير در                     

حتما بعنوان   .  جدال قدرت نميشود    
حزبى با آدمهاى شريف ميماند اما         
حزبى موثر و تعيين کننده در                    
معادالت قدرت و جنگ طبقاتى              

ازاين گونه احزاب به             .  نميشود
وفور هستند و متاسفانه خيلى                    
هايشان تاکنون نتوانستند يک ليوان     
شير به سفره کودک کارگر اضافه        

فرمولبندى افراطى حميد           .  کنند
تقوائى ميخواهد بزعم خودش                  

از خودش   .  ذهنيتى را تکان بدهد       
نميپرسد چرا همان ذهنيت کادرها        

 چه    ،در دوران منصور حکمت          
کسانى که امروز با ح ک ک                      
هستند و يا با احزاب ديگر و يا                  

 عمدتا در باالترين            ،بيرون آنها   
ظرفيتهايشان ظاهر ميشدند؟ چه            
بسر اينها آمده که گوشه اى پاسيو           

مانده "  معضل دار "و بى حرف و       
اند؟ چرا رخوت و رکود دوباره              
سر و کله اش پيدا شده و ريشه                   

اينها کجاست؟ و    
١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ، روشن ،شما اگر جوابى اجتماعى   
 و سرراست به اين بحث               ،دقيق
 ناچاريد روى داغ کردن            ،ندهيد

به .  سرمايه گذارى کنيد   "  باورها"
بيراهه برويد و از بيراهه بدترى          

به نظر من حميد         .  سر درآوريد  
تقوائى حتى صورت مسئله را               
بدرستى نميتواند مطرح کند تا چه       

. رسد پاسخى براى آن داشته باشد       
 . و من از اين بابت عميقا متاسفم

 

 راه حل؛ بازهم تبليغات

حميد تقوائى بنا به نگرش                          
تفسيرگرايانه و غير پراتيک اش         
که معضل را در قلمرو ذهنيت               

 در پاسخ هم به                ،حزب ميبيند   
همان قلمرو و تغيير در تبليغات            

و البته اينجا    .  حزبى رجوع ميکند   
به سمتى ميرود که خطر تبديل               
حزب را به يک فرقه تمام عيار             

او .  توضيح ميدهم        .  نميبيند
 ميگويد؛ 

 

برای مبلغ و سازمانده ما به                   "
همان درجه ای که نقد سرمايه                
داری و ضرورت سوسياليسم مهم      
و اساسی است، نقد پراکندگی  و            
ضرورت و مطلوبيت حزب  مهم        

از سوسياليسم ميگوئيم اما      .  نيست
از همان قدم اول نمی گوييم که               
برای رسيدن به سوسياليسم حزب       

من ترديد دارم که ــ     .  ...الزم است 
حتی ــ يک درصد رفقای مبلغ و           
مروج ما در همين سطح و با                  
همين اهميت اينرا هم بگويند که         
ما  برای رسيدن به آن جامعه به          
حزب نياز داريم و اين حزب                    

 "!موجود است

 

پس راه حل اينست که بگوئيم                  
الزم است      .  حزب مهم است          

يادآورى کنم که عين همين                        
 حميد    ٢٧استدالل را در پلنوم              
جمهورى "تقوائى در مورد تبليغ        

سوسياليستى بعنوان شعار روز           
. مطرح ميکرد "  جنبش سرنگونى 

ميپرسيد کجا رفقاى ما رفتند و از         
اهميت و ضرورت و مطلوبيت            

چپ راديکال و پوپوليستى کرده        
بعيد ميدانم از منصور             .  است

. حکمت حزبى تر پيدا ميشد                  
همان منصور حکمت در بحث           
مبارزه طبقاتی و احزاب سياسی       

 ميگويد؛ 

 

اصل اصالت تشکيالت،                      "
سياست و تاريخ جاری بيرون             

برعکس .  خودش را محو نميکند    
خود نشاندهنده اين است که سنت       
سياسی ای که اين تشکيالت را            
بوجود آورده مفروض گرفته               

يک .  ميشود و تقديس ميگردد          
تشکيالت ابزار پيشبرد سياست         
طبقاتی معين است حتی اگر                  
خودش، مانند مجاهدين، خود را        
مبدا تاريخ و يک ارزش در خود        

تقدس تشکيالت فقط         .  بيانگارد
يعنی تميکن به سياست                              
خودخودی حاکم به تشکيالت،            
يعنی پذيرش و مفروض گرفتن          
و تقديس موجوديت تشکيالتی و        
گسستن از هر نوع محک و                   
مالک بيرونی و طبقاتی برای             

اگر دقت کنيم اين تقدس                .  آن
تشکيالتی و گسستن از هر نوع          
محک و مالک بيرونی و طبقاتی       
برای توضيح حقانيت تشکيالت،      
خود يک سنت کار سياسی                     

برای کمونيسم  .  بورژوازی است 
کارگری اگر سازمان ارزش               
دارد برای اين است که دارد در          
يک تاريخ واقعی، در يک جدال        
وسيع اجتماعی به نفع طبقه                    

هر .  کارگر نقش بازی ميکند           
لحظه که تشکيالت ديگر ابزار           
اين مبارزه اجتماعی نباشد، و              
الجرم ابزار امر ديگری بشود،         
تمام ارزش خود را برای کارگر        

" و کمونيست از دست ميدهد               
  ١٩٩٠منصور حکمت اوت 

 

حزب و   "تا اينجا نگرش پشت           
و حزب درخود روشن         "  حزب

اما ببينيم توصيه و راه . شده است 
واقعا با  .  حل حميد تقوائى چيست    

شناختى که از حزب و                               
 فکر ميکنيد    ،ظرفيتهاى آن داريد   

فردا مبلغين تان در مقابل مردم           
چه خواهند گفت؟ اگر استدالل             

يعنى فرموله ترين        –خود شما      
در مقابل      -شکل بيان بحث را         

 اين   ،مردم و کارگران بگذارند        
 را ميگويند؛ 

حزب رهبر "چپ راديکال و تابوى 
 "...حزب سازمانده –

جمهورى سوسياليستى بگويند؟ آن          
 ٢٧بحث ها و نتايج آن تاکيد پلنوم              
يا .  هم امروز ظاهرا بدرد نميخورد       

در هر    .  ظاهرا جواب نداده است         
! است"  ذهنيت حزب  "حال معضل     

. معضل نگفتن کادرهاى حزب است     
 توجه کنيد؛ 

 

نمی گوئيم  برای نفی جامعه                       "
سرمايه داری و رسيدن به                              

اگر .  سوسياليسم حزب می خواهيم       
می خواهيد عمًال کاری بکنيد، ديگر       

وقتی آرمان و    .  به حزب نياز داريد     
هدف شما به يک برنامه عملی، به            

تبديل می شود،         "  چه بايد کرد        "
آنزمان، جلب به حزب و                                  
سازماندهی حزبی در راس                           

بدون .  فعاليتهای شما قرار ميگيرد       
  اما   !حزب بقيه حرف ها ُمفت است      

عضو و کادر حزب ما اينطور فکر         
 ."نميکند و اينطور عمل نميکند

 

 ،؟ برنامه    !بقيه حرفها مفت است           
 ، جنبشها      ، قطعنامه ها            ،سياستها

همه ...   کمپينها و      ،طبقات اجتماعى 
واقعا الزم است   .  است"  حرف مفت "

تاکيد بر حزبيت و سر و سامان                    
دادن يک حزب سرحال و با حساب         
و کتاب و مقابله با تئوريهاى ضد               
حزبى اينهمه افراطى و نامتناسب             
باشد؟ سوال اين نيست که حزب مهم       

 ترديدى نيست که حزب مهم           ،است
اما کدام حزب مهم است؟               .  است

حزب کدام جنبش مهم است؟ حزبى         
که جامعه و کارگر و بخش پيشرو             
آن نتواند بطور عينى به آن متکى              

 از آن قدرت بگيرد و قدرتش           ،شود
 حزبى که        ،را به آن متصل کند             

وجودش را نشود مثل اکسيژن در             
محيط اعتراض راديکال و                            

 ،سوسياليستى طبقه حس و لمس کرد     
چرا بايد به عرش اعال و هم سطح             
آرمانهاى ديرينه بشر منتقل شود؟             
اين چه توقع نابجائى است که داريد؟       
شما تلقى تان از حزب يک تلقى                  

شما حزب   .  قديمى سانتريستى است    
را بعنوان ابزار يک کار معين با                
اصل اصالت تشکيالت جايگزين             

يعنى کارى که همه                     .  ميکنيد
جريانات غير کارگرى و سيستم                

۶۶شماره   
اينجاست که بنظر من، ما اگر              "

واقعًا اين درک را داشته باشيم،             
. آنوقت منتقل اش هم می کنيم                 

آنهم با زبان کامًال تعرضی و کامًال        
هر کسی، از فعال           !  هم طلبکار   

ترين رهبر کارگری و غيره که               
جلو آمد، همين را جلو اش می                
گذاريم که  بدون حزب در سياست         

در تصرف   !  به جايی نمی رسی        
! قدرت سياسی به جايی نمی رسی      

اين طبقه کارگر حزب خود اش را         
دارد که به آن می گويند حزب                   
کمونيست کارگری و تويی که                 
بيرون هستی، با طبقه کارگر                   

من با طبقه  ! نيستی و نه بر عکس 
اين حزب  هفده سال                !  کارگرم

است و اين جنبش سی سال است           
که طبقه کارگر را نمايندگی می               
کند و شما که با اين حزب و با اين         
جنبش نيستی، هيچ ربطی به                   

. بحث همين است     !  کارگر نداری  
با اين هم        .  همينطور بايد گفت       

کاری ندارم که دست ات پينه بسته       
است يا نه و يا در چند اعتصاب               

! در چند کارخانه دخيل بوده ای             
اگر با حزب نباشی، فوق اش يک          
اکتيويست جنبش صنفِی کارگری         
باقی می مانی که در سياست کاله          

چون با    !  ات پِس معرکه است           
حزب ات را نشناخته    .  حزب نيستی 

چون هفده سال است که اين          !  ای
حزب هست و فعال است و مبارزه        
می کند و تو تازه داری اين بحث            

 ! "ها را با من می کنی

 

واقعا فکر ميکنيد اگر اينطور                   
حرف بزنيد آنها جذب حزب                      
ميشوند؟ اگر اين باور شماست من        

. ديگر کارى از دستم ساخته نيست       
فقط ميگويم يک سرى از اين نوع          
تبليغات با وارياسيونهاى مختلف و      
درجه تحکم متفاوت و از خود                  

 بسرعت  ،تعريف کردن هاى نابجا     
غير قابل باورى تصوير مجاهد              
دوم را از حزبتان ميان جامعه                  

راه حل سرنگونى     "اينکه   .  ميبريد
و تکرار   "  پيوستن به حزب است       

که "  من رهبرم  "هر روزه اينکه        
 ، اگر موثر بود         ،اينجا نشسته ام      

تاکنون تعداد ديگرى که صبح تا             
" رهبر"شب پيام ميدهند و خود را        

 از مجاهد تا سرهنگ              ،ميخوانند
حق و  "فالنى و ميرزا فالنى رهبر      

! رهبر مردم شده بودند          "  عدالت
مسئله جامعه اين نيست که از ميان        

نمايش ملکه              
١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يکى را        "  رهبران"زيبائى        
برگزيند که بيشتر ادعاى رهبرى        

شما تنها حزب را غير                .  دارد
اجتماعى تبئين نميکنيد بلکه همين      
نگرش غير اجتماعى را به مقوله        

رهبرى .  رهبرى بسط ميدهيد          
مقوله اى اجتماعى و سياسى و               

راه تامين اش هم         .  طبقاتى است  
رهبرى مقوله اى در     .  همين است 

ايده و ذهن و ادعا و                  "قلمرو    
واقعا خود شما    .  نيست"  متافيزيسم

و هر کدام از کادرهاى حزب اگر        
جاى کارگرى باشيد که                               
اعتصابات مهم را هدايت و                      
رهبرى ميکند و سراغ يک حزب       
به بدليل نام کارگر و کمونيسمش          
مى آيد تا با هم بتوانند کارشان را          

 و به هردليلى از جمله       ،پيش ببرند 
ترس از اختناق و يا حتى درک              
ضعيف از جايگاه تحزب به حزب      

 اينگونه با شما             ،نپيوسته است    
 اصال پشت سرتان        ،حرف بزنند  

آيا .  را نگاه ميکنيد؟ بعيد ميدانم           
بلشويکها که جريانى کارگرى              
بودند اينگونه با کارگران صحبت      
ميکردند؟ آيا بلشويکها به آن                   
اکثريت نمايندگان شوراهای                   
کارگری که حتی پس از دوران            
انقالب فوريه به منشويکها و اس         
آرها رای ميدادند، اينگونه                       
برخورد ميکردند؟ سياست شما            

. مقابله با حزب گريزى نيست               
بلکه وارياسيونى جديد از سنت            
پوپوليستى و شبه مجاهدينی و                
عميقا غير کارگرى است که دارد       
جاى خود را در نگرش و سياست        

نتايج چنين   .  ح ک ک باز ميکند        
 . سياستى بيشتر از وخيم اند

 

 حزب گريزى

حميد تقوائى تالش کرده است                 
براى بحث حزب گريزى ريشه            

. هاى اجتماعى و نظرى هم بيابد         
از جمله به مسائل بديهى و پيش و         
پا افتاده اى مانند ديکتاتورى و               
شکل نگرفتن سنتهاى حزبى در           

 حزب گريزى ناشى    ،جامعه ايران 
 برج عاج نشينى                        ،از آن       

. روشنفکران اشاره کرده است            
همينطور بازتاب اين ديدگاهها را       

من "آن حزب نباشيد با تبليغ                  
تو حزبى نباشى         "و     "  رهبرم

به هيچ جائى          "  هيچى نيستى    
 . نميرسيد

 

هواداران تاکتيکى با افق                        
 "سرجوخه"

يک نکته ديگر بحث حميد                      
تقوائى تقسيم اعضا به هواداران        
يا اعضا تاکتيکى و غير تاکتيکى       

دومى کسى است که                .  است
حزب شده و اولى هنوز      "  جذب"

. مانده است   "  جلب"در مرحله       
اين دومى افقش محدود است و            
بقول حميد تقوائى افق                                

را در يک گوشه           "  سرجوخه"
اين تقسيم بندى          .  جنگ دارد    

 دردى از      ،کاذب مثل کل بحث       
با .  سوال اين حزب دوا نميکند          

معضلى روبرو شدند و نميتوانند       
راه حل درستى برايش پيدا کنند          
و بجاى آن به اين تقسيمات غير           

زمانى .  کمونيستى رو آورده اند      
حميد تقوائى در مقابل بحث                   
حزب و شخصيتها عنوان ميکرد      

" کوتوله هاى سياسى     "که اينها      
معنى "  فيل"هستند که به اعتبار       

. بدون حزب هيچى نيستند    .  دارند
امروز همين ديدگاه را به                         

ارتقا داده  "  سرجوخه و تيمسار   "
 . است

 

من بى افقى و محدوديت افق را           
ميفهمم و راه حل آن مارکسيست        
شدن کادرها و ايجاد مکانيزمى          
است که بتوانند مستمرا در حيات      
سياسى حزب دخالت فعال کنند و       

. در پيشروى حزب نقش ايفا کنند      
اما واقعا در حزبى که ادعاى                
انسانيت و برابرى و غيره                      

 چرا بايد هر نقدى به هر           ،ميکند
دليلى به کوچک کردن يک                    
طرف و بزرگ کردن خود تبديل       
شود؟ آيا فردا در حزب افق                    

تيمسار و   "همديگر را با مثال            
توضيح نخواهند داد؟    "  سرجوخه

اين نوع ادبيات تنها در نسل                   
. امروز آنتى پاتى ايجاد ميکند             

کسانى که جانشان از اين همه               
بيحرمتى به لب آمده قبول                       
نميکنند که چنين تصويرى از              
آنها در يک مبارزه کمونيستى و        

ظاهرا .  انقالبى وجود داشته باشد    
اينها براى ح ک ک سوال                        

و باالخره هستند هميشه       .  نيستند

حزب رهبر "چپ راديکال و تابوى 
 "...حزب سازمانده –

در ميان چپ به نگرش گرفتن                      
قدرت بدست خود طبقه کارگر                    

اين نکات دستکم   .  عنوان کرده است  
براى سنت کمونيسم کارگرى نکاتى      

. نيستند که به اهميت بحث بيافزايند         
نکته ديگر اينست که کمونيسم در              
فرصتهاى محدودى که داشته است          
توانسته است وسيع ترين نيروها را         
به حزب در شرايط بشدت نامساعد          

وانگهى همان حزب          .  جلب کند    
گريزها در دوره اى که سياست داغ        

 ،ميشود و اوضاع تغيير ميکند                    
کرور کرور به سياست و کار                      

همان حزب       .  متشکل ميپيوندند      
گريزها دهها و صدها سازمان و                

وقتى هم دوره   .  حزب درست ميکنند  
شکست است همه فرهنگى کار و              

تعداد بسياريشان   .  ميشوند"  مستقل"
همين امروز يا راسا و يا در ائتالف         
نانوشته با جريانات ديگر در صدد           
گرفتن قدرت سياسى و يا شرکت در        

مسئله حتى فرهنگ غير      .  آن هستند 
حزبى مردم به معنى وسيع کلمه                 

دوره امروز با دوره قبل از         .  نيست
.  تفاوتهاى ماهوى دارد       ۵٧انقالب   

. اين يک جامعه انقالب کرده است           
دوران سرکوب درست است مردم و      

 اما  ،کارگران را محتاط کرده است       
ديگر مدتهاست که جامعه ايران به           
کار متشکل در اشکال مقدور آن رو        

 و با رويدادهاى سياسى      ،آورده است 
 جانبدارى سياسى و         ،سالهاى اخير  

ترديدى .  حزبى گسترده تر است           
نيست که احزاب با مانع اختناق                  

جمهورى اسالمى سير رشد خطى            
ندارد و روآورى وسيع به احزاب             
سياسى درگير و مهم جامعه تنها                 

زمانى اتفاق مى افتد که اين انتخاب           
نکته .  تاريخا ناگزير شده است               

 اگر کمونيسم       ،اينست که کمونيسم      
 بايد قادر باشد که             ،کارگرى باشد   

سنتى بسازد و طورى فعاليت کند که     
 انقالبى و غير           ،در هر شرايطى      

عقايد و  .   نيروى مهمى باشد   ،انقالبى
فرهنگ سياسى و شعارهايش بدست      
گرفته شود و تعلق قلبى و هوادارى          

. از آن در جامعه محسوس باشد                 
چنين احزابى در دوره اى که                        

تصاعدى و        "  نوبت آنهاست       "
تمام بحث    .  انفجارى رشد ميکنند       

اينست که بايد آن حزب باشيد تا                   
اگر .  روز خودش هم به آنجا برسيد        

۶۶شماره   
تک و توک آدمهائى که نه فقط                  

 بلکه به هر چه      ،سرويس ميخواهند 
حزب کمونيستى و حتى خانواده             
منصور حکمت هم فحش ميدهند تا       
به شکلى اپورتونيستى و کالشانه          

جواب اين  .  امرشان را پيش ببرند     
بيزنس من ها را که ظرفيتهاى                 
خطرناکى هم دارند بايد جاى                    

 .  مناسب و در قواره خودشان داد

 

   "نقد حزب ــ پروسه"حقيقت 

اين بحث در پاسخ به کمبود و                    
حقيقتى در ح ک ک مطرح شده               

همانطور که در ابتداى               .  است
 معضلى واقعى   ،مطلب اشاره کردم  

مجددا گريبان حزب شان را گرفته       
است و مجددا پاسخى غير واقعى           

. ميخواهد اين دست انداز را رد کند  
که اولين نتيجه اش دادن      "  پاسخى"

تصويرى فرقه اى از حزب شان            
ح ک ک با             .  به جامعه است        

معضالتى که ويژه امروز هم                   
نيست روبرو است و نميداند                      

مثل بحثى  .  چگونه به آن پاسخ دهد     
" هواداران تاکتيکى  "که در مورد       

 يا بحثى که در مورد             ،شده است  
مطرح "  رابطه فرد و حزب              "

 يا اينکه شکايت ممتدى که        ،ميشود
چرا اين فعاليتهاى غير حزبى                  
منجر به تقويت حزب نميشود و              
اگر هم در قلمرو خودشان ايده                  
هاى حزبى را در شکل کمپين ها            
منتشر ميکنند افرادشان کمتر                   

 يا خود را مستمرا           ،حزبى هستند  
. در مقابل حزب تعريف ميکنند              

چرا شرکت کنندگان در جلسات              
 ،تعدادشان کمتر و کمتر ميشود              

چرا آکسيونها مثل دوره سابق                  
 چرا     ،جمعيت قابل توجه ندارد            

کمونيسم حزب شان هر روز رقيق       
 و مهمتر اينکه چرا در                 ،ميشود

جنبشهاى اجتماعى و اساسى                    
جامعه رد پائى قابل قبولى ندارند و       
بعضا اساسا ندارند؟ آيا با اين                    
رهبرى بى حرف و ساکت و                     
منتظر ميتوانند کارى بکنند؟                     
سواالتى از اين دست و با اين                    
مضامين که تعدادشان هم ابدا کم             

 و به قول حميد تقوائى در            ،نيستند
تمام سطوح شکاف عميق وجود             

 همواره در مقابل کميته ها           ،دارند
و ارگانهاى حزبى شان قرار                     

 . ميگيرند

 

١۶صفحه اين معضالت            



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

فقدان يک چتر عمومى دارد و آن       
يک سنت حزبى قوى کمونيستى         

سنتى که ويژه اين     .   است کارگرى
جريان باشد و با خصوصيات اين        

سنتى .  جنبش خوانائى داشته باشد     
 ،که قابليت بازتوليد شوندگى                  

 تحزب  ، آزاد منشى  ، شادابى ،رشد
داوطلبانه و آگاهانه مارکسى و              

منصور .  کارگرى را داشته باشد      
حکمت با مباحث متعددى تالش           

متاسفانه .  کرد اين سنت را بسازد      
بعد از او اين بحثها به يک سرى           

. قرار و بايد و نبايدها تقليل يافت          
سازش حزب در هر مقطع بدليل          
نقاط ضعفش با اين گونه نگرشها         
ادامه پيدا کرد و تدريجا به يک               

. فرهنگ سياسى مسلط تبديل شد         
حميد تقوائى بخاطر بينش اش از          

 نميتواند  ،ديدن معضل عاجز است   
دست به ريشه ببرد و الجرم                    
معضل را در افراد و ذهنيت آنها          

يک دليل پايه اى       .  جستجو ميکند  
اين نگرش حميد تقوائى مباحث            

او ناچار است       .  ديگر او هستند      
بحثهاى سابق   "  امتداد"بحثى در      

طرح کند تا شايد وضعيت موجود       
را نگهدارد و در عين حال تکانى         

آب در   .  اين نميشود  .  به آن بدهد    
شما اگر     .  هاون کوبيدن است         

صورت مسئله را نشناسيد و هر           
روز دنبال اين و آن کمپين و                     
اخبار و رويدادها و جنگ                         
اينترنتى و وبالگى و ميدان دادن          
به زبان و ادبيات سطحى در                    

 لذا    ،برخورد به مخالفين برويد          
اين سنت از حزب          "  قهرمانان"

عنوان رهبرى يک حزب                       
 همه    ،کمونيستى کارگرى است      

را با سياستهايتان خانه نشين                 
کرديد و کسى ديگر دل و دماغى        
براى کار ندارد و صرف و                    
بخشا در پلنومها حضور بهم                 

شما بجاى پاسخ               .  ميرسانند
اصولى و روشن به معضالت             

 که    ،عديده يک حزب سياسى           
اساسا بايد انعکاسى از مسائل              
جامعه باشد و پاسخى اجتماعى و      

 داريد معضل   ،استراتژيک بگيرد 
را در دورن خود و در اذهان                

اين مثل    .  افراد جستجو ميکنيد      
تزريق داروى غلط به بيمار                  
است که اگر او را نکشد حتما                
خطرات جدى برايش ببار مى             

و باالخره شما بجاى اينکه      .  آورد
بعنوان حزبى که الاقل با تحليل           

نماينده جنبش سرنگونى   "خودش  
با انقالب مالقات          "و     "  است
و بايد دستکم براساس             "  دارد

همين ديدگاه خودش آخر کارى           
بکند و مشغول بسيج و                               
سازمانگرى و جنگ روزمره با        

نقد " با بحث     ،رژيم اسالمى باشد  
آب پاکى روى    "  پروسه  –حزب  

 ميگوئيد؛ . دست همه ريخته ايد
 

اگر اهميت و ضرورت وجود          "
حزب را نفهميم و آنرا بخوبی در       
پراتيک مان پياده نکنيم و آنرا بر       
تبليغ، ترويج و سازماندهی مان         
ناظر نکنيم آنوقت، بنظر من از          
رهبری و سازماندهی جنبش              
سرنگونی و انقالب نيز سخنی           

 !"  در ميان نخواهد بود
 

يعنى جواب شما به هر کسى که          
فرضا ضرورت تامين رهبرى و      
سازماندهى را تاکيد کند اينست           

حزب رهبر "چپ راديکال و تابوى 
 "...حزب سازمانده –

. سهم خودشان را مطالبه ميکنند                
مگر ميشود حزب و مناسبات حزبى       
و فعاليت حزبى براين اساس باشد و        
بعد براى پيامدها و معضالت ناشى         
از آن نسخه تنوير افکار و ذهنيت              
را پيچيد؟ معلوم است که جواب                  
نميدهد و در هر حلقه اين سوال با               
قدرت و معضالت بيشترى طرح              

شما بجاى سوسياليسم و             .  ميشود
تالش سوسياليستى و هدف                            
کمونيستى تان که هنوز روى کاغذ          

 تماما سرنگونى            ،آن را داريد           
شما بجاى      .  خواهى را گذاشتيد          

برگرداندن سرها به معضالت                    
سازماندهى و تامين رهبرى در                  
جامعه و مقابله بيوقفه با جنبشهاى             
اجتماعى راست تماما شعار و                     
تبليغات و سکوت در مقابل راست            

شما بجاى ايجاد يک          .  را گذاشتيد   
سنت مدرن کمونيستى حزبى دست         
در انبان ديدگاههاى قديمى و غير              

شما .  موثر چپ راديکال کرديد             
بجاى تبديل شدن به حزب سياسى             
کارگران در جدال قدرت به حزب            
تبليغ و ترويج و حرف نداشتن تبديل        

شما بجاى مقابله قاطع با                .  شديد
مذهب و استفاده از نفرت ضد                      
اسالمى جامعه به حزب مسلمانان            
سابق با مواضع بشدت راست تبديل        

شما بسيارى از پروژه ها و           .  شديد
کارهائى که بايد اين حزب انجام                
ميداد را اساسا کنار گذاشتيد و هر             
روز سياست انقباضى را پيش                     

شما بجاى دخيل کردن               .  گرفتيد
رهبرى و کادرها در ظرفيتى که               
انتظار از آنها ميرفت و شايسته                  

۶۶شماره   
!" اهميت حزب را نميفهمى         "که    

معلوم نيست    !  پاسخ خوبى است       
چرا کسانى که عمرى حزبى                     
هستند هنوز اهميت حزب و                       

متاسفانه در   !  حزبيت را نفهميدند     
حزب کمونيست کارگرى و حزب        
حکمتيست مدتهاست که ديگر                  
عمده کادرها و رهبرى آن نه نظر         
ميدهند و نه بحثى ميکنند و نه                    

بنابراين .  چيزى ميشود از آنها ديد      
نميشود فهميد که واقعا نظر بقيه هم       
چيست و راهشان براى معضل               

اما .  امروز حزب شان چيست             
ميشود فهميد که وضعيت امروز            

 . آنان نتيجه کدام سياستها است
 

  ،موخره

 –حزب    " بحث        ،بطور خالصه   
حميد تقوائى بحثى براى        "  پروسه

سرجا گذاشتن مکان و اهميت                   
بحثى در  .  تحزب کمونيستى نيست   

امتداد مباحث قديمى مبنى بر                     
ساختن يک حزب تمام عيار                      

. سياسى کمونيستى کارگرى نيست     
حتى تالشى در جهت پراتيک                  

چون اين امر   .  همين سياستها نيست  
حياتى ملزومات و سنت کار و                 
نگرش و سياست متناسب با                       
خودش را الزم دارد که حزب                  
کمونيست کارگرى امروز با سنت       
و سياستهاى پوپوليستی اش نه تنها       
فاقد آنست بلکه در جهت عکس آن        

 -نقد حزب  "بحث   .  حرکت ميکند  
اين روند معکوس را              "  پروسه

نه فقط اين بحث منشا       .محکم ميکند 
روآورى به ح ک ک و حل                          
معضالت تاکنونى و امروزش                

 بلکه موقعيت                  ،نخواهد بود        
امروزشان را به موقعيتى الينحل          
و غير قابل بازگشت سوق خواهد          

 .* داد
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 ، غرب باف،کارگران نساجى  
 ! کارگران سنندج،پرريس

 

در ماه گذشته و هفته اخير                          
مبارزات و اعتراضات و                          

. اعتصاب شما ادامه داشته است          
نتيجه تاکنونى تنها سردواندن                
کارگران توسط نهادهاى دولتى و       
کارفرما و مشتى وعده توخالى              

مشکل کارگران نه        .  بوده است   
فقط در سنندج بلکه در سراسر              

سياست .  ايران کمابيش يکى است    
 ،کارفرماها و نهادهاى دولتى               

عليرغم هر جنگ خانوادگى که            
 يکى    ،برسر پول و مقام دارند             

نهادهائى که نام بى مثماى         .  است
هيئت "و     "  کميسيون کارگرى    "

و غيره  "  تشخيص و حل اختالف     
را روى خود گذاشتند يک ذره               

اينها از بازوهاى      .  اعتبار ندارند  
حقوقى سرمايه داران هستند که            
فرض شان مقابله با منافع                          

ترديدى نيست که    .  کارگران است 
کارگران در مبارزه روزمره شان     
با اين نهادها سر و کار پيدا                        
ميکنند و مجبورند بخشا وقت و             
انرژى خود را دراين مسيرها                

اما دراين ميان يک         .  هدر دهند  
سياست ضد کارگرى را بايد ديد           
و آن جنگ فرسايشى اين نهادها         

. و کارفرماها عليه کارگران است      
 ،جنگى که هدفش را خسته کردن        

 و تن دادن                     ،متفرق کردن      
کارگران به شرايط مورد نظر               

شما را در     .  آنها قرار داده است       
کالف بورکراسى ادارى و اين              
نهاد و آن نهاد گم ميکنند و                          

. سياست خودشان را پيش ميبرند        
يعنى دسته جمعى مشغول دزدى          
آشکار از جيب و سفره کارگران          
اند و سياست شان تحميل اخراج و   
بيکارى و فقر به کارگران و                    

از نيروى   .  خانواده هايشان است    
انتظامى تا لباس شخصى و يگان         
ضد شورش را هم براى تعدادى           
کارگر گرسنه که حقوق شان را            

 !  ميخواهند همانجا نمايش ميدهند

 

يک عامل ديگر بنفع کارفرماها و       
دولت و به ضرر شما عمل                       

پروکاسيون کارفرما و نيروهاى       
امنيتى را خنثى کرد و اعتراض         
موثرترى را سازمان داد؟ چه              
بايد کرد که اين روند معکوس             
شود؟ برگرداندن اين وضعيت            
بنفع کارگران مستلزم بميدان               
کشيدن چه نيروئى است؟ در                
شرايط امروز پاسخ به اين                      
سواالت براى پيشروى اساسى           

 . هستند

 

 چه بايد کرد؟ 

کارگران مراکز صنعتى سنندج         
 دو راه بيشتر پيش رو ندارند؛ 

 

 اين وضعيت را ميپذيرند و        ،اول
نهايتا هر کسى تالش ميکند در            
اين جنگل براى رتق و فتق                    

" زندگى"جهنمى که نامش را              
. گذاشتند دنبال کار خود برود              

مابقى کارگران هم شرايط                      
بمراتب سخت تر و برده                          

 . وارترى را قبول کنند

 مبارزه براى حقوق                         ،دوم
برحقشان را با شيوه ها و                         

. سياستهاى موثرتر ادامه دهند           
 يعنى  ،معنى عملى اين در سنندج     

جائى که مراکز کارگرى نيروى       
وسيعى مانند صنايع بزرگ ندارد   
و بخشا بدليل بسته شدن کارخانه        
اهرم اقتصادى در دست                           
کارگران براى اعمال فشار به             

 اينست    ،کارفرماها وجود ندارد      
که کارگران سنندج و خانواده              
هايشان دسته جمعى عليه اين فقر      
و فالکتى که به آنها تحميل شده            

 . وارد ميدان شوند

 

کسى حق ندارد حقوق کارگر را        
سر وقت ندهد و کارگران نبايد            

. اين وضعيت را بپذيرند                         
همانطور که دولت و نهادهاى             
دولتى قبول نميکنند که سر وقت        
پول برق و گاز و کرايه و غيره           

کسى حق ندارد       .  پرداخت شود   
کارخانه محل   .  کارخانه را ببندد    

توليد نيازهاى جامعه و محل کار       
و معيشت کارگر و خانواده                    

بدون تضمين     .  کارگرى است    
بيمه بيکارى مکفى که زندگى             
کارگر را تامين کند کسى حق               
اخراج کارگر را نبايد داشته                  

هر روز بيشتر به کارگران     .  باشد

 سردواندن و جنگ فرسايشى 
 تاکتيک کارفرماها و دولت است

امثال پرويز قربانى و                  .  ميکند
اسفنديارى و ديگران ميتوانند مدتها        

آنها محتاج نان      .  کارخانه را ببندند     
اما .  شب و کرايه منزل نيستند                 

کارگرى که تا قبل از اين وضعيت            
 ساعت جان کنده است و        ١٢روزى  

هميشه بدهکار بانک و اين و آن                 
 نميتواند مدت مديدى بجاى              ،است

. کار هر روز تجمع و اعتراض کند        
در دنياى واقعى اين براى کارگر               

آنها خوب ميدانند که       .  مقدور نيست  
تجمع هر روزه و طوالنى مدت                  
براى کارگر گرسنه و محتاج يک             

سياست وعده  .  لقمه نان مقدور نيست   
 پشت گوش               ، سردواندن       ،دادن

 و کش دادن مسئله اى که             ،انداختن
 ،بينهايت روشن و سرراست است           

هدفش اينست که شکست را به شما          
هدفش اينست اخراجهاى   .  تحميل کند 

بستن .  دسته جمعى را عادى کند             
باال کشيدن   .  کارخانه را عادى کند       

حقوق و بيمه و مزاياى کارگران را         
اگر قربانى و کارفرماى      .  عادى کند 

پرريس و فرش غرب باف ازاين               
دعوا پيروز بيرون بيايند فردا با                 
سرعت بيشترى در مورد ديگر                  
مراکز صنعتى همين سياست را                

دولت و استاندار و          .  بکار ميبرند   
اداره کار و نيروى سرکوب کنار              

اينها دست شان در يک           .  اينهاست
کارفرماها با روش         .  کاسه است    

خودشان همه اين هيئت ها را خريده        
 . اند

 

 و تجربه              ،نکته ديگر اينست             
اعتراضات کارگرى در سراسر               

 که رژيم اسالمى    ،ايران نشان ميدهد  
ميتواند اعتراضات پراکنده کارگران    

 ،سرکوب ميکند     .  را هضم کند          
 اما با     ، پرونده سازى ميکند      ،ميزند

سياست وعده دادن و سردواندن                 
بودن اعتراض  "  بيفايده"تالش دارد    

و اعتصاب براى گرفتن حقوقها را          
 . به کارگران ثابت کند

 

اين حقيقت صحنه جنگ نابرابرى           
سوال .  است که شما وارد آن شده ايد      

هر فعال کارگرى و هر کارگرى               
بايد اين باشد چگونه ميتوان اين                  
معادله را بهم زد؟ چگونه بايد                       

۶۶شماره   
ثابت ميشود که در دعواى کارگر          
و کارفرما از نظر دولت و                          

هميشه حق با کارفرما      "نهادهايش  
 اگر     ،اگر بيمه نميدهند        "!  است

 ، اگر کار ندارند         ،حقوق نميدهند   
. نميتوانند کارخانه ها را ببندند                

کارگران دراين وضعيت ناچارند         
براى دفاع از خود اقدامات ديگرى      

 . را در دستور قرار دهند

 

 کارگران       :مجمع عمومى        -١
ناچارند سنگر کارخانه را ول                  

 چه تعطيل    ،در هر کارخانه   .  نکنند
شده و چه در حال توليد و يا در                 

 کارگران بايد به        ،حال بسته شدن    
مجمع عمومى و نيروى متحدشان         

خواستهاى مشخص    .  متکى شوند   
از مطالباتشان تا آينده کارخانه و            
نظارت بر دفاتر و ادعاهاى                       
کارفرما را طرح و براى عملى              

در .  شدن آن دست بکار شوند               
محالت کارگرى ضروى است               
براى بسيج خانواده ها و مردم                  
شهر مجمع عمومى برگزار کرد و       
اقدامات الزم را براى بسيج مردم          
شهر در دفاع از مبارزات                           

مجمع .  کارگران در دستور گذاشت   
عمومى سنگ بناى هر اتحاد                     

 . گسترده تر کارگرى است

 

 حقوق کارگر   :نظارت بر دفاتر    -٢
را نميدهند و مدعى هستند که پول          
ندارند اما همزمان ميگويند که                 
قصد نوسازى و گسترش توليد را          

اين اقدام به سرمايه و                  !  دارند
البد دارند اما     .  امکانات نياز دارد    
کارگران ادعاى  .  به کارگر نميدهند  

وضعيت بحرانى کارخانه و بند و          
بست کارفرماها و حقه بازى آنها           
براى گرفتن وام و غيره را نبايد              

کارگران حق دارند         .  قبول کنند    
 از وضعيت   ،دفاتر را نظارت کنند    

اقتصادى و بيالن مالى خبر داشته         
 و هيچ اقدامى در کارخانه            ،باشند

که مستقيما مربوط به کار و شغل           
و آينده آنهاست نبايد بدون توافق             

 . کارگران صورت بگيرد

 

 کارگران  :ادامه کارى کارخانه    -٣
مراکز صنعتى سنندج بايد در                   
مقابل سياست اخراج دسته جمعى         

 سياست  ،کارگران و بستن کارخانه   
بيرون رفتن کارفرما و مديريت و         

باز نگهداشتن          
١٨صفحه   



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارخانه .  کارخانه را پيش ببرد         
محل کار کارگر است و کارفرما         

. حق تعطيل يکجانبه آن را ندارد         
کارگران بايد براى مقابله با                     
اخراج و تعطيلى کارخانه سياست      
ادامه کارى کارخانه را پيش رو           
بگذارند و راسا براى سرپا نگه             

. داشتن کارخانه قدم پيش بگذارند       
کارفرماها دروغ ميگويند که پول       

اينها .  ندارند و ورشکست شدند         
کافرماى .  دنبال گرفتن وام هستند     

شين باف تعدادى از کارگران را          
با همين بهانه اخراج کرده و با                
آنها قرارداد بسته که به محض               
گرفتن وام مجددا آنها را استخدام         

حتى تالش کردند که               !  ميکند
کارگران را به نيروى گرفتن وام         
تبديل کنند و سر پول که به چه                
کسى تعلق بگيرد با هم دعوا                    

 .دارند

 

 :اتحاد عملى مراکز صنعتى           -۴
کارگران مراکز صنعتى سنندج با      
نيروى محدود هر تک کارخانه و        
هر کدام به تنهائى از پس خيل                 
کارفرما و دولت و نيروهاى                   

. انتظامى و امنيتى برنمى آيند                
وضعيت شما با کارگران ايران            
خودرو و مراکز بزرگ کارگرى       

شما ناچارند براى       .  تفاوت دارد   
برداشتن هر قدم و براى گرفتن             

 به نيروى    ،هر ذره از مطالباتتان     
از اهرم    .  همديگر متکى شويد       

اقتصادى صنايع در حال کار                 
استفاده کنيد و نيروى جمعى را با        
خواستهاى محورى و مشخص             

 پرداخت  ،مانند؛ ممنوعيت اخراج   
 بيمه      ،فورى حقوقهاى معوقه           

 ،بيکارى براى افراد آماده بکار           
 لغو کار        ،ادامه کارى کارخانه       

 دخالت کارگران در            ،قراردادى
 ،اداره و تنظيمات کارخانه                      

نظارت کارگران بر دفاتر مالى            
 .را مطرح کنيد

  

بسيج خانواده هاى کارگرى و       -۵
 و باالخره شما              :حمايت شهر    

 ،براى مقابله با اين وضعيت                   
همراه با طرح سياستهاى مشخص     

 ،در قلمرو کارخانه و شهر                      

 سرانجام پس   ،بنا به خبر دريافتى   
از چندين ماه جدال و کشمکش             
بين پرستاران بيمارستانهای                
کرمانشاه با حکومت اسالمی               
سرمايه داران براى گرفتن                    
دستمزدهاى معوقه و حقوق                  
ساعات اضافه کاری و حق                   

 در چند روز اخير بيش           ،مسکن
 نفر از پرستاران               ٢٠٠٠از     

کرمانشاه موفق به دريافت                     
دستمزدهای پرداخت نشده خود         

 ماه گذشته مربوط به                  ۵در     
. ساعات اضافه کاری خود شدند       

  ماهه      ٣همينطور حق مسکن         
 نفر   ٣۵٠٠ حدود     ٨۶آخر سال     

از پرستاران که مبلغی بالغ بر             
 ميليون تومان است به                   ٣۵٠

 .حساب آنها واريز شده است
 

در اطالعيه هاى قبلى پيرامون           
اعتراضات پرستاران کرمانشاه       

امام رضا،         "بيمارستانهای         (
طالقانی، فارابی، خمينی، امام            

) و ديگر مراکز درمانی        "  علی
اشاره کرديم که حکومت اسالمی     

 ماه است که به بهانه          ۴بيش از    
های مختلف از پرداخت مبالغ             
اضافه کاری انجام شده و کارانه        
ناچيز ماهيانه و حق مسکن                    
پرستاران کرمانشاه به بهانه هاى      

بدنبال .  مختلف خودداری ميکند     
اعتراضات مکرر پرستاران در       

 سردواندن و جنگ فرسايشى 
 ...تاکتيک کارفرماها و دولت است

 ،ناچاريد به يک حرکت تعرضى تر      
 همبسته تر با نيروى تعداد              ،قويتر

بسيار بيشترى از کارگران سنندج و       
ترديدى .  خانواده هايتان دست بزنيد     

نيست که مردم آزاديخواه سنندج                
حامى چنين حرکت بزرگ کارگران      

شما به    .  و خانواده هايشان هستند         
 ، مرتبط  ،يک سرى اقدامات بيوقفه       

 که بتواند فشار قابل       ،گسترش يابنده 
. مالحظه اى را بياورد نياز داريد             

تنها اين سياست و اين مجموعه                   
اقدامات ميتواند تعطيلى کارخانه ها        
و اخراجهاى دسته جمعى را متوقف       

اگر کارگران سنندج بتوانند            .  کند
فضاى شهر را حول مقابله با فقر و           
بيکارى و ادامه کارى مراکز                       

 نيروى وسيعى     ،صنعتى قطبى کنند    
از مردم محروم را با خود خواهند            

 . داشت

 

 !کارگران سنندج

در هر  !  از سنگر کارخانه دفاع کنيد    
کارخانه در مقابل اخراج دسته                    
جمعى کارگران ميتوان کارخانه را        

از حقوق تان در            .  بدست گرفت   
نظارت دفاتر و مقابله با ادعاهاى              
پوچ کارفرماها دفاع کنيد و با                       
تشکيل کميسيونهاى مستقل راسا در       
مورد وضعيت کارخانه به کارگران      
و جامعه اطالع دهيد و راه حل خود         

به وعده هاى    !  را پيش رو بگذاريد     
پوچ و جنگ فرسايشى تن ندهيد و             
نيرويتان را در مسيرى موثرتر                 

اتحاد شما کارگران         !  بکار گيرد    
 اقدام مشترک و بميدان                    ،سنندج

 تشکيل       ،کشيدن خانواده هايتان            
مجامع عمومى در مراکز کار و                 

 سازماندهى تدارکات الزم        ،محالت
براى بسيج جامعه حول خواستهاى         

 بدست گرفتن کارخانه و          ،کارگران
ممانعت از بيرون انداختن کارگران       
و بيکار کردن آنها راهى است که              
ميتواند وضعيت امروز را در                     

 .  سنندج تغيير دهد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٧ -١٣٨٧ شهريور ١٧ 
  ٢٠٠٨سپتامبر 

۶۶شماره   

هفته هاى اخير و نارضايتى رو به         
رشد پرستاران که منجر به                          
برکناری ايزدی رئيس دانشگاه               

 ،علوم پزشکی کرمانشاه شد                      
باالخره حکومت ضد کارگر                     
اسالمی در روزهاى اخير ناچار به      
پرداخت دستمزدهای معوقه                      
پرستاران و بخشى از مطالبات آنها       

 . شد
 

حزب از اعتراضات برحق                        
. پرستاران کرمانشاه حمايت ميکند      

پرداخت بخشى از مطالبات و نقد            
شدن حقوقها و مزايا نتيجه                            

. اعتراض تاکنونى شماست                       
پرستاران بايد از اتحاد ايجاد شده            
براى طرح مطالبات شان از جمله         

 پرداخت سر وقت      ،افزايش حقوقها 
 بيمه درمانى و      ،و يکجاى دستمزد   

چکاب مرتب که بتواند پاسخگوى         
خطرات ناشى از محيط آلوده                     

 ،بيمارستانها براى پرستاران باشد       
 . استفاده کنند

 

 پرستاران را به طرح                     ،حزب
يکصداى خواسته هايشان دعوت           

 .ميکند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ سپتامبر ۶ – ١٣٨٧ شهريور ١۶

 پرستاران کرمانشاه 
 موفق به نقد کردن حقوق هايشان شدند

 

 تلويزيون برای يک دنيای بهتر
  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

   ظهر بوقت تهران ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 

 در کانال يک 
  

ست،       .  برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است  ي بيطرف ن
اه و                  .   جانبدار است  ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب ق مدافع حقي

ی                     . سعادت انسانها است  ست ي ال رای يک جمهوری سوسي ما ب
ه                      .   مبارزه ميکنيم  ا را ب ه ه ام رن ن ب لطفا روز و زمان پخش اي

 . اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارفرما بخشنامه مرخصى 
 اجبارى را پس گرفت

 

 اعتصاب     ،بنا به خبر دريافتى            
کارگران پرريس سنندج که از              

 ، مرداد ماه      ١٣روز چهارشنبه       
 ٣۵.  آغاز شده هنوز ادامه دارد          

نفر کارگر نخ ريسى پرريس به            
 ٢دليل عدم پرداخت حقوق معوقه       

ماهه خود و سياست مرخصى               
اجبارى کارفرما در حياط                         

. کارخانه دست به اعتصاب زدند       
مديريت کارخانه روز چهارشنبه        
با بهانه نداشتن مواد خام بخشنامه        

 ١۵اى مبنى بر مرخصى اجبارى      
روز کارگران صادر و در تابلوى      

اين .  اعالنات کارخانه نصب کرد     
موضوع فورا با اعتراض                        
کارگران روبرو شد و مديريت             
ناچار به عقب نشينى و پس                       

 شهريور     ١٩روز سه شنبه               
مجددا کارگران نساجى تحصن          
خود را در مقابل استاندارى                  

امروز کارگران      .  ادامه دادند     
پالکارد خود را که روى آن                   

ما کارگران نساجى    "نوشته بود؛    
خواهان استمرار کار و دريافت         

در محل   !"  حقوق معوقه هستيم     
 . نصب کرده بودند

 

با گذشت چند ساعت از تحصن           
کارگران کسى از مسئولين                    
استاندارى با کارگران صحبت           
نکرده اند و روال بى اطالعى را       

کارگران هم     .  پيش گرفته اند        
اصرار دارند که کسى را به                  
داخل بعنوان نماينده نميفرستند و       
 . آنها بايد به کارگران جواب دهند

 

باالخره اقبالپور معاون سياسى          
امنيتى استاندارى به ميان                       

او گفت من            .  کارگران آمد     
نميگويم پراکنده شويد ولى                     
پالکاردتان را جمع کنيد تا مسئله        

تعدادى براى       .  سياسى نشود      
حمايت خود را به محل رسانده            

چند نفر دستگير شدند و          .  بودند
 . همانجا آزاد شدند

 اعتصاب کارگران 
 پرريس سنندج ادامه دارد

 .  گرفتن بخشنامه شد
 

با اينحال کارگران همچنان در                    
کارگران .  اعتصاب بسر ميبرند          

خواهان مطالبات خود از جمله                   
در طى   .  حقوق معوقه شان هستند        

 کار مديريت و کارفرما           ،اعتصاب
فقط تحريک کارگران و تهديد آنها           

آنها گفته اند     .  به اخراج بوده است       
اگر برسر کار بازنگرديد همه شما           

 . *را اخراج خواهيم کرد

۶۶شماره   

. تهديد کارگران مرتبا ادامه دارد          
اقبالپور به يکى از کارگران گفته           

زياد .  حواست به خودت باشد              
حرف بزنيد سرنوشت شيث امانى        

تحصن !  را خواهيد داشت                 
کارگران در مقابل استاندارى                  

 .  خاتمه يافت٢ساعت 

 

 !کارگران نساجى

تهديد هر کدام شما يا نمايندگانتان           
بخشى از تالش دولت و نهادها                 

 ، متفرق کردن          ،براى ترساندن     
. ايجاد تفرقه و پرونده سازى است        

شما داشتيد کار ميکرديد که دسته           
 ماه     ۴.  جمعى اخراجتان کردند        

حقوق تان را باال کشيدند و                          
اعتراض برحق تان را با تهديد                

اتحادتان را حفظ       .  جواب ميدهند   
در مقابل تهديد هر کارگر و         .  کنيد

همکارتان به نيروى جمعى تان               
دسته جمعى از            .  متکى شويد     

نمايندگانتان دفاع کنيد و اجازه                 
ندهيد با تهديد و پرونده سازى                   
اعتراض برحق شما را متفرق                

 . کنند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ سپتامبر ٩ -١٣٨٧ شهريور ١٩

!مردم آزاديخواه سنندج  

!از اعتراضات و اعتصاب کارگران حمايت کنيد  

 کارگران غرب باف خيابان شريف آباد را بستند

 شهريور کارگران اخراجى فرش غرب باف                           ١٩روز سه شنبه              
آنها ورودى خيابان جام جم در انتهاى خيابان           .  اعتراضشان را ادامه دادند    

کارگران با در دست     .  شريف آباد که اداره کار در آن واقع است را بستند              
با بسته شدن   .   دقيقه خيابان را مسدود کردند       ٢٠داشتن پالکاردهائى بمدت     

 توجه مردم و سرنشينان          ،خيابان و متوقف شدن تردد و ايجاد ترافيک                
بالفاصله .  اتوميبلها را بخود و اعتراض و خواستهايشان جلب کردند                       

. مامورين انتظامى و نيروهاى امنيتى وارد محل و دست بکار شدند                             
 . همينطور فورا رياست کالنترى در محل حاضر شد

 

اگر ما را به    "کارگران فرياد ميزدند؛    
سر کار برنگردانيد همراه با خانواده        
هايمان در جلوى اين اداره و حضور        
نادر محمد پور رياست روابط کار             

 !" خود را به آتش ميکشيم

 

سپس مامورين نيروى انتظامى                    
بالفاصله رئيس کالنترى و     .  کارگران را به جلوى اداره کار هدايت کردند         

مسئولين اداره کار جانب کارفرما       .  مسئولين اداره کار تشکيل جلسه دادند        
يعنى اخراج کارگران را تائيد ميکنند و ميگويند که براى شما به     . را گرفتند 

 ! ازاى هر سال سابقه کار يک ماه سنوات خواهيم نوشت

 

 . *کارگران اعالم کردند که به اعتراض تا گرفتن حقوق شان ادامه ميدهند
 

 تحصن کارگران نساجى در مقابل استاندارى
 تهديد کارگران گرسنه به دستگيرى 

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com      

 www.for-abetterworld.com 
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ايران از کشورهائى است که                  
افتخار باالئى در داشتن کودک              

تالش .  خيابانى و کار دارد                 
تاکنونى طرفداران حقوق اين                
انسانهاى بيدفاع متاسفانه تاکنون         
به تغييرات ملموسى در زندگى             

دولت .  آنها منجر نشده است               
اسالمى و سرمايه دارى ضد                  
کودک هم که دنبال منفعت خودش       

 . است

 ،اينها بجاى رسيدن به اين کودکان     
 تامين بهداشت   ،تامين معيشت شان  

 آنها را     ،و آموزش و تفريح شان        
. طى پروژه اى به کار گمارده اند        

اين کودکان که عمدتا به خانواده           
 يا اصال       ،هاى فقير تعلق دارند         

 و يا فرزندان      ،خانواده اى ندارند   
 قربانى    ،کارگران گرسنه هستند      

سودپرستى دولت و سرمايه داران     
و انواع باندهاى مخوف و                         

 . خطرناک هستند

شهرداريهاى "  ابتكار"مورد جديد    
جمهورى اسالمى تحت عنوان             

سازمان دادن آودآان به                         "
حتما .  است"  اصطالح خيابانى    

 قاچاقچيان
 ارسالن الوند

يکی از آنها که به رانت       .  با سالم اصوال سه نوع قاچاق و قاچاقچی داريم          
 ،خواری شبيه است در اينجا مثل بعضی از کشورها و مشخصا مثل چين                

چند سال قبل دولت برنامه ريخت که برای رونق توليدات داخلی هر                            
.  سوبسيد از منابع ارزی بدهد بنام جايزه صادراتی          ،جنسی که صادر شود   

ولی متاسفانه بجای اينکه اين جايزه به توليد کننده برسد به صادر کننده                      
صادر کنندگان قلدر با استفاده از بند و بستهای دولتی شروع به                      .  رسيد

 فقط    ،يعنی بدون اينکه جنسی صادر کنند               .  صادرات صوری نمودند      
بصورت صوری و کاغذی اظهار نامه درست می کردند و ماموران                         

يعنی جنس صادر شده و جايزه های کالن            .  گمرکات آنها مهر می کردند      
کارخانجات در ورطه     .  در حاليکه جنسی صادر نشده بود           !  می گرفتند  

و آن به اصطالح    .  ورشکستگی قرار گرفتند وبالطبع  کارگران در مضيقه        
 البته  ،در منطقه ما هم همينها    .  صادر کنندگان قلدر ميلياردها به جيب زدند       

 .  با همدستی گمرگ ودواير دولتی ثروتهای زيادی جمع کردند،کوچکتر

 

دوم قاچاقچيان ديگر که به کمک فرماندهان نيروهای انتظامی و اداره                      
اطالعات وفرمانداری به قاچاق اجناس مخصوصی مثل سيگار اقدام                        
نمودند که بصورت انحصاری مال خودشان نمودند و آنها نيز ثروت                          

سوم قاچاقچيان خرده پا که اقدام به قاچاق بعضی اجناس             .  خوبی بهم زدند  
و ديگر   .  نمودند که آنها هميشه در معرض بگير و ببند و گرفتاريند                          

باالخره باربران زحمتکشى هستند که ناچارند براى لقمه اى نان براى اين              
اينها در مقابل مبلغى ناچيز هر لحظه در                   .  قاچاقچيان بار حمل  کنند          

بسيارى از کسانى که جان خود را           .  مخاطره کشته شدن و گرفتن هستند        
 . *ميگذارند همين قشر نفرين شده اقتصادى است

استثمار سازمان يافته آودآان کار و 
 خيابان توسط شهردارى

 شهريار افروزه

.  بسيار ساده  ،ميپرسيد چطور؟ بله  
با دادن يک جليقه و روانه                         
کردنشان در خيابان براى                         
فروختن گل و روزنامه با ثبت               

از .  ساعت کار و حقوقى ناچيز          
نظراينها چون اين کودکان در               

خانواده اى محروم چشم بدنيا                 
توان و  .  گشوده اند اليق همين اند      

استعدادشان همين است و بايد مثل      
. اجدادشان کار کنند و کار کنند             

 ، اگر زنده بمانند            ،وظيفه شان    
تحويل کودکانى مثل خودشان به          
جامعه است تا اين چرخه کثيف و        

 .  خونين سود و سرمايه بگردد
 

راستى اين کودکان چه گناهى                
مرتکب شدند؟ چرا کودک بودن          
از اول يک شانس است؟ تفاوت            
اينها با کودکى که در خانواده اى          
مرفه بدنيا مى آيد چيست؟ چرا              
اين سرنوشت شان است؟ چرا               
نبايد در آرزوهاى کودکى شان که      
آلوده به توحش رقابت نيست در           
دنياى بهتر و زيبايشان سير کنند؟       
نجات اين کودکان و زدن ريشه             

. اين همه جنايت و فقر کار ماست       
کار کمونيسم    .  کار طبقه ماست      

اينها فرزندان کوچک طبقه     .  است
ما هستند که در خيابان له ميشوند         
و شهردارى ارگان دولت سرمايه       
دار است که فرزندان ما را به                 
استثمار و بردگى سازمان يافته            

 . *واميدارد

۶۶شماره   

 رمضان و سکوت
 روزبه 

، هفتمين روز از ماه رمضان در ايران در                18/9/1387 شنبه    2امروز  
به دستور هيات دولت تمام ادارات و سازمان ها و            .  حال سپری شدن است   

 صبح شروع به کار می کنند و            9 از ساعت      8ارگان ها به جای ساعت         
 بعد از ظهر      2بايد يک ساعت برای نماز ظهر تعطيل کنند و از ساعت                   

 .همه اين ارگان ها بايد تعطيل باشند

دانشگاه ها تق و لق هستند،           !   ساعت کار مفيد      4يعنی روزی کمتر از         
بازار کًال تق و لقه، مذهبی های بازار تهران چون روزه می گيرند و نمی                 
توانند زياد به خودشان زحمت بدهند به مدت يک ماه بازار را به حالت                       

چون پول و نبض بازار تهران در دست مذهبی          .  نيمه تعطيل در می آورند    
 .هاست در نتيجه هر کاری بخواهند با اين بازار انجام می دهند

خالصه خوردن آب و غذا در خيابان ممنوع شده و با روزه خواران                              
اوضاع جامعه سياسی هم تحت تاثير اين ماه کامًال راکد           .  برخورد می شود  

سر غروب خورشيد و      !  است زيرا فرصتی برای اعتراض وجود ندارد           
هنگام سحر تمام مسجدهای تهران با صدای بلندگوهای بزرگ قرآن و اذان            

اگر حرف بزنی ميگويند    .  پخش می کنند طوری که گوش آدم کر می شود           
 !ماه ميهمانی خداست هرکی ناراحته بره دنبال کارش همينه که هست

بايد منتظر بود تا تمام بشود، يک ماه بايد گشنگی کشيد، يک ماه بايد                              
 . سکوت کرد

 ...تنها صدايی که می شنوی صدای قرآن است و ديگر هيچ 

 ، اقتصادى،حقوق کودک بر هر منفعت سياسى
. ايدئولوژيک و سياسى مقدم است  

!ممنوعيت کار حرفه اى براى کودکان  



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ۶۶شماره    

  ، عليه فقر،عليه اعدام
!براى آزادى کليه زندانيان سياسى  

 
 

 

       فرزاد کمانگر        افشين شمس قهفرخی      منصور اسانلو     غالمرضا غالم حسينى 

 

 

 

 

حبيب اهللا لطيفی        محمد صالح حسينى  فرهاد حاجى ميرزائى            عابد توانچه               

  

  ...،فرهاد وکيلی، علی حيدريان، هيوا بوتيمار، انور حسين پناهی، عدنان حسن پور

 مسجد و مدرسه
                                                                 

 مهرداد ناصری

ن               ي رورش در ششم وزارت آموزش و پ
ان      ۶ماه سال جارى با   وم ارد ت  هزار ميلي

 . آسری قطعی بودجه روبرو است

 

ر              ورا روى س داريم ف ه ن اثيرات بودج ت
شود    راب مي ردم خ ه      .  م ه اينک ه ب ا توج ب

ام دانش            زمان بازگشائی مدارس و ثبت ن
ت    وزان اس سياری از         ،آم م در ب  ميبيني

ه الزم           ود بودج دليل نب تاها ب روس
ده است و            ل ش دبيرستانها و مدارس تعطي
ه       ه ب از دانش آموزان خواسته شده است ک

د     ای نزديک برون هر ه ى    .  ش ن در حال اي
ن          راى تامي است که اين مردم زحمتکش ب
ان            شان در هم صيل فرزندان ه تح هزين

ول     .   روستاها هم مشکل داشتند    د پ حاال باي
 . آمد و رفت را هم بدهند

 

سياری از شهرها          اطق در ب ن من ردم اي م
رده         به آموزش و پرورش محل مراجعه ک
ه وزارت آموزش و        اند و پاسخ شنيدند  ک
اه            از نگ رای ب ه الزم را ب رورش بودج پ
دارد و           تائی ن دارس روس ن م تن اي داش

د       شکلتان را حل نمائي ان م ن در  !  خودت م
ه         دليل هزين ه ب دم ک ادی دي تاهای زي روس

د      ت و آم ای رف ه        ،ه ا از ادام انواده ه  خ
ل          يری بعم ود جلوگ دان خ صيل فرزن تح

د  ان     .  می آورن د فرزندش ع نميتوانن در واق
تند      ان      .   را به مدرسه بفرس ن کودک ده اي آين

ان                 ت بگريب نگی دس ر و گرس ا فق ه ب ک
 هستند چه ميشود؟ 

 

 مسجد

 ،اگر براى آموزش و پرورش پول نيست        
ول هست         سجد پ راى م واد ب ان بخ ا دلت . ت

ا در         ور ددمنش اسالمی دائم رئيس جمه
ساجدی       ه ساخت م تانی هزين سفرهای اس

ه سال       .   را متقبل می شود      در صورتی ک
ا              تفاده ای از آنه ه اس ال هيچگون ه س ب

شود ى و         .  نمي راى کالش زى ب ر مرک مگ
ا و               ه ه ط کميت در توس واد مخ روش م ف

سيج شترى          .  ب ه بي ر روز بودج ازه ه ت
 . مطالبه ميکنند

 

ه را                ق فاجع د و عم ن ادرس بروي ه اي ب
 .ببينيد

/ir.mosques.www://http
asp.15m 

 در باره وضعيت مجاهدين در عراق؛ 
 !نبايد اجازه داد مجاهدين مستقر در عراق به رژيم اسالمی تحويل داده شوند

 

با اعالم واگذاری کنترل قرارگاه اشرف، محل استقرار نيروهای سازمان مجاهدين خلق در عراق، به                           
دولت عراق نگرانی ها در مورد بند و بست دولت عراق با رژيم اسالمی ايران و تحويل افراد اين                                      

خطر يک فاجعه انسانی در باالی سر افراد مستقر در               .  اسالمی افزايش يافته است    جمهورى  سازمان به    
خانواده های بسياری به حق نگران جان و آينده فرزندان و عزيزانشان                    .  اين اردوگاه قرار گرفته است       

 . هستند
 

 هم زمانيکه اين قرارگاه در کنترل نيروهای آمريکايی بود وجود داشت              ،اين خطر .  اين خطر واقعی است   
اين سرنوشت تلخ نتيجه تبديل شدن         .  و هم اکنون که کنترل آن به دولت اسالمی عراق سپرده شده است                   

افراد مجاهدين در درجه اول قربانی سياستی          .  سازمان مجاهدين به نيرويی از جنس کنترا و يونيتا است             
هستند که اين سازمان را به ابزاری قابل معامله و بند و بست در دست دولت آمريکا و متحدين اش تبديل                         

تاکيد رهبری اين سازمان بر حفاظت قرارگاه اشرف توسط ارتش آمريکا ادامه اين خط مشی                                 .  کرد
 .ماجراجويانه و تماما ارتجاعی است

 

اما عليرغم سياستهای ارتجاعی سازمان مجاهدين نبايد اجازه داد هيچ فردی از اپوزيسيون قربانی بند و                       
نبايد اجازه داد هيچ فردی از اين سازمان به رژيم اسالمی تحويل                  .  بست با رژيم آدمکشان اسالمی شود       

معامله بر سر سرنوشت اين      .  مقابل هرگونه بند و بستی بايد قاطعانه ايستاد و آن را افشاء کرد                .  داده شود 
 .افراد تماما محکوم است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری خواهان انتقال سريع و بدون قيد و شرط تمامی اعضای مستقر در اين                               
بايد به عنوان پناهنده سياسی     .  اين افراد جانشان در ايران در خطر است       .  قرارگاه به کشور امن ثالثی است     

حزب اتحاد کمونيسم      .  سريعا توسط ارگانهای ذيربط سازمان ملل به کشور سومی انتقال داده شوند                           
 . کارگری از هيچگونه تالشی در اين راه خودداری نخواهد کرد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧ شهريور ١٩ – ٢٠٠٨ سپتامبر ٩
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مجلس اسالمی کليات اليحه                    
اسالمی خانواده را با       –ارتجاعی  

 که     25 و        23حذف دو ماده            
بيشترين اعتراضات را برانگيخته    

به اين    .  بود، به تصويب رساند        
ترتيب هنوز شرط اجازه همسر            
اول برای اختيار کردن همسر               
ديگر الزم است و مساله ماليات            
گرفتن از مهريه های باال نيز                  

البته دو بند ديگر نيز         .  منتفی شد  
مورد اعتراض بود که تغييری              

يکی عدم لزوم ثبت صيغه       .  نيافت
و ديگری ممنوعيت ازدواج زنان       

اين .  ايرانی با مردان غيرايرانی       
اتفاق را چگونه بايد تحليل و                    

پيروزی برای زنان؟     .  تعبير کرد  
عقب نشينی رژيم اسالمی در                 
مقابل جنبش حقوق زن؟ مماشات        
بخشی از جنبش حقوق زن با                   

 رژيم اسالمی؟

 

بعنوان يک فعال جنبش آزادی               
زن، بعنوان يک فعال سياسی                 
عليه رژيم اسالمی، بعنوان يک           
حزب کمونيستی که برای آزادی         
بی قيد و شرط  و برابری کامل و          
واقعی زن و مرد مبارزه می کند،        

. بايد به اين سواالت پاسخ گفت             
پس از آنکه الريجانی اعالم کرد          
که اليحه خانواده برای بررسی            

قضايی   -مجدد به کميسيون حقوقی   
بازگردانده ميشود، هياهوی                    

فعالين جنبش    .  بسياری برپا شد      
حقوق زن که يا در مجلس                          
حضور داشتند و يا از اين اقدام              
دفاع می کردند، رسانه های                    

و "  اصالحات"طرفدار جنبش         
برخی از جريانات چپ هوچی              
آنارکو پاسيفيست اين حرکت را           
يک پيروزی برای جنبش زنان            

با آب و تاب و عبارات            .  ناميدند
تسخير "دهان پر کنی چون                      

از اين  "  واقعه تاريخی "و  "  مجلس
 . حرکت ياد کردند

 

ما در همان زمان گفتيم که اين نه          
تنها يک پيروزی تاريخی نيست،        
بلکه حتی يک پيروزی ساده نيز          

مورد يکی از ريشه های مهم و            
اصلی ستم و سرکوب، برای                 
گرفتن يکی دو امتياز ناقابل يک         
انتقاد اصلی ما به اين گرايش                 

 –اين سنت جنبش ملی              .  است
اسالمی است که ميکوشد اسالم           
را از زير تيغ حمله و نقد برهاند          
و مشکالت را بر سر تعبير                     

اسالم .  قشری از اسالم خراب کند    
اسالم بشدت     .  زن ستيز است        

ارتجاعی و ضد زن است و تا                
زمانيکه قوانين و نظام حاکم بر           
جامعه از اسالم نشات می گيرد و       
يا با اسالم تداعی می شود، زنان         
روی آزادی و برابری را                         

صحبت ما با اين         .  نخواهند ديد  
فعالين اينست که اگر نميتوانيد،           
بدليل امنيتی، اسالم را علنا نقد             
 .کنيد، لطفا از آن دفاع نيز نکنيد

 

نقد پايه ای ديگر ما به اين                         
گرايش و کمپين شيوه ای است              

. که برای مبارزه اختيار می کنند       
بجای سازماندهی يک جنبش                
توده ای، بجای درگير کردن نسل      
زنانی که هر روزه با اين رژيم            
در حال جنگ و گريز اند، بجای         
بيان نارضايتی عميق اين زنان            
از اوضاع، اينها مبارزه را به               
چند بند حقوقی محدود می کنند و         
از مطالبات پايه ای زنان، از                 
جمله حجاب اجباری و آپارتايد            

در .  جنسی حتی اسم نيز نمی برند 
مبارزه عليه اين حقوق نيز تقليل         

بجای .  گرايانه برخورد می کنند      
مخالفت پايه ای با تعدد زوجات،         
صيغه، مهريه و شيربها و غيره،        
آنها بر شرط اجازه همسر اول و         

به .  ثبت صيغه تمرکز می کنند          
اين ترتيب هر چه رژيم عرصه           
مبارزه را تنگ تر می کند و                   
وضعيت حقوقی را عقب تر می          
کشد، مطالبات اين گرايش و                  
کمپين و نقدشان تقليل گرايانه تر،       
تنگ تر، محدود تر و عقب تر               

اين هزينه ای است که        .  می رود 
اين گرايش در پيگيری اين روش       

اين روش   .  و بينش می پردازد        

 حاال چه؟! اليحه خانواده تصويب شد
 سخنی با فعالين جنبش آزادی زن

 آذر ماجدی

اکنون مجلس دو       .  بشمار نمی آيد      
ماده مورد بيشترين اعتراضات را          

اما صحنه آرام      .  حذف کرده است     
هياهو و هيجانی در نشر اين        .  است

چرا؟ مگر نه       .  خبر منعکس نشد      
اينکه حقوقدانان تيم مذاکره داوطلب      
همکاری و ارائه اصالحات شده               
بودند؟ مگر نه اينکه اين دو بند                   
بيشترين اعتراض را برانگيخته              
بود؟ آيا نبايد با ترازوی جنبش ملی         

اسالمی همين مثقال تغيير را نيز          –
 جشن گرفت؟ 

 

بنظر ميرسد که فعالين اين عرصه          
خود دريافته اند که هياهو بر سر               
حذف اين دو ماده، هياهو بر سر                

با حذف اين دو       .  هيچ و پوچ است      
ماده زنان در موقعيت ديروز خود           
قرار گرفته اند، موقعيتی که موجب       
شکل گرفتن يک جنبش وسيع                     

موقعيت بی   .  اعتراضی شده است     
حقوق و سرکوب شده ای که شهره          

اين فعالين با راه    .  خاص و عام است   
اندازی اين کمپين معين عليه اليحه         
خانواده عمال رژيم را در موقعيت           

چگونه؟ اين     .  بهتری قرار دادند        
ارزيابی مطمئنا با اعتراض اين                

کما اينکه  .  فعالين روبرو خواهد شد    
تحليل تاکنونی ما در رابطه با اين             
کمپين بعضا بعنوان غرض ورزی        

اين تعبير نه          .  تعبير شده است         
ما .  درست و نه منصفانه است                

واقفيم که اين فعالين يک تالش                   
شبانه روزی را عليه اين اليحه                  

مساله بر سر نفس        .  سازمان دادند  
معضل بينشی است که    .  تالش نيست 

بر اين تالش و کمپين حاکم است و           
 .روشی که برای مبارزه اختيار شد

 

فعالين اين عرصه در مبارزه عليه          
اسالمی خانواده     –اليحه ارتجاعی     

اين .  به دفاع از اسالم برخاستند             
دفاع را ممکن است برخی به داليل        

اما مساله     .  تاکتيکی توجيه کنند         
اينجاست که اين تاکتيک و تاکتيک         
های مشابه از بينش تقليل گرايانه و         
تنگ نظرانه حاکم بر جنبش اصالح      

ايجاد توهم در   .  طلبی ناشی می شود   

۶۶شماره   
 .تقليل گرايانه رفرميستی است

 

اليحه خانواده، عليرغم شرايط               
سخت مبارزه، موقعيت مناسبی              
برای سازماندهی يک جنبش توده         
ای عليه تعدد زوجات و صيغه                 

اين فرصت بهدر          .  فراهم کرد    
اگر فعالين اين روش را               .  رفت

پيش نمی گرفتند، احتماال رژيم اين       
اليحه را به همان شکل تصويب              

اما روش ديگر مبارزه        .  می کرد  
امکان می داد که جنبش آزادی زن        
چند قدم در مبارزه توده ای و                     

. سازمانگری توده ای بجلو رود            
اگر فرضا برخی فعالين زن در               
مجلس تحصن می کردند، يا خود           
را بمدت چند ساعت با زنجير به             
صحن مجلس می بستند و خواهان         
لغو تعدد زوجات و صيغه بطور            
کلی می شدند، تاثير ديرپا تر و                 
عميق تری در پيشروی جنبش                 

اشتباه .  آزادی زن می گذاشتند             
ما متوهم نيستيم که با اين            !  نکنيد

حرکت می شد به لغو تعدد زوجات       
و صيغه دست يافت، خير بهيچ                

هدف لغو اين قوانين بطور          .  وجه
هدف تعميق و        .  بالفاصله نيست   

گسترش جنبش توده ای زنان حول       
با اين   .  مطالباتی پايه ای تر است        

حرکت ما اين امکان را بوجود می        
اما اين گرايش و فعالين و        .  آورديم

سردمداران آن در عوض با                       
مذاکره و التماس و درخواست از           
اين باصطالح نمايندگان در عمل           
به رژيم سرکوبگر و ضد زن                    
کمک کردند تا چهره يک رژيمی          
که به حرف زنان گوش داده است          
و خواست آنها را پياده کرده است،        

فعالين اين    .  از خود ترسيم کند           
کمپين اکنون توجيه شان برای                 
شکايت بيشتر چيست؟ حرف شان        

 !را شنيده اند

 

برخی از فعالين گاليه و شکايت             
می کنند که توده زنان به کمپين                

دليل آن    .  آنها بی توجه بوده اند            
اين مطالبات با آنچه      .  روشن است 

توده زنان و بخصوص نسل جوان        
اجتماعی   –که از نظر سياسی              

فعالترين بخش جامعه است،                      
اين .  خواهان اند، بی ربط بود               

کمپين نمی توانست اين بخش را             
آنها خواهان آزادی   .  بخود جلب کند  

آنها اين  .  عميق تر و وسيع تر اند         
ترازوی مثقالی      

٢٣صفحه   



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بينش حاکم بر اين کمپين، مطالبات آن و         .  آنها بدرست به اين رژيم ذره ای اعتماد ندارند         .  را قبول ندارند  
 .روشی که پيش گرفت با خواست اين بخش به هيچوجه خوانايی ندارد

 

اين کمپين توانسته است تقالها و تحرکی در جامعه          .  کمپين يک ميليون امضاء می تواند خود را از اين تقليل گرايی، تنگ نظری و افق محدود برهاند                    
برگزيدن چنين روش هايی اما نتايجی مخرب برای اين             .  توانسته است چتری بسازد تا فعالين و مدافعين حقوق زن را بخود جلب کند                     .  بوجود آورد 

اعتماد و عالقه و توجه نسل جوانی که به کم رضايت نمی دهد، حاضر نيست اسم تقليل گرايی و محدود نگری را مبارزه                          .  کمپين در پی خواهد داشت    
مومنتوم و ديناميزمی که تاکنون موجب تحرکات نسبتا        .  بگذارد، اميال و افق وسيعتری از آزادی و برابری و جامعه دلخواه اش دارد را از دست ميدهد                 

 .وسيعی شده است را از دست می دهد
 

نبايد انرژی  .  گرايش راديکال و آزاديخواه کمپين يک ميليون امضاء بايد محکم تر و قاطع تر بر سر تاکتيک ها و استراتژی مبارزه وارد جدل شود                                
 .* تنها حاصل اين افق و  روش های محدود، تقليل گرايانه و تنگ نظرانه چنين خواهد بود. جنبش را به تحليل برد

حاال ! اليحه خانواده تصويب شد
 ...چه؟ 

۶۶شماره   

 اجتماع امروز کارگران نساجى 
 تهديد کارگران ادامه دارد

 اجتماع امروز کارگران نساجى کردستان

 

 شهريور مجددا کارگران نساجى از        ٢٠امروز  
 صبح در چهار راه مردوخ تجمع                  ٩ساعت   

کارگران تا   .  کردند و بطرف استاندارى رفتند        
.  بعدازظهر مقابل استاندارى بودند            ٢ساعت    

امروز کارگران غرب بافت براى حمايت و                 
 .  همبستگى به مقابل استاندارى رفته بودند

 

همانطور که پيش بينى ميشد سياست سردواندن         
کارگرانى که محتاج نان اند و خانواده شان                    

 وسيله اى است که دولت و کارفرما         ،گرسنه اند 
براى وقت گذراندن و کش دادن مسئله از آن                 
استفاده ميکنند تا شرايط خود را به کارگران                 

 نفر  ۶٠امروز تعداد کارگران به        .  تحميل کنند 
 نفر    ٣  ، نفر از کارگران         ٦امروز    .  ميرسيد

 نفر قراردادى از دوستانشان                 ٣رسمى و         
معذرت خواستند و گفتند ما ديگر نميتوانيم                     
بيحقوق روزگار بگذارانيم و ميرويم براى                    

کارگران امروز پالکادرى           .  تسويه حساب     
ماه رمضان را   "داشتند که روى آن نوشته بود؛        

 اما ما        ،به مسئولين استان تبريک ميگوئيم              
 !"  ماه است روزه هستيم٤کارگران نساجى 

 

 تهديد کارگران ادامه دارد

. تاکنون نمايندگان کارگران مرتبا تهديد شدند             
 نماينده کارگران که بارها           ۵مسئولين به هر        

سرنوشت !  تهديد شدند گفتند حواستان جمع باشد      
! شيث امانى براى شما هم تکرار نشود                            

همينطور براى ايجاد تفرقه به منزل کارگران             
زنگ ميزنند و از آنها ميخواهند که بهتر است             

در غير اينصورت ممکن       .  تسويه حساب کنند    
است مشکل برايشان ايجاد ميشود و از همين               

 .* سنوات هم محروم ميشوند

 

 ... سپتامبر ١١در سالروز 
سر سوزنى کمپين تروريستى اى را که از            
سوى جريان اسالمى غرب را تهديد ميکند           
کاهش نخواهد داد و امنيت بيشترى براى               

. ساکنين اروپا و آمريکا ببار نمياورد                       
مساله .  برعکس، حتى خطر را تشديد ميکند      

فلسطين آن قلمرويى است که آمريکا و                     
جنبش اسالمى مستقيما با هم رو در رو                    

اما اين جدال به معنى اخص کلمه           .  ميشوند
بر سر حل و فصل مساله فلسطين نيز                        

سياست اعالم شده آمريکا، يعنى يک      .  نيست
وسيع، ادامه دار و همه               "جنگ نظامى        

آشکارا بر حدت هردو مساله، مساله       "  جانبه
فلسطين و مساله تروريسم اسالمى، مى                  

نه فقط اين، بلکه جنگ داخلى                     .  افزايد
احتمالى در پاکستان با عواقب بسيار زير و          
روکننده در منطقه و در سطح جهانى، و                 
بحرانهاى عميق حکومتى در کشورهاى               
فعال بظاهر باثبات خاورميانه، ميتواند از              

اين .  نتايج مقدماتى اين سياست نظامى باشد       
 . را خودشان بخوبى ميدانند

 

اما براى آمريکا، مساله اصلى در اين ميان           
تثبيت و گسترش هژمونى و سلطه سياسى و        
نظامى اش بر جهان بعنوان تنها ابرقدرت             

حل مساله فلسطين يا مبارزه با                     .  است
. تروريسم اسالمى هدف اين سياست نيست         

تحکيم و گسترش موقعيت جهانى آمريکا،            
در متن فشارها و نيز فرصتهايى که جنايت          

 سپتامبر ايجاد کرده است هدف اصلى             ١١
 . اين سياست است

 

براى اسالميون نيز اين يک جنگ قدرت               
نه مشقات مردم فلسطين، و نه                      .  است

ظلمهاى تاريخى غرب به شرق، منشاء اين                         
جريان اسالمى براى بقاء و حفظ       .  تروريسم نيست 

موقعيت رو به افول خود و نهايتا براى گسترش               
موقعيت خود در ساختار قدرت بورژوايى در                   

تروريسم و دشمنى کور      .  خاورميانه تالش ميکند   
با هرچه رنگى از غرب و غربگرايى دارد                         
سرمايه سياسى اينها در جامعه و در ميان مردمى           
است که آمريکا و اسرائيل را بدرست بعنوان                    
عاملين اصلى بيحقوقى و محروميتهاى خود                      

صلح در خاورميانه، تشکيل کشور                .  ميشناسد
فلسطين، تخفيف مشقات ملى و قومى و رفع                        
تبعيضاتى که بر مردم فلسطين روا داشته ميشود،          
ناقوس مرگ جنبش اسالمى در خاورميانه را به             

تروريسم ابزار اصلى جريان        .  صدا در مياورد     
اسالمى براى عميق تر کردن شکاف هاى ملى و            
قومى و مذهبى در خاورميانه و زنده نگاهداشتن             
اين کشمکش بعنوان سرمايه سياسى و منشاء                     

اسالميست ها، عليرغم     .  قدرتگيرى خويش است    
فشار نظامى اى که از جانب آمريکا بر آنها وارد             

 . خواهد شد به استقبال اين مواجهه خواهند رفت

 

براى شکل دادن يک جنبش مردمى مستقل در                  
برابر اين تقابل بيسابقه و مرگبار قطبهاى نظامى            
و تروريستى بين المللى، بايد حقايق اين تحوالت             
را از پس تبليغات جنگى و توجيهات ارودگاههاى         

اين .  متخاصم بيرون کشيد و به ميان مردم برد               
رويداد و سياستى که آمريکا در پيش گرفته است،          

سيماى .  عواقب جهانى و منطقه اى مهمى دارد             
سياسى و فکرى جهان را دستخوش تغييرات                     

سياست در ايران از اين تحوالت           .  عميقى ميکند  
الزم است به گره گاههاى         .  بشدت تاثير ميپذيرد    

اصلى در اين تحوالت و رئوس يک سياست                      
 *.اصولى کمونيستى بپردازيم

!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کمک مالى کنيد  



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر                     ۶۶شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 هيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

 کميته سازمانده 

علی جوادی، نسرين (
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

 مسئول خارج کشور 

 )آذر ماجدى(

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 دبيرخانه 

 )شراره نوری(

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

 به حزب اتحاد 

 !کمونيسم کارگری کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 

 121 000 248 

Account Number: 

 36 48 46 88 52 

  سپتامبر١١در سالروز 
 پايان دادن به تروريسم کار ماست

، بدنبال فاجعه       2001در سپتامبر       
يازده سپتامبر در نيويورک،                       
منصور حکمت طی چند نوشته                  
تحليلی از شرايط دنيا پس از يازده           

اکنون هفت سال    .  سپتامبر ارائه داد   
پس از اين واقعه اعتبار و صحت              
اين تحليل بيش از پيش روشن می           

اعالم اينکه دنيا اسير جنگ          .  شود
تروريست ها، دو قطب ارتجاعی و          
تروريستی دولتی از يک سو و                   
اسالمی از سوی ديگر خواهد شد،          
در آن زمان شايد بنظر غير واقعی           

اما اکنون که اين     .  و فانتزی می آمد   
جنگ تروريستی صدها هزار کشته        
برجای گذاشته است، چند کشور را         
به ويرانه بدل کرده است، حقوق و          
آزادی های مدنی را در تمام دنيا                
بسيار محدود تر کرده است، ابعاد            
فاجعه آميز اين جنگ و بصيرت و            
تيزبينی مارکسيستی منصور حکمت    

 .آشکار می شود
 

 11در اين شماره در سالگرد                       
سپتامبر بخش کوچکی از اين تحليل      

 .منصور حکمت را منتشر ميکنيم

 

 دو قطب ارتجاعى 
 ١١جنايت تروريستى هولناک                   

 عليه بشريت و               ٢٠٠١سپتامبر     
کشتار هزاران نفر از مردم بيدفاع            
در آمريکا، جهان را در آستانه يکى         
از تاريک ترين و خونبار ترين                   
دوره هاى تاريخ معاصر قرار داده          

آنچه هيات حاکمه آمريکا به          .  است
آن جنگ جهانى عليه تروريسم                   
اطالق ميکند، در حقيقت ورود دنيا          
به فاز جديد و ويرانسازى در جنگ         

  .جهانى تروريستهاست

 

در دو سوى اين کشمکش ضد                       
بشرى، دو ارودى اصلى تروريسم          
بين المللى قرار گرفته اند که مهر               
خونين خود را به زندگى دو نسل از          

در يک   .  مردم جهان ما کوبيده اند         

قطب، عظيم ترين ماشين تروريسم         
دولتى و ارعاب و باج خورى بين             

متشکل از     .  المللى ايستاده است         
هيات حاکمه و دولت آمريکا، تنها             
نيرويى که سالح اتمى عليه انسان            
بکار برده و صدها هزار مردم                    
بيخبر و بيگناه هيروشيما و                            
ناکازاکى را در ظرف چند ثانيه                 
خاکستر کرده است، ميليونها نفر را        
در ويتنام بقتل رسانده و سرزمينشان      
را با بمباران شيميايى براى سالها             

. سوزانده و بيمصرف کرده است             
ناتو و ائتالفهاى دولتهاى غربى که          
از عراق تا يوگسالوى خانه و                      
مدرسه و بيمارستان مردم را بر                 
سرشان خراب کرده اند و نان و                  
داروى ميليونها کودک را گروگان          

بورژوازى و دولت          .  گرفته اند    
اسرائيل، که اشغال ميکند، تصرف         

. ميکند، کشتار ميکند، محروم ميکند     
اينها به اردوگاههاى آوارگان بمب و      
راکت ميزنند و به کودکان دهساله            
پناه گرفته در آغوش پدر و در صف        

از هيروشيما  .  مدرسه شليک ميکنند   
و ويتنام تا گرانادا و عراق، از                     
ميدانهاى تيرباران در اندونزى و             
شيلى تا قتلگاههاى فلسطين، کارنامه     
و پرونده اين قطب جهانى تروريسم        
دولتى و قدر قدرتى امپرياليستى،              
عيان و غير قابل انکار جلوى چشم          

  .جهانيان است

 

در قطب مقابل، تروريسم اسالمى و       
جنبش ارتجاعى و کثيف اسالم                    

اينها که   .  سياسى قرار گرفته است       
زمانى خود دست پرورده و مخلوق         
آمريکا و غرب در جنگ سرد و                 
ابزار سازماندهى ارتجاع بومى                
عليه چپ در جوامع خاورميانه بوده       
اند، اکنون به يک قطب فعال                         
تروريسم بين المللى و يک پاى                    

جنگ 
قدرت 

. بورژوايى در خاورميانه بدل شده اند       
تاريخ ضد انسانى اسالم سياسى، از             
ايران و افغانستان و پاکستان، تا                       
الجزاير و فلسطين ليست طويلى از               
نسل کشى ها و جنايات تکان دهنده را          

از کشتارهاى دولتى و     .  در بر ميگيرد  
شبه دولتى در ايران و افغانستان، تا              
جنايات روزمره گروههاى ترور                  
اسالمى در اسرائيل و الجزاير و قلب          
اروپا و آمريکا، از سرکوب خونين              
مخالفان فکرى و سياسى، تا حاکم                  
کردن قوانين ارتجاعى و ضد بشرى           
اسالمى بر مردم و بويژه بر زنان، از          
سر بريدن ها و دست بريدنهاى                        
شرعى، تا بمبگذارى و قتل عام در               
اتوبوسها و کافه ها و ديسکوتک ها،            

  .اقالم کارنامه اين مرتجعين است

 

اکنون، قرار است اين جدال صدها                
هزار و چه بسا ميليونها نفر ديگر را،          
فردا در افغانستان و پس فردا در هر             

بايد .  گوشه ديگر جهان، قربانى بگيرد     
 . جلوى اين ايستاد

 

........ 

 

 جدال بر سر چيست
 

اين از هر دو سو يک جنگ قدرت                 
تروريسم يک واقعيت اين                .  است

کشمکش هست، اما اين جدال، و                     
جنگى که ميرود شعله ور شود، بر                

همه ميدانند که      .  سر تروريسم نيست     
ورود آمريکا به افغانستان و حتى                   

دستگيرى بن الدن        

 يک دنياى بهتر 
! برنامه حزب را بخوانيد و پخش کنيد  

٢٣صفحه   


