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 :بحران آخر
 

ريشه ھاى سياسى بن بست 
 اقتصادى رژيم اسالمى

 
اينروزھا در جمھورى اسالمى بار ديگر :  توضيح
حتى خاتمى سابقا .  باال گرفته است"  اقتصاد"بحث 

طرفدار مدينه النبى اعالم کرده که "  اصالح طلب"
براى دفاع از بقاى نظام و سر و سامان دادن به وضع 

ترديدى نيست نبايد اسير .  اقتصاد به ميدان آمده است
شعارھا و لفاظيھاى حکومتيھا در آستانه مضحکه 

جمھورى اسالمى درد بى درمان دارد و .  انتخابات شد
آن بن بست ھمه جانبه آن سياسى و اقتصادى و 

اين رژيم نه مسير متعارف شدن و .  فرھنگى است
تبديل به يک سرمايه دارى نسبتا باثبات را طى ميکند 
و نه اساسا دعواھاى اينھا برسر مدلھا و آلترناتيوھاى 

اين گونه تبئين ھا بيشتر بيانى است .  اقتصادى است
که روشنفکران جمھورى اسالمى و طرفدارانشان 

 . تالش ميکنند به کشمکش سياسى در ايران بدھند

 

تا به موضوع اقتصاد ايران و بازسازى اقتصادى و 
کال آينده سرمايه دارى ايران تحت حکومت اسالمى 

بحثى که اساسا و بطور جدى در دوره  ،مربوط است
رفسنجانى شروع شد و ديگران نيز ھمان سياستھا را 

ديدگاھھاى مارکسيستى منصور حکمت  ،دنبال کردند
در مقاله زير ھنوز کامال معتبر است و روند 
رويدادھا در جمھورى اسالمى و موقعيت اقتصادى 
حکومت و فالکتى که به طبقه کارگر و اکثريت مردم 

 . تحميل کرده اند اين را اثبات ميکند
 

٢صفحه  سردبير  

  ،ستون اول

اه ،دانشجويان اميرکبير :  در صفحات ديگر انش رم ران  ،اعتراض پرستاران ک ارگ اخراج ک
 .و ستون آخر...  ،مارس ٨کنفرانس بين المللى  ،اعتراضات معلمان ،کشتارگاه تھران

 تحليل پوپوليستی از تفاوت ھای 
 :طبقه کارگر فرانسه و ايران

 !سرکوب و خشونت ميان بری به سوسياليسم
   

 ١٠صفحه آذر ماجدی                                                                               

 

 مجمع عمومی و سنديکا ،باز ھم در مورد شورا
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مجموعه سياسی 

 !جمھوری اسالمی

 

 ٢٠صفحه سعيد مدانلو                      

کشتی ورشکسته 
اقتصاد جمھوری 

 :اسالمی

نگاھی به وضعيت 
 اقتصادی در ايران

 ٢١صفحه على طاھرى                     



يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

اين واقعيت که رژيم اسالمى از 
نظر اقتصادى به بن بست رسيده 
و سياست اقتصادى جناح 
رفسنجانى به نتايج مورد نظر 
منجر نشده حتى توسط خود 
برنامه ريزان رژيم چندان انکار 

برنامه دوم، در فضايى .  نميشود
از ناباورى و دودلى نسبت به 
محورھاى اصلى سياست اوليه 
رفسنجانى، نظير خصوصى 
کردن ھا، شناور کردن و يک 
نرخى کردن لایر، حذف 
سوبسيدھا، آزاد کردن واردات و 
غيره، بعنوان يک برنامه براى 
بقاء اقتصادى و دفع وقت ارائه 

واقعيت اينست که ھيچ .  شده است
جناح ديگرى، نه دولتگراھاى 
حزب هللا سابق و نه افراطيون 
مدافع بخش خصوصى در جناح 
رسالت قادر نيستند و حتى تالش 
جدى اى نميکنند آلترناتيوى به 
سياستھاى اقتصادى جارى 

جمھورى اسالمى .  پيشنھاد کنند
در يک فلج برنامه اى در قلمرو 

اين را .  اقتصادى گرفتار است
ھمه حس کرده اند و به طرق 
مختلف وحشتشان را از عاقبت 
سياسى روندى که ھيچيک راھى 
براى توقف آن سراغ ندارند ابراز 

 .ميکنند

 

غالبا در تجزيه و تحليل بن بست 
اقتصادى رژيم و در نقد ريشه ھا 
و نتايج آن، تکيه يکجانبه و به 
اعتقاد من فرمال و نابجائى بر 
پارامترھاى اقتصادى درون ايران 
و از آن بارزتر بر اجزاء عملى 

گذاشته "  سياست رفسنجانى"
بنظر من ريشه بن بست .  ميشود

. اقتصادى رژيم اساسا اينجا نيست
فاکتورھاى بنيادى ترى خارج از 

و روندھا "  اقتصاد ايران"قلمرو 
و تضادھاى داخلى آن، رژيم 

پروژه "اسالمى را بعنوان يک 
به شکست محکوم "  اقتصادى
اين فاکتورھا جھانى و .  کرده اند

استراتژيکى اند، در اقتصاد 
سياسى دوران حاضر ريشه دارند 
و به ماھيت و جايگاه خاص 
جمھورى اسالمى و جنبش 

 .جھانى

 

درجه اى از تخفيف در فشار  -٤
فرھنگى و اخالقى اسالم و رژيم 
اسالمى به مردم براى دادن نماى 
يک جامعه متعارف و قابل تحمل 

 .براى بورژوازى

 

مستقل از اينکه رفسنجانى و 
مھره ھاى اصلى اين جناح خود 
تا چه حد صريح يا سربسته مواد 
اين پالتفرم را بيان ميکردند، اين 
تصويرى بود که دول غربى، 
جمھوريخواھان و مليون ايرانى 
در خارج کشور و مردم به 
عصيان آمده کشور از جناح 

عبارت .  رفسنجانى ساخته بودند
که در ميان دول "  جناح معتدل"

غربى رواج يافت بر ھمين 
خصلت نمايى از جناح 

باز به .  رفسنجانى متکى بود
ھمين عنوان بود که رفسنجانى 
در ميان اپوزيسيون ملى و 
ليبرال ايرانى در خارج کشور 
طرفدار پيدا کرد و براى توده 

" شر کمتر"مردم ايران سمبل 
 .شد

 

خام انديشى است اگر فکر کنيم 
آمريکا، مردم ايران و يا حتى 
جمھوريخواھان و مليون در 
اپوزيسيون به پديده رفسنجانى 
بعنوان يک آلترناتيو در خود 

براى ھمه، و ھر .  مينگريستند
يک به نوعى، جناح رفسنجانى 
مبين آغاز يک پروسه تغيير 
بازگشت ناپذير در جمھورى 
اسالمى و نفى نھايى آن در آينده 
. اى دور يا نزديک بود

رفسنجانى بر مبناى اين پالتفرم 
اما نه .  روندى را شروع ميکرد

او و نه رژيم اسالمى آن را به 
 .پايان نميبرد

 

اين تبيين چند مشکل اساسى 
 :داشت

 

اوال بنا به ماھيت جمھورى 
اسالمى، موقعيتش در معادالت 
جھانى و نيز ترکيب جناحھاى 
داخلى اش، اين سير حرکت 
نميتوانست تدريجى بماند و يا 

 :بحران آخر
 ريشه ھاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسالمى

 

 منصور حکمت

اسالمى در جھان امروز 
بعبارت ديگر اين .  برميگردند

سياست رفسنجانى نيست که اقتصاد 
جمھورى اسالمى را به بن بست 
رسانده است، بلکه برعکس اين بن 
بست جمھورى اسالمى است که 
سياست اقتصادى رفسنجانى را به 

خروج .  شکست کشانده است
سرمايه دارى ايران از اين سير 
قھقرايى نيز منوط به کشف يا غلبه 

. نيست"  درست"سياست اقتصادى 
راه خروج بورژوازى ايران نيز 

 .اساسا راھى سياسى است

 

 "پديده رفسنجانى"شکست 

 

رفسنجانى بر مبناى يک پالتفرم 
مشخص در دور اول به رياست 

او صرفا يک .  جمھورى رسيد
حرکت اقتصادى در محدوده بازار 

پالتفرم .  داخلى را نمايندگى نميکرد
رفسنجانى، و يا بھرحال آن 
جھتگيرى و افقى که چه غرب و 
چه بورژوازى صنعتى ايران در 
سيماى رفسنجانى جستجو ميکرد، 

 :بر ارکان زير متکى بود

 

انتقال از اقتصاد نيمه دولتى،  -١
دستورى و مديريت شده و 
اضطرارى حاصل دوران خمينى 
به يک اقتصاد بورژوايى متعارف 

 .متکى بر بازار

 

ايجاد ثبات و امنيت حقوقى و  -٢
اعاده تقدس .  ادارى براى سرمايه

مالکيت و مصون بودن سرمايه از 
تعرض ماوراء اقتصادى دولت و 

 .نھادھاى اسالمى متفرقه

 

پيوستن .  بھبود رابطه با غرب -٣
از .  به جامعه کشورھاى متعارف

اين طريق قرار گرفتن در حوزه 
مجاز توسعه اقتصادى و صدور 
سرمايه، دسترسى به بازار خريد و 
فروش، منابع سرمايه گذارى، 
تکنولوژى و تخصص در بازار 

٨٩شماره   

حتى مراحل اوليه اش را در 
تغييرات مستتر .  آرامش طى کند

در پالتفرم جامع رفسنجانى براى 
جمھورى اسالمى تکان دھنده تر 
از آن بود که بدون کشمکش حاد و 
تعيين تکليف بنيادى در رژيم جلو 

رفسنجانى براى پياده کردن .  برود
پالتفرم خويش ميبايست در قدم 
اول، و نه حتى در قدم دوم، به يک 
نبرد سياسى سرنوشت ساز بر سر 
خود جمھورى اسالمى، اسالم و 
واليت فقيه و جايگاه اينھا در 
. ساختار سياسى ايران وارد بشود

نبردى که با توجه به ترکيب و 
موقعيت نيروھاى سياسى 
بورژوازى حاکم در ايران ھرگاه 
و از ھر طرف آغاز شود، بشدت 

 .قھرآميز و خونين خواھد بود

 

ثانيا، اساسا بخشى از اين تغيير 
ريل در حيطه قدرت رژيم ايران 

موقعيت اسالم و اسالميت در .  نبود
رابطه با غرب، براى مثال، تنھا 
. توسط رژيم ايران تعيين نميشود

مساله اعراب و اسرائيل، مساله 
تروريسم اسالمى و غيره، اگر 
نخواھيم عقب تر برويم، جدايى 
ھاى استراتژيک ترى ميان 
سرمايه دارى ھاى پيشرفته آمريکا 
و اروپا با کشورھاى به اصطالح 
مسلمان نشين خاورميانه و شمال 

کشورھاى .  آفريقا ايجاد کرده است
اسالم زده، مستقل از جد و جھد و 
جانماز آب کشيدنھاى رھبرانشان، 
در اين عصر حوزه مساعد 
انکشاف سرمايه و تکنولوژى 

 .غربى نيستند

 

ثالثا، براى اينکه سرمايه به 
صنعت پا بگذارد، بخصوص 
صنايع سنگين که دور گردش 
سرمايه در آنھا طوالنى است و 

حتى راه اندازى 
٣صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

و به سود رساندن آنھا به طول 
ميانجامد، ثبات سياسى و امنيت 
سياسى سرمايه براى يک دراز 

براى .  مدت اقتصادى الزم است
جمھورى اسالمى دادن چنين 
تصويرى از خود چه به سرمايه 
دار داخلى که فعال تجارت و 
داللى ميکند و چه به سرمايه دار 

 .خارجى، بسادگى مقدور نيست

 

به اين اعتبار رفسنجانى عمال 
نتوانست، و در شکل موجود 
نميتوانست، پالتفرم خود را پياده 

سياست "بعد اقتصادى .  کند
از قضا ساده ترين و "  رفسنجانى

. مورد توافق ترين بعد آن بود
ھرچند وجوھى از اين سياست 

آزاد کردن .  عمال ناکام باقى ماندند
رابطه لایر و دالر به ثبات قيمتھا 
و کاھش ارزش دالر منجر نشد، 
براى بنگاھھاى دولتى مشترى 
پيدا نشد، عليرغم کاھش شديد 
سطح دستمزدھا، بخصوص به 
معادل دالرى آنھا، تحرک جدى 
اى به سرمايه گذارى در بخش 
. صنعتى در ايران مشاھده نشد

سرمايه تجارى پا به قلمرو 
داللى و معامله .  صنعت نگذاشت

گرى، بخصوص بازى با ارز، 
سودآورترين قلمرو براى سرمايه 

 

آيا نفت را از قلم نيانداخته ايم؟ 
آيا معقول تر نيست کاھش بھاى 
نفت را در بن بست رژيم 

بنظر من به .  برسميت بشناسيم
دو دليل نفت فاکتورى محورى 

اوال، نفس سقوط قيمت .  نيست
نفت و ناتوانى توليد کنندگان از 
ايجاد ثبات در بازار نفت مستقيما 
به اوضاع سياسى در خاورميانه 
. و بافت حکومتى آن ربط دارد

رونق نفتى سالھاى ھفتاد ميالدى 
بدون وجود يک ايران و يک 

 -عربستان سعودى پرو 
آمريکايى و غربى و طيفى از 
کشورھاى نفتى با دولتھاى متحد 
. و مشترى آمريکا، عملى نبود

وجود جمھورى اسالمى و 
تکاپوى اسالمى و تضادھا و 
کشمکشھاى اساسى ميان دول 
منطقه، فاکتور مھم ترى در 
سقوط قيمت نفت در مقايسه با 
اشباع انبارھاى اروپاى غربى 

ثانيا، در غياب اين .  است
فاکتورھاى استراتژيکى و غير 

به معناى روزمره (اقتصادى 
اقتصاد ايران حتى در )  کلمه

بدترين حالت به يک سوبسيد چند 
ميليارد دالرى از محل نفت 
دسترسى دارد که بسيارى از 
کشورھايى که استراتژى صنعتى 
شدن را نسبتا با موفقيت پيش 
برده اند، يا الاقل از ثبات و رشد 
بادوام ترى برخوردار شده اند، 

بھاى نفت .  از آن محروم بوده اند
مھم است و حتى از نظر عددى 
حيات و ممات رژيم به آن گره 

 :بحران آخر
 ...ريشه ھاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسالمى

اما علت .  در بازار داخلى باقى ماند
اين ناکامى ھا در خود اين سياستھا 

مشکل بر سر عدم توفيق در .  نبود
اجراى ابعاد ديگر پالتفرم 

 .رفسنجانى بود

 

جمھورى اسالمى در بن بست 
است، زيرا در عصر کمبود سرمايه 
در سطح جھانى، در عصر شکست 
استراتژى ھاى توسعه مبتنى بر 
حمايت از بازار داخلى، در عصر 
جھانى شدن سرمايه و نقش کليدى 
سرمايه و تکنولوژى غربى در 
توليد صنعتى، در عصر بازار آزاد 
و رقابت تکنولوژيک براى 
بازارھاى فراملى، ھنوز يک 

کارگر .  است"  جمھورى اسالمى"
ايرانى، با توجه به سطح عمومى 
توان صنعتى و فنى و عملى اش، 

اما .  جزو ارزانترين ھا در دنياست
حتى اگر مزد را به صفر برسانند و 
اعتصاب را با اعدام جواب بدھند، 
باز ايران به يک حوزه اقتصادى 
داراى رابطه ارگانيک با سرمايه 

مشکل .  دارى غربى تبديل نميشود
رژيم ايران نظير مشکل برزيل 

مشکل .  به روسيه شبيه است.  نيست
سرمايه دارى ايران اقتصادى 
نيست، سياسى، ايدئولوژيکى و 

 .حکومتى است

٨٩شماره   
خورده است، اما مبناى بن بست 

 .امروز رژيم نيست

 

 بحران آخر

 

شکست سياست رفسنجانى و 
شروع تجديد نظر در ابعاد 
اقتصادى اين سياست، بنظر من 
گوياى فلج رژيم اسالمى از نظر 

اين البته .  سياست اقتصادى است
است و بايد جا "  نظم نوين"دوران 

را براى محيرالعقول ترين 
چه بسا .  تحوالت باز گذاشت

شکاف در غرب، ظھور يک آلمان 
از ناتو جسته و اتمى و در تدارک 
جنگ با رقبا که دنبال متحدى در 
منطقه ميگردد، نه فقط جمھورى 
اسالمى بلکه اسالم بطور کلى را 

اما بر مبناى فاکتورھاى .  برھاند
قابل پيش بينى دنياى امروز، بنظر 
بن بست اقتصادى جمھورى 
. اسالمى بن بست آخرش است

تجديد نظرھا و سازماندھى اقتصاد 
صبر و دفع وقت شايد انفجار 
سياسى محتوم را چند صباحى به 

اما مرحله مھم .  عقب بياندازد
بعدى در سرنوشت جمھورى 
 .اسالمى، مرحله اى سياسى است

 

، فوريه ١٣٧٢اولين بار در بھمن 
 ١٢و١١، در شماره ١٩٩٤

 .انترناسيونال منتشر شد
 

مجموعه آثار منصور حکمت جلد 
 ١٤٠تا  ١٣٥ھشتم صفحات 

 !تجمع اعتراضی پرستاران بيمارستان فارابی کرمانشاه
 

 ليال احمدی

پرستاران .  پرستاران بيمارستان فارابی کرمانشاه در برابر دفتر شاکری مدير بيمارستان دست به تجمع اعتراضی زدند 1/12/87در روز پنجشنبه 
نمايندگان پرستاران در اين .  تا کنون پرداخت نشده بودند 87ماھه خود که از شھريور  6معترض خواھان دريافت دستمزد مربوط به اضافه کاری 

ماه گذشته شان پرداخت نشود از انجام  6اگر تا چند روز آينده طلبھا و مبالغ اضافه کاری مربوط به :  تجمع اعتراضی خطاب به شا کری اعالم داشتند
 !ھر گونه اضافه کاری پرھيز نموده و دست به اعتصاب خواھند زند

 

من برای پر داخت مبالغ اضافه :  به دنبال تھديد پرستاران به اعتصاب پس از چند روز بالفاصله محمدی رييس بيمارستان به پرستاران گفته است
البته يکی از کارمندان حسابداری اين !  تامين اعتبار شده و تا چند روز آينده پر داخت خواھد شد ،کاريتان با مسئوالن باالتر ھماھنگی نموده ام

عقب .  با اينحال تا اين لحظه پولی به پرستاران پرداخت نشده است.  بيمارستان نيز مسئله تامين اعتبار و پرداخت طلبھای پرستاران را تاييد نموده است
 نشينی و وعده و وعيد محمدی رئيس بيمارستان در برابر تھديد به اعتصاب و اعتراض پرستاران در حاليست که ھمين مھره منفور حکومت اسالمی

 .تا قبل از اعتراض پرستاران کارش تھديد آنھا و بی توجھی به خواستھايشان و جوابھای سر باال  بود
 

پرستار با کار سنگين و  300در اين مرکز بيش از .   بيمارستان فارابی بزرگترين مرکز درمانی مغز و اعصاب و مرکز روان درمانی کرمانشاه است
 . * شبانه روزی در شيفتھای مختلف مشغول به کارند
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بنياد منصور حکمت باطالع 
عالقمندان آثار منصور حکمت 
ميرساند که از امروز بخشی از 
دست نوشته ھای منصور حکمت 
که در آرشيو شخصی او است، به 
ھمت و کوشش ايرج فرزاد و آذر 
ماجدی برای ھمگان قابل 

متن اسکن شده .  دسترسی است
اين نوشته ھا در سايت بنياد 

ھمينجا از مجيد .  موجود است
پستنچی که زحمت قرار دادن 
فايل ھا در سايت را کشيده نيز 

ليست مطالب را در .  تشکر ميکنيم
در اين .   پايين مالحظه ميکنيد

اقدام مشترک، تعدادی از نوارھا 
و مباحثی که منصور حکمت در 
آن شرکت داشته و تاکنون انتشار 
علنی نيافته اند، ديجيتايز شده و 
پس از تکميل و اديت و حذف 
برخی بخشھا که حاوی نکات 
امنيتی است، در دسترس عموم 

 .قرار خواھند گرفت

برای دسترسی به فايل ھا بر 
 : لينک زير کليک کنيد

 

com.hekmat-m.www 

 در قسمت تازه ھا
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 2009فوريه  23
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جمعبندی فشرده از ريشه ھای 1- 
حزب (اوضاع نامطلوب 

در خارج )  کمونيست ايران
 .از طرف کميته اجرايی. کشور

نامه به ايرج آذرين در مورد 2- 
فعاليت ھای تشکيالتی کميته 

 سازمانده

نامه به ايرج آذرين در رابطه 3- 
با کميته سازمانده و رابطه کار 

 1984اکتبر   روتين و تاکتيک،

 در مورد مساله عضويت4- 

نامه به فاروق در مورد انتشار 5- 

به کميته اجرايی، کميته 20- 
شھر و ستاد سياسی در مورد 
جزوه کميته شھر درباره وظايف 

  1987اکتبر  23ھواداران، 

در مورد نوشته ای تحت 21- 
برنامه فعاليت افراد در "عنوان 

" محافل چپ در شرايط کنونی
از گروھی که در ميان کارگران 
راديکال سوسياليست فعاليت 

  ميکند

به شبکه ندا در مورد عدم 22- 
 30، 10توزيع نشريه ايسکرا 

  1998سپتامبر 

به دفتر سياسی حزب 23- 
کمونيست، کميته مرکزی کومه 
له و نمايندگی کومه له در خارج 
کشور در مورد 

سازماندھی جديد نمايندگی    طرح
اسفند  26کومه له در خارج، 

1365  

متن پياده شده سخنرانی 24- 
منصور حکمت در جلسه 
مشترک کميته مرکزی کومه له 

 8و حزب کمونيست به تاريخ 
(1989فوريه  اين متن اديت . 

 ( نشده است

مالحظاتی بر مذاکره و 25- 
توافق کتبی کومه له با اتحاديه 

  1363ميھنی کردستان، تير 

به کميته اجرايی و ستاد 26- 
سياسی درباره سرانجام بحث 

  قانون کار

درباره رھبری و ساختار 27- 
  حزبی

يادداشتھايی در مورد 28- 
  انقالب اکتبر و شوروی

درباره سازماندھی درونی 29- 

 اطالعيه بنياد منصور حکمت
درباره انتشار بخشی از دست نوشته ھای 

 منصور حکمت
بولتن در مورد مباحث شوروی، 

 .کنگره دو و راديوی حزب

در )  غالم کشاورز(نامه به تقی 6- 
 مورد مساله جنگ و تاکتيک حزب

به عبدهللا مھتدی، از طرف دفتر 7- 
- 10 سياسی حزب کمونيست ايران

 1991آوريل 

پائيز   –فاصله حرف و عمل 8- 
1983)1362) 

کميته  9گزارش به پلنوم 9- 
 مرکزی حزب کمونيست ايران

گزارش کميته مرکزی حزب 10- 
  کمونيست ايران

مالحظاتی بر جايگاه و حقوق 11- 
ويژه کومه له؛ از سخنرانی در 
کنگره موسس حزب کمونيست 

 ايران

به ابراھيم عليزاده درباره 12- 
بيانيه حقوق پايه ای زحمتکشان در 

  کردستان

درباره بحث سبک کار 13- 
 ( متن کامل نيست(کمونيستی 

نامه به کميته خارج حزب 14- 
کمونيست در مورد نقدی به نظرات 

  اتحاد مبارزان کمونيست

به ابراھيم عليزاده در مورد 15- 
حفظ امنيت کادرھا در صورت 
حمله ارتش ايران يا عراق و مسائل 

  ديگر

نامه به کميته مرکزی ح ک ا 16- 
درباره مسائل رھبری حزب و 

  طرح يک پالتفرم عمل

نامه به عبدهللا مھتدی درباره 17- 
موازين انضباطی اتخاذ شده توسط 
ک م کومه له و نامه به طاھر 

  1366خرداد  16خالدی، 

نامه خصوصی به يکی از 18- 
  رفقا در کردستان

نامه به خسرو داور در حاشيه 19- 
پلنوم کومه له، نوشته ای در 
مشعل، جلسات حول نوار جنگ، 
کميته سازمانده و حوزه ھا و 

  مبارزات جاری

٨٩شماره   
  کميته مرکزی در فاصله پلنوم ھا

يادداشت ھايی در مورد 30- 
مساله شوروی، در مورد تز 

و "  سوسياليسم در يک کشور"
 . انقالب مداوم

) غالم کشاورز(نامه به تقی 31- 
در مورد مباحثی درباره جنگ و 

  1984اوت  3تاکتيک حزب، 

درباره فعاليت حزب در 32- 
  خارج کشور

نامه به خسرو داور درباره 33- 
ترجمه جزوه سه منبع و سه جزء 

  1367خرداد  17به انگليسی، 

نوار  5متن پياده شده  5تا  1  -34
سوسياليسم در يک "بحث در مورد 

--- 1---2--- 3)اديت نشده" (کشور
 -5---4--- 

به دفتر سياسی درباره توصيه 35- 
  عضويت يک رفيق

چگونه جمھوری انقالبی را 36- 
  تبليغ کنيم و طرح يک شعار جديد

برخی مالحظات انتقادی بر 37- 
مصاحبه رفيق عبدهللا مھتدی با 

  صدای حزب کمونيست ايران

غالم (نامه به رفيق تقی 38- 
کمونيست "درباره مقاله )  کشاورز

ھا و چگونگی برخورد به 
 " جمھوری اسالمی

 1995اوضاع سياسی آپريل  -39
 يک نوار شمارهفايل صوتی   -

 سهنوار شماره  دونوار شماره 
 پنجنوار شماره  چھارنوار شماره 

فايل صوتی افتتاحيه کنگره  -40
دوم حزب کمونيست کارگری 

 يک نوارايران 

 
 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای ھر 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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يدهللا خسروشاھی در بحٽی در 
تلويزيون پرتو به طرح مالحظات 
و انتقاداتی در قبال سياست جنبش 
مجمع عمومی و شوراھای 
کارگری در شرايط حاضر می 
. پردازد که مايلم به آنھا پاسخ دھم

پاسخ به اين مالحظات به صورت 
نوعی پرسش و پاسخ فورموله 

ھدف از اين پاسخگويی .  شده اند
ھموار کردن راه پيشروی جنبش 
مجامع عمومی کارگری و ايجاد 

 . شوراھای کارگری است
 

ذکر اين نکته قبل از ورود به 
اساس .  بحٽ حائز اھميت است

نگرشی که در اين مجموعه در 
تقابل با مالحظات يدهللا 
خسروشاھی ارائه ميشود متکی 
بر تزھای ارائه شده توسط 
منصور حکمت است که در 
مجموعه مقاالت و مصاحبه ھايی 
پيرامون تشکل توده ای کارگری 

ھمينجا تمامی .  بيان شده است
عالقمندان و فعالين جنبش مجمع 
عمومی و سازماندھی شورايی 
طبقه کارگر را به مطالعه دقيق 

در مورد مسائل گرھی : "اين آٽار
باز "  ،"در بحٽ شورا و سنديکا

قطعنامه در "  ،"ھم در باره شورا
باره تشکلھای توده ای طبقه 

تشکلھای "و ھمچنين  ،"کارگر
مصاحبه با  ،توده ای طبقه کارگر

که در کتاب "  منصور حکمت
از "  سبک کار کمونيستی"

انتشارات حزب اتحاد کمونيسم 
جلب  ،کارگری درج شده است

. به اصل مطلب ميپردازم.  ميکنم
 :  يدهللا خسروشاھی ميگويد

 

طرح سياست مجامع عمومی   -١
يکی از عوامل باز دارنده ايجاد 
. تشکل توده ای کارگری است

برای ايجاد تشکل ھای توده ای 
کارگری بايد از اين شعار و 

 . مطالبه عبور کرد
 

طرح و پيشبرد  :علی جوادی
سياست مجامع عمومی کارگری 
عامل بازدارنده ايجاد تشکالت 

سوسياليستی طبقه کارگر است 
ھمانطور که سنديکا الگوی 
گرايش سنديکاليستی در صفوف 

در مقابله با .  طبقه کارگر است
بورژوازی متشکل و مجھز به 
قدرت سياسی و دستگاه سرکوب 
 ،تنھا يک طبقه کارگر متشکل

و تحزب يافته  ،سازمانيافته
. ميتواند به پيروزی دست يابد

تشکل ھای توده ای کارگری در 
کنار تشکل حزبی طبقه کارگر 
يک رکن پيشروی و پيروزی 
طبقه کارگر در جدال طبقاتی بر 
سر سرنوشت جامعه و رھايی 
انسان از اسارت استٽمار و کار 

اما .  مزدی و جامعه طبقاتی است
مساله اين است که کدام تشکل 
توده ای کارگری دارای بيشترين 
و مناسبترين ظرفيت برای 
انعکاس اراده واقعی توده طبقه 
کارگر و پيشبرد سياست و سنت 
راديکال و کمونيستی طبقه 
کارگر برای پيروزی است؟ 
جنبش سنديکاليستی و سنديکاھا 
اساسا چنين ھدفی را دنبال 

 . نميکنند
 

طبقه کارگر در ايران فاقد 
. تشکالت گسترده خود است

سنديکای واحد و سنديکای 
نيشکر ھفت تپه تنھا دو نمونه از 

اين .  تشکل ھای کارگری ھستند
نقطه ضعف را بايد سريعا 

اما ھر تشکلی .  برطرف کرد
بر .  الزاما مناسبترين پاسخ نيست

اين ضعف بايد به شيوه ای 
. انقالبی و راديکال غلبه کرد

قدرت طبقه کارگر در تشکل 
مناسبترين ظرف و .  اوست

قدرتمندترين تشکلی که ميتواند 
اين قدرت را استخراج کند و به 

مجامع عمومی و  ،جريان بيندازد
منظم شده کارگری و شوراھای 

جامعه در دوران .  کارگری است
ما برای .  خطيری بسر ميبرد

تغيير اين شرايط زمان بينھايتی 
مجامع عمومی .  در اختيار نداريم

منظم شده کارگری که سنگ 
 ،بنای شوراھای کارگری ھستند

ما نيازمند .  چنين تشکلی ھستند

 مجمع عمومی و سنديکا ،باز ھم در مورد شورا
 پاسخی به مالحظات يدهللا خسروشاھی در مورد جنبش مجمع عمومی و شوراھای کارگری

 على جوادى

دستگاه  ،توده ای کارگری نيست
سرکوب رژيم و سرمايه عامل 
بازدارنده ايجاد تشکل توده ای 

اين ارزيابی .  کارگری است
مخالفين سرسخت جنبش مجامع 

حقيقتی را .  عمومی کارگری است
طرح سياست .  منعکس نميکند

جنبش مجامع عمومی بمٽابه نقطه 
حرکت واقعی ايجاد شوراھای 
کارگری را تحت ھيچ شرايطی 
نميتوان يکی از عوامل بازدارنده 
ايجاد تشکل توده ای طبقه کارگر 

اين وارونه کردن .  قلمداد کرد
بر .  واقعيت را کسی نميپذيرد

عکس جنبش مجامع عمومی 
کارگری گام اول و اصولی در 
روند ايجاد تشکل ھای توده ای و 

عبور از اين .  واقعی کارگری است
سياست به معنای عبور از پروسه 
واقعی و عملی ايجاد تشکل ھای 
واقعی و منعکس کننده اراده آزاد 

اما چرا .  توده ھای کارگر است
چنين ارزيابی غير واقعی و غير 
منصفانه ای؟ مساله چيست؟ 
واقعيت اين است که جدال بر سر 
مساله و نوع تشکل ھای توده ای 
کارگری انعکاس جدال دو گرايش 
سنديکاليستی و گرايش سوسياليستی 

شورايی در صفوف طبقه کارگر   -
امری غير واقعی و يا .  است

. طرحی تجريدی و آکادميک نيست
مساله بر سر سرنوشت جنبش 
کارگری و چگونگی سازمانيابی 
توده ھای کارگر در جدال بر سر 

اين يک جدال .  آينده جامعه است
واقعی در صفوف طبقه کارگر 

بازتاب تمايز گرايشات .  است
موجود در صفوف طبقه کارگر 

نميتوان با چنين برچسبھای .  است
ساده انگارانه ای جايگاه و واقعيت 
اين تفاوت در سياست سازماندھی 

اين .  طبقه کارگر را انکار کرد
جدال قدمتی به طول عمر تاريخ 

صفوف طبقه .  مبارزه طبقاتی دارد
کارگر را ديوار چين از جامعه 

گرايشات .  مجزا نکرده است
متفاوت اجتماعی طرحھا و 
الگوھای سازماندھی خود را در 

مجامع .  جنبش کارگری دارند
عمومی و شوراھا طرح و الگوی 
سازمانی گرايش راديکال و 

٨٩شماره   

تشکلی ھستيم که ھم مبارزه کارگر 
را در عرصه ارتقاء معيشت و 
زندگی کارگران نمايندگی کند و 
ھم ارگانی برای تغييرات مھم و 
تعيين کننده در زندگی و جامعه 

شوراھا و جنبش مجامع .  باشد
ابزار .  عمومی چنين ابزاری است

مبارزه اقتصادی و مبارزه سياسی 
و انقالبی طبقه کارگر برای 

 . تغييرات روزمره و بنيادی
 

اين مساله که سنديکا الگوی   -٢
تشکل يک گرايش کارگری و 
مجمع عمومی و شورا الگوی 
گرايش ديگری در صفوف 

اين .  غلط است ،کارگران است
سنديکا و .  جدالی بر سر اسم است

. يا شورا صرفا ظروفی ھستند
مساله بر سر محتوای درونی و 

 . سياستھای آنھاست
 

اين تبينی غير  :علی جوادی
سياسی از جدال ميان گرايشات 

نه .  درون جنبش کارگری است
فعالين استخوان خرد کرده جنبش 
سنديکايی چنين تصوری از اين 
مساله دارند و نه فعالين جنبش 
مجامع عمومی و شورايی 

. مساله بر سر اسم نيست.  کارگران
تقليل يک رکن تمايزات دو گرايش 
تاريخی و داده شده در صفوف 
طبقه کارگر به جدالی کودکانه بر 
سر اسم روش مناسبی در برخورد 
به تمايزات و جنبشھای متفاوت در 

جدالی .  صفوف طبقه کارگر نيست
ساده بر سر اسم تشکالت کارگری 
نميتواند چنين جايگاھی در جنبش 

گرايشات .  کارگری داشته باشد
متفاوت در صفوف طبقه کارگر 
يک واقعيت مادی و داده شده 

پيشينه و تاريخی .  تاريخی ھستند
مساله واقعی اين است که .  دارند

سنديکا و شورا صرفا دو نام 
. متفاوت نيستند

۶صفحه   
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اجزاء وسيعتر از يک جنبش 
اجتماعی گسترده و تاريخی 

آلترناتيوھای سازمانيابی .  ھستند
جنبشھای متفاوت اجتماعی برای 

اين .  تشکل توده ای کارگر ھستند
گرايشات سياست و افق و سنت 

به نيازھای .  يکسانی ندارند
اين جنبش .  متفاوتی پاسخ ميدھند

ھا آينده و چشم انداز متفاوتی را 
سنديکاليسم يک .  نمايندگی ميکنند

گرايش تاريخی و داده شده 
. رفرميستی و بورژوايی است

نگرش معينی به سازماندھی طبقه 
نقدی به اساس .  کارگر دارد

. مناسبات طبقاتی حاکم ندارد
انتقادی به کار مزدی و استٽمار 

خواھان .  طبقه کارگر ندارد
نابودی نظام سرمايه داری و لغو 

برای بھبود و .  کار مزدی نيست
تغييرات معينی در معيشت و 
زندگی طبقه کارگر تالش ميکند 
اما در چھارچوب مناسبات 

قانون و قوانين سيستم .  موجود
سنديکا .  حاکم را فرض ميگيرد

سازی اساسا سياست اين گرايش 
ھمانطور که ايجاد .  است

شوراھای کارگری و سازماندھی 
جنبش مجامع عمومی کارگری 
محصول تالش گرايش راديکال و 

 . سوسياليست طبقه کارگر است
 

سنديکا و شورا به يک اعتبار 
برای تشکل طبقه "  ظروفی"

و يا "  ظروف"اما .  کارگر ھستند
جزيی از يک جنبش سياسی و 
. اجتماعی داده شده متفاوت

جنبشھای سياسی برای پيشبرد 
امر خود در جامعه تشکالت 
. متفاوتی را ارائه ميدھند

ھمانطور که وجود احزاب سياسی 
راست و چپ امری اختياری و 

تشکالت  ،تصادفی نيستند
سنديکايی و شورايی نيز تشکالت 

به سنت متفاوتی .  اختياری نيستند
. اھداف متفاوتی دارند.  تعلق دارند

دامنه و محدوده عملکرد متفاوتی 
گرايشی که اين تفاوتھا را .  دارند

در سياست و افق و سنت و 
گرايشی است  ،تاريخشان نمی بيند

که در عمل خواسته يا ناخواسته 

يک محصول طبيعی .  دوام نيست
. عملکرد جنبش سنديکايی نيست

شوراھای  ،در طرف مقابل ھم
زرد و سازشکار ھم پديده قابل 

واقعيت اين است .  دوامی نيستند
بورژوازی در مقابله با گرايش 
راديکال و سوسياليستی طبقه 
کارگر قبل از آنکه به تالش 
برای تغيير و تحوالت درونی 

به  ،اين جريانات اقدام کند
نابودی آن و دستگيری و زندان 
. فعالين اين جنبش اقدام ميکند

تاريخ تالشھای طبقه کارگر در 
اين زمينه گواه چنين واقعيتی 

تاريخ جنبش شورايی در .  است
گواھی بر "  ٥٧انقالب "دوران 

 . اين ادعا است
 

طرفداران شورا در حال   -٣
حاضر ھمان مطالباتی را مطرح 
 ،ميکنند که طرفداران سنديکا

ھيچ فرقی به لحاظ نوع مطالبات 
ميان مدافعين اين دو گرايش 

اگر اسم سنديکای .  وجود ندارند
کارگران نيشکر ھفت تپه را ھم 
ميگذاشتند شورای کارگران 
ھفت تپه ھيچ فرقی در نوع 
مطالبات و خواستھايی که اکنون 

 . نميکرد ،مطرح ميکنند
 

من ميتوانم بپذيرم  :علی جوادی
که در مقاطعی در جنبش 
کارگری مطالبات طرح شده 
توسط فعالين جنبش شورايی و 
جنبش سنديکايی در تطابق و 

مطالبات .  ھماھنگی باشند
چنين مقاطعی .  يکسانی باشند

شايد به ندرت در تاريخ شکل 
اما از اين تطابق و .  بگيرد

ھماھنگی مقطعی نميتوان نتيجه 
اين دو  ،گرفت که اين دو تشکل

پديده .  جنبش از يک جنس ھستند
ھای مشابه و يا به قول پزشکان 

آيا کم ھستند .  ھستند)  ژنريک(
جرياناتی که به دو قطب متفاوت 
اجتماعی تعلق دارند اما در 
مسائلی سياستھای واحدی را 
پيش ميبرند؟ آيا جنبش عليه 

يک "و "  يکدست"اعدام جنبش 
است؟ آيا مقابله با "  جنسی

سنگسار و زندان فقط امر 
کمونيستھا و سوسياليستھا است؟ 
آيا برابری حقوقی شھروندان 
فقط امر کمونيستھا است؟ آيا 
تقابل با رژيم اسالمی فقط دارای 
يک قطب و يک صف واحد 

مجمع  ،باز ھم در مورد شورا
 ...عمومی و سنديکا

 -در مقابل تالش راديکال 
سوسياليستی و شورايی طبقه 

معلوم نيست .  کارگر قرار ميگيرد
چگونه زمانيکه اين جنبشھا به 
ارائه آلترناتيو تشکل کارگری خود 
ميپردازند بعضی ادعا ميکنند که 

به  ،اين تشکالت ھمگی يکی ھستند
يکباره تفاوتھايشان محو ميشود و 
تمايزاتشان از بين ميرود؟ چرا؟ 
شايد در پاسخ گفته شود که احزاب 
بر مبنای سياست و برنامه معينی 
شکل ميگيرند اما تشکل کارگری 
تشکل دربرگيرنده توده کارگر 
است؟ اين تصوری خام و غير 
. سياسی از تشکل کارگری است

نگرشی که حزب را تشکلی ميداند 
که امرش سياسی است اما تشکل 
کارگری را فاقد چنين ظرفيتی 
ميداند عمال از پيش در مقابل 
گرايش راست و سنديکاليستی زانو 

نگاھی به تشکالت .  زده است
کارگری در جوامع با سابقه تر در 

آيا کسی ميتواند .  اين زمينه بيندازيد
ادعا کند که سازمان سراسرى 

تشکلی غير  ،ال او  -کارگران سوئد
سياسی است؟ دارای گرايش معينی 
نيستند؟ به سنت سياسی داده شده 
ای متعلق نيستند؟ آيا کسی ميپذيرد 
که اتحاديه ای اف ال سی آی او 
جزيی از حزب دمکرات آمريکا 

 نيست؟  
 

آيا سياست را فراموش نکرده ايم؟ 
واقعيت اين است که ما اصوال 
. سنديکای انقالبی و راديکال نداريم
. حداقل در شرايط حاضر نداريم

شايد با تخفيف بايد گفت که کمتر 
در طول تاريخ ما شاھد شکل گيری 
سنديکاھای راديکال و انقالبی 

سنديکای انقالبی .  کارگری بوده ايم
به سرعت به تشکل ديگری تبديل 

وجود سنديکای انقالبی .  خواھد شد
به معنای نفی فلسفه وجودی سنديکا 
بمٽابه تشکل کارگری گرايش 
راست و رفرميستی در صفوف 

سياست راديکال .  طبقه کارگر است
و انقالبی کارگری برای پيشبرد 
امر خود بدون ترديد بايد با مقابله با 
. گرايش سنديکاليستی برخيزد

سنديکای انقالبی يک پديده قابل 

٨٩شماره   
است؟ آيا ميتوان از تشابه برخی 
از سياستھا و مطالبات تشابه 
 ماھوی جريانات را نتيجه گرفت؟

 

اما اجازه دھيد به مساله مشخص 
بررسی تالش کارگران .  بپردازيم

نيشکر ھفت تپه يک مورد گويا 
کارگران تالش بسياری .  است
اعتصاب  ،مبارزه کردند.  کردند
. به خيابان آمدند.  جنگيدند.  کردند

مطالباتشان را به ميان مردم و 
مجمع عمومی خود  ،جامعه بردند

خانواده ھای خود  ،را تشکيل دادند
را به اين مبارزه کشاندند و 
توانستند پيشرويھای در اين مبارزه 

نفس وجود .  بدست بياورند
سنديکای نيشکر ھفت تپه مسلما 
يک دستآورد و محصول مبارزه 

اما در عين حال . طبقه کارگر است
نشاندھنده غلبه سياست 
سنديکاليستی در يک مبارزه زنده 

گرايش حاکم بر .  و واقعی است
سنديکا در عين حال که برای 
پرداخت دستمزدھای معوقه تالش 
ميکند در عين حال برای کنترل 
. مبارزات کارگران تالش ميکند

سياستھای اعالم شده توسط 
سخنگوی سنديکای کارگران 
نيشکر ھفت تپه گواه چنين واقعيتی 

اگر گرايش شورايی و .  است
سوسياليستی در اين اعتراض 
دست باال را داشت ما مسلما شاھد 
طرح مطالبات و خواستھايی بعضا 

مساله پرداخت .  يکسان بوديم
افزايش  ،دستمزدھای معوقه

مساله حق تشکل  ،دستمزد و مزايا
مستقل کارگری و جلوگيری از 
اخراج کارگران شايد سياستھای 

اما در عين حال .  مشترکی بودند
برای پيشبرد و تحقق ھمين 
مطالبات شاھد تفاوتھا و تالشھای 

شاھد سازشکاری .  متفاوتی ميبوديم
شاھد محدود .  سنديکاليسم نبوديم

کردن مبارزه و تالش کارگران در 
چھارچوب قوانين نظام سرمايه 
داری و حاکميت سياسى اش 

حتی اگر در  ،خالصه کنم.  نبوديم
مقاطعی مطالبات و تالشھای اين 

مساله  ،دو جنبش يکسان باشند
کماکان تغييری در تعلق اجتماعی 
و جنبشی اين دو گرايش بوجود 

بعالوه اگر حال اين .  نمی آورد
جريانات در مقطعی و در مواردی 

آينده شان  ،استٽنايی يکسان باشد
 . بطور حتم متفاوت است

 

٧صفحه سنديکاليسم   -٤  
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و پيشبرد امر اتحاديه و سنديکا 
اينھا دو مساله جداگانه  ،متفاوتند

کسی که بخواھد از .  اند
چھارچوب قانونی رژيم فراتر 
نرود به آن ميشود گفت 

اما ھر حرکت .  سنديکاليسم
کارگری را نميتوان به 

 .سنديکاليسم منتسب کرد
 

من کامال موافقم که  :علی جوادی
ھر تالش کارگری را نميتوان به 
حساب سنديکاليسم و گرايش 

چنين بذل و .  سنديکاليستی نوشت
در اين .  بخششی نابخشودنی است

زمينه نبايد اجازه داد که گرايش 
سنديکاليستی ھر تالش کارگران 

جنبش .  را به حساب خود بنويسد
سوسياليستی کارگر   –راديکال 

يک گرايش قوی و پرنفوذ در 
به .  صفوف کارگران است

اعتصابات و اعتراضات کارگری 
کدام گرايش را در  ،نگاه کنيد

جلوی صحنه می بينيد؟ ببينيد 
چگونه  ،چگونه متشکل ميشوند

مجامع عمومی خود را در متن 
اينھا  ،اعتراض تشکيل ميدھند

گوشه ای  ،سنت اتحاديه ای نيست
از سياست راديکال و 
. سوسياليستی طبقه کارگر است

من عميقا معتقدم که گرايش 
راديکال و سوسياليستی طبقه 

حرف .  کارگر دست باال را دارد
مبارزه .  دل کارگران را ميزند

شان را در عمده اعتراضات 
کارگری نمايندگی و رھبری 

 . ميکند
 

مجمع عمومی ظرف تجمع   -٥
کارگران در دوران اعتصاب است 
. و نه ظرف تشکل دائمی کارگران

کارگران زمانيکه کار نميکنند 
ميتوانند مجمع عمومی خود را 
برپا کنند نه در شرايطی کار 

مجمع عمومی کارگری .  ميکنند
 . را ھر روز نميتوان برپا کرد

 

مجمع عمومی داير  :علی جوادی
کارگری به معنای مجمع عمومی 

اما .  ھر روزه کارگری نيست
مجمع عمومی ای که دائم و با 

. برای ما امری صوری نيست
ھر زمان که توده کارگران اراده 
کنند ميتوانند نمايندگان را عزل 

دامنه و .  کنند و تغيير دھند
محدوده عمل نمايندگان کارگری 

ھر .  محدود و مشروط است
مجمع عمومی اجالسی برای 
طرح گسترده ترين سياستھای 
. مورد نظر کارگری است

خالصه کنم مساله بر مشکالت 
فنی تشکيل مجمع عمومی روتين 

مساله بر مکانيسم کارکرد .  نيست
 . تشکالت متفاوت کارگری است

 

شورا ظرف تصرف قدرت   -٦
تکيه .  سياسی طبقه کارگر است

بر سياست ايجاد شوراھای 
کارگری به معنای موکول کردن 
تشکل توده ای کارگری به 
دورانی دور دست و محروم 
کردن کارگر از تشکل در شرايط 
حاضر و عمال به معنای بی 
تشکل نگھداشتن آن در شرايط 

 . کنونی است
 

شورا ھم ظرف  :علی جوادی
سياسی توده ای طبقه کارگر 
است و ھم ظرف اقتصادی طبقه 

اين تقسيم بندی که شورا .  کارگر
تشکل سياسی توده ای طبقه 
کارگری است و سنديکا ظرف 
تشکل اقتصادی طبقه کارگر 
. تصوير ساده انگارانه ای است

نه سنديکاليستھا چنين تصوری 
از خود دارند و نه فعالين 

سوسياليست   –راديکال 
شورا و مجمع عمومی .  کارگری

ظرف اعتراض توده ای طبقه 
 ،اعم از اقتصادی.  کارگر ھستند

برخالف !  اعم از سياسی
اظھارات ادعا شده شکل دادن به 
شوراھای کارگری ھم اکنون 

مسلما اولين و عمده .  ممکن است
ترين مانع مساله سرکوب رژيم 

تغيير .  آدمکشان اسالمی است
توازن قوای سياسی و عقب 
راندن رژيم اسالمی بسرعت 
منجر به شکل گيری تشکالت 

از .  شورايی کارگری خواھد شد
سوی ديگر شکل گيری تشکالت 
شورايی کارگری بسرعت توازن 
قوا را به نفع کارگر و کمونيسم 

گرايش .  تغيير خواھد داد
شورايی يک گرايش زنده در 

سنتی .  صفوف کارگران است
امتحان خود را .  داده شده است

در حساسترين شرايط تاريخ 

مجمع  ،باز ھم در مورد شورا
 ...عمومی و سنديکا

تناوب معينی بطور روتين برگزار 
عمال ديگر تشکل دوران  ،شود

تشکل .  اعتراض و اعتصاب نيست
از .  موقت نيست.  دائمی شده است

نقطه نظر ما مجامع عمومی که 
مرتب برگزار ميشوند عمال 

مجمع .  شورای کارگری ھستند
عمومی ظرف پايه و اوليه شورای 

اين تصور که .  کارگری است
مجمع عمومی فقط در دوران 
اعتصاب شکل ميگيرد واقعی 

اين تصور که مجمع .  نيست
عمومی فقط در دورانی شکل 
ميگيرد که کارگران دست از کار 

 ،اعتصاب کرده باشند ،کشيده باشند
چنين تصوری عمال .  واقعی نيست

به اين معنی است که تشکل 
کارگری را در برگيرنده توده ھای 

از پيش  ،وسيع کارگر نميداند
پذيرفته است که حضور و دخالت 

از کارگران در تشکل "  بخشی"
مساله بر .  است"  کافی"کارگری 

سر موانع واقعی رو در روی ھر 
تفاوت در .  تجمع کارگری نيست

مکانيسم متفاوت تشکل شورايی 
کارگری و تشکل سنديکايی 

قدرت کارگر در .  کارگری است
قدرت کارگر .  تشکل کارگر است

بسيج .  در تعداد کارگر متشکل است
بيشترين توده طبقه کارگر يک امر 

چنين مساله .  پايه ای جنبش ماست
ای ويژگی و خصيصه جنبش 

گرايش .  سنديکايی نيست
سنديکاليستی ظرفی برای دخالت 
مستمر و دائمی توده کارگر در 
سرنوشت سياسی و تشکل توده ای 

گرايشی است که در .  خود نيست
مقاطع معين و درمحدودی ای 
امکان دخالت توده کارگر را فراھم 

مانند دوران اعتصاب و يا .  ميکند
اما .  مجامع عمومی ھر ساله

بوروکراتيسم و کنترل و مھار 
دخالت کارگران در سرنوشت 
تشکل کارگری يک سنت قوی 

در مقابل .  جنبش اتحاديه ای است
يک وجه تمايز جنبش شورايی از 
گرايش سنديکاليستی در ھمين امر 

ما فعالين جنبشی ھستيم .  نھفته است
که دخالت مستمر و دائم توده 
کارگر را در تصميمات سياسی 

دخالت کارگر .  خود تامين ميکند

٨٩شماره   
 . تالش طبقه کارگر پس داده است

 

شايد مطرح شود که ايجاد تشکل 
شورايی طبقه کارگر کاری 
دشوارتر از تشکل اتحاديه ای و 

يا تشکيل سنديکا .  سنديکايی است
با مقاومت کمتری از جانب رژيم 

در اين .  اسالمی مواجه ميشود
زمينه چه بايد گفت؟ سرکوبگری 
رژيم اسالمی باليی است که شامل 
ھمه فعالين کارگری اعم از فعال 
سنديکايی و يا فعال شورايی 

ھم اکنون فعالين کارگری .  ميشود
گرايشات متفاوتی در زندان 

خصلت استبدادی ھر .  ھستند
نيروی بورژوايی در حاکميت 

در .  پديده شناخته شده ای است
عين حال بايد اذعان کرد که 
سرکوبگری رژيم به رشد و بقای 
محافظه کاری و گرايشات غير 
راديکال سوبسيد غير مستقيم 

اما اساس مساله در .  سياسی ميدھد
واقعيت اين .  جای ديگری است

است که ھر گرايشی برای شکل 
 ،دادن به تشکل توده ای کارگری

بايد خود  ،چه سنديکا و چه شورا
را به رژيم و بوروژازی تحميل 

اتحاديه و سنديکا .  بايد بجنگد.  کند
اعتصاب .  تشکالت قانونی نيستند

و تحرک سنديکايی امری قانونی 
برای ھر ذره پيشرفتی ھر .  نيست

حال .  گرايشی بايد مبارزه کند
 ،سئوال اين است که کدام تشکل

کدام جنبش قابليت و توان بيشتری 
برای پيشبرد امر شکل دادن به 
تشکل توده ای طبقه کارگر در اين 
شرايط دارد؟ جنبش شورايی يا 
جنبش سنديکايی طبقه کارگر؟ 
جنبش شورايی از درون اعتراض 
کارگرانی که مجامع عمومی خود 

. شکل ميگيرد ،را برپا کرده اند
چنين جنبشی از امکان عملی و 
واقعی بيشتری برای شکل دادن به 
تشکالت توده ای کارگری 

تاکيد بر طرح .  برخوردار است
جنبش مجامع عمومی و شورايی 
طبقه کارگر موکول کردن تشکل 
توده ای کارگر به آينده ای نامعلوم 

برعکس زمينه ھای عملی .  نيست
 . و واقعی آن را فراھم ميکند

 

اتحاديه و سنديکا ھم ميتواند   -٧
. متکی بر مجمع عمومی باشد

برگزاری مجمع عمومی يک 
. ويژگی منحصر بفرد شورا نيست

سنديکا ھم 
٨صفحه   
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ميتواند ھر ماه يکبار مجمع 
در .  عمومی خود را داشته باشد

سنديکا ھم کارگران ميتوانند 
نمايندگان نااليق خود را در ھر 

 . زمان تعويض کنند
 

اين بخشی از تالش  :علی جوادی
و سياست کاری ما در سنديکاھای 

نزديک تر کردن .  کارگری است
ھر چه بيشتر اتحاديه ھا به يک 
شکل ساختمانی غير 
بوروکراتيک و متکی کردن اين 
تشکالت در ھر سطحی به مجامع 
عمومی کارگری يک سياست 

اما در عين .  اعالم شده ما است
حال بايد تاکيد کرد که چنين 
مختصاتی از ويژگی ھای جنبش 

چنين شرايطی .  اتحاديه ای نيستند
و مکانيسمی تنھا ميتواند تحميلی 
بر مکانيسم و کارکرد جنبش 

 . اتحاديه ای باشد
 

قابل عزل بودن نمايندگان 
کارگری در ھر اجالس مجمع 
عمومی يک خصلت عمومی 

چند نمونه .  جنبش سنديکايی نيست
را "  سنديکاھا"از اين نوع 

ميتوانيد نشان دھيد؟ متاسفانه يک 
خصلت جنبش اتحاديه ای وجود 
بوروکراسی مزمن در اين جنبش 

اين خصلت ناشی از .  است
خصوصيات ژنتيک فعالين جنبش 

جنبشی که يک .  سنديکايی نيست
رکن فعاليتش تالش برای مھار و 
کنترل جنبش کارگری در 
چھارچوب قوانين بورژوازی و 
سرمايه و نظام سياسی حاکم 

نيازمند چنين مکانيسم و  ،است
بوروکراتيسم .  ويژگی ای است

روبنای سياست راست و محافظه 
ابزاری برای کنترل .  کارانه است

دخالت توده کارگر و محدود 
کردن دامنه عمل انقالبی طبقه 

اما اجازه دھيد اين .  کارگر است
اگر جنبش :  سئوال را مطرح کنم

سنديکايی ميتواند گوشه ھايی از 
عملکرد جنبش خود را تحت فشار 

آيا بھتر  ،جنبش شورايی بپذيرد
نيست که کارگران يکسره سراغ 
مجمع عمومی و شورا و خود 

. و مقيد به اين مناسبات نيست
. گرايشی برای نابودی آن است

ايجاد چنين تشکالتی در شرايط 
حاضر دقيقا به معنای رشد و 
گسترش جنبشی توده ای برای 
 . نابودی نظام سرمايه داری است

 

نوع تشکالت کارگری که در   -٩
دستور قرار ميگيرد منوط به 
شرايط سياسی جامعه و توازن 

در شرايط .  قوای سياسی است
تالطم انقالبی سنديکاھای 
کارگری ھم با تالش فعالين 
سوسياليست کارگری ميتوانند 
به شوراھای کارگری تبديل 

 . شوند

 

اين ارزيابی  :علی جوادی
نوع تشکل .  نادرستی است

کارگری را از شرايط جامعه 
شرايط جامعه .  استخراج نميکنند

مسلما محدوديتھای معينی بر 
عملکرد ھر تشکلی اعمال 

. اما از آن نتيجه نميشود.  ميکند
اين تقسيم بندی که سنديکا تشکل 
دوران اوليه رشد جنبش کارگری 
است و شورا تشکل دوران 
انقالبی طبقه کارگر واقعی 

اتفاقا يک .  خيالی است ،نيست
رکن مھم فعاليت سنديکاليستھا 
تالش برای مقابله با تشکل 
کارگری راديکال و سوسياليستھا 
در دوران تالطمات انقالبی 

اين تصوير که .  است
سنديکاليستھا در شرايط انقالبی 
فعاليت خود را تعطيل ميکنند و 
ميدان را به فعالين راديکال و 
سوسياليست طبقه کارگر تحويل 

از .  غير واقعی است ،ميدھند
طرف ديگر شورا ھم صرفا 
تشکل دوران تحوالت انقالبی 

انقالبی دوران تحوالت .  نيست
انقالبی بودن بيشتر بيان يک 
سياست اپورتونيستی است تا يک 

شورا .  سياست راديکال و انقالبی
ظرفی برای تشکل توده ای طبقه 

در ھيچ کجای .  کارگر است
تاريخش ننوشته شده است که 
فقط در زمان تالطم انقالبی شکل 

 . ميگيرد
 

اينکه در شرايط انقالبی برخی 
از تشکالت سنديکايی طبقه 

حاصل  ،کارگر تغيير شکل دھند
تحوالت خودبخودی و درونی 

مجمع  ،باز ھم در مورد شورا
 ...عمومی و سنديکا

 جنبش شورايی بروند؟ 
 

تبليغ و در دستور قرار دادن   -٨
ايجاد شوراھای کارگری در شرايط 
فعلی که کارگران برای مطالبات 

عمال به  ،اقتصادی مبارزه ميکنند
معنای تنزل جايگاه و نقش 
شوراھای کارگری که ظرف 
تصرف قدرت سياسی ھستند به 
تشکل اقتصادی طبقه کارگر در 
چھارچوب مناسبات سرمايه داری 

 . است
 

من ميپذيرم که  :علی جوادی
بسياری از مطالبات اعالم شده 
کارگری در شرايط حاضر 

مساله .  مطالباتی اقتصادی ھستند
مساله  ،مساله اخراجھا ،دستمزد

قراردادھای موقت از جمله 
مطالبات عمومی و اقتصادی طبقه 
کارگر ھستند اما نمی پذيريم که 
مطالبات کارگری محدود به اين 
مجموعه از مطالبات اقتصادی 

ما "کارگرانی که شعار .  است
کارگران خواھان جامعه ای آزاد و 

را در مراسم "  برابر ومرفه ھستيم
خواستھای  ،اول ماه مه برافراشتند

. کارگران را نمايندگی ميکنند
کارگر در ھمان جامعه ای زندگی 
ميکند که ھر روزه برای سرنگونی 

خواست .  رژيم اسالمی تالش ميکند
سرنگونی رژيم اسالمی يک 
خواست عمومی گرايش راديکال و 
. سوسياليستی طبقه کارگر است

درست است که اين خواست در 
سخنرانی ھا بعلت توازن قوای 
سياسی نميتواند منعکس شود اما 

 . نميتوان آن را انکار کرد
 

از طرف ديگر ايجاد شوراھای 
کارگری در شرايط حاضر به 
معنای محدود و مشروط کردن اين 
تشکالت در چھارچوب قوانين ضد 
. انسانی نظام سرمايه داری نيست

تشکل شورايی طبقه کارگر تا 
زمانيکه نظام سرمايه داری 
پابرجاست در اين چھارچوب 

اما تشکلی برای .  فعاليت ميکند
محدود .  نابودی چنين شرايطی است

٨٩شماره   
چنين تحولی .  اين گرايش نيست

تنھا ميتواند محصول تالش گرايش 
راديکال و سوسياليستی طبقه 
کارگر و عليرغم ميل و تمايل 

چنين .  گرايش سنديکاليستی باشد
تغيير و تحولی در صورت وقوع 

صرفا .  يک قاعده عمومی نيست
. ميتواند استٽنايی بر قاعده باشد

تاريخ تاکنونی نشانگر اين بوده 
است که سنديکاليسم در دوران 
انقالبی به يک ابزار بورژوازی 
در مقابله با گرايش کمونيستی 

 .  طبقه کارگر تبديل ميشود
 

اگر در سنديکاھای کارگری   -١٠
ھم سوسياليستھا دست باال را 
داشته باشند سنديکا به جھت 
معينی ميرود و اگر جريانات 
رفرميست دست باال را داشته 
باشند جھت ديگری را برخواھد 

 . گزيد
 

و بنظرم بايد اضافه  :علی جوادی
کرد اگر گرايش سوسياليستی در 
سنديکا آنقدر دست باال را داشته 
باشند در اين صورت تشکل 
شورايی کارگری را شکل ميدھند 
و کارگران را به پيوستن به اين 

 . تشکل کارگری فرا ميخوانند
 

در خاتمه و درخطاب به کارگران 
راديکال و سوسياليست مايلم چند 

ما ميگوئيم :  کلمه ای اضافه کنم
کارگران مجامع عمومی خود را 

اين .  به ھر بھانه ای تشکيل دھيد
. مجامع عمومی را منظم کنيد
. نمايندگان خود را انتخاب کنيد

دامنه و حيطه اختيارات آنھا را 
مجامع عمومی را .  تعيين کنيد

بعنوان عاليترين ارگان تصميم 
. گيری کارگران برسميت بشناسيد

مجمع عمومی رسمی و منظم 
اولين رکن شورای واقعی کارگری 

ما کمونيستھای کارگری .  است
ميگوئيم طبقه کارگر تنھا به 

ھر بھبود .  نيروی خود آزاد ميشود
واقعی تنھا حاصل مبارزه ای 

مبارزه .  متشکل و انقالبی است
برای بھبود زندگی و معيشت 
روزمره کارگر به مبارزه برای 
. تغييرات بنيادی گره خورده است

طبقه کارگر بايد خود را برای 
تعيين تکليف نھايی در جامعه آماده 

 . *  کند
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مارس، روز جھانی زن فرا  8
جنبش آزادی زن و جنبش .  ميرسد

 8کمونيستی ھر سال در آستانه 
مارس يکبار ديگر تعھد خود را 
به مبارزه برای آزادی بی قيد و 
شرط زن و برابری کامل و 
. واقعی زن و مرد اعالم ميکند

مارس و اعالم  8گراميداشت 
تعھد جھانی به امر آزادی زن در 
آستانه اين روز به يک سنت 
پايدار راديکال در جھان بدل شده 

سال گذشته دنيا يک .  است
مارس را  8صدمين سالگرد 

گرامی داشت و اکنون در بحران 
جھانی سرمايه داری، موقعيت 
ميليون ھا زن در شرايط خطير 
 . تر و وخيم تری قرار گرفته است

 

گرايشاتی که آزادی و برابری زن 
را صرفا به يک مبارزه برای 
کسب حقوق محدود ميکنند، بويژه 
در شرايط بحران اقتصادی، با 
جان سختی سنت زن ستيزی در 

بر متن ده .  جامعه مواجه ميشوند
ھا سال تالش برای آزادی زن و 
برای دفاع از برابری زن و مرد، 
ميليون ھا زن در جھان تحت 
خشونت عنان گسيخته دولتی، 
مذھبی و در نھاد خانواده بسر می 

ميليون ھا زن قربانی .  برند
خشونت روزمره توسط ھمسران، 
پدران، برادران و خانواده ھمسر 

از ضرب و شتم تا .  خود ھستند
اسيد پاشی و به آتش کشيدن 
سرنوشت بخش عمده زنان در 

قتل ناموسی، .  دنيا را رقم ميزند
اين پديده قرون وسطايی ھنوز 
. ھزاران قربانی از زنان ميگيرد

به ھمت رشد و قدرت گيری 
اسالم سياسی و جنبش ھای 
مذھبی، سنت ھای عتيق جنايت و 
زن ستيزی، ھمچون سنگسار 

شرمناک است، .  احياء شده است
 .اما واقعيت دارد

 

در جوامع پيشرفته سرمايه داری 
غرب نيز زنان ھنوز از حقوق و 
ايمنی پايين تری نسبت به مردان 

ترين بخش اقتصاد به کار 
کارھای نيمه .  اشتغال دارند

وقت، با حداقل دستمزد و موقت 
. عمدتا توسط زنان اشغال ميشود

در شرايط بحران اقتصادی نيز 
ايدئولوژی مردساالر بطور فعال 
و آگاھانه برای فرستادن زنان به 

 .خانه بکار ميافتد
 

در تمام بحران ھای اقتصادی 
زنان به بازگشت به خانه و 
نگھداری از کودکان و گرم نگاه 
داشتن محيط خانه و خانواده 

اما در دوران .  تشويق شده اند
شکوفايی اقتصادی، يا نياز به 
نيروی کار زنان مانند زمان 
جنگ، دولت و آکادميھا با طرح 
تئوری ھای ارزشی جديد زنان 
را به بيرون آمدن از خانه 

بحران جاری .  تشويق کرده اند
نيز خارج از اين قاعده قرار 

اخيرا يک مخزن فکری .  ندارد
علوم اجتماعی در بريتانيا 
تحقيقی منتشر کرده مبنی بر 
اينکه کار زنان در خارج از 
خانه به سالمت فکری و تربيت 
. روحی کودکان لطمه ميزند

درست زمانی که بورژوازی و 
دولت بورژوايی از شبح مارکس 
به لرزه افتاده است و رقم 

 2بيکاری در بريتانيا به بيش از 
ميليون رسيده است، اين تحقيقات 

 . به بازار عرضه ميشود
 

اگر زنان، پس از يک قرن 
مبارزه برای آزادی و برابری، 
ھنوز در اين موقعيت وخيم قرار 
دارند؛ اگر ھر سال بيش از يک 
ميليون زن از خشونت جان خود 
را از دست ميدھند؛ آگر از ھر 
سه زن در دنيا يک نفر مورد 
خشونت پارتنر خود قرار 
ميگيرد؛ اگر زنان با نرخ 
وحشيانه ای در کارخانه ھا 
استثمار ميشوند؛ اگر تازيانه 
ھای مذھب بر پيکره زنان فرود 
می آيد و ميکوشد آنھا را مطيع و 
فرمانبردار نگاه دارد؛ اگر 
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 آزادی و برابری زنان 
 در گرو مبارزه ای ھمه جانبه عليه نظام حاکم

عليرغم تصويب .  برخوردارند
حقوق برابر در اين کشورھا، 

تا  20دستمزد متوسط زنان حدود 
درصد از دستمزد مردان پايين  30

در اين کشورھا نيز .  تر است
خشونت، قتل و تجاوز به زنان 

فحشاء اکنون در .  ارقام بااليی دارد
قرن بيست و يک بصورت برده 

زنان .  داری مطلق درآمده است
بسياری با فريب و زور به اسارت 
باندھای قاچاق انسان درآمده و 

ھر .  مجبور به تن فروشی ميشوند
سال تعدادی از اين زنان قربانی 
توسط پليس کشورھای غربی کشف 

بعضا اين زنان با زنجير به . ميشوند
اين زنان .  تختخواب بسته شده اند

قربانی فقر و فالکت نظام سرمايه 
 .داری اند

 

زن ستيزی يک ايدئولوژی و سيستم 
اما .  عقيده اتی و فرھنگی کھن است

نظام سرمايه داری اين سيستم را 
کامال با نيازھای خود تطابق داده و 

کافی است فقط .  از آن بھره ميجويد
به استثمار وحشيانه ميليون ھا زن 
در کشورھای باصطالح جھان سوم 
توسط نه تنھا سرمايه ھای 

، بلکه سرمايه "ملی"باصطالح 
ھای جھانی نظری بياندازيد، تا 
منافع ھنگفت ستمکشی زن و 
فرودستی زن را برای نظام سرمايه 

از لباس ھای .  داری درک کنيد
شيک بوتيک ھای بين المللی تا 
قطعات کامپيوتر و تلفن موبايل و 
اسباب بازی و غيره توسط ميليون 
ھا زن کارگر و زحمتکش بيحقوق 
. در اين کشورھا توليد ميشود

سودھای نجومی سرمايه از کار اين 
زنان گواه محکمی بر نياز سرمايه 

 .به ستمکشی زن است
 

درست است که تفاوت حقوق و 
جايگاه زن و مرد در کشورھای 
غربی به عريانی کشورھای ديگر 

اما در اين کشورھا .  جھان نيست
نيز اکثريت زنان نه تنھا مورد تھديد 
دائم خشونت و تجاوز اند، بلکه در 
عرصه اقتصادی نيز در نا امن 
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اوباش سرمايه ميکوشند که با اسيد 
پاشی به زن فعال حقوق کارگری 
او را خاموش سازند و سرمشقی 
برای زنان ديگر قرار دھند؛ اگر 
ايدئولوگ ھای دست راستی 
ميکوشند در شرايط بحران زنان 
را متقاعد کنند که مکان طبيعی 
آنھا خانه است؛ اگر ھنوز تجاوز 
به زنان بعنوان سالح به تسليم 
واداشتن دشمن جنگی مورد 
استفاده وسيع قرار ميگيرد؛ اگر 
برده داری نوين جنسی بازار 
گرمی پيدا کرده است؛ اينھا ھمه 
بيانگر آنست که نظام سرمايه 
داری به وجود زن ستيزی و 

آزادی و .  مردساالری نيازمند است
برابری کامل زن و مرد در گرو 
سرنگونی سرمايه داری و برقرار 

 . سوسياليسم است
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
مدافعين آزادی و برابری واقعی و 
کامل زن و مرد را به پيوستن به 
. صفوف حزب فرا ميخواند

ھيچگاه جھان اين چنين به 
کمونيسم، به مارکس و منصور 

ھيچگاه .  حکمت نيازمند نبوده است
شرايط اين چنين برای سرنگونی 
نظام استثمار و تبعيض و خشونت 
. سرمايه داری آماده نبوده است

کمونيسم کارگری ھمواره پرچم 
آزادی و برابری زن را به اھتزاز 

در آستانه صد و .  درآورده است
مارس، حزب اتحاد  8يکمين سال 

کمونيسم کارگری اعالم ميکند که 
با تمام قوا برای آزادی زن و 
 .برابری کامل زن و مرد ميکوشد

  

 زنده باد آزادی زن
 مارس 8زنده باد 

 زنده باد سوسياليسم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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از ديدگاه پوپوليسم ھر چه 
وضعيت مردم و کارگران در يک 
جامعه سخت تر باشد، آن جامعه 

نزديک تر است، "  انقالب"به 
بدرجه ای که رفاه و آزادی در 
جامعه بيشتر شود، طبقه کارگر 
. متوھم تر و غيرانقالبی تر ميشود

اين يکی از احکام پايه ای 
سختی و :  پوپوليستی است

خشونت در يک جامعه به شرايط 
انقالبی و شکل گيری انقالب می 

کمونيسم کارگری ھمواره .  انجامد
اين حکم و تز پوپوليستی را مورد 
. نقد عميق و جدی قرار داده است

سال گذشته در جنبش  30طی 
چپ ايران، چنين تزھای عقب 
مانده و پوپوليستی مورد نقد 
منصور حکمت، چه در دوران 
مارکسيسم انقالبی و چه پس از 

اين نقد .  آن قرار گرفته است
محکم موجب شد که برای دوره 
ای اين احکام بشکل صريح و 
عريان مطرح نميشد و در اشکال 
ظريف تر و پيچيده تری طرح 

اين يک پيشرفت .  ميگرديد
سياسی به نفع   –تئوريک 

مارکسيسم و کمونيسم کارگری 
اما ما شاھديم که .  محسوب ميشود

رھبری جديد حزب کمونيست 
يک رجعت )  ک.ک.ح(کارگری 

کامل و ھمه جانبه به دنيای 
ديدگاه .  پوپوليستی کرده است

پوپوليستی بر تمام سياست ھا و 
نظرات اعالم و اتخاذ شده توسط 

نمونه .  اين رھبری حاکم است
برخی .  ھای متعددی موجود است

در .  را ما پيش از اين نقد کرده ايم
اين نوشته يک نمونه برجسته 

 :ديگر آن را بررسی ميکنيم
 

تفاوت کارگران ايران و فرانسه 
 از منظر يک پوپوليست 

 
ميليون نفر  2ژانويه حدود  27در 

به فراخوان سنديکا ھای کارگری 
فرانسه دست به اعتصاب و 
تظاھرات عليه سياست ھای ضد 
. کارگری دولت سارکوزی زدند

بحران عميق و جھانی سرمايه 
داری اعتراضات مختلفی را در 

دليل وجود دارد يکی بعنوان 
ضعف طبقه کارگر ايران و 
ديگری نقطه قدرت کارگران 
ايران در مقايسه با کارگران 

نقطه ضعف فقدان .  فرانسه
تشکالت کارگری بعلت سرکوب 

اما نقطه .  دولت در ايران است
قوت طبقه کارگر ايران که در 
ھمان سرکوب خشن  ريشه 
دارد، فقدان توھم به دولت حاکم 

يعنی بنظر ايشان سرکوب .  است
خشن ھم باعث ضعف و ھم 
. قدرت کارگران ايران شده است

و در پايان تلويحا نتيجه ميگيرند 
که طبقه کارگر ايران در 
موقعيت بھتری از نظر سياسی 
نسبت به طبقه کارگر فرانسه 
قرار دارد و رھبر انقالب 

 :کارگری جھانی است
 
ولی يک تفاوت مھم ديگری "

ھست که آنرا بايد بعنوان يک 
نکته مثبتی بنفع طبقه کارگر 

و !  جامعه ايران بحساب آورد
آنھم اينست که کارگران و کال 
توده مردم در ايران ھيچ نوع 
توھمی به حکومت و دولت 
ندارند، و اين، ھم در زمان شاه 
اينطور بوده و ھم در زمان 

کامال  مردم .  جمھوری اسالمی
ميدانند که ريشه مسائلشان 
سياسی است و کامال ميدانند که 
اين حکومت بايد سرنگون شود 
تا بتوانند به آزادی برسند و حتی 
بتوانند به خواسته ھای رفاھيشان 
برسند، و به اين معنی يک قطب 
بندی برجسته تر و سياه و 
سفيدتری بين کارگران و مردم 
زحمتکش و طبقه سرمايه دار و 
حکومت سرمايه داران در 
کشوری مثل ايران خودش را 

در غرب اينطور  .  نشان ميدھد
خيلی از اعتصابھايی که .  نيست

شما صحبت کرديد حتی 
سراسری ھم باشند بازھم  اگر 

ميبينيم که شعار و خواستشان 
سرنگونی طبقه حاکمه نيست 
بلکه حقوق معينی ميخواھند و 
تضمين شغلی ميخواھند، 
دستمزدھايشان را ميخواھند و 
مقابله با اخراج کردنھا بدنبال 

 :تحليل پوپوليستی از تفاوت ھای طبقه کارگر فرانسه و ايران
 !سرکوب و خشونت ميان بری به سوسياليسم

 
 آذر ماجدی

. ميان کارگران دامن زده است
اکنون شرايط برای سرنگونی 
سرمايه از ھر زمان ديگر طی چند 

اما فقدان .  دھه اخير مھيا تر است
 –احزاب انقالبی کمونيستی 

کارگری و حاکميت توھمات 
بورژوايی نسبت به سرمايه داری 
دولتی، رفرميسم و دموکراسی در 
ميان طبقه کارگر و بخش وسيع 
جامعه مانعی مھم بر سر شکل 
گيری يک جنبش انقالبی و 
کمونيستی عليه سرمايه در 

 27.  کشورھای اروپايی است
ژانويه اما زنگ خطری برای 
سرمايه نه تنھا در فرانسه، بلکه کل 

 . اروپا بود
 

اعتراضات وسيع کارگری بعنوان 
فشاری بر دولت ھای بورژوايی 

اين اعتراضات .  عمل ميکند
گسترده و تھديدی که باالی سر 
سرمايه و دولت محافظ آن ميگيرد، 
دولت ھا را وادار ميکند که بی 
مھابا به نجات سرمايه داران 

مانع از آن ميشود که .  نشتابند
بورژوازی با يک تعرض خشن و 
وسيع بحران را به نفع خود حل 

وادار شان ميکند که در .  کند
تعرض به جامعه و کارگران 

در اين شرايط .  محتاط تر عمل کنند
مھمترين مانع فکری و سياسی در 
مقابل آلترناتيو کارگری به بحران، 
توھمی است که به سرمايه داری 
دولتی و رفرميسم بورژوايی بطور 
وسيع در جامعه و در ميان طبقه 
کارگر و نيروھای چپ موجود 

زدودن اين توھمات از .  است
وظايف اصلی کمونيسم کارگری 

 . است
 

اما ببينيم که حميد تقوايی ليدر ح ک 
ک در قبال اين شرايط و در رابطه 
با تفاوت ميان کارگران ايران و 

در يک پرسش .  فرانسه چه ميگويد
و پاسخ پالتاکی از ايشان پرسيده 
ميشود که چگونه است که با وجود 
آنکه شرايط ھنوز در فرانسه خيلی 
وخيم نشده، کارگران فرانسه 
اعتصاب عمومی فراخوان ميدھند 
. ولی کارگران ايران چنين نميکنند

حميد تقوايی در پاسخ ميگويد که دو 

٨٩شماره   

انترناسيونال ."  بحران را ميخواھند
٢٨٠ 

 
ايشان خيلی روشن و صريح نتيجه 

خود طبقه "ميگيرند که چون 
کوچکترين   حاکمه برای مقابله با 

حرکتی، با زندانھا و کميته ھا و 
اداره حراست و با زندان و شکنجه 

و کارگرن  اش بسراغ مردم 
دولت برخالف "لذا ."  ميرود

ھيچ نوع مطلوبيت  جوامع غربی 
و مشروعيت و قانونيتی در نزد 

از نظر ."  ندارد)  ايران(مردم 
ايشان، اين يک فاکتور مثبت به 
نفع طبقه کارگر ايران به نسبت 
کارگران در فرانسه و جوامع 

توجه .  صنعتی دموکراسی است
کنيد ايشان نميگويد که طبقه کارگر 
ايران از نظر سياسی از طبقه 
کارگر فرانسه جلوتر است، چون 
بخش قابل توجھی از آن در يک 
حزب کمونيست کارگری متشکل 
است، يا چون کارگران در 
تشکالت توده ای کارگری، يعنی 

خير اينھا .  شوراھا متشکل اند
فاکتور ھای اين تحليل حميد تقوايی 

البته واقعيت موقعيت طبقه . (نيستند
.) کارگر در ايران نيز چنين نيست

علت پيشتازی کارگران ايران و 
کل جامعه ايران نسبت به فرانسه، 
وجود يک دولت خشن و 
سرکوبگر اعالم ميشود که حتی 
مبارزه کارگران برای دريافت 
دستمزدھای شش ماه عقب افتاده 

بنابراين، .  را نيز سرکوب ميکند
از ديد اين سياستمدار پوپوليست 
ما، طبقه کارگر ايران به اين 
خاطر که تحت حاکميت يک 
ديکتاتوری خشن و سرکوبگر 
زندگی ميکند، از نظر سياسی از 
. طبقه کارگر فرانسه جلوتر است

زنده باد :  آيا پس نبايد نتيجه بگيريم
شايد بايد به !  ديکتاتوری سرمايه؟

طبقه کارگر و کمونيست ھای 
فرانسه نيز 

١١صفحه   
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اعالم کنيم که بجای تالش برای 
بھبود شرايط زيست و کار و 
تالش برای مقابله با حاکميت 
ديدگاه بورژوايی در ميان طبقه 
کارگر، ابتدا برای يک 
ديکتاتوری خشن مبارزه کند، تا 
در نتيجه آن توھم مردم و 
کارگران نسبت به دولت زدوده 
شود و ھمه سرنگونی طلب شوند 
و آنگاه تا سوسياليسم يک قدم 
بيشتر فاصله نيست؟ زيرا از نظر 
حميد تقوايی سرکوب خشن و فقر 

 .  ميان بری به سوسياليسم است
 
ميخواھم بگويم که از يکطرف "

مردم حقوقی ندارند و کارگران 
نتوانسته اند متشکل شوند و طبقه 
حاکمه با قدرت تمام از ھمه 

سرکوبشان کرده  طرف کوبيده و 
و از طرف ديگر به ھمين 

مردم ھيچ نوع توھمی به  دليل، 
ھيچ کدام از جناحھای حکومت 

...  ندارند کارگران و جوانان و . 
زنان ھر روزه دارند عليه اين 

جامعه در    رژيم مبارزه ميکنند،
زير و رو  التھاب است و خواھان 

کردن بنيادی وضعيت موجود 
ما اين تپش را در جوامع    .است

صنعتی و در جوامع غربی 
من فکر ميکنم که طبقه  .  نميبينيم

کارگر در ايران به اين 
نه با اعتصاب بر سر    وضعيت

بلکه با شکل    دستمزد و حقوق
دادن به يک انقالب جواب خواھد 
داد و توده مردم و جوانان و زنان 
را ھم بدنبال پرچم خودش بسيج 

اين يک فرق اساسی .  خواھد کرد
جامعه ايران با جوامع ديگر از 
جمله جوامع صنعتی غربی است، 
و ما ھميشه اين واقعيت را 
اينطور بيان کرده ايم که جامعه 
ايران در چھارراه حوادث و در 
مرکز مبارزه و نبرد طبقاتی ميان 
. اردوی کار و سرمايه قرار دارد

و به اين ترتيب جامعه ايران ...  
تبديل شده است به جبھه اصلی 

و صف مقدم  مبارزه طبقاتی 
اعتراض کارگر جھانی به نظام 

 ." سرمايه داری عصر ما
  

 

ايشان بعنوان شاھد پيشروی 

دانشجويان برای امکانات رفاھی 
يا آزادی بيشتر و تظاھرات برای 

از .  حقوق زنان و کودک و غيره
اين واقعيت تئوريک و تحليلی که 
دستيابی به رفاه و آزادی بيشتر 
در ايران در گرو سرنگونی 
رژيم اسالمی است و ھمچنين 
وجود تنفر وسيع نسبت به اين 
رژيم در جامعه، نميتوان نتيجه 
گرفت که ھر اعتراضی 
بالفاصله و بطور خودآگاه 

 . اقدامی سرنگونی طلبانه است
 

ثانيا، ھر اقدام سرنگونی طلبانه 
از نظر يک مارکسيست يک 

به زير .  اقدام انقالبی نيست
کشيدن يک ديکتاتوری باحتمال 
قوی فقط با توسل به زور ممکن 

اما اين حرکت قھرآميز .  است
 :لزوما يک حرکت انقالبی نيست

 
شايد به دليل استبداد طوالنى و "

اين واقعيت که حکومتھاى 
استبدادى را بايد بزور پايين 

ھاى ايران عادت  کشيد، چپ
دارند دو مقوله سرنگونى و 
. انقالب را ھميشه با ھم ببينند

بنظر من اين دو مقوله لزوما 
واضح است .  ھميشه با ھم نيستند

که رژيم اسالمى با مسالمت 
بزير کشيده نميشود و مردم 
ناگزير خواھند شد زور بکار 

اما ھر اعمال فشار و زور . ببرند
از جانب مردم، يک انقالب 

بنظر من جمھورى .  نيست
اسالمى که ھم اکنون در مقابل 
معضالت اقتصادى ايران به 
زانو درآمده است، حکومتى 
است اسالمى در يک موقعيت 
ضد اسالمى در برابر مردمى 
ضد اسالمى، و زير فشار مردم 

اين روند .  کنار خواھد رفت
ميتواند اشکال مختلفى بخود 

جنبش تظاھراتى و .  بگيرد
ھاى مدنى  اعتصابى، نافرمانى
خوردھاى  و وسيع مردم، زد

موضعى با حکومت، کودتا و 
ضدکودتا، انتخاباتھا و لغو 

اما .  اند انتخاباتھا ھمه محتمل
ماحصل اين روند نھايتا از ميدان 
. خارج شدن رژيم اسالمى است

اين تازه بنظر من ميتواند شروع 
. يک انقالب در ايران باشد

انقالب کارگرى، انقالب 
(کمونيستى منصور حکمت، ." 

 - ٥گفتگو با نشريه پوشه شماره 
 )١٩٩٩دسامبر

تحليل پوپوليستی از تفاوت ھای طبقه کارگر 
 :فرانسه و ايران

 ! ...سرکوب و خشونت ميان بری به سوسياليسم

معيشت "کارگران ايران به شعار 
در "  منزلت حق مسلم ماست

. اعتراضات کارگری اشاره ميکند
اما آيا .  قطعا اين شعاری مھم است

طبقه کارگر فرانسه حتی در 
 –اسارت سنديکاھای بورژوا 

رفرميست غير از اين می انديشد و 
غير از اين ميگويد؟ اين شعار 
جزو خودآگاھی عمومی نه تنھا 
طبقه کارگر، بلکه بخش عمده 

آقای تقوايی، .  جامعه فرانسه است
برای اثبات نکته خود، از آنجا که 
مثال کم مياورد، طبقه کارگر 
. فرانسه را کوچک و ذليل ميکند

بايد پرسيد آيا اين يکی از مضرات 
دموکراسی و رفاه بيشتر است؟ 
ايشان بحث خود را بسط ميدھد و 
اعالم ميکند که گراميداشت روز 

" سياسی"کودک نيز در ايران 
است و از اين رو پيشرو تر از 
اتفاقات مشابه در کشورھای غربی 

بايد به ايشان .  تحت دموکراسی
در غرب   -1يادآوری شود که 

بسياری از حقوق کودک که در 
ايران فعالين در مبارزه برای تحقق 
آنھا به زندان ميروند و شکنجه 
ميشوند، چندين دھه است که به 

ھر   -2و .  تصويب رسيده است
مبارزه ای که برای تغيير قانون و 
توازن قوای سياسی انجام گيرد 

و به اين اعتبار ھم .  سياسی است
مبارزات فعالين اجتماعی در ايران 

و .  سياسی است و ھم در فرانسه
باالخره، صرف سياسی بودن يک 
مبارزه بمعنای پيشرو تر بودن آن 

فاکتور تعيين کننده ديدگاھی .  نيست
است که بر اين دو اعتراض حاکم 

 . است
 

 چاله پوپوليستی: سرنگونی
 

ايشان در تحليل شان اشتباھات 
اوال، از اين .  متعدد متديک دارد

حقيقت که در جامعه ايران يک 
جنبش سرنگونی طلبانه وسيع 
موجود است، به اين نتيجه ميرسد 
که ھر اعتراض و تظاھراتی در 
ايران، قائم به ذات عملی برای 

از اعتراض .  سرنگونی است
کارگران برای دريافت حقوق عقب 
مانده و يا عليه اخراج در گوشه و 
کنار کشور گرفته تا اعترض 

٨٩شماره   
حميد تقوايی، اما از ديدن اين 
واقعيت ھای پايه ای مارکسيستی 

ايشان يک پوپوليست .  عاجز است
از .  ضد رژيم پيگير و منسجم است

نظر ايشان ھر مبارزه و 
اعتراضی در جامعه يک اقدام 
سرنگونی طلبانه است و ھر اقدام 
سرنگونی طلبانه يک اقدام انقالبی 
. و اوج پيشتازی و پيشرفت سياسی
. سرنگونی کليد ھمه درد ھا است

روشن است که برای رسيدن به 
ھر بھبودی در شرايط مردم در 
. ايران بايد اين رژيم سرنگون شود

ولی ھر سرنگونی ای به بھشت 
مثال ھر گردويی گرد .  ختم نميشود

است، اما ھر گردی گردو نيست 
 . را بخاطر بياوريد

 
انقالب کارگری يک عمل 

کارگران زير .  خودبخودی نيست
فشار فقر و ديکتاتوری بطور 
خودبخودی و يا صرفا با تھييج 
چپ در جامعه دست به يک 

انقالب .  انقالب کارگری نمی زنند
کارگری را بايد سازمان داد و 

سناريوی .  برای آن تدارک ديد
: پوپوليست از انقالب چنين است

مردم و کارگران تحت فشار فقر و 
سرکوب سرنگونی طلب و انقالبی 
ميشوند و يک سازمان چپ نيز با 
تبليغات سوسياليستی در جامعه 
وجود دارد و اينھا در يک روز 
آفتابی يا بارانی در خيابان ھای 

و "  با ھم مالقات ميکنند"پايتخت 
از آن پس ھمه چی بخوبی و 
خوشی به پايان ميرسد و جامعه تا 

اين .  ابد در خوشی زندگی ميکند
يک توھم محض و بسيار مضر 

 . است
 

مردم ايران از رژيم اسالمی 
جنبش سرنگونی در .  متنفرند

کمونيسم .  جامعه ايران وسيع است
کارگری نيز در ميان طبقه کارگر 

اين ھا .  ايران گسترش يافته است
فاکتورھای الزم برای يک انقالب 
. است، اما بھيچوجه کافی نيست

سازماندھی انقالب کارگری يک 
وظيفه مھم و پايه ای کمونيسم 

امری که حزب .  کارگری است
اتحاد کمونيسم کارگری برای آن 

جلب و جذب بخش قابل .  ميکوشد
مالحظه ای از کارگران راديکال 
سوسياليست به حزب و تالش 
برای تبديل شدن به يک حزب 
. قوی، راديکال و معتبر در جامعه

اينھا از ملزومات سازماندھی يک 
 . *انقالب کارگری است



يک دنياى بھتر                                                                 ١٢صفحه     

يک قلمرو دعواى سياسى در 
ايران تالش مستمر حکومت براى 
اسالميزه کردن دانشگاھھا و 
مراکز آموزشى و مخالفت و 

اين .  مبارزه دانشجويان با آن است
جنگى است که بدنبال سرکوب 

انقالب "و متعاقب آن  ۵٧انقالب 
پيوند "که ھدفش را  ،"فرھنگى

 ،قرار داده بود"  حوزه و دانشگاه
. شروع شد و تاکنون ادامه دارد

جمھورى "  انقالب فرھنگى"
اسالمى در دانشگاھھا عليرغم 
تصفيه ھا و سرکوبھا و نسل کشى 

ھمه ديدند .  ھا نھايتا شکست خورد
دانشگاه مجددا با پرچم چپ و 

برابرى  ،اعاده آزادى و برابرى
آزادى بيان و احيا  ،زن و مرد

وجدان علمى در محيطھاى 
. آموزشى و آکادميک قد علم کرد

در "  شھيدان گمنام"دفن کردن 
دانشگاھھا ادامه اين جنگ از 

از نظر .  سوى رژيم اسالمى است
ايدئولوژيک اين اقدام چيزى جز 
بيان اسالمى برپا کردن مزار 

بعنوان مظھر "  سرباز گمنام"
مام "فداکارى و جانبازى در راه 

 .   ناسيوناليستى نيست" وطن

 

اسفند ماه رژيم  ۵روز دوشنبه 
اسالمى در معيت نيروى انتظامى 

 ۵و سرکوب باالخره جنازه 
جنگ ايران و "  شھيد گمنام"

عراق را در محل دانشگاه پلی 
اينھا قرار است .  تکنيک دفن کرد

جاى سمبلھاى دانشمندان تاريخ 
بشرى که کشف ھايشان در 
زندگى نسلھا تاثيرگذار بوده و بايد 
توسط بشريت ارج گذاشته شوند 
. در مراکز علمى گذاشته شود

اعتراض در دانشگاھھا و مخالفت 
با سياست تبديل دانشگاه به 
گورستان، عليرغم اينکه چه بيان 

در اساس  ،وارونه اى بخود بگيرد
مخالفت با ھمين نقطه عزيمت 

دانشجويان مخالف تبديل .  است
دانشگاه به پادگان و مسجد و 
زندان زنان و گورستان ھستند و 
حکومت اسالمى دقيقا ميخواھد 
دانشگاه را به پادگان و مسجد و 
تجسم آپارتايد اسالمى و گورستان 

جمھورى اسالمى .  تبديل کند

 ،بنا به اخبار رسيده به حزب معلمان شھرھای اروميه
اسفند  ٥مھاباد و پيرانشھر نيز در روز دوشنبه  ،نقده

از حضور در کالسھای درس خودداری کردند و 
بسياری از کالسھای درسی مدارس اين شھرھا به 

در گزارشات قبلی نيز آمده بود .  حالت تعليق در آمد
و  ،اردبيل ،خمينی شھر ،که معلمان شھرھای شيراز

ھمچنين بخشھايی از تھران و کرمان و خوزستان نيز 
دست به "  کانون صنفی معلمان"عليرغم تالش 
 . اعتصاب زده اند

 

حزب تمامی معلمين آزاديخواه را به حمايت از اين 
کانون "اعتصاب و مقابله با سياستھای سازشکارانه 

پيشبرد موفق مبارزه .  فرا ميخواند"  صنفی معلمان
معلمان در گرو حاشيه ای کردن سياستھای اين 

از سر راه برداشتن موانعی است که اين "  کانون"
جريانات دوم خردادی در مقابل توده معلمان قرار 

 . ميدھد
 

يک ھدف اين مبارزه بايد شکل دادن به تشکل مستقل 
مناسبترين تشکلی که بتواند .  و توده ای معلمان باشد

به عنوان ظرف در برگيرنده مبارزه راديکال و 
تنھا ميتواند تشکل  ،آزاديخواھانه معلمان عمل کند

شورايی معلمان متکی بر جنبش مجامع عمومی 
حزب اتحاد .  معلمان در مراکز آموزشی باشد

کمونيسم کارگری تمام معلمان آزاديخواه را به برپايی 
مجامع عمومی خود در بطن اعتراض و اعتصاب 
معلمان و شکل دادن به تشکل شورايی خود فرا 

 . ميخواند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری کارگران و تمامی 
مردم آزاديخواه و برابری طلب را به دفاع از اين 

پيروزی معلمان .  اعتصاب معلمان فرا ميخواند
 .پيروزی تمامی مردم آزاديخواه و برابری طلب است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧اسفند  ٦ – ٢٠٠٩فوريه  ٢٤

  ،دانشگاه پادگان نيست
 !زندان زنان نيست ،گورستان نيست ،مسجد نيست

ميخواھد ارزشھاى ارتجاعى اش را به قلب محيط 
 .  علمى ببرد تا مقابل آزادانديشى نسل جديد بايستد

 

اعتراض مستمر و گسترده دانشجويان از روز يکشنبه 
و "  دفاع از امنيت ملى"تا امروز مثل ھميشه با چماق 
آنھا اول امام زاده .  سرکوب مخالفين روبرو شد

ھايشان را برپا کردند و بعد دانشگاه را از ھر سو به 
شروع به ربودن دانشجويان .  محاصره درآوردند

تعدادى را با ضربات چاقو و پنجه  ،معترض کردند
 ،بکس و چماق زير گرفتند و روانه بيمارستان کردند

تعدادى را در خوابگاھھا دستگير کردند و با ايجاد 
فضاى حکومت نظامى و ارعاب در دانشگاه امير 
. کبير به سرکوب و دستگيرى دانشجويان ادامه ميدھند

دانشجوى معترض بازدداشت  ٧٠تاکنون به بيش از 
نفر  ٧.  نفر از آنھا دانشجويان دختر ھستند ٣٠شدند که 

ھنوز در بيمارستان بسترى اند که حال تعدادى از آنھا 
فضاى حاکم بر دانشگاه .  وخيم گزارش شده است

مراسم  ،اعتراض ادامه دارد ،اميرکبير متشنج است
ھم با سرکوب عنان گسيخته "  شھداى گمنام"دفن 

 ! دانشجويان ادامه دارد
 

دانشجويان ميدانند که سرکرده اين اوباش چاقوکش 
کسى جز دولت اسالمى و رھبرش نيست که پيام 

مقابله با .  حمايت از تبديل دانشگاه به گورستان ميدھد
کاسه داغ تر از .  ارتجاع با زبان ارتجاع ميسر نيست

آش شدن اسالم توسط برخى دانشجويان انجمن اسالمى 
نه فقط اقدامى غير  ،در اعتراض به اين اقدام رژيم

موثر در چھارچوب مبارزه علنى است بلکه اقدامى 
عقب برنده ظرفيتھاى موجود اعترض به اسالميزه 

دانشجويان بايد روشن بگويند .  کردن دانشگاھھا است
گورستان و اوين  ،دانشگاه گورستان و پادگان نميشود

اوباش و نيروى سرکوب از دانشگاه  ،دانشگاه نميشود
دانشگاه  ،دست مذھب از سر دانشگاه کوتاه ،بيرون

 . محل تحصيل و رواج علم و دانش است
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از اعتراض برحق و 
گسترده ھزاران دانشجو در مخالفت قاطع با تبديل 
دانشگاه به پادگان و مسجد و زندان زنان و گورستان 

حمله وحشيانه لمپن چاقو  ،حزب.  قويا حمايت ميکند
کشان و سرکوب و بازداشت دانشجويان معترض را 

تنھا دفاع موثر از دانشجويان .  قويا محکوم ميکند
گسترش اعتراض در ديگر  ،دانشگاه اميرکبير

تاکيد براين خواستھا و بويژه خواست  ،دانشگاھھا
 ،حزب.  آزادى فورى و بيقيد و شرط دانشجويان است

دانشجويان دانشگاھھاى کشور را به حمايت از 
دانشجويان اميرکبير و گسترش اعتراض دعوت 

 .  ميکند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧اسفند  ۶ – ٢٠٠٩فوريه  ٢۴

٨٩شماره   

مھاباد و  ،نقده ،معلمان اروميه
 پيرانشھر نيز دست به اعتصاب زدند

 

 اعتراض معلمان ادامه دارد

 

برنامه حزب ر ا بخوانيد يک دنياى بھتر 
!و بدست دوستانتان برسانيد  

مانيفست امروز طبقه يک دنياى بھتر 
.کارگر عليه سرمايه دارى است  

برنامه حکومت کارگرى يک دنياى بھتر 
! براى آزادى جامعه است  
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کانون صنفی "عليرغم تالش 
مبنی بر تعليق اعتصاب "  معلمان

بخشھای  ،سراسری معلمان
مختلف معلمان در شھرھای 

و شيراز  ،اردبيل ،خمينی شھر
برای تحقق خواستھای برحق خود 

اين .  دست به اعتصاب زدند
اعتراضات در حال گسترش است 
و تا اين لحظه به شھرھای ديگر 

 . نيز کشيده شده است

 

در  ،بنا به گزارشات منتشره شده
از مدارس آموزش %  ٨٠شيراز 

اين  ٤و  ،٢  ،١و پرورش نواحی 
اسفند از  ٤شھرستان در روز 

صبح در اعتصاب بسر  ٨ساعت 
در اين گزارشات .  ميبردند

ھمچنين آمده است که در روز 
معلمان اين  ،اسفند ٥  ،دوشنبه

منطقه و فرزندانشان از رفتن به 
دامنه .  مدرسه خودداری کرده اند

اين اعتصاب ھمچنين به شھرھای 
خمينی شھر از استان اصفھان و 
برخی ديگر از شھرھای استان 
. اصفھان و فارس کشيده شده است

در اردبيل برخی از معلمين 
مدارس از رفتن به کالس 

در شيراز .  خودداری کرده اند
يکی از مسئولين ناحيه يک 

 ،نظری ،آموزش و پرورش
معلمان را تھديد به اخراج و 
دستگيری کرده و از نيروھای 
انتظامی برای سرکوب اعتراض 

اعتراضات بر حق معلمان برای 
خواست  ،رفع ھر گونه تبعيض
خواست  ،افزايش حقوق و مزايا

استخدام رسمی معلمان حق 
آزادی علمی و  ،التدريسی

آموزشی در مراکز علمی و 
ھمچنين جدايی دين از سيستم 
آموزش و پرورش حمايت 

برخورداری از يک .  ميکند
زندگی شايسته انسان حق معلمان 

دست مذھب .  و حق ھمگان است
و جھل و خرافه را بايد از 

به .  ۠آموزش پرورش کوتاه کرد
ھرگونه تبعيض و نابرابری 

 . جنسی بايد پايان داد

 

 معلمان آزاديخواه 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
تاکيد ميکند که پيشبرد موفق 
مبارزه شما منوط به جلب 
حمايت گسترده بخشھای مختلف 
جامعه و ھمچنين در گرو شکل 
دادن به جنبش مجامع عمومی 
معلمان در ھر مدرسه و 

ايجاد تشکل .  آموزشگاھی است
توده ای و مستقل معلمان مبتنی 
بر مجامع عمومی معلمان گام 
اول شکل دادن به شورای 
نمايندگان معلمان در سراسر 

جلب گسترده .  کشور است
حمايت دانش آموزان و خانواده 

جلب حمايت طبقه  ،ھای آنھا
کارگر و تمامی زحمتکشانی که 
برای دستمزد و حقوق برابر در 

در اين  ،جامعه مبارزه ميکنند
 .مبارزه يک امر حياتی است

 

 

 در دفاع از اعتصاب معلمان

در .  معلمان تقاضای کمک کرد
معلمان خبری ديگری آمده است که 

آموزش وپرورش  ٣ناحيه ی 
شيراز به طور گسترده به ھمکاران 
. اعتصاب کننده خود پيوسته اند

شواھد ديگر حاکی از آن است که 
اين اعتصاب در حال گسترش است  

 . و به تھران نيز کشيده شده است

 

اين اعتراضات در شرايطی 
صورت ميگيرد که کانون صنفی 

حفظ "معلمان دائما معلمان را به 
فراخوانده و مسئوليت اين "  آرامش

اعتراضات را بعھده دولت دانسته 
خواندن بيانيه "چرا که دولت از 

ھای "  تعليق اعتصاب در رسانه
 ؟!دولتی خودداری کرده است

   

حکومت اسالمی در واکنش به اين 
اعتصاب و اعتراض معلمان و 
بمنظور پراکنده کردن و سرکوب 
. آن چھارشنبه را رسما تعطيل کرد

ھيات وزيران دولت که قبال اعالم 
کرده بود وزارت آموزش و 
پرورش ميتواند بطور جداگانه در 
مورد تعطيلی مدارس تصميم 

با انتشار اطالعيه ای روز  ،بگيرد
اسفند را تعطيل اعالم  ٧چھارشنبه 

 . کرد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از 

٨٩شماره   
 معلمان آزاديخواه

کانون صنفی معلمان تشکل توده 
نماينده .  ای و مستقل شما نيست

انعکاس اراده .  واقعی شما نسيت
بيانگر .  آزاد و راديکال شما نيست

خواستھای عميقا انسانی و برحق 
ايجاد تشکل مستقل و .  شما نيست

توده ای معلمان در سراسر کشور 
. گام اول ھر مبارزه جدی است

مجامع عمومی خود را در 
. گرماگرم اين اعتصاب شکل دھيد

نمايندگان واقعی خود را انتخاب 
شورای نمايندگان معلمان در .  کنيد

ھر منطقه و جغرافيايی را شکل 
تصميم راجع به چگونگی .  دھيد

پيشبرد اين اعتصاب بايد توسط 
نمايندگان منتخب مجامع عمومی 
معلمان در ھر سطح و منطقه ای 

به ھيچ مرجعی اجازه .  اتخاد شود
ندھيد تصميمات خود را جايگزين 
. اراده مستقل و آزاد شما کنند

قدرت اعتصاب و اعتراض شما 
توطئه دولت را .  در تجمع شماست
به ھر شکل و .  در ھم بشکنيد

طريقی که ميتوانيد در مدارس 
تجمع کنيد و برای چگونگی 
پيشبرد اين اعتصاب تصميم 

 . بگيرد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
تمامی مردم آزاديخواه و برابری 
طلب را به حمايت از اعتراض 

 . معلمان فرا ميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩فوريه  ٢٣ – ١٣٨٧اسفند  ٥

امروز صبح نجات دھلى عضو ھيئت مديره سنديکاى 
  !نيشکر ھفت تپه دستگير شد

 

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد ،کارگر زندانى  
 

منصور اسانلو، ابراھيم مدى، فرھاد  ،رحيم بسحاق ،نجات دھلى
 ،پدرام نصرالھى، برھان سعيدى ،فرزاد کمانگر ،حاج ميرزائى

... آزاد حسينى و ،خالد اسدى ،سالم قادرى  

 محسن حکيمى 
!آزاد شد  

 

ما آزادى محسن 
حکيمى را به اعضاى 
خانواده و دوستان و 
ھمرزمانش تبريک 

. ميگوئيم  
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حزب و قدرت سياسى و "مباحث 
در کنگر دوم "  حزب و جامعه

حزب کمونيست کارگرى در سال 
و پلنوم نھم توسط منصور  ١٩٩٨

حکمت بعنوان بحثھائى 
اينھا از .  استراتژيک طرح شدند

جمله مباحثى است که چه در 
دوره طرحش و بويژه بدنبال 

و چه بعدتر  ١٩٩٩جدائيھاى سال 
در جدالھاى درون حزب 
کمونيست کارگرى و ھمينطور 
در يکى دو سال اخير زياد مورد 

(اشاره قرار گرفته است  .١ (
نتيجه  ،استنباطات ،تعابير

گيريھاى سياسى و ادعاھاى 
مختلف ازاين مباحث؛ چه توسط 
کسانى که در موضع مخالف با 
اين ديدگاھھا قرار دارند و چه 
کسانى که ظاھرا در موضع دفاع 

. بدست داده شده است ،از آنند
ھدف اين يادداشت که در چند 
شماره نشريه منتشر ميشود 
بررسى تز اصلى ادعاھاى مطرح 

 . شده است

 

 ،تزھاى بحث

حزب و قدرت "دو بحث   -١
" سياسى و حزب و جامعه

منصور حکمت به استناجات دقيق 
کمونيسم پراتيک مارکسى و لنينى 
متکى است و مخالفين آن ھم دقيقا 
ادامه تاريخ طوالنى مخالفت با تز 
ديکتاتورى پرولتاريا يا حکومت 

گرايشاتى که به .  کارگرى ھستند
دترمينيسم تاريخى و سنتھاى 
احزاب انترناسيونال دوم نزديکتر 
اند تا به سنت انقالبى مارکسى و 

 .    لنينى

قدرت سياسى کارگرى را بايد   -٢
توسط حزب کمونيستى و با اقليتى 
موثر و برا از پيشروان طبقه 

بجزاين راه حل عملى .  گرفت
ديگرى براى گرفتن قدرت توسط 

 . طبقه کارگر وجود ندارد

ريشه مخالفت با بحث حزب و   -٣
قدرت سياسى صرفا برسر رابطه 
 ،حزب با قدرت سياسى نيست

اين نکته قبل از ھر بحث اشاره 
سير  ،اى به تاريخ واقعى سياسى

واگرائى در مقاطع و 
چھارچوبھاى سياسى معين و 

و ھمينطور پراتيک  ،معرفه
دوره اى راست اين جريانان 
ميکنم تا جايگاه ادعاى اختالف 
تئوريک و سياسى روشن تر 

با اينحال بررسى ھمين .  شود
صورت ظاھر بحث و موقتا 
فرض کردن آن ھم نشان ميدھد 
که مانند ھميشه انتقاد از موضع 
طبقه بورژوا به مارکسيسم و 
انقالبيگرى کمونيستى کارگرى 
متکى بر جنجال و دخمه اى 

ى پوشالى تر "نقد"پوشالى و 
 . است

 

 بورژوازى و قدرت کارگرى 

بورژوازى دشمن طبقه کارگر 
اين دشمنى تاريخى به .  است

. قدمت سرمايه دارى دارد
تاريخى که ھر ورقش بر خون و 

بورژوازى .  جنايت مبتنى است
تحت ھيچ شرايطى و حتى از 
طريق نص قوانين دمکراسى 
پارلمانى قدرت را بدست 

آنتى .   کمونيسم و کارگر نميدھد
کمونيسم حزب اعالم نشده و 
جھانى اى است که ھمزاد 
بورژوازى است و اين ھنر 
کثيف را به عرش اعال رسانده 

ناميدن "  ديکتاتور"اساس .  است
کمونيسم توسط جنايتکاران و 
ديکتاتورھاى واقعى و حى و 

دفاع از ديکتاتورى  ،حاضر
. سرمايه و آزادى استثمار است

بورژوازى براى دفاع از منافع 
سياسى و اقتصاديش دولت و 
قانون و ارتش و نيروى 
جاسوسى و سرکوب و دادگاه و 
شکنجه گر و رسانه ھا و دستگاه 
مذھب و صدھا نھاد و نان خور 
متفکر دارد و ھر روز آنھا را 

ھر روز استثمار .  تقويت ميکند
کنندگان براى پارو کردن سود و 
انباشت سرمايه شروع ميشود و 
الزمه اين تحميق استثمار 

 در دفاع از بحث 
 "حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه"

 بخش اول

 سياوش دانشور

. بلکه برسر خود حزب ھم ھست
اين چپ با خود تحزب کمونيستى 
مسئله دارد يا دستکم امر بالفصل 

تلقى تدريجى از پروسه .  اش نيست
ايجاد حزب ادامه تلقى دترمينيستى 

 . از تحقق سوسياليسم است

موانع مقابل قدرتگيرى طبقه   -۴
کارگر در جدال قدرت سياسى تنھا 
. بوژوازى و طبقه حاکم نيست

بورژوازى دشمن قسم خورده و 
عريان طبقه کارگر از موضع 
منافع و امتيازات سياسى و طبقاتى 

جرياناتى که نقش گروه .  اش است
فشار را به بسترھا و جنبشھاى 

عمال و  ،اصلى طبقاتى ايفا ميکنند
تلويحا از ھمين منافع بورژوائى 
عليه اراده انقالبى طبقه کارگر و 
حزب کمونيستى اش براى کسب 

 .  قدرت سياسى دفاع ميکنند

  

 يک تاکيد و تذکر مھم سياسى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
مدافع قاطع اين مباحث بعنوان 
نظريه اى مارکسى و لنينى است و 
اين نگرش و چھارچوب سياسى بر 

اين .  فعاليت روزمره آن ناظر است
يک تفاوت بنيادى اين حزب با کل 
چپ سنتى و غير اجتماعى و 
ھمينطور راستھائى است که ھويت 
سياسى شان را در ضديت با 
منصور حکمت و اين بحث ترسيم 

 . ميکنند

 

ھمينطور من صورت ظاھر بحث 
بيشتر مخالفين اين مباحث را 
بعنوان درک و يا تعبير جداگانه 
شان از مارکسيسم و دلسوزى 

تقابلھا با اين بحث .  کارگرى نميبينم
اساسا موضعى سياسى و طبقاتى 

از جنس دو سنت متمايز .  است
اجتماعى و طبقاتى است و تاريخ 

به اين اعتبار قبول .  طوالنى دارد
صورت مسئله از اين جريانات و 
وارد جدل شدن برسر کارگر و 
مارکسيسم شيپور را از سر گشاد 

من براى نشان دادن .  زدن است

٨٩شماره   

شوندگان و سرکوب آرمان رھائى 
اگر .  از بردگى مزدى است

حکومت کارگرى لنين ھشت سال 
بيشتر طول نميکشد اما ھشتاد سال 
بورژوازى عليه اش ميجنگد به 

ھدف اين نبود که .  ھمين دليل است
نشان دھند برژنف و استالين و 
گورباچف تا چه حد ديکتاتور و 
 ،ضد بازار و سرمايه دارى ھستند

چون آنھا جزو کمپ طبقه خودشان 
ھدف اينبود و ھست که لنين  ،بودند

ديگرى و اکتبر ديگرى تکرار 
نشود و آرمان کمونيستى طبقه 
کارگر براى ھميشه زير چکمه 

 . ھاى سرمايه و سود دفن شود

 

بورژوازى در کل تاريخش 
 ،ھمواره با سبعيت و ديکتاتورى

چه زمخت و نظامى و چه 
حکومت  ،دمکراتيک و پارلمانى

کسى که فکر کند اين .  کرده است
حکومت به زبان خوش جامعه را 
تحويل طبقه کارگر ميدھد تنھا 
. عمق توھمش را بيان ميکند

ھمينطور ابزار سرکوب 
سيستم تحميق و آنتى  ،بورژوازى

مکانيزمھاى  ،کمونيسم بورژوازى
منافعى که  ،دفاعى نظام بورژوائى

وسيعا اين طبقه و اين اقليت ناچيز 
و بسيارى عوامل ديگر  ،دارند

مانند فرھنگ و اخالقيات حاکم؛ 
نميگذارد طبقه کارگر تحت شرايط 
تدريجى و طى يک دوره معين 
قابل پيش بينى به قدرتى بورگ در 
جامعه تبديل شود و بطور مسالمت 

ھر .  آميز حکومت را بدست بگيرد
تھديد يا حتى امکان تھديد 
بورژوازى از جانب جنبش 

دولت  ،کمونيستى طبقه کارگر
بورژوائى را به انقباض و 
آرايشھاى سياسى و دفاعى و 

قھر در مقابل .  سرکوبگرانه ميراند
و اساسا ھر  ،طبقه کارگر

چھارچوبى که 
١۵صفحه   
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 ،از قوانين بورژوازى فراتر رود
يک اصل جامعه بورژوائى حتى 
 . در دمکراتيک ترين ھايشان است

 

لذا طبقه کارگر براى نجات ازاين 
وضعيت ھيچ راھى جز انقالب 
عليه سرمايه و نظام طبقاتى 

کارگر با وجود سرمايه .  ندارد
دارى آزاد نميشود و سرمايه 

و "  طرفدار کارگر"دارى 
" انسانى"و "  دلسوز"و "  عادل"

از چرت ترين مقوالتى است که 
طبقه .  ميتوان در سياست پيدا کرد

کارگر بايد با قدرت بورژوازى 
را کنار بگذارد و راھى جز اين 

مسئله قدرتگيرى کارگرى .  ندارد
اما ھمواره با اين سوال روبرو 
است که چگونه بايد قدرت را 
گرفت؟ چگونه بايد اين موانع را 
دور زد و يا به کنارى انداخت؟ 
اولين و فورى ترين قدم اينست که 
جنبش کمونيستى طبقه کارگر 

حزبى که .  حزب سياسى ميخواھد
آلترناتيو کارگرى آزادى جامعه 
را برافرازد و جامعه و جدال 
. طبقاتى را حول آن قطبى کند

حزبى که تريبون سياسى و ماشين 
جنگى طبقه در مبارزه ھر روزه 
اش و ابزار و سازمانده قيام 

انقالب کارگرى .  کارگرى باشد
قرار نيست تنھا کارگران را 

شايد ھر طبقه و .  دھد"  نجات"
جنبشى ديگر بتواند صرفا خود را 
نجات دھد اما طبقه کارگر براى 
. آزادى بايد کل جامعه را آزاد کند

مسئله دوم چگونگى دخالت در 
جدال قدرت سياسى که روزمره 
در جريان است و سنگربندى در 
مقابل تھاجم ھاى بورژوازى 

تھاجم ھائى که اساسا رابطه .  است
روشنى بين رفاھيات کمتر جامعه 
و بويژه طبقه کارگر و افزايش 

طبقه .  سود بورژوازى دارد
کارگر براى دفاع دستاوردھايش 
و پيشروى نيازمند حزب سياسى 
است که ھر روز در متن جامعه 
برسر آزادى و برابرى و رفاه 

چنين حزبى کارگرى و .  بجنگد
اگر دخالتش در سياست را  ،معتبر

به روشھاى پارلمانى و 

 ،و بردگى مزدى است و اين
تنھا ميتواند از  ،بويژه امروز

طريق اقدام انقالبى حزب 
کمونيستى طبقه کارگر براى 
 .  سرنگونى اين نظام متحقق شود

 

 مرورى بر  مواضع مخالفين  

  

 چپ سنتى -١

دشمنى چپ ناسيوناليست و 
سوسياليسم خلقى جھان سومى 
در ايران با مارکسيسم و 
کمونيسم کارگرى  از مباحث 

حزب و قدرت سياسى و حزب "
شروع نشده و به اين "  و جامعه

اين تقابل .  مباحث خاتمه نمى يابد
در قلمرو جھانى ريشه در تاريخ 
کمونيسم قرن بيستم بدنبال 

در .  شکست انقالب اکتبر دارد
قلمرو سياست ايران از مقطع 

تاريخ  ،تا امروز"  ۵٧انقالب "
تقابل کمونيسم مارکسى و 
کارگرى با ناسيوناليسم چپ و 
منشويسم در مقاطع مختلف 

اختالف .  مکتوب و مدون است
پايه اى چپ سنتى ايران و 
جريانھاى متفرقه جنبش ملى 
اسالمى و ناسيونال رفرميستھا با 
کمونيسم منصور حکمت 
اختالفى استراتژيک و سياسى و 

رجوعى ساده به .  طبقاتى است
افق و سياستھا و پراتيک و 
عملکرد اين چپ در سه دھه 

و ھمينطور رجوعى  ،گذشته
ساده به مباحث مھم سياسى و 
تئوريکى که در نقد بنيادھاى 
فکرى و سياسى اين چپ 

اين تقابل  ،صورت گرفته است
افق و .  تاريخى را نشان ميدھد

آرمان اين چپ اصالحات و 
دمکراتيزه کردن و صنعتى 
کردن جامعه بود که در زبانھاى 

جناح .  مختلفى بيان ميشد
ناسيونال رفرميسم و پرو 

راه "سوويت اين مسير را در 
و "  رشد غير سرمايه دارى

مشخصا دفاع از خمينى و رژيم 
اسالمى پيش برد و به ھمين 
درجه با نفرت از کمونيسم 
مارکسى و نمايندگان سياسى اش 

جناح راديکال تر اين .  ياد ميکرد
خط ھمراه با مائوئيستھا و رگه 

دمکراسى "ھاى ديگر دنبال 
بورژوازى "و دفاع از "  خلقى
و ھر مرتجع سياسى در "  ملى

حزب و قدرت سياسى "در دفاع از بحث 

 "...و حزب و جامعه

چھارچوب قوانين بورژواھا گره 
بايد روزى و در  ،نزده باشد

براى  ،شرايطى که امکان آن ھست
. کسب قدرت سياسى خيز بردارد

اجراى برنامه و راه حل کارگرى 
براى آزادى جامعه بدون خلع يد 
سياسى و اقتصادى از بورژوازى 

 . غير ممکن است

 

کمونيسم ميخواھد از بورژوازى 
بورژوازى از .  سلب مالکيت کند

بيش از نود درصد جامعه سلب 
مالکيت کرده و دسته جمعى آنھا را 
. به برده مزد تبديل کرده است

معاش و زندگى اکثريت عظيم 
. جامعه دست اقليت ناچيزى است

تمام قوانين و دم و دستگاه دولتى و 
سياسى و نظامى و غيره ھم براى 

کمونيسم .  حفاظت از ھمين است
طبقه کارگر ميخواھد از اين ده 
درصد و اقليت ناچيز سلب مالکيت 
. کند و مالکيت را به ھمه بازگرداند

يعنى اختيار وسائل توليد و معاش و 
نيازھاى جامعه را به مالکيت 

کسى که .  اشتراکى تبديل کند
غير "  ،"نامشروع"ميگويد اين امر 

و غيره "  بالنکيستى"  ،"دمکراتيک
دارد از امتيازات سياسى و  ،است

اقتصادى اقليتى ناچيز و مفت خور 
مسئله به ھمين روشنى .  دفاع ميکند

در مورد چپى که ميگويد .  است
طبقه کارگر و کمونيسم فقط در 
صورتى که اکثريت باشند ميتوانند 
قدرت را بگيرند در بررسى 
مواضع آنھا در ھمين مطالب دقيقتر 

اما تا به طبقه حاکم .  صحبت ميکنيم
گام اول ھر سياست  ،برميگردد

کمونيستى و کارگرى اينست که 
اعالم کند که نظام و قدرت 
بورژوازى نامشروع است و بايد 

کمونيسم بدون .  بزير کشيده شود
افق انقالب کارگرى و سرنگونى 
سرمايه دارى و الغاى جانعه 

تاريخ مملو .  طبقاتى کمونيسم نيست
از انواع سوسياليستھا و حکيم باشى 

" آزادى جھان"ھائى است که نسخه 
را در جيب دارند اما کارى به 
قدرت بورژوازى و نظام 

کمونيسم .  استثمارگرش ندارند
جنبشى برسر الغاى سرمايه دارى 

٨٩شماره   
مقابل سياست مستقل کارگرى و 

 . بود" ۵٧انقالب "کمونيستى در 

 

تاکيد براين نکته که مخالفت چپ 
سنتى با اين بحثھاى منصور 
حکمت ادامه مخالفت تاريخى آنھا 
با اين نوع کمونيسم است مھم 

اينھا به دو جنبش و بستر .  است
سياسى و طبقاتى متمايز و 
. متخاصم تعلق داشتند و دارند

بحث برسر افراد و نيات خير و 
افقھا و .  عقايد قلبى اين و آن نيست

سياستھا و آرمانى که اين چپ 
داشت با افقھا و سياستھا و آرمان 
انقالب کارگرى و نفى سرمايه 
دارى به دو سنت و جنبش تاريخا 
. شناخته شده متمايز تعلق دارد

تاريخ چپ و سوسياليسم ھمواره 
تاريخ تقابل سوسياليسمھاى غير 
کارگرى و سوسياليسم کارگرى 

دراين بحث معين .  بوده است
گرفتن گوشه اى از يک تاريخ 
مدون و قبول صورت مسئله به 

و  ،ھمان اعتبارى که طرح ميشود
يا پذيرفتن ضمنى سنتھاى اين چپ 
ناسيوناليست و پوپوليست بعنوان 

يک  ،"سنتھاى مبارزه کمونيستى"
عقبگرد تاريخى و يک اشتباه 
. محض در ورود به بحث است

مخالفت اين چپ با گرفتن قدرت 
سياسى توسط حزب کمونيستى به 
موقعيت امروز اين چپ 

اينھا نيروھائى بودند .  برميگردد
که در ھر کشورى اکر ميتوانستند 
. حکومتھا را سرنگون ميکردند

مشى چريکى داشتند و يا از 
کودتاى فالن نظامى که سالمو 
عليکى با بلوک مربوطه شان 

معضل .  ميکرد حمايت ميکردند
اينھا اساسا اين نبوده که کارگر چه 

نوع .  مکانى در قدرت دارد
حکومت پيشنھادى خودشان مبتنى 
بر نظامھاى تک حزبى و 
ايدئولوژيک بوده است و امروز 
ھم درک شان از سوسياليسم عمدتا 
. ھمان سرمايه دارى دولتى است

اگر ديروز اين جريانات طرفدار 
کوبا و چين و آلبانى و شوروى 

امروز يا طرفدار ونزوئال  ،بودند
و بوليوى و برزيل و امثالھم ھستند 
و يا به سوسيال دمکراسى و 
الگوھاى برنشتاين و کائوتسکى 

نه فقط بحثى از انقالب .  برگشتند
کارگرى عليه سرمايه نيست بلکه 

نحوه  ،ايرادى به سياستھا
 ،قدرتگيرى

١۶صفحه   
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نابرابريھاى  ،سرکوب کارگران
. فجيع توسط اين دولتھا ندارند

بنابراين ايراد اين چپ آنھم با اين 
تاريخ و اين مواضع به کمونيسم 

صرفا به .  ريشه اى تر است
چگونگى قدرت سياسى مربوط 

 . نيست

 

اين چپ صرفا برسر نحوه گرفتن 
قدرت سياسى توسط حزب با 
کمونيسم و مارکسيسم اختالف 
ندارد بلکه با خود تئورى تحزب 
. کمونيستى نيز اختالف دارد

شکست سوسياليسمھاى بورژوائى 
و ھر نوع راديکاليسم غير 
کارگرى و برباد رفتن آرمانھا و 
 ،اھداف اين چپ ناسيوناليست

معانى ديگرى به تحزب و تئورى 
آن و به اين اعتبار بين رابطه 
حزب با قدرت سياسى برقرار 

. يک مثال اينجا گويا است.  ميکند
ھمه ميدانند اين چپ حتى حاضر 
نبود حزب کمونيست ايران را با 

دليل اصلى .  نام خودش صدا کند
اينبود که حزب کمونيست ايران 
محصول پيروزى مبارزات 
کمونيسم مارکسى در نقد چپ 
ناسيوناليست و پوپوليست در 

حزبى .  قلمرو سياست ايران بود
که بدنبال تشکيلش براى يکدوره 
ده ساله بستر اصلى چپ راديکال 
بود و بخش مھمى از کادرھا و 
نيروھاى جريانات چپ ايران را 

مخالفت با دليل .  جذب کرده بود
حزب کمونيست ايران و  تشکيل

آن بعنوان  برسميت نشناسى
ديدگاه حاکم بر  ،حزب کمونيست

اين حزب و برنامه سياسى اش 
بود و مخالفت با منصور حکمت 

ھمه اين چپ .  در مرکز آن بود
حزب کمونيست ايران را با 

. نام ميبرد"  حزب کومله"عنوان 
برسميت نشناختن نفس نام حزب 
کمونيست ايران به اين دليل بود 

دستکم در سيستم  ،که اين چپ
 ،منشويکى و ناسيوناليستى خودش

تشکيل حزب را محصول پروسه 
ھاى پيچيده و غير قابل دسترسى 
ميدانست که ھنوز ھم بر تتمه آنھا 

اما عجيب اينبود که .  حاکم است

ھمينطور سرکوب انقالب توسط 
بخش مھمى  ،ضد انقالب اسالمى

از آنھا عطاى ھر نوع چپ بودن 
و آزاديخواه و سوسياليست بودن 
با ھمان روايت استالينى و 
برژنفى و مائويستى و انور 
جوجه اى خودشان را به لقايش 
بخشيدند و به حزب اعالم نشده 

 ،ايرانى پيوستند"  دگر انديشان"
که بعدھا يا سازشان را با جناح 
ھائى از ھيئت حاکمه در ايران 
کوک ميکردند و يا با کاخ سفيد 
و مکاتب کشيمنى که در دوران 
بعد از پايان جنگ سرد موقتا 

آنھائى ھم که سر .  باب شد
مواضع سابق شان مانده بودند به 
جرياناتى مھجور و شديدا فرقه 
اى تبديل شده بودند که بعضا بى 
سر و صدا از صحنه روزگار 

اينھا در .  سياست محو شدند
موضعى نبودند و نيستند که 
سنتى متفاوت را در چپ ايران 
پايه گذارى کنند و يا راسا 
پرچمدار جنبش سياسى خاصى 

بيشتر ھمين ھا که ادعا .  باشند
کردند حزب کمونيست کارگرى 
قصد دارد با سلطنت طلبان 

خودشان امروز يا  ،شود"  متحد"
از متحدين ناسيوناليسم ايرانى از 
آب درآمدند يا جمھوريخواه اند و 
يا اگر بر مواضع سنتى خود 
تاکيد ميکنند يواش يواش و بعد 
از ده سال از مخفيگاه درآمدند و 
. با عکس و چھره ظاھر ميشوند

ھضم ادبيات و سياستھا و بخشا 
سنتھاى جريان کمونيسم کارگرى 
در سه دھه گذشته توسط 
جريانات ديگر و البته به روايت 
راست خود ھمواره يک اصل 

 . بوده است

 

ادعاى ديگر اين چپ اينست که 
حزب نبايد تحت ھيچ شرايطى 

افراطى ترين .  قدرت را بگيرد
اينھا به يک نوع آنارشيسم الکن 
رسيدند و فکر ميکنند روزى 
طبقه کارگر زمانى که تشکل 
ھايش را داشت خودش دسته 
جمعى و در متن اعتراض و 
اعتصاب سرمايه دارى را 

حزب را در .  سرنگون ميکند
سير و ديناميزم مبارزه طبقاتى 
. غير ضرورى و ناالزم ميدانند

به ھمين اعتبار تحزب کمونيستى 
براى اينھا فصل آخر کتاب ھم 
نيست و ميتوانند به عنوان 

حزب و قدرت سياسى "در دفاع از بحث 

 "...و حزب و جامعه

به محض جدائى منصور حکمت و 
بجز چھار   -اکثريت کميته مرکزى 

از حزب کمونيست ايران و   -نفر
ھميطور جدائى اکثريت کادرھاى 

ھمين چپ رابطه اش با  ،آن حزب
حزب کمونيست ايران بھبود يافت 
و حتى ترديد نکرد که آنھا را 
برخالف موضع دو ماه قبلش 

! بنامد"  حزب کمونيست ايران"
اينجا منشا حسابگرانه و جنبشى اين 

آنھا "  جديت"و ميزان "  نقدھا"
معلوم شد مساله نه .  عريان شد

واقعيت و اسم حزب بود و نه 
مساله بسادگى .  پروسه ايجاد آن

گرايش کمونيستى و خط حاکم در 
مساله کمونيسم .  آن حزب بود

به ھمين دليل .  منصور حکمت بود
مجموعه اين ضديت چپ سنتى با 
حزب کمونيست ايران و منصور 
حکمت بعد از جدائى به حزب جديد 
يعنى حزب کمونيست کارگرى 

دوستى ھا و دشمنى ھا با .  منتقل شد
آن حزب کمابيش به حزب 
کمونيست کارگرى منتقل شد و 
موضع چپ سنتى ھم به ھمين 

 . ترتيب

 

براى چپ سنتى مخالفت با بحث 
حزب و قدرت سياسى و حزب و 
: جامعه در ظاھر چند دليل داشت

. اين حزب طبقه کارگر نيست  -١
حزب نميتواند قدرت را در ھيچ   -٢

شرايطى بگيرد بلکه کارش کمک 
اين حزب با بحث  -٣. به طبقه است

سناريوى سياه و سناريوى سفيد و 
بحث حزب و قدرت سياسى ھدفش 

 -۴.  نزديکى به سلطنت طلبان است
اين حزب با علنى کردن کادرھايش 

 . دارد آنھا را به پليس لو ميدھد

 

حقيقت اين است اين نوع استداللھا 
ادامه ھمان مخالفت قديمى 
ناسيوناليسم چپ با کمونيسم 

کمونيسمى که در .  مارکسى است
در مراحل مختلف به "  ۵٧انقالب "

جنگ تسلط ديدگاھھاى بين المللى و 
کشورى اين چپ رفت و شکست 

بدنبال شکست سياسى اين .  اش داد
چپ در جدالھاى مارکسيستى و 

٨٩شماره   
خدمتگزار طبقه "سازمانھاى 

تز .  به کارشان ادامه دھند"  کارگر
پايه اى اينھا اما صرفا نفى 
ضرورت تحزب کمونيستى و نفى 
جايگاه حزب کمونيستى طبقه 
کارگر در مجموعه مبارزه طبقاتى 

نگرش اينھا مبتنى بر يک .  نيست
دترمينيسم تاريخى و اين باور 

سوسياليسم امرى اجتناب "است که 
لذا کار سوسياليست ".  ناپذير است

و کمونيست امروز کمک به اين 
است و "  محتوم"پروسه تاريخى 

نه دخالت در تاريخ يا تحميل به 
اينھا تالش حزب در جدال .  تاريخ

 ،فرقه اى"قدرت سياسى را امرى 
آوانتوريستى و  ،رفرميستى
ازنظر اينان .  مينامند"  بالنکيستى

نھايتا اين تاريخ است که در سيرى 
پر پيچ و خم در متن يک مجموعه 
تضادھا و کنشھا راه سوسياليسم را 

"ھموار ميکند نھايتا "  جبر تاريخ! 
ترديدى !  خود را ديکته ميکند
با ھر  ،نيست اين نوع نگرش

با  ،درجه زمختى کم و بيش
. ابتدائيات مارکسيسم بيگانه است

کسى که کمونيسم را بعنوان 
کسى  ،ماترياليسم پراتيک ميشناسد

که به امکان عمل انقالبى در 
چھارچوب مقدورات تاريخى باور 
دارد و از اينرو انقالبى و 

کسى که به  ،کمونيست است
عنصر اراده انقالبى و حرکت 
اجتماعى و طبقاتى و سياسى طبقه 
کارگر به معنى وسيع کلمه باور 

کسى که مارکس را نه با  ،دارد
موسسه "فورموالسيونھاى 

بلکه "  لنينيسم شوروى  -مارکسيسم
با مراجعه مستقيم به خود مارکس 
و کاپيتال و ايدئولوژى آلمانى و 
مانيفست و نقد تزھاى فوئر باخ و 

ذره اى به اين  ،غيره فھميده است
ديدگاه ھاى نظاره گر خشک و بى 
جان و محافظه کار و پاسيف و 

" مارکسيسم"شبه مذھبى بعنوان 
در قاموس .  وقعى نميگذارد
کمونيسم تبديل  ،جريانات فرقه اى

و يک  ،يک مذھب ،به يک کيش
من .  روش زندگى تبديل ميشود

براى کسى که خود را کمونيست 
اما کمونيسم .  مينامد احترام قائلم

بعنوان يک جنبش جريانى انقالبى 
پراتيکى و کارگرى   –و انتقادى 

است و ھدف فورى اش سرنگونى 
سرمايه دارى و استقرار حکومت 
کارگرى و جامعه سوسياليستى 

کمونيسمى که حزبيت .  است
کمونيستى و 

١٧صفحه   
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دخالت و تالش حزب کمونيستى 
 ،در قدرت سياسى را نفى ميکند

 . کمونيسم نيست ،ھرچه باشد

 

يک خط ممتد جدال فکرى و 
سياسى کمونيسم ايران در سه دھه 

چه در تقابل با چپ سنتى  ،گذشته
و چه در مباحثات درون حزب 
کمونيست ايران و بعدتر در حزب 
کمونيست کارگرى در دوره ھاى 

ھمواره برسر ضرورت   ،مختلف
گسست قطعى از فشار اين 
سنتھاى قديمى چه در نگرش و 
درک از مارکسيسم و چه در 
 ،سنت فعاليت سياسى و سبک کار

و شيفت به سنت اجتماعى و 
طبقاتى کمونيسم طبقه کارگر بوده 

موضوع و محور دعواھاى .  است
سياسى در ھر دوره متفاوت بودند 
اما اين چتر کمابيش ھمواره 

مباحث حزب . "وجود داشته است
" و قدرت سياسى و حزب جامعه

گوشه مھمى ازاين دعواى 
تاريخى کمونيسم کارگرى با 

عليرغم .  ناسيوناليسم چپ است
دستاوردھاى فکرى و سياسى و 
پيشرويھاى کمونيسم کارگرى در 

اين سنت بحدى  ،سه دھه گذشته
جان سخت است که منصور 
حکمت را واميدارد که در آخرين 
پلنومى که شرکت داشت اعالم 
کند که حزب ھنوز به چپ سنتى 
نزديک تر است تا به ديدگاھھاى 

 .     کمونيسم کارگرى

 

   ٩٩مستعفيون آوريل  -٢

 

 نگاھى به يک تاريخ -

به بھانه طرح بحث حزب و 
قدرت سياسى و حزب جامعه 

 ١٠٠توسط منصور حکمت حدود 
نفر از کادرھا و اعضاى حزب 

. استعفا دادند ١٩٩٩در سال 
پرچم سياسى اين استعفاھا در متن 
تحوالت سياسى در ايران يک 
پرچم سياسى دو خردادى و مبتنى 
بر تزھاى اساسى اين جنبش 

مقدم امروز با   –ترکيب آذرين 
تاريخ ايندو در حزب کمونيست 

رضا مقدم .  کارگرى تفاوت دارد
 ٩٩آوريل  ٨بدون ھيچ بحثى در 

ايرج .  در نيم خط استعفا داد
سال قبلترش  ۵آذرين دستکم 

فعاليت سياسى را کنار گذاشته 
که قابل  ،او بدالئل شخصى.  بود

فعاليت نميکرد و  ،احترام است
حتى ضرورى ھم نديد به ھمان 
اندازه نيم سطر رضا مقدم حزب 

ايرج ".  من رفتم"را خبر کند که 
آذرين در کنفرانس اول کادرھا و 
سپس کنگره اول و يک جلسه 
پلنوم دوم حزب کمونيست 

اولين .  کارگرى شرکت ميکند
بيانه پيشنھادى ايرج آذرين در 
کنفرانس اول کادرھا مورد قبول 
قرار نگرفت و حتى به راى 

در کنگره .  گيرى ھم گذاشته نشد
اول ايشان بشدت ساکت است و 
از دست برخى از ھم حزبى ھا 

استعفا دادند  ٩٩که در آوريل 
عصبانى است که چرا فشار مى 
آورند و به بى تحرکى ايرج 

ايرج آذرين .  آذرين انتقاد دارند
از جمله کسانى است که پيش 
نويس اساس نامه حزب را به 

اين .  پلنوم دوم ارائه ميدھد
اساسنامه مورد نقد جدى قرار 

آن پيش نويس که بيشتر .  گرفت
نگرش قديمى احزاب سنتى چپ 
برآن حاکم بود و به قول منصور 

جوھر مباحث کمونيسم "حکمت 
" کارگرى را نمايندگى نميکند

کنار گذاشته شد و نھايتا منصور 
حکمت اصول سازمانى حزب را 
که فعال موجود است تدوين کرد 
و توسط کميته مرکزى به 

آذرين بعد از اين .  تصويب رسيد
جلسه اول پلنوم دوم با عصبانيت 
رفت و پشت سرش را ھم نگاه 

حتى اينقدر احترام براى .  نکرد
اعضا و کادرھاى حزب قائل 
نبود که دو سطر برايشان 
توضيح دھد که دليل  اين سکوت 
عظما در سالھاى طوالنى 

آثار قلمى آذرين در !  چيست
حزب کمونيست کارگرى دو 
ستون کوتاه در حاشيه در نشريه 
انترناسيونال در ھمان ابتداى 

 . تشکيل حزب است

 

 ١٠٠ايرج آذرين بدنبال استعفاى 
نفر از کادرھا در آوريل سال 

از غار بيرون آمد و به  ١٩٩٩

حزب و قدرت سياسى "در دفاع از بحث 

 "...و حزب و جامعه

" چپ"اما در پوشش . ارتجاعى بود
استداللھاى چپ سنتى از جمله  ،آن
(بالنکسيتى" ناميدن اين )  ٢" 

آنھا .  مباحث به عاريه گرفته شد
بقول خودشان عليه بحث حزب و 
قدرت سياسى و حزب و جامعه در 

دراين .  کردند"  شورش"  ٩٩آوريل 
تک تک در سکوت جدا "  شورش"

بعد گفتند اين بحثھا طبقه  ،شدند
تا در  ،کارگر را خط زده است

شان "  تئوريک"اولين سند 
پرولتاريا را به دفاع "  قھرمانانه"

از بخشى از بورژوازى دعوت 
دو خرداد مضمحل شد و !  کنند

ھمراه با آن تزھاى پايه اى اينھا ھم 
مضمحل شد و در متن بى افقى 

در عين حال آشى که .  پراکنده شدند
ايرج آذرين درست کرد بحدى شور 
بود که از ھمان ابتدا اين جمع بى 
افق را منفجر کرد و اجزايش ھر 
کدام بدنبال پروژه سياسى و بعضا 
شخصى خود رفتند و عده اى شان 
براى ھميشه فعاليت سياسى را در 
متن اوضاع سياسى آن دوران کنار 

نکته اينجاست که .  گذاشتند
اختالفات بعدى آنھا برسر ھرچه 

در جدائى از حزب کمونيست  ،بود
کارگرى و تقابل با منصور حکمت 
بحدى پيش رفتند که ھرچه را که 

اينھا .  قبول داشتند نيز انکار کردند
کسانى بودند که دستکم به برنامه 
حزب و اسناد کمونيسم کارگرى که 

درصد آن توسط منصور  ٩٩
حکمت تبئين شده بود يا راى داده 

ظاھرا .  بودند و يا از آن دفاع کردند
و اگر حرف خودشان را قبول کنيم 

منصور حکمت  ،و فرض بگيريم
خوارج از "در کنگره دوم جزو 

اما تاريخ  ،شده بود"  مارکسيسم
اينکه !  ماقبل که مشترک بود

امروز ھر کدام از بقاياى اين 
انشعاب از رضا مقدم و ايرج 

ھر کدام جمالتى  ،آذرين و ديگران
ابتر از ھمان بحثھاى منصور 

ھويت سياسى و "حکمت را مبناى 
خود و حمله به گوينده "  کارگرى

اش کرده اند از عجايب اخالق 
سياسى و فرھنگ اين چپ و 
نشاندھنده اين واقعيت که اين 
جريان يک چرخش در سياست و 

 .رويگردانی از کمونيسم بود

٨٩شماره   
در دفاع "جزوه .  اين موج پيوست
لوالئى بود که قرار "  از مارکسيسم

بود ھويت سياسى بخش مستعفى 
چشم "اما جزوه .  را فرموله کند
که  ،ايرج آذرين"  انداز و تکاليف

امروز اصرار دارد بار آن را از 
اتحاد "روى دوش سازمان 

بردارد و "  سوسياليستى کارگرى
در قفسه نظر شخصى طبقه بندى 

تتمه ھمان جمع ناھمگون را  ،کند
آذرين .  به اجزا آن تجزيه کرد

به طبقه "بحدى دراين جزوه 
که آنھا را "  کارگر پايبند است

دعوت ميکند در قلمروھاى مختلف 
. پشت بخشى از طبقه حاکم بروند

اين بحث با واکنشھاى تند بخشھائى 
از مستعفيون روبرو شد و پديده 

در "  اتحاد سوسياليستى کارگرى"
ھمان بدو تشکيل که با پرچم دو 
خرداد و تزھاى پست مدرنيستى و 

به "  طبقه کارگر"تابلوى جعلى 
جنگ حزب کمونيست کارگرى 

معلوم شد که پلى  ،آمده بودند
شکسته براى بردن طبقه کارگر 

ايرج .  پشت بورژوازى است
و ھمينطور  ،آذرين با اين جزوه

بنا به گفته   –ھمراه با رضا مقدم 
مکتوب دوستان خودشان برسر 
رقابت براى رياست و نفر اول و 

باعث   -محور بودن جمع جديد
شدند که ھمين جمع به انگشتان 

 . دست تقليل يابد

 

 ،پراتيک واقعى اين محفل سياسى
ديدگاھى که در اين سالھا روى 
 ،پاى خودشان تبئين کردند

که براى خود خريدند "  اعتبارى"
ھمه  ،و کارنامه اى که بجا گذاشتند

بيانگر توانائى ھاى ايشان است و 
اين نکته که تا چه حد ميتوان به 
اين سياستھا و اين ظرفيتھا اتکا 

کسانى که نميتوانند يک تعداد .  کرد
کادر را با ھر درک درست يا 
نادرستى از کمونيسم زير چتر يک 

يعنى نه منش  ،سازمان نگھدارند
سياسى شان و نه قدرت اقناع شان 
و نه خط سياسى شان و نه 
ظرفيتھاى فردى شان فاقد چنين 

کسانى که حتى وقتى  ،توانى است
وارد کميته ھاى فعالين کارگرى 
ميشوند بجز انھدام آن ھنرى 

چنين کسانى چگونه  ،ندارند
ميتوانند با ھر روايت نيم پزى از 

طبقه کارگر را "  مارکسيسم"
 متشکل کنند؟ 

١٨صفحه    
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 جريانى راست و غير انقالبى -

اما اگر ديدگاھھاى چپ سنتى 
مبتنى بر ميراث سنگين و سلطه 
ديدگاھھاى کمونيسم بورژوائى در 

اگر آذرين  ،عرصه جھانى است
شاه بيت استداللى اش را ازاين 
چپ و خواستگاه سياسى اش 

خودش راسا جريانى  ،ميگيرد
راست را نمايندگى ميکند که در 
طرف راست اين چپ سنتى قرار 

اين نکته با تاريخ واقعى .  ميگرد
او و پراتيکش در ده سال گذشته 

رضا .  مطابقت دارد و مھم است
مقدم دوست و يار کنونى ايرج 

ديوار برلين :  آذرين زمانى گفت
بعد !  فرو ريخت و ايرج ھم رفت

خودش به ايرج ملحق شد و دو 
سطر از مطالب نوشته شده 
منصور حکمت را مبناى 
! کيفرخواست عليه خود او کرد

معروف را کسانى "  انتقال نشد"
منصور "  خداحافظ رفيق"که نامه 

. حکمت را خوانده اند بياد دارند
به "  به طرق ديگر"اينھا رفتند که 

سوسياليسم خدمت کنند و منصور 
حکمت ھم برايشان آرزوى 

دو خرداد آمد و پايه .  موفقيت کرد
ھاى تحليلى و سياسى اينھا را در 
متن نااميدى ناشى از فروپاشى 

در دستور "ديوار برلين و تز 
نبودن مبارزه بالواسطه براى 

با .  تکميل کرد"  انقالب کارگرى
دو خرداد سرنگونى ارتجاع ضد 
کارگرى جمھورى اسالمى و 
حکومت سرمايه در ايران در 

خودشان .  قاموس اينھا جرم شد
بسرعت شعار سرنگونى را در 
نشريه شان کنار گذاشتند و کسى 
در نشريه اينھا شعار سرنگونى 

پايه تحليلى اين سياست .  را نميبيند
ھم البد اينست که کارگران 
سرنگونى اين رژيم را نميخواھند 

آن .  و يا نبايد فعال بخواھند
در دستور نبودن "  بالوسطه"

مبارزه براى انقالب کارگرى ھم 
معنى عملى و سياسى اش طبق 
اظھارات مدون و مکتوب آذرين 
اين شد که تا اطالع ثانوى طبقه 
کارگر سوارى به بخشى از 

پراتيک ايندوره !  بورژوازى بدھد

که بايد از دولت سرمايه به دولت 
لذا .  سرمايه داران متحول شود

از سياست اقتصادى رفسنجانى 
جنبش "تا دوره خاتمى و 

عروج رفرميسم "و "  اصالحات
او از .  و غيره ھمين است"  جديد

ميزگرد نشريه کمونيست در 
مورد بحث سياست اقتصادى 

تا بحثش در بسوى  ،رفسنجانى
سوسياليسم در مورد گورباچف 

چشم "بعدتر در  ،و پروستريکا
نپ در "و "  انداز و تکاليف

در مورد خاتمى و  ،"اپوزيسيون
در مورد  ،"جنبش اصالحات"
" عروج احمدى نژاد و آينده او"

صورت مسئله بخشى  ،و غيره
از طبقه حاکم را ميپذيرد و با 

ميکند و "  درونى"ادبيات چپ 
به عده اى "  مارکسيسم"بعنوان 

اينھا که روزى .  عرضه ميکند
صد بار ميگويند منصور حکمت 
ارزيابى اش اينبود که رژيم 
سرنگون ميشود و نشد و گويا 
خوشحالند که رژيم سرنگون 

خوبست يادشان باشد  ،نشده است
که بايد اين بحث ھايشان را 
. مجموعا در سطل آشغال بريزند

چون ھمه آنھا پوچ از آب 
درآمدند و تحليلگر بسيار باھوش 
ما حتى نفس صورت مسئله را 

چرا؟ سياست !  درک نکرده بود
اقتصادى رفسنجانى به مدل 

منجر "  نيک"توسعه اقتصادى 
پياده کردن پالتفرم واقعى .  نشد

رفسنجانى مستلزم يک حرکت 
سياسى و تصفيه درون حکومتى 

به .  بود که در مقدورات او نبود
ھمين اعتبار معضل سرمايه 
دارى ايران معضل مدلھاى 

. سياسى است ،اقتصادى نيست
رشد و تامين شرايط الزم براى 

انباشت و توليد سرمايه دارى به 
و نه سياست  ،معنى اخص کلمه

اقتصادى ازاين ستون به آن 
در جمھورى اسالمى بدوا  ،ستون

و معلوم شد که .  سياسى است
بحث پروستريکاى .  اينطور است

" رشادت"گورباچف ھم با 
"يلتسين نقش برآب شد جنبش . 

جناب خاتمى که "  اصالحات
دولت "باشد و "  پايدار"قرار بود 

سرمايه را تبديل به دولت 
به سياست "  سرمايه داران کند

فقر و فاقه احمدى نژاد منجر شده 
" رفرميستھاى جديد"و صد البته 

که اخيرا  ،جنبش کارگرى ھم
" آمريکائى"قرار شده بعنوان 

حزب و قدرت سياسى "در دفاع از بحث 

 "...و حزب و جامعه

اينھا ھم در جريان اعتراض 
دانشجويان آزاديخواه و برابرى 
طلب و سرکوب خشن آنھا اين شد 
که ابتدا با حجاب و بعد بدون 
حجاب به ادعاھاى پليسى رژيم لم 
دھند تا دانشجويان انقالبى را 

ايندوره پراتيک .  سرجايشان بنشانند
" بالنکيسم"اينھا نشان ميدھد آن 

مشھور چه معانى روشن سياسى 
داشت و آن عشق افالطونى به 

چه محتواى ضد "  طبقه کارگر"
جريان .  کارگرى را داشته و دارد

مقدم يک جريان دست –آذرين 
راستى است که در چھارچوب چپ 
دسته بندى نميشود و نبايد با مفاھيم 
و مفروضات چپ و اردوى طبقه 

اينھا از دو .  کارگر با آنھا بحث کرد
خرداد و بعد با بالنکيسم شروع 
کردند و به وضعيت امروزشان 
رسيدند که در باد ادعاھاى 
اطالعاتى ھا دانشجويان را به 

–جريان ھاى غير قانونى سياسى 
اين ديدگاھھا .  نظامى منتسب کردند

و اين کارنامه را ھرجاى دنيا نشان 
ھر کارگر کمونيست و 
سوسياليستى بدھيد به شما ميگويد 
اين جريانى دست راستى و ضد 

 . چپ و غير انقالبى است

 

مشکل اساسى آذرين نااميدى و 
ھمينطور .  سياست راست اوست

آذرين در اينکه صورت ظاھر 
مباحث بورژوازى را قبول کند و با 
آسمان و ريسمان بيانى چپ به آن 

اين .  بدھد کارش را خوب بلد است
موضوع را ميتوانيد از بحثھاى 
آذرين در دوره رفسنجانى و مسئله 
تغيير مدل اقتصادى و نتايج آن 

آذرين صورت .  تاکنون دنبال کنيد
مسئله رفسنجانى و جمھورى 
اسالمى را ميپذيرد و تحت عنوان 
تغيير مدل اقتصادى و الگوى 

کشورھاى تازه صنعتى   –"  نيک"
ميبيند و   -شده آسياى جنوب شرقى

اين نظر متکى بر .  بسط ميدھد
درکى از سياست و اقتصاد در 
جمھورى اسالمى و سرمايه دارى 

بقيه بحثھاى او بسط .  ايران است
ھمين يک تز است که مثال رژيم 
اسالمى دسته جمعى فھميده است 

٨٩شماره   
در زندان دارند  ،معرفى شوند

احمدى نژاد که بزعم !  ميپوسند
و  ،ايشان نماينده چاقو کشان بود

" ليبرال"گويا فقط دو خرداديھاى 
بيشتر  ،نماينده سرمايه داران بودند

از ھر مرتجع ديگر در تاريخ 
جمھورى اسالمى ميدان را براى 
سرمايه داران و عليه طبقه کارگر 
فراخ کرده است و البته عمر 
دولتش ھم ھمان نبود که آذرين 

نپ در "سياست .  ارزيابى ميکرد
ايشان و دعوت طبقه "  اپوزيسيون

کارگر به پشت بورژوازى و تالش 
تحميل به الگوھاى رشد "براى 

اقتصادى مطلوب بورژوازى 
ھم به سياست نپ در درون "  ايران

اتحاد سوسياليستى تقليل يافت و به 
آشناى "  آنتى امپرياليسم"چاه 

 . اسالمى رسيد–جنبش ملى 

 

آذرين دنباله رو سياست طبقات 
ھمين تمايل باعث .  ديگر است

ميشود که متدولوژى ايشان درک 
نکند که پشت اين اسم رمزھا و 
صورت ظاھر مسائل که 
بورژوازى در سفره شان ميگذارد 
روندھاى سياسى واقعى ترى قرار 

ترجيح ميدھد  ،يا برعکس.  دارد
اينطور ببيند تا روح برنشتاين و 
کائوتسکى جھان سومى را زنده 
کند و با تبئينى من درآوردى از 
 ،روندھاى اقتصاد و سياست

کارگران را بجاى يک مبارزه ضد 
کاپيتاليستى و ضد ارتجاع اسالمى 
به گروه فشار به بورژوازى و 
. نيروى متحد تاکتيکى آن تبديل کند

اين کارنامه واقعى سياستھا و 
پراتيک آذرين بدنبال جدائى از 
. حزب کمونيست کارگرى است

معضل اينھا اينست که نه ميتوانند 
به تاريخ سابق کمونيسم کارگرى 

دستکم قبل از مباحث (رجوع کنند 
حزب و قدرت سياسى و حزب و 

و آن را ھويت سياسى خود ) جامعه
نه قادرند مواضع  ،قرار دھند

سياسى جديدى را براساس 
مارکسيسمى انقالبى تر و کارگرى 

و نه ظرفيت و توان  ،تر تبئين کنند
جلب نيرو و شکل دادن به يک 
جريان اجتماعى و سياسى را 

و نه منش انقالبى و اخالقى  ،دارند
الزم براى برخورد منصفانه به 

به ھمين .  مخالفين شان را دارند
دليل اساس حرکت آنھا نفى 
منصور حکمت براى اثبات خود 

ريشه اين .  است
١٩صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٩صفحه     

در قلمرو سياست و روشھائى که  ،رفتار ھرچه ھست
منصور .  اتخاذ ميکنند بشدت سبک و مخرب است

حکمت عليرغم ھر ھتاکى و بد دھنى و نارفيقى دوستان 
با احترام بدرقه  ،قديمى اش در حق شان منصف بود

و  ،در رسانه ھا با احترام از آنھا ياد کرد ،شان کرد
اظھار اميدوارى کرد که در صف مبارزه سوسياليستى 

اما در مقابل کسانى پيدا شدند که تا .  مجددا آنھا را ببيند
 ،اين حد با پرنسيپ بودند که چادر سياسى به سر کردند
 ،به جلد شرقى و دھقانى و عشيره اى اجدادشان برگشتند

لمپنيسم سياسى و حمله شخصى و حتى خانوادگى را 
مستقل از اينکه قوم .  عليه منصور حکمت رواج دادند

داشتند "  کارگر و سوسياليسم"پرست بودند و يا ادعاى 
در سياست و پايبندى به حقيقت .  يک نوع رفتار کردند
و قرار است ھمه اينھا را به نام  ،تنھا به جعل رو آوردند

به خورد مردم "  چپ جديد"و "  سوسياليسم"و "  کارگر"
بسيارى عليرغم ھر مخالفت با کمونيسم و .  بدھند

اين رفتارھا را چيزى جز نتايج يک  ،منصور حکمت
اينھا بيانگر بن بست .  سقوط اخالقى و سياسى نميبينند

. ھائى است که خود را به اين شکل ناھنجار بروز ميدھد
در قامت "  راست جديد"يا دقيقتر "  چپ جديد"اين 

 . طفوليتش خود را تاکنون بخوبى بنمايش گذاشته است

 

مقدم به بحث   -آذرين"  نقد"در قسمت بعدى به تز اصلى 
حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه و بررسى 

 . ديدگاه منصور حکمت ميپردازيم

 

 ...ادامه دارد

 

*** 

" حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه"دو بحث   -١
براى  ٨٩منصور حکمت را مستقال در ضميمه شماره 

مطالعه و رجوع مجدد و دست اول خوانندگان منتشر 
 .کرده ايم

 

بحث بالنکيسم ابتدا توسط بھمن شفيق طرح شد و   -٢
بعد توسط آذرين ھمين تز و ديگر تزھاى اصلى دو 

امروز .  خردادى او بعنوان سند ھويت شان بسط داده شد
اما بھمن شفيق با طرح اينکه بحث منصور حکمت 
متاثر از فوکو و پست مدرنيسم بود تالش دارد تاريخ را 

تحفه اينجاست .  عوض کند و با آذرين ھم مرزى بکشد
کسى و کسانى پست مدرنيسم را به عنوان ريشه اين 
بحث به منصور حکمت اطالق ميکنند که کل تزھا و 
حرکت سياسى شان در آندوران مبنائى جز پست 
مدرنيسم دو خرداد و جامعه مدنى و طبقه متوسط 

 !اين ھم روشى است. نداشت

 

حزب و قدرت "در دفاع از بحث 

 "...سياسى و حزب و جامعه

 !تعطيلی سردخانه و کشتارگاه ميدان بھمن تھران

 بيکارى و اخراج ھزاران کارگر روز مزد

در چند روز اخير بنا به دستور مستقيم و کتبی قاليباف شھردار تھران  ،بنا به خبر دريافتى
بايستی سرد خانه و  ،به صفايی مدير عامل سردخانه و کشتارگاه ميدان بھمن تھران

صفايی نيز طی صدور .  کشتارگاه ميدان بھمن کليه خدماتش متوقف و تعطيل شود
بخشنامه داخلی و ابالغ به کليه شرکتھای پيمانکاری مستقر دراين مرکز گفته است از 

ورود ھر گونه بار به داخل سردخانه ممنوع بوده و شرکتھای  15/12/87تاريخ 
در .  انبارھای سردخانه را تخليه نمايند 27/12/87پيمانکاری موظفند حداکثر تا تاريخ 

غير اينصورت ھرگونه فساد بسته ھای گوشتی و تخليه آنھا بعلت خاموش نمودن 
 .سيستمھای سردخانه بعھده خود اين شر کتھا خواھد بود

 

سردخانه و کشتار گاه ميدان بھمن زير نظر شھرداری تھران و يکی از مراکز اصلی 
در اين .  شرکت پيمانکاريست 150تھيه و بسته بندی انواع گوشت مصرفی توسط بيش از 

ھزار تومانی مشغول  219نفر از کارگران قراردادی شھرداری با دستمزدھای  70مرکز 
به کار می باشند که از ھم اکنون احکام جابجايی و انتقال اين کارگران به ميادين ميوه و 
تره بار تھران تحت شرايط کاری سخت تر و دستمزد ھای پايين تر بعلت حذف برخی 

نفر کارگر روز مزد که  5000نکته مھمتر اينکه بيش از .  مزايای جانبی صادر شده است
اکنون با تعطيلی  ،تعداد زيادی از آنان را نيز زنان سر پرست خانوار تشکيل می دھند

سردخانه اين کارگران زحمتکش ھمين زندگی بخور و نمير و پر درد و رنج را نيز از 
 . دست خواھند داد

 

اين کارگران سالھاست توسط شرکتھای پيمانکاری در زمينه بسته بندی و توزيع انواع 
صبح  7کارگران روز مزد ھر روز از ساعت .  مواد گوشتی مشغول به کار بودند

کارشان شروع شده و بنا به صالحديد کارفرما بايستی در صورت نياز کاری تا پاسی از 
ھزار تومان  5تا  4دستمزد روزانه اين کارگران مبلغی بين .  شب نيز به کار ادامه دھند

در اين ميان خبری از نھار و غذا و !  ھزار تومان 150يعنی حداکثر ماھيانه معادل .  است
تعداد .  يا استراحت و سرويس اياب و ذھاب و استحمام و سرويسھای بھداشتی نيست

زيادی از اين کارگران با طی مسافتھای طوالنی از اکبر آباد تا قرچک ورامين و تا 
شھريار کرج در حاليکه فرزندانشان را نيز برای کار با خود به ھمراه دارند ھر روزه 
خود را به سختی به اين مرکز می رسانند و آخر شب پس از اتمام کار با بدنھای خسته و 

 . کوفته، با لباسھای کار کشتارگاه و با شکمھای گرسنه و نيمه سير عازم منزل می شوند

  

الزم به ياد آوريست شھرداری تھران در نظر دارد از زمين اين سردخانه برای احداث 
ھتل جھت پذيرايی از زوار حرم خمينی در مراسم سالمرگ اين جالد و ھمچنين ساخت و 
بر پايی نمايشگاه و فروشگاه قالی که متعلق به حضرات و آخوند زاده ھای نوکيسه است 

 .اقدام نمايد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧اسفند  ۶ – ٢٠٠٩فوريه  ٢۴

٨٩شماره   

 

  ،تمام فالسفه جھان را تفسير کرده اند

 !حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست
 

 کارل مارکس 



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٠صفحه     

قديم ترھا بعضی از امامزاده ھا 
که متوليھايشان توانسته بودند 
معجزاتی را برايشان دست و پا 
کنند وضع بھتری نسبت به 
. امامزاده ھای بی معجزه داشتند

داخل ھرکدامشان تعدادی دخيل 
تعدادی ُجل و پارچه .  بسته بودند

. کھنه به ضريح گره زده شده بود
امامزاده بدون سابقه معجزه، نفت 
برای روشن نگھداشتن چراغش 

در مواردی تک .  نداشت
درختھای روی تپه ھا خاصيت 
شفابخشی شان  از امامزاده ھا 

کسی اگر به امامزاده .   بيشتر بود
ای که موردی از شفا بخشی از 
خودش بروز نداده بود نفت چراغ 
ميداد انگار از روی ترحمش به 
خود امامزاده بود نه از روی 

 .حاجت طلبی
 

مجلس "  انتخابات"نزديک 
اسالمی ديگر امامزاده ای با 
سابقه معجزه گری داخل حکومت 
نمانده که اصالح طلب خارج 

ظھور .  حکومت به آن دخيل ببندد
به "  اصالح طلبان فقھی"پديده 

زعامت رفسنجانی و شرکا  
بيانگر اين واقعيت است که در 

" اصالح طلبی"آنجا موقعيت 
نميتواند از اھرم بگير و ببند و 
شکنجه کن، فاصله ای داشته 

. صالح طلبيستانده اين  ِ ا.  باشد
ھد به اخل حکومت بخواآدمی که د

ھرم سرکوب متوسل نباشد ا
بيھوده است .  کيميای نايابيست

يافت می .  کسی دنبالش بگردد
توده ايھا و جبھه ملی چيھا .  نشود

چراغ به دست ھمه جايش را 
منتھا !   گشته اند، يافت می نکردند

 ! زحمت را کم نميکنند
 

اين امام که به او دخيل بسته بودند 
ای که از ″  خارق العاده″تنھا کار 

عھده اش برآمد انجام بدھد  زلزله 
ای بود که حتی خانه توده ايھا و 
مصدقيھا را ھم روی سرشان 

چيز ديگری از او .  خراب کرد
وارثين و امامزاده ھای .  ديده نشد

خاندان او تنھا بلدند برای تنبيه 
کار ديگری .  خاليق کار الھی کنند

اصالح .  که برای اصولگرايش
طلبِی که از ابتدا خارج حکومت 
بوده و آنکه از داخل حکومت 

اصالح "رانده شده  ھر دو  به 
ھای داخل حکومت چشم "  طلب

اصالح طلب ترين .  دوخته اند
اصالح طلِب خارج حکومت به 

" اصالح طلب"ھر نوع عنصر 
پيرامون اھرم قدرت چشم ميدوزد 

منتھا .  و او را قھرمان خود ميکند
برای راندن قھرمان خود به سمت 
اھرم قدرت ھمه مشکلش اين 
است که بايد خودش حداقل به 
اندازه متولی امامزاده ای که 
توانست معجزه ای را به امامزاده 
اش نسبت بدھد مھارت در 

اصالح .  فريبکاری داشته باشد
طلب خارج حکومت حتی اگر از 

مجبور ″  شرم″فرط رسوايی و 
ھم ″  تحريم″شود انتخابات را 

در گرو آنکسی ″  قلبش″بکند باز 
مربوطه، ″  انتخابِ ″است که در 

رويش ″  اصالح طلب″اسم ِ 
 . است

 

دوز اسالميت و احکام شديده 
فقھی و قرآنی حکومت را 

اقتصاد اسالمی .  نميتوان کم کرد
سرمايه و سياست ملزم به آن 
. نميتوانند ھمجنس يکديگر نباشند

ساختار اقتصادی سرمايه اسالمی 
و يا ″  دولتی″و ″  خصوصی″

ھرشکل ديگری از آن فرقی با 
از اين نظر در .  يکديگر نميکنند

بعد سياسی نيز ھمانند ژله ای که 
مقداری تغيير شکل ميدھد ھمواره 
دارای يک محتوا و يک خاصيت 

تداوم بخشيدن به عمر .  است
حکومت سرمايه با احکام بدوی 
اسالمی تنھا بخاطر خاصيت 
تنبيھی و سرکوبگرانه موجود 
درآن احکام است که مفيد به حال 

اين خاصيت .  سرمايه واقع ميشود
مطلوب بقای سرمايه اسالمی نه 
تنھا امکان متعارف شدن به آن را 
نميدھد بلکه ھرروز بيشتر از 
. روز پيش به اعوجاجش ميافزايد

جابجايی عناصر موجود در 
مجموعه ساختار سياسی 
ً تأثيری  جمھوری اسالمی مطلقا
درماھيت سرکوبگرانه آن نخواھد 

مجموعه سياسی وابسته به .  داشت
حکومت عليرغم جابجايی 
عناصر آن ھربار برای طی 
شرايط سخت تر و تھديد آميزتر 
به حال خود، ناگزير است اشکال 
. سبعانه تری به خودش بگيرد

 و " انتخابات"
 !مجموعه سياسی جمھوری اسالمی

 

 سعيد مدانلو

اين يک مشيّت .  ازشان ساخته نيست
حاال !  خدای سرمايه اسالميست

گويی بدون انتظار ھيچ معجزه ای، 
تنھا از سردلسوزی برای چراغش 

متولی ″يا نکند درنقش !  نفت ميبرند
قصد دارند معجزه ای  ″   امامزاده

 ! به امامزاده نسبت بدھند
 

تا آنجاييکه به کليه ابواب جمعی 
ريز و درشت حاکميت مربوط است 
ھرگونه تضعيف روند سرکوب، کل 
جمھوری اسالمی را دچار مخاطره 

داخل ابواب "  اصالح طلب. "ميکند
جمعی حاکميت از اين نظر چيز 
. زيادی برای گفتن نخواھد داشت

حتی ژستھای گذشته را نيز نميتوان 
ضرورت روند تزايد .  گرفت

ميليتاريزه شدن برای بقای کل 
جمھوری اسالمی، ميدان بازی 

حکومت را بسيار "  اصالح طلب "
از اين .  کوچک و کوچکتر ميکند

نظر ميدان مانورش در ميان جامعه 
ھرکسی .  فوق العاده محدود است

و چه ″  اصالح طلب″چه  نوع 
که بعد از احمدی ″  اصولگرا″طوق 

نژاد بيايد نميتواند دردرجه اول 
. مأمور تداوم و تزايد سرکوب نباشد

من ميايم سرکوب را کمتر و ″
پاسخ  ″  وضع را بھتر کنم

. فريبکارانه ای است به جامعه
ھرکسی ازآنھا اينچنين قولی به 
مردم بدھد قولش به وضوح دروغ 

کار غير ممکن را نميتوان .  است
از اين نظر ھر نوع .  انجام داد

داخل حکومت، "  اصالح طلب"
اصالح طلب "درکسوت ِ 

باشد برايش به صرفه "  اصولگرا
 . تر است

 

تداوم سرکوب برای کل جمھوری 
اسالمی از ھميشه بيشتر الزامی 

و تا  ۶١و  ۶٠سالھای .  شده است
حکومت در موقعيتی بود که  ۶٧

ً نيروھای سياسی را  توانست عمدتا
. سرکوب کند و از مردم نََسق بگيرد

حاال بايد خوِد مردم و نيروھای 
. سياسی اش را توامان سرکوب کند

سرکوب برای .  مشکلش اينجاست
ابواب ″  اصالح طلب″جماعت 

جمعی حکومت ھمانقدر الزاميست 

٨٩شماره   
مناسبترين سناريوی محتمل برای 
رھايی ازاين وضع و پايان دادن به 
ضايعات عديده ای که ساختار 

اقتصادی موجود به   -سياسی
سالمت جامعه انسانی وارد ميکند، 
. از ميان برداشتن انقالبی آن است

تحقق اين امر به سرگردگی آن 
بخشی از جامعه ميّسر است که 
بالقوه قدرت تغييربنيادی ساختار 

اقتصادی موجود  را   -سياسی
بخاطر موقعيت و جايگايش درامر 
توليد و در معادله اجتماعی 

 . سرمايه و کار داراست
 

نقش طبقه کارگر ايران در 
 تحوالت آتی 

سرمايه در يک جنگ دائمی پنھان 
و آشکار طبقه کارگر عليه خود 

اين جنگ برای اين .  زندگی ميکند
دو طبقه بنا به ماھيت درونی و 

. است"  مقّدر"عملکرد سرمايه 
دوباره دارد دور دعوای جديد اوج 
ميگيرد و آتش جنگ طبقاتی نيز 

سرمايه حتی .  شعله ورتر ميشود
 -دربھترين شرايط زيست اقصادی

سياسيش از طبقه ای که استثمارش 
ميکند در ھراس است چه برسد 

سرمايه داری برای پيروزی .  حاال
در جنگ داغی که در پيش دارد 
از بکاربردن ھر آنچه که در 
. اختيارش باشد فروگذار نميکند

منتھا ھميشه ھمه چيز در اختيارش 
بويژه درجايی مثل ايران .  نيست

که سرمايه معوج اسالمی به ته بن 
بست رسيده و در بحران عظيم تر 
جھانی ضرب شده و طبقه کارگر 
آزموده تر و ازخود آگاه تری را 

 . در مقابلش دارد
 

بھترين انتخاب جمھوری اسالمی 
برای بقا، انتخاب يک بند باز فوق 
العاده ماھر است که بی دست 
بتواند روی طناب پشتک وارو 

وقتی که .  بزند و چاچا ھم برقصد
بحران ھمه جانبه سرمايه تا اينجا 
طبقه کارگر يونان و فرانسه و 
يکی دوجای ديگر اروپا را بسی 
خشمگين تر از معمول به خيابان 

به نظر ميرسد طبقه کارگر  ،آورد
ايران بدرجات خودآگاه تر در متن 
بحران به سمت سرنگونی حکومت 

جنگ طبقاتی عظيمی .  خواھد رفت
ازھر .  رو به شعله ور شدن دارد

نظر، کار سترگی طبقه کارگر 
 . *ايران را فرا خوانده است



يک دنياى بھتر                                                                 ٢١صفحه     

از نظر اقتصادی رژيم اسالمی 
در يک بن بست اقتصادی تمام 

تمام .  عيار دست و پا می زند
توھمات راه حلھاى تئوريسين 
ھای اقتصادی رژيم از ھم پاشيده 

توھم افزودن به پايه پولی و :  است
بازپرداخت  ،نقدينگی بدون تورم

بدھی بانکی وام گيرندگان بدون 
توھم تاثير وام  ،اخذ وثيقه معتبر

ھای زود بازده بر سرعت رشد 
 ،اقتصادی بدون نظارت کافی

توھم نتيجه گرفتن از ساختار 
شکنی بدون جايگزين کردن 

 .ساختارھای جديد

 

در ميان اين توھمات رنگارنگ 
صد البته عامالن رژيم قادر به 
سرپوش گذاشتن بر توھم عنان 

طبق آمارھای .  گسيخته نشدند
حکومتی با وجود افزايش نقدينگی 
و حجم پايه پولی با سرعتی که 

ھم قابل  1355حتی با سال 
مقايسه نبود نرخ توھم رو به 

 13.6از حدود .  افزايش گذاشت
 17.8درصد در ابتدای سال به 

يک مقايسه عمومی با سال .  رسيد
قبل در يک ماه مشابه قيمت ھا 

با .  درصد افزايش داشته اند 20.2
اين مبنا نرخ تورم چيزی حدود 

درصد  6است که حدود  18.5
 .افزايش داشته است

 

مثل ھميشه بار تورم به دوش فقير 
بار .  ترين اقشار جامعه افتاد

اصلی تورم بر دوش ھزينه ھای 
درصد  19.3بھداشت و درمان با 

درصد رشد  14.7و مسکن با 
قيمت افتاد که از متوسط نرخ 

) فقط زنده ماندن بخوانيد(تورم 
افزايش قيمت مواد .  باالتر بود

درصد و مثال  10.4غذايی 
گوشت شش درصد و لبنيات و 

درصد بود که  14تخم مرغ 
معنای فشار بيشتر بر دوش 
 .محروم ترين طبقات اجتماع بود

 

راه حل افزودن به نقدينگی که از  
سوی دولت احمدی نژاد مطرح 

 .کند
 

در زمينه طرح کاھش سوخت و  
پروژه ھايی چون سھميه بندی 
بنزين معلوم شد ادعای سران 
رژيم مثل ھميشه دروغ تبليغاتی 
برای وجھه دادن به مشکالت 
. اقتصاد گردانی شان نبوده است

 60تنھا چاره رژيم کاھش 
ميليارد دالری مصرف انرژی 
برآورد می شود که امری غير 

برخی سران رژيم .  ممکن است
از سرمايه گذاری در بخش ھای 
ديگر خبر می دھند که يک نتيجه 
آن قطع شدن پی در پی گاز 

 .برای مردم بود

 

سرمايه در گردش بانک ھا  
درصدی  14تا  13افزايشی 

اين کادوی جمھوری .  داشت
اسالمی به سرمايه داران بود که 
با توسل به فشار به سيستم بانکی 
برای اعطای اعتبارات کالن با 

آمار ھای .  بھره نازل ممکن شد
رسمی پس از اجرای اين پروژه 
خبر از دادن ژرفترين و عميق 
ترين سود بانکی به طبقه سرمايه 
دار بود که در صد سال گذشته 

 .قابل مقايسه نيست

 

اما تمام اين پروژه ھا نه تنھا از 
موج ويرانگر تورم چيزی کم 
نکرد بلکه اقتصاد جمھوری 
اسالمی را بيش از ھر موقعی 

در اين .  رو به متالشی شدن برد
دوره تا توانستند از سفره 
کارگران و مردم گرفتند و در 
ھر بخشی که می شد به سرمايه 

در .  داران پول تزريق کردند
آخر کار تمام اتھام را به سياست 
ھای پولی چسباندند و با اخراج 
چند مدير سعی در فيصله دادن 

از آنجا که نرخ .  ماجرا برآمدند
بھره بانکی برای بانک مرکزی 

درصد داشت  12رقمی حدود 
احمدی نژاد خواستار رقم ھای 
پايين تر شد و اين دعوا به 
اخراج رييس کل بانک مرکزی 

 .انجاميد

 

 پيش فرض ھای اقتصادی 

در سال اخير رژم اسالمی با 
تا  10کسری بودجه ای حدود 

ھزار ميليارد تومان روبرو  11

 :کشتی ورشکسته اقتصاد جمھوری اسالمی
 نگاھی به وضعيت اقتصادی در ايران

 

 على طاھرى 

شد نتيجه ای جز تشديد بحران و از 
ميان بردن سه ميليون شغل مولد 

تسھيالت ارزان قيمت و .  نداشت
اعطای وام ھای زود بازده به 
سرمايه داران از سوی دولت باز 
ھم بر کارگران و بازار کار فشار 
آورد و به بھانه کسری بودجه ده ھا 

 .ھزار کارگر روانه خيابان شدند

 

عاملين رژيم سعی کردند با ثابت  
نگه داشتن موجودی ذخيره ارزی 
بالغ بر ده ميليادر دالر بر مشکالت 
اقتصاديشان فائق بيايند اما مجددا 
چرخه معيوب سياستھای اقتصادی 

 ،واردات ،جمھوری اسالمی تورم
کسری  ،يارانه ،رکود اقتصادی

و بازھم تورم را به حرکت  ،بودجه
خطر بروز تالطم .  درآورد

اجتماعی بر اثر نوسانات و 
عوارض اقتصادی رژيم را بيش از 

امرى که  .ھميشه تھديد ميکند
مفسرين خود حکومت به آن اذعان 

 .دارند

 

 کارنامه اقتصادی 

با وجود منتشر نشدن گزارش 
ساليانه بر خالف ادعاھای سران 
جمھوری اسالمی سرمايه ھای 

 22و  2نفتی و ساختمانی با رشد 
جايی .  درصدی روبرو بوده است

که کارگران ماه ھا حقوق دريافت 
قيمت ھا نجومی باال می  ،نمی کنند

سرمايه داران انگل مشغول  ،رود
پر کردن حساب ھای بانکی شان 

تعداد پروانه ھای ساختمانی .  ھستند
 54و  31و سطح زير بنايی آن 

اين .  درصد افزايش داشته است
درصد  94و  85ارقام در تھران به 

رسيد که در سی سال گذشته بی 
در پی انتقاد ھای .  نظير است

صريح از عدم رشد صنعتی و 
عزل وزير صنايع و معادن رسانه 
ھای رژيم خبر از دو برابر شدن 
ارزش اضافی حاصل از درآمدھای 

اين در .  صنايع خودرويی شدند
حالی بود که رژيم ھر روز به 
بھانه نبود بودجه دسته دسته 
کارگران را اخراج می کرد و می 
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شد که بی ترديد اين کسری را بايد 
با پايين آوردن سطح زندگی 
کارگران و اخراج ھا و پرداخت 
نکردن دستمزدھا و سرکوب 

دو .  اعتراضات جبران می کردند
بودجه جاری دولت عمال به ديوار 

بودجه جاری دولت و .  خورد
ھزار ميليارد  42بودجه عمرانی با 

ھزار ميليارد تومان  24تومان و 
پيش بينی شده بود که اولی انقباض 
شدنی نيست و براى دومی امکان 

بخش .  جذب سرمايه وجود ندارد
قابل توجھی از اين بودجه جاری 

ميليارد تومان  60منتقل و عمال 
درآمد نفتی تبديل به بودجه خود 
دولت شد که فعال قصد نگھداری 

 .از آن برای روز مبادا را دارند

 

با اين حساب به جز درآمدھای  
ھزار ميليارد تومانی و  20مالياتی 

ھزار ميليارد دالر درآمد  50مبلغ 
نفتی به بودجه جاری تبديل شود 

ميليارد تومان به قول  18کمتر از 
خودشان صرف ھزينه ھای 

ھزار   37.  عمرانی می شود
ميليارد تومان باقی مانده بدون 
تکليف و به بھانه بودجه دولت 

به جز .  روی ھوا باقی می ماند
دزدی در روز روشن از سر سفره 
کارگران نامی بر اين عملکرد 

 .اقتصادی نمی توان گذاشت

 

اين در حالی است کسری بودجه 
ھزار ميليارد تومانی و  13

ضرورت برداشت مجدد از حساب 
با .  ذخيره ارزی گريز ناپذير است

وجود اين امر بر خالف تبليغات 
جمھوری اسالمی پايين آمدن نرخ 

درصد رويايی بيش  18تورم از 
 .نيست

 

با توجه به  
٢٢صفحه   
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ورود جمھوری اسالمی به فضای 
انتخاباتی جھت گيری ھای 
اقتصادی بيشتر رنگ تبليغات 

اين .  انتخاباتی بخود می گيرد
گرايش به ھزينه کردن ھر چه 
بيشتر در واردات کاالھای 
مصرفی در اين فضا منجر به 
باالرفتن ھزينه ھاى جاری 
جمھوری اسالمی و تشديد 
پرداخت يارانه مستقيم و غير 

ريخت و پاش .  مستقيم خواھد شد
يارانه به مصرف از ھمين االن 

 .قابل مشاھده است

 

در عين حال مشکالت سياسی 
جمھوری اسالمی چه داخلی و چه 
خارجی تشديد فشار اقتصادی و 
محدوديت بيشر اقتصادی را برای 

موج .  رژيم در بر خواھد داشت
جديد تورم ابتدا در بخش مسکن 
 ،شروع شد و االن در بخش سکه

مواد غذايی و خودرو بيداد می 
دوره جديد رژيم اسالمی با .  کند

کوھی از مشکالت و بحران ھای 
اقتصادی روبروست که از ھمين 
االن تنھا راه چاره را باال بردن 
نيروھای سرکوب برای شورش 

 .ھای احتمالی می دانند

 

 : برآورد عملکرد بخش ھا
 

 نفت

با وجود کاھش رشد اقتصادی 
سرمايه داری جھانی و به ويژه 
آمريکا قيمت نفت به سبب فزونی 
استراتژيک تقاضا سيری نزولی 

فقدان .  در پيش گرفته است
ظرفيت برای توليد نفت خام و 
نفت فرآورده باعث کاھش قيمت 
شديد نفت در سطح جھانی شده 

با توجه به اين موضوع .  است
ارزش اضافی نفت در آينده 
. نزديک افزايش نخواھد يافت

سرمايه گذاری در حوزه آزادگان 
نيز سنگی از جلوی پا رژيم 
برنداشت و حداکثر سود نفتی بين 
صفر تا دو درصد پيش بينی می 

 .شود

در حالی است که رشد انباشت 
سرمايه متوقف نشده و از رقم 

اما .  رسيده است 10.8به  3.3
کارشناسان متفق القولند که اثار 
اقتصادی اين طرح که شامل 
رھاسازی سرمايه پولی است 
رژيم را در مخمصه بيشتری می 

 .اندازد

 

 ساختمان 

رشد ارزش اضافی ساختمان در 
دوره اخير به سطح مطلوب 

درصد محدود  7نرسيد و در رقم 
علت اين امر انتقال متمادی .  شد

سال به سال تورم در زمينه 
به نظر می رسد در .  مسکن بود

دوره جديد به شدت از رشد 
در .  ساخت و ساز کاسته شود

ھزار  63ابتدای سال جاری 
ميليارد تومان راھی بخش مسکن 

 6شد تا ارزش اضافه ای حدود 
درصد به جيب دولت واريز  9تا 
 .کند

 

از نظر کيفی و محتوايی به نظر 
می رسد که جمھوری اسالمی 
راه حل خاصی برای مقابله با 
بحران ھای پی در پی اقتصادی 

 ،آزاد سازی اقتصادی.  ندارد
کوچک کردن  ،خصوصی سازی

دولت من جمله از لفاظی ھای 
سران رژيم برای مقابله با کوھی 
. از مشکالت اقتصادی است

آمارھا از بيشتر شدن اين 
مشکالت و ھر چه بيشتر به 
تنگنا افتادن پيکرده اقتصادی 
رژيم اسالمی در سال جديد خبر 

شدت نرخ تورم بيش از  .می دھد
درصد کل جمعيت را به  25

سطح ثبات .  شدت تھديد می کند
اجتماعی و سياسی برای رژيم 
اسالمی با باالرفتن تورم دست 
نيافتنی تر و متزلزل تر می 

 :کشتی ورشکسته اقتصاد جمھوری اسالمی

 ...نگاھی به وضعيت اقتصادی در ايران 

 

 کشاورزی 

طبق گزارش اکونوميست قيمت 
 61مواد غذايی در جھان بيش از 

درصد افزايش داشته است و 
شاخص قيمت دالری مواد غذايی 

اين در .  درصد بوده 11حدود 
حالی است که آمارھای در ايرن 
نشان می دھد اين شاخص بيش از 

درصد و چيزی حدود دو برابر  19
. تورم جھانی افزايش داشته است

دليل اين وضع  ايجاد تورم شديد و 
سرايت آن به بخش کشاورزی 

 .است
 

 صنايع و معادن

کاھش رشد سرمايه گذاری در 
به اين  1384کشور طی سالھای 

سو بر رشد اقتصادی و سرعت 
رشد صنعتی تاثير مخرب به جا 

اصرار دولت به .  گذاشته است
طرح ھای اقتصادی زود بازده به 
رکود کامل سرمايه گذاری و اجبار 
بنگاه ھای صنعتی به تثبيت قيمت 
فروش خود در عين افزايش شديد 

اين .  قيمت تمام شده انجاميده است
در حالی است که کسری سود 
سرمايه از سفره کارگران پرداخته 
شده است و از شيوه ھايی چون 

 ،باالنبردن دستمزدھا ،بيکارسازی
باالبردن سرعت  ،ندادن دستمزدھا

کار و سرکوب شديد کارگران بھره 
ناکارآمدی سياست ھای  .برده اند

موسوم به زودبازده پس از سی ماه 
به بار ننشسته و ھمچنان در حال 
بلعيدن کل منابع اقتصادی است و 
رشد صنعتی را در رقم پايين تر 

اين  .از شش درصد نگه می دارد

٨٩شماره   
تنھا راه لگام زدن به تورم  .  شود

باالبردن سطح معيشت کارگران 
امری که جمھوری اسالمی .  است

تضاد .  نه می خواھد و نه می تواند
سياست ھای پولی بانک مرکزی و 
سياست ھای اقتصادی دولت 
احمدی نژاد خبر از گيجی و 
حيرانی بحران عظيم تر اقتصادی 

  .رژيم می دھد

 

*** 
 

ريشه اصلى مشکالت جمھورى " 
اسالمى اين اقتصاد، بحران 
اقتصادى، و ناتوانى از پاسخگوئى 

ميشود .  به مسائل اقتصادى است
فرض کرد که اگر اينھا اقتصاد 
شکوفائى داشتند، اگر وضع 

شان خيلى خوب بود،  مالى
ميتوانستند نيروھاى طرفدارشان 
را بسيج کنند، از نظر سياسى 
مخالفين خود را ساکت کنند، و از 
نظر فرھنگى يک درجه اختناق 

ولى اين .  فرھنگى را بقا دھند
اقتصاد به آنھا اجازه نميدھد که 
اختناق و سرکوب فرھنگى را با 
سوبسيد اقتصادى به جامعه تحميل 

ممکن است عربستان سعودى .  کنند
اينطور دارد طبقه متوسط خود و 
حتى کارگران مھاجر را راضى 

خوب :  و مثال بگويد که.  نگھميدارد
باالخره وضع حقوق اينطور است 
و طب مجانى است، حاال چکار 
دارى که شيخ اينطورى است؟ 
چکار دارى که حق رأى ندارى، 

ولى ايران .  برو زندگي ات را بکن
ميليون آدمى که در  ٦٠با 

گرسنگى زندگى ميکنند و 
اى است که ميداند دنيا  جامعه

اى  چطور است، جامعه دربسته
نيست، با اين شرايط نميتواند به 

  ."بقاء خودش ادامه دھد

 منصور حکمت

از سايت حزب ديدن 
 کنيد؛

 www.wupiran.com   

     www.for-abetterworld.com 

 به 
حزب اتحاد کمونيسم 

 کارگرى
!کمک مالى کنيد  



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٣صفحه     

 2009مارس  8کنفرانس بين المللی بمناسبت 
 چرا سکوالريسم اساسی است؟

 

نقش مخرب مذھب : "مارس يک کنفرانس يک روزه با تم 7روز شنبه سازمان آزادی زن 
در شھر گوتنبرگ، سوئد سازمان "  در زندگی و بر حقوق زنان؛ چرا سکوالريسم اساسی است؟

در اين کنفرانس فعالين و محقيقين حقوق زن از خاورميانه و اروپا گرد می آيند تا تاثير .  ميدھد
مذھب .  رشد جنبش ھای مذھبی در دو دھه اخير بر زندگی زنان را مورد بررسی قرار دھند

کاتوليک، کليسای ارتدوکس، مذھب يھود، اسالم و جنبش اسالم سياسی مورد بررسی قرار می 
 . گيرد

 

 : اين کنفرانس توسط سازمان ھای حقوق زن و سکوالريست زير مورد حمايت قرار گرفته است

 مرکز برای تحقيق ،شبکه عليه جنايات ناموسی ،سوئد -زنان برای صلح  ،ابتکار فمينيستی اروپا برای يک اروپای آلترناتيو
 

 :سخنزانانی که تاکنون شرکت شان تائيد شده است
 

 ھماھنگ کننده کمپين عليه دادگاه ھای شريعه   ھما ارجمند
 CFIسکوالريست، مسئول بخش اروپای    ھوگو استرال
 الجزاير/فرانسه -عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی اروپا سواد بابا آيسا
 حزب کمونيست رفرم، ايتاليا ايما باربوسا
 انگلستان -ژورناليست و فعال حقوق زن و مبارزه عليه فحشاء   جولی بيندل

 دانمارک -فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن   مالينه بوسک
 نويسنده، مدافع حقوق زن، آرژانتين                 سوسن تامپيه ری
 مدير انجمن برای آزادی علم، مذھب و فرھنگ، استاد دانشگاه اورشليم، اسرائيل فرانسس رادای
 رئيس سازمان ھمبستگی زنان، فرانسه سابينه سامون

 رومانی -فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن                بث سيه سيلسکی
 لھستان -معاون سازمان سکوالر راسيوناليست، عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی نينا سانکاری
 فعال حقوق زن، افغانستان ليزا سروش

 فرانسه -سازمان انديشه آزاد، نويسنده و ژورناليست سکوالر، مدافع حقوق زن کارولين فورس
 مسئول سازمان ميخک سفيد    پروين کابلی
 رئيس سازمان آزادی زن   آذر ماجدی

 مصر آزا کامل محمد عبدل ميگيد      
 سوئد -شبکه مردان عليه خشونت ناموسی   کريم نوری
 رئيس کلوب فمينيست، گرجستان                 ليا نادارايا

 مدير پروژه در سازمان زنان عرب، اردن   ليال نافع ھمارنه
 مدير مرکز زنان آسودا، سليمانيه، کردستان عراق   خانم لطيف
 فرانسه -رئيس ابتکار فمينيستی اروپا                          فرنچ-ليليان ھالس

 سوئد/عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی اروپا بلغارستان بورينا يوھانسون
 سوئد–ھماھنگ کننده کمپين بين المللی عليه خشونت ناموسی    ماريا ھاگبری
 محقق و فعال حقوق زن، سوريه نوال يازجی
 سردبير نشريه انگليسی زبان سازمان آزادی زن -گرداننده و مدراتور مريم کوشا 

 .فيلم ساز از فلسطين که برای نمايش يکی از فيلم ھايش به کنفرانس ميايد بوتينا کانان خوری، 
 

Venue: Folkets Hus Göteborg  Olof Palmes Plats  Järntorget, Gothenburg  Sweden 

Doors open at 11.30    Speeches & Debates: 12.30-18.30     Film, “Maria’s Grotto” showing 
at 19.30-20.30  All day Entrance fee 100 Skr      Film only 50 Skr  

 

com.gmail@wlmedusahuset   com.gmail@azar.Majedi   net.azadizan.www 

 شھال نوری    737262622(0)46+آذر ماجدی     7886973423(0) 44+
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!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 ھيات 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 

 ،ستون آخر

 اعترافات ارتجاع در باره پديده خاتمى
 سياوش دانشور 

بيشتر اوقات حقيقت در ميان گرد و 
غبار گم ميشود و اثبات آن براى 
توده مردم مستلزم زمان و تجربه 

بويژه دستگاه عظيم رسانه .  تلخ است
که ھنرشان پمپاژ  ،ھاى امروز

دروغ براساس منفعت طبقه حاکمه 
نقش اساسى در پنھان کردن  ،است

 . حقيقت و وارونه کردن آن دارند

 

يک نمونه ارزيابى سياسى از 
عروج پديده خاتمى در سياست 

ھمه به ياد دارند که .  ايران است
چه ارکستر عظيمى از  ٧۶سال 

رسانه ھاى غربى تا بخش اعظم 
اپوزيسيون ايران و نشريات و 
راديوھا از خاتمى و دو خرداد 

 ،"جنبش اصالحات سياسى"بعنوان؛ 
عروج "  ،"جنبش جامعه مدنى"

 ،"نيروھاى ميانه رو و اصالح طلب
گورباچف و گاندى و ماندالى "

پايان دوران خشونت و "  ،"ايران
شکست نيروھاى "  ،"سرنگونى

و تعابير مشابه "  سرنگونى طلب
 . سخن ميگفتند

 

دراين ميان تبئين منصور حکمت 
او برخالف اين .  عميقا متمايز است

موج ميگويد که ضرورت پديده 
. خاتمى تالش براى بقاى نظام است

اين موقعيت فالکتبار رژيم اسالمى 
است که خاتمى را جلو صحنه 
انداخته و دستور کار او اساسا مقابله 
با نخواستن مردم و تداوم بقاى 

او اين موضوع را .  حکومت است
تحميل نقطه سازشى به مبارزه 
. مستقل مردم براى سرنگونى ميداند

نقطه سازشى که تالش دارد 
اعتراض جامعه به حکومت اسالمى 
را در مرزھاى قانون اساسى خود 

به .  حکومت زنجير کند و قالب بزند
ھمين اعتبار سياست حزب مقابله با 
اين نقطه سازش و تقويت جنبش 
مستقل آزاديخواھانه و کمونيستى 
براى نفى کل جمھورى اسالمى 

 . است

دو سال طول نکشيد که در ميان 
" عبور از خاتمى"خود دو خرداديھا 

حمله به دانشگاه در تير .  شروع شد
و گريه خامنه اى و دستور  ٧٨ماه 

سرکوب خاتمى نشان داد خيلى ھا 
در خارج .  دست را نخوانده بودند

پروژه کنفرانس برلين شان که قرار 
بود رژيم چاقوکشان اسالمى را به 

ليبرال و ميانه رو و اصالح "نرخ 
به دنيا بفروشند مفتضح شد و "  طلب

پديده خاتمى ھشت .  شکست خورد
سال به بقاى رژيم و تداوم فالکت 
طبقه کارگر کمک کرد و بار ديگر 
جريانات راست اپوزيسيون ايران 

بخشى .  را پشت حکومت بصف کرد
از چپھا و کمونيستھاى سابق را ھم 

اينھا ھم قربانيان پديده .  با خود برد
کسانى که مفروضات .  خاتمى بودند

و تزھا و ادبيات و حتى لغات 
جريان ارتجاعى دو خرداد را اخذ 
کردند و با زبانھاى مختلف به 
جامعه و طبقه کارگر تحويل دادند و 

 .  بخشا ھنوز تکرار ميکنند

 

مرتضى حاجى وزير وقت دولت 
خاتمى و رئيس بنياد باران متعلق به 

اخيرا در گفتگوئى اعالم  ،خاتمى
"کرده است که کانديداتوری محمد : 

جمھوری  خاتمی در انتخابات رياست
برای حفظ نظام و تداوم آن بوده 

او تصريح کرده برای "!  است
حفظ نظام و کمک به بقای "خاتمى 

بيش از ھر چيزی و ھر "  آن
ای اھميت  طلبانه خواست اصالح

او حتى براى اينکه کسى به .  دارد
تکرار نوار دوم خرداد متوھم نشود 
گفته است که ايشان از اصالح طلبى 

کردند و اولويت شان اقتصاد "  توبه"
يعنى خود اعليحضرت !  است

به ھر متوھم "  جنبش اصالحات"
آخونده زده و توده ايست ميگويد 

 "!    من اھل گالسنوست نيستم"

 

منصور حکمت اين حقايق را در 
سالھا طول .  گفت ٧۶ھمان سال 

کشيد تا صف ھوراکشان خاتمى  دسته 
اما حقيقت ديگر .  دسته پس بنشينند

بحدى عريان است که از جانب خود 
خاتمى ھم به مردم و ھم به جناح 
راست تر حکومت خاطر نشان 

. حق با منصور حکمت بود.  ميکنند
تبئين او از عروج پديده خاتمى با 
شکست کنفرانس برلين و شکست 
اولين اقدام دو خرداد در مجلس در 
باره قانون مطبوعات در متن تناقضات 
جمھورى اسالمى در ھمان سالھا 

و امروز با اعتراف .  اثبات شد
مرتضى حاجى قاطعانه اثبات ميشود 

بيان "  جنبش اصالحات"که عنوان 
بھداشتى و صورت ظاھر معضل 

بقاى "بنياديتر جنگ در حکومت براى 
امروز که حقيقت پديده .  بود"  نظام

يا ھر کس ديگرى که با  ،خاتمى
 ،پرچمھاى جعلى مشابه بميدان مى آيد

براى ھمه عيان شده است؛ فراخوان 
شرکت در اين مضحکه به معنى 
حمايت روشن و بدون ابھام از حفظ و 

 .  بقاى ارتجاع اسالمى در ايران است

 

جمھورى فقر و فالکت و فحشا و 
. اعتياد و اختناق اسالمى راه حل ندارد

اين رژيم نه متعارف ميشود و نه با 
خاتمى و احمدى نژاد و ھر جنايتکار 
ديگر ميتواند تفاوت جزئى در زندگى 

تنھا راه .   مردم محروم ايجاد کند
خالصى طبقه کارگر و مردم محروم 
سرنگونى اين حکومت سرمايه داران 
و جنايتکاران اسالمى توسط يک 

راه ديگر .  انقالب کارگرى است
تکرار اين دور باطل و تداوم 
جمھورى اسالمى با تمام کراھتى است 

جامعه در .  که تاکنون تجربه کرده ايم
در دومى  ،اولى بھاى زيادى نميپردازد

سال  ٣٠تکرار فجيع تر داستان  ،اما
گذشته با قربانيان بيشمار در کمين 

 . نشسته اند
 

بايد اين نقطه سازش جديد را شکست 
و مستقال براى سرنگونى اين نظام 

 . *وارد عمل شد


