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متني که در زير مي آيـد تـوسـط يـکـي از              ( 
دوستاني که تازگي از ايران با سازمان جـوانـان   

ايـن  .  کمونيست تماس گرفته نوشته شده است
ـه را کـه امضـاي               رفيق قصد داشت اعـالمـي

را داشـت پـخـش        "  حزب کمونيست کارگـري " 
متن اعالميه را براي مـا  .  کند که مقدور نشد

ـنـجـا     فرستاد و  ما فکر کرديم جالب است و اي
ـه از لـحـاظ                 .  چاپ ميکنيـم  ـت ـب ايـن مـتـن ال

ـدگـان           .  تئوريک ايراداتي دارد   ـن ـر خـوان از سـاي
ـم کـه نـظـرشـان را در مـورد ايـن                       ميخـواهـي
اعالميه بنويسند و ما در شماره هـاي بـعـدي      

ـه    .   نوعي بـحـث آزاد      .  چاپ خواهيم کرد ـت ـب ال
متن زير نـويـس هـايـي هـم داشـت کـه مـا                     

 )جوانان کمونيست. نياورديم
 

 یدار ارآان نظام سرمايه
   

ـه            ـق ـافـع طـب دولتها در همه جوامع حافظ مـن
ـد و       اند، از دل همين طبقه بيـرون آمـده     حاكم ان

ـه اسـت      ـد      .  جاي پايشان در همين طبـق ـن فـرآي
ـمـاعـي اسـت        جـوامـع   .  توليد در جوامع، اجـت

توان به دو طبقـه   امروزي را به طور اجمالي مي
طبقـه     . فاقد و داراي وسايل توليد تقسيم كرد

ـد       ـي كارگر فاقد هرگونه مالكيت بر وسايل تـول
وسايل توليد به پشتوانه قانون و دولـت،    .  است

ـه      دار    تحت مالكيت خصوصي طبقه سـرمـاي
ـد مـايـحـتـاج          .  قرار دارد ـي كارگر نسبت به تـول

ــاس، مســكــن،            ــب ــيــل غــذا، ل ــب خــويــش از ق
آموزش، بهداشت، درمان و غيره كامالً عاجز 
ـد     ـي است، چرا كه وسايل مورد نياز را براي تـول

ـا چـيـزي       .  هيچيك از موارد نامبرده ندارد تنـه
ـا از               ) كااليي( ـه ـن كه براي او بـاقـي اسـت و ت

ـد،        طريق فروش آن مي تواند امرار معـاش كـن

اول مهر و سال تحـصـيـلـي جـديـد فـرا            
ايـن در شـرايـطـي اسـت کـه               .  ميـرسـد  

بحران جمهوري اسـالمـي عـمـيـقـتـر و            
همه جانبه تـر از هـر زمـان ديـگـر بـر                 

زنـگ  .  جامعه ايران سايه انداخته اسـت 
شــروع مــدارس بــايــد زنــگ آغــاز                  
اعتراضات پرقدرت عـلـيـه جـمـهـوري           
اسالمي و اوضاع نکـبـت بـار کـنـونـي           

 . باشد

فقر و فالکت و گراني و بيـکـاري، فـلـج       
اقتصادي و اداري جمهـوري اسـالمـي،      

. جــامــعــه ايــران را در هــم مــيــکــوبــد           
جمهوري اسالمي در اوج کشـاکـش بـا      
آمريکا و متحديـنـش بسـر مـيـبـرد و             
تحريم اقتصادي و تهديد نظامي ناشي 
از اين جنگ قدرت، زندگي مردم ايـران  
را سخت تر و مخاطره آمـيـزتـر از هـر           

جـمـهـوري اسـالمـي        .  زمان کرده اسـت 

درگير نزاع دروني و در تقال براي بقـاء،  
با هر وسيله اي که در اخـتـيـار دارد از        
ــه                    ــه ب ــا حــمل ــگــســار ت اعــدام و ســن
دانشــجــويــان و کــارگــران و فــعــالــيــن           
سياسي تا هجـوم هـر روزه بـه زنـان و               
جوانان در خيابانها، ميکوشد تا مـگـر   

امـا  .  اوضاع را تحت کنترل نـگـه دارد      
مردم ايران حکم به رفـتـن جـمـهـوري        

اخيرا در برخي مـنـاطـق شـهـر مـهـابـاد               
شعارهاي حزب کمونيست کارگري بر در   

دوسـتـي   .  و ديوار شهر نوشته شـده اسـت    
که اين گزارش را بهـمـراه عـکـس هـايـي           
ارسال کرده شعارها را بـديـنـگـونـه ذکـر             

 :کرده است
ــايــد گــردد                . زنــدانــي ســيــاســي آزاد ب

دانشجـوي زنـدانـي سـيـاسـي آزاد بـايـد                 
. کارگـر زنـدانـي آزاد بـايـد گـردد              .  گردد

. را محکوم مـي کـنـيـم         ٦٧ کشتار سال 
نه به مـذهـب ونـه بـه قـوانـيـن                .  اعدام نه

مـرگ بـر جـمـهـوري          .  ارتجاعي مذهبـي 

. زنده باد حـکـومـت کـارگـري         .   اسالمي
ــري، حــکــومــت کــارگــري        ،   آزادي ــراب . ب

از اعتصاب غذاي زندانيـان  .  سنگسار نه
سياسي در مهاباد و کردسـتـان حـمـايـت        

. آزادي، برابري،هويت انسانـي .  مي کنيم
. زنده باد منصور حکمت وحميد تقوائـي 
. زنده باد حزب کمونيست کارگـري ايـران    

  .فرزاد کمانگر را آزاد  کنيد

 
 
 
 
 

سخنان جنتي در نماز جمعه اين هـفـتـه    

مــوجــز و روشــن اوضــاع       .  جــالــب بــود  
 :جمهوري اسالمي را بيان ميکرد

 
امروز دشـمـن از هـمـه طـرف مـا را                   " 

احاطه كرده و در مسـائـل سـيـاسـي ،              
اقتصادي ، فرهنگي و تبليغاتي تـمـام     
نيروهاي خـود را بـراي بـرانـدازي ايـن                
نظام ، اسـالم و انـقـالب بسـيـج كـرده                 
است؛ اينجا جاي صبر اسـت، مـمـكـن       
است گراني باشد كه هست، شايد آينده 

دانـد؛ امـا        بهتر شود يا بدتر، خدا مـي   
هر خطري كه .  شود مشكالت تمام نمي

از سر بگذرانيم، خطر ديگري هست تـا  
روزي كه خدا بخواهد و قدرتـي در اثـر       

ها و صبرها به دست نظام  اين مقاومت
جمهوري اسالمي ايران بيفتد كه كسـي  

، انقالب  هوس نكند به حريم اين كشور
صـبـر را در نـظـر           .  و اسالم تجاوز كند

داشــتــه بــاشــيــد، بســازيــد و تــحــمــل             

 4ادامه صفحه  

 3ادامه صفحه   2ادامه صفحه  
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 قرآن مقدس و ارزش انسان

شايد اسالم تنها ديني باشد کـه بـعـد از        
پنجاه سال عبـادت  بـه درگـاه خـداونـد               

بـي آنـکـه      .  بازهم حکـم ارتـداد بـگـيـري         
خودت بداني  و يا نقشي در ايـن مـاجـرا      

حداقـل در ايـران کـه ايـن             .  داشته باشي
مـحـسـن نـامـجـو يـکـي از               .  گونه اسـت 
او بعد از  سـالـهـا خـوانـدن          .  همينهاست

قرآن و نماز و روزه  و در حـالـي کـه نـه                 
کاريکاتوري کشيده و نه دشنامي  گفتـه  
و نــه انــقــالبــي کــرده حــکــم ارتــداد از                
اسالمش و همرديفيش بـا کـافـران درج          

چرا؟ چون او ندانسته  آهـنـگ       .  ميشود 
تــالوت قــرانــش مــوســيــقــي بــه گــوش            

 ! ميرسد
عده اي که جاي خدا را گرفته اند خود را   
در جايگاهي قرار ميدهند که جـان يـک       
انسان را با لغـزش در بـرابـر مـقـدسـات             

مبادا قران را کـج گـرفـتـه       .  هدف بگيرند
يا آن را بد بخـوانـي  و يـا غـلـط              . باشي 

اما آيا به راستي ارزش چند .  تلفظ کني 
خط و صـفـحـه  حـتـي اگـر بـهـتـريـن و                     
زيباترين کلمات دنيا هم رويـش نـوشـتـه       
شده باشد اين است  که جان يک انسان را 

 مورد هدف قرار بگيرد؟ 
خيلي جالب است که مقدسات به چـيـزي   
تعريف شـده کـه جـان انسـان بسـتـه بـه                  
احترام گذاري به آن دارد و قـرار نـيـسـت         

بـه راسـتـي      .  جان انسان را نـجـات دهـد         
ارزش اين مساله چيست ؟ ديگر از جـان  

 2ادامه صفحه  

 : فراخوان حزب بمناسبت شروع سال تحصيلی جديد

 !مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسالمی را گسترش دهيم 

 شعارهای حزب در مھاباد

 ؟"!جای صبر"
 مصطفی صابر

 ! اگر جنايت نبود
 آامران مزين، ايران

اعالميه ای 
 !که پخش نشد



كارگران لـوـلـه سـازي خـوزسـتـان در                 
ادامه اعتـراضـات و مـبـارزات خـود            
براي گرفـتـن دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت             
نشده خود امروز دست به راهپـيـمـايـي     

بـنـا بـه گـزارش         .  در مركز شهـر زدنـد    
رسيده به حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري          
كارگران اين شركت از ساعت نه صبـح  

شهريور در خيابـان   ١٧ امروز يكشنبه 
نادري تجمع كردند و از آنجا بـه طـرف     
خيابان طالقاني كه محل دفتر شركـت  

. لوله سازي است راهپـيـمـايـي كـردنـد        
شمار كارگران تـظـاهـر كـنـنـده ابـتـدا               

ــود و در حــيــن                ٣٠٠ حــدود    ــفــر ب ن
راهپمايي با پيوستن تـدريـجـي سـايـر          

نـفـر      ٧٠٠ كارگران ايـن شـركـت، بـه             
كارگران در مقـابـل سـاخـتـمـان         .  رسيد

كه محل دفـتـر شـركـت اسـت           ١٠٠١ 
ــا شــعــار دادن                    ــد و ب ــردن ــجــمــع ك ت

كارگران .  خواستهاي خودرا فرياد زدند
، " پاسخ ما را بـدهـيـد       " شعار ميدادند 

بــازم پــول مــارو     " ،   " مــرگ بــر ظــالــم     " 
شـمـاري   ".  خوردن، كارگرا گشنه مردن

از خانواده هاي كارگران نيز در تـجـمـع    
اعــتــراضــي روز يــكــشــنــبــه شــركــت          

نيروهاي انتظامي كارگران را .  داشتند
محاصره كرده بودند و مانع پـيـوسـتـن     

يــكــي از   .  مــردم بــه آنــهــا مــيــشــدنــد       
ــول                ــه مشــغ ــران ك ــارگ ــســران ك ــم ه
فيلمبرداري از صحـنـه اعـتـراض بـود          
مورد حمله نيروهاي انـتـظـامـي قـرار          
گرفت و مامورين جمهـوري اسـالمـي      

ايـن حـملـه بـا         .  دوربين اورا گـرفـتـنـد        
. اعتراض شديد كارگـران مـواجـه شـد        

بســيــاري از مــردم در پــيــاده روهــاي            
اطراف تجمع كرده بودنـد و بـا تـكـان           
دست و ابراز حـمـايـت، هـمـبـسـتـگـي              

بـا  .  خودرا با كارگران نشـان مـيـدادنـد      
ادامه تجمع و شـعـار دادن كـارگـران،           
وكيل مدير شـركـت و يـك سـرهـنـگ             
فرمانده نيروهاي انتظـامـي بـه مـيـان          
كارگران آمدند و قول دادند تـا دو روز      
ديــگــر طــلــبــهــاي كــارگــران پــرداخــت        
خواهد شد و اعالم كردند كه مديـريـت   
ادامه كاري كارخانه و اشتغال كارگران 

كارگران اعـالم  .  را تضمين خواهد كرد
كردند كه اگـر ايـن وعـده هـا عـمـلـي                
نشود دوباره در ابعاد گسترده تر دست 
به تجمع و اعتراض خواهـنـد زد و بـه          

 . تجمع خود پايان دادند
 
ــازي                ــه س ــل ــو ــراردادي ل ــران ق ــارگ ک

 ٤ ماه و کارگران رسـمـي        ٦ خوزستان 
بـنـا   .  ماه است كه دستمزد نگرفته انـد   

به ايـن گـزارش مـديـريـت شـركـت بـا                 
خواست بازنشستگي دويسـت نـفـر از        
کــارگــران ايــن شــرکــت کــه در ســن                
بازنشستگي هستند، موافقت نـکـرده     
ــيــز مــورد                 اســت و ايــن مــوضــوع ن

 . اعتراض كارگران است
 
کارگران لوله سازي اهواز تا کنون بـه     

اشکال مختلف به وضـعـيـت نـاروشـن        
کـــار خـــود و عـــقـــب افـــتــــادن                      

بـه  .  دستمزدهايشان اعتراض کرده انـد 
مقامات مختلف دولتي از جمله وزيـر  
صنايع و معادن و استاندار و احـمـدي     
نــژاد و غــيــره نــامــه داده انــد و لــي                  

هـم  .  هيچگونه پاسخـي نـگـرفـتـه انـد          
اکنون دو مـاه اسـت کـه کـارخـانـه بـه                
حالت نيمه تعطـيـل در آمـده اسـت و             
کارگران نگران از دست دادن کار خـود    

کـارگـران خـواهـان دسـتـمـزد            .  هستند
هاي پرداخت نشده خـود و راه انـدازي         

حدود دو سـال اسـت       .  کارخانه هستند
کــه حــتــي عــيــدي ســاالنــه کــارگــران           

ــده اســـت         ــرداخـــت نشـ ــران .  پـ ــارگـ کـ
ــکــه                  ــن ــل اي ــي ــدل ــه ب ــد ک ــن ــگــوي ــي م
حقوقهايشان پرداخت نشده است حتـي  
نتوانسته اند فرزاندانشان را در مدرسه 

کارگران اعالم کرده اند .  ثبت نام کنند

که تا وقتي به خواسـتـهـايشـان پـاسـخ         
داده نشــود بــه اعــتــراضــشــان ادامــه           

 . خواهند داد
 
حزب كمونيست كارگري از خواستهـا   

و اعتـراضـات كـارگـران لـوـلـه سـازي               
خوزستان قاطعانه حمايت ميكند و از 
همه كارگران و مردم بويژه مردم اهـواز  
ميخواهد كـه فـعـاالنـه از مـبـارزات               

نـپـرداخـتـن     .  كارگران پشتيباني كنـنـد  
دستمزد كارگران كه فشار زيادي را بـر  
خانواده هاي كارگري گذاشته است يك 
عمل جنايتكارانه است و رسـمـا جـرم        

حـزب از كـارگـران        .  محسوب ميشود
لوله سازي خوزستان ميخواهد كـه بـه     
اعتراضات خود ادامه دهند و از هـم        
اكنون با تشكيل مجمع عـمـومـي بـا         
شـركـت هـمـه كـارگـران، قـول و قــرار                  
چگونگي ادامـه مـبـارزه در صـورت             
عملي نشدن وعده هـاي مـديـريـت را           

بـا حـفـظ اتـحـاد و فضـاي               .  بگذارنـد 
اعتراض و تـجـمـع هـمـه كـارگـران و                  
شركت وسيع خـانـواده هـاي كـارگـري            
است كه ميتوان مديريت و مـقـامـات      
حكومت را ناچار به گردن گذاشتن بـه    

 . خواستهاي كارگران كرد
  

 آزادي برابري حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 حزب كمونيست كارگري ايران
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وزير فرانسوي هـم    :  سايتهاي حکومتي
 .عروس نشده، مامان شد

اين هم نمونه فتـواي قـتـل نـامـوسـي؛            
داره "  داداش کـوچـيـکـه      " خانم وزير اگر   

 !بايد مواظب باشه
 

بيدي نيستيم با اين بادهـا  :  احمدي نژاد
 .بلرزيم

شايد نلرزيد، )  ديپلماسي(  با اين بادها
چهار )  اعتراض مردم(  اما با آن بادها 

 .ستون بدنتان دارد ميلرزد
 

: سايت تابناک؛ يک اقـتـصـاددان گـفـت         
هـاي       توزيع نـاعـادالنـه ثـروت در سـال           

اخيـر بـاعـث بـاال رفـتـن خـط فـقـر و                      
 . پذير شده است  گسترش قشر آسيب

اِ، تا حاال کجا بودند ايشـان؟ مـواظـب      
باشند که کسي ايشان را نـدزد بـا ايـن          

 .همه آي کي يو
 

وزيـر     پـوتـيـن، نـخـسـت        :  سايت تابـنـاک  
روسيه، با نفوذترين شخـصـيـت جـهـان        

 .شناخته شد
هـاي روسـي را مــردم         "  پــوتـيـن  " نـفـوذ     

 .گرجستان دارند درک ميکنند
 

: ا. معاون سـازمـان مـلـي جـوانـان ج                 
 .جوانان هيچ گونه بحراني ندارند

بجز بيکاري، بي پولي، بـي آيـنـدگـي،         
اعتياد، عدم امکانات، نبـود امـنـيـت       

 .اجتماعي، و يـک دولـت ضـد جـوانـي           
 

وضـع  :  الهام سخـنـگـوي احـمـدي نـژاد          
امروز مردم، بهتر از حکومت حضـرت    

 .علي است
 .بيچاره اهالي کوفه، آنها چي کشيدند

 
ــگــو            ــن ــخ ــاي س ــان آق ــم ــورم در       : ه ت

کشورهايي که از رفاه بهتري بـرخـوردار   
درصد هـم بـوده        ١٠٠ بوده اند بيش از 

 .است
خب که چي؟ برو خدا روزي ات را  جاي 

 !ديگري حواله دهد؛ باباجان خودتي
 

نــگــاه کــردن بــه       : امــام جــمــعــه شــيــراز    
و گوينده زيباروي تـلـويـزيـون،      هنرپيشه

 .موجب ابطال روزه خواهد شد
 !بدون شرح

 
نماز صبح از بـيـمـاري    :  سايت نوانديش

 .هاي قلبي  جلوگيري ميکند
ببخشيـد اگـر مـيـشـه قـرص آنـرا هـم                   
بسازند تا شب قبل از خواب اسـتـفـاده      
کنيم، حالش نيست کلـه سـحـر بـيـدار            

 .شويم
 

هــمــکــاري هــاي   :  ســايــت عصــر ايــران    
اطالعاتي ايران و روسيه گسترش مـي    

 .يابد
مبارک است انشااله، تجربه ک گ ب و  

ساواک و واواک و اداره اطالعات جـديـد   
 .روسيه، چه شود

 ياشار سھندی

 نفر از آارگران لوله سازی خوزستان    ٧٠٠ تظاهرات و تجمع   پابرهنه ميان حرفھا

 ..."كنيد
کمتر کسي در حکومـت اسـالمـي، از         

هر دار و دسته اي کـه بـاشـد، مـيـتـوان            
پيدا کرد که  ذره اي عقل داشته باشد و   
. مشاهداتي نظير جنتي را بيان نـکـنـد     

و "  راه حـل " اما جنتي در عين حال دارد 
جــنــاح راســت جــمــهــوري      "  اســتــراتــژي" 

" خـودي " اسالمي را  اساسا خطـاب بـه       
" اســتــراتــژي" ايــن   .  هــا بــيــان مــيــدارد     

 :همانطور که مي بينيد پيچيده نيست
 
مـقـاومـت و      "! " اينجا جاي صبر اسـت " 

تـا  "!  " بسازيد و تـحـمـل کـنـيـد        "! " صبر

روزي که خدا بخواهد و قـدرتـي در اثـر        
اين مقاومت هـا و صـبـرهـا بـه دسـت               
نظام اسالمي بيفـتـد کـه کسـي هـوس            

 "! تجاوز نکند
آيا جنتي به بمب اتم دل بسته اسـت کـه     
قرار است از صبر و مـقـاومـت درآيـد؟         
آيا امام زمان بـاالخـره ظـهـور خـواهـد             

 کرد؟ 
امام زمان که سه سال است ظهور کـرده  

هـمـه آن     .  و خودش شده است معضـلـي  
اوضاع وخيمي  که جنتي چنان شـسـتـه    
رفــتــه بــيــان مــيــدارد هــمــراه  فــوران               

از چاه چمکران تشـديـد شـده      "  سونامي" 
بعالوه،  بمب اتـم هـم جـمـهـوري          .  است

چـرا کـه     .  اسالمي را نجات نخواهد داد

اساس مشکل جمهوري اسالمي رابطـه  
اش با غرب و موقعيـت بـيـن الـمـلـلـي            

اين خود نهايتا  انـعـکـاس    .  رژيم نيست
اسـاس  .    معضل پـايـه اي رژيـم اسـت          

مشکل جمهوري اسالمي اين است کـه    
مـردم  .  مردم حکم به رفـتـنـش داده انـد        
دقيـقـا   .  حکومت اسالمي نمي خواهند

بهمين دليل است که  بـقـول خـود حـاج         
هر خطري را که از سر بـگـذرانـنـد،       " آقا 

در نـتـيـجـه ايـن          "!  خطر ديگـري هسـت    
مشکل را نه امام زمان، نه غـرب و نـه       

نـمـي   "  صبر و مـقـاومـت       " بمب اتم و نه 
تـنـهـا راه حـل ايـن            .  تواند شفا ببخشـد 

است که رژيم اسـالمـي گـورش را گـم             
 . بفرمايد

 
جـاي  " اگر بتوان در ايـن مـورد مـعـيـن            

را تعريف کرد، با تـوجـه بـه کـل           "  صبر
اوضاع سياسي و بـي افـقـي راسـت در           
ايران و مـوقـعـيـت حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري و دست باال داشتن افق چپ در   
جامعه،  بـيـشـتـر ايـن درسـت بـنـظـر                     

هرچه تقالي جمهوري اسالمـي  :  ميرسد
براي بقاء بيشتر طول بکشـد، انـقـالبـي       
که عليه آن شکل ميـگـيـرد چـپ تـر و            

و زير و رو کننـده  راديکالتر و عميق تر  
خواهد بود و  هـمـه اشـکـال سـتـم و              تر

نابرابري و عـقـب مـانـدگـي و جـهـل و                
خرافه  را هـمـراه جـمـهـوري اسـالمـي                  

 .خواهد شست

 ؟"!جای صبر"



ليست پنجم اسپانسورهاي کانال جـديـد      
ـه  .  را به اطالع ميرسانيم از همه کساني ک

طي هفته گذشته اسپانسور شده و ليسـت  
اسامي و مبالغ کمک آنها در پايين آمـده    

با کـمـک   .  است، صميمانه تشکر ميکنيم
ـه ادامـه کـاري صـداي                هاي شمـاسـت ک
ـبـون                   ـري ـبـي، ت ـري طـل ـراب آزايخواهـي و ب
اعــتــراض مــردم و ابــزار ســازمــانــدهــي          
جنبش سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي را         

 . ميتوان تضمين کرد
  

ما هدف سه ماهه اي را در بـرابـر خـود              
قرار داده ايم و اميدواريم که تا نيـمـه مـاه      
نوامبر ميزان اسپانسورهـاي مـاهـانـه را         

ـا    .  هزار دالر در ماه برسانيـم  ١٢    به طـبـع
ـار    نيازهاي مالي کانال جديد و حزب بسـي
فراتر از اين مبلغ اسـت امـا جـمـع آوري             
همين ميـزان، چشـم انـداز ادامـه کـاري              
ـيـن     کانال جديد و قدمهاي بعدي اين کمـپ

به اعتقاد مـا تـحـقـق       .  را روشنتر ميکند
ـيـن    هدف سه ماهه و در واقع گام اول کمپ
ـا                   ـال جـديـد ب ـان ـري بـراي ک اسپانسـورگـي
ـا       حمايت و تالش شما مردم شريـف، شـم
دوستان و اعضاء و فعالين حـزب شـدنـي      

 . است
ـه               ـتـه ب ـه ايـن هـف بار ديگر از دوستاني ک

صــف حــامــيــان مــالــي کــانــال جــديــد             
پيوستند تشکر ميکنيم و صفوف حـزب    
ـال    ـان و همه انسانهاي شريف و بينندگان ک
ـاري           ـي جديد را فراميخوانيم تا فـعـاالنـه ب

 . کانال جديد برخيزند
  

ـيـران                 ـات دب اصغر کريـمـي از طـرف هـي
 حزب کمونيست کارگري

 ٢٠٠٨ سپتامير  ٤ ، ١٣٨٧ شهريور  ١٤ 
  

ــلــفـن، آدرس تـمــاس و شــمــاره               شـمــاره ت
 : حساب براي کمک مالي به کانال جديد

  
 :اگر از ايران تماس ميگيريد

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ : شهال دانشفر
Shahla_daneshfar@yahoo.com 

  

 ٠٠٤٤٧٧٨٣٢٧٧٠٣٦ : اصغر کريمي
  

 :اگر از آمريکاي شمالي تماس ميگيريد
  :فاتح بهرامي :شرق

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧  
fateh_bahrami@yahoo.com 

 : مصطفي صابر :غرب
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ 

  
ـا تـمـاس                     ـا و سـايـر کشـوره اگر از اروپ

 : ميگيريد
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

siabahari@yahoo.com 
 ١٧١١٠٢ ٠٠٤٦٧٠٣ : حسن صالحي

 : شماره حساب در برخي کشورها 
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 ليست شماره پنج   
کمک هاي مالي و اسپانسورهاي جـديـد      

 تلويزيون کانال جديد
 :اسپانسورها 

 کرون ماهانه  ۰۰ ١                          آراز
 کرون ماهانه ۲۰۰              فرشته ايلکا

 تومان ماهانه ۲۰۰۰۰               م آذري
 تومان ماهانه  ۰۰۰۰ ١         دنيا بهتري

 کرون نروژ ماهانه  ٣٠٠ صابر  رحيمي   
 يورو ماهانه  ٥٠      علي نعمتي          

 ٢٠٠ جمع اسپانسورهاي جديد، ماهانـه    
 دالر 
 : کمک های مالی  

 کرون ۰ ٣٥                            پويا نويد
 کرون ۸۰۰                              آذر پويا

 کرون ۰۰ ٣                   مجيد حميديان
 کرون ۰۰ ٥                هوشنگ از مالمو

 کرون ۰۰ ٣                      جاويد ناصري
 کرون ۰۰۰ ١                       صابر نوري

 کرون ٥ ۸۹۸            شاهو پيرخضرانيان
  

 : از ايران
 تومان ۰۰۰ ٠ ۰۰ ١    هسته کارگري اهواز

 تومان  ۰۰۰۰ ٥                            ايرج
 تومان ۰۰۰۰ ٤                            ويتا
 تومان ۰۰۰۰ ١                          ماريا

 تومان ۸۰۰۰۰          حوزه انترناسيونال
  

ــمـــک هـــاي ايـــن هـــفـــتـــه                  ــمـــع کـ جـ
  دالر ٤٠٠٠  : معادل

ـا ايـن            جمع اسپانسورهاي کانال جـديـد ت
 دالر  ٨٣٠٠ ماهانه : تاريخ

ـه دوازده مـاه         (  مجموع کمکهاي مالي ب
ـا اضـافـه            ـانسـوره سرشکن شده و به اسـپ

  )شده است
 *                *                * 

ـه         دو نامه از ايران در مورد کمک مـالـي ب
 : تلويزيون کانال جديد

ـه از         من يک کارمند بازنشسته هسـتـم ک
ـا شـدم        . طريق همسرم با کانال جديد آشـن

ـا           ـا شـم من مسلمانم و ايده شخصي ام ب
ـا و       ولي ،متفاوت است از آنجا که ايده ه

اهداف شما خيلي انساني اسـت، دوسـت     
ـال    ٢٠٠٠٠٠ دارم ماهيانه مبلـغ     ـه     ري ب

برنامـه هـاي ايـن        .  کانال جديد کمک کنم 
کانال را ميبينم و دوست دارم ادامـه کـار     

 .باشيد و موفق
 آذري –م  – ٥/٧٨ / ٢٨ 

 با سالم   
ـان از                 زني هسـتـم     ـرسـت ـي ـه در دوره دب ک

خواهران زينب بودم که با حجـاب کـامـل      
ـبـول انـجـمـن اسـالمـي را مــي                    مـورد ق
پوشيدم و به آن افتخار ميـکـردم و سـايـر         

ـرل       هم کـالـسـي هـاي خـود را هـم               ـت ـن ک
 .ميکردم 

با قبول شدن در کنکـور و تـحـصـيـل در            
يکـي از دانشـگـاه هـاي تـهـران کـامـال                   
حجاب را کنار گذاشتم و خود را از قيد و   

 . بند اين حصار ازاد کردم 
زنــاشــوئــي بــه عــلــت عــدم            در زنــدگــي  

شريک زندگي، طالق گرفتم و کليـه     تعهد
ـقـه ،      قوانين ضد انساني مانند طالق ، نف
عدم تمکين ، ناشزه و حضانت و بـرخـورد   
ـا را         هاي تبعيض آميز جنسي قـاضـي ه
با گوشت و پوست و استـخـوان را لـمـس         

 .کردم 
ـا                مدتي است از طـريـق يـکـي از اقـوام ب

علي رغـم  .  کانال جديد و حزب اشنا شدم 

ــي                    ــکــه بــه خــدا اعــتــقــاد دارم ول ايــن
ـامـه يـک                 بخـاطـر     فقط ـاده شـدن بـرن ـي پ

ـانـه    دنياي بهتر در جامعه ميخواهم ماهي
) ده هـزار تـومـان     ( ريال  ۱۰۰۰۰۰ مبلغ 

 .به کانال جديد کمک مالي کنم 
اينبار کمک مرداد مـاه و شـهـريـور مـاه              

ـا ارسـال               ۲۰۰۰۰۰ يعني    ـه شـم ـال ب ري
   .ميکنم 
بهتر   دنياي  

   ۳۱/۵  ۸۷   
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جمع اسپانسورهای کانال جديد تا اين 
 دالر  ٨٣٠٠تاريخ، ماهانه 

 !هزار دالر در ماه است١٢جمع آوری: هدف سه ماهه

كارگر ظاهراً آزاد، اما در   .  نيروي كارش است
واقع و نهايتاً مجبور است نيروي كـار، قـواي       

داري  جسمي يا ذهني خويش را به يك سرمايه
ـه كـارگـر                .  بفروشد ـق روزانه تـوده افـراد از طـب

ـد امـا        ساعتها در شرايط سخت كار مي ـن كـن
به پشتوانه قانون   محصول كارشان را كارفرما

كارگر در قـبـال كـار خـود           .  كند تصاحب مي
ــه زنــدگـيـش دريـافــت                 ـن ـادل هـزي مـزدي مــع

ـه كـارگـر بـراي تـأمـيـن                  .  كند مي ـق افراد طـب
معيشت خويش، مزد دريافتيشان را دوباره به 

دهــنــد تــا       دار پــس مــي        طــبــقــه ســرمــايــه    
اند،  محصوالتي را كه در واقع خود توليد كرده

 . بخرند
ـد،                 ـي ـا تـول بنابراين معامله افـراد در رابـطـه ب
نسبت به جايگاه طبقاتيشان بدين قـرار اسـت     

ـد كـار مـي                  ــي گـذارد و       كـه كــارگـر بـراي تـول
ـر        .  دار سرمايه سرمايه ـراب ـاب اين يك معـاملـه ن

اي است كه سود حاصـل   است، چرا كه به گونه
ـه     دار مي از توليد تماماً عايد سرمايه شود و ب

ـد، امـا         اين ترتيب سرمايه او انباشت مـي  كـن
ـدازه    ـز              مزد كارگر تنها به ان ـي اي اسـت فـردا ن

 .حاضر به بازگشت باشد، ولو با اكراه
ـه مصـائــب و مشــقـات بشـر در                   ريشـه هــم
ـد اسـت         ـي . مالكيت خصوصي بر وسايل تـول

دين و خدا و پيغمبر و آخرت، مرز و ميـهـن و     
، دولـت و قـانـون و پـلـيـس و                 ]ارتش و پرچم

زندان، تبعيض و نابرابري جـنـسـي و آداب و            
رسوم ارتجاعي، همه روبنايي است براي حفظ 

ـد              ـي ـر وسـايـل تـول در .  مالكيت خصوصـي ب
جــامــعــه ايــران جــمــهــوري اســالمــي بــه                 

ترين نحو ممكن، از اين مـالـكـيـت        ارتجاعي
 . حفاظت مي كند

اگر كسي نسبت به وضع مـوجـود اعـتـراض         
. شـود  مواجه مي»  سركوب« داشته باشد با 

جمهوري اسالمي قبل از اين كه صداي كسي 
ـه         بلند شود سعي داشته است از طريـق ديـن ب

ـردازد، امـا در ايـن راه             »  تحميق«  ـپ مردم ب

 : چون. موفق نبوده است
ـر از             ـ۱  تاريخ همه مذاهب از جملـه اسـالم پ

 . جنگ و خونريزي و قتل و غارت بوده است
توان زير  همه مذاهب را از جمله اسالم مي  ـ ۲ 

مثالً اگر خدا آنقـدر كـه     .  بار كثير سؤاالت برد
گويند مهربان است پس چرا بودن انسانهـا   مي

را بر اساس كشتن و خوردن حيوانات قرار داده 
 . است؟ يا سؤاالت بسيار ديگر

بعد از گـذشـت سـي سـال از حـكـومـت                  ـ ۳ 
ـد كـه        مذهبي مردم عمالً به اين باور رسيده ان

دست و پا زدن يكي در اينسو در فقـر و سـوء       
ـه    تغذيه و بيماري و بي مسكني و باليدن و فـرب

شدن ديگري در آنسو در ناز و نعمت و بخور و   
مردم ديگر .  ندارد» حكمتي«بخواب، هيچ 

» آخـرت « احقاق حق ضايع شده خويش را به 
در مقابل وضعيت غير قابل .  كنند حواله نمي

ـا      آزمـايـش   « تحمل خود با اين تفكر كه اينـه
ـد و سـكـوت              است، آرام نمي»  الهي ـن ـن نشـي
درجه استثمار آنقدر باال رفته اسـت    .  كنند نمي

و اختالف طبقاتي آنقدر زياد شـده اسـت كـه          
» قـنـاعـت   « و   »  قسـمـت  « ديگر تـئـوري       
ـاردر و       « .  كارساز نيست ـي ـل آيت اهللا هاي مـي

ـز         » خط فقر ـه چـي خود به تنهايي گوياي هـم
 .. است

اش بر زمـيـن      بايد اين دنياي وارونه را از قاعده
بايد براي لغو مالكيت خصوصي بر .  گذاشت

وسايل توليد و تبديل آن به دارايي جمعي كـل    
اين يعني انـقـالب و مـا          .  جامعه مبارزه كرد

ـاز               ـي براي انقالب به يك رهبـر و جـايـگـزيـن ن
 . داريم

ـونـيـسـت               ـرنـامـه حـزب كـم يك دنياي بهتر، ب
كارگري را بخوانيد، با پيامگير تلويزيون كانال 
جديد تماس بگيريد و بپرسيد اگر طبقه كارگر 
زير پرچم كمونيسم كارگري به پيروزي بـرسـد،     

شوند و چه تحولي در    كارگران صاحب چه مي
 . دهد زندگي آنان و كل جامعه رخ مي

تواند آزاد شود بي آن كه كـل     طبقه كارگر نمي" 
  كارل ماركس. "جامعه را آزاد كند

 !...که پخش نشداعالميه ای 



اسالمي داده اند و هرکسي مـيـدانـد    
مـردم در کـمــيـن انـد تــا شــر رژيــم                 

اول مـهـر در       .   اسالمي را کم کنـنـد  
چنين شرايطي فرا مـيـرسـد و روزي        
است که ميلـيـونـهـا دانـش آمـوز و             
دانشجو و معلم و اسـتـاد بـواسـطـه            
سال تحـصـيـلـي جـديـد مـجـددا در               
مــدارس و دانشــگــاه هــاي ســراســر          

ايـن  .  کشور دور هم جمـع مـيـشـونـد       
فرصتي فراهم مي آورد تـا مـبـارزه          
براي خواسته هاي بالفصل رفاهي و   
سياسي در مدارس و دانشگاه هـا و    
همينطور مبـارزه بـراي سـرنـگـونـي           

 . جمهوري اسالمي را گسترش داد
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري هــمــه        
دانشجويان و دانش آمـوزان و هـمـه        
معلمان را فرامـيـخـوانـد تـا بـا فـرا              
رســيــدن اول مــهــر بــراي گســتــرش           
اعتراضات خـود عـلـيـه جـمـهـوري              

مـوضـوعـات    .  اسالمي آماده شـونـد  
بسياري هست کـه بـايـد بـه نـيـروي             

اتحاد و مبارزه حل و فصل شود، از   
مطالبات رفاهي و صنفي معـلـمـان    
که بي جواب مانده، تا آزادي فـوري      
معلمين در بند و در معرض اعـدام،  
از مطالـبـات گـونـاگـون صـنـفـي و               
سياسي دانشجويـان تـا مـقـابلـه بـا             
دستگيري دانشجويان و لغو احـکـام   
سنگين زندان و وثيقـه آنـهـا و لـغـو            
احــکــام و انــحــالل کــمــيــتــه هــاي              
انضباطي و تا بسياري مطالبـات و    
خواسـت هـاي ديـگـر کـه مـوضـوع                
کشاکش بـا رژيـم و ايـادي اش در                

و بـر    .  دانشگاه و مدرسه بـوده اسـت    
متن گسترش اين اعتراضـات بـايـد      
آماده شد تا جمهوري اسالمي را بـه    
قدرت انقالبي کارگران و مردم آزاده   

شـمـا دانشـجـويـان و          .  به زير کشيـد 
معلمان نقش مهمي در گسـتـرش و       
پيشـروي مـبـارزات آزاديـخـواهـانـه            

اوضـاع سـيـاسـي       .  مردم داشتـه ايـد    
کنوني ميطلبد که ايـن نـقـش را بـا           

 . جديت بيشتري ايفا کنيد

حزب کمونيست کارگري با تمام قـوا  
به استقبال سـال تـحـصـيـلـي جـديـد             
ميرود و تـمـام قـدرت تـبـلـيـغـي و                   
سازمـانـي خـود در داخـل و خـارج                
کشــور را در حــمــايــت از مــبــارزه              
دانشجويان، دانش آموزان و معلمان 
و براي گسترش و سازمانـدهـي ايـن      

امسـال  .  اعتراضات به کار ميگيـرد 
سال متحد و متشـکـل شـدن صـف         
هرچه گسترده تري از دانشجـويـان و     
دانش آموزان و معلمان تحت پـرچـم     
حزب و براي سـرنـگـونـي جـمـهـوري            
اسالمي و برقراري آزادي و بـرابـري         

 . است
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران  
 ١٣٨٧ شهريور  ١٤ ، ٢٠٠٨ سپتامبر  ٤ 
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در آلــمــان احــزاب و جــريــانــات دســت              
راسـتـي در پـي بــرگـزاري نشـسـتـي در                  

ماه سپتامبر هسـتـنـد کـه آنـرا               اواسط
. نـام نـهــاده انــد      "  کـنــگـره آنـتـي اسـالم         " 

شرکت کنندگان در اين مجمع فـقـط بـه        
نيروهاي راسيـسـتـي و نـژاد پـرسـت در               
آلمان محدود نيستند، بلکه شـمـاري از       
نيروهاي مرتجع و دست راستي در همـه  

هـدف از    .  شـامـل مـي شـونـد            اروپا را  
برگزاري اين گـنـگـره چـيـزي جـز دنـبـال               

. کـردن اهـداف نـژاد پـرســتـانــه نــيـســت              
اهدافي که با ايجاد نفرت و کيـنـه ورزي     

و در     -عليه مردم منتسب به مسـلـمـان   
واقع غالبا فـراريـان گـريـخـتـه از دسـت              

نفش مـکـمـل        -حاکميت اسالم سياسي
در پيشبرد سيـاسـت ضـد پـنـاهـنـدگـي             

 .دولت هاي اروپايي دارد
 
ــا بــرگــزاري کــنــگــره                در مــخــالــفــت ب

راسيستها و نيروهاي نژاد پـرسـت اروپـا      
در آلمان گروههايي از نيروهاي مـوسـوم     
به چپ و ضد فـاشـيـسـت بـا هـمـکـاري               

تيپ، كـه    . جريانات اسالمي از جمله دي
يك جريـان ارتـجـاعـي اسـالمـي اسـت،              

پـر  .  فراخوان به يک تـظـاهـرات داده انـد          
واضح است که هر ميزان مـخـالـفـت بـا          
راسيسم و نژاد پرستي، هـمـراه شـدن بـا           
جريانات مرتجع اسالمي را توجيه نمـي  

 . کند
 
از نـظـر مـا جـريـانـات نـژاد پـرسـت و                     

راسيست و ارتجاع اسالمي، هر دو، دو   
جــريــانــات  .  روي يــک ســکــه هســتــنــد         

ــدر ضــد انســان                ــق ــان ــســتــي هــم راســي
! که جرپانات مرتجـع اسـالمـي        هستند

يکي مي خواهد درخت شريـعـت اسـالم      
را با ريختـن خـون مـردم مـنـتـسـب بـه                 
عقيده و مرام ديگري آبياري کـنـد و آن         

خـود  "  اصالـت نـژاد    " ديگري مي خواهد 
را با حمله و اذيـت و آزار بـه مـردمـان                 

" گـزنـد  " متسب بـه يـک نـژاد ديـگـر از                  
اين دو نيرو نه فقط بـه  .  مصون نگه دارد

لحاظ بنيادهاي فکري و ايدئولـوژيـک و     
عملکـرد سـيـاسـي هـر دو ضـد انسـان                  
هستند بلکه در دنـيـاي واقـعـي نـيـز از             

يکي ارتـجـاع   .  همديگر تغذيه مي کنند
مــحــض جــريــانــات اســالمــي را گــواه            
حقانيت سياستهاي خارجي سـتـيـزانـه و       
نژاد پـرسـتـانـه خـود قـرار مـي دهـد و                     
ديــگــري از تــعــرضــات نــفــرت انــگــيــز            
راســيــســتــهــا بــه مــردم مــنــتــســب بــه             
مسلمانان بـراي مـظـلـوم نـمـايـي و جـا                 

 .استفاده مي کند  انداختن خود
 
اما براي ما که نقطه عزيـمـت خـود را          

انسان و حقوق انسانـي قـرار داده ايـم ،             
براي ما که جامعه را به دسته بـنـدهـاي      

کاذب ديني و ملي و قومي تقسيم نمـي  
کنيم، براي ما که به حقوق و آزادي هـاي  
يکسان و جهانشمولي بـراي هـمـه آحـاد         
بشــر صــرفــنــظــر از جــنــســيــت، نــژاد و            
قوميت قائليم، هر دوي اين قـطـبـهـا بـه        
يک اندازه براي انسانيت مخـاطـره آمـيـز       

مصــاف ايــن دو جــريـــان             .  هســتــنــد   
ارتجاعي هيـچ نـفـعـي بـراي انسـانـيـت               

الزم اسـت کـه مـا در مـقـابـل                 .  نـدارد    
راسيستها و اسالميون صـف مسـتـقـل         

ما منتقـد جـدي     .  ديگري را شکل دهيم
آن دسته جريانات چپ اروپايي هسـتـيـم      

" ضد امپريـالـيـسـتـي     " که از سر مواضع 
خود عمال به دامن دفاع از جنبش سيـاه  
اسالمي و رژيم هاي جنـايـتـکـاري چـون        

 .جمهوري اسالمي مي افتند
 
ما همه انسانهاي آزاديخواه را فـرا مـي      

خوانيم که در مقابل تحرک راسيستهـا و    

اسالميون در آلمـان از ابـتـکـار شـوراي            
مســلــم در آلــمــان بــه           -مــرکــزي اکــس   

حمايت بـرخـيـزنـد کـه بـا تـرتـيـب دادن                  
سپتامبـر   ۱۲ کنفرانس مستقلي در روز 

هم عليه راسستها و اشاعه کيـنـه تـوزي      
جـامـعـه بـه          عليه بخشي از شـهـرونـدان   
و هـم عـلـيـه            مخالفت برخاسـتـه اسـت     

مـا صـف     .  ارتجاع اسالم سياسـي اسـت    
آزاديـــخـــواهـــي، بـــرابـــري طـــلـــبـــي و           
سکوالريسم را به تقويت مبـارزه عـلـيـه       
جهل و خرافه مذهبي و دخالت مـذهـب     

هـمـچـنـيـن         در شئـونـات اجـتـمـاعـي و          
کــردن هــويــت     تــالش بــراي جــايــگــزيــن     

انســانــي بــه جــاي هــويــت هــاي کــاذب            
قومي ، مذهبي و بـاالخـره مـبـارزه بـا              
راسيسم دولتي و غير دولـتـي فـرا مـي           

 .خوانيم
  
  

تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست  
 آلمان –کارگري ايران 

 ۲۰۰۸ سپتامبر  ۵  

 !نه به راسیسم و نژاد پرستی, نه به ارتجاع اسالمی

انسان  و زندگي ان چه چيزي مـيـتـوانـد       
مهم تر باشد؟ که بگوييم تو بـه خـاطـر        
. کوچکترين لغزش  بايد محاکمه شـوي 

اگر قرار بر ارزش و نياز جـامـعـه بـاشـد        
بي شک ارزش يک پزشک و يا يک کارگر 

چـون  . در دنياي امروز  بسيار زياد اسـت 
پزشک جان انسانها را در کـمـا نـجـات           
ميدهد و وبدون کارگر هيچ تـولـيـدي و      

امـا  . در واقع ثروتي صورت نـمـيـگـيـرد       
نميبينم که انها حکم اعدام ديـگـران را       

اما قرآن که ورق نـوشـتـه اي      . سر بدهند
بي شک نيست و به نظر مـن ايـرادهـاي        
بسيار به  ان ميشود گرفت   چـه اجـازه       
اي دارد که جـان انسـان رامـورد هـدف           

 قرار بدهد؟
بايد جـلـوي ايـن مـقـدسـات پـوشـالـي                  

اگر مـحـسـن    .  ايستاد و آ ن را افشا کرد
نامجـو حـق  وشـخـصـيـت خـودش را                  

ما بـايـد از حـق انسـان دفـاع              . نميداند
اگـر او کسـي کـه او را مـرتـد                  .  کنـيـم  

مينامد را برادر خود خطـاب مـيـکـنـد        
اما ما نبايد اين مسالـه را تـمـام شـده           
بناميم و فکر کنيم با يک بـرادر دلسـوز     

کسـي کـه بـه خـاطـر            .  روبه رو هستيم   
قرآن  آهنگين و اشتباه در تلفظ  حـکـم     
ارتداد ميدهد آدم خطر ناکي اسـت کـه       

نبايد اجازه داد  حرفهاي خطرنـاکـش را     
در سطح جامعه تلقين نمايد و ما مثـل  
محسن نامجو بنشينـيـم و از مـراجـع           
تقليد براي کاري که نکرديم و يـا حـتـي      

کسـي کـه     .  کرديم معذرت بـخـواهـيـم         
بايد معذرت بخواهد  هـمـان شـاکـيـان           
محسن نامجو هستند که جـان انسـان       

 .را بازيچه مقدسات  خود کرده اند
 در حاشيه 

کامران جـان نـکـتـه جـالـب اسـت ايـن                 
هست که اين حضرات مسلمين ديـگـر     

يـعـنـي هـر       .  دارند به سيم آخر ميـزنـنـد   
آنچه که از جنايت و تهديد اسـت را رو        

حتي يکي از خودشان را  کـه    .  ميکنند
براي خداي جاهل و قاتـل و ضـد زن و           
ضد بشر  شان موسيقي سرهـم کـرده و       
بندگي و جهل را با ريتم و آهنگ بـيـان     
کرده است را حکم ارتداد مـيـدهـنـد تـا        

حتـمـا بـايـد بـه          . بقيه را  مرعوب کنند
اما اينگـونـه وقـايـع       .  اين اعتراض کرد

بيانگر اين است که چقدر ايـن حضـرات     
اگـر  . کفگيرشان به ته ديگ خورده است

جنايت و ترور و حکم ارتداد و اعـدام و      
سنگسار و حـجـاب و اسـيـد پـاشـي و               
طرح امـنـيـت اجـتـمـاعـي و اوبـاش و                 
چاقوکش را از اسالم بگيري واقعا از آن 

 چه مي ماند؟

 ! ...اگر جنايت نبود ...فراخوان حزب بمناسبت 

 

 ”یک دنیای بھتر“
 

 برنامه حزب کمونیست کارگری ایران را بخوانید و به دیگران معرفی کنید



تجمع جوانان در اعتراض به 
 نتايج کنکور

داوطلبان شرکت در کنکور امسـال    
در اعتراض به نتـايـج کـنـکـور روز          
يــکــشــنــبــه در مــقــابــل ســاخــتــمــان        
ــان                ــاب ــي ــجــش در خ ــن ــان س ســازم

تـجـمــع   .  کـريـمـخـان تـجـمـع کـردنـد             
اعــتــراض  آمــيــز جــوانــان  کــه بــا              
حضور خانواده برخي از آنان هـمـراه     
. بود باعث بسته شده بلوار شده بود

داوطلبان به بي برنامگي و اعـمـال        
 . تبعيض در نتايج اعتراض داشتند

 
ــول              ــه مســئ ســازمــان ســنــجــش ک
برگذاري کنکور و اعـالم نـتـايـج آن         
است طي مصوبه اي مـوظـف شـده        
است تا در نتـايـج کـنـکـور، مـحـل            
سکونت داوطـلـبـان را نـيـز لـحـاظ              

مصـوبـه مـقـرر داشـتـه اسـت              .  کند
 ۶۵براي دانشـگـاه هـاي سـراسـري            
 ۷۰درصــد و بــراي دانشــگــاه آزاد           

درصد پذيرفته شدگان بـايـد بـومـي       
ــاشــنــد     ــيــب        .  مــحــل ب ــرت ــه ايــن ت ب

داوطلبان ساکن شهرهاي کوچک تـر  
که هم امکانات کمتري دارند و هـم  
امکانات دانشـگـاهـي و دانشـگـاه            
هــاي مــعــتــبــري در ســهــر مــحــل             
سکونتشان نيست، امکان پذيرفـتـه   
شدنشان در دانشگاه هاي شهر هاي 

بزرگ تر که معتبر تر هـم هسـتـنـد         
يعني بر اساس ايـن  .  کمتر مي شود

مصوبه بـراي داوطـلـبـيـن بـا رتـبـه               
مساوي امـکـان ورود بـه داوطـبـي            

 . غير بومي داده نمي شود
 

اين تصميم چند زيان اساسـي بـراي     
جــوانــانــي کــه مــي خــواهــنــد وارد           

اول ايــنــکــه   .  دانشــگــاه شــونــد دارد    
شانس زندگي در محل هـا و شـهـر          
هاي ديگر، وارد روابط جديـد شـدن     
و کسب تـجـربـه هـاي جـديـد را از                 

ايـن بـه خصـوص        .  دست مي دهـنـد  
براي دخترها صدق ميکند که ورود 
به دانشگاه در شهر هـاي ديـگـر بـه         
معناي آزادي نسبي، حداقل از قيـد  
و بــنــدهــا و مــحــدوديــت هــاي                   

اين جنبه بـه نـظـر        .  خانوادگي است
من و طبق تجربه بسيار مهـم اسـت     
و در زندگي آينده جوانان بسيار مي 

تـجـربـه    .  تواند تعيين کنـنـده بـاشـد      
زنــدگــي مســتــقــل و روابــط جــديــد          

هــمــچــنــيــن   .   بســيــار مــهــم اســت       
جمهوري اسالمـي سـعـي مـيـکـنـد            
دانشــجــويــان هــمــچــنــان در قــيــد            
محدوديت هاي خانواده  بماننـد تـا     
ــجــاد                 ــد و اي ــهــدي ــا ت حــکــومــت ب
محدوديت ها از طرف خـانـواده هـا      
 .بتوانند دانشجويان را کنترل  کنند

 
ايراد بعدي ناشي از کمبود عمومي 
امکانات و توزيع نا عادالنه همـيـن   

اســاســا .  امــکــانــات مــحــدود اســت    
همان چهارتـا دانشـگـاهـي هـم کـه             
داراي امکـانـات نسـبـي در کشـور            
هستـنـد در شـهـرهـاي بـزرگ قـرار                
دارند و بدين ترتيـب يـک آپـارتـايـد          
آموزشي عظيم بر جوانـان در ايـران       

يـعـنـي نـه تـنـهـا            .  تحميل مي شود
دانشجويان را از هم بر اساس محل 
سکونت شان جدا مي کنـنـد بـلـکـه        
تعداد وسيعي از آنان از امـکـانـات      
آموزشي واقع در شـهـر هـاي بـزرگ         

 . هم محروم مي شوند
 

اين بايد به وسيعتريـن اعـتـراضـات       
جوانان و داوطلبان کنـکـور مـنـجـر        

چــرا امــکــانــات آمــوزشــي و       .  شــود
تحقيقي تا اين حد پايين است چـرا    
ــايــد آمــوزشــي در حــق              ايــن آپــارت
جوانان اعمال مي شود، چرا جوانان 
در ايران نبايد از امکانات آموزشي 
با باالتريـن اسـتـانـداردهـاي جـهـان            
برخـوردار بـاشـنـد؟ دانشـجـويـان و              
جوانان بايد براي بهترين امـکـانـات    
آموزشي و رفاهي هنگام تـحـصـيـل     
مبارزه کنند و بايد متشکل شـونـد     
و اوضاع کنوني را تغيـيـر دهـنـد و         
قبل از هـمـه بـراي رهـايـي از شـر                   

 . جمهوري اسالمي بپاخيزند
 

اجتماع روز يـکـشـنـبـه دواطـلـبـيـن            
ورود بـه دانشـگـاه در ضـمـن خـود               
نشانه اي است از اينکه سـال اولـي       
هاي امسال از چه روحيه  اعتراضي 

 . برخوردارند
 

بودجه چند ميلياردی برای 
 توليد و اشاعه خرافات

در حاليکه  امکانـات کـافـي بـراي         
تحصيل جوانان وجود ندارد، هـنـوز    
مشکالت کـنـکـور بـرقـرار اسـت و             
تبعيضاتي که ذکرشان رفـت، خـبـر        
ديــگــري از بــذل و بــخــشــش رژيــم             
اسالمي به نهاد مـذهـبـي حـکـايـت         

مشاور احمدي نژاد در امـور      .  دارد
روحانيت اعالم کرده است بـه زودي    

حوزه علميه با بودجه اي چـنـد        ۳۰
بـه  .  ميليـاردي احـداث مـي شـونـد           

گفته هاي مسـوالن اجـرائـي دولـت         
احمدي نژاد، کمک هاي مالي دولت 

بـه     ۸۶به نهادهاي مذهبي در سال 
باالترين سطـح خـود در سـال هـاي             

ايـن بـودجـه کـه خـرج            .  اخير رسـيـد  
هيئت هـاي مـذهـبـي، تـبـلـيـغـات                
مذهبي، ساختن مسجد، حوزه ه اي 

بـرنـامـه هـاي       " علميـه و گسـتـرش          
، آمــوزش    "  فــرهــنــگــي مســاجــد        

روحانيون و مبلغين مـذهـبـي مـي         
درصـد  ۶۰شو، در دوره احمدي نژاد 

بــه گــفــتــه    .  افــزايــش داشــتــه اســت      
کارشناسان اولويت بودجه بندي در   
جمهوري اسالمي اول با نهـاد هـاي     
نظامي و انتظامي ست و بعد از آن   
نهاد هاي مذهبي بيشترين بـودجـه     
را به خود اخـتـصـاص مـي دهـنـد،             
اموزش و پـرورش و بـهـداشـت در               
انتهاي ليست اولـويـت دولـت بـراي         

 .تخصيص بودجه هستند
 

چند آمار از خبرگزاري فارس نشـان  
مي دهد بودجه کانون هاي مذهبـي  

مـيـلـيـارد        ۱۷مـيـلـيـارد بـه             ۲از   
حـمـايـت از      " تومان رسيده، بـودجـه     

آموزش هـاي ديـنـي، فـرهـنـگـي و              
مـيـلـيـارد تـومـان بـه               ۲از   "  هنري

ميلـيـارد تـومـان رسـيـده            ۱۵/۶۲
بـرنـامـه    " هـمـچـنـيـن هـزيـنـه             .  است

شناسايي ، جذب و آموزش و اعزام 
 ۱۱"  روجانيـون و مـبـلـغـان ديـنـي             

بـودجـه   .  ميليارد تومان بـوده اسـت    
 ۱۵نيز در سال گـذشـتـه      (!!)  قرآني

ميليارد تومان بوده و ساير هـزيـنـه      
 .هاي ميلياردي ديگر

اين هزينه ها فقط آن هاييـسـت کـه      
رسمي و با دفتر و دسـتـک پـرداخـت       
مي شود ولي همين هزينه هـاي در    
صنعت مذهب نشان دهنده ماهيت 
ديــکــتــاتــوري مــذهــبــي جــمــهــوري       

ايـن  .  اسالمي با آمار و ارقـام اسـت    

هــا نشــان مــي دهــنــد جــمــهــوري             
اسالمي  در کنار  سرکوب و اعـدام  
و بگير و ييند مردم با جديـت بـراي      

. اشاعه خرافات پول خرج مـيـکـنـد      
در همين رابطه  دولت برنامه هايـي  
براي جدا سازي کتب درسي پسـران    
و دختران دارد و هـمـچـنـيـن سـهـم              
دروس ديني و در تـمـام دوره هـاي            
اموزشي از دبستان تا دانشـگـاه را       

 .مي خواهد افزايش دهد
جمهوري اسالمي ميـدانـد بـا نسـل         
جواني روبه روست که از بيـخ و بـن       
اسالم و حکومت آن و دخالـت شـان     
در زندگيش را نمي خواهد، مدرن و 
امروزيست، مي خواهد با فرهـنـگ   
متمدن دنياي امروز زندگي کـنـد و     

روابط عقب مانده شرقـي .  حال کند
اسالمي و مـردسـاالرانـه را نـمـي          -

طـبـق   .  خواهد و مـي زنـنـد زيـرش            
درصــد    ۸۰آمــار خــودشــان بــاالي        

جوانان از دين و خدا و پيغمبر خـبـر   
.  ندارند و اعتقادي با آن هـا نـدارنـد     

سال است تبليغ و تـحـمـيـق از            ۳۰
روز اول مــدرســه در کــتــاب هــاي             
مدارس و برنامه  هاي کودک گرفته 
تا دانشـگـاه تـا سـيـسـتـم گـزيـنـش                 
دانشگاه و محل کار و کنترل هـا و      
ســخــتــگــيــري هــاي مــذهــبــي بــراي        
جمهوري اسالمي فايده اي نـداشـتـه    

سال و    ۳۰اگر داشت، بعد از . است
رشد نسل جوان امـروز در آن هـمـه          
خــفــقــان و ســرکــوب و تــبــلــيــغــات           
مذهبي، حکومت نيازي به افزايـش  
چــنــد مــيــلــيــاردي بــودجــه تــولــيــد          
خرافات اجتماعي و سرمايه گـذاري  

هـمـيـن    .  در صنعت مدهب نـداشـت    
طــور بــزرگــتــريــن نشــانــه شــکــســت        
جمهوري اسـالمـي در ايـن زمـيـنـه             
مقاومت زنان و جـوانـان و مـبـارزه         
هر روزه شان با حـجـاب و قـوانـبـن            

 .اسالمي ست
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 !دانشگاه و حوزه
 در حاشيه دو خبر

 نويد مينائی

 



 

ـاشـد اثـري از             :  معرفي کوتاه(  اگر قـرار ب
منصور حکمت انتخاب کنيم که جـوهـر     
ـايـد سـراغ       انديشه و متد  او را بيان کند ب
هــمــيــن جــلــســه دوم از  ســمــيــنــارهــاي            

. بـرويـم   ۲۰۰۱ کمونيسم کارگري در سال 
ـا آن                       ـيـد ب ـتـوان ـا مـي ـه شـم اينجـاسـت ک
ـه او را از هـمـه                  ـادر ک مختصات ويژه  ن
ـا شـويـد                . متمايز ميـکـرد بـخـوبـي آشـن

ــي او،              ــدوســت ــگــري او، انســان ــالبــي انــق
ـا روزمـيـن               آرمانخواه بودن و در عـيـن پ

 .  بودن، قرار و آرام نداشتن براي تغيير
ـبـي بـخـش اول                    ـت هفته گـذشـتـه مـتـن ک

آنجا منصـور  .  سمينار دوم  را ارائه کرديم
ـيـسـم کـارگـري              حکمت به تعريـف کـمـون

در .  بعنوان يک جريان اجتماعي پـرداخـت    
ـان             ـه ايـن جـري ادامه به اين مي پـردازد ک

مـتـد و نـگـرش         .  چگونه فـکـر مـيـکـنـد        
کمونيسم کارگري به دنيا و روايت خـاص    

که امـيـدواريـم      .  آن از مارکسيسم چيست

ـار را طـي دو سـه                  ـن ـي کل اين بخش سـم
شماره آتي نشريه تماما مکتـوب و ارائـه       

 .دهيم
ـنـدي                     ـار در واقـع جـمـع ب ـن ـي اين دو سـم
مجددي از بحث کمونيسم کارگري اسـت    
ـتـر بـطـور               ـل ـب که اول بار  ده دوازده سـال ق
. جامع و سيستماتيـک مـطـرح مـيـشـود          

سمينار اول کمونيسـم کـارگـري مـارس         ( 
ـه ايـن                )    ۱۹۸۹  بويـژه بـخـش هـايـي ک

شماره و شماره هاي آتي نشريه  مـي آيـد       
ـه   بي ترديد بايد مورد توجه همه کساني ک
ميخواهند تئوري کمونيسـم کـارگـري را        
بياموزند و به عمل درآورند،  بويژه رفقـاي  

روي سخن مـنـصـور      .  جوان ما قرار گيرد
ـيـن          ـا چـن ـق ـي حکمت در اين سمينارها دق

او بارها کادرها و رهـبـران       .  کساني است
.  آينده اين جريان را خطاب قـرار مـيـدهـد      

 :در همين بخش براي مثال ميگويد
 
ـه      "  اگر کسي خواست فردا اين جنبش را ب

ـه           ـزي ک ـيـن چـي جايي ببرد، به نظر من اول
بايد يادش باشد، اين است که هيچ چيـزي  
ـه چـه            بيرون بشر به او ديکته نمي کـنـد ک

ـيـن     . بخواهد و هيچ چيزي بيرون بشر تـعـي
ـارزه کـنـد         بشـر  .  نمي کند که براي چه مـب

اگر شما جامـعـه   .  باالخره بايد تعيين کند

اشتراکي برابر انسانها را ميخواهيد، بايد 
ـيـد    ـن ـا مـوظـف       .  براي همين تالش ک شـم

ـه اول بـرويـد ايسـتـگـاهـهـاي                   نيستيـد ک
 ..."بينابيني را فرموله کنيد

ـفـکـر و         انسان و اراده جمعي انسانها در ت
ـات                ـي روش کمونيسـم کـارگـري و در ادب
منصور حکمت جايگاه مـحـوري دارد و       
همانطور که اينجا تـوضـيـح مـيـدهـد او            

ـيـن مـديـون اسـت             ـن . اينرا به مارکس و ل
ـايـش          منصور حکمت بارها لنيـن را سـت

اما اينجا روشنتر از هرجـايـي   .  کرده است
جايگاه لنين در جنبش کمونيسم کارگري 
. و مارکسـيـسـم را مشـخـص مـيـکـنـد               

ـبـي              ـيـد بـحـث جـال خالصه، بدقت بخـوان
 . است

يک نکته قدري فني تر، بنظر ميـرسـد در     
ـه               ابتداي اين بخش مـنـصـور حـکـمـت ب
ـه     سواالت و يا اظهار نظراتي ميپردازد ک
توسط حاضرين مطرح شده است و بـعـد       
ـاره مشـخـصـات و               بحث هاي خـود در ب
ـيـسـم       کاراکتر فکري و متدولوژيک کـمـون

 .کارگري را شروع ميکند
در پياده کردن اين بحث کوشش کرده ايـم    
ـاهـي             ـار شـف ـت ـف کمافي السابق به عيـن گ

تنها آنجايي اديت انشـايـي   .  وفادار بمانيم
ـبـديـل بـحـث                  ـه ت مختصري کـرده ايـم ک
ـارسـي آنـرا                ـبـي در ف ـت شفاهي به متن ک

هرجا که ما کلمه .  اجتناب ناپذير ميکند
اي و يا توضيحي از خود اضافه کرده ايـم    

ـتـز آمـده اسـت          ـان   .  در عالمت پـران جـوان
 )کمونيست

مبانی کمونيسم کارگری، سمينار دوم  
   ۲۰۰۱ ژانويه  

بخش  دوم سمينار، ارکان عقيدتی  
 کمونيسم کارگری 

 
ـرسـم      . به دستور بخش دوم اين سمينار مـي

ـه ايـن هـا            )   اما ابتدا(  من خيلي سـريـع ب
) سواالت و اظهارنظر هـاي طـرح شـده         (  

 :اشاره ميکنم
 

 !کمونيسم تئوری هرکاری نيست 
 

ـلـي        ـب يکي اينکه ، همانطور که در بحث ق
گفتم و االن هم در بـحـث بـعـدي خـواهـم               

ـا چـيـسـت       اول : ( گفت، معني اين دو مبن
که از يکطرف کمونيسم علم رهـايـي     )  اين

طبقه کارگر است، عـلـم شـرايـط رهـايـي             
ـه                ـق ـنـکـه طـب طبقه کارگر است، و دوم اي
کارگر نمي تواند آزاد بشـود بـدون  آنـکـه             

دفعه . همراه خودش کل جامعه را آزاد کند
ـار اول از ايـن دو                  ( پيش  ـي منـظـور سـمـن

سعي کردم اينرا يک مقدار )   سمينار است
در بخش اول سمينار امـروز  .  توضيح بدهم

در ايـن    .  نيز دقيقا جمله اول را بحث کرديم
 .بخش دوم عمال برميگرديم به جمله دوم

 
ـه کـارگـر اسـت،              ـق اين که علم رهايي طـب
ـا                       ـيـسـم کـارگـري ي ـنـکـه کـمـون يعـنـي اي
کمونيسم، يک انديشه اي است، ايدئولوژي 
است و مـجـمـوعـه نـگـرش و ديـدگـاه و                   
ـيـدايـش يـک          استراتژي است که ناشي از پ

ـر   طبقه معين  به اسم طبقه کارگر مزدبگي
ـقـالب            بعد از انقالب صنعتي و هـمـراه ان

ـراي          .   صنعتي است ـه در جـدال ب اين طبق
رهايي از شرايط استثمارآور خودش هست 
که کمونيسم را در جامعه شکل ميدهد و   

ناسيوناليسم ممـکـن اسـت      .  بارور ميکند
علم رهايي  بورژوزايي کشـورهـاي تـحـت       

ـيـسـتـي،              .  سلطه باشد ـال ـاسـيـون ـبـش ن جـن
ـه   ديدگاه و افکار ناسيوناليستي هم کمک ب

ـيـسـم، بـحـث         .  رهايي کسي ميکند کمـون
مارکس اين است، که بـطـور مشـخـصـي        
ـه تـالش ايـن               ـاظـر ب ايدئولوژي و ديدگاه ن

در جـلـسـه قـبـل          .  طبقه است براي رهايي
ـيـن                صحبت کرديم کـه هـمـيـشـه تضـاد ب
استثمار شونده و استثمار کننده در جامعه  
ـارزه             ـرچـم مـب وجود دارد و هر دفعه هـم  پ
ـنـد          ـل ـاد ب ـي ـق براي رهايي از آن استثمار و ان

بحث مارکس ايـن هسـت کـه          .  شده است
ـثـمـار              پرچم کمونيسم پرچم ايـن نـوع اسـت

ـا               .  شونده جديد است ـا  رعـيـت و ي برده ي
ديگر اقشار تحت ستم در جامـعـه وقـتـي       
ـنـد شـونـد           ـل ميخواهند براي رهايي شان ب
ـنـد       . لزوما پرچم کمونيسم را بلند نمـي کـن

طبقه کارگر است که بـخـاطـر مـوقـعـيـت          
عيني اش در جامعه بايد پرچم مبارزه اي   
را بلند کند که به آن موقعيت عيني خاتمه 

 . ميدهد و آن وضعيت مزدبگيري است
 

ـيـسـت       براي لغو برده داري شما احتياجي ن
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 تصميم، اراده جمعی،  
 و کمونيسم کارگری 
 منصور حکمت 

 7ادامه صفحه  

طبق گزارشي كه اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران          
منتشر كرده است به فراخوان اين اتحاديه اولين 
مجمع عمومي نمايندگان کارگـران کـارخـانـه       
هاي پرريس، نساجي کردستان، فـرش غـرب       
بافت، شرکت قـطـعـات فـوالدي و کـارگـران               

طبق خبـري كـه     .  آجرپزي در سنندج برگزار شد
ـه كـردسـتـان حـزب رسـيـده اسـت                       ـت ـي به كـم
نمايندگان كارگران شاهو هم از تصميمات ايـن  

 . مجمع حمايت كرده اند
نمايندگان کارگران ايـن کـارخـانـه هـا در ايـن               
مجمع حول مسائل و مطالبات مشتـرکشـان   
به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصـمـيـمـاتـي      

تـالش بـراي     :  از جمله اين تصميمـات .  گرفتند
تشكيل مجامع نـمـايـنـدگـان ديـگـر مـراكـز              

. كارگري در سطح استان و كشـور بـوده اسـت       
اين مجمع تصميم گرفته است كه براي ملحـق  
شدن نمايندگان کارگران ساير کارخـانـه هـا در        
سنندج بكوشد و در سطح کشور تـالش كـنـد      
ابعاد اين نوع فعاليت متـحـدانـه را گسـتـرش          

 . دهد
بر اساس گزارش منتشر شده از طرف اتحاديـه  
آزاد كارگران، مسائلي که در اين مجمع مـورد  

 : بررسي قرار گرفته است عبارتند از
 خواست پرداخت دستمزدهاي معوقه -١ 
استمرار کار کـارگـران کـارخـانـه هـاي در               -٢ 

 معرض تعطيلي
 خواست لغو قراردادهاي موقت کار -٣  

 خطر اخراج روز افزون کارگران  -٤ 

مجمع نمايـنـدگـان كـارگـران كـارخـانـه هـاي                
نامبرده تصميم گرفته اسـت كـه در راسـتـاي             
محکم تر کردن روابط نـمـايـنـدگـان کـارگـران            
کارخانه هاي سنندج و استحـکـام روابـط ايـن         
ـا اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران                     نماينـدگـان ب

 . بکوشد
در اين مجمع قرار شده است فعالين اتـحـاديـه      
ـا کـارگـران             آزاد کارگران جلسه مشتـرکـي را ب
شرکت قطعات فوالدي سنندج براي آشـنـايـي    
هر چه بيشتر آنان با چـگـونـگـي تـالش بـراي             

 . دستيابي به مطالباتشان برگزار کنند
مجمع عمومي نمايندگان کارگران حمـايـت و     
همبستگي خود را با اعتصاب و مـطـالـبـات     
کارگران کارخانه هاي الستيک البرز و نيشـکـر   

هفت تپه اعالم كرده و از اتحاديه آزاد کـارگـران   
ايران خواسته اسـت بـراي گسـتـرش مـجـمـع              
عمومي نمايندگان کارگران در سراسـر کشـور     
بويژه کارگران الستيک البرز و نيشکر هفت تپـه  

 . بکوشد
 

 !آارگر یرفقا
تصميم و تالش كارگران و نمايـنـدگـانشـان در       
چندين مركز كارگري در سنندج، بـه مـنـظـور       
تشكيل مجمع عمومي نمايندگان اين مراكـز  
قدم مهمي در سيـر تشـكـل يـابـي و اتـحـاد                

ما تشكيل مجمع نمايـنـدگـان    .  كارگري است
كارگران در سنندج را به همه فعالـيـن و دسـت        
ـم    . اندركاران اين اقدام كارگري تبريك ميگـوئـي

اين اقدام آگاهانه و كارساز كـارگـران سـنـنـدج،        
يك قدم مهم در راستاي تحقق خواستهاي خود 
و تالشي ارزشمند براي اتحاد جنبش كارگـري  

جنبش مجمع عـمـومـي و تشـكـيـل             .  است
مجمع نمايندگان چندين مـركـز كـارگـري در           

سنندج الگويـي پـيـشـرو و تـالـشـي بسـيـار                  
ارزشمند است كه ميتواند سرمشقي براي همه 

ما همه كارگران سنـنـدج   .  مراكز كارگري باشد
را فراميخوانيم كه با تشكيل مجمع عمـومـي   
و انتخاب نمايـنـدگـان خـود بـه ايـن مـجـمـع                  

اين الگو اگر در سطح اسـتـان و كـل        .  بپيوندند
كشور گسترش يابد ميتواند كارگران را از ايـن    

در عـيـن     .  پراكندگي و بي تشكلي نجات دهد
حال نمايندگان كارگران با اتكا به همه اعضـاي  
ـا     مجامع عمومي مراكز كارگري، ميتوانند ب
احساس قدرت و همبستگي طبقـاتـي خـود،      
بيش از پيش در جـهـت تـحـقـق مـطـالـبـات                

ـا گسـتـرش         .  كارگري بكوشند رفقاي كارگـر ب
جنبش مجمع عمومي در همه مراكز كارگري 
تالش كنيم كه ابـعـاد مـجـامـع نـمـايـنـدگـان               

 . كارگران را هم گسترش دهيم
 

 كميته كردستان حزب كمونيست كارگري ايران
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 یزنده باد جنبش مجمع عموم
 !برگزار شد کارگران تعدادی از آارخانه های سنندج مجمع عمومی نمايندگان
 !مبارزات کارگران الستيک البرز و نيشکر هفت تپه حمايت آرد اين مجمع از مطالبات و



لـغـو   .  که انديشه کمونيستي داشته باشـيـد  
ـيـسـتـي      برده داري کامال با انديشه کاپيتال

ـرده داري از        .  عملي است شما ميگوييد ب
امروز لغو شد و کسـي حـق نـدارد کـس               
ـاورد     ـي . ديگري را تحت انقياد جسمي در ب

ـراي     .  کسي صاحب کسي نيـسـت   کسـي ب
بازار . تمام شد. کس ديگر بردگي نمي کند

آزاد است برونـد کـار و زنـدگـي  شـان را                  
ـه اصـطـالح      .  بکنند يا حتي فئوداليسم و ب

از يـک  )  رعيت(رابطه ارباب و رعيت، که  
طرف وابسته است به زميـن و از آنـطـرف          

ـابـي اسـت      ـنـطـور    .  بخشي از آن ملک ارب اي
ـيـن     ـاي نيست که رعيت ميتواند سرش را پ

مياينـد و او      .  بندازد و بلند شود برود شهر
ـنـد شـمـا از ابـواب              را ميگيرند و ميگـوي

ـايـد سـر          .  جمعي فالن خان هستيد شـمـا ب
ـنـي از        .  همان زمين بمانيد همينطور زمـي

رعـيـت   .  خودش ندارد ولي کشت ميکـنـد  
ـرد            . پرچم تقسيم اراضي را دسـت مـيـگـي
ـرد             ـه دسـت نـمـي گـي . پرچم کمونيسم را ب

ـه     ) کـارگـر  ( کمونيسم علم رهايي اين طبق
اگر کارگر مزدبگير بخواهد از ايـن      .  است

ـيـسـم                 وضعيت که درآن از طـريـق مـکـان
ـثـمـار مـيـشـود رهـا             مزدبگيري دارد است

ـيـسـم           اگـر  .  بشود پرچم آن مـيـشـود کـمـون
ـرچـم آن                    ـرد، پ ـب ـاال ب بخواهد مـزدش را ب

ولي باال رفتن مزد هم به .  کمونيسم نيست
مـيـخـواهـم     .  تنهايي رهايي کارگر نيـسـت  

ـه اول دارد          بگويم که به اين معني آن جـمل
دقيقا همين چيزي را ميگويد کـه در ايـن       

ـم  ـيـسـم      .  دو جلسه سعي کرديم بگوي کـمـون
ـئـوري يـک کـار         .  تئوري هر کاري نيست ت

ـردن نـظـام                .  معين است ـيـن ب ـئـوري از ب ت
 .مزدبگيري در جامعه سرمايه داري است

 
 انقالب کارگری و رهايی جامعه 

 
طبقه کارگـر نـمـي تـوانـد          " آن جمله دوم که 

آزاد بشود بدون آنکه همـراه خـودش هـمـه         
ـه             " جامعه را آزاد کنـد  ـرمـيـگـردد ب ـاز ب ، ب

و  به خصـوصـيـت    .  موقعيت عيني کارگر
عيني جامعه اي که ميخواهد در آن ايـن        

چطور ميشود در   .  رهايي را بدست بياورد
جامعه سرمايه داري کارگر مزد بگير آزاد   
بشود در ضمن اشکال ديگر سـتـمـکـشـي      
باقي بماند؟ وقتي از نظر تحليلي شما نگاه 
ـان،                     ـيـد سـتـم کشـي زن ـن ـي ميکند مـي ب
ـژادي     نژادهايي که در چهارچوب تبعيض ن

ـا شـرايـط                        ـرنـد و ي ـر مـيـگـي حقـوق کـمـت
به بنياد جامعه حـاضـر   ( نامطلوبي دارند، 

ـا  .)   برميگردد چطور ميشود ستمکشي ي
ستمگري در جامعه موجود به جـا بـمـانـد       
ـرا کـه مـالــکـيــت                    ـاد آن ــي ـن ـتــي شــمـا ب وق
ـر سـر سـودآوري                    ـابـت ب خصوصـي و  رق
ـيـن      سرمايه و انباشت سرمايه است را از ب

کي دارد و به چه )   در آن شرايط( برده ايد؟ 
ـرار         دليلي، براي مثال، زن را تحت سـتـم ق
ـه             ـلـي ب ـي ميدهد؟ يا نژاد پرستي به چـه دل
ـفـعـت      بقاي خودش ادامه ميدهد، اگر مـن
ـايـش                  ـق اقتصادي اجـتـمـاعـي کـه االن اب
ـه              ـت ـيـن رف ميکند با انقالب کـارگـري از ب
ـقـالب کـارگـري آن          است؟  به اين معني ان
انقالبي است خـود بـخـود ريشـه اشـکـال               

که من در طي .  ديگر ستم را از بين ميبرد
بحث به نکته ميرسم که چرا ما ريشه همـه  

ـه دراي     ( مشقات جامعه امروز  در سرمـاي
ـه اي      .)   ميدانيم حتي با اينکه ظاهر کـهـن

دارد، مثل مرد ساالري که اختراع سرمايه 
ـم                 ـي داري نيست،  ولـي چـرا فـکـر مـيـکـن
نابودي سرمايه داري ريشه مردسـاالري را    
ـه                      ـق ـيـکـه  سـاب ـرد در صـورت ـب از بين مـي
ـر      ـيـشـت مردساالري از خود سرمايه داري ب

چرا فکـر  .   ريشه اش قديمي تر است. است
ميکنيم انقالب کارگري مردساالري را  از 

چـرا  .  بين ميبرد و زن و مرد و برابر ميکند
فکر ميکنيم انقالب کارگري نژاد پرسـتـي   

بحث جمله دوم کـه  .  را ميتواند از بين ببرد
کارگر آزاد نمي شود مگر هـمـه را هـمـراه         
خود آزاد کند، به يک سياست به اصـطـالح   
ـقـدر         ـلـف آن ائتالفي و به جلب اقشار مخـت
ـه آن مـوقـعـيـت                ـنـکـه ب برنمي گردد، تا اي
ـه آن           عيني که  کارگر براي رهايـي خـود ب

 . احتياج دارد
 

شما به جنبش فمينيستي  که براي رهايـي  
و  بـدسـت       )  و مـرد   ( زن و براي برابري زن   

ـيـد اگـر                ـارزه مـيـکـن آوردن حقوق زن  مـب
ـيـسـت        بعنوان مثال  نگاه کنيد، مجبـور ن

ـرد               ـب ـيـن ب ايـن  .  مناسبات ملـکـي را از ب
ـاسـبـات فـعـلـي                 جنبش ميتـوانـد در مـن
. خواهان حذف  تفاوت بين زن و مرد شـود 

ـه يـک           ـه داري ب بگويد لطفا جامعه سرماي
. چشم به جنسيت هاي مختلف نگاه کـنـد  

حاال مـمـکـن      .   از نظر فکري ممکن است
ـيـن کـاري               است از لحاظ عمـلـي يـک چـن
ـر            ـئـوريـکـي غـي دشوار باشد ولي از نظر ت
ممکن نيست که بشود فرض کنيم که يـک  
جامعه سرمايه داري به جنـسـيـت آدم هـا         

ـاري نــدارد     ـر اســت           .  کـ ـارگـ ـرکــس کـ هـ
کــارگــراســت و هــرکــس کــارفــرمــاســت           

که همانطور که مي بينيم در .  کارفرماست
اين جامعه دارد بتدريج اين مرزها سـسـت   

زنــان بــيــشــتــر وارد بــازار کــار         .  مــيــشــود
ـر              ـيـشـت ميشوند، در مديريت هـم دارنـد ب
نقش پيدا ميکنند، در سياست هـم دارنـد     

ـيـدا مـيـکـنـد               ـري پ ـيـشـت از نـظـر     .  نقش ب
ـيـسـت کـه در            تئوريکي چيزي مانع اين ن
ـر                    ـراب ـه داري زن و مـرد ب جامعه سـرمـاي

ـه داري     . باشند در آن چهارچوبي که سرمـاي
عـمـلـي    )  ايـن ( ولـي    .  برابري را قبول دارد  

نيست که در جامعه سرمايه داري کـارگـر     
مزدبگير برابر باشد با کسـي کـه وسـائـل           

به خاطر خصـلـت   .  توليد را در اختيار دارد
انقالبي که کارگر ميکند شرايط  جـامـعـه    
اي را بوجود مي آورد که آن جامعه اسـاس  

)  بودن( اقتصادي و اجتماعي زير استثمار 
ـرد و       ـب و ستم در اشکال ديگر را از بين مـي
ـه را          ـي ـق در نتيجه کارگر به همراه خـودش ب

واضح است که خود همين به .  آزاد ميکند
کارگر اجازه ميدهد  تا طبقات محـروم را    

ـيـونـدنـد            ـپ ـا  .  دعوت کند به جنـبـش او ب ي
در صدر جنبش هـاي رفـع     )  طبقه کارگر( 

ولي بحث مارکس از   .  تبعيض قرار بگيرد
يعـنـي کـارگـر       .  سر  ابژکتيو و مادي است

نمي تونه آزاد بشود مگر اينکه جامعه اي   
را )  اسـت ( همه اشکال ستم   )   مبناي( که 

 . از بين ببرد
 

ــنـکــه                    ـقــه و اي ـا تـعــريـف طــب در رابـطــه ب
ـه انـد                        ـق ـيـسـت هـا بـخـشـي از طـب کمـون

ـز را         .  ميرسيم  ـا چـي من ميخواهيم چنـدت
ـر خـودش                 ـت ـي اينجا تفکيک کـنـم و سـر ت

ـرسـد    )  صحبت کنم( فـرق  .  اگر وقت مان ب
ـيــســم             ــال ــارگـري، سـوســي ــبـش ک ـيــن جــن ب

ايـن سـه       –کارگري، کمونيسـم کـارگـري        
ـفـکـيـک            پديده را ميخواهم به يـک درجـه ت

مبارزه طبقـاتـي   .  و مبارزه طبقاتي...  کنم
جنبش کارگري، سوسياليسـم کـارگـري و        

در اين بخش صـحـبـت    .  کمونيسم کارگري
مان به آن ميرسم و آنجا ميتوانيم صحبـت  

کـه ظـاهـرا      ( و همينطور سوال سوم   .  کنيم
،  فـرق      ) يکي از حضار مطرح کرده اسـت   

ــش                    ــش کــارگــري و جــنــب ــن جــنــب بــي
 . سوسياليستي را آنجا بهش ميپردازم

 
 معنی پايان سوسياليسم بورژوايی 

 
منظور حـزب  (در کنگره سوم آن حزب بود 

، فکر کنم، کـه مـن ايـن        ) کمونيست ايران
بــحــث را مــطــرح کــردم کــه اوال تــنــهــا                
. سوسياليسم کارگري پابر جـا مـي مـانـد        

ــان عصــر               بــحــثــي بــود در رابــطــه بــا پــاي
ـا ( اگر دقت کنيد .  رويزيونيسم ) در رابطه ب

ـه          ـا تـوجـه ب پديده کمونيسم غير کارگري ب
ـاشـي آن اردوگـاه            ـروپ شکست شوروي و ف
ـقـات ديـگـر از ايـده                    شوروي، عـمـال طـب
ــيــســم دســت          ــيــســم و پــرچــم کــمــون کــمــون

ـيـسـت         .  برداشتند يعني تالش جـدي اي ن
براي اينکه براي منافع غير کارگـري و در      
ـرچـم                 ـيـسـتـي تـحـت پ ـال واقع غير سـوسـي

حتي به يک درجـه    .  کمونيسم مبارزه بشود
اي خود کمونيـسـت هـا مـجـبـور شـدنـد               
ـر                     ـرچـم هـاي غـي خودشان را در سـطـح پ
ـا مـورد تـوجـه            کمونيستي مطرح کنند ت

کـنـگـره سـوم آن         ( بحث آنجا .  قرار بگيرند
اين بود، قبل از سقوط شوروي، که )  حزب

کمونيسم ملي، کمونيسـم جـهـانسـومـي،        
ـيـک،         کمونيسم خلقي، کمونيسـم دمـکـرات
ـر کـارگـري، ديـگـر            کمونيسم راديکال غـي

آن اردوگـاه دارد      .  محلي از اعـراب نـدارد      
مي آييد پايين و به همراه خودش همه ايـن  
انتقادات حاشيه اي به آن اردوگاه نيز از بين 

کمونيسم در جهان ما فـقـط يـک        .  ميروند
ـنـکـه              مبنا ميتواند  داشته باشـد  و آن اي

ـرون   .  واقعا بر جنبش کارگري بنا بشـود    ـي ب
ـراي      جنبش طبقه کارگر منفعت ديگـري ب
هــيــچ قشــر ديــگــري نــيــســت کــه پــرچــم            
ـنـد کـنـد و يـک نـوع                        ـل کمونيـسـمـي را ب
سوسياليسم انقالبي  که حاال مثال جنبش 
ـبـش خـرده                     دهقانان فـالن جـا ،  کـه جـن
بورژوازي محلي فالن کشور اسـت، رشـد       

نه آکادمي عالقه اي به مارکسيـسـم   .  کند
دارد و نه جنبش هـاي اصـالح طـلـب در             
غــرب ديــگــر بــه خــودشــان مــيــگــويــنــد           

) صحبت هاي کنگره سوم( آن . کمونيست
پيش بيني اين وضعيتي بـود کـه اکـنـون           

ـان      .  کمابيش در آن هستيم و نکته پنـجـم ت
ـا هـمـيـن       )   اشاره به سوال کننده(  هم دقيق

جدا از منفعت کارگري نـمـي شـود        .  است
 . قبال ميشد. پراتيک انقالبي تعريف کرد

 
ـقـالل        االن شما دقت کنيد هر جنبـش اسـت
طلبانه اول از آمريکا خواهش ميکنـد کـه      
دخالت کند و در همسازي و با جلب توافق 

ـا جـلـب      ).  کار مـيـکـنـد    (  آمريکا غرب  ب
توافق غرب بايد آپارتايد را برانـداخـت، در     
ـايـد آخـونـدهـا را                   ـا غـرب ب جلب توافق ب

در جلب توافق با غرب و آمريکـا  .  برداشت

ـه    "  نظم نويـن جـهـانـي      " و در چهارچوب  و ب
اصطالح خردگرايي دمکراتيک بياييد يـک  
کاري بکنيم تا در اين عربستان هم  زنانش 

ـا           !  بتوانند رانندگي کنند ـن جنـبـشـي کـه ب
باشد فقط زن را در عربستان صعودي آزاد 
ـيـسـتـي هـم بـخـواهـد               ـال کند، غير سوسي
ـيـدا نـمـي            بماند، خصلت انقالبي ديـگـر پ

ـاسـي    .  کند متوسل ميشود به ساختار سـي
روسـاي جـهـان امـروز چـه            .  جهـان امـروز    

ـرونـد         ! کساني هستند؟ سراغ همـانـهـا مـي
ـتـون    " ميگويد آخه بابا  ـن ـي يـک  "  هيالري کل

ـيـد    و .  فکري هم به حال زنان عربستان بکـن
اينطور نيست کـه هـمـه        .  آنها هم ميکنند
بطـور واقـعـي غـرب و           .  اش تعارف است

ساختار سياسي جامعه غربي دارد تـالش    
ميکند جهان را در يک مجموعه کمابيش 

حـاال  .  هم شکلي از مدل غربي ادغام کنـد 
ـا         اگر کسي دردش در اين چـهـارچـوب شـف
پيدا ميکنـد، بـهـمـان کسـانـي مـتـوسـل                
. ميشود که ميتوانند اين را جواب بدهنـد 

في الواقع هم اگـر کسـي مـيـخـواهـد در               
ـيـک نـوع غـربـي            ترکيه انتخابات دمکـرات
ـنـکـه           صورت بگيرد، بهتر است بـجـاي اي
ـرود سـراغ  آمـريـکـا                     .  بيايـد سـراغ مـا ب

ـيـد   .  منطقي اش هم همين است شما بگوي
بــاشــد، "  نــاتــو" آقــا ايــن مــيــخــواهــد در           

ـاشـد  ( ميخواهد پشت در اروپاي واحد  ، ) ب
ـه خـدا        پس آقاي طبقه حاکمه ترکيه تورا ب

اين فشار خيـلـي   .  انتخابات درستي بگذار
ـه حـاکـمـه         ( بيشتري اسـت روي آن           ـق طـب

ـنـد            )  ترکيه ـل ـه ب ـي ـرک تا  جنبش کارگـري ت
ـاتـي         .  شود ـتـخـاب که اصال از اين پروسـه ان

ـز ديـگـري را         ليبرالي مي پرد و ميرود چي
ميخواهم بگويم االن خيلـي  .  پياده ميکند

روشن است که منفعت هاي غير کـارگـري   
چهارچوبه هاي غير انقالبي و براي تـحـقـق    

 . شان پيدا ميکنند
 

ـران                . حتي انـداخـتـن رژيـم آخـونـدي در اي
انداختن رژيم مذهبي و دست راسـتـي در       
ـري                     ـت ـرول ـر پ ـراي بـخـش هـاي غـي ايران ب
اپوزيسيون ايران عامدانه قرار نيست رنگ 

ـيـد      .  انقالبي به خودش بگيرد اگر دقت کـن
به ما اعتراض ميکنند چرا شمـا طـرفـدار      

راه مسـالـمـت      " آنچه که اسمش را گذاشته   
ـا       "  آميز نيستيد؟ ميگويد چرا نمي شـود ب

ـتـظـري و           بيانيه صادر کردن و تقويـت مـن
دست به دامان اروپاي واحد شدن و  کـمـک   
آمــريــکــا، رژيــم جــمــهــوري اســالمــي را          
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تضعيف کرد؟ مقايسه کنيد با زمان شـاه،   
که طرف ذوب آهن مـيـخـواسـت اسـلـحـه          

يـکـي کـه ذوب آهــن          !  دسـت مـيـگــرفـت      
ميخواست اسلحه دست ميگرفت، کسـي  
ـايـد بشـود         که معتقد بود تقسيم اراضي ب
ـقـد     اسلحه دست ميگرفت، کسي که معـت
بود خسرو خان قشقايي را بدکاري کـردنـد     
ـرفـت و اسـلـحـه دسـت               اذيتش کردند مـي

االن آن کسي که ميخواهد رژيم .  ميگرفت
ـه سـازمـان             را بندازد، مراجعه مـيـکـنـد ب

ـلـي    !   عين اين اتفاق افتاده اسـت .  ملل خـي
دشوار است که االن جنبش هاي انقالبي و   
ـاي    راديکالي شکل بگيرد که هدف و مبـن
اساسي شان جنبش طبقه کارگر نبـاشـد و     

بـعـد   .  خواست اقشار و طبقات ديگر باشد
ميتوانيم به بعضي نکات که در اين بحـث  

 .جا افتاد برسيم
 

 مھمترين وجه اين سمينار 
 

ـاره               يک تيتر ديگر بـحـث امـروزمـان در ب
تئوري حزب است و رابطه حزب و جامـعـه   
ـه آن     و حزب و جنبش هاي اجتماعي  که ب

صحبت علي جالب اسـت  )   اما. ( ميرسم
بخاطر اينکه   اجازه مـيـدهـد      .  به نظر من

ـريـن      من اينجا نکته اي را که شايد مهـمـت
اگـر مـا     .  وجه اين سمينار است را بـگـويـم   

فقط با آدم هايي سروکار داريم کـه عضـو       
ـيـت                ـرونـد فـعـال يک حزبي ميشونـد و مـي

ـبـش      .  ميکنند، درست است ولي  يک جـن
ـه      سياسي احتياج به رهبر دارد و احتيـاج ب
ـاريـخ                    يک خـودآگـاهـي عـمـيـق دارد از ت
ـتـوانـد آن          خودش، احتياج دارد به اينکـه ب
ـاتـي                ـق ـبـش طـب توده وسيع اعضـاء و جـن

در نتيجه شما نمي .  خودش را به  جلو ببرد
ـال            ـانـکـشـن ـه       ( توانيـد ف ـان و )  عـمـل گـراي

شـمـا   .   مينيماليستي به تئوري نگاه کنيد
ـا              ـه را ت ـه روسـي بايد باالخره بتوانيد تـجـرب
ـراي مـردم تـوضـيـح                    سالها بـعـد از مـا ب

ـيـسـت              .  بدهيد بخشي از واقـعـيـت قـرن ب
ـه نـظـرمـن          .  است و هيچ کس نمي توانـد ب

هنوز هم بگويد من کمونيستم بدون اينکه 
به طرف که يکخورده هوشمندانه به سـراغ    
او آمده است بگويد شوروي چه بود، چـيـن     

در نتيجه ممکـن اسـت از       .  چه بود و غيره
ـا در            ـه حـزبـي ي نظر کسي که در يک کميت
حــزب خــودش دارد بــا اعضــايــي کــه                
ـنـد       ميخواهند بروند سر خيابان پيکت کـن

کار ميکند،  احتياجي به  اين نيـسـت کـه      
ولي براي .   در  خيلي بحث ها عميق شوند

ـري      کسي که ميخواهد اين جنبش را رهـب
و هدف اين .)   موضوع فرق ميکند( کند 

سمينار في الواقع آشنا کـردن کـادر هـاي          
ـيـسـتـهـاي هـم دوره                 ـا کـمـون يک جنبش ي
خودمان به نوعي است که اين جنبش دارد 

ميخواهم همه مکانيسم هـا  .  فکر ميکند
و همه پيچيدگي هاي تفکري که اسمش را 
ـه ايـم را بـحـث              کمونيسم کارگري گـذاشـت

ـيـم    .  کنيم که بتوانيم ادامه اش بدهيم بتـوان
در باالترين سطح براي هدايت اين جنـبـش   

ـنـکـه      .   نيرو داشته باشيم و آگاه باشيم به اي
چه داريم ميگوييم و از کـجـا آمـده ايـم و             

ـتـي کـه شـمـا           !  بحث چي هست در آن حـال
اشاره به اظهار نـظـر يـکـي از           ( ميگوييد 
ـم       )  حضار ـي در .  در اولين پيچ گير مـيـکـن

اولين پيچ دوباره تاريخ خودش را تحـمـيـل    
همان بحث ها مطرح مـيـشـود و      .  ميکند

ـاشـيـد از           ـه ب اگر  شما درک عميقي نداشـت
ـبـش شـمـا چـي هسـت،                  اينکه  متـد جـن
ـه               ـبـش شـمـا راجـع ب محتواي نظرات جـن
خيلي چيزها چه هست و از کجا درآمـده و    
تاريخ پيـدايـش ايـن افـکـار چـي هسـت،                
ـارزاتـي            ـازهـاي مـب ـي آنوقت جوابگوي آن ن

و اين نکته براي من جـالـب     .  نخواهيد بود
 . است و ميخواستم بر آن تاکيد کنم

 
هدف اين سمينار اساسـا ايـن هسـت کـه           
ـنـد کـه مـخ          عده خيلي بيشتري الاقل بدان
ماها، مخ اين جريان کمونيسـم کـارگـري،      
ـه   قلب اين جريان کمونيسم کارگري، چگون
ـه ايـن             ميزند و کجا کار ميـکـنـد، چـگـون
. جنبش الويت هايش را تشخيص ميدهد

چرا ما اين شکلي هستيم و سازمان هـاي    
بطور واقـعـي     . ديگر شکل ديگري هستند

ـراي   همه متوجه شده اند که ما يک سنتي ب
ـه نـوع تصـمـيـمـات              خودمان هستيم  و ي
ميگيريم و يه نوع عکسل العمل معين به 

ولـي ايـن     .   مسائل سياسي نشان ميدهيم
از کجا در مي آيد؟ در چه مکانيسمي اين 
تصميمات، اين الويت ها و انتخاب هـاي    
سياسي يکي پس از ديگـري مـا در مـي          

 آيد؟  
 

بنظر من حياتي است کسـانـي کـه قصـد           
ـبـش را دارنـد، در طـول                    هدايت ايـن جـن
سالهايي که در مقابل اين جنـبـش هسـت      
ـاسـي،            براي يک پيروزي حتي کـوچـک سـي

. بدانند که اين سنت متفاوت چـي هسـت      

ـال                      ـراي  مـث ـر ب ـف ـراي يـکـن همانطور که ب
ـبـش        اورکمونيست ميداند ريشه هـاي جـن
ـقـدي از            ـر چـه ن شان بر چه بنا شده است، ب

ـر فـرض      .   تاريخ و جامعه و غيره ـف يا يک ن
ـروتسـکـيـسـت مـيـدانـد کـه چـرا                     کنيـد ت

ـيـسـت         .   تروتسکيست هسـت    يـک کـمـون
ـايـد بـدانـد کـه کـي هسـت                . کارگري هم ب

ـيـت آن         اساس اين جنبش چه هست، ذهـن
چگونه کار مي کند، اولويت هايـش را از      
ـه        کجا درمي آورد، به پديده ها از چـه زاوي

از اين نظرهـا ايـن     .  اي نگاه ميکند و غيره
بهر حال ما با اجـازه  .  مهم است)  سمينار( 

 .تان ميخواهم بروم بر سر همين بحث
 

 کدام کلمات ما را توصيف ميکند؟ 
 

تا اين لحظه راجع به جنبه هاي اجتمـاعـي   
ـيــت                 ـن ـم، عــي ايـن پـديــده صـحــبـت کــردي

مـيـخـواهـم     .  اجتماعي کمونيسم کارگـري 
ـه               مقدار وقتي را که مـانـده اسـت راجـع ب
محتواي نظري مان، راجع به متـد فـکـري      
مان، و نظر مشخص مان راجع به مسائل 
ـه         مختلف، از نقدمان به اقتـصـاد سـرمـاي
ـا                 ـه حـزب، ت داري تا تئوري مـان راجـع ب
ـبـشـي             ـيـن جـن فرهنگي که براي مثال چـن
طلب ميکند، تا نظريه مان راجع به دولـت  

يعني ميـخـواهـم در      .  و غيره صحبت کنم
تا .  باره آن ارکان عقيدتي مان صحبت کنم

به اين ترتيب بتوانيم به آنجا برسيم که يـک    
نفر بتواند بگويد من بعنوان يک کمونيست 
ـبـش     کارگري و يا يک فعال و يا متفکر جـن
ـه            کمونيسم کارگري در مـورد ايـن مسـال

از حاال تا پنجاه سال . اينجور فکر ميکنيم
ديگه متدولوژي برخورد من به اين مساله 

ـيـسـم را از ايـن            .   اينگونه است ـال و کاپيت
زاويه نگاه ميکنم و سوسياليسم را از ايـن    

ـا    .  زاويه دفاع ميکنم و غيره که فرق دارد ب
جنبش ما کـه مـثـال طـور ديـگـر نـگـاه                   

 .ميکنيد
 

ـانـي    ( من ميخواهم رئوس اين مساله  مـب
حتما .  را بشمرم)  فکري کمونيسم کارگري

ـايـد    يک چيزهايي از قلم مي افتد که بعدا ب
ولي براي اين يکي دو ساعتـي  .  روشن کرد

ـا          که وقت باقي مانده است شـايـد بشـود ت
 .  حدودي اين مباني را توضيح داد

 
همانطور که گفتم وقتي کمونيسم کارگـري  
ـرسـد            ـز  مـي به قلمرو عقايد و سياست و ت

يـک جـور     .  روايتي اسـت از مـارکسـيـسـم         

مـارکسـيـسـم     .  قرائت است از مارکسيسم
چي گفته است، هرکسي ممکن است براي 
شما بگويد مارکسيسم سر ايـن مسـائـل        

کمونيسم کارگـري هـم     .  اين مباني را دارد
ـه  .    يک تبيينـي اسـت از مـارکسـيـسـم             ي

روايــت و يــه قــرائــت مــعــيــن اســت از                 
ميگويد ما مارکسـيـسـم را      .  مارکسيسم

اينطور مي فهميم و مارکس واقعا اينها را 
نه آنکـه  .  گفته است نه  آنکه شما ميگوييد

ـه اسـت          ـت ـف مـا مـارکـس را        .  آن ديدگـاه گ
ـادي            ـق ـانـي اعـت اينطور مي فهمييم و مـب

 .  جنبش ما اين است
 
بگذاريد اينطور شروع کنم، چه کلـمـه اي       

کمونيسم کارگري را توصيف ميکند؟ اگر 
بخواهيم فرض کنيد چپ نو را تـوصـيـف        
ـلـمـه اي کـه وصـفـش                کنيد، ميگوييد ک

ـراي چـپ     .  ميکند شايد دمکراسي باشد ب
نــو در تــقــابــل بــا اردوگــاه هــاي ديــگــر                
ـه                ـه دمـکـراسـي مـقـوـل کمونيسم،  مقـوـل

دمکراسـي و    .  اساسي در هويت اش است
يــا مــثــال   .  حــقــوق مــدنــي فــرض کــنــيــد       

ترورتسکيسـم را    )  کلمه اي( ميگوييد چه 
تعـريـف مـيـکـنـد، مـمـکـن اسـت خـود                    
ـيـسـم        ـال ـاسـيـون . تروتسکيست بگويد انترن

ـيـسـم يـکـي از مـقـوالت و                   ـال انترناسيـون
ـا  .  کانسپت هاي اساسي تفکر مـا اسـت       ي

ـيـسـم را در               ـال ـاسـيـون ـرن ـت اگر يکي کلمه ان
حرفهاي کسي بشوند ذهن او يواش يـواش  

چه کلمه اي، .  متوجه تروتسکيسم ميشود
ـر از هـر         چه کانسپتي، چه مقوله اي بيشـت
ـيـسـم کـارگـري را تـوصـيـف                     ـز کـمـون چي
مــيــکــنــد؟  و رنــگ روايــت مــا را از                   
ـنـي      ـي ـي مارکسيسم نشان ميدهد؟ يکي تب
ناسيوناليستي از مارکسيسم دارد ، يکـي  
انترناسيوناليستي، يکي دمکراتيک، يکي 

مــا چــه تــبــيــيــنــي از          .  دولــت گــرايــانــه   
ـا        مارکسيسم داريم و مارکسيسم مـا را ب
ـز                      ـر از هـرچـي چه کلمـه اي مـيـشـود بـهـت

 توصيف کرد؟
 

چند تا از کلماتي که به نظر من به بهتـريـن   
ـنـهـاسـت               ـان مـيـکـنـد اي ـي : شکلي ما را ب

يـعـنـي کسـانـي کـه              -پراکتيکال؛ عملـي 
ـيـسـم بـدسـت                   ـيـکـي از کـمـون ـرات تبيين پ
ميدهند، تبييني عمل گرايانه از کمونيسم 
بــدســت مــيــدهــنــد؛ مــاکــزيــمــالــيــســت؛        
اکتيويستي؛ انسانگرا؛ انقالبي؛ و سـازش      

 . ناپذير
 

اينها کلماتي است که فکر کنم اگر کسـي    
بخواهد کمونيسم کارگري را توضيح دهـد  
ـه شـدت انسـانـگـرا                 بايد بگويد ايـن هـا ب

بـي  .  اينها ماکزيماليست هستند.  هستند
اينقدر بي تخفـيـف   .  تخفيف حرف ميزنند

حرف ميزنند کـه گـويـي هـيـچ درکـي از               
ـيـن راه            مقوله تاکتيک و ايستـگـاهـهـاي ب

ـنـد   .   ندارند ـزن . هميشه حرف آخرشان را مي
عـمـلـي    .  يا بخصوص پراکتيکال هستـنـد  

اينـهـا   .  دنبال قدرت هستند.  فکر ميکنند
صحبت عمـل  .  دائم حرف تغيير را ميزنند

ـيـسـم                کردن به کمونيسـم در بـحـث کـمـون
به اين معـنـي ايـن      .  کارگري برجسته است

ـان        ـي کلمات همه دارد مشخصات ما را ب
 . ميکند

 
در مورد بعضي کمونيسم ها اينها صـدق    

خــيــلــي از ديــدگــاه هــاي          .   نــمــي کــنــد    
ـرعـکـس    .  کمونيستي اکتيويستي نيست ب

ـادي اسـت     .  است شـمـا   .  تاملي است، انتـق
فکر ميکني مارکسيسم ابزاري است براي 

ـراي         .  درک و انتقاد ـاد کـه ب ولي به نظر مـي
کمونيسم کارگري مارکسيسم ابزاري است 

ـاسـت                  ـر و دخـالـت در سـي ـي و .  براي تـغـي
که  جلسه .  همينطور جنبه انسانگرايانه آن

ـه انسـان در               قبل گفتم،  فرق اتـکـاء مـا ب
ـيـسـم هـاي              ـر کـمـون مقابله با اتکاء بيشـت

). قرار مـيـگـرد     ( تاکنوني بر مقوله تاريخ 
گفتم چه طور بقيه جنبش ها کمونيسـم را    
ـنـد و                    ـن ـي ـاريـخـي مـي ب بخشي از رونـد ت
ـه آن نـگـاه                    ـاريـخ ب ـه اي در ت بعنوان مقول

ـه  .    ميکنند در حالکيه جنبش ما خيلي ب
ـه  انسـانـهـاي            آدميزاد و زندگي آدمها و ب

کمونيسم را بعنوان .  معاصر تکيه ميکند
فاکتوري در زندگي انسـانـهـاي مـعـاصـر           
بحث ميکند و نه در طول تاريخ و جايـگـاه   

ـررنـگ              .  اش ـيـات مـا پ اين چندان در ادب
ـه چـه سـمـتـي             نيست که ما  ميخواهيم ب

ـه    .  برويم همه جا ادبيات اين جنبش راجع ب
انسان و سـهـم اش از زنـدگـي صـحـبـت                  

اين ها کلماتـي اسـت کـه مـا را             .  ميکند
توصيف ميکند و من ميخواهم جزئيـات  
اين ها را بشکافم و خود شما طـي بـحـث        
متوجه ميشويد که چرا اين کلـمـات هـمـه       

من  حتي نمي خـواهـم     . شان مربوط است
 . يک کلمه را دربياورم
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 ...تصميم، اراده جمعی



ـا هـمـيـن جـور           فکر ميکنم مارکس دقيق
جـالـب اسـت      .  کمونيسم را مطرح ميکنـد 

ـيــد مـارکــس در يـک جــائـي در                   کـه بــدان
،  کمونيسم را " ايدئولوژي آلماني) " کتاب( 

و .  ياد ميکند" ماترياليسم پراتيک"بعنوان 
بحث قديمي مارکس که فالسفه جـهـان را     
ـيـرش        تفسير کردند حال آنکه ما بايد تـغـي
ـيـکـي ايـن           ـرات بدهيم، از همان اول جوهر پ

اين يک انـديشـه   .  ديدگاه را ميگذارد وسط
اي است براي دست بردن به يـک کـاري در       

ـه      .  جامعه نه فهميدن معيني از جامـعـه، ن
ـه داشـتــن                      ـنـي، ن ـيـش مـعـي ـن ـي داشـتـن ب

ـلـکـه    .   جهانگري معيني به خـودي خـود     ب
ـراي دسـت           انديشه اي است، نقدي اسـت ب

) مــارکــس( خــودش   .  بــردن بــه جــامــعــه     
ـيـسـت هـاي                ـال ـري ميگويد بر خـالف مـات
پيشين که تبيني از جهان عيني و ذهني و 
ـر         ـي ماده و روح ميدادند، ما هدفمـان تـغـي

ـيـسـت هـاي               .  جهان اسـت  ـال ـري و مـا مـات
به اين مـعـنـي مـن فـکـر           .  پراتيک هستيم

ميکنم روح جدي انديشه مارکس در خـط  
و مشي ما به روشني نمايندگي ميشود و 

 .اينرا ميخواهم يک مقدار باز کنم
 

اولين چيزي که بنابراين شايد بهتر است که 
ـيـدتـي مـا چـه            ما بشناسيم که هويت عـق
هست و کمونيسم کارگري خـودش را در        
کجاي تبيين از مارکسيسم قرار ميـدهـد،   

 متد ما چيست؟ . در مورد متد است
 

ـيـک، و                       ـرات ـلـمـه پ ـم ک ـت ـف همانطـور کـه گ
. ماترياليسم پراتيک، اساس اين متد است

آن ديدگاهي است که در تئوري و در نتيجه 
در تئوري مارکسيسم،  دنبال رهـنـمـودي      

ديدگاهـي اسـت کـه        .  براي يک عمل است
انسان را دخـيـل مـيـدانـد در واقـعـيـات                   
ـتـصـادي خـودش و اراده                 اجتماعـي و اق
ـر اوضـاع             ـي آدمي را مهم ميداند در تـغـي

ـراي شـمـا      .  خودش خب اين ممکن است ب
ـرسـد     ـاشـد          .  بديهي به نظر ب ـان ب ـادت ولـي ي

بخش زيادي از کمونيسم تا کنوني مـتـهـم    
به کسـانـي کـه        .  شده است به ديترمينيسم

نتيجه تاريخ را اجتناب ناپذير تفسير کـرده  
ـبـشـي          .  اند به کساني که کمونيسـم را جـن

ـايـج مـقـدرش                  ـت ـه ن ـاريـخ ب براي رساندن ت
بــه مــارکســيــســم    .  تــفــســيــر مــيــکــردنــد    

يعني .  گفته اند"  ديترمينيسم تکنولوژيک"
ـروهـاي     ـي کساني که فکر ميکنند با رشد ن
ــخــود جــهــان بــه ســمــت                ــده خــودب مــول

ـرود      کسـانـي کـه فـکـر          .  سوسياليسـم مـي
ميکنند شيوه هاي مختلف توليدي يکـي  
پس از ديگري جايشان را به هم ميدهـنـد،   

انـگـار   .  و بشريت به آن سمت خواهد رفـت   
ـاريـخ       ـر ت سوسياليسم نتيجه اجتناب ناپذي

 . است
 

اگر شما بياييد از کمونيستهاي قرن بيست 
ـا   ۹۹ نمونه برداري کنيد،   درصد آنها اتفاق

همين پديده را در مارکس بطور تلويـحـي،   
بعضا حتي شايد آگاهانه، رد ميکنند کـه    
ــقــشــي مــهــم در رونــدهــاي            اراده آدمــي ن

انتخاب آدم ها و تصميم آدم .  تاريخي دارد
ـنـده اي در                 ـن ـيـن ک ها و نقش آدم ها تـعـي

در نتيجه نقش پراتيک و   .  زندگي شان دارد
دفـعـه     –جايگاه انسان در واقعيت عينـي    

ـزهـاي          پيش گفتم که چطور مـارکـس در ت
ـنـي خـود               فوئرباخ ميگويد واقـعـيـت عـي

ـيـجـه       .  محصول پراتيک بشـر اسـت       ـت در ن
بحث اين نيست که ما مثل يک آينه جهان 
ـا      ـه، ي را در کله مان منعکس ميکنيم يا ن
ـنـي              ذهن انعکاس درستـي از جـهـان عـي

ـيـن       .   هست يا نه بحث بر سر ديالکتـيـک ب
ـيـد و     .  اينهاست و تاثيري که برهم دارنـد    ق

ـيـک          ـرات ـر پ شرط هايي که جهاني عيني ب
آدمي ميگذارد، جـوري کـه آدم دو هـزار            
ـاده      ـي سال پيش نمي تواند سوسياليسم را پ

و تغييـري کـه آدم زنـده در شـرايـط                .  کند
عيني ايجاد ميکند، جوري که بشر امروز 
. ميتواند دست به کار تغيير دادنش بشـود 

ـر                 ـي و اگر آن بشر آن کار را نـکـنـد آن تـغـي
بنا اگـر  .  صورت نمي گيرد از نظر مارکس

بــخــواهــيــم وارد مــارکــس و نــقــد او بــه               
ماترياليسـم پـيـش از خـودش بشـويـم و                 
ـاره           بخصوص سراغ تزهاي مـارکـس در ب
فوئر باخ برويم،  اولين کلمه اي که مي آيـد    

ـيـک اسـت      ـر، و         .   بيرون کلمه پرات ـي و تـغـي
 . جايگاه آدمي در اين تغيير

 
 کمونيسم کارگری و گرايش لنينی 

 

ـيـسـتـي      حاال  چه کسي در جنبش سوسيال
ـه يـک     "  اراده گـرايـي  " تاکنوني نماينده اين  ب

معني، و اصالت اراده، اصالت انتخاب، و 
اصالت تغيير، تغيير آگاهانه در جـامـعـه        

 ! بوده است؟ لنين
 

لنين معموال به ولونتاريسم و اراده گـرايـي   
ـاريـخ مـتـهـم شـده              و زورکي پيش راندن ت

در صورتيکه در مقابلش بين الملـل  !  است
ـاريـخ و      دوم و منشويک ها رشد تدريجي ت

و .  تئوري تکاملي تاريخ را بيان ميکردنـد 
شما اگر تاريخ کمونيسم و روايت هاي غير 
لنيني آنرا بخوانيد همه جا مي بينـيـد کـه      
تاريخي وجود دارد و شيوه هاي توليدي از   
ـه داري و             برده داري به فئودالي و سـرمـاي
ـيـسـم و       جاي خودش را ميدهد به سوسيال
نيروهاي مولده رشد ميکند و هيچي سـد    
ـارزه           ـقـات مـب راهش قرار نمي گيرد و طـب
ـه کـارگـر             ـق ـارزه طـب ميکنند و در اين مـب

ـر    .  ظفرنمون است ـاپـذي کمونيسم اجتناب ن
ـه  !  است کمونيست اجتناب ناپذير است،  ن

 . فقط مطلوب است، اجتناب ناپذير است
 

لنين کسي است، گرايش لنيـنـي و حـزب        
بلشويک جرياني است که مي آيد و عنصر 
ـرون مـيـکـشـد  و              ـي اراده را در کمونيسم ب
ـنـکـه احـزاب             ـه اي ميگويد بستگي دارد ب

ـه         .  سياسي چه کار کنـنـد   بسـتـگـي دارد ب
اينکه طبقه کارگر در هر دوره چه انتخـابـي   
ـاريـخ آنـطـور        بکند،  چه قدمي را بردارد، ت

ـتـخـاب غـلـط          .  تعيين ميشود اگر شما ان
بکنيد، تاريخ از يک طرف ديگر سر درمي 

 .  آورد
 

در نتيجه لنين کسي است که امکانپذيري 
ـر را       .  را بحث ميکند ـي امکان پذيري تـغـي
ـقـالب     .  بحث ميکند شما اگر لنين را از ان

ـه نـظـر مـن اوال                 روسيه بيرون بـگـذاريـد ب
اتفاق نمي افتد، چون تزهاي آوريل  ۱۹۱۷ 
خط مشي منشويکـي در هـمـان        .  نيست

حـتـي بـخـش       .  انقالب روسيه حاکم اسـت   
اعظم کميته مرکزي حزب بلشويک انتظـار  

ـراي قـدرت را نـدارد            و .  قدرت و خيزش ب
ـاد        ـق ـت ثانيا خود لنين از اين زاويه مـورد ان

ـه         : " براي مثال.  است ـيـسـم ب تحميل کـمـون
ـه     آن جـامـعـه      ".  جامعه عقب افتاده روسـي

ـه اسـت       ـت ـرف آن !  ظاهرا اين اراده را نمي پذي
ـر را نـمـي         بشر اجازه دست بردن به آن تغيي

 ! داشت
 

خيلي هستند در کمونيسم کـه ايـن رونـد          
ـيـسـتـي را جـزو            ـن تدريجي گرايي و دترمي

ـنـد    شـمـا   .  مشخصه افکار مارکس ميـدان
ديکشنري فرهنگي و سياسي و تئوريک و    
فلسفي را اگر باز کنيد، براي مثال بـخـش     
ـه کـلـمـات                     ـيـد، ب مارکسـيـسـم را بـخـوان

ـاپـذيـري       "  ـيـسـم      " ،   " اجتـنـاب ن ـن ـرمـي و "  دت
. خيلي برخورد ميکنيد" قانونمندي تاريخ"

در صورتيکـه مـارکـس کسـي اسـت کـه               
ـه اسـت،                      ـت ـيـک را از هـگـل گـرف ديالـکـت
قانونمندي براي مارکس عنصر سوبژکتيو 

قانونـمـنـدي    .  و زنده اش تعيين کننده است
ـيـسـت    ـانـونـمـنـدي      .  يک قانونمندي کور ن ق

ـه          است که به کمک دخالت آدم زنـده دارد ب
ـال      .  جلو ميرود ـراي مـث اگر سرمايه داري ب

ـه مـدام      قانونمندي دارد که انباشت سرماي
ـه     صورت بگيرد، و مدام بر حجم سرمايه ب
ـزوده          نسبت کاري که مصرف مـيـشـود اف
بشود، اين براي مارکس در کتاب کاپيتال 

بلکه ميگويـد  .  يک بحث اتوماتيک نيست
يعني تصميم    -رقابت سرمايه داران باهم 

آگاهانه يک عده سرمايه دار که براي اينکه 
ـنـد،  و        در بازار بمانند بايد باهم رقابت کن
ـيـک خـودشـان را بـهـبـود                   در نتيجه تـکـن

باعث  -بدهند، جنس را ارزانتر تمام کنند 
ـه داري     ميشود که آن قانون اساسي سرماي
ـر شـود،              ـه ت ـاشـت ـب که سرمايه مدام بايد ان

ـانـون      .  تحقق پيدا کند رقابت را بگيريـد، ق
ـه مـيـخـوابـد        ـيـجـه       !  انباشت سرماي ـت در ن

عنصر زنده در فلسفه مارکسـيـسـتـي، در       
ـنـش از           ـي ـي ـب تببين اش از اقتصاد، و در ت
ـه   تاريخ،  عنصر زنده اي  که دست ميبرد ب

 .    تغيير، حياتي است
 

 !!  ما خودمان چه ميخواهيم 
 

اينجا يک جنبه ديگر از خصلت حزب مـا    
و جنبش ما  و افکار ما را نشان ميدهد و 

اگر نگاه !  است"  ما چه ميخواهيم" آن کلمه 
کنيد در ادبيات حزب کمونيست کـارگـري   

سـال     ۲۰ در بحث هايي که ايـن خـط از           
ـنـکـه مـا                       پيـش مـطـرح کـرده اسـت،  اي

خودمان چه ميخواهيم يک شاخص تعيين 
ـز،   .  کننده سياست اش است قبل از هر چـي

ـز را            " ؟ !ما چه مي خواهيم ـاريـخ چـه چـي ت
، " دوره چه دوره اي اسـت   " ، " ايجاب ميکند

ـقـدر در           " عصر چـي هسـت      "  ، راسـتـش آن
بنظر مي آيـد    .  ادبيات ما ظاهر نمي شود

ـزي را                 ـاسـي چـي کافيست يـک حـزب سـي
ايـن  .  بخواهد تا برود و برايش تالش کـنـد    

 . مشخصات جنبش ما است
 

ـه                 ـتـگـران ـيـکـي دخـال ـرات داشتن يک ديـد پ
وحتي اراده گرايانه بنظـرم مشـخـصـه مـا          

ميتوانيم بحث کنيم، ممکـن اسـت     .  است
يک عده بيايند کمونيسم کارگري را واقـعـا   
به ولونتاريسم و آوانتوريسم و به بالنکيسـم  

ـيـم   . و به همه اينها متهم کنند اگر دقت کن
ـه مـا مـيـخـورد            .  ميکنند اتهاماتي که ب

شـمـا اراده     " که   .  هميشه از اين طرف است
ـيـد    آرمـانـخـواهـي تـوخـالـي          " ،   " گرا هسـت

ميخواهيد زورکي تاريخ را به جلو "، "داريد
ـرويـش را نـداريـد         " ،   " ببريد ـي زمـانـش   " ،   " ن
ـريـد         " ، "نرسيده ـب ، " چرا به قدرت دسـت مـي

چـرا  " ،   " چرا ميـخـواهـيـد حـزب بسـازيـد           " 
چـرا اتـحـاد      " ، " تفاوت ها را عمده ميکنيد

چـرا شـکـاف ايـجـاد          " ،   " عمل نمي کنـيـد  
همه از سر اين است که چرا شما "!  ميکنيد

آن چيزي را که خودتان ميخواهيد را دنبـال  
ـه ايـجـاب            .  ميکنيد نه آن چيزي کـه زمـان
شيوه توليد . تاريخ ايجاب ميکند. ميکند

ـران    .  ايجاب ميکند يا موقعيت جامعه اي
ـاسـي            .  ايجاب ميکـنـد   ـا وضـعـيـت سـي ي
مشاهده جالبي پشت اين .  ايجاب ميکند

ـه درسـت اسـت عـنـصـر اراده،               .  هست بل
انتخاب و نقش عنصر زنـده در تـکـامـل           
. تاريخي در تفکر ما خيلي برجسته اسـت   
. من فکر ميکنم ريشه اين ميرسد به لنين

ـه خـود مـارکـس در            و ريشه اش ميرسد ب
 . تزهاي فوئرباخ

 
ـه          ـبـش را ب اگر کسي خواست فردا اين جـن
جايي ببرد، به نظر من اولين چيزي که بايد 
يادش باشد، اين است که هيچ چيزي بيرون 
. بشر به او ديکته نمي کند که چه بخـواهـد  

و هيچ چيزي بيرون بشر تعيين نـمـي کـنـد       
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 ...تصميم، اراده جمعی



ـايـد     .  که براي چه مبارزه کند بشر باالخره ب
اگر شما جامعه اشتراکي برابر .  تعيين کند

ـراي هـمـيـن           انسانها را ميخواهيد، بايـد ب
شما موظف نيستيد کـه اول      .  تالش کنيد

ـه          ـرمـوـل برويد ايستگاههاي بينابيني را ف
بگوييد اول سرمايه داري را از حالت . کنيد

وابستگي درمي آوريم و ملي ميکنيم، در 
ـيـک غـربـي               مرحله بعد جـامـعـه دمـکـرات
درست ميکنيم، و بعد مرحله بعد جامعـه  

 . کارگري درست ميکنيم
 

خصوصيت خط سيـاسـي مـا اگـر دقـت            
کنيد تمام اش ايـن اسـت کـه از روز اول                  
ـه جـايـي رسـيـده کـه                ميگويد اگر جهان ب
ـه       تئوري اي مثل مارکسيسم وجـود داشـت
ـر            ـيـسـت پ باشد و کتاب مانيفست کـمـون
فروش ترين کتاب جهان باشد و مـارکـس       
ــت هــزاره بــاشــد، و احــزاب                  شــخــصــي
ـه    کمونيستي با ميلونها عضو وجود داشـت
باشند، و سرمايه داري صـنـعـتـي وجـود            
داشته باشد، بنا بر اين زمان بطور تاريخي 
به آنجا رسيده است که ما حرف آخرمان را 

ـيـم      ـه اي         .  بخواهيم پياده کـن ديـگـر مـرحل
ـقـدر          .  نمـي مـانـد     )  باقي(  اراده مـا هـمـان

ـقـدر                   ـتـخـاب مـا هـمـان حقيقي اسـت و ان
 .    حقيقي است  که پروسه توليد

 
ـه فـقـط         ميخواهم بگويم اين اراده گرايي ن

ـلـکـه   ( صحيح است در مورد مـا،       مـا  )  ب
ـئـوري                     ـم خصـلـت جـدي ت ـي فکـر مـيـکـن

ـادار          .  مارکس است ـيـم مـا وف ما ميگـوي
ـقـش اراده         .  مانده ايم به مـارکـس   وقـتـي ن

ـه،        آدمي، اتحاد، تشکل، سياسـت، تـجـرب
ـاسـي احـزاب             رهبري و انتخاب هـاي سـي
ـنـده در               ـن ـيـن ک بعنوان شاخص هاي تـعـي

ـه    .  قضاوت مبارزه سياسي ميگـذاريـم   و ن
ـان خـلـق       ( مثل خيلي ها، مـثـال        ـي ) فـداي

ـاشـيـم        ـه ب ـا  .  اکثريت، تئوري دوران داشـت ي
عصر ها را تفکيک کـنـد و بـگـويـد االن              
ـيـسـت         ـا ن . عصر انقالب پرولتري هست ي

عصر رشد سرمايه داري هست يا نيست و 
! جايي نـدارد   "  عصر"براي ما مقوله . غيره

فکر ميکنيم در کل عصر به آنجـا رسـيـده      
کــه مــا هســتــيــم و اگــر مــا هســتــيــم و                
ـارزه         ـراي آن مـب سوسياليسم ميخواهيم، ب

ـه اسـاسـي      .  ميکنيم اين به نظر من يک پاي
نهضت کمونيسم کـارگـري اسـت کـه مـا            

ـه  .  حزب آنرا تشکيل ميدهيم اراده گرايي ب

ـه ايـن مـعـنـي کـه             !   معناي خوب کلمـه  ب
معتقديم بشر با پراتيـک مـتـشـکـل خـود           
جهان را ميتـوانـد دگـرگـون کـنـد، و اگـر                
عقيده اي اينقدر مادي شده اند که اينهـمـه   
ـقـدر مـادي هـم            آدم دور آن جمع بشوند، آن

 . شده که بشود پياده اش کرد
 

ـيـسـتـي،      در نتيجه ما ديدگاه هاي دترمين
اولــوســيــونــيــســتــي، تــکــامــل گــرايــانــه،        
جبرگرايانه از کمونيسم که قبل از ما رواج   
داشت، و آن نحوه اي اسـت کـه بـورژوازي          
ـبـول          کمونيست ها را ترسيم ميکـنـد را ق

ـتـوريسـم،             .  نداريم ـا اتـهـامـات آوان ـق و دقي
ـه   بالنکيسم، ايده آليسم که به ما ميزنند، ب
ـتـي در مـا اشـاره                   نظر من به يـک واقـعـي

که يک واقعـيـت جـدا مـارکسـي          .  ميکند
ـم        .  حزب و جنبش ما هسـت    و آن تصـمـي

ـر                   ـي ـم آدمـهـا در تـغـي است، نقش تصـمـي
ـريـن     .  جامعه  است اين به نظر ما کليدي ت
 . شاخص است

 
 اراده انسانھا، طبقات، جنبش ها 

 
ـم و اراده         ـي ـزن وقتي ما از تصميم حرف مي
ـقـش           ـم و ن آدمي، نقش قهر، نقش تصـمـي
تشکل و نقش آرمان در پيشرفت تاريخ را   
بحث ميکنيم، طبعا بحث اراده آزاد را در   

ـاره      .  مورد فرد مطرح نمي کنيم داريم در ب
ـم   ـي ـاره       .  اراده جمعي حرف ميزن داريـم در ب

 . يک پديده طبقاتي اجتماعي حرف ميزنيم
 

اين بحث که هر فردي در زندگي اش بطـور  
کلي، سياسي و غيرسياسي، چقدر اراده او 
ـه، چـقـدر                  ـر داشـت ـي ـاث در سرنوشـت اش ت
ـرون از اراده خـودش           ـي مقهور پديده هاي ب

ـيـم      .  باز است)  بحثي( بوده است،  ـتـوان مـي
برويم و بحث کنيم و ببينيم که من و شـمـا     
علت پولداري و بي پولي و وضع مـالـي و       
ـر                     ـقـصـي غير مـالـي مـان چـي هسـت، ت
ـه مـا تـحـمـيـل            خودمان است يا جامعه ب

ـاز               .  کرده است ـراي مـن هـم ب اين بـحـث ب
ولي بحث طبقات .  است، برويم بحث کنيم

ـم         ـي مـا داريـم از عـمـل           .  را داريـم مـيـکـن
از پــراتــيــک   .  طــبــقــاتــي حــرف مــيــزنــيــم      

در نتيجه داريم از .  اجتماعي حرف ميزنيم
تئوري مـارکـس     .  جنبش ها حرف ميزنيم

کـه اگـر     .  راجع به پراتيک بحث فرد نيـسـت  
ـنـطـور                ـيـد اي ـتـوان شما يک نفر باشـيـد مـي
ـرار                  ـر ق ـي ـاث ـان را تـحـت ت سرنوشت خـودت

ـاتـي             )  بلکه. ( بدهيد ـق ـارزه طـب بـحـث مـب

ـاتـي و              .  است ـق و بحث جنـبـش هـاي طـب
در ايـن    .  جنبـش هـاي اجـتـمـاعـي اسـت             

ـيـک              ـرات چهارچوب است که مـن دارم از پ
از اصــالــت آن، اهــمــيــت       .  حــرف مــيــزنــم  

پراتيک، و اهميت عنصر آگاه، و اهـمـيـت        
ـيـو و     .  اراده جمعي در يک چهارچوب کلکت

جمعي هست که داريم راجع به ايـن حـرف       
ـاريـخـي                .  ميزنيم و در يـک چـهـارچـوب ت
 .هست

 
ـيـسـم                در نتيجه يـک خصـوصـيـت کـمـون

ـيـک    کارگري اين است که دارد راجع به پرات
اجتماعي طبقه کـارگـر عصـر مـا حـرف            

و راجع به سياست هايي که اگر اين .  ميزند
طبقه کارگر اتخاد کند ميتواند به پيـروزي  

در نتيجه حزب کمونيست کـارگـري   .  برسد
يا انديشه کمونيسم کارگري دارد خـودش      
را بعنوان يک آلترناتيو عمل، بـعـنـوان يـک       
ـروزي             ـي ـراي پ برنامه، بعنوان يـک روشـي ب

ـرار مـيـدهـد           فـکـر   .  جلوي طبقه کـارگـر ق
در يک مبارزه )  طبقه کارگر(ميکند که او 

ـارزه    اي درگير است، ناگزير است در آن مـب
ـيـسـم            شرکت کند و پيروز بشـود، و کـمـون
کارگري دارد خودش را بـعـنـوان يـکـي از          
روش هايي که طبقه کارگر ميتواند اتخـاذ  
ـتـوانـد            کند، و يکي از پرچم هايـي کـه مـي

 .دست بگيرد مطرح ميکند
 

ـه اصـطـالح انـديشـه              کمونيسم کارگـري ب
ـيـسـت        ـيـسـم      .  اتوماتيک کـارگـران ن کـمـون

کارگري خط مشي بخشي از طبقه کارگـر  
است که راه حل معيني را جلوي کـارگـران   
قرار ميدهد و ميتواند اينرا بفهمـد کـه راه       
ـه دارنـد در        حل هاي معين ديگري هم بقي

در نتيجـه يـک     .  برابر کارگران قرار ميدهند
ـان              نبرد فکري و سياسـي عـظـيـم در جـري
است براي اينکه طبقه کارگر بيايـد تـحـت      

و اگر بيايد آنوقت آن پيروزي هـا    .  اين پرچم
 . عملي ميشود

 
دوره انقالبی، تشخيص نوبت  

 !  تاريخی 
 

يک نکته ديگر در تئوري پراتيک مارکس، 
يا در تئوري تغيير مارکس، خاصيت دوره 

ـئـوري       .  بندي هاي تاريخي است مـعـوال ت
ـيـد  " مارکس را ميگويند  " تئوري شيوه تول

و گويا مارکس پنج تا شيوه توليد اساسـي  
ـرده          .  را تعريف کرده اسـت  ـه، ب ـي کـمـون اول

داري، فــئــودالــيــســم، کــاپــيــتــالــيــســم و          

ـنـد            . سوسياليسم و ظاهـرا بشـر، مـيـگـوي
ـيـدي     مارکس گفته،  از اين شيوه هاي تـول

يادشان ميـرود کـه     )  اينها! ( عبور ميکند
ـه اسـم            مارکس يک مقوله اسـاسـي دارد ب

ــاي گــــــذار             دوره هــــــاي        .  دوره هــــ
TRANSITION   )ـه      ).  انتقال که فـاصـل

ـه      .  بين اين شيوه هاي توليدي اسـت  آنـهـم ن
ـنـصـورت کـه       ( بصورت قاب شده،       )  بـدي

برده داري تمام ميشود و بـعـد دوره گـذار          
ـتـهـاي هـر شـيـوه             .   شروع ميشود بلکه ان

توليد جامعه وارد دوره گذار، دوره انقالبـي  
و تالطم  ميـشـود و جـامـعـه بـعـدي کـه                 
ـيـف در       بوجود مي آيد حاصل تعيين تکـل

پــراتــيــک انســانــي   .  ايــن دوره گــذار اســت      
بخصوص آنجا تعيين کننده اسـت کـه در       
. کانتکس و متن دوره گذار به آن نگاه کنيم

نـگـاه   )  به پراتيک انسـانـي    ( در آن شرايطي 
کنيم که تغيير در دسـتـور جـامـعـه آمـده             

ـيـن              .  است آنوقت است کـه آدمـهـا،  تـعـي
ـنـد    و احـزاب    .  کننده است که چکار ميکـن

در نتيـجـه بـحـث       .  سياسي چکار ميکنند
ـه          ـاتـي و ن ـق دوره گذار،  و ديدن مبارزه طب
شيوه توليد،  در هويت و  انديشه کمونيسم 

 . کارگري برجسته است
 

ـيـد و      آنقدر که کمونيسم رايج به  پروسه تول
ـه و      تقسيم کار و پروسه توليد ارزش اضـاف
بحران و غيره نگاه ميکند، ما بهمان اندازه 
به مبارزه طبقاتي و به اين تنش اجتماعـي  
ـرد      که بر مبناي اين اقتصاد شکل مـيـگـي

 . نگاه ميکنيم
 

قبول ميکنيم که در اوان انقالب صنعـتـي   
ممکن است که انقالب کمونيسـتـي فـورا      
مقدور نباشد،  ولي در انتهاي قرن بيـسـت   
ـه داري     و اوايل قرن بيست و يک که سرماي
ـقـات             به يک حالت پخته اي رسـيـده و طـب
ـنـده ايـن                    ـر سـر آي اجتماعي مشـخـصـا ب
سرمايه داري دارند دعوا ميکنند، آنوقـت  
مبارزه طبقاتي است که در تبيين سياسي 

ـارزه             .  ما کليـدي اسـت     ـه مـب تـوجـه مـا ب
طبقاتي است و نه بر خالف مـارکسـيـسـم       

ـئـوري     .  رايج به اقتصاد اگر نگاه کنيد در ت
ـئـوري     .  دولت همين کار را کـرده ايـم         در ت

طبقات در انقالب ايران به هـمـيـن پـديـده          
ما داريم جامعه سرمايه داري .  نگاه کرديم

ـيـم، حـال آنـکـه             در حال تحول نگاه ميـکـن
کمونيست ها معموال به اقتصاديات نگاه 
کردنـد و جـامـعـه را در حـال مـتـحـجـر                      

ـيـن کـردنـد            )   منجمد؟(  ـي ـب . و مرده اي ت

ـيـد،                 ـتـصـاد،  تـول طبقات اجتمـاعـي، اق
در .   شاخه هاي صنعتي و غير صـنـعـتـي    

نتيجه  جايگاه دوره گذار و دوره انقالبـي و    
ـه کـارگـر در دوره تـحـول از                   ـق مبارزه طـب
سرمايه داري به نظام بعدي براي ما تعيين 

و اينجاست که پراتيـک صـد     .   کننده است
مرتبه بيشتر از حالت متعارف يک جامعه 
اي که هنوز وارد دوره گـذار نشـده اسـت،            

 . تعيين کننده ميشود
 
ــگــام ضــبــط            (  ) ...  جــا افــتــادگــي هــن
برود دنبال  راه رشد بورژوايي يا )   جامعه( 

برود . برود دنبال يک راه رشد سوسياليستي
ـرود        ـا ب دنبال يک روبناي سياسي ليبرالي ي

دوره گـذار و      .  دنبال يک روبناي فاشيستـي 
دوره تالطم دوره اي اسـت کـه رسـم هـاي             
ـارهـاي        کهنه در آن سست ميشود، سـاخـت
کهنه نمي تواند جامعه را نگـه دارد، شـل       
. شده است و جامعه انتخاب پيدا ميکـنـد  

درست در همين موقعه است که کمونيسم 
کارگري متناسب ترين ايدئولوژي ميشـود  
ـيـک،          ـرات ـنـکـه پ براي طبقه کارگر؛  براي اي
ـقـش               ـتـخـاب و ن عمل و اصالت اراده و ان
. تصميم جمعي در اين انديشه قـوي اسـت    

اگر بخواهيم، اتقاقا در اين دوره   :   ميگويد
 !نوبت ماست

 
يعني تشخيص نوبت تاريخي يک جايگاه  

در صورتيکـه  .  اصلي براي ما پيدا ميکند
در اوج يـک      )   و ديديـم کـه    ( ممکن است  

گروههاي   ۵۷ انقالب عظيم مثل انقالب 
ـئـوري مـراحـل        سياسي بودند که داشتند ت

ـاريـخـي          !  ميداند حـاال  .  تئـوري مـراحـل ت
بــايــد بــرود مــرحلــه بــورژوا         )   جــامــعــه( 

دمکراتيک را طي کند و حاال بايد چه کند 
درست در دوره تالطم و دوره گـذار    . و غيره

ـيـسـم کـارگـري         است که هدف نهايي کمون
ــنــوان هــدف مــطــرح مــعــنــي          بــرايــش بــع

 .ميشود
 
ـيـدتـي                   (  ـاره ارکـان عـق ادامه بـحـث در ب

کمونيسم کارگري در شـمـاره هـاي آتـي،             
 .)جوانان کمونيست
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 ...تصميم، اراده جمعی

با پوزش از دوستاني كه براي 
ما نامه فرستاده اند، متاسفانه 
اين هفته نرسيديم بخش نامه 

هفته . هاي شما را آماده كنيم
 ك.ج. بعد جبران مي كنيم


