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 منصور حکمت
 

 حزب و 
  قدرت سياسى

سخنرانى در کنگره دوم حزب کمونيست 
  کارگرى ايران

 ١٩٩٨ آوريل ١٥
 

 يکى از مباحث منصور حکمت که با          توضيح؛
 و تحريفات متعددى     ، تفاسير نادرست  ،واکنشها

روبرو شده است بحث حزب و قدرت سياسى            
بويژه اين بحث دريچه اى شد که اين                 .  است

اواخر عده اى ورشکسته سياسى و بخشا بى               
هويت که از پشت حجاب بيانيه ميدهد و کار                
پليسى عليه دانشجوى چپ زير شکنجه و خطر        

 همه اين کارها را اينگونه تحليل        ،اعدام ميکنند 
کنند که بنياد فکرى و ديدگاهى وجود دارد که             

است و آن بحث حزب و               "  شيطان بزرگ  "
ظاهرا .  قدرت سياسى منصور حکمت است           

 ، الاقل براى عده اى      ،تبرى جوئى ازاين بحث    
جواز اخالقى انجام دادن خيلى کارها را صادر        

 !  ميکند
 

در شماره قبل نشريه اشاره کردم که حزب                   
اتحاد کمونيسم کارگرى جواب اين تحريفات و         

قصد .  دروغهاى شاخدار را مو به مو ميدهد             
داشتيم اين مطلب را در شماره هاى آتى نشريه          
همراه با بحث پيرامون تزهاى آن و مقايسه با             

 و مشخص تر در      ،برداشتهاى رايج از هر سو     
مورد تحريفات و دروغهائى که به منصور                 

از نظر ما     .   دنبال کنيم    ،حکمت نسبت ميدهند    
بسيار عالى و دلپذير است که منصور حکمت            
و بحث حزب و قدرت سياسى اش به مرکز و              

هدف اين مجادالت رانده             

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛ 
  سياستهاى ، کمونيستها و شورش گرسنگان،راست و گرانى

 پوپوليستى و آنارکو پاسيفيستى
 

 

 

 

 ١٠صفحه 

کارمندان  ،در باره اعتصاب و اعتراض کارگران ايتکو پرسگزارشاتى در صفحات ديگر؛ 
 . و نامه ها.  ..، نفر مقابل استاندارى کردستان١۵٠٠ اعتصاب ،ثبت احوال تهران

محمد جراحى فعال 
!کارگرى دستگير شد  

 
 
 
 

 

٢٢صفحه   

 !کارگران خودکشى نکنيد
  در باره رقابتها و تحريکات کارفرمايان نساجى در سنندج

ع                    اي  هر روز      ،در متن بحران ورشکستگى سرمايه دارى در ايران و بويژه بخشى از صن
ارگر               .   کارفرماها روش جديدى عليه کارگران ابداع ميکنند       ه ک ي ل ر ع ارت هر کارفرما که ه

ه                                ،خط و نشان ميکشد    ي ل د ع اي ه ب دى است ک ه جدي جرب ه ت اب  براى ديگر کارفرماها به مث
ه است درجه                      .   کارگران بکار برد   وانست ى ت ت ع اگر کارفرما در يک کارخانه و مرکز صن

ه داران                      ،باالترى از استثمار را به کارگران تحميل کند        اي ابت سرم د رق چه تشدي ن دري  اي
 . ميشود که همان روشها را عليه کارگران ديگر مراکز صنعتى بکار گيرند

  ٢۴صفحه 

٢صفحه   

 !قطب سوم کار ماست
 رضا تابان 

 ١٩صفحه 

 پرستاران 
 در جدال با زندگی

 

 على طاهرى 
 ١٨صفحه 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هرچند برايمان  .  شده است 
روشن است که هدف هاى      
نازل پشت اين حمالت              
کدامند و خوب و دقيق آن         

خود بحثهاى  .  را ميشناسيم 
مطرح شده نه ارزش                 
سياسى دارند و نه                         

به اين اعتبار         .  تئوريک
نيز براى يک حزب                    
سياسى جدى پاسخى را            

کار اساسى ما        .  نميطلبند
آشکار کردن امر سياسى         
معينى است که بدون حمله      
به کمونيسم و مارکسيسم با     

امرش "  مارکسيسم"نام      
با اينحال    .    پيش نميرود   

دفاع از حقيقت و آشکار           
کردن پايه اجتماعى و                
منافع غير کارگرى                     
منتقدين حکم ميکند که               

ى آنها را   "نقدها"ادعاها و   
در مورد اين بحث                        

. مشخص جواب دهيم               
دراين شماره نشريه بحث       
منصور حکمت را منتشر       
ميکنيم و در شماره هاى           
آتى پيرامون تزهاى اين           
بحث و برداشتهاى موجود     
بحث ميکنيم و به بويژه             
تحريفاتى که کمتر                        
ژورناليست تازه کار هم          
ميتواند صورت دهد پاسخ      

فعال اين بحث را       .  ميدهيم
بصورت مستقل آن                      
بخوانيد و خواندنش را به        

شما هم   .  همه توصيه کنيد    
 .وارد بحث شويد

  
يک نکته ديگر اينست که        
نسخه هاى ديگرى از اين        
بحث منتشر شدند که                   
حاوى بى دقتى هائى در           
پياده کردن متن شفاهى             
است که در مواردى                   

. مفهوم را وارونه ميکند         
متن کنونى توسط آذر                 
ماجدى پياده و اديت شده          
است و اين اشتباهات فنى        

 . را برطرف کرده است
 سردبير

قدرت سياسی به حزب ظاهرا             
. خالف تئورى سوسياليستى است   

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

حزب و   "دارد و اصال چرا از           
 حرف ميزنيد؟ " قدرت سياسى

 

در رابطه با        "  ممنوعيت"اين    
حزب و قدرت سياسى فقط در              

در افکار عمومی     .  مورد ماست  
فقط ما کمونيستها هستيم که وقتى      

 سياسى حرف ميزنيم،         از قدرت 
به ما هشدار ميدهند که سر جاى         
خود بنشينيد، شما مطابق تئورى        
خودتان قرار نيست به عنوان               
حزب به قدرت سياسى نزديک           
شويد، قرار است طبقه کارگر به       

ما با  .  قدرت سياسى نزديک شود    
اين موضع چه در خود جنبش              
سوسياليستى و چه در بيرون از         
ما مواجه ميشويم و اين تذکر را           

اين جزء                    .  ميشنويم
اگر .  هاى ما است        "ممنوعيت"

پنج نفر ناسيوناليست جمع شوند         
و يک حزب جديد تشکيل بدهند،        
فورا از گرفتن قدرت سياسى                
حرف ميزنند و هيچکس هم به             

! آنها ايرادى نميگيرد، هيچکس        
ميگويند حزب ناسيوناليست جديد    
ايران تأسيس شده و آقاى فالنى           
رئيس آن است و تصميم خود را         
براى گرفتن قدرت سياسى و                
تبديل شدن به رئيس جمهور و              
نخست وزير اعالم ميکنند و در         

ها و راديو تلويزيون در        روزنامه
. اين مورد مصاحبه هم ميکنند            

ولى اگر من وشما بگوئيم که                 
حزب کمونيست کارگرى                      
ميخواهد به طرف قدرت سياسى       
گام بردارد، اولين کسى که يقه ما      
را ميگيرد يکى از همين چپ               
هاى بغل دست ما از نوع وحدت        

آقا :  "کمونيستى است که ميگويد     
چه شد؟ اين طبقه است که قرار           
است قدرت را بگيرد، مگر پديده      

 ؟ "شوروى را نديديد

اين من را ياد آن طنز گراچو                 
مارکس کمدين مشهور آمريکائى     

من عضو   :  مياندازد که ميگفت     
باشگاهى که آدمى مثل من را به         
عضويت خود قبول کند،                         

 ... حزب و قدرت سياسى

 حزب و قدرت سياسى

سخنرانى در کنگره دوم حزب کمونيست 
 کارگرى ايران

 ١٩٩٨ آوريل ١٥

 

 منصور حکمت

 

متن زير از روی نوار سخنرانی منصور          (
حکمت پياده و توسط آذر ماجدی اديت                 

عبارات دارای دو پرانتز از            .  شده است  
ويراستار و درون يک پرانتز از سخنران          

 )2006آذر ماجدی سپتامبر . است

 

رفقا حتما انتظارات متنوعى از اين بحث            
دارند، اما آن چيزی که من ميگويم مرحله           
قدم به قدم پرتاب مواد غذائى به طرف                   
سرانگشتان سرکوبگر رژيم تا قيام                          

من نميخواهم در اينجا اين      !  مسلحانه نيست 
ميخواهم درباره   .  مراحل را توضيح بدهم      

مالحظات و مسائلی که در پروسه قدرت             
گيرى کمونيسم کارگرى و تصرف قدرت          
سياسى توسط کمونيسم کارگرى مطرحند          
بحث کنم و فاکتورهائى که در اين مسأله              

ميخواهم با چند    .  دخيل اند را توضيح بدهم      
نکته شروع کنم که بيشتر شبيه به سؤاالت          

به اين معنی     .  کفرآلودى از خود ما است         
کفرآلود که ظاهرا تئوری تاکنونی                            
جوابهايی ميدهد که  طرح خود اين                           

من فکر    .  سؤاالت را زير سؤال ميبرد             
تر به      ميکنم که يک نظر و توجه دقيق                 

تئورى کمونيسم و قدرت سياسى نشان                   
ميدهد که هيچ ابهامى با اين سؤاالت                        

ولى من اين سؤاالت را دارم      .  بوجود نميآيد 
و ميخواهم که همه به آنها فکر کنيد و در               

  .طرح آنها سهيم باشيد

 

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

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

قدرت حزب، رسيدن   .  حزبتان حرف بزنيد  

۵۶شماره   
ديدگاه طرف مقابل ما هم       !  نميشوم

ميگويد که من            .  شبيه اينست     
حاضرم در جامعه تحت حاکميت          
دولت بورژوا ليبرال زندگى کنم،          
حاضرم تحت حکومت                                  
کنسرواتيوها زندگى کنم، حاضرم       
تحت حکومت ليبرالى زندگى کنم،       
ولى تحت حاکميت حکومتى که              
دولت آن از آدمى مثل من تشکيل            

  !ميشود، حاضر نيستم زندگى کنم

 

اين يک نکته و يک گوشه                            
تئوريک مساله مورد بحث است            

ما حق    .  که بايد به آن بپردازيم            
داريم راجع به اين مقوله اين طور          
که امروز داريم حرف ميزنيم،                
حرف بزنيم و بعد بحث قديمى خود   
راجع به انقالب کارگرى،                           

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

  .دنبال کنيم

 

مهدى خانبابا تهرانى در يک                     
مصاحبه با نيمروز، که من تيتر آن       
را فقط خواندم گفته است که ِاشکال      
اپوزيسيون اين است که به قدرت           

من درک      !  سياسی نظر دارد          
مگر قرار بوده اپوزيسيون     .  نميکنم

چه کار ديگرى بکند؟ مشکل مهدى    
تهرانى اين نيست که مثال                             
اپوزيسيون در مورد جامعه مدنى         
خوب يا بد فکر ميکند، ميگويد                 
اشکال اپوزيسيون ايران اين است        

  !که به قدرت سياسی نظر دارد

 

اى که من ميخواهم                اولين نکته   
بگويم و شايد کفرآلود به نظر                    
برسد اين است که اين حزب به                 
قدرت سياسى نظر دارد و ميخواهد     
قدرت سياسى را به دست بگيرد و         
اين نه فقط  تناقضى با به قدرت                

ميتواند (رسيدن طبقه کارگر ندارد       
نداشته باشد و ميتواند هم بعضا                
داشته باشد، بستگی به شکل اين              

بلکه در     )  تصرف قدرت دارد         
اساس تنها راه تصرف قدرت                   
سياسى توسط طبقه کارگر از دست     

 .بورژوازی همين است

 

يک نکته ديگر که ظاهرا و گويا             
از تئورى به ما صادر شده اين                  

گيرى      است که پروسه قدرت                  
سياسى مثل               

٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پروسه کاشتن يک درخت است،         
که کمونيستها      :  به اين معنى          

شروع ميکنند به کار در ميان                 
طبقه کارگر، تبليغ، ترويج و                   
سازماندهى ميکنند و در طبقه                

طبقه را بتدريج          .  نفوذ ميکنند    
عناصر و محافل    .  سازمان ميدهند 

قدم .  درون طبقه کمونيست ميشوند   
به قدم اين قدرت و نفوذ افزايش             
پيدا ميکند، قدرت آکسيونى پيدا             
ميکنند، قدرت تظاهرات پيدا                  
ميکنند و در طول اين پروسه                  
رابطه حزب و طبقه چنان تحکيم         
ميشود که حزب ميتواند طبقه                 
کارگر را به قيام بکشد، انقالب را       

. سازمان دهد و قدرت را بگيرد           
اين تئورى چپ و تصور عمومى        

  .از کار کمونيستى است

 

اما من ميخواهم اينجا يک سئوال         
اگر :  کفرآلود ديگر مطرح بکنم        

 سال طول   ٢٠اين پروسه بيش از      
يعنی ما شروع       ))  چی؟((بکشد    

کنيم به سازماندهى در ميان                     
کارگران و مثال کارگرانى که                

 ساله هستند را         ٢٢ و      ٢٠االن   
در اين صورت    .  سازماندهى کنيم 

 سال يک عده از     ١٥ تا   ١٠بعد از   
دار ميشوند، تعدادى               آنها بچه    

مريض ميشوند و يک عده از آنها        
در .  از کار سياسى کنار ميکشند        

آخر ميبينيم که بعد از اين سالها ما        
ظاهرا از يک طرف آدمها را                 
کمونيست ميکنيم و از طرف                  
ديگر آنها بازنشسته ميشوند و از          

. گيرى ميکنند     کار سياسى کناره       
مگر آموزش سوسياليستى،                     
کمونيسم، سازمانيابى طبقه و                 
رابطه حزب و طبقه، از نسلى به          
نسل ديگر منتقل ميشود که ما مثال     

 و   ٤٠بيائيم روى کارگران دهه          
 ايران کار و فعاليت بکنيم و             ٥٠

 ٧٠اميدوار باشيم با کارگران دهه      
 ايران به قدرت برسيم؟               ٨٠و    

 سال يک       ٥٠مگر ميشود طى          
حزب کمونيستى در ميان                          

 ٥٠کارگران کار کند و بعد از                
 سال به قدرت برسد؟ 

 

براى من به عنوان يک عابر                   

  .کار کنيد تا به جائى برسيد

 

تجربه همه احزاب کمونيستى             
تجربه همه    .  اروپا همين است       

احزاب سياسى چپ دنيا همين              
احزابى که با انتخابات سر      .  است

کار ميآيند، هر چهار سال يک             
بار در کشورهاى دمکراتيک در      
انتخابات شرکت ميکنند و مردم         
به آنها رأى ميدهند و بنظر                      
ميرسد چپ ها معموال هيچ وقت        

داستان زندگى     .  رأى نميآورند    
چپ نظام پارلمانى و چپ                       
راديکال را که نگاه ميکنيد،                  
ميبينيد که در مواردى                                
تروتسکيستها نزديک ميشوند که      
يک نفر را در انتخابات انجمن            
محلى باالخره به داخل انجمن              

 سال   ٣٠بفرستند و تازه بعد از           
در کشورى مثل انگلستان يا                  
فرانسه حتى نميتوانند اين کار را       

اين .  در انتخابات محلى هم بکنند     
داستان موفقيتهاى احزاب چپ           
راديکال در سيستم هاى پارلمانى      

. در رابطه با قدرت سياسى است      
و ظاهرا وقتي که رفيق فالنى              
وارد انجمن شهر شد ديگر گويا          

  .وارد فاز جديدی ميشوند

 

: بايد اين سئوال را مطرح کرد            
اى،   آيا ميشود با يک چنين تئورى     

يعنى از تئورى تکامل تدريجى،        
 به A از رابطه رسيدن از نقطه      

B                از صفر به صد و آمادگى ،
اى گرفت؟ و آيا        براى قيام نتيجه   

قيام کمونيستى در انتهاى يک              
 اى است؟  چنين پروسه

 

نکته ديگر و سؤال ديگراين                  
آيا هر وقت که ما بخواهيم       :  است

يا بتوانيم، ميتوانيم قدرت را                  
بگيريم و يا بايد تحوالت ديگری        

 هم در جامعه اتفاق افتاده باشد؟ 

 

فرض کنيد که ما نفوذ پيدا کرديم        
 در صد کارگران        ٤٠ تا     ٣٠و   

آمدند پشت سر ما، مثل حزب               
کمونيست ايتاليا، يا مثل حزب             

 سال    ٢٠کمونيست فرانسه در          
آيا وقتى که به اينجا رسيديد . پيش

که ديگر خودتان براى کسب                
ايد، اين    قدرت سياسى حاضر شده   

) سرنوشت قدرت سياسی   (مسأله  

 ... حزب و قدرت سياسى

گناه در جامعه چنين انتظاری                  بى
غير عقاليی بنظر ميرسد، به خاطر        
اينکه اين ميراث تشکيالتى، اين                
تعهد ايدئولوژيکى، اين آگاهى                    
طبقاتى و اين رابطه حزب و طبقه             
به همين سادگى از نسلى به نسل                 

ما داريم اين را     .  ديگر منتقل نميشود  
شما کار ميکنيد و براى               .  ميبينيم

 درصد   ٢٠مثال در ميان کارگران         
اينها بعد از مدتى      .  نفوذ پيدا ميکنيد   

مگر چقدر  .  شان سر ميرود    حوصله  
ميشود آمد و رفت؟ ما خودمان در             
زندگى سياسى باقى ميمانيم، در                 
حالى که آن کارگرانى را که با آنها           

و ما  .  ايم، ميروند   کار و فعاليت کرده   
اين را در تجربه زندگى سياسى                  

  .خودمان ميبينيم

 

برای مٽال اين حزبى بود که در اول        
هاى سنندج دخالت داشت، با        ماه مه   

محافل کارگرى مختلف که راديو              
هاى حزب و      گوش ميکردند، برنامه   

راديو را توزيع و تکثير ميکردند،            
تماس ميگرفتند، به خارج سفر                    

يکی از      .  ميکردند، مرتبط بود          
ايراداتی که از ما ميگيرند اين است         
که پس چه شد آن نفوذى که داشتيم؟          
جالب اين است که ما آن نفوذ                         
کارگرى و ارتباط ها را در دل و                

 خرداد  ٣٠پس از سرکوبهاى خونين     
 پيدا کرديم، بافت و پايه کارگرى    ٦٠

چه شد؟ معلوم   .  داشتيم و االن نداريم   
است، حوصله همه سر رفت، همه           
که منتظر نميشوند تا انقالب بيايد و          

بعد از مدتى   .  آنها را با خودش ببرد     
تصميم ديگرى در زندگيشان                       
ميگيرند و کار ديگرى ميکنند و يا            
اصال ميگويند اين کار نتيجه و فايده        

محافل کارگری و فعالين      .  اى ندارد 
کارگرى که در آن دوره با ما بودند،        
االن ميشنويم که دارند کار ديگرى           

اين قدرت سياسى، اين               .  ميکنند
قدرت حزبى از نسلى به نسل ديگر          

نفوذ کارگرى احزاب   .  منتقل نميشود 
مثل يک صندوق    .  پس انداز نميشود   

انداز نيست که شما تا زمانی که            پس
انداز کنيد به        َمبلغ قابل توجهى پس      

نفوذ کارگرى به   .  آن پرداخت ميکنيد  
دست ميآوريد و به نظر من يا از آن          
براى دست بردن به قدرت سياسى            
استفاده ميکنيد و يا بايد دوباره برويد      

۵۶شماره   
در رابطه بين حزب و طبقه تعيين          
تکليف ميشود؟ يعنی هر وقت                   
حزب، طبقه را براى انقالب آماده         
کند، انقالب ميشود؟ يا اتفاقات                  

 ديگری نيز در جامعه بايد بيفتد؟ 

. اى در جامعه است           انقالب پديده  
منتها در نگرش سازمانى و فکرى       
چپ گفته ميشود که هر وقت ما                
آماده شديم، ميرويم قدرت را                     

ولى تئورى مارکسيستى     .  ميگيريم
ميگويد که جامعه بايد وارد                         

اى از تحوالت انقالبى شده              دوره
باشد تا ما بتوانيم در تغيير جامعه            

اى که نميخواهد     جامعه.  دخالت کنيم 
تغيير کند، با ساتور دست کارگری       
را که به طرف قدرت ميرود، قطع        
ميکند، هر اندازه هم که متشکل               

نميشود يک صبح آرام از            .  باشد
خواب بلند بشوى و بگوئى من                  

ام قدرت را بگيرم، خود                      آماده
جامعه در چنان شرايطى اجازه               

. قدرت گرفتن را به شما نميدهد              
تالطم انقالبى، اعتالی سياسى،              
وجود يک تناقض در دل جامعه که       
طبقات را به مبارزه با همديگر                

اى که در        ميکشاند و مقاطع ويژه      
آن ميشود قدرت را گرفت، از                  
عوامل تعيين کننده ای هستند که              
در بحث حزب و قدرت سياسى               

  .تأثير ميگذارند

 

آيا هر لحظه ميشود قدرت را                     
گرفت؟ آيا اگر فکر کنيد که از                  
نظر سازمانى، کّمى، نظامى و                
نيرو آماده هستيد ميشود قدرت را          
گرفت؟ آيا قدرت در هر شرايطى          
قابل گرفتن است و يا فقط تحت                 
شرايط خاصى ميشود به قدرت               
دست برد؟ جواب من به اين                       

به نظر من       :  سئواالت اين است      
، (()vulgar) ) "ولگار"تئوری    

تئورى خام، هميشه حزب را بدون       
طبقه و طبقه را بدون حزب در                 

وقتى .  نظر ميگيرد و تجسم ميکند       
از حزب حرف ميزند، از يک                  
سازمان انقالبيون بيرگ و ريشه            
حرف ميزند، با اين تفاوت که اين          
انجمن انقالبى است، اما کامال                  
بيرون طبقه است و نشان دهنده               
تحول و هيچ فعل و انفعالى در                  

اين مسأله  .  درون خود طبقه نيست    
را قبال در ادبيات مان مورد بحث           

و وقتی که راجع به        .  ايم  قرار داده 
طبقه حرف ميزند اين طبقه                        
کوچکترين تحزبى ندارد، خود               

۴صفحه کارگران هستند       



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 -که در يک موقعيت تحصنى                
اعتصابى به سر ميبرند و با همان        
قيافه و به طور دسته جمعى                      

و اگر اينها به     .  قدرت را ميگيرند   
خودشان ساختار بدهند و يا                       
سازمان سياسى در آنها نفوذ کند،         

! فورى انقالبشان مخدوش ميشود      
به طور کلى، در بيان خام تئورى         

حزب :  رايج، اين دوگانگى هست     
در يک طرف بدون کارگران و            
کارگران در طرف ديگر بدون             

  .حزب

 

خصلت کارگری حزب، که                    
ميتواند با بودن کارگرها با حزب        
و با داشتن يک برنامه کارگرى،          
تعريف شود، بدون اينکه لزوما            
همه کارگران با آن باشند و يا                  
لزوما اکثريت کارگران با آن                  

اى است که ما داريم          باشند، پديده 
يک حزب         .  مطرح ميکنيم        

کارگرى با وجود اينکه در ميان           
کارگران در اقليت است، ميتواند         
در لحظات تاريخى تعيين                          

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

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

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

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

اى هستيد و حق نداريد        اقليت ويژه 
به قدرت دست ببريد، جوابم                    
ايناست که تئورى ما از اول اينها         

: جوابم اين خواهد بود   .  نبوده است 
ما هيچ وقت در غياب يک حرکت    
انقالبى، نميتوانيم اکثريت طبقه را     
به خودمان جلب کنيم، هيچ وقت           

اقليت انقالبى و                 .  نميتوانيم
کمونيستى طبقه بايد گامهائى را           
در مبارزه اجتماعى بر دارد که            
باعث شود اکثريت طبقه به آن               

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

برداريم، يعنى ما هم ميخواهيم            
اگر يک حزب   .  قدرت را بگيريم  

بورژوائى بگويد که ميخواهد              
قدرت را بگيرد، آيا به آنها                      
ميگوئيم که مگر شما حزب                   
بورژوازى نيستيد، آيا کل                       
بورژوازى با شما آمده است و             
از آنها ميخواهيم که نفوذشان را         
در ميان تک تک بورژواها به ما      
نشان بدهند؟ جواب ميدهند که              
انتخابات ميکنيم و نتيجه                          
انتخابات نشان ميدهد که آيا آن             
نفوذ مربوطه را داريم يا نه؟                  

اى است که        انتخابات آن پروسه    
آنها پروسه کسب قدرت و نفوذ            
در ميان طبقه خود را نشان                    

اگر انتخابات برنامه ما و     .  ميدهند
راه به قدرت رسيدن ما نيست،            
ما هم ميگوئيم انقالب ميکنيم و            
بعد ببينيم که کارگران از ما                   
حمايت ميکنند يا نه؟ ما هم دقيقا           
اين پروسه اجتماعى را جلو                  

قطعا آنها ميگويند که       .  ميگذاريم
ما انقالبتان را قبول نداريم، ما             
هم ميگوئيم که انتخابات شما را          

ميخواهم بگويم که     .  قبول نداريم  
اين دو کفه ترازو هم وزن                       

وقتى ما از کنگره بيرون      .  هستند
ميرويم و براى مثال در                            

اى ميگوئيم که ميرويم           مصاحبه
براى کسب قدرت سياسى، فورا        
هوار چپ بيرون ما بلند ميشود           
که ببينيد اينها سکت هستند و                 
ميخواهند قدرت سياسى را                    
بگيرند و در دست خودشان                   

جواب من به آنها      !  متمرکز کنند 
اين است که مگر شما براى چه           

ايد؟ شما از اين ماشينهاى               آمده
موتور عقب قديمى آلمانى هستيد       
که طبقه را از عقب به جلو هول          
ميدهيد؟ فلسفه وجودى خود شما        

 چيست؟ 

 

به نظر من، رابطه حزب و طبقه        
بطور سيکلى حرکت ميکند،                

تدريجى .  ضعيف و قوى ميشود      
. باال نميرود، پس انداز نميشود          

شما به عنوان يک حزب سياسى        
فرصت معينى را داريد که در             
هر دوره طبقه را براى يک خيز        
براى کسب قدرت سياسى آماده          
کنيد و اگر از اين استفاده نکنيد            

. بايد برويد و از اول شروع کنيد        
قدرت براى شما جائى پس انداز         

بخشی از آن ممکن است     .  نميشود
در حافظه تاريخى کارگران، در       

 ... حزب و قدرت سياسى

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

توده مردم به کسانى ميپيوندند    .  ندارد
که برنامه خاصى براى تغيير جامعه      

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

رابطه حزب و طبقه     .  آنها تامين کند  
با انقالب و اصالحات يک رابطه             
ويژه و کامال انسانى است و آن هم             
هر لحظه بهبود اوضاع و بهبود                 

حتی اگر شما    .  اوضاع زندگى است   
قويترين حزب هم باشيد وقتی                      
کارگران ببينند که قصد نداريد و                
نميتوانيد به طور ابژکتيو حرکتى را       

اى   سازمان بدهيد که منجر به نتيجه        
بشود، ميروند به همان حزب چپ             
بورژوائى رأى ميدهند که اقال                     

ها را بگيرد،      ميتواند جلو کنسرواتيو   
از حداقل معيشت دفاع کند، يا طب           

  .و بهداشت را رايگان نگهدارد

 

جواب خود من به اين بحث اين                    
حزب کارگرى که اقليتى،            :  است

اى در درون طبقه               نيروى واقعى   
اى که    داشته باشد، حزب کمونيستى     

نيروى واقعى قابل لمسى در درون          
طبقه داشته باشد که امکان عمل                  
انقالبى و راديکال را در سطح                    
اجتماعى به آن بدهد، از طريق                   
همين عمل انقالبى و راديکال در              
صحنه اجتماعى است که ميتواند               

. بقيه طبقه را با خودش بياورد                    
مکانيزم نزديک شدن حزب به                    
قدرت سياسى در رابطه با طبقه                 
اينست، حزب کاتاليزاتورى نيست          
که طبقه متابوليسم درونى خود را             

به همين طريق، به         .  در آن ميبيند     
نظر من، در سازمان قدرت                           
بالفاصله پس از کسب قدرت، همين       
اقليت و همين حزب است که                         

اى بازى    مجبورند، نقش تعيين کننده    
  .کنند

 

بنابراين ما هم مثل احزاب                              
بورژوائى ميتوانيم براى قدرت خيز      

۵۶شماره   
حافظه جامعه و در نفوذ ميان چپ         
بماند، اما نفوذ سياسى شما در ميان       

. کارگران جائى پس انداز نميشود        
کارگر ميآيد و ميرود، دوره اى با          

اى با شما        شما هست و در دوره         
اگر انقالب کنيد و انقالب          .  نيست

شکست بخورد، کارگران کرور            
. کرور صفوف تان را ترک ميکنند     

هر کس که      .  من هم بودم ميرفتم       
عقلش برسد بعد از انقالب شکست        
خورده، احزاب کمونيستى را ترک     

ادامه حيات يک حزب              .  ميکند
کمونيستى در چنين شرايطى                    

اى است که آن حزب       برنامه و نقشه  
کمونيستى را احيا کند و سر پا                    
نگهدارد، اما کسى که يک قدم آن           

تر از چنين موقعيتى ايستاده        طرف  
اش سر          است، ميرود، حوصله        

  .ميرود

 

مردم دوست دارند به جاى اينکه            
يک سناريو عجيب و غريب براى        
زندگى خودشان دست و پا کنند،             
در جهان زندگى کنند و خوش                   
باشند، رفاه داشته باشند، معاشرت        

اى هستيم    ما يک عده   .  داشته باشند 
که نوعى سناريوی زندگى را بنا            
به داليلى براى خودمان انتخاب              
ميکنيم، ولى توده وسيع مردم در            
پس سرکوب انقالبات اين کار را            

اى     در نتيجه يک دوره         .  نميکنند
داريم که کار و فعاليت ميکنيم، يا            
به نتيجه ميرسانيم و يا بايد دوباره          

  .از اول شروع کنيم

 

آيا گرفتن قدرت سياسى تابعى از           
نفوذ ما در طبقه کارگر است و هر         
وقت به آن درجه رسيديم و هر                 
وقت ما بخواهيم ميرويم و قدرت            

حزبى .  را ميگيريم؟ به نظر من نه       
ميتواند قدرت را بگيرد که شعور          
آن را داشته باشد که شرايطى را             
که در آن قدرت آويزان است و                 

. قابل گرفتن است، تشخيص بدهد         
اگر اين ديد را نداشته باشيم هيچ              
وقت نميتوانيم قدرت را بگيريم،             
حتى اگرنيروى عظيمى از                         
کارگران را هم با خود داشته                     

موارد زيادى در تاريخ              .  باشيم
احزاب چپ هست که حتى سمپاتى       
تمام کارگران را با خود داشتند،              
اگر دست به قيام زده بودند کار                

آن .  قيام نکردند       .  تمام بود       
کارگرانى هم که با آنها بودند رفتند       

و رهبرانشان را    
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چند تا  .  هم گرفتند و اعدام کردند       
نمونه هست از احزاب چپى که              
بعدا هم مالمت شدند که شما که              
اين همه نفوذ داشتيد، قدرت                     
داشتيد وغيره چرا نرفتيد در آن             
شرايط معين که مسأله قدرت باز         
شد، قدرت را بگيريد؟ بايد ميزديد       

  .و ميگرفتيد

 

ممکن است کارگران در چنين              
شرايطى از صفوف تان جدا                    

. اما آن در بسته خواهد شد      .  نشوند
بورژوازى که بيکار نمينشيند،             
تبليغات ميکند، رفرم پيشنهاد                 
ميکند و جامعه را تعديل ميکند،            
اجازه رفتن به پيکت را نميدهد تا         
چه رسد به اينکه ما براى گرفتن           

. قدرت در ميان کارگران کار کنيم     
با .  کارى ميکند که شما نتوانيد            

توجه به اين فاکتورها به نظر من         
مساله به اين صورت فرموله                  

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

اش با طبقه         به اين معنى رابطه        
کارگر محکم است، برنامه                      
انقالبى دارد و نفوذش را در                    

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

و مبارزاتى زنده در درون                   
. جامعه و در درون طبقه کارگر      

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

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

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

 درصد   ٣٠ يا      ١٠ممکن است      
 درصد   ۶٠آرا کارگران و يا            

آراء جامعه را به دست بياورد،         
يک نيروى در صحنه است،              
جزئى از زندگى مردم و جزء            
سوخت و ساز سياسى جامعه              
است، اين کارى است که مستقل       
از افت و خيزها و مستقل از                
اوضاع انقالبى و غير انقالبى           
ميتوانيد به آن مشغول باشيد و            
تضمين کنيد که اين سنت ميماند       

  .و راهش را پيدا ميکند

 
به عنوان يک حزب بايد            -٢

شرايط و اوضاعى را که براى         
کسب قدرت سياسى آماده هست،     
بشناسيد و دست بکار تأمين                 
ملزومات آن بشويد، آنوقت اين         
شانس را داريد که قدرت                       
سياسى را بگيريد و تبديل به                
حزب اکثريت کارگران بشويد،       
به حزب اکثريت جامعه تبديل            

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

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

اکثريت .  است و نه بر عکس           
شدن در جامعه بيرون و در                 
داخل رختکن تاريخ شرط ماندن     

اين .  در گود اصلى تاريخ نيست     
اين قوطی    .  غير ممکن است       

بگير و بنشانی است که بنظرم           
رفرميسم، روايت ضد لنينيسم           

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

اين .))    قابل پياده کردن نيست       

 ... حزب و قدرت سياسى

در غير        .  سياسى را بگيرد               
. اينصورت نميتواند قدرت را بگيرد     

و اين را   .  سرنوشت ما محتوم نيست   
قبال در کنگره ديگری گفته ام و اين          
هم ظاهرا يکی از کفرهايی است که        

برای اينکه مساله را به             .  گفته ام   
جالب بودن    .  گردن ما می اندازد         

مسأله هم در همين محتوم نبودن                 
بستگى به پراتيک   .  سرنوشت ماست 

ما، شعور ما، قدرت تشخيص ما و           
بستگى به فاکتور تصميم و اراده                
آگاهانه ما در دوران هائى دارد که           
فرصت کسب قدرت به روى ما باز         

 .ميشود

 

ممکن است شما بگوييد در پروسه           
ای يک تير انداز اگر يک ميليون               
تير به هدف شليک کند باالخره يکی       
به هدف اصابت خواهد کرد و همان        

منتهی در زندگی     .  يکی کافی است    
ما و شما يکی دو تا از اين تيرها را            

متأسفانه در     .  ميشود شليک کرد        
زندگى ما يک يا دو بار چنين                        

شما بايد برنامه   .  شرايطى پيش ميآيد  
تان را براى اين شرايط                   و نقشه   
پروسه تکاملى جامعه             .  بنويسيد

محتوم نيست و اينکه پس از من                  
کارگران و يا آدم هائى به اسم من و           
شما ميآيند و در نهايت قدرت را                  
ميگيرند، هيچ تسالى خاطرى به من      

اين .  و به اين حزب خاص نميدهد           
حزب خاص بايد بگويد که براى                
گرفتن قدرت سياسى براى ما و در           
زمان حيات ما و کارگران تالش                
ميکند و نه اينکه سناريوئى که جهان  
قرار است مطابق قوانينى از سر               

در .  بگذراند را شرح و توضيح بدهد  
نتيجه گرفتن قدرت سياسى يک کار        

به يک معنى بايد بگويم     .  عملى است 
  :که قدرت سياسى شامل اينها است

 
تبديل شدن به يک سنت سياسى         - ١

۵۶شماره   
آن چارچوبى است که از هر                      
طرف به آن نگاه کنيد مشخصات           
ما و پروسه اکثريت شدن ما را                 
نشان ميدهد، نه پروسه تدريجى              
تکامل تاريخى و در انتهاى پروسه       
تبليغ و ترويج و همراه کردن از              
پيشى اکثريت طبقه، که موضع               
  .هميشگى چپ تاکنونى بوده است

 

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

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

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

 

اولين شرط حضور ما در جنگ بر    
سر قدرت سياسى اين است که                  
پرچمدار چپ افراطى در درون             
جامعه باشيم، نه نفر دوم و نه نفر            

پرچم چپ افراطى در                  .  سوم
جامعه، چپ کارگرى در جامعه             
بايد به طور بالمنازعى دست ما             

ما را به عنوان نماينده قيام           .  باشد
کارگرى آتى، به عنوان آن شبحى         
که بر فراز جامعه به پرواز در                

ما باشيم که همه          .  ميآيد بشناسند   
نيروهاى مدافع وضع موجود                   

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

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

ايم و يا چقدر        اين راستا پيش رفته     
هنوز از اين فاصله داريم و يا به              

  .ايم کجا رسيده

 

اين يکى از قلمروهائى است که              
براى اينکه  .  بايد به آن وارد شويم       

جامعه وقتى ما را به عنوان چپ             
افراطى بشناسد و وقتی فکر کند             
بايد قدرت را به دست چپ افراطى       
بدهد، است که فرصت ميدهد ما              

ولى اگر جامعه    .  قدرت را بگيريم   
براى مثال حزب   

۶صفحه   

! کمونيستها،کارگران  
اين حزبى براى سرنگونى سرمايه دارى و         ! به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد       

 ، بدون طبقات  ، بدون استثمار ،حکومت مرتجع اسالمى و برپائى جهانى بدون فقر     
!                                            اين حزب شماست . بدون خرافه و ايدئولوژى است 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

توده را به عنوان نماينده چپ                  
افراطى بشناسد زمانی که آرزو           
ميکند قدرت را به چپ بدهد، آن           

اگر .  را به حزب توده ميسپارد           
جامعه مارکسيست ها را با فدائى         
و سنت فدائى تداعى کند وقتي که         
دوست دارد و عاشق اين است که        
قدرت سياسى به دست                                 
سوسياليستها بيفتد، آن را به                     

ميدهد دست  .  چريک فدائى ميدهد   
بايد پرچمدار آن             .  ساندنيستها

مطالبات، آن نياز، آن برنامه و              
اهداف اجتماعى و آن انتقاد                      
سياسى در درون جامعه باشيد تا           
مردم بگويند بگذاريد اينها را                  

بگذاريد پشت اينها      .  امتحان کنيم  
تو بايستى تضمين        .  بسيج شويم   

کنى که اين جنبش هستى و گرنه،        
عکس مارکس را خيليها باال                   
  .بردند و به نتايج مختلفى رسيدند

 

دوم اينکه بايد بخش فعال، قابل              
مشاهده و ملموس اپوزيسيون                

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

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

بحث قدرت     .  در جامعه باشيم        
سياسى فقط اين نيست که آيا ما               
ميتوانيم دولت را بگيريم يا نه؟              
بلکه اين است که آيا ميتوانيم                    
نيروئى در درون جامعه بگيريم           
که قابل مالحظه است و بعد در              
فعل و انفعاالت بر سر قدرت به            
حسابش بياورند و برايش فکرى          
بکنند؟ اگر طرف ارتش دارد                 
براى اينکه کسى را در انقياد                   
نگهدارد، ما هم بايد نماينده آن                

در جامعه     ))  در انقياد    ((نيرو     
حتى اگر نتوانيم تمام قدرت     .  باشيم

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

بايد ".  خطر از ناحيه اينهاست         "
نيرو باشيم، بايد حرف بزنيم،                 
بلندگو دست مان باشد و بايد بخش       

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

. نزديک شده است، حرف ميزنيم       

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

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

بايد آن حرفى را بزنيم که         .  باشد
ميتواند طبقه را از جائى که االن        

و .  هست به جاى ديگرى ببرد           
توانائى اين را داشته باشى که               
بروى و بياورى و بعد در ناصيه        
تو ببينند که اين حرفت معقول و          

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

. قدرت رهبرى کردن را ميطلبد        
اين فقط يک بحث اقناعى نيست،       

. بلکه يک رابطه اجتماعى است       
چه کسانی هستند که طبقه را با            

رهبران عملی طبقه   .  خود ميبرند 
کارگر چه کسانی هستند؟ چقدر          
با شما هستند؟ اگر ما بحٽهای                
زيبايی راجع به قانون کار                      
داريم، شرط اينکه اين بحٽها                 
تبديل به بحٽ هر روزه مجامع            
عمومی و محافل کارگران شود         
فقط پرت کردن آن کتاب در                  

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

بايد کسانی باشند که در     ))    نيست
باالی چهارپايه حرفهای ما را             

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

راجع به هر کدام از      ..  سوق دهند 
اين چهار قلمى که گفتم اجازه               
بدهيد يک مقدارى بيشتر توضيح      

  :بدهم

 

در مورد ارتباط با طبقه، بودن            
اين فقط يک       .  بخشى از طبقه      

رابطه حضورى، تک به تک و          
رابطه سوزنى و آزمايشگاهى            
نيست که من ميروم و تک تک            

طبقه .  با کارگران کارهايی ميکنم   
اگر تو را به عنوان حرکتى ببيند        
که در صحنه است، توجهش به           

بنابراين بخشى   .  تو جلب ميشود    
از رابطه حزب با طبقه به اين              
بستگى دارد که حزب در سطح          

يک بخش  .  سياسى چه کار ميکند   
تماس با محافل کارگرى و                      
حضور در ميان محافل کارگرى       

 ... حزب و قدرت سياسى

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

  .ايم دومى ما نزديک شده

 

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

ريشه هستند ميتوانند تحت شرايط        بى
خاصى ريشه بدوانند و بيايند به                  

سنت     عنوان يک دار و دسته بى                
قدرت را بگيرند ولى مجبور هستند         

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

نميتوان فقط به عنوان      .  وجود دارند 
دوازده مرد خبيث و يا اين گروه                 

بايد .  خشن رفت و قدرت را گرفت         
سعى کنيد از طرف يک قشر                        
اجتماعى و با کمک آن قدرت را                 

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

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

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

ما در يک      .  که عمال تأمين نيست        
رابطه زنده، سازنده و رابطه                       
احساس تعلق متقابل با بخش                          
راديکال و سوسياليست و معترض          

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

. و ميخواهد با کی تماس بگيرد                   
شرايط اختناق اين فرصت را از                
آنها گرفته است، اما به هر حال                   
بطور ابژکتيو ميتوانيم ببينيم که اين         

  .هاى ما است يکى از ضعف

 

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

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

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

۵۶شماره   
يک بخش به رسميت شناخته     .  است

شدن به عنوان يک جريان واقعى           
از طرف بخشی از طبقه کارگر              

. است که به اين مسائل ميانديشد             
همه اينها يک درجه از اکتيويسم             

. سياسى را در دستور ما ميگذارد         
اکتيويسمى که امروز حزب                      
کمونيست کارگرى در خارج                   
کشور از خود نشان ميدهد، فقط              
افکار عمومى را به خودش جلب           
نميکند، بلکه توجه کارگر را هم             
جلب ميکند، توجه طبقه کارگر را         
هم به اسنادت، به آدم هايت، به                 
بحث هايت، استدالالتت و به                     

در .  تشکيالت هايت جلب ميکند         
صحبت هاى روز اول هم گفتم که          

هاى داخل و خارج به هم        اين حوزه 
مربوط هستند و روى همديگر                 

در نتيجه ميتوانيم     .  تأثير ميگذارند  
در بحثهايمان روى اين فکر کنيم            
که چرا ميرويم و اين آکسيون را             

ممکن است الزاما              .  ميگذاريم
فاکتورهاى محلى ضرورت آن              
اکسيون را توضيح ندهند، يا علت         

ولى من دارم     .  آن را توجيه نکنند      
آکسيون ميکنم و به يک نفر براى           
مثال در تهران و يا اصفهان، که              
اگر خواست با ما تماس بگيرد،               
اگر به خارج رفت و خواست بداند        

با ))    ميگويم((که اينها کى هستند،      
دفتر کدام تشکيالت رابطه بگيرد و      

  .يا به کدام شماره تلفن زنگ بزند

 

تا آنجائى که به پرچمدار بودن چپ     
و کمونيسم برميگردد، به نظر من         
اين قلمروئى نيست که فقط در                  
محدوده ايران و به زبان فارسى،           
کردى و يا عربى برای مٽال حل و         

حزبى که پرچمدار        .  فصل شود   
مارکسيسم است نميتواند پرچمدار        

تر   مارکسيسم در يک سطح جهانى      
نباشد و يا الاقل يکى از مدعيان و           
طرفهاى اصلى بحثهاى                                
مارکسيستى در سطح جهانى                    

. يک مشکل ما اين است            .  نباشد
مستقل از اينکه بحثهاى                                 
مارکسيستى در سطح جهانى                    
فروکش کرده يا ُمد نيست، ولی                
اگر مد هم بود، ما چقدر در اين                 
سطح کار کرده بوديم؟ اين يکی از        

به نظر  .  ضعف های اساسی ماست   
من اين يکى از بحثهاى اساسى ما          
است و کافى است اين کار را                     
شروع کنيم و به اين سمت برويم و        
يک بار ديگر براى کارگر مسجل         

شود که ما                   
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

االن .  پرچمدار مارکسيسم هستيم     
هاى سياسى اين را به         ديگر گروه 

اند و بعضا اذعان       رسميت شناخته 
ميکنند که مارکسيستها اينها هستند     

اند به متلک      و بعضا شروع کرده     
گفتن و ميگويند ببينيد مارکسيسم          
اينها چه هست و مارکسيسم اين             

 .نيست و غيره

 

مجالت تئوريک و سياسى که                
قدرت تئوريک مارکسيستى و               
سوسياليستى اين جريان را نشان         

برنامه .  ميدهد بايد موجود باشد         
حزب يک نقطه قدرت ما است که       
ديگران بايد در مورد آن بحث                
کنند و به آن برسند و از آن رد                 

استدالالت مارکسيستى و       .  شوند
نقد مارکسيستى ما هم همين طور        

االن که ما به عنوان يک            .  است
جريان ضد مذهبى شناخته                       
ميشويم، به عنوان يک جريان               
طاغوتى شناخته نميشويم،                       
ميگويند اينها همان کسانى هستند        
که براى مذهب تره ُخرد                            

همه ميگويند که اينها         .  نميکردند
ميگويند .  اى است   انتقادشان ريشه 

که مذهب نبايد اصال وجود داشته        
باشد و دليل دارند براى کارشان،         

اينها .  کٽيف ميدانند ))  مذهب را ((
مارکسيست ها هستند، اينها چپ          

ايم که يک     ما اجازه داده  .  ها هستند 
بار و براى اولين بار در جامعه،           
کمونيسمى موجود باشد که                       

ها   بدهکار سازش با عواطف توده     
هاى جامعه و خرافات                و علقه   

درون جامعه نباشد و بگويند اينها        
. را ميبينى؟ ضد مذهب هستند               

خيلى ها به اين خاطر به صفوف          
ما جلب ميشوند و به اين خاطر و          
به دليل اين موضع ما براى مثال           
در باره مذهب، ميروند ببينند                 
مارکسيسم چه ميگويد و يا                        

. مارکس در اين رابطه چه ميگويد    
و يا بحث ما در مورد حجاب،                 
ناسيوناليسم و سازش ناپذيری               
عميق اين حزب با ناسيوناليسم،            
که ديگران به عنوان جوانب منفى      
ما به آنها مينگرند، در عين حال           
نقطه قدرت تئوريک اين حزب هم   

  .هستند

نداشتيم، ما در برنامه مصرف            
مواد مخدر را براى معتادين                 
واقعى آزاد گذاشتيم خوب اين              
يکى، مذهب، را هم آزاد                          

اين يک جنبش کثيف        !  ميکرديم
ضد انسانى است که دارد آدم                

آزادى و   .  ميکشد و تهديد ميکند      
به .  مدنّيت انسان را تهديد ميکند       

نظر من مرکز مدنّيت امروز در        
جريانات اسالمى     .  غرب است    

اگر بخواهند در غرب بمب                   
هاى مردم را            بگذارند و خانه      

ويران کنند، اولين ضررش را            
کارگران متقبل ميشوند که اينقدر      

اند، بورژواها که                  جلو آمده     
خودشان حکومت فاشيستى                   

اند و مشکلى با اين هم                     داشته
اگر دولت الجزاير ادعا        .  ندارند

کند که اين جناياتى که جريان               
دارد، زير سر اسالميهاست،               

اند   مردم باور ميکنند، چون ديده       
که چه ظرفيتى از جنايت در                 

ميخواهم .  اسالم سياسى هست        
بگويم که اينها بحثهاى تئوريک         
هم هست، به شرط اينکه به آن             
قالب تئوريک هم بدهيم و يکى            
برود بگويد که اسالم ديگر فقط           

ها نيست، بلکه يک            افيون توده  
جنبش اسالمى در قرن بيستم                
هست که دارد يک نقش معين               

  .بازى ميکند

 

راجع به بحث فعال و قابل                       
چشمگير اپوزيسيون بودن، خيلى    

: فاکتورهاى قابل شمارش داريم       
ها،                آکسيونها، روزنامه              

شخصيتها، فعاليتها، تجمعات،            
ميتينگ ها، اعتصابها، تطاهرات    

اينها کارهائى هستند که     .  و غيره 
باعث ميشود مردم بگويند اين             
يک حزب فعال اپوزيسيون است      
و جزو نيروهاى در صحنه                    

گسترش فعاليت تبليغى،        .  است
ترويجى، سازمانگرانه و                       

اينها شرط تبديل شدن       .  آکسيونى
حزب به يک جريان اصلى                    

االن همه در      .  اپوزيسيون است  
ايران ميدانند که جامعه ايران               
شامل احزاب سياسى مختلف               
است که بخشا در داخل و بخشا،         
به دليل موقعيتشان در قبال                     
رژيم، مسأله امنيت و اختناق، در      

منتها يک  .  خارج متمرکز هستند   
شرط اساسى اين است که اين               
اپوزيسيون اساسا در داخل شکل       
بگيرد، االن اين يک نقطه                       

 ... حزب و قدرت سياسى

راجع به مذهب يک نکته ديگر                   
راه کارگر پنج سؤال براى          :  بگويم

من فرستاده بود و پرسيده بود که آيا         
جواب ميدهم که من نوشتم بله                      

يکى از سؤالت اين        .  جواب ميدهم  
رابطه با آمريکا آرى يا نه؟ من        :  بود

نوشتم که اين سؤال خيلى عجيبى               
چون اين سؤال يک پيش                .  است

فرضهائى را با خودش دارد که يک        
چون جواب  .  جواب آرى يا نه ندارد     

آرى يا نه پيش فرضهائى را با خود          
همراه دارد مثال اينکه تو در رابطه          
با يک دولت و ديپلماسی آن اظهار            
نظر ميکنى، مٽل اينکه شما قرار               

. است مشاوره بدهيد به اين دولت             
اين مثل اين است که پرسيده شود               
ولّى فقيه بر پايه قانون و يا بيرون              
قانون؟ يا ولى فقيه قانونى آرى يا               
نه؟ تو اگر بگوئى نه، خوب شما                 
ميگوئيد که ولى فقيه قانونى را قبول       
دارى و اگر بگوئى آرى خوب شما          

و !  اصال طرفدار واليت فقيه ميشويد    
در آخر جوابم به سؤالهاى راه                      

رابطه با     :  کارگر اين را نوشتم            
. آمريکا با مخالفت ما روبرو نميشود     

اينکه جريانات اسالمى با آمريکا              
رابطه دارند يا نه، جزو                                    

هاى ما بعنوان يک                   پروبلماتيک
جريان کمونيستى و سوسياليستى              

 .ضد اسالم نيست

 

من به جريانات اسالمى از موضع           
خود به عنوان يک ضد اسالم اشاره        

شايد اين در برنامه ما نيامده         .  کردم
است، اما من خودم را فعال جنبش            
ضد اسالم ميدانم و ميخواهم که                   

اسالم سياسى يک   .  اسالم جارو شود  
جريان واقعى است در قرن بيستم و         
من ميدانم که دارد چه به سر                          

من يک      .  همنوعان من ميآورد          
جريان ضد اسالم هستم و اين يک             
بحث تئوريک است و نه يک                        
احساس شخصى و ناشى از اينکه             

. ام    يک خانواده نمازخوان نداشته           
ضد اسالم هستم و ميتوانم از نظر             
تئوريک بحث کنم که اسالم ديگر             

کوروش .  ها نيست           افيون توده     
مدرسى مطلبى دارد در                                    
انترناسيونال که ميگويد که مذهب            

کاش .  ها نيست       ديگر افيون توده       
اگر افيون بود ما کارش     .  اينطور بود 

۵۶شماره   
ضعف است ولى نبايد در اين                    

شما اگر به نيروى          .  اغراق کرد   
اصلى اپوزيسيون در خارج تبديل        

 ٧٠ تا   ٦٠شويد و اگر تشکيالت ما      
نفر را به کار انتقال حزب به داخل        
اختصاص بدهد و بقيه خارج                     
کشور را روى سرشان بگذارند و         
هر کس در ايران آوازه اين حزب          
را شنيده باشد، ما به يک معنى                 

چون .  بخش فعال اپوزيسيون هستيم   
فردا در يک روزنامه داخل                       
مينويسند که فالن کس از حزب               
کمونيست کارگرى ايران به يک           

اى رفت و جواب فرخ                        جلسه
يا .  نگهدار را داد و آبرويش را برد      

فالن کس رفت آنجا و اينها آکسيون       
 نفر را جمع کردند     ٣٠٠٠گذاشتند،  

در ميدان فالن بر عليه مالقات                 
خاتمى با فالن مقام اروپائى حرف        
زدند و مردم آنجا رفتند، دست                  
زدند و مواد غذائى به طرف                      
مأموران رژيم پرت کردند و قس           

 .عليهذا

 

چگونه ميتوانيم نشان بدهيم که                 
ميتوانيم رهبرى کنيم؟ قبل از هر            
چيز بايد نشان بدهيم که رهبرى              

 تو را به عنوان        بايد رهبرى .  داريم
حزبى که از پشت      .  رهبر بشناسند 

سنگ يا از پشت ديوار اعالميه               
مخفى ميدهد، نميتواند رهبر کسى         

باالخره آدمها به آدمها تأّسى      .  بشود
ميکنند چه در سطح کارخانه، چه          
در سطح شهر و چه در سطح                    

شما بايد پوسترهاى            .  اجتماعى
بزرگ داشته باشيد که عکس                    
کانديدهاى ما براى شوراى                        
انقالبى، انجمن شهر يا رهبرى               

هاى کارگرى و غيره را               اتحاديه
االن وقتش     .  معرفى کرده باشد        

است که رفقا قشنگترين                                
عکسهايشان را آماده کنند تا ما                 
بتوانيم آنها را چاپ کنيم و در                    

بار .  هاى داخل چاپ شود      روزنامه
امنيتى دارد؟ اما آخر شرايط جديد         

همه ما حاضر بوديم در               .  است
 قرارهاى خطرناک          ٥٧انقالب     

همه ما سفرهاى             .  اجرا کنيم      
ايم و تعداد زيادى           خطرناک کرده  

از رفقا جنگهاى خطرناک و                     
کارهاى نظامى و محيرالعقول                

  .اند کرده

 

االن شرايط بشکلی است که اين              
عکسها را بايد         

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

واضح است که نميخواهيم          .  داد
ديوانه که نيستيم،      .  لطمه بخوريم  

ولى بايد رهبرى را جلوى دست           
در مقابل طيف           .  مردم ببريد     

عکسهائى که آنها به در و                          
ديوارها ميزنند با مرده بادها و              
زنده بادهاى خودشان، ما بايد صد      
برابر عکسهاى خودمان را با                
زنده بادها و مرده بادهاى خودمان   

من اگر    .  به در و ديوار بزنيم             
اند    بشنوم که در فالن شهر گفته            

زنده باد رفيق فالنى و مثل اينکه          
اند زنده باد محمد آسنگران و          گفته

اين از آن مواردى است که من               
چهارپايه را از زير پاى محمد                

خوشحال ميشوم از يک       .  نميکشم
اى و فکر ميکنم که               چنين پديده  

. اسم خيلى از ما را بايد بنويسند            
فکر ميکنم در هر جا که نفوذ                   
داريم بايد بگويند که فالنى را                 
يادت ميآيد؟ زنده است، رئيس               
فالن سازمان شده، عضو فالن              
کميته است، مسئول فالن کمپين            
است، اکتيويست فالن جريان                 
است و اگر به لندن بروى اول او          

. را ميبينى، اسمش اين است                    
شخصيتها، رهبران، کسانی که به      

هاى ملموس                  عنوان چهره        
اجتماعى قابليت گرفتن قدرت                
سياسى را دارند، اگر من کارگر          
در ايران به ميدان بيايم، اينها با             
اين حرفهايشان، با اين                                 

هايشان، سر و وضعشان و با         قيافه
اين تيپ سياسى و اجتماعى ميآيند       

اينها آدمهاى واقعى          .  سر کار    
هستند و نه سازمانهاى سياسى که       
از پشت يک نام مخفى اعالميه              

اينها حتى          .  صادر ميکنند         
شان معلوم است و ميدانى            اسامى

که پشت اين اسم چه آدمى و با چه         
اى هست،      روش و منش و قيافه         

بايد باالخره با آدمهاى واقعى در          
مردم بايد   .  جلو صحنه ظاهر شد      

آدمهای واقعی را جلوی چشم                 
  .خودشان ببينند

 

مواضع حزب بايد مربوط و دقيق        
باشد و به مسائل سياسى جوابگو          

يک اتفاقى ميافتد  بايد                .  باشند
موضعى گرفت که به درد آن                  

در نتيجه بخش      .  مبارزه ميخورد  

ولى مداوما ميگويند که هدف من       
فقط همين نيست و ميخواهيم                 

. ريشه مثال فالن مسأله را بزنيم         
بى نهايت راديکال، يک                          
راديکاليسم اجتماعى و نه يک             

بايد .  اى  راديکاليسم سکتى و فرقه   
تصوير مردم از ما يک                            

از .  راديکاليسم اجتماعى باشد        
نظر من ميشود فکر کرد که چه          
کارى براى مثال راديکاليسم ما          
را تقويت ميکند، يا يک تصوير          
غيراجتماعى از ما ميدهد و يا بر       
عکس داريم به خيال خودمان               
اجتماعى ميشويم ولى از                         

. راديکاليسم خودمان کوتاه ميآئيم    
حواسمان بايد باشد که آن                         
جريانى که ما را به سمت قدرت         

بايد .  ميبرد، راديکاليسم ما است      
مردم بگويند که اگر اينها سر                
کار بيايند يک سرى کارها را              
ممنوع ميکنند، خدا پدرشان را            

  !بيامرزد
 

بايد يک دولتى بيايد سر کار که           
بگويد دخترها را بايد به مدرسه          

اى    فرستاد و گرنه هيچ خانواده          
در شرايطى که مدرسه رفتن                
دختران اختيارى است و آخوند           
هر روز باالى سرش است،                  

. دخترش را به مدرسه نميفرستد       
بايد يک دولتى باشد که بگويد              
اگر آخوند محله مزاحم است،              
اطالع بدهيد تا مانع ايجاد                        

  .مزاحمت آخوند شويم
 

اين مدرن بودن افراطى هم در            
. روش است و هم در فکر                       

روشهاى يک جريان مدرن براى     
پيش بردن اهدافش، نميتواند                 
روشهاى عقب مانده، پيش پا                 

بايد ببينند  .  افتاده و ضعيف باشند    
که به طور واقعى اين حزب                  
کمونيست کارگرى از يک عده          
آدم تشکيل شده است که بلدند با            

ها و    تجهيزات و در ميان رسانه       
با لوازم پيچيده جوامع امروزى          

اگر ميخواهند در يک      .  کار کنند 
جامعه به لحاظ حقوقى مبارزه             
کنند، بلدند که چه کار کنند و اگر        
قرار است از طريق خيابانى                 
مبارزه کنند ميدانند که چه کار             
بايد بکنند، اگر ميخواهند با                    
اتحاديه ها تماس بگيرند راهش          
را ميدانند، مکانيزمهاى اداره             
جامعه را ميشناسند، مکانيزمهاى    

اى    راه انداختن سازمانهاى توده       

 ... حزب و قدرت سياسى

زيادی از اين کار  همان مباحث                  
قديمى رهبرى سياسى و همان                     
مفاهيمى که در موردش صحبت               

  .ايم، است کرده
 

. و باالخره بايد سرعت عمل داشت         
رهبرى نميتواند از پشت کاروان              
بگويد اين کار را بکنيد و يا بگويد              

. به نظر من بايد آن کار را بکنيد                 
رهبرى بايد خودش را جلوى صف         

يکى از رفقا ديروز گفت           .  بگذارد
من مسئول کميته چطورى بايد بدانم        
که مهاجرانى به خارج کشور آمده           
است؟ از همان کسانى که قرار است       
به تو خبر بدهند، حتی بايد زودتر              
خبر دار شوی، اصال خود تو بايد              

شما بايد خبر دار           !  خبرشان کنی   
شوی که مهاجرانی دوست دارد به           

ما اين سرعت عمل را       .  خارج بيايد 
  .نداريم

 

من ميخواستم صحبتم را با يک نکته       
تمام کنم و آن هم اين است که چه                 
تصويرى از خودمان بايد به ميان             
مردم ببريم؟ ما بايد يک تصوير                 
قابل باور از حزب کمونيست                       
کارگرى جلوى مردم بگذاريم و                 

ها   هايشان، در کارخانه    ببريم در خانه  
تصوير از برنامه       .  و در خيابانها      

منتها .  حزب، سياستها و نظراتش         
اگر بخواهيم اين تصوير را با چند             
نکته در افکار مردم تثبيت کنيم، چه        
شاخصهائى بايد در اذهان مردم در         

 مورد حزب ما باشد؟ 
 

حزب :  به نظر من بايد بگويند                 
اند، ولى پايشان        راديکاليسم افراطى  

تصويرى که در     .  روى زمين است    
ذهن مردم بايد باشد اين است که                 
بگويند اينها راديکال افراطى هستند،  

. ولى پايشان روى زمين است                     
ميدانند راجع به چه چيزى حرف               

اهدافشان به   .  ميزنند، هوائى نيستند    
شدت افراطى است و االن ميخواهند       
اهدافشان را عملى کنند، ولى هوائى       

ميدانند پروسه واقعى مبارزه    .  نيستند
چه معضالتى پيش ميآورد، بلدند              
چگونه در هر ديالوگى راجع به                 
کوچکترين مسائل حرف بزنند،                 
بلدند بار را از نقطه الف به ب ببرند         

۵۶شماره   
را ميشناسند، مکانيزم راه انداختن        

. سازمانهاى خيريه را ميشناسند            
اگر شما يک جريان مبارز هستيد          

کشى را دولت ميکند و              که لوله      
شما فقط خراب ميکنيد، به نظر من       

اى   شانس کمى داريد که چنين پديده      
  .بشويد

 

و باالخره به نظر من، همه اينهائى       
که گفتم اجزائى از جنبش                             

. سوسياليسم کارگرى است                        
ميخواهم بگويم که اينها تصويرى         
است از کمونيسم کارگرى و اينکه        

. چگونه مارکسيسم را عملى ميکنند    
اينکه به مردم فقط بگوئيم ما                       
مارکسيستيم، ولى نتوانيم در                     
زندگى مردم تأثير بگذاريم، چيزى       
را عوض نميکند و دو کيلو گوشت        

. چرخ کرده هم به ما نميفروشند             
تئورى مارکسيستى و اينکه ما                 
کمونيست هستيم به خودى خود               
چيزی نشان نميدهد ما بايد نشان              
دهيم که يک جريان راديکاليم، يک    

  .جريان مدرن هستيم
 

و مردم متوجه باشند که اين جريان       
العاده انسان است، يعنى اين              فوق

جريانى نيست که ميخواهد با زور        
ديلم جامعه را به سمت معينى                    
ببرد، کسى زير دست و پاى اين              

قدرت اين     .  سازمان له نميشود        
سازمان در به قدرت رسيدن                      

اين را چگونه           .  انسانيت است     
ميشود نشان داد؟ به نظر من ما در         

درست .  اين زمينه ضعف داريم          
هايمان و            است که در نوشته               

ادبياتمان از انسانيت دفاع ميکنيم،        
ولى رابطه واقعى ما با مردم بر               

من اين طور         .  اين مبنا نيست         
اينکه آدمها را ميپرانيم،            .  ميبينم

آدمها را ميچالنيم، اينکه به                         
خودمان و به همديگر رحم                         
نميکنيم، در خيلى جاها به حقوق            
مدنى همديگر و حرمت همديگر            

به نظر من اين نقطه      .  رحم نميکنيم 
ضعفى است که از بيرون ديده                  

در يک پلنوم اشکالى               .  ميشود
ندارد، ميگويند  فرقه ای است که           

اما از    .  همديگر را اذيت ميکنند         
بيرون وقتى ديده ميشود، اين جالب      

به نظر من اساس ما،                  .  نيست
انسانيت ما است، مدنيت ما است،          
محترم دانستن حقوق حقه آدمها               
  .حتى وقتى مخالف خونى ما باشند

 
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به عالوه رابطه ما با مردم هم                 
اى است مبتنى بر              چنين رابطه   

من روز اول گفتم اگر دنيا      .  محبت
دست ما بود، امروز يک مقدار             

منظور .  زيادى خوشبختى داشتيم    
از خوشبختى فقط خوشبختى                  

. ات که نيست        خودت و خانواده     
خوشبختى آدمهائى است که                     
نميشناسى، خوشبختى کسانى                
است که دل خوشى از تو ندارند و        
يا پارسال با تو دعوايشان شده                
است، يا رنگشان چيز ديگرى               
است و يا نژاد و قوميتش چيز                  
ديگرى است و دو سه بار هم با              

. قوم شما جنگ کرده است                        
خوشبختى آدمهاست و اين                        
خوشبختى و تعلق خاطر به                      
خوشبختى و رفاه و آسايش و                   
لبخند و خنده و امنيت زندگى                   
انسانها، بايد خودش را در حرکت       

اگر در   .  هر روزه ما نشان بدهد        
اى   اى شرکت ميکنيم، جلسه       جلسه

برگزار ميکنيم و يا کسى را به               
خانه حزب دعوت ميکنيم، اگر             

اى ميگيريم با مخالف                      رابطه
خودمان، اگر داريم در يک                      
پلميک سياسى با کسى شرکت               
ميکنيم، خالصه در همه فعاليتهاى     

اين .  ما بايد خودش را نشان بدهد        
حزب کمونيستى با اين عظمت              
نميتواند فقط جنگ کند، يک جا             

اهميت .  هم بايد کمک کند                   
فدراسيون پناهندگان در دادن يک       

اگر .  چهره انسانى اين است               
شوراى پناهندگان فقط قرار بود           
طرفدارهاى خودش را از ترکيه          
بيرون بياورد، اين چهره فراهم            

. هيچوقت فراهم نميشد         .  نميشد
اهميت کار براى حقوق کودک،           
اگر شروع بکنيم، اين است که               
مستقل از رنگ و نژاد و خانواده          

تصوير را از انقالبيون در ذهن          
مردم ميبينيد که ميگويند اينها               
آدمهاى پاک و شريف جامعه                
هستند، اينها قهرمانان جامعه               

اگر سياسى و راديکال آن     .  هستند
جامعه باشيد ولى به طور واقعى        
در دل مردم جاى نگيريد، ممکن       
است ُبرد داشته باشيد، اما در                
تحليل نهائى به جائى نميرسد و           

  .زوال پيدا ميکند
 

من بحٽ را در محدوده            !  رفقا
در همه اين       .  کليات نگهميدارم   

قلمروهائى که گفتم ما                                
ايم که االن         هائى کرده     پيشروى

بتوانيم انتظار داشته باشيم که               
حزب در بحث قدرت سياسى               

شانس .  دخالت فعالى داشته باشد     
آورديم مقوله قدرت سياسى دارد       

وقتى ميگويم  .  دوباره باز ميشود   
قدرت سياسى منظورم کل قدرت      
دولتى نيست، منظورم کشيدن             
يک سر لحاف قدرت و دعوا بر          

اين براى ما مقدور     .  سر آن است  
حزب کمونيست       .  شده است      

کارگرى از نظر موقعيت                       
تشکيالتى به اين موقعيت رسيده        
است که خودش را در انظار                 
عموم به نمايش بگذارد و مردم           

حزب کمونيست  .  ببينند که هست   
کارگرى آنقدر آدم دارد که در              
خيلى از قلمروها بتواند نيروهاى      

حزب .  مادى را جابجا کند                
کمونيست کارگرى آنقدر در                
سياستهايش حقانيت دارد که                 
مردم بگويند بايد جا براى اين              

  .حقايق باز شود
 

چند ضعف اساسى داريم که در           
. روز اول گفتم و تکرار نميکنم          

ما بايد اين ضعفها را بر طرف             
ولى رفقا ما به هرحال در         .  کنيم

بقاى اين سنت ميتوانيم نقش                   
اگر نتوانستيم قدرت     .  بازى کنيم  

را بگيريم و حزب کمونيست                
کارگرى منکوب شده باشد، عده        
ديگرى ادامه خواهند داد براى            
اينکه اين سنت بايد باشد تا در               

ولى هدف   .  شرايطى بهره بدهد     
اين دوره ما، هدف روتين                       
هميشگى جنبش ما نيست که آن           
اهداف و آرمانها و خطوط                      

هدف .  فکرى را زنده نگهداريم       
ما بايد خيز برداشتن و دخالت در    

. سرنوشت قدرت سياسى باشد           
اقال بايد در جدال بر سر                            

. سرنوشت جامعه دخالت کنيم            

 ... حزب و قدرت سياسى

از کودک و حقوق کودک دفاع                    
اين دفاع واقعى ما از حقوق         .  ميکند

کودک است و نه اينکه بخواهيم                  
هيزم بياوريم براى يک مبارزه                  

ما .  ديگر و گويا اين کلک ماست             
بايد بگوئيم کار داريم و شغل داريم،        
اما حاضريم براى حقوق کودک                
کتک هم بخوريم، مسأله واقعى ما             

نشرياتمان با چه زبانى              -.  است
نوشته ميشوند؟ اين به نظر من مهم           

دادن يک تصوير انسانى قابل      .  است
لمس و دوست داشتنى از حزب،                
وظيفه همه ماست، تنها وظيفه                     

وظيفه .  رهبرى سراسرى ما نيست      
و .  همه ما در رابطه روزمره است        

به نظر من بايد کارى بکنيم که                     
دوستى و آشنائى با يک عضو حزب       
کمونيست کارگری، احساس محبت       

اين .  به کل حزب را بوجود بياورد         
شايد شبيه يک موعظه اخالقى به              

ولى به نظر من احزاب        .  نظر بيايد 
عبوس تا يک حدى ميتوانند جلو                 

  .بروند
 

در بحث سناريو سياه ما چه گفتيم؟            
گفتيم که اگر در يک وضعيت                      
سناريو سياه، جائى دست ما بيفتد با          

و با  "  امپرياليسم"تمام نفرتى که از       
عوامل دست  "تمام انزجارى که از        

داريم، هر کس، از            "  نشانده اش   
پزشکان بى مرز تا يونيسف ميتواند        
روى ما حساب کند که اگر چيزى              
را ميخواهى به مردم برسانى، ما              

ما معاش مردم    .  جاده را باز ميکنيم     
حتى اگر بدانيم با     .  را گرو نميگيريم  

زدن چند خمپاره به مناطق                             
مسکونى، دشمن را به عقب نشينى          
وادار ميکنيم، اين کار را نخواهيم             

براى .  بايد اين تصوير جا بيفتد    .  کرد
اينکه در انقالبات بزرگ اين                        

۵۶شماره   
اگر از من بپرسند من ميگويم که             
ميخواهيم به طور جدى در جدال            
قدرت در جامعه ايران دخالت کنيم       

ما .  و دخالت محسوس داشته باشيم      
اگر .  ايم  در اين موقعيت قرار گرفته    

اى      بحث من بخواهد جمعبندى              
داشته باشد اين است که اين دوره            
يکى دو ساله در رابطه حزب                   
کمونيست کارگرى با قدرت                      

  .سياسى تعيين کننده است
 

ممکن است االن اعداد و ارقام و             
پارامترهاى اجتماعى نشان دهند           
که ما قابليت اين را نداريم که                     

من .  برويم کل قدرت را بگيريم            
بستگى دارد در         .  مطمئن نيستم    

. ماههاى آينده چه بر سرمان ميآيد         
نميدانم بلشويکها در انقالب فوريه        
با چه انرژى و توانى وارد انقالب         

ولى ميدانم که آنها         .  روسيه شدند  
در رهبريشان، در بافتشان و در             

شان با طبقه کارگر روسيه،         رابطه
اين ملزوماتى را که از آنها                         
صحبت کردم داشتند که بتوانند در        
يک بزنگاه تاريخى نقش بازى                

. ما از اين محروم نيستيم              .  کنند
نميخواهم .  نميگويم که ما ميتوانيم      

تهييج الکى بکنم و نميخواهم                     
اما ميگويم   .  خودمان را شير بکنم      

بطور ابژکتيو کالهتان را قاضى           
بکنيد، هر کس کالهش را قاضى           
بکند اگر ما را در اين موقعيت                  
ببيند، اين انتطار را از ما خواهد             
داشت که در آينده سياسى آن                      
مملکت آن نقشى را بازى کنيم که           
ظاهرا تا به حال هيچ حزبى براى          

. ايفاى اين نقش وجود نداشته است        
 ترين احزاب آن کشور يا                     چپ

اجتماعى نبودند و آنهائى که                      
اجتماعى بودند، مثل حزب توده،           
چپ نبودند، کمونيسم کارگرى                
نبودند و اگر هم بوده باشند بايد                 

اى تشکيل بدهيم بروند          يک کميته  
تحقيق کنند و ببينند کمونيسم                      

 کارگرى بوده است يا نه؟ 
 

اى است براى ما که                 اين وظيفه   
آگاهانه، متحد و با يک نقشه                       
سياسى توافق شده و با همه سرها           
به يک طرف، و با بيشترين                        
کارائى و افيشنسى سياسی به                    
سرانجام برسانيم و اميدوارم که از       
اين کنگره به توانيم اين طور                     

  .بيرون بيائيم
 

 *کف زدن حضار

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای سوسياليستی 
فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت يک 

.گنجينه غنی آموزش است  
 

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

     www.m-hekmat.com/ 
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 قيمت کاالهای      :يک دنيای بهتر     
مورد نياز زندگی مردم در                       
ماههای اخير افزايش سرسام                 

بخشهای وسيعی  .  آوری يافته است  
از مردم حتی توان تامين اقالم                

. ابتدايی زندگی را بسادگی ندارند      
فالکت يک واقعيت زندگی کارگر      

. و مردم زحمتکش در ايران است      
تفسيرها و نگرش ها متفاوت                  

برخی داليل اين وضعيت        :  است
را عمدتا بحران مواد غذايی در            
جهان، برخی ناشی از وجود                  

و "  مافيای اقتصادی و آقازاده ها     "
بی لياقتی   "برخی ديگر ناشی از        

. ميدانند"  آخوندها در اداره اقتصاد   
واقعيت کدامست؟ اين گرايشات           
تمايالت کدام نيروهای اجتماعی         

 را بيان ميکنند؟ 

 

  يک واقعيت          :سياوش دانشور   
در ابعاد جهانى اينست که هر                 
روز بيشتر از ديروز طبقه کارگر      
و اقشار کم درآمد بتدريج فقيرتر           

توان اقتصادى و استفاده      .  ميشوند
از مينيمم نعمات موجود را که               
خود توليد کرده اند بيش از پيش            

در بخشهائى از    .  از دست ميدهند   
دنيا گرسنگى و فالکت توده                     
عظيمى از کارگران و محرومان        

عده زيادى فى      .  را تهديد ميکند     
الحال گرسنه هستند و نه تنها                   
بهبودى را در چشم انداز نميبينند         
بلکه تعداد بيشترى در صف                    

. ورود به خيل گرسنگان هستند            
اما اين يک تصوير يک بعدى از          

يک بعد  .  واقعيتى چند بعدى است    
مهم ديگر اين واقعيت اينست که           
در جهان ثروت و امکانات در حد       
باالئى نه فقط براى تخفيف و حل          
فورى بحران امروز وجود دارد          
بلکه بشر امروز با اين توان و                
تکنيک و دانش ميتواند مرفه                   
زندگى کند و سرمايه دارى                      

اين درست است که           .  نميگذارد
 ، کمبود    ،سطوح مختلف گرانى        

 ،است"  جهانى"فقر و گرسنگى        
اما براى بخشى نيز ثروتهاى                  
افسانه اى و دسترسى به امکانات        

" جهانى"وسيع و نجومى نيز                 

" مافيای اقتصادی و آقازاده ها        "
و يا وضعيت فعلى را  ناشی از            

بی لياقتی آخوندها در اداره                 "
 سياستهاى  ،نتيجه گرفتن "  اقتصاد

شناخته شده راست و بخشهاى             
. مختلف بورژوازى ايران است       

کسى که وضعيت امروز را به            
" مافيای اقتصادی و آقازاده ها        "

 دارد ميگويد نه            ،نسبت ميدهد   
فقط سرمايه دارى در ايران بلکه       
خود حکومت اسالمى مقصر اين      

بلکه چند باند           .  وضع نيست     
مافيائى هستند که اگر دولت و آقا       
دست اينها را کوتاه کنند وضع             

اين استدالهاى      !  بهتر ميشود     
تيپيک حزب توده و جريانات               
ناسيونال رفرميست و ملى                     

همان سياستى   .  اسالمى ها است    
که همواره بخشى از بورژواها          

کارگران جلوه ميدهد    "  ناجى"را  
و فراخوانش به کارگران اينست        
که پشت سياستهاى اقتصادى اين       

. يا آن بخش بورژوازى بروند            
را "  مافياى اقتصادى "بايد پرچم    

دست کارگر و اعتراض عليه              
گرسنگى داد تا پرچم مقابله با               
سرمايه دارى را بعنوان مسبب           
واقعى اين وضعيت از دست                 

بايد .  شان گرفت و پائين کشيد           
نيروى کارگران و پتانسيل                    
اعتراضى مردم را به اين جهت         
سوق داد تا شايد مردم محروم              
بين بد و بدتر به اولى رضايت              
دهند و در جنگ جناحها نيروى          
اين يا آن کمپ مرتجع بورژوائى       

اين خطى است که بخشا          .  شوند
آگاهانه و بخشا ناآگاهانه و سهوا        
سرمايه دارى و حکومت اسالمى     
را از تير رس انتقاد و اعتراض          

حقيقت اينست  .  کارگر دور ميکند  
که حکومت اسالمى حکومت              

يک مشت  .  باندهاى مافيائى است  
آدمکش و مرتجع و باندهاى                  
متفرقه و کانگسترهاى سياسى و       
نظامى و اقتصادى به تمام قدرت       
و امکانات جامعه ايران چنگ             

بزرگترين مافياهاى       .  انداختند
اقتصادى در ايران طرف                       
قرارداد با کمپانيهاى بين المللى          

بزرگترين مافياى             .  است

 هيات دائر حزب پاسخ ميدهد
 سياستهاى ، کمونيستها و شورش گرسنگان،راست و گرانى

 پوپوليستى و آنارکو پاسيفيستى

وضعيت امروز دنيا عموما و      .  است
وضعيت گرسنگان در چند ده کشور       

 نتايج کارکرد             ،جهان خصوصا      
 عميق تر شدن    ،سيستم سرمايه دارى  
 تعرض به                ،شکافهاى طبقاتى       

دستاوردهاى دهه هاى متمادى                   
 و در يک کالم        ،مبارزات کارگرى 

بن بست و استيصال سرمايه دارى           
از تامين و رفع نيازهاى بدوى مردم        

 .    است

 

به "  بحران مواد غذائى        "اطالق     
. وضعيت امروز گمراه کننده است         

کسى که مسئله را به اين صورت               
 بناچار راه حل آنرا هم در          ،ميپذيرد

دستکارى و اصالح اين يا آن                        
دپارتمان اقتصادى و سياست توليدى     
مثال در بخش کشاورزى يا صنايع           

دالئل .  مواد غذائى جستجو ميکند         
تغيير الگوهاى      "جهانى را به                 

تغييرات در           "و           "  مصرف
" فاکتورهاى توليد مواد غذائى                   

مواردى که مطلقا        .  محدود ميکند   
. توجيه کننده وضعيت امروز نيستند      

پشت اين نوع            "  توجيهى"اگر      
استدالل ها هست اينست که دولتها و       
طبقه حاکم در هر کشور گريبان                 
خود را از مسئوليت در قبال اين                 

مسئله را جهانى    .  وضعيت رها کنند   
اعالم کنند و بر تداوم سياستهاى                 

اين موضع       .  فعلى تاکيد کنند             
جريانات راست و بورژواها چه در        

. قدرت و چه در اپوزيسيون است             
در صورتى که در دنياى امروز                

 آنهم   ،تامين رفاه و سعادت همگان         
در اوج ثروت و تکنيک و دانش و            

 امرى     ،توان غول آساى توليدى             
اين تبليغات   .  ممکن و عملى است        

 واقعيتى ساده است و با هر            ،نيست
محاسبه اى ميتوان به اين نتيجه                   

آنچه مانع است و بايد از سر         .  رسيد
 نظم مدافع وضع      ،راه برداشته شود   

موجود است که بنا به ماهيت ضد              
بشرى سرمايه بخش عظيمى از                 
مردم را به فقر و فالکت و گرسنگى        

 . رانده است

 

همينطور استداللهائى مانند وجود            

۵۶شماره   

 ، از جمله دولت                         ،اقتصادى
سازمانده استثمار شديد کارگران           

اين خصوصيات   .  در ايران است     
سرمايه دارى نظم نوينى است که          
در کشورهائى مانند ايران تنها                
ميتواند بر اختناق و سرکوب شديد        
و فقر و فاقه مردم خودش را سرپا          

" مافيا"سياست دنبال          .  نگهدارد
رفتن يعنى سياست تائيد ضمنى و          
مستقيم نظام موجود و دولت و                  
بخشهائى از حکومت در مقابل                

"! تعدادى مافياى خود سر                       "
هم مضمون همين خط       "  آقازادها"

اين ترم ميخواهد     .  را دنبال ميکند    
بگويد که سرمايه ها در ايران تنها         
در دست فرزندان سران حکومتى        

رانت "است که به اصالح                           
چه کسى نميداند    !  ميکنند"  خوارى

در سرمايه دارى هائى مانند ايران        
انواع فساد و جنايت و چپاول با                
استفاده از امکانات دولتى و قدرت        
صورت ميگيرد؟ مگر در دوره             
شاه همين اتفاق نمى افتاد؟ اين                   

سرمايه "بحث تالش ميکند بين               
" آقازاده ها     "و      "  داران خوب     

تفاوتى قائل شود و توهمى را پرچم     
اين کاله گشاد    .  اعتراض مردم کند   

طبقه .  نبايد سر کارگران رود              
کارگر عليه کاپيتاليسم و نفس اين           
نظام با تمام جناحهايش سر جنگ           
دارد و اين نظام و دولتش را                       

 . مسبب اين اوضاع ميداند

 

بی "وضعيت فعلى را  ناشی از               
" لياقتی آخوندها در اداره اقتصاد          

نتيجه گرفتن از همه اينها مضحک       
اين خط شناخته شده            .  تر است   

سلطنت طلبان است که دنبال اعاده       
تمام مشکل اينها با        .  قدرت هستند  

جمهورى اسالمى اينست که                     
صالحيت اداره مملکت را ندارند          
و به اصطالح در اداره چرخه                  

" بى لياقت    "استثمار و اختناق              
فکر ميکنند جمهورى             .  هستند

عزت "اسالمى درست نميتواند از       
. دفاع کند   "  و منافع ملى ايران           

ازاين بگذريم که دراين سالها همين      
جريان بکرات دنبال سياستهاى              

جمهورى 
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اسالمى افتاده است و جناح هاى           
افراطى شان عمال در مضحکه            
ناسيوناليستى و تبليغات فاشيستى        
برسر نام خليج و سه جزيره کنار         

ما .  جمهورى اسالمى قرار گرفتند   
صالحيت "وارد اين جنگ خانگى   

بورژواها "  و عدم صالحيت            
از نظر ما            .  نميتوانيم بشويم     

کمونيستها و طبقه کارگر                          
هيچکدامشان صالحيت ندارند و         
ميخواهيم نظام شان را سرنگون          

تنها بايد اين را تصريح کنيم       .  کنيم
خوب "که اينها ناچارند بگويند             

تا "  مسئله گرانى جهانى است            
. توقع مردم در ايران باال نرود              

لياقت و عدم           "ناچارند بحث           
را مطرح کنند چون                "  لياقت

خودشان هم باشند همين سياستها          
را کم و بيش دنبال ميکنند و                      
نميتوانند نفس سرمايه دارى را             

دراين منگنه    .  زير سوال ببرند       
مجبورند بحث را به سطح پوک و       

" لياقت و صالحيت   "عوامفريبانه  
سلطنت طلبان و کال       .  تنزل دهند  

بورژوازى ايران در اپوزيسيون        
دراين مورد مشخص هيچ راه                

تنها ازاين وضعيت       .  حلى ندارد   
براى طرح اختالفش با جمهورى        

يک تصور  .  اسالمى استفاده ميکند  
عقب مانده و در بهترين حالت                
خوش خيال نيز دراين اظهارات          
سلطنت طلبان وجود دارد و آن              
اينست که فکر ميکنند آخوند                    
جماعت همان خرسواران قديم              

فکر ميکنند اين         !  دهات هستند    
بيسوادها چگونه ميتوانند مملکت        

نميبينند که خودشان   !  را اداره کنند  
فريز شدند و در دهات ماندند و              
الجرم دنيا را از دوربين دهات              

اين حقيقتى است که رژيم      .  ميبينند
اسالمى رژيم مطلوب سرمايه در       

رژيمى .   نبود    ۵٧ايران سال          
تحميلى و اجبارى بود براى                     
نگهداشتن سرمايه دارى و رفع             
خطر از آن در مقابل تعرض چپ        

اما نه اين رژيم با توان       .  و کارگر 
و توشه خودش سرکار آمد و نه با         
همان توان و توشه سرپا ماند و به        
تکنولوژى ساخت بمب هسته اى         

به هرحال اين استداللها      !  نائل شد 
اگر يک دليل اش به معضالت               

مخازن فکری سرمايه داری هر        
يک تالش ميکنند که علت اين              

داليل .  بحران را توضيح دهند         
ارائه شده، عليرغم تفاوت                      
هايشان در يک چيز شريک اند،        
همگی نوک تيز نقد را از پايه               
های نظام سرمايه داری منحرف      

بطور مثال اتخاذ سياست     .  ميکنند
های نادرست برای توليد سوخت      
جايگزين نفت، يا اتخاذ سياست          
های اشتباه و يک جانبه                             

سياست هايی که   (باصطالح سبز   
) به محيط زيست آسيب نميرساند     

بعنوان يکی از دالئل مطرح                 
ممکن است چنين سياست    .  ميشود

هايی در تشديد و تسريع اين                   
) 1شرايط نقش داشته باشد اما             
) 2موجد اين شرايط نيست و                

خود اين سياست ها نتيجه                        
. حاکميت سرمايه بر جهان است       

نظامی که تنها نقطه محرکه اش         
سود است و کامال تحت حاکميت        
جنون بازار و نه خرد ديکته شده        
از نيازهای انسان و جامعه قرار        

 .دارد

 

برخی گرايشات ديگر                               
گلوباليزاسيون را دليل اين                     

. شرايط خطير و اسفناک ميدانند       
اينها نيز سوراخ دعا را گم کرده         

مقصر اصلی سرمايه و نظام     .  اند
بايد .  سرمايه داری جهانی است      

مقصر اصلی را به مردم معرفی       
پاسخ به اين بحران عميق و      .  کرد

بسياری از مصائب و بدبختی              
های ديگر مردم جهان سرنگونی      
سرمايه و برقراری سوسياليسم          

اين واقعيت را بايد به                .  است
بايد پوچی کليه           .  مردم گفت     

توجيهات بورژوازی جهانی را         
اين يک بخش مهم         .  افشاء کرد  

يک سياست کمونيستی در قبال          
مردم زحمتکش  .  اين شرايط است  

بايد دشمن اصلی شان را                          
يک تالش گسترده در        .  بشناسند

نقد سرمايه و نظام سرمايه داری       
در ايجاد اين فقر و فالکت برای          
ميليون ها انسان يک جزء مهم            

 .سياست کمونيستی است

 

متاسفانه در حال حاضر شرايط         
در سطح جهانی برای يک حمله        
همه جانبه عليه سرمايه مهيا                 

در واقع آنچه که بايد               .  نيست
. انجام شود عملی بنظر نميرسد         

 ...هيات دائر حزب پاسخ ميدهد

سلطنت طلبان در سياست ايران و            
کال کمرنگ شدن جايگاه شان در              
معادالت جهانى بعد از جنگ سرد           

 يک دليل اساسى آن          ،مربوط است  
دفاع پرشور اينها از نظام بردگى              

آنها "  انتقاد"سرمايه دارى است که        
به اين وضعيت را مشروط ميکند و         
الجرم به اين شکل کميک و                           

آنچه ميبنيم  .  نامربوط درآورده است   
واقعيت سرمايه دارى امروز است          

 چه در سطح         ،و گرايشات موجود     
جهانى و چه در قلمرو سياست                     

 پرچمداران همين نظام و                ،ايران
حفظ وضع موجوداند که هر کدام              
تالش ميکنند اعتراض جامعه را               
پشت پرچم جناح معينى از                             

کارگران بايد بدون   .  بورژواها ببرند 
ابهام دست رد به سينه اينها بزنند و           
آلترناتيو روشن اجتماعى و طبقاتى         
و مطالبات فورى خود را مطرح               

 . کنند

 

 بحران مواد غذايی    :يک دنيای بهتر  
گوشه ای از بحران جهانی سرمايه          

سازمانهای بين المللی      .  داری است  
سرمايه در سطح جهان به تکاپو                 

خطر شورش گرسنگان      .  افتاده اند  
 ٣٧امنيت سياسی سرمايه در بيش           

خطوط عمده  .  کشور را تهديد ميکند    
يک راه حل کمونيستی در قبال اين           
وضعيت چيست؟ وظايف کمونيستی     
در قبال اين شورشهای احتمالی                  
چيست؟ چه بايد کرد؟ چه ميتوان               

 کرد؟ 

 

اين بحران گسترده فقر     :  آذر ماجدی 
و گرسنگی، همچون فقر و گرسنگی      
ای که فی الحال بخش وسيعی از                
مردم جهان را در اسارت خود                    
گرفته، نتيجه حاکميت سرمايه بر             

سرنگونی سرمايه تنها     .  جهان است  
اين .  راه حل واقعی محو فقر است          

پاسخ روشن و صريح به مساله                   
اما پاسخ کمونيستی نميتواند         .  است

صرفا به ارائه راه حل نهايی                         
سوال اينجاست که        .  خالصه شود   

چگونه ميتوان اين راه حل را                       
 . متحقق کرد

 

۵۶شماره   

اما در هر شرايطی بايد کوشيد                 
مردم را عليه فقر و گرسنگی                    

بايد کوشيد عوارض     .  سازمان داد  
اين بحران گرسنگی هر چه بيشتر        
متوجه بورژوازی و نظام سرمايه        

بايد فعاالنه برای         .  جهانی باشد    
کاهش عوارض مرگبار اين بحران     

در اينجا مساله بر سر       .  تالش کرد 
توازن قدرت سياسی ميان مردم از       
يک سو و سرمايه و دولت های                

لذا استراتژی  .  سرمايه داری است   
کمونيستی بايد اقدامات معينی را           
برای کاهش جدی عوارض اين              

. گرسنگی برای مردم تعيين کند             
اين استراتژی در دو سطح داخلی          

روشن .  و جهانی ميتواند معين شود    
است که از زوايای مختلف شرايط        

اما .  در هر کشوری متفاوت است       
تغيير جدی توازن قوا ميان مردم و       
دولت ميتواند و بايد يک رکن                    
اساسی هر مبارزه جدی عليه                    

در هر جامعه ای       .  گرسنگی باشد  
مردم بايد در شکلی سازمان يافته          
دولت را هدف گيرند و دولت را              
برای کاهش عوارض اين شرايط          

اين يک    .  تحت فشار قرار دهند         
استراتژی عمومی است که در هر        
کشوری بايد به اقدامات معينی                 

 . ترجمه شود

 

اکنون سازمان های بين المللی، از        
قبيل سازمان ملل از اين سخن                   
ميگويند که ظرف چند سال آتی               
چند ميليون نفر به جمعيت                           

کسی .  گرسنگان دنيا افزوده ميشود    
از ممانعت از شکل گيری اين                  

به اين    (شرايط صحبت نميکند،           
خاطر که تحت نظم حاکم کنونی              

همه اين   )  عمال غير ممکن است        
جريانات نگران شورش گرسنگان      
و تاثير اين شورش بر نظم جهانی          

لذا تالش ها معطوف به             .  هستند
کاهش امکان شورش و در                         
صورت وقوع کاهش عوارض              

خود اين واقعيت،   .  شورش ها است  
يعنی اولويت سازمان های بين                
المللی، بروشنی وارونگی اين                

نظام را افشاء          
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حتی در شرايط وقوع              .  ميکند
چنين بحران عميق و خانمان                  
براندازی که به مساله مرگ و                
زندگی ميليون ها انسان مربوط            
ميشود نيز نقطه عزيمت اينها نه           
انسان، نه حيات و رفاه انسان ها،         
بلکه حفظ نظام از خشم گرسنگان       

 .است

 

اما واقعيت    .  باور نکردنی است      
اولين باری که سازمان ملل      .  دارد

در سطح عمومی و در رسانه ها           
خبر بحران خطير گرسنگی را             
مطرح کرد، اين خبر تحت                       
الشعاع بيان هراس از شورش               
گرسنگان و تاثير آن در بهم                      
ريختن ثبات سياسی جهانی  قرار        

لذا از اين امامزاده ها               .  گرفت
بلکه .  انتظار معجزه نبايد داشت        

بايد کوشيد آنها را تحت فشار                  
در سطح بين المللی بايد        .  گذاشت

بتوان يک جنبش جهانی عليه                 
گرسنگی سازمان داد که نوک تيز      
حمله را متوجه دولت های                        

ميکند و با         "  جوامع ثروتمند    "
سازمان دادن يک جنبش قوی اين       
دولت ها و سازمان های بين                    
المللی را برای کاهش جدی                      
عوارض گرسنگی تحت فشار              

در غير اينصورت  اين       .  ميگذارد
دولت ها و سازمان های متبوع             
شان هيچ حرکت و اقدام جدی                 
برای رفع يا کاهش عوارض اين         
بالی خانمان برانداز انجام                       

يک وجه مهم            .  نخواهند داد     
کارشان به نمايش تبليغاتی                        
اختصاص خواهد يافت، به همراه       
ارسال مقداری مواد غذايی و يک       
سری تحرکات ديپلماتيک و                    
بوروکراتيک تمام کاری است که       
اينها، اگر بحال خود رها شوند،            

سازماندهی يک  .  انجام خواهند داد  
جنبش وسيع عليه گرسنگی برای        
تحت فشار گذاشتن اين نهادها تنها       
راه عملی پاسخگويی اورژانس به     

 . اين شرايط خطير است

 

يک سياست راديکال که در                     
شرايط حاضر برای آن گوش                 
شنوا وجود دارد، طرح مطالبه             

کردم که چندی پيش يکی از                   
مسئولين حکومت اسالمی                     

معاون اقتصادی برنامه ريزی         (
جمعيت زير  )  دولت احمدی نژاد   

 ميليون نفر   ١۵ تا   ١۴خط فقر را    
اما برخی ديگر از        .  اعالم کرد  

ناچارا اعالم کردند که    "  خوديها"
خط فقر  "اين آمار فقط مربوط به      

! ؟"خط فقر  "است و نه        "  خشن
اختراع مقوالت اين چنينی فقط           
از ذهن عليل مرتجعين اسالمی          

ميگويند جمعيت     !  ساخته است    
 در  ۵٠بيشتر از   "  خط فقر "زير  

 ٣۵يعنی بيش از           .  صد است   
ميليون نفر از مردمان در يکی            
از ثروتمندترين کشورهای                   
منطقه نميتوانند حتی از زندگی          

خط "ای برخوردار باشند که با           
تعريف شده توسط اوباش         "  فقر

واقعا .  اسالمی حاکم، تامين شود     
اين يک جنايت     !  شرم آور است    

سازمان يافته و ميليونی عليه                
 .مردم است

 

 جمعيت،   ٪۵٠ ميليون،      ٣۵اما   
. تنها ظاهرا چند رقم هستند                   

جوهر درد و     "  آمار"و   !  آمارند
رنج و مصائب انسانها را                        

اين آمار آنقدر      .  منعکس نميکند  
تجريدی و آبستره هستند که هيچ        
بيانی از درد شکم کودکان                      
گرسنه، از درد والدينی که بايد            
شاهد بيماری و عدم امکان                     
درمان فرزندان خود باشند، از            
درد کارگر هفت تپه که فرياد                

اين بچه گرسنه وعده و        :  "ميزند
بدست "  وعيد سرش نميشه             

هيچ آماری عمق فاجعه      .  نميدهند
ای را  که گريبان دهها ميليون              
انسان را هر روزه گرفته است،         

گرانی فاجعه ای        .  بيان نميکند   
حتی يک       .  دائمی تر است            

سونامی نيست که باالخره آغاز         
نازل .  و پايانش روشن است             

و باالخره   .  ميشود، نابود ميکند     
اما گرسنگی درد       .  تمام ميشود   

گرسنگی .  هر روزه تری است        
کودک و درد پدر و مادری است        
که بايد شاهد نابودی تدريجی               

ناباوری .  فرزندان خود باشند         
فرزندی است که نمی فهمد چرا          
والدينش قادر به تامين غذا و                 
زندگی مناسب برايش نيستند؟             
درک نمی کنند که چه واقعيت              
ضد انسانی ای سهم اکثريت                  
عظيمی را گرسنگی و خط فقر و       

 ...هيات دائر حزب پاسخ ميدهد

خارج کردن مواد اوليه غذايی از              
حتی برخی سخنگويان     .  بازار است  

سازمان ملل از خارج کردن اين                
. مواد از بازار بورس سخن ميگويند      

بايد از چنين شرايطی استفاده کرد و        
خواست راديکال خارج شدن مواد           
اوليه غذايی انسان را از بازار                     

زمانی که   .  بطور کلی مطرح کرد       
همه از مرگ ميليون ها نفر از                     
گرسنگی سخن ميگويند، چنين                   
مطالبه ای ميتواند پشتيبانان بسياری      

راه اندازی و سازمان دادن      .  پيدا کند 
يک جنبش بين المللی عليه گرسنگی       
که نقد را کامال متوجه سرمايه                     
جهانی ميسازد، فشار سياسی بر                
دولت ها و سازمان های بين المللی          
قرار ميدهد و مطالبه خارج کردن            
مواد اوليه غذايی از بازار را مطرح      
ميکند، ميتواند يک پاسخ راديکال،         
عملی کمونيستی اورژانس و کوتاه          
مدت برای اين بحران خطير مر گ         

 .آور باشد

 

جايگاه و اهميت     :  يک دنيای بهتر    
مبارزه عليه اين وضعيت در شرايط       
کنونی ايران چيست؟ چه مطالبات و       
پرچم سياسی ای در قبال اين                         
وضعيت فالکتبار اقتصادی بايد                 
برافراشته شود؟ رئوس استراتژی          
سياسی در اين شرايط در قبال اين             

  وضعيت کدامست؟

 

 به داليل مختلف                :علی جوادی     
مبارزه عليه گرانی و فقر و فالکت           
يک عرصه اصلی مبارزه طبقاتی و      
همچنين مبارزه عليه رژيم اسالمی         

در حال حاضر فقر و               -١:  است
فالکت زندگی و سرنوشت اکثريت          
عظيمی از مردم را در چنگال خود          

مبارزه   -٢.  به اسارت گرفته است       
عليه فقر يک جبهه تعيين کننده                    
مبارزه طبقاتی عليه سرمايه داری و      
نظام اسالمی حافظ اين مناسبات ضد    

مبارزه عليه  .  انسانی در جامعه است   
فقر و گرانی مبارزه ای برای يک            

 . زندگی انسانی است

 

در مصاحبه ای با پروين کابلی در            
نشريه سازمان آزادی زن اشاره                

۵۶شماره   

سهم اقليتی را رفاه و بهره مندی از     
محصوالت توليد شده همگان،                 

 تعيين کرده است؟ 

 

اما گرانی سرسام آور و فقر فقط             
يک .  به گرسنگی ترجمه نميشود        

بررسی ساده رابطه مستقيم و يک         
به يکی ميان فقر و گرانی را با                  
برخی از مصائب اجتماعی نشان          

ميتوان ديد که با گسترش           .  ميدهد
فقر چه تعداد دختران ديگری که             
برای گذران زندگی و امکان تامين       
هزينه دانشگاهی ناچار به تن                    

ميشود محاسبه     .  فروشی ميشوند    
کرد که چه تعداد کودکانی روی              
دست پدران و مادرانشان درد                  
خواهند کشيد و شاهد عجز والدين         
در تامين امکانات درمانی برای             

ميتوان بسادگی   !  خود خواهند بود    
مشاهده کرد که چه تعداد انسانها             
از خوشی و شادی محروم خواهند        

چه تعداد افسرده و دچار                 .  شد
و چه تعداد    .  ديپرسيون خواهند شد   

روز را بدون هيچ عشق و اميدی            
در گوشه ای به شب خواهند                       

اين تنها گوشه ای از                   .  رساند
جنايتی است که فقر و نظام                          
سرمايه داری و حکومت اسالم هر      

 . روز بر مردم اعمال ميکند

   

از طرف ديگر، مبارزه عليه                    
گرانی و فقر و فالکت ناشی از آن          
يک عرصه اصلی نبرد طبقاتی              

حتی متفکرين بورژوازی        .  است
هم انکار نميکنند که جامعه                         
معاصر جامعه ای طبقاتی است و          
مبارزه کار و سرمايه اصلی ترين         
کشمکش جوامع سرمايه داری                

مبارزه ای دائم، گاه پنهان و        .  است
اين مبارزه در عين          .  گاه آشکار   

حال بر سر سهم کارگر و مردم                
از .  زحمتکش از زندگی است             

طرف ديگر از جانب سرمايه                   
تالشی ضد انسانی برای انباشت            
سرمايه و سود و استثمار همه                   

جانبه کارگر            
١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در اين جامعه هر چقدر که        .  است
کارگر بيشتر کار ميکند بر ثروت       
و قدرت سرمايه می افزايد و در           

. عين حال خود محروم تر ميشود        
هدف فعاليت اقتصادی در اين                
نظام رفع نيازمنديهای آحاد جامعه     
و باالبردن رفاه و خوشبختی و              

سود و     .  سعادت انسانها نيست        
انباشت سرمايه هدف هدف مستقيم     

و انباشت     .  و بالواسطه هستند        
بيشتر يعنی محروميت بيشتر،              

ما .  يعنی شکاف طبقاتی عميق تر      
کمونيستها عار داريم که اهدافمان       

هدف ما تغيير        .  را پنهان کنيم       
ما .  بنيادی چنين مناسباتی است         

برای لغو کار مزدی و نابودی               
استثمار طبقاتی و استثمار انسان         

ما برای  .  از انسان مبارزه ميکنيم    
نظامی مبارزه ميکنيم که نتوان             
ابزار توليد و توزيع و به تبع آن             
اقالم مورد نياز زندگی مردم را            
به انحصار و يا بهتر بگويم به                 
گروگان گرفت و تنها زمانی به             
کار انداخت که برای سرمايه سود      

چه کسی گفته است      .  توليد ميکنند 
که تامين معيشت و اقالم زندگی            
مردم بايد عرصه ای برای سود            
آوری باشد؟ تابع و اسير قوانينی          

" کور"باشد که خود ميگويند                  
حس .  است"  نامريی.  "است
ما برای جامعه   .  چشم ندارد .  ندارد

ای مبارزه ميکنيم که برخورداری     
از زندگی انسانی، برخورداری           
از آذوقه مناسب، مسکن مناسب،        
بهداشت و درمان مناسب، آموزش    
و تفريح مناسب حق انکار ناپذير         
و نه امتياز هر انسانی است که به         

. اين جهان چشم گشوده است                   
تمامی انسانها مستقل از جايگاه و        
موقعيت اجتماعی و اقتصادی               
شان به صرف چشم باز کردن در        
اين جهان بايد از آن برخوردار              

وقتی حق برخورداری از       .  شوند
آب و غذا و مکان زندگی را به               
پول گره ميزنند، دارند عمال حق          
حيات را مشروط و محدود                       

ما خواهان در هم شکستن      .  ميکنند
مبارزه عليه   .  اين مناسبات هستيم    

فقر، مبارزه عليه گرانی يک جنبه      
مهم چنين مبارزه سرنوشت                     

اين يک مبارزه         .  سازی است    

رکن ديگرش       .  نظامی است      
مبارزه برای خارج کردن                      
پروسه توليد و توزيع اقالم                     
ضروری و مورد نياز مردم از           
حوزه توليد کااليی و کنترل                   
سرمايه و نظام اسالمی بر اين             

 اما چگونه؟ . پروسه است

 

مسبب گرانی کاالها و افزايش            
سرسام آور قيمتها کليت عملکرد       
نظام سرمايه داری و حرص و            
آز تک سرمايه دار در اين نظام          

نتيجتا بار گرانی را نيز           .  است
اين .  بايد خودشان متحمل شوند       

نظام خودشان است بار مصائبش      
را نيز بايد بر دوش خودشان                 

بنظر !  به همين سادگی    .  انداخت
من بايد دولت را وادار کرد که             
اين اقالم را با سوبسيد کامل در           

چرا بار  .  اختيار مردم قرار دهد     
باال رفتن هزينه اين اقالم در                 
بازار جهانی و بازار داخلی را            
کارگر و مردم زحمتکش بايد               
متحمل شوند؟ چرا طبقه حاکم              
متحمل نشود؟ چرا دولت متحمل       
نشود؟ مگر در آمد ناشی از                   
افزايش سريع قيمت نفت در                  
بازار جهانی به جيب کارگر و             
مردم رفت؟ بنظر من اقالم مورد       
نياز يک زندگی انسانی برای              
همگان نبايد بيشتر از درصد                
معينی از کل مخارج يک                        

مثال هزينه مسکن    .  خانواده باشد 
 در صد          ١٠نبايد بيشتر از              

هزينه آذوقه  .  مخارج زندگی باشد  
و محصوالت غذايی نبايد بيشتر        

 در صد      ٢٠ يا حداکثر         ١٠از   
مخارج و يا درآمد يک خانواده           

به اين اعتبار دولت                  .  باشد
سرمايه داری را بايد وادار کرد،       
تاکيد ميکنم، وادار کرد که بار و         
هزينه گرانی اقالم زندگی مورد        
نياز زندگی مردم را متحمل                  

سوبسيد آن مکانيسم دولتی      .  شود
و شناخته شده است که در                        
بسياری از جوامع در خصوص         
بسياری از حوزه های اقتصادی        

يک رکن      .  بکار رفته است          
مبارزه ما بايد اعمال فشار برای        
سوبسيد دولتی به اقالم زندگی             

اما اين جامعه وارونه              .  باشد
. همه چيزش وارونه است     .  است

دولت سرمايه بيشترين سوبسيد          
را به کمپانيها و سرمايه داران و        
مالکان ابزار توليد و توزيع                   
ميدهد اما نه به اقالم مورد نياز            

 ...هيات دائر حزب پاسخ ميدهد

 .عميقا انسانی است

 

چه مطالبات و پرچمی بر اين                       
مبارزات بايد حاکم باشد؟ ما هم                   
برای بهبود روزمره زندگی مردم            
مبارزه ميکنيم و هم برای نابودی              
مناسبات اقتصادی و سياسی ای که          
بوجود آورنده چنين شرايط ضد                 

پرچم اين       .  انسانی ای هستند             
مبارزات هم نتيجتا و منطقا بايد هر          

. دو قلمرو مبارزه ما را پوشش دهد         
" چپ های      "ما از آن دسته                         

ماليخوليايی نيستيم که گسترش فقر          
و فالکت را عاملی در جهت                          

شدن "  راديکال"شدن و      "  انقالبی"
به مبارزه برای          .  جامعه ميدانند    

بهبود و رفرم در زندگی روزمره             
ما چنين    .  انسانها کم بهاء ميدهند          

. نگرشی را عميقا ارتجاعی ميدانيم        
. از طرف ديگر ما رفرميست نيستيم     

فقط برای بهبود جزيی زندگی مردم        
ما علل درد و             .  مبارزه نميکنيم    

. مصائب زندگی مردم را ميشناسيم        
ما در عين حال دست به ريشه                      

ما راه حل دردها و                       .  ميبريم
ناهنجاريهای زندگی مردم را                      

اين حقيقت نقطه قدرت          .  ميشناسيم
ما ميدانيم تا زمانيکه     .  مبارزه ماست 

نظام سرمايه داری پا برجاست سهم        
اکثريت عظيم مردم محروميت و              
عدم تامين اجتماعی و بی آيندگی               

در اين نظام بهبود شرايط              .  است
زندگی مردم تنها با مبارزه کارگر و       

ما .  توده های مردم ممکن است               
ميدانيم هر چقدر که مردم از                         
امکانات بهتری برخوردار باشند             
برای حفظ و تضمين هميشگی چنين       
شرايطی دست به ريشه نابرابری و         
استثمار بايد ببرند و کل اين                            

از اين   .  مناسبات را دگرگون کنند        
رو سياستها و شعارها و مطالبات و         
مبارزه ما بايد اين دو عرصه را                 

فراموشی هر کدام به     .  تواما بپوشاند 
در غلطيدن به سياستهای رفرميستی      

اما .  و ماليخوليايی منجر خواهد شد       
ترجمه اين نگرش در سياست                      

رئال "روزمره و واقعی و به قولی           
چيست؟ يک رکن چنين         "  پالتيکس

سياستی مبارزه برای تحميل بار                
گرانی و فالکت اقتصادی بر طبقه            
سرمايه دار و دولت حافظ چنين                  

۵۶شماره   
اين وضعيت را بايد      .  زندگی مردم 

قيمت نان، برنج،            .  تغيير داد     
گوشت، مرغ، سبزيجات و ميوه و        
لبنيات و هزار قلم کاالی ديگر                  
نبايد از حد معينی در جامعه بيشتر        

بعالوه يک رکن افزايش             .  باشد
قيمتها نه تغيير محسوسی در هزينه    
تمام شده برای توليد اين کاالها                 

دست "بلکه محصول دخالت                    
بازار آزاد  "  چشم کور "و  "  نامريی
ناشی از ايجاد احتکار                .  است

مصنوعی برای افزايش قيمت و             
اما .  چپاول دسترنج مردم است            

محدود کردن مبارزه به سوبسيد             
دولتی محدود کردن مبارزه عليه           
 گرانی به مبارزه رفرميستی است؟ 

 

مبارزه عليه گرانی و فقر و فالکت        
نميتواند فقط به بهبود روزمره و             
تغيير اورژانس در زندگی مردم            

اين مبارزه مسلما يک    .  محدود شود 
رکن استراتژی ما در مبارزه برای      
تغيير اين شرايط است اما تمام آن           

پايه ديگر استراتژی ما،           .  نيست
مبارزه برای خارج کردن اقالم              
مورد نياز زندگی مردم از حوزه            
توليد کااليی و حاکم کردن                           
ارگانهای توليد و توزيع کنندگان            
بر پروسه توليد مواد غذايی و                   
محصوالت مورد نياز فوری                    

در اين زمينه تاکنون      .  جامعه است 
از نقطه نظر   .  کمتر بحث شده است   

من حزب اتحاد کمونيسم کارگری         
در عين پيشبرد مبارزه برای                    
تحميل سوبسيد به دولت و نظام                
حاکم بايد همزمان برای خارج                
کردن پروسه توليد و توزيع                       
محصوالت مورد نياز مردم از               

تالش .  چنگال سرمايه تالش کند         
کند تا مجامع عمومی و ارگانهای           
شورايی توليد کنندگان و توزيع               
کنندگان اين محصوالت خود عامل      
تصميم گيرنده بر چگونگی توليد،         
ميزان توليد، و چگونگی عرضه           

. اين کاالها در اختيار جامعه باشند       
دست نامريی     "اين يعنی قطع               

يعنی حاکم کردن توليد            "!  بازار
کنندگان بر پروسه توليد و توزيع           

اين يعنی   .  اقالم مورد نياز مردم        
ضرورت و مطلوبيت کنترل                    

يعنی سازمان اقتصادی      .  کارگری
در گوشه هايی مبتنی بر محدود              
کردن دخالت بازار و قوانين عام            

 !سرمايه داری

 
١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ما در برخی از جوامع سرمايه              
داری معاصر شاهد چنين                         

مثال .  بوده ايم   "  جايگزينی ای   "
آرژانتين موخرترين تجربه ای             
است که در اين زمينه در تاريخ             
تحوالت تجربيات طبقه ما ثبت              

کارگران :  بطور فشرده .  شده است 
بخشهای مختلفی از صنايع توليدی  
که در آستانه ورشکستگی و                    
اخراج بودند، با ابتکار عمل خود        
کنترل اين صنايع را در دست                 
گرفتند و خود ارگانهای توده ای           
کارگری را در مقام تصميم                      
گيرنده توليد و عرضه و رفع                  
نيازمنديهای جامعه در اين حوزه        

اين يک راه حل در    . ها قرار دادند 
اين يک رکن            .  مقابل ماست     

استراتژی جنبش در چنين                        
يک وظيفه حياتی     .  شرايطی ست  

سوسياليست   –کارگران راديکال     
و حزب اتحاد کمونيسم کارگری          
تالش برای برافراشتن و درگير           

. شدن عملی چنين پروسه ای است     
ما به هزار و يک دليل برای                    
نابودی نظام سرمايه داری مبارزه     

يک شرط تحقق چنين            .  ميکنيم
هدفی ظاهر شدن طبقه کارگر و           
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در       
چنين جايگاه و مکانی سياسی و            

از نقطه نظر ما        .  اجتماعی است  
چنين پروسه ای يک رکن پروسه        
انجام انقالب کارگری عليه نظام          

 .اقتصادی و سياسی حاکم است

 

اين رکن از تالش ما در عين حال        
يکی از مهم ترين عرصه های               
مبارزه عليه حکومت اسالمی               

رژيم اسالمی اصليترين         .  است
حافظ نظام سرمايه داری در                   

فقر و فالکت   .  شرايط کنونی است  
. يک رويداد ناگهانی نيست                     

محصول نظام سرمايه داری حاکم     
محصول کارکرد نظامی   .  بر است 

است که جان و حرمت انسان در          
. آن دارای کمترين ارزش است            

مساله اين است که اين نظام                      
اقتصادی در حال حاضر با قدرت       
حکومت اسالمی در مقابل تعرض     
جامعه ای که ميخواهد آزاد و                  
برابر و مرفه باشد، با چنگ و                

. دندان پا بر پا نگهداشته شده است      

اين .  ناچار نشوند حرف بزنند          
جريان از سوئى اعالم ميکند                

است و از " جهانى"مسئله گرانى  
" عدم لياقت  "طرف ديگر بحث        

سران رژيم را در اداره مملکت         
هر دو ميخواهد        .  پيش ميکشد   

بگويد سرمايه دارى مسبب اين          
 چون خودشان         ،اوضاع نيست    

نسخه سفت کردن کمربندها و              
بازسازى خرابيها و کار بيشتر و       
مزد کمتر به دو نسل طبقه                       

کمپ .  کارگر را توصيه ميکنند       
راست و دراينجا سلطنت طلبان         
فاقد هر گونه راه حل فورى                   
براى گرانى و گرسنگى و فقر             

 . روبه تزايد در جامعه هستند

 

از سوى ديگر استراتژى و                    
تاکتيک اعالم شده اينها بر                      

اعتراض مسالمت آميز و                     "
متکى است و       "  نافرمانى مدنى   

مخالف تحرک راديکال مردم              
عليه رژيم بويژه در اين بحث               

لذا پرچمشان        .  معين هستند       
 ،صرفا حضور در خيابان                  "

آدم .  است"   شعار ندادن    ،سکوت
" لبخند اصالحات  "ياد مضحکه      

ومانى که دو خرداديها      .  مى افتد 
 ،مجبور بودند اعتراضکى بکنند     

توصيه ميکردند بردهانتان چسپ    
 ، قلم شکسته دست بگيريد       ،بزنيد

! سکوت سرشار از ناگفته هاست     
امروز سلطنت طلبان ميراث دار      

اينها .  اين سنت و شعارها شدند         
 و شم طبقاتى شان به آنها       ،ميدانند
 که بايد بگويند؛ فرياد             ،ميگويد
 ، راديکال نشو     ، شعار نده     ،نزن

 ،سرمايه دارى را زير سوال نبر       
چون هر  ...  ،دست به مالکيت نبر   

آدمى که به فقر و گرسنگى و                 
گرانى معترض است اولين                   
سوالش اينست که چرا اصوال              
چنين پديده زشت و ضد انسانى           
وجود دارد و پاسخ چيست؟                   
راست ناسيوناليست و سلطنت            
طلب گروه خونش با اعتراض با       

. فقر و گرانى جور درنمى آيد              
اين ميدانى نيست که اينها بتوانند        

نه اينها و   .  در آن جذب نيرو کنند    
 که از   ،نه موئتلفين شان در ايران    

نظر اقتصادى جملگى تاچريست      
و طرفدار همين نظام سرمايه               

 نميتوانند حرفى عليه        ،دارى اند  
گرانى بزنند که کمى به واقعيات        

اينها صرفا     .  هم نزديک باشد        
دنبال ابراز وجود سياسى و                   

 ...هيات دائر حزب پاسخ ميدهد

نظام اسالمی حامی و حافظ چنين              
دولت چنين  .  سيستم ضد انسانی است  

برای بقا و حفظ آن و      .  طبقه ای است 
نکبت اسالم بيش از صد هزار نفر            

شالق .  را کشته و اعدام کرده است         
. به باالی دار برده است       .  زده است 

در چنين شرايطی که مردم برای               
سرنگونی رژيم در صحنه سياست          
درگيرند، حکم به سرنگونی رژيم            
داده اند، هر استراتژی موفقی در              
مبارزه عليه فقر و فالکت بايد اين              
واقعيت مبارزاتی جامعه را در                  

تحميل .  استراتژی خود ملحوظ کند       
سوبسيد به دولت اوباش اسالمی،              
خارج کردن کنترل سرمايه و نظام          
اسالمی از پروسه های توليد و                    
توزيع اقالم مورد نياز زندگی مردم        
در عين حال خود يک جنبه مهم                  
مبارزه برای سرنگونی رژيم                      

 .  اسالمی است

 

آنچه در پاسخ به سئوال شما ذکر شد        
بنظر من دو رکن اساسی مبارزه               

. عليه گرانی و فالکت موجود است         
مسلما سياستهای هميشگی ما مانند،        
تعيين حداقل دستمزد بر مبنای يک          
زندگی انسانی، پراخت بيمه بيکاری     
مکفی به همه افراد آماده به کار،                
بايد همزمان و در کنار اين سياست          

 . به پيش برده شوند

 

 گرايشات راست      :يک دنيای بهتر     
ناسيوناليستی هم اخيرا به تحرکاتی         

. در قبال مساله گرانی دست زده اند        
اساس برخورد کمونيستی ما به اين         
تقالها چه بايد باشد؟ مرزبندی های         

 اصولی کدامند؟

 

 ناسيوناليستها و        :سياوش دانشور   
مشخصا سلطنت طلبان مسئله شان          

 مسئله شان موج               ،گرانى نيست    
و " موجيم اگر هستيم. "سوارى است 

شعارهاى نامربوطى ازاين دست             
ربطى به گرانى و ريشه ها و                        

فکر ميکنم       .  مسببين آن ندارد            
بسرعت متوجه شدند که بايد فرمان         

خليج هميشه   "را کج کنند و شعار            
و شعارهاى ضد عرب را          "  فارس

نيز وارد کنند تا زير تابلوى گرانى           

۵۶شماره   
دريچه موضوع زياد     .  آکسيون اند  

دراينمورد .  برايشان مهم نيست         
 اين اولين بار است که              ،مشخص

خود را به چنين موضوعى ميزنند        
در مقابل  "  سکوت"و البته با پرچم     

جنايت جمعى سرمايه دارى و                  
 ! حکومت اسالمى

 

بعنوان کارگر و کمونيست                         
مرزبندى اصولى ما طبقاتى و                 
جنبشى است و نه عقيدتى و                        

جنبش کمونيسم         .  ايدئولوژيک
کارگرى هيچ اشتراکى حتى                      
تاکتيکى با سلطنت طلبان و                        
ناسيوناليستها دراين قلمرو مشخص    

کمونيسم کارگرى سياست و    .  ندارد
پالتفرم و روشهاى سازمانگرى            
خود را عليه فقر و گرانى و                         
گرسنگى دارد و ما در يکسال                  
گذشته مرتبا روى اين موضوع              

ما اين روند امروز را       .  کار کرديم 
 برايش  ،در ايران پيش بينى کرديم      

پالتفرم نوشتيم و اينجا و آنجا در             
مورد مفاد آن و سازماندهى عملى         

. تحرکاتى دست بکار شديم                        
کمونيستها و طبقه کارگر اگر                   
صورت ظاهر مسئله را از سلطنت     

 آنهم جريانى که دو       ،طلبان بپذيرند 
ماه پيش ميگفت کنار رژيم مى                 

 دنبال همان سياست رفته اند       ،ايستد
دنبال .  که سلطنت طلبان ميگويند        

همان سياست رفته اند که ملى                   
يعنى بايد قبول     .  اسالميها ميگويند  

کنيم که وضعيت امروز يا نتيجه             
عدم صالحيت و لياقت مملکت             "

و يا بپذيريم       "  دارى آخوندهاست   
همه اين بدبختى ها زير سر                        

ما و     .  است"  مافياى اقتصادى    "
طبقه کارگر قبول نميکنيم و                       
نميگذاريم جنبش و اعتراض برحق    
مردم عليه فقر و فالکت با                            
پرچمهاى جعلى و ضد کارگرى             

. بورژواها به شکست کشانده شود       
بسيج نيروى طبقه کارگر و مردم           
آزاديخواه عليه اين وضعيت و                 
مسببين آن محور سياست                             
سازماندهى ما عليه فقر و گرانى            

 . است

 

فقر و گرانى سوالى واقعى در                  
جامعه است که هر نيروى                           
اجتماعى و طبقاتى تالش ميکند              

پاسخ .  پاسخ خود را به آن بدهد              
کمونيسم و طبقه کارگر پاسخى               

عليه راه حلهاى      
١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هيچ .  کمپ راست بطور کلى است    
نوع اشتراکى در اين ميان وجود          

هيچ بخش راست پرچمدار     .  ندارد
. رفاه و حرمت و برابرى نيست           

هيچ بخش راست طرفدار و مبلغ          
هيچ بخش راست    .  نفى فقر نيست   

طرفدار دخالت مستقيم کارگر               
دراين اوضاع عليه سرمايه                     

 ، و هر کدام بنوعى         ،همه.  نيست
ميخواهند پتانسيل اعتراضى                  
کارگر و مردم گرسنه و فقر زده           
را در مسير راه حل هاى                            
ارتجاعى و ناسيوناليستى و ضد           

. کارگرى خودشان بکار گيرند            
دنباله روى از اين راست و قبول          

 ،صورت ظاهر مسئله از آنها                
عقب .  عين پوپوليسم زمخت است    

مانده تر از ناسيوناليسم خلقى                  
دنباله روى ازاين سياستها       .  است

و جار زدنش با عنوان                                  
خواسته يا     "  اعتراضات مردم    "

ناخواسته قرار گرفتن در کمپ              
. ناسيوناليسم پرو غرب است                 

اشتباهى که حزب حکمتيست                 
عليرغم ادعاهاى سابقش ميکند و        
يکجا شعار و حرکت سلطنت                 
طلبان و ناسيوناليستها را با عنوان      

 ! جا ميدهد" اعتراضات مردم"

 

آيا اين برخورد ما را منزه طلب            
نميکند؟ آيا نبايد در حرکات                     
اعتراضى مردم که هدف شان               
واقعا مقابله با گرانى است و                    
ضرورتا ناسيوناليست و سلطنت        
طلب نيستند شرکت کرد؟ ما                    
بعنوان يک حزب سياسى توصيه        
مان به فعالين و کمونيستها و                    
برابرى طلبان اينست که در هر            
اعتراضى به جمهورى اسالمى           
عليه وضع موجود و با خواستهاى      
واقعى مردم شرکت کنند و پرچم          
منافع و سياستهاى کارگرى عليه         

اما ما  .  سرمايه دارى را برافرازند   
در آکسيون فراخوان داده شده                
سلطنت طلبان عليه گرانى شرکت      

. آگاهانه شرکت نميکنيم     .  نميکنيم
 خرداد هم   ٢۴در مورد تظاهرات     

اعالم کرديم که حزب ما چنين               
در پاسخ    .  فراخوانى نداده است      

علنى به يک واحد از جوانان                  
حزب در تهران که مايل به                       

در صفوف    :  يک دنيای بهتر       
جنبش کمونيسم کارگری ما                   
زمينه های دو گرايش را مشاهده       

گرايش بعضا دنباله            :  ميکنيم
رفرميستی و    -روانه پوپوليستی    

يکی !  گرايش آنارکو پاسيفيستی     
به تقديس شورش گرسنگان و              
رفرم ميرسد، ديگری مساله يک       
سياست آنارکو پاسيفيستی و                  
مصادره انبارها را سياست خود        

نقاط ضعف چنين       .  کرده است   
گرايشاتی کدامند؟ چگونه اين              
مواضع عمال کمونيسم کارگری        
را از وظايف اصلی خود دور             

  ميکند؟

 

 اجازه دهيد قبل از       :علی جوادی 
پرداختن به سئوال شما تاکيد کنم        
که بنظر من هم ما شاهد شکل               

اوليه از دو    "  زمينه های "گيری  
گرايشی که قيد کرديد در صفوف      
احزاب منتسب به کمونيسم                    

 . کارگری هستيم

 

حزب حکمتيست بطور يکجانبه        
مصادره انبارهای    "ای سياست       

مصرف "را برای              "  دولتی
. مطرح کرده است       "  گرسنگان

منابع ثروت و         "ميگويند بايد         
دارائيهای انبار شده و احتکار             

. شده را مورد تعرض قرار داد           
هدفشان سازمان مبارزه                          

برای مصادره         "  گرسنگان"
بين "انبارهای کاالها و تقسيم آن        

اين سياست   "  مردم گرسنه است    
. ظاهری راديکال و انقالبی دارد     

چه کسی ميتواند مخالف مصادره     
ثروت توليد شده توسط کارگران       
و به کار گرفتن آن برای                           
مصرف و نياز مردم ميتواند                

رابين "اما اين يک سياست     .  باشد
است، سياست کمونيستی    "  هودی
چنين "  رابين هود       .  "نيست

تصويری از اقدام خود داشت و          
در نزد جامعه زمان خود هم به            

اما ما  .  حق محبوبيتی کسب کرد     
در قرن بيست و يکم زندگی                   

درگير مبارزه با نظام          .  ميکنيم
. ضد انسانی سرمايه داری هستيم    

به نظر منهم اين يک سياست                
به چند . پاسيفيستی است –آنارکو  
مصادره انبارها يک اقدام      !  دليل

يک بار       .  تک نوبتی است            
. صورت ميگيرد و تمام ميشود          

هر روز که نميشود که انبارهايی      

 ...هيات دائر حزب پاسخ ميدهد

شرکت دراين تظاهرات بود اعالم           
. کرديم حزب چنين سياستى ندارد            

دراين راه سياست و نقشه و فعاليت          
خود را داريم و با تاکيد به کارگران          
ميگوئيم که استقالل طبقاتى کارگر          
و پرچم سياسى اش عليه فقر و                     

. فالکت و گرانى بايد تامين شود                 
حزب ما حزب تامين اين استقالل              
طبقاتى و بسيج جامعه حول پرچم             
انتقاد کارگرى کمونيستى به وضع           
موجود است و نه به زير پرچم                     

نگرش .  راست و سلطنت طلب رفتن    
و تحليل سياسى جنبش ما از فقر و             

 ، روشها و شيوه اعتراض            ،گرانى
 نيروى اجتماعى    ، شعارها ،مطالبات

 تفاوت  ،اى که بميدان مى آيد و غيره      
بنيادى  با حرکتى دارد که با ويترين         
مخالفت با گرانى پرچم ناسيوناليسم         
ضد عرب را برميافرازد و انتقاد               
دربارى به جمهورى اسالمى طرح        

الزم است تاکيد کنم که                  .  ميکند
اردوى سرنگونى با نيروهاى                     
متضادش ممکن است در سطوحى و     
در مقاطعى اشتراک منافع داشته               
باشند و يا همسوئى هائى در حرکت        
آنها عليه جمهورى اسالمى بنظر              

حتى دراينموارد هم نقد                .  برسد
بنيادى کمونيستها و آنچه که                          
نميخواهند تمايزشان را از بقيه                   

دراين مورد معين        .  ترسيم ميکند   
 ما هيچ      ،يعنى بحث فقر و گرانى           

اشتراک خاصى با اهداف و سياستها      
و روشها و شعارها و شيوه هاى                 

. سلطنت طلبان و راستها نداريم                 
بطور کلى در جبهه هاى نبرد عليه           
جمهورى اسالمى تالش و سياست           
ما اينست که ابتکار عمل سياسى                

ما آگاهانه هيچ       .  دست اينها نيافتد      
ميدانى را براى راست خالى                         

در عين حال آگاهانه دنباله       .  نميکنيم
رو اينها و نيروى آکسيون اينها                   

حمايت از حرکت سلطنت      .  نميشويم
طلبان و قالب کردن آن به مردم و              
دعوت از مردم براى شرکت در                

 خزيدن با چراغ خاموش به                   ،آن
. کمپ ناسيوناليسم پرو غرب است          

اينجا تابلوى مستعجل گرانى صرفا         
اين دنباله روى پوپوليستى از راست      
ناسيوناليست و سلطنت طلب را                 

 .   استتار ميکند

 

۵۶شماره   
را مدام و پشت سر هم مصادره                

هر چقدر اين انبارها حاوی         !  کرد
کاالهای مورد نياز مردم باشند،             
تامين کننده اقالم مورد نياز                        
مصرف مردم برای چند هفته                   

اصوال .  تمام ميشوند .  بيشتر نيستند 
اين اقالم و کاالها تاريخ مصرف           

از بين       .  فاسد ميشوند      .  دارند
نتيجتا .  و يا تمام ميشوند       .  ميروند

مصادره "سياستی که اساسش                 
است سياستی برای تامين      "  انبارها

دائمی تر، تاکيد ميکنيم دائمی تر،          
اقالم مورد نياز زندگی مردم                     

در بهترين حالت سياستی         .  نيست
مانند رجوع به      .  تک نوبتی است     

اورژانس است زمانيکه فردی                
هيچ .  دچار حادثه ای شده است             

کس نميتواند هر روز برای درمان       
به اين  .  درد خود به اورژانس برود    

اعتبار اين سياست هيچگونه                     
مسلما .  تداومی در خود ندارد              

زمانيکه جامعه به جايی برسد که           
ناچار شود دست به چنين اقدامی             
بزند اين کار را هم خواهيم کرد،             
اما مساله ما اساسا در دست گرفتن        
و کنترل پروسه توليد و توزيع                  

بيائيد .  نيازمنديهای مردم است          
فرض کنيم که ما چنين سياستی را         
دنبال کرديم و موفق هم بوديم،                 
حال سئوال اين است زمانيکه اين          
کاالها تمام شدند چه بايد بکنيم؟ آيا         
خود سرمايه دارها باز ميروند و            
اين انبارها را پر ميکنند؟ اجازه              

! دهيد بيشتر به اين شق نپردازيم            
نتيجتا مساله بر سر پروسه توليد و        

ببينيد .  و باز توليد و توزيع است           
مثال مصرف شير را در نظر                    

در فردای مصادره                .  بگيريد
انبارهای شير چه ميکنيم؟ دست             
روی دست ميگذاريم و يا بايد                    
پروسه توليد را در جهت رفع                    
نيازهای عاجل مردم سازمان                   
دهيم؟ يا توليد گوشت و مرغ را در        

چه کار ميکنيم؟          .  نظر بگيريد    
مرغها و دامها را مصادره و بين            

. بسيار خوب  .  مردم تقسيم ميکنيم     
فردای تقسيم اين اقالم چگونه                   
نيازهای مردم را تامين ميکنيم؟              

نتيجتا استراتژی    !  مثالها بسيارند   
عمومی ما در چنين شرايطی بايد           

. ناظر بر تمام اين پروسه ها باشد          
به اين اعتبار اين سياست يک                   

بنظرم .  سياست آنارشيستی است       
بيشتر ناشی از ناتوانی در تعيين             
استراتژی سياسی الزم و شناخت          
مکانيسم های مبارزه اجتماعی و           

سياسی برای            
١۶صفحه   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. تامين اقالم زندگی مردم است             
. نوعی عصيان زدگی است                    

به اين سياستها            "  قديمی ها     "
" آوانتوريسم خرده بورژوازی         "

 !نيز ميگفتند
 

بعالوه چنين سياستی مکانيسم               
تحقق و ارگان عامل اجرای آن را       
از پروسه تصميم گيری و اجراء         

سازمان .  و پيشبرد آن حذف ميکند    
دادن شورش گرسنگان هر چقدر        
هم اصولی و پيگير دنبال شود،             
چنانچه منجر به حاکم کردن                    
ارگانهای توده ای کارگران،                  
شوراها و مجامع عمومی                          
کارگران، و توليد و توزيع                        
کنندگان بر اين پروسه نشود،                 
کماکان يک عصيان و شورش              

عصيان و شورش کور             .  است
. اما کماکان عصيان است      .  نيست

سياستی برای کنترل توليد و                    
توزيع اقالم مورد نياز زندگی                

به همين اعتبار          .  مردم نيست    
اساس يک سياست کمونيستی                

در نتيجه يک           .  نميتواند باشد     
 . سياست پاسيفيستی هم است

 

اما اين سياست آنجايی عمق و                
جوهره آنارشيستی خود را نشان         
ميدهد که اين سياست عمال در                
مقابل سياست اعتراض اجتماعی       
و سازمان يافته طبقه کارگر و                

. کمونيسم کارگری بيان ميشود            
مظفر محمدی در اين زمينه                     

دولت و بورژوازى             :  ميگويد
حتى با اعتراض و  تجمع و                   "

 قيمت ها را پايين نمى             اعتصاب
آورد، دستمزد آارگران را                      
افزايش نميدهد، حقوقهاى معوقه         
را نمى پردازد و به ميليونها زن            
و جوان بيكار بيمه بيكارى                        

بايد منابع ثروت و                  .  نميدهد
داراييهاى انبار شده و احتكار شده       

تاکيد ."  (را مورد تعرض قرار داد   
در اين نگرش از        )  از من است     
در مقابل   "  مصادره"يک طرف     

قرار داده  "  اعتراض و اعتصاب  "
شد وعمال اين اهرمهای مبارزاتی      
کارگر و مردم در تحقق خواستها         
و مطالباتشان بی حاصل نشان               

نسخه راديکال شده سياست                   
 .ناسيوناليستهای پرو غربی است

 

يک رکن ديگر سياستهای اين              
حزب دنباله روی کور از برخی        
از اعتراضات جاری در جامعه         

خط حاکم بر رهبری جديد      .  است
اين حزب عميقا دنباله روانه                 

گرسنگی را می بيند، اما         .  است
 اين   سازماندهیراه حلی برای         

زمينه های   .  مبارزه بيان نميکند    
شکل گيری عصيان کور مردم           
را می بيند اما برای سازماندهی         
اعتراض اين مردم عصيان زده         

با ارفاق   .  و گرسنه حرفی ندارد     
بسيار زيادی ميتوان گفت که                
تئوری و پراتيک درسياست اين        
رفقا به دو حوزه کامال متفاوت و       

. کامال مجزا از هم تعلق دارند             
مبلغ و      "اين حزبی حداکثر                

است، آنهم از نوع               "  افشاگر
برای ما باليی      !  پوپوليستی اش  

که رهبری کنونی اين حزب بر           
سر حزب کمونيست کارگری             
 .  آورده اند عميقا مايه تاسف است

 

 اخيرا رفقايی      :يک دنيای بهتر     
از حزب حکمتيست به دفاع                  
قاطعانه از اعتراضاتی که توسط      

 ٢۴ناسيوناليستها در مشهد در            
خرداد فراخوان داده شده بود،             

به اين دنباله روی            .  برخاستند
 چگونه بايد برخورد کرد؟ 

 

 اين نشانه عجز و           :آذر ماجدی  
ناتوانی اين حزب در پاسخگويی       
به نيازهای واقعی مردم و                       

. مبارزه برای تغيير شرايط است     
روشن است که کمونيست ها هر        
جا که طبقه کارگر و مردم عليه          
شرايط موجود و برای مطالبات         
خويش مبارزه ميکنند بايد                      
حضور داشته باشند و بکوشند            
سياست های کمونيستی را بر اين     

مطالبات .  مبارزات حاکم کنند        
تالش .  اش را راديکاليزه کنند          

کنند آن اعتراض و مبارزه را از        
زير نفوذ جريانات بورژوايی              

در عمل مبارزه و        .  خارج کنند  
اين .  روش های آن را نقد کنند           

يک بخش جدايی ناپذير سياست         
سازماندهی و پراتيک کمونيستی     

 .است

اما پشتيبانی صرف از حرکتی           
که فراخوان دهندگان آن                           

 ...هيات دائر حزب پاسخ ميدهد

اين سياستی پاسيو در        .  داده ميشود  
قبال نقش و وظيفه عاجل سازمان             
دهندگان اعتراض اجتماعی وسياسی    
طبقه کارگر در زمينه مبارزه عليه          
گرانی با توسل به اهرم اقتصادی              

اين سياست يک      .  خود طبقه است     
نيروی کمونيستی و سياست                          

عصيان پوپوليستی   .  کارگری نيست  
 ! است

 

اما سياست حزب کمونيست                          
کارگری روی ديگر همين سياست          

پوپوليستی و      -رفرميستی    .  است
رفرميستی است   .  دنباله روانه است    

چرا که فقط خود را محدود به                       
. مبارزه عليه سوبسيد دولتی ميکند         

همانطور که در باال مفصال اشاره            
کردم سوبسيد دولتی يک رکن                     
مبارزه ما عليه گرانی است اما در            
برگيرنده تمام استراتژی سياسی ما         

چنين سياستی   .  در اين زمينه نيست      
سوسيال "در نهايت به يک سياست         

خواهان .  منجر ميشود   "  دمکراسی
خواهان بهبود زندگی      .  رفرم است  

مردم است اما دست به ريشه                         
به علت اصلی چنين                   .  نميبرد

اين حزب    .  وضعيتی نمی پردازد       
عامل گرانی را در اطالعيه                          

مبارزه عليه گرانی و شيادی                     "
، بر خالف تمام      "اپوزيسيون راست 

يک "مبانی و اصول قيد شده در                 
، دولت و مقامات رژيم       "دنيای بهتر 

به نوعی شبيه           .  اسالمی ميداند     
. است" آخوندهای بی لياقت"سياست 

يک کلمه عليه کليت نظام سرمايه             
گويا اين نظام            .  داری نميگويد     

سرمايه داری و حکومت اسالمی             
حافظ اين نظام مجموعا نيستند که             
مسبب ايجاد و شکل دادن و بقاء                  

در عوض    .  چنين وضعيتی هستند      
مقامات "مردم را به مبارزه عليه              

محاکمه تمامی سران         "و     "  رژيم
. محدود ميکنند  "  جمهوری اسالمی  

اتخاذ اين سياست از جانب رهبری          
اين حزب ناشی از فراموشکاری              

 (Political Amnesia)سياسی      
شاندهنده حاکم شدن همه            ن.  يستن

جانبه نگرش پوپوليستی چپ سنتی         
و يک سياست ضد رژيمی صرف           
بر استراتژی و سياستهای اين حزب       

. يک سياست راست است            .  است

۵۶شماره   
جريانات ناسيوناليست و بورژايی        
هستند، از نقطه نظر کمونيسم                  
کارگری، يک سياست کامال اشتباه      

اين عمال به     .  و توهم آفرين است      
تسريع و تسهيل حاکميت رهبری           
بورژوايی و ناسيوناليستی بر                   
جنبش اعتراضی مردم منجر                   

با اين حرکت اين حزب به        .  ميشود
سکوی پرش جنبش بورژوايی و           

بنظر .  ناسيوناليستی بدل ميشود         
ميرسد که اين رفقا از درک يک              
سياست پراتيک کمونيستی عاجز         

چپ و راست زدن هايشان در        .  اند
اين عرصه و زيگزاگ رفتن                    
هايشان طی چند سال اخير کامال            
بيانگر اين درک اشتباه از پراتيک        

 . کمونيسم کارگری است
 

بطور مثال حزب حکمتيست در             
رابطه با سه حرکت اعتراضی                
مردم در چند سال اخير يک                       
برخورد کامال پاسيو اتخاذ کرد و           
اين پاسيفيسم را بعنوان افتخار                 
جنبشی خود در مقابله با ما در                   

اين روش را      .  بوق و کرنا نمود        
وجه مشخصه جنبش خود و تفاوت       

اولين واقعه   .  اش با سايرين ناميد       
زمانی بود که تعداد زيادی از                    
مردم  بدنبال فراخوان هخا به                    
خيابان ها آمدند و عليه رژيم                      

گرايش .  اسالمی اعتراض کردند      
های مختلف مردم در اين اعتراض      

هدف مردم         .  شرکت داشتند        
اين .  اعتراض به رژيم اسالمی بود    

فراخوان نيز از طريق تلويزيون            
. های اپوزيسيون داده شده بود                 

سياست اصولی کمونيستی بعنوان        
يک حزب در قبال اين اعتراض             
ميبايست نقد هخا و جنبشی که                   

اما بعنوان  .  نمايندگی ميکرد ميبود   
کمونيست بايد در اين اعتراض               
شرکت ميکرديم و بر روند آن                  

بايد در محل و در     .  تاثير ميگذاشتيم 
حين اعتراض نيز سياست                          

بايد .  ناسيوناليستی را نقد ميکرديم      
ميکوشيديم اين اعتراض را                       
عليرغم فراخوان دهنده آن، از زير      
دست و پای جنبش ناسيوناليستی            

اين رفقا در آن        .  بيرون ميکشيديم  
به "  آلوده شدن "مقطع خود را از        

کناری .  اين سياست منزه داشتند         
ايستادند و هر کسی را که برای               
تغيير روند اين اعتراض در آن               
شرکت نمود مورد مواخذه و افترا         

و هنوز نيز با غرور         .  قرار دادند  
خاص اين حزب از اين برخورد             

١٧صفحه پاسيفيستی دفاع       



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ميکنند و آن را همچون مدالی بر          
 .سينه خود زده اند

 

واقعه دوم، اعتراض گسترده                 
مردم زحمتکش اهواز بر سر                 

. کمبود آب و امکانات رفاهی بود        
از يک سو رژيم اسالمی شديدا             
اين اعتراض را سرکوب کرد و           
از سوی ديگر جريان                                   
ناسيوناليستی االحواز کوشيد از          
اين اعتراض بنفع اهداف                           
ناسيوناليستی خود سود جويد و آن      

اين .  را به پای خود بنويسد                   
اعتراض يک جدال طبقاتی مهم و       

طبقات و گرايشات    .  کالسيک بود 
مختلف در مقابل هم صف آرايی          

يک سياست پراتيک    .  کرده بودند 
کمونيستی کارگری بايد دفاع                 
کامل از مطالبات مردم، محکوم          
کردن رژيم اسالمی و نقد شديد              

تشخيص مطالبات  .  االحواز ميبود 
بحق مردم در پس شلوغ کاری              
های االحواز و تبليغات رژيم                 
اسالمی که اين اعتراض را به               
االحواز منتسب ميکرد کار سختی     

حزب حکمتيست اما از اين       .  نبود
آنها نيز اين    .  تشخيص عاجز ماند   

اعتراض را به االحواز منتسب و        
دو دستی تقديم اين جنبش                            

اين سياست   .  ناسيوناليستی کردند  
شديدا اشتباه به ظاهر چپ که                  
عمال به نفع ارتجاع راست تمام             
شد را نيز اين حزب در پرونده               

 . افتخارات خود ثبت کرده است

 

واقعه سوم اعتراض گسترده و              
. توده ای مردم در آذربايجان بود         

اين بار نيز برخورد حزب                        
حکمتيست پاسيفيسم منزه طلبانه          
در قبال اين اعتراض توده ای                 

از اين رو که ناسيوناليسم             .  بود
ترک در اين تعرض بشدت فعال          
بود و شعارهای ارتجاعی                         

. ناسيوناليستی در آن وجود داشت      
حزب حکمتيست ازبرج عاج خود     
نگاهی متفرعنانه به اين خيزش            

غلفتی آن را       .  توده ای انداخت      
بدست ناسيوناليسم ترک سپرد  و         
اعالم کرد که خود را به                              

 . نخواهد کرد" آلوده"ناسيوناليسم 

اين : کارگران ايتکو پرس
 !خواست ما نيست

 

بدنبال اعتراض و اعتصاب                
 نفر از کارگران سايت                500

يک ايتکو پرس ايران خودرو           
در روز چهار شنبه هشتم                      

 کارفرما به کارگران              ،خرداد
وعده بررسی و افزايش                         

حاال با   .  دستمزدها را داده بود       
گذشت بيش از سه هفته وقت               

 ،کشی و سردوانيدن کارگران          
بلوری مدير اين واحد توليدی به      

فقط "کارگران اعالم کرده؛                
 تومان به حقوق ها                     3500

اضافه می شود واگر کسی هم            
ناراضی است برود و کاری               
بهتر از اينجا برای خودش پيدا          

اين توهين و دهن کجی           !"  کند
آشکار بشدت خشم کارگران را        

يکی از      .  بر انگيخته است          
من :  کارگران معترض می گفت    

 ماه سابقه کار در اين               6فقط   
در کارگاه     .  خراب شده دارم        

. توليد رام کارم جوشکاريست          
بعلت کار در اين فضای بسته و         
عدم تهويه مناسب و استنشاق             

 دچار    ،انواع  گازهای مسموم         
. عفونت ريه و تنگ نفس شده ام       

حاال با اين هزينه های پزشکی          
باال و گرانی سرسام آور تکليف       
من و کارگران امثال من و                    

 3500خانوادهايمان چيست؟           
تومان از هر فحش و توهينی              

اين خواست ما               .  بدتراست
 ما حق واقعی مان را می       ،نيست
 !خواهيم

 

سايت يک ايتکو پرس از                       
شرکتهای تابعه ايران خودرو            

 ...هيات دائر حزب پاسخ ميدهد

در هر سه مورد باال حزب                              
حکمتيست يک سياست پاسيفيستی          
منزه طلبانه در قبال حرکات و                     
خيزش های مردم اتخاذ کرد و هر            
نوع پراتيک دخالت گرايانه را                   

اين پاسيفيسم بارها از     .  محکوم نمود 
. جانب ما مورد نقد قرار گرفته است      
. کمونيسم کارگری دخالت گر است        

يک سياست اصولی کمونيستی بايد        
نقد شعارها و رهبری جنبش های              
اعتراضی مردم و تالش برای                    
راديکاليزه کردن و اصالح آنها                 

. ما تالش کرديم که چنين کنيم       .  باشد
در هر سه مورد گرايشات انحرافی         
و شعارهای ارتجاعی را نقد کرديم،       
سياست سرکوبگرانه رژيم اسالمی        
را محکوم کرديم و از مطالبات به             

 .حق مردم حمايت کرديم

 

اکنون بنظر ميرسد که حزب                        
درس آموخته  "حکمتيست از گذشته      

تالش کرده است پاسيفيسم را     ".  است
کنار بگذارد و از مبارزه مردم                    

اما اين بار نيز سوراخ     .  پشتيبانی کند 
اين بار بدون   .  دعا را گم کرده است     

هيچ نقدی از فراخوان دهندگان                   
اعتراض، مثل يک پوپوليست خوب      
و کالسيک، صرفا به دفاع از                      
مبارزه مردم و کليه شعارهای اين            

اين بار    .  اعتراض بلند شده است          
حزب حکمتيست دنباله روی                       
جريانات بورژوايی و ناسيوناليست       

 . شده است

 

حزب حکمتيست در چهار سال                  
اخير در برخورد به اعتراضات                
مردم و جنبش های اجتماعی چپ و         

عجز خود از        .  راست زده است       
درک سياست پراتيک و                                   
دخالتگرايانه کمونيسم کارگری را          

. به صراحت به نمايش گذارده است       
برخوردهای اين جريان به جنبش             
سرنگونی علی العموم و جنبش های       
اجتماعی و اعتراضی علی                           
الخصوص يک گرايش آنارکو                   

بيگانگی .  پاسيفيستی را عيان ميکند     
از سياست های کمونيسم کارگری           
را در اين روش کامال ميتوان                       

 *.مشاهده کرد

۵۶شماره   

 1000در اين مرکز بيش از      .  است
نفر کارگر قراردادی در شرايط             

 219وحشتناک کاری با پايه حقوق  
اکثر .  هزار تومان مشغول به کارند    

اين کارگران بعلت آلودگی و                     
حوادث کار دچار انواع بيماری و         

  .نقص عضو هستند

 

دستمزدهای عقب افتاده کارمندان 
 !ثبت احوال تهران

 

 نفر از کارمندان و          200بيش از     
نيروهای خدماتی قراردادی مناطق    

 گانه اداره ثبت احوال تهران و             6
 ،شهرستانهای تابعه اين استان                

دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه   
کاری فروردين، ارديبهشت و                 

 خود را دريافت نکرده        87خرداد  
اداره ثبت احوال از آغاز سال        .  اند

جديد قرارداد با اين کارمندان را             
تمديد ننموده و درعين حال ساعت        
کار اين کارکنان را به شدت                       

 .افزايش داده اند

  

در روزهای جمعه و تعطيالت اين       
کارمندان بايد در محل کار حاضر        

در جواب اعتراض                  .  شوند
 قشمی   ،کارمندان به وضع موجود      

: مدير کل ثبت احوال تهران گفته           
ما بودجه نداريم و تابع قانون هم              

. هستيم، کارمندان بايد کار کنند              
الزم به ذکر است بعلت عدم تمديد          
قرارداد با کارمندان از طرف ثبت        

 دفترچه های بيمه خدمات          ،احوال
درمانی اين پرسنل از اعتبار ساقط       
شده و اين کارمندان به لحاظ                      
استفاده از خدمات درمانی و                      
امکانات پزشکی بشدت با مشکل           

  *.روبرو هستند

در باره اعتصاب و اعتراض کارگران 
 ايتکو پرس و کارمندان ثبت احوال تهران

 

 کامران پايدار

!کارگران  
 در اعتصاب و اعتراض براى ،در اعتراضات روزمره

زندگى ايمن تر و بهتر به مجمع عمومى و سنت عمل 
!مستقيم کارگرى اتکا کنيد  



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بعد از کار در          ،حرفه پرستاری  
 در رديف سخت ترين                ،معادن

شب .  شغل های موجود قرار دارد     
 ،  چند شيفته کار کردن               ،کاری

 ،آلودگی های عفونی مثل ايدز              
هم چنين ابتال به           ..  هپاتيت و       

افسردگی و بيماريهاى جسمی و           
روحی از مشکالت خاص اين               
شغل است که قابل مقايسه با هيچ          

ساعت .  شغل ديگری هم نيست          
کاری زياد پرستاران دچار                      

فشار .  خستگی های مفرط می کند     
روحی و روانی که به اين                          
کارگران وارد می شود تبعات               
زيادی دارد که يکی از مهم ترين         
آن ها افزايس خطای شغلی است          
که جان بيمار را می گيرد و هم              
او را برای مدت های زيادی                   
درگير پروسه قانونی می کند و             
هم باعث آزردگی روحی و                      

 40بيش از     .  روانی او می شود      
ساعت کار مداوم که قانون کار             
برای او مقرر کرده است با                      
اضافه کاری و شبکاری که در              

 ساعت نيز     60مجموع اغلب به       
 کار بسيار طاقت                 ،می رسد     

 .فرسايی است

 

نيروی به کار گرفته شده در                    
بيمارستان های ايران با استاندارد      

. جهانی فاصله زيادی دارد                      
استاندارد جهانی به ازای هر                  
تخت بيمارستانی دو پرستار و به         

 8ازای هر هزار نفر جمعيت بين        
در ايران به    .     پرستار است   9تا  

ازای هر هزار نفر جمعيت فقط             
طبق .  يک پرستار وجود دارد           

امار اگر استاندارد رعايت شود به   
 هزار نفر پرستار نياز است        240

 هزار  نفر     85که در حال حاضر      
با اين حساب بين        .  اشتغال دارند  

 هزار پرستار کمبود     140 تا   130
اين در   .  نيروی کار وجود دارد        

حالی است که هر سال بر تعداد              
فارغ التحصيالن بيکار افزوده             

طبق آمار عالوه بر           .  می شود   
فشاری که از اين کمبود نيروی             
کار به بخش شاغل وارد می                    

 فشار و     ، عدم امنيت شغلی      ،شود
خشونت از سوی خانواده های               
بيماران و مديران بخش و                         

زمان به چند بيمار توسط                       
 پرستاران زيادی     ،پرستار واحد 

به محض ورود بيمار آلوده                  
قربانی اين بيماری های                         

با اين همه    .  خطرناک می شوند   
مدير کل امور پرستاری با                   
بيشرمی تمام در مورد مصونيت   
پرستاران در مقابل اين امرض        

مسئوليت اين مسئله بر        :  "گفت
  "!گردن ما نيست

 

وضعيت کادر پرستاری که از          
طريق پيمانکار در بيمارستان           
ها کار می کنند بسيار اسف                  

گاهی .  بارتر از ديگران است        
 هزار   80 تا     70حتی با حقوق       

تومان کار می کنند و اعتراضی       
با آنکه به شدت                   .  نميکنند

ناراضی هستند اما از فرط                   
اجبار قبول می کنند و اين                      
جاست که سود پرستان کثيف             
برای سود بيشتر حتی از جان            
انسان ها نيز نمی گذرند و چون        
دمشان به باال وصل است                      

 .ککشان هم نميگزد

 

آيا در کشوری که درآمد نفت              
بيش از دو برابر نرخ بودجه               

 بخش ريکاوری     ،مصوب است  
اتاق های عمل بيمارستان های         
دولتی که بسيار هم پر بيمار                

 بايد فقط سه دستگاه                     ،است
اکسيژن داشته باشد؟ آن هم در           
صورتی که گاه تمام برانکارد           
های داخل اتاق که تعدادش به             

 می رسد پر از بيمار بيهوش       10
و عمل شده است و پرستار                   
بيچاره برای آنکه بتواند به همه        

 مدام       ،آنها اکسيژن برساند             
دستگاه را از روی صورت                
يکی بر می دارد و روی                         
صورت ديگری می گذارد و              
اين در حالی است که مسکن                

 پرستاران در جدال با زندگی
 على طاهرى 

بيمارستان آنها را دچار معضالت          
. عديده روحی و جسمی می کند               

 7.96طبق آمار خبر گزاری ايسنا         
درصد پرستاران مورد خشونت              

 درصد   9.37جسمی و کالمی و            
آنها شامل تنها خشونت جسمی                  

 .هستند

 

در حال حاضر جذب کادر                           
 7پرستاری برای تخت بيمارستانی      

درصد است که مربوط به طرحی           
 سال پيش به اجرا              35است که       

. درآمد که تا بحال نيز ادامه دارد             
اين طرح در زمانی مطرح شد که            
اغلب جراحی ها مربوط به عمل             
های ساده و عمومی مثل فتق و                  

برای .  بوده است   ...  آپانديس و        
پرستاری چنين بيمارنی فقط چهار        

. ساعت در شبانه روز کافی بود              
ولی اکنون جراحی های پيچيده مثل      

 24مغز و قلب نياز به پرستاری              
ساعته در بخش های ويژه دارد که         
اين کار حتی از توان دو پرستار               

در برخی بيمارستان      .  خارج است  
 گاه  ،های آموزشی شيفت های شب      

 تحت نظارت   ، تخت 20 تا حتی    10
 !يک پرستار قرار می گيرد

 

با اين حال پرستاری هنوز در                    
قانون کار جزو شغل های زيان                

وزارت .  آور محسوب نمی شود          
بهداشت نيز عمال درصدد آن است        
که روی مشکالت پرستاران                      
سرپوش گذاشته و اوضاع را                     

شرايط کار     .  مناسب نشان دهد         
سخت پرستاران تا جايی است که با       
کوچکترين شکايت بيمار به راحتی      
توبيخ يا در صورت عدم رعايت             

 ،سليقه مدير بيمارستان و بخش                
بدترين شيفت های کاری به آنها               

حداقل زيان اين        .  داده می شود       
وضع برای بيمارانی است که بر             

 آن هم    ،اثر عدم سرکشی های الزم      
به دليل کمبود پرسنل جان خود را           

فاجعه برای اين   .  از دست می دهند    
زحمتکشان تا جايی است که بيشتر        
بيمارستانها به دليل نداشتن بخش            
ويژه بيماری های عفونی و پرستار      
ويژه اين بخش ها و کمبود پرسنل            
پرستاری و در نتيجه رسيدگی هم           

۵۶شماره   
های قوی مثل پتدين و مورفين               
اصال وجود ندارد و بيمار بيهوش       

. مدام از درد ضجه می زند                      
مسکن های قوی مخصوص                   
بيمارستان های خصوصی است          
که مريض می تواند پول کالن                
بدهد و طبعا از امکانات بهتر                  

بيمار .  استفاده کند و درد نکشد            
بيمارستان دولتی چه حقی دارد که      

 !امکانات بيشتر طلب کند؟

 

تبعيض بين مريض ها هم درد                
بيماران افغانی به دليل     .  آور است 

شرايط مالی خاص خود اغلب با           
بيماری های خاصی دست به                  

 کبد های          ،فشار باال    .  گريبانند
بارها خبر     ...  صدمه ديده و              

بيماری به  .  روزنامه ها بوده است    
 ساعت   24دليل نبود تخت خالی          

در اتاق ريکاوری مانده است و يا        
موردی بود که در عمل جراحی           
لنگاز در شکم مريض جا مانده              

بعد از دو سال هر سه پرسنل       .  بود
اتاق عمل با  دکتر به يک اندازه             

 .جريمه شدند

 

پرستاران اما با وجود اين سکوت       
در سالهاى گذشته بارها       .  نکردند

دست به اعتراض و اعتصاب                
پرستاران بعنوان کارگران     .  زدند

بخش خدمات مطالباتى دارند که          
اساسا همان خواسته هاى رفاهى          
و دفاع از حر مت انسانى است               
که کارگران در بخشهاى مختلف         

. توليدى و خدماتى طرح ميکنند           
 بی    ،مقابله با عدم امنيت شغلی            

 افزايش        ، فشار کار              ،حقوقی
 حق تشکل مستقل از           ،دستمزدها

. جمله خواستهاى مشترک است           
پرستاران براى تغيير اين                          
وضعيت ناچاراند که متشکل                  

تنها راه اين امر بميدان              .  شوند
کشيدن نيروى پرستاران و                       
برداشتن گامهاى عملى جهت                 
ايجاد تشکلهاى منطقه اى و                      

 .* سراسرى است

 

به حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى 
!کمک مالى کنيد  



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

وضعيت سياسی دنيا بسيار بغرنج     
دو قطب تروريستی     .  گشته است  

جهان معاصر، تروريسم اسالمی      
و تروريسم دولتی غرب دنيا و              
انسانيت را به جهنمی برای مردم       

در راه    .  عادی تبديل کرده اند          
رسيدن به منافع خود انسان ها را        
بارها و بارها قربانی خود کرده           

در اين جهان حق زيست و           .  اند
زندگی و رفاه و حرمت انسان               
فاقد کوچکترين ارزشی گشته               

هر روز در گوشه ای                .  است
هر کشتار و       .  جنگی بر پاست      

بمبی و انسانهايی که قربانی                   
توحش و تقابل اين دو قطب                     

حتی در برخی مواقع           .  ميشوند
در اين     "  چپ ها    "برخی از          

سردرگمی و وضعيت پيچيده                
. راهنمای خود را از دست ميدهند    

به جای سازماندهی و پيشبرد                
مبارزه طبقه کارگر و                                  
سازماندهی جنبش ضد اين                      
قطبهای ارتجاعی و مبارزه عليه        
کار مزدی و برای آزادی و                     
برابری و رفاه، عمال به جانب              
يکی از طرفين اين جنگ جهانی         

در سياست هايشان      .  خم ميشوند  
جبهه بشريت متمدن و خالصی           
مردم از کليت اين وضعيت کم              

بطوريکه برخی     .  رنگ ميشود    
مبارزه عليه اسالم سياسی را                 
مبارزه ای همسو و هم جهت با             
قطب تروريسم دولتی با اردوی           

ودر .  اسالم سياسی می بينند              
مقابل برخی ديگر در مبارزه                
عليه قدر قدرتی و جنگ طلبی              
آمريکا عمال به حمايت و                          
همسويی با اسالم سياسی در می          

اين قطب بندی، اين                   .  افتند
سياستها، فقط و فقط به نفع وضع         
موجود و جدال طبقات حاکم در           
غرب و خاورميانه تمام شده                   

و در شرايطی که قطب             .  است
بشريت متمدن به صف خود                   
انسجام الزم سياسی و تشکيالتی         
را نبخشيده است، مردم عمال در         
بسياری از مواقع به انتخاب بد              
در مقابل بدتر روی می آورند و          

اما .  ترجيهًا بد را انتخاب ميکنند       
جالب اينجاست که اين مجموعه          
هم نقش بد را خوب ارائه داده اند        

در مورد احتمال موج برگشت راست چه فکر ميکنيد؟           :  انترناسيونال  
تهديدات خاتمى و خامنه اى، موج دستگيرى ها و پرونده سازى هايى             

 ٦٠که يادآور بازجويى ها و شوهاى تلويزيونى الجوردى در سال                   
نامه سران سپاه پاسداران به خاتمى و   تبليغات روزنامه هاى                .  است

مدافع خامنه اى اين سوال را طرح کرده که آيا يک موج وسيع                                
سرکوب، حتى به شکل يک کودتا، در راه است يا خير، و اگر هست                

 مردم چگونه با آن مواجه   خواهند شد؟

 ٣٠اين تصور که رژيم اسالمى ميتواند از نو يک             :  منصور حکمت   
اين دو دوره عميقا با هم        .   ديگر راه بياندازد، اشتباه است       ٦٠خرداد  

آن دوره شکل گيرى جمهورى اسالمى، دوران پيدايش              .  فرق دارند 
يک جناح مسلط در درون آن براى يکپارچه کردن حاکميت و کوبيدن            

تناسب قوا ميان رژيم و         .  موج جديد اعتراضى در ميان مردم بود             
آن دوره، دوره تعرض و استقرار رژيم        .  مخالفانش اساسا متفاوت بود   

. اين دوره، دوره اضمحالل و عقب نشينى آن است                    .  اسالمى بود  
. امروز برعکس، روند تشتت و فرسايش رژيم اسالمى را شاهديم                   

جناحهايش دقيقا بر اين      .  رژيم در يک تکاپوى حاد براى بقاء است             
مردم، نسل جديدى از مردم، عليه آن                 .  زمينه بجان هم افتاده اند          

سياست سرکوب در مقياس وسيع در چنين شرايطى                 .  برخاسته اند  
فورا رژيم را از درون دچار فلج و تشتت ميکند و يک تعرض فعال                  

طبعا در کل روند سقوط          .  توده اى عليه حکومت را باعث ميشود             
حکومت اسالمى، در مقاطعى امکان رخ دادن کودتا و اعالم حکومت         

اما اين کودتا زمانى براى جناح کودتاگر موضوعيت و         .  نظامى هست 
خاصيت پيدا ميکند که جناح مقابل قبال عمال از نظر سياسى زانو زده              
باشد و حاضر باشد ميدان را ترک کند و براى حفظ اساس حکومت                   

اما اگر براى مثال جناح دوم           .  اسالمى در برابر کودتا تسليم بشود          
خرداد حاضر نباشد از ميدان بيرون برود و اندک مقاومتى در برابر               
کودتا بکند، آنگاه کودتا به چاشنى خيزش توده اى مردم عليه کل                         

که به  (و اگر بنا باشد خاتمى چى ها کودتا کنند                .  رژيم تبديل ميشود   
، آنوقت ديگر جلوى     (  همان اندازه قابل تصور است که حالت ديگر            

در طول اين روند، در مقطعى        .  قيام مستقل مردم را نميتوانند بگيرند       
که تناسب قوا بيش از اين عليه رژيم چرخيده باشد، کودتا و حکومت                

اما همين امروز وقوع کودتا دور از ذهن           .  نظامى محتمل خواهد بود    
ماجراى نامه سران سپاه پاسداران به خاتمى و پاسخهايى که از            .  است

ژستى .  احزاب و روزنامه هاى دو خردادى گرفت خيلى جالب بود                
توخالى بود و از جناح مقابل پاسخى تحقير آميز و شماتت گرانه                          

البته عليرغم همه مخاطراتى که راه انداختن يک موج                           .  گرفت
سرکوب يا يک کودتا براى خود رژيم اسالمى ايجاد ميکند ممکن                      

صحبت من   .  است باز اين عمل، با هر محاسباتى، صورت بگيرد                 
خصلت .  اينست که چنين حرکتى خيلى زود در هم خواهد شکست                   

ذاتى حکومت نظامى و کودتا اينست که اگر شکست بخورد، ديگر                   
 . رژيم رفته است

اما اين به اين معنى نيست که جمهورى اسالمى در همين دوره به                       
مهمترين عامل در ناتوانى    ....جنايات و اعمال کثيفى دست نخواهد زد       

. رژيم از ميليتاريزه کردن کامل اوضاع، وضعيت اقتصادى است                   
ماههاست دستمزد  .  تورم بيداد ميکند  .  جان مردم به لبشان رسيده است      

و تازه آنجا که داده اند، با         .  بخشهاى وسيعى از کارگران را نداده اند        
آن نرخ دستمزد امکان برخوردارى از حداقل معاش، غير ممکن                      

مستقل از رويدادهاى اخير طبقه کارگر و زحمتکشان و حقوق             .  است
. بگيران جزء دارند ميايند تا تکليف مساله معاششان را روشن کنند                  

حکومت نظامى در چنين وضعيتى، فقط ميتواند رژيم را با                                     
عصيانهاى عظيم شهرى، نافرمانى علنى و توده اى در بخشهاى                        
مختلف جامعه، ورود يکسره مردم به فاز نظامى و جنگ خيابانى                      

نميتوان ميليونها انسان را هم گرسنگى داد         .  عليه حکومت مواجه کند    
همانطور که گفتم از اين اوباش هر کارى         .  و هم برويشان شليک کرد    

اما تاکتيک کودتا و حکومت نظامى از پيش محکوم به                         .  برميايد
 *. ميخ ديگرى به تابوت خود حکومت خواهد بود. شکست است

 !قطب سوم کار ماست
 رضا تابان

 .و هم نقش بدتر را

 

 چه بايد کرد؟
امروز بيش از هر زمان روشن است            
که پاسخ قطعی و نهايی به نيازهای                 
انسانهای دوران ما فقط و فقط کمونيسم        

هيچگونه همسويی يا        !  است و بس       
تخفيفی به کليت اين وضعيت از جانب         

تنها راه  .  ما نميتواند وجود داشته باشد       
اساسی مبارزه کارگر و مردم متمدن             
برأی رهايی نه جانب داری از طرفين         
تروريسم دولتی و اسالمی بلکه مبارزه       
با هر دو طرف و کليت نظام موجود               

ماهيت نظام های اين چنينی و            .  است
اين قطب بندی بين المللی جنگ و                    

جنگ اين ها           .  خون ريزی است          
جنگ اين ها عليه             .  شکست ندارد    

بشريت برای ايجاد خفقان و بی حقوقی        
هر دو ميجنگند تا قدر             .  پايان ندارد   

تا نشان   .  قدرت منطقه و يا دنيا باشند          
دهند بازار آزاد همان بازار انحصار             

آزادی هست اما برای کسی که          .  است
آزادی عمل شان   .  صاحب سرمايه است  
تا جايی است که       .  حد و حصر ندارد      

هر چه دلشان ميخواهد خون انسان                 
. های بی گناه را بر زمين بريزند                     

نتيجتا راهی جز ايجاد يک قطب سوم           
جهانی برای يک مقابله با هر دو قطب         
و خارج کردن جهان از مخاطرات                 
ناشی از تخاصم و کشمکش اين نيروی       

تنها کمونيست های     .  تروريستی نيست  
دو آتشه که در اين جدال جهانی فقط                
طرف مبارزه طبقه کارگر بر عليه                 
وضع موجود را نمايندگی ميکنند،                  
برای ايجاد دنيايی بهتر و شايسته                     
انسان آزاد را ميگيرند صالحيت اين             
امر را دارند که برای پرچمداری چنين       

کسانی که    .  مبارزه ای قد علم کنند             
برای تغيير اوضاع هيچ نزديکی بين            
کمونيسم و سياست های راست نمی               

. اين مبارزه ای جهانی است              .  بينند
شعارها و مطالباتش هم بايد جهانی و            

جهان بيش ازهر      .  عميقا انسانی باشد     
يک .  زمان نياز چنين مبارزه ای است       

شعار پايه ای ما در اين شرايط مبارزه         
برای آزادی و برابری و رفاه و                         
خالصی از قطبهای تروريستی جهان          

بايد پرچم چنين مبارزه      .  معاصر است 
 . *ای را برافراشت

۵۶شماره   



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

 !تعريف جديدى از ناسيوناليسم

درود بر شما سرور دانشور                    
پاسخ شما را به آقای                 .  عزيز

. رامين مورد مطالعه قرار دادم            
در ابتدای پاسختان نوشته بوديد            

من به اين سوال در همين نشريه        "
که توسط يک ناسيوناليست و پان        
ايرانيست مطرح شده بود پاسخ             

اگر منظور شما از شخص      ".  دادم
پان ايرانيست اينجانب بوده است         
بايد اعالم کنم که بنده عضو                     
حزب پان ايرانيست نيستم ولی              
اين حزب را به عنوان يکی از               
موفق ترين جريانات ملی کشور          
مورد تاييد قرار داده و با اغلب              

پذيرش .  اهداف اين حزب موافقم      
بخشی از انديشه های يک حزب          

من .  به معنای پيوستن به آن نيست     
و دوستان هم انديش در بنياد                    

قصد داريم با تعريف      "  ايران ما "
جديدی از ناسيوناليسم ايرادات             
وارد بر آن را تا حد امکان از بين         

 .ببريم

 

 سرور دانشور، جناب آقای                    
رامين و تمام خوانندگان نشريه             
يک دنيای بهتر توجه شما را به             

: اين نکته جلب می کنم                                
انترناسيوناليستی ترين کشور دنيا      
با داشتن انترناسيوناليستی ترين           

شوروی و        (حکومت تاريخ               
زمانی که ارتش   )  حکومت استالين 

هيتلر به مرزهای اين کشور                   
يورش می برد، به ناسيوناليستی          
ترين کشور دنيا و رهبر                             
ديکتاتورش به ناسيوناليست ترين      

اين .  حاکم جهان تبديل می شود           
نکته را مقدمه قرار داده تا اعالم           
کنم احزاب ملی گرا بدون هيچ               
خجالت و عوام فريبی رسما از              
حفظ تماميت ارضی به عنوان               
يکی از اهداف اصلی شان ياد می        
کنند در حالی که پيروان انديشه             
کمونيسم هر چند حفظ منافع ملی          
برايشان حائز اهميت است ولی            
هيچگاه آن را اعالم نکرده و نمی        

از تمامی خوانندگان   "  چرا؟.  "کنند
اين نامه تقاضا دارم با ارسال نامه      

" چرا"ای برای نشريه پاسخ اين          
شايد من دچار اشتباه         .  را بدهند  

فاشيستى و گرايش به حقوق                
. ديگران بهتر از انکار آنست            

اما همانطور که قبال اشاره                   
 بهترين راه براى شما               ،کردم

اينست که طوق لعنت                               
ناسيوناليسم را از گردنتان                   
بياندازيد و بعنوان انسان آزاد             
انديش و برابر به خود و جامعه         

مادام .  و سياست برخورد کنيد        
که فرد در زندان عقايد و افکار         

 ،جنبش ناسيوناليستى اسير است     
خواهى نخواهى منفعت و                     
سياست و حق و همه چيز را از         
دريچه تنگ و کاذب و دروغين        

اينکه يکى  .  ميبيند"  منفعت ملى "
در اين بستر کمى ليبرال تر                 

 ،است يا به فاشيسم گرايش دارد       
تغييرى در اشتراکات فکرى              

 .  آنها نميدهد

 

ى "چرا"قبل از جواب سوال و         
شما بايد مجددا تاکيد و تصريح          
کنم که حکومت و دولت استالين       

" انترناسيوناليستی ترين                   "
استالين کسى بود    .  حکومت نبود 

که اهداف تاريخا اعالم شده                 
طبقه بورژوازى روسيه را                 

او کسى مانند رضا    .  متحقق کرد 
خان در ايران و آتاتورک در              
ترکيه است و همان اهداف را             

تبديل روسيه عقب     .  عملى کرد  
مانده به يک کشور صنعتى و             
سازماندهى حکومتى که اين امر     

اين .  ايجاب ميکند و الزم دارد        
اين و   "  عقايد"بحثى در قلمرو       

آن نيست و يا بحث اين نيست              
که ديگران و خودشان چگونه           

. خود را شناسانده و شناسانده اند     
شما و هر انسان منصف و                    
ابژکتيو براى بررسى هر                     

 قبل از اينکه      ،جريان و جنبشى   
 ،به عقايد و منشا آنها نگاه کنيد          

به اهداف اجتماعى و حرکت              
. سياسى آنها توجه ميکنيد                     

استالين ناسيوناليستى بود که              
اول بهترين و مشهورترين                  
بلشويک ها و کمونيستهاى                  
انقالب روسيه را کشت و از               

اولين و       .  ميدان بدر کرد             
بيشترين قربانيان استالين                     

عقايد و        .  کمونيستها بودند       
 ،عملکرد استالين به اين اعتبار        

يعنى به اعتبار اهداف جنبش              
 قابل توضيح است    ،ناسيوناليستى

و نه فهم کج و کوله او از                         
کمونيسم و يا خصوصيات                   

  ،نامه ها
 سياوش دانشور

شده و برداشت غلط من موجب اين        
 . طرز تفکر شده است

 

از اين که      .  سرور دانشور عزيز     
بدون هيچ سانسوری نظرات                     
مخالف را در نشريه تان بازتاب               
می دهيد صميمانه از شما و                         

شاد .  همکارانتان سپاس گذارم           
 پاينده ايران. بدرود. باشيد

 

 ،دوست گرامى

اطالق ناسيوناليست و پان                            
ايرانيست به کسى مساوى با اعالم         
عضويت او در حزب مربوطه                 

مضافا اينکه هيچ جا در           .    نيست
ستون نامه ها من ننوشته ام کسى             

اما .  عضو فالن گروه معين است          
موفق "اينکه شما اين جريان را                

داخل کشور     "  ترين جريان ملى        
ميشناسيد و اکثر اهدافش را قبول            

تاسف از   .  داريد مايه تاسف است       
اينرو که نفس ناسيوناليسم نوعى             
مذهب و خرافه است و اهدافش نيز        
نامربوط به امر آزادى و حقوق پايه       

حزب پان ايرانيست با        .  اى انسان  
آن سابقه و اين نظرات و اين                        
سياستهاى امروز در کنار                            
جمهورى اسالمى که ديگر جاى              

در مورد اينکه ميخواهيد . خود دارد 
تعريف جديدى از ناسيوناليسم                   

 اين امر شماست و براى من         ،بدهيد
کمونيست و آزاديخواهان و برابرى     
طلبان که نقطه شروعشان انسان و         
حق برابر اوست چنگى به دل                    

وانگهى کم نبودند در تاريخ     .  نميزند
معاصر چه در ميان چپ و چه                   
راست اهداف ناسيوناليستى را با             

خودشان پيش بردند و         "  تعاريف"
اين .  جملگى به يک مقصد رسيدند       

مقصد اما ناکجاآباد است و منفعتى         
به .  براى امر آزادى بشر ندارد             

 نفس اينکه شما و                             ،هرحال
 يعنى ارائه        ،دوستانتان با اينکار       

تعريف جديدى از ناسيوناليسم که            
البد ميخواهيد عقب ماندگى و                    
تعصبات کور ناسيوناليستهاى بنام         
را از خود بزدائيد درخود شايد                  

به هر صورت فاصله      .  مثبت است 
از تعصبات ناسيوناليستى و                        

۵۶شماره   
. فردى خشن و جاه طلبانه او                   

موردى که بيشتر بررسيها در                
 . مورد او ناديده ميگيرند

 

اينکه شما و نوع شما و اساسا هر          
بدون هيچ خجالت     "ناسيوناليستى   

و عوام فريبی رسما از حفظ                     
تماميت ارضی به عنوان يکی از         

" اهداف اصلی شان ياد می کنند           
اوال منشا   .  برکسى پوشيده نيست     

ارجحيت خاک  "  عدم خجالت "اين  
و خون و نژاد بر اصالت انسان             
در تفکر و نگرش وارونه                          
ناسيوناليستى به انسان و جامعه            

تازه اين اگر صرفا عقايد           .  است
معوج بود و ضررى به حال کسى       

چه .  نداشت بحث هم الزم نداشت       
اهميتى دارد مثال کسى معتقد باشد       

است يا نژادش     "  پرگهر"مرزش   
برتر؟ مسئله آنجا شروع ميشود            

 ،که با اين عقايد؛ برترى جوئى             
 خرافات و     ، جنگ  ،خود محورى  

نفرت ملى را چه در يک کشور و         
چه در مقياس جهانى اين                            
ناسيوناليستهاى غيور دامن                     

از مردم و طبقه کارگر           .  ميزنند
قربانى ميگيرند و جامعه را به               

دراين ميان         .  عقب ميبرند         
ناسيوناليستهاى نرمتر همواره              
هيزم بيار آتشى هستند که                           
ناسيوناليستهاى متعصب تر بپا             

 . ميکنند

 

در حالی که پيروان       "پرسيده ايد     
انديشه کمونيسم هر چند حفظ                  
منافع ملی برايشان حائز اهميت            
است ولی هيچگاه آن را اعالم                

 " چرا؟. "نکرده و نمی کنند

 

پاسخ من اينست که شما مشکل               
منافع "تان اينست که بدون عينک       

طور ديگرى نميتوانيد دنيا        "  ملى
اينجا اينرا  .  را تجزيه و تحليل کنيد    

براى صدمين بار تاکيد ميکنم که          
 ،نيست"  انديشه"کمونيسم يک          

يک جنبش سياسى و موجود و                
عينى در متن جوامع سرمايه                   

جنبش اعتراض       .  دارى است      
سوسياليستى کارگر به نظام                    
موجود است که از دوران مارکس      
و قبل از نوشتن مانيفست                            
کمونيست در ميان کارگران وجود     
داشت و خود را کمونيست                        

. ميناميد
٢١صفحه   



٢١صفحه   يک دنياى بهتر   

مارکسيسم تئورى و پرچم انتقادى      
اين جنبش به نظام سراپا جنايت و        

نکته .  خشونت سرمايه دارى است   
 بازهم از       ،اصلى در بحث شما         

" تماميت ارضى"دريچه ارجحيت  
 اينست که هر کسى که           ،و خاک  

از خودش و هم نوعش در يک               
جغرافياى معين در مقابل تهاجم           
ديگرى دفاع کرد او را                                

منافع "و طرفدار     "  ناسيوناليست"
 ،نه دوست عزيز     !  ميناميد"  ملى

کمونيستها چيزى را پنهان                        
کمونيستها عار دارند          .  نميکنند

وقتى من  .  عقايدشان را پنهان کنند    
اشاره ميکنم که حکومت کارگرى      
در ايران سوسياليستى در مقابل           
هر تهاجم به قدرت و منفعت اش           

 اين در چهارچوب             ،مى ايستد    
. نيست"  تماميت ارضى "دفاع از    

اگر دنيا دست کمونيستها باشد اين       
مرزها و پاسپورتها و هويتهاى             
کاذب را ورمى اندازند و دنيائى           
بدون مرز و ايدئولوژى و خرافه         
و جنگ براى همگان درست                  

ما از زندگى انسانها در          .  ميکنند
چهارچوبهاى وسيعتر دفاع                     

ما هيچ عالقه اى به                  .  ميکنيم
تشکيل کشورهاى دست ساز و              
موزائيکى قومى و مذهبى و ملى          

ما هيچ عالقه اى به ديوار       .  نداريم
ما هيچ  .  کشيدن بين انسانها نداريم    

عالقه اى به خلسه مذهبى و در              
دميدن "  هويت ملى      "شيپور       
حرف ما ساده است؛ ما           .  نداريم

انسان هستيم و انسان بايد برابر             
اينکه امروز دنيا طى    .  باشد و آزاد 

روندى به کشورها تقسيم شده و             
هر جا پرچمى و تکه پارچه اى              

مردم آن منطقه           "  هويت"را      
 اينکه براى اينکار صبح تا      ،کردند

شب ناسيوناليستها و دولتها و                  
جنبش سياسى و احزابشان عرق          

 ،ميريزند تا آن را بازتوليد کنند             
دليلش نه عالقه آنها به خاک و                
آنچه ميگويند است بلکه صاف و          
ساده دفاعشان از بازار داخلى اى        
است که براى سرمايه در آن                   
کشور معين بوجود آوردند که                
قرار است سهم سود و استثمار               

بيشتر به جيب    "  هم وطن "کارگر  
. برود"  هم وطن   "سرمايه دار        

از حسن نظرتان نسبت به                     
نشريه و شيوه کارش تشکر                 

 . موفق و پيروز باشيد. ميکنم

 

 خمينى را نقاشى کرديم

خبرى تلفنى دريافت کرديم که           
تعدادى از جوانان کرمانشاه               
پوسترهاى بزرگ خمينى را که       
توسط تبليغات چى هاى رژيم به       
ديوارها و بيلبوردها نصب شده        

روى آنها    .  است نقاشى کردند      
کاريکاتور کشيدند و براى                   
خمينى سبيلهاى تابناگوش                    

از جمله اين         .  درست کردند    
کارها را در ميدان آزادى و                 
ميدان لباب کردند و ديروز سه          
شنبه گروههاى مختلف مردم             
اين پوسترها را نگاه ميکردند و        
از ته دل ميخنديدند و از آنها با            
 . موبايل هايشان عکس ميگرفتند

 

اينها نشان ميدهد که جمهورى           
اسالمى تاچه حد در جذب نسل          
جديد به ارتجاع و خرافه موفق          

در ميان جوانان نسل    .  بوده است 
انقالب و مردم نيز همان دوره           
شيوه حرف زدن خمينى و                    

هايش موضوع  "بشه"و  "  الکن"
به هر حال     .  تفريح و خنده بود      

تفسير اينکار برخى از جوانان          
کرمانشاه را به خوانندگان                    

 . واگذار ميکنيم

 

 با سالم خدمت آقای پوستانچی

از اينکه جواب نامه اينجانب را        
. داديد بسيار خوشحال شدم                  

همانطور که قبال نيز برای شما         
پست کرده بودم اينجانب                        
دانشجوی سال آخر هستم و با             
وجود قرار داشتن در محيط                
مقدسی چون دانشگاه من و هم           
فکران من حق اظهار نظر در            
باره اعتقاد و مرام خود را                     

برای همين، سايت و           .  نداريم
حزب شما را برای اين منظور          
مناسب ميبينم و آمادگی خود را         
جهت عضويت در آن اعالم                

ولی با وجود                    .  ميداريم
کوششهای شما اعضای محترم        
حزب اتحاد کمونيست کارگری،     
ما دانشجويان کمونيست مقيم             
ايران وجود يک مرجع حامی            
را در ايران يا در کشورهای               

 ...نامه ها
 

 به شهادت         ،براى همين منفعت        
 دو آتشه ترين ناسيوناليستها        ،تاريخ

خارجى و   "به قول خودشان نوکر         
 . شدند" اجنبى

 

کمونيستها و طبقه کارگر همين                
اهداف طبقاتى بورژواها را مورد          

ميخواهند .  حمله قرار ميدهند              
شرايطى و دولتى و نظامى ايجاد             

 مادام   ،کنند که در آن کشور معين          
 ،که دنيا به کشورها تقسيم شده                   

 با    ،مردم خوشبخت و آزاد باشند           
همسايه جنگ نداشته باشند و کينه           

 همبستگى و تعاون و منافع      ،نورزند
 و  ،وسيعتر را پرچم خود قرار دهند     

صد البته در مقابل هر تعدى به                  
آزادى و حرمتى که بدست آوردند           

يک تفاوت بنيادى طبقه      .  دفاع کنند 
کارگر و جنبش کمونيستى اش با             
ناسيوناليسم و طبقه حاکم اينست که        
ميخواهد برخالف تعصبات و                   
تبليغات رياکارانه آنها و همزمان به      

 ،فقر و فالکت کشيدن مردم                         
شرايطى را ايجاد کند که هم مردم           
آزاد و برابر باشند و هم جائى براى  
مانورهاى رهبران خودگمارده ملى     
و قومى نگذارد که همواره                           

" منافع ملى  "ميخواهند زير پرچم        
فقر و اختناق و جاه طلبى را تعميق         

سياستهائى که نهايتا ميخواهد      .  کنند
سهم بيشترى نسبت به ديگران از            
همان سود و استثمار کارگر چه در        
يک کشور و چه در سطح                              

 . فراکشورى بگيرد

 

سياست کمونيستى سياستى انسان           
محور است که منافع غير قابل                   
انکار انسان عصر ما را مستقل از         

. هر عقيده اى که دارد مد نظر دارد       
اينجاست که ما ناچاريم همواره                
سياستها و احزاب و جنبشهائى که           
سد راه تحقق اين منافع اند را نقد               

 تضاد منافع             ، افشا کنيم            ،کنيم
کارگران و مردم را با آنها نشان               

 راه حل هاى انسانى و                        ،دهيم
 ،سياسى و واقعى را طرح کنيم                 

 مبارزه کنيم و در              ،متشکل کنيم   
شرايطى که مقدور است به انقالب         

 . بکشانيم

۵۶شماره   
همسايه برای احيا حقوق بحق                

از اينکه   .  خود ضروری ميبينيم     
اينجانب را در اين مورد کمک              

 . ميکنيد ممنونم

 

  ،دوست عزيز

سايت ما نهادى نيست که                            
اما حزب بعنوان   .  عضويت بپذيرد 

يک حزب سياسى کسانى را که با        
اهداف اجتماعى اش موافق اند و          
خواهان عضويت در حزب و                 
فعاليت همراه با حزب اند به                     

شما بعنوان  .  عضويت قبول ميکند   
دانشجوى کمونيست وظايفى داريد    
که ما اهم آنها را در سند وظايف            
دانشجويان کمونيست تبئين کرديم      
و حتما رفيق مجيد آن را برايتان            

خوشحال .  ارسال کرده است            
ميشويم اگر دراين زمينه بحث و           
 . سوالى داريد با هم همفکرى کنيم

 

در مورد مرجع حامى در ايران يا       
 جنبش ما            ،کشورهاى همسايه     

صرفا به خودش و نيروى                         
. مبارزاتى و اتحادش متکى است        

مبارزه کمونيستى و سوسياليستى       
مبارزه اى است متکى به نيروى          
متشکل کسانى که ميخواهند اين            

. اهداف و سياستها را پيش ببرند           
اگر شما دوستان عزيز با اين                   
سياستها موافق هستيد ميتوانيد               
دست بکار شويد و همفکر خود را     
در محيط دانشگاه و جامعه و                   
بويژه در ميان طبقه کارگر پيدا              
کنيد و در حد مقدورات و امکانات  

. تان کارهاى الزم را پيش ببريد           
حزب دراين زمينه رهنمودها و            
کمکهاى الزم را براى پيشبرد               

. درست تر اين تالش خواهد کرد         
 . موفق و پيرو باشيد

 

  تظاهرات بريم؟،چکار کنيم

اين سوالى است که در مورد                    
تظاهراتهاى اعالم شده گروههاى      
راست پيرامون گرانى و خليج و           
آش شله قلمکارى که سلطنت                  
طلبان درست کرده اند از ما شده           

 . است

 

دراين زمينه توجه دوستان را به           
بحث هيئت دائر حزب در همين            

 . *شماره جلب ميکنم



٢٢صفحه   يک دنياى بهتر   

محمد جراحى فعال کارگرى و عضو کميته پيگيرى              
 ٤ خرداد و بدنبال احضاريه بيدادگاه رژيم به         ٣٠روز  

 .  ماه حبس محکوم و روانه زندان شد

 

 ٤٨، محمد   "کميته دفاع از محمد جراحی     "بنا به خبر     
ساله ساکن تبريز است که پيشتر در شرکتهاى                             

محمد جراحى فعال کارگری    .  پتروشيمى عسلويه مشغول به کار بوده است       
دفاع "  جرم"و عضو کميته پيگيری تشکلهای آزاد کارگری ميباشد که به               

 روز   ٤از حقوق کارگران سال گذشته در تبريز بازداشت شد و بدنيال                       
محمد جراحى مجددا احضار شد و   . بازداشت در اطالعات با وثيقه آزاد شد 

 اجرای احکام    ١١ بدون محاکمه توسط شعبه        ١٣٨٧ خرداد    ٣٠در تاريخ    
تاکنون و  .   ماه حبس قطعی روانه زندان شد      ٤بيدادگاه انقالب رژيم با حکم      

عليرغم مراجعات مکررر خانواده ايشان هيچگونه خبری از وی بدست                  
 .نيامده است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى دستگيرى محمد جراحى را قويا محکوم                     
. محمد جراحى را بايد با اعمال فشار به رژيم اسالمى آزاد کرد                     .  ميکند

حزب از بخشهاى مختلف طبقه کارگر و سازمانهاى کارگرى جهان                            
ميخواهد نسبت به دستگيرى و اذيت  و آزار فعالين کارگرى واکنش                             

 . درخور نشان دهند

 

 !کارگر زندانى، زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ١٣٨٧ تير ٢ – ٢٠٠٨ جون ٢٢

 باز هم اعدام، 
 !باز هم جمهوری اسالمی

ی، و بيش از                 محمد فدايی، بهنود شجاعی، فرهاد حاجی ميرزاي
ده نفر ديگر افرادی هستند که رژيم آدمکشان اسالمی قصد دارد            

اول تابستان است و گويا .   به بهانه های مختلف آنها را اعدام کند     
د                 ه خون ان ن    .   هيوالی خدا و اسالم و آخوند و سرمايه تشن و اي

 !کريه و زشت و ضد انسانی. جمهوری اسالمی است
 

د        کشن ! دور نيست روزی که اين حکومت اوباش را مردم بزير ب
ری و                راب بر ويرانه های رژيم اسالمی نظامی متضمن آزادی و ب

نظامی که در آن اثری از اعدام .   رفاه و انسانيت برپا خواهيم کرد     
 .نباشد

 

جنايتی سازمانيافته توسط دستگاه . اعدام قتل عمد دولتی است 
.                                                                   حاکم است  

! مجازات اعدام فورى و بيقيد و شرط  لغو 

 

 !محمد جراحى فعال کارگرى دستگير شد

۵۶شماره   

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com   or    www.for-abetterworld.com 

 تلويزيون  

 برای يک دنيای بهتر
 

ساعت : يکشنبه  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه
 در کانال يک  ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠

  

ست،        .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است        ي طرف ن بي
اه و                    .   جانبدار است  ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب ق ي مدافع حق

ی                      .   سعادت انسانها است   ست ي ال رای يک جمهوری سوسي ا ب م
ه                        .   مبارزه ميکنيم  ا را ب ه ه ام رن ن ب لطفا روز و زمان پخش اي

 . اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

 قابل توجه خوانندگان محترم 

 نشريه يک دنياى بهتر
. هفته آينده نشريه منتشر نميشود

 جوالى منتشر ٩ در تاريخ ۵٧شماره 
. ميشود  

تمام فالسفه جهان را تفسير 
 حال آنکه مسئله ،کرده اند

! برسر تغيير آنست  
 

 کارل مارکس



٢٣صفحه   يک دنياى بهتر   

همه کارگران در بخشهاى مختلف      
راه مقابله با برده وارتر     .  افشا کرد 

کردن شرايط کار و شدت کار و            
 ،چگونگى دريافت دستمزدها               

تعرضى متقابل و متحد کارگران         
براى تحميل حقوق حقه شان به             
کارفرماها و دولت مرتجع                       
اسالمى است که دولت اين                        

 . سرمايه داران طفيلى است
 

کارگران پرريس به هر درجه اى       
که به شرايط مورد ادعاى                         
کارفرماى نساجى کردستان رانده      

 بايد فورا سياست تسرى              ،شدند
دادن اين وضعيت را به کارخانه          

بايد .  هاى ديگر متوقف کنند               
دروغها و روش کثيف کارفرماى       

. نساجى را افشا و محکوم کنند              
همينطور ضرورى است که                   
همراه با کارگران ديگر مراکز             
بويژه نساجى کردستان فشار                  
متحدى به کارفرماها براى بهبود        

 ، باال رفتن دستمزدها    ،شرايط کار 
پرداخت سروقت و يکجاى                      

 لغو کار     ، بيمه کارگران    ،دستمزد
 بهداشت و ايمنى محيط     ،قراردادى

 متوقف کردن اخراج و                    ،کار
نظارت تشکل هاى مستقل                        
کارگران بر همه امور را مطرح         

اگر اين تازه بدوران رسيده       .  کنند
ها و نوکيسه ها را بحال خود                   

 ساعت    ١۵ با روزى            ،بگذاريد
کار نان خشک شب را هم بهتان            

سرمايه دار جماعت           .  نميدهند
مشتى حيوان صفت ضد کارگر و       
ضد بشر است که فقط سودش را           

بررسى دقيق و فورى قرار                 
ضرورى است در مراکز     .  دهند

کارگرى مجامع عمومى                       
کارگران را حول خواسته ها و         
منافع عمومى کارگران برپا               

 نمايندگان کارگران را                ،کرد
انتخاب کرد و هماهنگى هاى             
الزم را در مراکز صنعتى                    

ضرورى است     .  صورت داد    
مجمع عمومى نمايندگان مراکز       
صنعتى در شهر سنندج را                    
برگزار کرد و سياست واحد و           
صف متحدى از کارگران را در      

. مقابل صف کارفرماها قرار داد    
تنها اين سياست ميتواند دندان            
گرد اين سرمايه داران را بکشد        

نبايد .  و يا دستکم پس شان براند      
اجازه دهيد که هر رفتارى را با        
کارگر و حرمت انسانى اش                

هر تالش اين موجودات       .  بکنند
کثيف ضد کارگر را بايد به ضد        

کارگران وقتى  .  خود تبديل کرد   
متحد اند قدرت دارند و قدرت            

هر زمان   .  شان را حس ميکنند      
 ،اتحاد کارگران لطمه ميبيند              

کارفرما موقعيت را مناسب                
تشحيص ميدهد و بنا به ماهيت          
استثمارگرانه اش تعرض                     

. ديگرى به کارگران ميکند                 
عقب نشينى و پيروزى در هر           
سنگر تاثيرات خود را روى کل       

 . مبارزات کارگرى ميگذارد
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى          
کارگران سنندج را به اتحاد و            
متشکل شدن در مقابل                              
سياستهاى ضد کارگرى                        

حزب .  کارفرماها فرا ميخواند      
مشخصا از کارگران کارخانه           
جات نساجى ميخواهد که                      
بسرعت هماهنگى الزم را در           

 ...کارگران خودکشى نکنيد

ميشناسد و کوچکترين ارزشى براى      
حرمت و زندگى اجتماعى کارگر و        

اين .  خانواده کارگرى قائل نيست          
وحشى ها را بايد بقدرت اعتراض            
متحد کارگران مهار کرد و سر                   

 . جايشان نشاند
 

مسئله گرايش به بازخريد شدن در            
کارخانه نساجى نيز دست کارفرما          
را براى گسترش کار قراردادى و            
تشديد فشار کار و کاهش نيروى کار       

اين به نساجى   .  کارخانه باز ميگذارد  
محدود نخواهد شد و فردا هر                        
کارفرماى تازه از راه رسيده با                   
کمک دولت و ادعاى نمونه هاى                

 ميگويد همه جا همينطور                ،ديگر
بايد شکرگزار باشيد که به            !  است

! همين است که هست   !  شما کار دادم  
و اين يعنى برباد رفتن حاصل دوره        
طوالنى اى از اعتراض و مبارزه            

 ،پرشور کارگران کارخانه نساجى         
.  آلومين و غيره            ، پرريس    ،شاهو

کارگران بايد اعالم کنند که ما                      
. حقوق مان را سروقت ميخواهيم             

دستمزد مورد نظرشان را مطالبه             
خواست تامين بيمه ها را طرح      .  کنند
الغى کار قراردادى را مجددا         .  کنند

به کارفرما التيماتوم         .  طرح کنند    
دهند که اين سياستها کارخانه را به           

بهتر است       .  اعتصاب ميکشاند       
 . ترمزش را چک کند

 

فعالين کارگرى در کردستان بايد              
مجموعه اين اقدامات و سياستهاى            
ضد کارگرى کارفرماها را مورد             

۵۶شماره   
ميان خود براى عقب راندن اين                

تضمين هر     .  سياستها ايجاد کنند        
پيروزى تقويت اتحاد کارگرى                  

کارگران بايد هر روز                  .  است
ايجاد اين    .  متحدتر و قويتر شوند        

اتحاد و قدرت در گرو تشکل و                   
دخالت مستقيم و مستمر کارگران            
در هر مرکز کارگرى در مجامع             

سنت عمل   .  عمومى خودشان است    
مستقيم کارگرى به کارگر قدرت             

اين سنت را بيش از پيش             .  ميدهد
بدست گيريد و دراين مواجهه                     
مشخص در سطح گسترده ترى                 

بيکارى و اخراج و          .  بکار گيريد   
امينت شغلى و ميزان دستمزدها و           
سالمتى و بهداشت و آموزش و                 

 امرى اجتماعى و امرى                  ،غيره
. مربوط به کل طبقه کارگر است             

پاسخ آنها هم در اتحاد کارگران که          
. منفعت مشترکى دارند نهفته است         

راه حل فردى هيچوقت پاسخ امر             
شکل دادن به    .  اجتماعى نبوده است   

سطوح مختلف اين اتحاد و متحد               
نگاه داشتن کارگران کار فعالينى             
است که کارفرماها در درجه اول            

. براى زدن آنها دورخيز کرده اند           
اين سياستها را بايد با قاطعيت به               

کارفرماى نساجى    .  شکست کشاند   
کارفرما .  بايد حرفش را پس بگيرد      

! انداخت"  غلط کردم   "را بايد به          
کارگران پرريس که اين وسط                    
وسيله تعرض و سواستفاده کارفرما      
از همکارانشان در نساجى                           

 نقش شايسته خود         ،کردستان شدند  
 .  را بايد ايفا کنند

 

 !زنده باد مجمع عمومى کارگران

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣٨٧ تير ٣ – ٢٠٠٨ ژوئن ٢٣

 ! معادن مال ماست، نفر در مقابل استاندارى١۵٠٠تحصن 
 شوان  سور از سنندج

 صبح امروز سه شنبه جلوی استانداری تحصن کرده اند          9قزل جکن از روستاهای اطراف قروه است که حدود يکهزار و پانصد نفر از ساکنين آن از                   
دليل تجمع اين است که طی يکسال          .  و تا کنون که اين گزارش ارسال ميشود مدام به تعداد مردمی که از روستا رهسپار شهرهستند  افزوده ميشود                            

 معدن در روستا کشف شده و رجبی از سران و عوامل سپاه کرمانشاه به همراه تعدادی ديگر از عوامل ارگان سرکوب مردم اين معادن را به                   3گذشته  
اهالی روستا اعالم کرده اند که ما همگی بيکار هستيم، کشاورزی هم نداريم و تعداد               .  تصرف خودشان درآورده و دست به استخراج اين معادن زده اند          

 معدنی که يافت شده چرا از آن ما مردم نباشد؟ چرا ما مردم نبايد از عوايد آن بهره مند شويم؟. زيادی از خانواده های در فقر مطلق بسر ميبرند

 به  مردم روستا در اين رابطه به رئيس جمهور و ادارات مختلف نامه های زيادی نوشته اند اما بعد از اينکه هيچگونه پاسخی دريافت نکردند تصميم                             
اکنون جلوی استانداری بشدت نظامی شده و تعداد زيادی نيروی انتظامی و لباس شخصی در آنجا حضور دارند و                    .  تحصن در مقابل استانداری گرفتند    

اما متحصنين اعالم نموده اند که تا دريافت پاسخ مناسب ازحکومت و               .  به زور متحصنين را به صدها متر دورتر از محل استانداری منتقل کرده اند                
اهالی روستای مذکور از ميانشان تعدادی نماينده انتخاب نموده و داخل استانداری                        .  عدم رسيدگی خواسته برحقشان محل را ترک نخواهند کرد                 

 . * فرستادند



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر  ۵۶شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

آدرس تماس با مسئولين 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

دبير کميته (علی جوادی 
 )مرکزی

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

علی (هيات داير دفتر سياسی 
جوادی، سياوش دانشور، آذر 

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

آذر (مسئول خارج کشور 
 )ماجدى

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 121 
000 248 

Account Number: 36 48 
46 88 52 

 به حزب 
اتحاد کمونيسم 
 کارگرى
!بپيونديد  

 !کارگران خودکشى نکنيد
  در باره رقابتها و تحريکات کارفرمايان نساجى در سنندج

در متن بحران ورشکستگى سرمايه       
دارى در ايران و بويژه بخشى از               

 هر روز کارفرماها روش           ،صنايع
. جديدى عليه کارگران ابداع ميکنند       

هر کارفرما که هارتر عليه کارگر           
 براى ديگر        ،خط و نشان ميکشد          

کارفرماها به مثابه تجربه جديدى              
است که بايد عليه کارگران بکار                

اگر کارفرما در يک کارخانه و      .  برد
مرکز صنعتى توانسته است درجه           
باالترى از استثمار را به کارگران           

 اين دريچه تشديد رقابت       ،تحميل کند 
سرمايه داران ميشود که همان                     
روشها را عليه کارگران ديگر                    

هدف .  مراکز صنعتى بکار گيرند         
روشن است؛ استثمار بيشتر                          
کارگران و کسب سود بيشتر براى           
سرمايه داران و عقب راندن                          
دستاوردهاى مبارزات قبلى                          

 . کارگران

 

مورد آخر شاهکار کارفرماى                     
. کارخانه نساجى کردستان است               

اخيرا کارفرماى اين کارخانه به                 
کارگران اعالم کرده است که                       

 ماه  ٣ الى   ٢منبعد حقوق ها را هر       "
همينطور براى       "!  يکبار ميدهم      

باالبردن شدت کار در کارخانه                   
تعرضى را به کارگران سازمان                

کارفرما اعالم کرده که        .  داده است  
شما بازده کارتان نسبت به کارخانه      "

يکى ديگر از کارخانه           –پرريس   
 ،پائين تر است     -هاى نساجى سنندج   

در کارخانه پرريس همان محصول        
 نفر کارگر توليد    ٧٠ الى   ۶٠ما را با    

 ١٣٠ميکنند در حالى که ما با                       
کارگر اين مقدار محصول توليد                 

درعين حال کارفرما مدتى       !  ميکنيم
است که ميخواهد تعدادى از                          
کارگران را اخراج کند و هر روز            

روزى تالش  .  بهانه اى سرهم ميکند    
کميته "ميکند نهاد جاسوسى                          

را فعال کند و به                       "  انظباطى
از ميان خودتان     "کارگران ميگويد     

براى کميته انظباطى نماينده اى                  
اين کميته کذائى که        "!  انتخاب کنيد  

چشم و گوش کارفرما در ميان                     
 قبال هم وجود داشت      ،کارگران است 

کار .  اما مدتها بود که فعاليتى نداشت     
اين کميته پرونده سازى براى فعالين      
کارگرى و اخراج آنها به بهانه هاى         

از جمله يک کار اين       .  مختلف است 
کميته بهانه تراشى براى کارگران           

. است"  کم کارى "يا  "  غيبت"مانند  
کارفرما از طريق اين کميته بتدريج        
ليستى از کارگران فعال را تهيه و             

. براى اخراج به اداره کار ميدهد              
يک هدف ديگر اين اقدام ايجاد مانع         
براى طرح خواستهاى کارگران               

اخيرا هم پرداخت نکردن             .  است
حقوقها را سروقت دارد به قانون               
من درآوردى خودش تبديل ميکند و        
انتظار دارد کارگران کار بيشترى           

. در ازاى مزد کمترى انجام دهند              
توجيه اينکار را نيز ميزان توليد                
کارخانه بغلى و ميزان سود رقبايش        

 !ميداند

 

اين سياستهاى کارفرما تعدادى از            
کارگران را از ادامه کار در اين                 

. کارخانه دچار نااميدى کرده است          
کارفرما بازخريد شدن کارگران               

دراين .  رسمى را نيز تشويق ميکند       
فضا تعداد نسبتا زيادى از کارگران        
رسمى نساجى ميخواهند خود را                

کارگران ميگويند ما     .  بازخريد کنند  
نميتوانيم چند ماه به چند ماه حقوق             

تا به حال و طى چند روز            .  بگيريم
 نفر از کارگران خود را            ٨گذشته   

هدف کارفرما       .  بازخريد کردند      
اينست که با کم کردن و نهايتا از                 
بين بردن قراردادهاى رسمى                      
کارگران قديمى را از کارخانه                    

در چنين شرايطى      .  بيرون بياندازد  
اخراج و اعمال فشار به کارگران             

 . قراردادى ساده تر ميشود

 

البته اين ادعاى کارفرما که در                    
 کارگر     ٧٠ الى          ۶٠پرريس با          

 کارگر    ١٣٠محصولى به اندازه            
توليد ميشود را نبايد دربست قبول             

کارفرماها با اين روشها                     .  کرد
ميخواهند کارگران را به جان هم                     
بياندازند و به اعتبار نمونه هائى از                

 کل اين     ،استثمار شديدتر اينجا و آنجا        
با .  سيستم را به همه جا تسرى دهند              

اينحال هر درجه اى از واقعيت دراين          
 معنى اش اينست که            ،موضوع باشد  

کارگران پرريس براى حفظ شغل و              
چرخاندن زندگى تن به شرايط بسيار           

 . سختى سپرده اند

 

 !کارگران

شما هر روز ماهيت ضد کارگرى و             
. سودجوى کارفرما را تجربه ميکنيد           

منطق و تفکر و نگرش و همه چيز                 
. سرمايه دار پول و سود بيشتر است             

سرمايه دار حتى اگر کارگر را به                   
سطح بردگان قديم هم تنزل دهد هنوز           

سياست طبقه     .  برايش کافى نيست         
کارگر هرجا بايد به اين متکى باشد که         
دست کارفرماها و سرمايه داران را             

. از تعرض به کارگران کوتاه کند                   
دليلى ندارد براى زنده ماندن خودکشى       

. کرد و به هر خواست کارفرما تن داد         
دليلى ندارد به هر سياست کارفرما تن         

 اعتراض   ، قبول نکردن    ،نه گفتن  .  داد
 اعمال فشار      ، اعتصاب کردن     ،کردن

جمعى و متحد راه مقابله با اين اوضاع        
در جنبش کارگرى کردستان            .  است

بويژه سنت قوى اعتراضى و سنت                
. عمل مستقيم کارگرى ريشه دارد                  

بيشتر کارگران مراکز صنعتى همواره     
از مبارزات همديگر حمايت کرده اند          

. و حاميان صف اول همديگر بودند              
جنبش کارگرى در کردستان يکى از            
مراکز مورد توجه مسائل کارگرى در        

. ايران و در مواردى جهان بوده است          
اين جنبش سنت جنگ برسر اول مه و         
تامين استقالل طبقاتى کارگران را                 

تعرض به کارگران نساجى و            .  دارد
بامبول هاى هر روزه کارفرما مقدمه          
اى براى تعرض به کارگران در                      

بايد محکم جلوى      .  مراکز ديگر است     
اين مسئله ايستاد و اهداف ضد                           

کارگرى آنرا براى       
٢٣صفحه   


