
!  کارگران جھان متحد شويد  
 براى

 يک دنياى بھتر
 نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

 چھارشنبه ھا منتشر ميشود

٧١ 
١٣٨٧مھر  ٢۴ -٢٠٠٨اکتبر  ١۵  e.mail: siavash_d@yahoo.com  

!آزادى، برابرى، حکومت کارگرى  

Weekly publication of Worker - communism Unity Party 

سياوش دانشور: سردبير  

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

.اختيار به انسان است  

منصور حکمت    

 

 

 
 

 سياوش دانشور
 

تا " پايان تاريخ"از 

 "پايان ريگانيسم"

 در حاشيه اظھارات فوکوياما

بحران سرمايه دارى که به سرعت برق و باد 
 ،جھان و مراکز مھم اقتصاديش را درمينوردد

به ھمراه خود بى اعتبارى عمارت فکرى و 
ايدئولوژيک متناظر با آن را با سرعتى بيشتر 

ما در شمارھاى اخير نشريه يک . عريان ميکند
دنياى بھتر به بررسى و تحليل بحران سرمايه 

که مفسران اقتصادى بورژوا رياکارانه  ،دارى
" بحران مالى"و "  بحران وال استريت"آنرا به 

و ھمينطور پيامدھاى سياسى آن  ،تقليل ميدھند
در سطح جھانى در قلمرو افکار و عقايد و 

 . مبارزه طبقاتى تاکيد کرديم

 

اين تاکيدات ويژه ما امروز از زبان مھمترين 
اعترافات "ايدئولوگھاى بورژوازى به عنوان 

. خود را بيان ميکند"  تلخ و دانشمند مآبانه
آخرين آنھا اظھارت فرانسيس فوکوياما 
فيلسوف و يکى از مھمترين نظريه پردازان 

وى "  پايان تاريخ"راست افراطى است که تز 
سالھا بعنوان داغ و درفش ضد کمونيستى 
ترجيع بند تبليغات راست افراطى و تازه 

فوکوياما .  دمکراتھاى نظم نوينى در جھان بود
او "  منظور"با ژست روشنفکرى که عقايد و 

سخن "  پايان ريگانيسم"درست فھميده نشده از 
 )اکتبر نشريه نيوزويک ١٣! (ميگويد

 

فوکوياما از سقوط و بى اعتبارى عقايدى سخن 
ميگويد که قرار بود آمريکا را با پرچم 

ريگانيسم به منشا صدور 
٢صفحه   

ه  ،نقش ھتک حرمت و تخريب شخصيت در سياستدر صفحات ديگر؛  ول اخراج کارگران ل
ر  ،دستمزدھاى عقب افتاده کارگران آتبين ،خودرو اخراج کارگران خدماتی شرکت سد گست

ران ،آموزش و پرورش ۵وابسته به منطقه  ھ ان در ت ودک راسم ک راض  ،گزارشى از م اعت
 . وسيع پناھجويان در کمپ کوم کاپى استانبول

  ،يادداشت سردبير

 مصاحبه کاوان عمر سالمی 
 ٧صفحه با آذر ماجدی               

 !مساله اينست ،سرمايه داری يا سوسياليسم
 ١٩صفحه آذر ماجدی                                                                                       

 سواالتى در باره کنترل کارگرى
 

 ١٢صفحه سياوش دانشور                                                                                  

 کنترل دولتی يا کنترل کارگری؟ 
 سرمايه داری يا سوسياليسم؟

 ۶صفحه على جوادى                                                                                        

 !کارگر در پااليشگاه نفت اصفھان طعمه حريق شدند ١٧
 عيادت از کارگران در آتش سوخته پااليشگاه اصفھان

 پخش اطالعيه ھاى حزب در اصفھان

 در باره لغو کار مزدى
 گفتگو با منصور حکمت

 ٢١صفحه 



يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

در جھان "  ايده ھاى آمريکائى"
ايده ھائى که در دھه .  تبديل کند

با نام ريگانيسم و تاچريسم  ٨٠
شھرت يافتند و معنى عملى آن 
پس گرفتن کليه دستاوردھاى طبقه 
کارگر طى چندين دھه و 
پاکسازى نظام سياسى و اقتصادى 
جھانى از ھر ايده و قانونى بود 

. ميداد"  سوسياليسم"که بوى 
اقدامات اقتصادى معينى که زير 

نظارت و "پرچم بازار آزاد و تز 
تجويز شدند و "  کنترل کمتر دولت

توسط بانک جھانى و صندوق بين 
المللى پول و اعمال فشار 
ديپلماتيک و سياسى و اقتصادى 
به دنياى سرمايه دارى تسرى 

 ،"بى اعتبارى"او از .  يافتند
در اتھام قرار "  ،"ساقط شدن"

خطر "  ،"گرفتن الگوى آمريکائى
" بزير کشيده شدن اقتصاد جھانى

و عباراتى از اين قبيل سخن 
فوکوياما پنھان نميکند که .  ميگويد

سياست جديد با اين معضل در 
جامعه مواجه است که چرا بايد 
بار بحران را از جيب ماليات 
دھندگان و طبقه کارگر بيرون 
کشيد اما درعين حال تالش ميکند 
اينبار نه در مقام تئوريسين و 
مشاور بورژوازى بلکه در مقام 

که دنبال مجرم ميگردد "  منتقدى"
 ! ظاھر شود

 

فوکوياما اعتراف ميکند که سقوط 
الگو و اعتبار آمريکائى در جھان 
بسيار فراتر از بازسازى و رفع 

او به . است" بحران وال استريت"
برحق بودن مفسرانى تاکيد 
ميگذارد که اين رويداد را پايان 
ريگانيسم و ايده ھا و سياستھائى 
که بيش از دو دھه جھان را سمت 

 . و سو داده بود نام گذاشته اند

 

اما آن ايده ھا کدامند؟ الگوى 
دولت کوچکتر و  ،بازار آزاد

آزادى عمل بى حد و حصر 
پرداخت ماليات کم و  ،بازار

اعمال قوانين و مقررات حکومتی 
 ،تسھيل کننده فعاليت سرمايه

اعمال  ،قانون زدائى از سرمايه
نسخه ھاى بانک جھانى و 

امروز دسته جمعى دست بدامن 
 .   دخالت دولت شده است

 

فوکوياما مانند کسى که با سر به 
مانع سختى خورده است و در 
اثر گيجى ناشى از ضربه ھنوز 
بدرستى نميتوانند ببيند و 

بسختی "ميگويد  ،تشخيص دھد
ميتوان فھميد که تا چه ابعادى 
عالئمى که معرفه الگوى 
آمريکائى ھستند از اعتبار ساقط 

او اذعان دارد که "!  شده اند
بازگرداندن اعتبار و احيا "

الگوى آمريکائى به مبارزه اى 
بزرگ در جھت تثبيت موقعيت 

. گره ميخورد"  اقتصادى آمريکا
امرى که خود وى ھم ميداند 

فوکوياما .  جزو محاالت است
دارد شکست سياسى و 
ايدئولوژيک و اقتصادى آمريکا 
را در جدال جھانى براى احيا 
ھژمونى خود بعد از پايان جنگ 

 .   سرد بيان ميکند

 

 "انقالب ريگان"

پايان "فوکوياما بعنوان کسى که 
را تئوريزه کرد و ريگان "  تاريخ

و تاچر و بازار عنان گسيخته و 
اصل اصالت سود را بعنوان 

 ،در مقابل دنيا گذاشت"  تنھا راه"
ھنوز ميگويد اين سياست درست 

او ريگان و تاچر را .  بوده است
برحق ميداند که عليه کاھش 
قدرت دولت شوريدند و و از آن 

نام "  انقالب ريگان"بعنوان 
اما در عين حال تالش .  ميبرد

ميکند براى وضعيت امروز 
اين مجرمين .  مجرمينى پيدا کند

انقالب "از نظر او رھروان 
راه خود را "ھستند که "  ريگان

و  ،"منحرف شدند"  ،"گم کردند
از اين سياست درست 

ساخته "  ايدئولوژى ترديد ناپذير"
فوکوياما و امثال او که با !  اند

فروپاشى سرمايه دارى دولتى 
شرق عاشوراى ضد کمونيستى 
راه انداختند و ھر نوع آزادمنشى 

پايان "و حق طلبى را با 
" پايان کمونيسم"و "  ايدئولوژى

در  ،آراستند"  پايان تاريخ"و 
اوج ذلت ھم از بازار و ارتجاع 

اما .  تاچر دفاع ميکند  –رگان 
اين دفاع ديگر تماما از سر 

تعبير مذھبى از .  استيصال است
روندھاى بنيادى سياسى و 

پايان "تا " پايان تاريخ"از 

 "...ريگانيسم
اعمال  ،صندوق بين المللى پول

سياستھاى مالى و پولى متناسب با 
ترويج "  ،آن در بازارھاى جھان

دموکراسی ليبرال در دنيا بعنوان 
بھترين مسير جھت تحقق يک نظام 

بى  ،"بين المللی آزاد و شکوفا
مسئوليتى مطلق جامعه در مقابل 
فرد و نفى ھر نوع سيستم بيمه و 
خدمات اجتماعى تحت عنوان 

قراردادى  ،"مقابله با سوسياليسم"
 ،کردن کار و نابودى امنيت شغلى

آنتى  ،ميليتاريسم و قلدرى نظامى
کمونيسم زمخت و تالش براى بى 
اعتبار اعالم کردن مارکس و انتقاد 

مقابله با "ژست  ،مارکسيستى
و ھمزمان سازماندادن "  توتاليتريسم

نئوکانى   -توتاليتريسم مذھبى
برافراشتن بيرق خونين  ،دمکراسى

پست مدرنيسم و مولتى کالچراليسم 
و سازماندھى حکومتھاى عشيره اى 

ترويج "و قبيله اى و قومى بعنوان 
ميدان دادن به مذھب و  ،"دمکراسى

 . آوردن آن به سياست و غيره

 

را "  ناقابل"فوکوياما اين يک قلم 
کل اين سيستم و .  راست ميگويد

عمارت ايدئولوژيک فرو ريخته 
اما ھنوز يک تردستى سياسى .  است

اين تنھا .  را ميتوان مشاھده کرد
الگوى آمريکائى در جھان نيست که 
ورشکست شده که امروز امثال 
فوکوياما نيز آن را برسميت 

بلکه اين الگوى مسلط  ،ميشناسند
سرمايه دارى در دو دھه گذشته 
است که فروپاشيده است که اتفاقا 

. نميشود"  آمريکا"محدود به 
ھمانطور که تبعات فروپاشى 
اقتصادى و بحران خصلت 
آمريکائى ندارد و بقول دومينيک 
اشتراس کان رئيس صندوق بين 

نظام مالی جھان بر لبه "المللی پول 
يک فروپاشی فراگير حرکت می 

عقايد و پرچمھا و  ،"کند
استراتژيھاى متناظر بر آن ھمراه با 
سخنوران و ايدئولوئھايش مانند 
امثال فرانسيس فوکوياما بى اعتبار 

آنھا بى اعتبار شده اند نه .  شده اند
ضرورتا براى مردمى که گويا آنھا 
را باور کرده بوده اند بلکه براى 
خود طبقه بورژوازى که سالھا از 
اين عقايد ارتجاعى نشخوار کرد و 

٧١شماره   
اقتصادى در جامعه تنھا باعث 

امروز ھارترين .  تمسخر ميشود
ايدئولوگھا و سياستمداران راست 
افراطى به موضعى افتاده اند که 

البته نه بازار تماما بى عيب است "
و نه دولت تماما ميتواند مشکالت 

معنى زمينى و حرف "!  را حل کند
روشن فوکوياما اينست که آمريکا 
براى بازگرداندن درجه اى از 

انقالب "اعتبار خود بايد خط 
او .  را کنار بگذارد"  ريگانى

ميگويد سيستم ريگانى بايد بسيار 
. زودتر از اينھا کنار گذاشته ميشد

معلوم نيست چرا اين ھمه سران و 
ايدئولوگھاى بورژوازى وقتى که 
اين وضعيت پيش آمده 

شدند و ھشدارھاى "  بحرالعلوم"
" بسيار زودتر"امروزشان را 

ھمانطور که بدنبال !  نداده بودند
جنگ عراق طى نمايشى رامسفيلد 

حاال قرار است  ،را کنار گذاشتند
کاسه کوزه ھا سر امثال ديک چنى 

و "  تيم اھريمنى وال استريت"و 
طرفداران متعصب و ايدئولوژيک 

شکسته شود تا "  انقالب ريگانى"
نفس سرمايه دارى و بازار و 
استثمار از زير ضرب بيرون 

بورژوازى ھميشه .  کشيده شود
براى حفظ اعتبار نداشته خود 
بھترين عناصرش را قربانى 

نکته اما اينست اين شو .  ميکند
تبليغاتى و عقب نشستن 
ايدئولوگھاى اصلى بازار عواقب 
وسيع تر و بنيادى ترى دارد که با 
انتقادات خانوادگى نوع فوکوياما 

 . وصله پينه نميشوند

 

او باالخره جان کالم را در مورد 
. موقعيت آمريکا بزبان مى آورد

اين حقيقت که آمريکا در تالش 
براى ابقا موقعيت خود بعنوان ابر 
قدرت سياسى و اقتصادى جھان 
شکست خورده است و بايد 
موقعيت جديدش را در کنار رقباى 

 : جھانى بپذيرد

 

از زاويه جھانی اياالت متحده از "
موقعيت مسلطی که تاکنون از آن 
برخوردار بوده است بھره ای 
نخواھد برد و اين ھمان چيزی 

اوت روسيه به  ٧است که با تھاجم 
ايالت گرجستان مورد تاکيد قرار 

قدرت آمريکا و بھمان .  گرفت
نسبت منابع مالی آمريکا در شکل 

دادن به اقتصاد 
٣صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

جھانی از طريق معاھدات 
تجاری، صندوق بين المللى پول و 
بانک جھانی رو به کاھش خواھد 

ايده ھا، داوريھا و حتی .  رفت
کمکھای آمريکا در بسياری از 
نقاط دنيا کمتر از دوره فعلی با 

 ." استقبال روبرو خواھد شد

 

فوکوياما و امثال او ناچارند که 
اين رويداد و عواقب آن را 

بازار "  فروپاشى ديوار برلين"
اعترافات او تنھا .  آزاد ھم بنامند

 . از نتايج سحر است

 

 ؟ "!وال استريت سوسياليستى"

امروز از راست ترين تا چپ 
ترين سخنگويان بورژوازى روى 
اين توانق دارند که بايد بخشھائى 

. کرد"  قانونمند"از اقتصاد را 
يعنى نظارت و کنترل دولت را 
بر فعل و انفعاالت اقتصادى باال 

"برد مديران بى کفايت را . 
و دسته جمعى  ،"برکنار کرد

. براى مھار بحران تالش کرد
مشابه عقايد فوکوياما را ھمتايان 
راست در فرانسه و ديگر 
. کشورھاى اروپائى بيان ميکنند

آنھا بى اعتبارى سياستھاى بازار 
را به "  الگوى امريکائى"و 

برخى از .  سطوح ديگرى برده اند
سران اتحاديه اروپا از بى 
خاصيتى ائتالف ھشت کشور 
صنعتى و ضرورت ايجاد 
سازمانھاى جديد سياسى و 
اقتصادى منطبق با واقعيات دنياى 

البته .  امروز سخن ميگويند
يادشان نميرود که حمله به 
سوسياليسم و مارکس را با 
اقدامات دولتى براى نجات بانکھا 
و کنترل بحران يکى قلمداد کنند تا 
بخيال خودشان کل اين سيستم و 
نظام منحوس سرمايه دارى را از 
گزند نقد مارکسى و آلترناتيو 
. سوسياليستى کارگران برھانند

رندانه تالش ميکنند ھرنوع دولتى 
کردن يا سياست تزريق پول به 

نام "  سوسياليسم"بانکھا را 
ديروز سقوط سرمايه .  بگذارند

سقوط "دارى دولتى را 

نفر از  10در چند روز گذشته  ،بنا به خبر دريافتى
کارگران قديمی و قراردادی کارخانه لوله خودرو که 

توسط  ،سال سابقه کار داشتند 5تا  2ھريک بين 
"کارفرما به بھانه ھای واھی اخراج شدند " جرم. 

بعضی از اين کارگران ظاھرا کشيدن سيگار حتی در 
 . خارج از سالن کارگاه بوده است

 

کارخانه لوله خودرو کارش در زمينه تراشکاری و 
توليد انواع لوازم خودرو از قبيل ميل لنگ و غيره است 
که عمدتا سفارشات شرکت ايران خودرو را انجام می 

در کارخانه خصوصی لوله خودرو که در قلعه .  دھد
نفر کارگر قراردادی  400حسن خان تھران واقع است 

 7سفيد امضا با شرايط کار و بردگی مطلق از ساعت 
ھزار تومان به  219عصر با پايه دستمزد  4صبح تا 

اضافه کاری ھر روزه و کار در جمعه ھا . کار مشغولند
کارگران بايد از بابت .  و تعطيالت رسمی اجباريست

عدم حضورشان در محل کار در جمعه ھا و تعطيالت 
رسمی مرخصی بگيرند در غير اينصورت حکم اخراج 

 7يکی از کارگران ميگفت از .  دست شان داده ميشود
ظھر ھيچ کارگری حق ندارد حتی برای  12صبح تا 

. آب خوردن و دستشويی پشت دستگاه را ترک کند
! برای دستشويی رفتن بايد از مدير توليد اجازه گرفت

ايرجی سرمايه دار ميلياردر و مالک کارخانه لوله 
من کارگر مزاحم و موی "خودرو در جايی گفته است؛ 

يکی از کارگران اخراجی ميگفت !"  دماغ نمی خواھم
دراين چند روز به اداره کار و بيمه و ھرجا که مراجعه 

بھانه .  ھمه ما را سر ميدوانند.  کرديم جوابی نشنيديم
ايرجی با اخراج ما .  ھای اخراج ما دروغين است

کارگران قديمی .  ما خالص شود"  شر"خواسته است از 
به جای "!  خطرناکند"راه و چاه را بلدند و به نظر آنھا 

به اين کارگران .  ما از کارگران جديد استفاده ميکنند
عالوه بر اينکه دستمزد کمتری ميدھند مطيع تر ھم 

 .ھستند

  

بيکارسازيھا و تحميل ھرچه  ،تھاجم به زندگی کارگران
 ،بيشتر فقر و فالکت به خانواده ھای محروم آنان
. سياست سراسری و واحد سرمايه داران مفتخور است

آنھا ھمراه با شرکتھاى پيمانى و شرايطى برده وارى که 
يک رکن سياست شان را براى کسب  ،تحميل کردند

سود بيشتر متکى به اخراج مرتب کارگران قديمى تر و 
استخدام کارگران جديدتر با شرايط بدتر و دستمزد پائين 

اين سياست از کارخانه لوله خودرو تا .  تر قرار داده اند
مجتمع ايران خودرو و عسلويه و پتروشيمى ھا و سايپا 
و نيشکر ھفت تپه و نساجيھا و ھر گوشه ايران جريان 

يک خواست طبقه کارگر ايران الغاى کار .  دارد
مقابله با .  قراردادى و شرکتھاى برده دارى پيمانى است

اخراجھا در مقياسى سراسرى در گرو متحد شدن 
کارگران حول اين خواست و ديگر خواستھاى رفاھى 
 ،طبقه کارگر از جمله بھبود شرايط کار و دستمزدھا

 . و بيمه بيکارى مکفى است ،ممنوعيت اخراج
 

  ١٣٨٧مھر ماه  ٢٣ – ٢٠٠٨اکتبر  ١۴ 

 

 "...پايان ريگانيسم"تا " پايان تاريخ"از 

نام گذاشتند و امروز دخالت دولت بوش "  سوسياليسم
. نام ميگذارند"  سوسياليستى کردن"و امثال او را 

آنھا سياست منفورترين چھره ھاى راست مانند 
بوش و سارکوزى و سران اتحاديه اروپا را اقدامات 

قلمداد ميکنند تا انتقاد سوسياليستى "  سوسياليستى"
آنھا .  در جامعه را پيشاپيش خلع سالح  کرده باشند

تالش ميکنند بى اعتبارى خودشان را به بى 
"اعتبارى سوسياليسم ارتقا دھند وال استريت . 

جزو مسخره ترين عناوينى است که "  سوسياليستى
اين مفسران اينروزھا مثل نقل و نبات تکرار 

اين شارالتانيزم ايدئولوگھاى سرمايه دارى .  ميکنند
ھدف سياسى روشنى دارد؛ آنھا ميدانند در وضعيت 
کنونى بيش از ھر دوره اعتبار مارکس و راه حل 

لذا تالش دارند .  سوسياليستى زمينه رشد دارد
ھمزمان که جيب طبقه کارگر و مردم را براى 

ھمزمان تنفر آنھا  ،پرداخت بار بحران خالى ميکنند
دولتھا ربط دھند تا "  اقدامات سوسياليستى"را به 

شايد بتوانند مکان راه حل سوسياليستى را در اذھان 
اينھا حتى در .  توده ھاى طبقه کارگر خدشه دار کنند

اوج ذلت و شکست خود را از تک و تاى ضد 
 . کمونيستى نمى اندازند

 

فوکوياما و تئوريسين ھاى ارتجاع بازار و 
بورژوازى بر شکست يک سياست و يک خط و به 

اذعان دارند اما تاکيد "  انقالب"قول خودشان يک 
مشکل اعتبار و مشکل "دارند که کل سيستم شان با 

ھشدار ميدھند که در .  روبرو است"  اخالقى
و تاکيد ميکنند طبقه "  اصالحات زياده روى نکنيم"

کدام سھم؟ اين "!  سھمش را بپردازد"کارگر بايد 
ھمان پرچم منحوس و ارتجاعى ناسيوناليسم است 
که طبقه کارگر آمريکا را شريک در پرداخت 

اينھا .  ھزينه بحران و بى اعتبارى بورژوازى ميکند
البته از مديران وال استريت و بانکھا که با حقوق 
! ھاى ميلياردى کنار ميروند سھمى مطالبه نميکنند

ماکزيمم !  از سرمايه داران سھمى مطالبه نميکنند
سياست شان اينست که بر تجارت آزاد و بازار 
کنترل شده و افزايش دخالت دولت تاکيد کنند و 

سياست "خالى کردن جيب طبقه کارگر را بعنوان 
ترديدى نيست که اين نوع .  جار بزنند"  سوسياليستى

تبليغات پوک نميتواند مبناى رسيدن به يک انسجام 
فکرى و سياسى جديدى براى طبقه حاکم باشد و دير 
يا زود به سياستھاى استخوان دارترى رو مى 

 . آورند

 

اما تا ھمينجا و اعتبار جاودانه مارکس و آلترناتيو 
کمونيستى با اعالم شکست توسط تئوريسين ھاى 
درجه يک بورژوازى بازار آزاد صد چندان تاکيد 

زنده باد انقالب  ،زنده باد مارکس.  شده است
 !* کمونيستى کارگرى

٧١شماره   

 اخراج کارگران کارخانه لوله خودرو
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روز پنج  ،بنا به خبر دريافتى
در بخش تقطير  ،مھرماه ١٨شنبه 

نفر از  ١٧پااليشگاه اصفھان 
کارگران قراردادی طعمه حريق 

دليل اين واقعه دلخراش کار .  شدند
کردن کارگران در محيط آلوده به 

الزم به .  مواد آتش زا بوده است
ذکر است که قبل از اين که 
کارگران شروع به کار کنند مسير 
کار بايد اصطالحا استم زدايی 

اما اين .  شود)  شسشتو با بخار(
اقدام صورت نگرفته بود و در آن 

بنا به .  شده بود"  صرفه جوئى"
خبر حال دو تن از کارگران 
. بشدت وخيم گزارش شده است

ايمان مقصودی يکی از اين 
درصد  ۶۵کارگران دچار 
 .سوختگی شده است

 

ھر سال پااليشگاه برای شستشو و 
تعويض قطعات فرسوده پروژه 

را طرح "  ھال  -اور"اى به اسم 
کارگران .  ريزی و اجرا ميکند

اين طرح عمدتا از کارگران 
موقتی و پيمانی با قراردادھای 
. بيست و بيست و پنج روزه ھستند

چند سال پيش دو کارگر در طول 
پروژه اورھال در برج ھای 

کار .  پااليشگاه دچار خفگی شدند
اورھال ھمواره با صدمات جانی 
و بدنی کارگران ھمراه بوده 

ھمين چند ماه پيش مشابه .  است
اتفاق آتش سوزی پااليشگاه 
اصفھان در پروژه اورھال 
پااليشگاه بندرعباس رخ داد که 
خوشبختانه منجر به تلفات جانی 

 .نشد
 

شرکت نفت ھمراه برای اجرای 
اورھال با شرکت ھای خصوصی 
قرارداد می بندد که به صورت 
مزايده ای به شرکت ھای مختلف 

" رامپکو"شرکت .  تعلق ميگيرد
امسال مسئول اورھال پااليشگاه 

بعد از اين .  اصفھان بوده است
اتفاق شرکت رامپکو مقصر را 

مسئوالن .  پااليشگاه ميداند
پااليشگاه ھم مقصر را شرکت 

در يک کالم ھر .  رامپکو ميدانند
دو طرف معامله از زير بار 

کارگران بايد به اين .  بزير کشيد
نظام جھنمى تف کنند و براى 
بزير کشيدنش ھر روز و ھر 
 . لحظه نيرويشان را متحدتر کنند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى با 
کارگران قربانى جنايت 
پااليشگاه اصفھان و خانواده ھاى 
. آنھا عميقا اظھار ھمدردى ميکند

سرمايه داران و  ،حزب
کارفرمايان پااليشگاه اصفھان را 
. مسئول مستقيم اين جنايت ميداند

ھرچند ھيچ درجه از غرامت 
نميتواند آثار اين جنايت را از 
زندگى کارگران قربانى بزدايد با 
اينحال کارگران پااليشگاه 
اصفھان بايد مسببين اين جنايات 
را براى پرداخت غرامت و 
معالجه و مداواى رايگان 
کارگران قربانى تحت فشار 

 .  بگذارند
 

 

عيادت از کارگران در آتش 

 سوخته پااليشگاه اصفھان

 حال دو نفر از کارگران وخيم است

ديروز  ،بنا به خبر دريافتى
مھر ماه جمعی از  22دوشنبه 

دوستان و آشنايان کارگران 
آسيب ديده در حادثه آتش سوزی 
پااليشگاه اصفھان برای مالقات 
و خبر از وضع جسمی اين 
کارگران به بيمارستان سوانح 

امام موسی (سوختگی اصفھان 
روبروی ترمينال کاوه )  کاظم
اما مسئولين بيمارستان .  رفتند

بعلت وخامت وضع جسمی اين 
. کارگران اجازه مالقات نداند

علت ممانعت از مالقات سرايت 
عفونت به کارگران اعالم شده 

 ،مھرماه 18روز پنج شنبه .  است
در بخش تقطير پااليشگاه 

نفر از کارگران  17اصفھان 
 . قراردادی طعمه حريق شدند

 

پزشک مسئول در رابطه با 
شدت سوختگی توضيح داده بود 
که حتی کاله ايمنی و اتيکت 

 !کارگر در پااليشگاه نفت اصفھان طعمه حريق شدند ١٧
 حال دو نفر از کارگران وخيم است ،عيادت از کارگران در آتش سوخته پااليشگاه اصفھان

کارگران .  مسئوليت فرار ميکنند
پروژه اورھال دارای ھيچ بيمه ای 

تازه اين در شرايطی است .  نيستند
که برای کار در اورھال کارگران 

اسم .  صف ھای طوالنی ميکشند
بعضی .  خيلی ھا نوشته نميشود

. ميتوانند با پارتی بازی وارد شوند
در صف کارگران گرسنه براى 
گرفتن کار در پروژه اورھال و 
بدست آوردن فرصت کار بيست 

اين  .روزه غوغائی برپاست
وضعيت بيش از ھر چيز شاخص 
. وخامت معيشتى طبقه کارگر است

کارگران برای اينکه بتوانند زنده 
بتوانند لقمه اى نان براى  ،بمانند

ناچارند  ،خانواده شان تھيه کنند
براى چنين کارھاى خطرناکى 

اما اين عجيب .  رقابت ھم بکنند
درد گرسنگی و فقر کمر .  نيست

اين کارگران .  شکن و سنگين است
سال ھستند  ۶۵تا  ١٨که از سنين 

تنھا فرصت کاريشان را در سال 
ھمين پروژه چند روزه اورھال 
ميدانند و اگر اين پروژه را از دست 
بدھند کل سال را بايد گرسنگی 

 . بکشند
 

اين جھنم  و قتلگاھى که محيط کار 
نام دارد ھر روز و در ھر گوشه 
برپا می شود تا جيب و حساب 
. بانکى سرمايه داران پرتر شود

يا بعبارت  ،حادثه پااليشگاه اصفھان
دقيق تر جنايت مسلم سرمايه عليه 

نه اولين جنايت است و نه  ،کارگران
سرمايه بنا به ماھيتش از .  آخرين

جنايت .  جنايت تفکيک ناپذير است
در محل کار بخشى از آدمکشى 
سيستماتيک سرمايه براى سود 

داستانى که سرمايه دارى .  است
براى زندگى طبقه ما نوشته است 
 ،ھمين است؛ کارگر بايد کار کند

از گرسنگى  ،کشته شود ،جان بکند
شخصيت و حرمت  ،نابود شود

تا سرمايه  ،انسانى اش لگد مال شود
اين .  و حکومتش بتوانند سرپا بماند

سرمايه دارى سوپر ارتجاعى 
جمھورى اسالمى است که سراپاى 
آن با ضديت با کارگر و ھر جلوه 
اى از آزاديخواھى و تمدن بنياد 

اين رژيم و نظام .  گذاشته شده است
کثيف را بايد با انقالب کارگرى 

٧١شماره   

فلزی لباس کار در تن کارگران 
ھم چنين اظھار !  آب شده است

کرده بود ما امکانات رسيدگی به 
اين نوع سوختگی را در ايران 
نداريم و اين کارگران احتماال بايد 
برای مداوا به کشور آلمان اعزام 

الزم به ياد آوری است که .  شوند
اين بيمارستان ھمان بيمارستانی 
است که چند سال پيش بعد از آتش 
سوزی در يکی از کالس ھای 
درس روستاھای اطراف شھرکرد 

) دانش آموز 45معلم بعالوه (
. مسئول مداوای حادثه ديدگان بود

آن موقع ھم به دليل کمبود امکانات 
معلم مصدوم را به آلمان اعزام 

 .کردند که متاسفانه جان باخت
 

نفر از اين کارگران  5ھم اکنون 
در بخش مراقبت ھای ويژه ای 

ايمان .  سی يو به سر ميبرند
 ،درصد سوختگی 75مقصودی با 

درصد  65محمد علی بھرامی با 
 35نادر کيانی با  ،سوختگی

درصد سوختگی و دو کارگر 
ديگر که اسمشان فعال مشخص 

پزشکان تنھا وعده داده اند .  نيست
که نادر کيانی تا دو ھفته ديگر 

ھمينطور محمد علی .  مرخص شود
بھرامی پرسنل آتش نشانی نيز که 
برای نجات کارگران از زير آتش 
شتافته بود خود طعمه حريق شده 

به گفته شاھدان حادثه ارتفاع .  است
آتش تا بيست متر زير فن ھای 

کارگران .  تھويه ميرسيده است
يکی از علل حادثه را فشار 
کارفرما برای تمام کردن پروژه 

 . روز ميدانستند 45روزه در  90
 

دليل آتش  ،بنا به گزارش ديگرى
سوزى صدور دو مجوز کار بوده 

از .  که باھم مغايرت داشته است
يک طرف قرار بوده يک لوله که 

) اتصال دھانه لوله(توسط فاالنج 
در .  به ھم وصل بوده را باز کنند

لوله ھنوز گاز وجود داشته و 
در ھمان .  کامال تخليه نشده بود

حين و در زير لوله کارگران ديگر 
بعد از .  مشغول جوشکارى بودند

باز کردن لوله گاز تخليه نشده در 
۵صفحه محيط جارى   
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ميشود و با آتش جوشکارى توليد حريق ميکند که کل منطقه کار را در 
بيشتر اين نوع حوادث به دو دليل رخ ميدھند؛ اول کارفرما .  آتش ميبرد

و  ،تالش دارد در زمان کمترى کار را تمام کند و ھزينه کمترى بپردازد
قبل از شروع .  دوم ھيچ استاندارد ايمنى محيط کار عمال وجود ندارد

ھال بايد اقدامات الزم ايمنى از جمله پاکسازى مواد آتش زا و -پروژه اور
 .  تخليه کامل لوله ھا صورت ميگرفته است

 

مسئولين شرکت نفت برای فرار از  ،ھمينطور در ادامه اين فاجعه
مخمصه ميخواھند چندين کارگر بخش پروسس را که آنھا ھم پيمانی و با 
قرارداد يک ساله و اکثرا متشکل از دانشجويان تازه فارغ التحصيل شده 

 .ھستند را اخراج کنند
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 پخش اطالعيه ھاى حزب
 در مناطق کارگرى اصفھان 

 ،شب ١١الى  ١٠سه شنبه شب در فاصله ساعات  ،بنا به خبر دريافتى
اطالعيه ھای  ،به ابتکار تيمى از فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

حزب در رابطه با آتش سوزی پااليشگاه اصفھان و ھمچنين عکس 
 ،آذر ماجدی ،علی جوادی(اعضاى ھيئت دائر دفتر سياسى حزب 

 . در شھر شاھين شھر و شھرک ھای حومه پخش شد) سياوش دانشور

 

شھرک گلديس و بانک استان تحت پوشش  ،نظامی ،خيابانھاى خاقانی
اين اقدام توسط فعالين حزب طى چند .  پخش ماتريال حزبی قرار گرفت
الزم به ذکر است که شاھين شھر .  ساعت برنامه ريزی و اجرا شد

نزديک ترين شھر مسکونی به پااليشگاه اصفھان و مراکز صنعتی چون 
 . نيروگاه و پتروشيمی است

 

شاھين شھر در سالھای گذشته ھمواره صحنه زد و خورد جوانان و 
. مردم با رژيم اسالمی بوده و در دھن کجی مردم به مذھب مشھور است

که اکثرا بافت کارگران  ،طورى که مقامات رژيم بارھا اين شھر را
جائى که در آن مذھب و اسالم به باد رفته  ،مھاجر صنعتی را دارد

 . تعريف کرده اند

 

ابتکار و تيزبينى و سرعت عمل رفقاى فعال در اصفھان را ارج  ،حزب
مناطق کارگرى در ھر گوشه ايران بايد محل اصلى پخش .  ميگذارد

 . ادبيات حزب باشد

 

 ! خسته نباشيد ،رفقا

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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 ...عيادت از کارگران در آتش سوخته پااليشگاه اصفھان

 دستمزدھای عقب افتاده 
 کارگران کارخانه آتبين

نفر از کارگران قراردادی کارخانه آتبين  350  ،بنا به خبر دريافتى
تاکنون دستمزدھا و مبالغ اضافه کاری ماھھای تير و مرداد و شھريور 

 . خود را دريافت ننموده اند) ماه 4(با احتساب مھر ماه 

 

سرمايه دار بزرگ و جالد زندگی کارگران که مالک "  اطمينان کالن"
کارخانه است به ھمراه ابوالفتحی مدير توليد کارخانه و کارگزار حلقه به 
گوشش طی اين مدت بارھا در جمع کارگران ناراضی حاضر شدند و با 

کارخانه رو به  ،دستمان خاليست: "صراحت خطاب به کارگران گفته اند
ميل !  بحران و ورشکستگی است و شما بايد تحمل و ھمکاری کنيد

کارگر !  ھر کسی ھم ناراضی است راھشو بگيره و بره.  خودتان است
 ! ..."جوانتر و ارزانتر زياده

  

زندگی کارگران  ،بر اثر عدم پرداخت دستمزدھا در اين مرکز توليدی 
زحمتکش و خانواده ھای محرومشان با مشکالت جدی روبرو شده 

کارگران اين مرکز زندگيشان را با دريافت مساعده ھای ناچيز .  است
ھزار تومانی از کارفرما به جای دريافت دستمزد و قرض و  100و  50

الزم به يادآوريست که کارگران اين کارخانه در .  بدھکاری ميگذرانند
ماه گذشته بواسطه يک مورد اعتصاب اخطاری و اعتراضات مکرر 

در سال .  موفق شدند بخشی از دستمزدھای عقب افتاده خود را نقد کنند
پيش نيز کارگران در اعتراض به مسئله دستمزدھا و شرايط نابسامان 
کار و زندگيشان دست به اعتصابات قدرتمندی زدند که با تبانی 

با عوامل حکومت اسالمی توسط پليس ضد شورش کارگران "  اطمينان"
 . را سرکوب نمودند

 

نفر کارگر قراردادی با قراردادھای سفيد  350در کارخانه آتبين بيش از 
 6صبح تا  7امضا و يک طرفه در شرايط سخت و وحشتناک کاری از 

عصر و ھمچنين کار اجباری در جمعه ھا و تعطيالت با دستمزدھای 
کارخانه آتبين در جاده کرج قزوين .  ھزار تومانی مشغول به کارند 219

 .واقع بوده و در زمينه انواع کوره ھای حرارتی و نورد فعال است

 

عدم پرداخت حقوق کارگران جنايت مستقيم عليه زندگى خانواده 
اقدامى آگاھانه براى گرسنگى دادن و اسير کردن کارگر .  کارگرى است

کارفرماھا وقتى حقوق .  با شرايط کارفرما براى استثمار بيشتر است
کارگران ھم بايد ھيچ قبض و فيشى را پرداخت نکنند و  ،نميدھند

 .مسئوليت آن را تماما روى دوش کارفرماھا و دولت شان بگذارند

 

کارگران کارخانه آتبين را به تشکيل مجمع عمومى و ورود به  ،حزب
اعتصاب يکپارچه براى نقد کردن دستمزدھا و تغيير شرايط کار به نفع 

 . کارگران فرا ميخواند
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در اعتراض کارگران الستيک 
البرز در مقابل اداره کار دو 

"شعار برجسته بود آقای وزير . 
شش ماه است حقوق نگرفته ايم، 

ما کارگران "، "شما چطور؟
الستيک البرز خواھان تسريع در 
واگذاری شرکت به بخش دولتی 

. شعارھای گويايی ھستند"  ھستيم
 .از شعار اول آغاز ميکنم

 

بيان موقعيت نابسامان   -١
بخشھای گسترده ای از طبقه 

ماه است  ۶بيش از .  کارگر است
که کارگران الستيک البرز حقوق 
و دستمزد خود را دريافت نکرده 

زندگی .  تصورش ساده نيست.  اند
اين بخش از طبقه کارگر 
دستخوش مخاطرات بسياری شده 

اين موقعيتی است که .  است
سرمايه و اسالم برای کارگر در 

اگر برای .  ايران ايجاد کرده اند
کارگر جھنم اسالم و سرمايه 
معنايی داشته باشد، ھمين است که 
در مقابل چشمانمان در شرف 

 . وقوع است

 

نظام سرمايه داری مانند ھر نظام 
استثمارگر ديگری بر استثمار 
توليد کنندگان مستقيم، بر استثمار 

در طول .  کارگر، استوار است
تاريخ ھمواره طبقات استثمارگر 
بخشی از محصول کار و توليد 

در نظام .  آنھا را تصاحب کرده اند
برده داری نه تنھا محصول کار 
بلکه خود برده نيز به مالک و 

اما استثمار در .  ارباب متعلق بود
نظام سرمايه داری بر اساس 
. متفاوتی پايه ريزی شده است

کارگر در نظام سرمايه داری 
متعلق به ارباب و .  برده نيست

"کارفرما نيست اما .  است"  آزاد. 
ناچارند، ناگزيرند برای امرار 
معاش، نيروی کار و تالش 
خودشان را به سرمايه دار، به 
اقليتی که وسايل کار و توليد و 
توزيع اجتماعی را در کنترل 
انحصاری خود گرفته اند، به 

ظاھر قضيه اين .  فروش برسانند

حمايت از مبارزه اين کارگران 
يک وظيفه حياتی بخشھای 
. مختلف طبقه کارگر است

کارگران الستيک البرز نبايد تنھا 
 .بمانند

 

شعار ديگری ھم در کنار اين   -٢
شعار به ھمان برجستگی به چشم 

"ميخورد ما کارگران الستيک . 
البرز خواھان تسريع در 
واگذاری شرکت به بخش دولتی 

ھر چقدر که شعار قبلی ".  ھستيم
واقعيات خشن نظام سرمايه 
داری اسالمی در ايران را ھدف 
ميگرفت اين شعار بيان توھمات 
سازشکارانه و نفوذ گرايش 
راست و ملی اسالمی در صفوف 

معنای واقعی .  طبقه کارگر است
اين شعار چيست؟ چه نقشی 
ميتواند در جنبش کارگری ايفا 

 کند؟ 

 

اين شعار خواھان انتقال مديريت 
کارخانه و واحد توليدی به دولت 

شايد مدافعين اين شعار، .  است
مديريت دولتی را راه نجات 
کارگران از مخمصه ای که در 
آن قرار گرفته اند و مجرايی 
برای دريافت حقوق و مزايای 

آيا واقعا چنين .  آنھا قلمداد ميکند
است؟ آيا انتقال مديريت کارخانه 
به دولت باعٽ پرداخت حقوق و 
مزايای کارگران خواھد شد؟ آيا 
کارگران با مديريت دولتی 
دارای امنيت شغلی و شرايط 
مناسب تر کاری خواھند شد؟ 
واقعيت چيست؟ دولت اسالمی 
در ايران خود يکی از بزرگترين 
اھرمھای سرمايه و سرمايه دار 

. بيطرف نيست.  در جامعه است
نماينده و حافظ .  جانبدار است

منافع سياسی و اقتصادی سرمايه 
تصور .  و اسالم در جامعه است

اينکه دولت به کمک کارگران 
بشتابد، مھلک ترين سياست در 

آيا نيازی .  صفوف کارگران است
به توضيح است که سرمايه، ھر 
بخش و ھر جناحی از سرمايه و 

 کنترل دولتی يا کنترل کارگری؟ 
 سرمايه داری يا سوسياليسم؟

 على جوادى

است که کارگر و سرمايه در يک 
کارگر .  معامله برابر قرار دارند

فروشنده نيروی کار است، سرمايه 
اما .  دار خريدار نيروی کارگر

کارگر در فروش نيروی کارش آزاد 
در صورتيکه سرمايه دار .  نيست

برای خريد نيروی کار واقعا آزاد 
واقعيت اين است که نيروی .  است

کار ھر روزی که بفروش نرسد، 
. ارزش خود را از دست ميدھد

نيروی کار اگر بفروش نرسد، 
اين .  از بين ميرود.  ذخيره نميشود

در پس اين .  معامله نابرابر است
معامله يک نابرابری عميق نھفته 

در اين معامله کارگر ظاھرا .  است
قرار است امکان بقای زندگی را 

اما سرمايه دار انباشت .  کسب کند
کارگر با کار کردن زندگی و .  ميکند

عمرش را از دست ميدھد، در 
صورتيکه کارفرما بر سودش می 

 . افزايد

 

اما ھمين مناسبات استثمارگرانه ھم 
اکنون در سرمايه داری در ايران 
. بعضا به گونه ديگری در آمده است

ارزش و ثروت .  کارگر کار ميکند
. سرمايه دار سود ميبرد.  توليد ميکند

اما ھمين دستمزد .  انباشت ميکند
بخور و نمير کارگر را نيز برای 

دولت ھم .  ماھھا پرداخت نميکنند
ھر .  حافظ چنين موقعيتی است

اعتراض کارگری به اين وضعيت 
کارگر را زندانی .  را سرکوب ميکند
کارگر نيشکر .  و سرکوب ميکند

ھفت تپه، کارگر نساجی کردستان، 
کارگران الستيک البرز ماھھاست 
. که حقوق خود را دريافت نکرده اند

پس از .  دنيای وارونه ای است
ماھھا کار و تالش، پس از اتمام کار 
خسته کننده و کسالت آور روزانه، 
يک وظيفه ديگر نيز در مقابلشان 

برای دريافت .  قرار داده شده است
آنچيزی که حتی در اين نظام 
استثمارگرانه حقشان قلمداد ميشود، 

. اعتراض کنند.  بايد بجنگند
دستگير .  مبارزه کنند.  اعتصاب کنند

اين واقعيات خشن .  و زندانی شوند
سرمايه داری در ايران نتيجه 
. عملکرد سرمايه و اسالم است

٧١شماره   
دولت آنھا، يک نيروی تا مغز 
استخوان ضد کارگری ھستند؟ آيا 
بايد تاريخ جنايت اين دولت و 
جناحھای مختلف آن را بازخوانی 
کرد؟ کدام واحد توليدی را ميتوان 
نشان داد که کارگران از شرايط 
اقتصادی و کاری و ايمنی 

شايد در پاسخ .  برخوردار بوده اند
گفته شود که کارگران در زمان 
دولتی بودن بسياری از اين واحدھا 
از شرايط کمی بھتر برخوردار 
بودند، حداقل دستمزدشان پرداخت 

آيا کارخانه و واحد دولتی .  ميشد
نيست که کارگران در شرايط 
مشابھی بسر نبرند؟ آيا وضعيت 
کارگران نيشکر ھفت تپه متفاوت 

است؟ آيا واقعا موقعيت کارگران 
در واحدھای دولتی تفاوت 

 چشمگيری با اين واحدھا دارد؟ 

 

واقعيت اين است که شعار دولتی 
کردن سياست بخشی از ھيات 
حاکمه است که پرچمدار 

اين .  دولتگرايی اقتصادی است
گرايشی است که تمام وجناتش را 

کارنامه اين .  کارگران ديده اند
گرايش چه در زمان مير حسين 
موسوی، چه در زمان خاتمی، 
چيزی جز فقر و محروميت و 
. فالکت برای کارگران نبوده است

چرا کارگران بايد ناچار به انتخاب 
ميان بد و بدتر شوند؟ چرا بخشی 
از کارگران بايد ناجی خود را 
دولتی ببينند که خود مرتکب 
بزرگترين جنايت عليه کارگر شده 
است؟ آيا اين است سرنوشت 
کارگر در شرايط کنونی؟ آيا راه 

 حل ديگری نيست؟ 

 

خوشبختانه چنين گرايشی در 
. صفوف طبقه کارگر غالب نيست

اين گرايش بازتاب تالش جريانات 
ارتجاعی ملی اسالمی و جناحھای 
دولتگرای طبقه حاکمه در صفوف 

نفوذ اين گرايش .  طبقه کارگر است
نه ناشی از 

٧صفحه   
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حقانيت و قدرت بسيج آن در شرايط 
کنونی بلکه انعکاسی از سرکوبگری 

اما اين تنھا پاسخ .  رژيم اسالمی است
. به اين معضل کارگران نيست

کارگران نساجی راه ديگری را در 
کنترل .  مقابل خود قرار دادند

اين کارگران در شرايط !  کارگری
مشابھی راه حل متفاوتی را پيش 

اعالم کردند که خود ميتوانند .  گرفتند
کنترل کارخانه را در دست بگيرند و 

به نوعی .  آن را راه اندازی کنند
کنترل خود، کنترل کارگران را 

اين يک سياست پيشرو و .  اعمال کنند

. راديکال در صفوف کارگران است
در مقابل .  سياستی کارگری است

کنترل دولتی، در مقابل کنترل 
کارفرما، سياست کنترل کارگری را 

بيان اين سياست در عين .  قرار ميدھد
نشان دھنده اين است که جدال بر سر 
محيط کار و چگونگی ادامه آن جدالی 

محدود به دو گرايش .  دو سويه نيست
کارگر با قامت و .  سرمايه نيست

. سياست خودش در صحنه است
سياست کنترل کارگری گوشه ای از 
قدرت کارگری است که خواھان 

به .  دگرگونی وضعيت موجود است
چشم اميدش به .  کم راضی نيست

به .  کارفرما و جناحی از دولت نيست
عمل مستقيم و قدرت اتحاد و 

با .  ھمبستگی کارگری متکی است
تشديد پالريزاسيون طبقاتی در جامعه 
. صف بنديھا مشخص تر ميشود

کارگران راديکال و سوسياليست بايد 
عالوه بر حاشيه ای کردن اين 
سياستھا، بايد تمامی نيروھايی را که 

کارگران "نغمه خوان سرود 
ھستند را ھم به کناری "  نميتوانند
راه پر پيچ و خمی در پيش رو .  بزنند
جامعه در آستانه يک تحول .  داريم

. عظيم سياسی قرار گرفته است
سرنوشت آتی جامعه به نقش محوری 
کمونيسم و کارگر در اين تحوالت 

 . *گره خورده است

ھزار  110حاجی در بندی 
تومان يعنی نصف حداقل 
دستمزد طبق قانون کار حکومت 

ماه آن  5اسالمی تعيين شده که 
نيز پرداخت نشده و باال کشيده 

اخراج اين کارگران .  شده است
به دنبال صدور بخشنامه ای از 
سوی اداره کل آموزش و 

در .  پرورش صورت گرفته است
بخشنامه مذکور خطاب به کليه 
ادارات و مديران و مدارس تابعه 

جھت صرفه "آمده است که  
جويی ھر چه بيشتر در ھزينه ھا 
از بکارگيری و استفاده از 
نيروھای قراردادی پرھيز 

در عوض طی اين ".  شود
بخشنامه به مديران مدارس 
دولتی اختيار داده شده که 

ميتوانند طبق صالحديد خود و "
در جھت خود گردانی در 
مدارس از خانواده ھر دانش 

ھزار تومان  200آموز مبلغی از 
تا يک ميليون تومان دريافت نما 

 !"يند

 

کارگران اخراجی سد گستر در 
اعتراض به دستمزدھای 

کنترل دولتی يا کنترل 
کارگری؟ سرمايه داری يا 

 ...سوسياليسم؟
نفر از  600 ،بنا به خبر دريافتى

کارگران خدماتی آموزش و 
که  ،تھران 5پرورش منطقه 

عمدتا در بخشھای نظافتی و 
سرايداری اداره و مدارس 

بطور  5مربوطه منطقه 
قراردادی مشغول به کار بوده و 
توسط شرکت پيمانکاری سد 
 ،گستر به کار گرفته شده بودند
 .در روزھاى اخير اخراج شدند

 

تا  2اين کارگران ھريک بين 
آنھا .  سال سابقه کار دارند 15

در شرايطى اخراج شدند که 
ماھشان را  5دستمزدھای 

مربوط به بھمن و اسفند ماه 
و فروردين و ارديبھشت  1386

دريافت ننموده  1387و خرداد 
اکثريت اين کارگران .  اند

اخراجی را زنان زحمتکشی 
تشکيل می دھند که يا نان آور 
خانواده ھستند و يا به طرقی اين 
دستمزدھای ناچيز نقش مھمی 
در گذران زندگی خانواده 

مبنای محاسبه  .  ھايشان دارد
دستمزد اين کارگران توسط 
مدير شرکت سد گستر به نام 

٧١شماره   
پرداخت نشده و اخراجشان از کار 
در روز ھای اخير در محوطه 

تھران  5آموزش و پرورش منطقه 
بارھا دست به تجمعات اعتراضی 

اسفنديارى رئيس آموزش .  زده اند
کارگران  5و پرورش منطقه 

اخراجی و معترض را به شرکت 
سد گستر حواله ميدھد و شر کت 
سد گستر نيز آنان را به آموزش و 

وضعيت بالتکليفی و !  پرورش
اخراج و دستمزدھای معوقه 
کارگران معترض ھمچنان به قوت 

 .خود باقيست

 

حزب از اعتراضات برحق 
. کارگران سد گستر حمايت ميکند

کارگران براى نقد کردن حقوق 
ھايشان و عقب راندن اليحه ضد 
کارگرى اداره آموزش و پرورش 
راھى جز مبارزه متحد و پيگير 

کارگران اين بخش .  ندارند
يا کار "ضرورى است که مطالبه 

را مطرح کنند و "  يا بيمه بيکارى
براى جلب حمايت معلمان و دانش 
آموزان از اعتراضاتشان فعاالنه و 

 . آگاھانه تالش کنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
١٣٨٧مھر ماه  ٢٣ – ٢٠٠٨اکتبر  ١۴   

 در تھران" کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان"گزارشی از مراسم 
 

 !"استفاده از تمامی امکانات جامعه، حق ھمه کودکان است"
  

 
 
 

تاکنون گزارشھايی از شھرھای .  امسال مراسم روز جھانی کودک در ايران در شھرھای مختلف برگزار شد
در گزارشی که از تھران به دست ما رسيده است آمده .  سنندج، کامياران، و تھران بدست ما رسيده است

 :است
 

امروز طبق برنامه ای که از تبليغات اينترنتی به دستمان رسيده بود دو مکان برای برپايی روز جھانی "
کودک در تھران آمادگی خود را اعالم کرده بودند که اولی در حسينيه ارشاد بود که به خاطر محل انجام 
مراسم ترجيح داديم که مراسم ديگر را که در پارک انديشه در شريعتی جنوبی بوده انتخاب کنيم که توسط 

 .کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان برگزار شده بود
 

مراسم از يک نمايشگاه عکس کودکان کار و خيابان، ميز کتاب و اطالعات در مورد وضعيت زنان و 
. کودکان، ميز گريم کودکان و ھمچنين برنامه ھای شاد و متنوع ديگر برای جذب کودکان تشکيل شده بود

سعی بر اين بوده که با در نظر قرار دادن روحيه شاد بتوان مفاھيمی از جمله حقوق 

 اخراج کارگران خدماتی شرکت سد گستر

 تھران 5آموزش و پرورش منطقه   

٨صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٨صفحه     

انسانی را با زبانی کودکانه بيان 
 .داشت

 

در ابتدا مراسم با تئاتر مخصوص 
کودکان شروع و با سخنرانی 
اعضای کانون در مورد مسائل 
تربيتی و معضالت کودکان در 
جامعه امروز به پايان رسيد و 
بروشورھا و کتابھايی نيز به 
صورت رايگان در ميان جمعيت 
توضيع شد که حقوق انسانی 
کودکان، کنوانسيون رفع خشونت 
عليه زنان و کودکان و پيشينه 
کانون در آن ھا توضيح داده شده 

 .بود

 

در اين ميان نمايشگاه عکسی با 
عنوان چتری برای فراموش 
شدگان کوچک ھمچنين 
پوسترھايی با مضمون کودک و 
جنگ و فقر قابل توجه بود که در 

در کل .  عکسھا منعکس است
مراسم جالبی بود و با استقبال 

 ." مردمی مواجه شد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری به 
تمامی شرکت کنندگان و برگزار 
کنندگان اين مراسم درود 

برگزاری روز جھانی .  ميفرستد
کودک نشان تحرک انسانی در 
جامعه ای است که ھيچ منفعتی را 
باالتر از منفعت کودکان نمی 

 . داند

 

ما تاکيد ميکنيم که اين جھان ضد 
. کودک را بايد زير و رو کرد
. ھيچ کودکی نبايد گرسنه بخوابد
. ھيچ کودکی نبايد بی سواد باشد
. ھيچ کودکی نبايد بی خانمان باشد

ھيچ .  ھيچ کودکی نبايد کار کند
کودکی نبايد مورد اذيت و آزار و 

ھيچ منفعتی .  تحقير قرار بگيرد
. باالتر از منفعت کودکان نيست

رفتار ھر موقعيت کودک و 
جامعه با کودکان مھمترين محک 
درجه انسانى بودن و آزاد بودن 

يک رکن اساسی  .آن جامعه است
مبارزه ما برای يک جامعه آزاد، 

بنا بر گزارشی که به دفتر 
پناھندگی حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری رسيده، 
تعداد وسيعی از پناھجويان 

در "  کمپ کوم کاپی"
اعتراض به وضعيت غير 
انسانی زندگيشان، اين کمپ 

 .را به آتش کشيدند
 

بنا بر اين گزارش، در اين 
کمپ بزرگ، پناھجويانی از 
کشورھای ايران، افغانستان، 
پاکستان، عراق و چند کشور 
آفريقايی مستقر ھستند که از 
اوليه ترين حقوق انسانيشان 

گوشه ھايی .  محروم ميباشند
از اعتراض وسيع پناھجويان 

به صورت "  کمپ کوم کاپی"
ترکيه "  آ ت"زنده از کانال 

در اين .  پخش شده است
برنامه تلوزيونی، اعالم شده 
که نيروھای سرکوب ترکيه 
در آماده باش به سر ميبرند تا 
وسيعا ھر گونه شورش و 

 .اعتراض را سرکوب کنند
 

دفتر دفاع از حقوق 
پناھندگی، ضمن محکوميت 
شديد وضعيت بحرانی حقوق 
بشر، خصوصا پناھجويان در 
ترکيه، اعالم ميدارد که به 
جنگ اين وضعيت غير 
انسانی ميرود و از تمام ابزار 
و امکاناتش برای تغيير اين 

ما قويا .  شرايط استفاده ميکند
از خواسته ھای برحق 
پناھجويان معترض کمپ 

حمايت ميکنيم و "  کوم کاپی"
وضعيت آنھا را در سطحی 
بين المللی منعکس خواھيم 

 . کرد
 

دفتر پناھندگی حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری، پناھجويان 
معترض را به ھمبستگی و 
مبارزه ای متحد و ھدفمند فرا 
ميخواند و ھمچنين از اين 

استفاده از تمامی امکانات جامعه، “
 ...” !حق ھمه کودکان است

برابر و مرفه و انسانی، مبارزه 
برای حقوق و موقعيت کودک در 

ما برای نظامی مبارزه .  جامعه است
ميکنيم که حق ھر کودک به يک 
زندگی شاد، ايمن و خالق برسميت 

جامعه مسئول تضمين .  شناخته شود
رفاه و سعادت ھر کودک، مستقل از 

دولت و .  وضعيت خانوادگی، است
جامعه موظف اند باالترين استاندارد 
زندگی، امکانات رفاھی، و رشد 
مادی و معنوی کودکان را تضمين 

آموزش و درمان بايد رايگان .  کنند
ما خواھان ممنوعيت کار .  باشد

حرفه ای کودکان و نوجوانان زير 
ھر گونه آزار .  سال ھستيم ١۶

کودکان در خانواده و مدارس و 
موسسات آموزشی، ھر گونه تنبيه 
بدنی، فشار و آزار روانی کودکان 

ما .  بايد فورا و اکيد ممنوع شود
خواھان مقابله قاطع قانونی با سوء 

ما .  استفاده جنسی از کودکان ھستيم
خواھان پايان دادن سريع به تمامی 
تبعيضاتی ھستيم که کودکان را، اعم 
از دختر و پسر، از حقوق مدنی و 
اجتماعی خويش، نظير آموزش، 
تفريح، و شرکت در فعاليتھای 
اجتماعی ويژه کودکان محروم 

کودکان مذھب ندارند و نبايد .  ميکند
تحت تعرض دستگاه مافيايی مذھب 

مصون .  در جامعه قرار بگيرند
داشتن کودکان از تعرض و دست 
اندازی دستگاه مذھب يک خواست 

رفاه، امنيت، آموزش، .  ماست
سالمت، رشد خالقيت و توانائيھای 

 .کودکان ھدف ماست
 

ھيچ منفعتی باالتر از منفعت 
 !کودکان نيست

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧بھمن  ٦ – ٢٠٠٨اکتبر  ٨

٧١شماره   

پناھجويان ميخواھد تا به ھر 
دفتر دفاع از "طريق ممکن با 

ارتباط "  حقوق پناھندگی
 .بگيرند

 
وضعيت پناھجويان در ترکه 
وخيم است و روز به روز بر 
وخامت اين اوضاع افزوده 
ميشود، چند روز پيش نيز، 
تعدادی پناھجو در آبھای مرزی 
ترکيه با يونان غرق شده اند که 
خبر تکميلی اين حادثه دلخراش 

بنا .  نيز متعاقبا منتشر خواھد شد
بر گزارشی که در اين 
خصوص به دست ما رسيده، 
ھويت چند نفر از اين قربانيان، 

و از اعضای )  سنندج(ايرانی 
نيروھای نظامی مخالف رژيم 
اسالمی در شمال عراق معرفی 

 .شده است
 

دفتر دفاع از حقوق پناھندگی، 
تمامی سازمانھا، نھادھا، 
احزاب و شخصيتھای مدافع 
حقوق بشر را فرا ميخواند تا به 
ھر طريق ممکن به شرايط غير 
انسانی زندگی پناھجويان در 

 .ترکيه اعتراض کنند
 

آدرسھای تماس با دفتر 
پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم 

 کارگری
 

E-mail:   
bdr.refugees@gmail.com 

              
Sirvan_qaderi@yahoo.com  

 
TEL & Fax: 
00442077306167 
Emergency Number: 
00447765431276 

 
 

 دفتر دفاع از حقوق پناھندگی
 2008اکتبر  14

 !وضعيت وخيم حقوق بشر در ترکيه
اعتراض وسيع پناھجويان در کمپ 

 استانبول" کوم کاپی"



يک دنياى بھتر                                                                 ٩صفحه     

آذر ماجدی يکی از چھرھای خانم 
شناخته شده در ميان مبارزان 
کمونيست، عضو دفتر سياسی 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و 
رئيس سازمان آزادی زن است که 
تا کنون  عالوه بر انتشار مقاالت 
بسيار به زبان ھای فارسی و 
انگليسی، کتابی نيز تحت عنوان 
حقوق زن و اسالم سياسی به 
. زبان انگليسی منتشر کرده است

در  2007تا  1999وی از سال 
رسانه ھای آلترناتيو، راديو 
انترناسيونال و تلويزيون کانال 
جديد تھيه کننده و مجری برنامه 
ھای مختلف سياسی، اجتماعی و 
در عرصه مساله زنان بوده و 
برنامه تلويزيونی نيز به زبان 

نه به اسالم "انگليسی به نام 
. تھيه و اجرا کرده است"  سياسی

ماجدی با بسياری رسانه ھای بين 
المللی در زمينه مساله زن، 
سکوالريسم، اوضاع سياسی 
ايران مصاحبه داشته و کنفرانس 
ھای متعددی را سازمان داده 
است و در بسياری ديگر بعنوان 

ايشان .سخنران شرکت نموده است
ھمچنين کانديد جايزه اما ھامفری 

. و جايزه بوده 2007در سال 
خانم ماجدی در اين ديدار نحوه 
آشنايشان با منصور حکمت و 
تاثيرات منصور بر طيف چب در 
ايران و جھان را تشريح نموده و 
ھمچنين داليل انشقاقھای اخير را 

 در احزاب چب توضيح ميدھند

 کاوان عمر سالمی

 

چگونه با منصور حکمت آشنا 
 شديد؟

من با خواھر منصور حکمت 
دوست و )  ژوبين رازانی(

از اين طريق با .  ھمکالسی بودم
 . ژوبين آشنا شدم

 

بنظر شما منصور حکمت تا چه 
اندازه بر جريانات چپ ايران 

 تاثير داشت؟

منصور حکمت جنبش چپ در 
ايران را ھم از نظر نظری و ھم 

. ھا را به شورش تشويق کردم
مدير مدرسه سراغم آمد، محکم 
بازويم را گرفت و تھديد کرد 
اگر آرام نگيرم مرا تحويل 

بعد از ديپلم .  ساواک خواھد داد
ھم زمانی که برای تحصيل به 
خارج سفر ميکردم، ساواک به 
من تلفن زد و گفت که به اداره 

در .  ساواک در سلطنت آباد بروم
ساعت دو مامور  3آنجا بمدت 

ساواک مرا تھديد و موعظه 
کردند که در خارج وارد کار 

 .سياسی نشوم

 

ژوبين و من زندگی مشترک را 
در اواخر انقالب، در زمستان 

. در تھران شروع کرديم 1979
من حدود دو ماھی پيش از 
. ژوبين به ايران بازگشته بودم

ھر دو بخاطر انقالب ادامه 
تحصيل را رھا کرديم و به ايران 

از آن زمان فعاليت .  بازگشتيم
ابتدا .  سياسی مان مشترک بود

در سازمان اتحاد مبارزان 
کمونيست، سپس حزب 
کمونيست ايران و بعد از آن 

روشن .  حزب کمونيست کارگری
است که من نيز ھمچون بسياری 
ديگر بشدت تحت تاثير نظرات 
. منصور حکمت بوده و ھستم

بنظر من منصور حکمت 
مارکسيسم را از زير آوار جنبش 
ھای بورژوايی بيرون کشيد و 

منصور حکمت .  احياء کرد
درافزوده ھای بسيار باارزشی به 
مارکسيسم و پراتيک کمونيستی 

 .  داشته است

 

چرا بعد از منصور حکمت 
کمونيسم کارگری نتوانست 

 انسجام خود را حفظ کند؟

نقش منصور حکمت در جنبش 
کمونيستی و بطريق اولی در 
حزب کمونيست کارگری 

منصور .  منحصر بفرد بود
حکمت بعنوان يک تئوريسين 
قوی مارکسيست، يک پراتيسين 
مبتکر و ھوشمند کمونيست، يک 
ليدر برجسته نظری، سياسی و 
حزبی موقعيت خود را به يمن 
بيش از بيست سال فعاليت 

منصور .  متمرکز تثبيت کرده بود
حکمت ستون حزب و عامل 

يک اعتماد .  اصلی وحدت آن بود
بسيار عميق در ميان اعضاء و 

مصاحبه کاوان عمر سالمی با 
 آذر ماجدی

بايد اشاره کنم .  پراتيک متحول کرد
که تاثيرات منصور حکمت از 
. مرزھای ايران فراتر رفته است

کمونيسم کارگری و نظرات منصور 
حکمت در جنبش چپ در عراق نيز 

 .بسيار تاثير گذار بوده است

 

بدون اغراق ميتوان اعالم کرد 
منصور حکمت يک تعبير بسيار 
متفاوتی از مارکسيسم، بويژه پس از 
چندين دھه مدفون شدن زير آوار 

وی نه .  تعابير بورژوايی، ارائه داد
تنھا درافزوده ھای بسياری به 
مارکسيسم داشت، بلکه از نظر پايه 
ھای اجتماعی و طبقاتی نيز جنبش 

بسط .  کمونيستی را  متحول کرد
نظرات مارکسيستی در شرايط 
معاصر يکی از ويژگی ھای 

اولين .  منصور حکمت است
دستاورد او نقد پايه ای و راديکال 
پوپوليسم و تعبير ناسيوناليسم جھان 

سپس .  سومی از مارکسيسم بود
کمونيسم کارگری ديدگاه جنبش چپ 
. و مارکسيستی را زير و رو کرد

اکنون در جنبش چپ ايران برخی 
مقوالت کامال بايگانی شده اند و 
مقوالت جديدی به سيستم فکری آن 
اضافه گرديده و بستر اصلی جنبش 

 –کمونيستی بر پايه ھای اجتماعی 
. طبقاتی کارگری قرار گرفته است

تاثيرات منصور حکمت در متحول 
کردن جنبش کمونيستی در ايران 
بسيار تعيين کننده و ارزشمند بوده 

 .است

 

آيا گرايش شما به کمونيسم ناشی 
 از تاثير منصور حکمت بود؟

من از بچگی تحت تاثير ايده .  خير
در واقع من .  ھای مارکسيستی بودم
در طول .  تحت تاثير پدرم بودم

نوجوانی و دوران دبيرستان از 
طريق انتشار روزنامه ديواری و 
سازمان دادن سمينارھا ميکوشيدم 
نظرات راديکال و چپ را ميان 

اولين .  دانش آموزان اشاعه دھم
باری که به بازداشت تھديد شدم 

قيمت .  کالس دوم دبيرستان بودم
بليط اتوبوس ھا افزايش يافته بود و 

من ھمکالسی .  کل تھران شلوغ بود

٧١شماره   

کادرھای حزب نسبت به وی 
ھيچ فرد ديگری در .  موجود بود

رھبری حزب به اين موقعيت 
از پيش .  نزديک نيز نمی شد

روشن بود که رھبری و حفظ 
وحدت حزب پس از منصور 
حکمت به يکی از معضالت مھم 
حزب و جنبش کمونيسم کارگری 

 .بدل خواھد شد

 

منصور حکمت از چند سال پيش 
از مرگ و قبل از بيماری تالش 
برای ساختن يک رھبری منسجم 

او .  برای حزب را آغاز کرده بود
تالش ھای بيوقفه ای را برای 
درگير کردن اعضای رھبری و 
کادرھای حزب در پروژه ھای 
جديد و مطرح کردن آنھا به پيش 

پس از ابتالء به سرطان .  برد
تالش متمرکزی را برای انسجام و 

خود "  غياب"وحدت رھبری در 
در اين تالش به طرح .  سازمان داد

. رھبری جمعی برای حزب رسيد
حزب،  14اين طرح را در پلنوم 

آخرين پلنومی که در آن شرکت 
کرد، مطرح کرد و در مورد لزوم 
و اھميت اتخاذ اين طرح صحبت 

اين طرح به اتفاق آراء به .  کرد
فکر ميکنم که کمتر . تصويب رسيد

ليدر سياسی ای را در تاريخ شاھد 
بوده ايم که اين چنين برای رھبری 
پس از خود در حزب جان کنده 
باشد و کوشيده باشد که حزب خود 

 . را برای اين شرايط آماده کند

 

متاسفانه بخشی از رھبری حزب 
از چند ماه پيش از مرگ منصور 
حکمت تبليغات برای جايگزينی 
طرح رھبری جمعی با طرح ليدر 
و انتخاب کورش مدرسی بعنوان 

از .  ليدر را در حزب آغاز کردند
نظر من اين مساله نقش حياتی در 

وحدت .  شقه شدن حزب داشت
رھبری و کادرھا در يک حزب 
کمونيستی حائز اھميت بسياری 

منصور حکمت روزمره اين .  است
وحدت را تامين 

١٠صفحه   
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. ميکرد و حزب را به پيش ميبرد
کس ديگری چنين موقعيت و 

لذا .  قابليتی را در حزب نداشت
رفقايی که خواھان انتخاب ليدر 

در ابتدا رھبری حزب به (بودند 
دو دسته طرفدار رھبری جمعی و 

دسته .  انتخاب ليدر تقسيم شده بود
دوم حول کورش مدرسی گرد 

با اصرار کوشيدند که .)  آمدند
آلترناتيو خود را در حزب حاکم 

تبليغات برای کورش .  کنند
مدرسی در داالن ھای حزب آغاز 

ھمين جا اولين جدايی ھا در .  شد
اين شرايط را .  حزب پديدار شد

ضرب کنيد در سياست ھای 
نادرست و از نظر بخشی از 
حزب انحرافی، شرايط انشعاب و 

مساله .  افتراق را فراھم آورده ايد
اينجاست که تبليغات مثبت برای 
کورش مدرسی خيلی سريع با 
تبليغات منفی و ترور شخصيت 
. بخش ديگر رھبری ھمراه شد

يک .  اعتماد در حزب سلب گرديد
سال پس از مرگ منصور حکمت 
رفقای طرفدار کورش مدرسی 
عمال حزب ديگری را درون 

توسل به  .  حزب ساخته بودند
سياست ھای تشکيالتی غير 
کمونيستی، از قبيل بازی با رای 
و يار گيری جناحی برای موقعيت 
ھای تشکيالتی و غيره در حزب 

 .باب شد

 

رفقايی که بعدا انشعاب کردند و 
حزب حکمتيست را ساختند تاريخ 
انشعاب را از دو سه ماه قبل از 

انگار ھمه .  آغاز ميکنند 5کنگره 
چی روال عادی داشت تا دو سه 
شيطان مساله نرفتن به پلنوم و 

را مطرح  5برگزاری کنگره 
و اين مساله باعث شد که .  کردند

رفقايی که تا آن زمان کامال 
حزبی و متحد عمل ميکردند به 
ناگھان تصميم به انشعاب گرفتند 
و از امروز به فردا نه تنھا حزب 
را با صد و خورده ای کادر اعالم 
کردند، بلکه سايت ھا و 
ساختارھای تشکيالتی شان را ھم 

اين دوستان فکر ميکنند .  داشتند
. که ما ديروز به دنيا آمده ايم

حزب حکمتيست درون حککا 

يکی از مسائل دردناک اين دوره 
تالش ھای نازل برای بی حرمت 
کردن کمونيست ھای با سابقه 

ترور شخصيت و شيطان .  بود
سازی ابعاد بی سابقه ای بخود 

من شرم دارم مضمون .  گرفت
برخی از ترور شخصيت ھا را 

اين روش ھا .  به زبان بياورم
ضربه سنگينی به اعتبار و 
انسجام کمونيسم کارگری وارد 

رفقايی که تا ديروز .  آورده است
با ھم در يک کميته فعاليت 
ميکردند، بمحض جدايی يا 

 –روشن شدن اختالف سياسی 
ھمکار رژيم "تشکيالتی به 

، "ضد کمونيست"، "اسالمی
، و غيره متھم "مکارتيست"

اين روند يکی از .  ميشدند
دردناک ترين، نازل ترين و 

 . زيان آور ترين حرکات بود

 

عجيب نيست که کمونيسم 
کارگری شقه شقه شد و انسجام 

بايد حرمت .  خود را از دست داد
ھا، انسجام، آرمانخواھی را بار 
ديگر در جنبش کمونيسم 
کارگری بازسازی کنيم و ارتقاء 

اين رسالتی است که حزب .  دھيم
اتحاد کمونيسم کارگری بعھده 

ما بيش از يک سال .  گرفته است
. است در اين جھت کوشيده ايم

اما .  دستاوردھايی نيز داشته ايم
ھنوز کار بسياری پيشاروی 

، 2000ما ھنوز از سال .  ماست
مقطع کنگره سوم حزب از اين 

بايد .  نظر بسيار عقب تريم
بکوشيم سريعا اين عقب افتادگی 

 .را جبران کنيم

 

بنظر شما کداميک از جريانات 
چپ کنونی به منصور حکمت 

 نزديک تر است؟

. حزب اتحاد کمونيسم کارگری
من .  اين تعريف از خود نيست

اين موضع را با اطمينان کامل 
برخی از ما در کل .  اعالم ميکنم

پروسه جدال ھای درونی حزب 
ما .  از نزديک شرکت داشتيم

رسما و علنا اعالم کرده ايم که 
انشعاب ضربه بسيار مھمی به 
کمونيسم کارگری زد و اجتناب 

سھم خود را نيز در .  پذير بود
اين .  اين پروسه بعھده گرفته ايم

صراحتی که ما از خود نشان 
داديم در جنبش کمونيستی کم 

مصاحبه کاوان عمر سالمی با 
 ...آذر ماجدی

 18بخصوص از پلنوم .  تشکيل شد
ببعد اين حزب روز به روز محکم 

از نظر مالی و ساختاری و .  تر شد
. کادری يک حزب تمام و کمال بود

طرح اين بود که اگر نتوانند رھبری 
را در حککا بدست بگيرند، انشعاب 

من اذعان ميکنم که نرفتن به .  کنند
پلنوم و تشکيل کنگره اعضاء کار 
نادرستی بود که به ساختار حزبی 

من بعنوان .  ضربات بسياری زد
يکی از افراد موثر در اين تصميم 
گيری سھم خود را در اين اشتباه 

اما تقليل کل پروسه .  بعھده ميگيرم
ساده "  دور زدن پلنوم"انشعاب به 

 . لوح فرض کردن ديگران است

 

وحدت رھبری يکی از .  خالصه کنم
مھم ترين حلقه ھای حفظ وحدت 

در عين حال اين پاشنه .  حزب بود
منصور حکمت .  آشيل حزب بود

بارھا در اين زمينه به رھبری 
حزب ھشدار داده بود، از جمله در 
يک جلسه دفتر سياسی در ماه مه 

يک ھفته ای پس از عمل  2001
او صرفا برای دادن .  جراحی اش

. ھشدار به جلسه دفتر سياسی رفت
دو ساعتی در جلسه شرکت کرد و 
به يک معنا به رھبری حزب 
اولتيماتوم داد، وصيت کرد، اتمام 

ھر يک از اين .  حجت کرد
اصطالحات را که ميخواھيد بکار 

او کوشيد رھبری حزب را .  بريد
. متوجه شرايط خطير پيشارو کند

متاسفانه رھبری از درک اين مساله 
عدم درک اھميت .  عاجز ماند

وحدت رھبری، آسان گرفتن حفظ 
اين وحدت و نديدن تالش شبانه 
روزی منصور حکمت و نقش او 
در حفظ اين وحدت، اراده گرايی، 
اعتماد بيش از حد به قدرت خود، 
جاه طلبی ھای فردی تمام اين مولفه 
. ھا در شکستن حزب نقش داشت

متاسفانه ھيچ عنصری از رھبری 
وقت نتوانست باالی اين شرايط 
عروج کند، به حزب افق دھد و 

شکاف ھا از .  حزب را متحد کند
آغاز شد و عمال در  16ھمان پلنوم 

به شکل ترميم ناپذيری  18پلنوم 
برخی از رفقا يا ھنوز از .  عميق شد

ديدن اين مساله عاجزند يا ميکوشند 
 .مسئوليت را از گردن خود باز کنند

٧١شماره   
ما صرفا از منافع .  سابقه است

کمونيسم کارگری و پيروزی آن 
منافع و غرور .  حرکت کرده ايم

تالش .  شخصی را کنار گذاشته ايم
ما اين نقطه عزيمت ما را در عمل 

تالش ما .  به اثبات رسانده است
برای اتحاد صفوف کمونيسم 
کارگری تا ھمن جا بخشی از 
ضربات سکتاريسم و تحرکات 
سکتاريسی دو حزب حکمتيست و 

تقال .  حککا را خنثی کرده است
برای باز گرداندن فرھنگ باالتری 
به جنبش و حفظ حرمت افراد، ھر 
چند که ممکن است کاری بدوی 
بنظر برسد، اما متاسفانه بعلت 
روش ھای مخرب اين دو حزب 

ما در اين .  ضروری شده است
جھت تالش ھای بسياری بعمل 

حزب اتحاد کمونيسم .  آورديم
کارگری برعکس دو حزب ديگر 
ھيچگونه ادعايی مبنی بر داشتن 
درافزوده به منصور حکمت 

ما ميکوشيم نظريه ھا و .  ندارد
سياست ھای سبک کاری منصور 

رھبری در .  حکمت را پياده کنيم
بنظر من از .  حزب ما جمعی است

بسياری جھات حزب ما نزديک 
ترين حزب به منصور حکمت 

اميدوارم حتی نزديک تر .  است
 . شويم

 

نظر شما در مورد احزاب چپ در 
کردستان، بخصوص حزب 
کمونيست ايران و سازمان 

 زحمتکشان چيست؟

بنظر من حزب کمونيست ايران 
يک حزب در سنت چپ سنتی 

نظريه ھا و مواضع سياسی .  است
اين جريان و ھمچنين پراتيک آن 

اين حزب .  گواه اين امر است
بيشتر به مساله ملی معطوف است 
تا به جنبش طبقه کارگر و مبارزه 
. برای سازماندھی انقالب اجتماعی

بنظر من حزب کمونيست ايران 
يک جريان چپ ناسيوناليست 

 . است

 

سازمان زحمتکشان يک جريان 
. قومپرست و بشدت ارتجاعی است

از ھمان بدو انشعاب اين جريان از 
حزب کمونيست ايران، منصور 
حکمت چنين تحليلی را از اين 

طی چند سال .  جريان ارائه داد
اخير پراتيک اين جريان، چاقو 

١١صفحه کشی ھای متعدد   
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درون سازمان و در مجامع حزبی 
آن، بند وبست ھای آن با ارتجاع 
منطقه و بين المللی موقعيت 
ارتجاعی و قومپرستانه و باند 
سياھی اين جريان را کامال روشن 

 . کرده است

 

در حزب شما آيا کادر کرد ھم  
 وجود دارد ؟ 

 .بله داريم

 

نظر شما در مورد خواست ملت 
 کرد چيست؟

اول بايد پرسيد که خواست ملت 
در سه کردستان .  کرد چيست

ايران، عراق و ترکيه مردم 
. خواست ھای مختلفی دارند

احزاب گوناگون خواست ھای 
لذا .  مختلفی را نمايندگی ميکنند

اعالم نظر در مورد سوال شما 
بنابراين من .  کار پيچيده ای است

نظرم را در مورد مساله کرد و 
راه حلی که حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری مطرح ميکند، اعالم 

 . ميکنم

 

در برنامه يک دنيای بھتر به 
مساله ستم ملی بر مردم کردستان 
اشاره شده و از آن بعنوان مساله 

بعنوان .  کرد صحبت شده است
راه حل اعالم شده که در صورت 
لزوم بايد رفراندومی در کردستان 
با اين پرسش از مردم برگزار 

آيا مايل ايد جدا شويد و :  شود
کشور مستقل تشکيل دھيد، يا 
اينکه با حقوق برابر در 

عراق يا (چھارچوب کشور ايران 
زندگی )  ترکيه ھم به ھمين منوال

در صورت تمايل اکثريت .  کنيد
مردم ساکن در کردستان جدايی 
کردستان بايد برسميت شناخته 

در زمان رفراندوم حزب .  شود
اتحاد کمونيسم کارگری بنا بر 
شرايط مشخص توصيه خود را 
مبنی بر جدايی يا عدم جدايی به 

در .  مردم کردستان اعالم ميکند
شرايط کنونی حزب خواھان باقی 
ماندن مردم کردستان ايران در 

اخير برای ايجاد تحزب در ميان 
اين جنبش، سلطنت طلب يا 
جمھوريخواه، انجام گرفته است 

تالش ھای .  که ناموفق بوده است
بسياری از جانب دولت آمريکا 
نيز برای ايجاد وحدت حزبی 
ميان اين جنبش صورت گرفته 

پس تا آنجا .  که ناموفق بوده است
که به جنبش راست برميگردد 
يک جريان يا حزب واحد وجود 
ندارد تا انشعابی در آن شکل 

 . گيرد

 

اسالمی   –در ميان جريانات ملی 
که بخش عمده ای از جريانات 
چپ نيز در ميان اين جنبش قرار 
ميگيرند، ھر از چند گاھی ما 
شاھد جدايی ھايی ھستيم که از 
. تحوالت سياسی ناشی ميشود

حاکم شدن گرايشات مختلف 
سياسی، بعضا جاه طلبی ھای 
فردی و غيره موجبات انشعاباتی 

بطور مثال .  را فراھم ميکند
حزب دموکرات کردستان ايران 
در سی سال اخير چندين انشعاب 
. را از سر گذرانده است

جريانات فدايی نيز به ھمين 
 .شکل

 

تنھا مورد مھم و قابل ذکر در 
چند سال اخير دو انشعاب در 
حزب کمونيست کارگری بوده 

که داليل آن را نيز در باال .  است
رکود فعاليت در .  توضيح دادم

ميان جريانات چپ را نيز بنظر 
من با انشعاب در حزب 
کمونيست کارگری ميتوان 

حزب کمونيست .  توضيح داد
کارگری پيش از انشعاب 
بزرگترين، متشکل ترين و 
راديکال ترين جريان اپوزيسيون 

نبض فعاليت .  رژيم اسالمی بود
اپوزيسيون را تا ميزان زيادی 

بطور نمونه .  حزب تعيين ميکرد
پس از روی کار آمدن خاتمی و 
اوج گيری جنبش باصطالح 
اصالح طلب، اين حزب بود که 
جنبش اپوزيسيون راديکال را 
زنده نگاه داشته بود و با تمام قوا 
در مقابل رژيم اسالمی و افشای 
جريان باصطالح دو خرداد 

کنفرانس برلين .  فعاليت ميکرد
يکی از لحظات مھم اين دوره 

حزب نقش مھمی در .  است
آگاھی افکار بين المللی در مورد 

مصاحبه کاوان عمر سالمی با 
 ...آذر ماجدی

چھارچوب کشور و برخورداری از 
در کردستان .  حقوق برابر است

. ايران مردم خواھان جدايی نيستند
شرايط ايران با عراق و ترکيه 

لذا بايد در ھر مورد .  متفاوت است
خاص بنا بر شرايط خاص بھترين 
تصميم را بنفع مردم و تامين آزادی 

 .و برابری و رفع تبعيض گرفت

 

بايد اعالم کنم که حزب خواستی 
بعنوان خودمختاری را برسمينت 

از نظر ما فدراليسم نيز .  نمی شناسد
شعاری بسيار ارتجاعی است که 
موجب گسترش و تعميق جدايی و 
تفرقه ميان مردم ميشود و مساله 

ما با .  ملی را دائمی و نھادينه ميکند
مقوله فدراليسم بسيار مخالفيم و 
بھيچوجه آن را در جھت تامين 
حقوق مردم يا گسترش آزادی و 

 . برابری و رفع تبعيض نميدانيم

 

عالوه بر برسميت شناسی خواست 
جدايی، حزب بر رفع ستم ملی تاکيد 

در چھارچوب يک .  بسيار دارد
کشور، از نظر ما مردم بايد بتوانند 
به زبان مادری حرف بزنند، 
تحصيل کنند و انتشارات داشته 

ضمنا دولت بايد امکانات .  باشند
الزم ترجمه برای کسانی که به 
زبان رسمی مسلط نيستند، فراھم 

زبان رسمی در کشور با .  کند
 .   انتخاب مردم تعيين ميشود

                  

احزاب موسوم به چپ مدتی است  
دچار رکود شده اند و ھر از چند 

 گاھی انشعاب ميکنند، چرا؟

. مطمئن نيستم منظورتان کجاست
حدس ميزنم در مورد ايران 

انشعابات و جدايی يکی از .  ميپرسيد
اين .  واقعيات سياسی جامعه است

مساله صرفا ويژه جريانات چپ 
در ايران اتفاقا چپ از .  نيست

سازمان و تشکل باالتری نسبت به 
تا .  جريانات راست برخوردار است

آنجا که به جريانات ناسيوناليست 
پرو غرب مربوط ميشود، اينھا از 
. تشکيل يک حزب ناتوان ھستند

تالش ھای بسياری در سی سال 
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رژيم اسالمی، پوچ بودن جريان 
اصالح طلب و جلب ھمبستگی بين 
 .المللی با مبارزات مردم ايفاء کرد

متاسفانه با انشقاقی که در صفوف 
کمونيسم کارگری پديد آمده است 

قدرت .  اين روند کند شده است
مانور کمونيسم کارگری کاھش 

به اين دليل است که .  يافته است
شاھد رکود اپوزيسيون علی العموم 
و جريانات چپ علی الخصوص 

حزب اتحاد کمونيسم .  ھستيم
کارگری با تمام قوا ميکوشد تا اين 
روند را معکوس کند و با تالش 
برای اتحاد صفوف کمونيسم 
کارگری، گسترش فعاليت سازمان 
دھنده حزبی و اتخاذ سياست ھای 
اصولی کمونيستی کمونيسم 
کارگری را دگر بار در موقعيت 
پيشتاز و بعنوان فعالترين جريان 

 .اپوزيسيون قرار دھد

 

حزب شما با چه احزابی رابطه 
 حسنه دارد؟

. بايد ديد منظور از حسنه چيست
ما روابط متمدنانه ای با احزاب 

ضمن نقد .  اپوزيسيون داريم
سياست ھای کليه احزاب از چپ و 
راست و افشای سياست ھای 
ارتجاعی و ناسيوناليستی جريايات 
راست، و سياست ھای انحرافی و 
غير اصولی جريانات چپ، تالش 
ميکنيم که با فرھنگ و تمدنی باال 
با کليه اپوزيسيون رابطه برقرار 

طی يک سالی که از تشکيل .  کنيم
حزب ميگذرد ما تالش بسياری 
وقف پروژه اتحاد صفوف کمونيسم 

موفقيت بسياری .  کارگری نموديم
توانستيم به ديوار .  نيز داشتيم

سکتاريسم و نفرت ساخته شده 
توسط دو حزب حککا و 
حکمتيست، ضربات مھمی وارد 

اما متاسفانه اين دو حزب .  آوريم
در مقابل شکستن ديوار سکتاريسم 
. و نفرت شديدا مقاومت ميکنند

موجوديت خود را مديون اين 
 . شرايط ميدانند

 

ما اکنون انرژی و تمرکز خود را 
کامال معطوف به سازماندھی 
مبارزات طبقه کارگر و فعاليت 
درون جنبش ھای اجتماعی و نيز 
جلب و جذب نيروھای کمونيسم 

 .*کارگری به حزب نموده ايم
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 معضل درک از کنترل کارگرى 

بحث کنترل کارگرى را مطالعه 
اما آنچه که ھنوز براى ما .  کرديم

مانعى مرکزى براى اعمال کنترل 
درک از کنترل  ،کارگرى است

. کارگرى در کارخانه است
تعدادى فکر ميکنند بايد ماشينھا 
را بفروش برسانند و بدين ترتيب 
حقوق خود را از حلقوم کارفرما 

تعدادى ديگر فکر .  بيرون بکشند
ميکنند بايد صدمات و خسارت 
ايجاد کنند و اين را يک نوع به 
. زانو در آوردن کارفرما ميدانند

 .جعفر از دزفول

  

  ،جعفر عزيز

آمادگى شما براى اتخاذ اين  
موانع .  سياست شورانگيز است

ھميشه و در ھمه حال وجود 
اين موانع قبل از اينکه به .  دارند

کارگران برگردد به شرايطى 
برميگردد که طبقه ما در آن به 
اسارت گرفته شده است و تالش 
ما بايد اين باشد که اين شرايط را 

سياست ماشين شکنى .  تغيير دھيم
و وارد کردن خسارت به ماشين 

به دوره اوليه  ،آالت جديد نيست
دورانى .  سرمايه دارى برميگردد

که کارگر مشقت جديدش در 
سرمايه دارى را در قياس با 
زندگى اش در مناسبات گذشته در 

لذا .  وجود اين ماشينھا ميديد
ترديدى .  ماشين شکنى ميکرد

نيست که اين ديدگاھى ارتجاعى و 
محصول دوره شکل گيرى طبقه 

در يکى دو سال .  کارگر بود
گذشته نيز در برخى مراکز 
کارگرى مواردى مشابه را شاھد 

کارگر براى عقب راندن .  بوديم
فشار وحشتناک کار و بيرون 
ريختن نفرتش از سرمايه دار 
ممکن است دست به حرکات آنى 
و نامتناسب مانند صدمه زدن به 

ولى آگاھى عمومى .  ماشينھا بکند
کارگر و اھداف طبقاتى اش چيز 

و چه تغيير در مناسبات برده وار 
موفق و پيروز .  حاکم بر کار

 .   باشيد

 

کارگران ھفت تپه و کنترل 
 کارگرى

ما اينجا در ھفت تپه با مشکالت 
بنظر ما .  عديده روبرو ھستيم

ھنوز درک روشنى از کنترل 
مباحث در ميان .  کارگرى نيست

کارگران زياد بوده است اما نتايج 
حاصل از آن طرح سواالت بوده 
. که چگونه بايد کنترل کرد

 : سواالت اينھا ھستند

 

 با سرکوب چطور روبرو شويم؟ 

کارفرما حاضر است نه تنھا 
کارگران را بلکه خانواده و پير و 

براى .  جوان را به رگبار ببندد
يعنى  ،اينکه چنين اتفاقاتى نيفتد

کارگران صاحب اختيار باشند در 
با اين مسئله چطورى  ،کارخانه

 بايد روبرو شوند؟

 

ترديدى در  ،رفيق عزيز :پاسخ
مورد سبعيت و ظرفيتھاى ضد 
بشرى بورژواھا بطور کلى و 
اينجا سرمايه داران و دولتشان 

اما متاسفانه .  در ايران نيست
سرکوب تاريخى طبقه کارگر 
زيادى اين تصور را بوجود 
آورده که آنھا بسيار قدرتمند اند و 
حاضر به ھر کار و ما زيادى 
. ضعيف ايم و ناتوان از ھر کار

بحث اين نيست که کارفرماھا در 
مقابل کارگران براى کنترل 
. کارگرى فرش قرمز پھن ميکنند

ترديد نداشته باشيد که اولين 
نشانه ھاى کنترل کارگرى در 
مراکزى چون نيشکر ھفت تپه يا 
صنايع بزرگ با اقدامات ويژه 

دليل آن ھم .  ميتواند روبرو شود
جلوگيرى از گسترش اين سياست 

اما اين تصور ھم نادرست .  است

  ،نامه ھا
 سواالتى در باره کنترل کارگرى 

 

 سياوش دانشور

نه راه مقابله .  ديگرى را ميگويد
ماشين شکنى است و نه کنترل 
کارگرى ربطى به اين نوع 

شما بايد به رفقايتان .  سياستھا دارد
اين نکته را يادآور شويد که اين 
ماشينھا و وسائل کار و توليد به 

از .  خودشان و به جامعه تعلق دارد
منبع استثمار شماست که اين 
وسائل تھيه شده و در ھر دور 
توليد با قدرت بيشترى بکار افتاده 

ولى فعال اختيار و مالکيتش .  است
جنبش .  دست سرمايه دار است

طبقه کارگر جنبشى براى نفى اين 
مناسبات مزدى و الغاى مالکيت 
خصوصى بر ابزار کار و توليد 

مبارزه با اجحافات کارفرما .  است
در سنت مبارزه کارگرى راه و 
رسم ديرينه خودش را دارد که شما 

طبقه کارگر .  بھتر از آن مطلعيد
اتفاقا ميخواھد اين اموال غصب 

 .  شده را باز ستاند

 

ترديدى نيست که کارگر محق 
است که حقوق خود را از حلقوم 

اما اين .  کارفرما بيرون بکشد
اقدامى فردى و از طريق فروش 

اتفاقا در .  وسائل موجود نيست
دزفول اين سرمايه داران بودند که 
وسائل و ماشين آالت امثال 
کارخانه قند را بردند و با فروش 
. آن طلبھاى خود را وصول کردند

آنھا البته سيستم قانونى و دولتى را 
ھمانزمان .  پشت خود داشتند

کارگران اين کارخانه بايد به 
کنترل کارخانه رو مى آوردند تا 
در دعواى سرمايه داران متفرقه 

بحث کنترل .  سرشان بى کاله نماند
کارگرى را بايد در ظرائف آن 
براى رفقايتان توضيح دھيد و در 
ھر مورد معين با توجه به توان 
عمومى و آمادگى کارگران 
اقدامات و گامھاى سنجيده را 

ھدف در ھر حال اينست .  برداريد
که موقعيت کنونى را بتوان بنفع 

چه تغيير در  ،کارگران تغيير داد
موقعيت وخيم اقتصادى و معيشتى 
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است که رژيم اسالمى ميتواند پير 
و جوان و ھزاران کارگر را در 

راه انداختن .  مجتمع به گلوله ببندد
حمام خون براى بازستاندن 
کارخانه از کنترل کارگران به 
معنى تمام شدن کار اين حکومت 

واقعا شما فکر ميکنيد قتل .  است
عام کارگران در يک کارخانه آنھم 
براى دفاع از معيشت و حقوق و 
کارشان را طبقه کارگر و جامعه 
قبول ميکند و اين حکومت در 
فرداى چنين اقدام فرضى ميتواند 
روى پايش بايستد؟ آنھا نميتوانند 
چنين اقدامى بکنند و نه اينکه در 

 . ماھيت و ظرفيت آنھا نيست

 

اما فرض را بايد بر مقاومت 
 ،مانع تراشى ،بورژوازى

استفاده از  ،چرخاندن چماق قانون
ارتش و نيروى سرکوب براى 
. عقب راندن کارگران گذاشت

امرى که ما در ھر اعتصاب 
کارگران .  کارگرى با آن مواجھيم

بايد در مقابل اين قدرت متقابال 
 ،چگونه؟ اول.  قدرت نشان بدھند

تشکيل سازمان سراسرى و داير 
متکى بر اراده مستقيم و منفعت 

يعنى مجمع .  عمومى کارگران
عمومى و شوراى کارخانه و 
مجتمع کشت و صنعت نيشکر 

اعالم صريح  ،دوم.  ھفت تپه
اھداف کارگران از کنترل 

کارگران ميتوانند و بايد .  کارخانه
اعالم کنند که؛ در مقابل سياست 
نابودى کارخانه و محل کار 
ھزاران خانواده کارگرى و تاراج 
و فروش زمينھا و اموال کارخانه 
و تعطيلى و گرسنگى دادن به 

ما بر کوتاه کردن  ،مردم منطقه
دست سرمايه داران از دزديھا و 
نابودى مراکز توليدى و کار 
کارگران دست به کنترل کارخانه 

ھيچ نوع نقل و انتقالى از .  زده ايم
مجتمع بدون تصويب و موافقت 
کتبى کارگران و نمايندگان منتخب 

شان صورت 
١٣صفحه   
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سرمايه داران تنھا .  نخواھد گرفت
به فکر سود اند و نابودى ھمه 

کارگران اما تاکنون اين دنيا  ،چيز
را ساخته اند و بازسازى آن را به 
. نفع ھمه جامعه امر خود ميدانند

ما شرافتمندانه کار و توليد ميکنيم 
و  ،سو استفاده ،و اجازه دزدى

ما .  حقوق ويژه به کسى نميدھيم
جامعه و طبقه کارگر را به 
حمايت از اين اھداف شرافتمندانه 

ايجاد  ،سوم.  و انسانى فراميخوانيم
نھادھا و سازمانھاى متعددى در 
درون شوراى مجتمع براى 
پيشبرد اھدافى که کارگران و 
. خانواده ھايشان در آن ذينفع اند

باال بردن قابليت دفاع از  ،سوم
خود در مقابل ھرگونه تھاجم به 
کارگران و ھرگونه پروکاسيون 
عليه کنترل کارگرى با اتکا به 
تصميمات مجمع عمومى و 

گزارش  ،چھارم.  شوراى کارخانه
مرتب به جامعه از اقدامات 
کارگران براى جلوگيرى از 
بيکارى و نابودى مراکز کار و 
ممانعت ھا و کارشکنى ھاى 

 ،پنجم.  کارفرما و نھادھاى دولتى
فراخوان به کارگران در ھرجا 
براى اعمال کنترل بدرجات 
متفاوت براى دفاع از حيثيت و 
موجوديت اجتماعى و زندگى 

 . طبقه کارگر

 

اگر کارگران بتوانند متحدانه 
دولت و کارفرماھا را در اين سه 

آنھا توان عينى  ،کنج قرار دھند
مقابله خشن با اين وضعيت را 
ندارند و ھر اقدامشان عليه تالش 
شرافتمندانه کارگران به بى 
اعتبارى بيش از پيش آنان و 
گسترش اين سياست در مراکز 

و .  کارگرى تبديل خواھد شد
آلترناتيو اين سياست تنھا  ،باالخره

پذيرفتن وضعيت موجود و 
کارگران .  نابودى تدريجى است

نميتوانند اين نابودى ھمگانى را 
نبينند و تنھا نگران اين باشند که 

مگر ".  آنھا به ما حمله ميکنند"
تاکنون به کارگران و صف آنھا 
بارھا حمله نکرده اند و مگر 
نھايتا عقب ننشسته اند؟ تمام اين 
سواالت تابع اينست که کارگران 

مالکيت را لغو نميکنيم بلکه 
شکل کنونى و طبقاتى آن را از 

اتفاقا آنھا به حريم .  بين ميبريم
شخصى و مالکيت ما ھجوم برده 

درصد  ٩٠آنھا از بيش از .  اند
جامعه عمال سلب مالکيت کرده 
اند و آنرا در اختيار عده قليلى 
. سرمايه دار انگل قرار داده اند

ما دقيقا ميخواھيم از اين عده 
قليل سلب مالکيت کنيم و مالکيت 

يعنى .  را به ھمگان برگردانيم
مالکيت وسائل کار و توليد 
. نيازھاى جامعه را اشتراکى کنيم

اين ھدف اعالم شده و شناخته 
. شده کمونيسم کارگرى است

دراين مسير نيز کارگر بين 
مالکيت داشتن و مالکيت نداشتن 

لغو .  کارھاى زيادى ميتواند بکند
مالکيت يک شبه صورت 
نميگيرد ھمينطور که انحصار 
مالکيت در دست بورژوازى 
. يک شبه صورت نگرفته است
 ،قانون ھرچه ميخواھد بگويد

مھم اينست که طبقه کارگر چه 
چيز را برسميت ميشناسد و يا 

اگر شما خود را محق .  نميشناسد
ميدانيد که اين کارخانه دستکم 
ھمانقدر به حاج آقا تعلق دارد که 
به شما که محل کار و تامين 

آنوقت ميتوانيد  ،زندگى تان است
با صداى بلند اعالم کنيد که 
کارخانه را که برنداشتيم و 

اما اينجا .  سرجايش است ،ببريم
محل کار ماست و معيشت مان 

سرمايه .  از اينجا تامين ميشود
دار غلط کرده کارخانه را ميبندد 

. او چنين حقى ندارد!  و ميرود
مالک واقعى اين ثروتھا ما 

. با کار ما توليد شده است.  ھستيم
کارگران خيلى چيزھا ميتوانند با 
اعتماد بنفس بگويند بدون اينکه 
 . وارد بحث حقوقى مالکيت شوند

 

با اينکه منظور شما را از 
" تعرض به حريم شخصى"

اما کنترل کارگرى  ،درک ميکنم
" حريم شخصى"تعرض به 

اين حريم .  سرمايه دار نيست
شامل زندگى خصوصى او و ھر 

اتفاقا کارگران .  کس ديگر است
خواھان مصونيت و حرمت 
حريم شخصى و زندگى 
. خصوصى ھمه جامعه ھستند

کارگران که وارد منزل و 
زندگى کودکان سرمايه دار 
نشدند و يا فرش و وسائل زندگى 

سواالتى در باره کنترل 
 ... کارگرى 

چگونه عمل ميکنند و چگونه در ھر 
مقطع با ھوشيارى ھر نوع 
پروکاسيون کارفرما و باالئى ھا را 
با اقدامات سنجيده و متحد خود 

 .  خنثى ميکنند

 

کارگران را دستگير و اخراج 
 ميکنند

سوال بعدى که مطرح است اينجا 
من .  قانونھا ھمه براى خودشان است

. رفتم وارد کارخانه دربسته شدم
ميشود تعرض به حريم شخصى 
آقاى کارفرما و دستنبد ميزنند 
کارگران را و يا در بھترين حالت 

 پاسختان چيست؟. اخراج ميکنند

 

در حال حاضر که با  :پاسخ
. کارگران ھمين رفتار را ميکنند

وانگھى در بسيارى از موارد 
کارگران عمال اخراج شده اند و 
طرف کارخانه را بسته يا اعالم 

کارگران .  ورشکستکى کرده است
دراين وضعيت چيزى براى از 
. دست دادن به معنى شغل ندارند

آنجا ھم که دارند و در معرض 
مثل برخى از  ،نابودى ھستند

آينده بسيار ناروشن است  ،نساجيھا
و سرعت بيکارى و اخراج بيش از 

بنابراين کارگران يا بيکار شدند .  حد
يک راه .  و يا بزودى بيکار ميشوند

اينست که صبر کنيم که شايد ھر 
راه ديگر .  کدام ما ديرتر بيکار شد

اينست براى تغيير صورت مسئله 
ما دومى را پيشنھاد .  اقدام کنيم

حتى عدم موفقيت دراين کار .  ميکنيم
منافعش بسيار بيشتر از سياست 
انتظار براى کارگران و جنبش 

 . کارگرى است

 

و باالخره شما وارد بحثى ميشويد 
که بسيار مھم است؛ مالکيت 

جنبش !  سرمايه داران"  مقدس"
سوسياليستى طبقه کارگر اساسا 
جنبشى براى لغو کار مزدى و 
مناسبات مبتنى بر مالکيت 

اين مالکيت براى .  خصوصى است
نيست بلکه "  مقدس"ما نه فقط 

ما نفس .  ميخواھيم آنرا لغو کنيم

٧١شماره   
شخصى ايشان را از منزل بيرون 
نياوردند که دولت بيايد بگويد 

شما به حريم شخصى کارفرما "
محل کار حريم "  ؟!تعرض کرديد

شخصى نيست بلکه مکان توليد و 
 سازمان اجتماعى کارواحدى از 

ما داريم راجع به کنترل .  است
کارگرى دراين سازمان اجتماعى 

به ھر حال تمام .  کار حرف ميزنيم
مسئله نھايتا به اراده متحد و 
ھوشيارى و قدرت مانور کارگران 
برميگردد و ھمين فاکتورھا نيز 
دامنه دستگاه سرکوب را مشروط 

 . ميکند

    

کارگران در مسائل جديتر حساس 
 نيستند

کارفرما و دولت دست در دست 
ما در مبارزه براى .  ھم دارند

اشتغال و پرداخت حقوقھا دستمان 
وقتى به مسائلى .  در دست ھم است

اين چنينى ميرسد کمتر کارگران 
 چه بايد کرد؟ . دخالت ميکنند

 

چه بايد کرد ما امرى  :پاسخ
کارگران .  ضرورتا ذھنى نيست

دقيقا دنبال منافع واقعى خود ھستند 
و دريچه باالترين اتحاد آنھا ھم 
ھمين منافع واقعى و آگاھى به 
آنست که حرکت شان را جھت 

وقتى ھمه ميگويند حقوقمان .  ميدھد
 ،کار ميخواھيم ،را ميخواھيم

امنيت شغلى ميخواھيم و غيره 
اينھا ھمان درجه جديت .  متحداند

اگر .  دارند که کنترل کارگرى
کارگران به اين امر وقوف يابند 
که تامين امنيت شغلى و کار و 
معيشت شان در گرو اينست که 
گامى فراتر بگذارند و دراين ميان 
 ،چيزى براى از دست دادن ندارند

بدون ترديد پشت اين سياست مى 
چه بايد کرد؟ بايد ھمين را .  آيند

نشان داد که منفعت عمومى 
کارگران در اينست که مقابل 

 ،وعده دادنھا ،اخراجھا ،تعديل
جنگ فرسايشى و غيره راه حل 

ھمانطور که .  واقعى ترى ھم ھست
براى يک اعتصاب و حرکت 
کارگرى بايد کلى تالش کرد و 
 ،توده کارگران را آماده نمود

ھمانطور که بايد براى يک 
روياروئى کارگرى با روحيات 
محافظه کار و شبه روستائى و 
غير کارگرى مقابله کرد و يا 

١۴صفحه گرايشات راست   



يک دنياى بھتر                                                                 ١۴صفحه     

براى اتخاذ سنت عمل  ،را پس زد
مستقيم کارگرى نيز بايد کار و 

بايد به سواالت کليدى .  تالش کرد
اى پاسخ داد که کارگران به آن 
توجه دارند و منفعت آنھا را به 
. معنى دقيق کلمه بيان ميکند

وانگھى کنترل کارگرى قانون 
اينگونه نيست .  ھمه يا ھيچ نيست

که يا تمام کارخانه را بدون 
کارفرما کارگران کنترل ميکنند و 
. يا کارگران ھيچ اختيارى ندارند

ما نه فقط بايد براى کنترل تمام 
کارخانه و توسط خود کارگران 
بلکه بايد براى اداره جامعه آماده 

اما دراين ميان دھھا و .  شويم
صدھا تناسب قوا و ابتکارات 
انقالبى وجود دارد که موقعيت 
کارگر را در مقابل کارفرما بھتر 

نظارت و کنترل کارگران .  ميکند
ھمين امروز ھم ميتواند در 

اين .  سطوح مختلفى اعمال شود
 ،تماما بسته به نگرش کارگران

حساسيت و عکس  ،تشکل آنھا
العمل به تحرکات کارفرما و 

اتفاقا يک راه آماده .  غيره دارد
کردن کارگران براى کنترل 
کارخانه وارد شدن به سطحى از 
کنترل و نظارت در امور و 
مناسبات سازمان کار و حساب و 

امورى که به کارگر .  کتابھا است
قدرتش را نشان ميدھد و ماھيت 
تحرکات کارفرما را بيش از پيش 

ھر درجه اعمال .  برمال ميکند
کنترل کارگران آنھا را به اين 
سمت سوق ميدھد که خودشان 
ميتوانند در شرايط خاص ترى 
وارد ميدان شوند و راسا اداره 

 . امور را بعھده بگيرند

  

 نميشود قانونى کنترل کنيم؟

کارفرما و دولت مرتب در حال 
قانون در دست آنھا .  توطئه ھستند

مبارزه کارگران و بطور .  است
عمومى مردم اينجا يک پروسه 

پروسه زور .  منطقى را ندارد
اما باز سوالى که اينجا ھم .  است

طرح ميشود اينست که چطور 
است فرضا ما از پروسه اى 

 قانونى اقدام کنيم؟ 

 

اثبات اجتماعى مشروعيت خود 
قانون و قدرت حاکم را زير 

ما نبايد سر .  فشار بگذارد
سوزنى به قانون بورژواھا توھم 
داشته باشيم و ھدف اعالم شده 
. مان الغاى تمام و کمال آنھاست

اما اين را ھم ميدانيم که ميتوانيم 
با اتخاذ سياست درست قانون را 

مانند   –يا دو فاکتو عقب برانيم 
يا آن را   -ممنوعيت اعتصاب

بنفع کارگران و جامعه عوض 
اين امرى است که موضوع . کنيم

جدال روزمره طبقه کارگر و 
جنبشھاى اجتماعى با قدرت فائقه 

مثال کارگران با .  است
مشروعيت بسيار باال ميتوانند 
اعالم کنند؛ حاجى فالنى و 
کارفرما بھمانى کارخانه و 
مجتمع را نابود کردند و ھمراه 
آن يک شھر و زندگى ھزاران 
خانواده کارگرى را در آستانه 

کارگران .  فروپاشى قرار داده اند
ميخواھند جلوى فاجعه را بگيرند 
و دولت اگر از زور عليه 
کارگران استفاده کند تنھا نشان 
ميدھد حامى منافع سرمايه داران 

کارگران ميتوانند .  فاسد است
بگويند وامھا و کمکھا و مواد 
اوليه را به دالالن و دزدھا 

به کارگران بدھيد که نان  ،ندھيد
جامعه را ميدھند اما خودشان 

کارگران ميتوانند .  گرسنه اند
بگويند  سرمايه داران نابود 
. ميکنند و کارگران ميسازند

کارگران ميتوانند بگويند دوران 
 ،برده دارى ور افتاده است

سرمايه دار و کارفرما حق 
. ندارند به کارگر بى حرمتى کنند

کارگران ميتوانند بگويند مردم ما 
. توليد ميکنيم براى رفع نياز شما

جامعه بدون ھمه ما و کار و 
از .  تالش ھمه ما نميگردد

کارگران براى دفاع از جامعه و 
کارگران با .  زندگى حمايت کنيد

کنترل شان عمال دزدى و 
سواستفاده و فساد مالى و ادارى 
را بدرجات زيادى لغو ميکنند و 
. مقابله با اين تصوير ساده نيست

دولت و بورژواھا ھدفشان 
سرکوب است اما ناچارند براى 
ھمين سرکوب انواع پاپوش 
درست کنند تا به کارشان 

جنگ برسر .  بدھند"  مشروعيت"
مشروعيت دراين جدال و 
مشروعيت باالى کارگران 
بدرجات زيادى براى قوه قھريه 

 . دولت دست و پاگير است

سواالتى در باره کنترل 
 ... کارگرى 
رفيق عزيز شما پاسخ سوال  :پاسخ

اگر قانون بيان .  را خودتان داده ايد
اگر منطق  ،اراده طبقه حاکم است

چطور شما  ،آنھا زور است
ميخواھيد با قانون و منطق آنھا 
برعليه خود آنھا اقدام کنيد؟ اين مثل 
بحثھاى دو خرداديھا و استفاده از 

است که "  ظرفيتھاى قانون اساسى"
گويا حاج على رعايتش نميکند و ما 

اجراى "  داوران"بايد در ھيئت 
قانون را به قانونگزاران و 

سوال من !  مجريانش تذکر دھيم
اينست مگر آنھا ھمان قانون 
کارشان را بارھا تغيير نداده اند؟ 
خروج کارگاھھاى کوچک از شمول 
قانون کار براى چه بود؟ غير ازاين 

بخشى از سرمايه "  کنترل"بود که 
داران را بر استثمار بى مرز 

کند؟ مگر شما قانونا حق "  قانونى"
اعتصاب "اعتصاب داريد که اينھمه 

راه مى اندازيد؟ مگر "  غير قانونى
قانون کار ضد کارگرى رژيم 
اسالمى حق تشکل را برسميت 
شناخته و آيا اين برسميت نشناسى 
مانع از تالش بيوقفه کارگران براى 
ايجاد تشکلھاى مستقل کارگرى شده 

 است؟ 

 

و باالخره اينکه قانون آيه آسمانى 
آيه منسوب "ھرچند امروز .  نيست

در ايران از بى "  به آسمان
قانون در .  اعتبارترين ھاست

واقعيت خود چيزى جز بيان تناسب 
. قواى طبقات در ھر دوره نيست

قانون واقعى در ھر دوره و در ھر 
جامعه آنست که اجرا ميشود و نه 
. آنچه روى کاغذ نوشته شده است

اگر قانون ميگويد اعتصاب غير 
قانونى است و در واقعيت اعتصاب 

معنى اش  ،به وفور صورت ميگرد
اينست که اين قانون از نظر 
کارگران کشک است و بايد بزودى 
به قانونى تبديل شود که حق 
اعتصاب را بيقيد و شرط به رسميت 

 . ميشناسد

 

اما ھمه اينھا به اين معنى نيست که 
کارگران قدرت مانور قانونى را 

منظورم اينست که .  نديده بگيرند
سياست کارگرى نميتواند بدون 

٧١شماره   
کارگران در مواردى تاکنون اعالم 
کرده اند که اگر پاسخ ما را ندھيد 
. راسا کارخانه را کنترل ميکنيم

آنھا تمام بيراھه ھاى قانونى را 
رفته اند و در ھر گوشه سالھا 

آنھا يک تاريخ .  سردوانيده شده اند
شرافتمندانه از تالش برحق را 

فراتر رفتن .  پشت سر خود دارند
از اين وضعيت بسرعت ميتواند به 

قانون و .  قانون نانوشته تبديل شود
دامنه عمل و اجراى آن را قدرت 

 .   مبارزه طبقه کارگر تعيين ميکند

  

موانع قانونى کنترل کارگرى 
 چيست؟

اين بحث کنترل کارگرى با 
طرحش بازتاب زيادى در کارخانه 

اما ھنوز که ھنوز است .  ما داشت
ترس يکى از عواملى بود که 

بخش .  نتوانيم ھيچ اقدامى بکنيم
دوم مشکل ما موانع قانونى کنترل 
کارگرى است که ھنوز برايمان 

وقتى در حکومتى .  روشن نيست
ديکتاتورى زندگى ميکنيد توازن 

بايد از .  قوا را بايد در نظر بگيريد
خيلى مسائل چشم بپوشيد بعد چنين 

اما فرض ما .  بحثى را طرح کنيد
آيا .  بر اين است که ما آماده شديم

بايد رفت در کارخانه را شکست و 
وارد شد و دستگاھھا را روشن  
 کرد و شروع کرد به توليد يا چى؟

 

در سواالت قبلى در مورد  :پاسخ
اينجا اين .  تناسب قوا نکاتى را گفتم

را تاکيد ميکنم که اين بحث برسر 
نديدن تناسب قوا نيست بلکه برسر 

شرايط .  امکان تغيير آنست
مشخصى که براى کارگران 
بوجود آمده امرى ندانسته براى 

ترديدى .  جامعه و دولت نيست
نيست که توصيه ما اين نيست که 
کارگران نسنجيده و با سر به 

بحث اينست .  ديوار سنگى بکوبند
که ما چه ميخواھيم و اقدام ما 
نھايتا چه نفعى دارد و با چه 

از زاويه .  موانعى روبرو ميشود
قانون و موانع قانونى اگر حرکت 

وضعيت موجودتان بھترين  ،کنيد
بنا به قانون و .  بيان قانون است

حمايت قانون و آزادى عمل 
سرمايه داران شما به اين وضعيت 

ميتوان وضعيتى .  گرفتار شديد
ديگر ايجاد کرد که اينبار قانون و 
مجرى قانون در مقابله با آن 

١۵صفحه داشته "  موانع"  
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قانون مجلس رژيم مثال .  باشد
ماليات بر ارزش افزوده را تا 

از طال فروش  ،ميخواھد اجرا کند
و فرش فروش و انواع حاجى ھا 
و تجار و سرمايه داران اعتصاب 

يعنى  ،ميکنند و رئيس دولت شان
شخصى که بايد در راس اجراى 

قانون را با پس  ،قانون باشد
من ميپرسم .  ميکند"  اجرا"گرفتن 

چرا کارگران که برخالف آنھا 
صد ھزار بار مشروعيت دارند 
نميتوانند با نيرويشان تعريف خود 
را از قانون بدھند و ھمان را 
تحميل کنند؟ قانون مقوله اى 

اين .  نيست"  اذلى و ابدى"
تصويرى است که جامعه 
بورژوائى و طبقه حاکم از 
نظامشان ميدھند و الجرم تالش 
ميکنند قوانين مبتنى بر آن را در 
اذھان توده ھاى طبقه کارگر 

" قوانينى اذلى و ابدى"بعنوان 
چرا ما بايد اين ادعاى .  فرو کنند

 پوچ را قبول کنيم؟ 

 

و با فرض شما يعنى آمادگى  ،اما
چه بايد کرد؟ اعالم  ،کارگران

ميکنيم ما به کارخانه آمديم که 
اينجا محل کار ماست .  توليد کنيم

اعالم ميکنيم که .  و ما کار ميکنيم
با مواد اوليه موجود توليد را 
شروع ميکنيم و دولت به 
کارگران مواد اوليه و ھزينه 
خريد آن را بدھد يا راسا تھيه کند 
. و در اختيار کارگران بگذارد

اعالم ميکنيم که کارگران تاکنون 
نود درصد امور کارخانه را 
بعھده داشتند و منبعد آن ده درصد 
را ھم با اتکا به شوراى کارخانه 

اعالم ميکنيم رسانه .  پيش ميبرند
ھا و راديو و تلويزيون بيايند و از 
تالش کارگران براى دفاع از 
معيشت شان و راه انداختن محل 
توليد نيازھاى جامعه گزارش 
دقيق تھيه کنند و حرف کارگران 

اعالم ميکنيم که .  را بشنوند
کارگران مخالف ھر گونه فساد و 
اختالس و دزدى ھستند که تاکنون 
کارفرماھا و مديريت پيش برده 

بنا به تصميم شوراى کارخانه .  اند
بعنوان مرجع اداره و تصميم 
 ،گيرى در مورد تمام امور

اساس اين وظيفه فعالين کارگرى 
است که اين بحث را با ظرائف 
طرح آن در ھر مرکز کارگرى 
به ميان کارگران در ابعاد وسيع 

من بطور کلى ميتوانم .  ببرند
بگويم که توده اى تر شده بحث 
کنترل کارگرى در گرو پيشروى 
سنت عمل مستقيم کارگرى 

کنترل کارگرى .  بطور کلى است
جزئى از يک سنت مبارزاتى 
پايدار و ريشه دار در متن 
اعتراض و مبارزه طبقه کارگر 

اقدامى که امروز ھر .  است
 ،کارگرى ميتواند صورت دھد

بررسى مبارزه اى است که راسا 
در آن حضور داشته و مشابه آن 
. در اقصى نقاط کشور بوده است

بررسى سياستھا و نتايج تاکنونى 
آن و ھمينطور قدرت مانور 
 ،کارفرما و دولت در مقابل ما

بسادگى ھر کارگرى را به اين 
نتيجه ميرساند بايد کار ديگرى 

کنترل کارگرى آن کار .  کرد
است و پاسخ به ابھامات و داشتن 
درکى روشن از آن بسرعت 
. ميتواند اين بحث را توده اى کند

در حال حاضر نيز در بسيارى 
از محافل و مراکز کارگرى اين 
بحث مطرح است و له و عليه آن 

ميخواھم تاکيد .  بحث وجود دارد
کنم که ھر سياستى در مقاطعى 
با مبارزه کارگرى چفت ميشود 

به نياز و گسترش مى يابد که 
روز و ضروريات مبارزه ھمان 
دوره کارگران و مسائل واقعى 

ما ھر کدام ھر .  آنھا پاسخ دھد
تبئين و درکى از بحث کنترل 
کارگرى داشته باشيم و ھردرجه 
 ،مثبت و يا منفى به آن بنگريم

حقيقت تاريخى اما اينست که 
کارگران از سر تئورى به اين 
سياست نرسيدند بلکه از سر نياز 
روز مبارزه و الزامات شرايط 

يعنى .  مشخص به آن رسيدند
ناچار بودند در مقابل وضعيتى 

سالھاى .  مشخص کارى بکنند
در ايتاليا  ١٩٢١تا  ١٩١٩

کارگران در بزرگترين اعتصاب 
عمومى شان بودند اما به اين 
نتيجه رسيدند که سالح اعتصاب 
ديگر کفايت نميکند و لذا به 

بين .  کنترل کارگرى رو آوردند
کارگران  ١٩١٧فوريه تا اکتبر 

روسيه با شرايطى مواجه بودند 
که کارخانجات تعطيل ميشدند و 
سرمايه داران يکجانبه ھزاران 
کارگر را ھر روز بيکار 

سواالتى در باره کنترل 
 ... کارگرى 

تصميمات و نحوه اجراى آن و 
از ھم .  اقدامات الزم را تعيين ميکنيم

طبقه ايھايمان و جامعه ميخواھيم که 
اقدام کارگران را مورد حمايت قرار 

خود را براى کشمکش ھاى .  دھند
بعدى با دولت و نھادھا و اتخاذ 

 . سياستھاى الزم آماده ميکنيم

 

اين يک جدال است  ،دوستان عزيز
آنچه که .  و لحظات متفاوتى دارد

مھم است اينست که کارگر اراده 
اش را براى مقابله با سياست نابود 
سازى طبقه ما توسط سرمايه بميدان 

خود را در موقعيت اداره .  مى آورد
کننده و صاحب حق قرار ميدھد و 
بنا به توانش و نيازھاى مبارزه 
. دست به ابتکارات مختلف ميزند

نھايتا ھدف فورى اينست که از کار 
. و شغل و معيشت مان دفاع کنيم

ھدف ديگر اينست که سياست 
اخراج و پرت کردن به خيابان و 

اين .  کابوس گرسنگى را عقب برانيم
روند بسته به مورد و توان و نيروى 
کارگران ميتواند به چھارچوبھاى 
جديدى منجر شود که کارگران را 
. در موقعيت بھترى قرار دھد

کارگران در اتخاد اين سياست و 
سنت راديکال کارگرى اگر نفع 

 .     نبرند ضرر نميکنند

 

  بحث توده اى نشده است

يکى از مشکالت اساسى بحث 
کنترل کارگرى شما اينست که 
بيشتر در محافلى پخش ميشود که 

سازماندھى .  دستى به آتش دارند
بردن اين مباحث به درون کل طبقه 

 را بايد چطورى پيش برد؟ 

  

ھميشه و در شروع ھر بحث  :پاسخ
جديدى در جنبش کارگرى اينطور 

 ،بدوا رھبران عملى کارگران.  است
 ،کارگران سوسياليست و پيشرو

محافل و شبکه ھاى کارگرى ھستند 
که به سواالت و مباحث فکر 

بدرجه اى که در ميان اين .  ميکنند
اليه مباحثى جا بيافتد به ھمان درجه 
و به ميزان نفوذ کالم اين فعالين 

در .  بحث ميان توده کارگران ميرود

٧١شماره   
در تجارب ديگر نيز .  ميکردند

کمابيش وضعيت ويژه و غير 
متعارف در مقابل کارگران قرار 
گرفته و آنھا ناچار بودند فکرى 

کنترل کارگرى ايده ذھنى .  بکنند
ما نيست که واقعيات اجتماعى را 
نميبيند بلکه پاسخى روشن است به 
شرايط مشخصى که زندگى صدھا 
ھزار خانواده کارگرى را در 
معرض نابودى کامل قرار داده 

درک اين موقعيت و داشتن .  است
پاسخى براى آن و نشان دادن 
مطلوبيت اين سياست ميتواند اين 

ھمينطور اين .  بحث را توده اى کند
جنبش بايد جائى يا جاھائى شروع 
شود تا بتواند در بخشھاى گسترده 
. ترى از طبقه کارگر پيشروى کند

سياستى که نياز به تشکل و دخالت 
مستقيم کارگر را در سطوح باالئى 

سياستى است که با  ،تامين ميکند
نيازھاى عمومى و امروز طبقه 

 .   کارگر خوانائى دقيق دارد

 

مواد اوليه از خارج کشور وارد 
  ميشود

ما کارخانه را به کنترل در 
خوب تمامى مواد اوليه از .  آورديم

ميدانيد .  خارج کشور وارد ميشود
ايران بيشتر کشورى مصرف 

در .  کننده است تا توليد کننده
مراکزى مثل نساجى چطورى و 
چه کسى بايد اين امر را پيش 

 ببرد؟

  

تصورى ھست که فکر  :پاسخ
ميکند کنترل کارگرى اگر موفق 

کارگر مجددا سرکار  ،شود
کارفرما  ،مزد ميگيرد ،برميگردد

و ھمه چيز  ،ديگر مزاحم نيست
مانند گذشته است با تفاوتھائى به 

اين تصور که عمدتا .  نفع کارگر
 ،اقتصادى به موضوع نگاه ميکند

جايگاه سياسى اين بحث و مکان 
آن در پيشروى عمومى طبقه 
کارگر و تغيير تناسب قوا را 

کنترل کارگرى بحثى .  نميبيند
مربوط به اداره سرمايه دارانه 
کارنجات اما توسط کارگران 

بلکه بحثى برسر تغيير  ،نيست
مناسبات کار و قدمى از جانب 
کارگران براى تمام کنترل با 

در وضعيت .  برنامه کارگرى است
معنى اين بحث  ،مشخص امروز

اينست که اگر کارگران بتوانند 
١۶صفحه دولت و   
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کارفرماھا را در اخراجھا و بسته 
شدن کارخانجات عقب برانند و 
چھارچوب جديدى به آنھا تحميل 

آنوقت حل معضالتى مانند  ،کنند
مواد  ،وام ،تھيه ھزينه ھاى توليد

بازار فروش و مسائل  ،اوليه
مربوط به امور داخلى کارخانه 
نيز در چھارچوب جديد پاسخ 

اينطور نيست که که شما .  ميگيرد
کنترل را ميگيريد و دولت با وارد 
نکردن مواد خام با شما مقابله 
ميکند و از اين طريق شما را 

 . شکست ميدھد

 

يک بحث معتبر ميتواند اين باشد 
که دولت ميگويد من سياست توليد 
مثال پارچه در ايران را ندارم و 
ھزينه بازسازى تکنولوژيک را 

پارچه در .  دراين رشته نميدھم
بازار جھانى ارزانتر وجود دارد 

کارگران بطور .  و وارد ميکنم
قطع مباشر توليد در داخل يا 
طرفدار سياست ناسيوناليستى 
. دفاع از توليدات داخلى نيستند

بحث کارگران اينست که ارزان 
بودن پارچه در بازار جھانى 
معنى اش بيکارى و گرسنگى من 

شما يا تکنولوژى .  نميتواند باشد
جديد مى آوريد و کارخانه را راه 

يا فورا کار ديگرى  ،مى اندازيد
و اگر  ،براى کارگران پيدا ميکنيد

کار نداريد بيمه بيکارى مکفى و 
بدون قيد و شرط ميپردازيد تا ھر 

ھيچکدام .  زمان که کار داشتيد
چون ما ھم بايد .  اينھا قبول نيست

پارچه ارزان به نفع .  زندگى بکنيم
شماست و تعطيلى کارخانه به 

کارگران از موضع .  ضرر ما
و نه از موضع  ،منافع خودشان
به موضوع  ،منافع سرمايه

کارگران .  برخورد ميکنند
سوسياليست برخالف 
ناسيوناليستھا و بيشتر 
سنديکاليستھا پشت سياست 

 اول بايد جمع و جور بشيم

در مرکزى که ما ھستيم بيش از 
اما اين .  ھزار نفر کار ميکنند ٣

. کارگران در يک شيفت نيستند
ما تالشمان اين است قبل از 
اينکه بحث کنترل کارگرى را 
جابيندازيم مسئله تشکل يابى را 
حل کنيم و بعد از اين طريق 
خيلى راحتتر ميشود بحث کنترل 
. کارگرى را به شور گذاشت

فکر ميکنم طرح بحث خيلي 
خوب است و ذھنھا را آماده 
ميکند که طبقه کارگر چه قدرتى 

اما فعالين .  ميتواند داشته باشد
کارگرى بايد اول خودشان را 

 سھيل آذرى. جمع و جور کنند

 

  ،سھيل عزيز

طبيعى بود که اين بحث براى 
فعالين و دست اندرکارانى که به 
فکر تغيير وضعيت ھستند مثبت 
. تلقى شود و از آن استقبال شود
. اين جاى بسى خوشحالى است

ترديدى نيست که جمع و جور 
شدن فعالين کارگرى در ھر 

يا .  اقدامى نقش بسيار مھمى دارد
امر تشکل مستقل کارگرى يک 
مسئله حياتى طبقه کارگر و يک 
موضوع جدال قديمى در جنبش 

اشتباه اما .  کارگرى است
اينجاست که بيائيم بين بحث 
تشکل و تشکل يابى و بحث 
کنترل کارگرى مراحل و چى 

تشکل .  مقدم است بگذاريم
کارگران در اين سياست فرض 

کنترل کارگرى .  و پايه کار است
بالفاصله اعالم شوراى کارخانه 

بالفاصله به .  را با خود دارد
مجمع عمومى کارگران و راى و 
تصميم توده کارگران متکى 
ميشود و در تداوم روزمره خود 
تنھا ميتواند مبنى براين 

اين تشکل .  تصميمات عمل کند
در مرحله باالتر و قويتر و 

ما اگر تشکل ھم .  کاراترى است
ايجاد کنيم و اميدوار باشيم دولت 
آن را برسميت بنشناسد و يا آن 

تصوير اينست  ،را سرکوب نکند

سواالتى در باره کنترل 
 ... کارگرى 

و "  حمايت از توليدات داخلى"
مالکيت و مديريت دولتى در مقابل "

و "  مالکيت و مديريت خصوصى
کارگران با بحث .  غيره نميروند

کنترل کارگرى ميگويند چى به نفع 
خودشان يا کامال يا .  کارگران است

در نظارت بر امور دخالت دارند و 
به اين اعتبار موقعيت شان را 

و يا چھارچوبى را  ،تحکيم ميکنند
به دولت و سرمايه داران تحميل 
ميکنند که در ھر حال سدى در 
مقابل فقر و گرسنگى خانواده ھاى 

اگر کارگران جنبش .  کارگرى باشد
کنترل کارخانه ھا را راه بياندازند و 
شوراھايشان را بعنوان ارگان اداره 
امور کارخانه در مقابل جامعه قرار 

قبل از ھر چيز جنبشى را  ،دھند
بميدان آورده اند که وزنى مھم در 
تحوالت سياسى دارد و به اعتبار 
ھمين وزن و ظرفيت بالقوه گسترش 
اش به يک حرکت راديکال و توده 
اى و گسترده طبقه کارگر عليه 

دولت و سرمايه  ،سرمايه دارى
داران را ناچار به دادن امتياز و 

کنترل کارگرى .  عقب نشينى ميکند
با مذاکره در استاندارى و اداره 
دارائى و نامه نگارى متحقق 

بدرجه اى که کارگران .  نميشود
بتوانند مانعى در مقابل موج تعطيلى 
کارخانه ھا و اخراجھا و بيکار 

به ھمان درجه  ،سازيھا قرار دھند
ملزومات راه اندازى کارخانه ھا از 
طريق مکانيزمھاى شرايط جديد 

ميخواھم بگويم .  پاسخ ميگيرد
معضالت اين سياست در درجه اول 
معضالت اقتصادى و بازار فروش 
و منبع تھيه مواد خام يا داشتن فن 

تمام داستان دفاع از .  مديريت نيست
معيشت و کار در مقابل فقر و 

اين جدال بدوا سياسى .  بيکارى است
است و ھر پيروزى در آن معناى 

برايتان .  مشخص اقتصادى ھم دارد
 .آرزوى موفقيت دارم

    

٧١شماره   
که اين تشکل نمايندگانش را 
انتخاب ميکند و مطالبات کارگران 

شما  ،خوب.  را مطرح ميکند
يعنى کنترل  ،دراين بحث

نه فقط عاليترين نوع  ،کارگرى
تشکل کارگرى را اعالم و 
ھمزمان براى منافعتان بکار مى 

بلکه بجاى درخواست  ،اندازيد
مطالبات خود راسا آنھا را اعالم 

خودتان موازين ساعت .  ميکنيد
کار و ايمنى محيط کار و نظارت 
بر استخدام و اخراج و سطح 
دستمزدھا و اختالف و غيره را 

جنبش .  تعيين و پيش ميبريد
کارگرى را يک گام بزرگ به جلو 
مى اندازيد و سنت عمل مستقيم 
کارگرى را به بستر قدرتمند جنبش 

در دل .  کارگرى تبديل ميکنيد
سياست کنترل کارگرى انواع 
تشکلھا و نھادھاى کارگران و 
ابتکارات مختلف ميتواند شکل 

تشکل و تشکل يابى يک .  بگيرد
رکن مھم و غير قابل تفکيک و 
بشدت ضرورى و حياتى سياست 

ايجاد تقدم و .  کنترل کارگرى است
تاخر بين مطلوبيت تشکل يابى و 
سياست کنترل کارگرى اشتباه 

 . موفق و پيروز باشيد. است

 

 جواد از سنندج 

بحثھاى .  اين بحث را دنبال کردم
حزب حکمتيست را ھم دنبال 

بنظرم بحثھايشان خيلى بى .  کردم
بخصوص مصاحبه .  استدالل بود

اى که محمد فتاحى با آذر مدرسى 
باالخره ما نفھميديم از .  داشت

موضع طبقه کارگر صحبت 
ميکنند يا در حمايت از اموال 
سرمايه داران؟ برايمان نامفھوم 

البته الزم است اين را ھم .  بود
بگوييم که حرفھاى حزب برادر 
شما حزب حميد را ھم گوش 

ايشان ھم ميگويد ما ھم .  کرديم
ميگوئيم کنترل کارگرى اما وقت 

اين وقت خودش يعنى .  خودش
آيا درسته به طبقه کارگر .  وعده

وعده داد؟ بيشتر دراين زمينه بى 
دو حزب .  افقى را مشاھده کردم

برادر شما افقى 

21صفحه   

تمام فالسفه جھان را تفسير کرده اند، حال آنکه مسئله 
کارل مارکس     !                     برسر تغيير آنست
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ندارند براى امر سازماندھى طبقه 
اما سواالت و اظھار .  کارگر

نظرھاى ديگر ھم در اين زمينه 
در کردستان بخاطر .  بوده است

حضور کمونيسم و قوى بودن 
چپ سريع مباحث به درون 
جامعه ميرود و بازتاب خود را 

ھمين طرح بحث کنترل .  دارد
کارگرى در مراکز متعددى نه 
تنھا طرح شد بلکه تا حدودى 

نظر شما در رابطه با .  اجرا شد
بزور وارد شدن کارگران پرريس 
به کارخانه را ميشود لطف کنيد 
بگيد آيا اين کنترل کارگرى است 
يا بايد اشکال ديگرى ھم داشته 

 باشد؟

  

  ،جواد عزيز

در شماره ھاى قبل ما پاسخ 
" نميشود"مستدل ديدگاھھاى 

. احزاب مورد اشاره شما را داديم
ما ھم ميگوئيم کنترل "موضع 

ھمان "  کارگرى اما وقت خودش
وقتى ميگويند .  نميشود است

يعنى حاال فعال  ،"وقت خودش"
اين .  يعنى نميشود ،"وقتش نيست"

ھمان موضع حزب حکمتيست 
است که در ھمان زبان و ھمان 
استدالل ھم بيان شد و در ھمان 

اينھا صرفا .  بحث ھم پاسخ گرفت
ميخواھند با تغيير فرمول 

طورى موضع بگيرند "  نميشود"
که ظاھرا عين موضع حزب 

اين تفاوت موضع .  رقيب نباشد
 . نيست بيشتر مالحظات خرد است

 

در کردستان نيز اين بحث در 
محافل کارگرى و در ميان 

در مورد اينکه .  کارگران گرم بود
در کردستان چه اقداماتى ميبايست 
ميشد و ھنوز چه اقداماتى بايد 

ما در يادداشتھاى  ،صورت بگيرد
جداگانه اى به دقت روى آنھا 
تاکيد کرديم و امروز نيز ھمان 

 . نظر را داريم

 

اقدام کارگران پرريس و ورود به 
کارخانه در مقابل سياست 

ورشکسته يا در حال تعطيل تلقى 
تاکيد .  اين نگرش ما نيست.  کرد

ما بر ضرورى و مبرم بودن 
دخالت کارگران در مقابل موج 
فقر و فالکت و بى تامينى 
اقتصادى و شغلى و معيشتى 

تاکيد ما بر ايجاد تشکلھاى .  است
مستقل کارگرى است که قادر 
باشند توان و پتانسيل راديکال 

تالش ما .  طبقه را بميدان بکشند
دادن پاسخى به يک مجموعه 
نيازھاى فورى مبارزه کارگرى 

موقعيت مراکز مختلف .  است
صنعتى تنھا ميتواند بعنوان 
فاکتورھاى مساعدتر يا 
نامساعدتر عمل کند اما نفس 
مطلوبيت اين سياست و کاربرد 

من ھم .  آن را زير سوال نميبرد
تاکيد ميکنم که اگر کارگران در 
 ،مراکزى مانند فوالد مبارکه

 ،ايران خودرو ،ذوب آھن
پااليشگاھھاى  ،پتروشيمى ھا

نفت و صنايع مھم تعرضى 
کارگران در صنايع از  ،بکنند

نظر اقتصادى کم اھميت تر توان 
اما سوال .  بيشترى پيدا ميکنند

ديگر طبقه کارگر اينست که 
امروز بخشى مھم از اين طبقه 
قربانى بيکارى و تعديل و 
گرسنگى بدون کمترين امکانات 
است و نابودى اين بخش به کل 
جنبش کارگرى صدمات جبران 

يک سياست .  ناپذير ميزند
مسئوالنه و در خدمت منافع کل 

بايد قادر باشد به  ،طبقه کارگر
ھر معضل واقعى پاسخ واقعى 

سياست کنترل کارگرى .  بدھد
اين پاسخ است که کل بخشھاى 
طبقه کارگر ميتوانند براى 
. پيشروى از آن بھره بگيرند

 . موفق و سربلند باشيد

 

 تلويزيون و کنترل کارگرى

برنامه ھاى تلويزيون شما کم 
بحث کنترل کارگرى در .  است

محافل کارگرى به راست و چپ 
خواھش ميکنم در .  کشيده ميشود

اين زمينه برنامه بيشترى داشته 
باشيد و جوانب کنترل کارگرى 

سينا فعال .  را بيشتر باز کنيد
 .  کارگرى

 

  ،سينا عزيز

متاسفانه .  ممنون از تذکرت

سواالتى در باره کنترل 
 ... کارگرى 

کسى را .  کارفرما اقدامى درست بود
نه دستبند "و"  رگبار بستند"ھم نه به 

منطق روشن کارگران حتى ".  زدند
. نيروى انتظامى را عقب راند

معضل اينست که کارگران پرريس 
طرح و تصميم روشنى براى کنترل 
کارگرى نداشتند و ھمان راھى را 
رفتند که رفقايشان در نساجى رفته 

آنھا و کارگران سنندج بايد .  بودند
بعد از اين دوره و اين تجربيات 
اقدام متفاوت و کيفى ترى را در 
دستور قرار ميدادند که در کردستان 
. امکان پيروزى اش باال بود

وضعيت امروز نتيجه اينست که 
براى انجام اين اقدامات به اندازه 

کارگران پرريس .  کافى متحد نبوديم
سدى را شکستند و ميبايست با 
برنامه و ھمراه با ديگر کارگران 

 . پيروز باشيد. آنرا ادامه ميدادند

  

 !فوالد مبارکه را بگيريم 

کنترل کارگرى تنھا اين نيست 
مراکزى که رو به ورشکستگى 

بنظر من مثال .  است را کنترل کنيم
در فوالد مبارکه بايد کارگران 
کنترل را بدست بگيرند و کاھش 
ساعت کار و افزايش دستمزد را 
پياده کنند تا کارگر طعم قدرت خود 

 . حسين فعال کارگرى. را بفھمد 

 

 ،حسين عزيز

تز ما اينست که .  درود بر شما
بحث کنترل .  کارگران ميتوانند

کارگرى ھمانطور که در مباحث 
بحثى  ،مربوط به آن اشاره کرديم

محدود به کارخانه ھاى در حال 
کارگران ھر جا .  ورشکستگى نيست

و ھمه جا ميتوانند به سياست کنترل 
آنجا که اھرم .  کارگرى رو بياورند

 ،توليد را ھنوز در دست دارند
ميتوانند با سالح اعتصاب و مجمع 
عمومى خواستھاى متعددى را از 
جمله نظارت بيشتر کارگران در 
امور کارخانه و دخالت مستقيم آنھا 
در تعيين نرخ دستمزدھا و شرايط 

ھمانطور که .  کار را تعيين کنند
بارھا تاکيد کرديم نبايد تصورى ھمه 
يا ھيچ ازاين بحث داشت و يا آنرا 
سياستى ويژه براى صنايع 

٧١شماره   
امکانات مالى ما بشدت محدود 

در تالش براى اضافه کردن .  است
برنامه تلويزيونى ھستيم و حتما 

اما .  توصيه شما را عملى ميکنيم
از شما و ديگر رفقاى کارگر 
تقاضا ميکنيم که ھمين بحثھاى 
مکتوب را در محافل کارگرى 

راجع به آن .  دست بدست بگردانند
بحث کنند و سواالت و معضالت 
واقعى را طرح کنند تا پاسخ 

خود رفقاى فعال تا جائى .  بگيرند
که امکان دارد وارد بحث شوند و 
مسائل را از نظر خودشان طرح 

ما بايد به يک درک زنده و .  کنند
فعال و کارگرى و انقالبى از اين 
سياست برسيم و معانى فورى و 
عملى آن را در مراکز مختلف 

 . زنده باشيد. کارگرى بدست دھيم

  

 فرق اين دو بحث چيست؟

کميته ھماھنگى فراخوانى داده که 
فرق اين .  کارخانه را تصرف کنيد

بحث با بحث کنترل کارگرى 
 . چيست؟ شيرزاد از مشھد

  

  ،شيرزاد عزيز

بحث کنترل کارگرى از جانب ما 
تا حدود زيادى توضيح داده شده 

بخشى از کميته ھماھنگى .  است
حرف "  تصرف کارخانه"نيز از 
سياست کنترل کارگرى را .  ميزند

تاريخا تنھا کارگران کمونيست و 
بلکه  ،کمونيستھا مطرح نکردند

گرايشھاى ديگر از جمله 
آنارشيستھا و جناح ھاى چپ 
. اتحاديه ھا نيز طرح کرده اند

مضمون اختالف اين گرايشات ھم 
در تجارب مختلف کنترل کارگرى 
. و گره گاھھاى بحث روشن است

ما نميدانيم کميته ھماھنگى چه 
تصويرى از بحث تصرف 

اين را بايد خود آنھا .  کارخانه دارد
اما سياستھاى ما روشن . پاسخ دھند

است و ديگر اختالفات ما با اين 
مضافا اينکه .  جمع نيز ھمينطور

ممانعت  ،سياست اشغال کارخانه
بستن  ،از ورود يا خروج بار از آن

بعنوان تاکتيک  ،و غيره ،جاده
مبارزه کارگرى ھمين امروز ھم 
در کشورھاى مختلف صورت 

ما چھارچوبھاى سنت .  ميگيرد
عمل مستقيم کارگرى و ايجاد 
شوراھاى کارگرى را دنبال ميکنيم 

و در اين 
١٨صفحه   
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چھارچوب نزديکى ھائى بين 
. کمونيسم و آنارشيسم وجود دارد

در .  اما در ھمين حد و نه بيشتر
روسيه و ايتاليا که تجارب مھم 

اين دو  ،کنترل کارگرى را داشتند
گرايش ھمواره حضور داشتند و 
اختالفات جنبشى و استراتژيک 

موفق .  آنھا نيز روشن بوده است
 .  باشيد

 

 جوابھا به دلم نشست

. رفيق سياوش عزيز خسته نباشى 
جوابھا در نشريه و بحث در 
مورد کنترل کارگرى خيلى بدلم 

ابھاماتى در فکرم بود که .  نشست
رفيقان فعال ھم نظر .  رفع شد

منتظر جواب .  مثبت داشتند
مثل .  سواالت ديگر فعالين ھستيم

کوه استوار باشيد براى طبقه 
قربانت غالم از .  کارگر

 . کرمانشاه

 

 ،غالم عزيز

. از حسن نظرت تشکر ميکنم
جاى خوشحالى است که نکات 
مطرح شده توانسته باشد به برخى 

سالم گرم من .  ابھامات پاسخ دھد
پيروز و .  را به دوستان برسان

 . سربلند باشيد

 

مذاکره با استثمارگران درست  
 است؟

ما بعنوان فعالين کارگرى بارھا 
. مورد تعرض رژيم قرار گرفتيم

گاھا ھم مورد تعرض فعالين 
آيا .  جنبش خودمان قرار گرفتيم
و  ،وارد داالنھاى سياست شدن

 ،فرضا با وزير کار مذاکره کردن
و درعين حال سازمان دادن 
نيروى طبقه براى نشان دادن 
قدرتمان اشتباه نيست؟ منظورم 
اين است معنى اين را نميدھد که 
رفتيم با يک مشت آدم بى منطق و 
استثمارگر مذاکره کرديم؟ 

 پاسختان چيه؟

 

سواالتى در باره کنترل 
 ... کارگرى 

دوست عزيز متوجه  :پاسخ
نشدم دقيقا منظورتان چيست و 
چه کسى با وزير کار مذاکره 

پيشنھاد ميکنم .  کرده است
دراين مورد مشخص تر 
برايمان بنويسيد تا نظر روشن 

اينجا .  و نقدمان را بيان کنيم
بطور کلى اينرا ميگوئيم که 
کارگران بايد وارد سياست 
شوند و چه بخواھند و چه 

حتى اگر صرفا  ،نخواھند
را مطالبه "  صنفى"مطالبات 

. وارد سياست ميشوند ،کنند
چون طبقه حاکم با اعتراض 
کارگر سياسى و در موارد 
. زيادى نظامى برخورد ميکند

نفس مذاکره کردن براى 
کارگران نه عيب است و نه 

اما اين سياست براى .  تابو
کارگران ھمان معنى را ندارد 
که براى گرايشاتى که چشم به 
باال و قدرت جناحى از رژيم 
بسته اند و يا در حاشيه امنيتى 
نھادھاى ضد کارگرى رژيم 
. ميخواھند خودى نشان دھند

براى کارگران و در متن يک 
مذاکره ھم  ،مبارزه

در اينجا .  موضوعيت دارد
نمايندگان مشروع و منتخب 
کارگران با اتکا به يک نيروى 
حاضر در صحنه و به 
نمايندگى آنھا ميروند مذاکره 
ميکنند و حرف کارگران را 

ھر نوع توافق را نيز .  ميزنند
به راى کارگران منوط 

اما ھستند کسانى و .  ميکنند
محافلى که کارشان بقول شما 
پرسه زدن در داالنھا براى 

اينھا .  يافتن متحد تاکتيکى است
ربطى به مبارزه راديکال 

اگر منظور .  کارگرى ندارند
شما اين جنبه است کامال با 
شما موافقيم و کارگران بايد از 

در غير اين .  آن پرھيز کنند
صورت مخالفت با نفس 
مذاکره از جانب اعتراض 
کارگران سياست نادرستى 

به ھر حال روشنتر .  است
نکته را طرح کنيد تا ما ھم 
روشنتر نظرمان را طرح 

 . *موفق و پيروز باشيد. کنيم

٧١شماره   

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  
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 تلويزيون برای يک دنيای بھتر
 بعد از ظھر بوقت تھران   ۵ساعات : جمعه

 ظھر بوقت تھران   ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 

 در کانال يک 
اسی است  ه سي ام رن ست، .  برای يک دنيای بھتر يک ب ي طرف ن ي ب

ادت .  جانبدار است اه و سع مدافع حقيقت، آزادی، برابری، شادی، رف
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ان و  ه دوست ه اطالع ھم لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ھا را ب
 . آشنايان خودتان برسانيد

 مجمع عمومى 
کارگران . ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران است

!  در اعتراضات جارى به سنت مجمع عمومى متکى شويد
!           جنبش مجمع عمومى را تقويت و گسترش دھيد

                                                     

 منصور حکمت و کنترل کارگرى
 

 !قابل توجه فعالين جنبش کارگرى و کارگران کمونيست
 

ارگرى رل ک ت ن ل  ،نوار سمينار منصور حکمت در باره ک در  ،  ١٩٨۵آوري
وجود است . سايت حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و سايت منصور حکمت م

ارگرى  ل ک اف ح شرو و م اين نوار را به دقت گوش کنيد و بدست کارگران پي
 . برسانيد

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com      
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ايدئولوگ ھای بورژوازی به 
دفاع صريح و .  صف شده اند

خجوالنه از سرمايه داری در 
. دستور روز قرارگرفته است

روزنامه ھای جناح مرکز 
بورژوازی که ھر از چند گاھی 
ستونی را در اختيار گله گذاری 
ھای جناح چپ بورژوازی می 
گذارند تا ھم آنھا را آرام کنند و 

سيستم "  آزادی بيان"ھم ژست 
دموکراسی را رونقی بخشند، ھر 

مرگ سرمايه "روز در پی بحث 
" مرگ بازار آزاد؟"يا "  داری؟

اطمينان می دھند که سرمايه 
داری زنده است و اين بی حساب 
و کتابی مديران، بازار بورس و 
اسپکوليشن است که دنيا را اين 
چنين در ورطه گرسنگی و فقر و 

می .  بی خانمانی قرار داده است
گويند اين بحران سرمايه داری 
. نيست؛ بحران سرمايه مالی است

اينھا عمال يک جنگ ايدئولوژيک 
. پيشگيرانه را براه انداخته اند
. سرمايه داری زير حمله است

انواع و اقسام مدافعين و دفاعيات 
 .براه افتاده اند

 

در ھفته ھای اخير به اندازه 
چندسال پيش روی ھم، اسم 
مارکس و سوسياليسم در صفحات 

از .  اين نشريات تکرار شده است
اسقف کنتربری، باالترين مقام 
مذھبی در انگلستان، تا ستون 
نويس ھای رنگارنگ به مارکس 
در نوشته ھای خود اشاره کرده 

البته مارکس نامی است که .  اند
حتی در زمانی که بورژوازی 

" مرگ سوسياليسم"ھار سرمست 
را فرياد می زد، راحت تر و 
محترمانه تر بر زبان ھا جاری 

اما لنين، برای اين شيادان . می شد
روزنامه .  از جنس ديگری است

گاردين چند سال پيش در توصيف 
"لنين نوشت ديوانه يا : 

در دو دھه اخير نام "  جنايتکار؟
بردن از لنين در کالس ھای درس 
و در صفحات نشريات با آب 

اما .  کشيدن دھان دنبال می شد
.  امروز شرايط تغيير کرده است

سرمايه داری جھانی با بحرانی 

در شرايطی که سخنگويان 
سرمايه داری بازار آزاد اعتراف 
می کنند که نبرد ايدئولوژيک 
سرمايه يا سوسياليسم دوباره 
گشوده شده است، زمين برای 
کار کمونيست ھای کارگری 

نزديک به .  شخم زده شده است
دو ھفته پيش، آلن گرين اسپن، 
وزير مالی اسبق آمريکا، در 
: دانشگاه جرج تاون اعالم کرد

بحران بمعنای بازگشت به "
مبارزه ايدئولوژيک ميان 
سوسياليسم و سرمايه داری 

بسياری از ما فکر می .  است
کرديم که اين مبارزه با سقوط 
اقتصاد فرمانی به پايان رسيده 

 ." است، اما چنين نيست

 

درست است که سخنگويان و 
مبلغين جيره خوار بورژوازی 
توانستند سقوط بلوک شرق را 
سقوط سوسياليسم، کمونيسم و 
مارکسيسم قلمداد کنند، اما مساله 

" شعبده بازی"اينجاست که اين 
. چند سال بيشتر بطول نيانجاميد

در ھمان اوان منصور حکمت 
در بازبينی اين شرايط تبينی 

 :عميق از اين شرايط بدست داد

 

اين پايان سوسياليسم نبود، اما "
سرنخی بود به اينکه پايان 
سوسياليسم واقعا چه کابوسی می 
تواند باشد و دنيا بدون فراخوان 
سوسياليسم، بدون اميد 

" خطر"سوسياليسم، و بدون 
سوسياليسم، به چه منجالبی بدل 

معلوم شد جھان، از .  می شود
حاکم و محکوم، سوسياليسم را با 

پايان .  تغيير تداعی می کند
سوسياليسم را پايان تاريخ 

معلوم شد پايان .  خواندند
سوسياليسم پايان توقع برابری 
است، پايان آزاد انديشی و ترقی 
خواھی است، پايان توقع رفاه 
است، پايان اميد به زندگی بھتر 

پايان .  برای بشريت است
سوسياليسم را حاکميت بالمنازع 
قانون جنگل و اصالت زور در 
اقتصاد و سياست و فرھنگ 

و بالفاصله .  معنی کردند
فاشيسم، راسيسم، مردساالری، 
قوم پرستی، مذھب، جامعه 
ستيزی و زورگويی از ھر منفذ 

(جامعه بيرون زد منصور ." 
حکمت، تاريخ شکست 

 سرمايه داری يا سوسياليسم
 !مساله اينست

 آذر ماجدی 

بی سابقه روبرو است و دفاع 
صريح از بازار آزاد جرئت و 
حماقت بسياری را در انظار عموم 

در اين شرايط است .  طلب می کند
که در ھمان نشريه گاردين، از لنين 
بعنوان يک اتوريته فکری نقل قول 

ستون نويس گاردين .  آورده می شود
"چنين می نويسد : لنين می گويد: 

سرمايه داران می توانند ھزينه "
خروج از ھر بحرانی را بپردازند، 
بشرط آنکه کارگران را مجبور به 

معموال از ."  تقبل اين ھزينه سازند
خرد بدور است که در حضور 

اما در .  مودبين از لنين نام برد
توصيف شرايط کنونی، اين گفته آن 
چنان خردی را بيان می کند که 
مدتھای طوالنی است، مشاھده 

 ."نکرده ام

 

 سرمايه داری يا سوسياليسم؟

برای ما کمونيست ھا که در شکوفا 
ترين لحظات سرمايه داری، 
گرسنگی ميليونی، بيکاری و 
استثمار و سرکوب و بی عدالتی را 
بروشنی مشاھده می کنيم و دليل آن 
را نيز می دانيم، ظھور چنين 
بحرانی الزم نيست تا سوال 

را "  سرمايه داری يا سوسياليسم؟"
ما اين .  در مقابل خود قرار دھيم

نظام را می شناسيم، ما انباشت شدن 
فقر و گرسنگی را در پس انباشت 
سرمايه و ثروت می بينيم، ما 
استثمار وحشيانه اين نظام را می 
شناسيم، ما در پس قدرتمند شدن 
سرمايه و سرمايه دار، سرکوب و 

ما .  خلع يد طبقه کارگر را می بينيم
تناقضات ماھوی اين نظام را می 

سقوط و بحران اين نظام .  شناسيم
. نيز ما را متحير و برآشفته نمی کند

آن را نه تنھا پيش بينی می کنيم، 
اين شرايط .  دليل آن را نيز می دانيم

برای ما دفاع از سوسياليسم و بسيج 
و سازماندھی برای تحقق آن را 

در چنين شرايطی .  سھل تر می کند
استدالالت بسيار يا پيچيده ای الزم 
نيست تا ھر انسان عادی را به 
برتری سوسياليسم، به انسانی بودن 
آن و به ضرورت و امکانپذيری 

 . تحقق آن اقناع کرد

٧١شماره   

، 8نخوردگان، مجموعه آثار، جلد 
 .)315ص 

 

اين توصيف زيبا، شرايط جاری 
اکنون که .  را نيز معنا می کند

. سرمايه به کام سقوط رفته است
اکنون که کثافت و ريا و بی 
عدالتی سرمايه داری بيش از ھر 
زمانی برای ھمه آشکار شده 
است، مارکس و سوسياليسم را از 
گوشه و کنار در مقابل چشمان ما 

حتی مدافعين سرمايه .  می گيرند
داری که ميليون ھا دالر در يک 
مدت کوتاه به جيب زده اند، نيز 
برای آرام کردن شرايط به مارکس 
و سوسياليسم رجوع می کنند، و 
خواھان حذف زياده روی ھای 

چه آن زمان و چه .  سيستم شده اند
اکنون حقانيت مارکس و 
سوسياليسم و تداعی شدن مارکس 
و سوسياليسم با انسانيت، زندگی 
بھتر، برابری و عدالت بر ھمگان 

"روشن بوده است نبرد سرمايه . 
در اين "  داری يا سوسياليسم

. شرايط بر سر اين مقوالت نيست
بر سر اثبات امکانپذيری آن و 
سازماندھی نيروی اصلی پيشتاز 

 .آن است

 

 !اسب ھا يکديگر را گاز می گيرند

در اين وانفسايی که آژير ھای 
خطر را به صدا درآورده اند و کل 
طبقه بورژوازی آستين ھا را باال 
زده است تا به ھر قيمتی از نظام 
اش دفاع کند، اين ضرب المثل 
: قديمی فارسی بسيار گويا است

درشکه که به سربااليی می رسد، "
اسب ھا يکديگر را گاز می 

افشاء گری از جناح ھای ."  گيرند
مختلف و دپارتمان ھای مختلف و 
رو کردن دست يکديگر باب شده 

بخشی تقصير را به گردن .  است
سرمايه مالی و بی حساب و کتاب 
بودن اين بخش و اسپکوليشن می 
. اندازند تا کل نظام را نجات دھند

اسقف کانتربری نيز که تمام ھستی 
٢٠صفحه و نيستی خود را   
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در خطر ديده است به اين جرگه 
او حتی برای اينکه .  پيوسته است

صحبت اش را دو پشته محکم کند 
به مارکس ھم ارجاع داده است و 

سرمايه داری بی حساب و کتاب "
را مقصر جلوه "  و عنان گسيخته

دستگاه مافيايی کليسا، .  داده است
انگشت تقصير را به سمت بانک 
ھا و سياست بی حساب کتابشان 

درست يک روز پس .  گرفته است
از اين فضل فروشی، روزنامه 
تايمز لندن در صفحه اول، دست 

کليسای انگلی : "کليسا را رو کرد
ميليارد پوند از  5حدود "  کن

 .ھمين طرق سود برده است

 

دست "در پاسخ به نقد جناح مدافع 
از سياست "  دولت از بازار کوتاه

اخير ھيات حاکمه آمريکا برای 
نجات سرمايه، گزارش 

، يکی از مخازن "انستيتوی کيتو"
فکری مھم آمريکايی مدافع بازار 
آزاد و عدم دخالت دولت در 
بازار، مورد ارجاع قرار می 

طبق گزارش اين انستيتو، .  گيرد
دولت آمريکا ھمواره بشکلی 
سخاوتمندانه از سرمايه پشتيانی 
مالی کرده و به آن سوبسيد دولتی 

 . داده است

 

دولت فدرال  2006در سال 
ميليارد دالر به  92آمريکا 

بخش .  سرمايه سوبسيد داده است
قابل مالحظه ای از اين سوبسيد 
به کمپانی ھای بزرگ از قبيل 
بوئينگ، آی بی ام و جنرال 
. الکتريک پرداخت شده است

ميليارد دالر به شرکت  21بعالوه 
ھای بزرگ کشاورزی داده شده 

اين گزارش افشاء می کند .  است
که بخش مھمی از بودجه ای که 

توسعه پيشرفته "به پروژه 
اختصاص دارد، "  تکنولوژی

عليرغم ھدف اعالم شده برنامه، 
به جيب شرکت ھای بزرگ 

 1991از سال .  ريخته شده است
شرکت آی بی ام، جنرال 
الکتريک، داو کميکال، 
کاترپيالر، فورد، دوپونت، جنرال 
موتورز، شورون و مونسان 

رقابت آزاد نيروی کار و به 
. فالکت کشيدن ارتش ذخيره کار

بازار آزاد يعنی عدم وجود بيمه 
بازار .  و درمان دولتی ھمگانی

آزاد يعنی حذف ھر نوع 
سوبسيدی به کارگر و زحمتکش 
و شھروند عادی و دادن آن به 

اين .  سرمايه و سرمايه دار
 . معنای واقعی بازار آزاد است

 

 سوسياليسم يا دولتی کردن 

در دفاع از سرمايه داری و در 
مناظره ھا و مباحث داغی که 
جناح ھای مختلف بورژوازی 
مشغول آن اند، يک دروغ 
بزرگ از طرف ھمه تکرار می 

مخالف و موافق بازار .  شود
آزاد، يا دخالت دولت در بازار 
در يک فرضيه کامال اشتباه 
سھيم اند و اين اشتباه را به کل 

ما در .  جامعه سرايت می دھند
اينجا وارد اين بحث که اين يک 
اشتباه لپی يا عامدانه است نمی 

نيت روشن کردن حقيقت .  شويم
در پس اين فلسفه بافی ھا و 

 .فضل فروشی ھا است

 

چه مخالف بازار آزاد و چه 
موافق آن زمانی که از 
سوسياليسم حرف می زنند، 
منظور شان سرمايه داری دولتی 
است، زمانی که فرضا به 
سوسياليزه کردن سيستم مالی 

حتی زمانی که .  اشاره می کنند
جناح چپ برای مارکس ھورا 
می کشد و پيروزمندانه اعالم می 

" حق با مارکس بود"کند که 
دارد سرمايه داری دولتی را مبنا 

 . قرار می دھد

 

زمانی که در پس سقوط سرمايه 
داری دولتی بلوک شرق، 
بورژوازی سرمست نعره 

سر می داد، !"  سوسياليسم مرد"
. ھمين مقوله را مد نظر داشت

 سرمايه داری يا سوسياليسم
 ...مساله اينست 

صدھا ميليون دالر از بابت اين 
شرکت .  برنامه به جيب زده اند

بوئينگ فقط از بابت وام ھای 
ميليارد و نيم دالر  4ضمانت شده 

بعالوه، دولت .  بدست آورده است
آمريکا به کشورھای در حال توسعه 
بشرطی وام می دھد که سالح 
نظامی از شرکت ھای آمريکايی 

امتيازات مالياتی .  خريداری کنند
يکی ديگر از طرقی است که 
سرمايه داران از دولت سوبسيد می 

برآورد شده است که ساليانه .  گيرند
ميليارد دالر از اين طريق به  20

جيب مدير عامالن گردن کلفت 
اينھا فقط چند قلم از .  ريخته می شود

چاپيدن مردم توسط سرمايه بواسطه 
در اروپا نيز .  دولت آمريکا است

 .اوضاع به ھمين شکل است

 

اين افشاء گری ھا به نشريات يوميه 
راه باز کرده است، تا نشان داده 

نبوده "  آزاد"شود، بازار ھيچگاه 
ھدف آنھا اين است که بگويند .  است

سياست اخير دولت ھای غربی، 
سياست جديدی نيست، فقط ميزان 

اما در اين ميان .  آن نجومی است
برای مردم عادی روشن می شود 
که بازار و دولت بورژوايی ھمواره 
دست در دست ھم مشغول چاپيدن 

بازار آزاد در عمل .  مردم بوده اند
زمانی که از .  افسانه ای بيش نيست

بازار آزاد صحبت می شود، منظور 
واقعی اين است که دولت به قانون 
گذاری در جھت کنترل سرمايه 
گذاری و استثمار شديد مشغول 

بازار آزاد مقابل دولت رفاه .  نشود
بازار آزاد يعنی رھا کردن .  است

مردم به حال خود، يعنی حاکم کردن 
قانون جنگل بر جامعه، ھر کس 
توانست بچاپد نوش جانش، ھر کس 
. بيکار و گرسنه ماند چشمش کور

بازار آزاد يعنی استثمار وحشيانه و 
عنان گسيخته و بدون ھيچ قانونی 

بازار آزاد يعنی .  برای کنترل آن
کوتاه کردن دست اتحاديه ھای 
کارگری از ايجاد ھر نوع رفرم بنفع 

بازار آزاد يعنی برداشتن .  کارگر
اجتماعی -ھر تور نجات اقتصادی

از زير مردم عادی، کارگر و 
بازار آزاد يعنی حذف .  زحمتکش

بيمه بيکاری و سپردن شرايط به 

٧١شماره   
اکنون نيز که دولت ھای غربی 
دارند تقريبا کليه بانک ھا را 
دولتی می کنند، اشاره آنھا به 
. سوسياليسم ھمين معنا را دارد

کمونيسم کارگری مدتھا است که 
به روشنی تفاوت سرمايه داری 
دولتی که به شکلی تمام عيار 
بمدت نيم قرن در شوروی حاکم 
بود، و سوسياليسم را بازگو کرده 

علت شکست انقالب .  است
کارگری اکتبر در شوروی دقيقا 

عجز .  در ھمين نکته نھفته است
در ارائه پاسخ اقتصادی 
سوسياليستی و قالب کردن سرمايه 

 . داری دولتی بجای سوسياليسم

 

. سوسياليسم دولتی کردن نيست
سوسياليسم بمعنای لغو مالکيت 
خصوصی بر وسايل توليد و مبادله 
. و اجتماعی کردن آن است

سوسياليسم بمعنای لغو کار مزدی 
آن نظامی که در شوروی و .  است

بلوک شرق يا چين و غيره حاکم 
. بود، سرمايه داری دولتی است

اين سرمايه داری نيز بر مبنای 
ھمان قانونمندی مارکس به بحران 

اشتباه بزرگی .  رسيد و سقوط کرد
است اگر طبقه کارگر يک بار 
ديگر سوسياليسم و سرمايه داری 

اين يکی .  دولتی را مترادف بگيرد
از مھمترين وظائف ما کمونيست 

بايد اين تفاوت .  ھای کارگری است
را با صراحت و شفافيت روشن 

بايد در اين اوضاعی که .  کنيم
شرايط  برای يک مبارزه 
ايدئولوژيک صريح و باز فراھم 
شده است، اين مبارزه را در تمام 

مبارزه طبقاتی .  ابعاد به پيش ببريم
به آشکار ترين شکلی در جريان 

 .است

 

اين بعھده ما کمونيست ھای  
کارگری است که پيروزی کارگر، 
مارکسيسم، کمونيسم کارگری و 
سوسياليسم را بر سرمايه داری، 
از نوع بازار آزاد يا دولتی، اعالم 

 . *کنيم

!کمونيستھا ،کارگران  
به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

!اين حزب شماست! بپيونديد  



يک دنياى بھتر                                                                 ٢١صفحه     

منصور حکمت  :علی جوادی
اجازه بدھيد از اين نکته شروع 
کنم که اصال چرا شما و حزب 
کمونيست کارگرى مدافع لغو کار 
مزدى ھستيد؟ ايراد و انتقاد فلسفى 
شما به نفس وجود کار براى مزد 

 در جامعه چيست؟

 

اگر از کار براى  :منصور حکمت
مزد در جامعه يک کمى فاصله 
بگيريم، متوجه ميشويم که اتفاق 
. ناگوارى است که دارد ميافتد

ببينيد اين که يک نفر بايد در ازاء 
مزد کار کند، يک چيزى راجع به 
وضعيت موجود اين آدم ميدھد و 
آن اين است که اين آدم نميتواند 
برود خودش کار کند، بايد کارش 

منظورم از برود .  را بفروشد
خودش کار کند اين نيست که 
توليد کوچک خودش را داشته 
باشد، يعنى در ھيچ وسايل توليدى 
به ھيچ شکلى سھيم نيست و اراده 
و کنترلى بر آن ندارد، در نتيجه 
بايد کارش را به کسى بفروشد؛ 
که آن روى سکه اين است که 
. کسانى ھستند که کار را ميخرند

ً بايد وسايل  در نتيجه آنھا قاعدتا
يک عده مالک .  توليد داشته باشند

وسايل توليد اجتماعى ھستند حاال 
اين وسايل توليد از ميخ و چکش 
و از کوچکترين ابزار توليد 

ھا، تا وسايل  گرفته، تا کارخانه
حمل و نقل عظيم و تا نھادھا و 
سيستمھايى که محصوالت 
اجتماعى را توليد ميکنند، با کل 

اينھا .  پيچيدگيھا را شامل ميشود
متعلق به يک قشر و بخشى از 
جامعه است و يک اکثريت 
عظيمى بايد بروند نيروى کارشان 
را به اينھا بفروشند تا بتوانند در 
ازاء آن پولى بگيرند، يعنى با مزد 
که پولى است که در ازاء فروختن 
نيروى کارشان ميگيرند، بعد 
بتوانند بروند در بازار 
محصوالت کار خودشان را که 
ديروز توليد ميکردند با آن پول از 

 .بازار بخرند

 

به عبارت ديگر شما ميرويد کار 
ميکنيد، نيروى کارتان را 

و اين روابط اجتماعى را ميشود 
اساس قضيه اين است .  تغيير داد

که من و شما و ديگرانى که 
ميرويم کار ميکنيم و قوه جسمى 
خود را ميفروشيم به کسانى که 
قبال بر وسايل توليد چنگ 

اند که خود اين وسايل  انداخته
تر ھم  توليد در مراحل قبل
اند، و  محصول کار خود ما بوده
اند، در  ما را از آنھا محروم کرده

نتيجه بايد برويم براى اينکه 
بخشى از اين وسايل را براى 
معيشت خودمان بکار بگيريم، 

 .براى آنھا کار کنيم

 

تصورش ساده است که اگر 
بطور کلى اين وسايل توليد در 
اختيار جامعه بود، آنوقت کسى 
به کسى مزد نميداد، آدمھا 
ميرفتند با اين وسايل کار 
ميکردند، حاال با ھر سازماندھى 
که در توليد داشتند، و بعد 
ميآمدند خانه و محصوالت را 
مصرف ميکردند، اجازه داشتند 
بروند و مقدار بنزين مورد 
نيازشان را از اين جامعه 
برداشت کنند، کسى پولى رد و 
بََدل نميکرد، کسى چيزى را 

در نظامى که وسايل .  نميفروخت
توليد ِملک خصوصى يک عده 
قليلى است آنوقت شما بايد 
نيروى کارتان را بفروشيد تا 
بتوانيد با آن وسائل کار کنيد و 

 .معاشتان را تأمين کنيد

 

ھائى از  يک جنبه :علی جوادی
نقدى که شما مطرح کرديد، نقد 

دارى  اخالقى به نظام سرمايه
است، آيا اينطور است؟ جوانب 
ديگر نقد شما به مسأله فروش 
نيروى کار چه ھست؟ مثال 
دستمزد براى فروش نيروى 
کار، شرايط فروش نيروى کار 

 و غيره؟

 

اين نقد اخالقى  :منصور حکمت
اگر شما .  شايد کلمه مناسبى نباشد

انسان برابرى طلبى باشيد و 
معتقد باشيد که به ھمه انسانھا 
بايد به يک چشم نگريسته شود و 

بندى داشته باشد  جامعه نبايد رده
تر تقسيم  و آدمھا به باالتر و پائين

شده باشند، آنوقت شما به اين 
رابطه که در آن يک سرى از 

 در باره لغو کار مزدى
 ٢٠٠٠اوت  -على جوادى با منصور حکمت، راديو انترناسيونال ى گفتگو

. ميفروشيد، آن نيروى کار شماست
کسانى که صاحب سرمايه ھستند، 
صاحب وسايل توليد ھستند اين 
نيروى کار را مورد استفاده قرار 
ميدھند، اين نيروى کار مصرف 
ميشود و کاالھايى توليد ميشود که با 

ايد، اما  اينکه شما روى آن کار کرده
چون متعلق به آن کسى است که 
صاحب وسايل توليد است، متعلق به 
صاحب سرمايه است، او آنھا را به 
بازار ميآورد و شما ميرويد با 
مزدتان بخشى از آنھا را ميخريد تا 

و ميرويد ميخريد . بتوانيد زنده بمانيد
تا بتوانيد فردا برويد دوباره کار 

بيشتر مزد شما، نود و .  کنيد
اى درصد از مزد شما صرف  خرده

زنده نگھداشتن شما، صرف سر پناه 
تان ميشود،  داشتن شما و خانواده

براى اينکه بتوانيد دوباره فردا کار 
 .اين دعواى بقا، ھرروزه است. کنيد

 

کار مزدى امتداد سيستمھاى 
زمانى بود .  کشى ديگرى است بھره

که خود انساِن کارکن، خوِد جسمش 
دارى  متعلق به ارباب بود ، برده

چيزى جز اين نيست که برده کار 
ميکند و ارباب او را زنده نگه 

اين سيستم کار مزدى .  ميدارد
روشى است که جامعه معاصر، 

دارى دارد  جامعه مدرن سرمايه
ھمان مناسبات قديمى استثمارى را 

يعنى انسانھايى .  در آن شکل ميدھد
در .  مجبورند براى ديگران کار کنند

سيستم قبلى اين به خاطر طوقى بود 
که بر گردن بردگان ميانداختند، که 

در اين .  به آن ميگفتند طوق بردگى
جامعه به خاطر جدائى از وسايل 
توليد و نداشتن ھيچگونه کنترلى بر 
وسايل توليد مجبور شده است در 
جامعه قدرت جسميش را به عنوان 
کاال بفروشد تا بتواند بخشى از 
محصول خودش را بدست بياورد و 

 !مصرف کند

 

خود اين وضعيت، وضعيت شنيعى 
اين وضعيت از روز اول .  است

نبوده و تا ابد ھم ادامه نخواھد 
داشت، وضعيتى نيست که بشر به 

اين .  طور غريزى بايد در آن باشد
محصول يک روابط اجتماعى است 

٧١شماره   

آدمھا، اقليت کوچکى، به اعتبار 
کنترلشان بر وسايل توليد، 
حکومت ميکنند و ثروت مياندوزند 
و در مقابلش اکثريت عظيمى 
چيزى جز نيروى کارش ندارد که 
بفروشد و توان کار کردن يا توان 
توليد کردنش را ميفروشد، به خود 

آيا اين .  اين پديده اعتراض ميکنيد
نقد اخالقى است؟ به يک معنى 
اخالقى است براى اينکه از 
برابرى طلبى شما ناشى شده است؛ 
ً اخالقى نيست، بلکه  ولى نھايتا
خيلى ھم علمى است چون جامعه 
نميتواند اين نابرابرى را تحمل 

آن اکثريت اين نابرابرى را .  کند
تحمل نخواھد کرد، در نتيجه اين 
فراخوانى است راجع به آينده و 

 .نشان دادن راه آينده جامعه است

 

تر اين  ھاى عملى در مورد جنبه
قضيه، معلوم است که در اين 
سيستم، آن اکثريت عظيم از 
بسيارى از مواھب زندگى محروم 
ھستند، آخر عمرشان که 
برميگردند و به زندگيشان نگاه 
ميکنند ميبينند سى سال، چھل سال 
روز به روز براى نيروى کارشان 

اند  اند و فروخته مشترى گير آورده
و در پايان اين پروسه اگر در اين 
فاصله با ھزار کلک ديگر يا با 
ھزار فشار ديگر بازنشستگى 
براى خودشان درست نکرده 

در .  باشند، ديگر بى چيز ھستند
صورتيکه غولى که در مقابل اينھا 
ساخته شده است ، غول سرمايه، 
که با نيروى خود اينھا ساخته شده، 
. صدھا برابر قدرتمندتر شده است

ھر چه بيشتر کارميکنند طرف 
تر ميشود،  مقابل در مقابلشان قوى

ھر چه شما بيشتر کار ميکنيد، 
دارى بيشتر رشد ميکند و  سرمايه
تر ميشوند و  دارھا قوى سرمايه

قدرت اقتصادى و سياسيشان 
افزايش پيدا 

٢٢صفحه   
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 .ميکند
 

نيروى کار را مثل يک کاال 
ميبريد بازار و ميفروشيد و آنھا 
در مقابلش مزد را به آن مقدارى 
ميدھند که شما بتوانيد برويد 
خودتان را بازتوليد بکنيد و 
دوباره فردا بياييد در روند کار 

خوب واضح است .  شرکت بکنيد
که لزوما اين بازتوليد به اصطالح 

اما مسأله اين .  بخور و نمير نيست
است که کارگر در ھر حال چه 
در جوامع پيشرفته غربى چه در 

تر مثل جامعه  مانده جوامع عقب
ايران، به نسبت صاحبان سرمايه 
و مديران و غيره، آن قشر کم 

ھميشه کارگر بنا .  درآمدتر است
به تعريف چون دارد نيروى 
کارش را ميفروشد و بايد در 
پروسه کار شرکت کند، به خطر 
رقابتى که در صفوف اين نيروى 
عظيم کار وجود دارد، به اندازه 
بقايش در چارچوب استانداردھاى 
وقت جامعه مزد ميگيرد و نه 

و اين ديگر شروع .  بيشتر
مقوالتى است مثل فقر، 
محروميت، عقب ماندگى و خيلى 
از مضار ديگر مثل اعتياد، فحشا 
بى فرھنگى و ھزار و يک 
مصيبت ديگر که جامعه امروز 
. را در خودش غرق کرده است

پشت ھمه اينھا ھمين رابطه 
 .بردگى مزدى قرار گرفته است

 

اجازه بدھيد من  :علی جوادی
سؤال ديگرى را مطرح کنم، شما 
موقعى که مطرح ميکنيد خواھان 

اى ھستيد که در آن کسى  جامعه
ناچار به فروش نيروى کارش 
نباشد و يا اصالً چنين مکانيسمى 
براى تأمين معاش وجود نداشته 
باشد، اولين سؤالى که مطرح 
ميشود، مثال ً چه مکانيسمى 
جايگزين اين مکانيسمى که مورد 
نقد قرار ميگيرد وجود دارد؟ رفع 
نيازمنديھاى انسانھا در سطح 
اجتماعى ، چند و چونش چگونه 

 تأمين ميشود؟

 

باشد؟ به خاطر اينکه در شرايط 
حاکم موجود، اين کاالھا صاحب 
دارند و ميخواھد پول بگيرد و از 
اين راه مال اندوزى بکند، به 
خاطر اينکه آدمھا محروم ھستند 
و به خاطر اينکه وفور وجود 

وگرنه اگر مسأله مسکن .  ندارد
براى مثال حق ھر کس دانسته 
بشود و جامعه مسکن و توليد 
آنرا سازمان بدھد به نحوى که 
ھر کسى حق داشته باشد از يک 
فضاى مناسبى و يک مسکن 
مناسب برخوردار باشد، که 
خيلى از کشورھا حتى در شرايط 
کنونى به درجاتى در اين جھت 

اند، آنوقت من و شما به  پيش رفته
سن ھيجده سالگى که رسيديم 
ميرويم مراجعه ميکنيم به 
شوراى مسکن محل زندگيمان و 
آنھا ھم اسم ما را مينويسند و 

ھا را به ما ميدھند و  يکى از خانه
چرا .  ميتوانيم در آن زندگى کنيم 

ديگر بايد به کسى پول داد؟ و 
اگر من اجاره نميدھم و پول 
براى مدرسه نميدھم و پول غذا 
ھم نميدھم و پول کرايه خانه ھم 
نميدھم و اگر پول براى حمل 
ونقل ھم نميدھم و پول براى 
کامپيوتر ھم نميدھم و پول براى 
لباس ھم نميدھم، مکانيسم جامعه 
ديگر احتياجى ھم ندارد که به 
من پول بدھد که بروم اينھا را با 

به ِصرف اينکه يک .  آن بخرم
شھروند ھستم، ميتوانم بروم از 
اين چيزھايى که ھست استفاده 

 .کنم
 

: دارھا به ما ميگويند سرمايه
آنوقت مردم ھجوم ميبرند ھمه 
. چيزھا را با خودشان ميبرند

ولى واقعيت اين است که اينطور 
نخواھد شد، چرا که آدمھا وقتى 
ممکن است ھجوم ببرند، که فکر 

 ...در باره لغو کار مزدى

به ھر حال داريد  :منصور حکمت
راجع به جنبه توليدى حرف ميزنيم 

 ...نه توزيعى آن
 

 بله :علی جوادی
 

جنبه توليدى  :منصور حکمت
مکانيسمھاى جايگزين کردن اين 

اگر از ھمين .  نظام ساده است
آرايش توليدى که ھمين االن داريم 
مناسبتھاى ِملکى و مالکيتى ناظر بر 
آن را عوض کنيم ميتواند تا مدتھا 

واضح است که دستخوش .  کار کند
تغييراتى در شيوه اداره و مديريتش 

واضح است که دستخوش .  ميشويم
تغييراتى در ساعت کار يا شرايط 
کار يا ايمنى محيط کار و غيره 

 .ميشويم
 

با اينحال فرض ميکنيم يک کارخانه 
کامپيوترسازى ھنوز سر جايش 
است من و شما ميرويم آنجا کار 
ميکنيم ولى آن کارخانه ديگر متعلق 
به صاحب معينى به اسم آقا يا خانم 
فالن نيست که محصوالت مال او 
ميشوند و بعد او بخشى از آن را به 
صورت مزد به ما برميگرداند، 
بلکه آن کارخانه و آن محصوالت 

جامعه در چنين .  مال جامعه است
صورتى به ھمه ما به عنوان 
شھروندان متساوى الحقوق و 
سھامداران خودش نگاه ميکند، پولى 

ما ميرويم کار .  رد و بدل نميشود
مدرسه ما .  ميکنيم و ميآييم خانه

معلوم است، معلوم است دکتر ما 
کيست، ميتوانيم ھر وقت بخواھيم 
سوار وسايل نقليه عمومى بشويم، 
اگر بخواھيم برويم تئاتر دروازه آن 
به روى ھمه باز است، اگر 
ميخواھيم مواد غذايى داشته باشيم 

ھمين االن ھم .  در دسترس داريم
مردم در اروپا روى اينترنت خريد 
ميکنند، شما آن موقع دو تا دکمه را 
فشار ميدھيد يا ميرويد از 
سوپرمارکت چيزى را برميداريد 
بدون اينکه آخرش مجبور بشويد 

 .پولى بدھيد
 

چرا بايد حاال پول وجود داشته 

٧١شماره   
ميکنند بطور عادى آن چيزھائى 
را که غارت ميکنند به آنھا 

شما يک لحظه برق را در . نميدھند
لس آنجلس قطع کنيد، تمام شھر 
غارت ميشود، يک لحظه، بيست 
دقيقه، برق در نيويورک يا لس 
. آنجلس برود شھر غارت ميشود

اى که بر اين مبناست که  اما جامعه
چيزھايى که ھست مال ھمه است 
و ھر وقت بخواھيد ميتوانيد 

اى که  مراجعه کنيد، مثل کتابخانه
االن ھم ھست و شما ميتوانيد 
مراجعه کنيد و کتاب قرض کنيد، 

االن .  دچار اين وضعيت نميشود
اگر برق شھر قطع بشود يک عده 
اى  ھجوم نميبرند کتاب از کتابخانه

قرض بگيرند بدون اينکه اسمشان 
مردم به چيزى .  را يادداشت کنند

حمله ميبرند که فکر ميکنند 
معموال به آنھا داده نميشود و فکر 
ميکنند امتيازى است که ھيچ وقت 

 .گير آنھا نخواھد آمد
 

اگر حق طبيعى ھر کسى باشد که 
برود از مراکز فنى استفاده کند، 
برود بنشيند سر خيابان در مرکز 
فرھنگى محلشان و از کامپيوتر 
استفاده کند، برود استخر شناى 
محلشان شنا بکند، آن وقت به چى 
ميخواھند ھجوم ببرند؟ کااليى در 
کار نيست که کسى بخواھد جايى 

اين حرص و آز و طمعى که .  ببرد
دارى خودش توليد  جامعه سرمايه

کرده است را به ذات انسانى نسبت 
و بعد در مقابل کمونيستھا .  ميدھند

اين بحث مطرح ميشود که يک 
چنين وضعيتى که من بحث ميکنم، 
ممکن نيست، در صورتى که 

 *. کامال ً ممکن است
 

اين متن توسط نشريه يک دنياى *  
 .  بھتر خالصه شده است

اگر شما بياييد بخشى از جامعه را به اين محکوم بکنيد که روزى 
ھشت ساعت يا شش ساعت يا ھر چقدر، برود کارش را 

اش خودش را  بفروشد، بعدش ھم خسته و کوفته برود خانه
بازسازى بکند، بنا به تعريف آدمھا را از خوشبختى محروم 

انسان خوشبخت انسانى است که خالقيتش را به کار .  ايد کرده
بياندازد، انسانى است که حس ميکند امورش و اختيار زندگيش 
. دست خودش است، انسانى است که فکر ميکند مجبور نيست

انسانى است که فکر ميکند ميتواند تصميماتش را خودش آزادانه 
خوشبختى به ھر حال با آزادى رابطه دارد و اين آزادى .  بگيرد

 .بدون آزادى اقتصادى ممکن نيست
 منصور حکمت



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٣صفحه     

. باور نکردنی و خيره کننده است
اما اين فاز لجن پراکنی ھم به 

بار ديگر تبليغات .  پايان ميرسد
شکل و روال ديگری به خود 

رئيس جمھور منتخب، .  ميگيرد
. نماينده ھمه جامعه ميشود

جدالھای طبقه حاکمه فروکش 
مردم به ھيجان آورده شده .  ميکند

. به خانه ھايشان رانده ميشوند
منتخب به پيشبرد "  نمايندگان"

 .  امور طبقه حاکمه مشغول ميشوند

 

حقايقی عليرغم قدرت تبليغاتی و 
عوامفريبی رسانه ھای راست 
. بورژوازی غير قابل انکارند

پروسه انتخابات در اين جوامع، 
پروسه دخالت و تعيين سرنوشت 

در .  سياسی توسط مردم نيست
بھترين حالت اين يک مکانيسم 
دخالت غير مستقيم و محدود در 
تعيين باالترين مرجع اجرايی در 

ھيچ نماينده ای، .  اين سيستم است
ھيچ رئيس جمھوری، در اين 
. سيستم مقيد به رای مردم نيست

بر عکس مقيد به منافع و 
سياستھای استراتژيک طبقه 

حزب حاکم در اين .  حاکمه است
سيستم حزبی از طبقه حاکمه است 
که بيشترين حمايت را برای 
جناحی از طبقه حاکمه گرد آورده 

انتخابات در اين سيستم .  است
پروسه مشروعيت .  فرمال است

گرفتن برای ھيات حاکمه از مردم 
ھر .  ھمه چيز صوری است.  است

چھار سال يکبار مردم را به پای 
صندوقھای رای ميبرند تا اسمشان 
را پای عکس يکی از دو کانديد 

سرنوشت .  طبقه حاکم قرار دھند
طبقاتی انتخابات ھمواره از پيش 

سپس پوسترھا جمع .  روشن است
ھمه پی کار خودشان .  ميشود
در .  تا چھار سال ديگر.  ميروند

اين فاصله نه کسی حرف و نظر 
اين مردم را ميپرسد و نه کسی 

رای ناقابلشان .  سراغشان ميرود
را از قرار به صندوقھا انداخته 

را "  وظيفه دمکراتيکشان"اند و 
اين دمکراسی .  انجام داده اند

نمايش دمکراسی برای .  است
 . دوره ای به پايان ميرسد

يک شبه .  شبه صورت نگرفت
نميشد ھويت يک جريان 
. کمونيستی را به حراج گذاشت

پرچم کمونيستی منصور حکمت 
را به کناری بگذارند و پرچم 
افتخار اکس مسلم بودن را باال 

اکس مسلم ماحصل .  برند
چرخش جريانی است که 
کمونيسم اش را حاشيه ای کرده 

در واقع رشد اکس مسلم .  است
مترادف با رشد اکس کمونيسم 

برای رسيدن به اين .  شدن است
نقطه حضيض راھی طوالنی 

بايد بسياری از سنگھای .  طی شد
آنچه که کمونيسم کارگری 
منصور حکمت برپا داشته بود، 

رھبری دو .  تخريب ميشد
گرايشی که امروز در احزاب 
منتسب به حکمتيست و 
کمونيست کارگری قرار دارند، 
مسبب رشد چنين گرايشی در 

 . کمونيسم کارگری ھستند

 

کل اين مجموعه بيانگر واقعيتی 
ديوار چينی حزب .  است

کمونيست کارگری را از 
گرايشات موجود در جامعه جدا 

برای پيشروی .  نکرده بود
. کمونيسم بايد ھر روزه جنگيد

بايد ھر روزه گرايشات راست و 
پيروزی در .  را کنار زد"  چپ"

تمام اين جدالھا از پيش تعيين 
بايد .  نشده و رقم نخورده است

بايد قانع .  بايد بسيج کرد.  جنگيد
واقعيت .  بايد سازمان داد.  کرد

اين است که خط کمونيستی 
منصور حکمت در جدالھايی 

در جدالھايی .  نمايندگی نشد
مرگ نابھنگام .  شکست خورد

منصورحکمت يک ضايعه 
 . جبران ناپذير بود

 

سئوالی در رسانه ھای آمريکا 
آيا تبليغات :  مطرح شده  است

منفی و لجن موثر است؟ آيا 
ھتک حرمت در سياست موثر 
است؟ آيا تخريب چھره و تالش 
انسانھا موثر است؟ سئوال توجه 

افکارم به .  ام را بخود جلب کرد
تاثير تبليغات منفی و زھرآگين 
در دوران جدايی ھا از حزب 
. کمونيست کارگری مشغول شد

از خود ميپرسيدم آيا زمانيکه 
لجن آنالين ميشود، موثر است؟ 
آيا اذھان را مشوب ميکند؟ آيا 

نقش ھتک حرمت و تخريب شخصيت 
 ...در سياست

فاز لجن پراکنی در دمکراسی در 
عين حال ياد آور خاطراتی تلخ در 

تاريخ .  صفوف جنبش ماست
معاصر جدالھای درونی حزب 
کمونيست کارگری بسرعت در ذھنم 

شباھتھايی .  پس و پيش ميشوند
شيوه ھايی گويا .  برجسته ميشوند

چپ "گرايشات راست و .  يکسانند
. و تبليغات و ھتک حرمت"  سنتی

. رابطه ای مستيقم قابل مشاھده است
اين روشھا بازتاب و نفوذ اين 
گرايشات در صفوف جنبش ما 

تخريب شخصيت، اتھام، .  ھستند
ھتک حرمت، شيطان سازی، 

ھمه ...  فردگرايی، موقعيت طلبی و 
و ھمه را برای دوره ھايی شاھد 

تخريب .  لجن را آنالين کردند.  بوديم
ھتک .  شخصيت را آنالين کردند

و ھمه اين .  حرمت را آنالين کردند
را گرايشاتی متاثر از راست در 
قامت رھبری و به اسم يک جريان 
. کمونيستی و کارگری انجام دادند

تاسف آور است، به نام کمونيسم 
کارگری و در ھيبت رھبری يک 
حزب کمونيستی کارگری، بھترين 

" ھمکار"کمونيستھا را 
جنايتکارترين رژيمھای تاريخ 

گويی ھر آنچه زھر و .  ناميدند
چرک در توبره تبليغاتی بورژوازی 
بود، ھر آنچه بورژوازی در 
تخريب و ھتک حرمت به عرش 
اعلی برده بود، از جانب اين 
گرايشات بکار گرفته شد و به 
طرف کمونيستھای پيگير کارگری 

 . پرتاب کردند

 

. برای بسياری از ما تعجب آور بود
تاريخ .  سنت ما نبود.  فلج کننده بود

کمونيسم کارگری مظھر .  ما نبود
يک .  تمدن سياسی و انسانيت است

دنيای بھتر، کمونيسم کارگری 
منصور حکمت، پرچمدار عميقترين 
و انسانی ترين مناسبات سياسی و 

به اين رويدادھا در .  انسانی است
جنبش کمونيسم کارگری چگونه بايد 
نگريست؟ اين اقدامات گوشه ای از 
نتايج سياست عبور از کمونيسم 

بازتاب نفوذ .  منصور حکمت است
و رشد تاثير گذاری گرايش راست 
و چپ سنتی در حزب کمونيست 

اکس مسلم شدن يک .  کارگری است

٧١شماره   
حقيقت را مخدوش ميکند؟ آيا در 
حزبی که ھمه ما در کنار منصور 
حکمت برای پيروزی و آينده اش 
تالش کرديم، نيز اين شيوه ھا 
موثر واقع شدند؟ پاسخ برای خودم 

يک مرور ساده کافی .  تلخ بود
. نياز به کنکاش عميقی نبود.  است

به تبليغاتی که ميگويند که 
خورشيد در پشت ابرھا باقی نمی "

آيا به .  باور چندانی ندارم"  ماند
قدرت تشخيص کادرھا کم باور 

کادرھا و .  شده ام؟ تصور نميکنم
رھبری دو پيکره جدا از ھم 

بخشھای يک حرکت .  نيستند
سير خودبخودی حوادث، .  واحدند

. سير حفظ وضع موجود است
تثبيت حقيقت مستلزم تالش و 
کوشش کمونيسم پيگير کارگری 

پيروزی حقيقت مستلزم .  است
 . تالش صف حقيقت جو است

 

ميگويند زندگی مجموعه ای از 
تجربياتی گاه .  تجربيات است

حقيقتی را بيان .  جديد، گاه تکراری
تاريخ آموزگار مجربی .  ميکنند
ھيچ سنگری را نميشود، .  است

. برای ھميشه فتح شده فرض کرد
فراموش نکنيم، بزرگترين جريان 
کمونيسم بورژوايی در قرن بيستم 
با تغيير مسير و شکست انقالب 
. کارگری در روسيه شکل گرفت

حتی زمانيکه بلشويکھا توانستند 
قدرت سياسی را در دست بگيرند، 
حکومت کارگری خود را برپا 
کنند، و يا حتی تالشھای نظامی 
مسقتيم ارتجاع شکست خورده را 
پس بزنند، اما عليرغم اين 
پيروزيھا، در دوره بعدی در تقابل 
 . با مصاف ديگری شکست خوردند

 

تالش برای کنار زدن گرايشات 
راست و چپ سنتی در صفوف 
جنبش کمونيسم کارگری يک 
وظيفه حياتی حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری و تمامی کمونيستھای 
کارگری مدافع خط کمونيستی 

 . منصور حکمت است
 

برای حاشيه ای شدن سياست 
تخريب شخصيت و ھتک حرمت 
در سياست بايد به سراغ بستر 
اصلی اين گرايشات بورژوايی 

 . *رفت
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!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 ھيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

 کميته سازمانده 

علی جوادی، نسرين (
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

 مسئول خارج کشور 

 )آذر ماجدى(

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 دبيرخانه 

 )شراره نوری(

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

 به حزب اتحاد 

 !کمونيسم کارگری کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 

 121 000 248 

Account Number: 

 36 48 46 88 52 

 ستون آخر
 نقش ھتک حرمت و تخريب شخصيت در سياست

 على جوادى

اين روزھا خواه ناخواه اگر 
تلويزيون را باز کنی بناچار ساعات 
زيادی را صرف شنيدن تحليل ھا و 
اظھار نظرات متخصصين و 
ايدئولوگھای دو جناح بورژوايی 
رقيب در انتخابات رياست جمھوری 

به سادگی .  آمريکا خواھی کرد
گويی اجتناب ناپذير .  اسيرت ميکنند

. خيره کننده و ديدنی است.  است
ھمه "  حفره سياه"مانند قدرت جاذبه 

ھر .  چيز را در خود فرو ميبرند
گوشه و زاويه کار و رفتار و 
. گفتارھا را تجزيه و تحليل ميکنند

ھنر و خالقيت بسياری صرف 
جذاب نگھداشتن و حقنه کردن ھر 
روزه سياست و فرھنگ و 
ايدئولوژی طبقه حاکمه به مردم 

کل انقالب تکنولوژيک و .  ميشود
فنی و صنعتی را در اين عرصه در 
خدمت اسارت مردم به خدمت گرفته 

توجيه وضعيت حاکم، تداوم آن .  اند
بدون  ،در بحرانی ترين شرايط

موجه جلوه دادن اين وضعيت در 
اذھان توده ھای مردم به سادگی 

بورژوازی آمريکا اين .  ممکن نيست
. ھنر را به عرش اعلی رسانده است
. انتخابات يک چنين عرصه ای است

ھر لحظه که دکمه کنترل از راه 
دور را فشار دھی، ميتوانی شاھد 
يک مجموعه از بحث و جدل و 

ھر زمان چند تن از .  کشمکش باشی
متخصصين در باره کمپين انتخاباتی 

 . به جدال مشغولند

 

انتخابات در آمريکا فازھای متفاوتی 
در ابتدا .  را از سر ميگذراند

کانديداھای ھر حزبی به جدالی 
در اين فاز بايد .  علنی می پردازند

بتوانند، حمايت محافل حزبی و طبقه 
بايد .  حاکمه را برای خود جلب کنند

بتوانند قابليت خود در دفاع از منافع 
گرايش و جناحی از طبقه حاکمه را 

. اما اين تمام مساله نيست.  ثبيت کنند
پول مانند ھر انتخاب ديگری تعيين 

پول در اين سيستم .  کننده است

ورود به اين عرصه .  خدايی ميکند
از رقابت با يک بليط چند ده ميليون 

تصور اينکه .  دالری ھمراه است
کانديدايی بدون اين که بتواند 
مجموعه ای از قابليتھا و بودجه 
تبليغاتی را در خود جمع کرده باشد، 

در پايان اين فاز .  غير ممکن است
ھر حزب معموال نه تنھا توانسته 
است کانديدای خود را تعيين کند، 
بلکه توانسته است که حمايت 

را نيز "  رای دھندگان"بخشھايی از 
پس .  به گرد کانديدای خود جلب کند

از يک دوره رقابت و کشمکش 
اوليه، به يکباره در يک نمايش 
خيره کننده که کنگره حزبی ناميده 
ميشود، زمانيکه برنده اين مسابقه 

رقابتھای .  روشن شد، متحد ميشوند
رقبای .  اوليه به کناری ميرود

. ديروز متحد امروزی ھم ميشوند
. خصومتھا به پشت پرده ميرود

بورژوازی بلوغ سياسی خود را به 
منافع فردی حاشيه .  نمايش ميگذارد

منافع طبقاتی و جناحھای .  ای ميشود
گويی فرديت .  حاکم برجسته ميشود

به يکباره اتحاد و !  به کناری ميرود
يکپارچگی حزبی بورژوازی در 

ھمه در .  صف اول قرار ميگيرد
پشت نفر اول جناحی از طبقه 
حاکمه در حزب خود به خط 

 .  ميشوند

 

اين نمايش قبل از آنکه به پايان خود 
برسد، يک فاز آخری را بايد پشت 

در فاز بعدی .  فاز نھايی.  سر بگذارد
دو حزب در مقابل ھم صف آرايی 

صدھا ميليونھا دالر خرج .  ميکنند
يک ماشين عظيم تبليغاتی به .  ميشود

جريان می افتد با پوسترھا و 
شعارھای تبليغاتی کر کننده و 

ھمواره در ابتدا وعده يک .  فريبنده
را "  با نزاکت سياسی"انتخابات 

ھر دو جناح وعده ميدھند که .  ميدھند
بر مبنای پالتفرم انتخاباتی شان کمپين 

پاک و .  خود را به پيش خواھند برد
. لجن پراکنی نخواھند کرد.  منزه

متوسل به .  شيطان سازی نخواھند کرد
. تبليغات منفی و شخصی نخواھند شد
. وعده ھا در اين فاز گويی پايانی ندارد

اما اين فاز ھم، ھمانطور که آغازی 
با نزديک .  دارد، باالخره پايانی دارد

نوامبر روز انتخابات رياست  ۴شدن 
جمھوری، لحن و شيوه ھای تبليغاتی 

انتخابات وارد .  به سرعت تغيير ميکند
فاز لجن .  دوره نھايی خود ميشود

پراکنی، تخريب شخصيت، فاز خرد 
به عنوان آخرين حربه ھای .  کردن

 . جنگی و تبليغاتی

 

انتخابات آمريکا اکنون وارد دوره 
اين فاز .  خود شده است"  لجن پراکنی"

پايانی انتخابات رياست جمھوری به 
در اين .  شيوه دمکراسی آمريکا است

مراحل پايانی کانديداھا به ھر خس و 
. ديدنی است.  خاشاکی متوسل ميشوند

. اتھامات فضای تبليغاتی را پر ميکند
اوباما متھم .  مک کين متھم ميکند

رقابت برای نمايندگی سرمايه .   ميکند
پاپيون ھا .  در دوره آتی به اوج ميرسد

و البته ھيچکدام .  به کناری ميرود
فراموش نميکنند که تنھا نماينده مردم 

ھر کدام در اين فاز به .  زحمتکش اند
يکباره حامی مردم زحمتکش و طبقات 

ديدنی است، بورژوازی .  ميانی ميشوند
پرچمدار و حامی کارگر و مردم 

اين قدرت .  زحمتکش ميشود
عوامفريبی و تحميق 

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

٢٣صفحه   


