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 افتضاح کامل
 دانشگاه و سران رژيم 

 

قرار بود بمناسبت روز دانشجو سران حکومت از 
جمله خامنه اى و احمدى نژاد و خاتمى و ديگران از 

را "  ضد انقالب"قرار بود شاخ .  دانشگاھھا ديدار کنند
بشکنند و روى دوش سرکوب و ارعاب اسالمى 

تب اعتراض و . زمين مضحکه انتخابات را شخم زنند
اين مشاھده ساده که اين ديدارھا به جلسه محاکمه آنھا 
تبديل خواھد شد باعث شد که اين ديدارھا را بدون 

بويژه که خاتمى و احمدى نژاد يکبار .  دليل لغو کنند
به دانشگاه را داشتند و سلف "  شرفيابى"تجربه 

ديگرشان الريجانى در چند روز قبلترش سورپرايز 
مسئله اينست که اين حضرات که به .  شده بود

کرسيھاى حکومتى و ثروت و دسترنج طبقه کارگر 
نميتوانند در دانشگاھھائى که دانشجويان  ،تکيه زدند

آن از صد فيلتر رد شدند و ابواب جمعى اطالعاتى و 
با خيال راحت بيايند  ،امنيتى شان ھمه جا ريخته است

روشنفکران "دوره قمپز در کردنھاى ابلھانه .  و بروند
و نمايش جھالت بى تمدنھا در دانشگاھھا تمام "  دينى

شده است و چماق و سرکوب و زندان ھم تاکنون افاقه 
اينھا عطاى حضور ملوکانه شان را در .  نکرده است

اما بدنبال آنچه در .  روز دانشجو  به لقايش بخشيدند
و نفس  ،آذر و بعد آن شنيدند ١۶اجتماعات روزھاى 

اينکه سران درجه يک مملکت جرات نکنند درميان 
اسکورت و قمه زن و صف اوباش و ھوار کش و 

فى النفسه سنگين است  ،شعار ده وارد دانشگاه شوند
و موجبات تقويت روحيه اعتراضى دانشجويان را 

آمدن و نيامدن اينھا مانند کيش و مات .  فراھم ميکند
 !در بازى شطرنج بود

 

لذا سعى کردند بنوعى اين وضعيت را وصله پينه 
٢صفحه بدون "  رھبر معظم"جناب .  کنند  

 دو لنگه کفش،   ،يادداشت سردبير
 و جنگ تروريست ھا" قھرمان ملی"
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يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

درست مانند   –اطالع قبلى 
و   –سفرھاى جرج بوش به عراق 

درميان تدابير امنيتى بسيار 
گسترده به دانشگاه علم و صنعت 
قدم رنجه کردند و در بخش 
. ورزشى آن دقايقى سخن گفتند

خامنه اى بدون اينکه کسى بداند 
کى آمد و کى رفت و يا اينکه 
دانشجويان از حضور مبارکش 

مقاديرى براى ابواب  ،مطلع شوند
جمعى حقوق بگير حرف زد و از 
رئيس جمھورى تير خالص زن 

در .  در مقابل ديگران دفاع کرد
واقع اين ديدار ربطى به روز 

آذر نداشت  ١۶دانشجو و مسائل 
و بيشتر در مورد مضحکه 

آنھم سخنرانى .  انتخابات بود
مختصر و مفيد براى تعدادى 
بسيجى و جان برکف که آگاھانه 

به ھر .  انعکاس زيادى ھم ندادند
حال اگر خامنه اى به دانشگاه 

چون در .  نمى آمد سنگين تر بود
ھر حال معلوم شد که او کسى 
نيست که مثال مانند ھر مقام 
مرتجع ديگر دولتھاى بورژوائى 
ديدارش را از جائى اعالم کند و 

 ،دو اعتراض ،پيه دو شعار
پرتاب يک لنگه کفش يا چيزى در 
. اين باب را به تنه خود بمالد

معلوم تر شد که قدرت آقايان 
متکى بر خنجر و شکنجه گر و 
شکنجه گاه است و در ميان 

پاشيدند و از محوطه بيرون سالن 
اما شعارھاى .  دورشان کردند

مرگ بر ديکتاتور و دروغگو را 
معلوم تر شد .  استماع فرمودند

برخالف متوھمين آخوند زده که 
فکر ميکنند خاتمى مى آيد و گلى 
 ،برسر نظام عزيزشان ميزند

ميان جامعه و بدنه دانشجوئى 
ازاين خبرھا نيست و اين اثبات 
اين حکم ساده و عميق است که 

نوار دو خرداد قابل تکرار "
و اما مسئله جالب در !"  نيست

سخنان او اينبود که حضور 
ايشان در مضحکه انتخابات 
منوط به توافقات در باالى نظام 

اين به زبان آدميزاد يعنى .  است
اين ھمه مردم فريبى مبنى بر 
انتخابات و دمکراسى و 
اصالحات و غيره يک ارزن 

نظام  ،ارزش ندارد و اين نظام
مشتى گانگستر و گردنه بگير 
است که انتخابات حتى در ھمان 
شکل کريه اسالمى اش سياه 
کردن مردم و وسيله باج خواھى 

احمدى نژاد .  از ھمديگر است
مانده است که خود را به کوچه 
على چپ بزند يا او ھم شانس 

به ھر حال .  اش را امتحان کند
وضع او بدتر از اين دو نباشد 

 . بھتر نخواھد نبود

 

به ھر حال وضعيت درونى 
جمھورى در آستانه مضحکه 
انتخابات بشدت متشتت است و 
ھنوز زود است در مورد آرايش 
سياسى و توافقات نھائى اينھا 

 افتضاح کامل
 ...دانشگاه و سران رژيم 

 . آدميزاد آفتابى نميشوند
 

حضرت خاتمى که رسانه ھاى دنيا 
و ابواب جمعى جنبش ملى اسالمى 
زبانشان پوست انداخت که ايشان 

تا يکدور "  به صحنه مى آيد"بگويد 
ديگر سکان ماشين بوى خون گرفته 
و فقر و اختناق را تحت عنوان 

و مزخرفاتى "  مردمساالرى دينى"
کسى که  ،ازاين قبيل بگيرد

" نجات مملکت"اينروزھا از 
درست مانند  ،صحبت ميکند

رھبرش حاج على با تعدادى بسيجى 
از نوع ديگر يک روز بعد به 

تفاوت .  دانشگاه فنى قدم رنجه کردند
اين بسيجى ھا اينبود که بخشا کت و 
شلوار پوشيده بودند و بيشترشان از 

او .  ابواب جمعى حزب اخوى بودند
اينبار ناپرھيزى نکرد و طورى 
حرف زد که فکر کنم نصف توده 
ايھا و اکثريتيھا ھم سرشان را 
بدزدند و در کوچه پس کوچه اى 

ايشان از قاتل معروف !  قايم شوند
دانشجويان و مسئول انقالب 

که اينروزھا حزب هللا  ،فرھنگى
طرفدار احمدى نژاد شعار تکرارش 

با مسئوليت امام دفاع  ،را ميدھند
کرد و مابقى حرفھايش ھم در ھمين 

در جلسه رئيس نامحترم .  مايه بود
به صورت "  ديالوگ تمدنھا"موسسه 

دانشجويان معترض گاز فلفل 

٨٠شماره   
دشنه ھا از .  درايندور چيزى گفت
آقا ھمه را .  ھر سو تيز شده است

به گرد احمدى نژاد فراميخواند اما 
از رئيس دفترش تا سنگين وزنھاى 

طرح دولت "جمھورى اسالمى 
طرحى که در .  ھوا ميکنند"  ملى

فشرده ترين بيان يعنى احمدى نژاد 
را قبول نداريم اما به سازشى در 

اين طرح .  بين جناح ھا تن ميدھيم
! دو روزه دود ميشود و ھوا ميرود

معلوم ميشود دعواھا بيش از ھر 
زمان يقه خود جناب خامنه اى را 

متحد "گرفته است و او از موقعيت 
نظام به موقعيت طرف "  کننده

. درگير تنزل پيدا کرده است
آشفتگى در باال ضربدر فشارھاى 
منطقه اى و بين المللى و گرانى و 
فقر و نارضايتى عميق داخلى و 
عميق تر شدن بحران اقتصادى ھر 
. روزنه اميدى را کور کرده است

جمھورى اسالمى مفلوک تر و 
ناپايدارتر و غير متعارف تر از 

جنبش "نه .  ھر دورانى است
اش رمقى دارد و نه "  اصالحات

رفع خطر موقتى آمريکا مرھمى 
بر دردھاى بى درمانش گذاشته 

نه طبقه کارگر و مردم .  است
محروم تن داده اند و تسليم شدند و 
نه عر و تيز اسالمى در منطقه و 
بمب اتمى چوب زير بغلى شده 

ھمه رويدادھا بر تنشھاى .  است
شديدتر در باال و تقابل گسترده تر 

 . در پائين داللت ميکند
 

جنگ بازنده ھا وارد مرحله نوينى 
 . *ميشود

 بردگان کوچک در اسارت سرمايه دارى اسالمى 
!اينجا ھم محل کار است و ھم محل خواب  



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

جامعه در فضايی از انتظار و 
آذر  16اضطراب به استقبال 

حکومت اسالمی عليرغم .  رفت
سرکوب دانشجويان چپ پس از 

آذر سال گذشته، با نگرانی  13
کامل از اعتراض راديکال و چپ 
دانشجويی خود را برای اين روز 

اعالم شد که خامنه ای .  آماده کرد
و خاتمی برای سخنرانی به 

تا لحظه آخر .  دانشگاه می روند
معلوم نبود که باالخره اين 
سخنرانی ھا انجام خواھد شد يا 

سخنرانی خامنه ای ابتدا لغو .  خير
شد و بعد دزدکی در مجمعی 
حضور يافت و بيماری را بھانه 

خاتمی .  اين بالتکليفی اعالم نمود
نيز باالخره در سالن از قبل 
اشغال شده و درھای مھر و موم 

با وجود اين ھمه .  شده حاضر شد
تدابير امنيتی، نتوانستند از گزند 
اعتراض دانشجويان در امان 

 .باشند

 

 16تالش برای از آن خود کردن 
آذر در ميان جريانات مختلف 
. راست و چپ در جريان بود

جريانات راست و مومن به 
جمھوری اسالمی از جمله تحکيم 
وحدت امسال به سرکوب خشن 
چپ ھا پشت دادند و در تھران 

مذبوحانه .  تظاھرات سازمان دادند
کوشيدند که پرچم سرخ را به 
. پروواکاتورھای رژيم نسبت دھند

اما عليرغم کليه تدابير ضد چپ، 
خيلی سريع کنترل تظاھرات از 

 .دست شان خارج شد

 

در شيراز و مازندران فضا 
جريانات راست و .  متفاوت بود

. اسالمی جای چندانی نداشتند
شعار ھای آزادی و برابری و 
رھايی زن، رھايی جامعه بر 
. پرچم ھای سرخ برافراشته شد

آنچه تظاھرات تھران را از سال 
گذشته متفاوت می کرد، رنگ 

در .  سبز اسالمی پالکاردھا بود
نگاه اول، کنتراست سبز اسالمی 
و سرخ راديکال کامال مشھود و 

اما پس از کمی .  آزار دھنده بود

 !اعتراض در بيمارستان طالقانی کرمانشاه
 

 ليال احمدی 
سرانجام پس از گذشت چندين روز اعتراض و 

نفر از پرستاران بيمارستان  400بيش از  ،پيگيری
طالقانی کرمانشاه موفق شدند طی اقدامی ھماھنگ 
طومار اعتراضی خود را عليه تعرض حکومت 
اسالمی سرمايه داران به زندگی و معيشت شان که به 

در  ،امضای اکثريت پرسنل اين بيمارستان رسيده بود
توسط نمايندگانشان برای  21/9/87روز پنجشنبه 

نوری زاد رئيس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
 . ارسال نمايند

 

دراين طومار اعتراضی آمده است پرستاران اين 
مرکز درمانی ھمصدا با ديگر پرسنل بيمارستانھای 
کرمانشاه نسبت به افزايش ساعت کار، مشکل عدم 
پرداخت دستمزدھا، لغو يک روز استراحت در ھفته 

بشدت معترض  ،سال 18برای پرسنل با سابقه باالی 
بوده و خواھان لغو اين قوانين و رسيدگی فوری به اين  

عليرغم اين اعتراض جمعی و با .  مشکالت ھستند
گذشت چند روز نوری زاد و ديگر مسئولين دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه با بيتوجھی کامل به اين 
خواستھای برحق و انسانی نه تنھا پاسخی به پرستاران 
نداده اند بلکه با گستاخی اعالم داشته اند منبعد 
پرستارانی که در کالسھا و دوره ھای آموزشی شرکت 
می نمايند بايستی از زمان مرخصی ساليانه خود 
استفاده کنند در غير اينصورت برايشان کسر از حقوق 

اين در حاليست که تا !  محاسبه و اعمال خواھد شد
چندين روز گذشته دوره کالسھای آموزشی بعنوان 
بخشی مسلم از ساعت کاری پرستاران منظور می شد 
و ارتباطی با مرخصی پرسنل و سواستفاده از آن 

عالوه بر اينھا پرسنل بيمارستان فارابی با !  نداشت
وجود وعده ھای دروغ محمدی رييس بيمارستان تا اين 

ساعت اضافه کار  20لحظه موفق به در يافت مبلغ 
اين در حاليست که طومار .  پايمال شده خود نشده اند

نويسی، نارضايتی و اعتراض ھمچنان در ميان 
 . بيمارستانھای کرمانشاه در جريان است

 

و اما تجربه ای که در طی اين روزھا و ھفته ھای 
اخير  بدست آمده به روشنی نشان ميدھد عليرغم مثبت 

ھمه اينھا  ،بودن اعتراض ھا و طومار نويسی ھا
روشھايی ضعيف و ناکارآمد برای دستيابی پرستاران 

گوش و چشم ارازل و  ،آری.  به حقوق برحقشان است
اوباش حکومت اسالمی و اين جانيان مفتخور و دزد 

الزم و !  در اين موارد ھم کر است و ھم کور
ضروريست در اين شرايط حساس و مناسب پرستاران 
معترض با ھشياری و پيگيری روزافزون بيش از پيش 
به نيروی اعتراضات متحد و نيروى مستقيم خودشان 

بايد در ھر مرکز درمانی با برپايی و .  متکی شوند
تشکيل فوری مجامع عمومی منظم و ايجاد ارتباط 

رابطه ھا   ،مناسب با مجامع عمومی ديگر بيمارستانھا
و اعتراضات علنی و جمعی را گسترش و سازمان 

بايستی با تجمعات اعتراضی و گسترده در مقابل .  داد
دانشگاه علوم پزشکی، استانداری و ديگر مراکز 
حکومت اسالمی اين جانيان دزد و قاتل را وادار به 

 . *عقب نشينی نمود

 آذر کشمش 16
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 آذر ماجدی

تعمق تاثير و نفوذ بی ترديد چپ و اعتراض راديکال 
جنبش ھای اعتراضی را در شعارھا ميشد تشخيص 

ديدن شعار برابری زن و مرد بر رنگ سبز .  داد
عقب .  اسالمی طنز جالبی را به نمايش می گذاشت

نشينی ارتجاع اسالمی در مقابل جنبش ھای 
اعتراضی راديکال آزاديخواھانه و برابری طلبانه 

 . زنان و جوانان در اين شعارھا کامال مشھود بود

 

آذر در تھران نمايشی از سازش جريان اسالمی  16
باصطالح اصالح طلب با جنبش ھای راديکال 

آذر  16.  اعتراضی آزاديخواھانه و برابری طلب بود
. عمق نفوذ چپ در دانشگاه را به نمايش گذاشت 87

عليرغم سرکوب وسيع دانشجويان چپ طی سال 
گذشته، چپ وسيعا در ميان توده دانشجويان ريشه 

رنگ سبز اسالمی پرچم ھا نيز نتوانست اين .  دارد
 .عمق و نفوذ را از چشم ھا پنھان نگاه دارد

 

و از اين .  رژيم اسالمی نيز به اين حقيقت آگاه است
رو است که با قايم موشک بازی رھبرانش را به 

امسال سال مضحکه .  دانشگاه آورد و سر افکنده برد
جنبش دو خرداد و .  انتخاباتی رياست جمھوری است

باصطالح اصالح طلبان به تحرک افتاده اند تا با 
اتکاء به ارتجاع غليظ و سياه و جنايات کثيف دولت 
احمدی نژاد مردم را به انتخاب ميان بد و بدتر 

از .  می کوشند تا دوباره خاتمی را علم کنند.  بکشانند
اين رو است که خاتمی امسال در دانشگاه سخنرانی 

اما حتی جرئت نکردند که او را راحت و بدون .  کرد
مجبور شدند که از .  دردسر به سالن سخنرانی بياورند

قبل سالن را با خودی ھا پر کنند و درھا را محکم به 
روی دانشجويان قفل کنند، تا شايد اين روز را بی بال 

تمام اين .  اما، زھی خيال باطل.  پشت سر گذارند
در اين .  تدابير اسالمی نيز خاتمی را راحت نگذاشت

روز خاتمی، در پاسخ به اعتراض تعدادی از 
دانشجويان که به سالن راه پيدا کرده بودند، رسما 

و کشتار دانشجويان کمونيست "  انقالب فرھنگی"از
 .در دانشگاه ھای کشور دفاع کرد

 

نه تنھا به حکومت اسالمی و به دنيا نشان داد  87آذر 
که عليرغم سرکوب ھا، جنبش اعتراضی مردم 
ايران، جنبش اعتراضی راديکال جوانان و زنان 
خاموشی ناپذير است، بلکه آغاز کمپين انتخاباتی دو 

بی خاصيت شان، خاتمی را نيز به "  رھبر"خرداد و 
خاتمی و دو خرداد دريافتند که قادر .  استيضاح کشاند

نيستند جنبش شان را بر نارضايتی و اعتراض مردم 
سالی که نکو است، از بھارش "می گويند .  سوار کنند
اين نيز آغاز کمپين انتخاباتی دو خرداد "  پيدا است

اين مضحکه انتخاباتی را بايد بر سر رژيم .  بود
 . *خراب کرد

٨٠شماره   
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طرح سياست کنترل کارگری 
بمٽابه يک رکن سياست ما در 

اخراج  ،مقابله با بيکارسازيھا
کارگران و بحران سرمايه داری 
در ايران به واکنشھای متفاوتی 

در شرايطی که .  شکل داده است
 –بخشھايی از کارگران راديکال 

سوسياليست در اعتراضشان 
بمنظور تحقق خواستھا و مطالبات 
کارگری و در تعرض به سرمايه 
اعالم ميکنند که در صورتيکه 

کنترل کارخانه و  ،ناچار شوند
واحد توليدی را در دست خواھند 

در مقابل گرايش راست و  ،گرفت
محافظه کار کارگری و ھمچنين 
برخی از احزاب منتسب به 

(کمونيست کارگری" حزب " 
حکمتيست و حزب کمونيست 

در مقابل اين سياست )  کارگری
راديکال کارگری وحشت و 

در .  مخالفت خود را اعالم ميکنند
اين يادداشت به برخی از 
استدالالت اين تقابل و ھمچنين به 
تشابه تاريخی مواضع اين 
جريانات با جريانات سنديکاليست 
. و منشويکی در روسيه ميپردازم

اما پيش از آن به چند نکته در 
مورد بحران سرمايه داری جھانی 
و راه حل ھا در مقابله با آن بايد 

 . اشاره کرد
 

در حال حاضر بحران پيکره 
جھان سرمايه داری را در 

اين بحران .  برگرفته است
. کشوری و يا منطقه ای نيست

ناشی از .  جھانی و عمومی است
در يک "  وامھای آلوده مسکن"

نتيجه عملکرد .  کشور نيست
طبيعی و ذاتی نظام سرمايه داری 

ناشی از قانون ذاتی نظام .  است
سرمايه داری و گرايش نزولی 
نرخ سود است که ماديت يافته 

بيکارسازيھا و اخراج .  است
کارگران در ابعاد ميليونی يک 
واکنش نظام سرمايه داری در 

تشديد .  برون رفت از بحران است
تشديد فشار و رقابت در  ،استٽمار

تنزل دستمزدھا و  ،صفوف کارگر
مزايای کارگری و کال پايين بردن 
سھم طبقه کارگر از کل ٽروت 

سياست دولتگرايی مير حسين 
موسوی و سياست اقتصادی 
رژيم در دوران اوليه استقرار 
حکومت اسالمی را ديده است و 
ھم سياست خصوصی کردنھای 
. رفسنجانی و اعوان انصارش را

مساله کمونيسم و طبقه کارگر 
نابودی کل اين مناسبات ضد 
. انسانی و استٽمارگرانه است

مساله سرنوشت مالکيت از نقطه 
نظر جنبش ما تنھا در پس يک 
انقالب اجتماعی که در آن 
استٽمار غير قانونی و نابود 

کليه وسايل توليد و  ،خواھد شد
توزيع اجتماعی و به مالکيت 
اشتراکی جامعه تبديل خواھد 

. حل و فصل ميگردد ،شد
کمونيسم کارگری در اين دعوا 

نه  ،نه تنھا حرف سومی ميزند
تنھا کارگران را از تبديل شدن 
به نيروی ذخيره گرايشات 
متفاوت سرمايه برحذر ميدارد 
بلکه در عين حال راه حل و 
ابتکار عمل مستقيم کارگری را 
در مقابله با اين وضعيت قرار 

کنترل کارگری پاسخی .  ميدھد
تالشی .  در اين چھارچوب است

است برای خارج کردن گوشه 
ای از شرايط کار کارگر از 

به ھر درجه ای  ،اسارت سرمايه
که توان مبارزاتی و اتحاد کارگر 

تالشی برای .  امکان ميدھد
تحميل اراده مجمع عمومی 
کارگران و شوراھای کارگری 
. به کارفرما و سرمايه است

گامی در جھت نابودی مناسبات 
استٽمارگرانه سرمايه داری 

در اين دعوا ميتوان جبھه .  است
ديگری عليه کل سرمايه و دولت 

جبھه کنترل .  سرمايه باز کرد
جبھه عمل مستقيم .  کارگری

کارگری عليه سرمايه و 
سياستھای تا مغز استخوان ضد 

از نقطه نظر ما .  کارگری اش
سياست کنترل کارگری در کنار 

يا کار با دستمزدھای "سياست 
" بيمه بيکاری مکفی"يا "  مناسب

يک رکن ديگر سياست مشخص 
کمونيسم کارگری در اين شرايط 

اين سياستی است .  خاص است
که به کارگر اعتماد به نفس 

 کنترل کارگری و 
 " حزب کمونيست کارگری"

 

 على جوادى

اجتماعی راه حل سرمايه در مقابله 
اما اين بحران در .  با بحران است

عين حال يک ويژگی مھم دارد و 
آن ھم مساله مالکيت و نوع کنترل 
سرمايه است که به درجاتی در حال 
. تغيير و دست به دست شدن است

برخی از دولتھای سرمايه عالوه بر 
مساله اختصاص بخش قابل 
مالحظه ای از ٽروت اجتماعی به 
صاحبان صنايع و موسسات سرمايه 

 Bailسياست نجات سرمايه يا (
out  ( مساله مالکيت و کنترل دولت

بر برخی از اين صنايع ھم توسط 
بخشھايی از سرمايه مطرح شده 

کال گرايشاتی از نوع .  است
بحران "  سوسيال دمکراسی"

" زياده روی"اقتصادی را ناشی از 
سرمايه و راه حل و نجات سرمايه 
از بحران را در نوعی دولتی کردن 
و نظارت و کنترل بيشتر دولت 
سرمايه در سوخت و ساز اقتصاد و 

طرح .  قوانين بازار آزاد ميدانند
سياست دولتی کردن صنايع بار 
ديگر به عنوان يک راه توسط 
بخشھايی از سرمايه مطرح شده و 
برخی از دولتھا به درجات متفاوت 

برخی .  به آن روی آورده اند
گرايشات راست و سنديکاليست نيز 
اتخاذ اين سياست را به عنوان راه 
حلی در مقابله با وضعيت کنونی 

 . تبليغ ميکنند
 

اما نوع مالکيت سرمايه مساله 
کمونيسم و معضل پايه ای طبقه 

مساله بر سر نفس .  کارگر نيست
مالکيت انحصاری و خصوصی 
سرمايه بر ابزار توليد و توزيع 

مساله بر سر وجود .  اجتماعی است
کاال شدن نيروی کار و  ،کار مزدی

اجبار کارگر به فروش نيروی کار 
. برای تامين معاش و بقاء خود است

اعم از دولتی يا  ،تغيير نوع مالکيت
تغييری اساسی و کيفی  ،خصوصی

در زندگی و شرايط کار طبقه 
نوع مالکيت .  کارگر ايجاد نميکند

سرمايه مناقشه ای در ميان بخشھا 
. و گرايشات مختلف سرمايه است
 ،در ايران ھر دو شکل مالکيت

را  ،مالکيت دولتی و خصوصی
ھم .  کارگر تجربه کرده است

٨٠شماره   
کارگر را در موقعيت .  ميدھد

تعرضی در قبال سرمايه و سياست 
کنترل دولتی يا کنترل خصوصی 

بطور مشخص در .  قرار ميدھد
مقابله با شرايطی که کارفرما قصد 
به تعطيلی کشاندن و اخراج 
کارگران و خانه خراب کردن 
زندگی و معيشت کارگران را 

. يک سياست تعرضی است ،دارد
در اين شرايط معموال اعتصاب 
کارگری در واحد توليدی آن کار 
آيی ھميشگی و قدرت خود را 

در مقابل کارخانه ای که .  ندارد
تعطيل است نميتوان دست به 

نميتوان .  اعتصاب اقتصادی زد
چرخ توليد را برای دريافت 
. مطالبات کارگری از کار انداخت

نميتوان توقف توليد را زمينه ای 
مساله  )١(.برای پيشروی قرار داد

در اين شرايط بعضا بر عکس 
اگر در شرايط روتين .  است

اقتصادی کارگر با از کار انداختن 
چرخ اقتصاد و جلوگيری از توليد 
اھرمی اساسی در پيشبرد 

اما  ،خواستھای خود در دست دارد
در شرايط ويژه ای که خود 
کارفرما خواھان بستن کارخانه و 
 ،متوقف کردن کارخانه است

سياست تعرضی کارگری مستلزم 
خنٽی کردن اين اھرم کارفرما و 
جلوگيری از اعمال اراده سرمايه 
و خواباندن توليد اجتماعی توسط 

 . سرمايه است
 

اين شرايط کدام است؟ آيا در ھر 
اجتماعی   –شرايطی سياسی 

ميتوان اين سياست را در دستور 
قرار داد؟ ميتوان آن را عملی 
. کرد؟ پاسخ ما مسلما منفی است

و "  سياست"در پاسخ بايد به مساله 
در جامعه اشاره "  قدرت سياسی"

کنترل کارگری در عين حال .  کرد
گوشه ای از پاسخ طبقه کارگر و 
کمونيسم به مساله قدرت سياسی و 
سرنوشت تخاصم طبقاتی در 

در جامعه ای که .  جامعه است
مساله قدرت سياسی به مساله ای 

در جامعه ای  ،باز تبديل شده است
که دچار تالطمات سياسی کوبنده 

در شرايطی که مردم حکم  ،است
سرنگونی رژيم اسالمی و حافظ 

سياست  ،سرمايه را اعالم کرده اند
کنترل کارگری بدون ترديد گامی 
برای آماده کردن و به ميدان 
کشيدن طبقه کارگر در تعرض 
نھايی به سرمايه و قدرت سياسی 

۵صفحه . حاکم است  
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بيانيه حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری در مورد جايگاه سياست 
کنترل کارگری در قبال اين 
مخالفتھای راست سنديکاليستی و 
منشويکی و ھمچنين تمايز خود را 

و آنارکو "  چپ"با سياستھای 
 : سنديکاليستی ميگويد

 

اجرای سياست -٦"
در "  کنترل کارگری"

مراکز توليدی و 
خدماتی مترادف و به 
معنای اجرای 
سياستھای اقتصادی 
دولت کارگری و يا 
پياده کردن 

در يک "  سوسياليسم"
واحد توليدی و يا 

کارگر و "  تعاون"
سرمايه برای راه 
اندازی واحد توليدی 

تحميل اراده .  نيست
مستقيم کارگر بر 
پروسه و شرايط توليد 

در برخی  ،و توزيع
واحدھای اقتصادی در 
چھارچوب مناسبات 
اقتصادی حاکم بر 

 .جامعه است
 

سرنوشت سياست -٧
کنترل کارگری در 
تحليل نھايی در جامعه 
منوط به تسويه حساب 
با قدرت سياسی و 
تصرف قدرت سياسی 
توسط کارگر و 
کمونيسم و نابودی 
مناسبات استٽمارگرانه 

 ."  سرمايه داری است

 

نگاھی به تجربه کارگران 
 کمونيست در روسيه

اما اين سياست مورد توافق ھمه 
گرايشات موجود در صفوف 
کارگران و يا احزاب سياسی چپ 

در واقع کمتر در دورانی .  نيست
از تاريخ مبارزه کارگری و 
کمونيستی ما شاھد توافق عمومی 

در روسيه اتحاديه ھا و 
سنديکاھای کارگری و ھمچنين 
منشويکھا اساسا به مقابله با اين 

در صورتيکه .  سياست برخاستند
بلشويکھا و گرايش 
آنارکوسنديکاليست از اين 

در .  تاکتيک کارگری دفاع کردند
کنفرانسی که نمايندگان واحدھای 
صنعتی در پتروگراد در آوريل 

کارگران  ،برگزار کردند ١٩١٧
ساعت کار در روز  ٨خواستار 

کنترل "برسميت شناسی و ھمچنين 
در  )  ٣(.توسط دولت شدند"  کارگری

قطعنامه اين کنفرانس اقالم زير تصويب 
 :شد

 

کليه قوانين مربوط به   -١
از قيبل (سازمان درونى کارخانه 

 ،استاندارد کردن زمان کار
 ،استخدام و اخراج ،دستمزد

توسط )  مرخصى ھا و غيره
کميته ھاى کارخانه صادر 
ميشود و و مديريت صرفا در 

 . جريان قرار ميگيرد

 

کليه اعضاى مديريت شامل   -٢
 ،روساى کارگاھھا و بخشھا

تکنسين ھا و ديگر متصديان 
تصميمات خود را با اطالع و 
توافق کميته ھاى کارخانه پيش 

 .ميبرند

 

کميته ھاى کارخانه فعاليت   -٣
مديريت را در زمينه ھاى فنى و 
اقتصادى و اجرائى کنترل 

نمايندگان کارگران و .  ميکنند
کميته ھا بايد به تمام اطالعات و 

بودجه  ،اسناد اداری مديريت
توليد و ريزترين امور کارخانه 

 . دسترسی داشته باشند

 

در کنفرانس کارگران پتروگراد 
 ،که در ماه ژوئن برگزار شد

بحٽ کنترل کارگری در محور 
منشويکھا و .  مسائل قرار داشت

سنديکاليستھا در مقابله با 
بلشويکھا و آنارکو سنديکاليستھا 

مساله نظارت و .  قرار داشتند
کنترل کارگری بر توليد وتوزيع 

منشويکھا .  مساله اصلی بود
دامنه و .  سياست روشنی داشتند

ميزان دخالت تشکلھای کارگری 
مرحله توسعه ای که "را به 

محدود "  جامعه از سر ميگذراند

 کنترل کارگری و 
 " ...حزب کمونيست کارگری"

گرايشات مختلف چپ در زمينه 
استراتژی و يا تاکتيک کارگری 

سياست کنترل کارگری ھم .  بوده ايم
تاريخا .  از اين قاعده مستٽنی نيست

بررسی تجربه .  ھم نبوده است
کارگران کمونيست روسيه در اين 

سياست .  زمينه حائز اھميت است
کنترل کارگری برای اولين بار در 
فردای تحوالت پس از انقالب فوريه 

يک .  در روسيه مطرح شد ١٩١٧
سياست کارفرمايان در انقالب 
فوريه تعطيلی کارخانجات و بيکار 
سازی کارگران در ابعاد گسترده 

طبقه کارگر از شروع جنگ .  بود
اول جھانی و پس از ورود روسيه 

تحت انواع فشارھا و  ،به جنگ
تضيقات اقتصادی و سياسی ناشی 

در مقابل  )٢(.از جنگ قرار گرفت
دوران پايانی جنگ و با گسترش 
اعتصابات و اعتراضات کارگری 
ما شاھد طرح سياست کنترل 
کارگری از جانب کميته ھای 

کارگران در .  کارخانه شديم
وضعيت بسيار نابسامانی قرار 

تضمين شغلی و تامين معاش .  داشتند
به يک مساله جدی و حاد تبديل شده 

سرکوب مستقيم کارگر اساسا .  بود
کارآيی خود را برای کارفرمايان و 

سرمايه .  دولت از دست داده بود
برای به زانو در آوردن کارگران به 
اھرم تحميل فالکت اقتصادی روی 

به تعطيل کشاندن .  آورده بود
اخراج گسترد  ،کارخانجات

کارگران به يک سياست عمومی 
در چنين شرايطی .  تبديل شده بود

متشکل از  ،کميته ھای کارخانه
 ،پيشروترين کارگران کمونيست
 ،بمنظور تامين معاش کارگران

بمنظور جلوگيری از تحميل و 
پيشبرد سياست فالکت اقتصادی 

سياست کنترل کارگری را  ،سرمايه
مطرح کردند که به يک سياست 
محوری و تقابل دو طبقه متخاصم 
اجتماعی در فاصله فوريه تا اکتبر 

 . تبديل شد
 

صفبنديھايی که در مقابله با سياست 
کنترل کارگری شکل گرفت تشابه 
بسياری با صفبنديھای کنونی در 
جامعه ايران در قبال اين سياست 
. تعرضی و راديکال کارگری دارد

٨٠شماره   
حدود و ٽغور ميزان .  ميکردند

دخالت و اعمال اراده کارگری را 
تحوالت "  مرحله"و "  دوران"از 

سياسی و نه نياز و ضرورت 
مبارزه زنده و جاری طبقاتی نتيجه 

جوھر استداللشان اين .  ميگرفتند
 ،انقالب بورژوايی است.  بود

کنترل توليد ھم بايد در دست اين 
ھر گونه تالش .  طبقه باشد

کارگران و کمونيستھا در اتخاذ 
سياستی مغاير با اين مبانی را 

و تبديل شدن "  چپ روانه"سياستی 
به عاملی در دست سرمايه تقلی 

 . ميکردند

 

ما شاھد شکل گيری صفبنديھای 
برخی .  مشابھی در ايران ھستيم

جريانات سنديکاليست و اتحاديه 
ای و احزابی که به غلط نام 

را بر خود "  کمونيست کارگری"
در مقابل اين سياست  ،حمل ميکنند

قرار گرفته اند و در طرف ديگر 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و 
برخی جريانات آنارکوسنديکاليست 
به دفاع از اين سياست برخاسته 

اين سياست اکنون در محافل  )٤(.اند
و شبکه ھای مختلف کارگران 
راديکال و سوسياليست و مبارزه 
جاری طبقاتی جای خود را باز 
کرده است و به يک بحث داغ در 

 . محافل کارگرى تبديل شده است

  

يک نمونه چنين سياست راستی را 
در برخورد رھبری کنونی حزب 
کمونيست کارگری ميتوان مشاھده 

اين جريان سياستی کامال  )٥(.کرد
منشويکی در قبال سياست کنترل 

گويا تاريخ دوبار .  کارگری دارد
حميد تقوايی سياست .  تکرار ميشود

واحد کنترل کارگری را مانند 
اقتصاد و "منشويکھا به دو عرصه 

کنترل .  تقسيم ميکند"  سياست
اقدام "کارگری بمٽابه يک 

توسط طبقه کارگر را "  اقتصادی
وزارت کار و جمھوری "به 

. منتسب ميکند"  اسالمی و کارفرما
اما کنترل کارگری بمٽابه يک 

را به آينده ای "  اقدام سياسی"
نامعلوم موکول کرده و مورد تاييد 

بمنظور پرده پوشی .  قرار ميدھد
محتوای راست و منشويکی چنين 
برخوردی ناچارا اعالم ميکند که 

دفاع ميکند "  نظارت کارگری"از 
و به "!  کنترل کارگری"اما نه از 

اين اعتبار حزب 
۶صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

متبوع خود را در مقابل اين 
سياست راديکال و تعرضی 

به چند نکته .  کارگری قرار ميدھد
در اين چھارچوب بايد اشاره 

 . کرد
 

اوضاع سياسی و سياست کنترل 
 کارگری

حميد تقوايی در مصاحبه خود با 
دو "  کارگر کمونيست"نشريه 

شرط را برای طرح سياست 
شرط .  کنترل کارگری ذکر ميکند

يک جنبش و "اول وجود 
در جامعه "  اعتراض وسيعتر

شرط دوم قرار داشتن .  است
" آستانه يک انقالب"جامعه در 

وجود يک جنبش و .  است
اعتراض وسيعتر شرط نامعين و 

مبنا و .  غير قابل تعريفی است
مشخصات اين شرايط روشن 

 وسيعترجنبش و اعتراض .  نيستند
از کدام جنبش و سطح اعتراض 
در جامعه مد نظر است؟ آيا 
اعتراضات کارگری موجود شرط 
الزم برای اتخاذ چنين سياست و 
تاکتيکی نيستند؟ چه ميزان 
اعتراض کارگری بايد جاری 
باشد تا اين جريان پوپوليستی تن 
به اين سياست کمونيستی بدھد؟ 
اين در واقع شرطی برای عدم 

اما .  اتخاذ چنين سياستی است
شرط قرار داشتن جامعه در 
آستانه يک انقالب به ھرحال 

از اين رو به اين .  متعين تر است
در بررسی اين .  شرط می پردازيم

شرط کافی است به تبليغات و 
ارزيابی ھای رھبری اين حزب 
. از اوضاع جامعه نگاھی بيندازيم
. تناقضات خرد کننده و بسيارند

اين جريان اخيرا در اطالعيه 
پايانی پلنوم خود و در بيانيه ای 
خطاب به جامعه شرايط سياسی 

اوضاعی شبيه "جامعه را 
" روزھای آخر حکومت شاه

با اين فرض و  ،تصوير ميکند
سياست معلوم نيست چرا اين 
جريان در ھراس از اتخاذ اين 

مگر نه اينکه به !  سياست است
نظر اين جريان جامعه 
درشرايطی مانند روزھای آخر 

مگر نه  ،حکومت شاه بسر ميبرد

" قدرت دوگانه"در زمينه 
کوچکترين اشاره ای به قدرت و 
تشکل و نقش ارگانھا و نھادھای 

 )٦(.کارگری در جامعه نميشود
تزھای اين جريان برای تصرف 
قدرت سياسی کوچکترين 
ارتباطی با تزھای منصور 
حکمت ارائه شده در کنگره دوم 
حزب کمونيست کارگرى در 

" حزب و قدرت سياسی"زمينه 
برعکس استراتژی اين .  ندارد

جريان شباھت زيادی به 
استراتژی مجاھد در تصرف 

مفتون قدرت .  قدرت سياسی دارد
به قول منصور .  سياست است

يک "حکمت اين شيفتگی 
شيفگتی نيمه مذھبی نيمه 

گويی رسيدن به .  کودکانه است
دولت مرحله غايی تعالی خود 
سازمان و يا سرنوشت مقدر 

 ."  رھبران آن است

 

تفکيک اکونوميستی مبارزه 
 اقتصادی و سياسی کارگر

اين جريان يک تفکيک 
منشويکی ميان سياست و اقتصاد 
از خود در مبارزه کارگر ايجاد 

اما نه به مٽابه يک جريان .  ميکند
منشويک کالسيک بلکه يک 

بمٽابه يک .  منشويک وارونه
جريان پوپوليستی به نقد اقدام و 
توقع اقتصادی از سياست کنترل 

و بمنظور .  کارگری ميپردازد
تحقير اين تالش کارگران اعالم 

"ميکند که به نظر من کنترل : 
کارگری بمٽابه يک اقدام 
اقتصادی مٽال در مقابل خطر 
ورشکستگی يا در مقابل کمبود 

. جواب نميدھد ،مواد خام و غيره
اين کارگر را به حيطه سرمايه 

در نوع ."  دار کشاندن است
برخورد ما با يک شاھکار 

ھر .  پوپوليستی مواجه ميشويم
گونه تالش اقتصادی کارگر در 
پس پيشبرد و تالش کارگر به 
يکباره تالشی برای ارائه راه 

کمبود مواد خام و "حل در مقابل 
حقيقت "اين .  ناميده ميشود"  غيره
غير کمونيستی شباھت "  جويی

زيادی به سياست دفاع از خود 
اين جريان دارد و گوشه ديگری 

" جدل آنالين"از سنت نظری 
. جای تاسف عميق است.  است

اما چرا يک سازمان سياسی که 
نام کمونيسم کارگری را با خود 
حمل ميکند اين چنين به ھر 

 کنترل کارگری و 
 " ...حزب کمونيست کارگری"

اينکه اين جريان معتقد است که در 
حال حاضر اين حزب يک پای 

! در جامعه است"  قدرت دوگانه"
مگر نه اينکه اين جريان اعالم کرده 
است که سياست کنترل کارگری را 
در چنين شرايطی مناسب ميداند؟ 
پس چرا اينھمه مخالفت با يک 
سياست کارگری و کمونيستی؟ 
چگونه است که در سياست عملی و 
زمانيکه اين سياست در برخی از 
اعتراضات کارگری توسط رھبران 
 ،کارگری اعالم و مطرح شده است

از روی آوری به آن فرار ميکنند؟ 
اين تناقض خرد کننده را چگونه 
ميتوان بررسی کرد؟ در پاسخ 
نميتوان تحليلھای سياسی اين جريان 

اين خطی است .  دانست"  مقصر"را 
که بطور پيوسته و بدون حتی يک 

سال پيش  ١٠چشم بھم زدن از 
معتقد است که جامعه در تب و تاب 

اگر !  يک انقالب جاری بسر ميبرد
سال ديگر ھم رژيم آدمکشان  ١٠

جمھوری عليرغم تالش جامعه بر 
سر کار باشد ھمين حرف را خواھند 

اين جريانی است که برخالف .  زد
سياستھای منصور حکمت تمايزی 
ميان انقالب و جنبش سرنگونی قائل 

ھر خيزش و جنبشی برايش .  نيست
اين جريانی .  است"  انقالب"يک 

است که برخالف منصور حکمت 
انقالب "خود را پرچمدار 

. ميداند"  ٥٧انقالب "و "  مشروطه
نتيجتا پاسخ را بايد در تمايز خط 
حاکم بر اين حزب و ملزومات و 
نيازمنديھای انقالب کارگری 

و اين جوھر قضيه .  جستجو کرد
پوپوليسم حاکم بر اين جريان .  است

اما نه انقالب .  شيفته انقالب است
اين جريان به دنبال .  کارگری

سازمان دادن يک انقالب کارگری 
از اين رو نيازی ھم به .  نيست

سازماندھی و شکل دادن به 
ملزومات چنين تحول بنيادی در 

در سيستم سياسی و .  جامعه ندارد
نظری اين جريان طبقه کارگر و 
مشخصا گرايش راديکال و 
سوسياليستی اين طبقه يک رکن 
اساسی انقالب کارگری نيست بلکه 

سياھی "نيروی ذخيره و بعضا 
سناريوی کسب قدرت "  لشگر

بی .  سياسی توسط اين جريان است
دليل نيست که در تزھای اين جريان 

٨٠شماره   
تالش اقتصادی طبقه کارگر 
ميتازد؟ چرا تالش اقتصادی طبقه 
کارگر برای اعمال اراده خود بر 
سرمايه را راه حلی در مقابله با 

قلمداد "  کمبود مواد خام و غيره"
ميکند؟ اين نقد و نگرش 
کوچکترين ربطی به شرايط 
سياسی و اجتماعی حاضر در 

عمومی و ھميشگی .  جامعه ندارد
ھر نوع تلقی اقتصادی از .  است

سياست کنترل کارگری را مردود 
اعالم ميکند؟ بعالوه چرا کنترل و 
نظارت بر فعاليت مديريت در تھيه 
مواد خام جرم است؟ اين جريان 
چگونه تقابل خود را با اين سياست 
کارگران راديکال و بلشويک 
توجيه ميکند که در قطعنامه 

شورای مرکزی کميته "کنفرانس 
" ھای کارخانه شھر پتروگراد

اعالم کردند که يک وظيفه 
 ،شوراھای کارگری تامين سوخت

بازاريابی  ،ماشين آالت ،مواد خام
 . و توزيع اطالعات تکنيکی است

 

در اين تفکيک منشويکی ما يک 
رکن ديگر پوپوليسم اين جريان را 

تحقير مبارزه .  مشاھده ميکنيم
اين جريان .  اقتصادی طبقه کارگر

مستقل از برخی مواضع و 
تبليغاتش ارزش چندانی برای 
مبارزه اقتصادی طبقه کارگر قائل 

" زمختی"اين شايد ادعای .  نيست
بنظر آيد اما سياستھای اخير اين 

برای .  جريان گواه اين ادعا است
اين جريان مبارزه اقتصادی و 
حتی مبارزه کمونيستی طبقه 
کارگر اگر در پيوند با اين جريان 

فاقد ھر گونه  ،به پيش برده نشود
برای اين جريان .  اعتباری است

اگر کنترل کارگری به تصرف 
نتيجتا  ،قدرت سياسی منجر نشود

بعالوه اين .  نبايد دنبال شود
جريانی است که تحريم اقتصادی 
را عاملی در جھت جاری شدن 
مبارزه اجتماعی و حلقه ای در 
پيشروی اين جريان به سوی قدرت 

(سياسی ميداند رجوع کنيد به . 
مطالب خليل کيوان در نشريه 

 ) انترناسيونال اين زمينه

 

 نظارت کارگری ،کنترل کارگری

ليدر حزب ک ک پس از رد 
سياست کنترل کارگری و قرار 
گرفتن در برابر يک تناقض خرد 

٧صفحه   
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کننده ناچار ميشود اذعان کند که 
"ايشان حساب نظارت بر دفاتر : 

و حساب و کتاب مالی را از 
از .  ميکند"  کنترل کارخانه جدا

نظارت کارگر دفاع ميکند اما از 
واقعيت اين !  کنترل کارگری نه

است که نظارت و کنترل 
کارگری اجزاء تفکيک ناپذير 

اين تفکيک .  يک سياست واحدند
 ،خواسته يا نا خواسته ،منشويکی

تالشی برای مقابله با پيشروی 
چرا؟ مساله اين .  کارگر است

است که نظارت بر امور واحد 
توليدی بخشی از پروسه اعمال 
قدرت و کنترل کارگری در اين 

گوشه ای از .  واحدھا است
. پيشروی کارگر کمونيست است

بخشی از وادار کردن مديريت و 
کارفرما به تسليم در مقابل 

محدوده .  خواستھای کارگری است
اعمال سياست نظارت و کنترل 
کارگری را نه اين تقسيم بنديھای 
منشويکی بلکه ميزان قدرت و 
نفوذ تشکل کارگری تعيين می 

عامل بازدارنده پيشروی .  نمايد
کارگر در اين چھارچوب قدرت 
دولت و کارفرما و سرمايه و نفوذ 
گرايشات راست و غير کمونيستی 

 .است

 

 در خاتمه

بحٽ کنترل کارگری در حال 
حاضر به يک مساله حاد در 
. جنبش کارگری تبديل شده است

ما ميدانستيم که جريانات 
منشويکی و سنديکاليستی در 
مقابل اين سياست واکنش فرقه اى 

ما ميدانستيم که .  نشان خواھند داد
رژيم اسالمی و عاملين کارفرما 
از پيشروی کارگر در اين زمينه 

. ھمينطور ھم شد.  به لرزه افتند
اما تصور اينکه جريانات مدعی 
کمونيسم کارگری و منصور 
حکمت به مقابله با اين سياست 
 ،آنھم با اين استدالالت برخيزند

اميدوار .  کمی دور از ذھن بود
واقعيت اين .  بوديم اينطور نباشد

است که اين جريانات تغييرات 
. کيفی ای را از سر گذرانده اند

عکس العمل اين جريانات گوشه 
ای از سياست عمومی کنونی شان 

خود را در کنار  ،يا ناخواسته
سياست گرايشات ناسيوناليستی و 

در اين .  ارتجاعی قرار ميدھند
نگرش جنگ نه حلقه ای در 
ادامه سياست دو قطب تروريسم 
بين المللی بلکه در عين حال و 

جديد در "  فرصتی"از قرار 
اين .  دست رھبری ح ک ک است

واقعيت نشانی ديگر بر بی 
ربطی و ضديت سياستھای 
کنونی ح ک ک با کمونيسم 

 .  منصور حکمت است

 

يک رکن مخالفت جريانات )٣(
منشويکی و سنديکاليستی در 
 ،قبال مساله کنترل کارگری

مناسبات توليدی حاکم بر جامعه 
جعفر عظيم زاده از .  است

در "  اتحاديه آزاد کارگران"
نگاه کوتاه "مطلبی تحت عنوان 

به سياست کنترل کارگری بر 
متن حاکميت اقتصادی سياسی 

در ":  ميگويد"  بورژوازی
شرايطی که بورژوازی حاکميت 
اقتصادی سياسی خود را با تمام 

طرح  ،و کمال بر جامعه دارد
کنترل کارگری از سوی ھر کس 
معنايی جز تملک تعدادی از 
کارخانه ھای ورشکسته توسط 

در شرايط ...  کارگران ندارد 
حاکميت اقتصادی سياسی 

طرحی  ،بورژوازی در ايران
بشدت راست و سازشکارانه 

در پاسخ به اين ادعاھای  ."است
توخالی بايد ياد آوری کرد که 

کنترل "اتفاقا طرح سياست 
در شرايط حاکميت "  کارگری

اقتصادی و سياسی سرمايه بر 
اما .  جامعه صورت ميگيرد

حاکميتی که مورد چالش و 
تعرض کارگر و کمونيسم قرار 

گوشه ای از تعرض .  گرفته است
طبقه کارگر برای خلع يد 
اقتصادی و سياسی از سرمايه و 

ھر درجه از .  دولت سرمايه است
اعمال اراده کارگر و يا تحميل 
ھر رفرمی بر سرمايه، مادامکه 
نفس مالکيت خصوصی بر ابزار 

تقسيم  ،توليد و توزيع اجتماعی
طبقاتی و نظام کارمزدی دست 

کماکان  ،نخورده باقی مانده باشد
نظامی سرمايه داری است و 

مادام .  سرمايه در حاکميت است
که انسانھا برای تامين زندگی و 
معاش خود ناگزير به فروش 
نيروی کار خود و انجام کار 

 کنترل کارگری و 
 " ...حزب کمونيست کارگری"

نشاندھنده ماھيت غير .  است
کمونيستی کارگری خط مشی حاکم 

 .بر اين جريانات است

 

 پاورقی ھا 

برخی از جريانات و گرايشات )١(
غير کمونيستی کارگری و از جمله 
رھبران ح ک ک در مواجھه با اين 
واقعيت عدم درک و شناخت خود را 
از سوخت و ساز و توان ابزارھای 
متفاوت کارگری در شرايط ويژه و 

اعالم اين مساله .  خاص نشان ميدھند
که اعتصاب اقتصادی در شرايطی 
که کارفرما خود قصد توقف کل 
 ،توليد و بستن کارخانه را دارد

در مقابل کليشه !  برايشان کفر است
وار به اعتصاب اقتصادی سوگند ياد 

وفاداری و تعھد مذھبی .  ميکنند
در ھر "  اعتصاب"گونه خود را به 

در نزد اين .  شرايطی اعالم ميکنند
. مقدس است"  اعتصاب"جريانات 

"يک ابزار اعتراض نيست يک . 
نگرش فرقه ای و مذھبی "  ستون

. گونه شان به سياست کارگری است
اين جريانات به اين ترتيب نه تنھا 
شناخت و ناتوانی خود را از 
تاکتيکھا و ابزار مبارزاتی طبقه 
کارگر در شرايط متفاوت نشان 
ميدھند بلکه در عين حال طبقه 
کارگر را از کاربرد و اتخاذ 
روشھای جديد مبارزاتی در شرايط 
ويژه و بحرانی عمال محروم 

در مقابل اين جريانات بايد .  ميکنند
و منفعت کمونيسم و "  کفر گفت"

 . کارگر را به پيش برد

 

برخالف تصور اصغر کريمی )٢(
جنگ جھانی  ،از رھبری ح ک ک

اول برای طبقه کارگر روسيه 
فرصت جديدی نبود که باز شده "

. و يا يک مائده آسمانی نبود"  است
بر عکس نابودی و خانه خرابی و 
کشتار و نابودی فيزيکی و اقتصادی 

. کشتار و خون و اعدام بود.  بود
جنگ جھانی در واقع برای رژيم 

بود و نه "  فرصت"تزاری يک 
جنگ عمال چھار .  برای کارگران

سال به عمر حکومت استبدادی تزار 
آنھا که در جنگ به .  اضافه کرد

خواسته  ،ميگردند"  فرصت"دنبال 

٨٠شماره   
ھيچ تحميلی  ،برای سرمايه ھستند

نميتواند تغييری پايه ای در ماھيت 
از نقطه نظر ما .  اين مناسبات دھد

سياست کنترل کارگری سياستی 
. در زمان حکومت کارگری نيست

بر عکس سياستی در زمان 
حاکميت اقتصادی و سياسی 
سرمايه و تالش در جھت نابودی 
آن از جانب کارگران راديکال و 

بعالوه اقتصاد .  کمونيست است
سوسياليستی مترادف با حاکميت 
کارگران بر ھر تک واحد توليدی 

اقتصادی مبتنی بر لغو کار .  نيست
مزدی و استٽمار و مالکيت 

اين تلقى از يکسو .  اشتراکی است
تا سوسياليسم زمين را به سرمايه 
واگذار ميکند و از سوى ديگر 
تعبيرى آنارشيستى و منشويکى از 
. نظام اقتصادى سوسياليستى ميدھد

ارائه چنين تصويری از کنترل 
کارگری تعويق به محال و مقابله 
آشکار با يک سياست راديکال 

از طرف ديگر اين .  کارگری است
جريانی است که به کارگران 
الستيک البرز در وعده رژيم 
اسالمی به اعمال کنترل دولتی بر 
اين کارخانه پيام تبريک ميفرستند 
اما در مقابل سياست کنترل 

" چپ"کارگری ژست پوچ 
باالخره بايد اشاره کرد !  ميگيرد

که گرايش ارائه شده توسط جعفر 
عظيم زاده به طور کالسيکی در 
سيستم منشويکی و سنديکاليستی 
جا ميگيرد و در اين چھارچوب 

از خطی .  تنھا قابل بررسی است
تالشھای ستودنی برای "که نماينده 

" مالقات با آيت هللا شاھرودی
از خطی که به عليرضا  ،است

محجوب در مراسم ارتجاعی و در 
بسته خانه کارگر اعتراض ميکند 

را به اين "  چرا کارگران"که 
شايد  ،مراسم ارتجاعی راه نميدھند
اين .  نبايد انتظار بيشتری داشت

خط نماينده يک گرايش راست و 
اتحاديه آزاد "توده ايستی در 

 . است" کارگران

 

برای بحٽی پيرامون تمايزات )٤(
کمونيسم کارگری و آنارکو 
سنديکاليسم در زمينه نگرش به 
سياست کنترل کارگری به سمينار 
مرکز مطالعات کارگری در زمينه 

کمونيسم کارگری و مخالفين اش "
 .    رجوع کنيد

 

٨صفحه ھر چند که )٥(  
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محمد آسنگران و کاظم نيکخواه 
از اعضای رھبری اين حزب نيز 
در زمينه کنترل کارگری اظھار 

اما در بررسی  ،نظر کرده اند
سياستھای اين حزب به نقد و 
بررسی سياستھای ارائه شده 
. توسط حميد تقوايی ميپردازم

فورمولبنديھای ايشان محکم ترين 
و قويترين استدالالت در مخالفت 
با اين سياست کمونيستی و 

برخوردھای .  کارگری است
محمد آسنگران فاقد ھر گونه 
ارزش سياسی است و از نوع 

لو دادن آی "تھديدات ايشان به 
کمونيستھای درگير در يک "  پی

مبارزه انقالبی عليه ناسيوناليسم 
نقطه نظرات .  قومپرست است

کاظم نيکخواه فاقد ھرگونه انسجام 
اين .  و استحکام نظری است

در عين حال يک رکن "  انتخاب"
تمايز کمونيسم کارگری با 
سياستھای پوپوليستی حاکم بر اين 

ما در نقد نظری به .  حزب است
. نيستيم"  مچ گيری"دنبال 

قصدمان نقد و افشای اين نظرات 
در محکم ترين سنگرھای آن 

 .است

 

برای بحٽ مفصلتر و ھمه )٦(
قدرت "جانبه ای در نقد تزھای 

اين جريان رجوع کنيد به "  دوگانه
نوشته سياوش دانشور در ھمين 
شماره نشريه برای يک دنيای 

 .*بھتر

 کنترل کارگری و 

 " ...حزب کمونيست کارگری"
 

خبر پرتاب دو لنگه کفش توسط يک خبرنگار عراقی به سمت جرج بوش در يک کنفرانس مطبوعاتی در 
در اين روزھا اخبار بمب ھايی که يکی پس از ديگری در بغداد، کابل، .  بغداد، ھمانند بمبی در دنيا منفجر شد

پيشاور و ده ھا شھر کوچک و بزرگی که به جھنم جنگ دو قطب تروريستی بدل شده است و ھر روزه ده ھا 
اما .  انسان از کودک و پير و جوان را به کام مرگ می کشد، حداکثر در يک گوشه روزنامه ھا چاپ می شود

پرتاب دو لنگه کفش به سمت جرج بوش بيش از صد ھا بمبی که در چند ماه اخير بدن صد ھا انسان و قلب 
 . خانواده ھای بيشماری را تکه تکه کرده است، در دنيا ھياھو براه انداخت

 

متاسفانه مردم به اخبار انفجارات تروريستی از ھر سوی اين 
اگر بمب سر کوچه .  دو قطب تروريستی عادت کرده اند

خودشان و در اتوبوس و متروی شھرشان منفجر نشود، آن 
اما اعتراض اين مرد جوان عراقی به .  را ناديده می گيرند

کشتار بيش از يک ميليون انسان و ويرانی يک جامعه توسط 
تروريسم دولتی آمريکا و تروريسم اسالمی، درد و مشقت 
مردم عراق و نفرت و استيصالی که روزانه با آن دست به 
گريبان اند را به صفحات روزنامه ھا و تصاوير تلويزيونی 

 . کشاند

 

: مونتدھار ال زيدی، خبرنگار يک تلويزيون عراقی، پيش از پرتاب اولين کفش بر سر جرج بوش فرياد کشيد
اين برای بيوه : "و بالفاصله ضمن پرتاب کفش ديگر گفت."  ای سگ، اين بوسه خداحافظی مردم عراق است"

تصوير کفشی که در ھوا پرواز می کرد و ."  ھا، بچه ھای يتيم و تمام کسانی است که در عراق کشته شده اند
جرج بوش که سرش را دزديده بود و صدای خشمگين اين مرد عراقی که تمام نفرت مردم عراق از اين 

قھرمان "ال زيد در فاصله چند دقيقه نه تنھا به .  جنايتکار بزرگ قرن را منعکس می کرد، به دنيا مخابره شد
 . ارتقاء يافت" قھرمانان عرب"مردم عراق تبديل شد، بلکه تا سطح يکی از " ملی

 

خانواده ال زيدی بالفاصله اعالم کردند که او ھم ضد اشغال عراق توسط آمريکا است و ھم عليه جمھوری 
ھمين اظھار نظر ظاھرا ساده و اين .  اسالمی و نفوذی که اين رژيم پس از حمله آمريکا در عراق يافته است

واقعيت که خانواده ال زيدی بالفاصله خود را موظف به توضيح نظر سياسی مونتدھار ال زيدی می بينند، پرده 
از واقعيت دردناک اين عصر و نقش اين دو قطب تروريستی و جنگ خونين و وحشيانه آنھا در به آتش و خون 

جالب توجه است که بدنبال اين اظھار نظر گفته شد که در آپارتمان يک اتاقه ال .  کشيدن منطقه بر می دارد
 .زيدی عکسی از چه گوارا بر ديوار است

 

اين اعتراض سمبليک و تاثير بالفاصله آن در جھان و بويژه عکس العمل مردم عراق و منطقه کشمکش خونين 
مردم عراق قربانی .  و ضد انسانی دو قطب تروريستی و ضرورت مقابله با آن را در سطحی وسيع مطرح کرد

بايد به جنگ .  تمام منطقه به يک جبھه جنگ خونين بدل شده است.  اين جنگ و اھداف طرفين جنگ شده اند
پايان تروريسم کار ما، کار کمونيسم .  بايد ھر دو قطب تروريستی را عقب نشاند.  تروريست ھا خاتمه داد

 . *کارگری و بشريت متمدن است

٨٠شماره   

 دو لنگه کفش، 
 و جنگ تروريست ھا" قھرمان ملی"

 

 آذر ماجدى

 مجمع عمومى
 

مجمع عمومى ظرف اعمال 
اراده مستقيم و مستمر 

! کارگران است  
 

کارگران در مبارزات جارى به 
!مجمع عمومى متکى شويد  

 

جنبش مجمع عمومى را  
! گسترش دھيد  

 کتاب 

 کنترل کارگرى 

را از سايت حزب 
!دريافت و توزيع کنيد  

 يک دنياى بھتر 
!را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد  

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com    www.for-abetterworld.com 
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سخنرانى افتتاحيه حميد تقوائى در 
حزب کمونيست  ٣١پلنوم 

حزب و (کارگرى در باره 
دراين .  است")  قدرت دوگانه"

يادداشت مختصرا نگاھى مى 
اندازيم به پوپوليسمى که در اين 
حزب به درجه مزمن رسيده و 
ظاھرا رھبرى کنونى اين حزب 
تصميم گرفته است با سرعت 
عجيبى تمام بنيادھاى فکرى و 
سياسى پيشين اين حزب را 

اين بحث نه سر .  بايگانى کند
سوزنى به متدولوژى و بحث 
منصور حکمت در باره حزب و 
قدرت سياسى نزديک است و نه 
ربطى به بحث قدرت دوگانه لنين 

عنوان بحث براى ھر کسى .  دارد
که با تاريخ انقالب روسيه و 
مباحث لنين آشنائى دارد بالفاصله 

" در باره قدرت دوگانه"بحث 
را تداعى  ١٩١٧لنين در آوريل 

اما اين عنوان را وقتى با .  ميکند
مضمون بحث و موقعيت ح ک 

به چيزى جز  ،ک مقايسه ميکنيد
يک آژيتاسيون بى پايه و بحث 
غير اجتماعى و مشتى تحريفات و 
کاريکاتور کردن مباحث منصور 

 .  حکمت نميرسيد
 

کسى با تاريخ و تمايالت سياسى 
دراين حزب بعد از درگذشت 
منصور حکمت آشنا باشد طرح 
. ھر بحثى را درخود نميبيند

بالفاصله اين سوال برايش مطرح 
ميشود که البد کسى يا کسانى در 
مورد وضعيت سازمانى حزب 
شکوه دارند يا ميگويند موقعيت 
تشکيالتى و درجه نفوذ ما بطور 
ابژکتيو در جنبشھاى معين قابل 

يا .  بايد کارى کرد.  اتکا نيست
احتماال در مورد تزھا و 
سياستھاى حميد تقوائى مبنى بر 
تبليغ و تبليغ و فقط تبليغ و 
 ،ھمينطور سياست حزب دارى

کسانى بر مقوله رھبرى سياسى و 
. خال آن اشاراتى محتاطانه کردند

يا ھمين طور که عيان است در 
مقابل سياست دست راستى و 

و "  اکس مسلم"عقب مانده پروژه 

حول کانال جديد سازماندھى شده 
. است و حزبى تلويزيونى است

حزبی کمونيستی و يا کارگری 
پايه اجتماعی اين حزب .  نيست

گرايشی از طبقه کارگر نيست، 
به .  بييندگان کانال جديد است

احتمال زياد در تحليلھا و 
آژيتاسيونھاى سطحى گفته اند و 
در واقع تکرار کرده اند که 
تلويزيون ميليونھا بيننده دارد و 
جامعه را دارد چپ و راست 
. ميکند و شاھد ھم تماسھا است

احتماال گفته اند در ھمين مدت 
کوتاه ھزاران نفر و صدھا جمع 
به آنھا پيوسته اند و روآورى به 
حزب بصورت توده اى و دسته 
جمعى ح ک ک را در يکقدمى 
! قدرت سياسى قرار داده است

احتماال ھمين تبليغات را دستمايه 
" حزب و حزب"صحت نگرش 

" پروسه  -نقد حزب"و بحث 
و براى حميد !  قرار داده اند

تقوائى و سيستم فکرى ايشان 
فقط چند فاکت و گزارش کافى 
است تا روندھاى سياسى ايران و 

دنيا  ،منطقه و جھان را تبئين کنند
تئورى  ،را طور ديگرى ببينند

بحث  ،شان نيم ساعته تغيير کند
بدون اينکه  ،جديدى بياورد

يادشان باشد دو ھفته پيش و 
بحث .  يکماه پيش چه گفتند

ازاين "  حزب و قدرت دوگانه"
جنس است و قدمى ديگر در 
تحکيم و مزمن کردن پوپوليسمى 
است که سراپاى وجود ح ک ک 

 .  را گرفته است
 

طبق اظھارات خود ايشان گويا 
در متن خلسه ھمين گزارشات 
عده اى در حزب باورشان شده 
يا نظرشان براين بوده که 

وقتش رسيده که فراخوان "
انقالب بدھيم و داريم تعلل 
ميکنيم و حزب بايد مستقيما 
فراخوان به تجمع و اعتراض و 

 "!اعتصاب عليه حکومت بدھد
حميد تقوائى دارد پاسخ اين خط 

قدرت "را ھم ميدھد و بحث 
براى او اين پاسخ "  دوگانه

 پوپوليسم مزمن
 

 حميد تقوائى" قدرت دوگانه"در باره بحث حزب و 
 

 سياوش دانشور

عده اى بر  ،آوانس دادن به مذھب
ضرورت ھويت ضد مذھبى و ضد 
اسالمى ديرين حزب تاکيد دارند و 

اين نوع انتقادات معموال .  غيره
دراين حزب عده اى را به واکنش و 
دفاع از کارير سازمانى وادار ميکند 
و بالفاصله گزارشھاى آنچنانى و 
البته غير قابل بررسى و اثبات به 

طرفداران .  روى صحنه مى آيند
ادامه وضع موجود ھر بحثى را با 

تمرد از انقالب  و "و "  چلنج ليدر"
و مشتى اتھامات بى "  سوسياليسم

پايه پاسخ ميدھند و فضاى ھر نوع 
بحث جدى و تعقل و فکر جمعى را 

منفعت استراتژيک و .  کور ميکنند
سياسى و طبقاتى حزب در مقابل 
منفعت ھا و حسابگريھاى خرد 
قربانى ميشود و روالى که شروع 
ميشود راھى جز ماندن و سکوت و 
يا رفتن با کوله بارى از اتھام باقى 

اين تجربه را فراکسيون .  نميگذارد
اتحاد کمونيسم کارگرى که چپ 
ترين و مارکسيستى ترين خط 
سياسى را در مقابل حزب ميگذاشت 

مثالھاى حميد تقوائى .  از سر گذراند
دراين بحث بيشتر اين چھارچوب را 

تفاوت اينست که در .  تداعى ميکند
دوره دو سال پيش ما با پالتفرم و 
بطور علنى حرف زديم و ناراضيان 

اگر اساسا وجود   -احتمالى امروز
از رفتن به چنين   -داشته باشند

. زمينى تاکنون اجتناب کردند
معموال کسى که پرچمى ندارد و 
نميخواھد تا آخر روى حرفش بايستد 

يا در  ،ناچار است يا مماشات کند
انزواى خود فرو رود و سکوت 

و يا بدون سر و صدا استعفا  ،کند
اين وضعيتى .  دھد و خانه نشين شود

است که در حزب کمونيست 
کارگرى و حزب حکمتيست قابل 

 . رويت است
 

از تبليغات ايندوره ح ک ک مشھود 
بود که اولين تجمع حزبى آنھا به 

کانال جديد ميپردازد و "  معجزات"
با فاکتھاى جديد و نتايج آن پاسخ ھر 
. کمبود و ھر انتقادى را خواھند داد

فحواى بحث حميد تقوائى نيز ھمين 
امروز اين حزب اساسا .  را ميگويد

٨٠شماره   
: مشخص براى دو ديدگاه است

ديدگاھى که از خود او جلو ميزند 
و فکر ميکند جامعه ايران زير 
نگين حزب است و ديدگاھى که با 
اين خط اميدى ندارد که به جائى 
رسيد و بر مقوله رھبرى و رابطه 
با جامعه و مردم در مقابل ديد 

مردم و "تماما پوپوليستى و مسلط 
. احتماال تاکيداتى کرده است"  رژيم

اگر کسى دنيايش را صرفا 
حزب "  منابع"داالنھاى حزب و 

تشکيل نداده باشد و با فعالين و 
دست اندرکاران جنبشھاى واقعى و 
مراکز مھم و فعال سياسى جامعه 

اين نوع تبليغات  ،ايران آشنا باشد
تنھا برايش در خوشبيانه ترين 

اما ھنر .  حالت تکان دھنده است
حميد تقوائى اينست که ھمواره از 
 ،باالنس نظرات معدل ميگيرد
 ،تاکتيکى عقب نشينى ميکند

صورت ظاھر مسئله را قبول 
ميکند و با دادن ساختارى به آن 

خودش "  بحث جديد"تحت عنوان 
ھمانطور که منصور "و البته 

مطرح ميکند و در !"  حکمت گفت
سيستم خودش مجددا ھمان نتايج 

او .  قديمى و پوپوليستى را ميگيرد
به ديدگاه ھاى خودش واقعا پايبند 
است و ھمواره و در ھر زمان آنھا 

تفاوت اينست .  را طرح کرده است
که اگر ببيند نميشود بحثى را پيش 
برد سکوت ميکند و اگر بتوان 
پيش برد کل حزب و دستاوردھاى 
فکرى قديمش را در ھمان سيستم 

بحث .  خودش بازتعريف ميکند
حميد تقوائى حواشى و تناقضات و 
تحريفات زيادى دارد که در آخر 
اين مطلب تنھا به سر تيتر 
مھمترين آنھا اشاره ميکنم اما 
براى تمرکز روى اصل بحث 
مستقيما سراغ جوھر اين سخنرانى 

 ميروم؛ 
 
 "انقالب و سواالت اساسى"

"حميد تقوائى ميگويد يک بحث : 
اساسی که روی ميز ما است، اين 
است که اين حزب بايد کار ديگری 
بکند، و فعاليت متفاوتی داشته 

اينکه چطور بايد و ......  باشد
او در پاسخ "  ؟انقالب را فراخواند

به کسانى که ميگويند دوره 
فراخوان مردم به تظاھرات و 
اعتصاب سراسرى و غيره رسيده 
ميگويد نه اينھا پاسخھاى سنتى 

"  است شکل دھی به انقالب در . 
گرو سئواالت و مسائل ديگری 

اما اين ".  است
١٠صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٠صفحه     

مسائل کدامند؟ او بعد از اشاره به 
و "  تکنولوژى انقالب"اھميت 

اھميت تلويزيون و کامپيوتر و 
اينترنت در سازماندھى انقالب و 

و  ۵٧تاکيد اين تفاوتھا با انقالب 
معجزاتى که برنامه ھاى زنده 
کانال جديد در ابعاد ميليونى براى 
ح ک ک صورت داده به بحث 
اصلى اش يعنى تاکتيک حزب 
براى سرنگونى ميرسد؛ قدرت 

 . دوگانه
 
 "قدرت دو گانه"
اگر قرار باشد از ميان فرمول "

ھای قديمی شعار يا تزی به درد 
ما بخورد، بنظر من آن تز 

در واقع، .  است"  قدرت دوگانه"
ما داريم به جانب قدرت دوگانه 
می رويم و ھمين جھت و مسير 
را بايد در برابر حزب قرار 

....بدھيم اگر بگوييد تاکتيک . 
حزب بری سرنگونی حکومت 

" قدرت دوگانه"چيست، پاسخ من 
 ".است

 
حميد تقوائى متوجه ھست که 
بحث قدرت دو گانه لنين در 

متکى بود بر قدرت  ١٩١٧آوريل 
شوراھاى نمايندگان کارگران و 
سربازان در مقابل حکومت موقت 
و ما شاھد چنين وضعيتى در 

نه  جمھورى .  ايران نيستيم
اسالمى دولت موقت بعد از 
انقالب فوريه است و نه ح ک ک 

شوراھاى نمايندگان و "در 
ناموجود در ايران "  سربازان

يعنى از ھمين ابتدا .  قدرتى دارد
اين تز قديمى که بدرد ايشان "کل 

تنھا قالبى براى تکرار "  ميخورد
مکرارت روى واقعيتى ناموجود 

را استفاده  عبارتشلذا فقط !  است
حزب "ميکند و درست مانند بحث 

که مفصال مورد نقد "  و حزب
تالش ميکند آن را در  ،قرار داديم

و "  حزب و جامعه"چھارچوب 
منصور "  حزب و قدرت سياسی"

حميد تقوائى اينجا .  حکمت بگذارد
. چند کار را باھم صورت ميدھد

اول با اتکا به يک ماترياليسم 
مکانيکى مبتذل که از نظر متد 
بسيار شبيه سبک تحليل مجاھدين 

 ،حزب"است مثلثى مبنى بر 

می خواھد .  ھم قبول داشته باشد
به قدرت برسد و انقالب ھم 
نکند، خوب بايد ھزار معلق 

بايد تاکتيکی اينطرف و !  بزند
آنطرف بزند، استراتژيک 
اينطرف و آنطرف بزند، مدام 
تلوتلو بخورد و به چپ و راست 

کسی ھم که سوسياليسم را .  بيفتد
کنار بگذارد، به ھمين روز می 

کمونيستی که به خودش می .  افتد
گويد من کمونيست ام و می 
خواھم در سياست دخالت کنم، 
کاره ای بشوم و قدرت سياسی 
را بگيرم و با اينحال نمی خواھم 
سوسياليسم را بياورم، باالخره 
بايد بگويد که چکار می خواھد 
بکند و خوب، ناگزير است 
بگويد می خواھم سرمايه داری 
خرد را رشد بدھم، با بورژوازی 
سازش کنم، و خالصه به دامن 
ھمان سياستھائی بغلطد که که 

سی سال قبل "  اتحاد مبارزان"
 ".جوابشان را داد

 
راستش اتحاد مبارزان کمونيست 

سال پيش بدوا جواب  ٣٠ھمان 
بايد از .  اين تزھاى ايشان را داد

حيثيت آن جريان و تحريف 
تاريخش که خود ايشان از دست 
اندرکاران اوليه اش بودند دفاع 

من واقعا نميدانم چطور .  کرد
حميد تقوائى و رفقايش ميتوانند 
با وجدان راحت اين اتھامات را 
به ما بزنند؟ تکليف دو خرداد و 

حميد .  سلطنت روشن است
تقوائى نه سلطنت طلب است و 

اما پائين تر نشان .  نه دو خردادى
ميدھم که مولفه ھائى از سيستم 
. ايشان کجا با اينھا تالقى ميکند

دعواھا برسر کمونيسم کارگرى 
عميقتر ازاين بحثھاى سطحى 

ايشان ھنوز بايد به اين .  است
ھمه مبحث مستدل جواب روشن 

حميد تقوائى ميتواند نام .  بدھند
کمونيستھاى کارگرى را بعنوان 
مارکسيست دوآتشه طرفدار 
منصور حکمت و بعنوان انقالبى 
کمونيست در ليست شان وارد 

بنويسيد آنھا جزو کسانى اند . کنند
که ذره اى براى تزھاى 

انقالب و "پوپوليستى 
. اعتبار قائل نيستند"  سوسياليسم

ما معتقديم حميد تقوائى 
سوسياليست است اما سوسياليسم 
شان با کمونيسم منصور حکمت 
. و مارکس يک دنيا فاصله دارد

ما معتقديم ايشان انقالبى و 

 

 ...پوپوليسم مزمن
 

. ترسيم ميکند"  حکومت ،مردم
خودش ھم گويا از اين ماترياليسم 
مکانيکى مبتذل آگاه است و با تاکيد 

اين يک تصوير مکانيکى "اينکه 
رد ميشود ولى نتايجى "  ساده است

تصوير "که ميگيرد به ھمان متد و 
دوم .  مبتنى است"  مکانيکى ساده

سعى ميکند پاسخ انتقادات ما مبنى 
بر استوار کردن سياست پوپوليستى 

رابطه رژيم و "حزب بر محور 
و تناقض مھلک آن با "  مردم

ديدگاھھا و متد منصور حکمت را 
سوم از اين بحث که سياست .  بدھد

حزب بايد براى اساس تحکيم رابطه 
اش با جامعه تدوين شود و گويا اين 

دوم  ،از کشفيات جديد ايشان است
خرداديھا و سلطنت طلبان و 

را کنار ھم "  دوستان عزيز سابقش"
ميگذارد تا اين تفاوت را برجسته 
کند که ح ک ک ھيچ چيز اين رژيم 
و اين نظام را قبول ندارد و اين 
تصوير را القا ميکند که گويا 

چيزھائى  "دوستان عزيز سابقش"
؟ بعد از !ازاين نظام را قبول دارند

اين چشم بندى سياسى و اتھامات 
زمخت دوباره ھمان تز قديمى را 
بيرون ميکشد که ھر کسى از 
انقالب پوپوليستى مورد نظر ايشان 
دفاع نکند اپورتونيست است و 
! سوسياليسم را کنار گذاشته است

 : توجه کنيد
 
ھمانطور که گفتم احزاب و "

نيروھای اپوزيسيون در تعريف و 
تنظيم رابطه شان با رژيم ناگزيرند 
مدام تاکتيک عوض کنند و پُشتک 
. وارو بزنند، يارگيری کنند و غيره

کسی که انقالب را از سيستم فکری 
اش بيرون بگذارد و بگويد خشونت 
است و غير مدنی است و يا کليشه 
است، سنتی است يا اين انقالب 
سواری است يا ھر چيز ديگری، 

اش از پنجره "  اپورتونيسم"آنوقت، 
اپورتونيسم در (داخل می شود 

). معنای سياسی و نه اخالقی اش
اگر کسی انقالب را از سيستم 
فکری اش بيرون بگذارد، ناگزير 
است به پشتک وارو زدن تاکتيکی 
. در مقابل حکومت بپردازد

بخصوص اگر انقالب را کنار 
حزب و "بگذارد و بخواھد بحث 

منصور حکمت را "  قدرت سياسی

٨٠شماره   
سرنگونى طلب اند اما انقالبيگرى 
شان افقش از راديکاليسم ضد 

ما حميد .  رژيمى فراتر نميرود
ميدانيم و نه "  مرتد"تقوائى را نه 

سيستم فکرى ".  ريويزيزنيست"
سال و  ٣٠ايشان به قدمت ھمان 

در ھر مقطع مرتبا و با احترام و 
برخورد انسانى و برابر منصور 

و نه نوع برخورد شما و  ،حکمت
بسيارى .  نقد شده است ،دوستانتان

از مباحث پايه اى کمونيسم 
کارگرى خود را در مقابل اين نوع 
نگرش و متد و انقالبيگرى چپ 
راديکال در حزب کمونيست ايران 
و حزب کمونيست کارگرى 

کار حميد .  فرموله کرده است
: تقوائى و نوع ايشان ھميشه اينست
 ،اشاره اى به منصور حکمت

حل  ،گرفتن صورت ظاھر مسئله
کردن آن در سيستم قديمى خود و 
زدن اتھامات ناروا بدون 
کوچکترين پايه واقعى به رزمنده 
ترين و انقالبى ترين و ثابت 
قدمترين کادرھاى اين جريان در 

و اين تنھا جاى !  سه دھه گذشته
تاسف ندارد بلکه بيانگر مسير 
سياسى ناميمونى است که روز به 
روز حزبى با آن تاريخ پر افتخار 
را به پديده اى غير قابل شناختن 

 . تبديل ميکند
 

حميد .  برگرديم به ادامه بحث
تقوائى بدنبال اين نتيجه گيرى و 

يک ذره و "اينکه در جامعه ايران 
يک ارزن توھم نسبت به بااليی ھا 
باقی نمانده و به ھيچ اپوزيسيون 

 "!!راست ھم باقی نمانده است
معلوم نيست چرا ھمين امروز ح (

) ک ک حکومتش را اعالم نميکند؟
در مورد رابطه حزب و مردم و 

 : قدرتگيرى حزب ميگويد
 
اين امکان وجود دارد که در "

فردای انقالب چپی که در ايران 
در حال شکل گيری است، صد 

کودتا بشود، .  اتفاق ديگر بيفتد
حمله ای بکنند و غيره و اين 

ما ھم به قدرت .  حکومت برود
نمی توانيم بگوييم .  نرسيده باشيم

که خوب، حاال شکست خورديم و 
بحث بر سر . ...  ھمه چيز تمام شد

اين است که حزب بلحاظ سياسی، 
اجتماعی به کجا بايد برسد که در 
درجه اول خودش بتواند حکومت 
را بياندازد و قدرت را بگيرد و 
اگر ھم اينطور نشد، ھيچ نيروی 

ارتجاعی نتواند 
١١صفحه   
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از باالی سر حزب با دست باز و 
خيال راحت بر جامعه حکومت 

...  کند بنظر من، اگر اين حزب . 
را "  ناجا"نبود، اينھا شايد مانور 

چرا مانور .  ھم الزم نداشتند
انتظامی بگذارند؟ کدام حکومتی 
خودش به مردم می گويد من دارم 
عليه انقالب آتی شما مانور می 
دھم؟ خوب، مسئله بروشنی اين 
است که انقالب بيخ گوششان است 
و حزبی ھم ھست که مدام دارد 
چشم انداز انقالب را در برابر 

اين، ....  جامعه قرار ميدھد
استراتژی دراز مدت ما است و 
بحث بر سر رابطه چنين حزبی با 

 ."مردم است
 

تا "  رابطه حزب و مردم"پس 
آنھائى که چنين .  اينجا روشن شد

تاکيداتى دارند بايد با فرض 
تزھاى پوپوليستى حميد تقوائى و 

به اين متدولوژى ازاين دريچه 
نگاه کنند و بيخودى نگران اين 
نباشند که حزب در جنبش 
کارگرى و غيره چکار ميکند يا 

اينھا مھم نيست و اگر ھم  ،نميکند
ھمينطور آنھائى .  باشد ثانوى است

که فکر ميکنند بايد به مردم 
فراخوان قيام و اعتصاب و 
تظاھرات و غيره داد نگران 

چون رابطه حزب به يمن .  نباشند
کانال جديد دارد تقويت ميشود و 
. مردم از اعتراض کم نمى آورند

پس مشکل .  مردم خودشان ميدانند
چيست؟ مشکل از نظر ايشان 

که نيروی رھبری کننده "اينست 
؟ او !چه کشف بزرگى!"  ندارند

ادامه ميدھد که مسئله اينست که 
حميد .  بايد حزب را انتخاب کنند

تقوائى ميداند که حرف جديدى 
نزده است و فورى ميگويد اين 

انتخاب "ھمان بحث قديمى 
توجه کنيد !  است"  اجتماعی حزب

چند دقيقه قبل گفته بود در جامعه 
يک ذره و يک ارزن "ايران 

توھم نسبت به بااليی ھا باقی 
نمانده و به ھيچ اپوزيسيون راست 

با اين "!!  ھم باقی نمانده است
وضعيت معلوم نيست بايد جامعه 

 "انتخاب"از ميان چه کسانى 
کند؟ چون بحث انتخاب اجتماعى 
زمانى معتبر است که 

قدرتگيرى و توده اى شدن حزب 
را بر تزھاى منصور حکمت در 
بحث حزب و قدرت سياسى و 

قرار .  حزب و جامعه قرار دھد
نيست اين حزب يک ستون 
محکم و مقتدر و صاحب سنت 

در جنبشھاى  ،در جنبش کارگرى
اجتماعى با نفوذ و قدرت کافى 

چون قدرت مقوله اى .  باشد
آژيتاسيونى و گزارشھاى چاخان 

قدرت  ،و تصاعدى شده نيست
مقوله اى مادى و سياسى و قابل 

قدرت مقوله اى .  تعريف است
است که قادر است قدرتى ديگر 
را در قلمرو معينى يا کنار بزند 
و يا قابل محاسبه و غير قابل 

اما در سيستم .  حذف باشد
پوپوليستى ح ک ک ھمه اينھا به 
يک مشت مقوالت پادرھوا و 
نفى ھر چه دستاورد قبلى تبديل 

فکر ميکنند قدرت در .  ميشود
اپوزيسيون يعنى اينکه صرفا 
مشروعيت نظام را زير سوال 
بردن و اگر اينکار را بکنيد 
بالفاصله و نعل به نعل به قدرت 

مسائلى . مادى حزب تبديل ميشود
 ،مانند سازمان و سازماندھى

رھبرى به معنى اخص و عام 
جدال با گرايشات  ،کلمه

جنبشھاى طبقاتى  ،بازدارنده
پاسخ دادن به معضالت  ،ديگر

جنبش طبقاتى اى که ظاھرا اين 
 ،حزب نام آن را يدک ميکشد

بسيج اين نيرو در متن اعتراض 
در جامعه حول سياستھاى حزب 

" قديمى"و غيره حاشيه اى و 
". ناکافى اند"ھستند و يا 

ھيچوقت بحث منصور حکمت 
اين نبود که به جامعه و جنبش 
طبقاتى کارى نداريم و يا مھم 

فقط "نيست و ثانوى است و 
و بر عکس "  ادعاى قدرت کنيد

ھيچوقت بحث او اين نبود که 
قدرتمند شدن حزب در گرو 
پاسخ دادن به ھر اعدام و 
سنگسار و حرف ھر امام جمعه 

اتفاقا در ھمان پلنوم !  است
. چھارده جواب ھمينھا را ميدھد

استراتژى قدرت سياسى براى 
منصور حکمت به پايه ھاى 
فکرى و سياسى کنکرت و تامين 
ملزومات مادى روشنى متکى 
است که ح ک ک امروز با آنھا 

بحث حزب و .  فاصله نورى دارد
جامعه اساسا دست بردن به 
مکانيزمھاى اجتماعى قدرت با 
اتکا به راديکاليسم کمونيستى 

 

 ...پوپوليسم مزمن
آلترناتيوھاى چپ و راست در 
مقياس اجتماعى در مقابل جامعه 

جنبشھاى  ،قرار گرفتند و نيروھا
طبقاتى و احزاب سياسى در پروسه 
سرنگونى شرکت ميکنند و مسئله 
. انتخاب سياسى جامعه حياتى ميشود

توھمى "  يک ارزن و يک ذره"اگر 
نه به حکومت و نه به اپوزيسيون 

اين بحث بى  ،راست وجود ندارد
معنى نيست؟ و باالخره قطره 

قدرت "طالئى بحث حزب و 
 :اين ميشود" دوگانه

 
ببينيد؛ نکته اصلی اينست که "

تقويت رابطه حزب و مردم، فقط با 
تبليغ، ترويج و سازماندھی روتين 

فعاليتھای روتين .  نمی آيد به دست
در ھر شرايطی الزم است و نقش و 
اھميت خودش را دارد اما کافی 

حزبی که می خواھد برود و .  نيست
قدرت سياسی را بگيرد، نمی تواند 

حزب .  به کار روتين بسنده بماند
حزب راديکال .  محبوب کافی نيست

حزبی که حرف دل .  ھم کافی نيست
. مردم را می زند، کافی نيست

رھبر و سازمانده حزبی می تواند 
باشد که مردم بخواھند بيايد  انقالب

برای .  و قدرت سياسی را بگيرد
اينکه به اينجا برسيم، بايد جامعه 
حزب را انتخاب کرده باشد و برای 
اينکه جامعه اين انتخاب را بکند، 
بايد دو قطب، دو قدرت را در مقال 

جمھوری اسالمی و حزب :  ھم ببيند
جامعه ای ....   کمونيست کارگری

که می خواھد انقالب کند، بايد 
بگويد می خواھم اين حزب را روی 

اين حزب بايد روی کار .  کار بياورم
بيايد و من می دانم که اگر اعتصاب 
کنم، حزب قدرت می گيرد، پس 
اعتصاب می کنم تا حزب من 

 ". بقدرت برسد
 

اينجا فشار بحث منصور حکمت و 
حزب   -ما در باره حزب رھبر

سازمانده قابل مشاھده است که يک 
. انقالب به دم آن چسپانده شده است

مثل ھميشه چپ راديکال در 
فرمولبنديھا افراطى است و ھميشه 
يا از اين طرف و آن طرف بام مى 
افتد و يا اصال در صورت مسئله 

حميد تقوائى صاف و .  شريک نيست
ساده فکر ميکند نميتواند استراتژى 

٨٠شماره   
است که در دست ح ک ک به 
وسيله راست روى و منحل کردن 

سازمان مسلمانان "حزب در 
ھمه اينھا .  تبديل شده است"  سابق

در دست ح ک ک به يک مشت 
شعار توخالى و بى خاصيت تبديل 

 :شده است
 
حزب بايد .  ما و مردم نميگذاريم" 

در مقابل "  ما و مردم"با پرچم 
حکومت بايستد و بگويد ما و مردم 
اجازه نمی دھيم و اين، ھمان 
چيزی است که من از آن با عنوان 

 "!!نام می برم"  قدرت دوگانه"
کسى از خودش نميپرسد چرا 

اجازه "اينھمه شعار داديم که 
نتوانست "  نميدھيم و نميگذاريم

سنگى را روى سنگ بگذارد؟ اين 
تمام وجنات تاکتيک جديد حزب و 

انسان از .  بود"  قدرت دوگانه"
شدت بى ربط بودن اين بحث 

 . سرگيجه ميگيرد
 

 از مارکس تا طالب اف 
حزب و "يک نتيجه ديگر بحث 

اينست که اين "  قدرت دوگانه
نماينده آزاديخواھی، "حزب 

انساندوستی و عدالت طلبی از 
حميد !  است"  طالب اف تا امروز

تقوائى مدعى است که ح ک ک 
اگر اينرا به .  حزب نسل ھاست

حساب آژيتاسيونھاى نسنجيده 
چون اول بار نيست که  ،نگذاريم

بايد  ،ايشان اين را تکرار ميکند
پرسيد چرا حزب مشروطه ايران 
و جبھه ملى و انواع مصدقيھا و 
طرفداران نستالژيک انقالب 
مشروطه و حتى نھضت آزادى و 
ملى مذھبى ھا از اين سخن نغز 
شما به وجد نيايند؟ شما نه فقط به 
ناحق تاريخ اين حزب را به انقالب 

ربط ميدھيد بلکه آنرا تا دوره  ۵٧
مظفرالدين شاه و خاندان سياسى 

دقيقا !  مشروعه ميبريد–مشروطه 
برخالف تصورى که کمونيسم 
کارگرى منصور حکمت داشت و 
اتفاقا اين حزب را حزبى ميديد که 
ميتواند و بايد به اين دور باطل 

طالب اف !  صد ساله پايان دھد
تبريزى و امثال او در دوره قاجار 
و مظفرالدين شاه عدالت خانه 
خواستند و اين را عده اى در 

حزب .  دربار ھم خواستند
نيست "  نماينده نسلھا"کمونيستى 

بلکه نماينده طبقه اى معين در 
جامعه سرمايه دارى و ارائه دھنده 

راه حل 
١٢صفحه   
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طبقه   –اجتماعى آن طبقه معين 
براى   –کارگر با پرچم مارکسيسم 

انقالبيگرى و .  آزادى جامعه است
سوسياليسم پوپوليستى و اينجا 
صريحا ناسيوناليستى و 
ليبراليستى حميد تقوائى به شکل 
. عريانى خود را نشان ميدھد

ترديدى نيست مارکسيستھا در 
ادوار تاريخ با تجدد و رفتن 
جامعه از يک قالب قديمتر به يک 
قالب جديدتر با اشتياق دفاع کرده 

ترديدى نيست که امثال طالب .  اند
اف و آخوند زاده و ميرزا ملکم 
خان و دشتى را ھزاران بار بايد 
به طرفداران مشروعه و امثال 
. سيد جمال اسد آبادى ترجيح داد

آزاديخواھى "اما ديگر حزب 
ھزار گالن "  طالب اف تا امروز

نھضت آزادى ھم !  آب برميدارد
گفتمان "در سالگرد تاسيس اش 

ملى مذھبى را ادامه گفتمان طالب 
 "! اف ميداند

 
منصور حکمت در يک اظھار 
نظر در مورد سنتھاى سياسى 
تاريخ ايران تنھا به حزب 
. کمونيست سلطانزاده اشاره ميکند

در ھمان دوران در مقابل طالب 
اف و مشروطه خواھان چه در 
ايران و چه در سطح جھانى 
کمونيسم و مانيفست کمونيست 
معنى داشته و يک قلمرو مھم 
نبرد کمونيسم بين الملل با ھمين 
تصوير بورژوائى و ليبراليستى 

حزب .  از امر آزادى بوده است
کمونيست کارگرى دوره منصور 
حکمت ھيچوقت خودش را با 
عدالتخانه خواستن مشروطه 
خواھان انقالب مشروطيت تداعى 

وانگھى چرا شما زيادى .  نکرد
بار طالب اف و مشروطه خواھان 
ميکنيد؟ باالخره فرمان 
مشروطيت را مظفرالدين شاه 
امضا کرد و مشروطيت ھرچه 

رضا خانى آمد و  ،شد
مدرنيزاسيون را در ايران به 
شيوه استبدادى و از باال آغاز 

امرى که در کشورھاى .  کرد
تحت سلطه ھمين روال را داشته 

عدالتخانه يا دادگسترى ھم .  است
ايجاد شد و اتفاقا در دوره پھلوى 
وکال و قاضى ھاى زن ھم وجود 

کمونيسم آنتى تز ارتجاع .  برود
. زمانه است ھمانطور که ھست

کمونيسم براى مخالفت با پست 
مدرنيسم نيازى ندارد حقوق 

کمونيسم .  بشرى و ليبرال شود
دنبال احياى آرمان انقالب 
مشروطه و عدالتخانه آن نيست 
بلکه پرچمدار نفى متاخرترين و 
مدرن ترين شکل جامعه طبقاتى 
با تمام قوانين مترتب به آن و از 
جمله عدالت بورژوائى است که 
بيان حقوقى مالکيت خصوصى 

با اين متد شما بايد .  است
کمونيستھا در عراق و مصر و 

نماينده "غيره خود را مثال 
آزاديخواھى از ليبرالھا و جمال 

قلمداد "  عبدالناصر تا امروز
آزاديخواھى اى که خود را !  کنند

برخالف مارکسيسم و 
انترناسيوناليسم کارگرى در 
چھارچوب تاريخ يک کشور 

بيانى ديگر  ،محبوس کرده است
آيا اين .  از پست مدرنيسم است

ھمان متدى نيست که حزب و 
جامعه منصور حکمت را به 

تقليل ميدھد و خيلى "  اکس مسلم"
ھم به آن مفتخر است؟ شما 
مجازيد ھر لباسى نافاخرى که 
دوست داريد به تن حزبتان کنيد 
اما ترديد نکنيد که اينھا نه به 
منصور حکمت ميچسپد و نه 
کمونيسم کارگرى و مارکسيسم و 

 . پاسخ تان را خواھيد گرفت
 

  ،موخره
حميد "  قدرت دوگانه"بحث 

تقوائى پوپوليسم حاکم براين 
حزب را مزمن تر ميکند و با 
تاکيدات و تزھائى که مطرح شده 
است يک گام ديگر اين جريان 

سياستھاى صورى را از تتمه 
. دورتر ميکند کمونيسم کارگرى

اين حزبى است متکى بر 
سازماندھى حول تلويزيون و 
. متکى بر تبليغات صرف

تبليغاتى که حتى سوسياليستى ھم 
انقالبيگرى اين حزب .  نيست

يک انقالبيگرى ضد رژيمى چپ 
راديکال است که به اعتبار تاريخ 
جدلھاى کمونيسم کارگرى و 
اسنادى که نميتوان از آن فعال 
عبور کرد بيانى فرمال با ادبيات 

اين .  کمونيسم کارگرى يافته است
جريان از نظر جنبشى و 
ويژگيھاى پايه اى کمونيسم 
کارگرى ھر روز فاصله اش را 

از نظر .  با اين سنت بيشتر ميکند

 

 ...پوپوليسم مزمن
داشتند که در قياس با روندھاى 
مشابه در منطقه اگر جلوتر نبود 

مسئله اينست که .  عقب تر نبود
عدالت بورژوائى مھر منفعت طبقه 
بورژوا و حراست از مالکيت و 
بساط استثمار در بازار داخلى را 

عدالت و عدالتخانه و .  برخود دارد
قانون بطور کلى و امر قضا بطور 
اخص نميتواند از منفعت طبقاتى 
. جدا باشد و اين را شما البد ميدانيد

چرا تا اسم بيعدالتى را ميشنويد فورا 
ياد طالب اف ميافتيد چرا ياد 
مارکس نمى افتيد؟ آيا طالب اف 
بعنوان يک ناسيوناليست ليبرال تا 
اين حد در ذھن شما سنگينى دارد 

حزب عدالت طلبى "که حزبتان را 
تبئين ميکنيد؟ "  طالب اف تا امروز

حزبى که يک ستونش به اکس مسلم 
متکى است و ستون ديگريش به 

حزبى که  ،طالب اف مشروطه خواه
سوسياليسمش از سرنگونى خواھى 

حزبى که  ،ميليتانت فراتر نميرود
اومانيسم و عدالت بورژوائى را با 
اومانيسم و عدالتخواھى مارکسى و 
کمونيستى عوضى ميگيرد و يا 
 ،آگاھانه آنھا را به ھم پيوند ميدھد

آن ھم "  سوسياليسم و انقالب"عيار 
شما البته ھم .  روشن است

سوسياليست ھستيد و انقالبى و ھم 
اما سوسياليسم غير  ،طرفدار انقالب

! کارگرى و انقالب غير کارگرى
اين دوميھا متعلق به سنت ماست و 
. اتفاقا شما از آن استنکاف ميکنيد

سرنگونى طلبى چپ را ميخواھيد 
بجاى انقالب کارگرى و کمونيسم 

شما با اين .  کارگرى قالب کنيد
ديدگاه مرز روشنى نه با سنت 

نه با  ،رفرميسم ايران  -ناسيونال
ليبراليستى   -سنت ناسيونال 

مشروطه و جبھه ملى مصدق و نه 
حتى با حزب مشروطه امروز ايران 
. و بخشى از ملى مذھبى ھا نداريد

پوپوليسم مزمن شما در قالب 
جنبشھاى اجتماعى و "  آژيتاسيون"

طبقاتى متمايز و متخاصم را در 
اينست .  آشى ھفت جوش ھم ميزند

" انقالب و سوسياليسم"کل محتواى 
 ! شما

 
عقب راندن جامعه توسط جمھورى 
 ،اسالمى و بازگشت به قوانين عتيق

کمونيسم را مجاز نميکند که عقب 

٨٠شماره   
عملى و سياسى اين خط برد معين 
و تعيين کننده در جامعه ندارد و 
بود و نبود آن به سرپا ماندن 

ابزار .  تلويزيون گره خورده است
مھمى که امروز جريانات راست و 
حتى سکتھائى که پولشان توسط 
دولتھا و نھادھاى مختلف تامين 
ميشود به وفور در اختيار دارند و 
بنابراين و طبق ديدگاھھاى ح ک 

رھبر "ک ھر کدام بالقوه ميتوانند 
يا جنبش مربوطه "  انقالب مردم
ديدگاه و خط چپ .  شان باشند

راديکال ھمين است و کسانى که 
اميد خود را به تبليغات پوچ آن 
بسته اند تنھا دارند عمرشان را 

اين ديدگاه به .  تلف ميکنند
روندھاى بنيادى سياسى جامعه 
امروز ايران بى ربط است و آينده 

اين ديدگاه در بھترين .  اى ندارد
حتى آنجا که از سنت  ،شکل خود

 ،سازمانى و نيرو برخوردار است
منشا پيشروى خاصى در جنبشھاى 
معين نميشود بلکه آوانتوريسم و 
سکتاريسم و ناتوانى در ايجاد 
اتحاد و تشکل و قدرتمند کردن 
جنبشھاى آزاديخواه و برابرى 
طلب و سوسياليست کارنامه اش 

اين ديدگاه به ھر نوع .  است
که "  سوسياليسم و انقالبيگرى"

ربط داشته باشد با انقالبيگرى 
کمونيستى و کمونيسم کارگرى 

 . منصور حکمت بيگانه است
 

 چند نکته متفرقه 
نکات متعددى دراين بحث حميد 
تقوائى ھست که ميتوان به تفصيل 
در رد و نادرستى آنھا چه مضمونا 
. و چه بعنوان فاکت صحبت کرد

براى اجتناب از طوالنى شدن 
مطلب اينجا به چند مورد کوتاه 

 : اشاره ميکنم
 
 ۵٧اين انقالب با انقالب "  -١

زبان منصور  ".متفاوت است
حکمت و ما مو درآورد که به اين 
دوستان بگوئيم کمونيسم کارگرى 

 ۵٧خود را ادامه سنت انقالب 
اظھارات تا ھمين چند .  نميداند

روز پيش آنھا و از جمله 
پيامھايشان خود را ادامه انقالب 

و وضعيت امروز را ادامه  ۵٧
اينجا حميد .  ميدانند ۵٧انقالب 

تقوائى حرف ديگرى بنا به 
ظاھرا نيازى .  مصلحت روز ميزند

نيست که بگويند اظھارات قبلى 
شان نادرست و سنتى است يا اين 

 . حرفشان فرمال
١٣صفحه   
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حميد  ".تکنولوژى انقالب"  -٢
تقوائى صريحا ميگويد که 
ميخواھد با کمک اينترنت، 
تلويزيون و کامپيوتر انقالب کند و 

. مينامد"  تکنولوژى انقالب"آنرا 
کسى در مورد اھميت اين ابزارھا 
و دسترسى به چشم و گوش مردم 

اما در جائى که ھمه .  ترديد ندارد
و از جمله صف وسيع و متفرقه 
راستھا دھھا برابر از اين ابزار 

اطالق  ،استفاده ميکنند
به اين "  تکنولوژى انقالب"

ابزارھا تنھا مضمون سطحى 
انقالبى و "ديگر عبارات 

اين خط را عريان "  سوسياليستى
 . ميکند

 
تنھا حزب مدافع انقالب و "  -٣

اين ادعاى حميد  ".سوسياليسم
من اينجا اين .  تقوائى است

کريديت پوپوليستى را دو قبضه و 
کامل به حميد تقوائى و 

جھت اطالع .  ھمفکرانش ميدھم
ايشان سکتھائى چپ و جريانات 
چپ راديکال در ايران و جھان به 

تازه آنھا   –وفور وجود دارند 
انقالب و "بر   -بسيار قديم تر

ھمواره تاکيد کرده "  سوسياليسم
اينھا بيانگر ماھيت انقالبى و .  اند

تفاوت .  کمونيستى جنبش ما نبودند
کمونيسم کارگرى اجتماعى و 

در ھمين سطح .  طبقاتى است
ترمينولوژيھا و البته با مضمون 
روشن و مارکسيستى کمونيسم 

انقالب کارگرى و "کارگرى بر 
تاکيد کرده "  انقالب کمونيستى

است و نه تز پوپوليستى انقالب 
گيرم انقالب آنھا .  على العموم

خلقى است و انقالب حميد تقوائى 
اينھا تفاوت ماھوى !  انقالب مردم

ندارند و از نظر کمونيسم طبقه 
کارگر و مارکسيسم به يک اندازه 

و پرت تر اينست که .  پرت اند
حزب ايشان با سوسياليسم شناخته 

اينجا ديگر داريد شوخى !  ميشود
اتفاقا سوسياليسم نوع .  ميفرمائيد

سوسياليسمى است که افقش  ،شما
از مبارزه ضد رژيمى فراتر 
نميرود و اين را در سياست روز 
و تحليلھا و پراتيکش موکدا نشان 

کل تاريخ چپ سنتى و .  ميدھد
تمايز .  راديکال ايران ھمين است

اروپا و قيامھا و سرنگونى ھا 
تصور حميد تقوائى .  پيشکش شما

از انقالب و تحول انقالبى نه فقط 
با تبئين و تحليل مارکسى و 
کمونيسم کارگرى فاصله نورى 
دارد بلکه از تصورات خام 
 . جوانان جبھه ملى عقب تر است

 
حميد تقوائى  .توھمات مزمن  -۴

جمھوری اسالمی ":  ميگويد
مانور نيروھای امنيتی می 
گذارد، حکم اعدام می دھد و 
برای جنبش چپ جامعه خط و 
نشان می کشد و شما کامالً 
متوجه می شويد که ھمه اينھا 
عکس العمل به جنش ھای 
اعتراضی مردم و به حزب 
انقالبی مردم، يعنی به حزب ما 

دارد با ما ــ با حزب ما ــ .  است
  ."مقابله ميکند

 
اگر حکومت کل اوباش را عليه 
حزب به خيابان ريخته چرا شما 
قادر نيستيد يک اعتصاب ساده 
در نفت يا مراکز بزرگ راه 
بياندازيد؟ چرا نميتوانيد به اندازه 

سلطنت طلبان مردم "  ما ھستيم"
را در جائى جمع کنيد؟ اين 
توھمات مادام که وسيله 
تشکيالت دارى است خطر ندارد 
اما اگر در يک عمل سياسى 

ما   .ضرب شود فاجعه مى آفريند
  .صميمانه اين را ھشدار ميدھيم

 
حميد .  تکرار اتھامات نخ نما -۵

وقتی ھم "حزب :  تقوائى ميگويد
که نزديکترين رفقای خودمان 
گفتند سوسياليسم نمی شود، زود 
است و غيره، ايستاد و جنگيد و 

خونريزی داد، .  کوتاه نيامد
انشعاب داد، فراکسيون داد اما از 
سوسياليسم و انقالب دست 

  ."نشست
 

راستى چيزى به اسم !  عجبا
انصاف را با ذره بين ميشود در 
سيستم سياسى شما پيدا کرد؟ اين 
جعليات تا به فراکسيون اتحاد 
کمونيسم کارگرى برميگردد ھمه 
پاسخ درخور گرفتند و اسناد آن 

من واقعا .  مکتوب موجوداند
درک نميکنم چرا ايشان اثبات 
انقالبيگرى و سوسياليست بودن 
حزبشان را روى پاى سياستھا و 
پراتيک خودشان نتيجه نميگيرند 
و ھمواره ناچارند حقيقت را قلب 

ما البته در نگرش شما از .  کنند

 

 ...پوپوليسم مزمن
کمونيسم کارگرى منصور حکمت با 
اين نوع سوسياليسم مانند تفاوت 
روز و شب است و تاريخ جدالھايش 

جدالھائى که .  ھمين را نشان ميدھد
شما ھمواره و عمدتا در طرف 

جاى تاسف دارد .  مقابل آن بوده ايد
که حميد تقوائى ديگر در بحث 
 ،سياسى ذره اى جانب انصاف

حقيقت جوئى و ديدن واقعيات را 
 ،صرفا اتھام ميزند.  رعايت نميکند

 ،بحث ديگران را سر و ته ميکند
ديگران را به قول منصور حکمت 

الک ميزند و بجايشان عکس "
انقالبى بودن "تا "  کانگورو ميگذارد

خودش و "  و سوسياليست بودن
واقعا تا چه .  حزبش را ثابت کند

اندازه بايد از ديناميزم تحول انقالبى 
و تمايل به تغيير دور بود و تا چه 
اندازه از خود متشکر بود که اعالم 

 :کرد
 
اگر حزب ما فقط ھمين يک " 

يعنى (، خصوصيت را داشت
 )پايبندى به انقالب و سوسياليسم

کافی بود که ھر کسی فوراً متوجه 
ً يک چيز  بشود که موقعيت ما اساسا
ديگر است و نقش ما در تحوالتی 
که دارد اتفاق می افتد، کامالً 

نه فقط به اين دليل که .  متفاوت است
نيروی سياسی ديگری نيست، 

بخاطر اينکه .  بخاطر اينکه ما ھستيم
اگر اين نيرو نبود و اين فعاليتھا را 
نمی کرد، افق انقالب و سرنگونی 
انقالبی حکومت در برابر جامعه 

 ؟؟ !!".نبود
 

يعنى به زيان آدميزاد سرنگونى و 
انقالب در جوامع رخ نميدھند مگر 
اينکه حزبى باشد و اين افق را در 
مقابل جامعه بگذارد يا فراخوان 

ميشود نه !  حکم بديعى است!  دھد
براى ما بلکه براى ھمانھائى که 
دراين شاھکار سياسى شما غرق 

" تزھاى آوريل"شدند و فکر کردند 
جديدى آورده ايد توضيح دھيد که 
اين ھمه قيام و انقالب و سرنگونى 
را در قرن بيستم کدام احزاب در 
مقابل جامعه قرار داده بودند؟ به 
استثناى انقالب کارگرى اکتبر اين 
تز شما ميتواند توضيح دھنده مثال 

ايران و انقالب فوريه  ۵٧انقالب 
روسيه باشد؟ مابقى انقالبات  ١٩١٧

٨٠شماره   
سوسياليسم پوپوليستى شريک 
نبوديم و از موضع انقالبيگرى 
کمونيستى کارگرى ھمواره نقدش 

اما تالش شما اينست که با .  کرديم
چسپاندن اتھام به رفقاى ديرين تان 
امرتان را پيش ببريد و اين تنھا ھر 
نوع اعتماد و حقيقت جوئى را در 
 .   قاموس ح ک ک زير سوال ميبرد

 
ما امروز خيلی قويتر از "  -۶

 ".بلشويکھا در آن دوره ھستيم
منصور حکمت اين بحث را يکبار 
به شکل ديگرى مطرح کرد اما 
بالفاصله تاکيد کرد که موانع 

فاتح شيخ .  بيشترى در مقابل ماست
يکبار اين نکته را در سمينار 
کورش مدرسى در لندن طرح کرد 
و پاسخ منصور حکمت اينبود که 

اينھم گوشه اى .  خير اينطور نيست
 : از پاسخ منصور حکمت

 
به نظر من قدرت بلشويکھا براى "

اينکه در محيط خودشان و در دنيا 
تأثير بگذارند خيلى بيشتر بود، 
براى اينکه جھان آن آمادگى را 

يک .  براى مقابله با آنھا نداشت
ارتش در مقابلشان قرار داشت با 
تفنگھاى سرپر، بدون سازمانھاى 
جاسوسى، بدون ميديا و بدون 
تجربه دمکراسى پارلمانى که 
بتواند عليه آنھا حرف بزند، بدون 

اى که آنتى کمونيسم را  بورژوازى 
. به يک ھنر ارتقا داده باشد

بلشويکھا بدون ھمه اينھا زدند و 
قدرت را گرفتند و در جريانى 

يعنى .  احتماال چيزى شبيه به زاپاتا
طرف مقابل آنھا فکر ميکردند که 
لنين و رفقايش چيزى شبيه به 

ھر کسى از .  اند زاپاتا در مکزيک
قدرت بلشويکھا يک تفسيرى 
داشت، براى کسى که در انگلستان 
نشسته است انقالب بلشويکى شبيه 
به يک انقالب مشروطيت است، 
انقالبى بورژوا دموکراتيک که در 
انقالب مشروطيت ايران ھم اتفاق 

طرف مقابل بلشويکھا، . افتاده است
آمادگى نداشت و اينھا زدند و 

ولى به نسبت ما، موقعيت .  گرفتند
تر است  ما از بلشويکھا خيلى پائين

به خاطر اينکه طرف مقابل 
. بينھايت آماده و سازمانيافته است

از پيش جواب ما را دارد و از 
گيرى  پيش طرح دارد که با قدرت

سازمانھاى کمونيستى چه بايد 
 ."بکند

 
و اين بحث 

١۴صفحه   
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مربوط به حزب کمونيست 
کارگرى پر افتخار دوره منصور 

 . حکمت است و نه امروز
 
براى حميد  :حزب و جنبش  -٧

تقوائى تقريبا حزب جاى جنبش را 
گرفته است و ھمه چيز حول 

اين بحث مفصلى .  حزب ميچرخد
است که به وقت ديگرى موکول 

به اين چند عبارت قياسى .  ميکنم
 : و طالئى و متد ايشان توجه کنيد

 
بحث قدرت دو گانه روی ديگر "

انگلس .  ھمين بحث حزبيت است
ميگويد که سوسياليسم از وقتی به 
علم تبديل شد، بايد با آن مثل علم 

به ھمين قياس بايد .  برخورد کرد
گفت از وقتی سوسياليسم حزبيت 
يافت و از وقتی مبارزه برای 
انقالب و سوسياليسم حزبی شد و 
به حزب تبديل شد، ديگر بايد با 

حزب .  آن مثل حزب رفتار کرد
تجسم سياسی تشکيالتی عملی 
محو سرمايه داری و تحقق 

  ".سوسياليسم است
 

يعنى مقوله اى بنام جنبش 
کمونيستى و سوسياليستى طبقه 
کارگر در جامعه يا وجود ندارد يا 

حزب !  اگر دارد ديگر مھم نيست
به .  ھمه چيز و جنبش ھيچ

کادرھاى ح ک ک توصيه ميکنم 
يکبار ديگر مبحث جنبشھاى 
اجتماعى و احزاب سياسى 

بخواند متوجه ميشود که سر 
. سوزنى با بحث شما ربط ندارد

سوما شما داريد ناتوانى حزب 
در تامين حداقل ملزومات سياسى 
و تشکيالتى يک حزب دخالتگر 

تبديل "  فضيلت"در جامعه را به 
ميکنيد و ھمين نقطه ضعف را 

" نقطه قدرت"ميخواھيد بعنوان 
ايرادى ندارد که شما !  جا بزنيد

ميخواھيد چکار کنيد اما اينھا را 
نميتوانيد به منصور حکمت 

 . بچسپانيد
 
اينھم پاسخ کسانى که البد   -٩

ميگويند در جنبش کارگرى چرا 
بعنوان يک نيروی "  :کم تاثيريم

مدعی قدرت و نه فقط بعنوان 
نيرويی که بخوبی اعتصابات را 

رفقا، اين بسيار .  رھبری می کند
اعتماد تاکتيکی به .  مھم است

حزب کافی نيست و امروز ــ 
ً ــ ديگر جواب نيست . اساسا

خوب، اين حقانيت شعارھا و 
تاکتيکھا بسيار خوب است و 
حزب ما آنرا بدست آورده است 
اما دقيقاً چون بدست آورده است، 
. ديگر نبايد در ھمينجا بايستد

حزب خوب .  نمی تواند بايستد
افشاء می کند، خوب رژيم را 
می زند، سازشکاری اپوزيسيون 
را برمال می کند، در اعتصابات 
و مبارزات جاری دخيل است و 

که ھمه اين کارھا را (غيره 
اما اين )  کرده ايم و بايد بکنيم

در ھفت تپه و .  ديگر کافی نيست
کيان تاير و شرکت واحد خوب 
ظاھر شده ايم، ھمه ھم می دانند 
و با اينحال، اين جواب جامعه 
ای که بايد برود انقالب کند، 

 

 ...پوپوليسم مزمن
منصور حکمت را بخوانند و با اين 
تز من درآوردى حميد تقوائى 

  .مقايسه کنند
 
. منصور حکمت بى تقصير است  -٨

رجوع نادرست حميد تقوائى به 
منصور حکمت را بايد به پاى خود 

حميد تقوائى براى .  ايشان نوشت
تثبيت سنت پوپوليستى و غير 
کمونيستى و غير مارکسيستى ح ک 
ک از منصور حکمت مايه ميگذارد 
تا تتمه عالقه به منصور حکمت و 
رجوع به منصور حکمت در حزب 

ايشان به روش .  را ساکت کند
مالوف يک مجموعه سياست 
کمونيستى را که ناتوان از انجام آنند 
از پنجره بيرون پرت ميکنند تا به 

پاسخ ما از ":  نتايج خودشان برسند
آن بحث ھای عمومی تبليغ، ترويج، 
سازماندھی، سازماندھی جنبش ھای 
روز، سازماندھی انقالب و قيام، 
نشريات، عضوگيری، حوزه و 

ً يک .  غيره، در نمی آيد اساسا
رويکرد و راه و خط ديگری وجود 
دارد که منصور حکمت در کنگره 
سوم مطرح کرد و حزب ھم تا 
. امروز در اينجھت پيش آمده است

و "  حزب و جامعه"مقصودم بحث 
 ".است" حزب و قدرت سياسی"
 

اوال کنگره سوم نبود و کنگره دوم 
دوما اين کاريکاتور کردن .  بود

ھر .  بحث منصور حکمت است
کسى يکبار اين دو بحث مھم را 

٨٠شماره   
لطفا با شعار دادن ."  نيست

. کارگران را در خطر نياندازيد
اوال شما دراين مراکز کارگرى 

آنانکه بايد .  چنين نقشى نداشته ايد
ثانيا اگر کسى جائى .  بدانند ميدانند

. نقش ناچيزى داشته جار نميزند
ثالثا شما داريد نکردن ھمين 
. کارھاى نشده را فرموله ميکنيد

اعتماد   -اعتماد تاکتيکى "بحث 
براى يک حزب "  استراتژيکى

کمونيستى بيشتر از من درآوردى 
 . است

 
حميد  :مدعى العموم سياسى  -١٠

تقوائى بعنوان خالصه بحث 
رد صالحيت "ميگويد بايد با 

حکومت در ھر زمينه ای و ظاھر 
شدن بعنوان بديل سياسی حکومت 

مدعى العموم  "در ھر زمينه ای
حلقه اصلی "سياسى شد و اين را  

و تبديل شدن به رھبر و "  کار
او يا .  قدرت در جامعه ميداند

فراموش ميکند و يا آگاھانه اصرار 
تبديل شدن به آلترناتيو دارد که 
در جامعه با افشاگرى  سياسى

دقيقه  ٢.  صرف محقق نميشود
 ،قبلش گفته بود زدن خوب رژيم

افشاگرى از رژيم و خوب حرف 
معلوم نيست !  زدن کافى نيست

 ! ايشان دقيقا ميخواھد چى بگويد
 

نکات از اين دست در اين مطلب 
زيادند که جملگى بيانگر عدم 
انسجام متدولوژيک و خط سياسى 
روشن و سردرگمى چپ راديکال 
و سوسياليسم و انقالبيگرى غير 
 . کارگرى و پوپوليستى ايشان است

 
*** 

 کمونيسم کارگرى
نقدى از زاويه طبقه .  اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است

تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، چه .  کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى
تلقى .  تامروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت اس

حق برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شھرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در 
اما، با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از ھر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و .  مالکيت نميتوانست باشد

پرولتاريا نميتواند آزاد .  استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد
برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه ھمچنين و در .  شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رھا شود

 .اجتماعى است -اساس اقتصادى 
 

انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص 
جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ .  کمونيسم کارگرى ظھور کرد، با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که .خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته است
با ظھور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و 

اھداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادھاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن .  مصائب آن را نمايندگى ميکند
 .ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است
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طبقه کارگر ايران تحت فشار 
اختناق و فقر در يکی از بحرانی 
ترين دوره ھای حيات خود به سر 

قراردادھای  ،بی کاری.  می برد
 ،قراردادھای موقت ،سفيد امضا

نپرداختن  ،دستمزد بسيار پايين
 ،شرايط سخت کار ،دستمزدھا

 ،محدود کردن مشموالن بيمه
سرکوب مستمر  ،گرانی و تورم

ھر نوع تشکل کارگری و فعاالن 
اينھا کافی است تا .  کارگری

جامعه ميليونی را نظر آوريم که 
در چه شرايط دشوار و طاقت 

قطعه .  فرسايی زندگی می کنند
ھای مختلف اين تصوير مکمل 

در اين جامعه تامين .  يکديگرند
معاش در گرو کار کردن است و 
. بی کاری يعنی مرگ تدريجی

پس برای آنکه به مرگ تدريجی 
دچار نشوی مجبوری نيروی 
کارت را ارزان تر بفروشی و 
بيشتر کار کنی و ھر قراردادی 
. را جلويت می گذارند امضا کنی

شرايط به نوعی است که پرداخت 
سر وقت حقوق کارگر از 

شده است و اگر "  معجزات"
کارگر آخر ماه حقوق زير خط 
فقرش را گرفت بايد کالھش را از 

چرا که !  شادی به آسمان بيندازد
مشاھده می کند خيلی ھا حتی پس 

ماه و يکسال ھيچ حقوقی  8از 
ھرگاه کارد به .  دريافت نمی کنند

استخوانشان رسيده و دست به 
اعتراض زده اند و خيلی ساده 
 ،گفته اند حقوقمان را بدھيد

دستگيرشان  ،کتکشان زده اند
سرکوب و اخراجشان  ،کرده اند
 .کرده اند

 

 ،بيکاری ،اگر بحران اقتصادی
 ،فقر شديد ،دستمزدھای پايين

شرايط سخت کار و عدم پرداخت 
کارگران "  داده"دستمزدھا شرايط 

. اما فقط نيمی از ماجراست ،است
نيم ديگر اين است که در برابر 
اين وضع روزی نبوده که 

حداقل .  کارگران اعتراض نکنند
در چند سال گذشته روزی نبوده 

اما .  که کارگران اعتراضی نکنند
اعتراض بدون تشکل کارگران را 

حمل کردن بحران ھای سرمايه 
عده ای .  داری با شانه کارگران

می گويند با بازسازی اقتصاد 
می شود به نجات طبقه کارگر 

: در جواب آنھا بايد گفت.  شتافت
بازسازی اقتصاد  ،اوال

زنجيرھای طبقه کارگر را 
. بيشتر به گردنش چفت می کند

بازسازی اقتصاد يعنی  ،ثانيا
سھم .  بازسازی طبقه سرمايه دار

کارگر در دوره ھاى بحران و 
رکود و رونق سرمايه دارى 

منطق ھر .  کمابيش يکى است
دوره چاپيدن و استثمار کل طبقه 
براى تامين سود و انباشت 

چرا کارگر بايد .   سرمايه است
نيروی کار و نان سفره اش را 
به مشتی مفتخور بدھد تا در 
مقابل مشتى مفتخور ديگر 

 ؟"فکری به حالش بکنند"

 

قانون کار و دفاع از مبارزه 
حقوقی ھم شکل ديگری از رويه 
وقت خريدن و به آدرس عوضی 

در .  فرستادن کارگران است
قانون ضد کارگرى کار که 
اصال حقوق کارگر در نظر 
گرفته نشده و قانون بيشتر 
خاکريزی است که از منافع 
طبقات باال به زور زندان و 
. نيروی سرکوب دفاع می کند

منظور اينست که کارگران در 
مبارزه براى احقاق حقوق خود 
بايد به نيروى مستقل شان متکى 

 مجمع عمومی و معضالت کارگران
 

 على طاھرى

از رسيدن به خواست ھايشان باز 
 .ميدارد

 

کارگران برای دفاع از ابتدايی 
ترين حقوق خود نيز ھيچ امکاناتی 

وضع تشکل در ايران در .  ندارند
مقايسه با حتی کشورھايی مانند 
ترکيه و فيليپين و بنگالدش فاصله 

در شرايطی که .  نجومی دارد
سرمايه داران و کارفرمايان ھمه 
جور قدرت دارند که از منافعشان 
 ،دفاع کنند و بر ميزان آن بيفزايند

کارگران ايران ھيچ وسيله ای برای 
کارگران .  دفاع از منافعشان ندارند

. ھفت تپه مثال بارز و گويايی است
.... کيان تاير و ،کارگران واحد

رژيم اسالمی حتی سنديکای ابتدايی 
کارگران واحد را ھم قبول نکرد و 
ديديم که چگونه اوباش خانه کارگر 
و شوراھاى اسالمى به تجمع 
کارگران واحد و دفترشان حمله 
کردند و زبان اسانلو را با تيز بر 

جاھائى مثل خاتون آباد .  جر دادند
. کارگران گرسنه را به گلوله بستند

شرح اين رويدادھا براى کسى که 
از شرايط کار و مبارزه طبقه 

شبيه  ،کارگر ايران خبر ندارد
اما .  ماجرای يک فيلم ترسناک است

داستان سورراليستی  ،اين فيلم نيست
خيلی ساده بخشی از  ،ھم نيست

واقعيت شرايط زيست و کار و 
. مبارزه طبقه کارگر ايران است

چرا که طبقه سرمايه دار می 
خواھد تمام ھزينه ھای خود را از 

می خواھد .  جيب طبقه کارگر بدھد
سھم خود را از توليد اجتماعی ھر 

و اين  ،چه بيشتر و بيشتر کند
منظور حاصل نمی شود مگر با 
تحميل کردن پاکتی از بی حقوقی و 

 !اجحاف به طبقه کارگر

 

بخشا عده ای سياست ھای دولت 
. حامی کارفرما را تفکيک می کنند

قراردادھای .  ابدا اينطور نيست
سياست  ،بيکارسازی ،موقت کار

ھمه اسم رمز  ،تعديل اقتصادی
. اعالم جنگ به طبقه کارگر است

اولی يکی از اشکال اجرای دومی 
سياست تعديل اقتصادی يعنی .  است

٨٠شماره   
شوند و نه قانون سرمايه داران و 
اين قانون ھمواره تابعى از قدرت 

روشن .  و اتحاد طبقه کارگر است
است مخالفت با قانونگرائى به 
معنى اين نيست که کارگران برای 
قانونی کردن حقوق شان با 
برسميت شناسى قانونى تشکالت 

اما اين .  کارگری مبارزه نميکنند
مبارزه نيز قانونى نيست بلکه با 
تحميل به دولت و کارفرما وجود 
اين تشکيالتھا بايد به قوانين جامعه 

 . بدل شود
 

 ،ايجاد تشکيالت ،مثال اعتصاب
بايد ...  قراردادھای دسته جمعی و 

. به حق رسمی و قانونی بدل شود
اما کارگران ميدانند که فقط با 

فقط با متشکل .  اتحاد قدرت دارند
شدن ميتوانند از حقوق خود دفاع 

پراکندگی کارگران يعنی .  کنند
يعنی تحمل کردن بيشترين  ،ضعف

 .بی حقوقی
 

تجارب مبارزات کارگری اخير 
نشان داده که ايجاد سنديکا و 
اتحاديه نه تنھا عملی نبوده بلکه 
. کاری ھم نمی تواند از پيش ببرد

اما می توان با برگزای مجامعع 
عمومی کارگری وحدت و قدرت 

می توان .  کارگران را افزايش داد
در ھر کارخانه و کارگاھی مجمع 

مجمع .  عمومی برگزار کرد
عمومی می تواند تصميم بگيرد و 
عمل کند و اراده و قدرت جمعى 
کارگران را بميدان بياورد و 

ما کارگران تنھا يک .  تحميل کند
راه اساسی برای بيرون رفتن از 

بايد متحد :  وضعيت کنونی داريم
بايد به سنت عمل مستقيم  ،شويم

 . * کارگرى متکى شويم

 

تمام فالسفه جھان را تفسير 
  ،کرده اند

حال آنکه مسئله برسر 
 !تغيير آنست

 

 کارل مارکس 
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خبر ايجاد اتحاديه يا سازمانى از 
آخوندھاى کرد توسط حزب 
دمکرات شاخه مصطفى ھجرى 
از چند نظر خصلت نماى موقعيت 
ناسيوناليسم کرد در ايران و 

 .منطقه است

 

بن بست استراتژيک ناسيوناليسم 
 کرد

ناسيوناليسم کرد جنبشى ضد 
حزب .  کارگرى و واپسگرا است

دمکرات کردستان ايران بعنوان 
قديمى ترين و خط دارترين 
جريان اين جنبش بويژه در يکدھه 
اخير يک روند بى سياستى مفرط 

"را تجربه کرده است " سياست. 
به ھمان معنى عام و کالسيکى که 
ويژه اين جنبش معين طبقاتى 
بعنوان يک نيروی با سابقه 

پايان جنگ .  ناسيوناليسم کرد است
سرد آغاز تالشى ستونھائى بود 
که دھه ھاى متمادى ھويت 
کمابيش با ثباتى از اين جريان و 

اين .  سنت سياسى بدست ميداد
جنبشى بوده و ھست که احزاب 
 ،اصلى آن ھمواره داعيه قدرت

و سخنگوئى  ،شرکت در قدرت
را داشته "  ملت کرد"خودگمارده 

اين جنبش به اين اعتبار .  اند
 ،تلفات داده ،مذاکره کرده ،جنگيده

و سياستش در ھر شرايطى اعم 
از انقالبى و غير انقالبى در 
ضديت با خواستھای پيشرو 
جامعه بوده و براى تحقق اھدافش 
به پابوسى دولتھاى ارتجاعى و 

از .  سرکوبگر منطقه رفته است
سرکار آمدن جمھورى اسالمى و 

و مبارزه  ۵٧سرکوب خونين قيام 
انقالبى مردم در کردستان تا 
امروز ميتوان ليستى طويل ازاين 
کارنامه ناسيوناليسم کرد را 

به اين اعتبار و با توجه .  برشمرد
به ويژگى اساسى اين جنبش ضد 

تشکيل و اعالم نھادى از  ،جامعه
امل ترين و عقب مانده ترين 
موجودات حاشيه اى در کردستان 
ايران پديده غير قابل انتظارى 

اين موضوع تنھا براى .  نيست
است که از "  شک آور"کسانى 

توجيه سياسى حرکتھاى اين 
 ،حزب و امثال آن بيان ميشود

تنھا حجابى براى پوشاندن 
ناتوانى مفرط رھبرى اين حزب 

 . است
 

داليل پايه اى بن بست حزب 
دمکرات و ناسيوناليسم کرد اينھا 

 :ھستند
 

بى ربط شدن بيش از پيش   -١ 
به روندھاى پايه اى تحوالت 
اجتماعى و طبقاتى جامعه شھرى 

 ،کردستان

عروج طبقه کارگر و جنبش   -٢ 
سوسياليستى و کمونيستى در 

 ،کردستان

گم کردن استراتژى سياسى   -٣ 
 ،در دنياى بعد از جنگ سرد

عدم توانائى رھبرى اين   -۴ 
حزب در انطباق با شرايط جديد 
جامعه و ھضم آن و از جمله 
امکانات مختلفى که سياستھاى 
رژيم اسالمى و دو خرداديھا 
براى رشد و پيشروى آن فراھم 

 ،آورد

بى کفايتى و سنتى بودن و   -۵ 
 ،محدود بينى مفرط رھبرى آن

چرخيدن به فدراليسم و تبديل   -۶ 
شدن به يک جريان قوم پرست و 
اعالم آمادگى براى تبديل شدن به 
نيروئى دست ھشتم در خدمت 

 ،ارتش آمريکا

به بن بست رسيدن توھمات   -٧ 
 . تکرار عراق در ايران

 

مجموعه اين فاکتورھا حزب 
دمکرات را متالشى کرد و به 

اين يک روند .  حاشيه راند
يکباره و تالقى مجموعه اى از 
فاکتورھا نبوده اما در ھر مقطع 
تناقضات سياسى و اجتماعى اين 
حزب پيامدھاى سنگين ترى 
براى ناسيوناليسم کرد ببار آورده 

تالشھائى که دراين سالھا .  است
براى بازسازى ناسيوناليسم کرد 

 بن بست ناسيوناليسم کرد
 در باره سياستھاى جديد حزب دمکرات کردستان ايران

 

 سياوش دانشور

موضعى ميليتانت تر و ضد رژيمى 
تر و از موضع سياسى ھمان 
ناسيوناليسم کرد به اين پديده 

واقعيت اينست که .  برخورد ميکنند
اين سياست اخير حزب دمکرات 
کردستان ادامه بقيه سياستھايش 
بعنوان يک حزب ارتجاعى و 
ناسيوناليستى چه در کردستان ايران 

سران اينھا .  و چه در منطقه است
نيز خودشان مال ھستند و با ھمين 
. نام نيز خود را معرفى ميکنند

اسالف حزب دمکرات نيز کارنامه 
 . ترى ندارند" روشن"

 

آنچه توضيح دھنده واقعى تر اين 
سياست است در درجه اول بن بست 
سياسى ناسيوناليسم کرد بعنوان يک 
جنبش بطور اعم و حزب دمکرات 

اين بن .  کردستان بطور اخص است
بست سياسى جدا از روندھاى 
سياسى منطقه اى و جھانى و افول 
ناسيوناليسم و تغيير مکان آن در 
استراتژيھاى جھانى نظم نوينى 

شکست آمريکا در عراق .  نيست
روياھاى ضد انسانى فدراليستھا را 

ھمراه با .  تا اطالع ثانوى بر باد داد
بحران سياسى و اقتصادى و 
ايدئولوژيک راست افراطى سھام 
سياسى و اقتصادى اينھا در بازار 

فدراليسم .  سياست نيز سقوط کرد
اينھا مادام .  امروز افقش کور است

که کسى و دولتى خرجشان را بدھد 
و يا زير حمايت خود بگيرد البته 
موجوداند اما ديگر بعنوان آکتورى 

حزب .  سياسى اھميت ندارند
دمکراتى که زمانى به 

 ،بودن افتخار ميکرد"  سوسياليست"
حزب دمکراتى که سرانش خود را 

جا ميزدند و يا رفتارى "  سکوالر"
بدنبال  ،سياسى براين اساس داشتند

ترور قاسملو نتوانست کمر راست 
حزب دمکرات دستکم از .  کند

زمانى که به فدراليسم چرخيد معلوم 
بود که ديگر اين جريان گيج 
ميخورد و ماشين آن بدون راننده و 
بدون ترمز به دست رويدادھا سپرده 

آنچه که در محافل .  شده است
انطباق با "ناسيوناليستى تحت نام 

يا "  روندھاى سياسى روز
فرمولھائى با اين مضمون براى 

٨٠شماره   
صورت گرفت تالشھائى سترون 
براى پاسخ به ھمين تناقضات اما 
اساسا متکى به ھمين سنت و در 

بن بست عمومى .  ادامه آن بود
جريانات ناسيوناليستى و چھره 

الگوى آن در "  بھترين"کريه 
کردستان عراق و به گل نشستن 
تکرار اين آرزوھاى خونين و ضد 
انسانى در کردستان ايران توضيح 
دھنده بن بست جنبش ناسيوناليسم 
کرد بطور اعم و توضيح دھنده 
موقعيت حزب دمکرات و 
فدراليست چى ھا بطور اخص 

 . است

 

سياست توجه مجدد به ايجاد 
سرپلھائى براى مذاکره با رژيم 

کردھا و سنى "اسالمى و شرکت 
در مضحکه انتخابات رژيم و "  ھا

ايجاد نھادھائى از جنس مفت 
خوران و مھجورين اسالمى در 

قبل از اينکه  ،کردستان ايران
ريشه اى در واقعيات اجتماعى 
جامعه کردستان داشته باشد ريشه 
در موقعيت بحران زده و مفلوک 

 . حزب دمکرات دارد

 

 فاکتور پژاک و سلفيھا

و  ،نسخه ايرانى پ ک ک ،پژاک
رشد مقطعى آن در کردستان ايران 
عاملى براى تحرک و تقابل اکثر 
جريانات و دستجات ناسيوناليستى 

ناسيوناليسم .  در کردستان ايران شد
ناتوان و غير سياسى و بى ربط به 
جامعه بجاى اينکه دليل رشد پژاک 
و سياستھاى جمھورى اسالمى را 
در باز کردن دست اين جريان 

تالش  ،ببيند و فکرى براى آن بکند
کردند به رقابت با پژاک و تکرار 

سلفيھا و .  الگوى آن بپردازند
اوباش حزب اللھى کردستان ايران 

بى ربط ترين .  موردى ديگر است
و منفورترين و پوک ترين سکت و 

 ۵٧حرکت دست ساز از سالھاى 
تا کنون ھمين جريان مفتى زاده و 
سلفيھا و فرقه ھاى مشابه بودند که 
ھمواره مورد نفرت مردم بودند و 

اين اواخر تنھا توانستند به شيوه  
جريانات تروريستى و القاعده 

حزب دمکرات .  ابزار وجود کنند
با تشکيل نھادى از مالھاى مرتجع 

درعين  ،و مفت خور کردستان
حال که واکنشى رقابتى با فرقه 
ھاى مھجور مذھبى را بنمايش 

١٧صفحه تالش  ،ميگذارد  



يک دنياى بھتر                                                                 ١٧صفحه     

" کرد"ميکند خود را به اسالميون 
در حکومت و حاشيه حکومت 

اينھا قبل از اينکه .  نزديک کند
بيانى از درک حزب دمکرات از 
رويدادھاى سياسى و اجتماعى 
جامعه کردستان باشد واکنشى از 
سر نديدن روندھاى پايه اى 

حساسيت و رقابت .  جامعه است
حزب دمکرات به پژاک و سلفيھا 
و تالش براى نيرو گرفتن ازاين 
دريچه بيانگر سردرگمى عميقى 
است که رھبرى اين حزب و 
سکتھاى قوم پرست در آن غوطه 

آنچه که اينھا نميبينند اين .  وراند
است که تصويرشان در جامعه 
دقيقا بر ھمين تاريخ ارتجاعى 

 . منطبق ميشود

 

 تداوم سير تالشى

روند کنونى تالشى ناسيوناليسم 
اين .  کرد ادامه خواھد يافت

جريان در يک مقياس وسيع تر به 
از يکسو .  بن بست رسيده است

فاقد ھر نوع دورنمائى حتى به 
شکل سنتى آن و يا در 
چھارچوبھاى سياست جھانى و 
منطقه اى امروز براى نزديک 
شدن به قدرت است و از سوى 
ديگر در مقابل جريان اسالمى 

ناسيوناليسم .  قالب تھى کرده است
کرد و حزب دمکرات با اعالم 
سازمانى اسالمى تنھا دارد اين 
موقعيت پائين و ورشکسته خود 
را برسميت ميشناسد و ضربه اى 
که از اين سياست خواھد خورد 
. بمراتب مھلک تر از گذشته است

جناح ھاى ميليتانت تر و چپ تر 
اين ناسيوناليسم در اساس و پايه 
ھاى فکرى و سياسى اختالفى با 
. بستر اصلى خود ندارند

ناسيوناليسم کرد اگر قادر نشود 
موقعيت خود را به جريانى 
بورژوائى مطابق با مقتضيات 

که  ،امروز جامعه ايران ارتقا دھد
چنين چيزى را در ناصيه رھبران 

سير تالشى و  ،آن نميتوان ديد
حاشيه اى شدن بيشتر و تبديل 
شدن به دنبالچه بى جيره و 
مواجب حکومت اسالمى در 
کردستان تنھا آينده قابل انتظار 

 . براى آنست

 اطالعيه وبالگ جديد نه به اعدام
 

با توجه به اينکه وبالگ خبری عليه اعدام به نام 
"www.NABEEDAM.blogfa.com"  که به مدت بيش از يک

کاميار "سال توسط دو تن از اعضای سازمان آزادی زن به نام 
اداره می شده است به داليل نامعلومی "  الھام مواليی"و "  آزادمھر

ھک شده و تمام اطالعات موجود در اين وبالگ از دست رفته اقدام 
به راه اندازی يک وبالگ جديد به نام 

www.NOEXECUTION.blogfa.com  نموديم . 

 

دسامبر شروع به کار کرده است و ھم  10اين وبالگ از تاريخ 
 !اکنون به روز می باشد

 

از تمام رفقای حزبی و ساير عالقه مندان خواستاريم ما را در به 
روز رسانی اين وبالگ کمک نموده و مقاالت و اخبار مربوط به 

 .اعدام را برای ما ارسال کنند
 

 کاميار آزادمھر

www.NOEXECUTION.blogfa.com 

kamyar.azadmehr@gmail.com 

 

 ...بن بست ناسيوناليسم کرد

 وظيفه محورى کمونيسم کارگرى

تنھا جريانى که قادر شد شاخ قلدرى 
ناسيوناليسم کرد را بشکند کمونيسم 
منصور حکمت و کومله کمونيست 

حزب دمکرات ھنوز .  سابق بود
نتوانسته ازاين شکست سياسى و نظامى 
. در مقياس کردستان کمر راست کند

کرنش ھاى ناسيوناليسم چپ در 
کردستان و مشخصا کومله و انشقاقات 
قوم پرست آن و راه انداختن ديدارھاى 
تکرارى و کسل کننده نيز نتوانسته 
است مرھمى به تاثيرات پايدار سياسى 
. و اجتماعى اين شکست بگذارد

ناسيوناليسم کرد چه بعنوان يک جنبش 
و چه بعنوان فرقه ھاى متعدد يک 
دشمن قسم خورده طبقه کارگر و 

تحرکات .  کمونيسم در کردستان است
سالھاى اخير جنبش ناسيوناليستى تنھا و 
تنھا با سد کمونيسم کارگرى مواجه 
بوده است و عقب راندن بيشتر اين 
جنبش در وضعيت فعلى که در بحرانى 
عميق دست و پا ميزند نيز روى دوش 
کمونيسم و طبقه کارگر در کردستان 

تالشھاى تاکنونى اگرچه نا کافى .  است
اند اما ريشه در يک جدال گسترده تر و 

تقابل با .  تعيين کننده تر دارند
ناسيوناليسم در مقياس وسيع يک امر 
. تعطيل ناپذير کمونيسم کارگرى است

طبقه کارگر و مردم پيشرو در 
کردستان تنھا با يک سنت اجتماعى و 
محکم ضد ناسيوناليستى ميتوانند ھر 
تحرک اين جريان را سد کنند و به 

اين امر چه نفيا و چه .  شکست بکشانند
اثباتا روى دوش کمونيسم کارگرى 

 . است

 

طبقه کارگر در کردستان امروز تنھا 
رژيم ضد کارگر اسالمى را در مقابل 

بلکه جريانات تروريست و  ،خود ندارد
 ،القاعده اى اسالمى که فتوا ميدھند

فرقه ھائى که حزب دمکرات براى 
پيوستن به کمپ آنھا شال و کاله کرده 

دراين .  است را نيز در مقابل خود دارند
ميان ناسيوناليسم خجول چپ نيز سوت 
زنان و اپورتونيستى تالش ميکند فعال 
سرگرم دفتر و دستک و ديپلماسى و 

ھا باشد " ماموستا"سالم و عليک اش با 
در جدال با !  تا ببيند وضعيت چه ميشود
کمونيسم و  ،کمپ ارتجاع ناسيوناليستى

طبقه کارگر سر سوزنى گذشت نبايد 
 . * داشته باشند

٨٠شماره   

 يک دنياى بھتر 
برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان 

!برسانيد  

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

برنامه حکومت کارگرى براى يک دنياى بھتر 
! آزادى جامعه است  

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 

.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  
 

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

  www.m-hekmat.com/ 

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

!کمک مالى کنيد  



١٨صفحه   يک دنياى بھتر                     ٨٠شماره    

!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
 زمين لرزه سياسی در يونان

 علی جوادی

اعتراضاتی که در يونان در پس 
 ١۵کشتن وحشيانه يک نو جوان 

ساله توسط پليس در شنبه شب 
صورت گرف صرفا عکس العملی 
به عملکرد وحشيانه پليس و دولت 

گوشه ای از يک .  يونان نيست
. جنبش اجتماعی گسترده است

اعتراضی عمومی به شرايطی است 
که سرمايه و جريانات دست راستی 
و کليسای ارتدوکس بر يونان حاکم 

اعتراض گسترده به .  کرده اند
بحران اقتصادی سرمايه داری و راه 
حل دولت سرمايه در تحميل بار 
بحران بر دوش کارگران و مردم 

اين واقعيت گوشه .  زحمتکش است
ای از مقابله و نبرد عليه سيستم 
اقتصادی و سياسی حاکم بر جھان 
معاصر در يکی از کشورھای 

نمونه ای از .  اروپايی است
اعتراضاتی است که دوره اخير 
شاھد شکل گيری آن در گوشه و 

 .کنار جھان خواھيم بود

 

برخالف تبليغات رسانه ھای بستر 
مشتی جوان "اصلی اين اعتراض 

خودبخودی و .  نيست"  ماجراجو
واکنش .  کور ھم نبوده است

اعتراضی به تيراندازی به صف 
تظاھرات جوانان در شنبه شب در 
آتن، با گسترش اعتراضات و اشغال 

جوانان .  برخی دانشگاھھا ھمراه شد
و مردم معترض در تظاھرات 
گسترده روز يکشنبه خواھان کناره 
گيری دولت دست راستی و محاکمه 

در روز .  عاميلن اين جنايت شدند
دفن الکساندر گريگوروپلس اتحاديه 
معلمان و تمامی دانشجويان و دانش 

اتحاديه .  آموزان در خيابانھا بودند
ھای کارگری، اتحاديه معلمان و 
بسياری تشکالت ديگر در مقابله با 
سياست رياضت اقتصادی دولت 
حاکم و در اعتراض به خصوصی 
سازيھا و حذف مزايای کارگری و 
در مقابل حمايت از سرمايه و 
کارفرمايان فراخوان به يک 
. اعتصاب عمومی سراسری دادند

مساله خصوصی سازی دانشگاھھا 
نيز از زمره مسائل مطالباتی اين 

اعتراض به سرعت .  جامعه است
. تمامی جامعه يونان را در برگرفت

يونان بسرعت خيره کننده ای به 
يکباره فلج شد و اکنون شاھد يک 

استراتژی .  زمين لرزه سياسی است
پليس و دولت در مقابله با اين 
اعتراضات تالش برای ايزوله 
کردن بخشھای مختلف اعتراض 
مردم و جلوگيری از تداوم دامنه اين 
اعتراضات و اعتصابات کارگری و 
خيزشھای توده ای کارآيی چندانی 

 . ندارد
 

اين اعتراضات در نوع خود کم 
سرعت گسترش و ھمه .  سابقه است

گير شدن آن، توقف توليد اجتماعی 
و از کار افتادن چرخ اقتصاد نشان 
قدرت کارگر و پا گذاشتن اين طبقه 
. به ميدان سياست اعتراضی است

ھمانطور که اين اعتراضات منجر 
به اعالم اعتراض و ھمبستگی در 
برخی از کشورھای اروپايی 
ميشود، نمايندگان سرمايه در اين 
کشورھا نيز ھراس و وحشت خود 

شدن اين "  اروپايی"را از 
اظھار .  اعتراضات نشان ميدھند

نظر سارکوزی واکنشی در اين 
اما اين اعتراضات .  چھارچوب است

در اين چھارچوب تنھا ميتواند منجر 
به سقوط ھيات حاکمه دست راستی 
و دست به دست شدن قدرت از 
دست جناح راست سرمايه به دست 

پيروزی طبقه .  جناح چپ سرمايه شود
کارگر، پيروزی کمونيسم و استقرار 
يک نظام متضمن آزادی و رفاه و 
انسانيت مستلزم حضور و رھبری 
طبقه کارگر و حزب کمونيستى 

 . کارگری با پرچم مستقل خود است
 

اگر يونان در حال حاضر مرکز اين 
زلزله سياسی است، پس لرزه ھای آن 
در ساير کشورھای سرمايه داری و 

برخی .  حتی ايران نيز احساس ميشود
از مسئولين انتظامی و دلسوزان دوم 
خردادی رژيم نگرانی خود را از 

شورشھای احتمالی و سازمان يافته 
. بيان ميکنند"  شورشھا"بودن اين 

عباس عبدی ھشدار ميدھد که 
شورش کور "اعتراضات ميتواند 

ما اعالم ميکنيم که تمام تالش ".  نباشد
ما نيز اين خواھد بود که اعتراضات 

نباشد، سازماندھی "  کور"آتی جامعه 
ما برای .  شده و رھبری شده باشد

سازماندھی يک قيام و انقالب کارگری 
اما در ايران ماتريال .  تالش ميکنيم

حضور .  اعتراضی متفاوت است
کمونيسم کارگری منصور حکمت، 
وجود جنبش سرنگونی طلبی توده 
ھای مردم، اعتراضات متعدد کارگران 
و زنان و جوانان و مردمی که حکم 
سرنگونی رژيم اسالمی را ابالغ کرده 
. اند، تصوير متفاوتی را ترسيم ميکنند

در ايران اگر اعتراضات توده ھای 
مردم و کارگران شش روز طول 
بکشد ديگر اثری از رژيم اسالمی 

 .  *نخواھد بود


