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ھيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدھد؛

پيرامون پلنوم چھارم حزب اتحاد کمونيسم کارگری
سياوش دانشور

على جوادى ،آذر ماجدى ،سياوش دانشور

بحران سرمايه دارى
و جنبش عمل مستقيم کارگرى

صفحه ۶

تاريخ شکست نخوردگان

مبارزه طبقاتى در ھر دوره اى اشکال ضرورى
اعتراض را بدست ميدھد .وقتى کارگر با بن بست
روشھاى تاکنون تجربه شده و "کالسيک" روبرو منصور حکمت
ميشود ،بناگزير دست به ابتکار ميزند و اين ابتکار
عمل چيزى نيست جز ضروريات مقاومت و پيشروى
اعتراض کارگرى .سنت عمل مستقيم کارگرى و
ارکانھاى آن مانند مجمع عمومى ،ايجاد شوراھاى
کارگرى ،کنترل کارگرى ،و در مواردى ايجاد
بريگاد و سنگربندى کارگران در مقابل پليس و على جوادى
اعتصاب شکن ھمواره در سنت مبارزه راديکال و
کمونيستى کارگران وجود داشته اند .اين سنتھا
بازتاب وجود يک گرايش واقعى راديکال و
سوسياليستى در ميان طبقه کارگر است و ربطى به
دوره ھاى انقالبى و غير انقالبى ندارد .اما در دوره
ھائى و بدليل ناتوانى سازمانھاى سنتى کارگران مانند
اتحاديه ھا و سياستھاى مماشات جويانه آنھا ،طبقه
کارگر ناچار است عبور کند و به سياست و سنت
ھاى راديکال تاريخا تجربه شده اش رو بياورد.

چند کلمه به ياد انقالب ٥٧
صفحه ٣

در نقد مواضع پرو اسرائيلی حميد تقوايی
صفحه ٢٢

گفتگو با آذر ماجدى

براى يک قطب بين المللى سکوالر و چپ
صفحه ١۵

کنفرانس بين المللی بمناسبت  8مارس 2009

در متن بحران جھانى سرمايه دارى که آينده
نامعلومى را روى سر ميلياردھا کارگر و زحمتکش
گذاشته است ھر روز شاھد بروز گوشه ھائى از
گفتگو با
جنبش عمل مستقيم کارگرى ھستيم .حرکت کارگران
راديکال در يونان ،اعتراضات متعدد طبقه کارگر در
فرانسه و بويژه در مارسى ،اشغال کارخانه آلومينيوم
در آمريکا و روشھاى مبارزه کارگرى در ايران
صفحه ١۵
منصور حکمت
صفحه ١٨
نمونه ھاى چند ماه گذشته اند .بنا به اخبار منتشر شده
کارگران ونزوئال از  ٢٠ژانويه کارخانه ميتسوبيشى
سرمايه داری ورشکسته ،سوسياليسم به سبک چاوز و کمونيسم کارگری
را به اشغال خود درآوردند که متاسفانه در روز
صفحه ٢١
پنجشنبه  ٢٩ژانويه دو نفر از کارگران توسط پليس آذر ماجدی
سرکوبگر و نوکر سرمايه در جريان مقاومت و دفاع
از محيط کارشان به قتل رسيدند .در ونزوئال تصميم در صفحات ديگر :اشغال کارخانه توسط کارگران اوکراين ،اخراجھا در پااليشگاه اصفھان
به اشغال و کنترل کارخانه در
صفحه  ٢ادامه دارد ،کشمکش کارگران نازنخ با دولت و کارفرما ،يک نامه ... ،و ستون آخر.

چرا سکوالريسم اساسی است؟

کارگران و انقالب

نسرين رمضانعلى

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢

شماره ٨۶

بحران سرمايه دارى
و جنبش عمل مستقيم کارگرى ...
مجمع عمومى چند صد نفرى
کارگران اتخاذ شد و يک دليل اين
اقدام دفاع از  ١۵٠ھمکارشان
بوده که توسط شرکتى پيمانکار
اخراج شده بودند .ھمينطور روز
 ٢فوريه صدھا کارگر مجتمع
کرسون در اوکراين در مقابله با
سيايت بيکارسازى ساختمان
مجتمع را با تصميم شوراى
کارگران به اشغال خود درآوردند
که ترجمه خبر آن را در ھمين
شماره نشريه ميخوانيد.
بدنبال اعتراضات گسترده در
يونان و اعتصاب عمومى فرانسه
روز  ٢٩ژانويه که بنا به خبر
سازمانھاى کارگرى  ٣ميليون نفر
در آن شرکت داشتند ،اعتصاب و
اعتراض در مراکز نفت انگلستان
آغاز شده است .دراين اعتصابات
که قريب  ٢٠٠٠ھزار نفر تاکنون
شرکت داشته اند متاسفانه
سياستھاى فاشيستى را ميان
کارگران بردند و عنوان اعتراض
را به استخدام کارگران "خارجى"
نسبت دادند .ھرچند "بابی بردز"
يکی از رھبران اتحاديه کارگران
اسکاتلند گفته است" :موضوع
استخدام کارگران خارجی نيست
بلکه اعتراض ما به اقدامات
تبعيض آميز شرکت ھای خارجی
در مورد کارگران انگليسی
است" .اخبار از تحرک کارگران
و امکان اعتصابات گسترده و
صدھا ھزار نفره در انگلستان
خبر ميدھد .در کشورھاى ديگر
نيز وضعيت کمابيش ھمين است.
ھمه جا در باره "نگرانى شديد و
ظرفيتھاى اعتراضى باال" سخن
ميگويند .ھيج آينده نيمچه مطمئنى
قابل تصور نيست .ھر نشست
سران بورژوازى و کميته ھاى
اجرائى طبقه سرمايه دار تنھا
بيانگر ناتوانى بيشتر در کنترل
بحران و اعالم وحشت به ھمديگر
و به جامعه است .رئيس بانک
جھانى از "توقف کامل" اقتصاد
سخن ميگويد و اسالف ايشان از
"فروپاشى" سرمايه دارى خبر
ميدھند .اين آينده تاريک که فى

الحال ھر روز ھزاران نفر را به
خيابان پرتاب ميکند نميتواند بدون
پاسخ بماند .جامعه خودکشى
نميکند .خصوصيت اين دوره،
ابھام و جنگ بقا و ضرورت تغيير
است .براى تعداد زيادى نفس بقا
ھم متصور نيست .آينده به ھيچ
وجه اطمينان خاطرى به باال و
پائين نميدھد.
مسئله بسادگى اينست که سرمايه
ناچار است براى تامين سود و
مقابله با بحران به طبقه کارگر
يورش برد .بايد دستمزد و ھزينه
زندگى کارگر را در کليت آن
ارزانتر تمام کرد تا بتوان منحنى
سود را باال برد .اما اين موضوع
صرفا معادله اى رياضى نيست.
بحث برسر زندگى واقعى صدھا
ميليون نفر در گوشه گوشه جھان
است .اولين مسئله اى که بسرعت
مشاھده ميشود اينست که اتحاديه ھا
در کليت خود نه فقط قادر به ايجاد
صفبندى محکمى از طبقه کارگر
در مقابل طبقه سرمايه دار و دولتھا
و نظام سرکوبگرشان نيستند بلکه
خود مباشر شکستن بار بحران
روى دوش طبقه کارگر زير پرچم
"نجات ملى" اند .کارگر در ايندوره
ھا بيش از ھر زمان متوجه ميشود
که ناسيوناليسم تا چه حد شنيع و
ضد کارگر است و سياست
راديکال و انترناسيوناليستى تا چه
حد ميتواند اعتراض واقعى جنبش
طبقه را نمايندگى کند .به ھمين
دليل در اروپا و آمريکا و يا در
روسيه تازه کمر راست کرده کمتر
کسى فکر ميکرد سنتھاى راديکال
کارگرى مجددا به صحنه بيايند.
سرمايه دارى بحدى منفور شده که
امثال حزب کمونيست سنتى روسيه
شعار "نابود باد بربريت
کاپيتاليستى" ميدھد و امثال چاوز و
ديگران سرودھاى "انقالبى"
ميخوانند .احزاب سنتى تالش دارند
با اين شعارھا مجددا تصوير
سرمايه دارى دولتى و اصوال ھر
نوع دولتى کردن را بجاى
سوسياليسم و سياست راديکال به
کارگران قالب کنند .آنچه روشن

است جناح ھاى چپ و مرکز
طبقه حاکم و اتحاديه ھا تالش
دارند با قرار گرفتن در مقابل
موجود
اعتراض
پتانسيل
کارگران اين مبارزات را
منکوب کنند و نيروى اعتراض
طبقه کارگر را پشت شعارھاى
ناسيوناليستى و راه حلھاى بعضا
فاشيستى و ضد خارجى ببرند.
قرار دادن کارگران در مقابل
ھم ،تقسيم آنھا به "خارجى و
بومى" ،بحثھائى مانند "ملى
کردن"" ،دولتى کردن" و غيره
ھدفشان ھمين است .حتى در
خود اين اعتراضات بعضا
شعارھائى توسط کارگران
مطرح ميشود که عليه ھر منافع
واقعى کارگرى است .اينگونه
شعارھا منعکس کننده سلطه
ديرين و طوالنى گرايشات
راست و مشخصا ناسيوناليسھا و
رفرميستھا در درون جنبش
کارگرى .پيشروى سنت راديکال
کارگرى در گرو از سر راه
برداشتن اين موانع است.

حتى در دوره اى که کارگر و
مارکس و راه حل سوسياليستى
مورد توجه است بدون ترديد کم
نيستند .اما نقطه شروع واقعى در
خود جنبش طبقه کارگر است.
نقطه شروع واقعى حضور
قدرتمند سنت عمل مستقيم کارگرى
است .دوره اخير دوره قد علم
کردن شوراھاى کارگرى و
سازمانھاى راديکال کارگران در
مقابل سازمانھاى سنتى و اتحاديه
اى در قلب مراکز سرمايه دارى
است .دوره اخير دوره آلترناتيو
سياست راديکال کارگرى در مقابل
تمام اشکال سياست سازشکارانه و
رفرميستى جناح ھاى چپ طبقه
بورژوازى است .دوره امروز
دوره عروج مبارزه ضد
کاپيتاليستى عليه نظم موجود با
اتکا به سنت جنبش عمل مستقيم
کارگرى است .در ايندوره بيش از
ھر زمان سنت اجتماعى و
راديکال کارگرى ميتواند احزاب
کمونيستى و سوسياليستى کارگرى
خود را بيرون بدھد.

بدرجه اى که سنت راديکال و
جنبش عمل مستقيم کارگرى
ميداندار ميشود و اعتراض
کارگران را ھدايت و رھبرى
ميکند ،به ھمان درجه شعارھاى
پرت و ضد کارگرى و
ناسيوناليستى حاشيه اى ميشوند.
تمام مسئله در دوره امروز باز
کردن مجرائى است که جنبش
راديکال کارگرى بتواند از
طريق آن در مقياسى قابل توجه
قد علم کند .سوال اساسى اينست
که اين بحران چه ظرفيتھاى
مخربى براى ميلياردھا انسان
امروز دارد و طبقه کارگر براى
خاتمه دادن بحران به نفع خود و
کل جامعه چه ميکند؟ ملزومات
پيروزى اين کشمکش طبقاتى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى با
عالقه تحرک راديکال کارگران را
در ھر گوشه دنيا دنبال ميکند و
براى تقويت اين سنت و جنبش
عمل مستقيم کارگرى تالش ميکند.
طبقه کارگر ايران بايد اين جرقه
ھا را ببيند و تجارب آنرا در
مبارزات خود عليه طبقه حاکم و
دولت مرتجع اسالمى بکار گيرد.
در ايران سنت راديکال کارگرى
ريشه دار است .جنبش مجمع
عمومى و برپائى شوراھاى
کارگرى ،سياست کنترل کارگرى
و مقابله راديکال و قدرتمند با
تعدى روزمره سرمايه داران
امروز بايد بيش از پيش در دستور
طبقه کارگر ايران قرار گيرد* .
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تاريخ شکست نخوردگان
چند کلمه به ياد انقالب ٥٧
منصور حکمت
ميگويند در سالھاى اخير يک
روند "بازبينى" و "بازنگرى" در
بين انقالبيون و چپگرايان
اپوزيسيون ايران در جريان بوده
است .نگاھى به نشريات متعددى
که اين طيف بويژه در خارج
کشور منتشر ميکند به وجود
چيزى از اين دست صحه
ميگذارد ،ھرچند در اينکه
"بازبينى" کلمه مناسبى براى
توصيف اين روند باشد جاى
ترديد جدى ھست .در خلوت،
وقتى بيان حقيقت کسى را
نميرنجاند ،ميتوان اين روند را
يک روند ندامت توصيف کرد.
اما در انظار عموم ،جايى که،
بويژه اين روزھا ،نزاکت سياسى
(Political
)Correctness
حکم ميراند ،شايد کلمه "نو
انديشى" معادل بھترى باشد .يکى
از اولين قربانيان اين روند نو
انديشى مقوله انقالب و
انقالبيگرى بطور کلى و انقالب
 ٥٧بطور اخص بوده است.
ھر ماه کوھى مطلب توسط افراد
و محافل و جريانات متشکل از
بازماندگان و انقالبيون پا به سن
گذاشته انقالب  ٥٧منتشر ميشود.
خواندن و تعقيب کردن ھمه اينھا
و شريک شدن در مشغله ھا و
دنياھاى ذھنى نويسندگان آنھا ھم
عبث و ھم بسيار دشوار است .اما
ديدن روند "نو انديشى" که
ذکرش رفت سخت نيست .ميتوان
از شيوه "تداعى معانى" که يک
ابزار روانشناسھاست سود جست
و عکس العمل اين ادبيات را به
کلمات کليدى اى ،مثال خود مقوله
انقالب ،چک کرد .تصويرى که
بدست مى آيد جاى ابھام باقى
نميگذارد .انقالب :افراط ،انقالب:
خشونت ،انقالب :استبداد ،انقالب:
انھدام.
و چرا که نه؟ آخر چه کسى از
اين بازماندگان انقالب  ٥٧ھست
که بتواند يک لحظه چشمانش را
ببندد و به  ١٧سال گذشته فکر

کند و خاطرات شيرينى به يادش
بيايد؟ ميليونھا مردم به زندگى در
ارتجاعى ترين و وحشيانه ترين
نظام اجتماعى محکوم شدند ،جامعه
اى مبتنى بر ترس ،فقر و دروغ بنا
شد که در آن خوشى ممنوع است،
زن بودن جرم است ،زندگى کردن
جزا است و فرار غير ممکن است.
يک نسل کامل ،شايد نيم بيشتر
مردم ،اصال به اين جھنم چشم
گشوده اند و جز اين خاطره اى
ندارند .و براى بسيارى ديگر ،زنده
ترين خاطره ،ياد چھره ھاى
فراموش نشدنى انسانھاى پاکى
است که بخون کشيده شدند .مگر نه
اينست که نقطه آغاز اين کابوس
سال  ٥٧بود ،سال انقالب؟
شايد براى بعضى عاقبت نافرجام
انقالب  ٥٧در اين روند "نو
انديشى" نقش داشته است .اما نه
وسعت اين ندامت و نه تلخى لحن و
ھيسترى نوانديشان امروز ،ھيچيک
را نميتوان با ناکامى انقالب ٥٧
توضيح داد .انگار کنار پلى نشسته
ايد و بازگشت لشگر شکست
خورده اى را ميبينيد .غير قابل
انتظار نيست که اين شکست
خوردگان را محزون ،مبھوت،
ساکت و افسرده بيابيد .اما اين
جماعت مشت گره کرده اند .وقتى
دقيق تر گوش ميکنيد ،ميبينيد انگار
دارند سرودى را زمزمه ميکنند،
آرى ،اشتباه نميکنيد ،اينھا دارند به
جنگ ميآيند ،به جنگ "سرزمين"
و "اردوگاه" و "قلعه" خود ،يا
بھرحال آنچه خود روزگارى چنين
پنداشته و ناميده بودند .اينھا دارند
براى انتقام از "خود" و "خودى"
ھاى ديروز برميگردند .براى کسى
که از داخل قلعه به بيرون نگاه
ميکند ،اين حتما منظره ھولناکى
است.
کمتر انقالب ناکام و جنبش شکست
خورده اى چنين تلخ توسط مشتاقان
ديروزش بدرقه شده است .انقالب
مشروطيت ،جنبش ملى شدن
صنعت نفت ،دوران حکومت آلنده،

اعتصاب
پرتقال،
انقالب
معدنچيان انگلستان ،براى مثال،
ھمواره احترام زيادى نزد پيش
کسوتان و شرکت کنندگان خود
داشته اند .علت نو انديشى امروز
انقالبيون ديروز ايران را بايد
جاى ديگرى جستجو کرد.
واقعيت اينست که ھمين سالھا،
سالھاى پس از انقالب  ،٥٧در
سطح جھانى مصادف با رويداد
به مراتب مھمترى بود .سقوط
بلوک شرق ،که اين اواخر ديگر
فقط در تبليغات عوام فريب ترين
سخنگويان پيمانھاى ورشو و
ناتو و ھالوترين طرفدارانشان به
آن "اردوگاه سوسياليسم" اطالق
ميشد ،يک زلزله سياسى و
اجتماعى بود که کل دنيا را تکان
داد .نفس حذف يک قطب از
جھانى دو قطبى ،جھانى که ھمه
چيزش ،از اقتصاد و توليد تا علم
و ھنر ،براى دھھا سال بر محور
تقابل اين دو قطب شکل گرفته
بود ،به اندازه کافى زير و رو
کننده بود .اما آنچه در قلمرو
افکار و انديشه تعيين کننده بود،
اين واقعيت بود که حاکمان جھان
و گله وسيع سخنگويان و مبلغين
جيره خوارشان در دانشگاه ھا و
رسانه ھا ،توانستند سقوط شرق
را سقوط کمونيسم و پايان
سوسياليسم و مارکسيسم تصوير
کنند .کل اين شعبده بازى البته
بيش از شش سال بطول
نيانجاميد و تمام شواھد امروز
حاکى از اينست که اين دوران
فريب ديگر به سر رسيده است.
اما اين شش سال دنيا را تکان
داد .اين پايان سوسياليسم نبود،
اما سرنخى بود به اينکه پايان
سوسياليسم واقعا چه کابوسى
ميتواند باشد و دنيا بدون
فراخوان سوسياليسم ،بدون اميد
سوسياليسم و بدون "خطر"
سوسياليسم ،به چه منجالبى بدل
ميشود .معلوم شد جھان ،از حاکم
و محکوم ،سوسياليسم را با تغيير
تداعى ميکند .پايان سوسياليسم
را پايان تاريخ خواندند .معلوم
شد پايان سوسياليسم پايان توقع
برابرى است ،پايان آزاد انديشى
و ترقى خواھى است ،پايان توقع
رفاه است ،پايان اميد به زندگى
بھتر براى بشريت است .پايان
سوسياليسم را حاکميت بالمنازع
قانون جنگل و اصالت زور در
اقتصاد و سياست و فرھنگ
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معنى کردند .و بالفاصله فاشيسم،
راسيسم ،مرد ساالرى ،قوم
پرستى ،مذھب ،جامعه ستيزى و
زورگويى از ھر منفذ جامعه
بيرون زد.
موج "نو انديشى" اى که بدنبال
اين ماجرا در سطح کل جھان براه
افتاد ديدنى بود .در يک مسابقه بين
المللى ندامت و خودشيرينى،
فضايل ديروز عار شمرده شدند،
اصول ديروز نفرين شدند و
آرمانھاى ديروز به ريشخند گرفته
شدند .حقارت و تسليم بعنوان معنى
زندگى به کرسى نشست .در
فرھنگ توابيت روشنفکران نظم
نوين ،ھرکس که زندگى بھترى
براى ھمنوعانش ميخواست و
معتقد بود که وضع موجود ميتواند
و بايد تغيير کند ،ھرکس که به
برابرى انسانھا قائل بود و به يک
آينده بھتر دعوتشان ميکرد،
ھرکس که از لزوم تالش جمعى
آدمھا براى تاثيرگذارى بر
سرنوشت و سھمشان در جھان
سخن ميگفت ،ھرکس که دولت و
جامعه را در قبال فرد و آسايش و
آزادى او مسئول ميدانست ،از
ھزار و يک تريبون ،خوشخيال،
قديمى ،کم عقل و پا در ھوا لقب
گرفت .ياس نشان خرد شد ،رھا
کردن آرمان ھاى واالى بشرى
واقع بينى و درايت خوانده شد.
ناگھان معلوم شد که ھر
ژورناليست تازه استخدام و ھر
استاديار تازه به کرسى رسيده و
ھر سرھنگ بازنشسته پاسخ
غولھاى فکرى جھان مدرن ،از
ولتر و روسو تا مارکس و لنين،
را دارد و کل معضل آزاديخواھى
و برابرى طلبى و تالشھاى صدھا
ميليون انسان در چند قرن اخير،
جز اتالف وقت بيحاصلى در
مسير رسيدن به عمارت با شکوه
"پايان تاريخ" نبوده است و بايد
ھرچه زودتر به فراموشى سپرده
شود.
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در متن اين فضاى بين المللى
است که انقالبيون ديروز به "باز
انديشى" پيرامون انقالب  ٥٧و
انقالبيگرى بطور کلى نشسته اند؛
و نتايجى که گرفته اند بيش از
آنکه از ناکامى انقالب  ٥٧ناشى
بشود ،مديون روند تمسخر ايده
آلھا و اصول در مقياس بين المللى
است که چند سالى به مد روز بدل
شد.
گفته اند که تاريخ را ھمواره
فاتحين مى نويسند .اما بايد افزود
که تاريخى که شکست خوردگان
مى نويسند به مراتب دروغين تر
و مسموم تر است .چرا که اين
دومى جز ھمان اولى در لباس
تعزيه و نوحه و تسليم و
خودفريبى نيست .اگر تاريخ
داستان تغيير است ،آنگاه تاريخ
واقعى تاريخ شکست نخوردگان
است .تاريخ جنبش و مردمى است
که ھمچنان تغيير ميخواھند و
براى تغيير تالش ميکنند .تاريخ
کسانى است که حاضر نيستند ايده
آلھا و اميدھاى خود براى جامعه
بشرى را دفن کنند .تاريخ مردم و
جنبشھايى است که در انتخاب
اصول و اھداف خويش مخير
نيستند و ناگزيرند براى بھبود
آنچه ھست تالش کنند .انقالب ٥٧
در تاريخ فاتحين و شکست
خوردگان ھر دو ،پله اى در
عروج اسالم و اسالميت و مسبب
شرايطى است که امروز در ايران
حاکم است .در تاريخ واقعى ،اما،
انقالب  ٥٧جنبشى براى آزادى و
رفاه بود که در ھم کوبيده شد.
مصائب دوران پس از انقالب در
ايران را بايد بپاى مسببين آن
نوشت .مردم حق داشتند رژيم
سلطنت و تبعيض و نابرابرى و
سرکوب و تحقيرى را که شالوده
آن را تشکيل ميداد نخواھند و به
اعتراض برخيزند .مردم حق
داشتند که آخر قرن بيستم شاه

نخواھند ،ساواک نخواھند ،شکنجه
گر و شکنجه گاه نخواھند .مردم
حق داشتند در برابر ارتشى که با
اولين جلوه ھاى اعتراض
کشتارشان کرد دست به اسلحه
ببرند .انقالب  ٥٧حرکتى براى
آزادى و عدالت و حرمت انسانى
بود .جنبش اسالمى و دولت
اسالمى نه فقط محصول اين انقالب
نبود ،بلکه سالحى بود که آگاھانه
براى سرکوب اين انقالب ،ھنگامى
که ناتوانى و زوال رژيم شاه ديگر
مسجل شده بود ،به ميدان آورده
شد .برخالف نظرات رايج،
جمھورى اسالمى وجود خود را در
درجه اول مديون شبکه مساجد و
خيل آخوندھاى جزء نبود .منشاء
اين رژيم قدرت مذھب در ميان
مردم نبود ،قدرت تشيع ،بيعالقگى
مردم به مدرنيسم و انزجارشان از
فرھنگ غربى ،سرعت بيش از حد
شھرنشينى و کمبود "تمرين
دموکراسى" ،و غيره نبود .اين
خزعبالت ممکن است بدرد کارير
شغلى "شرق شناسان" نيم بند و
مفسرين رسانه ھا بخورد ،اما
سرسوزنى به حقيقت ربط ندارد.
جريان اسالمى را ھمان نيروھايى
به جلوى صحنه انقالب  ٥٧کشيدند
که تا ديروز زير بغل رژيم شاه را
گرفته بودند و ساواکش را تعليم
پتانسيل
که
آنھا
ميدادند.
راديکاليزاسيون و دست چپى از
آب در آمدن انقالب ايران را
ميشناختند و از اعتصاب کارگران
صنعت نفت درس خود را گرفته
بودند .آنھا که به يک کمربند سبز
در کش و قوسھاى جنگ سرد نياز
داشتند .براى "اسالمى" شدن
انقالب ايران پول خرج شد ،طرح
ريخته شد ،جلسه گرفته شد.
ھزاران نفر ،از ديپلوماتھا و
مستشاران نظامى غربى تا
ژورناليستھاى ھميشه باشرف
دنياى دموکراسى ماھھا عرق
ريختند تا از يک سنت عقب مانده،
حاشيه اى ،کپک زده و به انزوا
کشيده شده در تاريخ سياسى ايران،
يک "رھبرى انقالب" و يک
آلترناتيو حکومتى براى جامعه
شھرى و تازه  -صنعتى ايران سال

 ٥٧بسازند .آقاى خمينى نه از
نجف و قم و در راس خيل
مالھاى خر سوار دھات سر راه،
بلکه از پاريس آمد و با پرواز
انقالب .انقالب  ٥٧تجسم
اعتراض اصيل مردم محروم
ايران بود ،اما "انقالب اسالمى"
و رژيم اسالمى محصول جنگ
سرد بود ،محصول مدرن ترين
معادله سياسى جھان آن روز.
معماران اين رژيم ،استراتژيستھا
و سياست گذاران قدرتھاى غربى
بودند .ھمانھا که امروز از درون
لجنزار نسبى گرايى فرھنگى،
ھيوالى مخلوق خودشان را به
عنوان محصول طبيعى "جامعه
شرقى و اسالمى" و درخور
مردم "جھان اسالم" يکبار ديگر
مشروعيت ميبخشند .کل امکانات
اقتصادى و سياسى و تبليغاتى
غرب براى ماھھا قبل و بعد از
بھمن  ٥٧براى به کرسى نشاندن
اين رژيم و سر پا نگاھداشتن آن
بسيج شد.
اما اينکه نفس اجراى اين
مھندسى اجتماعى در ايران
مقدور شد ،مديون اوضاع و
احوال و نيروھاى سياسى و
اجتماعى داخل ايران بود.
ماتريال کافى براى اين کار
فراھم بود .حرکت اسالمى در
ھمه کشورھاى منطقه وجود
داشته است .اما تا رويدادھاى
ايران در ھيچ مقطعى اين جنبش
به يک جريان سياسى قابل اعتنا
و يک بازيگر اصلى در صحنه
سياسى اين کشورھا بدل نشده
بود) .ضد( انقالب اسالمى را نه
به نيروى ناچيز حرکت اسالمى،
بلکه روى دوش سنتھاى سياسى
اصلى اپوزيسيون ايران ساختند.
ضد انقالب اسالمى را روى
دوش سنت ملى و باصطالح
ليبرالى جبھه ملى ساختند که از
کارگر و کمونيست بيش از ھر
چيز ھراس داشت و تمام عمرش
را زير شنل سلطنت و عباى
مذھب به جويدن ناخنھايش
گذرانده بود .سنتى که در تمام
طول تاريخش قادر نشد حتى
يک تعرض نيم بند سکوالر به
مذھب در سياست و فرھنگ در
ايران بکند .سنتى که رھبران و
شخصيتھايش جزو اولين بيعت
کنندگان با جريان اسالمى بودند.
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ضد انقالب اسالمى را روى دوش
سنت حزب توده ساختند که ضد -
آمريکايى گرى بھر قيمت و تقويت
اردوگاه بين المللى اش فلسفه
وجودى اش را تشکيل ميداد و
رژيم اسالمى را ،مستقل از اينکه
چه به روز مردم و آزادى مياورد،
زمين بارورى براى مانور و
مانيپوالسيون ميديد .رژيم اسالم را
روى دوش سنت منحط ضد -
مدرنيست ،ضد "غرب زدگى"،
بيگانه گريز ،گذشته پرست و
اسالم زده حاکم بر بخش اعظم
جامعه ھنرى و روشنفکرى ايران
ساختند که محيط اوليه اعتراض
جوانان و دانشجويان را شکل
ميداد .خمينى پيروز شد ،نه به اين
خاطر که مردمانى خرافاتى عکس
او را در ماه ديده بودند ،بلکه به
اين خاطر که اپوزيسيون سنتى و
اين فرھنگ منحط ملى و عقبگرا،
او را ،که در واقع وارداتى ترين و
دست سازترين شخصيت سياسى
تاريخ معاصر ايران بود" ،ساخت
ايران" ،خودى و ضد غربى
تشخيص داد و به تمجيدش
برخاست .ضد انقالب اسالمى
محصول اين بود که ابتکار عمل
در صحنه اعتراضى از دست
حرکت مدرنيستى  -سوسياليستى
کارگران صنعت نفت و صنايع
بزرگ ،به دست اپوزيسيون سنتى
ايران افتاد .اينھا بودند که پرسوناژ
خمينى و سناريوى انقالب اسالمى
را از غرب تحويل گرفتند و عمال
به توده مردم معترض فروختند.
عليرغم ھمه اينھا ،معرکه گيرى
اسالمى تنھا توانست وقفه اى در
روند انقالب  ٥٧ايجاد کند.
رويدادھاى دوره بالفاصله پس از
قيام بھمن نشان داد که ديناميسم
انقالب ھنوز برجاست .نشان داد
که مردم ،ھرچه بر زبانشان
انداخته شده بود ،بھرحال نه براى
اسالم بلکه براى آزادى و رفاه
اجتماعى به ميدان آمده بودند و
ھنوز در ميدان مانده بودند.
باالخره ،انقالب  ٥٧مثل اکثر
انقالبات ،نھايتا نه با فريب و
صحنه سازى ،بلکه با سرکوبى
بسيار خونين به شکست کشيده شد.
فاصله  ٢٢بھمن  ٥٧تا  ٣٠خرداد
 ٦٠تمام آن فرصتى بود که اسالم
و حرکت اسالمى با ھمه اين
سرمايه گذارى
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ھا و تالشھا توانست براى موکلين مستاصل
رژيم شاه بخرد .و البته از اين بيشتر نياز
نداشتند .در تاريخ واقعى ايران ٣٠ ،خرداد به
 ١٧شھريور ميچسبد و حلقه بعدى آن است.
خمينى ،بازرگان ،سنجابى ،مدنى ،فروھر،
يزدى ،بنى صدر ،رجايى و بھشتى ،نامھايى
ھستند که بايد بدنبال محمدرضا پھلوى،
آموزگار ،شريف امامى ،بختيار ،اويسى،
ازھارى و رحيمى آورده شوند ،بعنوان مھره
ھايى که يکى پس از ديگرى جلوى صحنه
ميآيند تا شايد راه انقالب و اعتراض مردم را
سد کنند .رژيم سلطنت و مھره ھاى
رنگارنگش در مقابل ضربات پى در پى
جنبش اعتراضى شکست خوردند .حکومت
اسالمى ،در عوض ،قادر شد فرصت بخرد،
نيروى ارتجاع را بازسازى کند و انقالب
مردم را به خونين ترين شکل در ھم بکوبد.
دستور کار ھر دو رژيم يک چيز بود.
نيم بيشتر مردم ايران جوان تر از آنند که
حتى خاطره گنگى از انقالب  ٥٧داشته
باشند .رابطه اينھا با رويدادھاى آن دوره بى
شباھت به رابطه نسل انقالبيون  ٥٧با وقايع
دوران مصدق و ماجراى  ٢٨مرداد نيست.
دورانى سپرى شده و غير قابل لمس که
ظاھرا فقط در ذھن نسل معاصر خودش زنده
و مھم تلقى ميشود .روايتھا از آن دوران زياد
و مختلفند ،اما بيش از آنکه چيزى راجع به
حقيقت تاريخى بگويند ،راجع به خود راوى
و مکانش در دنياى امروز حکم ميدھند.
انسان ھميشه از دريچه امروز به گذشته
مينگرد و در آن در جستجوى يافتن تائيدى بر
اراده و عمل امروز خويش است .نوانديشان
ما نيز در نگاه به انقالب  ،٥٧در پى
برافراشتن پرچمى در ايران  ٧٥ھستند .اما
اين پرچم ھميشه وجود داشته است .اينکه ھر
بار چه کسى ،با چه تشريفاتى و با زمزمه چه
اوراد و آياتى ،زير اين پرچم حضور به ھم
ميرساند مساله اى ثانوى است* .
انتشار اول :فصلنامه نقطه ،شماره  ٤و ،٥
زمستان  ٧٤و بھار ١٣٧٥
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اخراج در پااليشگاه اصفھان ادامه دارد!
اصفھان ادامه دارد .بدنبال اخراج  ٣١نفر از
کارگران روغن سازى در ھفته گذشته ،روز
سه شنبه  ٨بھمن ماه  ٢٠نفر ديگر اخراج شدند.
اين بيست نفر از کارکنان ساختمان ادارى
بودند .سرابى رئيس شرکت روغن سازى قبال
اعالم کرده بود که نيازى به آنھا ندارد و بايد
بروند اما آنھا مانده بودند .او گفته بود که در
ھر قسمت به بيش از  ۵نفر نياز ندارد و بقيه
بايد بروند .اخراجھا ادامه دارد و بنا به گفته
سرابى روغن سازى تعطيل ميشود .ظاھرا
قرار است کارخانه را تعطيل و بعد از دو ماه با
شرايط جديدى باز کنند.
در اطالعيه قبلى اشاره کرديم که مديريت
کارخانه با اعالم ورشکستگى دست به اخراج
کارگران زده است .کارگران ميگويند بحث
ورشکستگى يک طرح حساب شده و يک
توطئه است و ھدف اين اعالم ورشکستگى
دست بدست شدن کارخانه است .در واقع
پااليشگاه اصفھان را به قسمتھاى کوچک تقسيم
کردند و به پيمانکاران واگذار کردند .در ھمين
راستا چند سال پيش بخش روغن سازى
پااليشگاه اصفھان را به صندوق بازنشستگان
واگذار کردند .يعنى دولت اين جيب و آن جيب
کرد .تنھا تفاوت اينبود که با کشيدن فانس دور
کارخانه ظاھرا آنرا از پااليشگاه جدا کردند و
مديريت پااليشگاه در مورد کارگران و
کارکنانى که در استخدام شرکتھاى پيمانى
بخشھاى مختلف ھستند مسئوليت ندارد.
ھمينطور بخش قير سازى پااليشگاه را ھم به
وابستگان سران نظام دادند.
در ايران خصوصى سازى به معنى واگذارى
شرکتھا و مراکز صنعتى از مالکيت دولت به
سرمايه داران خصوصى نيست .آنچه در ايران
جريان دارد با روندھاى مشابه در کشورھاى
غربى در اساس متفاوت است .تکه تکه کردن
صنايع بزرگ و واگذارى مالکيت آن به نھادھا
و افراد وابسته به حکومت روندى است که در

ايران "خصوصى سازى" نام گرفته است .يک
طايفه و خانواده بزرگ حکومتى از سران و
وزير و وزرا و نمايندگان مجلس تا آخوندھا و
فرزندانشان و نظاميھا و مجموعه دستگاه
سرکوب از طرق مختلف روى ثروت جامعه
چنگ انداخته اند .از نفت و ديگر منابع سابقا
دولتى تا صنايع بزرگ و کوچک و واردات و
غيره در انحصار و در اختيار اين مجموعه
است .بنيادھاى مختلف در ايران تراستھائى با
سرمايه ھاى عظيم ھستند که امثال فروزنده و
فيروزآبادى و رفيق دوست و رضائى و طبسى و
ديگران در راس آن قرار دارند .آنچه که در
دعواھاى دولتى عنوان "مافياى اقتصادى" گرفته
در واقع اسم رمز اعتراض بخشى به بخشى
ديگر است که سھم چرب ترى را به خود
اختصاص داده است وگرنه اين حکومت باندھاى
متفرقه مافيائى و گردنه بگير است که دسته
جمعى خون طبقه کارگر را در شيشه کرده اند.
کارگران نبايد اسير صورت ظاھر بحث ھاى
خصوصى و دولتى و "مافياى اقتصادى" و
"رانت خوارى" و غيره شوند .کل اين حکومت
فاسد و مافيائى است و حافظ منافع سرمايه داران
و اين نو کيسه ھا است .طبقه کارگر براى مقابله
با اين سياستھا راھى بجز بميدان آوردن نيروى
متحد خود و پيشبرد سياست مستقل طبقاتى اش
در مقابل اين مجموعه سرمايه دار و دزدان
حرفه اى ندارد.
کارگران کمونيست و پيشرو بايد در مقابل
سياست فقر و فالکت و بيکارى ،سياست رفاه
ھمگانى و برخوردارى از بيمه بيکارى و کنترل
کارگرى را بگذارند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١١بھمن  ٣٠ – ١٣٨٧ژانويه ٢٠٠٩

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.

اين مقاله مجددا در خرداد  ،١٣٧٥ژوئن
 ،١٩٩٦در نشريه انترناسيونال شماره ٢٩
منتشر شد.
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ھيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدھد؛

پيرامون پلنوم چھارم حزب اتحاد
کمونيسم کارگری
يک دنيای بھتر :ھدف اين
ميزگرد پرداختن به قطعنامه ھای
متعدد پلنوم چھارم حزب اتحاد
کمونيسم کارگری است .در
شماره بعد به قطعنامه ھا
ميپردازيم و الويتھای ناشی از آن
را مورد بحث قرار ميدھيم .اما
در اين شماره اجازه دھيد که چند
کلمه ای ھم در مورد خود پلنوم
صحبت کنيم .بنظر شما ويژگی
ھای اين پلنوم کدام ھا بودند؟ چرا
چنين قطعنامه ھايی در دستور
قرار گرفتند؟ اھميت پرداختن به
اين موضوعات در چيست؟ به اين
اعتبار جايگاه اين پلنوم را در
تاريخ فعاليتھای حزب چگونه
ارزيابی می کنيد؟ آيا از اين پلنوم
راضی ھستيد؟
علی جوادی :پلنوم چھارم حزب
يک اجالس خوب کميته مرکزی
بود .دو روز و نيم کار فشرده،
تصويب چھار قطعنامه و بيانيه
مھم ،پرداختن به مسائل اساسی
بحران جھان سرمايه داری و
بررسی تاٽيرات اين شرايط بر
کار و وظايف ما ،و ارزيابی
اولويتھای حزب در دوره آتی از
جمله مسائل اساسی اين پلنوم
بودند .من از پلنوم حزب عليرغم
تمام کمبودھايمان راضی ھستم.
نمونه ای از پلنوم يک حزب بالغ
و مسئول و رو به آينده کمونيستی
بود .حزبی که موقعيت خود را
بطور ابژکتيو مورد بررسی قرار
ميدھد ،مسئوالنه چشم در نقاط
ضعف و قوت حزب می اندازد،
وظايف و نقطه ويژه تمرکز خود
را ميشناسد و خطوط پيشروی
کار را ترسيم ميکند .اين حزب
خودنمايی و تملق گويی و خود
محوربينی نيست .چنين مختصاتی
برای حزبی کمونيستی کارگری
از جنس ما سم است .اين حزبی
برای سازماندھی و تامين
ھژمونی کمونيسم کارگری در
جنبش اعتراض ضد سرمايه
داری طبقه کارگر و انقالب
کارگری است.

ما ميخواھيم حزب سياسی کارگران
باشيم .در اين راه گام برميداريم.
چنين ھدف مقطعی ای را دنبال
ميکنيم .حزب در اين پلنوم يکی از
حلقه ھای استراتژی سازمانی خود
را در رسيدن به چنين ھدفی تعيين
کرد .مسائل اساسی حزب و طبقه
در اين پلنوم برجسته بودند .ما
ناچار بوديم که بعد از ضربات
اساسی ای که گرايشات چپ
راديکال به تحزب کمونيسم
کارگری و رابطه کمونيسم و طبقه
وارد کرده است ،مساله حزب و
طبقه را بار ديگر در دستور
کمونيسم کارگری و حزب قرار
دھيم .به مجموعه قطعنامه ھا و
بيانيه ھای اين پلنوم نگاه کنيد .يک
پيام روشن دارد .اين گرايش معينی
در صفوف کارگری است که در
سر و سامان دادن به گرايش خود
آستين ھا را باال زده است .مساله
تشکالت کارگری در اين پلنوم
برجسته بود .موانع و بيراھه ھايی
که در مقابل جنبش کارگری قرار
دادنده اند ،مورد بررسی قرار
گرفتند .نقد سنديکاليسم ،نقد
عملکرد کميته ھايی که با ھدف
تشکيل تشکالت توده ای کارگری
ايجاد شده اند اما کارنامه عملی
شان چيزی جز تفرقه افکنی و
سکتاريسم در صفوف طبقه کارگر
نبوده است ،يک محور مباحٽ ما
بود .از طرف ديگر بحٽ و
ارزيابی از دو حزب موسوم به
کمونيست کارگری و بررسی
جايگاه کمونيسم منصور حکمت
بخش ديگر مباحٽ پلنوم را تشکيل
ميداد .اين مجموعه ھر چه روشن
تر صفوف و تمايز ما را از ساير
گرايشات کارگری و ھمچنين
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احزاب مدعی کمونيسم کارگری
ترسيم ميکنند .در مجموع اين
پلنوم تاکيدی روشن تر بر
فعاليت و تکاپوی گرايش
کمونيستی طبقه کارگر داشت.
مسائل حزب و تشکالت توده ای
و حزبی طبقه و سر و سامان
دادن به اين گرايش و پرچم
کمونيستی اش مشغله اين پلنوم
بود.

آذر ماجدی :نزديک به دو سال
از تشکيل حزب می گذرد .اما ما
عمال موجوديت خود را بعنوان
يک جريان متفاوت که بر
کمونيسم کارگری منصور
حکمت تاکيد دارد و منقد سياست
ھای حاکم بر دو حزب موسوم به
کمونيست کارگری است ،از
زمان تشکيل فراکسيون اتحاد
کمونيسم کارگری ،يعنی کمی
بيش از دو سال پيش ،آغاز
کرديم .طی اين دو سال حزب
رشد بسياری داشته است و به
پختگی قابل توجھی رسيده است.
ما موفق شده ايم پرچم کمونيسم
کارگری منصور حکمت را
برافراشته کنيم .اين مساله از
اھميت بسزايی برخوردار است.
ما بعنوان کمونيست ھای
کارگری که معتقديم سازماندھی
و پيروزی انقالب کارگری تنھا
با پيگيری کمونيسم کارگری
منصور حکمت عملی است ،بر
دفاع و اشاعه اين کمونيسم پای
فشرديم .يکی از موانع اساسی
اين کار وجود دو حزب موسوم
به کمونيسم کارگری است که
تحت نام منصور حکمت،
سياست ھا و پراتيک چپ
راديکال و غيرکارگری را دنبال
می کنند .نقد و افشای اين دو
حزب يک وجه مھم فعاليت ھای
ما بوده است .اکنون ميتوانيم با
افتخار و با اطمينان اعالم کنيم
که ما حزب کمونيست کارگری
منصور حکمت ھستيم .بيانيه
درباره نقش و جايگاه منصور
حکمت يک سند مھم است که
پلنوم به تصويب رساند .اين سند
نه فقط بر مبنای اعتقاد عميق ما،
بلکه بر مبنای پراتيک حزب
تبيين شده است .اين بيانيه بر
ادامه اين سياست و تمرکز ھر
چه بيشتر بر اين مساله تاکيد
دارد.

حزب توانسته است بعنوان يک
حزب کمونيست کارگری پيرو
سياست ھا ،سبک کار و روش
ھای منصور حکمت خود را تثبيت
کند .بنظر من اين پلنوم انعکاسی
از اين وضعيت حزب است ،اين
واقعيت کامال در قطعنامه ھای
مصوب پلنوم منعکس است .نقد ما
به سياست ھای غير کمونيستی،
چپ راديکال و پوپوليستی دو
حزب موسوم به کمونيست
کارگری از مدتی پيش از تشکيل
فراکسيون آغاز شده بود .طی اين
مدت اين دو حزب ھر چه بيشتر و
روشن تر اين خصلت خود را ،چه
در مواضع و چه در پراتيک خود
آشکار کرده اند .نقد مستمر و
پيگير ما به اين دو حزب جوانب
مختلف اين خصلت را تبيين کرده
است و قطعنامه ای که در اين
پلنوم به تصويب رسيد ،گسست
کامل آنھا را از کمونيسم کارگری
بيان می کند.
حزب موجوديت خود را با نقد
حزب مبلغ و طرح سياست حزب
رھبر ،حزب سازمانده اعالم نمود.
فعاليت پيگير ما در جنبش
کارگری ،در جھت جلب کارگران
راديکال سوسياليست و سازماندھی
مبارزه کارگران ،قدمی مھم در
جھت تحقق اين سياست است .ما
توانسته ايم ھويت متمايز خود از
ديگر احزاب چپ راديکال که
صرفا به تبليغ مواضع مشغول اند
و بر اين نظرند که صرفا با تبليغ
ميتوان انقالب کارگری )البته با
تعبير خودشان از اين انقالب( را
سازمان داد ،برجسته کنيم .اين
خصلت حزب اکنون کامال تثبيت
شده است .دو قطعنامه در مورد
ھای
نھاد
و
سنديکاليسم
غيرکارگری که در حاشيه جنبش
کارگری ولی
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پيرامون پلنوم چھارم حزب اتحاد
کمونيسم کارگری ...
بعنوان تشکالت کارگری شکل
گرفته اند ،تالشی برای پيشبرد
اين فعاليت و سازماندھی جنبش
اعتراض سوسياليستی طبقه
کارگر است.
بنظر من اين يک پلنوم بسيار
موفق بود .توانست اسناد بسيار
مھمی را به تصويب برساند و
اولويت ھای دور بعدی فعاليت
حزب را تعيين کند .فضای
شاداب ،سرزنده و رفيقانه حاکم
بر پلنوم خود بيانگر موفقيت پلنوم
بود .عالوه بر جلسات رسمی ما
سمينارھای بحث آزاد در مورد
جنبش کمونيسم کارگری نيز
داشتيم که بسيار جالب و ارزنده
بود .کليه رفقا بسيار شاداب و پر
انرژی پلنوم را ترک کردند.

سياوش دانشور :پلنوم نشست
دوره اى کميته مرکزى است که
بايد فعاليت دوره گذشته را
بررسى کند ،نقاط قوت و ضعف
را بررسى کند ،ظرفيتھا و
امکانات و موقعيت حزب را در
جامعه ببيند و براى دوره آتى
فعاليت جھتگيريھا و چھارچوب
سياسى کار حزب را به بحث
بگذارد و تصويب کند .به اين
اعتبار اين پلنوم يک نشست
روتين کميته مرکزى حزب بود.
اما حزب ما با احتساب دوره
کمونيسم
اتحاد
"فراکسيون
کارگرى" دو سال از عمرش
ميگذرد .ما دراين مدت به حزب
شکل داده ايم ،به عنوان يک
حزب سياسى با تصويرى متمايز
و من تاکيد ميکنم کارگرى تثبيت
شده ايم ،موقعيت و نفوذ سياسى و
فکرى معينى داريم ،و بايد به
سمت ايجاد حزبى وسيعتر و
قدرتمند سياسى پيش برويم .به اين
معنا پلنوم ويژگى اش تاکيد براين
جھت ،تثبيت دستاوردھا و فراتر
رفتن از آن بود .ما ناچاريم ھر
دوره حزب را براساس ملزومات
مبارزه کمونيستى بررسى کنيم.

ھر حزب سياسى ،و دراينجا حزبى
کمونيستى کارگرى ،اگر نتواند
پاسخ گرھگاھھاى مبارزه و جنبش
سياسى  -طبقاتى اش را بدھد عقب
مى افتد .مجموعه بحثھاى پلنوم
تالش داشت به اين نياز جواب دھد.
براى ما امروز دو رکن مھم و
اساسى اند :اول ھويت فکرى و
سياسى حزب و دوم حزبى جايگير
و فعال در متن اعتراض سياسى و
طبقاتى .مابقى سياستھا و پروژه ھا
و تالشھاى ما دراين چھارچوب
معنى واقعى خود را پيدا ميکنند.
قطعنامه ھاى مصوب پلنوم و
ھمينطور مباحث ديگر در ھمين
راستا بودند .ما امروز توسط
دوست و دشمن بعنوان حزب مدافع
کمونيسم منصور حکمت شناخته
ميشويم .اين براى ما مھم است و
دراين راه طى ايندوره تالش کرده
ايم .براى ما اساسى است که حزب
با اين پرچم کمونيستى کارگرى
معرفه و شناخته شود .به اين معنا
نه فقط جدال فکرى و سياسى برسر
کمونيسم کارگرى امر تعطيل ناپذير
ماست بلکه پراتيک اين سنت
متمايز اجتماعى و توده اى کردن
آن امر بالفصل ماست .اگر کسى
به حزب ما نگاه کند بطور پارالل
ايندو خصوصيت را ميبيند؛ حزبى
که برسر کمونيسم کارگرى به
روايت مارکس و حکمت اصرار
دارد و با مدعيان ديگر "کمونيسم"
ميجنگد و حزبى که ھمه تالشش را
معطوف به امر سازماندھى و
فعاليت در جنبش کارگرى کرده
است .قطعنامه ھا ھدفى جز تيز
کردن اين جھتگيرى سياسى ندارد.
طبعا ھر کدام جايگاه و کارکرد
خود را دارند اما مجموعا مبتنى بر
دفاع از يک سنت متمايز اجتماعى
و طبقاتى است.
و
دستاوردھا
پلنوم
اين
جھتگيريھاى يکدوره حزب را به
مصوبه و سياست رسمى تبديل
کرد .ما بعنوان مثال ھمواره از
کمونيسم منصور حکمت دفاع کرده

ايم و اساسا ھويتمان را براين
اساس تعريف کرده ايم .ما
ھمواره سياستھاى حاکم بر دو
حزب ديگر موسوم به "کمونيسم
کارگرى" بعنوان نگرشھاى غير
کمونيستى کارگرى نقد کرده ايم.
ما ھمواره در جنبش کارگرى در
عين حال که از منافع کل طبقه و
تالشھايش مسئوالنه دفاع کرده
ايم بر سنت جنبش عمل مستقيم
کارگرى و شورائى کارگرى
تاکيد داشته ايم .ما ھمواره تالش
کرديم که سنتھاى عتيق چپ
ايران را که اينبار قالبى
"کارگرى" و غير اجتماعى
بخود گرفته اند نقد کنيم و
مسئوالنه راه پيشروى را نشان
داده ايم .اين بحثھا به اين معنى
براى ما جديد نيستند .اگر چيزى
جديد است اينست که اين
چھارچوب سياسى معين به
سياست و مصوبه حزبى دراين
پلنوم تبديل شدند و در ادامه
فعاليت بر کار ما ناظر خواھند
بود.
به اين اعتبار که حزب ما
چھارچوب
روى
متحدانه
روشنتر سياسى و فکرى ميرود
من شخصا خوشحال و راضى
ام .اما ھمينجا بايد تصريح کرد
که "راضى بودن" براى
کمونيسم کارگرى سم مھلکى
است .براى ما ھيچوقت نبايد
رضايتى وجود داشته باشد.
ناراضى بودن و انتقادى بودن
خصوصيت اساسى اين جنبش
است .طبعا بايد محدوديت ھا و
امکانات را درک کنيم .حجم
تالشھاى انجام شده در کليت خود
بزرگ است اما ما موظفيم که
رضايت و عدم رضايت را با
قامت بزرگ اھدافمان بسنجيم .ما
بايد به يک حزب وسيع سياسى
مارکسيستى و کارگرى تبديل
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شويم .ما بايد بتوانيم کمونيسم را
بعنوان يک جنبش سياسى مطرح
و بعنوان آلترناتيو کارگرى
مطلوب به توده ھاى طبقه کارگر
و اکثريت مردم محروم جامعه
ايران معرفى و تبديل کنيم .ما بايد
لطمات ناشى از ضربات تاکنونى
را اجتماعا جبران کنيم .ما بايد
پيروزى کمونيسم در ايران را
تضمين کنيم و به اين اعتبار
مقياس کار و شاخصھا و رضايت
و عدم رضايت در ھر دوره را
بسنجيم .با اينحال نبض حزب
خوب و شاداب ميزند .توقع باال
است .فرصتھاى متعددى براى
محک خوردن ظرفيتھاى رھبرى
و کادرھا ايجاد شدند و پيروز
بيرون آمدن ھا و نشان دادن
صالحيت سياسى خود به نيروى
محرکه وسيعترى تبديل شده است.
ضعف ھم زياد داريم و پلنوم ھمه
اينھا را باھم برسميت شناخت.

يک دنيای بھتر :بحث اول پلنوم
پيرامون اوضاع بحرانی جھان
سرمايه داری و وظايف عمومی ما
کمونيستھای کارگری در شرايط
حاضر بود .صحبت از پايان يک
دوره تاريخی سی ساله و شکست
سياسی سرمايه داری در اذھان
تودھای توده ھای مردم بود.
صحبت از تشديد مبارزه طبقاتی
ميان دو طبقه اصلی جامعه در
متن جوامع پيشرفته سرمايه داری
بود .تاثيرات اين شرايط بر کار و
فعاليت کمونيستی حزب در دوران
آتی کدام است؟ اين شرايط چه
تاثيراتی در پيشروی طبقه کارگر
در مبارزه برای تصرف قدرت
سياسی ايفا ميکند؟

علی جوادی :در اين بحٽ پلنوم
تالش داشت ارزيابی روشنی از
مختصات دوره ای که در آن قرار
داريم ارائه دھد .شرايط جھانی
تغييرات ويژه و معينی کرده است.
بحران پيکره جھان سرمايه داری
را در بر گرفته است .اعتراضات
کارگری گسترده ای در سطح
جھان در حال شکل گيری است.
کشمکشھای طبقاتی در اصلی
ترين جوامع سرمايه داری غرب
تشديد يافته است .مبارزه طبقاتی
کارگر و سرمايه به مساله اصلی
تبديل
جوامع
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پيرامون پلنوم چھارم حزب اتحاد
کمونيسم کارگری ...
شده است .ديگر صحبتی از
"پايان مبارزه طبقاتی" و "پايان
تاريخ" نيست .مساله اصلی اين
دوره سرنوشت اقتصادی جوامع
بشری است .سرمايه داری يا
سوسياليسم ھر چه بيشتر به
پاراديم سياسی مبارزات جاری
تبديل ميشود.

تحرک برای مقابله با اين وضعيت
جھانی است .اين شرايط پيشروی
طبقه ما و کمونيسم است .پلنوم اين
دوره را ارزيابی کرد .به نکاتی
پيرامون استنتاجات سياسی ناشی
از اين شرايط در وضعيت پيشروی
طبقه کارگر و کمونيسم در ايران
پرداخت.

تاکيد اين مباحٽ بر اين بود که
دوره تھاجم سی ساله راست ترين
و لجام گسيخته ترين گرايش
سرمايه داری به پايان رسيده
است .دوره ای که در پايان ده
ھشتاد با عروج ريگانيسم و
تاچريسم آغاز شد ،در اوج
تعرض خود منجر به سقوط بلوک
شرق و تھاجم ھمه جانبه به
آزاديخواھی و برابری طلبی و
انسانيت و کارگر شد و در مرحله
پايانی خود را در اسارت يک
بحران ھمه جانبه اقتصادی درگير
يافت .اين دوره اکنون به پايان
رسيده است .تصورات عمومی
جامعه بشری و طبقه کارگر
نسبت به نظام اقتصادی حاکم بر
جھان تغييرات فاحشی کرده است.
سرمايه داری اکنون در اذھان
توده ھای مردم يک نظام شکست
خورده و ورشکسته است.
توجھات بر آلترناتيو اقتصادی اين
نظام متمرکز شده است .اين
ويژگی ھای سياسی در نوع خود
برای مبارزه کمونيستی بسيار
حائز اھميت است .دور جديدی از
گسترش مبارزه طبقاتی در بطن
جوامع سرمايه داری غرب در
حال شکل گيری است.
اعتراضات کارگران در يونان و
فرانسه طلعيه چنين وضعيتی
است.

آذر ماجدی :بحران عميق و جھانی
سرمايه داری شرايط بسيار وخيمی
را برای مردم جھان بوجود آورده
است .سازمان جھانی کار پيش
بينی کرده است که طی سال 2009
حدود  50ميليون انسان کار خود را
از دست خواھند داد .آمريکا،
انگلستان و ساير کشورھای
اروپايی در بحران کامل فرو رفته
اند .ابعاد اين بحران به ساير
کشورھا تعميم پيدا کرده است20 .
سال پيش با سقوط بلوک شرق،
بورژوازی سرمست و شاد مرگ
کمونيسم را فرياد کشيد .بازار آزاد
عنان گسيخته بر تمام وجوه زندگی
بشر حاکم شد .انفراد ،انزوا،
حرص و ولع ضد انسانی بعنوان
ارزش ھای دنيای معاصر تحسين
شدند .دو دھه پس از اين تاريخ
سرمايه داری به گل نشسته است.
يک بحران بی سابقه گستره جھان
را فرا گرفته است .راست ترين
سخنگويان بورژوازی از اشتباه
محاسبه خود در مورد نقش بازار و
بازگشت مارکس سخن می گويند.

اين شرايط جھانی وظايف ويژه
ای را در مقابل ما کمونيستھای
کارگری قرار ميدھد .تعرض
کمونيستی و تالش برای
سازماندھی انقالبی طبقه کارگر
را بسيار تسھيل ميکند .گوشھا باز
است .ذھن ھا پرسشگر است.

دو راه در مقابل بشريت قرار
گرفته است :انقالب سوسياليستی
عليه کليت نظام سرمايه داری و
پايان دوره پيش از تاريخ .يا تحمل
فقر ،گرسنگی و خشونت وحشيانه
سرمايه داری .اوضاع خطير است.
در صورت ادامه اين وضعيت آينده
تاريکی در مقابل دنيا قرار دارد.
اما در عين حال اکنون بھترين
شرايط برای به زير کشيدن
حاکميت سرمايه فراھم آمده است.
معضل اما ،پراکندگی طبقه کارگر،
حاکميت اوھام بورژوايی بر جھان

و عدم وجود يک جنبش وسيع،
متشکل و خود آگاه کمونيسم
کارگری و احزاب کمونيست
کارگری است.
حزب اتحاد کمونيسم به خطير
بودن شرايط کامال آگاه است .ما
به ضعف جنبش کمونيسم
کارگری آگاھيم .لذا خواھيم
کوشيد تا در حد توان خود بر اين
ضعف فائق آئيم .گسترش و
اشاعه نظريه ھای منصور
حکمت يکی از اقداماتی است که
در مقابل خود قرار داده ايم.
مبارزه با توھمات بورژوايی
حاکم بر جنبش کارگری يکی از
وظايف مھم ما در اين دوره
خواھد بود .مبارزات کارگری و
عمل مستقيم کارگران در
بسياری کشورھا شدت گرفته
است .يونان تنھا يکی نمونه آن
است .اخيرا در اوکراين و
ونزوئال ما شاھد اشغال کارخانه
توسط بخشی از کارگران بوده
ايم .طبقه کارگر در فرانسه در
 29ژانويه قدرت ميليونی خود
را به نمايش گذاشت .اينھا ھمه
نشان از خواست عميق طبقه
کارگر برای تغيير و بدست
گرفتن اوضاع بدست خود است.
توھم به سرمايه داری دولتی در
ميان طبقه کارگر عميق و
گسترده است .اين تصور که با
دولتی کردن سرمايه وضعيت
کارگران مناسب خواھد شد .اين
توھم بعضا از درک غلط نسبت
به سوسياليسم نشات می گيرد.
يکی ديدن سوسياليسم و سرمايه
داری دولتی درک اشتباه مزمنی
است که در ميان نيروھای چپ
و طبقه کارگر جا افتاده است.
مبارزه با اين ديدگاه بورژوايی
يکی از وظايفی است که ما ھم
در سطح جھانی و ھم در ايران
در مقابل خود داريم.
درک نادرست از دموکراسی
يکی ديگر از مقوالتی است که
بايد با آن وسيعتر و عميق تر
درافتاد .بسيار ديده می شود که
چپ تمامی اميال ھای
آزاديخواھانه و برابری طلبانه
خود را در تحقق يک دموکراسی
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موھوم خالصه می کند .مبارزه با
اين ديدگاه نيز در دستور کار ما
قرار دارد .مبحث دموکراسی،
تعابير و واقعيات نوشته منصور
حکمت را بايد وسيعا اشاعه دھيم.
يک مساله اساسی ديگر تشکالت
توده ای کارگری است .تالش
برای متکی کردن تشکالت توده
ای کارگری بر مجمع عمومی و
گسترش عمل مستقيم کارگران بر
اين مبنا ،از ھرز رفتن انرژی و
شور انقالبی و راديکال کارگران
جلوگيری می کند .سنديکاليسم و
تريد يونيونيسم يک سنت ديرپا و
جان سخت در ميان طبقه کارگر
است .مبارزه با اين سنت و
گسترش جنبش شورايی و مجمع
عمومی يکی ديگر از مسائل بسيار
مھم و تعيين کننده است .و
باالخره ،تالش برای گسترش
حزبيت کمونيسم کارگری يک
شرط الزم تغيير اوضاع به نفع
طبقه کارگر است.
اينھا مسائل مبرمی است که در اين
شرايط در مقابل کمونيسم کارگری
و حزب ما بعنوان يک بخش آگاه
و متشکل آن قرار دارد .پاسخ به
اين مسائل به يک نيروی ھرکولی
نيازمند است .ما به دشواری اين
وظيفه آگاھيم .اما روزنه ای بسوی
سعادت و رفاه و انسانيت ،به سوی
آزادی و يک دنيای بھتر گشوده
شده است .ما بعنوان کمونيست
ھای کارگری که به عمل انقالبی،
آگاه و متشکل انسان ھای انقالبی
اعتقاد داريم ،بيشترين تالش خود
را در اين زمينه انجام خواھيم داد.
در تاريخ لحظاتی پيش می آيند که
يک جرقه کوچک شرايط را کامال
متحول می کند .انقالب کارگری
در يک کشور می تواند شرايط را
در کشورھای ديگر نيز آماده کند.
تا آنجا که به تحزب کمونيستی
کارگری مربوط می شود ،در
ايران اين شرايط موجود است.
امکان پيروزی يک انقالب
کارگری در ايران وجود دارد.
شايد انقالب در ايران جرقه ای
برای تغيير در کشورھای ديگر
باشد .نميتوان پيش بينی کرد .اما
تالش آگاھانه برای دسترسی به
ھدف امکانپذير و ضروری است.
اتحاد
حزب
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پيرامون پلنوم چھارم حزب اتحاد
کمونيسم کارگری ...
کمونيسم کارگری بر اين تالش
در پلنوم چھارم تاکيد کرد.
سياوش دانشور :در بحث
اوضاع بين المللى و داخلى پلنوم
ضمن بررسى يکدوره که با
عروج ريگانيسم و تاچريسم در
دھه ھشتاد اوج ميگيرد ،پيامدھاى
آن براى مبارزه طبقاتى و تحميل
عقب نشينى ھا به جنبش
کارگرى ،ھمينطور سقوط بلوک
شرق و سرمايه دارى که نفس
اعتبار کمونيسم و مارکسيسم و
آلترناتيو کارگرى را در ھاله اى
از ابھام فرو برد و موجبى براى
تعرض راست جھانى و
نئوکنسرواتيسم عليه ھر دستاورد
طبقه کارگر و سوسياليسم بود ،و
باالخره سقوط و ورشکستگى
سرمايه دارى "پيروز" در متن
يک بحران عميق جھانى
اقتصادى ،بر پايان يکدوره
تاريخى تاکيد کرد .ما در باره
مقاطع مختلف ايندوران زياد گفته
ايم و نوشته ايم و اسناد
ارزشمندى دراينباره وجود دارند.
نکته اساسى براى حزب اينست
بسته شدن اين دوره قلدرى و يکه
تازى سرمايه دارى ھمراه خود
موجب بى اعتبارى عمومى
سرمايه دارى و اعتبار منحصر
بفرد مارکس و باز شدن وسيعتر
افق تغيير از موضع طبقه کارگر
را فراھم آورده است .کار يک
حزب سياسى صرف تحليل
رويدادھا و تفسير جھان و پيش
بينى "چه خواھد شد" نيست .کار
ما اين است که از اين فرصت
تاريخى به نفع آلترناتيو کمونيستى
استفاده کنيم .اينکه بورژوازى چه
خاکى برسرش ميريزد و با
بحران چکار ميکند و يا کدام
جناحھاى طبقه حاکم دراين دوره
جديد دست باال ميگيرند ،مسئله
اساسى ما نيست .مسئله ما اينست
که کل اين بازى را بھم بريزيم و
در متن بى اعتبارى و افق
"فروپاشى سرمايه دارى" که

امروز توسط زعماى آن اعالم
ميشود ،بتوانيم جنبش طبقاتى مان
را دستکم در مکان بھترى قرار
دھيم .ھيچ زمان مانند دوره اخير
دستکم در چھار دھه گذشته شرايط
براى عروج طبقه کارگر و
سوسياليسم کارگرى فراھم نبوده
است .ھيچ زمان مانند امروز
دستکم از دھه شصت به بعد
مارکس تا اينحد محبوب نبوده
است .در شرايطى که کل طبقه
حاکم و جناح ھاى رنگارنگش
پالتفرمش ھجوم به طبقه کارگر و
له کردن حرمت و انسانيت و
گرفتن معيشت اوست ،رگه ھاى
راديکال در جنبش کارگرى و
مشخصا جنبش عمل مستقيم
کارگرى ميتواند چھره جنبش
کارگرى را تغيير دھد .اين دوره
اى است که اتحاديه گرائى و
يونيونيسم سنتى زمينگير ميشود و
کارگران در مقياس وسيع به
سنتھاى راديکال جنبش شان تکيه
خواھند کرد.
طبقه حاکم با پرچم ناسيوناليسم و
فداکارى جمعى به ميدان آمده است
که قبل از ھر چيز به جناح ھاى
افراطى و فاشيست خود سوخت
ميدھد .در مقابل کل اين ارتجاع
بورژوائى و آينده سياھى که براى
بشريت تدارک ديده اند ،طبقه
کارگر و آلترناتيو سياسى کارگرى
ميتواند بار ديگر چھره دنيا را
عوض کند .اين امرى "جبرى"
نيست بلکه يک امکان است و
تبديل اين امکان به واقعيت سياسى
و مادى در گرو اينست که کمونيسم
ايندوره چکار ميکند .بعنوان يک
حزب سياسى کموينستى کارگرى
ما ميتوانيم در ايران نقش مھمى ايفا
کنيم اگر موقعيت را بشناسيم و
نيروى کافى جمع کنيم و سياست
روشنى داشته باشيم .امرى که پلنوم
بر آن تاکيد داشت .در قلمرو بين
فعاليت
بايد
ما
المللى
انترناسيوناليستى و کمونيستى خود
را گسترش دھيم .کمک به تقويت
گرايش راديکال کارگرى و جنبش
عمل مستقيم کارگرى ،کمک به

تالش براى ايجاد احزاب واقعا
کمونيستى کارگرى ،شرکت در
مبارزه فکرى و سياسى
مارکسيستى عليه جناح ھاى
اصلى بورژوازى ،معرفى و در
دسترس قرار دادن ادبيات
کمونيسم کارگرى ،و تقويت
سنت انترناسيوناليستى طبقه
کارگر در مقابل پرچمھاى ملى و
شعارھاى ناسيوناليستى از جمله
کارھائى است که در ايندوره
بيش از ھر زمان ضرورى اند.
طبقه کارگر ھمواره در متن
جدال قدرت سياسى نيست .دوره
ھائى ھستند که اين امکان باز
ميشود .آينده جوامع سرمايه
دارى امروز نامعلوم تر از
نامعلوم است .ھمه چيز در گرو
اينست که کارگر و کمونيسم چه
ميکند و چه نقشى در شکل دادن
به دنياى جديد ايفا ميکند .ھر
نوع تغييرى ،چه تحميل
اصالحات به نفع توده کارکن و
چه تغييرات ريشه اى و انقالبى،
در گرو پراتيک کمونيستى
ايندوره جنبش کمونيستى طبقه
کارگر است .حزب بعنوان يک
گردان از ارتش جھانى طبقه
کارگر بايد خود را براى شرکت
دراين مصافھاى تعيين کننده
آماده کند.

يک دنيای بھتر :دو قطعنامه
اصلی اين پلنوم در مورد
سنديکاليسم و کميته ھا و
نھادھای "ايجاد" و "پيگيری" و
"ھماھنگی" تشکالت کارگری
بودند .کدام شرايط پرداختن به
اين تشکالت و ھمچنين پرداختن
به سنديکاليسم را ضروری
ميکنند؟ در شرايط حاضر طبقه
کارگر فاقد تشکالت پايدار و جا
افتاده علنی و توده ای ھستند؟ آيا
نبايد وجود ھمين تشکالت را ھم
به فال نيک گرفت؟ آيا بعض
ھيچ چيز نيستند؟

علی جوادی :مساله ما بر سر
"کاچی و ھيچ چی نيست" .مساله
ما پرداختن به سازماندھی توده
ای طبقه کارگر است .يک رکن
پيشروی و پيروزی کمونيسم
ايجاد و تقويت و گسترش
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تشکالت توده ای و حزبی طبقه
کارگر است .تشکالتی که بنام
کميته ھای "پيگيری" و
"ھماھنگی" و  ...ايجاد شده اند
عليرغم اھدافی که در مقابل خود
قرار داده اند عمال به موانع و
بيراھه ھايی در ايجاد تشکالت
توده ای طبقه کارگر تبديل شده اند.
از طرف ديگر سنديکاليسم در
ايران به خود تحرکی داده است و
ما شاھد فعاليتھای گسترده تر اين
گرايش راست و رفرميستی در
صفوف طبقه کارگر ھستيم .بايد به
اين ھر دو گرايشات پرداخته
ميشد .پلنوم پرداختن به اين دو
گرايش را در دستور کار خود
قرار داد .مبانی پايه ای و جوھر
واقعی سياستھا و عملکرد آنھا را
مورد بررسی قرار داد که اين
مجموعه در دو قطعنامه پلنوم
بخوبی منعکس شده است.
در مورد کميته ھا و نھادھای
"کارگری" بايد گفت که اين
تشکالت اساسا ظرف اعتراض
توده ای طبقه کارگر نيستند .مدعی
تالش برای ايجاد و يا ھماھنگی
اين تشکالت ھستند .اما عملکرد
واقعی آنھا در چند سال اخير کامال
کارنامه ديگری را نشان ميدھد.
اين جريانات عمال موجد
سکتاريسم و پراکندگی بيشتر ،به
ميزانی که مورد استقبال قرار
گرفته اند ،در صفوف طبقه کارگر
بوده اند .نگاھی کوتاه به مشغله
ھايشان ،دعواھا و تالشھايشان
نشان دھنده صحت اين ارزيابی از
نقش و عملکرد اين جريانات است.
اين بيراھه را بايد نقد کرد .پروسه
شکل گيری گسترده تشکالت توده
ای کارگری از اين مجرا عبور
نميکند.
مساله سنديکاليسم متفاوت است.
سنديکاليسم يک گرايش راست و
توده ايستی در صفوف طبقه
کارگر است .بر عکس "کميته
ھای کارگری" قابليت سازماندھی
توده ای و علنی کارگر را دارد .با
تجربه تر و سنت دار تر است.
برخالف تصور برخی گرايش
خودبخودی طبقه کارگر در
مبارزه برای بھبود معاش و
معيشت اش نيست .يک گرايش
و
سياسی

صفحه ١٠

يک دنياى بھتر

صفحه ١٠

پيرامون پلنوم چھارم حزب اتحاد
کمونيسم کارگری ...
اجتماعی است .آلترناتيو کارگری
يک گرايش بوروژايی در صفوف
طبقه کارگر است .مھار و کنترل
اعتراضات راديکال کارگری،
محدود کردن اين اعتراضات به
چھارچوب و مناسبات بورژوايی
حاکم در جامعه اساس فعاليت اين
گرايش است .ما اين گرايش
سياسی را نقد ميکنيم در عين
اينکه از ھر تالش کارگر برای
ايجاد ھر نوع تشکل توده ای
کارگری دفاع ميکنيم .ھدف ما
سازمان دادن گرايش شورايی و
برپايی جنبش مجمع عمومی
کارگران است .يک وجه چنين
تالشی مقابله با سنديکاليسم و
گرايشاتی است که کارگران را به
بيراھه ھا فراميخوانند.

آذر ماجدی :سنديکاليسم يک
گرايش خودبخودی درون طبقه
کارگر نيست .يک گرايش
بورژوايی است .درون طبقه
کارگر ھمانگونه که گرايش
سنديکاليستی وجود دارد ،گرايش
اعتراض سوسياليستی ،يعنی
کمونيسم کارگری نيز موجود
است و ھر روزه از نو بازتوليد
می شود .گرايش کمونيسم
کارگری در پی ايجاد شورا و
مجمع عمومی ،بعنوان تشکالت
توده ای طبقه کارگر است .مجمع
عمومی بھترين ظرف دفاع از
منافع کارگران و تضمين ايفای
نقش توده کارگر در سرنوشت
خود است .ما برای تبديل مجمع
عمومی به يک سنت پايدار درون
جنبش کارگری می کوشيم.
برگزاری مجامع عمومی منظم و
بشکل روتين ھدف ما است.
سنديکاليسم يک مانع در مقابل
خودآگاھی طبقاتی طبقه کارگر،
کانالی برای تداوم توھمات
بورژوايی و ارگانی برای تحميل
سازش طبقاتی به طبقه کارگر
است .سنديکاليسم يک نھاد بی
ضرر نيست که برای بھبود

شرايط اقتصادی کارگران مبارزه
می کند .اگر چنين بود ،شايد نقد
مصرانه آن ضرورتی نمی داشت.
سنديکاليسم يک مانع تسويه حساب
طبقه کارگر با بورژوازی است .لذا
نقد اين گرايش يکی از وظايف
کارگران راديکال سوسياليست،
جنبش و حزب کمونيستی کارگری
است.
حتی از زاويه دفاع از منافع
اقتصادی طبقه کارگر ھم سنديکا
مناسب ترين ظرف نيست .مجمع
عمومی مناسب ترين و بھترين
ظرف سازماندھی مبارزه اقتصادی
کارگران نيز ھست .از اين رو ما
سنديکاليسم را بعنوان يک گرايش
بورژوايی ،بوروکرات و عامل
سازش طبقاتی نقد می کنيم و مجمع
عمومی را بعنوان مناسب ترين
ظرف سازماندھی توده ای
کارگران تبليغ می کنيم .البته ما اين
نقد را به شکلی کامال مسئوالنه به
پيش خواھيم برد .از نظر ما ھر
قدم و دستاورد کارگران در جھت
تشکل قابل ارج و با ارزش است.
از ھمين رو ما نقد خود از
سنديکاليسم را با ارائه آلترناتيو
اثباتی مجمع عمومی پيش خواھيم
برد .ما بدنبال از ھم پاشيدن
سنديکاھا ،آنجا که شکل گرفته اند
نيستيم ،بدنبال گسترش مجمع
عمومی ھستيم .لذا آنجايی که
سنديکا تشکيل شده است ،ما می
کوشيم که سنديکا را بر مجمع
عمومی کارگری استوار کنيم.
تا آنجا که به نھاد ھای
غيرکارگری ،بيرون از محيط
کارگر و در حاشيه جنبش کارگری
بر می گردد ،اين نھادھا عليرغم
اعالم تعھد شان به سازماندھی
تشکالت توده ای کارگران ،عمال
به يک عامل تفرقه ،اشاعه
سکتاريسم و به بيراھه رفتن
مبارزه کارگران فعال بدل شده اند.
اين تشکالت بايد مورد نقد قرار
گيرند .تشکالت توده ای کارگران
بايد در محيط کار شکل بگيرند.

سياوش دانشور :جنبش طبقه
کارگر جنبش ماست و سياست ما
در قبال آن بشدت مسئوالنه
است .فرض حرکت انتقادى ما
دراين جنبش تامين منافع کل
طبقه ،مقابله با سياستھاى
سکتاريستى ،و تالش براى
ھژمونيک شدن سياست و سنت
راديکال کارگرى است .سياست
ما در مورد سنديکاليسم بعنوان
يک خط مشى و گرايش سياسى
معرفه است .ما نه فقط از
سياست رفرميستى و دعوت
کارگران به حمايت از بخشى از
بورژوازى و سياست ھمزيستى
طبقاتى دفاع نميکنيم بلکه
قاطعانه از موضع کمونيسم طبقه
کارگر و منافع کل طبقه عليه اين
سياست و خط مشى ھستيم .بايد
تاکيد کرد مقابله سياسى با
سنديکاليسم بعنوان يک گرايش و
يک خط مشى با مقابله با نفس
سنديکا بعنوان يک سازمان
کارگرى تفاوت ماھوى دارد.
قطعنامه حزب اين تفاوت را
بروشنى نشان ميدھد .ما مخالفتى
با ايجاد سنديکا توسط کارگران
براى دفاع از معيشت خود
نداريم .ما اصوال با ايجاد
سازمانھاى مستقل طبقه کارگر
نه فقط مخالفتى نداريم بلکه براى
ايجاد و تقويت آنھا ميکوشيم .ما
مخالف سياستى ھستيم که کارگر
را زير اين عنوان پشت طبقه
حاکم ميفرستد و به نيروى
ارتجاع بورژوائى تبديل ميکند.
حزب ما مدافع سر سخت سنت
راديکال کارگرى است .ما
کارگران را به تشکيل مجامع
عمومى و شوراھاى کارگرى
دعوت ميکنيم .نه فقط در ايران
بلکه امروز بويژه در ھرجاى
جھان ھر نوع مقابله جدى طبقه
کارگر با بورژوازى در گرو
ايجاد اين نوع سازمانھاى
کارگرى است که بتواند نيروى و
پتانسيل کل کارگران را در مقابل
توحش سرمايه بميدان آورد .ما
راسا کارگران را بجز در موارد
معين به ايجاد سنديکا دعوت
نميکنيم .ما از سنديکاھاى مستقل
دفاع ميکنيم و براى تقويت
رھبرى راديکال در آنھا و متکى
شدنشان به مجامع عمومى تالش
ميکنيم .اما اين احساس مسئوليت
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طبقاتى به معنى سکوت و سازش
در مقابل سياستھائى نيست که
کارگران را پشت ارتجاع ميبرند.
سکوت در مقابل اين سياستھا يعنى
سکوت در مقابل به مسلخ بردن
طبقه کارگر .چنين انتظارى بيجا
است .ما کارگران کمونيست و
سوسياليست را به تشکل و اتحاد و
تقويت سنت راديکال کارگرى
دعوت ميکنيم .در عين حال
منفعت کل طبقه حکم ميکند که
گرايشات واقعا کارگرى ،ھرچند
متضاد ،در قلمروھائى که منافع
کل کارگران و بويژه اتحاد طبقاتى
را تقويت ميکند مسئوالنه و بعنوان
تنى واحد ھمکارى کنند .سطوح
مختلفى در سياست و تاکتيک و
خط مشى وجود دارد که نديدن آنھا
ميتواند به سکتاريسم يا راست
روى و يا چپ روى منجر شود که
در ھر حال به سود منافع آنى و
آتى طبقه کارگر نيست .ھم
قطعنامه حزب و ھم عملکرد
تاکنونى کارگران و رھبران عملى
کمونيست طبقه ھمين را تاکيد
ميکند.
در مورد کميته ھاى کارگرى و
عملکرد تاکنونى آنھا ما مطالب
متعددى داريم و ھر فعال منصف
اين کميته ھا ھم مستقل از اينکه با
ما چه اختالفى دارد على القاعده
بايد اين ديدگاه ما را تائيد کند .نقد
اساسى ما به اين کميته ھا اينست
که خود را جاى تشکل واقعى و
توده اى کارگران ميگذارند که
البته بعد از دوره اى ،بجز
استثناھائى ،تقريبا ھمه اين واقعيت
را قبول کرده اند که اينھا تشکل
ھاى توده اى طبقه کارگر نيستند.
سبک کار اين کميته ھا ھمان
سبک کار سازمانھاى سابق چپ
سنتى است که کارگر را از محيط
کارش ميکند و به داخل ھسته ھاى
بى ھويت اجتماعى مى آورد .يعنى
کارگر را از محيط طبيعى و
سوخت و ساز اجتماعيش بيرون
ميکشد و در نھادھائى بيرون اين
واقعيت قرار ميدھد .اينکه نام اين
اقدام دانشجوئى و دانش آموزى
است يا کارمندى و کارگرى زياد
تفاوتى ندارد .اين سنت قديمى و
ناکارا تنھا به ھرز نيروى فعالين
واقعى کارگرى منجر شده است.
بحث برسر اين نيست که "بعض
ھيچ اند" يا نبايد
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پيرامون پلنوم چھارم حزب اتحاد
کمونيسم کارگری ...
فعالين کارگرى در اشکال مختلفى
متشکل شوند .بحث برسر اينست
که اين نھادھا ربط واقعى به
مبارزات روزمره و جارى
کارگران و تشکل و اتحاد آنھا
دراين متن واقعى ندارند .اينکه
اينھا چکار ميکنند و چه اھداف و
نيات خيرى دارند مورد بحث
نيست بلکه مسئله تشکل توده اى
کارگرى حال از ھر نوعش مورد
بحث است که کارگران يک
مرکز صنعتى ميتوانند از طريق
آن منافع شان را دنبال کنند و ھر
کارگرى در آن سھمش را بتوانند
ايفا کند .بخش عمده اى از طبقه
کارگر حتى نام اين کميته ھا را
نشنيده است و تعداد زيادى از
رھبران کارگرى حتى خود را
نزديک آنھا نميکنند.
سنديکاليستھا باالخره در متن
مبارزات واقعى توانستند به
سنديکاى شرکت واحد و نيشکر
ھفت تپه شکل بدھند .روشن است
کارگران عضو اين دو سنديکا
ھمه سنديکاليست نيستند .گرايش
راديکال کارگرى ضمن حمايت
بيدريغ از اين تشکلھا در مقابل
بورژوازى دارد روى سياست و
خط مشى خودش تاکيد ميکند.
روى جنبش مجامع عمومى و
ايجاد شوراھاى کارگرى و کنترل
کارگرى .فعالين و رھبران
رايکال و سوسياليست کارگران
در متن اعتراضات کارگرى ھر
روز تالش ميکنند .اگر نھادھا و
کميته ھائى که رسالت خود را
ايجاد تشکل کارگران گذاشته اند،
نه فقط به اين امر حتى نزديک
نشدند بلکه خود به ده دسته و
محفل تقسيم شدند ،البد ايرادى در
کارشان ھست .برسميت نشناختن
اين واقعيت عين سکتاريسم و
نديدن منافع طبقه کارگر و
الزامات تشکل توده اى کارگرى
است.

يک دنيای بھتر :اولويتھای ناشی

از طرح اين قطعنامه ھا کدامھا
ھستند؟ ھموار کردن راه ايجاد
تشکالت توده ای کارگری؟ کنار
زدن موانع و بيراھه ھايی که در
اين پروسه ايجاد شده اند؟ کال
جايگاه و وزن تشکالت توده ای
طبقه کارگر در شرايط کنونی در
اوضاع متحول جامعه چگونه
است؟ اين تشکالت چه جايگاه و
نقشی در سرنگونی رژيم اسالمی و
تصرف قدرت سياسی توسط جنبش
کمونيسم کارگری ايفاء ميکنند؟
علی جوادی :ھموار کردن راه
ايجاد تشکالت توده ای کارگری،
کنار زدن موانع سر راه آن يک
ھدف اعالم شده ماست .ما بر اين
اساس تالش گسترده تری را
سازمان خواھيم داد .ھر فعال
راديکال و سوسياليستی طبقه ما
بايد يک فعال جنبش مجمع عمومی
کارگری و جنبش شورايی باشد.
برپايی گسترده جنبش مجامع
عمومی کارگری يک ھدف
مشخص ماست .رسيدن به اين
ھدف در عين حال مستلزم تقابل با
ساير گرايشات راست و "چپ" در
اين راستا است.
ما برای به ميدان کشيدن طبقه
کارگر و سازماندھی و رھبری
يک انقالب کارگری تالش ميکنيم.
پيشروی در اين ھدف مستلزم
وجود تشکالت توده ای و حزبی
طبقه کارگر است که بتوانند توده
ھای کارگر را در ابعادی اجتماعی
متحد و در ميدان اعتراضات
سرنوشت ساز رھبری و ھدايت
کنند .ھيچ اعتراض کارگری
نميتواند از باالی سر رھبران
عملی کارگری صورت گيرد .متحد
کردن صفوف طبقه کارگر يک
شرط پيشروی کمونيسم است.
سرنگونی رژيم اسالمی بيش از
ھر زمان به تحرک و نقش طبقه
کارگر در تحوالت سياسی حاضر
گره خورده است .حزب ما بر اين
نقش کليدی طبقه کارگر واقف است
و تاکيد دارد .ھدف ما شکل دادن به

صفی است که بتواند طبقه
کارگر را در ابعاد اجتماعی در
اين مبارزه رھبری کند.
آذر ماجدی :ايجاد تشکالت توده
ای کارگران يکی از مھمترين
مسائل جنبش کارگری است.
طبقه کارگر قادر نيست بدون
ايجاد تشکالت توده ای خود،
مبارزه اش را به پيش ببرد و از
منافع اش دفاع کند .روشن است
که بعنوان يک کمونيست تالش
ما مصروف گسترش سازماندھی
طبقه کارگر و ايجاد تشکالت
توده ای کارگری است .کارگران
برای دفاع از منافع کوتاه مدت و
دراز مدت خود ،به دو نوع
تشکل نيازمندند :تشکالت توده
ای و حزبی .تشکالت توده ای
در ھر شرايطی از واجبات
مبارزه کارگری است.
طبقه کارگر ايران اکنون در
شرايط بسيار سخت اقتصادی و
سياسی قرار دارد .بحران
اقتصادی ،فقر و گرسنگی
زائدالوصفی را به طبقه کارگر
تحميل کرده است .مبارزات
کارگری گسترش چشمگيری
داشته است ،اما بدون تشکل و
سازماندھی اين مبارزات به
پيروزی نمی رسد .طبقه کارگر
ايران اکنون دارد به تلخ ترين
شکلی اين واقعيت را تجربه می
کند .تالش برای تشکل و
سازماندھی در ميان جنبش
کارگری کامال مشھود است.
سرکوب خشن رژيم اسالمی
مانع اصلی شکل گيری تشکالت
توده ای کارگری است .اما با اين
وجود تشکيل مجامع عمومی
گسترش چشمگيری داشته است.
ما ھمچنين شاھد ساختن سنديکا
در برخی رشته ھا ھستيم .ھمين
تجربه کوتاه سنديکا سازی
ضعف ھای اساسی اين نھاد و
ديدگاه را به روشنی عيان کرده
است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
يکی از وظائف اصلی خود در
رابطه با جنبش کارگری را بر
سازماندھی و تشکل کارگران و
تبديل مجمع عمومی به يک سنت
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پايدار قرار داده است .اين
تشکالت ھم برای کسب منافع
فوری و بھبود فوری وضعيت
طبقه کارگر و ھم برای مبارزه
طبقه کارگر برای سرنگونی رژيم
اسالمی ،به زير کشيدن نظام
سرمايه داری و برقراری
سوسياليسم حياتی اند.

سياوش دانشور :اولويت ما تداوم
سياستى است که تاکنون داشته ايم.
دامن زدن به جنبش مجمع عمومى
و سازمانيابى شورائى کارگران.
بسيج گرايش راديکال و کمونيست
طبقه حول اين سياستھا .دخالت
فعالتر و با نقشه تر در اعتراضات
کارگرى و تقويت اين سنتھا .نقد
مستمر گرايشاتى که کارگران را
پشت سياستھاى ناسيوناليستى و
توھم به يک جناح حکومت و يا
"ظرفيتھاى قانون اساسى" ميبرند.
معرفى تجارب تاکنونى و تسرى
دادن آن به کل جنبش طبقاتى.
مقابله قاطع با سياستھاى
سکتاريستى و سنتى که منافع
کارگران را قربانى منافع خرد
ميکند.
ايجاد سازمانھاى مستقل کارگرى
يک خواست وسيع طبقه کارگر
است .موانع متعددى سر راه اين
امر وجود دارند که اختناق سياسى
تنھا يکى از آنھاست .شرايط
معيشتى وخيم طبقه کارگر ،وجود
برده داران جديد که عنوان شرکت
پيمانى دارند ،سيستم تصفيه و
اخراج مستمر کارگران با ھدف
سرکوب و ھمينطور ارزانتر
کردن دستمزد کارگر ،بيکارى
وسيع و سياست بيکارسازى در
متن آنچه که "خصوصى سازى"
نام گرفته است ،ندادن حقوقھا و
گرو گرفتن کارگران ،وحشت از
گرسنگى و بيکار شدن ،دامن زدن
به انواع رقابت در ميان کارگران،
تقسيم شرکتھا و مراکز صنعتى به
بخشھاى کوچکتر و روبرو کردن
کارگران با شرکتھاى متعدد پيمانى
که ھيچ مسئوليتى ندارند،
قراردادھاى سفيد امضا ،و غيره،
ھمه براى فعال کارگرى که
ميخواھد اتحاد و تشکل کارگرى
را ايجاد کند مانع ھاى جدى اند .به
اينھا اختناق و تھديد مستمر
را
کارگران
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پيرامون پلنوم چھارم حزب اتحاد
کمونيسم کارگری ...
اضافه کنيد.

کمونيستى طبقه کارگر است.

اين وضعيت پيچيده که ھمراه
است با شرايط کار برده وار و
اضافه کاريھاى اجبارى و غيره،
شکلى از تشکل را ميتواند جلو
براند که دراين اوضاع پيچيده
مطلوبيت داشته باشد .يعنى ھم
فعال کارگرى را زير ضرب نبرد
و ھم دخالت توده اى کارگر را
در اعتراض تامين کند .مجمع
عمومى کارگرى و اعتراض
دسته جمعى کارگران پاسخ اين
وضعيت است .شورا چيزى جز
مجمع عمومى دائر و منظم نيست.
مجمع عمومى رکن اصلى
شوراھاى کارگرى است .فعالين
کارگرى ھمواره در اشکال
طبيعى شبکه ھا و محافل متشکل
اند .اما جنبش مجمع عمومى
بعنوان يک سنت ريشه دار در
جنبش کارگرى ميتواند وسعت
يابد و گسترش پيدا کند .سنتى که
با ھر درجه تغيير تناسب قوا فورا
ميتواند به شوراھاى کارگرى در
سطوح مختلف منجر شود .تشکل
و اتحاد طبقه در متن مبارزه
روزمره اش تامين ميشود .تشکل
طبقه را به امرى فلسفى و
تئوريک تبديل کردن و يا اشکالى
از سازماندھى بيرون سوخت و
ساز طبقه تنھا بيراھه است و
عليرغم ميل ھر فعال کارگرى
منفعتش را سرمايه داران ميبرند.
طبقه کارگر متشکل و يا بالقوه
متشکل در قالب مجامع عمومى
در شرايط مساعدتر ميتواند
بعنوان نيروئى عظيم عليه سرمايه
دارى قد علم کند .انقالب کارگرى
انقالبى است که کارگران
کمونيست ميخواھند و تشکل و
اتحاد و آمادگى طبقه کارگر شرط
ضرورى اين انقالب است .مکان
سنت راديکال و جنبش عمل
مستقيم کارگرى تا به انقالب طبقه
کارگر مربوط است ھمينجاست.
ھر تالش کارگر کمونيست و
پيشرو براى اتحاد و تشکل و
تحزب و رھبرى مبارزه عليه
سرمايه قدمى در مسير انقالب

يک دنيای بھتر :پلنوم بياينه ای در
باره موقعيت و جايگاه کمونيسم
منصور حکمت صادر کرد .ھدف
از انتشار اين بيانيه چه بود؟ برخی
چپ ھای ضد کمونيسم کارگری
اين اقدام در ارج گذاری مقام و
جايگاه و تاثيرات منصور حکمت
را تقبيح ميکنند .بعضا اين اقدام را
تالشی "مذھبی" تلقی ميکنند و ياد
آور ميشوند که منصور حکمت
"پيغمبر" نبود .اخيرا اين سياست
در دو حزب موسوم به "کمونيست
کارگری" ھم رايج شده است.
ارزيابی شما چيست؟ نقش و جايگاه
کمونيسم منصور حکمت در
تحوالت آتی جامعه کدام است؟
علی جوادی" :منصور حکمت
پيغمبر نبود" .اين اسم رمز عبور و
تعرض به کمونيسم منصور حکمت
است .مبتکر اين تالش ارتجاعی
جريانات ضد کمونيست ملی -
اسالمی ھستند .انتظار ديگری ھم
نميتوان داشت .متاسفانه اکنون
شاھد آن ھستيم که رھبران ھر دو
حزب موسوم به کمونيست کارگری
نيز به اين کمپين ارتجاعی پيوسته
اند .نميتوانند آشکارا به مقابله تزھا
و نقطه نظرات کمونيستی اش
بپردازند ،از پھلو وارد ميشوند.
ميخواھند خود را از زير بار
کمونيسم منصور حکمت خالص
کنند" .در افزوده ھای" راست و
پوپوليستی خود را دارند .ديگر
نيازی به کمونيسم منصور حکمت
حس نميکنند .کمونيسم منصور
حکمت وزنه ای بر پايشان است که
حرکتشان در جھت اھداف مغاير
کمونيسم کارگری را کند ميکند .ما
بسادگی از پس مخالفين آشکار
کمونيسم منصور حکمت بر می
آئيم .مساله ای نيستند .مشکل اما
جرياناتی ھستند که در زير نام
منصور حکمت چنين پروژه ای را
پيش ميبرند .خوشبختانه خود اين
جريانات در دوره اخير با قرار

دادن پروژه عبور از منصور
حکمت به اين گسست شتاب
بخشيده اند .يک وظيفه ما نشان
دادن بی ربطی اين جريانات با
کمونيسم منصور حکمت است.
اما نقش و جايگاه کمونيسم
منصور حکمت يک مساله
اساسی برای ماست .پيروزی
کمونيسم کارگری در ايران تنھا
ميتواند تحت اين پرچم صورت
گيرد .ساير کمونيسم ھا امتحان
خود را پس داده اند .شکست
خورده اند .پيروزی کمونيسم در
گرو تفوق سياسی نظری اين
کمونيسم در اعتراضات کارگری
و جامعه است.

آذر ماجدی :ھمانطور که
مختصرا در پاسخ به سوال اول
اشاره کردم ،سازماندھی انقالب
کارگری و پيروزی آن در گرو
گسترش کمونيسم کارگری
منصور حکمت و تامين رھبری
حزب کمونيستی مجھز به اين
نوع کمونيسم است .چپ راديکال
غير کارگری ھيچ شانسی ندارد.
يکی از اھداف اين بيانيه اعالم
اين واقعيت انکار ناپذير است.
بعالوه جنبش کمونيسم کارگری
پس از مرگ منصور حکمت
ضربات عميقی را متحمل شد.
انشقاقی که در رھبری حزب
کمونيست کارگری پس از مرگ
منصور حکمت شکل گرفت و به
انشعاب در سال  2004انجاميد،
ضربات بسياری به جنبش
کمونيسم کارگری وارد آورد.
اختالفات پس از انشعاب در
درون دو حزب پايان نگرفت.
در ھر دو حزب تالش برای
برافراشتن پرچم منصور حکمت
ادامه يافت .جدايی ما از حزب
کمونيست کارگری بدنبال چنين
جدالی بود.
دو حزب موسوم به کمونيست
کارگری با سرعت شگفت آوری
از منصور حکمت عبور کردند
و عميقا در سياست ھا و پراتيک
چپ راديکال غير کارگری غرق
شده اند .اين مساله کار ما،
بعنوان کمونيست ھای کارگری
مدافع منصور حکمت را مشکل
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تر می کند .اين بيانيه بر نقش و
جايگاه منصور حکمت بعنوان يک
رھبر فکری ،سياسی و حزبی
کمونيستی کارگری تاکيد می کند.
کمااينکه شاھديم که بدنبال
ضرباتی که بر کمونيسم کارگری
تحميل شد ،جريانات اپوزيسيون
ھر يک به شکلی به صرافت
تسويه حساب با منصور حکمت
افتاده اند .ناسيوناليسم پرو غرب،
قومی ،چپ فرقه ای ،و چپ
راديکال متشکل در دو حزب
موسوم به کمونيسم کارگری ،ھمه
دارند با سياست ھا ،سبک کار و
اصولی گرى و انسان گرايی
منصور حکمت می جنگند .لذا ما
وظيفه خود ديديم که دفاع قاطع
خويش از منصور حکمت و تعھد
خود به پيگيری سياست ھای او را
در قالب اين بيانيه اعالم کنيم.
جرياناتی که ما را بخاطر دفاع از
منصور حکمت مورد نقد قرار می
دھند ،به نقش و جايگاه منصور
حکمت آگاھند .وجود يک حزب
ميليتانت و مبارز که پرچم منصور
حکمت را برافراشته است ،به
زيان منافع و موجوديت خود می
بينند .لذا به ترفند ھای مختلف
متوسل می شوند .عمال با توسل به
شانتاژ دارند نقل قول کردن از او
را به يک تابو بدل می کنند .با
مقايسه دفاع ما از منصور حکمت،
با گرايشات مذھبی ،ميخواھند ما و
مدافعين منصور حکمت را
مرعوب کنند .آنھا با توسل به اين
ترفند ھا قصد دارند ما را به تسليم
وادارند ،تا پرچم منصور حکمت
را با بيرقی سفيد در مقابل شان
تعويض کنيم .اما ما تسليم نمی
شويم .ما کليد پيروزی کمونيسم را
می شناسيم .آگاھيم که پيروزی
طبقه کارگر و کمونيسم در گرو به
اھتزاز درآوردن پرچم کمونيسم
منصور حکمت است.

سياوش دانشور :البته ما به
پيغمبران "واقعى" اعتقادى نداريم
و ھر روز تالش ميکنيم نشان دھيم
که چه رابطه اى بين پيغمبر بودن
و مريد بودن در چھارچوب
مناسبات طبقاتى وجود دارد و
اينکه چرا بايد اين طوق بردگى را
بشريت آزاد و در راس آنھا طبقه
بدور
کارگر

صفحه ١٣

يک دنياى بھتر

صفحه ١٣

پيرامون پلنوم چھارم حزب اتحاد
کمونيسم کارگری ...
اندازد .آنھا که ھنوز در ضمير
ناخودآگاھشان پيغمبر جائى دارد
و به ناسالمتى خود را
"کمونيست" ھم مينامند خود دانند.
در نتيجه پاسخ به اين نوع بحثھا
فقط وقت تلف کردن است .اما
پشت اين حجاب "پيغمبر" حقيقتى
وجود دارد که گويندگان آن اتفاقا
تالش دارند ھمان را زير خاک
کنند .منصور حکمت از نادر
رھبران انقالبى و کمونيستى است
که به شھادت تاريخ فعاليت
سياسى اش نماينده بازترين،
مدرن ترين ،برابرترين و
اجتماعى ترين الگوھاى فعاليت
سياسى و رفتار حزبى و
تشکيالتى است .در نتيجه کسانى
که در پاسخ به ھر انتقادى فورا
چوب راه حل تشکيالتى را بلند
کردند ،سياست ترور شخصيت و
تقبيح و غيره را پيش بردند ،و
بدتر کسانى که تربيت شده
سنتھاى کمونيسم روسى و چينى و
پادگانى اند ،دراين موقعيت نيستند
که اينگونه ژست ھا را بگيرند.
اما ھنوز خود موضوعى که
باعث شده اينان پشت سپر مذھبى
"پيغمبر" قايم شوند اينست که
منصور حکمت و ديدگاھھاى
مارکسيستى او سد راه اھداف
واقعى سياسى شان است .اول بايد
از حريف مترسکى مکتبى و
قالبى و غيره بسازند تا بتوانند
مثال "نقد" کنند .اول بايد ادعاى
پرت و نارفيقانه اطالق
"پيغمبر"ى به رھبر سابقشان را
از جانب ما نسبت دھند تا بتوانند
عليه او بشورند و منزلشان را آب
و جاروى سياسى بکنند .وگرنه
اينھا بيش از ھر کس ميدانند که
منصور حکمت به ھر تک بنى
بشرى که حرف ميزد و مينوشت
و تالش ميکرد توجه ويژه داشت
و ھمواره در ھر جلسه حزبى بر
مارکسيست بودن ،مارکس
خواندن ،سياسى و اجتماعى
بودن ،ضرورت تعيين تکليف با
سنتھاى فرقه اى ،و فھميدن
بنيادھاى فکرى و سياسى
کمونيسم کارگرى بعنوان يک
سنت متمايز حرف ميزد .مشکل

واقعى اينھا اينست که ما نشان
ميدھيم تا چه حد به منصور حکمت
و مارکس بى ربط اند و اين
برايشان گران آمده است .چون
نميتوانند سياست ھاى سنتى و غير
کارگرى شان را با برچسپ
کمونيسم کارگرى عرضه کنند .لذا
بايد به تئوريسين و رھبر انقالبى
اين خط حمله کند ،پائين اش
بکشند ،مدافعينش را مکتبى و نقل
قولى و غيره معرفى کنند تا بتوانند
سياست ھاى بى ربط و عمدتا
راست شان را به نام "کمونيسم"
بفروشند .معضل اين نيست که
کسى "پيغمبر" بوده و يا گويا
کسانى چنين اعتقادى دارند ،معضل
اينست که تعدادى نفس کسى
بودنشان را بدون پائين آوردن
منصور حکمت نميتوانند بفھمند.
اين معضل غير سياسى را شايد
روزى علم پزشکى پاسخ دھد اما
در ھر حال منصور حکمت و
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
دراين ميان بى تقصير است.
اينکه چرا حزب ما در دفاع از
منصور حکمت بيانيه صادر ميکند
بسادگى اينست که اين حزب
براساس ديدگاھھاى منصور
حکمت و کمونيسم مارکسى او بنا
شده و مدافع پروپاقرص آنست .اين
کمونيسم سنتى اجتماعى و متمايز با
کل کمونيسم قرن بيستم بعد از
شکست انقالب اکتبر و مشخصا
خط لنينى است .سنتى کارگرى و
ضد کاپيتاليستى و وفادار به
ماترياليسم پراتيک و انقالبى
مارکس .به اين اعتبار دشمن کم
ندارد .ھمين امروز حمله به
منصور حکمت و تحريف او براى
تعداد زيادى ناسيوناليست دو آتشه
و نوکر پنتاگون تا انواع چپى که
ھنوز تمايز خود را براساس گوشه
اى دفرمه از ديدگاھھاى منصور
حکمت تبئين ميکند در جريان
است .سوال اينست چرا؟ آيا اينھا
بيکارند؟ حقيقت اينست که اين ھمه
تعرض به منصور حکمت قرار
است راه را براى اين کمپ از
راست افراطى تا وارياسيونھاى

چپ آن آماده کند و ھر کدام به
سھم خود منصور حکمت را
بعنوان يک خط مشى و يک
سنت متمايز کمونيستى و انقالبى
مانع ميبيند .کمونيسم طبقه
کارگر از موضعى طبقاتى و
آلترناتيو از منصور حکمت و
پرچم سياسى و انتقادى ضد
کاپيتاليستى او دفاع ميکند و ھر
روز و در متن جنگ روزمره با
بورژوازى آموزشھايش را بکار
ميبندد .توصيه من به اين جنبش
ضد کمونيسم منصور حکمت
اينست که بجاى ھو و جنجال و
بى بضاعتى سياسى روى پايشان
بايستند و خود را در معرض
قضاوت قرار دھند .سياستھا و
پراتيک آنھا بھترين محک
داورى و ربط و بى ربطى شان
به منفعت جنبش طبقه کارگر
است .بويژه کسانى که حمله به
منصور حکمت را از دريچه
بسيار تنگ منفعت صندلى
سياسى خود نگاه ميکنند بحث
شان ھم به ھمان اندازه سطحى و
غير سياسى و حتى شخصى
است .ما به سنت اجتماعى و
طبقاتى جنبش ضد سرمايه دارى
طبقه کارگر تعلق داريم و جدال
فکرى ما در درجه اول متوجه
گرايشات اصلى طبقه حاکم
است .پاسخ سنتھاى فرقه اى و
جناح ھاى چپ گرايشات اصلى
را در ھمين چھارچوب ميدھيم.
مستقل از اينکه ھر کسى چه
ميگويد ،ما تضمين ميکنيم که در
مقابل ھر نوع جعل تاريخ و
تحريف حقيقت مى ايستيم و اين
را گوشه اى از منافع وسيعتر
جنبش سياسى مان ميدانيم.
جايگاه منصور حکمت در
تحوالت آتى دقيقا تابع اينست که
اين نوع کمونيسم ،اين سنت
متمايز مارکسى و کارگرى ،تا
چه اندازه ميتواند به پرچم
اعتراض سياسى و طبقاتى تبديل
شود .ھمين امروز و عليرغم
ضربات مھلکى که حزب
منصور حکمت خورد ،کمونيسم
او عميقا با آتوريته است.
منصور حکمت در مغز
استخوان کمونيسم طبقه کارگر
است .ھوادارى از اين خط
مختص حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى نيست .منصور حکمت
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نه فقط در ايران بلکه در منطقه و
امروز در بخشھائى از طبقه
کارگر جھانى و در ميان
مارکسيستھا شناخته شده است.
منصور حکمت بسيار پيشتر از
امروز يک ترند معتبر فکرى و
سياسى بود .مارکسيسم در ايران
بدون منصور حکمت قابل تبئين و
توضيح نيست .دفاع از اين تاريخ
و اين سنت متمايز اجتماعى امر
حزب ماست و بيانيه حزب تاکيدى
براين است .در عين حال بايد تاکيد
کرد کمونيسم صرفا يک جنبش
فکرى و تئوريک و روشنگرانه
نيست .کمونيسم بعنوان يک جنبش
سياسى جريانى انتقادى -پراتيکى
است و بود و نبودش در قلمرو
سياست تابعى از حضور در
قلمروھاى متعدد جدال طبقاتى
است .حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى با تمام نيرو و قدرت
تالش ميکند اين سنت متمايز
مارکسى را در متن جدال طبقاتى
نمايندگى کند.

يک دنيای بھتر :اين مجموعه از
قطعنامه ھا و بيانيه ھا کال کدام
اولويتھايی را در مقابل حزب در
دوره آتی عالوه بر اولويتھای تا
کنونی قرار ميدھند؟ تاکيدات حزب
در دوره آتی کدامھا ھستند؟
علی جوادی :ھدف ما سر و
سامان دادن به گرايش کمونيستی
طبقه کارگر و جنبش شورايی
است .گسترش فعاليت در جھت
سازماندھی توده ای طبقه کارگر و
تالش برای گسترش دامنه نفوذ
گرايش راديکال سوسياليستی از
ارکان اين فعاليت حزب در دوره
اخير است .کال مساله "حزب و
طبقه" در حال حاضر در محور
فعاليت حزب قرار دارد .حزب
سياسی کارگران را در اين پروسه
ميتوان شکل داد .نيروی طبقه
کارگر را تنھا در اين پروسه
ميتوان به ميدان نبرد طبقاتی و
تعيين کننده ،کشاند .اين پروسه
مطلوب ما برای سرنگونی رژيم
اسالمی است .در آتيه بيشتر در
اين زمينه صحبت خواھيم کرد.
آذر ماجدی :ما عمال فعاليت ھای
تاکنونی خود را
صفحه ١۴

يک دنياى بھتر

صفحه ١۴

پيرامون پلنوم چھارم
حزب اتحاد کمونيسم
با تمرکز و قاطعيت بيشتر ادامه
خواھيم داد .فعاليت ما در جنبش
کارگری نتايج رضايت بخشی
داشته است .ھنوز کافی نيست.
ھنوز کار بسيار بيشتری طلب می
کند .اما نتيجه بخش بوده است.
اين فعاليت را بايد تقويت کنيم .نقد
سنديکاليسم و گرايشات بورژوايی
درون طبقه کارگر و تالش
مستمر و پيگير برای جلب و
راديکال
کارگران
حذب
سوسياليست کماکان از اولويت
ھای ما است.
نقد پيگير تر جنبش ھای ديگر،
ناسيوناليسم پرو غرب ،ملی –
اسالمی و جريان چپ راديکال
غير کارگری يکی ديگر از
اولويت ھای ماست .ساختن حزب
در داخل و خارج کشور ،تقويت
بنيه مالی حزب ،گسترش
دسترسی حزب به جامعه ،بسط و
تقويت نفوذ حزب و گسترش
فعاليت انترناسيوناليستی و چاپ و
اشاعه آثار منصور حکمت در
سطح وسيع از اولويت ھای ديگر
حزب است .حزب توانسته است
که موقعيت خود را بعنوان يک
حزب فعال ،مبارز ،ميليتانت و
مسئول کمونيست کارگری ،حزب
کمونيسم کارگری منصور حکمت
تثبيت کند .اکنون بايد بر گسترش
و تقويت نفوذ حزب و ساختن
ساختارھای قوی يک حزب
سياسی تمرکز کنيم.

سياوش دانشور :اولويتھاى
حزب در رئوس کلى ھمانھا
ھستند که در دوره قبل بودند و
پراتيک دوره اى حزب منعکس
کننده آنست .فعاليت محورى
حزب بعنوان جز اليتجزاى
کمونيسم طبقه کارگر کماکان
تمرکز روى جنبش کارگرى
است .ما ازاين موضع اجتماعى
به موضوعات ديگر ميپردازيم.
دراين زمينه مسائلى مانند سازمان
ھاى حزبى ،سازمانھاى توده اى

کارگری ...

کارگرى ،تاکتيک ھاى مشخص مبارزاتى و غيره
در اشکال روشنترى مورد نظرند .دستاوردھاى
تاکنونى بايد تحکيم و گسترش يابند و حضور و
دخالت حزب نيز ھمينطور .ھمينطور انسجام و
تحکيم بيشتر حزب بعنوان تشکيالت و ابزار
سياسى و مبارزاتى يک قلمرو ديگر تالش ايندوره
ماست .سنتھائى که درايندوره مبناى کار ما بودند
بايد بيشتر جابيافتند و بعنوان ويژگيھاى حزب
سياسى کارگرى بيشتر خود را در جامعه و
قلمروھاى متعدد مبارزاتى منعکس کنند .دخالت
بيشتر در جنبشھاى پيشرو و برابرى طلب نيز يک
اولويت ماست .مسئله مالى و رفع نيازھاى مالى
حزب و گسترش رسانه ھا و انتشارات حزب يک
اولويت ديگر ماست .گسترش حزب و جذب نيرو
يک ھدف ديگر ماست.
در قلمرو سياسى اولويت ما تثبيت و گسترش نفوذ
حزب بعنوان يک سنت متمايز و تبديل شدن به
بستر اصلى کمونيسم در ايران است .تقويت
خصوصيت و ويژگى انتقادى – پراتيکى حزب چه
در جنبش کارگرى و چه در تقابل با جنبشھاى
طبقات دارا – با فرض تفاوتھاى اساسى  ، -دخالت
گسترده تر در مبارزات جارى طبقه و پاسخ به
معضالت امر سازماندھى و رھبرى و تقويت و
انسجام گرايش سوسياليستى و کمونيستى طبقه،
تقابل با کليه سياستھائى که بعنوان نقطه سازش
تالش دارند مبارزه طبقاتى را به کجراه ببرند و
نيروى طبقه کارگر و آزاديخواھى و برابرى طلبى
را پشت آن يا آن پالتفرم ارتجاعى بکشانند،
تقويت مبارزه عليه جمھورى اسالمى بعنوان
مرتجع ترين نظام حافظ سرمايه دارى در ايران ،و
تبديل کمونيسم طبقه کارگر به يک آلترناتيو
اجتماعى براى نجات از وضع موجود بويژه در
دوره اخير که کمونيسم و مارکسيسم از محبوبيت
و حقانيت بيشترى برخوردار است ثقل جھتگيرى
سياسى ماست.
در قلمرو بين المللى تاکيد ما روى فعاليت
کمونيستى و انترناسيوناليستى و تالش براى کمک
به مبارزات طبقه کارگر عليه سرمايه دارى
بحران زده و منفور ،توزيع گسترده تر آثار
منصور حکمت ،کمک به رشد سنت راديکال
کارگرى و تالش براى تقويت پرچم سياسى
کمونيستى بعنوان يک راه حل واقعى است.
ھمينطور فعاليت در خارج کشور مبتنى بر
سنتھاى اجتماعى و کمونيستى يکى ديگر از
اولويتھاى حزب است که قلمروھاى مختلف آن بايد
بصورت اسنادى توسط کميته خارج حزب تدوين
شود* .
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اشغال کارخانه توسط کارگران اوکراين!
کارگران در جواب به کارفرما فورا شورای
خود را تشکيل دادند!
امروز ساعت  9.30بيش از  300کارگر مجتمع کرسون
در اوکراين ،ساختمان اداری مجتمع را به اشغال
درآوردند .خواسته ھای کارگران پرداخت حقوقھايشان و
دولتی کردن مجتمع بدون پرداخت خسارت به کارفرما
است .کارگران اعالم کرده اند که تا رسيدن به خواسته
ھايشان مجتمع را ترک نخواھند کرد .در طول اشغال
ھيچ کارگری مجروح نشد .کارگران بالفاصله "شورای
کارگری" تشکيل دادند .پليس ھنوز به محل کارخانه
نيامده است.
شورا در حال حاضر جلسات خود را در دفتر رئيس
امور تکنيکی کارخانه برگزار ميکنند .لئونيد نيمچينف،
رئيس شورای کارگری ميگويد که اقدامات مشابه بايد
در ساير کارخانجات در اوکراين صورت بگيرد و از
ھمه خواسته است که حمايت خود از کارگران کرسون و
ھمديگر نشان دھند .نيمچينف بزودی برای کارگران
اتوبوسرانی لويو و ساير کارخانجات سخنرانی خواھد
کرد.
عمده خواسته ھای کارگران بقرار زير است:
پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران )نزديک به 4.5
ميليون ارز اوکراينی(
دولتی شدن کارخانه بدون پرداخت خسارت به کارفرما
توليد و توزيع وسايل و ماشين آالت کشاورزی تحت
حفاظت دولت
کارگران اعالم کرده اند که درصورتيکه خواسته
ھايشان برآورده نشود به اشکال راديکال تر به مبارزه
خود ادامه ميدھند.
اطالعات در مورد زمينه تاريخی اعتراض کارگران:
روز  2فوريه  2300کارگر مجتمع مھندسی کرسون
مبارزه خود عليه پرداخت نشدن حقوقھای خود که از ماه
سپتامبر 2008پرداخت نشده و ھمچنين عليه اقدامات
کارفرما که به تخريب کارخانه منجر ميشود آغاز
کردند .در يکی از نشستھای بين مسئول کارخانه خانم
پوگاچوا ،و کارگران ،پوگاچوا اعالم کرد که کارفرما
قصد حفظ و نجات کارخانه را ندارد .مسئول کارخانه
خطاب به کارگران گفت" :چرا آنقدر خودتان را به اين
کارخانه ميچسبانيد؟" پس از اين نشست کارگران طی
برگزاری يک جلسه در مقابل درب ورودی کارخانه،
شورای خود را تشکيل دادند و نيمچينف را بعنوان
نماينده خود انتخاب کردند که مذاکرات با مسئولين
مربوطه را دنبال کند.
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يک دنياى بھتر

گفتگو با آذر ماجدى
براى يک قطب بين المللى سکوالر و چپ
يک دنياى بھتر :کمپينى عليه
قوانين شريعه در بريتانيا با عنوان
" One Law for Allيک قانون
براى ھمه" که مورد حمايت
ليستى از فعالين سرشناس است
آغاز شده است .شما بعنوان عضو
دفتر سياسى حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى و رئيس سازمان آزادى
زن ازاين کمپين حمايت و آنرا
امضا کرده ايد .موضع حزب
دراين زمينه چيست؟ تجارب
کدامند؟ چرا مخالفت سياسى
حزب و شما با پروژه ھاى ديگر
از جمله "اکس مسلم" مانعى براى
حمايت از اين کمپين معين نيست؟
آذر ماجدى :حزب اتحاد کمونيسم
کارگری و سازمان آزادی زن
موضع بسيار روشنی در قبال
اسالم سياسی و تالش ھای اين
جنبش برای کسب نفوذ و قدرت
بيشتر در سطح بين المللی دارد.
ما ھمواره اين جنبش را افشاء و
عليه آن مبارزه کرده ايم .اسالم
سياسی در دو سه دھه اخير
کوشيده است که نه تنھا در منطقه
قدرت خود را گسترش دھد ،بلکه
در کشورھای غربی نيز می
کوشد قوانين اسالمی را به محيط
ھای مسلمان نشين تحميل کند.
نسبيت فرھنگ و مولتی
کالچراليسم که در دھه ھای اخير،
بدنبال سقوط بلوک شرق ،رشد
تروريسم اسالمی و باب شدن
پست مدرنيسم در کشورھای
غربی طرح و مقبوليت پيدا کرده،
موجبات رشد جنبش اسالمی در
اين کشورھا را فراھم آورده و
نفوذ آن را توجيه می کند .ما عليه
اين مقوالت ارتجاعی مبارزه
قاطعی انجام داده ايم و موفق شده
ايم تا حدود زيادی اين تزھای
راسيستی را عقب بنشانيم .مبارزه
با تثبيت قانون شريعه در انتاريو،
کانادا ،بابتکار ھما ارجمند ،يکی
از عرصه ھای مھم و تعيين کننده
اين نبرد ما با اسالم سياسی است.

لذا ما ھر کجا که جنبش اسالم
سياسی ،يا جنبش ھای مذھبی علی
العموم قصد يورش و تھاجم به
جامعه را دارند ،محکم و قاطع
عليه آنھا مبارزه خواھيم کرد.
مبارزه برای گسترش سکوالريسم،
عليه اسالم سياسی و عليه رشد
جنبش ھای مذھبی يک وجه مھم
مبارزه ما برای گسترش آزادی و
برابری و آزادی زن است .کارنامه
ما در اين زمينه بسيار روشن
است .خود من فعاليت وسيعی در
اين عرصه دارم .اسم من و برخی
نوشته ھايم در سايت انگليسی زبان
"اسالمو فوبيا" درج شده است و
يکی از مالھای اسالمی اسم من را
در يک ويدئو بعنوان يکی از دشمن
ھای اسالم طرح کرده است.
اين کمپين توسط سازمان اکس
مسلم و تعدادی جريان سکوالر و
اومانيست بين المللی سازمان داده
شده است .حمايت از چنين کميپنی،
عليرغم مخالفت و نقد جدی ما به
سازمان اکس مسلم و اھداف و نقش
آن ،يک حرکت درست و اصولی
است .بايد جنبش اسالمی را عقب
نشاند .در اين مبارزه ھم نيروھای
راست سکوالر و ھم چپ شرکت
دارند .در مبارزه عليه تثبيت قانون
شريعه در انتاريو نيز نيروھای
راست سکوالر شرکت کردند و اين
مساله مانع مبارزه ما نشد .مواقع
ديگری نيز بوده است که ما
قاطعانه و در پيشاپيش صف
مبارزه عليه اسالم سياسی و برای
سکوالريسم حرکت کرده ايم،
درحاليکه جريانات راست سکوالر
نيز در اين جنبش شرکت داشته اند.
بايد اشاره کنم که  -1ما سکتاريست
نيستيم .اگر حرکت يا جنبش و
کمپينی را از نظر سياسی درست
تشخيص بدھيم ،عليرغم مبتکرين
آن در آن شرکت می کنيم -2 .ما از
تز "دشمن دشمن من دوست من
است" پيروی نمی کنيم .متاسفانه
بخشی از جنبش چپ بين المللی ،با
حرکت از اين تز عمال به مدافع
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اسالم سياسی بدل شده اند.
دشمنی شان با تروريسم دولتی،
با امپرياليسم آمريکا و جنايت
پيشگی اسرائيل موجب شده است
که از رژيم اسالمی ،حماس و
حزب ﷲ دفاع کنند .اين يک
اشتباه محض است .ما از موضع
کمونيسم کارگری حرکت می
کنيم .ما دشمن قاطع ھر دو قطب
تروريسم ھستيم .ھم تروريسم
دولتی و ھم تروريسم اسالمی.
مواضع مان بر اين اساس تعيين
می شود.
يک دنياى بھتر :مبانى سياست
حزب و سازمان آزادى زن در
باره سکوالريسم و مبارزه براى
آن کدامند؟ مھمترين تالشھاى
تاکنون صورت گرفته دراين
زمينه کدامند و به چه مرحله اى
رسيده است؟
ما
بنظر
ماجدى:
آذر
سکوالريسم يک شرط الزم
ايجاد يک جامعه آزاد و برابر
است .جدايی مذھب از دولت و
کوتاه کردن دست مذھب از
جامعه يکی از ارکان يک جامعه
متمدن و آزاد است .از اين رو ما
عليه جنبش ھا و دستگاه مافيايی
مذھب مبارزه می کنيم .نه تنھا
برای سکوالريسم ،بلکه برای
مذھب زدايی از جامعه فعاليت
می کنيم .بيک معنا سکوالريسم
يک موضع سياسی حداقل حزب
است .تالش ما برای مذھب
زدايی از جامعه است .ما با
ضديت شديدمان با اسالم و اسالم
سياسی شناخته شده ايم .آزادی
زن ،بويژه بدون سکوالريسم
امکانپذير نيست .لذا مبارزه
برای يک جامعه سکوالر يکی
از ارکان برنامه ای حزب اتحاد
کمونيسم کارگری است .سازمان
آزادی زن نيز با حرکت از اين
اصل که کليه مذاھب زن ستيز و
مرد ساالر ھستند و بويژه با
توجه به موقعيت جنبش اسالم
سياسی در شرايط حاضر محکم
و قاطع عليه اسالم سياسی،
اسالم و برای سکوالريسم
مبارزه می کند.
ليکن

در

مبارزه

برای

سکوالريسم بايد به يک مساله
توجه داشته باشيم .در چند سال
اخير جنبش سکوالريست در غرب
کامال به دو اردوی چپ و راست
تقسيم شده است .يک دھه پيش
چنين نبود .جنبش سکوالريست
ضعيف بود و اين قطب بندی
سياسی در آن مشھود نبود .از
کمونيسم کارگری ،به اين خاطر
که قاطعانه عليه اسالم سياسی و
برای سکوالريسم مبارزه ميکرد،
به گرمی استقبال می کردند .اما
اکنون اين جنبش رشد کرده و
الجرم ،مثل ھر جنبش ديگری،
قطب بندی ھای سياسی در آن
شکل گرفته است .بطور مثال در
فرانسه که مھد سکوالريسم است،
جنبش وسيع سکوالريست حدود
دو سال پيش بر سر برخورد به
مساله حجاب دو شقه شد .بخشی
که خواھان ممنوعيت حجاب در
تمام امکان عمومی است ،عمال به
سمت راست کشيده شده است.
بارومتر اين راست روی مساله
فلسطين است.
جريان راست آشکارا يا خجوالنه
در مساله فلسطين از اسرائيل
حمايت می کند .کشتار فلسطينی ھا
را به بھانه حمالت حماس توجيه
می کند .مبارزه عليه اسالم سياسی
را تا آنجا امتداد می دھد که ھم
موضع اسرائيل و آمريکا می شود
و در جنگ غزه يا آشکارا از
اسرائيل حمايت می کند و يا
بھيچوجه حاضر به محکوم کردن
اسرائيل نيست .کشتار غزه را با
راکت پراکنی حماس توجيه می
کند .اين مساله را در مورد کليه
جناح ھای راست سکوالر مشاھده
می کنيم .بطور مثال ليدر ح ک ک
از اسرائيل دفاع کرد و سازمان
اکس مسلم در اين مورد کامال
سکوت کرد.

صفحه ١۶

صفحه ١۶

يک دنياى بھتر

گفتگو با آذر ماجدى
براى يک قطب بين المللى سکوالر و چپ...
الزم به توضيح است که دستگاه
تبليغاتی اسرائيل نيز اين ترند را
بخوبی تشخيص داده است و
فعاالنه ھم از طرق معنوی و ھم
مالی از جناح راست جنبش
سکوالر دفاع می کند .يک مثال
سرشناس ،آيان ھرسی علی است.
او بعنوان مدافع حقوق زن و منقد
اسالم به يک چھره سرشناس بدل
شد .آيان ھرسی علی بسرعت به
راست و به جبھه تروريسم دولتی
چرخيد و اکنون برای سازمان
دست راستی نئو محافظه کار
"آمريکن انترپرايز" کار می کند.
وفا سلطان يک نمونه ديگر است.
ايشان در کنفرانسی بدعوت
سازمان ضد تروريستی آمريکا
در کنار مامورين سازمان سيا
شرکت داشت.
ما اين قطب بندی را بخوبی
تشخيص ميدھيم .ما تالش کرده
ايم که صدای سومی در اين
جنبش باشيم .ما عليه ھر دو قطب
تروريسم تبليغ می کنيم ،ھر دو را
به يکسان نقد می کنيم و کوشيده
ايم که قطب سومی را درون اين
جنبش سازمان دھيم .تالش ھای
خود من برای بسيج نيرو به قطب
سوم ،برای طرح و توضيح تز
منصور حکمت در اين زمينه با
موفقيت روبرو شده است .بطور
مثال ابتکار فمينيستی اروپا که
يک جنبش وسيع مدافع حقوق
زن ،سکوالر و انسان گرا است،
کامال از اين تز حمايت می کند.
کار ما آسان نيست .بويژه زمانی
که عده ای به اسم کمونيسم
کارگری سازمان اکس مسلم می
سازند و در کنار تروريسم دولتی
می ايستند .تالش ما ،اما ،منزوی
کردن اين جناح است.
يک دنياى بھتر :اطالعيه
کنفرانس بين المللى  ٨مارس با
سکوالريسم
"چرا
عنوان
ضرورى است" از طرف
سازمان آزادى زن منتشر شده
است .اين کنفرانس چه ھدف و

سياست مشخصى را دنبال ميکند؟
شاخصھاى موفقيت و عدم موفقيت را
چه ميدانيد؟
آذر ماجدى :ما کوشيده ايم که يک
کنفرانس وسيع بين المللی در اين زمينه
سازمان دھيم .تاکنون اين کنفرانس با
استقبال بسيار گرمی روبرو شده است.
حدود  25نفر سخنران در اين کنفرانس
شرکت خواھند داشت .يکی از نکات
برجسته اين کنفرانس شرکت تعدادی
از فعالين حقوق زن و سکوالر از
کشورھای خاورميانه است .برخی از
اين فعالين خود با ما تماس گرفته و
خواستار شرکت در کنفرانس شده اند.
از کشور مصر ،سوريه ،اردن،
فلسطين ،اسرائيل ،عراق ،گرجستان،
فرانسه ،ايتاليا ،انگلستان ،لھستان،
رومانی ،بلغارستان ،سوئد ،دانمارک و
آرژانتين فعالين حقوق زن و سکوالر
به اين کنفرانس می آيند.
ھدف ما دامن زدن به يک جنبش بين
المللی سکوالر ،آزاديخواه و ضد
تبعيض است که ھم عليه اسالم سياسی
و ھم عليه سياست ھای تجاوزگرانه و
ميليتاريستی آمريکا و اسرئيل می
ايستد .کسانی که به اين کنفرانس می
آيند ھمه در چنين کمپی ھستند .تجربه
من با فعالين جنبش ھای اجتماعی در
خاورميانه نشان می دھد که آنھا به
شدت نسبت به جنبش ھای اجتماعی در
غرب بدبين اند .آن چنان ويرانی و
کشتار در عراق ،لبنان و فلسطين بر
قلب و ذھنشان سنگينی می کند که اتفاقا
تنھا راه جلب آنھا نشان دادن قطب سوم
است .ما موفق شده ايم که اين اعتماد
را جلب کنيم.
اين کنفرانس يک واقعه بسيار مھم در
جنبش آزادی زن و جنبش سکوالر
است .تالش ما بسط ايده قطب سوم در
اين کنفرانس و تالش عملی برای
سازماندھی يک جنبش وسيع بين
المللی حول اين ايده منصور حکمت
است*.
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اعتراض کارگران کارخانه بھرنگ
براى حقوقھاى معوقه
بنا به خبر دريافتى ١۵٠ ،نفر از کارگران کارخانه مواد غذايی
بھرنگ واقع در ھشتگرد کرج ،عليرغم اعتراضات مکرر ھنوز
دستمزدھای  ۴ماه خود را مربوط به ماھھای مھر ،آبان ،آذر و دی
را دريافت ننموده اند .در اين  ۴ماه در جواب اعتراضات مکرر و
جمعی کارگران کارفرما به طرق مختلف و با توسل به بھانه ھايی
از قبيل بازار خراب است و دچار رکود شده ،عدم سود دھی کافی و
غيره از پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران شانه خالی کرده
است.
يکی از کارگران معترض ميگويد :به ما کارگران که ميرسند ھم
بازار خراب شده ،ھم ورشکست شده اند و ھزار بالی آسمانی بر
سرشان نازل شده و به گدايی افتاده اند! يکی نيست که بپرسد پس
ھزينه ھای آنچنانی زندگيھايتان و مسافرتھای خارج از کشورتان از
کجا تامين ميشود؟
زندگی اين کارگران و خانواده ھايشان بعلت بی پولی و عدم دريافت
دستمزد ھايشان بشدت بحرانی شده و در آستانه اضمحالل قرار
گرفته اند .بسياری از اين کارگران برای تامين کرايه خانه ھايشان
و فرار از گرسنگی خانواده ھايشان در اوقات شب به دست فروشی
در مرکز شنبه بازار و يکشنبه بازار و ...کرج روی آورده اند.
در کارخانه بھرنگ واقع در ھشتگرد کرج بيش از  ١۵٠کارگر
قراردادی سفيد امضا با قراردادھای يکطرفه از ساعت  ٣٠/٧صبح
تا  ۵عصر در يک شيفت کاری سنگين مشغول به کارند .البته از ۵
عصر تا پاسی از شب نيز کارگران بايد به اضافه کاری اجباری
بپردازند .کاری که معلوم نيست دستمزدش چگونه محاسبه و کی
پرداخت خواھد شد .پايه دستمزد کارگران کارخانه بھرنگ ٢١٩
ھزار تومان است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١۶بھمن  ۴ – ١٣٨٧فوريه ٢٠٠٩

مجمع عمومى کارگرى
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!

يک دنياى بھتر
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شماره ٨۶

کنفرانس بين المللی بمناسبت  8مارس 2009
چرا سکوالريسم اساسی است؟
سازمان آزادی زن روز شنبه  7مارس يک کنفرانس يک روزه با تم" :نقش مخرب
مذھب در زندگی و بر حقوق زنان؛ چرا سکوالريسم اساسی است؟" در شھر گوتنبرگ،
سوئد سازمان ميدھد .در اين کنفرانس فعالين و محقيقين حقوق زن از خاورميانه و
اروپا گرد می آيند تا تاثير رشد جنبش ھای مذھبی در دو دھه اخير بر زندگی زنان را
مورد بررسی قرار دھند .مذھب کاتوليک ،کليسای ارتدوکس ،مذھب يھود ،اسالم و
جنبش اسالم سياسی مورد بررسی قرار می گيرد.
اين کنفرانس توسط سازمان ھای حقوق زن و سکوالريست زير مورد حمايت قرار گرفته است:
ابتکار فمينيستی اروپا برای يک اروپای آلترناتيو ،زنان برای صلح  -سوئد ،شبکه عليه جنايات ناموسی ،مرکز برای تحقيق
سخنزانانی که تاکنون شرکت شان تائيد شده است:
ھما ارجمند
ھوگو استرال
سواد بابا آيسا
ايما باربوسا
جولی بيندل
مالينه بوسک
سوسن تامپيه ری
فرانسس رادای
سابينه سامون
بث سيه سيلسکی
نينا سانکاری
ليزا سروش
کارولين فورس
پروين کابلی
آذر ماجدی
آزا کامل محمد عبدل ميگيد
کريم نوری
ليا نادارايا
ليال نافع ھمارنه
خانم لطيف
ليليان ھالس-فرنچ
بورينا يوھانسون
ماريا ھاگبری
نوال يازجی
مريم کوشا
بوتينا کانان خوری،

ھماھنگ کننده کمپين عليه دادگاه ھای شريعه
سکوالريست ،مسئول بخش اروپای CFI
عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی اروپا -فرانسه/الجزاير
حزب کمونيست رفرم ،ايتاليا
ژورناليست و فعال حقوق زن و مبارزه عليه فحشاء -انگلستان
فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن -دانمارک
نويسنده ،مدافع حقوق زن ،آرژانتين
مدير انجمن برای آزادی علم ،مذھب و فرھنگ ،استاد دانشگاه اورشليم ،اسرائيل
رئيس سازمان ھمبستگی زنان ،فرانسه
فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن -رومانی
معاون سازمان سکوالر راسيوناليست ،عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی -لھستان
فعال حقوق زن ،افغانستان
سازمان انديشه آزاد ،نويسنده و ژورناليست سکوالر ،مدافع حقوق زن -فرانسه
مسئول سازمان ميخک سفيد
رئيس سازمان آزادی زن
مصر
شبکه مردان عليه خشونت ناموسی -سوئد
رئيس کلوب فمينيست ،گرجستان
مدير پروژه در سازمان زنان عرب ،اردن
مدير مرکز زنان آسودا ،سليمانيه ،کردستان عراق
رئيس ابتکار فمينيستی اروپا -فرانسه
عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی اروپا بلغارستان/سوئد
ھماھنگ کننده کمپين بين المللی عليه خشونت ناموسی –سوئد
محقق و فعال حقوق زن ،سوريه
گرداننده و مدراتور -سردبير نشريه انگليسی زبان سازمان آزادی زن
فيلم ساز از فلسطين که برای نمايش يکی از فيلم ھايش به کنفرانس ميايد.

از عالقمندان شرکت در کنفرانس خواھشمنديم که با ما تماس بگيرند .اطالعات دقيقتر در آينده از طريق نشريه آزادی زن و وب سايت سازمان به
اطالع عموم خواھد رسيد.
www.azadizan.net Majedi.azar@gmail.com wlmedusahuset@gmail.com
+44 (0)7886973423آذر ماجدی

+46(0)737262622شھال نوری

يک دنياى بھتر
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گفتگو با
نسرين رمضانعلى
يک دنياي بھتر :رژيم اسالمى
ھمزمان با سياست حذف
سوبسيدھا و گران شدن اقالم
زندگى مردم تھاجمى را عليه
کارگران و مردم سازمان داد و
دست به دستگيرى برخى از
فعالين کارگرى زد .در حال
حاضر چه تالشھايى براى آزادى
اين فعالين در جريان است؟
کارگران چگونه با اين سياست
مقابله ميکنند؟
نسرين رمضانعلی :شرايط زندگی
طبقه کارگر ھر روز دشوارتر
می شود .رژيم جمھوری اسالمی
تعرضی ھمه جانبه را به سطح
معيشت اکثريت مردم محروم
سازمان داده است .بحران سرمايه
داری که دنيا را در برگرفته ،و
اقتصاد ايران ھم از آن جدا
نيست ،مجرائى برای تاخت تاز
ھرچه بيشتر سرمايه داری در
ايران باز کرده است .طی يکساله
گذشته قوانينى را در مجلس
اسالمى به تصويب رساندند که
ھمه را در کنار ھم بگذاريد يک
تصوير عريان از سرمايه داری
اسالمی در ايران بدست می دھد
که سرجمع شيرازه زندگی
ميليونھا انسان را درھم ريخته
است .حذف سوبسيدھا حقيقتا
بحثی سرگرم کننده است تا اينکه
اقدامی شدنی .وقتی از کارگران،
کارمندان ،پرستاران و ساير
بخشھا دراين مورد سوال می
کنيد ،ميگويند کى سوبسيدھا
پرداخت شده که حاال رژيم تصميم
به قطع آن دارد! اگر ھم
سوبسيدی پرداخت شده فقط به
نورچشميھا بوده است .شرايط
اقتصادی و معيشتی مردم و
بخصوص کارگرانی که بجز
نيروی کارشان چيزی ندارند که
بفروشند و ھر روز برای بقای
خود می جنگند ،با توجه به تورم
سرسام آور و گرانى وخيم است.
بجز ماشين سرکوب ھيچ چيزی
در اين کشور سرجايش نيست.

در مقابل سياست انجماد حداقل
دستمزدھا در مراکز مختلف
صنعتی اعتراضات زيادی را براى
افزايش دستمزدھا شاھد بوديم .اما
از آنجا که يک بخش زيادی از
طبقه کارگر مبارزاتشان حول
پرداخت حقوقھای معوقه ،مقابله با
اخراجھا و بيکار سازيھا است،
کمتر اخبار اين بخش از
اعتراضات کارگری بازتاب داشته
است .يک نمونه نيروگاه برق در
تھران است که چندين ھزار کارگر
دارد و اين کارگران در بخشھای
مختلفی کار می کنند .در حال
حاضر بخش مھندسين و
متخصصين اين نيروگاه معترض
به اين وضعيت ھستند که افزايش
دستمزد ساالنه بر اساس تورم لغو
شده است .بنابراين کارگران
اعتراضات خود را در ھمان محيط
کارشان برای افزايش دستمزد
دارند پيش می برند .البته بخاطر
نداشتن تشکل اين مبارزات در
ھمين نيروگاه ھم تا حدودی پراکنده
ھست .کارگران در بخشھای
مختلف بدالئلى نميتوانند در
نشستھائی که ھست حضور داشته
باشند .چرا که دولت و کارفرما
برای پيشبرد استثمار ھر چه
بيشتر ،کارگران را به کارگران
حرفه ای ،نيمه حرفه اى،
ھا،
تکنسين
مھندسين،
متخصصين ،مکانيکھا ،و غيره
تقسيم کردند که مانع بيشتری برای
متشکل شدنشان ايجاد کنند.
اين مبارزات را شاھد ھستيم .اين
نمونه ای از دھھا نمونه است که
من با آنھا در ماھھای اخير
برخورد داشتم .مبارزات متاسفانه
کماکان پراکنده است .کماکان اھرم
فشار اخراج و قراردادھای موقت
باالى سر کارگران است و يا
فعالين کارگری که در صف اول
قرار می گيرند دستگير می شوند
که تداوم انسجام و متمرکز کردن
مبارزات را برای کارگران دشوار
ميکند .اما کارگران ساکت نيستند.
ھم اکنون کارگران در مراکزی
مثل عسلويه عليه سياست

پيمانکاران و کارفرمايان خود را
سازمان دادند که در مقابل
اخراج بايستند .قبال با عوض
شدن پيمانکار کل کارگران يا
حداقل بخشی از اين کارگران
اخراج ميشدند و پيمانکار جديد
تعدادی ديگر را استخدام ميکرد.
پيمانکار جديد با توجه به
قراردادھای قبلی پيمانکار با
کارگران تالش داشت با کمتر
کردن دستمزدھا ،زدن ھزينه
ھای بدی آب و ھوا ،حق شيف،
اضافه کاری ،نگھبانی شبانه از
موتورھا و غيره را به راحتی
زير پا بگذارد .اخيرا کارگران
در مقابل اين سياست ايستادند.
بايد منتظر بود که آيا در تمامی
فازھا کارگران موفق می شوند
يا نه؟ اما کارگران يک چيز را
متوجه ھستند :بايد متحد باشند.
از اين فاکتھا زياد ھست که شايد
بايد خواست از کارگران در اين
مراکز تجربيات با ارزش خود
را در اختيار کل طبقه کارگر در
ايران بگذارند و اين دستمايه ای
برای پيشبرد ھر چه گسترده تر
مبارزات کارگران باشد.
در دل چنين اوضاعى است که
رژيم از ترس شروع به
دستگيری تعدادی از فعالين
کارگری کرده است .در دل
ھمين شرايط ھست که رژيم نه
تنھا فعالين کارگری را زير
ضرب گرفته است بلکه خانواده
ھای آنھا نيز مورد اذيت و آزار
قرار ميگيرند.
در مقابل اين دستگيريھا جنب و
جوش در جريان ھست.
تومارھائى برای آزادی فعالين
کارگری و محکوم کردن تعرض
به آنھا امضا ميشود .نامه به
نھادھای بين المللی نوشته شده
است و اعتراضات سازمانھا و
احزاب عليه اين وحشيگری در
جريان است .اما به نظر من
خيلی کم و ناکافی ھست .ببينيد
اگر کارگر نفت اھواز و يا آبادان
حقوقش يک ميليون و گاھا باالتر
ھم ميزند ،اگر کارگر نفت
اعتراض ميکند که به مسله
مسکن وی رسيدگی نشده است و
دولت سريع از ترس پاسخ
ميدھد ،به دليل مھم بودن اين

شماره ٨۶
مرکز است .کارگران وقتی تصميم
ميگيرند اعتراض کنند شايد بخاطر
وضعيت و موقعيت اين صنعت
ھمه با ھم ھستند و حتی بسيجی
حراستی ھم نمی تواند ھيچ غلطی
بکند .اين را مقايسه کنيد با نفت
شھر که آنجا ھم چند سايت ھست
ولی کارگران در اينجا از وضعيت
بشدت اسفبارترى از کارگر
نساجی زندگی می کنند .امکانات
رفاھی و بھداشتی و غيره صفر
است .ھنوز مينھای دوران جنگ
ايران و عراق در نزديکی اين
مرکز نفتی ھست و از کارگران
قربانی می گيرد .اما کمتر شاھد
اعتراضات انھا ھستيم و يا شايد
بھتر است بگويم اصال صدايشان
بجائی نمی رسد .کارگرانش کم
تجربه ھستند.
من به اين موارد اشاره کردم که
بگويم چرا رژيم ھار اسالمی
فعالين را دستگير می کند اما تالش
برای آزادی آنھا سخت شده است.
در حال حاضر مبارزه برای
آزادی فعالين کارگری نه در درون
طبقه بلکه خارج از طبقه کارگر
دارد صورت می گيرد .خارج از
محيط کار و زندگيشان صورت
ميگيرد .چند وقت پيش داشتم با
خانواده يکی از اين فعالين دستگير
شده صحبت ميکردم .متوجه شدم
که دستگيری ھمسرش را از
ھمسايه ھا مخفی نگه داشته است.
تنھا چيزی که به نظرم رسيد آن
موقع بگوييم اين بود که حتما
کارفرما ھم گفته مرخصی با
حقوق بھش دادم که سرکار نياييد!
مشکلی که ھست متاسفانه اينست
که ھمين تشکلھا بخشا مبارزه
کارگران را بخشا به خارج از
محيط کار انتقال دادند و اين دارد
ضربه به متحد و متشکل شدن
طبقه کارگر ميزند .ببينيد من در
سالھای گذشته بارھا شاھد بودم در
دل يک مبارزه و اعتصاب
کارگری وقتی رھبران آنھا
دستگير شدند با تعرض ھمه جانبه
کل کارگران رژيم روبرو بوده
است و جرات نکرده فعالين را
نگه دارد .اما ھمين فعالين وقتی از
اون محيط کنده ميشوند امنيتشان
تضمينی ندارد .برای ھمين فعال
تالشھا و مبارزه برای آزادی
فعالين کارگری خارج از محيط
کار است .ھمه
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گفتگو با
نسرين رمضانعلى...
جانبه نيست .قطعا بايد برای
آزادی فعالين و محکوم کردن
رژيم از تمامی ابزارھا استفاده
کرد.
يک دنياي بھتر :مساله افزايش
دستمزدھا يک مبارزه دائمى ميان
کارگران و سرمايه و دولتشان
است .رژيم سياست انجماد
دستمزدھا را در پيش گرفته است.
چه تحرکاتى براى مقابله با اين
سياست در پيش است؟ گرايشات
متفاوت کارگرى چه واکنشى در
قبال اين مساله از خود نشان داده
اند؟
نسرين رمضانعلی :عصبانيت و
نگرانى اولين واکنشھا بود که ھمه
جا ميشد ديد .بخشھائى امضا جمع
کردند و براى مجلس و وزارت
کار بفرستند که متاسفانه خودشان
در نيمه راه ول کردند و معلوم
نشد که سرنوشت اين کمپين چى
شد؟ حقيقت اينست که سالھای
گذشته ھم کارگران زياد روی اين
حساب
دستمزدھا
افزايش
نميکردند .چون کل دستمزدھا
نصف ھزينه ھاى اوليه شان ھم
نميشد .کارگران مجبورند حداقل
دو شغل داشته باشند و از مسير
کار تا خونه يا برعکس ماشين
شخصی خود را ھم مثل تاکسی
استفاده کنند که حداقل پول بنزين
ماشين را در بياورند .بخشى ھم
که اين را ندارند بايد دنبال ھزار
کار جانبى ديگر بروند .بنابراين
قضيه ھمين افزايش حداقل
دستمزدھا ھم عين دادن سوبسيدھا
بوده است .وانگھى اگر ميشد آمار
دقيقى گرفت معلوم ميشد که از
ھمان  20درصد افزايش دستمزد
که پارسال تصويب شد درصد
ناچيزى از کارگران ھمان را ھم
نگرفتند .بنابراين مبارزه برای
افزايش دستمزد ھميشه در دستور
طبقه کارگر قرار داشته است و
ربط زيادى به آخر سال نداشته
است.

اين اواخر خود دولتى ھا متوجه
شدند که نميتوانند سوبسيد بدھند و
در طرح شان از بخش انجماد
دستمزدھا صرفنظر کردند .يعنى
ھمان چند درصد را اضافه ميکنند
که دو روز بعد با گرانى ھيچ
ميشود .در عوض نرخ کاالھا را
آزاد ميکنند .اين را بايد گفت که
کارگران بدرجه اى به اين حکومت
بدبين اند که اين اليحه ھا و قوانين
را جوک ميکنند .من خيلی کم ديديم
که کارگری بياييد و بگويد مثال اين
اليحه تصويب شد به نفع ماست يا
به ضرر ماست .اساسا بحثشان
برسر چه بايد کرد است و اينکه
چطور ميشود دولت و کارفرما که
دستشان در دست ھم ھست را به
عقب برانند .اين تصويری است که
کارگران از رژيم دارند .يعنی فکر
ميکنند ھيچ قانونی ،ھيچ اليحه اى
به نفع آنھا تصويب نميشود .فقط
استثمار بيشتر و فقر بيشتر و
تحميل گرسنگى به طبقه کارگر
است .اشاره کردم که مبارزه برای
افزايش دستمزد يک بخش اساسی
و بزرگش دارد در مراکز مھم
کارگری پيش ميرود .بايد تالش
کنيم بازتاب اقدامات برای افزايش
دستمزد بصورت گسترده اى
منعکس شود.
مسائل ديگرى ھم ھستند که بعنوان
نيروى بازدارنده عمل ميکنند.
وقتی اليحه انجماد حداقل دستمزدھا
که جزئى از طرح احمدى نژاد بود
تصويب شد ،درست ھمان روز
داشتم با تعدادی از فعالين کارگری
صحبت می کردم .آنھا کمترين
توھمى به اين سياست نداشتند و
آماده جنگيدن با شرايط جديد
بودند .اما مثال در اطالعيه
سنديکای ھفت تپه يا کارگران
الستيک البرز که خواھان دولتی
شدن کارخانه ھستند ميبينيد که
گرايشاتى مبارزات کارگرى را به
چه سمتى ميبرند .ھمين ھا باعث
ميشود که انرژی فعالين رايکال
سوسياليست را به خود اختصاص
دھد که در محيط کارش بقيه را
متقاعد کند که سرمايه داری

سرمايه داری است و مبتنى بر
استثمار کارگر .بخشی از
کارگران طورى از خواست
دولتى شدن حمايت می کنند که
انگار کارفرماى دولتى قرار
است تخم طال بگذارد.
يک دنياي بھتر :چه تالشھايي
را براي پيشبرد موفق اين
مبارزه بايد در دستور قرار داد؟
رھنمودھاى شما به فعالين
راديکال و سوسياليست کارگرى
چيست؟
نسرين رمضانعلی :مبارزات
کارگرى گسترده تر شده است.
امروز ديگر رسانه خود رژيم
ھم نميتوانند ھمه اخبار را
سانسور کنند و مجبور ميشوند
بخش از آن را دم بريده و سر و
ته از زبان مزدورانشان با نام
"فعال کارگرى" منعکس کنند.
شرايط به غايت سخت زندگی
طبفه کارگر را غير قابل تحمل
کرده است .رژيم ھم ساکت نبوده
و مرتبا اخراج کردند ،دستگير
کردند ،محروميت اجتماعى را
به کارگران تحميل کردند .اما
اين مبارزات جاريست و ادامه
دارد .کارگران بجان آمده
صنايعی مثل نساجی و ماشين
سازی وقتی امروز در مقابل
مجلس و رياست جمھوری تجمع
می کنند ديگر بايکوت خبری به
يمن ارتباطات جھانی ممکن
نيست .اما رھنمودھای حزب
اتحاد کمونيسم کارگری به
رھبران و فعالين رايکال
سوسياليست کدامھا ھستند؟
متشکل و متحد شدن حول
خواستھای ھمگانى و برحقشان،
تشکيل مجمع عمومی و شورا
در محيط کارشان .امروز بيش
از ھر زمان ديگری بايد بر
تشکلھای توده اى کارگری در
محيط کار تاکيد کرد .تجربيات
سالھای اخير نشان داده است
متشکل شدن کارگران در محيط
کار رمز پيروزی آنھا بوده
است .متکی شدن به جنبش
مجمع عمومی و اراده جمعی
کارگران ضامن امنيت رھبران
و نمايندگان کارگران بوده است.
تاکيد من بر اين است که
کارگران بايد در محيط کارشان

شماره ٨۶
متشکل شوند و مبارزات ر ا برای
خواستھايشان به پبش ببرند.
اينجاست که دھھا رھبر عملی
ديگر به صحنه خواھد آمد .بايد به
کارگران ھشدار داد که به دامن
آکسيونيسم و ماجرا جويی نيفتند.
شايد گفتن يک حرکت در يکی از
مراکز کارگری که ظاھرا سر و
صدائی نکرده ولی بنظرم قابل
توجه است بد نباشد .کارگران يکی
از مراکز نفت تمامی خواستھای
خود را فرموله کردند و بر روی
تابلوی اعالنات نوشته اند.
کارگران حول اين خواستھا بارھا
يقه کارفرما را گرفتند و مستقيما
اولتيماتوم دادند .کارفرما به تکاپو
افتاده است .يا نمونه ديگر
کارگران نازنخ است .برای اينکه
ھيچ کدام از کارگران با مشکالت
امنيتی روبرو نشوند به مجمع
عمومى و حضور جمعى متکی
شويد .با ساير مراکز کارگری در
شھر و استان خود تالش کنيد در
ارتباط باشيد .ارتباطی زنده و
واقعی را ايجاد کنيد .اعتراضات
چندين مراکز را با ھم ھماھنگ
کنيد .رھبران خود را حفظ کنيد و
اجازه ندھيد رژيم و کارفرما آنھا
را تھديد و اخراج و يا دستگير
کنند .تضمين قدمھای بعدی و
پيروزی در مبارزاتی که پيش
روی طبقه کارگر است امروز
تنھا در قالب متشکل شدن در
ظرف مجامع عمومی ميسر است.
يک دنياي بھتر :اعتراضات
کارگرى در جھان سرمايه دارى و
در مقابله با بحران و سياست
رياضت کشى اقتصادى در جريان
است .ھر روز شاھد اعتراض
کارگرى ھستيم .اين اعتراضات
چه نقش و تاثيرى در جنبش
کارگرى ايران دارند؟
نسرين رمضانعلی :تاثير مستقيمی
بر طبقه کارگر در ايران دارد.
اگر کارگران آگاه بر ھم سرنوشتی
طبقاتى خود ھستند بدون ترديد اين
مبارزات تاثير مستقيم و مثبتی بر
مبارزات کارگران در ايران دارد.
رژيم جمھوری اسالمی ھر چند
عين سگ ھار به جان کل جامعه
افتاده است و
صفحه ٢٠

يک دنياى بھتر

صفحه ٢٠

گفتگو با نسرين رمضانعلى...
صد البته ماشين سرکوبش عليه
اين غول که ھرازچند گاھی
تکانی ميخورد آماده است اما
ناتوان از مرعوب کردن کارگران
بوده است .اتفاقا وقتی داشتم با
يکی از کارگران نساجى صحبت
ميکردم از وضعيت کارگران
نساجی در اروپا سوال ميکرد و
اينکه وضعيت اين بخش از طبقه
کارگر در آلمان چطور است؟
برايش خيلی مھم بود بداند اشکال
مبارزاتی کارگران در اينجا
چطور است و دوست داشت از
تجربيات مبارزات طبقه کارگر
در آلمان برايشان بيشتر تعريف
کنم .يا يکی از کارگران ديگر با
ھيجان زيادی از مبارزاتی که در
جريان ھست جويا ميشد و اخيرا
مرتب از مبارزات کارگران در
فرانسه و انگليس سوال ميکنند.
اعتراضات يونان جانی تازه به
جنبش کارگری در ايران داد.
تنھا کسی ميتواند اين را لمس کند
که با فعالين راديکال و کمونيست
و رھبران عملی طبقه کارگر
وارد ديالوگ شود .متوجه ميشويد
چقدر اين مبارزات در روحيه آنھا
تاثير دارد .يکی از فعالين در
تھران ميگفت مبارزات کارگران
در دنيا در ايران سانسور ميشود.
لطفا اخبار اين اعتصابات و
اعتراضات و اشکال آنرا برايمان
ارسال و تجربياتشان را منتقل

کنيد .اين انتظاری است که از
حزب ما دارند .اميدوارم بتوانيم به
اين نيازھای واقعی پاسخ بدھيم اما
با اين توضيحات بيشتر خواستم
تصويری را بدھم که طبقه کارگر
در ايران بی تفاوت از کنار
مبارزات ھم طبقه ھايش نمی
گذرد.
بطور خالصه تصويری که من
دارم و اين تصوير را حقيقتا از
خود فعالين جنبش کارگری در
داخل گرفتم اينست که اين
مبارزات آنھا را بھيجان می آورد
و پيروزی طبقه کارگر در ھر
گوشه دنيا را پيروزی خود می
دانند.
شکی نيست بارھا طبقه کارگر
ايران شاھد بوده است که طبقه
کارگر در ساير کشورھای چگونه
از مبارزاتش و رھبران آن و برای
يکی از پايه ای ترين خواستھای
طبقه کارگر ايران يعنى حق تشکل
حمايت و رژيم جمھوری اسالمی
را محکوم کرده است.
کارگران بر اين امر آگاه ھستند و
پيشروی جنبش کارگری در ھرجا
را پيشروی خود ميدانند* .

شماره ٨۶

کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان
اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است .نقدى از
زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و
انقالبى .تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و
برابرى و سعادت بشر ،چه امروز و چه در جوامع پيشين ،به ناگزير
انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در
رابطه با توليد و مالکيت است .تلقى 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 حق مالکيت نميتوانست
باشد.
اما ،با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از ھر
نوع مالکيت وسائل توليد ،طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى
اش ،دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است ،افق آزاديخواھى و
برابرى طلبى از اساس دگرگون شد .پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى
آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم
طبقاتى رھا شود .برابرى امرى نه صرفا حقوقى ،بلکه ھمچنين و در
اساس اقتصادى  -اجتماعى است.
انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى
آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل

مشخص کمونيسم کارگرى ظھور کرد ،با مارکسيسم به انسجام
و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت .جنبش کمونيسم
کارگرى در تمام طول تاريخ خويش با مارکسيسم و نقد
مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى
داشته است.
کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که 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 مصائب آن را نمايندگى ميکند .اھداف و برنامه عملى اين
جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادھاى جامعه سرمايه دارى
معاصر ،بعنوان آخرين ،مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل
جامعه طبقاتى ،مبتنى است

کارگر زندانى،
زندانى سياسى آزاد بايد گردد!

تمام فالسفه جھان را
تفسير کرده اند،
حال آنکه مسئله برسر
تغيير آنست!
کارل مارکس

يک دنياى بھتر

صفحه ٢١

سرمايه داری ورشکسته ،سوسياليسم به سبک چاوز
و کمونيسم کارگری
آذر ماجدی
ھفته پيش دو کنفرانس ،يکی در
نيمکره شمالی و ديگری در
نيمکره جنوبی برگزار شد .ھر دو
کنفرانس در مورد وضعيت خطير
و بحرانی جھان و پاسخ و راه حل
ھا بود .در فروم جھانی اقتصاد
در داوس ،سوئيس ،اکثريت
روسای دولت ھای جھان،
بانکداران و بزرگان عرصه مالی
شرکت داشتند .در فروم اجتماعی
جھانی در به لم ،برزيل 5 ،رئيس
جمھور آمريکای التين و حدود
 100ھزار نفر اکتيويست
معترض به وضع موجود.
اين نھمين فروم اجتماعی جھانی
بود .اين فروم در شرايط کامال
متفاوتی برگزار می شد .بحران
عميق و گسترده سرمايه داری
آينده تاريکی را در مقابل ميليون
ھا انسان قرار داده است .سرمايه
داری کامال در انظار مردم بی
اعتبار شده است .يکی از عالئم
اين بی اعتباری ،شيفت موضع
رئيس جمھور برزيل ،لوال ،است
که در سال  2005در فروم
جھانی اقتصاد در کنار روسای
ممالک نشست و به فروم
اجتماعی جھانی که در برزيل
برگزار شد اعتنايی نکرد ،اما
امسال در کنار  4رئيس جمھور
چپ آمريکای التين قرار گرفت و
خطاب به صندوق جھانی پول
اعالم کرد" ،بھتر است به جای
آمريکای التين به رئيس جمھور
اقتصاد
درس
آمريکا
بدھد) ".کنايه به سياست ھای
تحميلی
اقتصادی
رياضت
صندوق جھانی پول به آمريکای
التين در دھه  80و  90است(.
امسال يک روحيه کامال متفاوتی
بر فروم اجتماعی حاکم بود .دنيا
در شرايط بسيار سخت و تاريکی
قرار دارد .شرکت کنندگان در
فروم اجتماعی بمناسبت شکست
گلوباليزاسيون جشن گرفتند5 .
رئيس جمھور چپ آمريکای التين
بھمراه شرکت کنندگان سرود
"رفيق چه گوارا" را اجرا کردند.

ھوگو چاوز ،رئيس جمھور
ونزوئال ،در سخنرانی افتتاحيه اش
گفت" :در داوس دنيايی که در حال
مرگ است ،گرد آمده ،اينجا دنيايی
که دارد متولد ميشود ".وی ھمچنين
گفت ،آمريکا اين وضعيت اسفناک
را بوجود آورده است و"فقط
سوساليسم قرن  "21ميتواند
اوضاع را درست کند" .بدبختی،
فقر و بيکاری در حال رشد است و
اين عمدتا تقصير سرمايه داری
جھانی است".
رئيس جمھور اکوادور ،رافائل
کوررا ،در مورد فروم داوس چنين
گفت" :مسئوليت اين بحران بعھده
آنھا است .آنھا نميتوانند بما درس
ديگری
"دنيای
بياموزند".
امکانپذير است" تم فروم اجتماعی
بود .يکی از تم ھای ديگر فروم
اجتماعی نشان دادن شکست
سرمايه داری جھانی و اعالم بی
اعتباری سيستم جھانی خطاب به
داوس بود.
سوسياليسم قرن 21
بحران اقتصادی حاضر ،بحران
ادواری سرمايه داری است .به اين
اعتبار در سخنان چپی ھای مجتمع
در برزيل حقيقتی وجود دارد.
دنيای ديگری نيز قطعا امکانپذير
است و اکنون بيش از ھر زمانی
شرايط ايجاد اين دنيای ديگر فراھم
آمده است .تا اينجا کمونيسم
کارگری با فروم اجتماعی برزيل
در توافق است .اما راه حل ھای
اين فروم راه به جايی نخواھد برد.
سوسياليسم قرن  21چاوز ،يا
الگوی اقتصادی آمريکای التين ،نه
رھايی بخش است و نه سوسياليسم.
در فروم اجتماعی گرايش چپ
حاکم در آمريکای التين برتری
خود را بر سرمايه داری جھانی
جشن گرفت .قطعا رگه ھای انسانی
تری در اين گرايش موجود است.
اما اين گرايش نه سوسياليسم ،بلکه
سرمايه داری دولتی را وعده می
دھد .اين چپ ،پوپوليسم ناسيونال

رفرميست را نمايندگی می کند.
منظور چاوز از سوسياليسم قرن
 ،21سرمايه داری دولتی حاکم
در ونزوئال است .ثروت توليد
شده از نفت ،به دولت چاوز
امکان داده است که برخی رفرم
ھای اجتماعی را در ونزوئال
پياده کند و ضمنا در زمينه رفاه
اجتماعی به برخی کشورھای
ديگر آمريکای التين ،از جمله
برزيل کمک کند .از اين رو
است که چاوز توانسته است خود
را بعنوان يک آلترناتيو به
جناحی از جنبش چپ که به
وضعيت موجود معترض است،
بقبوالند.
ليکن مساله در اينجاست که اين
چپ متوھم است .جنبش
سوسياليسم کارگری در اين
مجامع نمايندگی نمی شود.
رفرميسم و ناسيوناليسم ضد
امپرياليستی گرايش حاکم بر اين
مجامع است .اينجاست که وظيفه
کمونيسم کارگری برجسته می
شود .تالش برای نقد و زدودن
رفرميستی-
توھمات
ناسيوناليستی و افشای پوپوليسم
حاکم بر اين گرايشات در اين
شرايط بايد در دستور قرار
گيرد .جنبش کارگری در
آمريکای التين بسيار قوی است.
متاسفانه اين جنبش نيز عمدتا
تحت حاکميت اين پوپوليسم
ناسيونال – رفرميست قرار
دارد.
دينای ديگری امکانپذير است.
يک دنيای بھتر قابل تحقق است.
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اما تحقق آن بعھده کمونيسم
کارگری است .در اين وضعيت
خطير و بحرانی ،شرايط برای
گسترش کمونيسم کارگری کامال
موجود است .روزنه ای به سوی
سعادت و رفاه بشريت ،به سوی
ايجاد يک دنيای آزاد و برابر ،به
سوی سوسياليسم گشوده شده است.
جنب و جوش فروم اجتماعی،
روحيه شاداب و با اعتماد به نفس
حاکم در اين فروم و سرھای فرود
افتاده و لحن خجول فروم داوس
بيانگر اين شرايط متحول است.
بايد جنبيد .بايد با تمام قوا پيام
کمونيسم کارگری منصور حکمت،
سوسياليسم واقعی و نه مدل
چاوزی را به گوش ميليون ھا
انسان در سراسر جھان برسانيم.
اجتماعی شدن وسايل توليد و
مبادله و لغو کار مزدی و نه دولتی
کردن تنھا پاسخ فقر ،بيکاری و
مشقت ميليونی است .يک دنيای
آزاد و برابر تنھا در اين شرايط
عملی است .دنيا به ناسيونال
رفرميسم احتياج ندارد .دنيا نيازمند
کمونيسم کارگری منصور حکمت
است*.

Left to right: Presidents Fernando Lugo, of Paraguay, Evo
Morales, of Bolivia, Luiz Inacio Lula da Silva, of Brazil, Rafael
Correa, of Ecuador, and Hugo Chávez, of Venezuela, at the World
Social Forum in Belem. Photograph: Andre Penner/AP
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يک دنياى بھتر

در نقد مواضع پرو اسرائيلی حميد تقوايی
على جوادى
يک رکن چرخش سياسی رھبری
کنونی جريان موسوم به "حزب
تغيير
کارگری"
کمونيست
مواضع شناخته شده حزب
دوران
کارگری
کمونيست
منصور حکمت در قبال مساله
فلسطين و اتخاذ مواضعی
ارتجاعی و پرو اسرائيلی – پرو
آمريکايی است .خفقان سياسی
جريان "اکس مسلم" در قبال
جنايات جنگی دولت اسرائيل در
غزه محصول چنين چرخشی
است .موضوع اين نوشته نقد
مواضع اتخاذ شده توسط ليدر اين
حزب يعنی حميد تقوايی در
مصاحبه شان با کانال جديد است
که در سايت روزنه درج شده
است.
ليدر حزبی "چپ" يا مشاور
سياسی دولت ھا
اين يک اتھام نيست .اولين بار ھم
نيست که ايشان خود را در چنين
مقامی قرار ميدھد (١) .از قرار
اين ھم يکی از پيش شرطھای
"آلترناتيو" شدن اين جريان و
کسب مشروعيت در ميان
کننده"
اعطاء
"نيروھايی
برای
سياسی
مشروعيت
اپوزيسيون ايران است!؟

دست دولت اسرائيل و متحدين
ارتجاعی اش در اردوی تروريسم
دولتی برای اعمال و پيشبرد کثيف
ترين سياستھای ضد انسانی عليه
مردم غزه و تداوم محروميت و
کشتار تاريخی مردم فلسطين است.
به بھانه حماس مردمی را گرسنگی
ميدھند .به بھانه حماس مردم را به
خاک و خون می کشند .به بھانه
حماس اين مردم را زندانی کرده
اند .و اين ھمان جريانی است که
دولت اسرائيل در شکل گيری اش
نقش اساسی و تعيين کننده ای داشته
است .دست پرورده خودشان است.
اين ھيوال را خلق کردند و به جان
مردم فلسطين انداختند و اکنون به
بھانه وجود اين موجود کريه مردم
فلسطين را به خاک و خون
ميکشند .به بھانه وجود حماس
دولتھای غربی تمام کمکھای خود
را به اين مردم قطع کردند .يک
پايه اين توجيھات اين است که
حماس و جريانات اسالمی
موجوديت دولت اسرائيل را
برسميت نمی شناسد .حميد تقوايی
نيز نه تنھا اين بھانه را برسميت
می شناسد و می پذيرد بلکه آن را
به سطح يک سياست عمومی و
پرنسيپ سياسی در "ديپلماسی بين
المللی" ارتقاء ميدھد .ميگويد:

"ھيچ دولتی نمی آيد با کسی که می
گويد تو را برسميت نمی شناسم،
مذاکره کند"!

ايشان در اين مصاحبه ميگويد:

"برسميت نشناختن اسرائيل
)توسط حماس و جريانات مرتجع
اسالميست( در واقع ،بدين
معناست که ھيچ نوع مذاکره،
ديپلماسی و ھيچ نوع توافقی نمی
تواند در چشم انداز باشد .ھيچ
دولتی نمی آيد با کسی که می
گويد تو را برسميت نمی شناسم،
مذاکره کند) ".پرانتز و تاکيد از
من است( يک پايه استدالالت
ارتجاعی دولت اسرائيل در تحريم
اقتصادی ،تحريم مالی و به
گروگان گرفتن زندگی مردم غزه
وجود حاکميت جريان ارتجاعی و
تروريستی حماس در اين منطقه
است .وجود حماس بھانه ای در

در بررسی اين مساله ابتدائا بايد
پرسيد مگر ايشان مشاور سياسی
دولتھا و در اينجا دولت اسرائيل
ھستند که مدعی ميشوند "ھيچ
دولتی" دست به چنين اقدامی
نخواھد زد؟ ثانيا از چه زمانی
جريانات مدعی چپ و کمونيسم
مشاور دولتھای و جريانات
ارتجاعی شده اند؟ اين سياست را
ايشان چگونه به خورد حزب خود
ميدھند؟ پاسخ حميد تقوائى چه
خواھد بود؟ آيا باز مدعی خواھند
شد که "نقل قول خارج از متن
آورده شده است؟"" ،اين اولين بار
نيست که خراب کرده ام"؟ "يک
سوتی دادم"؟ کداميک؟ آيا اين

فورمولبندی در خود جامع و
کامال گويا نيست؟ ثالثا اين ادعا
فاقد حقيقت سياسی – ديپلماتيک
است .نمونه ھای ناقض اين ادعا
بسيارند .مگر دو دولت ارتجاعی
و تروريستی جمھوری اسالمی
و آمريکا يکديگر را برسميت
می شناسد که بارھا با يکديگر
گفتگو و مذاکره کرده اند؟ مگر
دولت ويتنام و آمريکا در زمان
جنگ ويتنام يکديگر را برسميت
می شناختند که بارھا و بارھا با
يکديگر مذاکره کردند .مثالھا
متعددند .کاسه داغ تر از آش
نميتوان بود.
حل مساله فلسطين در گرو
چيست؟
مساله فلسطين يک مساله گرھی
و تاريخی در خاورميانه است.
زخمی است که سرنوشت منطقه
بعضا به آن گره خورده است.
اسالم سياسی از اين زخم کھنه
سرمايه ای سياسی برای بقاء و
گسترش اھداف ارتجاعی خود
ساخته است .سياست اسالميستھا
زنده و باز نگھداشتن اين زخم و
بھره برداری سياسی از آن و
توجيه سياستھای ارتجاعی و
اسالمی خود مبنی بر "نابودی
اسرائيل" است .ھدف واقعی شان
نه اين تبليغات ظاھری بلکه
گسترش دامنه نفوذ و قدرتگيری
در منطقه است .مساله سياسی
است .مساله اسالميستھا نيز
افزايش سھم خود از قدرت
سياسی در منطقه است .تبليغات
و توجيھات مذھبی تنھا توجيه
گر اين اھداف سياسی و
استراتژيک اسالم سياسی است.
اما با ورود جھان به فاز خونين
جنگ تروريستھا در پس فاجعه
 ١١سپتامبر اين عرصه يعنی
فلسطين نيز به يک پايه و منطقه
تقابل و جنگ دو قطب
تروريستی تبديل شد .ھر چند که
اين مساله سابقه ای ديرپا تر از
اين جدال در دوران کنونی پس
از  ١١سپتامبر دارد .نديدن
سابقه تاريخی مساله فلسطين در
واقع به معنای نديدن ريشه و
مبانی بی حقوقی و ستم تاريخی
بر مردم فلسطين است .ھمانطور
که نديدن کشمکش ھای معاصر،
نديدن جنگ دو قطب تروريستی
در اين منطقه ،به معنای منجمد
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شدن در تاريخ و نديدن بار و سايه
ای است که جدالھای کنونی بر
تقابالت تاريخی می اندازند.
مواضع کنونی حزب موسوم به
کمونيست کارگری در سطح ظاھر
و فرمال فقط به مساله جنگ
نيروھای در برگيرنده دو اردوی
تروريستی جھان معاصر خالصه
ميشود .ميگويم در سطح ظاھر و
فرمال چرا که در ادامه جوھر
واقعی ھمين ادعای کاذب را نشان
خواھم داد .اين تحليل در بھترين
سطح بيان يک محدود نگری و
نديدن ريشه ھای تاريخی يک
واقعيت تلخ و تاريخی است .اعالم
ورود جھان به فاز جديد يک اثر
سياسی و تعيين کننده منصور
حکمت است .گوشه ای از
مختصات جھان پس از ١١
سپتامبر را تببين کرده است .اما
محدود کردن مساله فلسطين به
جنگ دو قطب محصول سياست
دست راستی ليدرشيپ حميد
تقوايی است .حزب منصور
حکمت حتی در فردای مساله ١١
سپتامبر معتقد بود که حل مساله
فلسطين منوط به اعمال فشار به
متحدين دولت اسرائيل و آمريکا و
دول غربی است .اين سياست
صريح و بدون ابھام است .سياه
روی سفيد آمده است" :ھر سياست

فعال و پيشرو مردمى براى مقابله
با تروريسم اسالمى بايد از ھمينجا
شروع کند (١ :حل مساله فلسطين.
بايد اين معضل تاريخى حل بشود.
مردم فلسطين بايد کشور مستقل
خود را داشته باشند .بايد آمريکا و
دولتھاى غربى را ناگزير کرد از
حمايت يکجانبه خود از اسرائيل
دست بردارند .بايد اسرائيل را
وادار کنند صلح و استقالل فلسطين
را بپذيرد .حل مساله فلسطين مھم
ترين رکن مقابله با اسالم سياسى و
تروريسم
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در نقد مواضع
پرو اسرائيلی حميد تقوايی ...
اسالمى است و جزء اصلى يک
دستور کار پيشرو و فعال در قبال
اوضاع کنونى است) ".منصور
حکمت ،دنيا پس از  ١١سپتامبر(
اين سياست را با سياست حميد
تقوايی و حزب اکس مسلم ايشان
مقايسه کنيد .ايشان در ھمان
مصاحبه با کانال جديد ميگويد:
"مساله فلسطين را تنھا نيروھای

سکوالر ،چپ و کمونيست
ميتوانند مساله فلسطين را بر
مبنای دفاع از يک دولت مستقل
فسلطينی و يک دولت غير مذھبی
حل کنند) ".تاکيد از من است(
ظاھرا سياست راديکالی را اتخاذ
کرده اند! چرا که نه؟ مساله
فلسطين را تنھا نيروھای سکوالر
و چپ و کمونيست ميتوانند حل
کنند! اما اين سياستی پوپوليستی
است .يک نتيجه عملی آن اين
است که دولت اسرائيل و آمريکا
و متحدين اش را عمال از
مسئوليت فاجعه تاريخی که ايجاد
کرده اند ،خالص ميکند .بار حل
مساله فلسطين را از دوش اين
جريانات بر ميدارد و بر دوش
نيروھای چپ قرار ميدھد .ظاھر
راديکال اين سياست در اينجا
کامال رنگ می بازد .اينجاست که
جوھر راست و ارتجاعی اين تز
نمايانگر ميشود .مسلما با قرار
گرفتن جريانات انسانگرا و
سکوالر و کمونيست در حاکميت
اسرائيل مساله فلسطين يک شبه
حل خواھد شد .ترديدی نيست .ھر
چند که صلح پايدار مستلزم وجود
نيروھای صلح دوست و سکوالر
در دو سوی اين معادله است .اما
حل مساله فلسطين منوط به اين
تغيير و تحول نيست .اعمال فشار
بر دولت کنونی اسرائيل ،اعمال
فشار بر آمريکا و دول غربی
بعنوان حاميان اصلی دولت
اسرائيل يک راه حل مشخص و
فوری حل مساله فلسطين است.
دولت اسحاق رابين تحت شرايط
بين المللی پس از جنگ سرد و
فشارھای بين المللی عمال به گام
گذاشتن در اين مسير وادار شده

بود .صلح اسلو نتيجه اوليه چنين
اعمال فشار و چرخشی بود.
سياست حميد تقوايی عمال ،خواسته
يا ناخواسته ،دولت اسرائيل را از
مسئوليت بی حقوقی مردم ستمديده
فلسطين و حل فوری اين مساله
خالص ميکند .آيا اين سياست
نشانگر مواضع پرو اسرائيلی
رھبری کنونی اين جريان با
ظاھری چپ نيست؟
مساله فلسطين در اساس يک مساله
ملی است .راه حل مساله فلسطين
نيز مانند ھر مساله ملی ديگری
مستلزم برسميت شناسی کشور
مستقل و متساوی الحقوق فلسطين
از جانب دولتى نيرويی است که
اين مردم را از حق تاريخی خود
محروم کرده است .برسميت
شناسی حق جدايی و تشکيل دولت
مستقل و متساوی الحقوق يک پايه
سياست کمونيسم کارگری در قبال
مساله ملی است.
اما تزھای حميد تقوايی در قبال
مساله فلسطين فقط به اين محدود
نميشود که ايشان برای حل مساله
فلسطين اعمال فشار بين المللی را
از دولت اسرائيل بر ميدارد .اين
تزھا نتايج اعجاز انگيز ديگری ھم
بدنبال دارد .در ادامه ميگويند:
"درد مردم فلسطين ،تا وقتی که
جنبش اسالم سياسی در خاورميانه
و در فلسطين نفوذ دارد ،حل
نخواھد شد .بايد سايه شوم اسالم
سياسی را از سر مردم فلسطين
کنار زد و برای اينکار ،بايد ستون
فقرات اسالم سياسی يعنی
جمھوری اسالمی را به زير
کشيد) ".تاکيد از من است( باز ھم
ظاھر اين فورمولبندی چپ و
راديکال است .اما جوھر آن راست
است .چرا؟ در اينجا ادعا شده است
که "درد مردم فلسطين ،تا وقتی
که  ،...حل نخواھد شد" يکی از
اين دردھا مسلما بی حقوقی و عدم
برخورداری از حقوق مدنی و
شھروندی است .در اين ادعای به
ظاھر چپ پايان دادن به اين

معضل منوط به نابودی "نفوذ"
اسالم سياسی آنھم نه فقط در
فلسطين بلکه در کل خاورميانه
شده است .بيچاره مردم فلسطين!
برای حل مساله فلسطين و
برخوردارشدن از حقوق اوليه
مدنی بايد منتظر نابودی "نفوذ"
اسالم سياسی در کل خاورميانه
باشند!
ما بعنوان جريانی ضد اسالمی
براى برچيدن اسالم سياسی و
خلع يد سياسی و اقتصادى از اين
جريانات در ايران و خاورميانه
مبارزه ميکنيم .سرنگونی رژيم
اسالمی و مقابله با اسالم سياسی
يک رکن سياسی فعاليت ماست.
اما منوط کردن حل مساله
فلسطين به نابودی "نفوذ" اين
جريانات عمال به معنای تعليق
حل مساله فلسطين به شرايط
نامعلوم نابودی "نفوذ" اسالم
سياسی در خاورميانه است(٢) .
در اينجا سياست مقابله با دو
قطب تروريستی که به کرات در
ادبيات اين حزب تکرار ميشود
عمال جای خود را به سياست
مقابله با يک قطب تروريستی
ميدھد .و معنای عملی اين
سياست در شرايطی که دو قطب
تروريستی در جھان معاصر بر
روی يکديگر و بر مردم بی گناه
تيغ ميکشند ،يعنی قرار گرفتن
سياسی در کنار اردوی دولت
آمريکا و اسرائيل و متحدين اش.
ما در عين مبارزه برای
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی
در ايران در سطح بين المللی
سياست مقابله با دو قطب
تروريستی را دنبال ميکنيم.
برای ما کمونيستھای کارگری
بر خالف سياستھای دست
راستی حميد تقوايی ھيچ نوع
ھمسويی با ھيچکدام از دو سوی
اين دو قطب تروريستی مجاز
نيست.
اما شايد ادعا شود که منظور از
"درد مردم فلسطين" مساله ای
فراتر از حل مساله ملی و
برسميت شناخته شدن دولت
مستقل فلسطين است .استدالل
موجھی است .در اينصورت
پاسخ چيست؟ مسلما منظور از
"درد" نميتواند نظام سرمايه

شماره ٨۶
داری و مصائب و مشقات ناشی
از آن مد نظر باشد .چرا که اسالم
سياسی ميتواند از صحنه سياست
منطقه جارو شود بدون آنکه
سوسياليسم در اين منطقه و يا در
فلسطين حاکم شده باشد .نابودی
اسالم سياسی الزاما به معنای
استقرار سوسياليسم نيست .حميد
تقوايی ھم چنين شرايطی را مد
نظر ندارد .برای درک محتوای
راست و پوچ بودن اين تزھا اجازه
دھيد شرايط ديگری را در نظر
بگيريم .به قطب ديگر تقابل
تروريستی جھان معاصر توجه
کنيد .اين تز مانند آن است که ادعا
کنيم "حل درد مردم اسرائيل"
منوط به نابودی حاکميت و حتی
نفوذ دولت آمريکا و تروريسم
دولتی در سطح جھان و يا در
سطح منطقه است! مگر نه اين
است که دولت آمريکا شب و روز
ياد آوری ميکند که دولت اسرائيل
متحد درجه اول اين دولت است.
حمايت آمريکا از اسرائيل بی قيد
و شرط است و  !...بی پايه بودن
اين سياست نيازی به توضيح
بيشتر ندارد.
در خاتمه
نقد اين تزھا به احتمالی با واکنش
عصبی و ھيستريک مدافعين اين
جريان مواجه شود .ھمانگونه که
در قبال سياست ضد انسانی و ضد
اومانيستی حميد تقوايی در قبال
جنايت جنگی اسرائيل شاھد آن
ھستيم .بدون ترديد در صورت
پاسخ با موج حمالت "پرو
اسالمی"" ،در کنار دولت
اسالمی"" ،در کنار حماس" و
غيره روبرو خواھيم شد .اين ھم
از مزايا و نتايج تبعی جنگ دو
قطب تروريستی و تقليل سياستھای
اين حزب و نزديک شدن به
سياست يکی از اين دو قطب
تروريستی است .زمانيکه سياست
را از دريچه يک قطب تروريستی
مشاھده کنيد ،بناچار منتقد
کمونيست خود را نيز در کمپ
مقابل قرار خواھيد داد .از اين رو
"بشريت متمدن" در ادبيات اين
حزب ھر چه بيشتر جنبه صوری
و غير واقعی بخود ميگيرد.
حزب کمونيست کارگری در
دوران پس از
صفحه ٢۴

يک دنياى بھتر

صفحه ٢۴

در نقد مواضع
پرو اسرائيلی حميد
تقوايی ...
مرگ منصور حکمت دچار تغيير
و تحوالت بسياری شد .جدال دو
قطب چپ غير کمونيستی
کارگری و حاکم شدن يکی از اين
دو قطب در راس حزب
کمونيست کارگری عمال اين
حزب را در مسير متفاوتی بر
خالف اھداف اوليه ای که برای
آن تاسيس شده بود قرار داده
است .اين حزب اکنون تشابھی با
حزب کمونيست کارگری دوران
منصور حکمت ندارد .اين حزب
اکس مسلم است!

پاورقی ھا
) (١در زمانی که احتمال حمله
نظامی به ايران افزايش يافته بود
ايشان در پيامی به مردم جھان از
دولت و ارتش آمريکا )نيروھای
نظامی حمله کننده( خواستند که
"به جای به حمله به ايران از
مبارزات مردم دفاع کنند" البته
پس از انتقادات ما در حزب اتحاد
کمونيسم کارگری اين جمله را در
اين سند حزبی بدون ھيچ
توضيحی با جمله ديگری به اين
مضمون که "به جای حمله به
ايران دولت جمھوری اسالمی را
از مراجع بين المللی اخراج
کنيد ".تعويض کردند .حتی با اين
تغيير بايد پرسيد :براستی چه
تفاوتی ميان اين سياست و سياست
کاسه ليسانی که "دمکراسی" را
از کاخ سفيد طلب ميکردند،
وجود دارد؟
) (٢نقد اين سياست نبايد باعث
کمرنگ جلوه گر شدن نقش و
تاثير سرنگونی رژيم اسالمی در
جارو کردن اسالم سياسی در
منطقه خاورميانه و يا جھان شود.
سرنگونی رژيم اسالمی يک رکن
اساسی نابودی اسالم سياسی
است .شکست ستون فقرات اين
جنبش تماما ارتجاعی است .اما
مساله اين است که حل مساله
فلسطين منوط به اين پيش شرط
ھا نيست* .

شماره ٨۶

مالحظه اى بر يک مقاله
رضا تابان
در نشريه ھفته گذشته مقاله ای
تحت عنوان اسالم و ھمجنسگرايی
توسط رفيق کاميار آزادمھر نوشته
شده که طرح اشتباه نکته ي در آن
توجه من را به خود جلب کرد ،
حال اين اشتباھات يا از سر کمبود
آگاھی خود ايشان بر مسند يک
آگاھی دھنده است يا بايد مشکل را
در جای ديگر جستجو کرد  ،و به
نکته ای که خود به نوعی بر اين
باور اشتباه صحنه می گذارد در
زير اشاره می کنم .
کاميار آزادمھر  :ھمه می دانند که
ھمجنسگراھا در جوامع پيشرفته
دارای روابط اجتماعی عادی و
روزمره ھستند و جمعيتی از
ھنرمندان ممتاز  ،دانشمندان و
سياستمداران را ھم تشکيل می
دھند .
اول بايد ديد منظور از کلمه ھمه
می دانند چيست  ،ھمان ھمه ای که
ھمجنسگرا بودن ھيالری کلينتون
را با معيارھای فرھنگ اخالقی
طبقه حاکمه رد اخالقی می کردند .
آيا منظور اين است؟
فرض می گيرم که ھيالری به
طور قطع ھمجنسگرا باشد  ،حال
اگر اين ھمجنسگرا دارای روابط
اجتماعی عادی است اين روند
زندگی تا روزی پيش می رود که
ھنوز ھمجنسگرا بودن ايشان برای
ھمه فاش نشده بود .
شايد با ھمجنسگرايی به نوع
ايرانی آن در غرب برخورد نشود
ولی اين نکته را ھم برای ھمه و
ھم برای اين رفيق بيان می کنم که
ھنوز تا چندی پيش در تعدادی از
ايالتھای امريکا و ديگر نقاط
پيشرفته که از نظر ايشان منطقه
ای آرمانی برای اين نوع رابطه
جنسی است جرم زدايی نشده بود ،
خدمت شما و ھمه عرض می کنم

نکته ديگر اشاره به ھنرمندان
و
دانشمندان
،
ممتاز
سياستمداران ھم جنسگرا است ،
حتما ً اشاره داريد به ھيالری
کلينتون و آزادی جنسی ايشان
در دنيای سياست سرمايه داری
که برای وی يک رسوايی
اخالقی به شمار رفت از ديدگاه
ھمه ی مردمی که شما به آن
اشاره داريد.
منظورتان از ھنرمندان ممتاز
احتماالً خواننده زن  ،تاتو باشد
که اين عمل جنسی او نه بر
حقانيت عمل كه در افزايش سود
سرمايه شرکت ھای ھاليوودی
نمود پيدا می کند و در غير اين
صورت مورد تجاوز ايدئولوژيك
فرھنگ نظام طبقاتي قرار مي
گرفت و لي باز با اين حال يعني
سود رساني ايشان ھنوز ھم دال
بر توجيه آن نبوده و گاھا ً يكي از
نقاط ضعف وي از سوي رسانه
ھا قلمداد مي شود.
گويا مشروعيت دادن به اين نوع
رابطه ی جنسی به نوع اين
پيشرفت ھا گره خورده يعنی
بازی در سياست آدم کش امريکا
حال چه به عنوان اقليت و حال
چه اکثريت يا ھنر نخبه گرا که
کمونيست ھا از زمان انقالب
روسيه با آن اعالم موضع کرده
اند به شما پيشنھاد می کنم نگاھی
به تاريخ مبارزات ھمجنس
گرايان سوسياليست ايران گرفته
تا افريقای جنوبی تا دل غرب
حداقل در ھمين ھزاره سوم
بياندازيد.
اين نوع نگرش ميتواند نوعي
تاييد تماميت فرھنگ غرب با
اين مسئله را به پيش كشيده و
شايد بتوان بر آن كلمه پوپوليسم
در مسئله جنسيت را پيش بكشد .
***

توضيح سردبير،
رفيق رضاى عزيز ،يادداشت و
مالحظه شما را منتشر کرديم تا
شما و ديگر عالقه مندان دراين
زمينه بحث مستدل و آزادى را
منبعد در ستون آزاد سايت حزب
پيش ببرند.
من وارد بحث شما و رفيق کاميار
نميشوم .اينخا فقط ميخواھم يک
نکته را در مورد عبارت
سوسياليست"
"ھمجنسگرايان
اشاره کنم .بنظر من تقسيم بندى
انسانھا به ھمجنسگرا و غير
ھمجنسگرا و يا اساسا الصاق
ھويت جنسى به افراد موافق نيستم.
ھمانطور که موافق الصاق ھويت
ملى و مذھبى و قومى به
شھروندان نيستم .کمونيسم جنبشى
براى نفى ھويتھاى کاذب و
تاريخى است و نه احياى ھويتھاى
قسمتى و صنفى .اگر عبارت
ھمجنسگراى سوسياليست را
بپذيريم بايد البد ھمجنسگراى
ليبرال و پست مدرنيست و محافظه
کار و غيره را ھم بپذيريم .به
ھمين ترتيب اگر مشروعيتى به
ھويت جنسى بدھيم ،چرا نبايد
مانند
را
ھتروسکشوالھا
ھموسکشوالھا و ديگر گرايشات
جنسى با سوسياليست و ليبرال و
مذھبى و غيره صدا نکنيم و اين
عناوين را نپذيريم؟ اين ھويت
سازى براساس تمايل جنسى افراد
که اساسا امرى خصوصى است از
نظر من نادرست است .بين دو
موضوع بايد تفاوت قائل شد :اول
ستم بر ھمجنسگرايان و دوم ھويت
جنسى .بعنوان کمونيست و
سوسياليست ما عليه ھر نوع ستم و
تبعيض و از جمله عليه ستم بر
ھمجنسگرايان ھستيم و براى رفع
آن قاطعانه مبارزه ميکنيم .اما
مبارزه براى رفع اين ستم به معنى
قبول ھويت جنسى آنھا نيست .اين
ديگرى مقوله و انتخابى سياسى
است .ھمانطور که شما براى رفع
ستم ملى ھويت ناسيوناليستى را
نمبپذيريد.
دراين زمينه در يکى از شماره
ھاى نشريه يک دنياى بھتر مطلبى
در حاشيه پرايد کانادا و بحث
ھويت جنسى دارم که تفصيلى تر
اشاره شده است .موفق و پيروز
باشيد* .

صفحه ٢۵

يک دنياى بھتر

يک ھفته کشمکش ميان کارگران نازنخ و کارفرما و دولت
"شعار ندھيد و اين شعارھا را جمع کنيد ،به ما دستور شليک دادند"
بنا به خبر دريافتى ،کارگران
نازنخ بدنبال يکھفته مبارزه و
کشمکش باالخره موفق شدند
امروز يکشنبه  ١٣بھمن ماه  ٢ماه
از حقوق معوقه خود را بگيرند.
کارگران نازنخ  ٧ماه حقوق
معوقه خود را از کارفرما طلب
دارند .کارگران نازنخ طى يکماه
اخير بارھا در مقابل ادارات
دولتى تجمع داشتند و خواھان
پرداخت حقوق معوقه خود شدند
اما ھر بار با وعده جوابشان
کردند .وعده ھائى که بدنبال پايان
اعتراض جائى گم و گور ميشد.
اينبار کارگران تصميم گرفتند که
به تھران بروند و در مقابل مراکز
دولتى اعتراض کنند.
روز پنجشنبه  ١٠بھمن بيش از
 ٣٠٠نفر از کارگران از قزوين
به تھران ميروند و تجمع خود را
با سردادن شعار و برافراشتن
پالکاردھا مقابل ساختمان رياست
جمھورى شروع ميکنند .ساعاتى
قبلتر کارگران به وزارت صنايع
و معادن مراجعه کردند اما نتيجه
اى نگرفتند .بدنبال تجمع و صداى
بلند شعارھاى کارگران از طرف
مسئولين دولتى از کارگران
معترض ميخواھند که به تجمع
خود پايان دھند .اما کارگران
خشمگينانه و با شدت مى ايستند و
اعالم ميکنند تا حقوق ما را
پرداخت نکنيد از اينجا تکان
نميخوريم .يکى از مسئولين
نيروى انتظامى خطاب به
کارگران ميگويد بھتر است
برگرديد .اگر اينجا بمانيد ما
مجبور ھستيم شما را دستگير
کنيم .کارگران پاسخ ميدھند بايد
ھمه ما را دستگير کنيد .در پاسخ
تھديدات نيروھاى انتظامى
کارگران با صداى بلندتر به شعار
دادن ادامه ميدھند .بعد از مدتى
يکى ديگر از مسئولين نيروى
انتظامى با ظاھرى دلسوزانه ميان
کارگران مى آيد و ميگويد از شما
خواھش ميکنم تمام کنيد و برويد،
شعار ندھيد و اين شعارھا را جمع
کنيد .به ما دستور شليک دادند!

کارگران قبول نميکنند و پنجشنبه
شب را در مقابل رياست جمھورى
و در خيابان ميمانند .اينبار يکى
ديگر از مسئولين که خودش را ھم
معرفى نميکند ميان کارگران مى
آيد و ميگويد ما براى شما ٣
اتوبوس تھيه کرديم .شب را اينجا
نمايند و برويد مقبره امام .آنجا به
شما غذا ميدھند .شب را آنجا بمانيد
و بعد برگرديد شھر خودتان .ما
قول ميدھيم که حقوق  ٣ماه شما
سريعا پرداخت شود .کارگران
قبول نميکنند .فريادھا بلند است و
بلند تر ميشود .کارگران ميگويند
ازاين وعده ھا زياد شنيديم .باالخره
معاون وزير صنايع و معادن با خط
و امضاى خودش نامه مينويسد و
يک کپى از نامه را به کارگران
ميدھد که اگر حقوق شما تا وقتى
که برگشتيد پرداخت نشد ما
جوابگو ھستيم.
کارگران بعد از دو شبانه روز به
قزوين برميگردند .ديروز شنبه ١٢
بھمن کارگران منتظر ميشوند که
حقوقھا پرداخت شود اما خبرى از
پرداخت حقوق نيست .ھمان ديروز
کارگران تصميم ميگيرند که مجددا
به تھران بروند و اعتراض خود را
ادامه بدھند .کارگران قصدشان را
رسما به ارگانھاى دولتى اعالم
ميکنند .از مرکز نيروى انتظامى و
پليس راه به کارگران ميگويند که
شما نميتوانيد به تھران برويد.
کارگران پاسخ ميدھند که اتوبوس
ھم کرايه کرديم .وقتى شما جواب
نميدھيد ما ميرويم پيش آقاى معاون
وزير که امضايش براى ما يک
﷼ ارزش نداشته که ھيچ ،کلى ھم
ھزينه کرديم! بدنبال تصميم
کارگران بر ادامه اعتراض از
استانداى و اداره کار مى آيند و از
کارگران ميخواھند که بمانند و به
تھران نروند و آنھا ترتيبى ميدھند
که حقوقھا پرداخت شود.
باالخره امروز يکشنبه  ١٣بھمن
بعد از يک ھفته اعتراض و
اعتصاب و راه بندان و تظاھرات

در قزوين و تھران ،کارگران
نازنخ حقوق  ٢ماه خود را از
حلقوم کارفرما بيرون کشيدند.
اما رسما به مقامات ھشدار دادند
و اعالم کردند ما ھنوز حقوق ۵
ماه ديگر طلب داريم و اگر تا
 ١۵بھمن پرداخت نشود ما
مجددا به تھران خواھيم رفت.
کارگران ميگفتند که جان ما به
لب رسيده ،شما جنگ را نه تنھا
به ميان ما کارگران کشيده ايد
بلکه شيرازه خانواده ھايمان دارد
از ھم مى پاشد .ما اعالم ميکنيم
ديگر جاده بستن راه حل نيست.
دور از چشم مردم ما را سرکوب
ميکنند ،ميگيرند و خانواده ھاى
ما را کتک ميزنند .يا پرداخت
کامل حقوق ھاى ما يا وعده ما
 ١۵بھمن جلو رياست جمھورى
در تھران!
اين اعتراض موفق کارگران
نازنخ فضا را براى کارخانه
ھمسايه و کارگران فرنخ که
وضعيت نسبتا مشابھى دارند
عوض کرد و روحيه اعتراضى
را باال برد .الزم به ذکر است که
اين دو کارخانه قبال يک کارخانه
بوده و بعد از درگذشت صاحبش
توسط دو پسرش اداره ميشود و
با ديوار و نرده اى از ھم جدا
ميشود .با اينحال کارگران اين
دو مرکز کمتر توانستند بطور
ھماھنگ اعتراض کنند .اما اين
واقعه کارگران فرنخ را بر آن
داشت که آنھا نيز امروز يکشنبه
در اعتراض به عدم پرداخت
حقوق ھاى معوقه شان تجمع و
اعتراض کنند .کارگران فرنخ
نيز اعالم کردند که اگر تا ١۵
بھمن حقوق ھايشان پرداخت
نشود آنھا ھم براى اعتراض و
تجمع به تھران ميروند.
کارگران در اعتراض اخيرشان
ھيچ نماينده اى معرفى نکردند.
دستگيرى
تجارب
بدليل
نمايندگان و ارعاب آنھا در
اعتراضات قبلى اينبار کارگران
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از اول تا آخر دسته جمعى
اعتراض کردند و دسته جمعى
حرف زدند .اعالم کردند که ھمه
ما با ھم ھستيم و بايد مذاکرات و
تصميمات در جمع کارگران و در
حضور مجمع عمومى آنھا
صورت گيرد .با اين سياست
کارگران موفق شدند شيوه ھاى
ارعاب و دستگيرى توسط
نيروھاى امنيتى را خنثى کنند و
اتحاد مبارزاتى قويترى را بنمايش
گذاشتند.
حزب ،پيروزى کارگران و بيرون
کشيدن گوشه اى از حقوق و
دستمزد دزديده شان را از گلوى
کارفرما تبريک ميگويد و تداوم
متحدانه ھمين سياست را به
کارگران در مراکز ديگر توصيه
ميکند .ھرگاه کارگران نيروى
متحدشان را بميدان بکشند و با
اراده اى واحد به ميدان بيايند،
پيروزى در دسترس تر است .ھر
وقت کارگران امرشان را
اجتماعى ميکنند و به وسط جامعه
ميکشانند ،سرکوب آنھا ھزينه
بيشترى براى رژيم ضد کارگر
اسالمى دارد .ھر گاه کارگران
سنت مجمع عمومى را در حين
مبارزه و اعتصاب بدست
ميگيرند ،ميتوانند مانند تن واحد
عمل کنند و اعتراض موجود در
ميان کارگران را پشتوانه مبارزه
شان کنند.
براى  ١۵بھمن بايد آماده شد .بايد
از ھر سياستى که تالش دارد
تفرقه و ارعاب در ميان کارگران
ايجاد کند پرھيز و با شدت با آن
مقابله کرد .اگر  ٨٠٠-٧٠٠کارگر
دو کارخانه مانند تنى واحد ظاھر
شوند بدون ترديد ميتوانند ھمه
حقوقھا را نقد کنند.
حزب براى اعتراض و مبارزه
کارگران نازنخ و فرنخ آرزوى
موفقيت ميکند و کارگران شھرک
صنعتى قزوين را به حمايت از
اعتراضات ھم طبقه ايھايشان
دعوت ميکند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣بھمن  ١ – ١٣٨٧فوريه ٢٠٠٩
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کارگران و انقالب
منصور حکمت
کارگران کمونيست خواھان
انقالبند .اما کدام انقالب؟ طبقات
مختلف و گرايشات سياسى و
اجتماعى مختلف "انقالب" را به
معانى بسيار متفاوتى بکار
ميبرند .دنياى ما ھمه نوع
"انقالب" و ھمه نوع "انقالبى"اى
بخود ديده است .تقريبا ھر کس و
ھر جريانى که ميخواھد وضع
موجود در جامعه را بشيوه اى
ناگھانى و بطور غيرمسالمت آميز
تغيير بدھد از انقالب حرف ميزند
و خودش را انقالبى مينامد .خيلى
از اين انقالبات چيزى بيشتر از
ارتجاع صرف نيستند .نمونه
"انقالب اسالمى" زنده و حى و
حاضر جلوى چشم ماست .عقب
مانده ترين خرافات و مشقت
بارترين اوضاع را انقالب نام
گذاشته اند .مرتجع ترين و کثيف
ترين عناصر نام انقالبى برخود
نھاده اند .کارگر کمونيست
پيگيرترين دشمن چنين انقالبات و
انقالبيون دروغينى است.
برخى ديگر از انقالبات چيزى
فراتر از اصالحات محدود در
وضع موجود نيستند .خالصى از
استبداد ،کسب استقالل اقتصادى،
برنامه ريزى و بھبود سطح توليد،
توزيع به اصطالح "عادالنه تر"
ثروت و غيره مضمون اصلى
بسيارى از تحوالتى بوده است که
در کشورھاى مختلف تحت عنوان
انقالب صورت گرفته است .در
ھمه اين موارد بنياد مناسبات
موجود در جامعه و کل نظامى که
مايه مشقات و محروميت ھاى
توده مردم کارگر و زحمتکش را
تشکيل ميدھد دست نخورده باقى
مانده است .دو دھه قبل شاھد
انقالبات متعدد اينچنينى در
کشورھاى تحت سلطه بوده است.
امروز وقتى به اين کشورھاى
انقالب کرده نگاه ميکنيم ديگر
حتى نشانى از ھمان تحوالت
محدود ناشى از انقالب ھم باقى
نمانده است و منطق نظام سرمايه
دارى بار ديگر اين واقعيت را
آشکار کرده است که مادام که

اساس سرمايه و سرمايه دارى
پابرجاست نصيب توده کارگر و
زحمتکش جز فقر و بى حقوقى
سياسى و اجتماعى نخواھد بود.
خاصيت مشترک ھمه اين انقالبات
دروغين و نيم بند اين است که
تماما تحت تاثير اھداف و مقاصد
بخش ھائى از خود طبقات حاکمه
قرار داشته اند و رھبرى سياسى و
عملى آنھا بدست ھمين اقشار بوده
است .کارگران ھمواره بعنوان
نيروى ذخيره و کمکى به ميدان
کشيده شده اند ،جنگيده اند و
فداکارى ھاى بى نظير از خود
نشان داده اند .اما حاصل کار جز
دست بدست شدن قدرت در درون
خود طبقه سرمايه دار و جز
پيدايش شکل ھاى جديدى براى
اداره نظام استثمارگر موجود نبوده
است .در بسيارى موارد اولين
کسانى که مورد تعرض بخش ھاى
تازه بقدرت رسيده طبقه حاکمه
قرار گرفته اند خود کارگران بوده
اند و انقالب خود به دستاويز
جديدى براى سرکوب جنبش
کارگرى تبديل شده است.
بنابراين وقتى کارگر از انقالب
صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه
چيز ميخواھد و چه چيز نميخواھد.
ما خواھان انقالب کارگرى عليه
کل سيستم سرمايه دارى و کل
قدرت طبقه سرمايه دارى ھستيم.
ما خواھان انقالب کمونيستى ھستيم
که جامعه موجود را از بنياد
دگرگون ميکند.
انقالب کارگرى چه ھدفى را دنبال
ميکند؟ پاسخ اين سوال در ھمين
جامعه سرمايه دارى نھفته است.
ھر کارگرى که ده دقيقه به اوضاع
خودش فکر کند ايراد اصلى اى را
که بايد در دنيا برطرف شود
تشخيص ميدھد .اين جامعه وارونه
است .توليد کنندگان ثروت جامعه،
کارگران ،بى چيزند و بيکارگان
ثروتمند .پست ترين و فرومايه

ترين عناصر ،نجبا و عاليجنابان
اين جامعه اند و شريف ترين
مردم ،توده زحمتکشان فرودست
و بى حقوق اند .آنھا که يک عمر
کار کرده اند و ثروت ساخته اند
حتى پس از سى سال براى
گذران ھر روز از زندگى خود
بايد از نو براى کارشان مشترى
پيدا کنند .قدرت خالقه و مولد
کارگر خود را در قدرت
اجتماعى و سياسى روزافزون
سرمايه و فرودستى ھرچه بيشتر
خود کارگر نشان ميدھد .براى
حفظ اين جامعه وارونه دولت ھا
پيدا شده اند ،ارتشھا ايجاد شده
اند ،زندانھا و شکنجه گاھھا بنا
شده اند ،خدايان آفريده شده اند و
مذاھب ساخته شده اند .مساله از
روز روشن تر است .اين جامعه
مبتنى بر بردگى است .بردگى
مزدى .ھيچ درجه رشد خدمات
اجتماعى و بيمه ھا و افزايش
درآمد کارگران که تازه ھمه بايد
با نبرد و با زور از حلقوم
طبقات حاکم بيرون کشيده شوند،
در اساس اين موقعيت برده وار
کارگر تغييرى نميدھد .کودکى
که امروز در ميان ما متولد
ميشود مھر استخدام سرمايه شدن
را بر پيشانى خود دارد.
کل تبعيضات اجتماعى و سياسى
و کل فساد و تباھى اخالقى
جامعه حاضر ،از ستمگرى بر
زنان و تبعيض نژادى تا اعتياد و
فحشا ،از رقابت و منفعت طلبى
فردى که در خون جامعه جريان
دارد تا قحطى و گرسنگى و
بيمارى که ھر روز ميليونھا
انسان محروم را بکام مرگ
ميکشد ،ھمه حاصل اين
وارونگى جامعه اند .جامعه اى
که صاحبان برحق و آفرينندگان
واقعى آن ،کارگران ،اسير
بردگى مزدى اند .انقالب
کارگرى بر سر در ھم کوبيدن
بنياد اين جامعه طبقاتى است.
بنياد اين نظام مالکيت خصوصى
اقليتى کوچک بر وسائل توليد در
جامعه است .مادام که انسانھا
براى نان خوردن و براى
برخوردار شدن از حداقلى از
رفاه ناگزيرند براى کس ديگرى
کار کنند که اختيار وسائل توليد
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را در دست گرفته است ،مادام که
توليد اجتماعى و تامين مايحتاج
بشر تنھا از طريق سود رسانى به
مالکان انگل وسائل توليد ممکن
است ،صحبتى از آزادى و برابرى
انسانھا و از ميان بردن محروميت
ھا و تبعيضات نميتواند در ميان
باشد .انقالب کارگرى در اساس
خود انقالبى عليه مالکيت
خصوصى طبقه سرمايه دار بر
وسائل توليد اجتماعى است .انقالب
کارگرى انقالبى براى برقرارى
مالکيت و کنترل اشتراکى و دسته
جمعى توليد کنندگان بر وسائل کار
و توليد است .انقالب کارگرى
انقالبى براى محو طبقات و
استثمار طبقاتى است.
بورژوازى به زبان خوش دست از
قدرت اش بر نميدارد و بساط
استثمارش را جمع نميکند .پس بايد
انقالب کرد ،حکومتى کارگرى
برقرار ساخت که مقاومت
استثمارگران را در ھم ميشکند و
راه را براى جامعه اى بدون
استثمار و الجرم بدون نياز به ھيچ
نوع حکومت و ستم و خرافه باز
ميکند.
براى کارگر کمونيست انقالب
يعنى خيزش طبقه کارگر براى
عملى کردن تمام اين تحول عظيم
اجتماعى .مبارزه براى آزادى،
برابرى و حکومت کارگرى .اگر
کارگر به ميدان سياست ميايد بايد
براى اين بيايد .بايد بعنوان رھبر
رھائى کل جامعه به ميدان بيايد.
دوران کشيده شدن کارگران بدنبال
اين و آن بسر رسيده است .جريان
کمونيستى در درون طبقه کارگر
ھدف خود را اين قرار داده است
که کارگران را به اين دورنما
مجھز کند و
صفحه ٢٧
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کارگران و انقالب...
حرکت مستقل کارگران براى
کسب قدرت سياسى و انجام
انقالب کارگرى را سازمان بدھد.
اگر چيزى گرايش کمونيستى را
از ساير گرايشات در درون
جنبش کارگرى متمايز ميکند
ھمين تالش براى جايگير کردن
آرمان انقالب کارگرى در درون
طبقه کارگر و سازمان دادن
نيروى اين انقالب است .کارگر
کمونيست در صف مقدم ھر
مبارزه براى بھبود شرايط کار و
زندگى کارگران است .اما او در
اين مبارزه ھدف عالى ترى را
نيز دنبال ميکند .از نظر ما در دل
اين مبارزات است که کارگر خود
را به عنوان يک طبقه ميشناسد،
به قدرت خود واقف ميشود و با
راه رھائى خود ،انقالب کارگرى
عليه کل نظام اقتصادى و
اجتماعى موجود آشنا ميشود.
سازماندھى انقالب کارگرى
امرى مربوط به آينده دور نيست.
اين تالش ھم اکنون در جريان
است .ھرجا اتحاد کارگران و
آگاھى آنھا نسبت به اينکه اعضاء
يک طبقه جھانى اند تقويت
ميشود ،ھرجا کمونيسم بعنوان
دورنماى انقالب کارگرى در
ميان کارگران رسوخ ميکند و با
ھر رفيق کارگرى که به کمونيسم
و به محافل و سلول ھاى
کمونيستى کارگران نزديک
ميشود ،يک گام به انقالب
کمونيستى نزديک تر شده ايم.
سلول ھا و محافل کمونيستى
کارگرى که امروز تشکيل
ميشوند ،فردا کانون ھاى رھبرى
انقالب کارگرى و پايه ھاى قدرت
حکومت کارگران را تشکيل
خواھند داد.
ھيچکس ترديد ندارد که حکومت
و اقتصاد سرمايه دارى در ايران
دچار يک بحران عميق است و
جامعه ايران در آستانه تحوالت
سياسى تعيين کننده اى قرار گرفته
است .دير يا زود جدال طبقات

اجتماعى در ايران اوج تازه اى
خواھد گرفت .احزاب و نيروھاى
بورژوازى ،چه در داخل حکومت
اسالمى و چه در خارج آن دارند
خود را براى زورآزمائى ھاى
نھائى آماده ميکنند .اينبار ما بايد
تضمين کنيم که طبقه کارگر بعنوان
يک نيروى مستقل ،زير پرچم خود
و با آرمان انقالب کارگرى به
ميدان خواھد آمد .اين کار عملى
است .جريان کمونيستى در درون
طبقه کارگر جريان قدرتمندى
است .حزب کمونيست ايران گوشه
اى از يک حزب کمونيستى
کارگرى به مراتب نيرومندتر است
که ھم اکنون ريشه ھاى خود را در
درون طبقه کارگر و جنبش ھاى
اعتراضى کارگران محکم کرده
است .شعارھاى ما و افق ھاى ما
ھم اکنون راه خود را در ميان توده
ھاى وسيع طبقه کارگر باز کرده
اند .حکومت اسالمى ھم اکنون
فشار اين حزب وسيع و اعالم نشده
کارگرى را بشدت بر پيکر خود
احساس ميکند .به سرنوشت قانون
کار اسالمى نگاه کنيد ،به حال و
روز شوراھاى اسالمى نگاه کنيد،
مجامع عمومى کارگران و
مطالبات آنان را ببينيد ،ھمه گواه
يک راديکاليسم قدرتمند کارگرى
است که در طول دوره پس از
انقالب  ٥٧در ايران شکل گرفته
است .اگر بناست طبقه کارگر
ايران در تحوالت آتى بار ديگر
قربانى نشود ،اين حزب عظيم و
اعالم نشده بايد سر و سامان بگيرد.
اجزاء مختلف آن ،حزب کمونيست
ايران ،شبکه ھاى گسترده محافل
کارگران کمونيست ،جنبش مجامع
عمومى و سلول ھاى رھبرى
اعتراضات کارگرى بايد در يک
حرکت واحد کارگرى ادغام شوند.
اين عاجل ترين کارى است که
کمونيسم کارگرى در ايران در
برابر خود قرار ميدھد .برنامه ما
براى جامعه ،راه حل ھاى ما براى
رفع مشقاتى که دامنگير توده ھاى
وسيع زحمتکشان است ،شعارھا و
خواستھاى ما ھمه روشن است.
شعار آزادى ،برابرى ،حکومت
کارگرى  ،يعنى چکيده انقالب
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اجتماعى کارگران ،ھم اکنون در
دل توده ھاى وسيع طبقه ما جاى
گرفته است .تبديل ھمه اين
مصالح و امکانات به يک حزب
قدرتمند اجتماعى که قادر به
ھدايت کل طبقه کارگر در نبرد
ھاى تعيين کننده آتى باشد ،اين
کار ماست .اين اولويت اساسى
کارگران کمونيست در ايران
است.
***

توضيح :اين مطلب منصور
حکمت در نشريه "کمونيست"
ارگان مرکزى حزب کمونيست
ايران ،شماره  ،٥٣شھريور
 ١٣٦٨منتشر شد .انتشار مجدد
اين مطلب را ضرورى دانستيم
چرا که متاسفانه بعد از سه دھه
بحث و تالش مارکسيستى ھنوز
کسانى پيدا ميشوند که ترم
پوپوليستى انقالب على العموم را
با انقالب کارگرى و انقالب
اجتماعى مارکس و لنين و

منصور حکمت عوضى ميگيرند و
ژست ھم ميگيرند که گويا آنھا
طرفدار انقالب ھمين امروزاند و
بقيه به "وقت گل نى" حواله
ميدھند .مشکل اينھا اينست که
نميفھمند دوره اينگونه انقالبات
بسر رسيده است ،نيروى اجتماعى
آن پديده ديگرى شده است ،و
انقالبى کمونيست ايندوران
نميتواند حقيقتا کمونيست و انقالبى
باشد و صريحا و بدون اما و اگر
از انقالب کارگرى سخن نگويد و
براى تحقق آن مبارزه نکند .اين
نوع انقالبيون نيمه وقت البته
ھنوز زياد يافت ميشوند و
آزارشان به طبقه بورژوازى و
دولتش که سھل است به يک
کارفرماى "فکسنى" ھم نميرسد.
ھنر اينھا تنھا وارونه کردن و
کاريکاتور ساختن از موضوعات
و سواالت واقعى و خوش بودن با
آن است .کارى که خصوصيت
خرده
انقالبيگرى
تاريخى
بورژوائى و طبقه متوسط ناراضى
است.

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

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

يک دنياى بھتر
برنامه حکومت کارگرى براى آزادى جامعه است!

از سايت حزب ديدن کنيد؛
www.wupiran.com
www.for-abetterworld.com

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
کمک مالى کنيد!

صفحه ٢٨

يک دنياى بھتر

ستون آخر

آدرس تماس

برای توجيه مواضع پرو اسرائيلی به منصور حکمت آويزان نشويد!
آذر ماجدی
حزب اتحاد کمونيسم کارگری دائما
سياست ھای راست و غير
کمونيست
"حزب
کمونيستی
کارگری" )ح ک ک( را مورد نقد
قرار می دھد .اخيرا در مورد قتل
عام غزه حميد تقوائى ليدر اين حزب
مواضعی به شدت راست و ضد
انسانى اتخاذ کرد .مواضع رھبری
اين حزب طی دو سه سال اخير
بيشتر و بيشتر مواضع اين حزب را
در کنار مواضع پرو اسرائيلی قرار
داده است .قتل عام مردم بيدفاع و
بلوغ
موجب
غزه
گرسنه
باورنکردنى اين مواضع شد .ما
بارھا به آنھا در اين باره ھشدار داده
ايم .بخشی از رھبری و کادرھاى ح
ک ک در پاسخ به نقد ما کوشيدند که
با آويزان شدن به منصور حکمت
گريبان خود را از نقد ما خالص
کنند و اعالم کردند که "به منصور
حکمت ھم می گفتند پرو اسرائيل".
ھمانگونه که در بيانيه اخير حزب
درباره نقش و جايگاه منصور
حکمت اشاره کرده ايم ،موقعيت و
جايگاه منصور حکمت در جنبش
کمونيستی و اپوزيسيون بصورتی
است که ھر جريانی بشيوه ای می
کوشد موقعيت خود را در عرصه
سياست و جامعه در قبال او مشخص
کند .تا آنجا که به احزاب موسوم به
کمونيست کارگری برمی گردد،
اينھا در حالی که ھر روز با قدم
ھای سريعتر از منصور حکمت
عبور می کنند ،اما ھر زمان که
راست روی ھايشان نقد و افشاء می
شود ،سعی ميکنند خود را به
منصور حکمت آويزان کنند .مورد
اخير يکی از اين موارد است.
رژيم اسالمی در بحبوحه کشتار
سال ھای  60گفت که رھبر اتحاد
مبارزان کمونيست با يک يھودی در
انگلستان رابطه داشته است و لذا
صھيونيست است .اين اراجيف رژيم
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بموقع جواب گرفت .سپس يک
نشريه فارسی زبان در کانادا ،پس
از استعفای برخی از کادرھای
حزب در سال  ،1999بر مبنای
لجن پراکنی ھای جريان مقدم –
آذرين به حزب اتھام پرو اسرائيلی
بودن زد که با اقدامات محکم و
قاطع حزب سريعا از درج اين اتھام
پوزش خواست.
رژيم اسالمی و برخی جريانات
فرقه ای بعضا پای از گليم خود
فراتر گذاشته اند و مذبوحانه کوشيده
اند به منصور حکمت و يا حزب
کمونيست کارگری در زمان حيات
وی اتھام پرو اسرائيلی بزنند .اين
اتھامات سريعا و قاطعانه از طرف
خود منصور حکمت و حزب پاسخ
گرفته و خاموش شده است .مواضع
منصور حکمت و حزب او آن چنان
روشن در دفاع از مردم فلسطين و
در محکوم کردن کشتار و جنايات
اسرائيل است که بنی بشری نميتواند
بر مبنای مواضع او و حزب
کمونيست کارگری دوران او چنين
اتھاماتی را طرح کند.
اما حزب دگرديسی شده تحت
رھبری حميد تقوايی سياه روی سفيد
در دفاع از اسرائيل نوشته است.
تزھاى او در مورد اين کشتار
وحشيانه را ھيچ جراحى نميتواند از
تزھاى ناسيوناليستھاى دو آتشه
طرفدار اسرائيل تفکيک کند .زمانی
که ما ھنوز در رھبری حزب بوديم
از درون ،اين سياست ھا و مواضع
را نقد و در نتيجه تعديل می کرديم.
يکی از مباحث داغ و مشاجرات ما
با رھبری فعلی حزب دقيقا بر سر
مواضع حميد تقوايی بر سر مساله
فلسطين و نزديکی مواضع او به
قطب تروريسم دولتی بود .کسی که
با لحن تمسخر آميز درباره کشتار
مردم غزه و بيش از  300کودک،
از ما می پرسد که چرا عليه دولت

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

اسرائيل موضع می گيريد" ،مگر
حزب کمونيست کارگری اسرائيل
ھستيد؟" يا "اومانيسم تان گل کرده
است؟" جايی برای دفاع از موضع
خود باقی نگذاشته است .رفتن به کنج
"خارج از متن از حميد تقوايی نقل
قول آورده ايد" اين ننگ را پاسخ نمی
گويد.
اين حزب اکس مسلم است و روز به
روز مواضعش پرو اسرائيلی تر می
شود .راستش انسان از وفور نقل قول
در مضيقه می افتد .حميد تقوايی در
مورد حماس کاسه داغ تر از آش
دولت اسرائيل شده است .توجيھات
ايشان در حمله به غزه تفاوت چندانی
با توجيھات سخنگوی وزارت دفاع يا
وزير امور خارجه اسرائيل ندارد.
اوباما با انسانيت بيشتری از حميد
تقوايی از کشتار غزه ياد کرد.
ما يک بار به رھبری حزب
"حکمتيست" گفتيم "منصور حکمت
را راحت بگذاريد!" اکنون بايد ھمين
را در رابطه با ح ک ک اعالم کنيم.
شما مختاريد ھر موضعى که مايليد
بگيريد .مختاريد "کمونيسم" تان را
بحدى از انسانگرائى و حقيقت جوئى
تھى کنيد که با کشتار مردم بيدفاع و
غير نظامى و کودکان مانند پشه
برخورد کنيد .اما برای توجيه اين
سياستھاى ضد انسانى حق نداريد به
منصور حکمت آويزان شويد .مواضع
منصور حکمت مايه افتخار کمونيست
ھاى کارگرى و انسان دوستان و
آزاديخواھان جھان است.
شما حزب اکس مسلم ھستيد .سياست
ھا ،مواضع و روش ھای شما ھيچ
ربطی به منصور حکمت و کمونيسم
کارگری ندارد .با آبروی منصور
حکمت برای توجيه مواضع پرو
اسرائيلی خود بازی نکنيد!*

با مسئولين
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
علی جوادی
)دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی
)علی جوادی ،سياوش دانشور،
آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com
siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده
)علی جوادی ،نسرين
رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yaho
o.com
مسئول خارج کشور
)آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب
)مجيد پستنچی(
x_magid@yahoo.com
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

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

