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  ،مقدمه
مجموعه اى گردآورى شده در اين کتاب اساسا به ميزگردهاى 

اتحاد حزب فعاليت نشريه يک دنياى بهتر در يکساله گذشته 
اين مجموعه شامل تمام . اختصاص داردکمونيسم کارگرى 

 بلکه اساسا ،تک گفتگوهاى صورت گرفته در ايندوره نيست
پاسخ اعضاى هيئت دائر حزب و در مواردى مسئولين کميته 

خواندن اين مجموعه را براى تعقيب . سازمانده حزب است
ى توصيه کردن ديدگاههاى حزب اتحاد کمونيسم کارگر

 . ميکنيم
 

الزم به ذکر است که يک مجموعه ميزگرد و گفتگو در دوره 
فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگرى صورت گرفته که جداگانه 

و حق باره موضوعات اين گفتگوها عمدتا در . منتشر ميشود
 ، توضيح اهداف سياسى فراکسيون،تشکيل  فراکسيونمبانى 

 به سازماندهى و  نگرش،ارکان حزب سياسى مارکسيستى
 و ، حزب سازمانده–رهبرى در مجموعه حزب رهبر 

همينطور بحث پيرامون مباحث و ديدگاههاى مطرح شده 
 .توسط منصور حکمت در پلنوم چهارده حزب است

 
اين مجموعه را به مناسبت سالگرد تشکيل حزب اتحاد 

جزوات و کتابهاى ديگرى . کمونيسم کارگرى منتشر ميکنيم
 . ور گردآورى و چاپ اند که بتدريج منتشر ميشوندنيز در دست
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مردم سنندج مراسم سخنرانی شاهرودی را به صحنه اعتراض عليه رژيم اسالمی : يک دنيای بهتر
در اين شرايط اتحاديه کارگران آزاد در طی اقدامی از پيش کوشيدند تا با شاهرودی . تبديل کردند

ت آزادی شيث امانی و لغو احکام شالق و زندان کارگران توسط نماينده خود مالقات کنند و خواس
در پس اين مالقات اعالم شد که احکام زندان و شالق کارگران . را از شاهرودی طلب کنند

اين اقدام اتحاديه موجب ارزيابی های متفاوتی در . سازمانده مراسم اول ماه مه لغو خواهد شد
آيا ما با يک سياست راست و سازشکارانه توسط اين . يستی شده است کمون–سطح جنبش کارگری 
اقدامی اصولی برای تثبيت اتحاديه بمثابه يک تشکل قانونی است اين از جمله تشکل مواجه ايم؟ آيا 

که به سراغ مسئولين و سران کشوری ميرود؟ اين اقدام چه تشابهی با سياستهای راست و 
سياست توده ايستی دارد؟ کال راست روی ها در چهارچوب سازشکارانه در جنبش کارگری و 

خانه "اقداماتی مبنی بر همکاری با رابطه  در همين  قانونی کدام است؟–تالش برای کار علنی 
 چه ارزيابی ای از اين سياست داريد؟ . در برخی شهرها صورت گرفته است" کارگريها

 
اين موضوع ربط مستقيمى به بحث . نه بوداقدام مردم سنندج عالى و هوشيارا: سياوش دانشور

. مردم سنندج در مقابل سفر شاهرودى کارهاى متفاوتى ميتوانستند بکنند. مالقات با شاهرودى دارد
بارها . اما تصميم گرفتند که جلسه شاهرودى را به صحنه اعتراض عليه رژيم اسالمى تبديل کنند

سياسى عکسهاى فرزندانشان را دستشان گرفته خانواده برخى از زندانيان . سخنرانى او قطع شد
اين جلسه به اقرار روزنامه هاى حکومت متشنج و اعتراضى بود و . بودند و اعتراض ميکردند

يم و مخالف پيام اينکار مردم سنندج اينبود که جمهورى اسالمى را نميخواه. عمال نيمه تمام ماند
اينجا ما با . حرف و عمل شان نشان داده اند امرى که هزاران بار با .سياستها و سرانش هستيم

اين تفاوت دارد با سياست توکل به نهادها و مقامات . مطالبه در متن اعتراض مواجه هستيم
اين دو سياست و دو سنت اعتراضى . حکومتى بدون اعتراضى در پشتوانه آن و به نمايندگى از آن

 . رايشات اجتماعى معينى هستندگاست که هر کدام مشخصه 
 

يک سياست اصولى کارگرى چه ميبايد ميبود و دوستان اتحاديه آزاد کارگران چه ايرادى به 
اگر کارگران جمع ميشدند و يا همراه با مردم معترض از آزادى رفقاى کارشان وارد است؟ 

 و نماينده اى از اين کارگران ،لغو احکام شنيع شالق ميشدندخواهان و حرف ميزدند زندانيشان 
 هيچ ايرادى نه تنها به اينکار نبود بلکه ،طرح خواستهاى کارگران با شاهرودى حرف ميزدبراى 

اين . کارگران براى رفع اتهام نهادهاى دولتى از روى سرشان بودو طبيعى يک تالش مشروع 
 ،نکته و فرض بديهى را بايد بدوا تصريح کرد که تمام کسانى که در فضاى علنى فعاليت ميکنند

 ،هر روز کارگران در مقابل ادارات دولتى. ان با نهادها و ارگانهاى دولتى ميافتدسر و کارش
 فرماندارى و استاندارى و زندان جمع ميشوند و خواستى را از نهاد مربوطه ، اداره کار،مجلس

 باال کشيدن بيمه و ، همکارشان آزاد شود،مثال ميخواهند حقوق شان پرداخت شود. ميخواهند
بحث برسر مذاکره با يک مقام .  و غيره، در فالن حکم تجديد نظر شود،رى شوددرمانشان پيگي

کارگران  بحث برسر شيوه اعتراض و فعاليت ،مراجعه به يک نهاد دولتى نيستنفس ا يدولتى و 
و تفاوت آن با سنت و سياست گرايش راست " قانونى"-در چهاچوب هاى علنىمبارز و راديکال 

 . استدر جنبش کارگرى 



 
در اتحاديه آزاد کارگران اما براى خواست مشروعشان و لغو اين احکام شنيع هيچ اعتراضى 

براى اينکار تالش عليه شاهرودى حتى در متن اعتراض مردم . سازمان ندادنداينروزهاى معين 
وارد . بلکه قبلتر از طريق نهادهاى ديگرى رسما دنبال گرفتن مالقات با شاهرودى بودند. نکردند
چوبى شدند که وقتى شاهرودى حکم آزادى صديق کريمى و شيث امانى و لغو احکام چهار

با افتخار براى گرفتن مالقات با شاهرودى " ستودنى اتحاديه"تالش از  ،بيدادگاهشان را امضا کرد
. کارگران حرف زدند" عفو و بخشش"برخى ديگر مانند خانه کارگريها و دسترنج از ! حرف زدند

درخود دارد که  ،خودبخودى پذيرفته شدهدرجاهائى و  ، آگاهانه فرض پذيرفته شدهاين سياست چند
 نيست؛ هر  تشکل مستقل کارگرى تداوم آن به نفع پيشروى کارگران و 

 
 "عفو و بخشودگى"ند ميتواند از مرتکب شد" جرمى"کارگران پذيرفته است تنها کسى که  ،اول

تمام کشمکش برسر اول مه در کردستان و ايران . اين يک موضع سياسى راست است. صحبت کند
 بايد از ، حق مسلم کارگران است که روزشان را جشن بگيرند،اينست که اول مه اجازه نميخواهد

اول مه رفع ممنوعيت شود و سياست جمهورى اسالمى مبنى بر جنائى کردن اول مه را کارگران 
اگر . ام اين سالها و کشمکشهاى بعدى آنستاين بطور خالصه داستان اول مه در تم. قبول ندارند

يد و فت را پذير"ارتکاب جرم" تلويحا ، شديد"عفو و بخشوده"شما قبول کنيد و اعالم کنيد که 
به اين سياستها و احکام شالق اينست مبارزى پاسخ هر کارگر . سياست باالئى ها را تائيد ميکنيد

 قاضى و دادستان و وکيل مدافع و !وندکارگران جرمى مرتکب نشدند تا حاال بخشوده شکه 
 خودش دستگير ،خودش وحشيانه به صف کارگران يورش برده. زندانبان و شکنجه گر يکى است

عفو " و خودش هم ، خودش حکم شالق و جريمه صادر و بخشا اجرا کرده،و زندانى کرده
 .ارز اين را نميپذيرندکارگران کمونيست و مب! ما بايد اين را بپذيريمالبد  و ، ميکند"ملوکانه

 
باشد و پشتش را به قدرت و اعتراض کارگر در  که متکى به اعتراض کارگر نى سياست،دوم

در جائى که دو خرداديها شاهرودى را . ادبياتش هم بالفاصله عوض ميشود ،مذاکره نداده باشد
و " شاهرودىآيت اهللا " از ها در اطالعيه هايش اتحاديه بار،خطاب ميکنند" آقاى شاهرودى"
سوال من اينست که به روش جنبش ملى اسالمى و مانور در ! نام ميبرد" جناب آيت اهللا شاهرودى"

و سنت توده ايستى نامه نوشتن براى " طرفدار زن"و " دگر انديش"ميان جناحها و آيت اهللا هاى 
 ، معمول نيستچه ايرادى داريد؟ اينها اما چپ و راست زدنهاى" رهبر معظم انقالب"خامنه اى و 

اين سياست اين نکته اينست که . اگر اينبود قابل ديدن و فهم بود و بحث عجيبى را هم الزم نداشت
 . ادبيات را نيز با خود مى آورد

 
 ايجاد و رسميت خطاگر منسجم باشد بناچار رجوع به سران دولتى و نهادهايش  سياست ،سوم

توهمى قديمى در طيف اين خط . خواهد کردبال تشکل توسط يکى از جناحهاى رژيم اسالمى را دن
ميدان را براى خانه کارگر و شوراهاى اسالمى خالى يا که عمال است راست جنبش کارگرى 

وقتى تقاضاى مالقات با شاهرودى را با تقاضا از . ميکنند و يا همراه با آنها فعاليت موسمى دارند
 و يا در همين رابطه اقداماتی مبنی بر ،محجوب براى راه دادن در جلسه کنار هم ميگذاريد

 ، را کنار هم قرار ميدهيدکه در برخی شهرها صورت گرفته است" خانه کارگريها"همکاری با 
که با سنت راديکال کارگرى و ميبينيد را و آشنا و راست اجزاى يک سياست قديمى کمابيش 

 . مبارزه مستقل کارگران تفاوت ماهوى دارد
 



وجود داشته باشد که با اين اقدامات ميتوان مجوز رسميت اتحاديه را بنظر ميرسد  اين توهم ،چهارم
همانطور که .  کارگران تشکل شان را خودشان ايجاد ميکنند و نياز به هيچ مجوزى ندارند.گرفت

. فعاليت هر تشکل کارگرى در گرو رسميت داشتن يا نداشتن آن از طرف قانون و دولت نيست
تکرار . مختلف تاکنون کم نداشتيم و البته هيچکدام به هيچ جائى نرسيدندعرض حال و روشهاى 

رگران تنها زمانى ميتوانند تشکل شان را به اک. اين سياستها در هر شکل آن تنها درجا زدن است
 که نيروى اجتماعى و ،دولت تحميل کنند و دولت ناچار از پذيرش دوفاکتو و يا رسمى آن باشد

روشن است کارگران خواهان اين هستند . رى است و غير قابل نديدن استقدرت پشت تشکل کارگ
 شان را بعنوان تشکل کارگران برسميت بشناسد اما هر راهى به اين لکه دولت تشکل مستق

       . توهم را جاى واقعيت اجتماعى نميتوان گذاشت. برسميت شناسى منجر نميشود
  

 هاى اين روش،کارگرى شالق و آزادى شيث امانىما ضمن ابراز خوشحالى از لغو احکام ضد 
. دوستان اتحاديه آزاد کارگران را غير اصولى و سياستى راست روانه در قالب کار علنى ميدانيم

تداوم اين . سياستى که سنتا جريانات فعال در شوراهاى اسالمى کار و توده ايها پيش برده اند
نفعى به حال تشکل و آگاهى کارگر .  پراکنده ميکندسياستها همين تعداد کارگران دور اتحاديه را

اتحاديه را به ابزارى تبديل . يبردماتحاديه را تقويت و تثبيت نميکند بلکه آن را به عقب . ندارد
سنتى پرسه ميزند و دل به ميکند که مرتب در داالنهاى خانه کارگر و ادارات با روشهاى رايج 

درونى طه اش با کارگران حاشيه اى ميشود و مناسبات عمال راب. وعده اين و آن خوش ميکند
رفع نقاط ضعف اتحاديه را دراين مسير کنونى . اتحاديه رنگ همين سياست را خواهد گرفت

کسى از اتحاديه نخواسته و اين .  به نظر من تغيير صورت مسئله خود اتحاديه است،جستجو کردن
ل شاهرودى شعار مرگ بر جمهورى اسالمى دهد انتظار بيجا را ندارد که يک تشکل علنى در مقاب

که با فلسفه وجودى تشکلى که در چهارچوب علنى فعاليت در دستور بگذارد و يا سياستهائى را 
ما همواره در مورد اشکال و هر نوع سياست آوانتوريستى و غير مسئوالنه . ميکند مغاير باشد

مرزبندى با سياستهاى "ان در عين حال در مورد راست روى تحت عنو. هشدار داديم
 . و يا مجيز گوئى رژيم و مقامات آن حرف زديم" آوانتوريستى

 
اساس مسئله اينست که تشکلهاى متفاوتى با اهداف و گرايشات سياسى متفاوتى کار علنى ميکنند و 

 باال ه و چشم ب، امکانگرا،طيف راست عموما قانونگرا. يا برداشت مشخصى از کار علنى دارند
مرز معينى با . و تائيد باالئى ها ميبيندحمايت  و نقطه اتکا و تضمين تداوم حرکتش را در دارد

براى .  همکارى ميکندهانهادهاى دولتى و غير کارگرى در ميان کارگران ندارد و چه بسا با آن
خامنه اى و سران رژيم نامه فدايت شوم مينويسد و حقوق و اعتراض کارگر و اصال موجوديتش 

 و سنت ، سوسياليستها،خودش يک پا مخالف راديکالها.  الطاف و اشاره امثال او وصل ميکندرا به
خدا و وطن و  ،ميدهداز کارگران اعتصابى حتى وقتى پيام حمايت . عمل مستقيم کارگرى است

و " جبهه رفته"و " خانواده شهيد"معجونى هويتى از کارگر را کنار هم ميگذارد و از کارگر 
کارگر را بعنوان يک موجوديت اجتماعى و طبقاتى ! در مياوردو غيره " ام و کشورطرفدار نظ"

مسلمان يا " امت"نميشناسد و در بهترين حالت جزو متمايز با طبقات دارا و اهداف سياسى شان 
از . کارگر را فدائى سرمايه در مقابل منفعت مستقل کارگرى ميکند. ميداندايران " ملت غيور"

و حمايت از بخشى از سرمايه ها حرف " دفاع از توليدات داخلى"کشنيستى و سياستهاى پروت
 "!چراغ تشکل کارگرى روشن شود"همان بخشى از سرمايه که قرار است به لطف آنها . ميزند

 بى ربط به توده ، مماشات گر،اين خط سياستها و روشهايش در کار علنى هم تقليل گرايانه
 .  ناسيوناليستى و غير کارگرى است-المى  با ادبياتى اس،کارگران معترض



 
گرايش راديکال هم در مبارزه علنى برسر تشکل و خواستهاى کارگرى و مبارزات جارى حضور 

. نقطه عزيمت اين گرايش منافع مستقل و متمايز کارگران در مقابل سرمايه و دولتش است. دارد
 و منافع عمومى ،تهاى مستقل کارگرى سياس، تشکل مستقل کارگرى،تامين استقالل طبقاتى کارگر
راديکالها و سوسياليستها هر روزه براى متشکل کردن و متشکل نگاه . طبقه راهنماى کارش است

بعنوان . در مبارزات جارى کارگران و سازماندهى آن دخيل اند. داشتن کارگران تالش ميکنند
اما پشت شان به يک قدرت و يک . مذاکره ميکنندبا مقامات دولتى نماينده کارگران اعتصابى هم 

جائى که الزم و مناسب . اجتماع و يک اعتصاب و يک حرکت مادى فى الحال در جريان است
. و هر سياست شان را از کارگران ميگيرندتصميم تشخيص دهند هم عقب مينشينند و مشروعيت 

يه و نمايندگان کارگر راديکال نه شعارى و صورى و غير زمينى کار ميکنند و نه مجيز سرما
از حق مشروع کارگران دفاع ميکنند و در هر شرايطى ميتوانند از . دولت اسالمى اش را ميگويد

مضمون فعاليت يک کارگر سوسياليست ضد سرمايه و در جهت تامين منافع . کارشان دفاع کنند
 اش را تشکلارزش فعاليتى است که کارگر قدرت و حقانيت مبارزه اش و الجرم . کارگران است

 روى توان و ،گرايش راديکال تناسب قوا و مقدورات را ميبيند. بيشتر ميبيند و به آن اتکا ميکند
نه به راديکاليسم صورى و تالش . رفيت واقعى کارگران دقيق ميشود و سياستش را پيش ميبردظ

تى بعنوان ياورد و نه با رو آورى به دولت و نهادها و مقامات دولمفرقه اى و آوانتوريستى رو 
 ، سبک کار،بينش.  منافع متمايز کارگران و سرمايه داران را مخدوش ميکند"روش مبارزه"

 فعاليت در چهارچوب علنى و قابل دفاع و موارد ظريف و حساس ،نگرش به امر سازماندهى
 را محدودفعال علنى ير ميگذارد و حتى در موارد زيادى دامنه عمل ثزيادى بر کار فعالين علنى تا

کارگر راديکال و سوسياليست و کمونيست از اوضاع واقعى انتزاع نميکند و در . و مشروط ميکند
 . عين حال تسليم چهارچوبهاى اسارتبار قانونى و دولتى نميشود

 
تمايزى با سنتهاى قديمى راست و در مواردى سياست هاى اخير دوستان اتحاديه آزاد کارگران 

 راست رويها از موقعيت عينى و توان واقعى اتحاديه ناشى يک بخش اين. توده ايستى ندارد
معضل امروز اتحاديه اينست که تشکل مستقيم کارگر در مرکز کار نيست و قدرتش را از . ميشود

 و مبارزبلکه کماکان تشکل فعالين کارگرى . اجتماع طبيعى کارگران و اراده واحدشان نميگيرد
اتحاديه امروز نه اهرم . کدام در گوشه اى کار ميکنندتعدادى کارگر منفرد شاغل است که هر 

اقتصادى دارد که اساس قدرت کارگر است و نه تشکلى در يک مرکز صنعتى است که قدرتش را 
و بويژه فعالين است که شرافتمندانه  کارگرى هاىجمعاز  ىيکاتحاديه امروز . بگيردکارگران از 

 ،يروئى که منابع قدرت و اهرمهاى قدرت نداردن. تالش ميکنند که کارگران را متشکل کنند
 ناچار است براى پيشروى و ادامه کارى به جاى ديگر ،عليرغم هر نيت خير و تالش فداکارانه اش

 تنها ميتواند ،اين نقطه اتکا و منبع قدرت اگر قدرت کارگران و اعتراض متحدشان نباشد. اتکا کند
 که ما ،اتحاديه براى برون رفت از موقعيت امروزلذا . تائيد و تضمين نهادهاى دولتى باشد

صميمانه ميخواهيم و به سهم خود تالش ميکنيم که به يکى از تشکلهاى ارزشمند طبقه کارگر تبديل 
زندگى کارگران تشکيل دهد که محل  بايد پايگاه و سلول واحدش را تشکلهاى محيط کار و ،شود

مثال کارگران نيشکر هفت تپه نميتوانند . اقعى ميدهداتحاديه هويتى اجتماعى و وبه مجموعه آنها 
به ايجاد تشکل در محل کارشان بعنوان تنها سالح واقعى شان بيتوجه باشند و دسته جمعى به 

. يا کارگران هر مرکز ديگر نميتوانند چنين اقدامى را صورت دهند! اتحاديه آزاد کارگران بپيوندند
اينکه .  کارگر بايد بدوا در محيط طبيعى اش متشکل باشد.کودکانه استبغايت تصورات نوع اين 

 موضوعى در ،سراسرى کارگرى چه اشکالى بخود ميگيردمنطقه اى و تشکل يا سازمانهاى 



اتحاديه اگر پايه اش را بر تشکل مراکز کار و . کارگران استپايه مرحله باالترى از ايجاد تشکل 
 کارگرى برحقاهداف بر تنها ميتواند . شروى ندارد هيچ راه پي،محيط زيست کارگران متکى نکند

کوه و تپه و بدور از سوخت و ساز طبيعى ميان در اجتماعات کوچکى در گل گشت ها و در 
همه اينها هم به نوبت خود ارزشمند است اما به معضالت . تاکيد کندکارگر و مبارزه کارگرى 

اگر کسى ميخواهد . جواب نميدهد تشکل توده اى کارگرى عموما و معضالت اتحاديه خصوصا
اتحاديه بايد بينش و سبک کار و سياست . گاى رايدر ايران بشود الاقل بايد در همان مقياس کار کند

سازماندهى اش را تغيير دهد تا بتواند در متن يک اعتراض در جريان و جارى به سنتهاى واقعى 
تالش فرضا  موجوديت اجتماعى کارگر و ايجاد تشکلى بيرون اين واقعيت و. کارگرى هم تکيه کند

اميد من اينست که . براى تثبيت آن از طرق مجارى قانونى و روشهاى سنتى راه بجائى نميبرد
  . دوستان اتحاديه در اين سياستها تجديد نظر کنند

 
از طرف جمعی " فراخوان برای بازگشايی سنديکا"اخيرا اطالعيه ای با عنوان : يک دنيای بهتر

منتشر شده که طی آن اعالم شده " هيات بازگشايی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه"ضای با ام
ما جمعی از کارگران طرح نيشکر هفت تپه بعد از سالها اعتراض برای پيگيری مطالبات  ":است

ما از تمامی . خود تصميم به بازگشايی سنديکای کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه گرفته ايم
ن شرکت دعوت ميکنيم که مطالبات صنفی خود را از طريق اين سنديکا پيگيری کارگران اي

ما از کليه سازمانها و نهادهای جهانی همچنين فعالين کارگری و کارگران ايران و جهان . نمايند
. در اين اطالعيه اسامی هيچ جمعی از کارگران قيد نشده است." نيز انتظار کمک و همياری داريم

ز اين اقدام چيست؟ آيا اين يک سنديکای مخفی است؟ نواقص و ضعفهای چنين ارزيابی شما ا
حرکتی کدامند؟ سياست حزب در قبال تشکيل يک تشکل سنديکايی چيست؟ آيا اين اقدام منجر به 
تشکل توده ای کارگران خواهد شد؟ به عنوان يک فعال جبنش شورايی و مجمع عمومی چه 

 ين رابطه داريد؟ توصيه ای به فعالين کارگری در ا
 

.  از اين اطالعيه چنين بر می آيد که عده ای قصد تشکيل يک سنديکای مخفی دارند :آذر ماجدی
اگر قصد نگارندگان اين اطالعيه تالش برای بازگشايی سنديکا ميبود، بايد قبل از هر چيز اطالعيه 

ومی انتخابات برای در آن مجمع عم. را امضاء ميکردند و فراخوان يک مجمع عمومی ميدادند
اما اين اطالعيه هيچ فراخوانی برای مجمع عمومی تشکيل سنديکا . فعالين سنديکا انجام ميگرفت

بلکه خطاب به کارگران اعالم ميشود که مطالبات صنفی تان را از اين طريق به . مطرح نميکند
 . پيش ببريد

 
ممکن است از ترفند های رژيم . کردچنين اطالعيه بی نام و نشانی را حتی ميتوان مشکوک قلمداد 

يا مزدوران کارفرما بمنظور ايجاد تفرقه درون صفوف کارگران و متفرق کردن اعتراض شان 
اما حتی اگر اين اطالعيه واقعی و از جانب عده ای از کارگران منتشر شده باشد، تنها نتيجه . باشد

اين حرکت . سنديکای مخفی دارندای که ميتوان گرفت، اينست که اين کارگران قصد تشکيل يک 
ضمنا . بنظر من، نه تنها به امر اتحاد و تشکل کارگران کمک نميکند، بلکه تفرقه افکنانه است

 .حرکتی بسيار ذهنی است که بنظر ميرسد تحت فشار استيصال گرفته شده است
 

ران در انتخاب يعنی تشکالتی که کارگ. سنديکا يا اتحاديه از زمره تشکالت توده ای کارگری است
حرکتی است که عليرغم ضعف هايش کارگر خود را به . رهبران يا نمايندگان آن نقش داشته اند

نوعی در آن سهيم ميداند، حق عضويت می پردازد و اگر سرنوشت آن برايش مهم باشد، در 



درست است که تصميم گيری در سنديکا بر مجمع عمومی . مجامع عمومی آن شرکت ميکند
اما برای . استوار نيست و نمايندگان يا هيات رئيسه تصميم ميگيرند و انجام ميدهندکارگری 

بعالوه نمايندگان يا رهبران سنديکا افراد با نام و . انتخابات حداقل بايد مجمع عمومی تشکيل شود
 . نشان و شناخته شده اند

 
اين . ين نقض غرض استا. يک تشکل توده ای نميتواند مخفی باشد. سنديکای مخفی بی معنا است

تشکل را شايد بتوان تشکل کارگری ناميد، چرا که توسط تعدادی کارگر تشکيل شده و برای 
اما تشکل کارگری بمعنای شناخته شده آن نيست و قطعا تشکل . مطالبات کارگران مبارزه ميکند

 . کارگری بمعنای تشکل خود کارگران يا تشکل توه ای کارگران نيست
 

ت، عده ای از کارگران، زير فشار سرکوب رژيم، تصميم گرفته اند به نمايندگی از در اين حرک
اين حرکت در بهترين حالت توده کارگران را از . کارگران مبارزه کارگری را به پيش ببرند

اين . شرکت فعال در مبارزه معاف ميکند، بجای آنها تصميم ميگيرد و بجای آنها عمل ميکند
بويژه در شرايطی که توده . دازانه در مبارزه کارگران ايفاء خواهد کردحرکت نقشی تفرقه ان

کارگران، بطور جمعی به مبارزه با کارفرما و رژيم بلند شده اند، اگر اين سنديکای مخفی را 
بپذيرند و تصميم بگيرند که مطالبات خود را از طريق آن به پيش ببرند، بايد بروند در خانه بنشينند 

اين اقدام، عليرغم نيت کارگران مبتکر، نميتواند . مات اين جمع بی نام و نشان شوندو منتظر تصمي
اين . نقش پيش برنده در مبارزه کارگران داشته باشد، بلکه برعکس نقش منفی در آن ايفاء ميکند

حرکت پاسخی مستاصالنه به سرکوب و فشار رژيم است و نه تنها جوابگو نيست، بلکه ذهنی، 
 .ضر استغيرعملی و م

 
مهمترين ضعف جنبش .  علنی دارند–کارگران برای پيشبرد مبارزه خود نياز به تشکالت توده ای 

. کارگری در ايران و از موانع اصلی مبارزه طبقه کارگر عدم وجود تشکالت توده ای است
بورژوازی با محروم کردن طبقه کارگر ايران از تشکالت توده ای بهترين سالح برای سرکوب 

پاسخ به اين معضل مهم و به سرکوب . رگران و تحميل استثمار شديد را به آن در دست داردکا
تالش برای ايجاد اتحاد هر چه گسترده تر در ميان . دولت، تشکيل تشکالت مخفی کارگری نيست

کارگران و ايجاد شرايطی که کليه کارگران بتوانند در سرنوشت شان در محيط کار شرکت کنند، 
. لذا تشکيل مجامع عمومی منظم تنها راه تامين اين شرايط است.  پاسخ به اين معضل استتنها راه

بويژه در شرايط کنونی گرد آوردن کارگران در مجمع عمومی و اتخاذ تصميم در مورد چگونگی 
 .پيشبرد مبارزه ميتواند اتحاد و دخالت مستمر و مستقيم کارگران را به بهترين شکل تامين کند

  
 مجامع عمومی منظم کارگری بهترين روش استحکام اتحاد و دخالت مستقيم کارگران در تشکيل

در کشوری مثل ايران که کارگران از تشکالت توده ای خود محرومند، . مبارزه کارگری است
رژيم ضد کارگر با سرکوب منظم از تشکيل تشکالت توده ای کارگران ممانعت بعمل مياورد و 

 زندان مياندازد، مجمع عمومی بهترين و موثرترين پاسخ به امر تشکالت رهبران کارگری را به
بعالوه تشکيل مجمع عمومی بهترين راه تضمين امينت کارگران نيز . توده ای کارگری است

 . زمانی که تصميمات در مجمع عمومی اتخاذ ميشود، رژيم با کل کارگران روبرو است. هست
 

جريانی به و طى اطالعيه هائى رخی از دانشگاههای کشور مدتی است که در ب: يک دنيای بهتر
در اطالعيه اخير جمعی از اين دانشجويان . اعالم موجوديت کرده اند" دانشجويان سوسياليست"نام 



 کي و حول حي صحی بر مبانيی چپ در جنبش دانشجویبازساز" اعالم شده است که هدفشان
 ري نظیکي دموکراتیا هدف ارتقاء دادن جنبشها که بیراهبرد.  باشدی میستيالي سوسیاستراتژ

 طبقه کارگر کي آنها به متحد استراتژلي و تبدی دارهي ضد سرمای به جنبشهايیجنبش دانشجو
 در يی اکنون به مراکز و محافل دانشجوی تحرکني چنی ثقل اصلراکز م. گرددی مغيطرح و تبل

 نداشته اند اما يی جنبش دانشجویتهايل در فعای نقش چندانیشهرستانها منتقل شده اند که زمان
 در تهران به آن دچار شده اند، يی چپ جنبش دانشجوني که فعالی و ضعفیامروزه با سردر گم

 و في تخفی جز با نقد بري مسني گرفتن اشي در پدي تردیب.  اندته چپ را برافراشیپرچم بازساز
 که بر بخش ی ایستيالي سوسريو غ یستي و آوانتورانهيهمه جانبه خطوط  و سبک کار ماجراجو

حاکم بود ) تهران"  طلبی و برابرخواهي آزادانيدانشجو("  تهران يی از چپ دانشجویعمده ا
 ني ، آنگاه امي خطوط دست نزنني به نقد همه جانبه ایستيالي سوسظراگر ما از من.  باشدی نمسريم

 گري دی وارد کردن ضربه ایرا بی دست راستاناتي در دست جری تواند به مستمسکیاشتباهات م
 فرصت ی امر واکنش فرقه هانيا.  بدل شوديی و اعتبار چپ در جنبش دانشجوتيبر کل موجود

 ابلهانه مشغول بوده اند را به دنبال ی به قماريی چپ دانشجوتبار و اعهي که تا کنون با سرمایطلب
 ی بر نقد و افشایر عزم ما، مبن دی، خللهاي و برچسب زنی و هوی هانيداشته و خواهد داشت اما ا

 در جنبش یستيالي راهبرد سوستي نخواهد کرد چرا که تثبجادي ااناتي جرني افيبدون تخف
 ". نخواهد بودسري مري مسني جز از ايیدانشجو

  
شما چه ارزيابی ای از اين تحرکات داريد؟ اين جريان چه جايگاهی در فعل و انفعاالت در 

حزب بيانيه وظايف ی چه انتقادی به اين نگرش داريد؟ ظ سبک کاردانشگاهها دارد؟ به لحا
دانشجويان کمونيست را مطرح کرده است، رئوس اساسی اين بيانيه چه تفاوتهايی به خط مشی 

کدام پرچم و : چپ در دانشگاه شده است" بازسازی"اين جريان مدعی حاکم بر اين تحرکات دارد؟ 
را يک چهره علنی در اين صف موجود نيست؟ آيا ما با خط سياسی بر اين حرکت غالب است؟ چ

 مواجه هستيم؟ " مخفی کاری دانشجويی" سنگر بهو بازگشت " شکست طلبی"يک 
 

اين " دانشجويان سوسياليست دانشگاه آزاد خليج فارس"يک ويژگی اين بيانيه کوتاه : علی جوادی
 ميدهد به جوهر اين حرکت  را در خود دارد که اجازهینکات. است که موجز و فشرده است

 : نکات متعددی مطرح اند!از اين بابت بايد از نويسنده اين بيانيه متشکر بود. برخورد کرد
 
را نميتوان بر مبنای گفته های خودشان الزاما قضاوت کرد، بايد بر مبنای سياسی جريانات  -١

ين رو هر تحليل از ا. ر دادآنچه که هستند، بر مبنای نقش و جايگاهی که دارند، مورد قضاوت قرا
چنانچه در سطح و بر مبنای ادعاهای اعالم شده صورت  ،و ارزيابی از يک موجوديت سياسی

 اما ويژگی. دست نخواهد يافتپديده مورد بررسى ناقص و به عمق و جوهر واقعی گيرد، نتيجتا 
جودی آن و رسالت و به جوهر حقيقت  ميتوان در بررسی ادعاهای آناين جريان اين است که حتی

 چرا؟ . واقعی شان پی برد
در نگاه اول آنچه از بيانيه اعالم موجوديت اين جريان بر می آيد، کينه توزی آشکار با دانشجويان 

اين بيانيه چيزی بيشتر از يک نقد . آزاديخواه و برابری طلب در سطح دانشگاههای کشور است
 سياسی در هر سطی در جامعه  هر حرکت منتقدمسلما هر جريانی ميتواند. اصولی و منطقی است

تاکنون . معينی استو پرچم رو در رويی با حرکت . يک تقابل آشکار استاما اين بيانيه . باشد
آزاديخواهی و "خود را با حرکت تقابل  اين چنين زمخت و آشکار "اعالم موجوديتی"کمتر بيانيه 
 !ا به نقش واقعی اين حرکت ميرسانداين مساله ما رو .  اعالم کرده است"برابری طلبی



 سالهای کنونی در دانشگاههای  طی را که دررژيم اسالمی حرکت آزاديخواهی و برابری طلبی ای
 کوشيده است اين حرکت را .شکل گرفته است به وحشيانه ترين شکل سرکوب کرده استکشور 

، ماهها زندانی. کنجه برده است دهها تن از فعالين و سازماندهندگان آن را به زير ش.ريشه کن کند
در .  به آزادی اين فعالين در متن يک اعتراض جهانیا شکنجه جسمی و روحی و سپس اجبارماهه

 اعالم پايان اين حرکت ی اعالم موجوديت کرده است که هدف نامقدس اشچنين شرايطی جريان
 اعالم اديخواهیبه کمونيسم و آز !آزاديخواهی و برابری طلبی در دانشگاههای کشور است

خوشبينانه ترين اذهان ! هراسد  نمیهم" هياهو"رتی غير قابل فهم، از کرده است و با جسا" جنگ"
   و جاریاين حرکت با اهداف اعالم شده" خواسته يا نا خواسته"هم نميتواند نسبت به همسويی 

 .  نکندهجهت برچيدن يک حرکت واقعی را مشاهد
 کارگری در اعتراضات و کمونيسما نقش و حضور سياسی يک رکن ديگر اين حرکت ضديت ب

نقش و جايگاه اين حرکت به درجات زيادی مشابه حرکت ضد کمونيستی . تحرک دانشجويی است
سالت خود را ستيز با  يک ر،مانند آن جريان حاشيه ای. محسن حکيمی در جنبش کارگری است

اين مجموعه در يک کالم، . ست کمونيسم کارگری در اعتراضات قرار داده احضور سياسی
ندی را نميتوان برای آن اقدامات مهر و نشان حرکتی را بر خود دارد که چندان سرنوشت خوش آي

 !متصور شد
 
و جزيی از حرکت " فراکسيون"تعجب آور است، اين جريان در بيانيه های اوليه اش خود را  -٢

ند ماهی از صدور اين بيانيه ها نگذشته هنوز چ. دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب معرفی کرد
چه واقعياتی چنين چرخش آشکار و تقابلی را . است که نيات و اهداف واقعی خود را نمايان کرد

در اين مدت آنچه بود، اين سئوال بطور جدی در مقابل اين جريان قرار دارد؟ توضيح ميدهد؟ 
 !ه بودزندان و شکنجه و تالش برای آزادی دانشجويان دستگير شد

 
هيچ نشان و اثر جدی و قابل . مساله ديگر واقعيت وجودی و وزن اجتماعی اين حرکت است -٣

 اعالم موجوديت .مالحظه ای از اين حرکت تاکنون در اعتراضات دانشجويی مشاهده نشده است
و توان در دانشگاههايی که تاکنون مرکز اعتراض خاصی نبوده اند، اعتبار چندانی به قابليت 

نفس اعالم موجوديت در فضای اينترنت به يک حرکت بعالوه  !اين حرکت نميدهداسی سي
مساله بر سر . مساله تحرک واقعی بر زمين داغ سياسی است. موجوديت خاصی نمی بخشد

هر انتقادی به . جامعه استمتن کشمکشهای سازماندهی و ايفای نقش در حرکت اعتراضی در 
ابری طلب متصور باشد، مساله اين است که اين حرکت توانست حرکت دانشجويان آزاديخواه و بر

در تقابل با حرکت راست دفتر تحکيم وحدت در متن را پرچمدار آزاديخواهی و برابری طلبی 
 توانست آزاديخواهی و برابری طلبی را در سطح دانشگاه .سرکوبگری رژيم اسالمی برافرازد

        . دوران اخير استاين صفت مميزه اين حرکت در  .نمايندگی کند
 
يک ويژگی دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب فعاليت علنی و چهره های شناخته شده اين  -۴

سبک کار و سنت غير عميق حاصل نقد . اين ويژگی کمونيسم کارگری معاصر است. حرکت است
. است شده و تالشبرای خشت خشت اين حرکت هزينه پرداخت شده . پوپوليستی استاجتماعی و 

 حاشيه ای و پوپوليستی اين ويژگی حرکت کمونيسم کارگری در جامعه همواره مورد نقد جريانات
چرا که موجوديت حاشيه ای اين جريانات را در تحوالت اجتماعی زير نور آفتاب قرار . بوده است
رای خود جرياناتی که در فضای حاشيه نشينی خو کرده اند همواره اين جو را باما . داده است

حال در شرايطی که رژيم اسالمی بخش عظيمی از چهره های شناخته شده اين . سنگين يافته اند



 را مغتنم شمرده و تعرض جنبش را زندانی و دستگير کرده است اين جريانات حاشيه ای فرصت
اين  .ندنشان گرفته ادر تبليغاتشان نقطه قدرت اين جنبش را .  بخشيده اندتشديد صفت خود را به اين

 .  و نه تعرض پليسی رژيم را عامل ضربات وارده به اين جنبش قلمداد ميکنندويژگی
 
 اين ادعا برای جريانی! سوسياليستی جنبش دانشجويی را دارد" باز سازی"اين حرکت ادعای  -۵

 آزاديخواهی و برابری طلبی فی الحال موجود آغاز کرده است، که حرکت خود را با تقابل با صف
 هم بمنظور اما اجازه دهيد که صورت ظاهر چنين ادعايی را. ان برازنده و قابل قبول نيستچند

بايد پرسيد مختصات پرچمی که قرار است .  مورد ارزيابی قرار دهيمخالی نبودن عريضه
برافراشته شود چيست؟ ويژگی ها و مختصات آن کدام است؟ شايد گفته شود، ما ميکوشيم که 

است به جنبش ضد سرمايه داری و متحد " دمکراتيک"ا که از قرار جنبشی ر" جنبش دانشجويی"
، دمکراتيک چنين تقسيم بندی ای. به چند نکته در اين زمينه بايد اشاره کرد. طبقه کارگر تبديل کنيم

 نشان يک گرايش قوی پوپوليستی در ارزيابی از گرايشات و جنبشهای اجتماعی  سوسياليستی،–
جويی را مستقل از محتوای سياسی و اجتماعی گرايشات  که اعتراضات دانشنگرشیبعالوه . است

تصور . ارزيابی ميکند، يک نگرش سنتی و پوپوليستی است" دمکراتيک"سياسی موجود در آن 
به جنبشی ضد اينکه يک چنين جنبشی، که دمکراتيک ارزيابی ميشود، ميتواند بطور يکپارچه 

. جنبشها تغيير ماهيت نميدهند.  نگرش پوپوليستی است چنين، وجه ديگرشودسرمايه داری تبديل 
 .نميشوند" سوسياليستی"با چنين تقاليی " دمکراتيک"جنبشهای . دگرگون نميشوند

  
نام گيرد به هيچ وجه پديده يکدست " جنبش دانشجويی"واقعيت اين است که آنچه با اغماض ميتواند 

 – ما شاهد حضور گرايشات مختلف اجتماعی در صفوف اعتراضی در دانشگاه. و واحدی نيست
از گرايش ملی اسالمی و دوم خردادی گرفته تا گرايش راست و ناسيوناليست پرو . طبقاتی هستيم

. غربی و همچنين گرايشات چپ و سنتی گرايشاتی هستند که در تحرکات دانشجويی حضور دارند
متحد "و " ضد سرمايه داری"کدست و تصور اينکه اين مجموعه متناقض را ميتوان به يک پديده ي

. تبديل کرد اگر نشان عوامفريبی نباشد بدون ترديد نشان ساده انگاری سياسی است" بقه کارگرط
مساله در غياب چنين امکانی به تالش برای حاکم کردن هژمونی سياسی يک گرايش معين بر 

ميان گرايش کمونيستی در عرصه دانشگاهها تقابل اصلی . ميگرددفضای سياسی دانشگاههای 
واقعيت اين . کارگری از يک طرف و گرايش دوم خردادی تحکيم وحدتی از طرف ديگر است

است که در اين تقابل سياسی سرکوبگری سياسی رژيم اسالمی يک عامل بقاء و جان سختی 
اين جريانات در پناه سرکوب حکومت .  اسالمی و دوم خردادی تحکيم وحدت است–گرايش ملی 

دو روز اين سرکوب نباشد توازن قوا به نحو فاحشی به نفع جريان . م تا همينجا دوام آورده انداسال
 . کمونيسم کارگری تغيير خواهد کرد

 
بيان شده است تفاوت فاحش و کيفی با " دانشجويان سوسياليست"خط مشی سياسی که از طرف  -۶

مطرح " يف دانشجويان کمونيستوظا"خط مشی دارد که حزب اتحاد کمونيسم کارگری در جزوه 
نه حرکت توده ای . در بهترين حالت يک پديده معوج است" دانشجويان سوسياليست. "کرده است

به اين اعتبار . هر دو هست، هيچکدام نيست. دانشجويان است و نه حزب و يا سازمان سياسی است
ک حرکت راست را بيان تا آنجا که مقايسه با يک سازمان سياسی مطرح است اين جريان عمال ي

تا آنجا که به يک سازمان توده ای در اعتراضات دانشجويی . فقط معطوف به دانشگاه است. ميکند
نه پرواز "به عبارتی . برميگردد اين جريان يک حرکت حاشيه ای و فرقه ای را نمايندگی ميکند

ايف دانشجويان وظ. بيانيه حزب دچار چنين تناقض مهلکی نيست "!ميکند و نه باری ميبرد



اينکه چگونه دانشجويان کمونيست ميتوانند حرکت اعتراضی . کمونيست را برشمرده است
من . چگونه حرکت توده های دانشجو را سازمان دهند. دانشجويان را به گرد پرچم خود متحد کنند

 *.مطالعه دقيق اين سند را به همه دانشجويان کمونيست و راديکال توصيه ميکنم
 
 

  اتحاد کمونيسم کارگرىگرد تشکيل حزبدر سال
 با هيئت دائر حزب

 ۵١شماره 
 

 تصوير ابژکتيو شما از پراتيک يکساله حزب اتحاد کمونيسم کارگرى چيست؟ :يک دنياى بهتر
تصوير مطلوب يک حزب کمونيستى کارگرى کدامست و اين تصوير چه فاصله اى با واقعيت 

 امروز حزب ما دارد؟ 
 

 اگر به حزب اتحاد کمونيسم کارگری در يکسال اخير نگاهی ابژکتيو بيندازيم،  بنظرم:علی جوادی
حزب خط دار و پرچمدار کمونيسم منصور -١: سه مولفه به طرز بارزی قابل تشخيص است

حزبی -٣حزبی غير سکتاريست و بيانگر مصالح عمومی جنبش کمونيسم کارگری، -٢حکمت، 
 .ستی کارگردخيل در سوخت و ساز و اعتراض سوسيالي

 
صاحب نظر و دارای . حزب اتحاد کمونيسم کارگری حزبی کم حرف و تک سوژه ای نيست -١

مجموعه ادبيات . حرف و نظر در زمينه های متفاوت مسائل مبارزاتی طبقه کارگر و جامعه است
کمونيسم کارگری توليد شده توسط اين حزب قابل مقايسه با ساير نيروها و احزاب کمونيسم 

. حزب اتحاد کمونيسم کارگری سيمای سياسی روشنی دارد. ری در دوره حاضر نيستکارگ
اما يک ويژگی اين حزب اين است که ميتوان . ميتوان با آن مخالف بود، ميتوان موافق بود
 . تشخيص داد با چه سياستی مخالف و يا موافقيد

 
سنت کمونيسم . داين حزب بر بستر و سنت سياسی معينی شکل گرفته است و حرکت ميکن

کمونيسم کارگری . اين ويژگی برجسته اين حزب است! کارگری، سنت کمونيسم منصور حکمت
منصور حکمت، شفاف ترين، انسانی ترين، راديکال ترين و کارگری ترين رگه کمونيسم معاصر 

نقطه الهام و چهارچوب نظری و . حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اين ويژگی را ميشناسد. است
شما با حزبی روبرو هستيد که ميتوانيد حدس . سی و متدولوژيک روشن و داده شده ای داردسيا

به اين اعتبار بطور مثبتی قابل پيش بينی . بزنيد در قبال مسائل چه مواضعی اتخاذ خواهد کرد
. اين حزبی است که مراحل پيشروی خود را ميشناسد! ما نقطه قدرت خودمان را ميشناسيم. است

نظری و سياسی اين امتياز را دارد که شرايط و حاصل نهايی کل جنبش کمونيسم کارگری از نظر 
 . را ميشناسد

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری آن رگه در کمونيسم کارگری است که به خود و حزب اتحاد -٢

سکتاريست . کمونيسم کارگری از زاويه مصالح و نقطه نظر يک جنبش اجتماعی نگاه ميکند
حزبی . اهداف عمومی و دراز مدت را فدای مصالح حقير و خرد نميکند. دود نگر نيستمح. نيست

هيچ منافعی جدا از منافع و آرمانهای . در مقابل ساير احزاب کمونيستی طبقه کارگر نيست
بيانگر منافع و آرمانهای کل اين جنبش و پيروزی تمام و کمال آن . کمونيستی و کارگری ندارد



تشکيالت نقطه شروع و تشکيالت . يست که حکمتش را از خودش گرفته باشداين حزبی ن. است
حزبی است که اعالم کرده است که ميخواهد در جدال وسيع طبقه . داری فلسفه وجوديش نيست

 . کارگر در جامعه ميخواهد نقش کليدی و تعيين کننده، نقش سازمانده و رهبری را ايفا کند
 
دامنه اين . از سياسی و اعتراض سوسياليستی طبقه کارگر است اين حزبی دخيل در سوخت و س-٣

. دخالت البته هنوز محدود است، اما مشغله اش، تالش اش، هدف سازماندهی اش، روشن است
مکان اجتماعی و طبقاتی اين حزب جدال طبقاتی جامعه . سازماندهی اعتراض سوسياليستی کارگر
چه ميخواهد، سازماندهی . ست کجا ايستاده استمعلوم ا. اکنون به روشنی قابل مشاهده است

رابطه اين حزب با مطالبات کارگری، با جنبش . اين حزب انقالب کارگری است. انقالب کارگری
اين حزبی برای استقرار جامعه آزاد . شورايی، با اعتراض کارگری روشن و قابل مشاهده است

 . زندگی کارگر و مردم کارکن استحزبی برای بهبود دائم زندگی و شرايط . کمونيستی است
 

هر . اما در عين حال بايد اشاره کرد که حزب اتحاد کمونيسم کارگری هنوز در آغاز راه خود است
بر دستاوردهای عظيم و سنت . چند که اين حزب از ارتفاع بااليی حرکت خود را آغاز کرده است

تمامی تصوير و اهداف خود را اما هنوز . سترگ کمونيسم کارگری منصور حکمت ايستاده است
.  کارگری و اجتماعی متحقق نکرده است–برای شکل دادن به يک حزب سياسی مارکسيستی 

مساله جهت حرکت اين حزب . يکسال زمان طوالنی ای در تاريخ حيات يک حزب سياسی نيست
 در کجا مساله اين است که در ادامه رشد و گسترش خود. مساله نقطه تمرکز اين حزب است. است

مساله ما اين است که مکان اجتماعی و ويژه و با ثباتی در اعتراض . قرار خواهد گرفت
حک کردن جايگاه سياسی و اجتماعی اين حزب . سوسياليستی طبقه کارگر به خود اختصاص دهيم

من به . در حين دخالتگری گسترده در تحوالت سياسی حاضر آن تالشی است که ما به آن مشغوليم
اما از . به تمرکز فکری و سياسی و عملی کارمان عميقا باور دارم. اری مان اعتماد دارمجهت ک

اما من با توجه به ماتريال سياسی و . ما راه زيادی را آمده ايم. سرعت کاری مان راضی نيستم
انسانی که در اين چهارچوب حزبی کار ميکند، بايد در نقطه جلوتری از آنچه اکنون قرار دارد، 

 . تاده باشدايس
 

بنظر من فعاليت يک ساله حزب، عليرغم کم و کاست های آن، موفقيت آميز بوده : آذر ماجدی
کمتر اتفاق ميافتد که يک حزب يا سازمان سياسی، بويژه با محدوديت های امکاناتی ما، در . است

 باز عرض يک سال اين چنين جای خود را در ميان جنبش های اجتماعی و نيروهای اپوزيسيون
حزب خيلی سريع به يک حزب شناخته شده بدل شد و توجه نيروهای چپ و کمونيست را . کند

 2004نگرانی خود من شخصا اين بود که با توجه به ضربه بزرگی که انشعاب . بخود جلب کرد
به حزبيت در جنبش کمونيسم کارگری وارد آورده بود، جدايی ما، بويژه با توجه به حمالت و 

سيار زشت حککا در جدل آنالين، به يک دلسردی و بی اعتمادی گسترده درون جنبش تبليغات ب
اما اکنون ميتوان با اطمينان اعالم کرد که ما توانستيم با برخوردهای اصولی و . دامن خواهد زد

کمونيستی و هشياری خود بر اين جو تا حدود زيادی فائق آئيم و بی اعتمادی و دلسردی را تا حدود 
لذا بسرعت حزب بعنوان يک حزب فعال و درگير در مبارزات مردم جای . جبران کنيمزيادی 

 .اين بنظر من يک دستاورد مهم و ارزشمند است. خود را باز کرد
 

حزب توانست نيروهای موثری را . بعالوه، روی آوری به حزب در ايران چشمگير بوده است
اکنون ميتوان با اطمينان . ب قابل ذکر استهمچنين رويکرد نيروهای جوان به حز. بخود جلب کند



اعالم کرد که حزب در ميان جنبش های اجتماعی بعنوان يک نيروی فعال و بعضا سازمانگر جا 
بايد اضافه کرد که .  آذر و اول ماه مه بسيار اميد بخش است16تجربه ما در وقايع . باز کرده است

 .رد داشته استبرخورد های مسئوالنه حزب نقش مهمی در اين رويک
 

يک وجه ديگر از فعاليت های حزب که دستاوردهای ارزنده ای در برداشت، تالش ما در جهت 
ما از زمان تشکيل . خصومت زدايی در جنبش کمونيسم کارگری و ايجاد اتحاد صفوف جنبش است

 فراکسيون درون حککا بر لزوم ايجاد اتحاد درون صفوف کمونيسم کارگری تاکيد کرديم و با
. سکتاريسم، نفرت و خصومتی که ميان احزاب موجود حاکم شده بود بطور جدی مبارزه کرديم

سالم سازی فضای . اين تالش ها عليرغم سنگ اندازی های دو حزب، نتايج مثبت مهمی ببار آورد
حاکم درون صفوف کمونيسم کارگری و رفع جو نفرت و بعضا ترور شخصيت يکی از وظايف 

 ما کوشيده ايم ضربات مهمی که انشعاب و فضای خصومت بعد از انشعاب ميان .مهم ما بوده است
پيشروی های مهمی داشته . دو حزب به جنبش کمونيسم کارگری وارد آورده است را خنثی کنيم

بايد قاطعانه هر نوع بازمانده اين فضا را از دورن جنبش . اما هنوز بايد در اين جهت کوشيد. ايم
 .محو کنيم

 
تفرمی بر مبنای ساختن يک حزب رهبر، سازمانده در زمان تشکيل فراکسيون اتحاد کمونيسم ما پال

تحقق اين پالتفرم تصوير من از يک . کارگری تدوين کرديم و اين پالتفرم مبنای فعاليت حزب شد
تا آنجا که به برنامه و مواضع سياسی برميگردد، حزب آن تصوير مطلوب . حزب کمونيستی است

پيروزی طبقه کارگر مستلزم وجود يک حزب . معضل پراتيک و سازماندهی است. ترا داراس
. اين هنوز تا حدود بسياری ضعف ماست. کمونيستی است که چنين پالتفرمی را متحقق کرده باشد

اما هنوز تا تصوير . در باال اشاره کردم که دستاورد ها و پيشروی هايی در اين زمينه داشته ايم
. بايد با تمام قوا بکوشيم حزب را به يک حزب سازمانده و رهبر بدل کنيم. ريممطلوب فاصله دا

بايد بتوانيم بخش .  سوسياليست وسيعا گسترش يابد–بايد روابطمان با محافل کارگران راديکال 
ما داريم به اين . موثری از رهبران عملی پيشرو در جنبش های اجتماعی را به حزب جلب کنيم

بايد نيروی حزب .  اما بايد اين پيشروی سريع تر و با شتاب بيشتری انجام گيرد.سمت پيش ميرويم
امکانات وسيع تری برای حزب فراهم آوريم تا بتوانيم امکان دسترسی مان به . را گسترش دهيم

رشد در يکی از اين عرصه ها پيشروی . اين مولفات بسيار بهم مربوط اند. جامعه را وسعت دهيم
 . گر را نيز بدنبال خواهد داشتدر عرصه های دي

 
 سال اخير حزبيت درون کمونيسم کارگری 6در اين . يکی از نقاط ضعف حزب حزبيت است

حاکم شدن درک و تعابير چپ سنتی از حزبيت در حککا و درون . بسيار ضربه خورده است
.  دامن زده استجنبش و نقد اين تصوير و تعبير، بعضا به تعابير ليبرالی يا گل و گشاد از حزبيت

. ما اکنون در دوره بازسازی حزبيت و ارائه تعبيری کمونيستی کارگری از مقوله حزبيت هستيم
دستيابی به اهداف فوق مستلزم تحکيم حزبيت کمونيستی در . اين يکی از وظايف مهم رهبری است

 . حزب است
 

 انترناسيوناليست ،بين روشن ، مسئول، غير سکتاريست، کارگرى، حزبى انتقادى:سياوش دانشور
 تامين رهبرى سياسى ،حزب ما از دل يک مجموعه کشمکشها برسر کمونيسم کارگرى. و دخالتگر

 نقد روشها و سبک کار غير کمونيستى و نگرش برسر تحزب ،و سازماندهى اعتراضات جارى
ننده خطوط ادبيات اوليه ما که در نشريات دوره فراکسيون و بعدتر منعکس ک. کمونيستى تشکيل شد



 تالش براى کوبيدن ،آنچه که شالوده کل اين تالشها را ترسيم ميکند. و مشغله و تفاوتهاى ما هستند
پرچم مارکسى کمونيسم منصور حکمت در متن اعتراض کارگرى و تامين دخالتگرى و پراتيک 

 . کمونيسم در شرايط ملتهب سياسى و ساختن حزبى براين اساس و براى اينکار است
 

به روشهاى خودخشنود کن چپ راديکال و تعريف و اغراقهاى بيمورد نه عالقه داريم و نه مايل ما 
. هستيم در نقد وارونه اين ديدگاهها گردن کج کنيم و واقعيت و پتانسيل اجتماعى خود را انکار کنيم

زب  شايد بجز دوره اى که بحث اتحاد يا پيوستن به ح،بطور ابژکتيو در يکسال گذشته حزب ما
بحث من ضرورتا اين نيست که توقف .  رشد مرتب کمى و کيفى داشته است،حکمتيست مطرح بود

 بلکه مشخصا به فاکتى ،رشد تشکيالتى و ميزان فعاليت ما مشخصا به اين پروژه مربوط است
دوره اول تشکيل حزب به ميزان زيادى انرژى ما به ساختن ارگانها و اندامهاى حزبى . اشاره دارم

هرچند نوع انتقادات ما همواره نيرو جذب ميکرد و روش کار ما با پاسخ . ضيح جدائى گذشتو تو
خوشبختانه . ما موفق شديم حزب را بسازيم و سرپا نگهداريم. مثبت و استقبال روبرو ميشد

 حزب به ،برعکس. آرزوهائى که از هر سو براى نابودى و بدون آينده بودن ما ميشد متحقق نشدند
تکانى مستمر از بقاياى سنت چپ راديکال و غير کارگرى و پوپوليستى بويژه در قلمرو يک خانه 

تالش کرديم برپايه ديدگاههاى کمونيسم کارگرى و پاسخ به . سبک کار و سازماندهى دست زد
هرجا و به هر درجه اى اين خط را درست پياده کرديم با واکنش . سواالت واقعى روز کار کنيم

ما تالش زيادى کرديم که در درون خود حزب اذهان . نبش کارگرى روبرو شديممثبت جامعه و ج
را از مسائل حاشيه اى تر دور کنيم و نيرويمان را دراساس به امر سازمان و رهبرى اختصاص 

سالح نقد . هر تالشمان را بارها گز کرديم که به سکتاريسم و منافع محدود و حقير درنغلتيم. دهيم
امرى که مدتها بود در ميان کمونيست کارگريها بى رمق . و به جان جامعه افتاديمرا بدست گرفتيم 

تالش کرديم نيرويمان را روى داخل کشور و جنبشهاى اجتماعى و مشخصا جنبش . شده بود
در بحثهاى اساسى و سواالت واقعى شرکت کنيم و پاسخ کمونيستى خود را . کارگرى متمرکز کنيم

معضالت پراتيکى فعال کارگرى جواب دهيم و در مومنتوم مبارزه کارگر تالش کرديم به . بدهيم
 غير ،همواره تالش کرديم که از روشهاى سکتاريستى. با سرمايه بصورت زنده درگير شويم

مسئوالنه در قبال جنبش کارگرى و امنيت فعالين و همينطور در قبال کليت جنبش کمونيسم 
تالش کرديم بينش و نگرش . ياسى و عملى نقد کنيمکارگرى پرهيز کنيم و اين روشها را س

من به شدت به اين سياست . اجتماعى تر و طبقاتى تر و موثرتر را بر فعاليت و کارمان ناظر کنيم
خوشبين ام و نتايج تاکنونى و اعتبار و مکانى که حزب دراين مسير يافته است دريچه اى به آن 

ما تالش کرديم تصور . امعه را زير و رو کندتصويرهاى بزرگ است که ميتواند و بايد ج
کالسيک تر کمونيسم کارگرى و دخالتگرى انقالبى و کمونيستى را تا آنجا که در مقدوراتمان بود 

هيچکدام از اين سياستها بى پاسخ نماندند و پيشرويهاى معين و مادى و قابل تعريف در . احيا کنيم
 فعالين و کادرهاى حزب دراين راستا و نقد مرتب همينطور به خط کردن. هر قلمرو داشته ايم

 و بدست دادن اشکالى که ، روشهاى غير مسئوالنه و آوانتوريستى،روشهاى آکسيونيستى صرف
ادامه کارى و درجه اى از پيشروى را تضمين کند يک مشغله هميشگى خود ما در ارگانهاى 

 . رهبرى و کميته سازمانده حزب بوده است
 

حزبى بوديم که مسئوالنه و محترمانه نقد کرديم . حزبى بوديم روشن بين و انتقادىاز نظر سياسى 
ادبيات و فرهنگ سياسى که ايندوره ما به جامعه . و با سنتهاى مخرب و غير سياسى درافتاديم

در قلمرو تشکيالتى تالش کرديم . برديم تشابه بسيارى به سنت هاى دوره منصور حکمت دارد
هدف ما و خط ما روشن بود . مون و خطا را بدرجه اى در کارمان ملحوظ کنيممنعطف باشيم و آز



اينکه چه قالب معينى در هر دوره به خود ميگيريم تماما به نيازهاى جنبش ما و الزامات . و هست
. همينطور بايد اذعان کرد که هنوز ضعف و کمبود زياد داريم. مبارزه کمونيستى ما برميگردد

اگر کل اين نيرو بکار بيافتد .  و بدنه حزب ما تماما درگير اين تالش نشده استهنوز نيروى کادرى
ما هنوز نياز داريم که . با خط و سبک کار روشنى که داريم ميتوانيم کارهاى بزرگى صورت دهيم

ارکان تحزب کمونيستى کارگرى و حزب سياسى مارکسيستى کارگرى را به نرم مناسبات حزبى و 
ما يک دوره انتقالى و ساختن حزب را پشت سر گذاشتيم و . جامعه تبديل کنيممناسبات حزب با 

ما هنوز از تصوير استراتژيک و مطلوب خود فاصله . امروز بايد در ارتفاع باالترى قرار بگيريم
کمتر حزب سياسى در . زياد داريم و بايد با سرعت و دقت و روشن بينى اين فاصله را پر کنيم

 دست خالى و صرفا با اتکا به انقالبيگرى کمونيستى کادرهايش توانسته است فاصله يکسال و با
ندهيم و به روتين کارى " لم"اما همزمان بايد بشدت مواظب بود که . سنگرهائى پايدار را فتح کند

هسته تالش و پيشروى و سرزنده . چپ و راست نزنيم و مسيرمان را درست ادامه دهيم. درنغلتيم
اين جوهره کمونيسم مارکس و .  پراتيکى حزب در جامعيت آن بوده است–نتقادى بودن ما نگرش ا

منصور حکمت را نبايد يک لحظه و حتى يک لحظه حزب فراموش کند تا بتواند پيشروى مستمر 
 . را تضمين کند

 
تصوير مطلوب ما حزبى است در متن اعتراض کارگرى و در قلب جامعه با پرچم کوبنده 

 نيروئى غيرقابل حذف و غير قابل دور زدن ، عليه سرمايه و حکومت حافظ آنکمونيستى کارگرى
 راديکال و ، بشدت انسانگرا، دخالتگر، انترناسيوناليست، نيروئى کارگرى،در هر شرايطى

نيروئى خالف جريان و انقالبى و مارکسيست که شبح کمونيسم را . افراطى اما زمينى و قابل اتکا
. ما هنوز در شکل جنينى اين تصوير کار ميکنيم. ازى به پرواز درآوردبطور واقعى برسر بورژو

اينجا مايلم کادرها و فعالين . اما تصويرمان از همين ابتدا اشانتيونى ازاين تصوير بزرگ است
کار ما بزرگ . حزب در ايران و خارج را به ايفاى نقش گسترده تر دراين نقشه عمومى دعوت کنم

 . زمند فکر کردن و عمل کردن در همين مقياس استاست و دورانساز و نيا
 

 از پالتفرم فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگرى تا امروز چه مسيرى طى شده :يک دنياى بهتر
 است؟ چه موانعى موجوداند؟ حلقه هاى اساسى پيشروى کدامند؟

 
 را پيموده راه سختی. حزب اتحاد کمونيسم کارگری راه طوالنی ای را پيموده است: على جوادى

فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری در يک شرايط عادی، مساعد و متعارف سياسی شکل . است
برعکس ما از ابتدای آغاز کارمان با تقابل سرسختانه و غير . اوضاع بر وفق مراد نبود. نگرفت

 اين تقابل گوشه ای از جدال دو. کمونيستی رهبری کنونی حزب کمونيست کارگری مواجه بوديم
تقابلی که ما با آن مواجه بوديم در . خط مشی در اين حزب بر سر سرنوشت کمونيسم کارگری بود

يک جو عظيم شانتاژ، تخريب چهره . تاريخ کشمکشهای تاکنونی کمونيسم کارگری بيسابقه بود
و بر سر چه؟ برای اينکه گفته . سياسی، اتهام زنی، تحريف نقطه نظرات عليه حرکت ما بکار افتاد

برای اينکه گفته بوديم . وديم حزب کمونيست کارگری بايد به حزب سياسی کارگران تبديل شودب
 گفته بود، بايد از حزب ١۴حزب کمونيست کارگری بايد همانطور که منصور حکمت در پلنوم 

کادرهای حزب را عليه حرکت سياسی ما .  رهبر تبديل شود–مبلغ و مروج به حزب سازمانده 
. هر تهمت و افترائی مجاز قلمداد شد. ايت سوپر وزين جدل آنالين را اختراع کردندس. بسيج کردند

ما را دشمن ! هر روزه اعالم کردند که چرا نمی رويد؟ بيرونشان کنيد. گويا هيچ محدوديتی نبود
رئيس دفتر . ليدر اين حزب ما را نماينده بورژوازی بزرگ خواند. طبقاتی خود اعالم کردند



يک ! ای مشاور کميته مرکزی اين حزب برايمان آرزوی شغل شرافتمندانه کردندسياسی و اعض
ماشين عظيم تبليغاتی را به جای پيشبرد مصالح عمومی کمونيسم کارگری بخشا در تقابل با ما به 

اما اين شرايط کار و ويژگی های دوران . من قصد تکرار اين تاريخ تلخ را ندارم. کار انداختند
عليرغم تبليغات مسموم روزانه توانستيم به . شديم" متولد"ما در چنين شرايطی . آغازين ما بود

اسير تالشهايی نشديم که . توانستيم مسير حرکتمان را تعيين کنيم. خودمان شکل و سازمان دهيم
 . راهمان را قدم به قدم ساختيم و هموار کرديم. نقد اصولی مان را کرديم. هدفش نابودی ما بود

 
ما در . ی طی شده است؟ ما به يک حزب جديد در جنبش کمونيسم کارگری شکل داديمچه مسير

مقاومت سنت چپ . تبديل حزب کمونيست کارگری به حزب سازمانده و رهبر ناموفق بوديم
راديکال و پوپوليستی قوی تر از آن بود که ما بتوانيم سنت کمونيستی منصور حکمت را در راس 

ناچارا مجبور شديم راهمان را در حزب ديگری .  آن را به جلو ببريماين حزب زنده نگهداريم و
در اين مسير بايد آنچه را که در پروسه تحميل جدايی بر ما از حزب . دنبال و پيگيری کنيم

بايد تمدن باالی سياسی، روشن . کمونيست کارگری تخريب شده بود، دو باره بازسازی ميکرديم
ز مرگ منصور حکمت در حزب گم شده بود، دوباره احياء بينی و جهت سياسی ای که بعد ا

احزاب جدی سياسی بدون پايه و مکان اجتماعی . تالش فکری و سياسی عظيمی بود. ميکرديم
طبقاتی، بدون تعيين جايگاه سياسی و داده شده و منحصر به فرد نميتوانند مکانی در تحوالت 

حزب ما خوشبختانه اين .  نميتوانند بالنده باشند.نميتوانند رشد کنند. سياسی جامعه داشته باشند
امروز به گواه دوست و دشمن ما . جايگاه را تعيين و اين مسير و سياست را تعريف کرده است

 . جايگاه ويژه ای برای خود ايجاد کرده ايم
 

دسترسی ما به . عمده ترين آن محدوديت امکانات مادی است. موانع زيادی در کار ما موجودند
يک دسترسی . ما بايد بتوانيم دسترسی بيشتری به جامعه داشته باشيم. معه کماکان محدود استجا

اما مشکالت زندگی مانعی در به حرکت . ما اليه کادری قوی ای داريم. هر روزه در ابعاد ميليونی
ا که بعالوه ما بايد به سرعت نيروهای انسانی ر. در آمدن تمام پتانسيل و توان انسانی حزب ماست

ما در اين مدت توانسته ايم ارتباطات بسياری در صفوف . به طرف ما آمده اند را سازمان دهيم
. طبقه کارگر بدست بياوريم، اما نتوانسته ايم پروژه کارگری مطلوب خودمان را راه اندازی کنيم

کال حزبيت کمونيسم کارگری تحت تاثير سنت سياسی چپ . بعالوه حزبيت ما ضعيف است
از اين رو کارزيادی در احيای حزبيت کمونيسم کارگری در . کال ضربات زيادی خورده استرادي

 . مقابل خود داريم
 

ساختن اندامها و ستون فقرات و : يک. در اين دوره از نظر من بايد دو مساله را تضمين کرد
 بسيج راه اندازی پروژه کارگری در جامعه که بتواند-٢تقويت اليه کادری مارکسيست حزب، 

بقيه مشکالت را ميتوان . کننده کارگران راديکال و سوسياليست در ابعاد گسترده و اجتماعی باشد
 . در پرتو و در اثر اين دو محور اصلی برطرف کرد

 
 سبک کار حزب بايد چه تغييراتى بکند؟ تا چه درجه هنوز بقاياى سبک کار :يک دنياى بهتر

ارگرى در ميان ما عمل ميکند؟ يک سازمان کمونيستى سوسياليسم خرده بورژوائى و چپ غير ک
 کارگرى بطور طبيعى چگونه کار و فعاليت ميکند؟ 

 



معضل اکنون جا . بنظر من جهت گيری حزب روی خط کمونيسم کارگری است: آذر ماجدى
حزب با نقد عميق سبک کار حککا پالتفرم سبک کار . انداختن اين جهت گيری درون حزب است

تمرکز فعاليت . سبک کار حککا يک سبک کار پوپوليستی و ضدرژيمی است. ين کردخود را تدو
بر آژيتاسيون صرف و توخالی، تبديل شدن به حزب خبرنگار بجای حزب سازمانده نکاتی بود که 

کادرهايی که از حککا به حزب پيوستند هر يک با نقد از سبک کار اين . مورد نقد ما قرار داشت
لذا نقد آن سبک کار پوپوليستی و لزوم انجام کار جدی در جهت .  بودندحزب از آن جدا شده

اما يافتن يک .  حزبی کليه کادرهای حزب بود–سازماندهی نکته مشترک جهت گيری سياسی 
تصوير واحد از اينکه اثباتا اين سبک کار بايد چه ويژگی هايی داشته باشد و در هر مقطع تمرکز 

بويژه اينکه . باشد، اينها نکاتی است که بايد درون حزب جا بيافتدحزب بايد در چه عرصه هايی 
بخش مهمی از انرژی حزب در يک سال اول صرف خنثی کردن سنگ اندازی ها و ستيزه جويی 

اکنون مدتی است که ما کامال به فعاليت سازماندهی . های حککا و بعضا حزب حکمتيست شد
 . ا نيز مشاهده کرده ايممتمرکز شده ايم و بسيار سريع بازده آن ر

 
صرفا اراده کردن . نميتوان يک روزه آنها را تغيير داد و محو کرد. سنت ها بسيار جان سخت اند

يک تالش روزمره و پيگير برای جايگزين کردن سنت های بازدارنده با سنت های . کافی نيست
 حزب ما به بازبينی سبک چند ماه پس از تشکيل. ما به اين کار مشغول شده ايم. نوين الزم است

برای همه ما اين . کار حزب و رجوع دوباره به مباحث سبک کار منصور حکمت مشغول شديم
بحث منصور حکمت در نقد سبک کار پوپوليستی در کنگره اول . مباحث بسيار چشم گشا بود

 از يک مطالعه مجدد اين مباحث، اين بار. ک بطور نمونه سرنخ های بسيار مهمی بدست داد.م.ا
. نقطه عزيمت کامال متفاوت و بحث حول آنها به اصالح سبک کار حزب کمک بسياری کرد

يکی از اقداماتی بود که از مدت ها قبل در مقابل " وظايف دانشجويان کمونيست"تدوين جزوه 
 .اين کار نيز انجام گرفت. جنبش کمونيسم کارگری قرار داشت

 
بايد هنوز . ه کن کردن سنت های طبقات ديگر فاصله داريمبايد بگويم که ما هنوز از محو و ريش

اما . مساله از دست ندادن تمرکز و افق است. در اين جهت فعاليت مستمر و پيگيری داشته باشيم
الزم به تاکيد است که مهمترين وظيفه پيشاروی حزب و رهبری در مرحله کنونی تحکيم حزبيت 

گانيسم بهم پيوسته با يک افق مشترک و همبستگی بدون يک حزب محکم سياسی که يک ار. است
بيک معنا ساختن اين . و رفاقت و ديسيپلين است، هيچيک از پروژه های حزب عملی نخواهد شد

حزب سياسی مدرن و مستحکم با تمام فونکسيون های ضروری قدم اولی است که بايد برداشته 
 . مهمترين وظيفه خود تبديل کرده استرهبری حزب بر اين مساله خم شده است و آن را به . شود

 
تالش برای . ما توانسته ايم به ميزان نسبت بااليی تمرکز حزب را به جنبش کارگری متوجه کنيم

 سوسياليست به نقطه اصلی توجه ما بدل –برقراری ارتباط با رهبران عملی و کارگران راديکال 
و کمبود نيروی الزم بعضا تاثيرات اما مبرميت های مبارزه وسيع جنبش سرنگونی . شده است

حرکت از ارتباط گيری به سازماندهی نقطه مهم ديگری است که در عين . منفی بر اين روند دارد
محيط اصلی و طبيعی فعاليت يک . حالی که متوجه آن هستيم، تحقق آن کار بيشتری را طلب ميکند

حزب يافته کمونيسم کارگری اين يکی از نقاط ضعف بخش ت. حزب کمونيستی طبقه کارگر است
 .بوده است که ما بطور جدی در پی رفع آن هستيم

 



دنباله روی نکردن از وقايع و تالش برای تاثير گذاری بر روند اوضاع، تالش برای جلب رهبران 
عملی جنبش های اجتماعی و تاثير گذاری و رهبری مبارزات و اين جنبش ها از طريق اين 

بايد نقاط . در اين عرصه ما هنوز ضعيف ايم. کار کمونيستی استرهبران يک بخش مهم سبک 
 .ضعف خود را هر چه سريعتر برطرف کنيم

 
 حلقه هاى سازمانى و پراتيکى کنکرت تر باتوجه به شرايط امروز ايران کدامند؟ :يک دنياى بهتر

سى و  براى آزاديهاى سيا، عليه فالکت همگانى، در جنبش کارگرى،مثال در جنبش سرنگونى
 برابرى زن و مرد؟ تمايزات اساسى کمونيسم کارگرى دراين قلمروها با چپ غير کارگرى کدامند؟  

 
چتر عمومى اين قلمروها بدوا داشتن حزبى است که اشتها و توان و خط اين : سياوش دانشور
ميزم حزبى که دينا. حزبى که آکسيونيست نيست و در مناسبتها معنى پيدا نميکند. کارها را دارد

. حرکت جامعه و جنبشهاى اجتماعى را ميشناسد و به مکانيزمهاى اجتماعى و داده شده دست ميبرد
حزبى . حزبى که هنرش اين است که حزب زمانه خود باشد و با نستالژى و خودفريبى بيگانه است

 که يک لحظه نگرش انتقادى و ريويوى خود و جامعه و جنبش طبقاتى اش و سياستهايش را کنار
حزبى براى پراتيک کمونيستى و بدور از هر رگه پنهان و آشکار سنتهاى غير کارگرى . نميگذارد

در باره جنبش سرنگونى ما بحثهاى تفصيلى . و پوپوليستى و راديکاليزم صورى و غير طبقاتى
 اين جنبش هنوز. ارکان نقد ما به ديگر ديگاهها و همينطور نگرش اثباتى ما روشن است. داشته ايم

شکل و نوع اعتراض کيفيتا تغيير کرده . در يک مصاف وسيع با جمهورى اسالمى درگير است
جدال چپ و راست در اين جنبش مرتبا و با افت و خيز در سياست ايران و منطقه خود را . است

يک جنبش . اين جريانى خطى نيست که مرتبا رشد ميکند يا مرتبا تضعيف ميشود. بروز ميدهد
حرکتش را به تناسب قوا و فرصتها و در موارد زيادى به حرکت سلبى عليه رژيم و زنده است که 

سياست روشن ما دو سطح . همينطور تحرک مشخص جنبشهاى متعين اجتماعى گره زده است
 کوبيدن مرتب هر نقطه سازش توسط کل کمپ راست اعم از جمهورى ،ميتواند داشته باشد؛ اول

 تعين دادن به نخواستن مردم با نقد ،دوم. پوزيسيون راست رژيماسالمى تا اپوزيسيون مجاز و ا
اما اساس . اين دو سطح عمومى تر بايد مشخص تر در هر مورد تبئين و اجرا شود. کمونيستى

حلقه باالترى از پراتيک دراين جنبش بدست دادن اشکال سازماندهى و رهبرى اعتراضات در 
ناتوانى جمهورى اسالمى در تقابل با . ز اوضاع استشکلى کيفى تر و اجتناب از دنباله روى ا

 خود را در پذيرش درجه اى ، عليرغم سرکوب مستمر و تمهيدات مختلف،اعتراضات وسيع جامعه
است " نافرمانى مدنى"ماهيت اعتراضات نه . از اعتراض بعنوان داده و هضم آن نشان داده است

شناخت . نفرت و روحيه انفجارى موجود استيک نوع . و نه توجه به وعده هاى پوچ باالئى ها
من فکر ميکنم سياست . دقيق اوضاع ميتواند حلقه پراتيکى و سازمانى دقيق تر را هم بدست دهد

اعمال کنترل دو فاکتو و پيشروى در متن چنين تحرکاتى تناسب قوا را در يک مقياس گسترده تر 
. اهاى معينى نيز تاثيرات تعيين کننده دارندالبته وضعيت سياسى باالئى ها و رويد. دگرگون ميکند

 اين عملى است که خطوط نوعى از سازماندهى و اعتراض و شعارهاى ،اما عليرغم  اين فرض
. سلبى را بدست داد که قدرت را براى زمان اعتراض به شکلى کيفى تر در دست مردم قرار دهد

 مرور و بارگيرى ميشوند و با اعتراض کارگرانى که کارخانه را اشغال ميکنند و يا مانع عبور و
 ،شان خيابان را مسدود ميکنند و عمال يک بخش شهر را براى مدتى از کنترل رژيم خارج ميکنند

و يا جوانانى که به بهانه اذيت و آزار رژيم و يا مزاحمت براى زنان يک منطقه را بهم ميريزند و 
" خودبخودى و واکنشى" از صورت بى نقشه و  و غيره ميتواند،قانون رژيم را عمال ملغى ميکنند

 . به خط مبارزاتى و مشى فعالين اين تحرکات تبديل شود



 
. است" فقر شديد"آنچه امروز در جامعه ايران در خانه بيشتر مردم را ميکوبد غم نان و گرانى و 
ته براى اين الب. خود رژيم کميسيون تعيين کرده است که شاخص فقر را در استانها تعيين کنند

 تالشى براى تامين نيروى سرکوب کافى براى ،آوردن پول نفت سر سفره مردم محروم نيست
اعتراضات در جامعه دارد به شکل ويژه اى . مقابله با احتماالت سياسى ناشى ازاين اوضاع است

 اگر ايران قرار. به سمتى سير ميکند که نيروى سازمانده چپ و اقدامات انقالبى را طلب ميکند
 آنوقت ،نيست تصوير مصر و چاد را بگيرد و شورش کور تصوير انعکاس فالکت عمومى باشد

وظيفه مبرم کمونيسم ايجاد سازمان و رهبرى و تامين آمادگى براى هدايت اين اعتراضات به کل 
جنبش عليه فقر و فالکت به نظر من از مهمترين جنبشها و قويترين جنبش . وضع موجود است
 اخير ايران خواهد بود و حزب کمونيستى کارگرى بايد برنامه دقيقى براى اين هاى يکصد سال
 پاسخ فقر و ،بله. اينکه پاسخ فقر سوسياليسم است درد امروز ما را دوا نميکند. کار داشته باشد

فالکت و ندارى و حتى پاسخ رهائى مردم در پيشرفته ترين و مرفه ترين کشورهاى سرمايه دارى 
 ملزومات رساندن ،اما سوال اينست که اين مسير چگونه طى ميشود. سياليسم استفقط و فقط سو

 حزب کمونيستى و بخش راديکال جامعه چه بايد کردش کدام ،اين مسير به سوسياليسم کدامست
 شعارها و ، چه اشکالى از سازمان و رهبرى را بايد در شکل علنى و همين امروز بدست داد،است

حتما روزى نه .  پاسخ ندادن است،پاسخ نيست" رويد انبارها را مصادره کنيدب"تاکتيکها کدامند؟ 
فقط بايد انبارها را مصادره کرد بلکه بايد سرمايه و ابزار توليد و اماکن و پادگانها و ارکانهاى 

سوال اين است که دراين تناسب قواى امروز و تا رسيدن . قدرت را گرفت و مصادره انقالبى کرد
چه بايد کرد؟ به نظر من بايد جنبشى وسيع و خودآگاه عليه فقر و فالکت و گرسنگى و به آن روز 

ما بايد اشکال حرکت و . زمينه اجتماعى اين جنبش وسيع و گسترده است. بى تامينى سازمان داد
يک تضمين اينکه سرنگونى . سازمان حرکت علنى آن را بدست دهيم و عمال دست بکار آن شويم

 يک تضمين اينکه اعتراض مردم و پتانسيل اعتراضى ،کارگر صورت بگيردبا پرچم چپ و 
 يک تضمين اساسى که راست نتواند طرحهاى شوم و ضد ،موجود در شورشهاى کور هرز نرود

کارگرى و ارتجاعى خود را بعنوان نقطه سازش به طبقه کارگر و اکثريت مردم محروم تحميل 
آزادى و برابرى و رفاه و معيشت و .  را سازمان داد اينست که جنبش عليه فالکت عمومى،کند

منزلت و زندگى انسانى چتر عمومى اين جنبش است و عليه فقر و گرسنگى و بيکارى و بيمارى 
ما دراين زمينه صحبت کرديم و در قلمروهاى مختلفى آن را تدقيق . بروز اعتراض مشروع آن

مسئله فقر . دور و توده اى آن را بدست دهيماما هنوز ضرورى است که اشکال سازمانى مق. کرديم
 . امروز ويژه ايران نيست اما در ايران ميتواند به جنبشى زير و رو کننده تبديل شود

 
در جنبش کارگرى امروز ما نيازمند اين هستيم که سنت شورائى و عمل مستقيم کارگرى را 

ارگرى و باال بردن توان عملى تمرکز ما روى سازماندهى طيف راديکال ک. گسترش و تثبيت کنيم
همزمان تالش جدى ما اينست که با اعتراضات کارگرى چفت شويم و . دخالتگرى اين گرايش است

کار دراين قلمرو براى ما . منافع کل طبقه را در سطوح مختلف آن دراين اعتراضات تامين کنيم
 به پيشبرد هر اعتراض  کمک، نوع سازمان،سنت کار. هويتى و تعطيل ناپذير و چند وجهى است

 نقد مرتب راه و ، برجسته کردن مکان مهم سياسى اين اعتراضات در صحنه سياست ايران،معين
 برخورد مسئوالنه به موقعيت ،روشهاى غير کارگرى و سياستهائى که کارگر را به چاه مى اندازد

تشکل در محيط کار و  کمک به ايجاد انواع ، مرزبندى اکيد با تبليغات فرقه اى،فعالين کارگرى
 ، بخط کردن کل حزب و فعالين آن روى پراتيک کمونيستى در جنبش طبقاتى،زيست طبقه کارگر

واقعيت اينست که جنبش کارگرى . و دهها مورد ديگر از اقالم کار مشخص ما در اين قلمرو است



رى و عليه نوک تيز مبارزه با فالکت عمومى است و اقدامات و سياست هاى حزب در جنبش کارگ
با اينحال آنجا که تفاوتهائى وجود دارد . فقر و فالکت در يک تصوير استراتژيک تر ادغام ميشود

مسئله اساسى اينست وقتى جنبش کارگرى رخ نشان . بر نوع کار و سازمان کار تاثير ميگذارد
اتژيک پيدا ميدهد کل اردوى آزادى و برابرى جهت ميگيرد و نقطه اتکاى قدرتمند اجتماعى و استر

کار ما بعنوان کمونيست کارگرى و فعال اين جنبش اينست که از موضع اين جنبش معين به . ميکند
سواالت جامعه پاسخ دهيم و درعين حال در هر جنبش واقعى در جامعه سياست و سازمان متناسب 

 . با آن را تعريف و بدست دهيم
 

. چپ غير کارگرى تاکتيکى و استراتژيکى اندتمايزات اساسى کمونيسم کارگرى دراين قلمروها با 
کار ما بعنوان . اساس مسئله اينست که کمونيستها منفعتى جدا از منفعت جنبش طبقه کارگر ندارند

يک حزب کارگرى و بخشى الينفک از جنبش کارگرى اينست که منافع و اهداف سوسياليستى اين 
منافع کل طبقه را در هر مبارزه قسمتى در . جنبش واقعا موجود را قطبنماى کار خود قرار دهيم

بدون يک ذره . نظر داشته باشيم و اين افق را هرچه وسيعتر به افق جنبش کارگرى تبديل کنيم
تخفيف هر تالش و سنت فرقه اى و غير کارگرى را که دنبال منافع محدود و موقتى هستند و يا 

.  صفوف طبقه و مبارزه آن نقد و منزوى کنيمديدگاههائى که کارگر را دنبال نخود سياه ميفرستد از
سنت پراتيکى خود را با مکانيزمهاى طبيعى و موجود و اجتماعى جنبش کارگرى مرتبا تدقيق و 

کمونيسم بايد مانند اکسيژن در اعتراض کارگرى موجود باشد و عملکردش با منافع . تطبيق دهيم
حافظه کار و امکانگرا و قانوگرا شود و نه نه دنباله رو سياستهاى م. عمومى کارگر منطبق باشد

اين . انقالبيگرى کمونيستى را با آوانتوريسم و هيجانات سوسياليست خرده بورژوا يکى فرض کند
سازمان کمونيستى البته کامال مخفى . مبارزه اى است علنى و اجتماعى و مکانيزمهاى خود را دارد

بويژه رابطه با رهبران . تى کامال مخفى استاست و يا تعلق فعال کارگرى به سازمان کمونيس
 رابطه اى است دقيق و حساب ،کارگرى و ديگر جنبشهاى اجتماعى که بطور علنى فعاليت ميکنند

جوانب . شده که تمام تبعات حمله پليسى که همواره خطر آن وجود دارد را از نظر دور نميدارد
 کالم فعاليت حزب کمونيستى در ميان در يک. سبک کارى و نوع فعاليت متنوع و گسترده اند

طبقه بايد ماحصل آن وجود يک جنبش کارگرى قدرتمند تر و متحد تر و سوسياليست تر و با 
امرى که چپ راديکال هيچوقت نه توانست و نه ميتواند آن را درک کند . حرمت تر و ايمن تر باشد

 . تا چه رسد آن را پراتيک کند
 

اسى فکرى و سياسى پيشاروى حزب کدامند؟ کمونيسم امروز بايد  مصافهاى اس:يک دنياى بهتر
 چه مشخصاتى را داشته باشد؟ 

 
جنبش ما تحت . کمونيسم کارگری بايد بر معضالت متعدد فکری و سياسی غلبه کند: على جوادى

گرايشی در اين جنبش . تاثير انواع گرايشات راست و پوپوليستی و چپ سنتی قرار گرفته است
گرايش ديگری عمال . و انقالب دو مرحله ای است" منشور سرنگونی"حکمتيسم مدافع تحت نام 

راست روی و همسويی با اردوی تروريسم دولتی در جنگ را به بهانه پيشروی جنبش سرنگونی 
کال گرايشات پوپوليستی و راست و چپ سنتی جنبش ما را تحت فشار خود قرار داده . توجيه ميکند

 کنار زدن اين گرايشات از مصافهای عمده جنبش کمونيسم کارگری در پاسخ سياسی و. است
جنبش ما بايد راه خود را برای تداوم سياستهای کمونيستی منصور حکمت . شرايط کنونی هستند

بنظر من به نوعی اوضاع ما، البته در مقياس کوچکتر، مشابه اوضاع پس از سقوط . پيدا کند
گرايشات مختلف از هر سو اين جنبش را .  ما خورده استضربه سنگينی جنبش. بلوک شرق است



ما بايد بتوانيم دريچه و پلی ميان گذشته پرافتخار کمونيسم کارگری و آينده آن . به سمت خود ميکشد
يک . نبايد اجازه دهيم اين جنبشهای اجتماعی آوار خود را بر سر کمونيسم ما خراب کنند. باشيم

اخص ها و نگرش کمونيستی در اين زمينه و نقد همه جانبه مصاف پيشاروی ما غالب کردن ش
 . چنين گرايشاتی است

 
يک مصاف ديگر پايه ريزی آن کمونيسم کارگری است که توانسته باشد به حزبيت مطلوب خود 

حل . بدين منظور بايد بر مسائل متعدد سياسی و نظری غلبه کرد. در ابعاد اجتماعی شکل دهد
مساله ديگر پيشروی .  جنبش کمونيسم کارگری يک رکن اين تالش استمسائل و معضالت درونی

حزب و "و " حزب و قدرت سياسی"ما دو چهارچوب سياسی . اين کمونيسم در سطح جامعه است
را بايد بتوانيم در مقابل خودمان قرار دهيم و استنتاجات سياسی وعملی روزمره ناشی از " جامعه

 .ی در اين زمينه را به فرصتهای ديگری موکول ميکنممن بحث تفصيل. آن را ارائه دهيم
 

مساله ما جلوگيری از خدشه دار شدن اين . بنظرم مشخصات اصلی کمونيسم ما روشن است
 . مشخصات است

 
 پروژه اتحاد کمونيسم کارگرى چه مکانى در استراتژى و اهداف عمومى حزب :يک دنياى بهتر

 ؟   دارد؟ تجديد نظرها دراين پروژه کدامند
 

از بدو تشکيل حزب ما بر . اين پروژه مکان مهمی در استراتژی حزب اشغال ميکند: آذر ماجدى
دو پالتفرم خود، ساختن حزب رهبر، حزب سازمانده و اتحاد صفوف کمونيسم کارگری متمرکز 

بتدا ا. فعاليت يک ساله ما بر اين امر گواه دارد. هر دو پروژه را در کنار هم به پيش برديم. شديم
تالش مستمر ما برای خنثی کردن سم پاشی های رهبری حککا چه نسبت به حزب و چه نسبت به 
حزب حکمتيست، سينه سپر کردن در مقابل اتهامات و ستيزه گری های آنها يک آزمايش مهم 

بويژه پيش از کنگره دوم حزب حکمتيست، رهبری حککا حمالت . برای تعهد ما به اين پروژه بود
اين برخورد . نده ای را عليه حزب حکمتيست سازمان داد که با ضد حمله ما روبرو شدبسيار زن

روشی کامال متضاد با روش های سکتاريستی و نفرت پراکنی های دو حزب در چند سال اخير 
تالش برای سازمان دادن آکسيون های مشترک، حمايت از فعاليت درست و اصولی هر يکی . بود

اين برخورد . ديوار آهنين سکتاريسم، خصومت و نفرت را ذوب کرداز اين دو حزب کامال 
مسئوالنه ضد سکتاريستی و کمونيستی ما تاثير بسيار مثبتی بر صفوف جنبش، بر کادرهای اين 

 . بر دلسردی ها و بی اعتمادی ها چيره شد. جنبش چه متشکل و چه منفرد گذاشت
 

يستی مسئول که صرفا به منافع جنبش می حزب اتحاد کمونيسم کارگری بعنوان يک حزب کمون
تالش ما برای نزديکی به حزب . انديشد و عاری از هر شائبه سکتاريستی است شناخته شد

حکمتيست، عليرغم برخوردهای بعضا نادرست آنها و سپس پاسخ سکتاريستی و غيرکمونيستی 
ات عاميانه اين تصور. رهبری اين حزب موقعيت حزب را از اين زاويه حتی مستحکم تر کرد

بود، يا تالش ميشد اين تصور القاء شود که حزب اتحاد کمونيسم کارگری با اين تالش به اعتبار 
ما از کل اين پروسه . اين تعبير در عمل نادرستی خود را به اثبات رساند. خود آسيب زده است

ونيسم کارگری به سربلند بيرون آمديم و تعهد بی چون و چرای خود را به امر و منافع جنبش کم
اين اقدامات ما ضربات محکمی به سکتاريسم حاکم در صفوف کمونيسم کارگری . اثبات رسانديم

 . که بعد از انشعاب شکل گرفته بود، وارد آورد



 
بسياری از اهداف خود . ما تاکنون توانسته ايم دستاورد های چشمگيری در اين جهت بدست آوريم

 صبر و متانت و سياست های درست و کمونيستی متحقق کرده را با احساس مسئوليت، هشياری،
اما ملزومات آن قطعا تغييرات . بنظر من اين پروژه کماکان در دستور ما قرار خواهد داشت. ايم

. چگونگی پيشبرد اين پروژه بايد در دستور بحث پلنوم آتی حزب قرار گيرد. اساسی خواهد کرد
 .ت الزم را اتخاذ خواهد کردرهبری حزب قطعا در اين مورد تصميما

 
حزب چه پاسخ روشن و .  فالکت اقتصادى جامعه را در چنگال خود ميفشارد:يک دنياى بهتر

 فورى براى اين مسئله حياتى دارد؟ 
 

بدست دادن طرح براى سازماندهى هر بخش . ايجاد سازمان برعليه فقر و فالکت: سياوش دانشور
متحد کردن اين نيروهاى . نبش و اعتراض عليه فقرجامعه از موضع مطالبات رفاهى آن ج

باالتر نکاتى را دراين زمينه اشاره کردم و از تکرار . اجتماعى حول راه حل اجتماعى طبقه کارگر
ببينيد مثال امروز بيکارى معضلى است . تنها چند مورد مشخص را اشاره ميکنم. اجتناب ميکنم

تبعات اجتماعى . راى ميليونها بيکار وجود نداردغير قابل مهار و راستش هيچ چشم اندازى ب
سوال . بيکارى مانند اعتياد و فحشا و بيماريهاى مختلف و جنايت و غيره بايد برهمگان روشن باشد

ما و کارگران کمونيست و سوسياليست  اينست که اين ارتش بيکارى که امروز به وسيله اى براى 
 تر در دست بورژوازى و رژيم مرتجع اسالمى تبديل شده کار بيشتر و مزد کمتر و لذا فقر گسترده

بيکارى . است را بايد چگونه بدهيم؟ واضح است سرمايه دارى نميتواند پاسخ بيکارى را بدهد
اما در ايران و کشورهائى مانند ايران که سيستم . امرى ساختارى و رو به رشد در کل جهان است

 -از جيب طبقه کارگر و بخش شاغل آن تامين ميشود که آنهم –رفاه اجتماعى و خدمات عمومى 
يک وجه مقابله با . روى کاغذ نکاتى را نوشته اند اما در واقعيت وجود ندارد. وجود خارجى ندارد

بيکاران البته خوب است متحد شوند اما چون فاقد اهرم اقتصادى . فالکت مقابله با بيکارى است
سازمانهاى مختلف بيکاران در اروپا و آمريکاى . نداعمال فشاراند کارى نميتوانند صورت ده

 عمدتا به وسيله اى در ،شمالى که رابطه مستقيم و روشنى با بخش شاغل و متشکل طبقه ندارند
در . دست کليسا و نهادهاى خيريه بورژوازى تبديل شدند که هرازچندگاه به آنها صدقه ميدهند

در نتيجه بيکارى معضل طبقه کارگر است و . استايران اسالم زده به طريق اولى وضع وخيم تر 
اما سوال . مبارزه با آن تنها در يک رابطه تنگاتنگ با بخش شاغل طبقه ميتواند صورت بگيرد

اينست که وقتى طبقه براى امنيت شغلى و حقوق معوقه خود در خيابان باتوم ميخورد و به طرفش 
از بخش بيکار شده طبقه اش دفاع کند؟ يا سوال شليک ميکنند چگونه ميتواند در مبارزه اى موثر 

 درمان و غيره را بايد در ابعادى ، آموزش، مسکن، فقدان بهداشت،اينست که بى تامينى اجتماعى
 که موجود است چگونه پاسخ داد؟ 

 
يک پاسخ استراتژيک اينست که جمهورى فقر و فالکت سرمايه را بايد بزير کشيد و نظامى مبنى 

اما سوال . اين با توجه به ثروت جامعه مقدور و عملى است. رابرى و رفاه ساختبر آزادى و ب
مهمتر اينست که بسيج گرسنگان و بيکاران و بيماران و بازنشستگان و پرستاران و بى مسکنان و 

اين مسير به نظر ما ايجاد سازمان و . غيره براى سرنگونى و سوسياليسم بايد از مسيرى بگذرد
 ، بيکاران،بازنشستگان. ک و اعتراض عليه فقر در قلمروهاى مشخص استسازماندهى تحر

 و بيشتر مستخدمين دولتى عموما با اين مسئله بدرجات مختلف ، معلمان، کارگران،پرستاران
اشکال و شيوه هاى مقدور . اين نيروها را بايد سازمان داد. روبرو هستند و مرتب اعتراض ميکنند



مطالبه يا مطالبات معينى که بخشى از مطالبات رفاهى را . ف کردو گسترده اعتراض را تعري
منعکس ميکند را به پرچم اعتراضات تبديل کرد و نخواستن اين وضعيت را قالبى متشکل و 

بايد طرح و پروژه داشت و براى تسرى آن و . بايد نمونه و الگوهاى معينى بدست داد. هدفمند داد
ع را برداشت و جنبش عليه فقر را به جنبشى براى آزادى و موان. قدرتمند کردن آن تالش کرد

هر تقابل جدى . هر پيروزى در اين تالش راه را بسرعت هموار ميکند. برابرى و رفاه تبديل کرد
جمهورى اسالمى با خواست بديهى و مشروع اکثريت مردم براى برخوردارى از معيشت و 

جامعه ايران . اد وسيع تر برجسته ميکندحرمت تنها ضرورت سرنگونى اين نظام را در ابع
. عليرغم سرکوب و فالکتى که به آن تحميل شده متوقع است و دوز اعتراض در آن باال است

اين جنبش راهش را ميتواند . جمهورى اسالمى هم قادر نيست فقر و سرکوب را تواما پيش ببرد
 مقابله با فقر و گرانى و فالکت .باز کند و عقب نشينى هاى وسيع به جمهورى اسالمى تحميل کند

 . *عمومى بسهم خود راه سرنگونى و استقرار جامعه اى آزاد و مرفه را هموار ميکند
 
 

 پيرامون تحوالت اخير در حزب حکمتيست
 با هيئت دائر حزب

 ۵٠شماره 
 

 تغيير سايت حزب حکمتيست همراه با اعالم مواضع جديدی در قبال جنبش :يک دنيای بهتر
، گرايشات رنگارنگ غير کمونيستی، مساله جايگاه و مکان ليدر حزبی و مساله سرنگونی

جنبش دمکراتيک "يکی از اين مسائل مقوله . ليدرشيپ و عکس منصور حکمت همراه بوده است
با آنچه " جنبش"تفاوت اين . اين مقوله جديدی در جنبش کمونيسم کارگری است. است" سرنگونی

نام ميبرد چيست؟ آيا اين " جنبش توده ای برای سرنگونی رژيم"که منصور حکمت تحت عنوان 
و يا " جنبش سرنگونی انقالبی"نقدی عميق تر به پوپوليسم است؟ اين بحث چه تفاوتی با بحث 

حزب کمونيست کارگری دارد؟ استنتاجات سياسی و عملی و " جنبش سرنگونی سوسياليستی"
کدام است؟ مخاطرات احتمالی ناشی از چنين نگرشی پراتيکی ناشی از اين بحث از نقطه نظر شما 

 کدامند؟ 
 

 مستقل از اينکه چه توضيح سياسى و تحليلى ،"جنبش دمکراتيک سرنگونی ":سياوش دانشور
 تکرار فرمول قديمى مرحله بندى کردن تحوالت سياسى توسط چپ سنتى و بيانى ديگر از ،دارد

ه به وجود جنبشى از طبقات مختلف اجتماعى ترمى است ک. سند منشور سرنگونى اين حزب است
سوال اول مستقل از فرمولها و . در يک حرکت واحد براى سرنگونى رژيم اسالمى قائل است

کليشه ها اينست که آيا در جبهه سرنگونى نيروهاى مختلف و از نظر سياسى و استراتژيک متضاد 
ماهيت واحدى دارد و نه تنها جنبش سرنگونى نه . وجود ندارند؟ پاسخ به روشنى مثبت است

جريان اردوى سرنگونى طلب را ميتوان به کارگران و سوسياليستها و کمونيستهاى کارگرى 
به اين " دمکراتيک"اما آيا وجود نيروهاى مختلف در اردوى سرنگونى خصلتى . محدود کرد

ختلفى فى جنبش ميدهد؟ به نظر من از پذيرش اين واقعيت که در اردوى سرنگونى نيروهاى م
يکشبه سرنگونى طلب "الحال حضور دارند و يا با رشد و پيشروى اين جنبش جريانات بيشترى 

جنبش دمکراتيک " ما را بعنوان کمونيست کارگرى و مارکسيست مجاز نميکند که نام ،"ميشوند
اين اطالق اتفاقا تمايزى با نگرش پوپوليستى به روند . به اين جنبش اطالق کنيم" سرنگونی

چرا؟ پوپوليستها و خلقيون وقتى از .  بلکه شکلى ديگر از پوپوليسم است،حوالت سياسى نداردت



 منظورشان مبارزه براى مجموعه مطالباتى است که ماهيتا ،جنبش دمکراتيک سخن ميگويند
جاى داده ميشدند در اين مطالبات " خلق"سوسياليستى نيستند و طبقات مختلف اجتماعى که در 

تفاوت طبقه کارگر و انقالبيون براى پوپوليستها با بقيه طبقات ديگر دراين جنبش . ذينفع بودند
خود اين طبقه و کمونيسم بعنوان يک جنبش معين طبقاتى . بودن آن بود" پيگير"دمکراتيک تنها 

سياست و تاکتيک و استراتژى واحد و متمايزى از ديگر طبقات اجتماعى نداشت و يا حتى درک 
پذيرش کانسپت پوپوليسم . نمايندگى نميکرد" مطالبات دمکراتيک"ال در حيطه همان فراترى را عم

توسط حزب حکمتيست در باره جنبش سرنگونى و ارتقا آن به فرمولهاى کهنه و قديمى چپ 
 تنها نشان بى افقى و فقدان سياست کمونيستى کارگرى در قبال جنبش سرنگونى ،راديکال و سنتى

منصور حکمت سرنگونى را از انقالب . نيست" همه با هم"ت که ابدا و حل شدن در جنبشى اس
متمايز ميکند تا از يکسو سياست و تاکتيک کمونيستى را براى بدست گرفتن رهبرى چپ و 
کمونيسم بر پروسه سرنگونى تامين کند و از سوى ديگر انقالب را که در ديدگاه کمونيسم کارگرى 

ى طبقه کارگر باشد از زير آوار تحريفات و ادراکات چپ نميتواند چيزى جز انقالب کمونيست
راديکال بيرون بکشد و امر سازماندهى و رهبرى آن را در سياست و تاکتيک و استراتژى تدوين 

 . کند
 
" جنبش سرنگونی انقالبى يا سوسياليستی"حزب حکمتيست با " جنبش دمکراتيک سرنگونی"

اين را بارها ما در مباحثمان از جمله در . دحزب کمونيست کارگری داراى ماهيتى واحدان
اجزا مکمل يک ديدگاه و متدولوژى واحد چپ راديکال و . شمارهاى اخير نشريه توضيح داده ايم

هر دو ديدگاه . سنتى در تقابل با ديدگاه کمونيستى کارگرى منصور حکمت در مورد همين مقوله اند
ى و تامين رهبرى جنبش سوسياليستى طبقه عمال تالش براى سوسياليسم را که جز سازمانده

کارگر و انقالب کارگرى نيست از دستور خارج ميکنند؛ يکى با مستحيل شدن همراه با طبقات 
و ديگرى با مستحيل  کردن امر انقالب کارگرى در " جنبش دمکراتيک سرنگونی"ديگر در 

ک تحول سياسى طبقات در دنياى واقعى اما در ي"! جنبش سرنگونی انقالبى و سوسياليستی"
هر طبقه اى همراه با . اجتماعى با افق و پرچم خود وارد صحنه سياسى و انقالب ميشوند

 دوره ،اين دوره. سخنگويان و احزاب سياسى اش تالش دارد مهر خود را بر روند تحوالت بکوبد
 بيان و حق اين تصور که بورژوازى همراه با طبقه کارگر از آزادى. جدال سخت برسر آينده است

مبارزه " صفى دمکراتيک"اعتصاب و تشکل و آزاديهاى فردى و اجتماعى دفاع خواهد کرد و در 
. دمکراتهاى امروز دنيا که معلوم اند چه کسانى هستند.  بشدت ساده انگارانه است،خواهند کرد

ظم نوين پرچمدار دمکراسى در دنياى امروز بوش و بلر و ن. کاسه داغ تر از آش که نميتوان شد
آکتورهاى فعاله آن جريانات قومى و مذهبى و ناسيوناليستهاى فاشيست و گروههاى . جهانى است

کل . سرهم بندى شده مراکز استراتژيک و مخازن فکرى مانند انستيتو آمريکن اينترپرايز هستند
شته اين صف اتفاقا پرچم دمکراسى را در مقابل سوسياليسم و آزاديخواهى طبقه کارگر برافرا

سوسياليسم کارگرى و مشخص تر جنبش کمونيستى کارگرى هيچ نوع اشتراکى با جنبش . است
کار ما اينست که در صف . طبقات ديگر که به هر دليلى و با هر تعبيرى سرنگونى طلب اند ندارد

اول تالش جامعه براى سرنگونى باشيم و سازمان و رهبرى الزم را براى اين جنبش تامين کنيم تا 
نگونى با پرچم چپ صورت گيرد و در فرداى سرنگونى مهمترين نيرو و بهترين موقعيت را سر

براى انقالب کارگرى داشته باشيم و يا اساسا سرنگونى را به گام اول انقالب کارگرى در ايران 
 ادامه پذيرش هژمونى سياسى راست در ،"جنبش دمکراتيک سرنگونى"قائل شدن به . تبديل کنيم

 ادامه نگرش فوريه اى از ، ادامه منشور سرنگونى،امه بحث شکست جنبش سرنگونى اد،جامعه
 ادامه تبيئن سياست در ، ادامه تعميم نابجاى برشهائى از انقالب روسيه به ايران،تحوالت ايران



سوسياليستها . دستگاه مکانيکى سوسياليسم خرده بورژوائى و چپ راديکال غير کارگرى است
زه براى اصالحات يا براى شرکت در تحوالت سياسى نه رفرميست ميشوند براى شرکت در مبار

 .  بلکه سياست مستقل سوسياليستى خود را طرح و پراتيک ميکنند. و نه دمکرات
 

 تعيين جنسيت به روندى ،استنتاجات سياسی و عملی و پراتيکی ناشی از اين بحث کدامند؟ اول
. سياست ورزى و تعيين تاکتيکهاى الزم متناسب با آنزنده و پر افت و خيز سياسى و طبعا براى 

اينکار در سند جنبش سرنگونى صورت گرفته و هر اقدام ديگر در اين چهارچوب تنها تداوم 
 کمرنگ شدن نقد و پراتيک سياسى سوسياليستى و کارگرى ،دوم. پراتيکى همين نگرش است

 تثبيت نگرش مرحله اى قديمى ،سوم. بعنوان جنبشى مستقل با استراتژى متمايز از طبقات ديگر
 چون امروز پوپوليستهائى چون ،ميگويم نگرش قديمى. چپ سنتى و پوپوليستى به تحوالت سياسى

جنبش انقالبى و "فدائى اقليت عمدتا مانند حزب کمونيست کارگرى سخن ميگويند و به ديدگاه 
يستها و خلقيون قديمى زير فشار بسيارى از پوپول. اين حزب سمپاتى دارند" سوسياليستى سرنگونى

را از دستگاه فکرى خود حذف کردند اما " خلق"نقد مارکسى پوپوليسم مدتهاست که مقوالتى مانند 
موضوع . حفظ کرده اند" مطالبات دمکراتيک و جنبش دمکراتيک"اساس ديدگاه شان را مبنى بر 

نقد از موضع طبقه کارگر  مسئله برسر ديدگاه و ،برسر جنگ مقوالت و ترمينولوژيها نيست
سوسياليست و جنبش سوسياليسم کارگرى و حضور در تحوالت سياسى از اين موضع طبقاتى 

 با ارگر و متناقض طبقه کزيمنفعت متما"  جديد به سياق پوپوليسم قديمسمي پوپولنيااتفاقا . است
رگر براى انقالب يا از سياست سازماندهى سوسياليستى طبقه کا"! کندي طبقات را پنهان مريسا

" سوسياليسم و انقالب"خودش استنکاف ميکند و يا همين جنبش سرنگونى را رنگ کرده و به نام 
 . مخاطره چنين نگرشی استاين مهمترين . قالب ميکند

      
 قبل از اينکه به سوال مشخص بپردازم، در مورد بيانيه تحوالت جديد در حزب :آذر ماجدی

اين مواضع اعالم شده توسط کورش مدرسی بنظر من حکم . زم ميدانمحکمتيست اشاره ای را ال
از نظر سياسی مهر محکمی بر گسست .  تشکيالتی در اين حزب را دارد–بيانيه تحوالت سياسی 

را " عبور از منصور حکمت"اين بيانيه . نظری از کمونيسم کارگری منصور حکمت است
و اتخاذ نوعی " ليدر"ر گذاشتن کامل بحث از نظر تشکيالتی نشانگر کنا. رسميت می بخشد

با . اشتباه است اگر اين اعالم مواضع را صرفا به تغيير سايت محدود کنيم. است" رهبری جمعی"
 . کامل ميشود2004اين بيانيه بنظر من جنسيت کودک متولد شده در اوت 

 
 در نظريه های ما بارها در مباحث مان پيرامون نظرات دو حزب حکمتيست و حککا، که عموما

کورش مدرسی و حميد تقوايی تبلور می يابد، اعالم کرده ايم که اين نظريه ها عليرغم ظاهر بسيار 
اين دو . متفاوت شان دو روی يک سکه هستند، ربط چندانی به کمونيسم کارگری حکمتی ندارند

ز چند گاهی با هر ا. لنين مانده اند" دو تاکتيک سوسيال دموکراسی"ليدر حزبی، در خم نظرات 
بنظر من تنها مشابهت اين نظرات با . فرماسيون جديدی از همان نظرات کهن سر و صدايی ميکنند
 . نظرات منصور حکمت، عبارات عاريه گرفته شده از او است

 
اين را . اين دوستان هنوز به مرحله بندی انقالب به دو مرحله دموکراتيک و سوسياليستی قائل اند

. زيرا اين نظريه عمال توسط منصور حکمت رد شده و کنار گذاشته شده است. کنندرسما اعالم نمي
. يک مبحث مهم پيش از تدوين برنامه يک دنيای بهتر همين قائل بودن به دو مرحله در انقالب بود

بايد بخاطر داشته باشيم که در برنامه حزب کمونيست ايران، که عمدتا توسط منصور حکمت 



نقالب به دو مرحله تقسيم شده است و مساله جمهوری دموکراتيک بعنوان پيش نوشته شده است، ا
اين نظريه در حزب کمونيست کارگری رسما کنار . در آمد انقالب سوسياليستی مطرح ميشود

برنامه به دو بخش حداقل و . در برنامه يک دنيای بهتر انقالب مرحله بندی نشده است. گذاشته شد
اين نه اتفاقی بوده و نه از دست مان در .  سوسياليستی تقسيم نشده استحداکثر يا دموکراتيک و

و . اين يک تصميم آگاهانه است که مباحث بسياری را قبل از تدوين برنامه مطرح کرد. رفته است
به اين ترتيب در کنگره اول که پيش نويس اين برنامه به تصويب رسيد، بحث چندانی در اين 

 . نظر عمومی در ميان نمايندگان کنگره بر سر اين مساله موجود بوداتفاق . زمينه الزم نشد
من در اينجا قصد ندارم وارد قضاوت و تحليل بحث لنين و اينکه برای آن دوره معتبر بوده يا خير 

تا آنجا که به دوره ما برميگردد، بحث مرحله بندی انقالب حائز هر نوع اعتباری از منظر . بشوم
اما چهارچوب برخورد شان به مناسبات .  رفقا به اين مساله واقف اند.کمونيسم حکمت است

لذا با .  سياسی، به تحوالت و انقالب و مبارزه طبقاتی همان ديدگاه دو تاکتيک لنين است–اجتماعی 
عبارات عاريه گرفته شده از منصور حکمت، اما با همان متدولوژی دو تاکتيک به تحليل جامعه و 

 .يپردازندمناسبات طبقاتی م
 

و اعالم اينکه انقالب در پشت پيچ است " جامعه به چپ چرخيده"اگر کمی به گذشته بنگريم، بحث 
توسط حميد تقوايی، عمال اعالم اين مساله بود که مرحله از انقالب دموکراتيک به سوسياليستی 

 يک سری ايشان حتی زمانی که ميخواستند تز خود را اثبات کنند، عالوه بر. گذر کرده است
منتهی پس . هنوز هم چنين است. آژيتاسيون به همان معيار های لنين در دو تاکتيک متوسل ميشدند

از مجادالت بسيار بر سر انقالب و جنبش سرنگونی، حميد تقوايی تز انقالب در شرف وقوع را به 
 التقاطی تر متد نيز. نام عوض شد ولی محتوا همان است. جنبش سرنگونی انقالبی تقليل داده است

 .شده است
 

او در انقالب .  بدنبال يافتن متحد و موئتلف برای دولت موقت بود16کورش مدرسی از پلنوم 
همه چيز را از زاويه اين انقالب و تحوالت توضيح . روسيه و دوره کرنسکی منجمد شده بود

يرد، يک قرار بود يک کرنسکی ديگر در ايران ظاهر شود و يک دولت موقت شکل بگ. ميداد
اين تزها بشدت مورد نقد قرار گرفت و در حزب کمونيست . مجلس موسسان و قس عليهذا

پس از انشعاب ايشان همان تز ها را از بايگانی بيرون کشيد و اين بار در . کارگری بايگانی شد
 تاکتيکی و همان –همان راست روی سياسی . چهارچوب منشور سرنگونی مطرح کرد

سپس اعالم کردند . اين منشور نيز مورد نقد بسيار واقع شده است. الب روسيهالگوبرداری از انق
بعد از . که جنبش سرنگونی شکست خورده است و ناسيوناليسم پرو غرب دست باال پيدا کرده است

اين تحليل . به اين روند تحليل سياسی نگاهی بياندازيد. آن گفتند که رژيم اسالمی متعارف شده است
ترم " جنبش سرنگونی دموکراتيک. "ليل گرايی و راست روی سياسی در رنج استها از يک تق

 .انقالب دموکراتيک لنين است" حکمتی شده"
 

يک جريان چپ . اين ترم را در مجموعه اين بيانيه و در شکل و کاتگوری های سايت قرار دهيد
رکسيسم انقالبی را در بهترين حالت دارد برخی از تزهای دوره ما. سنتی منسجم خواهيد داشت

بعنوان يک جنبش و نه نظرات تئوريک (اما بايد توجه داشت که مارکسيسم انقالبی . مطرح ميکند
اگر برای دوره خود بسيار راديکال و انقالبی بود، در شرايط کنونی که جنبش ) منصور حکمت

در . انده استکمونيسم کارگری اين چنين از نظر تئوريک و پراتيک پيشرفت کرده، کامال عقب م
که يک مقوله کليدی در مارکسيسم " استقالل طبقاتی طبقه کارگر"اين بيانيه بدون آنکه از مقوله 



قرار است طبقه کارگر . انقالبی بود، نام برده شود، عمال تالش ميشود همان محتوا مطرح گردد
گويم که اين بايد ب. صف خود را متمايز کند و در صفوف جنبش های طبقات ديگر مستحيل نشود

 1357الزم نيست به سال . دوستان مباحث کمونيسم کارگری منصور حکمت را درک نکرده اند
 مجموعه آثار منصور حکمت، بعالوه مباحث اصلی حزب و قدرت 8 و 7 و 6جلد . بازگردند

 اثباتی پاسخ های روشن تئوريک، استراتژيک و سبک –سياسی، حزب و جامعه، مباحث سلبی 
 . اين مسائل داردکاری برای 

اين بديعيات کهنه يا از تالش وافر برای درافزوده سازی است يا از عدم درک کمونيسم کارگری 
جنبش سرنگونی "خالصه کنم مبحث . حکمت و قطعا از تعلق به جنبش های ديگرناشی ميشود

بيانيه، اين . ، همان انقالب دموکراتيک است که به لفظ کمونيسم کارگری بيان شده"دموکراتيک
 منصور حکمت در زمينه استقالل 1357يک بيانيه کامال متعلق به چپ سنتی است که از مباحث 

 .طبقاتی طبقه کارگر نيز عقب تر است
 

اعتقاد به جنبش سرنگونی دموکراتيک، يعنی مرحله . اتخاذ اين ترم يک اقدام فرمال نيست
 دستور يک حزب چپ و کمونيستی دموکراتيک انقالب، تاکتيک ها و سبک کار متفاوتی را در

در دستورش " انقالب دموکراتيک"حزب حکمتيست برای پاسخگويی به وظايفی که . ميگذارد
زائل کردن و زدودن هر . قرار ميدهد، يک چرخش کامل به سياست های چپ راديکال نياز دارد

ل رهبری گونه التقاط کمونيسم کارگری از سبک کار و سياست های حزب بايد در دستور عم
 .حزب حکمتيست قرار گيرد

 
اين نگرش .  در همين راستا نگرشی در قبال جنبشهای اجتماعی مطرح شده است:يک دنيای بهتر

کافی است ... کافی است پرچم کمونيستی طبقه کارگر را برداشت"اينگونه فورموله شده است که 
ابداع و يا کشف جديد، تحت اين مبانی ظاهرا به عنوان يک نگرش جديد، يک "! سوسياليست بود
تفاوتهای "آيا با . مطرح شده اند" رنگين کمان کردن جنبش کمونيستی طبقه کارگر"لوای مقابله با 

" تفاوتهای ما"جديدی مواجه هستيم؟ اين نگرش دارای چه محدوديتهايی است؟ چه تفاوتهايی با " ما
 منصور حکمت دارد؟ 

 
ترديدى نيست که براى دفاع از . د وارونه پوپوليسم است اين جنبه هم اتفاقا نق:سياوش دانشور

 الزم نيست لباس هر جنبشى را پوشيد که به نام آن ،حقوق هر بخش جامعه و نفى هر ستم معين
الزم نيست براى نفى ستم . اين يک فرض قديمى و متدولوژيک مارکسيستهاست. ستم بپا شده است

زم نيست براى دفاع از حقوق انسانى شهروندان  ال،ملى ناسيوناليست و طرفدار جنبش ملى شد
کمونيستها در مبارزه براى اصالحات پرچم مستقل و سياست مستقل خود . حقوق بشرى شد و غيره

را دارند که تفاوت آن با جنبشهاى غيرکارگرى و رفرميست دراين است که اوال؛ اصالح و بهبود 
ز موضع کمونيسم کارگرى سر سوزنى با روزمره زندگى طبقه کارگر و اکثريت مردم محروم ا

تالش روزمره ما براى انقالب کمونيستى عليه کليت اين نظام نه فقط تناقض ندارد بلکه يک شرط 
مهم پيروزى همه جانبه و قاطعانه کمونيسم حضور مستمر در صف اول نبرد بر سر اصالحات در 

بيشتر شبيه به " ستی طبقه کارگررنگين کمان کردن جنبش کموني" بحث ،ثانيا. زندگى مردم است
ديدگاههاى چپ راديکال است که همواره کمونيسم کارگرى را بدليل دفاعش از مطالبات فورى 

کار دمکراتيک و کار "و تفاوت " کمرنگ شدن غلظت کارگرى حزب"و " رفرميسم"مردم با 
ورى در زندگى انسان  کمونيسم کارگرى جنبشى براى تغيير ف،ثالثا. مقايسه کرده اند" سوسياليستى
کمونيسم نميتواند کمونيسم باشد و در مبارزه روزمره و جارى کارگران نه فقط دخيل . امروز است



بلکه مرتبا درگير نباشد و يا در مبارزه براى گسترش برابرى و رفع تبعيض و باال بردن حرمت 
اه مهم نگرش کمونيسم اين يک گره گ. انسانى طبقه کارگر و عموم مردم حضور مهمى نداشته باشد

کارگرى و تفاوت آن با کل سنت چپ راديکال و سوسياليسم خرده بورژوائى و خلقى و 
ناسيوناليستى است که نه فقط در ديدگاهها بلکه در سنت و سبک کار و تاکتيک مبارزاتى و 

زمانى که بحث حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسى . سازماندهى نتيجه متفاوت خود را دارد
 يک نگرانى در خود حزب از جانب رفقائى همين بود و پاسخش را منصور حکمت ،طرح شدم

 . داده است
 

به قالبهاى سنتى " شبه کارگرى"محدوديت اين ديدگاه اينست که ناچار است با اين نوع مرزبنديهاى 
چپ راديکال و تحقير مبارزه براى اصالحات و نتيجتا به مرزبنديهاى ايدئولوژيک و غير 

 تکرار مواضعى است که ،نيست" تفاوتهاى ما جديدى"اين . جتماعى و غير دخالتگر درغلتدا
حتى بيان ناقصى از گوشه اى از . تفاوتهاى ما منصور حکمت در نقد آنها نوشته شده است

کمونيسم براى آزادى جامعه و رهائى انسانيت از وضع موجود . تفاوتهاى ما منصور حکمت نيست
و مصائب آن ميجگند و به اين اعتبار در جنگ روزمره برسر حق و آزادى و و جامعه طبقاتى 
–دمکراتيک "کمونيسم براى دفاع از آزاديهاى مدنى الزم نيست جدول . رفاه حضور دارد

ما با بحث انقالب و اصالحات و نقد دمکراسى و پوچى آن در رابطه . را جلو بياورد" سوسياليستى
 آزاديخواهى کمونيستى مان رجوع کرديم و از منظر کمونيسم  به،با آزادى و برابرى مردم

. دخالتگر و انسانگرا تالش کرديم در جبهه هاى مختلف کمشکشهاى اجتماعى حضور پيدا کنيم
چپ و راست زدن دراين مسير کم نبوده اما ". حقوق بشرى"شديم و نه " فمينينست"دراين تالش نه 

. متد و نگرش دخالتگر کمونيسم کارگرى طرح نشده استهيچوقت چنين استنباط و جدول بندى در 
ضامن اينکار داشتن پاسخ سياسى روشن و عملى به هر معضل و گذاشتن نقد و افق پيشروى براى 

ميتوانيم بپرسيم که کوروش مدرسى با اين ارزيابى خود حزب . خالصى از نظام موجود بوده است
براى به ميدان کشيدن مردم در دفاع از حقوق حکمتيست را چگونه ارزيابى ميکند؟ آيا تالش 

غير کمونيستى و پوپوليستى و "کودک و برابرى زن و مرد و دانشجو و مخالفت با اعدام و غيره 
بوده است؟ دراين هم ترديدى ندارم که با محدوديت افق و دخالتگرى کادرهائى که " رنگين کمانى

دليل اين اما اين نبوده است که بجاى . مدر عرصه هاى معين فعاليت ميکنند روبرو بوده اي
سوسياليست بودن طرف ترجيح داده است سوسيال دمکرات يا فمينيست باشد بلکه ناشى از عدم هم 

به هر حال با . افقى کادرهاى کمونيست کارگرى روى جامعيت اهداف کمونيستى کارگرى است
نيست کارگرى در همين قلمروها تمام نواقصى که ميتواند به فعاليتهاى ارزشمند کادرهاى کمو

 بلکه قلمروهائى اجتماعى بوده ، اينها مانع سوسياليست بودن بيشتر نبوده است،وجود داشته باشد
مضافا اينکه کسى مانع . است که سوسياليستها آگاهانه در آن دخالت سياسى و پيشرو کرده اند
ارگر و برافراشتن پرچم دخالت پرشور حزب حکمتيست براى کار کمونيستى در ميان طبقه ک

آيا مانع اينکار براى حزب حکمتيست همين ديدگاهها بوده . کمونيستى طبقه کارگر را نشده است
است؟ حزب حکمتيست ميتواند و ما مايليم حزبى باشد که با ضربان تحرک کارگر و مبارزه جارى 

اما . کز جامعه بکوبدو گسترده کارگران بزند و پرچم کمونيستى و سوسياليستى کارگر را در مر
و منشور سرنگونى و استتتاجات " جنبش دمکراتيک سرنگونى"اگر اينکار را بکند ديگر نيازى به 

 .    همزيستى کمونيسم کارگرى و چپ راديکال جائى ديگر عملى نيست. پراتيکى آنها ندارد
 

 پوپوليسم از از. اين نگرش چپ راديکال است. اين نگرش به هيچ وجه جديد نيست: آذر ماجدی
اما عين مواضع چپ راديکال . اين رو متمايز است که ظاهرا بر استقالل طبقه کارگر تاکيد دارد



يکی از دستاورد های مهم کمونيسم حکمت، تاکيد بر جنبش های اجتماعی و اهميت قائم به . است
ش های اجتماعی در ديدگاه لنين جنب. ذات اين جنبش ها در مبارزه برای تحول انقالبی جامعه است

جنبش های متفاوت اجتماعی عمدتا از زاويه اکتورهای آن و اعالم تعلق سياسی شان . غايب اند
بطور مثال در روسيه جنبش زنان کارگر برای خواست . بورژوايی يا پرولتری ناميده ميشوند

اولی . هايشان جنبش پرولتری زنان و جنبش زنان غير کارگر جنبش بورژوايی زنان ناميده ميشد
به خواست هايی چون حقوق برابر در مقابل کار برابر و مرخصی دوران بارداری اکتفاء ميکرد و 

دومی به خواست های دسته دوم معطوف بود و . به حق رای و حق تحصيل و غيره کاری نداشت
ه از بلشويک ها از دسته اول پشتيبانی ميکردند و آنچه را ک. به مطالبات دسته اول بی اعتناء بود

همين برخورد در انترناسيونال دوم و . نظرشان جنبش بورژوايی زنان بود کامال طرد ميکردند
 .حزب سوسيال دموکرات آلمان نيز مشاهده ميشد

 
زنان سوسيال دموکرات که به مساله زن نيز معطوف بودند، مدام در حال تالش برای اقناع رفقای 

مساله زنان مساله . "ين زنان غير کارگر بودندمرد خود برای توجه به مساله زن و نقد آتش
که در حزب کمونيست ايران به يک شعار حزبی تبديل شده بود و اکنون در سايت " کارگران است

جديد حزب حکمتيست تيتر بخش زنان سايت است، متعلق به همين گرايش انترناسيونال دومی يا 
 . بلشويک ها است

 
وی ابتدا نقش کليدی و مساله استقالل طبقه کارگر و امر . کردمنصور حکمت اين ديدگاه را متحول 

آنگاه در مباحث کمونيسم کارگری، بويژه در . سازماندهی طبقه کارگر را تدوين و روشن کرد
وی جايگاه . کنفرانس های انجمن مارکس رابطه طبقه کارگر و جامعه را به روشنی مطرح ساخت

 مبارزه برای تحوالت انقالبی را به روشنی مورد تحليل جنبش های اجتماعی در مبارزه طبقاتی و
جنبش های اجتماعی برای تغيير از نقطه نظر ارزش مصرف شان برای طبقه کارگر . قرار داد

اين جنبش ها قائم به ذات مهم اند و در مبارزه طبقاتی نقش انکار ناپذيری  . نيست که مطرح ميشوند
، اين برخورد پاتريارکال چپ راديکال به "کارگران استمساله زنان مساله "لذا شعار . دارند

به اين خاطر است که اين شعار در حزب . مساله زن، بنظر من، ربطی به کمونيسم کارگری ندارد
کمونيست ايران يک شعار مهم حزب بود ولی در حزب کمونيست کارگری هيچگاه به آن ارجاع 

 .داده نشد
 

ليد شيوه برخورد به جنبش های اجتماعی را بست منصور حکمت در مبحث حزب و جامعه ک
رهبران کمونيست ميکوشند که در مبارزه عينی و عملی مهر خود را بر اين جنبش ها . ميدهد
خود را خالص نميکنند و ژست " مساله زنان مساله کارگران است"با اعالم يک شعار . بکوبند

ی حقوق زنان بطور روزمره شرکت در مبارزه برای آزادی زن و برا. آزاديخواهی نميگيرند
به زنان نميگويند الزم نيست . ميکنند و ميکوشند رهبری کمونيستی را بر اين جنبش حاکم کنند

در مبارزه نظری و عملی برای آزادی زن عمال نشان !" فمينيست باشيد، سوسياليست باشيد"
نها نمايندگی ميکنند بلکه آن جنبش اجتماعی زنان را نه ت" نه. "ميدهند که سوسياليسم پاسخگو است

اين راه دخالت گرايانه و کمونيستی به اهتزار درآوردن پرچم سوسياليسم در . را تعميق ميکنند
 . جنبش آزادی زن است

 
من بعنوان مثال جنبش حقوق زن را انتخاب کردم، زيرا هم در دوره بلشويک ها در روسيه و هم 

شيوه برخورد ما به اين جنبش، استنتاج . تماعی استاکنون در جامعه ايران مهم ترين جنبش اج



و تا آنجا که به جنبش حقوق زن مربوط . شده از نظرات عمومی تئوريک کمونيسم کارگری است
 70 و 60اين روش جنبش چپ در دهه . ميشود، برخورد اخير کورش مدرسی بسيار سنتی است

نقد جنبش فمينيستی از .  روبرو شددر رابطه با جنبش حقوق زن بود و با نقد جنبش فمينيستی
کاربست عملی شيوه . موضعی راست انجام ميگرفت، اما بر فاکت های انکار ناپذيری متکی بود

برخورد بسيار متمايز کمونيسم کارگری و چپ سنتی، توانسته است تا حد زيادی اين نقد راست 
 حقوق زن در سطح بين فمينيستی را حاشيه ای کند و جايگاه مهمی در پيشاپيش صفوف جنبش

 درجه 180اما اين رفقا . هنوز راه بسياری در پيش است. المللی برای کمونيسم کارگری کسب کند
بعد از مدتی کلنجار رفتن با کمونيسم کارگری تصميم گرفته اند، حال که رژيم اسالمی . چرخيده اند

بنظر . ته بندی کنندمتعارف شده است، جنبش های اجتماعی را نيز به سبک چپ راديکال دس
 .ميرسد که اين متد با گروه خونشان خوانايی بيشتری دارد

 
تنها از اين رو حائز اهميت است که تفاوت هايش را با . اين بيانيه هيچ نکته بديع و جديدی ندارد

به غير از اين ارزش مصرفی . منصور حکمت و تئوری کمونيسم کارگری به صراحت بيان ميکند
همان نظرات و شيوه .  يک روش بديع است و نه نظريه و متد جديدی را مطرح ميکنداين نه. ندارد

 .برخورد چپ راديکال است
 

 نگرش به گرايشات سنديکاليستی و اکونوميستی يک محور ديگر اين تغييرات :يک دنيای بهتر
 یروي فروشندگان نهي سنت اتحادني ادر ی کارگرهياتحاد: "از يک طرف گفته شده است که. است

 دارند ی که سع دکان داران در بازارهي اتحاداي نخود فروش ها و هي اتحادهي شبیزيچکار است، 
دنباله "و " تقليل گرايی"و از طرف ديگر سنديکاليسم به " . بفروشندی بهترطي را با شراشانيکاال

 ارزيابی شما از اين نگرش چيست؟ . تنزل داده شده است" روی از بورژوازی
 

 اگر در مورد سنديکاليسم در مثال آمريکا يا برخى کشورهاى اروپا حرف :نشورسياوش دا
 ترديدى نيست که وظيفه اين گرايش اينست که کارگران را دنبال بخشى از بورژوازى ،ميزنيم
سنديکاليسم ناشى شود از افق اجتماعى " اکونوميسم"و " تقليل گرائى"اين قبل از اينکه از . بفرستد

. يک آنها ناشى ميشود که در ميان طبقه کارگر نيز سياست مشخصى را پيش ميبردسوسيال دمکرات
ترديدى نيست که طبقه کارگر بدون سنت راديکال مبارزاتى و مشخصا سنت عمل مستقيم کارگرى 
و شورائى و جنبش مجمع عمومى اسير ديدگاههاى محدود سنديکاليستى ميماند و يک مبارزه اثباتى 

ديکاليسم نه تنها نقد افق محدود آن بلکه تحکيم عملى و اجتماعى سنت و عملى روشن با سن
 . سوسياليسم کارگرى است

 
 دکان داران در هي اتحاداي نخود فروش ها و هي اتحادهي شبیزيچ"اما تبئين سنديکاليسم بعنوان 

از تشکل به سنديکاليسم نيست بلکه اتفاقا برخورد ايدئولوژيک با نوعى " نقد عميق" نشان ،"بازار
اين نوع برخورد به سنديکاليسم بويژه در کشورهائى مانند ايران برخوردى . طبقه کارگر است

براى دنباله روى نکردن از افق ناسيوناليستى و اکونوميستى . سطحى و غير مسئوالنه است
سنديکاليسم بايد آن را نقد کرد اما مواظب بود به مجموعه توان و تشکل طبقه کارگر ضربه اى 

کمونيسم کارگرى در مورد حق بيقيد و . اينجا بحث برسر شورا و سنديکا نيستببيند . وارد نشود
شرط ايجاد سازمانهاى کارگرى، در مورد اتحاديه و سنديکا و شورا و جوانب مختلف اتحاد طبقه 

 نخود هي اتحادهي شبیزيچ"اما تبئين سنديکاليسم بعنوان . کارگر بحثهاى مفصل و روشنى دارد
، دفاع از منافع کل طبقه در مقابل سرمايهاز منظر  ،" دکان داران در بازارهي اتحادايروش ها و ف



 که در نداريدرا و مادام که شما آلترناتيو اجتماعى وسيع و دربرگيرنده توده هاى طبقه کارگر 
 ساده اين کار بسيار.  گيرى عليه منافع کارگرى استموضعنوع ، اين مقابل طبقه کارگر بگذاريد

اتحاديه ها اى است که شما طى يک موضع اصولى و صرف ايدئولوژيک اعالم کنيد که 
ازاين بگذريم که مقايسه انسان با نخود ". نخود فروشند"و رفرميستى و بورکراتيک و ارتجاعى 

چون به هر حال اتحاديه نخود فروشها و اتحاديه کارگرى يک کار انجام . مقايسه درستى نيست
اينکه کار کارگر کاال شده و بورژوازى حرمت اجتماعى و .  سوژه کارشان متفاوت استنميدهند و

 کسى که ادعاى کمونيسم ميکند و قرار است ،و کاال تنزل داده" نخود"انسانى کارگر را به سطح 
مهمتر اينکه سنديکاليسم و کال . حرمت را به انسان بازگرداند ديگر تکرار اين کار جالب نيست

سنديکاليسم در ايران و آمريکا را نميتوان . نبش اتحاديه اى در هر کشورى يکسان نيستموقعيت ج
که پراتيک جنبش اتحاديه اى در مقابل کدام همينطور بايد کورش مدرسى نشان دهد . يکى ديد

 و تفاوتى با پراتيک موجود ديگر کارگرى در هر کشور مشخص ارتجاعى و ضد کارگرى است
مثل اينست که امروز به سنديکاليستهاى شرکت واحد و اتحاديه شان بگوئيد  .فروختن نخود ندارد

تنها سنگر دفاع کارگر از خودش را از او در هر کشورى شما اگر "! اتحاديه نخود فروشها"
که جايش کارگر نداشته باشيد يريد و همزمان آلترناتيوى براى متشکل شدن بالفصل و فورى بگ

اگر جنبش . محروم ميکنيدى که روى هم گذاشته است از همان دو خشتبگذاريد، داريد کارگر را 
اتحاديه اى در يک کشور خود را در مقابل جنبش فى الحال موجود سوسياليستى و کارگرى تعريف 
نکرده است و پراتيک اتحاديه عليه جنبش واقعا موجود کارگر و سوسياليسم ماديت نمى يابد، تالش 

برخالف قصد ا  و على القاعده برحذر داشتن کارگران از پيوستن به آن، براى نفى اتحاديه و سنديک
تالشى آگاهانه يا ناآگاهانه براى کمک به اختناق و سرکوب ضد کارگرى  ،کورش مدرسى

در مورد اين خط . را نابود سازدکارگران  ىبورژوازى است که تالش دارد همين دستاوردها
نفس وجود اتحاديه و حقوق کارگرى و  چون نميبيند که .سنديکا بشدت غير زمينى و نادرست است

اين . قوانينى که تحميل شدند، محصول يک تناسب قواى طبقاتى و يکدوره مبارزه کارگرى است
اين مربوط نميشود که ممکن است افق محدود سنديکاليسم مربوط نميشود و يا به بالفاصله به 

ار سياستهاى دست راستى سرمايه داران قرار جنبش اتحاديه اى در يک کشور خاص تماما در کن
با ارجاع به تئورى ممکن است بيشتر موجوديتهاى سياسى دنياى امروز ارتجاعى . گرفته باشد

اما نديدن اين مسئله که پشت همين هائى که ارتجاعى خوانده ميشود کدام جدال . ندد و هستنباش
ميکنند، و بويژه چرا در يک کشور يا طبقاتى و کدام اهداف و صفبندى طبقاتى خود را بيان 

کشورهاى معين تنها توانسته در اين شکل امکان بروز يابد، ديگر اتخاذ موضع صرف تئوريک به 
نقد کمونيسم به . تبديل ميشوند" ايدئولوژيک"وردهاى بى خاصيت و غير پراتيک و سکتاريستى و 

ين نقد تقويت سنت سوسياليستى و افق محدود سنديکاليستى ضرورى و مهم است و معنى اثباتى ا
به . و اصولى" ايدئولوژيک"اين نقدى است عملى و اجتماعى نه . مبارزاتى طبقه کارگر است

و اى اتحاديه سنديکاليسم و جنبش لحاظ عملى کمونيسم تنها زمانى ميتواند بر ارتجاعى بودن 
ومى به ظرف اصلى و دعوت کارگران به ترک آن کند که مثال جنبش وسيع شورائى و مجمع عم

تازه در چنين شرايطى . تبديل شده باشددر يک مقياس وسيع در دسترس تشکل و مبارزه کارگران 
در هر مورد بايد بدقت منافع . هم ديمى نميتوان عليه هر اتحاديه سازى و سنديکا سازى حکم داد

يک قالب حتى زمانى که . ارجح تشکل و توان و قدرت کل طبقه کارگر سرسوزنى ضربه نبيند
 ممکِن بروِز اعتراِض طبقۀ کارگر تبديل ميشود نميتوان به تنها شکِلهردرجه رفرميستى 

اين نوع موضعگيرى يعنى نديدن مبارزه جارى طبقاتى و نداشتن . دلبخواهى آن را ارتجاعى ناميد
ر مستقل از هر دليلى، وقتى اعتراض کارگر د. تبئين روشن از آن در شرايط هر کشور معين



به معنى عدم درک موانع تنها اشکال مقدورى ميتواند بروز کند، موضعگيرى فرقه اى در قبال آن 
 . استپيشروى کارگر 

 
 ،اين نگرش از سر تعميق در نقد افق محدود سنديکاليسم و تاکيد بر کمونيسم طبقه کارگر نيست

ر است که ويژه چپ بلکه دادن تصويرى ايدئولوژيک و تفسيرگرايانه از کمونيسم طبقه کارگ
    .  اين گوشه اى ديگر از نقد وارونه پوپوليسم است.راديکال است

 
 اولين مشاهده ای که از اين شيوه برخورد ميتوان داشت، اينست که ربطی به شيوه :آذر ماجدی

کمونيسم کارگری به تريديونيونيسم بعنوان . برخورد کمونيسم کارگری به تشکالت کارگری ندارد
سنديکا يا اتحاديه در عمل يک نوع تشکل اند . ش بورژوايی درون طبقه کارگر نقد دارديک گراي

اما کمونيسم کارگری . که سياست تريديونيونيستی را درون جنبش کارگری نمايندگی ميکنند
کورش مدرسی به سبک شناخته خويش در اينجا . هيچگاه تشکالت کارگری را تحقير نميکند

ايشان ظاهرا هرگاه ميخواهند خيلی تيز و راديکال .  نميکند، تحقير ميکنداتحاديه کارگری را نقد
مقايسه اتحاديه کارگری با اتحاديه نخود فروش ها . پديده ای را نقد کنند، آن پديده را تحقير ميکنند

 .دقيقا همين کار را انجام ميدهد
 

اما هيچگاه تالش های . کمونيسم کارگری جنبش شورايی را درون طبقه کارگر نمايندگی ميکند
طبقه را برای تشکل يابی، ايجاد تشکل های صنفی در دفاع از سطح معيشت اش يا حقوق ديگر نه 

ايشان به گونه ای صحبت ميکنند که گويی تالش . تنها تحقير نميکند، بلکه با آن مقابله نيز نميکند
مبارزه بر سر باال . ستبرای ايجاد شرايط بهتر برای فروش نيروی کار، کاری حقير و نازل ا

بردن سطح معيشت و بهبود فروش نيروی کار يک وجه مهم مبارزه طبقه کارگر و يک بخش مهم 
تا زمانی که طبقه کارگر مجبور به فروش نيروی کارش است، تا زمانی که . مبارزه طبقاتی است

هم مبارزه نيروی کار کاال است، جدال بر سر شرايط بهتر برای فروش نيروی کار يک وجه م
اگر يک رهبر بورژوا مبارزه برای ايجاد شرايط بهتر . طبقاتی طبقه کارگر را تشکيل ميدهد

اما اين . فروش کار را تحقير کند و در مقابل منافع ملی کشور آنرا نازل جلوه دهد، قابل درک است
 .لحن و اين برخورد از يک رهبر کمونيستی واقعا جای تعجب است

 
کمونيسم کارگری شرکت فعال در مبارزه طبقه کارگر برای بهبود اين شرايط يک از ويژگی های 

کمونيسم کارگری در حاليکه فعاالنه در اين مبارزه روزمره شرکت ميکند، ميکوشد افق . است
محدود، رفرميستی و بورژوايی تريديونيونيستی در ميان طبقه کارگر را نقد کند و افق کمونيستی و 

سنديکاليسم گرايش بورژوايی درون طبقه کارگر است که . ه مستحکم نمايدشورايی را درون طبق
تالش آن برای ايجاد شرايط بهتر . تمام افق اش ايجاد شرايط بهتر برای فروش نيروی کار است

مورد نقد ما نيست، نقد ما به سنديکاليسم از اين زاويه است که سنديکاليسم ميکوشد افق تنگ 
 . درون طبقه حاکم کندبورژوايی و رفرميستی را

 
بازگشت . اين بيانيه بنظر من يکی از منسجم ترين اسناد حزب حکمتيست و کورش مدرسی است

همين نقد تحقير مبارزه . کامل به خط چپ راديکال در کليه ابعاد آن را در اين سند ميتوان ديد
بورژوا به کارگر اين نقد روشنفکر . ربطی به کمونيسم کارگری ندارد" اکونوميستی"باصطالح 

کارگر را تحقير نميکند، بلکه در مبارزه " اکونوميستی"کمونيسم کارگری، نه تنها مبارزه . است
کمونيسم کارگری در ضمن . کارگر برای بهبود شرايط کار و زيست طبقه پيگيرانه شرکت ميکند



يانيه هيچ ذکری برای تقويت جنبش شورايی درون طبقه کارگر تالش ميکند، مساله ای که در اين ب
کمونيسم کارگری ضمن مبارزه برای بهبود شرايط طبقه کارگر، افق . از آن بميان نيامده است

تنگ و رفرميستی سنديکاليسم را مورد نقد قرار ميدهد و به سازماندهی طبقه برای انقالب 
 .کارگری مبادرت ميورزد

 
بش کمونيسم کارگری بعد از پلنوم  موقعيت، اختيارات و مکان ليدر حزبی در جن:يک دنيای بهتر

در اين سنت يک پروبلماتيک " رهبری جمعی" و تالش منصور حکمت برای جايگزين کردن ١۴
برخی از رفقايی که امروز در رهبری حزب حکمتيست قرار دارند زمانی خود . واقعی بوده است

اما امروز . اشتنددر حزب کمونيستی کارگری تاکيد د" ليدر"بر ضرورت غير قابل ترديد وجود 
اين تغيير و تحوالت در شرايطی . است" رهبری جمعی"حزب حکمتيست در حال گذار به 

صورت گرفته است که کورش مدرسی اعالم کرده است که در کنگره آتی اين حزب کانديدای 
چه ارزيابی ای از اين تغيير و تحوالت داريد؟ حق با که . پست ليدر و يا رئيس دفتر سياسی نيست

 بود؟ 
 

 اينکه کورش مدرسی اعالم کرده است که در کنگره آتی اين حزب کانديدای :سياوش دانشور
اما اين تصميم چه . پست ليدر و يا رئيس دفتر سياسی نيست البد تصميمى شخصى و سياسى است

 اينکه از زاويه منافع دراز مدت حزب است يا معضالتى که اين راه را بناچار در ،مبنائى دارد
اما آنچه روشن است طى دوره .  من اطالعى ندارم،ابل رهبرى حزب حکمتيست گذاشته استمق

اى ثابت شد که هشدارهاى منصور حکمت درست بود و تاکنون جنبش ما لطمات زيادى ازاين 
بحث ليدر . زاويه خورده است و تغيير ليدر در هر حزبى عمال به يک معضل سياسى تبديل ميشود

 در حزب کمونيست کارگرى بود که اتفاقا اين رفقا خود پرچمداران و شيپ يک مجراى شکاف
 ،امروز اما بدالئل قابل فهم و معضالتى که در مقابل هر دو حزب قرار گرفت. مدافعين آن بودند

اسم و نام ليدر را نگه . بتدريج حزب حکمتيست به يک عقب نشينى منظم دراين زمينه رو آورد
معنى سياسى و واقعى اين موضوع اينست که فردى که . محدود کردندداشتند اما اختياراتش را 

بتواند وحدت رهبرى و کل حزب را نگه دارد هميشه يک معضل جدى است که با ضرب شدن در 
تالش ما هم اينبود که . يک اختالف سياسى مخاطرات جدى را در مقابل کل حزب قرار ميدهد

 از همين دريچه شکاف و جدائى را در اين احزاب شاهد اما متاسفانه چند بار. همين اتفاق نيافتد
ما از رفتن به سوى رهبرى جمعى و داشتن يک درک روشن از فونکسيون رهبرى و . بوديم

اين پديده زمانى . کادرها بعنوان مقوالت مهم در تئورى تحزب کمونيستى کارگرى استقبال ميکنيم
 شود که محصول يک درک واحد و آگاهانه از واقعا ميتواند مثبت باشد و مثبت به آن نگريسته

چون اگر عدم اتوريته . منافع کمونيستى کل حزب باشد و نه محصول شکافها و مانورهاى سياسى
ليدر در هر حزبى و يا مخالفت بخشى از رهبرى حزب با ليدر باعث شود که رهبرى جمعى در 

 آنوقت اين پاسخ روشن ،آن رفيق باشنددستور قرار گيرد و عمال عده اى طرفدار ليدر بودن اين يا 
شايد در مواقعى يک عقب نشينى منظم و متين باشد . و راه گشائى براى تامين وحدت حزب نيست

 ما بر توصيه ،در هر حال اين تصميم بر هر مبنائى صورت گرفته باشد. اما پاسخ نهائى نيست
معى يک رکن تامين وحدت رهبرى ج. هاى منصور حکمت در پلنوم چهارده حزب تاکيد داريم
 . حزب در يک مقياس دراز مدت و استراتژيک تر است

 
 طرح 14در پلنوم .  به پروبلماتيک حزب بدل نشد14  مساله رهبری پس از پلنوم :آذر ماجدی

 تا مرگ 2001از اوت . رهبری جمعی ارائه شده توسط منصور حکمت به اتفاق آراء تصويب شد



بحث و جدلی در مورد شکل رهبری، توسط هيچگونه  بدون  حزب2002منصور حکمت ژوئيه 
پس از مرگ منصور حکمت بود که مساله رهبری با زمختی خاصی . رهبری جمعی اداره ميشد

 يعنی از مارس 15البته اين بحث از زمان پلنوم . (به جلوی صحنه مجادالت حزبی رانده شد
 بود و هوادران طرح ليدر، که  که منصور حکمت بستری بود بطور پوشيده شروع شده2002

ضمنا هوادار ليدری کورش مدرسی نيز بودند، تبليغات خود را در داالن های حزبی برای کورش 
 .) مدرسی آغاز کرده بودند

 
بحث تغيير شکل رهبری حزب به انتخاب ليدر بالفاصله پس از مرگ منصور حکمت بطور 

 بحث در هيات دائر، بحث و جدل داغی در از همان ابتدای طرح. رسمی در هيات دائر مطرح شد
من شخصا قاطعانه طرفدار طرح ليدرشيپ . رهبری حزب و سپس در ميان کادرها شکل گرفت

هيچکس در رهبری وقت . اطمينان داشتم که طرح ليدر کمر حزب را خواهد شکست. جمعی بودم
من . حزب را حفظ کندحزب در جايگاهی نبود که بتواند بعنوان ليدر حزب انتخاب شود و وحدت 

رفقا با تکبر خاصی برای اين .  حزب مطرح کردم17اين مساله را با صراحت کامل در پلنوم 
 . بحث شانه باال انداختند و با تمسخر از وارد شدن به اين معضل مهم پرهيز کردند

 
مرکز در حاليکه دقيقا همين خالء باعث شد که رفقای طرفدار طرح ليدر يک کمپين فشرده  و مت

چنين کمپينی در احزاب بورژوايی يک پديده . برای کورش مدرسی را در حزب سازمان دهند
اما در يک حزب کمونيستی که بر مبنای رفاقت و همبستگی و نه رقابت . متعارف و طبيعی است

 نظری و سياسی دارد، –بنيان گذاشته شده است، حزبی که نياز وافری به اتحاد و انسجام فکری 
خيلی سريع . در عمل نيز اين مساله به اثبات رسيد. مپين هايی بسيار تفرقه افکنانه استچنين ک

کمپين تبليغاتی بنفع کورش مدرسی، به کمپين منفی عليه مخالفين طرح ليدر يا مخالفين ليدری 
رفقايی که نقش موثرتری در رهبری حزب داشتند و با طرح ليدر مخالف . کورش مدرسی بدل شد

 . همان ابتدا به موضوع يک کمپين ترور شخصيت و شيطان سازی تبديل شدندبودند از 
 

رفقای هوادار طرح ليدر و ليدری کورش مدرسی به معضل اساسی ای که پيشاروی حزب قرار 
مساله وحدت حزب، بويژه در . داشت توجه نکردند و کمپين خود را با جديت کامل به پيش بردند

منصور حکمت .  مهمترين و کليدی ترين معضل حزب بودسطح رهبری، پس از منصور حکمت
اين معضل را تشخيص داده بود و برای کاهش تاثيرات آن و حفظ وحدت حزب طرح رهبری 

به پلنوم ارائه داد و به سهم خود کوشيد " حزب در غياب نادر"جمعی را در زمان حيات خود برای 
 رفقا اين مالحظه، توصيه و تالش را کامال متاسفانه اين. رهبری حزب را به فوائد آن قانع کند

حتی به مخالفت هايی که در رهبری حزب وجود داشت و فی الحال به جدايی هايی . ناديده گرفتند
چشمان خود را به حقيقت بستند و عمال باعث شکنندگی حزب شدند و . انجاميده بود، توجه نکردند

 .مقدمات انشعاب را فراهم آوردند
 

تفرقه . کی از مخرب ترين سياست ها در حزب بعد از مرگ منصور حکمت بودطرح ليدرشيپ ي
پيش از اين محافلی حاشيه ای در . و جدايی و جناح بازی را برای اولين بار در حزب حاکم کرد

اما پس از . حزب وجود داشتند و محفليسم بعنوان يک گرايش حاشيه ای در حزب عمل ميکرد
يکی جناح شکل گرفته و با . بار، حزب به دو جناح بدل شدمرگ منصور حکمت، برای اولين 

پالتفرم نوشته نشده و منسجم حول کورش مدرسی و ديگری يک جناح سلبی و شکننده که مخالف 



اين شرايط موجد دو تکه شدن حزب و انشعاب در حزب کمونيست . ليدرشيپی کورش مدرسی بود
 . کارگری شد

 
ديگر بحثی به . اعتماد ها سلب شد. رطه انشعاب قرار گرفت حزب در و18 و 17در فاصله پلنوم 

تعلق جناحی .  تئوريک اش مورد قضاوت و برخورد قرار نميگرفت–اعتبار محتوای سياسی 
قرنطينه .  سياسی و ارزش مصرف هر بحث را تعيين ميکرد-ارزش تئوريک، صحت نظری

ظر داشتند و باصطالح مخالف  تشکيالتی کردن رفقايی که با کورش مدرسی اختالف ن–سياسی 
فساد تشکيالتی، در غالب تعريف و تمجيد از هم . کورش نام گرفته بودند بطور عملی پياده شد

پنهان کاری های جناحی در رابطه با . جناحی و پست دادن بر همين مبنا به يک سياست بدل شد
 . ساخته شدعمال يک حزب ديگر در حزب . سياست ها و مسائل ديگر تشکيالتی باب شد

 
وی .  با خطر جدی و بحران اعتماد روبرو شد18زمانی که ليدرشيپ کورش مدرسی در پلنوم 

 کانديد ليدری و رئيس دفتر سياسی نخواهد بود و حميد 4طی نامه دبير گفت که بعد از کنگره 
 ايشان حتی در اين مقطع نيز حاضر نشد غرور خود را غورت دهد و. تقوايی را کانديد ميکند

. اذعان کند که پروژه ليدر شکست خورده است و توصيه کند که بسوی رهبری جمعی بازگرديم
يکی از نازل ترين شيوه های جناحی در برخورد رفقای جناح کورش مدرسی پس از اين نامه دبير 

يادم است يکی از رفقا که اکنون در رهبری حزب حکمتيست است از اين . در حزب پخش شد
برای من کليه اين بروزات . ياد کرده بود" منصور حکمت گونه"وان روش های تصميم کورش بعن

. حتی ادبيات حزب تغيير کرده بود. حکم سندروم نزول حزب بعد از منصور حکمت را داشت
يکی از رفقايی که اکنون در رهبری حککا است از نشست تشکيالتی اش با کورش مدرسی با 

نمونه های تملق گويی و روش های کيش شخصيتی . دياد کرده بو" همايونی"سبک ادبيات 
برای من که از شروع فعاليت حزبی با . مجاهدينی و بورژوايی از اين گوشه و گوشه بيرون ميزد

يک فرهنگ و تمدن کامال متفاوت سر و کار داشتم و تالش شبانه روزی منصور حکمت را برای 
هد بودم، اين روش ها مثل پتکی بود که بر زائل کردن اين سنت های غير کمونيستی از نزديک شا

 .سرم کوبيده ميشد
 

سلب اعتماد .  حزبی ام است–شخصا اين دوره برايم يکی از سخت ترين دوران زندگی سياسی 
رفيقانه و حاکم شدن خرده حسابگری های جناحی و بازی با رای روش هايی بود که برای اولين 

مساله اينجاست که غرور .  اوج آن بود18پلنوم .  شدبار در حزب کمونيست کارگری ايران حاکم
اکنون . فردی، حزبی و سکتاريستی اجازه نميدهد اين رفقا به اشتباه بودن اين سياست اعتراف کنند

. نقش ليدر حاشيه ای تر شده است. مدتی است بتدريج دارند سياست رهبری جمعی را اتخاذ ميکنند
اما .  جمعی را هم در شکل و هم در محتوا اتخاذ ميکنندو اکنون بنظر ميرسد که دارند رهبری

حاضر نيستند رسما و علنا اعالم کنند که انتخاب ليدر اشتباه بوده است و اين سيستم اتحاد حزب را 
اگر بويژه . شکننده ميکند، و ميتواند مناسبات نابرابرانه غير کمونيستی را در حزب باب کند

و در يک کالم .   محفليسم و تملق گويی را در حزب رواج دهدشخص ليدر متوجه نباشد، ميتواند
 سال پيش، درست 6اگر . رهبری جمعی سياست مناسب تری برای تحزب کمونيسم کارگری است

پس از مرگ منصور حکمت ما اين را بنا بر تحليل اعالم ميکرديم، اکنون تجربه عملی حزب 
 از انشعاب و حزب حکمتيست اين مساله را کمونيست کارگری قبل از انشعاب و تجربه حککا پس

غرورشان بايد . اذعان به اين حقيقت برای اين رفقا سخت است. به روشنی روز اثبات کرده است
 .به هر قيمتی حفظ شود



 
. ايشان هميشه در قله رفيع حقيقت، خرد و دانش قرار دارند. اين رسم و روش کورش مدرسی است

رفقای رهبری پيشين حزب کمونيست کارگری هر يک . فاق ميافتداين اولين بار نيست که اين ات
چندين مثال از برخورد های ايشان بياد مياورند که زمانی که اشتباه ايشان آشکار ميشد، بالفاصله 

. اکنون هم همين اتفاق دارد ميافتد. يک نفر ديگر را بخاطر اشتباه مشابهی مورد انتقاد قرار ميدادند
 عمل به اثبات رسيده است، باز ايشان هستند که گويی با علو طبع و از ضرر رهبری فردی در

رفقای حکمتيست ممکن است بخاطر حفظ انسجام حزب . مقام خرد مسلم دارند تز جديد مياورند
اما در مورد مساله رهبری جمعی تاريخ . خود دانند. شان اين روش را به کورش مدرسی ببخشند

ر من اين مساله يکی از پروبلماتيک های مهم جنبش کمونيستی بعالوه بنظ. قضاوت خواهد کرد
جالب اينجاست که برخی از اين رفقا در صحبت . (علی العموم است و بايد به آن پاسخ روشن داد

های خصوصی به اين مساله اذعان ميکنند و در مقابل جامعه و جنبش با سيلی صورت خود را 
فقط سکتاريسم ميتواند اين روش ها را . يسم بيگانه استاين روش ها با کمون. سرخ نگاه ميدارند
 .)موجه جلوه دهد

 
 کنار گذاشتن عکس منصور حکمت از سايت حزب حکمتيست همراه با نقد به :يک دنيای بهتر

تبديل ميکند و اين در حالی است که نام " حزبی ايدئولوژيک"سنتی است که حزب سياسی را به 
آيا اين نقدی به خود است يا به ديگران؟ اين در .  حزب قرار داردمنصور حکمت در پسوند نام اين

حالی است که در سايت رسمی حزب حکمتيست تاکنون فقط عکس منصور حکمت و کورش 
از اين حزب منجر " حکمتيست"آيا ادامه اين منطق نبايد به برداشتن نام . مدرسی قرار داشتند

 ريد؟شود؟ چه ارزيابی از اين تغيير و تحوالت دا
 

 راستش هميشه براى من سوال بوده است که چرا در سايت رسمى حزب :سياوش دانشور
حکمتيست عکس کمونيستهائى که عمرى است مبارزه کمونيستى ميکنند و از چهره هاى اين 
. جنبش اند وجود ندارد و اين استثنا تنها در مورد منصور حکمت و کوروش مدرسى وجود دارد

و سياست مى آورد که عکس ليدر را در اجتماعات بلند کنند و در مواردى زمانى همين خط قرار 
آيا سياست کنونى نقدى به اين گذشته است؟ . قبل از انشعاب و بعد آن اين اقدام را انجام دادند

اما حذف . ما نه آن زمان با اين سياست موافق بوديم و نه امروز موافقيم. اميدوارم اينطور باشد
راستش ضمن احترام به هر رفيقى مقايسه منصور .  معنى ديگرى داردعکس منصور حکمت

سياست . حکمت و کوروش مدرسى و غيره اساسا نه موضوعيت دارد و نه جامعه اينگونه ميبيند
برداشتن عکس منصور حکمت قبلتر در حزب کمونيست کارگرى هم مطرح شد و ما مخالف شديد 

از منصور حکمت داريم بلکه به اين دليل " تبى و فرقه اىمک"نه به اين دليل که تصورى . آن بوديم
ما عکس مارکس و . که کمونيسم کارگرى بدون منصور حکمت و نگرش او قابل تبئين نيست

منصور حکمت را لوگوى حزب خود قرار داده ايم به اين معنا که اين حزب و سنت سياسى رگه 
که در چهارچوبى به نام کمونيسم کارگرى با اى و روايتى معين از مارکسيسم را نمايندگى ميکند 

 . رهبرى فکرى آن قابل تعريف و تبئين است
 

برداشتن عکس منصور حکمت از سايت حزب حکمتيست دو معنا ميتواند در اذهان داشته باشد؛ 
 نوعى عبور از منصور حکمت و اعالم غير مستقيم اين موضوع که تاکنون اين عمل ،اول

که اين البته استدالل جريانات چپ سنتى و راديکال در مورد ! ده استبو" برخوردى فرقه اى"
 اين معنا که سياستى ،دوم. کمونيسم کارگرى و تعلق عميقش به منصور حکمت همواره بوده است



دارد که مشمول منصور " جامعيتى"است که ليدرهاى آينده مکان ليدر قبلى را ندارند و اين سياست 
بودن را تنها در انتشار و " فرقه اى و مکتبى"گر واقعا حزب حکمتيست اما ا. حکمت هم شده است

 آنوقت چرا نميتوان همين استدالل را در مورد مارکس نيز کرد؟ ،بلند کردن عکس خالصه ميکند
چرا اين استدالل شامل مارکس نميشود اما شامل انقالبى ترين پراتيسين و مارکسيست پرشورترى 

که احياى مارکسيسم دستکم در ايران و عراق مديون اوست؟ من مانند منصور حکمت ميشود 
ترديدى ندارم که نه با عکس چاپ کردن و نه با حکمتيست گفتن يا عکس بلند نکردن و حکمتيست 

اين ارزيابى را در .  کسى ضرورتا کمونيسم مارکسى منصور حکمت را نمايندگى نميکند،نگفتن
به نظر من . ژکتيو سياستها و پراتيک آن حزب دادمورد هر حزبى بايد مشخصا در بررسى اب

منصور حکمت پرچم کمونيسم کارگرى است و کمونيسم کارگرى بدون منصور حکمت به جائى 
با اينحال معنى . اين هم يک رجعت به دوران قديم چپ است. نميرسد و معنى اثباتى و مدونى ندارد

 بايد در سياستها و پراتيک آتى حزب واقعى و سياسى برداشتن عکس منصور حکمت را همينطور
 . حکمتيست جستجو کرد

 
 در اين مورد نيز همان حق بجانبی و توجيهات خود خدمت کن، که در پاسخ پيش به :آذر ماجدی

 سال بغير از 4در سايت حزب حکمتيست بمدت نزديک به . آن اشاره کردم، به چشم ميخورد
اکنون که به . رهبری و چه غير منتشر نشدعکس کورش مدرسی عکس هيچ کادر ديگری چه از 

هر دليلی قرار شده است عکس کورش مدرسی برداشته شود، شايد به اين علت که همين مساله 
مورد اعتراض بخشی از حزب است يا به اين خاطر که از کنگره بعدی کورش مدرسی ديگر ليدر 

 عکس را مترادف فرقه ای بودن نخواهد بود، بناگاه يک تئوری از آسمان نازل ميشود که گذاشتن
تئوری راه . اين روش به تئوری برخوردی کامال پراگماتيستی يا فرصت طلبانه دارد. قرار ميدهد

 .تئوری فشارهای عملی و تصميم گيری های اجباری را توجيه ميکند. را نشان نميدهد
 

هم طراز منصور کورش مدرسی حتی اين شرايط را نيز مورد استفاده قرار ميدهد تا خود را 
اين يکی از معضالت حزب و جنبش کمونيسم کارگری پس از مرگ منصور . حکمت قرار دهد
بنظر من جاه طلبی های فردی کورش مدرسی و حميد تقوايی برای عروج به . حکمت بوده است

. مقام ليدر و تئوريسين به جدال هايی در حزب دامن زد که شکنندگی حزب را تشديد و تسريع کرد
لوم نيست که اگر الزم ميشود عکس کورش مدرسی برداشته شود، چرا بايد عکس منصور مع

 حکمت نيز از سايت حذف شود؟
 

 به قراری که من به پلنوم ارائه 16کليه اعضای کميته مرکزی بغير از يک رای ممتنع در پلنوم 
زب و جنبش قرار من خواهان برسميت شناسی مکان منصور حکمت برای ح. دادم رای مثبت داد

پلنوم رای داد که . عکس بعنوان صرفا يک راه در قرار پيشنهاد شده بود. کمونيسم کارگری بود
قرار دادن عکس منصور . من مسئوليت اينکه اين برسميت شناسی چه شکلی داشته باشد تهيه کنم

فتر حکمت در باالی سايت، در نشريات حزبی و در اجالس های رسمی حزب پيشنهاد من بود که د
اما من هنوز . ميتوان بر سر اين مساله بحث کرد. سياسی حزب به اتفاق آراء آن را تصويب کرد

برای کمونيسم کارگری . منصور حکمت موقعيت کامال متمايزی دارد. از اين پيشنهاد دفاع ميکنم
کمونيسم کارگری حکمت يک رگه کامال متفاوتی در . منصور حکمت موقعيتی نظير مارکس دارد

تمايز . لذا برسميت شناسی اين واقعيت ما را به يک فرقه بدل نميکند. ونيسم های متفاوت استکم
اين يکی ديگر از . ضمنا ما اين کار را زمان حيات او نکرديم. خط ما را برجسته تر ميکند

اگر او هنوز در قيد حيات بود من هيچگاه چنين .  مطرح کردم16استدالالتی بود که من در پلنوم 



قرار دادن عکس ليدر و فقط ليدر در . موقعيت انسان زنده کامال متفاوت است. شنهادی نميکردمپي
اکنون بجای آنکه . اين سياست حزب حکمتيست بوده است. سايت حزب سياستی کامال غلط است

اضافه کردن "بگويند قرار دادن فقط عکس ليدر در سايت غلط بوده است، تئوری مياورند که 
 . فرقه ای و ايدئولوژيک است" رهبران مورد قبول" عکس یلف به پانوراما مختیعکس ها

 
اين رفقا بالفاصله پس از انتخاب کورش مدرسی به پست ليدری، قراری را به دفتر سياسی وقت 
در حککا ارائه دادند که اگر تصويب ميشد کليه اعضای حزب موظف ميشدند عکس کورش 

تعدادی اندکی از اعضای دفتر سياسی، از جمله . مل کنندمدرسی را در تظاهرات و اجتماعات ح
هيچکس . من اعالم کردم که اين فساد در تشکيالت جاری ميکند. من، با اين قرار مخالفت کردند

اين قرار در آن زمان کنار . حق ندارد اعضای حزب را به بلند کردن عکس هيچکس موظف کند
اين قرار نيز با مخالفت . سازمان داد" دفتر ليدر"سپس کورش مدرسی نهادی به اسم . گذاشته شد

باالخره دفتر ليدر . بحث داغی در جسله دفتر سياسی در اين زمينه شکل گرفت. جدی ما روبرو شد
برای ليدر بعنوان يک تاکتيک " ايمج"اين رفقا از ابتدا با اتخاذ سياست ساختن . عمال منتفی شد

ن سياست های غيرکمونيستی شان يکی يکی با جنگ و اي. سياسی قدرت گيری بجلوی صحنه آمدند
 سال اعالم اينکه قرار دادن عکس منصور حکمت در کنار 6آنگاه پس از . جدال ما حاشيه ای شد

مساله . مارکس در سايت يا لوگوی حزب فرقه ای و ايدئولوژيک است را من شخصا جدی نميگيرم
به هر دليلی از روی سايت برداشته شود، قرار است عکس کورش مدرسی . زمينی تر از اينهاست

اين تئوری های . به همين سادگی و تلخی. پس بايد عکس منصور حکمت هم به زير کشيده شود
 .توجيه است، نه توضيح و اقناع

  
 و 25در پلنوم . جالب اينجاست که در حککا نيز با همين تالش از جانب حميد تقوايی روبرو بوديم

اين قرار با مخالفت شديد ما روبرو شد و . س منصور حکمت آورده شد قراری برای حذف عک26
جالب اينجاست که رفيق حميد تقوايی در همان زمانی که با اصرار قرار . عمال کنار گذاشته شد

حذف عکس منصور حکمت را به من نشان ميداد و ميکوشيد در خارج جلسه رضايت و موافقت 
 6 می بايست هميشه در باالی صفحه باشد و بعد از کنگره مرا با اين قرار جلب کند، عکس خودش

برای اولين بار در تاريخ حزب عکس ليدر حزب در باالی صفحه عکس ليست کميته مرکزی 
اين گونه روش ها و دخالت مسائل و جاه طلبی ها و غرورهای شخصی ضربات . بچاپ رسيد

در حزب اتحاد کمونيسم . ه استمهمی به وحدت و انسجام تحزب در جنبش کمونيسم کارگری زد
کارگری ما از همان ابتدا تصميم گرفتيم که عکس هيچ فرد و مقامی باالی عکس کس ديگری قرار 

اين . آگاهانه سياست چرخش عکس ها در سايت را بعنوان يک سياست تصويب کرديم. نميگيرد
ون در دو حزب حکمتيست يک اقدام پيشگيرانه برای درافتادن در اين جدال های نازلی است که اکن

 .*و حککا شاهد آن هستيم
 

 ستي در حزب حکمتري تحوالت اخرامونيپ
  ۵١ شماره ،على جوادى

 
 در قبال جنبش یدي همراه با اعالم مواضع جدستي حزب حکمتتي ساريي تغ: بهتریاي دنکي

  و مسالهی حزبدري و مکان لگاهي مساله جا،یستي کمونري رنگارنگ غشاتي گرا،یسرنگون
جنبش " به نام یدي مسائل مقوله جدني از ایکي.  و عکس منصور حکمت همراه بوده استپيدرشيل

 نيتفاوت ا.  استی کارگرسمي در جنبش کمونیدي مقوله جدنيا. است" ی سرنگونکيدمکرات



 بردينام م" مي رژی سرنگونی برایجنبش توده ا"با آنچه که منصور حکمت تحت عنوان " جنبش"
 یجنبش سرنگون" با بحث ی بحث چه تفاوتني است؟ اسمي تر به پوپولقي عمی نقدني ااي آست؟يچ

 و یاسي دارد؟ استنتاجات سی کارگرستيحزب کمون" یستيالي سوسیجنبش سرنگون "ايو " یانقالب
 ني از چنی ناشی بحث از نقطه نظر شما کدام است؟ مخاطرات احتمالني از ای ناشیکي و پراتیعمل

  کدامند؟ینگرش
 
 در ی و روشنی تاکنون بحث اثباتی کورش مدرسمي بهتر بگواي و ستي حزب حکمت:ی جوادیعل
 حزب سر در آورده است، ني ای رسماتي در ادبکبارهي بحث به نيا.  مورد ارائه نکرده اندنيا

 جنبش نهي حزب در زمني نگرش اريي تغيی چراراموني پی نقداي و یابي ارزچگونهيبدون ه
مساله اما .  استري مخدي جدیاسي در اتخاذ مواضع سی مسلما هر حزبیاسيس ظبه لحا. یسرنگون

 . مواضع استريي تغی علل و مباناني و بی تحولني پروسه چنی و روشنیاسي ستيبر سر شفاف
 

 ی زمانشانيا.  داشته استی تاکنون نوسانات متعددنهي زمني در ای اعالم شده کورش مدرسمواضع
 مختلف مورد یاي بحث از زوانيا.  جنبش را اعالم کردنيت ا و شکسی جنبش سرنگونانيپا

 بود یشعار" ی مرد، زنده باد جنبش سرنگونیجنبش سرنگون"شعار .  و نقد قرار گرفتیبررس
 ني اهي حزب در صدد توجني ای رهبری از رفقایالبته برخ. کردي ماني را برييتغ نيکه فشرده ا

 نبوده بلکه شکست افق ی شکست جنبش سرنگونشانياعالم کردند که منظور ا. موضع برآمدند
 به دي بای که به فرض درستیاستيس!  بوده است؟ی پرو غرب در جنبش سرنگونسميوناليجنبش ناس

" ی سرنگونکيجنبش دمکرات" اکنون از شاني ماه پس از آن مباحث، ادچن. شدي گرفته مکيفال ن
 ريي تغنيا.  حزب اعالم شده استنيا دي جدتي سای رسمهياني در باستي سني و اکنديصحبت م
 ی و سطحیاري را نشان دهد، نشان اختی ماداتي واقعريي نگرش و تغيیاي از آنکه پوشيموضع پ

 یجنبش ها.  بطور اخص استی و جنبش سرنگونیماع اجتی جنبش هایبودن نگرش در بررس
 و تي ماهرييشبه تغ کي خورد،ي شبه شکست نمکي. کنندي نمداي و تحول پريي شبه تغکي یاجتماع

 .دهندي از خود بدست نمیدي جدتيهو
 
و )  گفته استیآنچه که کورش مدرس (ی در پاسخ گفته شود که با شکست جنبش سرنگونديشا

)  کرده استري زاده تعبنيآنچه که رحمان حس (ی در جنبش سرنگونیشکست افق راست پرو غرب
 تواندي هنوز نمینيي تبنيچن. ی سرنگونکي جنبش دمکراتم،ي مواجه هستیدياکنون ما با جنبش جد

 وهي شني و تحول و اريي تغني ایاگر حت.  کندهي را توجیارياخت" کيدمکرات "ی بخشتي هونيا
 : پاسخ دهندی سئوال اساسني به چنددي کماکان باشاني ام،يري و نگرش را بپذیابيارز

 
جنبش " به ی جنبش سرنگون خصلتريي منجر به تغی در جنبش سرنگونیفي کیاسي سريي چه تغ-١

 شده است، چرا بر یريي تغنيشده است؟ اگر شکست افق راست منجر به چن" ی سرنگونکيدمکرات
 یجنبش انقالب" که آن را دي جنبش رسني در قبال ايی تقوادي به نگرش حمدي نگرش نباني ایمبنا

 ی انقالبجنبش" از یگري دتيروا" ی سرنگونکيجنبش دمکرات "اي نامد؟ آیم" یسرنگون
 ست؟ين" یسرنگون

 ايو " ی سرنگونیستياليجنبش سوس "يی تقوادي مانند حماالنهي خوشخدي جنبش را نباني چرا ا-٢
" کيدمکرات" را در فاز یريي تغني چنی مجموعه از عواملاي چه عامل و د؟ينام" یانقالب کارگر"

 سميرده است که کمون حزب اعالم کني اري در پلنوم اخيی تقواديمحدود نگهداشته است؟ حم
 یروزي جنبش، محتوم بودن پني است و سرانجام ای موجود در جنبش سرنگونیروي تنها نیکارگر



از کوزه همان برون تراود که در اوست، (؟ ! جنبش استني در پس تحوالت ای کارگرسميکمون
" کوزه" از گريبه عبارت د.  نگرش بکار برده استني افي و توصاني است که در بیضرب المثل

 ني که در اميري بپذشانيو اگر مانند ا.  برون تراود که در اوستیزي چآن فقط یجنبش سرنگون
 سمي کمونیروزي محتوم بودن پدي و منطقا باجتاي وجود ندارد، نتیگري دی مدعیروي نچيجنبش ه

  حککا هر حرکتدي جدی که رهبرستي جهت نیب. ميري بپذشاني از ازيدر پس تحوالت حاضر را ن
 باعث ی اقتصادميتحر. کندي قلمداد می اسالمميرژ" ی انقالبیسرنگون" در جهت ی را گامیو تحول

"  مثبتیفرصتها "جادي باعث ازي جنگ و بمباران جامعه نیحت! شود؟يگسترش مبارزات مردم م
 )؟!شوديم
ش  جنبیروهاي اند؟ مسلما ندهيبخش" کيدمکرات" جنبش خصلت ني به ایاسي سیروهاي کدام ن-٣
 ی ها جنبشهانيا.  مد نظر باشندتوانندي نمی اسالم– ی جنبش ملاي و ی پرو غربسميوناليناس

حزب " و مشخصا و البد تنها به ی کارگرسمي به جنبش کموندي منطقا باجتاينت.  هستندیارتجاع
 خصلت ستي حزب قادر نني است چرا انياگر چن.  چهارچوب اشاره کردنيدر ا" ستيحکمت

 و ستياست چرا که حزب حکمت" کيدمکرات" جنبش ني ااي جنبش ببخشد؟ آني به ا"یستياليسوس"
 فاز کنند،يقلمداد م" کيدمکرات "ی تحولتاي محدوده تحوالت حاضر را نهای کورش مدرساي
 !تحوالت" کيدمکرات"
 

 حزب به تحوالت ني ای بازتاب نگرش دو مرحله استي حزب حکمتاتي مقوله در ادبني اطرح
 تحوالت توانندينم" کيانقالب دمکرات" بنام ی ادهي وجود پدیبدون نوع.  است حاضریاسيس
 ی خجالتانيب" ی سرنگونکيجنبش دمکرات" چهارچوب نيدر ا.  دهندحي حاضر را توضیاسيس
به مقوله " یکيدو تاکت" حالت ني و در بهتری نگرش چپ سنتنيا. است" کيانقالب دمکرات"

اگر . است" انقالب "ی نوعی گسترده ایاسي هر تحول س،ی نگرش چپ سنتنيدر ا. انقالب است
 سمي به پوپولی نگرش نقدنيا.  باشدکي انقالب دمکراتدي پس منطقا باست،ين" یستياليسوس"انقالب 

 به مقوله ۵٧ ی در سالهایادامه نگرش چپ سنت.  استیستيل از نگرش پوپویگري دتيروا. ستين
 و کيدمکرات. کندي را ساده میاسي سدهيچي پی روندهاري تصونيا.  استیاسيانقالب و تحوالت س

 ستمي که کامال با سکندي خود وارد ملي را در تحليی و جبرگرای جانبه نگرکي ینوع. یستياليسوس
 مساله را ني نگرش خودمان به ادياجازه ده.  استگانهيب منصور حکمت ی کارگرسمي کمونیليتحل
من دوست دارم اضافه کنم، .  استیانقالبات کارگر عصر ما عصر نديگويم:  کنماني بنگونهيا

 نيا. ميکردي تالش می انقالب کارگری و فقط برای انقالب کارگری اگر هم نبود، ما برایحت
 خودمان را کي و تاکتاستي س،یاسي هر تحول سهما مسلما نسبت ب.  ماستکي پراتسمينگرش کمون

 کردن، ني تدوی برایکردند، منشور سرنگون تحوالت مرحله انقالب استخراج نياما از ا. ميدار
 . استستهايکار پوپول. ستيکار ما ن

 
 به ی نگرش ربط چندانني گفت ادي باست؟ي نگرش با نگرش منصور حکمت چني تفاوت اديپرسيم
 نقطه ني منصور حکمت نقد چنی رکن تالش نظرکي.  منصور حکمت نداردیستي کمونستميس

بلکه در نقد .  نداشتهاي بندمي و تقسهاي مرحله بندني به ایا باورمنصور حکمت نه تنه.  بودینظرات
 منصور حکمت بدنبال تحقق ی کارگرسميکمون.  داردیاري بسیلي و تحلی روشنطالب نگرش منيا

 ی کارگرمي انقالب عظکي یروزي و پی و رهبری سازماندهیتالش او برا.  استیانقالب کارگر
 یاسي سی هادهيبه پد.  بودی انقالب کارگرکي تحقق یالش برااو فعال و سازمانده و رهبر ت. است

 ی حرکت توده های و شروع عملیبا مشاهده جنبش سرنگون. کردي مبرخورد ی قالبريزنده و غ



. دينرس" یستياليسوس "ايو " کيدمکرات "لي به تحلکبارهي به ی اسالممي رژی سرنگونیمردم برا
 :ديگوي گفت، مستي حزب حکمتی در مورد تزهادي که اکنون بايی تقوادي حمیدر نقد تزها

 
من با اين تبيين به اين دليل موافق نيستم که اوضاع آتى ايران را بشدت ساده ميکند و يک تصوير "

 و ی کل احتماالت واقعى مينشاند و الجرم نوعى يکجانبه نگری آتى را بجایايده آل از روندها
  .مبگذاريد توضيح بده. ش برخورد حزب ايجاد ميکند و حتى ساده انديشى در رویانعطاف ناپذير

 اسالمى را سرنگون یانقالب جمهور. در ايران حتما انقالب ميشود.  مطلب حميد اينستتصوير
اين .  سوسياليستى را برپا ميکندیطبقه کارگر، با حمايت اکثريت عظيم مردم جمهور. ميکند

اما درست نيست، چون حاالت . هستتصوير غلط نيست، چون بهرحال يکى از حاالت ممکن 
 سوال ینوشته، و سوال کننده، چند فرض ديگر هم دارند که جا.  ميکندفى را منتیممکن ديگر

 .دارد
 با اتخاذ ی انقالبى در ايران شروع شده و در شرف وقوع است، اينکه حزب کمونيست کارگراينکه

 انقالب ی پس ميتوان نيروها را به اردواينکه از اين. اين شعار انقالب را محتوم اعالم کرده است
 ب،اينکه منظور از انقال. اينکه اين انقالب يک انقالب همگانى است. و ضد انقالب تقسيم کرد

اين مفروضات همه . انقالب عليه رژيم اسالمى است و با سرنگونى رژيم انقالب هم پيروز ميشود
 . سوال داردیبنظر من جا

سرنگونى بدون انقالب هم ممکن و . ب به يکديگر گره نخورده اند بنظر من سرنگونى و انقال-١
سرنگونى ميتواند حاصل يک روند نظامى، بحران و هرج و مرج، پروسه نافرمانى . محتمل است

 نيروهايى بجز يا یميتواند حاصل پيروز. سيويل و فعل و انفعاالت انتخاباتى و غيره هم باشد
 . انقالبى هم باشدی نيروهابرعالوه 
 سرنگونى نه نتيجه انقالب در ايران، بلکه يکى از لحظات شروع انقالب ی من به احتمال قوبنظر

 اسالمى تازه آغاز ميشود و یبنظر من انقالب ايران با سقوط جمهور. در ايران خواهد بود
بنظر من در سرنگونى خيلى ها شرکت خواهند کرد، اما .  تر بعد از آن استی طبقاتى جدینبردها

 )منصور حکمت. " (را با خود نخواهند داشت " اکثريت عظيم مردم" کارگران نقالب، ادر
 جهات وارونه یدر بعض.  دارديی تقوادي با نگرش حمیاري تشابه بسی کورش مدرسی کنوننگرش
 مجموعه توسط منصور ني که در ایهمان نگرش.  همان نگرش و متد استگري دیرو. آن است

 .است شده دهيحکمت به نقد کش
 
 و چه ی نگرش کورش مدرسنيچه ا.  نگرش استني از ای مساله استنتاجات ناشني مهمتراما

 که رسدي مونيسي اپوزیروهاي نري در قبال سایني به استنتاجات مع،يی تقوادي تر حمیمينگرش قد
 ونيسي در قبال راست و اپوزی کارگرسميعمال منجر به خلع سالح کردن چپ جامعه و کمون

 که راست پرو ستي نني چپ؟ مساله ااي که راست دست باال را دارد ستي نني االهمس. ودشيراست م
 بر سر سرنوشت جامعه يی است که در جدال نهاني نه؟ مساله اايغرب شکست خورده است 

 هر دو، هم چپ و هم راست، با روها،ي نني هر کدام از ای کنونی هایروزي شکست ها و پرغميعل
 شکست اي تعداد شکست راست و اي و زاني مچيه.  خواهند داشتحضور يینهاتمام قدرت در جدال 

.  مسابقه و جدال بر سر سرنوشت جامعه مرخص نخواهد کرديی را از دور نهاروهاي ننيچپ، ا
 نيا.  نخواهند کردی خالبي رقی را براداني و مرفتيشکست را نخواهد پذ" با وقار "يیروي نچيه

ما اگر صد بار هم . ديري صورت پذیوودي هالکي رمانتیلمهاي فیبرخ در تواندياتفاقات تنها م
 و مي کرد، باز اهداف قدمي خواست، باز تالش خواهمي بر خواهني باز از زمم،يشکست بخور

در .  استنطوري هم همیبورژواز.  کردمي دنبال خواهدي خود را با تالش و تجربه جدیکارگر



اما نه صحنه .  انقالب اکتبر شکست خوردهي علیستياليدر جنگ امپر. انقالب اکتبر شکست خورد
 به تحوالت ی ربط چندانناتي تصورات و تبئنيا. دي کرد و نه از تالش دست کشیجدال را خال

 دي تصور ساده انگارانه را حمنيا.  نداردکمي و ستي در قرن بی طبقاتی جامعه ایاسي سدهيچيپ
 نيا.  استدهي نگرش رسني به ای نوعه هم بیامروز بنظر کورش مدرس.  فورموله کرديیتقوا
 رغمي علی و کورش مدرسيی تقوادينقطه نظرات حم. مي است که ما مدتهاست مطرح کرده ایبحث

 . واحد قرار دارندیاسي چهار چوب سکي شان در نگرش به مقوله انقالب در یاسي سیتفاوتها
 
 نگرش نيا.  مطرح شده استیتماع اجی در قبال جنبشهای راستا نگرشني در هم: بهتریاي دنکي
 است یکاف...  طبقه کارگر را برداشتیستي است پرچم کمونیکاف" فورموله شده است که نگونهيا

 تحت د،ي کشف جداي ابداع و کي د،ي نگرش جدکي ظاهرا به عنوان ی مباننيا"!  بودستياليسوس
 یتفاوتها" با ايآ. رح شده اندمط"  طبقه کارگریستي کمان کردن جنبش کموننيرنگ" با ابله مقیلوا
"  مایتفاوتها" با يی است؟ چه تفاوتهايیتهاي چه محدودی نگرش داراني ام؟ي مواجه هستیديجد" ما

 دارد؟
 
 مطرح ی ای بمنظور روشن شدن جوهر بحث، نکته ام را به شکل قطبدي اجازه ده:ی جوادیعل
 یاما کاف.  بودستيالي سوسدي باالزم است و".  بودستيالي سوسست،ي نیکاف"به نظر من . کنم
 نکهي بودن داشته باشد، بدون استيالي سوساي بودن و ستي کمونی ادعاتواندي نميیروي نچيه. ستين

اما .  طبقه کارگر را در دست داشته باشدیستي پرچم کموننکهيبدون ا.  باشدسميالي سوسرپرچمدا
 جنبشها ني هرکدام از ای براديا بی شدن به رهبر اعتراضات اجتماعلي تبدیبرا. ستي نیکاف

 و کيدر قبالشان تاکت. رهبر داشت، سازمان داشت.  داشتیمطالبه اصول. برنامه روشن داشت
 کي و پراتاستي مصائب و معضالت به برنامه و سني رفع ایبرا. ن داشتي معیاسيروش س
 ی بودن، داراستيالي عالوه بر سوسدي بام،ي باشستيالي که ما سوسستي نیکاف.  استازيروشن ن

 . جامعه بودیاسي در قبال مجموعه تحوالت و معضالت سی روشناستي وسکيپرات
 
 از کشمکشها بر سر ی موجود در جامعه در هر زمان به صورت مجموعه ای تضادهاد،ينيبب

جامعه بر . کندي مداي بروز پکيدئولوژي و ای ادب،ی هنر،ی فکر،ی حقوق،یاسي سیمسائل متعدد
 ی اجتماعیجنبشها. شودي مدهي کشیاسي جدال به سطح سنيا. شودي مدهي به جدال کش مسائلنيسر ا

 ،یمثال در مورد مساله زن در جامعه، مساله مذهب، مساله مل. دهندي مسائل منيپاسخ خود را به ا
 ديبا.  خود را داشتیستي و کمونی و انسانقي و عمکالي پاسخ راددي باگري مسائل دیاريو بس

 یجنبش آزاد.  معضالت بودني در قبال اکي و پراتاستي سني ترکالي و رادني ترقيپرچمدار عم
 و ستم بر زن ی فرودست،ی حقوقیما راه حل جنبش خودمان را در قبال ب.  استیزن مثال روشن

 در رابطه استي سني و قاطعترني ترکالي حاکم کردن رادیپاسخ ستم بر زن، تالش برا. ميدار
 اي طبقه کارگر و یستي فقط با برافراشتن پرچم کمونتواندي بر زن نم و ستمی حقوقی بینابود
 روشن کي و تاکتکي و مطالبات و پراتیاسي راه حل سديبا. رديگ بودن پاسخ بستياليسوس
 ستي در دست داشتن پرچم کمونايآ: دي پرسدي بای نگرش کورش مدرسنيبا ا.  داشتیستيکمون
  نبود؟ی کافی کارگرسمي زن در جنبش کمونی قبل از ارائه طرح سازمان آزادیکارگر

 
 جزء ثابت کي ی جدال بر سر مسائل اجتماع،ی در اعتراضات اجتماعیستي فعال و کموندخالت

 جامعه را خواهدي که میحزب و جنبش. در جنبش ما است" حزب و جامعه "یاسيچهارچوب س
طبقه . در جامعه است یاسي تحول سی رهبری برايیروين. ستي در خود نيیرويدگرگون کند ن



 يی و رهای آزادی برای جنبشني عالوه بر است،ي خود نی آزادی برای جنبشسميکارگر و کمون
 . و استثمارگرانه موجود استی مناسبات ضد انسانیجامعه و انسان از تمام

 
 در جامعه ی اجتماعی جدالهاني کردن صحنه در ای و خالیني عقب نش،ی نگرشني چنجهي نتکي

 نگرش اکنون ني استنباط شود که اني است اگر چنیتصور نادرست.  استی کارگرسمين کمویبرا
 ی واقعی برداشتنيچن.  داردديتاک" حزب و جامعه"در تقابل با " حزب و طبقه کارگر"بر مساله 

 بود نقد ما هم به نياگر چن.  رفقا به خود گرفته استني ای است که مباحث کنونیظاهر نيا. ستين
 ستيمتاسفانه حزب حکمت. شدي و پس رفتن محدود میاز عرصه تقابالت اجتماع دنيعقب کش

 از خود تاکنون ارائه نداده ی در قبال تحرک و حضور در جنبش کارگریکارنامه قابل ارائه ا
 ی تری است که در پوشش امروزی چپ سنتیاسي ستي شناخته شده فعالرش نگکي نياما ا. است

با نگرش چپ " تشابهات ما "اني بشتريب. ستين"  مایتفاوتها "اني نگرش بنيا. مطرح شده است
 . استیسنت

 
 راتيي تغني اگري محور دکي یستي و اکونومیستيکالي سندشاتي نگرش به گرا: بهتریاي دنکي

 یروي فروشندگان نهي سنت اتحادني در ای کارگرهياتحاد: " طرف گفته شده است کهکياز . است
 دارند ی دکان داران در بازار که سعهي اتحاداي نخود فروش ها و هي اتحادهي شبیزيکار است، چ

و " يی گراليتقل" به سميکالي نقد به سندگريو از طرف د."  بفروشندی بهترطي را با شراشانيکاال
 ني ای تفاوتهاست؟ي نگرش چني شما از ایابيارز. تنزل داده شده است" ی از بورژوازیدنباله رو"

 ست؟ي چيی در خود بورژوای جنبش اجتماعکي بمثابه سميکالينگرش با نقد سند
 
 ري نگرش غکي يی دکانداران و تشکالت بورژواهي با اتحادی کارگرهي اتحادسهي مقا:ی جوادیعل

اما تا .  چپ باشدتواندي راست باشد، متواندي می کارگرهياتحاد.  استیستي کمونري و غیکارگر
 کند،ي طبقه کارگر مبارزه مستي و زی زندگطيرابهتر شدن ش"  نخودکي "ی برای که حتیزمان
 یما از هر تالش کارگر برا.  در اعتراض و مبارزه کارگر استی اژهي وگاهي و جاارزش یدارا

 ی دو خشتچي حق ندارد هچکسيه. "ميکني و طبقه حاکم دفاع مهي سرماهي در مبارزه علیسنگر بند
 هم گذاشته اند را با ی شان روی عمدتا دفاع وی در مبارزه جاریرا که کارگران از نظر سازمان

 رهي و غستي نکالي چپ و رادی به اندازه کافاي و ستي نکي دمکراتیکي ني که ااستدالالت نوع نيا
."  باشدی مذهباي و ی دولتی از نوع برخورد به نهادهاتواندي ها نمهيبرخورد به اتحاد. نديبر چ

 )١٩٩٢ و چشم اندازها یمنصور حکمت، مبان(
 
 مانند ی آنهم در جامعه ايی کارفرماهي با اتحادی کارگری هاهي تالش اتحادسهي مقاگري طرف داز
 سهي مورد مقاکساني تي دو موجودايگو.  استی کارگرري و غی طبقاتري غقاي نگرش عمکي رانيا

ه  تشکل و ظرف اعتراض در صفوف طبقکي هي اتحاداي گوم؟يستي ما جانبدار نايگو. قرار گرفته اند
 ستي ننيمساله ا. مي هستیستيکالي سنداستي که ما منتقد افق و سستي نني مساله انجايدر ا. ستيما ن

 نيمساله ا. ميکني نقد مقاي را عمیستيکالي نگرش و چشم انداز حاکم بر جنبش سندیتهايکه ما محدود
 هي به اتحادانم نقدسم،يکالي به سندی کارگرسمي و همه جانبه کمونريگي نقد پني ارغمياست که عل

 هي و تالش اتحادتي به نفس موجودینقد. ستي نی مذهباي و ی دولتی از جنس نقد به نهادهایکارگر
 جنبش حاکم ني است که بر ای تشکل و افقني حاکم بر ااستينقدمان بر س. مي نداریو تشکل کارگر

 فروش ی برایفر بجز ظیگري دزيچ" سميکاليسنت سند" در ی کارگرهي اتحادنکهيانتظار ا. است
 کنند،ي ها تالش مهي اتحادني همکهياما تا زمان.  استی واقعري کار باشد، انتظار غیرويبهتر ن



 نشان ني نقد افق حاکم بر آن، در عني بفروشند، ما در عی بهترطي کار کارگر را با شرایروين
 نفس از کند،ي کارش میروي که انسان را ناچار به فروش نی مناسباتیدادن ضرورت نابود

 فروش متي باال بردن قی قرار دادن مبارزه براکساني. ميکني حرکت کارگر دفاع مني اتيموجود
 یستي و کمونی کارگرري غقاي نگرش عمکي در جامعه گري دی فروش کاالهامتي کار با قیروين

ر د.  استی و تشکل کارگرهي به اتحادی از جنس انتقاد چپ سنتکالي انتقاد ظاهرا رادنيا. است
 !ی است، نه کارگرکاليواقع نه راد

 
جوهر . ستي هم نیستيکالي به جنبش سندکالي نقد رادکي نقد همانطور که اشاره کردم، ني ابعالوه

دنباله " چهارچوب نيدر ا.  استيی بورژوااستياز افق و س" یدنباله رو "سم،يکالي نقد به سندنيا
 نيدر ا. ستي جنبش مورد نقد ننيو نگرش ا استي ستيافق، چشم انداز، کل. اساس نقد است" یرو

 وي تشکل و آلترناتکي بمثابه هي و اتحادکاي و سنديی جنبش بورژواکي به عنوان سميکالينگرش سند
 در زي دو جنبش متماکي نگرش و پراتی اهي نقد تفاوت پانيدر ا. ستي مورد نقد نيیبورژوا

 .حداکثر مورد نقد است" یله رودنبا"و " یريگيناپ. "ستيصفوف طبقه کارگر مورد نقد ن
 
 ی جنبشی کارگرسميجنبش کمون. مي هستی جنبش اجتماعکي بمثابه سميکالي سندی اهي منتقد پاما
 در حال ی اهيجنبش اتحاد.  استی کارگرمي طبقه کارگر و عمل مستقيی بر حرکت شورایمتک

 کي به ازي نزي هر چ ازشي بتي موقعنيا.  استیندگي آی دچار تفرقه و بیحاضر در سطح جهان
در . کندي طبقه کارگر را برجسته می و تشکل توده ایابي در قبال سازمانی کارگرسميمون کويآلترنات

 به تحرک ازين.  استی خالیستي و همه جانبه کمونقي کار عمکي ی برانهي فضا و زمنهي زمنيا
 کارگر ی تشکل توده ا جنبش ما در قبالوي آلترناتيیجنبش شورا.  به شدت محسوس استیستيکمون
 هيامروز اتحاد.  جنبش و حزب ماستیاتي و حی امر جدکي ی کارگریمساله تشکل توده ا. است

 دي بای کارگرسميکمون. ستنديها به صورت گذشته ظرف اعتراض طبقه کارگر در سطح جهان ن
. آن شود مطرح و دست به کار ساختن ی و همه جانبه ای خود را به طور جدیالتي تشکويآلترنات

 !قي و عمکالي است و نه رادیکارگر نه یاما نقد کورش مدرس
 
 بعد از پلنوم ی کارگرسمي در جنبش کمونی حزبدري و مکان لاراتي اختت،ي موقع: بهتریاي دنکي

 کي پروبلماتکي سنت نيدر ا" ی جمعیرهبر" کردن نيگزي جای و تالش منصور حکمت برا١۴
 خود ی قرار دارند زمانستي حزب حکمتیکه امروز در رهبر يی از رفقایبرخ.  بوده استیواقع

اما امروز .  داشتنددي تاکی کارگریستيدر حزب کمون" دريل" وجود دي قابل تردريبر ضرورت غ
 یطي و تحوالت در شراريي تغنيا. است" ی جمعیرهبر" در حال گذار به ستيحزب حکمت

 یداي حزب کاندني ایر کنگره آت اعالم کرده است که دیصورت گرفته است که کورش مدرس
 حق با که د؟ي و تحوالت دارريي تغني از ای ایابيچه ارز. ستي نیاسي دفتر سسي رئاي و دريپست ل
 بود؟

 
من .  ها مفصل صحبت کرده اندنهي زمني دانشور در ااوشي و سی رفقا آذر ماجد:ی جوادیعل

مت در مورد ضعف طرح  منصور حکی هاهي توصیاگر حت: ميگوي میمختصرا چند نکته ا
 پس از مرگ منصور ري چند سال اخاتي متحد کننده نبود، تجربدري لکي ابي در غپيدرشيل

 ستي خود حزب حکمتني و همچنی کارگرستي حزب کمونفحکمت و جدال و کشمکش در صفو
 جنبش و ی برای مناسب ترشي شکل و آرای جمعی است که طرح رهبرتي واقعنينشان دهنده ا
 نهي در زمی کارگرسمي حزب اتحاد کمونکسالهيبعالوه تجربه .  استی کارگریستيتحزب کمون



 در ی رهبرشي مورد آرادر نقطه نظرات منصور حکمت ني صحت آخر،ی جمعی بر رهبرهيتک
 حزب ی است که اکنون رهبری خوشحالیجا. گذاردي مشي را به نمای کارگرسميتحزب کمون

 شان را بدون تکانها ی حزبکي که بتوانند پراتدوارميام. ت اسدهي نقطه نظرات رسني به استيحکمت
 مساله ني در قبال اشاني تناقضات مواضع احيتوض.  منتقل کننددي جدشي آراني بر ادي شدیو تنشها
 ! مساله روشن است، حق با منصور حکمت بودکياما .  رفقا گذاشتني به عهده خود اديرا با

 
 دفتر سي و رئدري لدي قصد کاندگريالم کرده است که د اعی هم خوانده ام که کورش مدرسمن
 از آنچه که گفته شده است، شتري بی خبریريي تغني خاص چنليمن از دال.  شدن را نداردیاسيس

 و ی لحظه ایمي است، چقدر تصمی مساله واقعني چقدر انکهيا.  هم ندارمیقضاوت خاص. ندارم
مساله مهمتر نه . ستي هم نیمساله چندان مهم. ستي زودگذر است، بر من روشن نليال از دیناش
 ني حاکم بر ایکهاي و تاکتاستهاي و سیاسي افراد، بلکه خط سی و مکان سازمانتي و موقعبيترک

 .حزب است
 
 همراه با نقد به ستي حزب حکمتتي کنار گذاشتن عکس منصور حکمت از سا: بهتریاي دنکي

 است که نام ی در حالني و اکندي ملي تبدکيژدئولوي ای را به حزبیاسي است که حزب سیسنت
 در ني اگران؟ي به داي به خود است ی نقدني اايآ.  حزب قرار داردنيمنصور حکمت در پسوند نام ا

 تاکنون فقط عکس منصور حکمت و کورش ستي حزب حکمتی رسمتي در ساکه است یحال
 حزب نياز ا" ستيحکمت"م منصور  به برداشتن نادي منطق نباني ادامه اايآ.  قرار داشتندیمدرس

 د؟ي و تحوالت دارريي تغني از ایابيمنجر شود؟ چه ارز
 
اگر ! یستي و نه چندان کمونی گفت نه چندان اصولديالبته با!  استی اوهي هم شني ا:ی جوادیعل
 از زيرا ن" ستيحکمت" که نام فتندي بني به صرافت ادي باشند، شاريگي نقد خود پني رفقا در انيا
 ه بود کی حزب تالشني در ایدر دوره ا.  استی کار مشکلندهي آیني بشيپ. زب خود حذف کنندح

 ی هم شاهد تالش برایگري در دوره ددي حزب بردارند، شانيرا از نام ا" ی کارگرستيکمون"نام 
 منفعت کند،ي مجابي و تحوالت را اريي تغنياما آنچه ا! مي حزب باشني از استيبرداشتن نام حکمت

 یهبر خود را با خط حاکم بر رزي داشتند که تماازي رفقا نني ایزمان.  استیني و زمیاسياص سخ
اکنون به نظر .  را بر اسم حزب خود قرار دادندستي رو پسوند حکمتنياز ا. حککا مطرح کنند

" عبور از منصور حکمت"بعضا در حال . بودن ندارند" ستيحکمت" بر ی چنداندي تاکرسديم
 منصور سمي کمونگاهي حال نشان کمرنگ شدن جانياشتن عکس منصور حکمت در عبرد. هستند

 . استزب حنيحکمت در ا
 
 کنار شنهادي پاي حزب باشد، آدري لدي همچنان در نظر داشت که کاندی اگر کورش مدرسدي پرسديبا

 ی رفقای و برخی کورش مدرساي آکرد؟يگذاشتن عکس خود و عکس منصور حکمت را ارائه م
 خالء کردندي تالش میساز" جيميا "ی اند که بر مبنادهي رسی حزب به نقد تالشهائني ایرهبر
 تحوالت به ني اخچهي و تارنهي زمني بحث مفصل تر در ایبرا( را پر کنند؟  امعه در جیرهبر
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 ٨٧مرورى بر اول مه 
  على جوادى، آذر ماجدى،سياوش دانشور

 ۴٩شماره 
 

در اول .  مبارزه کارگر و سرمايه دائمی و هميشگی است، گاه پنهان و گاه آشکار:يک دنيای بهتر
تالش کارگر برای برگزاری اول ماه مه و تالش رژيم . ماه مه شاهد تالش و تقال از دو سو بوديم

رزيابی عمومی شما از تقابل در اين ا. اسالمی سرمايه برای جلوگيری و ممانعت و سرکوب آن
 روز چيست؟ تفاوتها و تشابهات با مه سال گذشته کدامند؟ 

 
 يک جدال قديمى و يک مسئله محورى ، برگزارى مستقل اول مه توسط کارگران:سياوش دانشور

مسئله صرفا برسر برگزارى يکروز جهانى و جشن طبقه کارگر . جنبش کارگرى ايران است
 موضوع باندازه کافى مهم است اما در ايران نبرد برسر اول مه معناى وسيعتر نفس اين. نيست

 دارد ميگويد که ،کارگر با بحث مراسم مستقل اول مه و تالش عملى براى برپائى آن. سياسى دارد
ميگويد قانون . سازمانها و نهادهاى موجود دولتى و پليسى که بنام او بپا شدند را قبول ندارد

 مه و جنائى کردن آن توسط سرمايه و دولت مرتجع اسالمى اش را قبول ندارد و ممنوعيت اول
 بعنوان طبقه اى که جامعه روى دوش من ،دارد ميگويد ميخواهم دراينروز. برسميت نميشناسد

دارد ازاين .  راجع به زندگى و معيشت و رفاه و آينده خودم و کل جامعه حرف بزنم،ميگردد
جمهورى اسالمى . سياست سراسرى در مقابل کل بورژوازى قرار ميدهددريچه خود را در محور 

زمانى . تنها راهى هم که بلد است سرکوب و ترور است. اين را خوب ميداند و ميخواهد تن ندهد
امروز رهبران . سخنگويان اول مه مانند رفيق جمال چراغ ويسى را ميگرفتند و اعدام ميکردند

لف دستگير ميکنند و با پرونده سازى برايشان تالش ميکنند هزينه کارگران را به بهانه هاى مخت
 . برگزارى و شرکت در اول مه را سنگين و غير ممکن کنند

 
در سالهاى اخير اول مه يک محور جدال کارگران با رژيم و يک دريچه معرفى جنبش کارگرى و 

 از اول مه شيث امانى را امسال نيز قبل. جلب همبستگى جهانى با طبقه کارگر ايران بوده است
کمى قبلتر رژيم با سياست بريدن جريمه و شالق براى  کارگرانى که در . دستگير و زندانى کردند

.  تالش کرد فضاى گورستانى بر اول مه امسال بگستراند،اول مه سال گذشته شرکت کرده بودند
به مراسمهاى دولتى در مواردى غير مستقيم و توسط عواملشان تالش کردند که کارگران را 

بعد فهميدند که همين مراسمها هم به صحنه محاکمه سرمايه دارى تبديل ميشود و از . بکشانند
 کارگران و فعالين کارگرى در تهران تالش ،با تمام اين تمهيدات. برگزارى آن صرفنظر کردند

 با کارشکنى ها و کردند در پارک چيتگر هفته قبل از اول مه اجتماع کنند که عمال اجتماع آنها
در عسلويه کارگران را . نيروى وسيع سرکوبى که پارک را قرق کرده بود عمال نيمه و ناتمام ماند

در کرمانشاه فضاى بشدت پليسى را به شهر حاکم . از همان ابتداى تجمع اول مه دستگير کردند
مختلف شعارهاى اول با اينحال در شهر و در نقاط . کردند که يادآور روزهاى حکومت نظامى بود

در سنندج عليرغم فشار نيروهاى امنيتى و . در سقز همين کار را کردند. مه برافراشته شد
 کارگران مراسمهاى محدودى را در شهر و بيرون شهر برگزار ،دستگيريها قبل و در روز اول مه

وچک ديگرى مراسمهاى ک. در کامياران جوانان آزاديخواه در بيرون شهر مراسم گرفتند. کردند
 . در نقاط مختلف و در اشکال خصوصى تر برگزار شد

 



اگر چتر . روشن است اين درجه از ابراز وجود بيانگر پتانسيل عظيم جنبش کارگرى نبود و نيست
 اگر کارگران ميتوانستند رسما و قانونا و با فراخوان مردم را به ،اختناق يک ذره کنار ميرفت

 ترديدى نبايد داشت که بزرگترين مراسمهاى اول ، دعوت کنندمراکز شهرها براى جشن اول مه
هنوز . هنوز چادر سياه اختناق تصوير آن جامعه را پوشانده است. مه در ايران برگزار ميشد

تفاوت . کارگر مجبور است با هزار مالحظه و رعايت مسائل مختلف تحرکى از خود نشان دهد
اما شرايط بمراتب . مها و تعداد شرکت کنندگان آن بوداول مه امسال با سال گذشته در کميت مراس

با اينحال امسال بايد از . بدتر از سال گذشته و فشار پليسى و نظامى عليه کارگران وسيع بود
نفس . مطرح شدن بيشتر جنبش کارگرى ايران و سنگينى وزنش در سياست ايران صحبت کرد

 ،ى از اول مه شهرها را قرق نظامى کنداينکه رژيم اسالمى ناچار ميشود که براى جلوگير
نفس اينکه جريانات راست از سلطنت طلب تا جبهه ملى . انعکاسى از قدرت کارگر است

ميدهند و ترس شان را از کارگر و اهداف " پيام شادباش"ناسيوناليست و غيره براى اول مه 
 و سنگر اول مه اش  بيانگر اينست که جايگاه جنبش کارگرى،سوسياليستى اش پنهان نميکنند

ما بايد بتوانيم اختناق . اما همه اينها همزمان بر وظايف سنگين ما نيز تاکيد ميکند. تقويت شده است
 منافع و پرچم اين جنبش و نقد سوسياليستى ، راه متشکل شدن کارگر را هموار کنيم،را دور بزنيم

 قرار نيست رژيم بزند و بماند و . و نهايتا اين جنبش را پيروز کنيم،اش را همه جا برافرازيم
بايد جنبش کمونيستى طبقه کارگر . کارگر از سرناچارى پشت اسالم و ناسيوناليسم بسيج شود

 . ما بايد اين راه را هموار کنيم. پيروز شود
 

امسال مجموعا . همينطور بايد اضافه کرد که امسال روز معلم با روز کارگر مصادف شده بود
 در مقياسى که توانستند عليه ،وسيع طبقه ما از کارگر و معلم و بازنشسته صف ،صف مزدبگيران

در . فقر و فالکت و بيعدالتى سخن گفتند و خواستهاى آزاديخواهانه و سوسياليستى را مطرح کردند
 اتحاد اتحاد ديده ميشد و کارگران و ، دانشجو، معلم،مراسم اول مه کارگران سنندج شعار؛ کارگر

در اول مه امسال شعارهاى مهمى مطرح . ان روز در صف واحدى اعتراض کردندمعلمان در هم
قطعنامه هاى . شدند که چکيده سنت مبارزاتى و راه حل طبقه کارگر براى جامعه را بيان ميکرد

از اين . صادر شده بويژه در مراسم سنندج بيان توقع و راه حل کارگر براى اين وضعيت است
سرکوب و ارعاب رژيم اسالمى هدفش . زرگ را ميتوان مشاهده کردروزنه کوچک منظره هاى ب

 اما کارگران نهايتا ،جمهورى اسالمى تالشش را کرد. اينبود و هست که اين جنبش سربلند نکند
 . صدايشان را در حد مقدورات و امکانات بلند کردند

 
 در اول ماه مه . شعارها معموال فشرده مطالبات سياسی و خواستها هستند:يک دنيای بهتر

زنده باد جنبش مجامع عمومی "، "کارگران جهان متحد شويد: "شعارهای متعددی ديده شد
ارزيابی ". ما کارگران خواهان جامعه ای آزاد، برابر و مرفه هستيم"و باالخره شعار " کارگران

؟ وزن شما از اين شعارها چيست؟ اهميت و جايگاه اين شعارها در جنبش کارگری و جامعه چيست
 اين گرايش را در جنبش گرايشی چه می بينيد؟ 

 
گرايشات .  سياسی است–طبقه کارگر در برگيرنده گرايش های مختلف اجتماعی : آذر ماجدی

برخی شعارها هستند که اين تمايز گرايشی را . مختلف درون جنبش کارگری نمايندگی ميشوند
 دستمزد، عليه بيکاری و غيره مطالباتی مطالبات پايه ای همچون افرايش. کامال بيان ميکنند

البته بايد توجه داشت که بعضا چگونگی . (مشترک هستند که لزوما به گرايش معينی متعلق نيست



ليکن برخی شعارها هستند که .) فرموالسيون اين خواست ها نيز بيانگر گرايشات متمايز هست
 . مشخصه يک گرايش معين اند

 
. انترناسيوناليسم درون طبقه کارگر را نمايندگی ميکند" متحد شويدکارگران جهان "بطور نمونه 

. ناسيوناليسم مشخصه اين گرايش اخير است.  رفرميستی نيست–اين شعار جنبش سنديکاليستی 
درست است که جنبش تريد يونيونيستی يا سنديکاليستی هم بعضا همبستگی طبقاتی از خود بروز 

بخطر بيافتد " خودی"زمانی که منافع ناسيوناليستی بورژوازی ميدهد، اما اين همبستگی طبقاتی 
لذا شعار کارگران جهان متحد شويد، جوهر همبستگی انترناسيوناليستی . کامال فراموش ميشود

اين شعار متعلق به جنبش . طبقه کارگر جهانی در مقابل سرمايه جهانی را برجسته و بيان ميکند
 . مارکسيستی است–کمونيستی 

 
متمايز کننده دو خط کامال متمايز " زنده باد جنبش مجامع عمومی"ن در جنبش کارگری ايران اکنو

. سرکوب و ديکتاتوری تاريخی در ايران مانع شکل گيری تشکالت کارگری بوده است. شده است
 سياسی باعث ضعف دولت مرکزی شده است و يا در –بغير از شرايطی که تحوالت اجتماعی 

جنبش شورايی در انقالب . ، کارگران معموال با سنديکا های زرد روبرو بوده اند57شرايط انقالب 
 .  عمال به يک تشکل توده ای کارگری تبديل شد که توسط رژيم اسالمی بشدت سرکوب شد57

 
به . مجامع عمومی تنها نوع تشکلی است که اراده عمومی کل کارگران را نمايندگی ميکند

. امکان ميدهد که در تصميم گيری در مورد شرايط کار دخالت کنندکارگران، از پير و جوان، 
بهترين ضمانت حفظ و تداوم . مجامع عمومی ضمنا بهترين شکل مقابله با سرکوب بورژوايی است

اين شکل از تشکل کامال با تشکل تريديونيوستی يا سنديکاليستی که بر جدايی . اتحاد کارگران
است، بورکراتيک است و امکان دخالت توده کارگران را سد و توده کارگران متکی " رهبران"

کمونيسم کارگری موفق شده است اين شعار را بطور نسبتا وسيعی در ميان . ميکند، متفاوت است
اکنون اين خواست، يک مطالبه شناخته شده و معتبر درون جنبش . طبقه کارگر مطرح کند

 . کارگری است
 
اهميت اين شعار نه فقط در طرح ." زاد، برابر و مرفه هستيمما کارگران خواهان جامعه ای آ"

مطالبات پايه ای کارگران، بلکه در اين است که طبقه کارگر الگوی جامعه خود را در مقابل کل 
اين شعاری است که طبقه کارگر را از قالب يک صنف بدر مياورد و به . جامعه قرار ميدهد

 به مطالبات صنفی معروف اند، معموال خواهان تغييری مطالباتی که. پيشتاز جامعه بدل ميکند
اما . افزايش دستمزد برای کارگران، محکوميت اخراج کارگران، و امثالهم. برای کارگران است

دارد الگوی جامعه دلخواهش را . اين شعار مطالبه ای را صرفا برای کارگران مطرح نميکند
گسترش اين شعار و مطالبه ميتواند . ل جامعه ميشوداين مطالبه شامل تمام مردم و ک. اعالم ميکند

نشان ميدهد که جنبش طبقاتی طبقه . طبقه کارگر را به دستيابی به مکان رهبری جامعه نزديک کند
 . کارگر با آزاد کردن خود قادر است دنيا را آزاد کند

 
کاليستی و اين سه شعار در کنار هم جنبش طبقاتی طبقه کارگر را در تمايز با جنبش سندي

 .  رفرميستی نمايندگی ميکند
 



 امسال بر خالف سالهای گذشته حتی جريانات مرتجع و اسالمی خانه کارگر هم :يک دنيای بهتر
نتوانستند و يا نخواستند مراسم خيابانی بگيرند؟ در سنندج تالش کردند خود را در مجامع کارگری 

در خيابان به اعتراض عليه رژيم و سرمايه در تهران در هراس از تبديل حرکت . مستقل جا کنند
مبارزه عليه اين جريانات اکنون چه جايگاهی در صفوف طبقه . مراسم خود را در سالن گرفتند

ميتوان در صفوف اعتراض " ظرف"کارگر دارد؟ گرايشی بر اين باور است که از طريق اين 
ز حضور برخی مسئولين سنديکای کارگری تاثير گذار بود؟ ارزيابی شما چيست؟ چه ارزيابی ای ا

 واحد و اتحاديه آزاد کارگران در اين مراسم داريد؟ 
 

 معموال مشاهدات ساده و آنچه که در سطح جامعه قابل رويت است در يک جامعه :علی جوادی
اختناق و استبداد زده تمام واقعيت جامعه، جوهر روندهای سياسی و سير تحوالت آتی را منعکس 

که آنچه در اعماق جامعه در جريان و در حال شکل گيری است در سطح جامعه چرا . نميکنند
. مشاهده نميشود" چشم غير مجهز"و يا اينکه با . بعلت فضای استبدادی بازتاب واقعی پيدا نميکند

از اين رو . جامعه ايران تحت سلطه رژيم اسالمی يک نمونه بارز چنين وارونگی و تناقضی است
. کرد" مجهز"چشمها را بايد . جستجو کرد" سطح"و نه در " اعماق"ايد در حقيقت جامعه را ب

. گوشها را بايد به زمين چسباند، تا تصوير واقعی تری از جامعه و سير تحوالتش بدست آورد
بعالوه در شرايطی که بروز يک پديده بسادگی قابل رويت نيست ميتوان به تالش برای مقابله با آن 

ش برای جلوگيری از بروز يک واقعيت بعضا شاخصی برای شناخت ابعاد ميزان تال. نگاه کرد
برای ارائه يک ارزيابی واقعی از موقعيت جدال کار و سرمايه در جامعه بايد با . يک واقعيت است

 .اين روش به سراغ واقعيات رفت
 

 برای آنچه در اول ماه مه امسال قابل اندازه گيری است، ميزان تالش رژيم جمهوری اسالمی
رژيم اسالمی با تمام قوا برای جلوگيری از تجمعات و . جلوگيری از دامنه و گستره آن بود

ميزان نيروی انتظامی بسيج شده در اماکنی که . اعتراضات کارگری در اين روز بسيج شد
نمونه . فراخوانی برای تجمع داده شده بود، نشانی از قدرت اعتراض کارگر در اين روز است

روی انتظامی ای که در آبشار خور و پارک چيتگر به ميدان آورده شدند، انتظار و ميزان ني
همين واقعيت توضيح دهنده تغيير . همچنين هراس رژيم اوباش اسالمی حاکم را نشان ميدهد

در چند سال اخير هر تالش اين جريان . اسالمی در اين روز است" خانه کارگريهای"سياست 
تالشی که . ی کنترل و مهار تالش کارگران با شکست مواجه شده استارتجاعی و ضد کارگر برا

اين جريانات در زمان کانديداتوری رفسنجانی بخرج دادند يک نمونه در هم شکسته شدن اين 
روز کارگر "در دو سال گذشته تالش اين جريانات برای برگزاری . تالشهای ارتجاعی است

امسال برای خوديهای رژيم هم روشن شد که . ديل شدبه تجمعی اعتراضی عليه رژيم تب" اسالمی
توانی برای مهار و کنترل قدرت کارگر و توان " دوم خرداديها"هم مانند " خانه کارگريها"

از اينرو مانند دوم خرداد هم به کناری . دچار سرنوشت دوم خرداد شده اند. اعتراضی جامعه ندارد
را برای جناح حاکم " خانه کارگريها" و بی خاصيتی اول ماه مه امسال شکست. گذاشته خواهند شد

اسالمی همان سرنوشتی را پيدا خواهد کرد که دوم خرداد " ابزار"اين . رژيم اسالمی محرز کرد
عدم . اين گوشه ای از پروسه تحليل رفتن و زوال و ريزش جمهوری اسالمی است. به آن دچار شد

ريها گوشه ای از تسليم به اين واقعيت اجتماعی برگزاری راهيپمايی خيابانی توسط خانه کارگ
 . است

 



انحالل و برچيدن انجمن های اسالمی و خانه کارگر يک سياست اعالم شده کارگران راديکال و 
انجمنهای اسالمی و خانه کارگر ابزار سرکوب و تبديل کارگر به زائده رژيم . کمونيست است
نياز چندانی به توضيح برای کارگر راديکال و کارنامه ضد کارگری اين جريان . اسالمی است
بر کارنامه اين جريان نقش خبر چين، جاسوس، و سرکوب کارگران کمونيست و . معترض ندارد

خانه کارگر و انجمنهای اسالمی ابزاری برای تفرقه و سرکوب و مانعی . راديکال نقش بسته است
يد متذکر شد که وجود برخی از کارگران در عين حال با. در مقابل تالش کارگر در جامعه هستند

تغييری در نقش و " انجمنها"معترض که عمال تعلقی به اسالم و رژيم اسالمی ندارند در اين 
 .  هويت اين ارگان ايجاد نميکند

 
ادامه همان . است" راست"يک سياست قديمی توده ايستی و " ظرف"سياست استفاده از اين 

هر . فراميخواند" سپاه"و " بسيج"و " کميته ها"م را به شرکت در سياست توده ايستی است که مرد
با اين " راه آمدن"اعالم نشده، هر گونه " همکاری"، هر گونه "سازشکاری"گونه توهم، هرگونه 

اخيرا در شهرهايی . جريانات خاک پاشيدن به چشم طبقه کارگر و راديکاليسم و سوسياليسم است
کردن برخی فعاليتها " هماهنگ"سهايی با اين جريانات بمنظور در کردستان برخی جريانات تما

در اين روز داشته اند، از جمله در مورد اينکه چنانچه هر کدام مجوز دريافت کردند در تجمع 
همکاری با جرياناتی . اين اقدامات از نقطه نظر ما عبور از خط قرمز است. ديگری شرکت کنند

اد تفرقه و سرکوب کارگر معترض و راديکال کارگر است که هدف و رسالت اصلی شان ايج
 . است

 
در گزارشات قيد شده بود که سخنگوی اتحاديه آزاد کارگران و همچنين برخی از مسئولين 

و به شخص محجوب . سنديکای واحد در اين تجمع خانه کارگريها در تهران شرکت کرده اند
. تعجب آور است! آنها به اين مراسم ميشوندمراجعه کرده اند که چرا ماموران دولتی مانع ورود 

مراجعه به عليرضا محجوب، نماينده ! را بازنويسی کرد؟" خانه کارگر"گويا بايد نقش و عملکرد 
جمهوری اسالمی، و مسئول حساب پس داده خانه کارگر به مرتجع ترين جناحهايی حاکميت 

اين اقدام هيچ . است"  ايستیتوده"اسالمی، از طرف اين فعالين نشان يک راست روی عميق 
در راهپيمايی های اين چنينی که سالهای قبل در " شرکت اعتراضی"خوانايی و تطابقی با سياست 
خانه "حضور در مراسم " اجازه"از محجوب برای " درخواست. "خيابانها برگزار ميشد، ندارد

قدامی در سنت راست و ا. اسالمی ربطی به سياست راديکال و سوسياليستی کارگر ندارد" کارگر
 .است" کارگری"يک تاکتيک راست . توده ايستی است

 
ديوار چينی طبقه کارگر را .  گرايشات متعددی در صفوف طبقه کارگر موجودند:يک دنيای بهتر

در اول مه امسال کدام گرايشات عمدتا فعال . از جامعه و گرايشات اجتماعی جدا نکرده است
 اسالمی در اين دوره چگونه بود؟ قطعنامه کارگران -يستی، ملی بودند؟ حضور گرايش سنديکال

 نيشکر هفت تپه را چگونه ارزيابی ميکنيد؟ 
 

 سنديکاليستها امسال قطعا بدليل محدوديتها همان مراسمهاى سالهاى گذشته را نيز :سياوش دانشور
سم خانه کارگر برخى از مسئوالن سنديکاى شرکت واحد تالش کردند که در مرا. برگزار نکردند

گويا اين مراسم اساسا به اول مه مربوط . شرکت کنند که نيروهاى امنيتى مانع ورودشان شدند
. نبوده و محجوب آن را در روز کارگر براى تشکر از هواداران دعوت شده اش برپا کرده بود

 کارگران معترض تالش ميکردند از خواست ،حتما اگر خانه کارگر مراسم برگزار ميکرد



را بلند ميکردند و گرايش " سنديکا حق مسلم ماست"البد سنديکاليستها شعار . خودشان دفاع کنند
 . راديکال عليه سرمايه دارى و حامى سرمايه دار حرف ميزد

 
.  گرايش راديکال سوسياليستى دست باال را داشت، در همان ابعادى که برگزارشد،اول مه امسال

 ، خواستهاى ميليونى کارگران و توده مردم محروم،ل اول مه مراسم مستق،بر استقالل طبقاتى
 برپائى سازمانهاى مستقل ، حقوق کودک، برابرى زن و مرد،برابرى طلبى و آزاديخواهى

کارگر بعنوان منادى آزادى جامعه و . کارگرى و سنت شورائى و مجمع عمومى کارگرى تاکيد شد
 . يعنى همان قامتى که بايد باشد. رفى شدنيروى متحقق کننده آزادى و برابرى و رفاه مع

 
 ، در عين اينکه به برخى خواستهاى برحق کارگران تاکيد دارد،قطعنامه کارگران نيشکر هفت تپه

اما دراساس قطعنامه گرايش ناسيوناليستى است که راه حلى براى وضعيت موجود ندارد و 
 سنت آشناى توده ايستى و خط جنبش همان. کارگران را به پشت بخشى از بورژوازى فرا ميخواند

اين قطعنامه موضوع اخراج و بيکارى را نه امرى مربوط به سرمايه دارى . ملى اسالمى است
امنيت شغلی کارگر را در . ميداند" سياستهاى غلط دولت در خصوص صنايع شکر"بلکه نتيجه 

را مورد انتقاد " زدهخصوصى سازى شتاب"و يا ! گرو اين ميداند که کارگر فدائى سرمايه شود
موجب ورشکستگى بخش عظيمى " مافيا"نويسندگان اين قطعنامه فکر ميکنند تعدادى . قرار ميدهد

به دولت انتقاد ! از صنايع ايران شده اند و اگر دولت سياست ديگرى اتخاذ کند اين اتفاق نمى افتد
کارخانه بدهد تا کارگران سوبسيد به اين " پايين آوردن تعرفۀ هاى گمرگی"ميکنند که به جاى 

مخالفتشان را با سياست واردات اعالم ميکنند و حمايت شان را از محصوالت داخلى . بيکار نشوند
البته کارگران شرکت هم قسم شدن تا به هر شکل "بدتر از همه اعالم ميکنند که؛ . اعالم ميکنند

گر بيشتر کرده و دست افراد ممکن در حفظ شرکت کوتاهی نکنند و توليد را بيش از هر زمان دي
يعنى کارگر بايد دو شيفت و چه بسا مثل برده کار کند تا توليد "! سودجو از اين شرکت کوتاه نمايند

 !داخلى ارزان تمام شود و قدرت رقابت بيابد و البد دست مافياى شکر کوتاه شود
 

 سرمايه در ميان طبقه سياست بخشى از. اين سياستها سياست طبقه کارگر در مقابل سرمايه نيست
کارگر و سرمايه دار . چون دراساس منفعت کارگر و سرمايه در تقابل با هم است. کارگر است

 ، توده ايها،اين دروغ بزرگ و کاله گشادى است که همواره ناسيوناليستها. منفعت واحدى ندارند
بهه ملى و سلطنت هم همين امروز ج. جناحهائى از حکومت و دولتها ميخواهند سر کارگر بگذارند

ازاين قبيل حرفها به کارگر ميزند و تالش دارد کارگر را از قدرت طبقاتى و دولت کارگرى اش 
سياست ناسيوناليستى دفاع از ! بايد چنين کنند و چنان نکنند" کارگران شريف ميهن. "بترساند

ان در مبارزه شان  بدترين سياستى است که کارگر،بخشى از سرمايه داران در مقابل بخشى ديگر
يک نکته را بايد تاکيد کرد؛ مبارزه کارگران در نيشکر هفت تپه جزئى از . ميتوانند اتخاذ کنند

اما مبارزه طبقاتى همواره تراشيده و خراشيده و متکى به سنتهاى . مبارزه طبقاتى است
ى و ريشه از گرايشات اجتماعى و سنتهاى سياس. سوسياليستى و اصيل خود جنبش کارگرى نيست

در قطعنامه اول مه نيشکر هفت تپه سنت ناسيوناليستى و ضد کارگرى دفاع از . دار الهام ميگيرد
ما بارها اعالم کرديم و مجددا تاکيد ميکنيم اين سياست . سرمايه از زبان کارگران اعالم ميشود

 است که همين سياست. نسخه شکست و به هدر دادن کل تالشهاى کارگران نيشکر هفت تپه است
در چهارچوب قانون کار " انجمن صنفى"بجاى تشکل مستقل کارگرى خواهان انتخابات براى 

همين سياست است که کارگر را به جانباز آخوند سرمايه دار شفيعى تبديل ميکند تا . رژيم ميشود
اين سياست دراين توهم . مثال ايشان قدرت رقابت با مصباح يزدى سلطان شکر را داشته باشد



! طرناک سير ميکند که گويا کارگران با جانبازى براى سرمايه ميتوانند خودشان هم سهمى ببرندخ
اين تنها نمايش توهم به سرمايه و باور نداشتن به قدرت طبقاتى و متشکل کارگر عليه سرمايه 

کارگران نيشکر هفت تپه براى پيشروى ناچارند که پرچم منافع مستقل طبقاتى شان را . است
 .  رازندبراف

 
 امسال به مناسبت اول ماه مه جريانات ناسيوناليستی و پرو غربی هم اطالعيه :يک دنيای بهتر

آقای رضا پهلوی وحزب مشروطه ايران و همچنين نهضت آزادی و جبهه ملی . هايی صادر کردند
 : "ه استچه اتفاقی افتاده است؟ حزب مشروطه در اطالعيه ای در اين زمينه گفت. در اين زمره اند

روز اول مه زمان شادی نيست، زمان يادآوری مبارزه ای است که کارگران برای خود، برای 
صنعت و "مبارزه کارگران برای  ". صنعت ايران و برای آزادی ملت ايران درگير آن هستند

 ؟ چه ارزيابی از اين سياست و تقال داريد؟ "آزادی ملت ايران
 

رو غرب در تالش برای رهبری جنبش سرنگونی مردم تاکنون جنبش ناسيوناليسم پ: آذر ماجدی
در . رفتند" رژيم چنج"به درگاه دولت آمريکا و بوش برای پياده کردن سياست . ناموفق بوده است

در شرايطی که جنبش . اين سياست ارتجاعی و ضد مردمی نيز تاکنون موفقيتی کسب نکرده اند
 تمام قوا در مقابل سرکوب خشن رژيم اسالمی های اجتماعی اعتراضی در جامعه ايران با

ايستادگی و مقاومت ميکند، اين جنبش نتوانسته است در اين جنبش ها جايگاهی برای خود دست و 
 !" صدای انقالب مردم را بشنود"لذا به اين نتيجه رسيده است که . پا کند

 
اين دو روز در دنيا . فرستند مارس و هم اول ماه مه پيام مي8اکنون دو سال است که هم بمناسبت 

اگر فرح پهلوی و جبهه ملی پيام . بعنوان روزهای برابری طلبی سوسياليستی به ثبت رسيده است
 مارس ميشنوند و رضا پهلوی و جبهه ملی در اول ماه مه به کارگران پيام ميدهند 8زنان را در 

 .ش بر خود داردنشانه يک زيرکی مذبوحانه مسخره ای است که مهر شکست را پيشاپي
 

سرکوب . در تمام طول حاکميت پدر تاجدارشان اين دو روز،  دو روز ممنوع محسوب ميشده است
اينها تالش کرده اند کسی سرکوب کارگران . طبقه کارگر در راس سياست هايشان بوده است

کرد که جبهه ملی را بياد نياورد، اما ما تضمين خواهيم " گرانقدر"توسط دولت مصدق اين رهبر 
 فاشيستی و سرکوبگرانه اين جنبش را برای ناآگاه ترين بخش طبقه کارگر –سياست های ناسيونال 

 . نيز افشاء کنيم
 

اينها آنچنان در جبهه مقابل . فکر نميکنم رهبران کارگری در ايران اين پيام ها را جدی بگيرند
مه شان بر مطالبات کارگران مهر طبقه کارگر قرار دارند که حتی قادر نيستند در پيام اول ماه 

اين کلمات برای اين جنبش . از خواست بی قيد و شرط تشکل و اعتصاب دفاع کنند. تائيد بکوبند
اما بايد توجه داشت که اين واقعيت که اينها به صرافت برسميت شناختن اول ماه . حکم تابو دارد

روزی نيست که جامعه با .  طبقه استافتاده اند، بيانگر قدرت طبقه کارگر و به صحنه آمدن اين
درست است که اين اعتراضات عموما تدافعی است، . يک اعتراض و تجمع کارگری روبرو نباشد

اما حتی اين اعتراضات توانسته است قدرت . برای دفاع از وضعيت غيرقابل تحمل موجود است
 رضا پهلوی بعنوان دو جبهه ملی و. بالقوه طبقه کارگر را در تحوالت آتی جامعه آشکار کند

دارند ميکوشند آن را بخود . سخنگوی جنبش بورژوايی اپوزيسيون اين قدرت را درک کرده اند
 .جلب کنند



 
. اين شعار شناخته شده بورژوازی است." صنعت و آزادی ملت ايران"مبارزه کارگران برای 

ار بيشتر تشويق کند، هرگاه بورژوازی ميکوشد کارگران را به فداکاری و تن دادن به استثم
 اجتماعی پيدا می –ارتقاء می يابند و جايگاهی مهم در معادالت سياسی " عزيز"کارگران به مقام 

. با اين شعار بورژوازی ميکوشد احساسات ناسيوناليستی را در کارگران به حرکت درآورد. کنند
اين دو مقوله .  نداردمبارزه برای صنعت و ملت هيچ جايگاهی در مبارزات طبقاتی طبقه کارگر

ملت مقوله ای . طبقه کارگر برای آزادی و برابری بشريت می جنگد. متعلق به بورژوازی  است
مبارزه کارگر برای . يعنی آزادی بورژوازی در استثمار طبقه کارگر" آزادی ملت. "طبقاتی است

ت يابی سرمايه، رشد صنعت، يعنی تحمل استثمار روزافزون، فداکاری، فقر و سرکوب برای قدر
 . انبار شدن سودهای کالن برای بورژوازی

 
رهبران جبهه ملی بخشی از همان بورژوازی . اين پيام ها فقط بدرد موزه ميخورد. در يک کالم

به . مستخدم بورژوازی است. است که در ذهن اش کارگر بی اجر و قرب ترين بخش جامعه است
اين پيام ها بيشتر باعث مزاح . قابلش پرتاب ميکنداوامرش گوش ميدهد و او هم تکه نانی در م

 .است
 

 کال نقاط ضعف تحرک طبقه کارگر در اول ماه را کدام ميدانيد؟ کمبودها کدام :يک دنيای بهتر
بودند؟ گرايش راديکال سوسياليست برای غلبه بر اين نقاط ضعف چه بايد بکند؟ برای آزادی 

 دستگير شدگان چه بايد کرد؟ 
 

 نقاط ضعفی که در صفوف طبقه کارگر در اول ماه مه مشاهده ميکنيم مسائل ويژه :یعلی جواد
نتيجتا غلبه کردن بر اين . عمومی تر و پايه ای ترند. تالش برای برگزاری اين روز الزاما نيستند

 .ضعفها نيز مستلزم تالش عمومی تر و ويژه تری است
 

 حال حاضر ما فاقد تشکل های پايه ای کارگر در. اساسی ترين مساله، تشکل پايه ای کارگر است
که در برگيرنده توده کارگر در محيط کار و زيست باشد، عالوه بر محافل و يا خانواده کارگری، 

بطور . در برخی از اعتراضات، کارگران اقدام به تشکيل مجامع عمومی کارگری ميکنند. هستيم
اما .  اعتراضات دور گذشته شان اشاره کردنمونه ميتوان به تالش کارگران نيشکر هفت تپه در

حتی در اين حوزه های فعاليت کارگری هم، تشکيل مجمع عمومی کارگری به امر روتينی تبديل 
 . نشده است

 
مساله ديگر عدم تحرک جدی در واحدهای توليدی بزرگ توليدی و حساس برای برگزاری مراسم 

 از پيش اماکن اعالم شده توسط برخی جريانات نيروهای انتظامی رژيم اسالمی. اول ماه مه است
اما هيچ رژيمی قادر نخواهد . مانع تجمع کارگران در اين اماکن شدند. کردند" اشغال"کارگری را 

تالش برای . هر واحد توليدی را اشغال نظامی کند. شد که هر کارخانه ای را محاصره نظامی کند
 اگر اين واحدها تعطيل نباشند و زور کارگر نرسيده برگزاری مراسم اول ماه مه در محيط توليدی،

 . باشد که اين واحدها را تعطيل کند، ميتواند يک اقدام موثر برای برگزاری اول ماه مه باشد
 

تالش گسترده . يک وظيفه پايه ای کارگران راديکال و سوسياليست فائق آمدن بر اين شرايط است
به هر . امع عمومی کارگری کليد تغيير اين شرايط استو همه جانبه برای دامن زدن به جنبش مج



 به هر درجه که ما شاهد ،درجه که ما شاهد برگزاری و برپايی مجامع عمومی کارگری باشيم
روتين شدن و متکی کردن هر مبارزه کارگر به مجمع عمومى و عمل مستقيم کارگری باشيم، به 

ترين نيرو و عامل تغييرات انسانی در جامعه همان ميزان کارگر با قدرت بيشتری بمثابه اصلی 
مسائل ويژه سازماندهی اين روز را تنها در پرتو چنين تغييراتی ميتوان به طور .  ظاهر خواهد شد
 . پايه ای حل کرد

 
بنا به گزارشات . در حال حاضر برخی از بازداشت شدگان اول ماه مه به قرار وثيقه آزاد شده اند

 سوسن رازانى از دستگير شدگان اول مه سنندج با قرار کفالت و ،يرآبادى شيوا خ،رسيده به حزب
 و بهاالدين ،صالح زمانی، عبداهللا نجار، غالب و علی حسينی. گذاشتن ضمانت ملکى آزاد شده اند

همينطور سعيد . صدوقی نيز به همين شکل آزاد شدند و يا پرونده آزادى آنها در جريان است
 اول مه در عسلويه آزاد شده است و قرار دادگاهى براى جوانمير حضرتى از دستگير شدگان

تالش برای آزادی تمامی دستگير شدگان و فعالين کارگری . مرادى و طاها آزادى صادر شده است
شيث امانی، منصور اسانلو و بختيار رحيمی و کليه دستگير شدگان . را بايد با تمام قوا ادامه داد

 . *ماه مه بدون قيد و شرط بايد آزاد شونداعتراضات کارگری در اول 
 
 
 

 !و راه مبارزه با آن" بحران غذا"
  على جوادى، سياوش دانشور،آذر ماجدى

 ۴٨شماره 
 

در سطح جهان در حال تبديل به يک بحران فزاينده و همه جانبه " بحران غذا ":يک دنيای بهتر
مردم .  صد در صد افزايش يافته استمواد اوليه غذايی مانند برنج، گندم و ذرت، بيش از. است

صحبت از مرگ و مير چند صد ! گرسنه در چند دهه کشور در خيابانها فرياد ميزنند، گرسنه ايم
ابعاد اين فاجعه انسانی چيست؟ چه آينده . هزار نفر در اثر اين افزايش قيمت اقالم مواد غذايی است

 ای در انتظار جوامع بشری است؟
 

اخبار، . متمرکز شده اند" بحران غذا"رسانه های بين المللی بشدت بر مساله اخيرا  :آذر ماجدی
تحليل و ميزگرد بهمراه گزارش در مورد گرسنگان، کودکانی که در خيابان های خاک آلود و 
کثيف بدنبال ذره ای غذا ميگردند و همچنين اعتراضات توده ای عليه قيمت های باالی غذا بخش 

معلوم ميشود که فاجعه ای که در پيش . شات را بخود اختصاص داده استمهمی از اخبار و گزار
برای دولت ها و سازمان های بين المللی از قبيل سازمان ملل، سازمان جهانی غذا و غيره  است

معلوم ميشود که آن بخش از سيستم جهانی سرمايه که نقش سوپاپ . قابل پيش بينی بوده است
اکنون پس از افزايش بی سابقه .  است به دولت ها هشدار ميداده انداطمينان سيستم را دارد مدتها

قيمت نفت و انرژی و بحران اعتبار اوضاع آن چنان وخيم است که ديگر نميتوان بی اعتناء از آن 
 .عبور کرد

 
اولين گزارشات با تيتر هشدار در مورد تهديد شورش های توده ای، بی ثباتی سياسی و موقعيت 

حين گزارشات از . به تصوير درآمدند" فقير"ری های فاسد سرمايه در کشورهای وخيم ديکتاتو
. خطر يک بحران عظيم گرسنگی و احتمال مرگ ميليونی طی چند سال آتی سخن ميرفت



دبير کل سازمان ملل پيش از . وارونگی اين نظام بطور زمختی از اين گزارشات آشکار ميشد
گرانی خود را از قتل و عام ميليونی انسان ها ابراز کند، از اينکه حتی برای حفظ ظاهر هم شده، ن

خطر . بی ثباتی سياسی و خطری که رژيم های دزد سر گردنه ای را تهديد ميکند، بيان داشت
 . آنچنان عظيم است که نميتوانند صورت ظاهر را نيز ديگر حفظ کنند

 
وپی، اندونزی، ماداگاسکار، و طی ماه گذشته هائيتی، مصر، کامرون، ساحل عاجل، سنگال، اتي

دولت های پاکستان و تايلند . فيليپين شاهد شورش های توده ای بر سر گرانی مواد غذايی بوده است
در . برای ممانعت از تخليه انبارهای غذا و تصرف مواد غذايی از مزارع ارتش را بکار گرفته اند

قيمت مواد غذايی از .  گمارده استمصر دولت، ارتش را به طبخ نان برای خانواده های ارتشی
 ماه گذشته قيمت نان در 4طی . جمله برنج، گندم و ذرت در اين کشورها دو برابر شده است

 .بسياری از کشورها دو برابر شده است
 

بر مبنای گزارشات و هشدار های سازمان های بين المللی و ان جی او های مختلف بين المللی، 
بحرانی که به مرگ و مير ميليونی در . قه گرسنگی روبرو استدنيا با يک بحران بی ساب

بنا بر . برای فاکت به گزارشات اين نهاد ها وابسته ايم. کشورهای ضربه پذير تر خواهد انجاميد
جهانی " سونامی"اين فاکت ها که لزوما چندان دقيق هم نيستند، کارشناسان شرايط کنونی را يک 

د که از زمان جنگ جهانی دوم، دنيا با چنين بحرانی روبرو نبوده گفته ميشو. بی غذايی مينامند
 . است

 
 سال 7در همين . مساله اينجاست که پيش از اين بحران نيز دنيا وضعيت رضايت بخشی نداشت

اخير که ادعا ميشود با فقر مبارزه شده است، سالی حدود سه ميليون انسان بخاطر سوء تغذيه جان 
در فقير ترين . کودکان بخش اعظم اين آمار دردناک را تشکيل ميدهند.  اندخود را از دست ميداده

بايد توجه .  دالر در روز و يا کمتر است2کشور های جهان درآمد روزانه اکثريت مردم حدود 
داشت که عليرغم مرگ و مير ميليون ها انسان در سال بعلت فقر هيچ سازمان و ان جی اوی 

مرگ و مير چند ميليون انسان .  وخيم و نگران کننده توصيف نميکردخيريه بين المللی اوضاع را
لذا اگر اکنون همه دارند از بحران عظيم و . بر اثر فقر يکی از داده های دنيای معاصر قلمداد ميشد

سونامی و گرسنگی خبر ميدهند و هر روز در يک شهر کنفرانس ميگذارند، اگر بانک جهانی و 
ه نسخه های رياضت کشی شان تاکنون موجب هزاران شورش شده صندوق بين المللی پول ک

ميخواهند که برای تخفيف اين شرايط دست در جيب " پولدار"است، هشدار ميدهند و از کشورهای 
 .شان کنند، اين فقط بيانگر ابعاد غير قابل تصور تراژدی انسانی ای در حال شکل گيری است

 
غذا برای نه . ند، اين است که غذا به اندازه کافی موجود استاما آنچه را اين گزارشات افشاء نميکن

تنها سير کردن شکم گرسنگان، بلکه برای ارتقاء رژيم غذايی ميليون ها نفری که رژيم غذايی شان 
مساله اينست که نظام حاکم بر جهان اجازه . حاوی صرفا ابتدائی ترين مواد است نيز موجود است

دو روز پيش مخبر بخش غذای .  کاری راديکال و موثر انجام گيردنميدهد برای رفع اين فالکت
وی پيشنهاد اصالحی راديکال . سازمان ملل اعالم کرد که مساله بر سر مرگ ميليون ها نفر است

گفته ميشود که يک سوم افزايش قيمت . مطرح ميکرد، خارج کردن مواد غذايی از بازار بورس
جنايت عليه بشريت " "بيو"تفاده مواد غذايی را برای سوخت وی اس. غذايی به اين علت بوده است

 ." ناميد
 



اگر اقدامی اساسی و راديکال انجام نگيرد ميليون ها انسان . اوضاع بسيار وخيم است. در يک کالم
بعالوه با شرايط بسيار دردناک اجتماعی روبرو خواهيم . ديگر به گورستان ها سپرده خواهند شد

جتماعی انسانی که اکنون در دنيا قلب انسان را به درد مياورد در ابعادی تمام فجايع ا. بود
فکر ميکنم که حتی سونامی برای توصيف اين شرايط . دهشتناک تر بر دنيا سايه خواهد انداخت

 . صفت مناسبی نيست
 

. هشدار ميدهند" شورش گرسنگان" مسئولين صندوق بين المللی پول در مورد :يک دنيای بهتر
 چنين وضعيتی را چی می بينيد؟ شورش گرسنگان، عصيان کور، يا مبارزه ای هدفمند برای نتايج

پی آمدهای احتمالی چنين وضعيتی کدام است؟ سناريوی منفی، سناريوی مثبت . تامين معاش مردم
 در اين تحوالت منوط به چيست؟ 

 
از جمله اطالقها " سونامى ساکت "،"موج جديد گرسنگى "،"شورش گرسنگان ":سياوش دانشور

اين ! مورد نياز است" يک راه حل راديکال"ميگويند . و هشدارهاى اين نهاد به اوضاع جديد است
 مردم در خيابان ،هشدارها يادآور آن بيان نغز مارکس است که؛ وقتى باالئى ها ويولون ميزنند

انند دوره بردگى اين قبل از هرچيز شيپور بن بست نظامى است که بردگانش را حتى م! ميرقصند
اين ! اين يعنى قتل عام مردم از گرسنگى.  از گرسنگى ميکشد، سهل است،قديم نميتواند سير کند

تلفاتش بمراتب بيشتر و عواقب و پيامدهايش نسلها را آزار . مثل بمباران اتمى چند شهر جهان است
 نه نابودى ، جهانى نه خشکسالى و قحطى،دالئل اين اوضاع نه کمبود مواد غذائى است. ميدهد

چند ده برابر . ثروت به وفور موجود است! وسيع جوامع بعد از يک جنگ خانمان برانداز جهانى
غذاى مورد نياز اين نسل جديد گرسنگان را تنها آمريکا ازبين ميبرد تا قيمتها را در بازار نگه 

نسخه هائى .  وضعيت استآنکه شيپور را کشيده و به دنيا هشدار ميدهد خود از مسببين اين. دارد
 بعد از يکدوره اقتصادى به ،که صندوق بين المللى پول و بانک جهانى در دنيا تجويز ميکند

 آن بخشى که قبال در همان کشور حال با هر کيفيتى قابل ،مايحتاج مردم. همينجا ختم ميشود
 ورشکستگى صنايع و توان رقابتى اين کاالها منجر به.  از بازار جهانى وارد ميشود،دسترس بود

کاهش دستمزدها و کال ارزان کردن معيشت . محصوالت توليدى کشاورزى اين کشورها ميشود
 موج گرسنگى و متعاقب ، بسته شدن کارخانه جات و بيکارى و فقر گسترده و مطلق،طبقه کارگر

رقابت  در يک کالم زيادى اعالم کردن بخشى از جامعه که نتوانسته است در ،آن گسترش جنايت
شورش گرسنگان . سوق داده است" آرژانتينى شدن" شرايط را به طرف ،وحوش بازار زنده بماند

آنچه که گاها از اعماق به سطح مى آمد و سيگنالهاى . اما امروز ديگر پديده اى موردى نيست
 امروز به پديده اى در کشورهاى مختلف جهان و تهديدى براى ،وخامت اوضاع را اعالم ميکرد

بايد بسيار جدى "خودشان اصرار زيادى دارند که مسئله را . ش مهمى از دنيا تبديل شده استبخ
 "!گرفت

 
عليرغم حرافيهاى روشنفکران . اما راه حلى که پيشنهاد ميکنند به همان اندازه مسخره است

 بحث برسر تقدم بر سرمايه گذارى صنعتى يا کشاورزى و دعوا برسر مرز ليبرالى ،بورژوازى
نهايتا حفظ صنايع کشاورزى در هر کشورى . ن اقتصاد و يا ميزان کنترل و دخالت دولت نيستشد

 راه ، آنهم بعنوان يک استثنا و نه يک روند،با درجه اى اعمال کنترل دولتى و اختصاص سوبسيد
حتى آنجا که بحث اختصاص بودجه محدود به مسئله تامين غذا گرسنگان . حل طالئى شان است

ارقام ناچيزى که در قياس با بودجه نظامى .  بيشتر پهن کردن سفره گدائى است،مطرح است
اما اين نهادهاى بسيار باشرف سرمايه دارى . آمريکا يا جنگهاى جارى هيچ محسوب ميشود



بورژوازى صريحا موج جديد گرسنگى را با زبانهاى گوناگون و ادله ! نميتوانند اختصاص دهند
 بحث برسر کاستن درد ، بحث برسر متوقف کردن اين روند نيست.هاى مسخره توجيه ميکند

نهادهاى سرمايه دارى و . يعنى قابل تحمل کردن دوره گذار به فقر و گرسنگى وسيع. زايمان آنست
يک پيامد اين . کليسا و مذهب و جناح هاى مرکز فعال شده اند تا ترمزى به دوره پيش بزنند

ت جناح چپ بورژوازى با پالتفرمهاى دست راستى است وضعيت در بورس قرار گرفتن جريانا
قابل تحمل کردن اين "که تفاوتشان با محافظه کاران و ليبرالها تنها اينست که قابله بهترى براى 

روشن است شورش و . در يک کالم بورژوازى پاسخ ندارد. هستند" دوره گذار به گرسنگى
نميتوان از موج انسانهاى گرسنه و خشمگين . ستعصيان کور يک نتيجه اجتناب ناپذير اين روند ا

اما شورش گرسنگان عمدتا ! که کودکانشان جلو چشمشان جان ميدهد انتظار داشت که نشورند
ارتش .  بلکه بدليل افق نداشتن و آگاهانه نشوريدن،نه به دليل عدم حقانيت آن. شکست خورده است

اه حل کارگرى و انقالبى و انسانى خود را گرسنگى بايد عليه اين وضعيت آگاهانه برخيزد و ر
دوران سرمايه دارى دولت رفاه يا بازگشت به دولتگرائى اقتصادى بپايان . پيشاروى جهان بگذارد

سرمايه دارى امروز در اوج تکنيک و توان توليدى و ثروت نجومى و کار ارزان . رسيده است
اين چه . ج ساده و بدوى مردم را تامين کند هنوز نميتواند مايحتا،طبقه کارگر در اکثر نقط جهان

نظام کثيفى است که هر لحظه بخاطر سود آدم ميکشد؟ چرا بايد به اين اوضاع تن داد؟ اوضاع 
جديد دنيا و موج نوين گرسنگى تنها اعالم صريح يک واقعيت است؛ حق با کمونيسم و مارکس 

پاسخ گرسنگى . ند انقالب کارگرى استدنيا نيازم. سرمايه دارى براستى نظامى گنديده است. است
 ارتش ،بردگان مزدى. را تنها سوسياليسم کارگرى و جنبش کمونيستى کارگران ميتواند بدهد

اين وضعيت را نميتوان همينطور کش .  بايد فکرى اساسى بکنند، صاحبان واقعى دنيا،گرسنگى
موقعيت انسان از . انى ميدهيمقرب" طبيعى"بطرق مختلف و بسيار . هر ثانيه قربانى ميدهيم. داد

گرسنگى يک مشتق اقتصادى موقعيت ناامن اجتماعى طبقه ما در . حيوان هم پائين تر آمده است
 . جامعه سرمايه داريست

 
سناريوی منفی، سناريوی مثبت در اين تحوالت منوط به چيست؟ سناريوى منفى يعنى قبول اين 

يمارى و به قتل رسيدن جمعى بخاطر گرسنگى وضعيت و مشقات گرسنگى و فالکت اقتصادى و ب
با اولين " متمدن ترين کشورها"ترديدى نبايد داشت که بورژوازى در . و بيماريهاى اپيدميک

اين نظام با چنگ و دندان و با جنايت و سرکوب از . واکنشهاى وسيع جوامع دست به اسلحه ميبرد
سناريوى مثبت تنها درگرو . فاع ميکندموقعيتش و امتيازات سياسى و اقتصادى طبقه بورژوا د

نبايد از نظر دور داشت . عوض کردن صورت مسئله و عروج آگاهانه طبقه کارگر جهانى است
 دوره بى اعتبارى راه حلهاى بورژوازى و دوره اعتبار ،که ايندوره درعين مشقاتش براى بشريت

 ،الت جناح چپ جامعهاين تحو. بيشتر پيدا کردن نقد مارکسيستى به سرمايه دارى است
اگر ماحصل جدالهاى سياسى .  و طبقه کارگر را تکان ميدهد و به تحرک واميدارد،انساندوستان

سردرآوردن نسلى از احزاب کمونيستى کارگرى قدرتمند باشد که آلترناتيو کارگرى را در مقابل 
 اما براى کوبيدن اين . بايد به پيروزى بشريت دراين جدال خوشبين بود،سرمايه دارى قرار ميدهند

 ، سوسياليستها و کمونيستها، انسان دوستان،طبقه کارگر. راه بايد همين امروز پاسخ فورى داشت
 ميتواند با اعمال فشار به دولتها از معيشت مردم دفاع کند و دولتها را ، بشريت متمدن،نسل جديد

طبقه کارگر تالش براى يک هدف اساسى کمونيسم . به تامين فورى غذاى گرسنگان موظف کند
نجات انسانهائى که زندگى شان به دقايق . کاهش فورى مشقات و متوقف کردن اين بربريت است

نه فقط برنج و گندم و ذرت بلکه همه ميتوانند .  انبارها مملو از غذاست،غذا وجود دارد. بسته است
جامعه بحدى ! دموج گرسنگى نشون" مسئول"گوشت بخورند و توسط مفسران مزدور سرمايه 



بايد بشريت . ثروتمند است که فورا امکان رفاه و آزادى و برابرى و خوشبختى همگان وجود دارد
. متمدن در جهان را عليه دولتها و براى تامين فورى معيشت و غذاى گرسنگان زير فشار گذاشت

اعى بطور طبيعى طبقه کارگر بنا به موقعيتش نقش اساسى ميتواند ايفا کند و چشمها در چنين اوض
غذا براى گرسنگان  "،"!قتل عام را متوقف کنيد"مطالباتى مانند؛ . بسمت طبقه کارگر برميگردد

 . بايد به صدر رانده شود و جنبشى وسيع و راديکال حول آن ايجاد کرد!" فورا
 

را " فاجعه"و شايد بهتر است بگوئيم، " بحران" کارشناسان سرمايه علت اين :يک دنيای بهتر
تغيير الگوی مصرف مردم در چين، بدی آب و هوا و تاثير آن در توليد مواد اوليه، و کاربرد ذرت 

دليل واقعی است؟ آيا رشد " کمبود"داليل واقعی کدامند؟ آيا . ميدانند" بيو سوخت"در توليد 
 مصرفی جامعه مسبب چنين وضعيتی است؟ چه کسی مقصر است؟

 
هيچ مجموعه دليلی نميتواند توجيه کننده . ير قابل قبول اند اين بهانه ها پوچ و غ:علی جوادی

گرسنگی مردم و چشم انداز فلج کننده ای باشد که در مقابل جامعه بشری در قرن بيست و يکم 
اجازه دهيد بمنظور خنثی کردن اين تبليغات مدافعان سرمايه داری به تک تک . قرار گرفته است

 .اين بهانه ها بپردازيم
 
. واقعيتی است. ند ميزان مصرف گوشت در چين بعلت رشد اقتصادی افزايش يافته است ميگوي-١

مصرف متوسط گوشت در چين در چند سال اخير از ده کيلوگرم به پنجاه کيلو گرم در سال 
مسلم است که با باال رفتن افزايش مصرف گوشت مورد نياز جامعه، تقاضا . افزايش يافته است

اما در مقابل بايد پرسيد آيا ميزان .  مانند ذرت نيز افزايش يافته استبرای مواد اوليه غذايی
مصرف در مصر و هائيتی و چاد و سی و چند کشور ديگر جهان هم تغيير کرده است؟ آيا اين 
تغيير روندهای مصرفی امری غير قابل پيش بينی بوده اند؟ آيا يک شبه صورت گرفته اند؟ اين 

نی و تامين تامين نبوده است؟ آيا قدرت تکنولوژيک و توليدی بشر قابل پيش بي" افزايش مصرف"
" رشد اقتصادی"در قرن بيست و يکم قادر به تامين نيازهای مواد غذايی جوامع انسانی نيست؟ آيا 

در اين جوامع قرار است به تنزل الگوی مصرفی جامعه منجر شود؟ اين چه مناسباتی است که 
ود و رفاه انسانها و آحاد جامعه نيست؟ چگونه است که اين جامعه رشد اقتصادی اش به معنای بهب

با بهتر شدن نسبی متوسط موقعيت اقتصادی برخی دچار تناقض و بحران مواد غذايی ميشود؟ اين 
چه جامعه ای است که رشد اقتصادی اش موجب گرسنگی ميليونی ميشود؟ آيا اين حکمی به 

  قادر به پيش بينی نيازهای غذايی و اوليه خود نيست؟ محکوميت نظام اقتصادی ای نيست که حتی
 بدی آب و هوا، تغييرات جوی، يک فاکتور هميشگی در تعيين ميزان محصوالت کشاورزی -٢

همواره محدود و منطقه ای بوده " کارشناسان"اما تاثير اين فاکتور بنا به ادعای خود اين . است
چند سال خشکسالی . يجه چنين شرايطی استقحطی موضعی و منطقه ای معموال يک نت. است

اما پديده ای که جامعه بشری امروز با آن مواجه است، . بعضا به قحطی در منطقه ای دامن ميزند
واقعيت اين است که کل حجم مواد غذايی توليد شده تنزل . همگانی است. پديده ای جهانی است

م قادر به پرداخت هزينه اقالم غذايی خود مساله بسادگی اين است که بخشهايی از مرد. نکرده است
. پول ندارند و گويا نيازی هم ندارند. نتيجتا در اين نظام بايد گرسنه بخوابند. پول ندارند. نيستند

نميتوان . ما در عصر حجر که زندگی نميکنيم. بعالوه جبران فاکتور آب و هوا ساده است
کمی افزايش توليد هر نوسان جوی . ا سپردسرنوشت نيازهای حياتی جامعه را به دست آب و هو

 !را جبران خواهد کرد
  



 مساله جايگزينی ذرت به جای نفت و برخی نيازهای سوختی در برخی جوامع پيشرفته يک -٣
از قرار بر تقاضا برای برخی اقالم مواد غذايی از جمله ذرت " بازار جديد"اين . واقعيت است

قبل از اينکه چنين . قيمت ذرت در سطح جهانی شده استافزوده است و نتيجتا باعث افزايش 
معادله ای را بپذيريم بايد پذيرفت که در اين نظام رفع نيازمندهای مردم هدف فعاليت اقتصادی 

" مصرف"حتی اقالمی که تامين کننده مواد غذايی اوليه مردم هستند، به عرصه ای از . نيست
د شده در کاربرد ذرت برای توليد سوخت بيشتر از سود تولي. جذب ميشوند که سود آور تر است

مساله قبل از . سود توليد شده در کاربرد اين اقالم برای رفع نيازهای غذايی انسانهای گرسنه است
کرده است؟ " موجه"هر چيز بر سر اين است که چه عوامل اقتصادی چنين جايگزينی ای را 

نونی يک مساله مهم است اما نه به قيمت مساله جايگزينی انواع سوخت مورد نياز جوامع ک
سوختی که مضرات کمتری برای جامعه بشری و محيط زيست دارد، . گرسنگی و مرگ انسانها

؟ آيا !بايد با کاربرد ذرت که مواد غذايی مردم است تامين شود" نياز"اما آيا اين . يک نياز است
تورهای با سوخت نفتی کرد؟ مساله نميتوان موتورهای با سوخت دوگانه و برقی را جايگزين مو

اين است آنچه که چنين تغيير و انتقاالت مصرفی را در جامعه سرمايه داری شکل ميدهد، سود 
اين توجيهات تنها نشاندهنده تناقض نظام سرمايه داری با . سرمايه است و نه نياز مردم

 .  نيازمنديهای جامعه بشری و انسانها است
 

مساله بر . مواد غذايی نيست" کمبود" به نظر من مقصر چنين وضعيتی بطور خالصه بايد بگويم
مسبب چنين وضعيتی . سر بدی آب و هوا و تنزل ميزان توليد مواد غذايی در سطح جهان نيست

اقتصاد . مسبب چنين وضعيتی نظام سرمايه داری است. کاربرد مواد غذايی در توليد سوخت نيست
مساله بر سر مکانيسم اقتصادی جامعه . ازمنديهای اوليه مردم استعدم اولويت ني. بازار آزاد است

مساله بر . ای است که زندگی انسان را فدای سود سرمايه و قلمروهای توليدی سود آور تر ميکند
مساله . سر اين است که مواد غذايی مورد نياز مردم اقالمی برای توليد سود و انباشت سرمايه اند

 .ری با نيازهای حياتی بشريت استبر سر تقابل سرمايه دا
 

 چگونه بايد به مقابله با اين شرايط پرداخت؟ چه بايد کرد؟ در سطح جهان چه :يک دنيای بهتر
 ميتوان کرد؟ 

 
برای اين شرايط بايد دو نوع پاسخ . راستش پاسخ به اين سوال بسيار دشوار است: آذر ماجدی

 راهی يافت تا عواقب دهشتناک اين بحران را تخفيف ابتدا بايد. کوتاه مدت و دراز مدت ارائه داد
سپس راهی برای ريشه کردن هميشگی چنين بحران . داد و از مرگ و مير ميليونی جلوگيری کرد

 .اما بسيار دشوار است. امکان پذير است. و اين بهيچوجه کار ساده ای نيست. هايی پيدا کرد
 

 جهانی و غيره نيز دارند پاسخ های کوتاه مدت و سازمان ملل، يونسکو، سازمان جهانی غذا، بانک
گرفتن کمک از کشورهای ثروتمند و ارائه آن به کشورهای فقير و . دراز مدت خود را ميدهند

تر مواد غذايی و حرکت بسوی خودکفا کردن کشورهای فقير در توليد " عقاليی"طرح ريزی توليد 
 بر روی ميز کنفرانس های بين المللی آمده و اين طرح ها بارها. مواد غذايی پيشنهاد آنها است

و بدنبال اين کنفرانس هايی که کلی پول صرف سازمان دادنشان ميشود، وضع . بايگانی شده است
. اين را فقط ما کمونيست ها  نميگوييم. مردم دنيا نه تنها بهبود نيافته بلکه وخيم تر شده است

اکنون بسيار . يپلماتيک اين حقيقت را بيان ميکنندمسئولين سازمان های بين المللی نيز بشکلی د
 !"آمين. "محتاط اظهار اميدواری ميکنند که اين بار کنفرانس های بين المللی پاسخگو باشند



 
نظام سرمايه داری مسبب مرگ و مير ميليون . خيلی روشن و ساده مسبب اين شرايط سرمايه است

 انسانی، بی عدالتی و آنارشی سياسی و فساد و غيره اين آشفتگی، تراژدی. ها نفر بر اثر فقر است
اکنون جناح های مختلف ايدئولوگ های بورژوايی با . محصول حاکميت نظام سرمايه بر دنيا است

يکی ميگويد دولت بايد در تعيين قيمت غذا دخالت کند و آن را از بازار آزاد . هم در حال جدل اند
 نتيجه دخالت دولت در تعيين قيمت مواد غذايی و پرداخت  خارج کند؛ جناح ديگر بحران کنونی را

از . ميداند" فقير"و به مواد غذايی در کشورهای " ثروتمند"سوبسيد به کشاورزان در کشورهای 
مواد غذايی در چند سال اخير مسئول " ارزان"همه مضحک تر اعالم اين مساله است که قيمت 

دود صد و پنجاه سال پيش مارکس به روشنی و ح. اين منطق سرمايه است. اين شرايط است
صراحت اين منطق و نتايج غيرانسانی و آنارشی و بی عدالتی آن را در مقابل چشمان جهانيان 

و جهان در قرن بيست و يک در سطحی جهانی با يک بحران عظيم در ابعادی باور . گذاشت
 .ستجو کردعلت اين بحران را نيز بايد در کاپيتال ج. نکردنی روبرو است

 
ما بعنوان يک نيروی کمونيستی بايد بکوشيم در بسيج يک جنبش جهانی انسانی عليه فقر شرکت 

بورژوازی جهانی دور هم جمع شده اند و " سوپاپ اطمينانی"دولت ها و نهاد های . داشته باشيم
ون شرايط اکن. تظاهر ميکنند که دارند مساله فقر و گرسنگی را حل ميکنند. مدام هشدار ميدهند

بايد اجتناب ناپذير بودن چنين بحران هايی و . برای افشاء اين نهاد ها و نظام سرمايه مناسب است
ضرورت قتل و عام ميليون ها نفر انسان، فقير نگاه داشته شدن ميليون ها انسان ديگر، جنگ و 

 جنبش جهانی عليه بايد به يک. ويرانی، بيماری و اپيدمی برای تداوم نظام سرمايه را توضيح دهيم
روش های کوتاه مدت . اين جنبش بايد در توزيع غذا و دادن پاسخ فوری سهيم شود. فقر دامن زد

 -ا. دولت ها و سازمان های بين المللی نميتواند حتی يک مانع جدی در مقابل اين بحران قرار دهد
ه جمع آوری ميشود  بخش عمده پول هايی ک-2. پول کافی برای حل مساله جمع آوری نخواهد شد

دولت های دزد گردنه ای بخشی از آن را باال ميکشند و بخشی . به دولت های فاسد پرداخت ميشود
 -3. را نيز صرف ارتش و نيروهای سرکوبگر برای سرکوب شورش های گرسنگان خواهند کرد

ن کنفرانس ها عليرغم اي. اين پول ها در همان کانال های کنونی برای تهيه مواد غذايی خواهد رفت
و تالش برای جمع آوری کمک مالی، ما شاهد قتل و عام ميليون ها نفر، نزول حتی بيشتر 

 . استاندارد های انسانی و اجتماعی  و افزايش فالکت خواهيم بود
 

اينکه تا چه حد موفق خواهيم شد که در کاهش ابعاد اين بحران انسانی شرکت فعال داشته باشيم، 
ما نميتوانيم . اما تالش در اين جهت بايد در رئوس فعاليت هايمان قرار گيرد. استمساله قابل بحثی 

: از طرفی ديگر نميتوانيم صرفا به پاسخ دراز مدت بيانديشيم. به اين مساله بی توجه باشيم
اکنون نيرويی ميتواند . سرنگونی سرمايه و اجتماعی کردن وسايل توليد و مبادله، يعنی سوسياليسم

. از مدت خود را توده ای کند که بطور فعال در پاسخگويی کوتاه مدت نيز دخيل باشدپاسخ در
تالش برای بسيج توده ای برای دخالت در حل مساله فقر در سطح محلی در هر يک از کشورهايی 

هم اکنون جريانات ارتجاعی . که بطور مبرم با کمبود غذا روبرو است، يک روش موثر است
بطور نمونه در کشور مصر سازمان ارتجاعی .  اين کشورها فعال شده انداپوزيسيون سياسی در

اين فاکتورها کار کمونيست ها . بشدت در اين شرايط فعال شده است" اخوان المسلمين"اسالميست 
بسيج يک جنبش وسيع ميليونی عليه فقر بايد به يکی از وظايف مهم ما . را بسيار پيجيده تر ميکند

 .ن صرفا رئوس عمومی کار استالبته اي. بدل شود
 



در سطح ايران برای مقابله با اين .  جامعه ايران هم از اين وضعيت مستثنی نيست:يک دنيای بهتر
 وضعيت چه بايد کرد؟ کدام مطالبات را بايد در دستور يک مبارزه اجتماعی گذاشت؟ 

 
 اتفاقا ،مايه است که اسم رمز عروج طبقه کارگر عليه سر،"شورش گرسنگان ":سياوش دانشور

 به بردگى ، کار کودکان، بيمارى، بى خانمانى،فقر و فالکت ميليونى. در ايران زمينه وسيعى دارد
 بى پاسخى جمهورى اسالمى و ، چشم انداز بيکارسازيهاى وسيعتر،تمام عيار کشاندن طبقه کارگر

به نظر .  ممکن ميکندعليه فقر و فالکت را واقعى و" شورش گرسنگان "،الجرم تشديد اين اوضاع
. من ايران همانطور که اشاره کرديد مستثنى نيست و از اين تحوالت جهانى تاثير مستقيم ميپذيرد

دراين . الگوها بسرعت تسرى مى يابند و يا با اوضاع هر کشور و تجارب بيشترى بکار ميروند
.  قرار ميگيردجدال سرمايه دارى بيش از هر زمان در تير رس انتقادى و اعتراضى جامعه

خواست فورى طبقه کارگر همه جا متوقف کردن اين اوضاع و تامين غذاى و امنيت و سالمت 
تفاوت ايران با ديگر کشورهاى جهان در وجود نسبتا قدرتمند يک سنت . گرسنگان است

سوسياليستى در طبقه کارگر است که مدتهاست در سياست ايران نقش تعيين کننده اى دارد و در 
در ايران اوضاع شايد بيشتر از هر جا به سمت يک شرايط راديکال .  سياست حاضر استصحنه

ماتريال اجتماعى اين سمتگيرى به وسعت وجود دارد و فى الحال پيشرويهاى مهمى . خواهد رفت
 . کرده است

 
نسيل بايد قادر شد که پتا. کليد اول و اساسى کار آماده شدن و ايجاد آمادگى براى اين اوضاع است

داشتن تصويرى . اجتماعى شورش کور را به اعتراض آگاهانه کارگرى و سوسياليستى تبديل کرد
همينطور اين تصوير .  مهم است،از چنين اوضاعى و وظايفى که روى دوش کمونيسم ميگذارد

مسئله دراساس تقابل با جمهورى اسالمى و . اشکال سازمان متناسب اين وظايف را بدست ميدهد
داران بعنوان مسببين گرسنگى و فالکت عمومى و جدال برسر کنترل داشتن خود طبقه سرمايه 

اين سطحى از کشاکش طبقات اجتماعى . کارگر و مردم محروم بر تامين غذا و معيشت شان است
دراين اوضاع سازمان توده اى تامين . برسر قدرت سياسى در يک موقعيت بشدت ناهموار است

بر توزيع مواد غذائى توسط نهادهاى منتخب و مستقيم کارگران و مردم غذاى گرسنگان و نظارت 
آمادگى و ايفاى نقش کمونيسم و طبقه کارگر و جناح چپ . در محالت و کارخانه ها اساسى ميشود

جامعه را حول سلبيت . و آزاديخواه و برابرى طلب جامعه در سطوح مختلف حياتى است
امات متنوعى در هر تناسب قوا و مقدورات و روند اوضاع اقد. کمونيستى بسيج کردن حياتى است

اما آنچه در چنين شرايطى جنبشى وسيع را متحد ميکند و بميدان . ميتواند در دستور قرار بگيرد
.  نقطه عزيمت عمومى عليه فقر و گرسنگى و خواست تامين فورى معيشت مردم است،ميکشد

و خيزهاى سياسى اقدامات و مطالبات ديگرى را ميزان آمادگى و درجه نيروى اين جنبش و افت 
غذا براى  "،"!قتل عام را متوقف کنيد"اما اساس مسئله همان سوال جهانى است؛ . مطرح ميکند
 "! گرسنگان فورا

 
 برای سازماندهی مبارزه عليه فقر و گرسنگی چه بايد کرد؟ از کجا بايد آغاز :يک دنيای بهتر

 دامها است؟ کرد؟ مختصات چنين مبارزه ای ک
 

تامين . مساله ای مربوط به يک کشور نيست.  مساله گرسنگی مساله ای جهانی است:علی جوادی
از اين رو راه حل هم بايد چنين ويژگی هايی در خود . نيازمنديهای انسانها امری جهانی است

ر آستانه  کشور در جهان د٣۵ميگويند بيش از . راه حل فاجعه غذايی هم جهانی است. داشته باشد



خود اذعان ميکنند که آنچه امروز مشاهده ميکنيم گوشه های . يک فاجعه انسانی قرار دارند
درست است که ابعاد اين فاجعه در . کوچکی از فاجعه جهانی است که در حال شکل گيری است

اما يک مساله . کشورهای پيشرفته صنعتی با بسياری از کشورهای ديگر قابل مقايسه نيست
 يک پديده جهانی زندگی مردم زحمتکش را به درجات مختلف در چنگال خود گرفته عمومی،

مساله ای که در مقابل ماست مساله بشريت متمدنی است که نبايد قربانی چنين وضعيتی . است
 . باشد

 
چه بايد کرد؟ بايد برای شکل گيری يک چنين فاجعه عظيم انسانی راه حل های فوری و عاجل 

جان ميليونها انسان در مقابل چشمان ما . مان عنصر تعيين کننده هر راه حلی استفاکتور ز. داشت
مساله بر سر نفس هستی و حيات انسانهای معينی در مقياس ميليونی . در مخاطره قرار گرفته است

بار رفع اين بحران را هم بايد بر گردن مسببين . سرمايه داری مسبب چنين وضعيتی است. است
مواد غذايی نبايد عرصه ای برای سود آوری و انباشت سرمايه . يتی قرار داداصلی چنين وضع

 . اين اقالم را بايد از حوزه توليد کااليی و عرصه سود آوری خارج کرد. باشند
 

گام اول چنين پروسه ای بايد اعمال فشار سياسی بمنظور تامين سوبسيد جهانی وکشوری برای 
 نهادهای بين المللی شان را وادار کرد تا مواد غذايی را با هزينه ای بايد دولتها و. اقالم غذايی باشد

با چند ميليارد دالر هزينه ميتوان بسرعت . بسيار کمتر از قيمت بازار در اختيار مردم قرار دهند
بر ابعاد فوری و فوتی چنين بحرانی غلبه کرد؟ کافی است بودجه دو هفته جنگ آمريکا در عراق 

مساله در ابعاد کنونی اش قابل حل خواهد ! نگی در سطح جهان اختصاص دادرا به مساله گرس
تا . را از زندگی مردم در اين عرصه ها کوتاه کرد" بازار آزاد"بايد طی پروسه ای دست . بود

راه حل . زمانيکه بازار بر سرنوشت مردم حاکم است، چنين وضعيتی سهم بخشهايی از مردم است
وادار کردن سرمايه به تامين سوبسيد مواد غذايی از .  عمومی ما استفوری ما جزيی از راه حل

 . نظر ما بخشی از پروسه قطع کامل دست سرمايه از زندگی و معاش مردم است
 

اما پيشبرد چنين مبارزه ای بنا به خصلت خود نيازمند سازماندهی مبارزه ای عمومی و جهانی 
های گسترده در کشورهای متعددی و همچنين عدم هم اکنون از احتمال شورش. عليه سرمايه است

اما . است" شورش گرسنگان"صحبت از . ثبات سياسی در اين کشور ها به هراس افتاده اند
مساله سازماندهی يک اعتراض و تعرض عظيم اجتماعی و . راه حل نيست" شورش گرسنگان"

شورش " فاصل ميان در حلقه. سازمانيافته برای حل مسائل گريبانگير مردم زحمتکش است
مساله سازماندهی و قدرت تشکل و اتحاد توده های مردمی است " انقالب گرسنگان"و " گرسنگان

تمام مساله بر سر چگونگی به ميدان کشيدن مردم . که در مقابل سرمايه قد علم ميکنند، قرار دارد
راضاتی است مساله بر سر سازماندهی اعت. زحمتکش در اعتراض به اين وضعيت مرگبار است

 . که در غياب يک پرچم روشن کمونيستی به شورش های غير هدفمند و بی نتيجه تبديل ميشوند
 

. اين ضعف و کمبود جدی ماست. از کجا بايد شروع کرد؟ اين سخت ترين حلقه کار است
ظرف " گلوباليزاسيون"و " عليه جنگ"اعتراضات جهانی . ابزارهای اعتراض جهانی محدودند

سياست حاکم بر اين جريانات دفاع از دولتی در مقابل . رای پيشبرد چنين اهدافی نيستندمناسبی ب
يک رکن سياست چنين " بزرگتر"در مقابل دولت " کوچکتر"دفاع از دولت . دولت ديگری است

 . اين جريانات ابزاری عليه سرمايه علی العموم نيستند. جرياناتی است
 



فقر نه . رزه ای شد که هدفش مبارزه عليه گرسنگی و فقر استبايد دست به کار شکل دادن به مبا
مبارزه عليه فقر آن پرچمی است که بايد . بلکه در جهان علی العموم" جهان سوم"فقط در 

اين مبارزه ای برای بسيج و . اين مبارزه بايد گردانهای جهانی خود را داشته باشد. برافراشته شود
در اين راه تجربيات چگونگی پيشبرد . مبارزه ای حياتی استبه ميدان کشيدن بشريت متمدن در 

 . مبارزات جهانی معاصر مهم و تعيين کننده اند
 

 !  هر لحظه ای که ميگذرد انسانی جان خود را از دست ميدهد. زمان به سرعت ميگذرد
*** 

  
 کارگران کمونيست و اول مه

  سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى،على جوادى
 ۴۶شماره 

 
 مهمترين مسائل طبقه کارگر ايران در اول مه امسال کدامند؟ رهبران سوسياليست :يک دنياى بهتر

 :جنبش کارگرى بايد توجه را روى چه نکاتى متمرکز کنند
 

 سوسياليست طبقه کارگر همان – مساله اصلی طبقه کارگر و رهبران راديکال :علی جوادی 
طبقه . ينی طبقه کارگر را از جامعه جدا نکرده استديوار چ. مسائل اساسی و محوری جامعه است

اما بر . يک طبقه اجتماعی است، همانند بورژوازی. کارگر يک طبقه در خود نيست، صنف نيست
 . خالف طبقات ديگر برای نابودی مناسبات کهنه طبقاتی حاکم بر جامعه و کار مزدی مبارزه ميکند

  
جدالهای تعيين کننده ای در راه . ی قرار گرفته استجامعه ايران در آستانه تحوالت تاريخساز

. مساله قدرت سياسی در جامعه باز است. سرنوشت آتی جامعه در حال رقم خوردن است. است
اين حکم مردم است و دست بکار بزير کشيدن آن . جمهوری اسالمی محکوم به سرنگونی است

سئوال اين است که کدام آينده در . يستاما مساله فقط بر سر بود و نبود رژيم اسالمی ن. هستند
مقابل جامعه و مردم قرار خواهد گرفت؟ سهم مردم، سهم شهروندان، سهم انسان از آزادی، 
برابری و رفاه و سعات چه خواهد بود؟ آيا آينده از مشقات و مصائب کنونی رها خواهد بود؟ آيا 

ارتجاعی رقم خواهند زد يا کارگر و آينده و سرنوشت جامعه را جريانات راست و ناسيوناليست و 
 . کمونيسم و آزاديخواهی؟ جدال امروز سرنوشت آينده را رقم خواهد زد

 
رهبران کارگری، کارگران . طبقه کارگر و کمونيسم يک پای اين جدال سرنوشت ساز است

. د سوسياليست طبقه بايد تضمين کنند که طبقه کارگر يک پای اين کشمکش تاريخی باش–راديکال 
در اين جدال برای دهها سال طبقه کارگر " عدم آمادگی"و يا " کوتاهی"، "واگذار کردن"هرگونه 

 . را در اسارت چنگال کار مزدی و مناسبات استثمارگرانه موجود باقی خواهد گذاشت
 

در اول ماه مه رهبران کارگری بايد برای رسيدن به نزديکترين هدفها و منافع طبقه کارگر و 
مبارزه ای برای حال، مبارزه ای . در عين حال برای آينده و سرنوشت اين طبقه تاکيد کنندهمچنين 
اين واقعيت که بعد از دهها سال يک فرصت و امکان واقعی برای دخالت طبقه کارگر . برای آينده

. و کمونيسم در سرنوشت جامعه فراهم شده است، اساسيترين مساله پيشاروی طبقه کارگر است
رگر و کمونيسم بايد تضمين کنند که نيروی اصلی و رهبری کننده جنبش توده ای برای طبقه کا



در عين حال برای بالواسطه ترين خواستهای طبقه مبارزه ای . سرنگونی رژيم اسالمی هستند
مبارزه عليه فقر و فالکت گسترده حاکم بر جامعه در زمره مسائل . عمومی را بايد سازمان داد

 .  سوسياليست قرار گرفته است– مقابل رهبران کارگری و کارگران راديکال حادی است که در
 

روز اتحاد و . اول ماه مه عالوه بر هر مساله خاص و عام ديگری روز جهانی طبقه کارگر است
برای ايفای اين نقش، برای سازماندهی مبارزه عليه فالکت اقتصادی، . همبستگی کارگر است

 . ب عظيم کارگری بايد آماده شدبرای سازماندهی يک انقال
 
 

   برشمردن مشکالت و موانعی که طبقه کارگر در ايران با آن روبرو است:نسرين رمضانعلی
 احساس می ، که وقتی می خواهيد تاکيد کنيد يا اين مشکالت را برشماريد،حقيقتا آنقدر زياد است

اما از آنجا که شما . طرح کنيدکنيد هنوز ليستی ديگر از خواستهای طبقه کارگر را نتوانستی 
مهمترين . مهمترين را در سوال خود طرح کرديد من هم سعی می کنم به مهمترين آنها اشاره کنم

 مخالفت با ، کاهش ساعت کار، افزايش دستمزد،خواستهای کارگران پرداخت حقوقهای معوقه
 .قرادادهای موقت و سياست اخراج و تعديل نيروى کار است

 درصد کارگران در ايران دارای قرارداد موقت هستند و دست 80ان  گفت بيش از بجرات می تو
نگاهى به مبارزات و اعتراضات کارگران در ايران . کارفرما برای اخراج نيروی کار باز است

اگر تنها يک ماه .  درصد اين مبارزات حول اين خواستها بوده است99را نشان ميدهد که تقريبا 
همينطور بايد به اين . يم بطور متوسط در روز چند صد نفری از کار بيکار شدندگذشته را نگاه کن

فاکتور اشاره کرد که نرخ تورم روز بروز باال می رود و طبقه کارگر قدرت خريدش هر روز 
آنچه که به کرات از فعالين کارگری می شنويم اينست که شيرازه جامعه . کمتر و کمتر می شود
در اين اوضاع و . و اتفاقا از امکان شورش گرسنگان صحبت می شوددارد به هم می ريزد 

 .شرايط وظايف رهبران راديکال سوسياليست سنگين تر است 
شايد . اما در استانه اول ماه مه اين رهبران بايد نقطه اتکا و تمرکزشان بر روی کدام خواستها باشد

است طبقه کارگر برای تثبيتش مبارزه در بهترين حالت بايد بگوئيم اين روز را که چند ده سال 
 رهبرانش سالها در سياه چالهای ، رهبرانی را از دست داده است،  هزينه داده است،کرده است

 تالش هر چه بيشتر و ،رژيم بودند و هنوز تعداد از اين رهبران و فعالين کارگری در زندان هستند
 اين روز بايد در دستور کار فعالين و گسترده تر برای  برگذاری مراسمهای مستقل کارگران در

 کاهش ساعت ،خواست پرداخت حقوق و مزايای مکفی. رهبران راديکال سوسياليست طبقه باشد
 برخوردارى از بيمه های درمانی و بيمه بيکاری مکفی بايد در سرلوحه خواستهای کارگران ،کار
 مواضعش را محکم کند و آمادگى طبقه کارگر در مقابل تهاجم رژيم و سرمايه داران بايد. باشد

جنبش مجمع . اين يعنى توان تشکل و اعتراض کل طبقه بايد باال برود. روياروئى داشته باشد
در مراسمهاى اول مه . عمومی کارگران تنها دريچه باال بردن اين قدرت و اتحاد کارگرى است
رانيها در مورد جايگاه ضرورى و حياتى است که با در دست داشتن پالکارتها و تاکيد در سخن

 توجه طبقه کارگر را بيش از پيش به ،جنبش مجمع عمومی و ايجاد مجامع عمومی منظم  کارگرى
 . اين مسئله حياتى جلب کنيم

 
شکی نيست امسال نيز مانند سالهای گذشته مراسمها در ابعاد مختلفى برگزار خواهد شد و در اين 

اما آنچه تضمين می کند که اين قطعنامه ها . واهد کردمراسمها قطعنامه های راديکالی تصويب خ
 ،معنای عملی پيدا کنند و از يک آکسيون و اعالم باورها به نتايج ملموس تر و مادى ترى برسند



اين چيزى نيست جز اتکا به حضور مستمر توده . داشتن يک استراتژى براى پياده کردن آنست
مى کارگرى و حضور و دخالت نقشه مند همين کارگران هر واحد صنعتى در قالب مجمع عمو

رهبران راديکال و سوسياليست است که جنبش مجمع عمومى را در محيط کار و زندگی تضمين 
 .اجرائی خواهد داد

 
 کار قرادادى گسترده و ، بيکارسازيهاى وسيع، فقر و فالکت اقتصادى همگانى:سياوش دانشور

 سرکوب سياسى ،زدهاى يک سوم خط فقر خود رژيم دستم، دستمزدهاى پرداخت نشده،برده وار
 معضالتى است ،فعالين کارگرى و اجتماعات و اعتصابات سراسرى توسط رژيم مرتجع اسالمى

درعين حال طبقه کارگر ايران يکسال پر تحرک را . که در مقابل کل طبقه کارگر قرار گرفته است
اين درست است که بخشهاى . استپشت سر گذاشته و سال جديد پرتحرک ترى را آغاز کرده 

 و الجرم مبارزات کارگرى و خواستهايشان ،مختلف کارگرى با مسائل بخشا متفاوتى روبرو هستند
.  اما معضالت عمومى تر طبقه کارگر و جامعه ايران اينها هستند،اين تفاوتها را منعکس ميکنند

 براى تغيير آن طبقه کارگر را رهبران سوسياليست بايد روى همين درد مشترک انگشت بگذارند و
 . حول اتحاد وسيعتر و ايجاد سازمان مبارزه سراسرى بميدان بکشند

 
طبقه کارگر براى اينکه در محور سياست سراسرى قرار گيرد و به اميد مردم براى آزادى جامعه 

 فورى کارگر کمونيست و سوسياليست که براى اتحاد.  بايد عليه فالکت عمومى برخيزد،تبديل شود
 همواره به طبقه ،کارگران حول هر ذره بهبود وضعيت معيشتى و رفاه کارگران تالش ميکند

با جمهورى . کارگر اين حقيقت را ميگويد که اين اوضاع با وجود سرمايه دارى بدتر هم ميشود
با رژيم سرمايه دارى ديگرى هم بايد سه نسل جان بکنيم که کثافات . اسالمى وضعمان همين است

رهائى ما بعنوان يک طبقه در گرو رهائى جامعه است و رهائى جامعه در . ين يکى را جارو کنيما
کارگران . گرو مسلط شدن افق کارگر بعنوان رهبر جامعه براى نفى اين نظام و نجات جامعه است

حمايت از توليدالت "و رهبران سوسياليست بايد در تقابل با سنت ناسيوناليستى و طرفداران 
 براى هر معضل طبقه کارگر پاسخ روشن خود ،که کارگران را دنبال نخود سياه ميفرستد" لىداخ

کارگران خواهان قرار دادهاى دسته جمعى با شرکت . کار قراردادى الغى بايد گردد. را مطرح کند
زندگى بخش بيکار طبقه به هزينه . بيکارى امر کل طبقه کارگر است. نمايندگان منتخب شان هستند

در اول مه . دولت موظف است اگر کار ندارد بيمه بيکارى مکفى بدهد. خش شاغل آن ميگرددب
حقيقت اينست که اين وضعيت قابل . بايد طبقه کارگر عليه فقر و فالکت عمومى حرف روشن بزند

جمهورى اسالمى و هيچ بخش بورژوازى . سرکوب خشن و فقر نميتواند ادامه يابد. ادامه نيست
مردم در ابعاد وسيع . اندازى و برنامه اى براى برون رفت سريع ازاين اوضاع نداردايران چشم 

 اين نظام سر راه ،تا به سرمايه دارى و خواب و خيالهايش برميگردد. جانشان به لب شان رسيده
. طبقه کارگر بايد آلترناتيو اجتماعى خود را مطرح کند. طبقه کارگر يک ميدان مين گذاشته است

يه فقر بايد بپاخواست و خواستهاى مشخص در قلمروهاى مختلف براى رفاه همگان مطرح بايد عل
روز اول مه طبقه کارگر بايد به مسائلش بعنوان يک طبقه و نقشى که ميتواند ايفا کند متمرکز . کرد
 ، بيمه بيکارى،امنيت شغلى. مقابله با بيکارسازى هم نهايتا جنبشى سراسرى ميخواهد. شود

 همه اينها ، مقابله با شرکتهاى پيمانکارى و شرايط برده وار آنها،حقوق هاى معوقهپرداخت 
اينجا . معضالت مشترک طبقه کارگر است که تحرکى سراسرى تر و هماهنگ تر را نياز دارد

. کارگران را بايد متشکل کرد و بميدان آورد. ظرف سازماندهى کارگران برجسته و مطرح ميشود
ين و ممکن ترين ظرف تشکل مجمع عمومى است که کارگران بطور متشکل بهترين و وسيع تر

 . اراده شان را اعمال ميکنند



 
رهبران سوسياليست طبقه امسال بايد تالش کنند در جبهه هاى مختلفى حضور پيدا کنند؛ بايد 
مراسمهاى خانه کارگر را که کفش و کاله زيادى برايش کرده اند به مراسمهاى اعتراض به 

. بايد خواستهاى کارگران را دراين مراسمها فرياد زد. ايه داران و دولتشان تبديل کردسرم
مراسمهاى مستقل کارگران را بايد هرجا که مقدورات و امکانات فعالين کارگرى اجازه ميدهد 

 در دانشگاه و همه جا فضا را ،در هر گوشه. تالش کنيم مراسمها وسعت داشته باشد. برگزار کنيم
نه فقط بايد بر حق بيقيد و شرط برپائى مستقل مراسمها توسط خود . بوى اول مه دهيمرنگ و 

کارگران تاکيد کنيم بلکه خواهان برسميت شناسى مراسم مستقل کارگران توسط دولت و قانون 
طبقه کارگر در اول .  طبقه کارگر و کمونيسم است،اگر اميدى براى نجات جامعه ايران باشد. شويم

اينها . ر موضع رهبر آزادى جامعه ظاهر شود و از اين موضع خواستهايش را اعالم کندمه بايد د
بنظر من مهمترين مسائل در کنار طرح خواستها و مطالباتى است که کارگران سنتا در اين 

 .   مراسمها و در قطعنامه هايشان طرح ميکنند
 

با پيامدهاى . اران به طبقه ما بود اخراج گسترده در ابتداى سال هديه سرمايه د:يک دنياى بهتر
اخراج براى خانواده کارگرى چگونه بايد روبرو شد؟ سياست سوسياليستى در مورد اخراج 

 کدامست؟ چه بايد کرد؟ 
 

 هزار نفر از کارگران را بنا به آمار دولتی در عرض چند هفته که از ۵٠ بيش از :علی جوادی
کارگران " افزايش حداقل دستمزد" بعضا بهانه شان .کرده اند" اخراج"سال جديد نگذشته است، 

. اما اين گوشه ای از کارکرد روتين سرمايه داری در ايران است. واقعا شرم آور است! است
در اين نظام کارگر زنده . توحش و لجام گسيختگی سرمايه يک ويژگی سرمايه داری ايران است

تا زمانی کار ميکند که کارش . ايه انباشت کندبايد کار کند تا سرم. است تا بر سرمايه بيافزايد
در غير اين صورت مانند يکی از ابزار و ماشين آالت به کناری پرتاب . سودی بر سرمايه بيفزايد

اين ويژگی ها و قوانين پايه ای سرمايه داری در حاکميت اسالمی ابعاد بسيار خشنی . خواهد شد
 .بخود گرفته است

 
 که تنها شکل امرار کارگر فروش نيروی کارش است عمال به معنای اخراج کارگر در جامعه ای

يعنی راه امرار معاش و تامين . محکوم کردن کارگر به فقر و فالکت و بی خانمانی است
در شرايطی که بيمه های بيکاری در . نيازمنديهای زندگی را از خانواده کارگری سلب کردن

 است و نه دائمی، اخراج عمال به معنای حکم جامعه چيزی بيشتر شبيه جوک است، نه مکفی
شنيع و ضد انسانی . اخراج به نوعی شبيه حکم اعدام است. محروميت کارگر از زندگی است

 . است
 

فقر، فالکت، فحشا، . پی آمدهای اخراج برای خانواده کارگری و طبقه کارگر روشن است
اخراج بايد غير . ين موقعيتی هستنداز عواقب چن... گرسنگی، محروميت، اعتياد، کار کودکان، 

خواست غير قانونی کردن . هيچ کارفرمايی نبايد حق داشته باشد کارگر را اخراج کند. قانونی باشد
ممنوعيت اخراج بايد يک خواست جدی کارگران . اخراج را بايد به کارفرما و دولت تحميل کرد

يا کار با "تالش کرد تا مطالبه بعالوه در حين مبارزه برای ممنوعيت اخراج بايد . باشد
يک . را در دستور اعتراضات کارگری قرار داد"  يا بيمه بيکاری مکفی-دستمزدهای مکفی 



اما نظامی که نتواند مساله معاش کارگر . وظيفه اساسی تشکالت کارگری مبارزه عليه اخراج است
 . را حل کند، بايد از پايه دگرگون کرد

 
ديه نوروزی حکومت ضد کارگری و بشری جمهوری اسالمی  به طبقه پيامد ه: نسرين رمضانعلی

کارگر در ايران اخراجهای دسته جمعی است که هر روز رسما در رسانه های خبری به اطالع 
کارگرانی که ماهها است حتی حقوق خود را دريافت نکردند و در مواردی حتی . عموم می رسد

 امضا گرفتند که نبايد حقوق و مزايای خود را فعالين کارگری را دستگير کرده و از آنها
اما . اين تعرضی آشکار و عين جنايت است عليه طبقه کارگر در ايران. درخواست کنيد

خانوادههای کارگری در چنين شرايطی چه وضعيتی دارند؟ شکی نيست وقتی می گوئيم طبقه 
 بدترى به خانواده ها تحميل  اين وضعيت مشقت صدبار،کارگر در ايران برای بقا مبارزه می کند

. در واقع بايد متاسفانه بگوئيم اخراجها يعنی فقر و فالکت بيش از پيش برای طبقه کارگر. ميکند
 به تعداد کارتن خوابها ،امسال آمار کودکانی که مجبور به ترک تحصيل می شوند باالتر می رود

 فروشی و روی آوری به مواد مخدر  آمار تن، به آمار کودکان کار اضافه می شود،اضافه می شود
بايد اين را تاکيد کرد چنين . آمار قتل و دزدی برای سير کردن شکم بيشتر می شود. باالتر ميورد

شرايطی که فقر و فالکت و بيکاری به درجه ای است که از مردم توان خريد ابتدائی ترين 
 .  دم گرسنه نيز هست چشم انداز شورشهای خيابانی مر،نيازهايشان را سلب کرده است

 
 فروشگاههاى زنجيره ای و مغازه ها نه تنها مايحتاج زندگی مردم بلکه آخرين ،ببينيد در خيابانها

مصرف تمامی اين کاالها و مايحتاج زندگی فقط . دستاوردهای جامعه بشری در ايران موجود است
 دنبال همان يک لقمه بخش عظيم طبقه کارگر. برای يک بخش بسيار محدود ممکن و مقدرو است

آمارها از شهرهای مختلف و استانها وضعيت نگران . نون خشک است که در سفره داشته باشد
بخصوص وقتی بعد از چند ماه بازار گرمی وزارت کار و . کننده طبقه کارگر را نشان می دهد

 15لغی حدود يعنی مب.  در صد افزايش حداقل دستمزد20اقتصاد و برنامه و بودجه اعالم کرد که 
 هزار تومان و سيب زمينی 3در حالی که همين امروز گوجه فرنگی کيلوئی .  هزارتومان30تا 

تمامی کاالهای مصرفی در بازار موجود است اما کارگران .  تومان رسيده است1200کيلوئی 
يد بيکار و يا حتی کارگرانی که کار دارند ولی همان حقوق ناچيزشان پرداخت نمی شود قدرت خر

 .نون خشک را از آنها نيز گرفته است
اما در مقابل اخراج و بيکار سازی گسترده سياست سوسياليستی چيست؟ بنظرم اين بحث کمی 

 بنابراين مبارزه ما برای ،برای ما که اساسا می گوئيم کار برای رفع نياز بشريت. جای تعمق دارد
 . يعنى براى سود سرمايه. ت سازمان ميدهدالغای کار مزدی و مناسباتى است که کار را عليه بشري

 
بنظر من امروز وقتی طبقه کارگر برای ايجاد اشتغال مبارزه می کند يک عقب گرد در مبارزه 

اما در مقابل سياست اخراج سازی خواست بيمه . بايد به اين شرايط پايان داد. طبقه کارگر است
مان بيکارى از حقوق و مزايا مکفی بيکاری مکفی را طرح کرد و طبقه کارگر بخواهد در ز

از نظر عملى و ممکن بودن بايد گفت در ايران بحد کافی ثروت وجود دارد که . برخوردار باشد
 .کارگران مجبور نباشند گرسنه سر بر بالين بگذارند يا اينکه به خيل کارتون خوابها بپيوندند

 
. ى در ابتداى سال اشاره داردگزارشات خودشان به رقم پنجاه هزار بيکار: سياوش دانشور

ترديدى نيست که ابعاد بيکارسازى با توجه به ورشکستگى در بسيارى از صنايع و همينطور 
اخراج در شرايطى که شغلى ديگر و درآمدى . طرحهاى تعديل نيروى کار بسيار گسترده است



 سياستى است که تمام مسئله طرح. ديگر بسرعت جايگزين نشود خانواده کارگرى را نابود ميکند
. زندگى کارگر و خانواده کارگرى را بعنوان انسان در شرايط اخراج و بيکارى محافظت کند

سرمايه دار اخراج ميکند چون نيازى به کار کارگر ندارد و در نتيجه برايش مهم نيست چه برسر 
 اين است سياست سوسياليستى نقطه عزيمت اش. کارگر مى آيد و قانون هم اين را رسميت ميدهد

. که زندگى کارگر و خانواده کارگرى و هر انسان ديگر نبايد تابع نوسانات اقتصادى سرمايه باشد
اوال بايد اخراج ممنوع باشد و در . بايد نرمى از زندگى تامين و به حداقل توقع هر کسى بدل شود

دگى اش  کارگر يا جايگزين شود و يا حقوق مناسب گذراندن زن،صورت تعطيل مرکز صنعتى
خواستى است که طبقه کارگر ميتواند پرچمش را " يا کار يا بيمه بيکارى مکفى. "تامين شود

اين درعين حال تالشى مهم عليه فقر در جامعه است که . برافرازد و حول آن نيرو بسيج کند
به هر حال . بدرجاتى ميتواند حرمت و شخصيت طبقه کارگر را از پيامدهاى فقر مصون نگاه دارد

 و کارگر از موقعيت و حرمت بيشترى ،ما هر درجه حقوق حقه کارگر را به اين نظام تحميل کنيم
 هنوز نتوانسته ايم با پديده بيکارى و اخراج و سرنوشت کارگر زير دست و پاى ،برخوردار باشد

 پاسخ واقعا سوسياليستى اينست که جامعه اى درست کرد که بيکارى و. سرمايه تعيين تکليف کنيم
يعنى از سرمايه دارى و جامعه طبقاتى و نفس بردگى مزدى خالص . اخراج از مشخصاتش نباشد

 .شويم
 

امروز و مادام که طبقه کارگر در موقعيت قدرت سياسى نيست و قوانين حکومت کارگرى جارى 
 کارگران سوسياليست سياست شان براى کاهش پيامدهاى بيکارى بر زندگى کارگر و ،نيستند
است و براى تبديل آن به يک مطالبه " يا کار يا بيمه بيکارى مکفى" مطالبه ، کارگرىخانواده

جنبش عليه بيکارى در ايران ميتواند جنبشى . عمومى بخشهاى مختلف طبقه کارگر تالش کنند
. وسيع و قوى باشد در صورتى که از حمايت موثر و عملى بخش شاغل طبقه برخوردار باشد

 سياست و مطالبه اى است که ،"يا کار يا بيمه بيکارى مکفى"و خواست " ارىاتحاد کار عليه بيک"
 .    کارگران سوسياليست بايد حول آن کار کنند

 
گرايشى ميگويد که اعتصاب براى کارگران .  اعتصاب نيشکر هفت تپه تمام شد:يک دنياى بهتر

وظيفه کارگران است؟ آيا " ىسرمايه مل"آيا نجات . بود" نجات کارخانه و ثروت ملى" براى ،نبود
 در صورت تعطيلى کارخانه کارگران بايد بدون هيچ مقاومتى راهشان را بگيرند و بروند؟ 

 
 اجازه بدهيد قبل از هر چيزی بگويم که کسانی که می آيند و مبارزات طبقه :نسرين رمضانعلی

بيخود فرمودی و مدعی شدی  بهشان رسما اعالم کنيم آقايان شما خيلی ،کارگر را به بيراهه ميبرند
اين عين رياکارى و جعل . اعتصاب کرده اند" سرمايه ملی"که کارگران برای دفاع از ثروت و 

کارگر هفت تپه براى دريافت حقوقهای معوقه شان اعتصاب کرده تا آنرا از حلقوم . سياسی است
 هفت تپه را دستگير چرا فعالين و رهبران کارگران. کارفرمای مفت خورد و سودجو بيرون بکشد

 چرا سخنگوی کارگران را ، چرا نيروی گارد ويژه برايشان آورند، چرا به آنها حمله کردند،کردند
تهديد کردند اگر مصاحبه بکنيد خانواده های و بچه هايت مورد اذيت و آزار قرار می گيرد؟ نسبت 

 .دادن اين سياست به کل کارگران يک دروغ بزرگ است
 

م گذشته هزاران شگرد را دولت و کارفرما بکار گرفت تا کارگران را خفه کند اما طی يکسال و ني
اين بار . هر بار کارگران منسجمتر و قوی تر به ميدان آمدند و خواستهای خود را طرح  کردند

حاال که کارفرما بخشا يا الاقل موقتا مجبور . کارگران کارفرما را تهديد کردند به اقدامات جدی تر



ثروت " عده اى شکم سير ميخواهند کل مبارزات کارگران را به کيسه ،ب نشينی شده استبه عق
کدام کارگر می آيد . اين مباحث ناشی از شرايط سرکوب و خفقان است. بريزد" ملی و سرمايه ملی

. باشد يا نباشد اعتصاب کند؟ طبقه کارگر نون شبش را می خواهد" سرمايه ملی"برای اينکه 
 می شوند که آگاهانه تالش ميکنند مبارزات طبقه کارگر را به کانالهای ديگری حضراتی پيدا
اينجا بايد بگوئيم تا ما هستيم و اين اجازه را نخواهيم داد کسی زير چتر سرکوب و . هدايت کنند

حقيقتا اينها فقط بقول يکی از . خفقان رژيم بخواهد از خواست برحق کارگران سواستفاده کند
هم جوک است و هم سياستى است آگاهانه که تالش ميکند . گفت جوک است برای منکارگران که 

کدام کارگر مصاحبه کرده و . حاصل اين مبارزات را به کيسه خانه کارگر و سرمايه داران بريزد
دفاع کرده است؟ دفاع " سرمايه ملی و ثروت ملی"اينجوری گفته؟ کدام خانواده کارگری آمده و از 

همانقدر ارتجاعی است که دفاع از حکومت يک مشت مفت خور که خون طبقه از ثروت ملی 
حاال مداحان ملی هم فيلشان ياد هندوستان کرده و مبارزات کارگران . کارگر را در شيشه کرده اند

 !را می خواهند بريزند بحساب خودشان
  

چرا بايد . رمايه دفاع کندکارگر نيازى ندارد و نبايد از س. اجازه بدهيد من يک نکته را اضافه کنم
 مگر ايشان سودش را با کارگر نصف کرده است؟ صاحب ،کارگر از منافع سرمايه دار دفاع کند

امروز همراه با پسر عمويش با هزينه . سرمايه سود خودش را برده و حقوق من را هم نداده است
حاال طبقه ". ر نيستاين کارخانه برای من سودآو"کمتری شکر وارد می کند و به ما می گويد 

؟ کارگر بايد بگويد به من مربوط !کارگر برود بگويد نه من برای ادامه کارى آن مبارزه می کنم
به من چه ربطى دارد که کداميک . واردات و صادرات و تعيين قيمتها که دست من نيست. نيست

. نواده ام بازى کنيداما هر چى شده حق نداريد با من و خا. شما سودتان کمتر يا بيشتر شده است
 حاال که ناله ميکنى ديگر وضع من ،آنوقت هم که سود کالن داشتى که چيزى به من نمى رسيد

بدرک که کارخانه . امروز نميتوانى روى گرده من و روى سفره خالى من سود ببرى. معلوم است
ترده برای تامين امروز در ايران بايد يک مبارزه گس.  بايد زندگى من را تامين کنى،را ميبندى

وقتى کارگر . زندگی کارگری که بيکار شده است بايد تامين شود. زندگی کارگران صورت بگيرد
تاکيد ! نميشود گفت برو بمير.  بايد زندگى اش را تامين کنند،آماده کار است و کارش را نميخواهند

قوی در دفاع از معيشت من اتفاقا اين است رهبران و فعالين جنبش کارگری بايد برای ايجاد صفی 
اين رمز موفق و . و زندگی کارگران اخراجی و بيکار  در اتحاد با کارگران شاغل تالش کنند

پاسخ اين طرفداران سرمايه داران در پوشش کارگر را هم بايد محکم . پيروزی طبقه کارگر است
 .داد
 

 برخى صنايع ديگر در اعتصابات سال گذشته نيشکر هفت تپه و کارون و در: سياوش دانشور
مثل نساجيها و ديگر محصوالت کشاورزى اين سياست و خط مشى طرح شده است و عمدتا 

اين سياستى ناسيوناليستى است که . سنديکاليستها از آن حمايت کردند و يا طرح کننده آن بودند
کارگر . بسادگى کارگران را زير پوشش دفاع از امنيت شغلى پشت بخشى از سرمايه داران ميبرد

ميگويد کارگر . تازه اينجا شورتر مطرح ميشود. را به شيپورچى رقابت سرمايه ها تبديل ميکند
سرمايه " در هيئت مدافع تمام عيار ،اصال بخاطر خودش اعتصاب نکرده. است" فدائى سرمايه"

از چرت ترين مقوالت امروز جامعه سرمايه دارى " بورژوازى ملى. "ظاهر ميشود" دار ملى
 توسط چپ ايران طرح ۵٧ اين ديدگاه ارتجاعى و ناسيوناليستى و ضد کارگرى در انقالب .است

. پاسخ گرفته است" اسطوره بورژوازى ملى و مترقى"شد و توسط منصور حکمت در شاهکار 
ببينيد مسئله ساده . همينجا توجه اکيد کارگران سوسياليست را به اين کتاب و مطالعه آن جلب ميکنم



 صاحبش ،کارگران فرقى نميکند شرکتى که در آن کار ميکنند به چه کسى تعلق داردبراى . است
ايرانى يا کره اى و فرانسوى است يا ترکيبى از . آخوند و حاجى فالنى است يا مستر و مسيو فالنى

 مشاور اقتصادى بورژواها ،کارگران ميرزا بنويس ستون منفعت و ضرر سرمايه ها نيستند. اينها
 کارگران منافع مستقل طبقاتى خودشان را دارند که در اساس ،نافع واحدى با آنها ندارند م،نيستند

يکى از سياستهاى " سرمايه ملى"خط دفاع از . در تقابل با منافع سرمايه ها از هر نوع اش است
قديمى توده ايستى و دست راستى و ضد کارگرى است حتى اگر از زبان کارگران محروم بيان 

ان سوسياليست جنبش کارگرى وظيفه بسيار مبرمى در تقابل با عقب راندن اين نوع رهبر. شود
نيروى طبقه ما مطلقا نبايد نيروى منافع . شعارها و سياستها از صفوف اعتراضات کارگرى دارند

ما ميخواهيم همه شان را جارو کنيم و در نتيجه نبايد قطبنماى . سرمايه داران و رقابت آنها شود
مظافا اينکه کارگر اگر اين سياست را بگيرد خود را به . و منفعت طبقاتى مان را گم کنيماستقالل 

 مردم نروند و طرفدار ،چرا وقتى کارگر مدافع سرمايه حاجى فالنى ميشود. حاشيه جامعه ميراند
خاتمى و احمدى نژاد نشوند؟ اگر طبقه پيشرو جامعه پشت سياست و پرچم عقب مانده ترين بخش 

ازى رفته است چگونه انتظار دارد که جامعه رهبرى و صالحيت اش را در مبارزه براى بورژو
آزادى بپذيرد؟ اين سياستهاى ناسيوناليستى تالش ميکند مبارزه کارگرى را عقيم کند و به شکست 

کارگران سوسياليست بايد شعارها و سياستى را در قبال اين اوضاع مطرح کنند که منافع . بکشاند
در غير اينصورت . ن را بعنوان يک طبقه در مقابل کل بورژوازى و نظامش نمايندگى کندکارگرا

تجربه حزب . کارگران به سياهى لشکر آخوندها و حاجى بازاريها و سرمايه داران تبديل ميشوند
 .  توده و چپ ناسيوناليست و خلقى نبايد تکرار شود

 
هاى آن براى خانواده کارگرى را فورا مطرح مسئله تعطيلى يک کارخانه موضوع بيکارى و پيامد

 کارگر ،روشن است هر وقت کارفرما گفت خوب تعطيل ميکنم شما هم برويد دنبال کارتان. ميکند
 مگر زندگى من و خانواده ام دست تو است ،البد ميگويد غلط کردى که تعطيل ميکنى. قبول نميکند

 مسئله امنيت شغلى که يک مطالبه قديمى در !که هر وقت دلت بخواهد هر جورى با من رفتار کنى
 در واقع ، و با تحوالت سرمايه دارى هر روز بى معنى تر شده است،جنبش کارگرى جهانى بوده

. پاسخى به اين مانورهاى سرمايه داران و پيامدهايش براى کارگران و خانواده هاى کارگرى است
شود کلى سند و قباله پشتش هست که تا بيست وقتى يک رئيس جائى استعفا ميدهد و يا بازنشسته مي

چرا امنيت کارگر به موئى بسته است؟ اما آيا سياست . سال ديگر هم خيالش تخت است
ناسيوناليستى و حفظ شرکت و ادامه کارى آن پاسخگو است؟ تجربه جنبش کارگرى در کشورهاى 

در مقابل انتقال کارخانه خط مشى پروتکشنيستى . مختلف نشان ميدهد که اين سياست پاسخ نيست
 همه جا شکست ، عليرغم دعواها و اعتصابها،به محلى ديگر و بيکارى دسته جمعى کارگران

نه کارگران توانستند سرمايه را در يک کشور محبوس کنند و نه سرمايه چنين خصوصيتى . خورد
 و از دور خارج يا تالش کارگران در بيشتر کشورها براى سرپا نگهداشتن صنايع ورشکسته. دارد

اعتصابات معدنچيان . شده و جلوگيرى از تعطيلى آن عليرغم تالشهاى پرشکوه به جائى نرسيد
يک سرى صنايع . در ايران امروز روندهاى مشابهى در جريان است. انگلستان يک نمونه است

رمايه استفاده س. بخش زيادى از آنها امکان بازسازى و نوسازى را ندارند. عمال ورشکست شدند
از کارکرد بازار جهانى نتيجه اش اينست که کاالى توليدى در ايران توان رقابت با کاالى وارداتى 

.  نساجيها و صنايع ديگر هم همين معضل را دارند،اين مسئله تنها مربوط به شکر نيست. را ندارد
در بازار با  تومان بخرد اگر مثال ۵٠٠ يا ۴٠٠وانگهى خود کارگر حاضر نيست شکر را کيلوئى 

دولت هم سياستش سوبسيد دادن به کاالهاى توليد داخل با .  تومان قابل دسترس باشد٢۵٠قيمت 
 . قيمت باال نيست و اساسا خط مشى اقتصادى رژيم جهت ديگرى را دارد



 
بنابراين سوال اينست که آيا کارگران ميتوانند استراتژى شان را روى سرپا نگهداشتن صنايع 

رند؟ تجربه نشان ميدهد که اين صنايع بعد از مدتى کشمکش فرساينده باالخره ورشکسته بگذا
وانگهى در دوره اى که کارگران براى باز نگهداشتن فالن کارخانه مبارزه و تالش . تعطيل ميشود

 پاى بانک و سرمايه داران ديگر و ، کارخانه فروخته شده، کارفرما چند بار عوض شده،ميکنند
هيچ کدام الزام و تعهدى قانونى به کارگر ندارند و کارگر نميداند با کى طرف . يدداللها وسط مى آ

به نظر من يک سياست فورى در قبال اين وضعيت اينست که کارگر از داشتن کار و ! است
تخصص الزم براى کار در ديگر صنايع و داشتن امنيت اقتصادى در پس تعطيلى مرکز صنعتى 

نه را تعطيل ميکنى نبايد پيامدش دامن کارگر و معيشت خانواده يعنى اگر کارخا. حرف بزند
مسائلى مانند آموزش کارگر به هزينه کارفرما و دولت براى حضور در رشته . کارگرى را بگيرد

 استراتژى معقول ، برخوردارى از بيمه بيکارى مکفى تا برگشت مجدد به بازار کار،هاى ديگر
 .  قابل موج جديد اخراجها سنگربندى کندترى براى طبقه کارگر است که در م

 
 ، زندان شدند،سرکوب شدند" به جرم برگزارى اول مه" سال گذشته کارگران :يک دنياى بهتر
 پاسخ اين سياستهاى سرکوبگرانه را امسال بايد چگونه داد؟. شالق خوردند

 
 کارگران هر . ببينيد اين کشمکشی است که به قدمت رژيم جمهوری اسالمی:نسرين رمضانعلی

 در محافل خود سازماندهی می ،سال از ماهها مانده به روز جهانی کارگر جلسه برگزار می کنند
. کنند که اين روز را چگونه گرامی بدارند و کيفر خواست خود عليه اين نظام را چگونه اعالم کنند

 در دل يک درگيری در مقابل تهاجم گله های حزب اهللا نيروی کارگران ايستادند و مراسم خود را
طبقه کارگر توانست روز . و حتی جنگ و گريز در خيابان و کوچه ها پيش بردند و برگزار کردند

رسما وزير کار پارسال در آستانه اول ماه مه . جهانی اش را به رژيم جمهوری اسالمی تحميل کند
اما . ت بزرگ بودبرای جنبش کارگری در ايران اين يک موفقي. اعالم کرد اين روز تعطيل است

ما کماکان شاهد و حمله نيرويهای انتظامی به مراسمهای مستقل کارگرى بوديم که در جريان اين 
 . تهاجمات وحشيانه تعداد قابل مالحظه ای از فعالين را دستگير و روانه زندان کردند

 
 اوال خود رژيم .امسال طبقه کارگر با دو پديده روبرو است و بايد آگاهانه به هر دو برخورد کند

جمهوری اسالمی تالش خواهد کرد که تجمعات کارگران را محاصره کند و توان تحرک را از 
. آنها بگيرد و در عين حال يک بخش ديگر از رژيم سياست خانه کارگر و محجوب را پيش ببرند
 تالش ميکنند که کارگران در اين مراسمهای دولتی شرکت کنند و چاقوکشى مثل محجوب برای

به درجه اى که قويتر در . بايد کارگران مراسمهای خود را برگزار کنند! کارگران سخنرانی کند
اما . مراسمهاى مستقل حضور داشته باشند به همان درجه قدرت سرکوب رژيم ضعيفتر خواهد بود

اختالفات درونی رژيم و فشارهای بين . امسال بنظرم خيلی اوضاع متفاوت تر از سال گذشته است
لمللی موقعيتی پيش آورده که رژيم در آستانه اول مه محمود صالحی را آزاد و بهروز کريمی زاد ا

تالش . اين  يعنی مولفه هائی به نفع مردم و به نفع طبقه کارگر عوض شده است. را آزاد می کند
 شرکت خانواده های کارگری ،برای برگزاری هرچه گسترده تر مراسمهای مستقل کارگری

 و حضور فعالين و رهبران جنبش زنان و دانشجويان در اين ،يک بخش مهم طبقه کارگربعنوان 
روز قدرتی بيش از پيش را به نمايش خواهد گذاشت و تعرض اوباش اسالمی را ضعيفتر خواهد 

 .کرد
 



با تالش براى تثبيت دستاوردهاى سالهاى اخير جنبش کارگرى ايران براى : سياوش دانشور
دراين . راسم اول مه و تحميل آن بعنوان يک حق بديهى و قانونى کارگرانبرگزارى مستقل م

 .* زمينه من در يادداشت سردبير صحبت کردم و اينجا از تکرار اجتناب ميکنم
 
 

 نگاهی به اوضاع سياسی جامعه
  آذر ماجدى، سياوش دانشور،على جوادى

 ۴١شماره 
 

دوم "به برخى از . ی اسالمی در راه است مضحکه انتخاباتی مجلس هشتم جمهور:يک دنيای بهتر
سازمانها و احزاب دوم . اکثريت آنها را رد صالحيت کرده اند. اجازه شرکت داده اند" خرداديها

خردادی از قبيل سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، حزب مشارکت، نهضت آزادی در ايران 
. موجود است" رقابت"ح امکان فراخوان شرکت مشروط در حوزه هايی را داده اند که به اصطال

احزاب توده ايستی مانند، حزب دمکراتيک . رای دهند" ياران خاتمی"از مردم خواسته اند که به 
ارزيابی و نظر . رای خواهند داد" ياران خاتمی"مردم ايران و راه توده نيز اعالم کرده اند که به 

اجتماعی و افشاگری است؟ چگونه با آن شما از اين سياستها چيست؟ آيا اين عرصه ای برای تقابل 
 بايد مقابله کرد؟ مبانی يک سياست فعال کمونيستی در قبال اين مضحکه چيست؟ 

 
 آنچه دوم خرداديها به آن سياست ميگويند در حقيقت يک نمايش کامل از دريوزگی و :علی جوادی

اين . ران شکستاين دوم خرداد است در دو. حقارت و توسری خوردن و باز سرخم کردن است
لشکر شکست خورده ای است که به هر حقارت و زبونی . بال شکست خورده. يک بال نظام است

ای تن ميدهد و تالش ميکند با قبول هر خفتی هم که شده جايی برای خود در حاکميت اسالم داشته 
هيوالی " الحاص"وعده . به ميدان آمد" گفتگوی تمدنها"اين آينده نيرويی است که با پرچم . باشد

شد، تا هر توهمی را به خود و هيوالی اسالمی با شکست خود از " اميد. "اصالح ناپذيری را داد
در شکست دوم و زبونی دوم خرداد، چهره جناحی از اوباش اسالمی را ميتوان ديد که . ميان ببرد

 . اين آينده کل اين جماعت چاقوکشان اسالمی است. در ذلت و خفت است
 
حقير ترين اسالميونی هستند که از صافی شورای نگهبان و وزارت کشور و بيت " اتمیياران خ"

اينها حساب پس داده ها، قسم خوردگان به صد پشت ولی فقيه، و اوباشی هستند که . امام رد شده اند
تفاوتشان را با بغل دستی شان در جناح راست هم ميکروسکپهای دستگاه حاکم نتوانست تشخيص 

در يک انتخابات آزاد . نيست" رقابتی"امکان . صورت نميگيرد" انتخابی"ين حکومت در ا. دهد
بدون ترديد اسامی نمايندگان آزادی، برابری، رفاه، انسانيت، و ضديت با اسالم در صندوقهای 

 . رای قرار ميگرفتند
 

 و توهين به شعور انسان و حق انتخاب. انتخابات در جمهوری اسالمی يک مضحکه بيش نيست
هيچ انسان ذيشعوری نه حق انتخاب شدن دارد و نه . حاکميت مردم بر سرنوشت سياسی خود است
. نميشود فقط به تماشای اين نمايش مضحک نشست. حق ابراز وجود عقيده و شعور و سياست خود

بيان توهم به اين دستگاه جنايت و آدمکشی " تحريم"سياست . تحريم و خانه نشينی کافی نيست
اما عالوه بر آن بايد يک سياست فعال را در قبال اين . سلما نبايد در اين مراسم شرکت کردم. است

اين عرصه فی نفسه و در . يک سياست تعرضی. يک سياست راديکال. مراسم در دستور قرار داد



گره نخورده " انتخابات"سرنوشت جامعه به ماحصل اين . خود عرصه ای از جدال اجتماعی نيست
سی به مجلس هشتم اسالم توهمی دارد و نه نتيجه اين مضحکه ميتواند کوچکترين نه ک. است

اما همين عرصه را به نظرم ميتوان و بايد به يک عرصه . تغييری در زندگی جامعه داشته باشد
از اين ! نه. را زدود" توهمی"نه از اين لحاظ که . تقابل مردم و کل حاکميت اسالمی تبديل کرد

. را به عرصه ای از تقابل مردم و کل حاکميت تبديل کرد" انتخاباتی" هر عرصه لحاظ که ميتوان
هر کجا که اين اوباش عده ای از مردم را به تماشای نمايش خود کشانده اند، ميتواند صحنه ای از 

تاکيد من بر سازماندهی افشاگری . افشاگری فعال و سازمانيافته عليه کل حاکميت اسالمی شود
ما آزاد ! ما نابرابريم! ما بيکاريم! ما فقيريم! ما گرسنه ايم: مراسمی ميتوان فرياد زددر هر . است
ما کار و بيمه بيکاری ! ما برابری ميخواهيم! ما آزادی ميخواهيم! ما رفاه ميخواهيم! ... نيستيم

 .       بساطشان را بايد با افشاگری و سازماندهی شرکت برای افشاگری برهم زد! ميخواهيم
 

 در صفوف اپوزيسيون ناسيوناليسم پرو غرب ظاهرا قرعه کشی به اين نتيجه :يک دنيای بهتر
فرصتی : "حزب مشروطه در اين زمينه ميگويد. نميتوان شرکت کرد" انتخابات"منتج شد که در 

جز يک بازی تبليغاتی به سود انحصار طلبان ... رفتن پای صندوقهای رای ... برای انتخاب نيست
موقعيت اين نيروها و سياست عمومی شان در قبال جمهوری اسالمی را چگونه ."  بودنخواهد

 ارزيابی ميکنيد؟ کال موقعيت اپوزيسيون راست پرو غربی را در جامعه چگونه می بينيد؟ 
 

 مواضع حزب مشروطه و برخى جريانات ناسيوناليست پرو غرب و رژيم سابقى :سياوش دانشور
ريشه اين موضوع . ضع جنبش ملى اسالمى در اپوزيسيون نزديک ميشودها هر روز بيشتر به موا

به موقعيت عمومى و جايگاه امروز ناسيوناليسم پرو غرب در تحوالت سياسى کشورهائى مانند 
نه در استراتژى نظم نوينى آمريکا و نه در استراتژى متفکرين اتحاديه اروپا و . ايران برميگردد

 ناسيوناليسم پرو غرب آنطور که ، را در سياست ايران دنبال ميکنندنهادهائى که روندهاى معينى
اين معنايش اين نيست که اين جريان نميتواند در .  آلترناتيو مطلوب و حکومتى نيست،معرفه است

دوره خاصى و از جمله در شرايط تالطم انقالبى که جمهورى اسالمى و کل جنبش ملى اسالمى 
 مجددا بورژوازى ايران و بورژوازى بين المللى ،رار ميگيردق" رفتنى"در موقعيت ضعيف و 

اما در چهارچوبهاى سياسى دنياى امروز و جدالهاى جهانى . روى اين جريان حساب باز نکند
.  اين جنبش ملى اسالمى و بعضا جناحهائى از رژيم اند که مورد توجه قرار دارند،جارى

ال ناکاميهاى سياسى و استراتژيک اين موقعيت غير ناسيوناليسم پرو غرب در سالهاى اخير و بدنب
نتيجه اين . قابل اتکا را درک کرد و تالش کرد نوعى بازسازى فکرى و سياسى را آغاز کند

 خط مشى و تاکتيکهائى بود که جنبش ملى اسالمى در اشکال ،تالشها نزديک شدن به شعارها
ير هنوز نتوانسته است به نتايج روشنى ناسيوناليسم پرو غرب در اين مس. ديگرى طرح کرده بود

به . که بتوان يک حزب سياسى را در يک دوره معين روى آن نگاهداشت و نيرو گرفت برسد
روزى از سر خاک پرستى و . همين اعتبار مواضعش سيال است و منطق درونى و منسجمى ندارد

فضيلت و انعطاف "ا هم عظمت طلبى ديرينه اش کنار جمهورى اسالمى قرار ميگيرد و تازه آن ر
نام ميگذارد و روزى انتخاب خاتمى را در خدمت روند نرماليزه شدن سرمايه دارى " سياسى

من فکر ميکنم اينها اگر درجه اى اطمينان داشتند که مشارکتى ها . ميفهمد و دنبال آن روان ميشود
گشت اين باندهاى و طرفداران رفسنجانى در اين مضحکه دست باال ميگيرند و چشم انداز باز

 موضع اين جريان شرکت در انتخابات و توجيه اين سياست مانند ،اسالمى در قدرت وجود دارد
حال که ديده اند نه فقط مردم در ايران بلکه جامعه جهانى به اين موضوع با . دوره خاتمى بود

لمت با اسالم و مسا" حال که ديده اند که جريانات هميشه طرفدار ،کمترين حساسيت برخورد ميکند



 هم از تحريم ،"مقابله با اعتراض برحق مردم تحت عنوان سناريوى خشونت و انقالب"و " آخوند
آيا ميشد "! نميتوان در اين انتخابات شرکت کرد" ناچارند بگويند ،و شرکت نکردن سخن ميگويند

 اسالمى معنى هاى ديگر شرکت کرد؟ آيا اصوال مقوله انتخابات در اين ارتجاع" انتخابات"در 
دارد؟ آيا راست ترين ملى اسالمى ها که با هزار اما و اگر در اين مضحکه شرکت ميکنند منکر 
اين هستند که خودشان حق شرکت در اين نمايش را ندارند؟ ترديدى نيست هيچوقت در رژيم 

 و غيره هم اسالمى ما حتى با همان انتخابات قالبى مشابه ديکتاتوريهاى ديگر در ترکيه و پاکستان
همواره يک نوع قمه کشى اسالمى و نمايش . در ايران انتخاباتى در کار نيست. روبرو نبوديم

باجگيرى و سازش جريانات متفرقه و سرمايه داران حکومتى را شاهديم که اساس آن حفظ 
 بخشى از اپوزيسيون را ، مردم را در انتظار نگه داشتن، مشروعيت دادن به آن،جمهورى اسالمى
موضع ناسيوناليسم .  همراه با سرکوب شديد و بيوقفه مخالفين سياسى بوده است،سرکار گذاشتن

جمهورى اسالمى در " انتخابات"پرو غرب در قبال مضحکه انتخابات رژيم نه جديد است و نه اين 
و اين مواضع نتيجه وضعيت بحرانى اين جريان . تغيير ماهيت داده است" انتخاباتها"قياس با ديگر 

بى افقى بعنوان يک بخش از نمايندگان بورژوازى ايران در قبال اوضاع جامعه و شرايط موجود 
 . سياسى در ميان موتلفين سياسى شان در اپوزسيون جمهوريخواه و ملى اسالمى است

 
 جنبش راست پرو غرب عليرغم امکانات وسيع مالی و پشتيانی سياسی و مالی :آذر ماجدی

 غرب و پوشش تبليغاتی که از رسانه های بين المللی ميگيرد، از نظر بسياری از دولت های
اين جنبش از نظر تحزب . سياسی، انسجام و رهبری در موقعيت مغشوش و ضعيفی قرار دارد

. برنامه و استراتژی روشنی برای قدرت گيری ندارد. متفرق و پراکنده است. بسيار ضعيف است
اينها اکنون در حاشيه مبارزات . را از دست داده استبنظر من اين جنبش حتی افق پيروزی 
 . اپوزيسيون تحرکاتی از خود نشان ميدهند

 
همين واقعيت که هر بار که يک مضحکه انتخاباتی در ايران قرار است شکل گيرد، اينها از نو به 
 بررسی اين رژيم و مساله شرکت يا عدم شرکت مشغول ميشوند و پس از غور و تفحص بسيار به

بطور . تصميمی دست می يابند، خود نشانه عدم انسجام سياسی و استراتژيک اين جنبش است
واقعی چه فاکتوری ممکن است شرايط را نسبت به انتخابات پيشين به نفع شرکت در انتخابات 
تغيير داده باشد که اينها مجبور به اين غور و تفحص ميشوند؟ چرا از همان ابتدا نميتوانند يک 

 اطع در مقابل رژيم اسالمی اتخاذ کنند؟موضع ق
 

اينها خود را بخشی . اين اتفاقی نيست. نيز لفظ جالبی است" انحصار طلبان"راستش همين عبارت 
دارند به رژيم ميگويند اينقدر انحصار طلب نباش و ما را نيز . از هيات حاکمه ميتوانند تصور کنند

ام يا رژيم مخالف است، از انحصار طلبی سخن وگرنه جنبشی که از اساس با يک نظ. بازی بده
اينها خود را . اين وضعيت فالکت بار جنبش پرو غرب است. نميگويد، از سرنگونی حرف ميزند

قادر به سرنگونی رژيم نمی بينند و بنظر ميرسد که شواهد چنان است که سرنگونی را عمال به 
 .نحصار طلبی اندلذا خواهان رفع ا. نفع چپ و کمونيسم ارزيابی ميکنند

 
افقش تصرف قدرت بدنبال . جنبش راست پرو غرب تا مدتی پيش کامال به آمريکا دخيل بسته بود

اميد بسته بودند که آمريکا، همانگونه که با عراق کرد، . ريختن بمب های آمريکا بر سر مردم بود
اين اميدشان نقش بر . زنندايران را بمباران کند، رژيم اسالمی را براندازد و اينها بر قدرت تکيه 
 .آب شد و اکنون بی اميد و بی افق در حاشيه سياست جامعه پرسه ميزنند



 
شيب زمين به نفع شان "بنظر من جنبش راست پرو غرب عليرغم اينکه بقول منصور حکمت 

، عليرغم برخورداری از بسياری شرايط مادی مساعد، از رهبری، تشکل، انسجام، "است
آنها بدون دخالت دولت های غربی . ق الزم برای تصرف قدرت برخوردار نيستندسازماندهی و اف

در شرايطی که مردم رژيم را به زير کشند، کمونيسم بيشترين شانس را . نميتوانند به قدرت برسند
 .برای قدرت يابی دارا است

 
د تحريم های  در هفته گذشته شورای امنيت سازمان ملل قطعنامه ديگری در تشدي:يک دنيای بهتر

مساله اصلی اين قطعنامه اعمال محدوديت عليه . اقتصادی عليه جمهوری اسالمی تصويب کرد
در عين حال . فعاليت بانکهای ايران و همچنين کنترل محموله های وارده و صادره به ايران است

ته در که محدوديتهايی هم عليه فعاليتهای غنی سازی جمهوری اسالمی و ارگانهای سپاه و وابس
در عين حال اتحاديه اروپا در صدد است تا محدوديتهای بيشتری عليه فعاليت بانکهای . خود دارد

چگونه ميتوان با اين اقدامات مبارزه کرد و در عين حال قاطعانه عليه . ايران در اروپا اعمال کند
" ای هوشمندتحريم ه"رژيم و برای سرنگونی آن مبارزه کرد؟ برخی از جريانات دست راستی از 

 نظر شما چيست؟ آينده اين تحريمها را چگونه می بينيد؟ . صحبت ميکنند
 

ما تحريم .  اساس سياست ما در قبال تحريم اقتصادی روشن و همه جانبه است:علی جوادی
قربانيان تحريم اقتصادی سران رژيم اسالمی و . اقتصادی را ابزاری عليه مردم و جامعه ميدانيم

تحريم اقتصادی يک .  و رفسنجانی و خاتمی و مصباح و يزدی و آقا زاده ها نيستندامثال خامنه ای
بطور جمعی، جامعه ای را . يک سالح مجازات جمعی است. سالح کشتار دسته جمعی است

تحريم ابزار و بهانه ای . قربانيان تحريم اقتصادی عادی ترين مردم عادی هستند. مجازات ميکند
باالرفتن سرسام آور . داران براى به فالکت کشاندن بيشتر مردم استدر دست رژيم و سرمايه 

قيمت کاالها و اقالم زندگی مردم چه تحت تاثير تحريم و چه به بهانه تحريم يک عرصه تعرض به 
تحريم اقتصادی بر خالف تصورات پوچ عاملين و مبلغين اش ابزاری در دست . زندگی مردم است

هر ساله رژيم اسالمی برای تحميل فقر و فالکت . ت در جامعه استرژيم برای تشديد فقر و فالک
هزينه . به مردم، برای پايين نگاهداشتن قدرت اقتصادی مردم هزينه بسياری را متحمل ميشود

تا مردم به لحاظ . تا دستمزد پايين باشد. سرکوب ميکنند تا حقوق ندهند. ميکنند تا فقير کنند
تحريم اقتصادی چنين هدفی را برای رژيم بعضا فراهم می . شنداقتصادی مستاصل و درمانده با

 .نشانه ميگيرد" دشمن خارجی"آورد در عين اينکه انگشت اتهام را به طرف 
 

تحريمهايی که توسط قطعنامه سوم شورای امنيت سازمان ملل اعمال ميشود قبال توسط هيات 
مساله اصلی اعمال . ران را هدف گرفته انداين تحريمها بانکهای اي. حاکمه آمريکا اتخاذ شده بودند

چنين تحريمهايی عمال اگر . محدوديت بر صدور اعتبارنامه های مالی برای معامالت تجاری است
حتی بطور همه جانبه معامالت تجاری را با اروپا و آمريکا محدود نکنند، هزينه چنين معامالتی 

. م مورد نياز را مردم زحمتکش بايد تحمل کنندبار اين افزايش هزينه اقال. را افزايش خواهند داد
يک فاکتور افزايش بيسابقه قيمتها . شواهد و تاثير اين تحريم ها در سطح جامعه قابل مشاهده است

ادامه اين وضعيت و ادامه تحريمهای اقتصادی تنها . در شرايط حاضر ناشی از اين وضعيت است
 .  شدمنجر به محروميت و فالکت بيشتر مردم خواهد

هر نوع تحريم اقتصادی، . يک توهم و عوامفريبی نه چندان هوشمند است" تحريم هوشمند"
هوشمند يا فله ای، که منتج به تاثير گذاری بر زندگی مردم شود، يک اقدام و سياست ضد انسانی 



. کال اقتصاد و اقالم زندگی مردم را بايد از حوزه درگيری و رقابت و کشمکش خارج کرد. است
اين سياست گوشه ای از . روگان گرفتن اقالم زندگی مردم يک سياست ضد انسانی سرمايه استگ

در شرايطی که سرمايه با . سياست عمومی سرمايه عليه مردم  و انسانهای کارکن در جامعه است
بر محصوالت توليد شده توسط خود انسانها، " کنترل انحصاری"با ديوار " مالکيت"ديوار 

ه ای از جامعه را محروم نگهميدارد، افزودن اين ابزار باال بردن اهرمهای به فقر بخشهای گسترد
 . و فالکت کشاندن مردم زحمتکش توسط سرمايه است

 
ما درعين حال که قاطعانه برای سرنگونی رژيم اسالمی مبارزه ميکنيم، در عين حال در مقابل 

 سياست ما در قبال مبارزه عليه تحريم يک رکن. اعمال سياستهای تحريم اقتصادی مبارزه ميکنيم
برخی نيروهای ملی اسالمی . اقتصادی، افشای عوامفريبی مدافعان مشروط رژيم اسالمی است

اين . ميکوشند اين عرصه را به زمينه ای برای تخفيف و امتياز دادن به رژيم اسالمی تبديل کنند
 .می قاطعانه افشاء و نقد کردعوامفريبان و مشاطه گران را نيز بايد در کنار رژيم اسال

 
اين را بايد روشن و بدون ترديد به جهانيان .  قربانی اصلی تحريم ها مردم ايران هستند:آذر ماجدی
موارد عراق . اين واقعيت را هم منطقا ميتوان دريافت و هم تاريخا به اثبات رسيده است. اعالم کرد

در هر دو . دن سياست تحريم را افشاء ميکندو کوبا دو مورد معروف اخير کامال ضد انسانی بو
قحطی و گرسنگی، کاهش سطح درمان و پزشکی و رفاه و . کشور مردم اين بودند که قربانی شدند

بعالوه هيچيک از اين دولت ها در اثر . آموزش و پرورش از نتايج بالفاصله تحريم اقتصادی است
ولت صدام عمال بر جامعه افزايش يافت و در مورد عراق کنترل و فشار د. تحريم سرنگون نشدند

لذا تحريم اقتصادی کامال به زيان . ماهيت نيمه سکوالر دولت به نفع اسالمی شدن رنگ باخت
تحريم . اين واقعيت را بايد صريح و روشن اعالم کرد. مردم است و جامعه را به قهقرا می برد

کسانی که چنين می . فراهم نميکندهيچگونه فرصتی برای مردم و اپوزيسيون آزاديخواه رژيم 
 .انديشند در توهم و ناآگاهی بسر ميبرند

 
تحريم بانک ها بنظر عده ای از چپ های سنتی در اپوزيسيون به ضرر رژيم و سرمايه داران 

تحريم بانکی . اينها ظاهرا از ابتدائی ترين موازين معادالت بين المللی بی خبرند. ارزيابی ميشود
ت که کليه واردات و صادرات ايران از هر نوع با دشواری بسيار روبرو خواهد به اين معنا اس

بازار سياه بر زندگی مردم . قيمت ها بسيار افزايش خواهد يافت و کمبودها گسترده ميشود. شد
تحريم حتی پايه های رژيم . و زندگی فالکت زده مردم را فالکت بار تر خواهد کرد. حاکم ميشود

و تهديد خارجی رژيم " ملی"بالعکس به بهانه تحريم و مشکالت . د کردرا سست تر نخواه
 .سرکوب و خفقان را افزايش خواهد داد

 
ما بعنوان اپوزيسيون راديکال، آزاديخواه و کمونيست رژيم اسالمی بايد تالش خود را بر افشای 

اسالمی و نه به ضد انسانی بودن سياست تحريم متمرکز کنيم و ضمنا سياست خود که نه به رژيم 
آمريکا، نه به جنگ و تحريم و زنده باد رفاه و سعادت و آزادی و برابری است با پيگيری ادامه 

ما عليه هر دو قطب هستيم و بايد اين را به مردم اعالم کنيم و مردم را زير اين پرچم . دهيم
گران، معلمان، قطعا رژيم خواهد کوشيد به بهانه تحريم از پرداخت حقوق کار. سازمان دهيم

پرستاران و همه حقوق بگيران سرباز زند، ميزان آن را کاهش دهد و مبارزات کارگران و معلمان 
بايد . بايد اين سياست را نيز افشاء کنيم. را برای افزايش دستمزد با توجيه بيشتری سرکوب کند

برای دريافت بتوانيم در امر سازماندهی مبارزات کارگران، معلمان و ساير حقوق بگيران 



مبارزه ما در همان راستا و در شرايط بغرنج . دستمزدهای معوقه و افزايش دستمزد کوشا باشيم
 .تری به پيش بايد برود

 
سخن ميگويند، همانند جرياناتی که در پس تحريم و " تحريم های هوشمند"آن جرياناتی که از 

ی و ضد مردمی را دنبال ميکنند، خطر جنگ دنبال فرصت ميگردند، نه تنها يک سياست ضد انسان
. تصور ميکنند که امکان سرنگونی رژيم در اين شرايط بيشتر ميشود. بلکه دچار توهم نيز هستند
مردم در شرايط مرفه تر و آزاد تر بهتر قادرند مبارزات خود را . اينها کامال در اشتباه هستند

اين مبارزه در . ای گرفتن حق خود باشدلذا تالش ما بايد برای سازماندهی مردم بر. سازمان دهند
بايد گفت که اصطالح تحريم های هوشمند، . عين حال مبارزه ای برای سرنگونی رژيم نيز هست

ميدانند که تحريم با مخالفت مردم . تالشی برای پنهان کردن ماهيت ضد انسانی سياست آنها است
مخالف است، اين اصطالح را برای رد روبرو ميشود، آگاه اند که بخش مهم اپوزيسيون با تحريم 

 .گم کردن استفاده ميکنند
 

در . گويی بمثابه فاتحی به عراق سفر کرده بود.  احمدی نژاد به عراق سفر کرد:يک دنيای بهتر
کال موقعيت رژيم اسالمی . منطقه غربی بغداد تظاهراتی در مخالفت با حضور او صورت گرفت

 الت را چگونه می بينيد؟ در عراق و منطقه و آينده اين تحو
 

بدنبال حمله آمريکا، بريتانيا و متحدين شان به عراق جنبش اسالم سياسی و در راس  :آذر ماجدی
اين تجاوز آشکار به مردم عراق، شيرازه جامعه مدنی در . آن رژيم اسالمی بسيار تقويت شده است

باتالق و لجنزاری از .  شدعراق را از هم پاشيد، باعث رشد قومی گرايی و نفرت های مذهبی
. نفرت، قومی گرايی و ترور خشونت شکل گرفت که  برنده اصلی آن جنبش اسالم سياسی است
. بيخود نيست که احمدی نژاد در سفر به عراق ميگويد وضع عراق بسيار بهتر از گذشته شده است

مله نظامی تعداد کسانی که از زمان ح. فقط يک مغز بيمار ميتواند اين فاجعه انسانی را بهبود بنامد
بطور مستقيم و غير مستقيم بعلت اين جنگ جان خود را از دست داده اند باالی يک ميليون نفر 

هيچگونه امنيت جانی برای شهروندان عراق وجود . چند ميليون نفر آواره شده اند. اعالم شده است
کار ميگويد که وضعيت عراق آنگاه اين جنايت. وضعيت زنان بسيار اسفناک تر شده است. ندارد

 .بهتر شده است
 

به اين ترتيب جمهوری اسالمی بدون پرده پوشی دارد پيشروی خود را در عراق و منطقه جشن 
وضعيت نابسامان و سناريوی سياهی که در عراق شکل گرفته است، عمال محل رشد . ميگيرد

م پرست به جان يکديگر افتاده جريانات قو. ارتجاعی ترين و ضد انسانی ترين جريانات شده است
هر . جريانات تروريست اسالمی موسوم به سنی و شيعه يکديگر و مردم را تکه پاره ميکنند. اند

. روز ده ها نفر در اثر انفجار بمب و يا در اثر حمالت ارتش آمريکا جان خود را از دست ميدهند
ميگويند، کليه پارک ها و زمين رسانه های بين المللی از کمبود زمين برای دفن مردگان سخن 

آنگاه احمدی نژاد از بهبود وضعيت . های بازی کودکان به يک گورستان بزرگ بدل شده است
از کسی که فعاليت سياسی و حرفه ای خود را بعنوان تير خالص زن زندان . مردم عراق ميگويد

 .اوين آغاز کرده است، انتظار ديگری نميتوان داشت
 

ت جنبش اسالم سياسی و در راس آن رژيم اسالمی نه تنها در عراق، بلکه در جنگ عراق به تقوي
موقعيت اين جنبش سياه ارتجاعی نه تنها از نظر نظامی و سياسی تقويت . کل منطقه انجاميده است



شده است، بلکه تجاوزات خونين آمريکا در همراهی کامل با دولت اسرائيل در عراق، لبنان و 
.  اين جنبش از نظر ايدئولوژيک نيز در يک مقام رفيع قرار گيردفلسطين موجب شده که

پراگماتيسم حاکم در ميان مردم در کنار غيبت يک جنبش آزاديخواه، سکوالر و چپ در منطقه 
بخشی از مردم، بخصوص . صحنه را از نظر ايدئولوژيک برای اسالم سياسی خالی گذاشته است

يل و سياست های خشن و ضد انسانی آنها به اسالم سياسی نسل جوان در  ضديت با آمريکا و اسرائ
اسالم سياسی توانسته است خود را بعنوان يک نيروی ضد امپرياليست در منطقه . گرويده اند
 .اين يک تراژدی ديگر اوضاع نابسامان و خطير در منطقه است. مطرح کند

 
حل مساله فلسطين، بمعنای . رديم سپتامبر اعالم ک11بنظر من پاسخ ما هنوز همان است که پس از 

تشکيل دولت مستقل فلسطين و سرنگونی رژيم اسالمی دو راه اصلی تغيير اوضاع در منطقه بنفع 
تمرکز روی اين دو راه حل بايد امر ما . مردم و عليه اسالم سياسی و تجاوزگری اسرائيل است

 بر تداوم پيگير مبارزه برای به اين منظور تا آنجا که به ما مربوط ميشود بايد عالوه. باشد
سرنگونی رژيم اسالمی، تالش برای سازماندهی يک جنبش بين المللی آزاديخواهانه، برابری 

اين تنها راه خالصی از اين . طلبانه و سکوالر عليه هر دو قطب تروريسم را گسترش دهيم
 .بربريتی است که اين دو قطب بر مردم منطقه و جهان تحميل کرده اند

 
گرايشات عمومی در طيفهای مختلف .  اپوزيسيون و مساله تحريمهای اقتصادی:دنيای بهتريک 

مبانی يک موضع کمونيستی . اپوزيسيون را چگونه ارزيابی ميکنيد؟ از راست تا چپ و کمونيسم
 چيست؟ 

 
.  موضعگيری اپوزيسيون را بر حسب تعلق اجتماعی و جنبشی آنها ميتوان تبيين کرد:علی جوادی

 . اسالمی ميپردازم-اينجا به بررسی موضع جريانات ناسيوناليسم پرو غرب و جريانات ملیدر 
بهانه ها . جريانات متعلق به جنبش ناسيوناليسم پرو غربی، تماما مدافع تحريم اقتصادی هستند

عوامفريب ترين شان مدعی اند که تحريم اقتصادی عاملی در جلوگيری . متفاوت و رنگارنگ است
ميخواهند مردم به تحريم اقتصادی رضايت دهند تا مورد حمله نظامی قرار .  نظامی استاز حمله
 . ايرانی هستند" دمکراتهای"اينها . منطق بيمارگونه ای است! نگيرند

 
اما اين صف در عين حال موافق مشروط رژيم .  اسالمی عموما مخالف تحريم اند–جريانات ملی 
جريانات اکثريتی و توده ای و امثال خانم . اين نيروها استاين يک ويژگی ديگر . اسالمی است

اينها مخالفتشان با تحريم اقتصادی ناشی از عوارض . شيرين عبادی در راس اين صف قرار دارند
اين سياستشان ناشی از سياست پايه ای تر ضديت با غرب و . چنين سياستی بر زندگی مردم نيست

که خود زمانی مدافع بی قيد و شرط سياست تحريم اقتصادی اينها کسانی هستند . است" آمريکا"
خود نوعی سياست تحريم " درهای بسته"سياست اقتصادی . اعمال شده توسط دولت خودی بودند

بخشهای مختلف اين . بود که دولت های متعدد رژيم اسالمی دنبال ميکرد" داوطلبانه"اقتصادی 
نقد سياستهای اين جريانات يک . تصادی دارندصف کارنامه طويلی در دفاع از اين سياست اق

 . وظيفه دائم کمونيسم کارگری است
 

ما در . در اينجا بايد به انحرافاتی در سياست عمومی حزب کمونيست کارگری هم اشاره کرد
سياست اين جريان در قبال تحريم اقتصادی و جنگ شاهد يک چرخش آشکار به راست و نوعی 

رهبری کنونی اين جريان به بهانه .  ناسيوناليست پرو غرب هستيمهمسويی با سياست جريانات



عمال در قبال اين تحريمها سکوت تاييد آميزی اختيار " تحريم بانکهای رفسنجانی مساله ما نيست"
اين جريان در تبيين های تخصصی تر خود تحريمها را عاملی در جهت افزايش . کرده است

عمال تحريم را کاتاليزور اعتراض . ت اجتماعی ميداندنارضايتی مردم و جاری شدن اعتراضا
گوشه ديگری از تعميق . اين يک سياست بيمارگونه و پوپوليستی است. اجتماعی قلمداد ميکنند

 .اين جريان به وضعيت موجود است" نه"
 

از همين . يک سالح ضد انسانی است. تحريم اقتصادی يک ابزار رقابت و کشمکش سرمايه است
 .اين اساس سياست کمونيستی ماست.  بايد مورد نقد همه جانبه قرار گيردزاويه هم

 
 بجز مجاهدين و سلطنت طلبان و برخى عناصر و شخصيتهاى سياسى کسى در :سياوش دانشور

اين اواخر در حزب کمونيست . اپوزيسيون راسا و صراحتا از سياست تحريم اقتصادى دفاع نميکند
راينکه تحريم ميتواند موجبات نارضايتى مردم را فراهم آورد و يا کارگرى اظهار نظرهائى مبنى ب

سکوت در قابل تحريمهاى اخير بچشم خورد اما خود را به يک موضع صريح در دفاع از سياست 
قطعنامه ها و بيانيه هاى ديگر اين حزب که مورد تبليغ هم قرار . تحريم اقتصادى ارتقا نداد

. اقتصادى و مواضع کالسيک کمونيستهاى کارگرى داللت دارند بر محکوم کردن تحريم ،ميگيرند
 گوشه اى از خوشبينى عمومى تر نسبت به ،من فکر ميکنم اين درجه خوشبينى در مورد تحريم

جنگ و تحليل اوضاع ايران بود که مدتى اين حزب را نيز دچار تناقض در موضع گيرى سياسى 
 اينها خوشبختانه تاکنون و صراحتا ،چه باشدبه هر حال تمايالت قلبى دراين حزب هر. کرد

 . نتوانسته اند طى سندى حزبى از مطلوبيت تحريم اقتصادى دفاع کنند
 

ما تحريم . بعنوان کمونيست کارگرى موضع ما در قابل تحريم اقتصادى روشن و معرفه است
ى تحريم اقتصادى را يک سالح کشتار جمعى ميدانيم که برخالف اهداف اعالم شده آن از سو

تحريم اقتصادى تنها مردم را به خاک سياه مينشاند .  ضربه جدى به رژيم اسالمى نميزند،کنندگان
اين سالح نه در خدمت تضعيف . و موجبات فقر و کمبود و استيصال بيشتر مردم را فراهم ميکند

و تضعيف رژيم بسود مبارزه مردم بلکه عمال و با تجارب تاکنونى سالحى در خدمت تقويت رژيم 
نان و دارو مردم را گرو ميگيرند تا . اين سياستى کثيف و ضد انسانى است. و نابودى مردم است

 ،نياز دارند" توده مردم معترض"طراحان اين سياست آنجا هم که به ! شايد شورش و عصيان کنند
 خواهان مردمى مستاصل و راضى به هر چيز را ميخواهند و نه مردمى قد برافراشته و اميدوار و

ما مخالف شديد سياست ارتجاعى تحريم اقتصادى هستيم چون آنرا؛ اوال ضد انسانى ميدانيم . تغيير
ثانيا؛ اين سياست ارتجاع را در . و مشقات انسانى ناشى از آن براى جنبش ما اهميت اساسى دارند

. وبرو ميکندايران تقويت ميکند و مبارزه مستقل مردم را با دست اندازها و معضالت عديده ر
ثالثا؛ تحريم اقتصادى در باغ سبزى براى تنش بيشتر و فشار کار سازتر و نهايتا ميدان دادن به 

آنها که موافق تحريم اند در اساس و بسيار بيشتر موافق حمله . ميليتاريسم و قلدرى نظامى است
م اقتصادى با هر چون نفس تحري. و باالخره ما خواهان الغاى فورى تحريمها هستيم. نظامى اند

 به طرق گوناگون دست دولت و سرمايه داران را در باال بردن قيمت کاالهاى ،ابعاد و دامنه اى
موجبى براى راه انداختن تبليغات . اساسى مورد نياز مردم و تحميل فقر و فاقه بيشتر باز ميگذارد

زه اجتماعى اردوى اهرمى است که در خدمت پس راندن روند مبار. ارتجاعى بسود رژيم ميشود
 ، بستن سفارتخانه هاى آن،انزواى سياسى و ديپلماتيک رژيم. آزادى و برابرى قرار ميگيرد

 سياست اصولى ترى است که ما ،نايستادن کنار آن عليه مردم و حمايت از پروژه هاى ارتجاعى



اعمال اين سياست تالش ميکنيم مردم و طبقه کارگر دنيا را حول آن گرد بياوريم و به دولتها براى 
 .  اما مخالف شديد سياست تحريم اقتصادى هستيم. فشار بگذاريم

 
ما . ما موافق معامله نظامى دولتها با رژيم اسالمى نيستيم. اما يک نکته را بايد تصريح و تاکيد کرد

ما سياست مسلح . موافق فروختن تکنولوژى شکنجه و اطالعاتى و نظامى به رژيم اسالمى نيستيم
ن اين رژيم به سالحهاى پيشرفته را نه فقط مطلوب نميدانيم بلکه يک رکن سياست ما تالش کرد

به نظر من بايد بين تحريم بانکى و تجارتى و کال . براى خلع سالح تمام و کمال اين رژيم است
اينها يک . تحريم کاالهاى اساسى مردم با تحريم فالن شرکت ساخت موشک و بمب تفاوت گذاشت

 فورا و اتومات ،مخالفت اصولى و انسانى و آزاديخواهانه با سياست تحريم اقتصادى. يستندمقوله ن
ما مخالف تحريم اقتصادى به معناى . به دفاع از هرنوع معامله با جمهورى اسالمى ترجمه نميشود

از مردم تلفات . هستيم چون اين سياست عموما مردم را ضعيف و ارتجاع اسالمى را تقويت ميکند
به رژيم خدمت ميکند و عقب نشينى فرضى اش هم به . گيرد و جنبش شان را حاشيه اى ميکندمي

 جارو کردن اسالم سياسى در ايران و ،ما براى سرنگونى جمهورى اسالمى. نفع مردم تمام نميشود
منفعت ما دراين نيست . خلع يد سياسى و اقتصادى و نظامى از اين جنبش ارتجاعى تالش ميکنيم

بايد بين اين مقوالت تفاوت قائل بود و يکى . ن طبقاتى استراتژيک مان تا دندان مسلح باشدکه دشم
 . را به ديگرى تعميم نداد

 
 در چند هفته گذشته ما شاهد شدت گيری کشتار مردم در غزه توسط ارتش :يک دنيای بهتر

طرح صلح در . اسرائيل و همچنين موشک پرانی حماس و جريانات اسالمی به اسرائيل بوديم
ارزيابی شما از تحوالت سياسی در اين منطقه . فلسطين باز با مشکالت و موانع ديگری مواجه شد

چيست؟ آيا جهان، بشريت متمدن، شاهد صلح و آرامش و تحقق حقوق پايه ای مردم خواهد بود؟ آيا 
ات چنين مردم زخم خورده فلسطين قادر به دستيابی به حقوق انسانی خود خواهند شد؟ ملزوم

 تالشی کدام است؟ 
 

را از باالى سر حماس پيش " صلح" سياست ايندوره آمريکا اينست که مسئله :سياوش دانشور
اگر آمريکا توان اين را داشت که اسالميون تروريست را منزوى کند و شرايطى ايمن تر را . ببرد

اما مسئله به . تى با آن داشتند فکر نميکنم بيشتر مردم دنيا مخالف،براى مردم در فلسطين تامين کند
 حدود ، مستقل از حماس و به بهانه حماس،حقيقت اين است که آمريکا و اسرائيل. اين سادگى نيست

نان و دارو و آب و بدوى ترين امکان . يک ميليون و نيم انسان بيگناه را مجازات جمعى ميکنند
 کنند و وارد مصر شوند تا کمى "شورش مرزى"مردمى که ناچارند . زندگى شان را گرو گرفتند

اين مردم رابطه يک به يکى با حماس و تروريسم اسالمى . آذوقه و مايحتاج روزانه تهيه کنند
سياست مجازات جمعى . اين مردم خود قربانيان تروريسم اسالمى و تروريسم دولتى اند. ندارند

دم بيدفاع و بيگناه و گرسنه کشتار مر.  کثيف و ضد انسانى و جنايتکارانه است،مردم غزه شنيع
اين . غزه به بهانه پاسخ به حمالت و موشک پراکنى حماس يک جنايت غير قابل انکار است

همانطور که . را توجيه نميکند" مقابله با تروريسم"و " دفاع از خود"اقدامات سر سوزنى بحث 
توسط اسالميون توجيه کشتار مردم غير نظامى در بازار و ديسکو و اتوبوس در شهرهاى اسرائيل 

هر دو سوى افراطى دعوا در هر صلح منطقه اى . گر ستمهاى تاريخا رفته بر مردم فلسطين نيست
هر دو سو مانع صلح اند و هر دو سو براى اهداف ارتجاعى شان از مردم بيگناه و . نفعى ندارند

 . سيويل قربانى ميگيرند



 موضوعى اساسا فلسطينى ،اس دراين جدالبطور کلى مسئله فلسطين و بطور مشخص انزواى حم
انزواى حماس و تروريسم اسالمى ربط مستقيمى با .  مسئله اى منطقه اى و جهانى است،نيست

مسئله فلسطين دريچه اى . فلسطين يک جبهه نبرد است. موقعيت کل اسالم سياسى در منطقه دارد
به اين اعتبار هر نوع .  ميکنداست که جدال دوقطب ترويستى از مجراى آن بدرجات زيادى بروز

 منوط به حل مسائل بنيادى ترى در سطح منطقه ،صلح ميانمدت تا چه رسد به يک صلح پايدار
اسرائيل بعنوان يک متحد منطقه اى آمريکا در پس تحوالت دو دهه اخير سهم خود را . است

 فکر ميکنم هم دولت .اسرائيل همان نقشى را ندارد که در دوران جنگ سرد داشت. مطالبه ميکند
بهاى اين را مردم آواره و رنجديده فلسطين . اسرائيل و هم آمريکا به اين موضوع واقف هستند

سياست آمريکا و اسرائيل بشدت يکجانبه و متکى به زور و اعمال قلدرى و . نميتوانند پرداخت کنند
 اسالم سياسى و به همين سياست زمين حاصلخيزى براى رشد. کشتار و ماشين ميليتاريسم است

مسبب تقويت و پيشروى . استيصال راندن مردم و نهايتا جلب توجه شان به جريانات اسالمى است
. اسالم سياسى در فلسطين و ايران و عراق و لبنان و کل منطقه سياستهاى آمريکا و اسرائيل است

 و اين موضوع سياست تروريسم دولتى به رشد و تقابل تروريسم در سوى ديگر منجر شده است
هر دو طرف مردم بيگناه را با موشک و خمپاره و بمب قتل عام . ديگر جز شعور همگانى است

 . سياست جنايتکارانه خود را اثبات کنند" حقانيت"ميکنند تا 
 

. مسئله فلسطين بسادگى ميتواند با برسميت شناختن دولت مستقل فلسطينى توسط اسرائيل حل شود
.  قراداد اسلو ميتواند مبناى کار شود و اين پروسه جنايت و جنايت خاتمه يابدهنوز مبانى مندرج در

اما معضل اساسى پيدا کردن فرمولهاى ديپلماتيک يا حتى انعطاف نشان دادن برسر موارد مورد 
اين . مسائلى مهمتر مطرح اند که باز بودن اين زخم را ضرورى کردند. اختالف طرفين نيست
گاه و نقش آمريکا و اسرائيل در منطقه در متن رقابتهاى جهانى و تحوالتى که مسائل عمدتا به جاي

 سرنوشت کشورهاى موسوم به جهان عرب و غيره گره ، کل مسئله اسالم سياسى،در جريان است
 ارابه اسالم ،بعيد ميدانم آمريکا و اسرائيل نفهمند که حل حتى نسبى مسئله فلسطين. خورده است

. اينها به ميدان و جبهه فلسطين نياز دارند.  بدجات زيادى به گل مينشاندسياسى در منطقه را
اين ها . سياستهاى ميليتاريستى اين دولتها به جرياناتى از نوع حماس و حزب اله نياز دارد

آکتورهاى فعاله تروريسم جهانى امروزند و منافع و سياستهاى اين تروريسم از هر سو مانع 
 مسئله فلسطين و تخفيف فورى آن تنها ميتواند با اتکا به مبارزه و يک .تخفيف و حل بحران است

 براى مجاب کردن آمريکا و اسرائيل به برسميت شناسى ،فشار بين المللى موثر براى حل آن
 محکوميت تروريسم و ميليتاريسم و جنايت عليه مردم سيوسيل از هر دو ،حقوق مردم در فلسطين

. هاى سکوالر و متساوى الحقوق است که بتوانند در کنار هم زندگى کنند و تاکيد بر ايجاد دولت،سو
در تحليل نهائى حل مسئله فلسطين و ايجاد صلحى پايدار در منطقه در گرو سرنگونى جمهورى 
اسالمى در ايران توسط طبقه کارگر و مردم آزاديخواه و تحميل شکست به معادالت موجود در 

 لغو فورى ،ايد براى برسميت شناسى فورى دولت مستقل فلسطينىاما همين امروز ب. منطقه است
 و دفاع از مردم اسرائيل و فلسطين در مقابل ، اعمال فشار به آمريکا و اسرائيل،تحريم مردم غزه

سياستهاى تروريستى و ميليتاريستى ميتوان و بايد اقداماتى جدى و جهانى را براى کاهش فورى 
  . اين مشقات در دستور گذاشت

 
اکنون نزديک به يک .  شرايط در فلسطين روز به روز وخيم تر و تراژيک تر ميشود:آذر ماجدی

سال است که اسرائيل يک ميليون و نيم انسان را از پير و جوان و کودک در محاصره گرسنگی و 
. همه سازمان های خيريه و بشر دوست بين المللی فعانشان به هوا رفته است. مرگ گرفته است



آمريکا همچنان پر و پا .  از يک تراژدی انسانی سخن ميگويند، اما هيچ اتفاقی رخ نميدهدهمه
اسالم سياسی نيز که اين وضعيت را به . قرص از سياست های ضد انسانی اسرائيل پشتيبانی ميکند

مردم بخت برگشته فلسطين قربانی . نفع قدرت يابی خود ميداند برای تداوم اين شرايط تالش ميکند
 .اين دو قطب جنايتکار و تروريست اند

 
. در همين هفته پيش نزديک به صد و بيست نفر فلسطينی بر اثر حمالت نظامی اسرائيل کشته شدند

اسرائيل با تانک های خود وارد غزه شد و بعد از کشتار و ويرانی، . خانه ها و جاده ها ويران شد
. کا، غزه را با قول بازگشت دوباره ترک کردزمان سفر کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمري

کمبود غذا، سوخت، دارو و . تحريم اقتصادی غزه را به يک بازداشتگاه جنگی بدل کرده است
تعداد زيادی بعلت عدم دسترسی به . لوازم يدکی مردم را با مخاطرات جدی روبرو کرده است

اگر . سوخت وارد خيابان ها ميشودفاضالب شهر بعلت نبود . درمان جان خود را از دست ميدهند
 اين نسل کشی نيست، پس چيست؟ اگر اين پاکسازی قومی نيست، پس چيست؟

 
عمال دو نيروی سياسی . بعالوه از نظر سياسی فلسطين در شرايط بسيار وخيم تری قرار دارد

ود درآورده الفتح و حماس مردم را به دو تکه تقسيم کرده اند و جان و زندگی آنها را تحت کنترل خ
جنگ داخلی که مدتی پيش آغاز شد و به جدايی غزه و ساحل غربی منجر شد، وضعيت را . اند

اين نيز نتيجه توطئه ها و دسيسه . برای آينده مساله فلسطين بسيار پيچيده تر و سخت تر کرده است
 .های دولت آمريکا است

 
کنفرانس آناپوليس .  شکست بودمعروف است از ابتدا محکوم به" نقشه راه"طرح صلحی که به 

. نيز صرفا تالشی برای نجات بوش از وضعيت وخيم سياسی ای است که به آن دچار شده است
سال ها است که ثابت شده است . شکست اين کنفرانس نيز از آغاز بر پيشانی آن نوشته شده بود

 در زمين اسرائيل در واقع توپ. راه حل آن سياسی است. مساله فلسطين راه حل نظامی ندارد
پذيرش طرح دو دولت مستقل، بازپس دادن اورشليم شرقی به فلسطين، توقف ساختن . است

 و حل عادالنه مساله پناهندگان فلسطينی 1967ستلمنت در مناطق اشغالی، بازگشت به مرزهای 
ائيل اسر. که در کنفرانس اسلو بر سر آنها توافق شده است، راه اصولی و سياسی حل مساله است

اينجا نيز سازماندهی بشريت . زير بار نميرود و دولت آمريکا کامال از قلدری آن حمايت ميکند
بايد به دولت آمريکا فشار آورده شود تا از . متمدن ميتواند به نفع مساله فلسطين و حل آن عمل کند

 .حمايت اسرائيل دست شويد تا شايد بتوان به صلحی در منطقه دست يافت
 

 در هفته گذشته ما شاهد اعتراضات گسترده کارگران برای دريافت حقوق معوقه : بهتريک دنيای
اعتراض کارگران نيشکر هفت تپه، اعتراض کارگران پروفيل سازی ساوه، در زمره . خود بوديم

اصلی ترين حلقه های پيشبرد مبارزه ای موفق در اين راستا کدام است؟ . اين اعتراضات بودند
 ر اين شرايط فائق آمد؟ چگونه ميتوان ب

 
 مساله مقابله با عدم پرداخت حقوق معوقه، اخراج و بيکارسازی های گسترده از :علی جوادی

اعتراضات متعددی در اين راستا . عرصه های اصلی اعتراض کارگران در ماههای اخير است
است که کاری پيروزی معموال برابر با پرداخت حقوق و مزايای دورانی . همواره در جريان است

در يک نگاه به اين تصوير . انجام شده است يا اينکه بازگشت به کار، آنهم در موارد محدودی
مبارزه . کارگر بايد مبارزه کند تا حقوقش را بگيرد. موقعيت دردناک طبقه مان را مشاهده ميکنيم



ارزه ميکند تا زنده مب. کند تا امکان فروش نيروی کار و استثمار وحشيانه شدن خود را داشته باشد
اين شرايط فوق ضد انسانی و نکبت باری است که رژيم اسالمی و . سه شيفت کار نکند. بماند

 . سرمايه بر کارگر و مردم زحمتکش تحميل کرده اند
ميتواند حقوق کارگر را . مساله اين است که دست کارفرما  و سرمايه برای اخراج کارگر باز است

ه اتکاء وجود صف گسترده ای از کارگران بيکار در جامعه همواره کارگر ماهها پرداخت نکند و ب
عدم . رژيم اسالمی هم تضمين کننده حفظ چنين شرايطی است. را تهديد به اخراج و بيکاری بکند

پرداخت حقوق و مزايای کارگران، تهديد دائمی کارگران به اخراج و بيکاری جنبه های مختلف 
در کنار اين شرايط بايد به . ن و مردم زحمتکش تحميل ميکنندفالکتی است که به کارگرا

اين مجموعه يعنی . دستمزدهای نازل و زير خط فقر و همچنين قراردادهای سفيد امضا اشاره کرد
 . يعنی حکم محکوميت کارگر به فقر و فالکت و بی حقوقی. بردگی مزدی کارگر

تشکل کارگری اصليترين، کليدی . تشکل شدبرای پيشبرد مبارزه ای موفق در اين راستا بايد م
بدون تشکل، بدون اتحاد کارگر، بدون . ترين اهرم در مبارزه عليه اين وضعيت برده وار است

اعتراضاتش به تغيير . داشتن ظرف متحد و متشکل کننده، کارگر محکوم به اين بربريت است
. هيچ ناجی ای وجود ندارد. ستهيچ معجزه ای در کار ني. توازن قوا و شرايط منجر نخواهد شد

 . تنها قدرت تشکل و اتحاد کارگر ميتواند اين وضعيت را تغيير دهد
اما کدام تشکل در شرايط حاضر ممکن است؟ آيا کميته های پيگيری و هماهنگی و امثالهم آن 
ظرف مطلوب است؟ آيا سنديکاهای کارگری ظرف مطلوبند؟ يا جنبش مجامع عمومی کارگری؟ 

  کداميک؟
ظرف در برگيرنده توده های . واقعيت اين است که مساله اصلی ايجاد تشکلی در محيط کار است

هر تشکلی که فاقد اين ويژگی باشد نخواهد توانست به ابزاری موثر در . کارگر در محيط کار
 . اعتراض کارگر تبديل شود

 
کارگر در محيط کار از نقطه نظر ما جنبش مجامع عمومی کارگری آن ظرف اصلی متحد کننده 

به سادگی قابل شکل . مجمع عمومی کارگری در برگيرنده توده های کارگر است. خودش است
بسادگی ميتواند همه گير . ساختار اداری و تشکيالتی ساده ای دارد. دادن و سازمان دادن است

 . منعطف و ظرف در برگيرنده تودهای کارگر است. شود
 

 و دخالت موثر مجامع عمومی کارگری بوده ايم، در عين حال هر کجا که ما شاهد شکل گيری
 . اين يک رابطه مستقيم است. شاهد پيشروی و پيروزی کارگران در مبارزه خودشان نيز بوده ايم

در حال حاضر سازمان دادن جنبش مجمع عمومی، متحد کردن مجامع عمومی در مناطقی که 
طبقه کارگر بايد بتواند . پيشروی طبقه کارگر استدارای جغرافيای واحد هستند، آن حلقه اصلی 

 . راه ديگری نيست. بر ضعف تشکيالتی خود غلبه کند
 

در .  در شش و هشت مارس ما در بعضی از شهرهای ايران شاهد تجمعاتی بوديم:يک دنيای بهتر
اين تجمعات . تهران، اصفهان، سنندج و برخی شهرهای ديگر تجمعاتی و جلساتی برگزار شد

ارزيابی شما از اين وضعيت چيست؟ برای . سبت به سال گذشته يک افت نسبی را نشان ميدادن
 تغيير اين شرايط چه بايد کرد؟ 

 
 مارس امسال معنى بالفصل آن ٨ بايد تاکيد کرد که افت آکسيونى و ميتينگها در :سياوش دانشور

امسال را اگر . و مرد نيستعدم توجه به اين روز در جامعه و يا تضعيف جنبش برابرى طلب زن 



به اين معنا اين .  بايد عنوان سال آزادى و برابرى را به آن اطالق کرد،بشود سال چيزى نام نهاد
. اردو در شکلى کيفى تر و تاثيرگذارتر در کليت جامعه ايران و مقياس جهانى ابراز وجود کرد

ن حال رژيم اسالمى در متن در عي. همه متوجه پديده جديدى در ابعاد معين در ايران شدند
موفقيتهاى منطقه اى و مذاکره و مانور و تروريسم قادر شد سياست سرکوب را در داخل کشور در 

 . اينجا از تکرار ليست طوالنى اجتناب ميکنم چون دانسته همگانى است. ابعاد گسترده اى پيش ببرد
 اعمال فشار و اخطار و ،تماعى يعنى دستگيرى تعداد زيادى از فعالين سياسى و اج،اين وضعيت

 و فضاى پيچيده ترى که جمهورى اسالمى ،تعيين وثيقه هاى سنگين براى تعداد بسيار بيشترى
اينجا و آنجا و به همين . ايجاد کرد باعث شد که ابعاد اجتماعات در شکل کمى آن قابل توجه نباشد

اينها مجموعا در . الين حاکم بود يکدرجه احتياط مقطعى بر تحليل و روش کار برخى از فع،دالئل
 ،اما در همان حدى که اين اجتماعات برگزار شد. کميت اعتراضات و تحرکات نقش داشتند

خواست واقعى و انسانى مردم . شعارها و خواستها و قطعنامه ها خبر از کوتاه آمدن نميدهند
مشخص تر ابراز سرجايش است و اردوى آزادى و برابرى هر روز در گوشه اى و در اشکالى 

 . وجود ميکند
 

. براى تغيير پايدارتر اين وضعيت بايد متشکل شد و اشکال تشکل تاکنونى را تثبيت و ارتقا داد
اردوى آزادى و برابرى چه در کليت آن و چه بعنوان جنبشهاى برابرى طلبانه مختلف بايد متحد 

در قالبهاى متناسب با شرايط امروز اين اردو به تشکلهاى توده اى و قدرتمند نياز دارد که . شود
بايد اشکال پيشروى و باال بردن توان سازمانگرى را در هر مورد و . بتوانند خود را تحميل کنند

مستقل از جوانب ريزتر تاکتيکى و روشهاى مبارزه . در کليت اين جنبش بدست داد و بکار گرفت
 پيشروى عمومى مردم عليه جمهورى ،اندو ابتکاراتى که استراتژى واحد اين جنبش را به پيش مير

اسالمى تنها زير اين پرچم ميتواند صورت بگيرد و اين بنوبه خود متشکل شدن حول اين پرچم را 
تنها نيروئى که امروز در مقياس توده اى و علنى و حق بجانب و ادامه کار ميتواند در . تاکيد ميکند

وظيفه .  اردوى آزادى و برابرى است،ايستدمقابل جمهورى اسالمى و راه حلهاى دست راستى ب
مشخص امروز ما بدست دادن راهها و روشهاى سازمانگرى و سازمانيابى اين اردو است؛ چه در 
جنبش کارگرى يا جنبش آزادى زن و دانشگاهها و ميان نسل جوان و چه در متحد بودن سنگرهاى 

 . مختلف اين اردو در تقابل با اسالم و سرمايه در ايران
 

 مراسم شش و هشت مارس در شرايطی برگزار ميشد که رژيم اسالمی يک حمله و :آذر ماجدی
تعرض گسترده را به مردم و به فعالين عرصه های مختلف و جنبش های اجتماعی مختلف 

شش مارس که اساسا در همبستگی با محمود صالحی و منصور اسانلو دو . سازمان داده است
اين دو اکنون مدتی است که در .  رژيم اسالمی هستند شکل گرفته بودرهبر کارگری که در اسارت

عليرغم وضعيت جسمی بد، بخصوص محمود صالحی، رژيم حاضر به آزادی . زندان بسر ميبرند
ده ها نفر از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب در زندان زير شکيجه های . آنها نيست

.  و ساير فعالين کارگری به زندان و شالق محکوم شده اندفعالين حقوق زن. غيرانسانی قرار دارند
 . به عبارتی رژيم اسالمی عنان گسيخته سرکوب ميکند

 
 مارس کامال ناروشن 8 مارس امکان برگزاری مراسم 8در چنين شرايطی تا چند روز پيش از 

ت مردم بنظر من همين مراسمی که برگزار شد خود بيانگر قدرت و استقامت جنبش مقاوم. بود
 8اينکه فرضا دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب در گراميداشت . عليه رژيم اسالمی است

مارس با شعارهای آزادی و برابری در اصفهان دست به تظاهرات ميزنند، خود بيانگر سازش 



رژيم نتوانسته است با دستگيری ده ها . ناپذير بودن جنبش آزاديخواهی و برابری طلب مردم است
نشجوی آزاديخواه و برابری طلب و اعمال شکنجه های وحشيانه و وثيقه های کالن اين جنبش را دا

 .ساکت و سرکوب کند
 

بخش راديکال و آزاديخواه و .  مارس در شهرهای کردستان و تهران نيز به همين ترتيب8مراسم 
. ا برگزار کند مارس ر8برابری طلب توانست هر چند در مقياسی کوچکتر، اما باالخره مراسم 

بنظر من بجای اينکه به مساله افت شکل گيری آکسيون توسط جنبش توجه کنيم، امری که در چنين 
شرايطی اجتناب ناپذير است، بايد به وجود استقامت و استحکام و جسارت آن و تغيير توازن قوای 

کوب و شقاوت به اين واقعيت که عليرغم اين ميزان سر. سياسی ميان مردم و رژيم توجه کنيم
اين بيانگر تغيير توازن قوای سياسی پايدار در .  مارس را آرام از سر بگذراند8رژيم نتوانست 

 .جامعه است
 

به اين صورت که پاسخ را داريم، اما پياده کردن . چه بايد کرد؟ پاسخ اين سوال سهل و ممتنع است
اعی يک امر مهم و اساسی برای مساله سازماندهی جنبش های اجتم. آن چندان ساده بنظر نميرسد

تالش برای جلب و سازماندهی رهبران عملی اين جنبش ها زير چتر آزاديخواهی و : ما است
. تامين رهبری کمونيسم کارگری بر اين جنبش ها و مبارزات آنها. برابری طلبی کمونيسم کارگری

تالش . مومی کارگرانجلب کارگران راديکال سوسياليست و سازماندهی مبارزات آنها و مجمع ع
اين آن امر مهم و پيچيده فرا روی ما . برای گسترده کردن تشکالت کارگری، دانشجويی و زنان

 .بايد جنبش های اجتماعی در شکل سازمان های وسيع توده ای سازمان يابند. است
 

ما زن و مرد "فرياد .  دانشگاهها در شيراز صحنه يک اعتراض جدی است:يک دنيای بهتر
فرمانده پادگان اين آخرين پيام "، "جنبش دانشجويی آماده قيام است"، "يم، بجنگ تا بجنگيمجنگ
 چشم انداز اين اعتراضات چيست؟ ". است

 
ما سند .  سياست پايه ای ما تالش برای متحد و متشکل کردن اين اعتراضات است:علی جوادی

تشکل توده ای و علنی دانشجويان در اين سند تاکيد بر . وظايف دانشجويان کمونيست را داريم
دانشجويان کمونيست بايد تالش کنند تا اين نيروی معترض را به صف متشکل آزاديخواهی . است

اين اعتراضات را پشتوانه مطالبات . در راس اعتراضشان قرار بگيرند. و برابری طلبی جلب کنند
ان دستگير شده يکی از اصلی آزادی بی قيد و شرط تمامی دانشجوي. روشن مبارزاتی قرار دهند

 . *ترين اين مطالبات است
 

 
 !مسائل گرهی طبقه ما: تعيين حداقل دستمزد

  سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى،على جوادى
 ٣٩شماره 

 
در مباحٽ .  مساله حداقل دستمزد يک مساله اصلی تقابل کارگر و سرمايه است:يک دنيای بهتر

در هيچ . الح کارگران بايد تعيين کننده حداقل دستمزد باشندحزب مطرح شده است که نمايندگان ص
جايی جهان کارگران در موقعيتی نيستند که ميزان دستمزد خود را خود تعيين کنند؟ آيا سرمايه 

 هيچگاه تن به چنين شرايطی خواهد داد؟ 



 
ی تسليم بسادگ. تن به چنين شرايطی نخواهد داد" رضايت خاطر" سرمايه هيچگاه با :علی جوادی

عدالت و حق طلبی از ويژگيهای سرمايه . اراده کارگر برای تعيين دستمزد خود نخواهد شد
برای هر ذره . ترديدی نيست. ؟ تاريخ سرمايه با خون و عرق کارگر در هم آميخته است!نيست

تمام دستگاه . انباشت و سود آوری و استٽمار بيشتر از کارگر با چنگ و دندان خواهد جنگيد
وب و تحميق و عوامفريبی و زندان و پليس و آخوند و امام جمعه و مسجد و کليسا و رسانه ها سرک

و " نيت"کمتر کسی توهمی به . برای در هم کوبيدن همين تالش کارگر سازمان داده شده است
اما مساله اين است که خواست و قدرت سرمايه در اين مبارزه حرف آخر . سرمايه دارد" عملکرد"

در طرف ديگر معادله قدرت و اتحاد و تشکل و آگاهی . اين معادله دو طرف دارد. زندرا نمي
نتيجه اين مبارزه به وزن و نيروی هر کدام از دو طرف اين تقابل طبقاتی گره . کارگر قرار دارد

سطح و ميزان دستمزد در هر دوره محصول يک مبارزه سياسی و اقتصادی همه . خورده است
 . جانبه است

 
قعيت اين است که اگر خواست و قدرت سرمايه تمام فاکتور دخيل در اين معادله بود، طبقه ما وا

شرايطی که سطح دستمزد و ميزان دريافتی کارگر . بايد کماکان در شرايط حيوانی زندگی ميکرد
به ميزانی تنزل ميکرد که صرفا برای بقاء و تجديد قوا و حضور مجدد در بازار کار کفايت 

زمانی .  کارگر همان مقداری را دريافت ميکرد که کار کردن مجدد او را مقدور سازد.ميکرد
نگرش سرمايه . برای فراغت، امکانی برای برخورداری از زندگی بمٽابه يک موجود انسانی نبود

در شکل لخت و عورش و بدون تبليغات عوام فريبانه آن به کارگر به مٽابه موجودی زنده و کار 
اين نگاه سرمايه . ودی که بايد کار کند، کاال توليد کند و برای سرمايه سود توليد کندموج. کن است

کارگر در اين نگرش موجودی زنده است که احتياجاتش تنها منحصر به احتياجات . به کارگر است
. کارگر نيروی کار است. کمترين نرخ دستمزد مبنای تعيين دستمزد قرار ميگرفت. جسمی است
سطح دستمزد در چنين سيستمی تنها مايحتاج کارگر برای ! انسان نيست. د کننده استنيروی تولي

يعنی توليد جديد . کار کردن و تمديد قوا است به اضافه مقداری برای پرورش خانواده و توليد مٽل
همان موجودی که بتواند نيازهای جديد نيروی کار الزم برای سرمايه در پروسه گسترش انباشت 

آنوقت سرنوشت . اگر از اين تقابل اجتماعی طرف کارگر را حذف کنيم. سود را تامين کندو توليد 
هستی و . بازار تعيين خواهند کرد" دست نامريی"کارگر را فقط معادالت کور اقتصادی سرمايه و 

قوانين عرضه و تقاضا بر . زندگی کارگر بمٽابه يک کاال و مانند هر کاالی ديگری تعيين ميشود
کارگر زمانی به کار گرفته ميشود که کارش سودی .  زندگی کارگر تماما حاکم ميشوندشرايط

در غير اين صورت مانند هر کاالی ناخواسته ای به گوشه ای پرتاب . برای سرمايه دار توليد کند
زندگيش از لحاظ روحی و جسمی . نوسانات بازار و شرايط زندگی اش را تعيين ميکند. خواهد شد
و به جای انسان بودن بايد در شرايط حيوانی ناشی از ملزومات . يک ماشين تنزل ميکندبه شرايط 

 . سودآوری سرمايه زندگی کند
 

و اين يک . ميتواند متحد شود. ميتواند متشکل شود. اما تمام مساله اينجاست که کارگر انسان است
قدرت تشکل .  هميشگی استگاه پنهان و گاه آشکار، اما دائمی و. مبارزه دائمی و هميشگی است

وا تحاد و همبستگی کارگر در طول تاريخ خونين سرمايه داری همواره عاملی تعيين کننده برای 
 .برهم زدن اين قوانين ضد انسانی سرمايه داری بوده است

 



آيا ما شاهد شرايطی در جامعه سرمايه داری خواهيم بود که کارگر تعيين کننده حداقل و ميزان 
نقطه تعادلی دراز مدت در . با دوام نيست. شد؟ بنظرم چنين حالتی کامال ممکن استدستمزد با

از . از دو طرف برای تغيير اين وضعيت تالش خواهد شد. اما ممکن است. مبارزه طبقاتی نيست
طرف سرمايه برای به عقب برگرداندن شرايط و از طرف کارگر و کمونيسم برای پيشروی و 

اين اساس يک انقالب کمونيست و کارگری .  سرمايه و سرمايه داریخالصی هميشگی از سلطه
بجای توليد . انقالبی که به نظام مزد بگيری و استٽمار و بازار و مبادله کااليی پايان ميدهد. است

. برای سود، توليد برای رفع نيازمنديهای همه مردم را مبنای فعاليت انسان در جامعه قرار ميدهد
 .   نيازهای انسانی هرکس هدف چنين انقالبی استانسان بودن و رفع

 
سرمايه دشمن کارگر است و تالش .  سرمايه تا زورش برسد تن نميدهد،خير  :نسرين رمضانعلی

مثالى اينجا اشاره ميکنم تا تفاوتها در ايران و . ميکند کمترين مزد را در قبال کار به کارگر بدهد
 . ما در مورد سازماندهى به نکات روشن ترى برسيمکشورهاى ديگر روشن تر باشد و نهايتا 

برای مثال ماهها است در کشور آلمان ما شاهد اعتصابات بخشهای مختلف طبقه کارگر هستيم 
اعتصاب کارگران راه آهن .  استه اعتصاباتی که کمر دولت را شکست.برای تعيين حداقل دستمزد

 دستمزد اعتصابات اولتيماتومی سازمان ش برای افزايشکيا کارگران بخش خدماتی که در کشم
معموال کارگران به تمامی خواستهای خود . متشکل اند و متشکل خواستشان را مطرح ميکنند. ددادن
 اما به بخش زيادی از خواستهايشان .ن مقدار از افزايش دستمزد نمی رسند که طرح می کنندآيا 

با خطر دستگيری و سرکوب فعال مع در عين حال کارگران در اين جوا. دست پيدا می کنند
 . مبارزات روبرو نيستند

 
تعيين حداقل دستمزد و خيلی  ،برای کاهش ساعت کارکارگر مبارزه در ايران و کشورهاى مشابه 

ابراز وجود تشکل که وقتی کارگران نه نمايندگان واقعی خود را دارند نه  ،از خواستهای ديگر
 .  کارگر وارد يک جنگ با شرايط نابرابر ميشود، ميکندرا ممکناجتماعی در ابعادی گسترده 

که کارگران با مبارزات خود سرمايه بنا به ماهيت اش در مقابل کارگر عقب نميشيند بلکه هرجا 
توانستند دولت و کارفرما را وادار به عقب  بدرجه اى ،بيايندتوانستند متحد و منسجم به ميدان 

مبارزات طبقه . ن را از گلوى سرمايه دار بيرون بکشند و بخش کوچکى از حق شانشينی کنند
 که زير خط فقر ىميليونها کارگرکه  برای اين است . برای بقا استىاه کارگر در ايران مبارز

همين هم موانع زيادى دارد که بايد جداگانه در مورد آنها حرف . زندگی می کند به خط فقر برسد
 . زد
 

.  به اين سوال بايد سراغ منطق سرمايه و جامعه طبقاتى رفت براى پاسخ دقيق:سياوش دانشور
 و صرفا به افکار و نگرش طبقاتى شان در قبال ،اگر بورژواها هيچ مانعى سر راهشان نباشد
 حاضر نيستند از بردگى مطلق کارگر قدمى فراتر ،کارگر و زندگى خانواده کارگرى رجوع کنيم

ست کارگر در هر کشمکشى و از جمله تعيين حداقل سرمايه به خوا" تن دادن"اما . بگذارند
اين روشن و .  تماما به قدرت تشکل و توان مبارزاتى کارگر عليه سرمايه گره ميخورد،دستمزد

 هنوز بعنوان ،بديهى است که کارگر هر اندازه هم بتواند دستمزد واقعى ترى به سرمايه تحميل کند
 ،مال بر تعيين سرنوشت خود و جامعه مسلط باشداگر کارگر کا. کارگر مزدى بازتوليد ميشود

هدف الغاى مالکيت خصوصى سرمايه داراى و . آنوقت ضرورتى براى نظام مزدبگيرى نمى ماند
 بر همين حقيقت ، که هدف تاريخا اعالم شده جنبش کمونيستى طبقه کارگر است،بردگى مزدى
 بر سيستم کار مزدى و توليد براى سود  يعنى جامعه مبتنى،اما بين اين دو وضعيت. تاکيد ميگذارد



 کشمکشى دائمى ،و جامعه مبتنى بر رفع نيازهاى همگان و توليد براساس نيازهاى شهروندان آزاد
کل مبارزه . و بيوقفه طبقاتى در جريان است که دعوا برسر تعيين حداقل دستمزد بخشى از آنست

 تالشى براى تحميل خواسته هاى ،ودکارگرى در جبهه هاى متنوع آن و در چهارچوب نظام موج
در جاهائى که کارگران . برحق هرچه بيشتر کارگران و به اين اعتبار جامعه به نظم موجود است

از تشکل و انسجام بيشترى برخوردارند و کال مبارزه کارگرى به فتح سنگرهاى معينى منجر شده 
با توجه به افق و سياست اتحاديه  تعيين دستمزد با دخالت و مبارزه کارگران بدرجه کمى ،است

هاى کارگرى عملى ميشود و در جاهائى مثل ايران که طبقه ما تحت اختناق و سرکوب خشن و 
 اساسا در تعيين حداقل ،عريان سرمايه زندگى ميکند و از هر تشکل مستقل کارگرى محروم است

 . دستمزد نقشى ندارد
 

خش از حقوق حقه طبقه کارگر به سرمايه دارى نقطه عزيمت کمونيسم کارگرى براى تحميل هر ب
 از اينجا شروع نميشود که اين خواسته ها با  نيازهاى سرمايه ،و کال بهبود وضعيت رفاهى جامعه

ما نه مشاور اقتصادى سرمايه هستيم و . و کسب سود و کال ماهيت سرمايه دارى تناقض دارد يا نه
بحث روشن و سرراست ما . ايه درست ميدانيمنه تبئين هر نوع حق را براساس مقدورات سرم

 که کل ،اينست که کارگر بعنوان انسان و بعنوان يک طبقه و بعنوان يک موجوديت اجتماعى
.  بايد از ثمره ثروت و نعمات توليد شده اجتماعى بهرمند باشد،جامعه روى دوش کار او ميگردد

 مقدورات امرى تاريخى است که در بحث. بايد بتواند از امکانات مقدور جامعه استفاده کند
اما تبديل مقدورات به حساب کردن سود و . سوسياليسم و کمونيسم هم معنى خود را ميتواند پيدا کند

برخوردارى کارگران از امکانات .  نه کار ماست و نه سياستى کارگرى است،زيان سرمايه
که بدنبال کسب حداکثر سود است  حتما با منطق سرمايه دار و جامعه سرمايه دارى ،موجود جامعه

اما ما نه از اين منطق حرکت ميکنيم و نه قصدمان اينست که به سرمايه دارى . جور درنمى آيد
اگر اين . ما حقوق خودمان را مطالبه و براى آن مبارزه ميکنيم. بدهيم" دلسوز و انسانى"چهره اى 

ود کارگران با سد منافع سرمايه مواجه حقوق بديهى از جمله تعيين نرخ دستمزد توسط نمايندگان خ
 آنوقت طبقه کارگر بيش از پيش درک ميکند که براى نفى اين اوضاع بايد کل نظام بردگى ،ميشود

 . مزدى را وراندازد
 

نمايندگان صالح کارگران بايد تعيين کننده حداقل دستمزد "از طرف ديگر بحث ما مبنى براينکه 
آيا سرمايه دار اجازه ميدهد قيمت کاالهائى که تصاحب کرده . ستمسدله اى بسيار ساده ا" باشند

است توسط کسى غير از خود او و مکانيزمهاى اقتصادى نظام خود او تعيين شود؟ فروشنده هر 
. کار کارگر در اين نظام يک کاال است که در مقابل مزد مبادله ميشود. کاال نرخ آن را تعيين ميکند

اينکه . ه کارگر حق دارد در تعيين حداقل دستمزد راسا اقدام کندخيلى روشن و بديهى است ک
 هر جا چه موانع و ،کشمکش کارگر و سرمايه دار برسر اين معامله چه ابعادى ميگيرد

 تماما تابع اينست که کارگر بعنوان يک طبقه بطور کلى چه موقعيت و مکانى ،محدوديتهائى دارد
 مبارزه برسر دستمزد با چه قدرت و اتحاد طبقاتى به در جامعه احراز کرده است و مشخصا در

 ،بدرجه اى که طبقه کارگر با افق وسيع تر و توقعى بيشتر وارد اين مصاف شود. ميدان آمده است
 به همان درجه قادر است راسا توسط ،و شرايط سرمايه دار را با طرح شرايط خود عقب براند

قانون و روش محاسبه و نگرش نهادها و . حيل باشدنمايندگان منتخب اش در تعيين دستمزدها د
دولت سرمايه دارى دقيقا در خالف اين مسير حرکت ميکند و تامين خواست کارگر تنها ميتواند با 

 .    سرمايه بوده است" تن دادن"همه جا و تاريخا اين راه . قدرت متحد کارگر به سرمايه تحميل شود
 



گران در حال حاضر دريافت بموقع حقوق و مزايای  يک مشکل عمده کار:يک دنيای بهتر
چگونه . بيش از يک ميليون کارگر ماههاست که حقوق خود را دريافت نکرده اند. کاريشان است

 ميتوان اين ورق را برگرداند و کارگران خود را در مقام تعيين کننده حداقل دستمزد قرار دهند؟ 
 

تصوير . قعيت طبقه کارگر در ايران نيست اين وضعيت بيانگر تصوير کل مو:علی جوادی
اشتباه است که اگر تصوير اين بخش را مبنای تصوير . بخشهای ضعيف تر طبقه کارگر است

اما اين واقعيت فشار بسياری را . عمومی و موقعيت اجتماعی و سياسی کل طبقه کارگر قرار دهيم
در اعمال فشار به طبقه کارگر و يک فاکتور مهم . بدون ترديد بر کل طبقه کارگر اعمال ميکند

 . عاملی در تضعيف قدرت عمل و مانور کل طبقه است
 

نظام سرمايه داری، مانند هر نظام طبقاتی ديگری، بر استٽمار توليد کنندگان . باور نکردنی است
يک فرق پايه ای نظام . مستقيم و تملک بخشی از محصوالت توليد شده توسط آنها استوار است

برده برای ارباب کار . ری با نظام برده داری در اين است که ارباب صاحب برده استسرمايه دا
. است" آزاد"اما در نظام سرمايه داری، کارگر ظاهرا . ميکند و توسط او زنده نگهداشته ميشود

ظاهرا مالک و صاحب اختيار جسم و نيروی کار . به زمين و اربابی تعلق ندارد. برده کسی نيست
نيروی کارش را با مزد مبادله . در ازاء فروش نيروی کار خويش مزد دريافت ميکند. خود است

" اجباری. "است" آزاد"و " برابر"مبلغين سرمايه اينگونه وانمود ميکنند که اين مبادله ای . ميکند
اما در سرمايه . نيروی کاری بفروش رسيده است، مزدی پرداخت خواهد شد. در اين مبادله نيست

نيروی . کارگر کار ميکند. ران حتی اين مبادله ظاهری و صوری هم بعضا برقرار نيستداری اي
شده " توافق"اما در آخر ماه همان دستمزد . کارش را در شرايط غير انسانی بفروش ميرساند

. و تازه برای دريافت همان دستمزد ناچيز بايد مبارزه کند. بخور و نمير را هم دريافت نميکند
چه . با پليس و نيروی سرکوب طبقه حاکم درگير شود. بيکار شود.  زندانی دهد.اعتصاب کند

اسمی ميتوان بر اين ويژگی سرمايه داری در ايران گذاشت؟ سرمايه داری با ويژگی برده داری؟ 
با مختصات ارباب و رعيتی؟ سرمايه داری اسالمی؟ اسامی متنوع اند، اما يک بندگی مضاعف 

 !شدشايد نامی گويا تر با
 

انقالب کارگری راه حل پايه ای طبقه ما برای پايان دادن . چگونه ميتوان اين شرايط را تغيير داد
اما مساله در عين حال تالش برای تغيير روزمره و بهبود اين واقعيت خشن . به اين وضعيت است

ی امکان مسلما برخی در مواجهه با چنين شرايط. معجزه ای در کار نيست. در هر لحظه نيز هست
چنين گرايشی در صفوف طبقه کارگر چندان ضعيف . ناپذيری چنين تحولی را نتيجه گيری ميکنند

در همين شرايط هم ميتوان . اما تمام مساله بر سر تشکل و قدرت و رهبری کارگر است. هم نيست
ايش چنانچه گر. چنانچه متحد شوند. چنانچه کارگران متشکل شوند. به چنين موقعيتی دست يافت

کمونيستی و راديکال در مبارزات کارگری دست باال را بدست آورد، ميتوان شاهد چنين تغييری 
کليد مساله در . معمای بدون راه حلی نيست. واقعيت اين است که اين مساله راه حل دارد. جدی بود

تشکيل مجامع عمومی منظم . دامن زدن و گسترش توده ای مجامع عمومی کارگری است
کار ساده .  مرتبط و متحد کردن اين مجامع عمومی، کليد فائق آمدن بر اين شرايط استکارگری،
جنبش مجامع . ميتوان ورق را برگرداند. مستلزم سازماندهی است. اما ممکن است. ای نيست

 .عمومی کارگری کليد قضيه است
 



ز کارگری خبر دارم نجا که من از مراکآ تا .اين واقعيتی غير قابل انکار است: نسرين رمضانعلی
مجبور به بازتاب وضعيت بخشا رسانه ها نجا که بالخره تحت مبارزات خود طبقه کارگر آو تا 

ن موانع پرداخت آ بنظر من يکی از .کارگران با موانع زيادی روبرو هستند ،کارگران می شود
به انحراف  ،قتمسئله قرارداد مو ، مسئله بيمه های اجتماعی.نها به موقع استآنکردن حقوقهای 

کشيدن مبارزاتی که در جريان است که گويا مثال خصوصی سازی مراکز توليدی باعث شده 
بنابرين کارگران در اکثر مراکز . نها به موقع پرداخت نشودآموقعيت کارگران بد باشد يا حقوقهای 

 وقتی  ما.من اسمش را مبارزه برای بقا می گذارم.  روبرو هستندى بزرگتتوليدی با معضال
نگاهی به مبارزات کارگران در يکسال گذشته بيندازيم مبارزه برای افزايش دستمزد خيلی کم 

 اکثر اين مبارزات برای پرداخت حقوقهای معوقه برای جلوگيری از اخراج بوده .رنگ بوده است
  . است و مبارزه برعليه  قرادادهای موقت

 
يکی مبارزه برای ؛  همزمان با هم پيش ببردبنظر من طبقه کارگر بايد دو بخش از مبارزه را

دستيابی به تشکلهای نمايندگان  واقعی خود طبقه کارگر و جنبه ديگر متحد بودن طبقه کارگر برای 
 ببينيد خيلی ساده مبارزات زيادی همين حاال هم در بخشها و مرکز زيادی .رسيدن به خواستهايش

ه است و در عين حال توطئه های دولت و کافرما  اما اين مبارزات بشدت پراکند.در جريان است
حقيقت اين است هر چند تلخ موقعيت و وضعيت طبقه . را بايد کارگران بشناسند و خنثی کنند

 کمترين .طبقه های خود دارند کارگر چنان اسفناک است که کارگران کمترين ارتباط را با هم
 توضيح داد نه اينکه طبقه کارگر نمی خواهد البته بايد اين را. ارتباط را با ساير مراکز دارند

تشکل واقعی خود را نداشته باشد يا نمايندگان واقعی  ،مبارزه اش متشکل نباشد ،ارتباط داشته باشد
ماشين سرکوبگری رژيم اسالمی يکی از هدفهای اصليش اين است که دست . خود را نداشته باشد

ن بخش رهبران سوسياليست و راديکال است که  بنظرم من وظيفه آ.طبقه کارگر را از هم ببرد
 ،بيشترين تالش را بکند که اين پيوندها را ايجاد کند تا کارگر تبريز از عسلويه بی خبر نباشد

در عين . خالصه طبقه کارگر بتوانند با هم در ارتباط باشند ،کارگر اروميه از سنندج بی خبر نباشد
پاسخی به موقعيت امروز کارگران است و مبارزات  حال تشکلهای واقعی کارگران در محيط کار

بنابرين در چنين شرايطی است که طبقه کارگر با قدرت می . طبقه کارگر را به هم متصل می کند
های معوقه و هتواند عرضه اندام کند و سرمايه را وادار به عقب نشينی کند که نه تنها مسئله حقوق

 .ه ای در دستمزد را خواهد داشتبيمه های اجتماعی بلکه نقش تعيين کنند
 

 ندادن بموقع دستمزد کارگران در قبال کار انجام شده و تقسيم دستمزد به بخشهاى :سياوش دانشور
 يک روش سرمايه ، و حتى باال کشيدن همين به بهانه هاى مختلف،مختلف با عنوان مزاياى کار

اسالمى جايش را با حکومتى من بعيد ميدانم اگر جمهورى . دارى در ايران بطور کلى است
 وضعيت کارگران تا ،بورژوائى ديگر عوض کند و تجارت و کسب و کار هم رونق نسبى پيدا کند

سرمايه دارى ايران چه امروز و چه . به روش برخورد سرمايه دار برميگردد تغيير اساسى بکند
ر واحدشان آيه صبر و  شعا،کنند" بازسازى"وقتى که قرار است نمايندگان صالحيت دارترش آنرا 

تحمل طبقه کارگر و جبران خسارات و راه انداختن توليد و خالصه جانفشانى و استثمار شديد 
 سرمايه ،مستقل از اين ويژگى عمومى تر بورژوازى در کشورهائى مانند ايران. کارگران است

يامدهاى اين دارى در ايران در يک بحران اقتصادى دست و پا ميزند و تالش ميکند عواقب و پ
بحران را روى دوش نحيف طبقه کارگر بگذارد و هر روز سفره خالى طبقه کارگر را خالى تر 

فقر شديدى که امروز طبقه کارگر و اکثريت جامعه با آن روبرو است نتيجه اين وضعيت . کند
 معضل ديگر سرمايه دارى در ايران موقعيت ويژه جمهورى اسالمى و کال کشورهاى اسالم. است



زده خاورميانه است که بدالئل سياسى از گردونه جهانى اقتصاد سرمايه دارى بيرون افتاده و 
اين شرايط را اگر در کمبود . امکان انکشاف سرمايه دارى را با موانع جدى روبرو کرده است

 بيکارسازيها و ، ورشکستگى و تعطيلى صنايع سنتى،تکنولوژى و سرمايه الزم براى اين روند
 خارج کردن بخش مهمى از طبقه ، قراردادى شدن عمده نيروى کار،تعديل نيروى کارسياست 

 و فاکتورهاى متعدد ديگرى که روى اين ،کارگر از شمول همان قانون کار ارتجاعى خود رژيم
 نتيجه اش ،روند تاثير ميگذارند و عمال به يک هرج و مرج اقتصادى منجر شده است ضرب کنيد

 . طبقه کارگر است که امروز شاهد آن هستيمتشديد وخامت زندگى 
 

 و يا ،براى اين وضعيت در انتظار نشستن و اميد اين را داشتن که شايد رونقى ايجاد شود
 و به اين اعتبار کارگر ،جناحهائى از حکومت بتوانند به اين وضعيت از باال سر و سامانى بدهند

بهبود . ست که طبقه کارگر ميتواند اتخاذ کند بدترين سياستى ا،در اين ميان معضالتش کاهش يابد
وضعيت سرمايه دارى در ايران در شرايط بين المللى امروز و وضعيت کشورهاى منطقه و 

.  امرى کشورى نيست و يا با تغيير سياستهاى دولتها تغيير ماهوى نميکند،مسائل بعد از جنگ سرد
ت عريان اکثريت عظيم جامعه را با اتکا به اين سرمايه دارى امروز است که چشم انداز فقر و فالک

در اين اوضاع سياستهاى . حکومتهائى مرتجع و سرکوبگر در مقابل طبقه کارگر قرار داده است
 ناسيوناليسم اقتصادى و دفاع از ،عتيقى که با وجود تحوالت عظيم در سرمايه دارى معاصر

الش ميکنند اين چشم انداز را در مقابل  و يا سياستهائى که ت،را تجويز ميکنند" توليدات داخلى"
کارگران قرار دهند که طبقه کارگر بايد در جدال بخشهاى مختلف سرمايه نيرو و وزنش را پشت 

 حتى صورت مسئله را درک نکرده اند تا چه رسد به ،اين يا آن جناح سرمايه دارى قرار دهد
به مسلخ بخشى از سرمايه ميبرد و به اين اين سياستها کارگران را . اينکه پاسخ آن را داشته باشند

سرمايه دارى امروز راه حلى براى رفاه عمومى جامعه . اعتبار سياه لشکر بورژوازى ميکنند
در نتيجه با اين شرايط طبقه کارگر دو راه بيشتر پيش رو ندارد؛ يا . ندارد و مدعى آن هم نيست

 . اين وضعيت را نفى ميکندبردگى مطلق و فقر روزافزون را ميپذيرد و يا تمامى 
 

کارگران در مراکز مختلف صنعتى تعطيل شده و نيمه تعطيل و حتى مراکزى که هنوز موقعيت 
سوال اينست .  هر روز براى نقد کردن دستمزدها مبارزه ميکنند،وخيمى ندارند و سودشان باالست

ر پيمانى و شرکتهاى که چرا بخشى از دستمزد کارگران همواره در گرو است؟ اگر دقت کنيد کا
 با ،متعدد پيمانى که در دل هر شرکت و صنعت بزرگ هر کدام گوشه اى از کار را ميچرخانند

کارگر . استانداردها و شرايط بسيار وحشتناک با بخشهاى از هم پراکنده کارگران روبرو ميشوند
زين اردوگاههاى  عمال به موا،در مناطق صنعتى جديدى مانند عسلويه. نميداند با کى طرف است
 نه فقط براى ايجاد رونق ،سرمايه دارى بحران زده امروز ايران. کار اجبارى برگشته اند

 بلکه ، که حتى از زاويه يک نگرش اقتصادى صرف هم امرى در چشم انداز نيست،اقتصادى
 ،براى چرخاندن و سرپانگاهداشتن وضع موجود و دنبال کردن سياست ازاين ستون به آن ستون

کار قراردادى و قراردادهائى که عمال چک . تاج تحميل بردگى تمام عيار به طبقه کارگر استمح
 سرکوب ، ندادن دستمزدهاى کار انجام شده و تحويل داده شده،سفيد دادن به سرمايه دار است

 .  و زندان و ترور و شالق الزمه و جزو الينفک اين سرمايه دارى است،عريان
 

مزدهاى معوقه بلکه افزايش دستمزدها بطور کلى و به اين معنا دخيل شدن نه فقط نقد کردن دست
اساس مسئله . کارگران در تعيين آن را تنها جنبش قوى عليه فقر و فالکت عمومى ميتواند پاسخ دهد

هر روز کارگران . اينست که کارگران اين وضعيت را نميپذيرند و ناگزيرند در مقابل آن بايستند



تا اين . ف براى نقد کردن دستمزدهاى باال کشيده شده اعتراض و اعتصاب ميکننددر بخشهاى مختل
سوال واقعى تر موانعى است که در مقابل واکنش گسترده و متحد . سطح موضوع روشن است

يکى از پيامدهاى روند خصوصى سازى و سير . بايد اين موانع را رفع کرد. کارگران وجود دارد
 و پروژه اى و تقسيم کار صنايع بزرگ با شرکتهاى متعدد پيمانى و تقريبا کامل کار قرادادى

 اين بوده است که ساختار نسبتا ثابت طبقه کارگر در محل کار متالشى شده است و به ،کوچک
اين امر اگرچه . جريان گردش نيروى کار و سيال بودن محل کار کارگر سرعت زيادى داده است

 اما در شرايط اوليه آن ،تقال تجارب کل طبقه کارگر دارددر ميان مدت جوانب مثبتى براى ان
قدرت کارگر در . کارگر را با مشکالت فلج کننده در تقابل گسترده با سرمايه داران روبرو ميکند

 با ، محل کارش نسبتا ثابت است،يک مرکز صنعتى معين در اينست که زير يک سقف کار ميکند
 و به ، سنتهاى مبارزاتى اش و تجاربش قوام ميگيرد،و استکارفرما يا سرمايه داران معينى روبر

همين اعتبار روش مقابله اش با مشکلى مانند ندادن دستمزد با هر موضوع ديگر ساده تر و روشن 
کارگر سه ماه در فالن شرکت است و دو ماه در فالن . امروز اما مسئله تماما فرق ميکند. تر است
هاى ديگر موجود و کارگرانش را يا نديده و يا در رابطه اى در بسيارى موارد حتى بخش. شرکت

بسيارى ازاين شرکتها تا آنجا که نوع . از نوع همکار و کارگران يک شرکت معين نداشته است
 استخدام کارگر را مبناى محلى قرار داده اند و در همين ،کار و درجه تخصص الزم مانع نباشد
 رژيم اسالمى سازماندهى ،بعبارتى ديگر. ا تحميل کرده اندقالب نيز قوانين عشيره اى خودشان ر

استثمار شديد و يک بردگى تمام عيار را با تمهيدات مختلف اقتصادى براى سرمايه ها همراه با 
سرکوب به پيش ميبرد و کارگر را از هر حقوق صورى بعنوان يک طبقه و يک موجوديت 

ندن ورق به نفع کارگران الزمه اش يک دراين وضعيت برگردا. اجتماعى محروم کرده است
فقط . اعتراض وسيع تر طبقه کارگر روى مسائل اساسى و عمومى کل طبقه و جامعه است

اعتراضات توده اى تر کارگران عليه فقر و فالکت و سد کردن اين توحش سرمايه است که ميتواند 
اين مسئله . عمومى قرار دهدهم دستمزدها را نقد کند و هم کارگر را در موقعيت پرچمدار رفاه 

. بسيار با اهميت تر از هماهنگ کردن مبارزات در يک رشته معين است که بسيار ضرورى است
 براى سازماندهى ،به نظر من امروز جنبش مجامع عمومى و عمل مستقيم توده اى کارگرى

گرفته  حلقه اى است که بايد بدست ،اعتراض در هر گوشه و طرح خواستهاى فورى کارگران
کارگران بايد قادر شوند که . اين ضرورت در هر قلمرو تالش کارگرى الزم تر شده است. شود

نه کارگران هر . تعرض لجام گسيخته سرمايه را با تعرضى غير قابل مهار توسط دولت پاسخ دهند
نده بخش تعطيل شده و بحران زده ميتوانند معضالتشان را به تنهائى حل کنند و نه مبارزات پراک

جنبش مجامع . براى معضل مشابه و يکسان ميتواند حتى بدرجه اى آن معضل را تخفيف دهد
عمومى کارگرى قادر است و اين پتانسيل را دارد که يک اتحاد گسترده تر و ضرورى تر را در 
مبارزات کارگرى ايجاد کند و توان عمومى طبقه کارگر را براى روياروئى با اين موانع و رفع آن 

اين را هم بايد اضافه کرد که چنين تحرک و سياستى است که عمال کارگر را از موقعيت .  ببردباال
 بيرون ميشکد و ، آنهم در هزارتوى اداره کار و نهادهاى ديگر،دويدن دنبال دستمزد معوقه و مزايا

 . در موقعيت شايسته اعاده رفاه جامعه و به اين اعتبار رهبر آزادى جامعه قرار ميدهد
 

 برای کارگر افزايش دستمزد به معنای باالبردن سهم طبقه کارگر از محصوالت :يک دنيای بهتر
معموال سرمايه در اين مبارزه پيروزتر . برای سرمايه پايين رفتن سود. اجتماعی توليد شده است

. نسرمايه قدرت بيشتری برای مقابله با اعتصاب کارگری دارد تا کارگر برای تداوم آ. بوده است
 چه بايد کرد؟ 

 



. سرمايه ميتواند مدت طوالنی تری در اين مبارزه دوام آورد تا کارگر.  واقعيتی است:علی جوادی
در هر دوره ای بسته به اندوخته و توان اقتصادی و ميزان قدرت کارگر طول عمر مبارزه هم 

 دوام آورد تا سرمايه ميتواند مدت زمان بيشتری در صورت توقف کار و توليد. تغيير ميکند
تصور چپ های . آسان نيست. اعتصاب و اعتراض برای کارگر تقبيح شده و سخت است. کارگر

فرقه ای از مبارزه کارگری، که هر روزه کارگر را به اعتصاب فرا ميخوانند، را بايد به دور 
 .  کوچکترين شناختی از مبارزه واقعی کارگر ندارند. انداخت

 
صندوق .  ميزان آمادگی کارگر به فاکتورهای متعددی گره خورده استمکانيسم دفاعی طبقه ما،

اعتصاب کارگری يک عامل مهم خنٽی کردن عوارض يک مبارزه سخت کارگری در چنين 
هر رهبر کارگری ميداند که قبل از . اين يک داده عينی مبارزه کارگری است. شرايطی است

يک عرصه مهم چنين آمادگی ای، .  فراهم کنداعالم اعتصاب بايد ملزومات مبارزه و اعتصاب را
زمانی که کارگر . مساله تامين نيازمنديهای خانواده کارگری در دوران اعتصاب و اعتراض است

زمانيکه سرمايه و دستگاه سرکوبش با تمام قوا برای در هم شکستن کارگر . مزدی دريافت نميکند
ن شرايط زندگی کارگر در دوران اعتراض يک تامي. بسيج ميشوند، کارگر بايد بتواند زندگی کند

 . فاکتور مهم برای پيروزی هر اعتراضی است که بيشتر از چند روز به طول می انجامد
 

اعتصاب معدنچيان در تاريخ طبقه ما جايگاه و درسهای ويژه ای برای پيشبرد موفق يک اعتراض 
اندهی کمک رسانی مادی و سازماندهی صندوق های اعتصاب، سازم. جدی و طوالنی مدت دارد

کااليی به خانواده های در گير اعتصاب نمونه های موفق و کارساز مقابله با اين نابرابری قدرت 
 . سرمايه و کارگر در يک مواجهه اجتماعی است

 
معموال فرض گرفته ميشود که کارفرما در . مساله ديگر تالش برای تغيير قانونی اين شرايط است

تالش برای . اند و يا مجاز است که از پرداخت حقوق کارگران خودداری کندايام اعتصاب ميتو
حق . ممنوعيت عدم پرداخت دستمزد در ايام اعتصاب يک عرصه تقابل کار و سرمايه است

اگر اين حق را از کارگر سلب . اعتصاب و حق دست از کار کشيدن مانند حق نفس کشيدن است
اين حق کارگر است که به . ران برده داری نزديک کرده اندکنند به همان ميزان کارگر را به دو

دليل عدم قبول شرايط کاری، نازل بودن دستمزد، نا امنی محيط کار و يا هر دليل ديگری دست از 
محدود کردن آزادی اعتصاب، عدم پرداخت دستمزد در دوران اعتصاب . کار و توليد بکشد

ان آزاد در جامعه به موجودی است که اختيار و مترادف با انتقال موقعيت کارگر از يک انس
از اين رو تالش برای حق اعتصاب و همچنين پرداخت بدون قيد و . کنترلی بر زندگی خود ندارد

نقض اين حق نشان بردگی طبقاتی . شرط دستمزد در شرايط اعتصاب يک حق انسانی کارگر است
ست چرا کارفرما مجاز است اعتصاب معلوم ني. ای است که در جامعه سرمايه داری حاکم است

اما . اعتصاب کارگر مجازات ميشود. کند، کار و توليد را متوقف کند، اما کارگر مجاز نيست
اعتصاب سرمايه که منجر به بيکاری و به فالکت کشاندن کارگر ميشود عين حق طبيعی سرمايه 

دوق اعتصاب و مبارزه برای در يک کالم سازماندهی صن. اين وارونگی را بايد از بين برد. است
ممنوعيت عدم پرداخت دستمزد در دوران اعتصاب دو محور تالش طبقه ما در مقابله با چنين 

 . شرايطی است
 

ببينيد اينجا باز سوال عمومی مطرح می شود در صورتی که کال در حال : نسرين رمضانعلی
البته به اين معنا . ت استی وضعيت طبقه کارگر متفاوئمريکاز آی ئاروپا حاضر در کشورهای



 اما با .نيست که طبقه کارگر در اين کشورها استثمار نمی شوند و نبايد طبقه کارگر مبارزه کنند
موقعيت طبقه کارگر فاحشی بين  ميبينيم که تفاوتهاى ،نهاآنگاهی کوتاه به اعتصابات و مبارزات 

وحشى تا با يک رژيم گر در مقايسه  با طبقه کاردولتهادراين کشورها و به اين اعتبار برخورد 
 در اين کشورها معموال طبقه کارگر در مبارزاتش .در ايران هستيممغز استخوان ضد کارگر 

ی از ئ يعنی به حداقلها".مو را از خرس کنده است" بقول معروف .دست خالی به خانه برنمی گردد
ش دستمزد ي درصد افزا8است لمان خوآ وقتی کارگران بخش راه آهن در .خواستهايش رسيده است

صاب می تپاسخ نگيرد اعالم می کند اعتصاب و اع ، ايرو در ماه200يعنی  ،را طرح می کند
 5 درصد را دريافت نکند ولی سر 8يند و از قبل هم می داند ممکن است آ به خيابان می .کنند

ديه کارگران و اتحاديه  اتحا.مد و مبارزاتش را ادامه می دهدآدرصد ديگر می داند پايين نخواهد 
 يعنی طبقه کارگر قدرت خود را به .کارفرما و نماينده دولت گاها ماهها به مذاکره می پردازند

 .نمايش می گذارد
 

.  بنظر من به معنای واقعی طبقه کارگر در ايران پراکنده است.اما حقيقتا در ايران اينجوری نيست
 سال است مسئله حداقل 5وص به شکل علنی بيش از همين حاال با توجه به اينکه سالها است بخص

 اما مبارزه ای متشکل حول .طبقه کارگر در ايران طرح می شودميان دستمزد در سطح جامعه و 
در مواردی وقتی با بخشهای مختلف کارگری صحبت می کنيد . حداقل دستمزد شکل نگرفته است

 چرا که مبارزه برای . پيش خواهيم برداعالم می کنند مبارزه برای افزايش دستمزد را در محل
مسئله . حداقل دستمزد سراسری بازدهی ندارد و در محل با طرح افزايش دستمزد بازدهی دارد

 220که باالترين حقوقی که کارگر می گيرد  ،ين بر سر اين است وقتی برای کارگر نساجیابنابر
و غيره قابل تصور است برايش برای خنده دار  ،نهم با هزار بدبختی آ،استهزار تومان در ماه 

 حتی شاهد بوديم اصال جدی نگرفتند و مسئله .ميليون تومان در ماه مبارزه کنديک حداقل دستمزد 
 هنآذوب  ،مس ،گاز ، در صورتی که برای کارگری که در صنعت نفت.برايشان جوک بوده است

اساس قدرت خريدش می  حقوق خودش را بر . برايش جوک نيستو غيره کار ميکند اين رقم
 يعنی در واقع بخش . ميليون حقوقی نيست به ازای کاری که من دارم می کنم1سنجد و می گويد 

بزرگی از طبقه کارگر در ايران در فقر مطلق زندگی می کنند و مبارزه اين بخش بزرگ برای بقا 
 موجود مبارزه در در مورد چه بايد کرد شايد در يک کالم بايد گفت مبارزه عليه وضعيت. است

 مبارزه برای .دولت و ماشين سرکوبش را عقب رانداست تا بتوان ابعاد گسترده و اجتماعی 
امروز را هم قبول ندارد و فقط ميخواهد کارگر سرنگونی رژيمی که نرمهای دنيای سرمايه داری 

انسان  ،ده کنينگارا  شالق زدن کارگران ودستگيری فعالين کارگری . را در فقر مطلق نگاه دارد
 .را ياد دوران بربريت می اندازد

 
قدرت عظيم سرمايه . واقعيتى است اما تنها واقعيتى وارونه" قدرت بيشتر ":سياوش دانشور

کارگر اگر متحد باشد و کار . صرفا انعکاسى از قدرت عظيم توليدى بارآورى طبقه کارگر است
طبقه کارگر در خيلى . ل آن دوام بياوردنميتواند در مقاب" قدرت اتمى"را متوقف کند؛ هيچ 

 حتى وقتى بخشى از قدرتش را به ميدان ميکشد همه چيز بهم ،کشورهاى باثبات سرمايه دارى
دولت و قانون و دادگاه و پليس و نيروى سرکوب نگهبانان حقوقى و . ميخورد و يا مختل ميشود

مسئله تماما اينست که بهبود و . دچماقداران نظم سرمايه در سازماندهى استثمار و کسب سود ان
قدرت . تغيير وضعيت طبقه کارگر بدون عقب راندن اين قدرت و امتيازات طبقه حاکم ميسر نيست

چه بايد کرد . براى طبقه کارگر تنها معنى روشن اش اتحاد و وحدت طبقه و تشکل و افق آنست
سياسى و پراتيکى تبئين شده کارگر از مانيفست کمونيست تا يک دنياى بهتر در سطوح فکرى و 



متن اجتماعى و بدون وقفه اين چه بايد کرد مبارزات جارى کارگران برسر سهم شان از . است
به اين معنى . يعنى مبارزات اقتصادى طبقه که در ايران بويژه ماهيتى سياسى دارد. زندگى است

ناميدن " تدافعى" يا "سياسى"و " صنفى"نسخه پيچيدن يا طبقه بندى مبارزه کارگرى براساس 
قدرت کارگران تنها در . مبارزات کارگرى براساس تحليل خواستها به نظر من تلقى دقيقى نيست

قدرت و تشکل . مبارزه شان است و يک شرط مهم پيروزى مبارزه شان متشکل بودن آنهاست
 و سواالت مجارى. کارگر نميتواند بيرون اين مبارزه و وضعيت واقعى و مادى کارگر ايجاد شود

 اگرچه هر کدام پاسخ روشن و زمينى ميخواهند و هر کدام ميتواند فى ،اين مبارزات روزمره
 اما تنها مجارى معينى است که اعتراض طبقه از کانال آن ،النفسه تدافعى يا تعرضى اطالق شود

ابل درنتيجه کارگر براى قدرتمند تر شدن در صحنه سياست و جامعه در مق. بروز پيدا ميکند
 ، قوانينى را عقب براند،سرمايه و تغيير توازن قوا به نفع خود ناچار است سنگرهائى را فتح کند

کارگران .  تا بتواند ازاين جايگاه مناسب تر گامهاى بعدى اش را بردارد،دستاوردهائى کسب کند
 مسئله بحث تشکل در سالهاى اخير بيش از هر زمان. براى تغيير اين وضعيت بايد متشکل شوند

دراين بحثها ما به سهم خود موانع متشکل شدن کارگران و راههاى . مرکزى کارگران بوده است
همينطور تجارب تاکنونى را نيز عموما فعالين کارگرى کم و بيش . واقعى آنرا تاکيد کرده ايم

 به نظر من درگير شدن وسيع در مبارزات جارى کارگران با اتکا به سنت. جمعبندى کرده اند
فکر ميکنم هر کارگر آگاهى .  تنها چه بايد کرد براى پيشروى است،جنبش مجمع عمومى کارگرى

اين رژيم تار و پودش را بر . ميداند که تا جمهورى اسالمى هست چشم انداز تغييرى وجود ندارد
. ضديت کور سرمايه با کارگر بنا نهاده است و جوهر مرتجعترين بخش سرمايه را نمايندگى ميکند

 بايد بعنوان ،اما اگر قرار است کارگران همين غده چرکين را از سر خود و کل جامعه بردارند
يک طبقه و در مقام نماينده رفاه و آزادى همگان به ميدان بيايند و ابتکار عمل سياسى را بدست 

 توان  باال بردن، باال بردن توان طبقه کارگر براى مواجه با موانع و مشکالت،متشکل شدن. گيرند
 و پيدا کردن قدرت عمل و مانور در گسترش  ،کارگر براى خنثى کردن ابزار سرکوب

 امروز درگرو اينست که فعالين سوسياليست و رهبران کارگرى توجه مرکزى و ،اعتراضات
اساسى شان را به سازماندهى مبارزات جارى کارگران و هماهنگ کردن آنها در متن مجامع 

 .    دعمومى کارگرى قرار دهن
 

 يک استدالل هميشگی مبلغين سرمايه در مقابل افزايش دستمزد اين است که :يک دنيای بهتر
چرا که قيمتها بر اٽر تورم بسرعت . افزايش دستمزد منجر به افزايش قدرت خريد کارگر نميشود

ست استدالل ديگر اين است که سرمايه سود آوری و قابليت رقابت خود را از د. افزايش می يابد
 پاسخ چيست؟. ورشکست ميشود. ميدهد

 
مگر سرمايه مسئوليت بی .  کارگر مسئوليتی در قبال عدم سود آوری سرمايه ندارد:علی جوادی

خانمانی و به فالکت کشاندن کارگر را عهده دار است؟ بعالوه اگر سرمايه نميتواند در شرايطی که 
ورد اين نشاندهنده تضاد و تناقض عملکرد کارگر حق طبيعی و انسانی خود را طلب ميکند، دوام آ

اين تناقض را بايد . و شرايط سود آوری سرمايه با شرايط زندگی کارگر و انسانهای کار کن است
تمام اينها ! بسيار خوب! نميتواند رقابت کند! ورشکست ميشود. به نفع انسانيت و کارگر حل کرد

کارگر .  قدرت توسط کارگر در جامعه استداليلی بر ضرورت پايه ای انقالب کارگری و گرفتن
ميتواند جامعه ای را سازمان دهد که رفع نيازهای پايه ای تمامی مردم و شهروندان جامعه تضادی 

اين داليل تنها استدالالتی در عدم مطلوبيت . با مبانی حرکت اقتصادی در جامعه نداشته باشد
ما . گورشان را گم کنند. به کناری بروندنميتوانند، . سرمايه بمٽابه يک نظام اجتماعی است



طبقه ما قادر به سازماندهی اجتماعی و رفع نيازمنديهای گسترده و رو به رشد آحاد مردم . ميتوانيم
ما ميتوانيم بر ويرانه های نظام سرمايه داری، نظامی را مستقر کنيم که در آن تکامل آزادانه . است

تناقضی ميان منفعت جامعه و مکانيسم اقتصادی جامعه . هر فرد شراط تکامل آزادانه همگان است
اين استدالالت تنها نشاندهنده ماهيت ضد انسانی جامعه سرمايه داری و تناقض آن با . موجود نباشد

 . داليلی در مطلوبيت نابودی نظام سرمايه داری است. منفعت اکٽريت عظيم جامعه است
 

اين حقيقت که به مجرد اينکه کارگر قادر . وجود استاما در عين حال حقيقتی در اين توجيهات م
ميشود دستمزد خود و سهم خود را از محصوالت اجتماعی افزايش دهد، در فردای آن با شرايط و 
تالش عظيمی از جانب بخشهای مختلف سرمايه روبرو ميشود که برای باز پس گرفتن اين سهم 

قيمت اقالم مورد نياز . گر به تقال می افتنداجتماعی طبقه کارگر و تصاحب آن از کانالهای دي
اقتصادی با افزايش قدرت خريد " کور"ظاهر قضيه اين است که قوانين . زندگی را افزايش ميدهند

واقعيت اين است که . کارگر منجر به تغيير و افزايش قيمت کاالهای مورد مصرف کارگر ميشوند
. آگاهانه و سازمانيافته است.  طبقه کارگر استافزايش قيمتها مکانيسمی برای باز پس گرفتن سهم

يک بار هم شده اشتباها قيمتها را " کور"معلوم نيست که چرا اين قوانين . هم نيست" کور"چندان 
 چرا هميشه افزايش ميدهند؟ . پائين نمی آورند

 
ر هر اما برای خنٽی کردن چنين مکانيسمی بايد شرايطی را ايجاد کرد که دستمزدها همواره و د

افزايش روتين دستمزد بر اساس نرخ تورم . دوره ای بر اساس تورم بطور اتوماتيک افزايش يابد
 .يک حلقه مهم در مقابله باه چنين تالشهايی است

 
ن است را اين استدالها مال کشوری مثل اي.ازه بدهيد من يک توضيح بدهمجا: نسرين رمضانعلی

از ايران را بايد رژيم اسالمى ين ا بنابر.ه حاکم نيستکه به معنای واقعی هيچ قوانينی بر جامع
دولت قانونی را تصويب کرد که حقوق کارگران قراردادی از ال مث. نرمهاى ديگر جدا کرد

کارگران دائم بايد بيشتر باشد تا مثال با اين طرح مسئله قراداد موقت را حاشيه ای کند و کارگران 
ه تنها حقوق اين بخش از کارگران را نداد بلکه کارگران رسمی کارفرما ن. با قراداد دائم کار کنند

 .دادی کرد که راحتتر بتواند هر وقتی به نيروی کارشان نياز نداشت اخراج کندرقراجملگى را 
 در عوض .زندان کنندو شاهد نبوديم که کارفرمائی را بجرم چنين تخلفاتی بگيرند  تاکنون هم ما

ب خوردن روانه زندان آعين  ،زنان برابری طلب را ،اديخواه رازآدانشجوی  ،کارگر حق طلب را
يکی از نمايندگان مجلسشان گفته . يک حقيقت وجود دارد. می کنند و تحت شکنجه قرار می دهند

 اين واقعيت تلخ ؟بود چرا معيار گرانی و ارزانی کشور را گذاشتيد تخم مرغ دونه ای چند است
 .ز طبقه کارگر واقعا قدرت خريد همين تخم مرغ را ندارداست ولی همين امروز بخش عظيمی ا

  وپيازو تخم مرغ و بلکه نون  ،يره مبنای قدرت خريد نيستغميوه و و  گوشت  ونجا شيرآديگر 
. مردم هر روز با گران شدن کاالهاى مورد نيازشان روبرو ميشوند. سيب زمينی معيار می شود
اينها بهانه های است که سران . ائى وابسته به دولت استو باندهاى مافيبازار هم دست خود دولت 

 می خواهند بگويند اگر طبقه کارگر قدرت خريد ندارد برای اينکه .ورندآيم برای خودشان می ژر
 ! تومان400اگر امروز حقوق را زياد کنيم فردا تخم مرغ می شود دونه ای 

  
داشتن يا سود چقدر فرما و دولت راينکه کا .اما بنظرم پاسخ طبقه کارگر به اين مسئله روشن است

و طال و مس و هن و آ گاز  ونفتنجومى و عايدى  مگر سود .ربطی به طبقه کارگر نداردنداشتن 
که حاال ما در مقابل سود آنها مسئول باشيم؟ همه تا حاال به جيب طبقه کارگر رفته غيره بخشى اش 



اين حرفها هيچ . قايان استآره در حسابهای لوکزامبوگ و غيو در بانگهای سوئيس اين پولها 
فکر اينها ن هستند که آو حقيقت را بخواهيد کارگران خيلی با هوشتر از . کارگری را قانع نمی کند

فرما را می شناخت و ر پشت کا7 . روزی با يکی از کارگران داشتم صحبت می کردم.می کنند
طبقه . ی گيرد و کجاها ويال داردسرش بکجا وصل است و چطوری شيره جان کارگران را م

کارگر در ايران زمان خودش حساب اين الشخورها را خواهد رسيد و حقوق خودش را از 
 .حلقومشان بيرون خواهد کشيد

 
 با اين حساب بايد کاهش دستمزد و اصال ندادن دستمزد تورم را مهار و منتفى :سياوش دانشور

؟ يا ثابت ماند دستمزدها باعث !گر را باال ميبردشايد هم کاهش دستمزد قدرت خريد کار! کند
ميشود که قيمتها در بازار نوسان نداشته باشد يا ارزش پول جيب کارگر که ثابت است تغيير نکرده 

روشن است که در هر حالت نه جلوى تورم را ميتواند بگيرد و نه قدرت خريد کارگر را باال ! باشد
چگونه افزايش دستمزد مديران . طى به افزايش دستمزد نداردنوسانات تورم و خود تورم رب. ميبرد

و روسا و دولتى ها و افزايش ثروت سرمايه داران تورم ايجاد نميکند اما افزايش دستمزد کارگران 
تورم ايجاد ميکند؟ مگر تورم آلرژى خاصى است که تنها وقتى بروز ميکند که مربوط به افزايش 

داللها پوچ است و هدفش تثبيت همان نگرشى است که به کارگر دستمزد کارگران باشد؟ اين است
 ميخواهد اين تفکر را حتى در اذهان خود ،جامعه نگاه ميکند" بخش محروم"همواره بعنوان 

.  و نهايتا به تعيين درصدهائى ناچيز برسد که حقوق کارگر را افزايش ندهد،کارگران نهادى کند
چون دستمزدها را يک راست و . سه جاى ديگر کاهش ميدهدآنجا هم که چند درصد افزايش ميدهد 

در قبال کار انجام شده پرداخت نيمکنند و همواره بخشهائى از دستمزد در گرو سرمايه دار و 
دولت و نهادهاى عجيب و غريب است که تازه پرداخت آنها هم مشروط به تامين شرايط ديگر شده 

ت خريد کارگر مرتبا کاهش پيدا کرده است و جبران نکته ديگر اينست که ارزش پول و قدر. است
اين را با بيرون انداختن اقالم زيادى از کاالها و نيازها از سبد خانواده کارگرى که ظاهرا به 

اينکه سرمايه دار قدرت رقابت دارد يا ترقى ميکند يا . کارگران مربوط نيست جبران ميکنند
رگران نميتوانند زندگى و آينده خود را براساس کا. ورشکست ميشود ربطى به کارگران ندارد

اساس مسئله اينست که افزايش دستمزدها بدون هيچ پيچيدگى . رونق و ترقى سرمايه دار تنظيم کنند
خاص و هيچ نوع تقسيم و تکه تکه کردن و پرداخت مستقيم و يکجاى آن اينست که کارگر نيروى 

اين مربوط است به . ترى از حق اش را بگيردکارش را در شرايط بهترى بفروشد و ميزان بيش
وضعيت امروز که سرمايه دارى حاکم است و کارگر ناچار است براى نان خوردن و زنده ماندن 

افزايش دستمزد و برخوردارى از بيمه ها و امکانات رفاهى براى . کار کند و کااليش را بفروشد
وگرنه حرف . عامله را صورت داده باشداينست که کارگر توانسته باشد در شرايط بهترى اين م

. کارگر کمونيست اين نيست که شرايط ايده آل من اينست که در قبال کارم دستمزد مناسبى بگيرم
حرف کارگر اين است که اصال سرمايه دارى و مناسبات اقتصادى مبتنى بر مالکيت خصوصى و 

چون اگر توليد را . ايد باشنداصال نب. بردگى مزدى و اين همه قانون و تبصره زيادى هستند
 فلسفه وجودى ، و نه براى سود سرمايه داران،شهروندان آزاد براى نفع نيازشان سازمان دهند

سرمايه دارى امروز با . طبقه سرمايه دار و نظام سرمايه دارى و جامعه طبقاتى هم زائل ميشود
 آينده درخشانى را هم همين درجه توحش و استثمار شديد و ديکتاتورى هم ورشکسته است و

نقطه عزيمت کارگر در اين جدال و کال در تقابل طبقاتى ابدا و مطلقا نميتواند . نميتواند وعده دهد
اگر کارگر در نظام سرمايه دارى کماکان برده . محاسبات بقاى سرمايه و منفعت سرمايه باشد

 تازه اختيار تعيين نرخ آنرا هم  برده اى که صرفا آزاد است کااليش را در بازار بفروشد و،ميماند
 در حکومت کارگرى شرايطى را فراهم ميکند که سرمايه دار سابق هم بتواند مثل هر کس ،ندارد



ما بعنوان کارگر هيچ منفعتى در محاسبات سود و زيان . ديگر کار کند و زندگى مرفهى داشته باشد
 .  مسرمايه نداريم و نبايد وارد سياستها و تاکتيکهايمان کني

 
 مبانی تعيين حداقل دستمزد انسانی کدامها بايد باشند؟ کدام اقالم بايد در سبد :يک دنيای بهتر

زندگی برای تعيين حداقل دستمزد قرار گيرند؟ بر اين مبنا حداقل تخمينی شما برای تعيين دستمزد 
 چيست؟ 

 
 يک زندگی انسانی در قرن  برای تعيين حداقل دستمزد بايد به هزينه اقالم مورد نياز:علی جوادی

در حال حاضر تعداد خانواده متوسط . بيست و يکم برای يک خانواده متوسط کارگری نگاه کرد
به . اقالم مورد نياز يک زندگی انسانی را در نظر بگيريد.  نفر است٦ و ٥کارگری عددی بين 

هزينه . يده ای نيستاگر کسی ريگی به کفش نداشته باشد کار چندان پيچ. حداقل دستمزد ميرسيد
يک زندگی انسانی شامل هزينه اجاره و مسکن، خورد و خوراک، پوشاک، آموزش و تحصيل، 
. رفت و آمد، فراغت و استراحت، بيمه درمانی و بهداشت، و ساير اقالم يک زندگی انسانی است

عی کند س" بخش محروم و فقير"اما مساله اين است که نبايد اجازه داد که سرمايه بر مبنای 
را در هم " بخش محروم"در درجه اول بايد اين تصوير . نيازهای خانواده کارگری را تعيين کند

نيازهای خانواده کارگر هيچ تفاوت ماهوی با نيازهای خانواده سرمايه در اساس و در نياز . کوبيد
 بايد در سبد اگر کامپيوتر يک قلم زندگی متعارف امروزی است، نتيجتا. به ملزومات زندگی ندارد

اگر داشتن ماشين يک نياز زندگی . زندگی کارگر و تعيين اقالم مورد نياز زندگی قرار گيرد
 . امروزه است نتيجتا بايد اين کاال را در تعيين زندگی کارگر قرار داد

 
اينکه سبد زندگی خانواده کارگری بايد شامل چه اقالمی باشد خود يک عرصه تقابل اجتماعی کار 

برای ارائه رقمی دقيق که واقعيت حداقل دستمزد را منعکس کند بايد کار تحقيقی . يه استو سرما
اما در اين سطح از بررسی فقط ميتوان از محدوده ها و کلی . نفس کار ساده است. روشنی کرد
. هزينه اجاره يک مسکن دو اتاق خوابه باالتر از دويست هزار تومان در ماه است. صحبت کرد
با اين حساب به رقم دو ميليون تومان در . هزينه زندگی باشد% ١٠ن نبايد بيشتر از هزينه مسک
اخيرا سايت دسترنج، که سايت دوم خردادی است، طی گزارشی اعالم کرد که خط . ماه ميرسيم

 هزار ٦٠٠اين دو رقم، يعنی .  هزار تومان در ماه است٦٠٠فقر بر مبنای تخمين های دولتی 
 تومان، شايد محدوده هايی را، سقف و کفی را برای تعيين دقيق حداقل دستمزد  ميليون٢تومان و 
تعيين دقيق اين رقم امری است که نمايندگان واقعی و صالح کارگری بايد آن را تعيين و . بيان کنند
 . اعالم کنند

 
يعنى بايد . در دنيای امروز است که در مورد حداقلها صحبت می کنيم: نسرين رمضانعلی

نقدر توليد شود آاگر جامعه دست من بود می گفتم . تانداردهاى دنياى امروز مورد نظرمان باشداس
لمانی ثابت کرده است با يک ساعت کار در روز برای هر آاخيرا محققی . که نياز بشريت است

ا  ام.ممکن هست و برای اين بايد مبارزه کنيماين  .می شود همه انسانها در نعمت زندگی کنند ،فرد
 بايد به مشکالت و کمبودهاى زندگى ،برای اينکه حداقل دستمزد را تعيين کنيم ،با اين وجود

 طب و ،موزش و پرورشآ مثال .ايران که هيچ چيزی رايگان نيستدر . کارگران مراجعه کرد
ميرود و قبال براى دفترچه بيمه مرتبا پول پيش دکتر کارگر . غيره هزينه سرسام آور دارند

يا هزينه هاى آموزش و . را هيچ دکتری قبول نمی کند دفترچه هارده است اما اين پرداخت ک
قدرت بيمه ها و تا ان کارگر از پرداخت شهريه فرزنددر اين سبد بايد ين ابنابر. مسکن و غيره



 لباس و ،تخم مرغ بلکه تغذيه درست و سالمو نه نون . گنجانده شودطبقه کارگر مناسب خريد 
امکانات برای حداقل يکبار سفر در  ، و غيرهموزهو تاتر و  تفريحی مثل سينما امکانات ،مسکن
امروز با توجه به . فرينندآمی کارگران هر روز ماتی که خود عاستفاده از ن و حالصه ،سال

 اقالمی که معموال 310اگر همان  ،يه خانه را در نظر بگيريماشرايطی که حاکم است اگر ما کر
 . ميليون باشد1بايد حداقل دستمزد باالی  ،در نظر بگيريما فقط ردر سبد دولت هست 

 
مبانى بسيار روشن است و . هستم" امکانات و مقدورات" اينجا من طرفدار :سياوش دانشور

تمام آنچه نياز بشرى است و بشر امروز دارد . اساس آن امکاناتى است که در جامعه وجود دارد
يعنى کارگران هم ميتوانند و بايد داشته باشند و استفاده . رايج استدر ايران از آن استفاده ميکند و 

همينطور ظرفيت . همه اين اقالم مبناى تعيين دستمزد و باال رفتن آن براساس تورم است. کنند
يعنى جامعه مجموعا ثروتمند تر ميشود و به اين . توليدى طبقه کارگر و بارآورى کار رشد ميکند

 ، آموزش، بهداشت،مسکن.  کارگر از اين افزايش ثروت ملحوظ شوداعتبار بايد سهم طبقه
 امکانات رفاهى و خدماتى از سيستم گرمائى و آب گرم و يخچال و تلويويزن و ، اتومبيل،سالمتى

 ميتواند و بايد در تعيين دستمزد کارگر ، فراغت و تفريح و سفر،کامپيوتر و مهد کودک و غيره
 و شورايعالى کار و سرمايه داران تعيين ميکنند براين اساس است اقالمى که دولت. محاسبه شود

تازه براساس همان جعليات . که کارگر بيايد کار کند و زنده بماند که فردا برگردد و دوباره کار کند
 هنوز چند مرتبه پائين تر مزد کارگر را تعيين ،و دستکاريها و تعيين نرح تورم و خط فقر خودشان

ينکه ما با دو نگرش اساسى تر روبرو هستيم که يکى کارگر را بعنوان يک طبقه يعنى ا. ميکنند
کارکن بعنوان بخش محروم و فقر زده بازتوليد ميکند و دستمزد را براساس اين تعريف تعيين 

 و ديگرى که مبنايش را نيازهاى انسانها و امکانات موجود قرار ميدهد که کارگر هم بايد از ،ميکند
رقمى که کارگر با اين نگرش پيشنهاد ميکند رقمى است که سرمايه دار هم ميتواند . اشدآن بهرمند ب

. اما در دعوا برسر دستمزد معضل اين رقم نيست. اين واقعى ترين رقم است. با آن زندگى کند
 تابع زورآمائى اى است که کارگر و سرمايه دار در اين ،تعادل نهائى اين رقم در هر دوره اى

امروز حقوقى که قادر باشد هزينه مسکن نسبتا مناسب و تحصيل و درمان . ت ميدهندجدال صور
 با توجه به امکانات و باال ،و خوراک و پوشاک و فراغت کارگر را بعنوان يک انسان تامين کند

.  نميتواند کمتر از يک ميليون تومان و باالتر از آن باشد،رفتن شديد تورم و کاهش ارزش پول
 ،اى تعيين دقيق نرخ تورم و نرخ دستمزدهاى پايه و آهنگ افزايش و اتومات آنکارگران بر

ميتوانند و بايد مستقال اين ارقام را براساس اقالم رايج زندگى انسانى امروز محاسبه کنند و به عدد 
 بيشتر نقطه عزيت شان خط فقر اعالم شده بانک ،اعدادى که تاکنون مطرح شده اند. واقعى برسند

من ميگويم همين .  و ميزان نرخ تورم اعالم شده و يا رسيدن به خط فقر واقعى بوده استمرکزى
. عدد و رقم همواره ميتواند تغيير کند. نقطه عزيمت را براى زندگى طبقه کارگر نبايد پذيرفت

. تماما مسئله اينست که با پولى که بعنوان مزد به کارگر ميدهند چه چيزى را ميتوان تامين کرد
 نه فقط در ايران بلکه در کشورهاى پيشرفته ،ادل اين عدد هم با توجه به محاسبات واقعىتع

 همواره تابعى از کشمکش هاى سياسى ،سرمايه دارى که کارگر از تشکل نسبى برخوردار است
 .  طبقات است

 
. نميتوان داشت" بااليی" جرياناتی در صفوف کارگران مدعی اند که مطالبات :يک دنيای بهتر

آنچه ممکن و مقدور است را مبنا قرار . رضايت داد" واقعی ای"بهتر است به رقم . عملی نيست
 کارگران کمونيست و رهبران عملی کارگری چه برخوردی به اين گرايشات بايد داشته باشند؟ . داد
 



ه و کم کردن و تنزل مطالب. آنچه مقدور است محصول يک مبارزه است.  نبايد بپذيرند:علی جوادی
نميتوان . درخواست کارگر در مبارزه نتيجه ای جز عدم دستيابی به خواستهای واقعی کارگر ندارد

به علت ضعف سازماندهی و ضعف قدرت کارگر رقم ديگری را به عنوان حداقل دستمزد مبنا 
مبارزه . مبنای حداقل دستمزد يک چيز است. به کارگر اصولی نيست" کم فروشی"اين . قرار داد

بجای کم کردن توقع و تقليل مبنای دستمزد . که ميتواند به چنين هدفی دست يابد امر ديگریای 
باال بردن سطح . درخواستی بايد تالش را بر سازماندهی تامين يک مبارزه پيروزمند متمرکز کرد

گرايشات تقليل گرايانه تالش . توقع و انتظار کارگر يک عرصه کشمکش درونی طبقه کارگر است
چنين گرايشاتی عمال بمٽابه اهرمی در شکاف انداختن در صفوف . ند، به کم رضايت دهندميکن

به معنای بی افق بودن و پذيرش . کم توقع بودن به معنای واقع بين بودن نيست. کارگر عمل ميکنند
 .افق و توقعات غير کارگری است

 
توقع طبقه کارگر تالش کنند و کارگران کمونيست بايد اثباتا براى باال بردن : نسرين رمضانعلی

رژيم جمهوری اسالمی که من در باال اشاره کردم  .اين را در همين مبارزات جارى پيش ببرند
چقدر کرايه خونه می ميپرسيد که وقتی  ،طبقه کارگر آورده استاز بخش بزرگی بالئى سر چنان 
نه از جنس خيلی آنهم باس يک دست ل ،شير ليتری چند ،ر کيلوی چنديپن ،گوشت کيلوی چند ،دهيد

  ، اش چيستتحرير بچه ات در ماه هزينهاللوازم  ،چقدر استريه مدرسه هش ،چقدر ميشودعالی 
 وقتی می . در يک حساب سرانگشتی به رقم يک ميليون می رسيم ،پول اياب ذهابت چقدر است

می گويد  ،نيد هزارتومان چطوری گذران می ک300 هزار تومان يا حتی 250گوييد خوب شما با 
ين مهم است اين بخش از رهبران ابنابر. الخره بايد روزی اين قرض را پس دادا ب!قرض می کنم

يک ميليون هم تعيين عدد چرا حتی  که ،دهند نشانو در محاسبه مستقل تالش کنند کارگران عملی 
يد بهش اضافه حق فرزند و غيره هم باو سابقه کار تازه بايد هنوز اين آن حداقل است که  ،شود
سطح توقع طبقه کارگر را پايين نگه سرمايه دارى . و غيره حق سفر وی چون عيدی ئ مزايا.شود
  .ه است و اعتراض به آن را شديدا سرکوب ميکندداشت

 
 و اين گرايش در آنها قدرت ميگيرد که باال ممکن نيستاين کارگران فکر می کنند در اين شرايط 

و رهبران راديکال سوسياليست اين وظيفه مهم فکر می کنم من . بردن درصدى هم خوب است
توقع کارگران را باال . رهبران راديکال مبارزه کارگران است که در مقابل اين سياست بايستند

توصيه من . وسائل و راههاى همدل کردن و به ميدان آوردن توده کارگران را فراهم کنند. ببرند
 با سازماندهى مجامع عمومى کارگرى و ،رى در تالشى متمرکزاينست که رهبران و فعالين کارگ

را بدست کارگران توده اى اهرمهای قدرت و اعمال اراده  ،برجسته کردن جنبش مجمع عمومى
ت نداريم مثل هم سيکی از کارگران می گفت مگر ما دو. بگيرند و اين وضعيت را عوض کنند

گی کنيم و هر بار از کسانی که بهشان مقروض دم زندآی مثل ئطبقه هايمان در کشورهای اروپا
ابزارهای راه مقابله با اين اوضاع دست بردن به ين ابنابر؟ هستيم خودمان را مخفی نکنيم

 و معطوف کردن سمت و سوها به مبارزات يکپارچهمقدور و موثر مثل مجمع عمومى مبارزاتی 
 . کارگرى براى معضالت مشترک است

 
غير "هستند و عده اى " واقع گرا"شکل اصلى اين نيست که عده اى  بنظرم م:سياوش دانشور

مسئله بسادگى توقعى است . حتى موضوع برسر تعاريف متفاوت از مطالبات باال نيست". واقع گرا
در سايت دو خردادى دسترنج " يک فعال کارگرى. "که هر گرايش در مقابل کل طبقه ميگذارد

ما کارگران به . " تومان است۶۴٠٠٠٠ط فقر چيزى حدود گفته بود که براساس آمار خودشان خ



سوال اينست چرا توقع کارگر بايد زندگى براساس نصف خط فقر "! نصف اين هم راضى هستيم
؟ ترديدى نيست هيچ رهبر کارگرى و "واقع گرائى"چه مبنائى دارد؟ " رضايت"باشد؟ اين 

اى مبارزه طبقه اش انتزاع نميکند و سوسياليست و کمونيستى از مقدورات و امکانات و ظرفيته
اما درک . تالش ميکند با شناخت دقيق وضعيت و متحد نگهداشتن کارگران امرش را پيش ببرد

ممکن ها و مقدورات مساوى با شکل دادن به افق و توقع کارگران از " مقدورات و ممکن ها"
 من هم ميخواهم در ،انسانمنقطه عزيمت ساده هر کارگرى اينست که من هم .  نيستسرمايه داران

کسى نميگويد کارگر جد اندر جد .  من هم ميخواهم زندگى کنم،آنچه خود توليد کردم سهيم باشيم
همين کارگرى که امروز . محکوم به گرسنگى و بيمارى  و بيسوادى و زندگى در مادون فقر است

ى  قدرت متشکل خود  وقت،ميدهد" رضايت"به گرفتن حقوق هاى معوقه با يک اعتصاب طوالنى 
! ميگويد زندگى انسانى حق مسلم ماست!  فرياد ميزند مرگ بر حامى سرمايه دار،را ميبيند

بنابراين مسئله اين نيست که کارگران جداول سود و زيان سرمايه داران و ظرفيتهاى آن را 
د و به  بلکه مسئله اينست وضعيتى را قبول نکنن،بزنند" ممکن و مقدور"بررسى کنند و حرف 

در مراحل و مومنتومهاى . توقعى در ميان طبقه و جامعه شکل بدهند و وارد جدال برسر آن شوند
اين مبارزه است که ميتوان تشخيص داد چگونه بايد مانور دارد و کجا دستاوردى را تثبيت کرد و 

 . داد" رضايت"يا 
 

 رونق فالن شرکت و بنگاه کارگران کمونيست از مقدورات تک سرمايه دار و موقعيت بحرانى يا
آيا در جامعه امروز .  بلکه از مقدورات جامعه بطور کلى شروع ميکنند،اقتصادى شروع نميکنند

 بايد ،نيست؟ اگر هست" مقدور"امکان مادى دادن دستمزدى که کارگر بتواند انسانى تر زندگى کند 
براى کارگران مقدور نيست؟ چرا مسکن . مبارزه و افق و توقع کارگر را برهمين اساس شکل داد

چرا بيمه بيکارى مکفى براى کارگران مقدور نيست؟ چرا بيمه درمانى و خدمات عمومى براى 
کارگران مقدور نيست؟ چرا آموزش و تحصيل و سالمت و ارتقا مادى و معنوى براى کارگران 

حقوق يک سوم مقدور نيست؟ چرا حقوق چند ميليونى براى عده اى مقدور است ولى کارگران با 
است؟ اينکه در عمل " واقع گرايانه اى"خط فقر با آمار خودشان زندگى کنند؟ اين چه منطق 

موضوع اينست . کارگر در هر مقطع زورش چقدر ميرسد را نميتوان توجيه تئورى توقع پائين کرد
ار که گرايشات مختلف در جنبش کارگرى دورنماهاى متفاوتى را در مقابل مسائل کارگران قر

 واقع ،گرايشاتى که منطق حرکت خود و کارگر را ميزان مقدورات سرمايه داران ميدانند. ميدهند
 بلکه افق محدود و پذيرفتن اين شرايط را و در بهترين حالت تغييرات جزئى در آن را ،گرا نيستند

و خامنه اى برخى شان هنوز فکر ميکنند با نامه دادن به شاهرودى . نام گذاشته اند" واقع گرائى"
بکنند و آنرا غنيمت " موئى از خرس" ميتوانند ،و منبر رفتن در مورد رابطه اسالم با کارگر

کارگر کمونيست در عين حال که مشغول رفع موانع تشکل و اتحاد کارگران و متحد ! شمارند
 متحد  در عين حال که دامنه و ظرفيتهاى هر مبارزه اى را ميشناسد و به امر،نگاهداشتن آنهاست

 در عين حال از موضع دفاع از انسانيت کارگر و ،بيرون آمدن کارگران در هر مبارزه تاکيد دارد
اتفاقا در ايران اگر چيزى واقع گرايانه است و . يک زندگى مرفه براى کارگران وارد ميشود

اه  پرچم کارگرى براى آزادى و رف،ميتواند طبقه کارگر و کل جامعه را ازاين وضعيت برهاند
کسى و . اين بدون داشتن افقى براى تغيير ميسر نيست. جامعه از شر اسالم و سرمايه است

گرايشى که قادر نيست رابطه اى درست بين افق انسانى و سوسياليستى کارگر و تالش روزمره 
 تنها ناچار است ،اش براى بهبود نسبى اوضاع در چهارچوب مقدورات مبارزه طبقه اش تبئين کند

 .     ردن کارگران به تن دادن به وضع موجود را موضعى واقع گرايانه بنامددعوت ک
 



رژيم اسالمی هر تالش .  کارگران در ايران فاقد تشکالت واقعی خود هستند:يک دنيای بهتر
در چنين شرايطی راههای عملی و واقعی برای قرار گرفتن در . سازمانيافته ای را سرکوب ميکند

  چگونه ميتواند عملی شود؟ يک طرف تعيين دستمزد
 

بطور خالصه راه حل در .  در سئواالت قبلی به اين مساله تا حدودی پرداخته شد:علی جوادی
حلقه پيشروی، سازماندهی جنبش . راه ديگری نيست. متشکل شدن، متحد شدن و سازمانيافتن است

ست که جنبش ما مساله اين ني. اين معضلی در سطح نظری نيست. مجامع عمومی کارگری است
سازماندهندگان . اين مساله ای عملی است. راه حلی عملی و واقعی برای تغيير اين شرايط ندارد

تجربيات بسياری و از جمله . جنبش ما ما بايد تالش ويژه ای را در اين چهارچوب دنبال کنند
ان، تجربيات اعتراضات اخير کارگران نيشکر هفت تپه و اعتراض کارگران نساجی کردست

. تجربيات ارزنده ای در پيشبرد مبارزه بر مبنای سازماندهی مجامع عمومی کارگری بوده است
جنبش ما . اما مساله اين است که چقدر اين امر به مشغله عمومی رهبران کارگران تبديل شده است

ين بايد در اين زمينه توجه و تحرک عملی رهبران عملی و راديکال سوسياليست کارگران را بر ا
 . راستا قرار دهد

 
طبقه کارگر با اتکا به اهرمهای مبارزاتی و مجامع عمومی خود می تواند : نسرين رمضانعلی

نمايندگان و مدافعين واقعی خود را به کارفرما و . تشکلهای واقعی خود را به رژيم تحميل کند
انتخابات فرمايشی در اجازه بدهيد اينجا توضيحی بدهم در رابطه با حتی همان . دولت تحميل کند

انتخاب نمايندگان در صالحيت  ،"نماينده کارگران" برای انتخاب .بعضی از مراکز کارگرای
 حراست و کارفرما و اطالعات ليست کانديداها را تاييد کنندو کارگران نيست بلکه بايد اداره کار 

و مهر تاييد حضرات  دهمين انتخابات هم بايد زير نظر رژيم باش.  بعد انتخابات صورت بگيردو
و نهادهاى ت اکه صالحيتشان مورد تاييد اين ادارکسانى واضح است  بنابرين پر. را داشته باشد
بلکه نماينده دستگاه سرمايه داری و ارتجاع . ديگر نماينده واقعی کارگران نيستند ،پذليسى باشد

 در بسياری از مراکز بزرگ د وبه همين دليل کارگران تن به چنين شرايطی ندادن. اسالمی هستند
 ىحاال همين نداشتن نماينده خود چه مشکالت. و کوچک کارگران نماينده ای هم انتخاب نکردند

واقعى در غياب نمايندگان عليه کارگران ی ئچه توطئه ها و يا کارفرما ،توليد ميکندبرای کارگران 
باز بحثی  ،صورت ميگيردن شکاف بين کارگراايجاد برای  و چه تالشهائى ،شان دنبال ميکند

 . استديگر 
 

برای افزايش دستمزد می شود در مراکز کارگری اعتراضاتی . اما بر گرديم به بحث اصلی
  ، متحد بودندوبه درجه ای که کارگران متشکل  ،تاکنونى شاهد بوديم که مبارزات .سازمان داد

 می کنيم بنظرم يعنی يک مبارزه اما وقتی از تعيين حداقل دستمزد صحبت. توانستند موفق باشند
مبارزه برای امر تعيين حداقل در بخشهای جامعه به هر درجه . الزم استسراسری و دربرگيرنده 

.  می شود در سرنوشت تعيين حداقل دستمزد نقش داشتهبه همان انداز ،و رفاه درگير شوددستمزد 
ان کارگری و حزب ما را می رهبرو خود اين مسئله اساسا دست فعالين راديکال سوسياليست 

اين بخش از متحد کردن  .بوسد که بتوانيم اين مبارزات را سازمانيافته تر رهبری و هدايت کنيم
 می تواند ما را در امر  راهى است که،فعالين کارگری و رهبران عملی راديکال سوسياليست

 . جلو ببرداز جمله افزايش دستمزدها رسيدن به خواستهای حق طلبانه طبقه کارگر 
 



 تنها راه عملى و واقعى و موثر براى قرار گرفتن کارگران بعنوان يک طرف :سياوش دانشور
به لحاظ حقوقى فقط .  راه افتادن جنبش تعيين دستمزدها از پائين است،تعيين حداقل دستمزدها
نجمنهاى  بلکه چند دشمن کارگر از نماينده هاى دولت و کارفرما و سران ا،کارگر بى تشکل نيست

در . نشستند و براى کارگران تصميم ميگيرند" شوراى عالى کار"اسالمى و خانه کارگر رژيم در 
اين نهادى که براى زندگى و دستمزد طبقه کارگر ايران تصميم ميگيرد کارگران نمايندگى 

تند پاسخ اين موضوع صرفا اعالم اين موضع اصولى که اين نهادها نماينده کارگران نيس. نميشوند
اين خواست واقعى و مهمى است که بيش تاز پيش کارگران با عمل خود . و بايد منحل شوند نيست

براى اينکار بايد . مسئله فراتر رفتن از اينست. خواست الزمى است اما کافى نيست. اعالم ميکنند
عمومى  در مجامع ، مرکز مهم کارگرى ايران۴٠ / ٣٠فعالين کارگرى بتوانند در شروع الاقل در 

خود حرفشان را در مورد دستمزد و ميزان و چگونگى تعيين آن بزنند و نمايندگان خود را انتخاب 
اهرمهاى . بعنوان يک مجموعه نمايندگان کارگران بيانيه و خواست کارگران را اعالم کنند. کنند

است الزم . اعمال فشار و خنثى کردن سياستهاى دولت و کارفرماها مورد بررسى قرار گيرد
داد و اقدامات اخطارى مانند اعتصاب و تجمع در " شوراى عالى کار"اولتيماتومى به دولت و 

به ميزانى که رهبران کارگرى و بويژه سوسياليستهاى جنبش کارگرى بتوانند اين . نظر گرفته شود
ين  ميتوان از ميزان تاثير گذارى بر تصميمات و تعي،تحرک واقعى را سازماندهى و رهبرى کنند

روشن است امروز جناح هاى رژيم عليرغم هر دعوائى . نرخ دستمزد توسط کارگران حرف زد
 خانه کارگر و شوراهاى اسالمى و نهادهاى پليسى شان را منحل نميکنند و به ،که داشته باشند

ه اين بايد دوفاکتو و عمال تحميل شود و را. کارگران بگويند لطفا نمايندگان خودتان را معرفى کنيد
 عمال ،در غياب چنين سياست و تالشى. اينکار اعمال فشار از پائين در مقياسى موثر است

جنبش مجامع عمومى . کارگران نميتوانند تاثيرى بر تصميمات دولت و کارفرماها داشته باشند
کارگران ميتواند راسا روى نيازهاى خانواده کارگرى و سطح دستمزد و ميزان آن و چگونگى 

و غيره مستقالنه اعالم نظر کند و تصميم بگيرد و نيروى کارگران را پشت آن بسيج افزايش آن 
اين تنها راهى است که ميتواند مسير تصميمات را عوض کند و موقعيت طبقه کارگر را در . کند

تعيين ميزان و چگونگى حداقل دستمزدها دخيل کند و در خدمت تشکل و اتحاد بيشتر کل طبقه 
 . *  قرار گيرد

 
 

 :هيات داير پاسخ ميدهد
 در باره قرار کميته مرکزى

 ٣٩شماره 
 

کميته مرکزی حزب در اجالس وسيع دفتر سياسی به اتفاق آراء حاضرين قراری را مبنی بر در 
 حکمتيست، تصويب -دستور بررسی قرار دادن پروژه اتحاد با حزب کمونيست کارگری ايران

ت اين قرار در شرايط کنونی چيست؟ اين قرار چه چرا اين قرار ضروری شده است؟ اهمي. کرد
چشم اندازی را در دستور کار حزب قرار ميدهد؟ وظايف اين کميسيون چيست؟ شکل کار اين 
کميسيون چگونه خواهد بود؟ اين اقدام چه تاثيری بر بخشهای مختلف کمونيسم کارگری خواهد 

 داشت؟
 

تاسيس و حتی پيش از آن زمانی که بخشی از حزب اتحاد کمونيسم کارگری از زمان : آذر ماجدی
رهبری فعلی حزب فراکسيونی را درون حزب کمونيست کارگری تشکيل دادند، پروژه اتحاد 



ما در تحليل و ارزيابی خود از جنبش کمونيسم . کمونيسم کارگری را در دستور خود گذاشت
تيجه رسيده بوديم که کارگری و موقعيت آن در جامعه و از حزب کمونيست کارگری به اين ن

 اجتناب پذير بود و اشتباهات رهبری وقت حزب منجر به اين واقعه تاسف آور 2004انشعاب سال 
. اين انشعاب به جنبش کمونيسم کارگری و موقعيت آن در جامعه ضربه بسيار مهمی زد. شد

ت اين ضربه مناسبات خصمانه فی مابين دو حزب پس از انشعاب و مجادالت فی مابين نيز تاثيرا
آنچه پس از انشعاب شاهد بوديم يک رابطه متخاصم و يک رقابت . را بسيار افزايش داد

اين برای صفوف جنبش کمونيسم کارگری و مردم علی العموم . سکتاريستی ميان دو حزب بود
. هر حزب، حزب ديگر را به جريان راست بورژوايی منتصب ميکرد. غير قابل درک و هضم بود

اين واقعيات بدرست سواالت مهمی را در اذهان .  دعوا های درون جنبش چپ سنتی بوداين مشابه
 .عالقمندان به جنبش کمونيسم کارگری مطرح ميکرد

 
ما در تحليل وضعيت جنبش کمونيسم کارگری و بخش تحزب يافته آن به اين نتيجه رسيديم که بايد 

 را متحد نمود، بايد به گذشته رجوع و اين شرايط را دگرگون کرد، بايد صفوف کمونيسم کارگری
. از نظر ما تداوم اين شرايط امکان پيروزی کمونيسم کارگری را بشدت تقليل ميدهد. آن را نقد کرد

وف کمونيسم کارگری بعنوان يکی از ملزومات مهم پيشروی و پيروزی کمونيسم فاتحاد ص
به . تحاد کمونيسم کارگری ناميديمبه همين دليل فراکسيون خود را ا. کارگری برای ما مطرح شد

طور عميق تر و جدی تری به مباحث منصور حکمت در مورد ملزومات و استراتژی پيروزی که 
مساله سازماندهی و رهبری :  حزب ارائه شده بود تاکيد کرديم14به شکل بسيار روشنی در پلنوم 

 . مبارزات مردم، جنبش طبقه کارگر و جنبش های اجتماعی در جامعه
 

ما از همان ابتدا اعالم کرديم که از پروژه اتحاد کمونيسم کارگری صرفا احزاب موجود را در 
اين پروژه با حمالت . هدف ما متحد کردن کل صفوف جنبش کمونيسم کارگری است. نظر نداريم

اما پافشاری ما بر اين . تندی از جانب رهبری ح ک ک و ناباوری حزب حکمتيست مواجه شد
ش برای بسط و توضيح اهميت آن، جهت گيری مشخص و منسجم حزب سريعا بر پروژه، تال

در ابتدا با ناباوری به مباحث ما در اين زمينه برخورد . صفوف کمونيسم کارگری تاثير گذاشت
بعضی از کادرها و عالقمندان  جنبش بما ميگفتند که مردم بی اعتماد شده اند، بعضا امکان . ميشد

برخی نيز اين هدف و تالش . برخی ما را خوش خيال می ناميدند. وال ميبردندپذيری آن را زير س
 . ما را تحسين ميکردند

 
از ميان صفوف کمونيسم کارگری، بويژه در داخل . ناباوری های اوليه خيلی سريع رنگ باخت

برخی از کادرهای قديمی که پس از . اميد در دل ها زنده شد. کشور، آوای تحسين شنيده ميشد
در اين ميان برخورد های . انشعاب دلسرد و نااميد شده بودند، دوباره اميد در دلشان تابيده شد

مسئوالنه ما و تالش ما برای ايجاد نزديکی و رفاقت در جنبش کمونيسم کارگری از جانب رفقای 
رهبری ح ک ک متاسفانه کماکان بر طبل . حکمتيست با نظر مثبت و استقبال جواب گرفت

زمانی که ما از بيانيه حزب حکمتيست در مورد جنگ حمايت . م و سم پاشی می کوبدسکتاريس
در تمام . کرديم، رهبری ح ک ک هر دو حزب ما و حکمتيست را مدافع جمهوری اسالمی ناميد

اين مدت رهبری ح ک ک برای نه تنها تخريب دو حزب، بلکه تخريب روند نزديکی ما تالش 
 . کرده است

 



 آذر حزب ما و حزب حکمتيست آکسيون های مشترک بسياری داشته 16بويژه از در اين مدت،  
ما از ح ک ک نيز در چندين مورد برای عمل مشترک دعوت کرده ايم، تمامی اين دعوت ها . ايم

بطور . حتی يک پاسخ خشک و خالی نيز به نامه های ما داده نشده است. بی جواب مانده اند
از کنگره دوم حزب حکمتيست روند نزديکی ميان دو حزب تسريع مشخص بايد بگويم که از پس 

اينها همه به قدرت . روابط حزب ما و حزب حکمتيست اکنون رفيقانه است. و تسهيل شده است
چنين مناسباتی تاثيرات معنوی . منظور فقط قدرت عددی آن نيست. کمونيسم کارگری افزوده است

و جالب اينجاست که اين تاثيرات را سريعا ما مشاهده . بسيار گسترده تری از جمع اعداد دارد
 . ميکنيم

 
اين يکی . برای اين هدف تالش ميکنيم. ما خواهان اتحاد صفوف کمونيسم کارگری بوده و هستيم

در اين راستا مناسبات رفيقانه و نزديکی ميان دو . از پروژه های اصلی فعاليت سياسی ما است
پيشبرد اين روند تا اتحاد . نها بخشی از پروژه ما بوده استاي. حزب در عمل شکل گرفته است

همانگونه که اشاره کردم اين . کامال در چشم انداز پروژه اتحاد کمونيسم کارگری قرار ميگيرد
نزديکی در ميان صفوف کمونيسم کارگری، عناصر منفرد، در کنار احزاب، جمع های کوچک 

به اين ترتيب ما به بخشی از . ات مثبتی گذاشته استغير وابسته به احزاب موجود کامال تاثير
لذا امری طبيعی است اگر ما پروسه نزديکی را در صورت امکان تا . هدف خود نائل آمده ايم

 .اتحاد ميان دو حزب به پيش ببريم
 

زمانی که بشکل فراکسيون فعاليت ميکرديم و مداوما تحت فشار رهبری ح ک ک بوديم، رفقايی از 
در آن مقطع . ما مخالفت ميکرديم. يست ما را به پيوستن به حزب شان دعوت ميکردندحزب حکمت

مالحظاتی جدی بر برخی سياست ها و سبک کار حزب حکمتيست داشتيم که البته اين مالحظات 
اما بايد . هنوز کامال برطرف نشده است و يکی از وظايف کميسيون بررسی همين مساله است

برخی سياست . ل گذشته حزب حکمتيست تغييرات محسوسی کرده استاذعان کرد که طی يک سا
هايی که مورد نقد ما است، از جانب رفقايی در درون رهبری حزب حکمتيست نيز مورد نقد است 

در عرصه . و بنظر ميرسد که پروسه بازی برای نقد و اصالح اين سياست ها تعريف شده است
برای ما که با . رفقا دستاوردهای چشمگيری داشته اندپراتيک اجتماعی نيز اکنون روشن شده که 

پالتفرم حزب سازمانده و حزب رهبر فراکسيون تشکيل داديم، عرصه پراتيک اجتماعی و تامين 
ضمنا بنظر ميرسد که رفقا مباحث جدی . رهبری چنين پراتيک هايی جايگاه بسيار ارزنده ای دارد

. سياست های مختلف در کنگره دوم داشته اندو مهمی در زمينه سبک کار، ساختار حزبی و 
اين تغييرات برای ما بسيار خوشحال کننده . تاثيرات آن را ميتوان در پراتيک شان مشاهده کرد

 . است
 

در متن چنين شرايطی برداشتن قدمی مشخص تر و جدی تر بسوی نزديکی بنظر ما ضروری 
 همه آنها اعضای کميته مرکزی نيز از همين رو طی مباحثی در دفتر سياسی که در. ميرسيد

شرکت و در بحث دخالت داشتند، به اين نتيجه رسيديم که بشکل کنکرت تری اين روند را به پيش 
 .اين قرار نيتجه چنين پروسه و شرايطی است. بريم

 
حزب ضمن پيشبرد فعاليت های روتين حزبی خود امر بررسی امکان و شرايط اتحاد با حزب 

 عضو از کميته مرکزی 5به اين منظور کميسيونی شامل .  دنبال خواهد کردحکمتيست را نيز
روشن است که ابتدا کميسيون بايد تشکيل . تشکيل ميشود که وظيفه اش بررسی اين شرايط است



. شود، تشکيل جلسه دهد و وظايف مشخص تر و همچنين سبک کارش را پس از بحث تعيين کند
آنچه بديهی است بايد طی بحث .  را بايد به زمان ديگری احاله دادلذا اظهار نظر دقيق در اين مورد

موانع نظری، تشکيالتی و سياسی را . های دقيق و مفصلی زمينه اين اتحاد را بررسی کرد
روشن است که تشکيل جلسات مشترکی با رفقای . راه برطرف کردن اين موانع را يافت. شناخت

اظهار نظر در اين مورد هم به پس از . ضروری استرهبری حزب حکمتيست نيز در اين پروسه 
اما اين مساله از نظر کميته مرکزی حزب يک امر . تماس و صحبت با اين رفقا بايد احاله شود

 .ضروری و مهم ارزيابی شده است
 

همانگونه که در باال اشاره کردم اتحاد صفوف کمونيسم کارگری يکی از ملزومات پيشروی و 
اتحاد در هر سطحی که امکان پذير شود اين امر مهم را تسهيل و . ارگری استپيروزی کمونيسم ک

نزديکی دو حزب اتحاد کمونيسم کارگری و حکمتيست تا همين جا تاثيرات مثبت . تسريع ميکند
در صورتی که . اين کامال روشن است. بسياری بر صفوف جنبش کمونيسم کارگری داشته است

شود، بنظر من تاثيرات عميق تر و پايدار تری بر کمونيسم اتحاد دو حزب در آينده عملی 
تامين يک حزب . کارگری، بر عالقمندان اين جنبش و بر اپوزيسيون بطور کلی خواهد داشت

سياسی قوی، با نفوذ، ميليتانت، راديکال و اجتماعی برای کمونيسم کارگری دست يافتنی تر خواهد 
 .ار مثبتی خواهد داشتاز نظر معنوی اين پروسه نتايج بسي. شد
 

متاسفانه . مردم و صفوف کمونيسم کارگری از اين اتحاد احتمالی حمايت و استقبال خواهند کرد
رهبری ح ک ک تالش برای تخريب اين پروسه را افزايش و سم پاشی عليه دو حزب و نزديکی 

 شرايط قابل اين. بر حمالت زشت و سکتاريستی خود خواهد افزود. آنها را گسترش خواهد داد
اما واقعا اميدوارم که اين رفقا به رفتار، روشن و منش خود کمی نگاه جدی تر و . پيش بينی است

از سکتاريسم دست بشويند و به مانند . مسئوالنه تری بياندازند و فضا را بيش از اين آلوده نکنند
ن جنبش کمونيسم نيرويی از جنبش کمونيسم کارگری از اينکه روند نزديکی، نفرت زدايی درو

کارگری تا اين حد به پيش رفته است و ديوار سکتاريسم در بخشی از اين جنبش فرو ريخته است 
 آيا اين انتظار بااليی است؟ . خوشحال و خرسند شوند و خود نيز به اين پروسه بپيوندند

 
رار و تشکيل همانگونه که تصويب ق. ما نتايج کار کميسيون را در اختيار عموم قرار خواهيم داد

اين يک قدم مهم و ضروری و در جهت تامين منافع . کميسيون را به اطالع عموم رسانديم
اميدواريم که بتوانيم اين . ما خوشحاليم که توانستيم تا اينجا به پيش رويم. کمونيسم کارگری است

 با دقت کافی تالش خود را خواهيم کرد که بشکلی مسئوالنه و. پروسه را به پايان موفقی برسانيم
 . *اين پروسه را به پيش بريم

 
 

 !هيات داير پاسخ ميدهد
 ٣٨شماره 
 

 !کارگران و مساله تعيين حداقل دستمزد
 

هر ساله مساله تعيين حداقل دستمزد يک عرصه تقابل جدی سرمايه و دولت و کارگر در پايان 
مالحظات عمومی حزب . امسال نيز از هم اکنون تقابل در اين عرصه شدت گرفته است. سال است



در اين عرصه چيست؟ شاخص های تعيين دستمزد کدامند؟ پروسه تعيين حداقل دستمزد چه بايد 
 باشد؟ کارگران نيازمند چه اهرمهايی در اين تقابل هستند؟ 

 
جدال بر سر تعيين .  ذکر چند نکته پايه ای قبل از ورود به اين بحث حياتی است:علی جوادی

برای کارگر اين . دی مبارزه طبقاتی ميان کار و سرمايه در جامعه استدستمزد يک عرصه ج
. جدالی بر سر سهم بيشتر و برخورداری از يک زندگی انسانی در يک جامعه ضد انسانی است

کارگر در اين . برای کارفرما اين جدالی بر سر انباشت سرمايه، سود و استثمار بيشتر کارگر است
نها توان کار کردن و حضور مجدد خود در بازار کار و واحد توليدی را جامعه با دريافت دستمزد ت

بر سرمايه و ثروت اجتماعی خود می . اما سرمايه در اين معامله انباشت ميکند. بدست می آورد
برای برخورداری از يک زندگی . کارگر در اين مبارزه برای هستی اش مبارزه ميکند. افزايد

کارگر در اين نظام تنها زمانی ميتواند کاری بدست آورد و نيروی . شايسته انسان مبارزه ميکند
در غير . کار خود را بفروش برساند که نيروی کارش منجر به توليد سود برای سرمايه دار شود

 ! اين صورت بيکار است و جزيی از ارتش بيکاران در جامعه و محکوم به فالکت
 

تمام قدرت عظيم جامعه بشری، تمام . نده استآفريننده و توليد کن. نيروی کار خالق است
محصوالت توليد شده در دنيای کنونی چيزی جز محصول قدرت کار و خالقيت بشريت کارگر 

و تا زمانيکه چرخ اقتصادی . اما سهم کارگر از محصوالت توليد شده اندک و ناچيز است. نيست
ار مزدی پا برجاست سهم کارگر در جامعه بر اين مبنا به گردش در می آيد، تا زمانيکه نظام ک

واقعيت اين است که تا زمانيکه . اساس فقر و محروميت و فرودستی در جامعه سرمايه داری است
کارگر ناچار به فروش نيروی کار خود و انجام کار برای سرمايه و صاحبان وسايل توليد و توزيع 

روش نيروی کار انسانها هدف معاش عمومی است، تا زمانيکه که نظام مزدبگيری و خريد و ف
در اين . فعاليت اقتصادی در جامعه بشری است، سهم کارگر از کل ثروت اجتماعی محدود است

نظام نيروی کار تبديل به کاال ميشود و شرايطی که بر سرنوشت هر کااليی در جامعه سرمايه 
 هم تبديل به شيئی بنوعی خود کارگر. داری حکفرماست بر شرايط زندگی کارگر نيز حاکم ميشود

نيروی کارش را تا زمانيکه خريداری هست بفروشد، در . ميشود که بايد به شرايط سرمايه تن دهد
نفی نظام کار مزدی و ايجاد جامعه ای . غير اين صورت محکوم به گرسنگی و فنا و نابودی است

د زندگی و رفاه همگان که در آن هرکس داوطلبانه به اندازه توان و خالقيتش در توليد وسايل تولي
شرکت ميکند و به اندازه نيازش از اين محصوالت توليد شده اجتماعی بهره مند ميشود، تنها راه 

 . پايان دادن به اين تناقض و نابرابری عظيم اجتماعی است
 

اما در عين حال و مادام که نظام سرمايه داری پابرجاست ما برای تحميل گسترده ترين و باالترين 
در غير اين صورت . چاره ديگری نداريم. زندگی و معاش مردم زحمتکش مبارزه ميکنيمسطح 

مبارزه برای تعيين دستمزد يک . هنوز در شرايط برده داری و شرايط برده وار زندگی ميکرديم
هدف ما در اين مبارزه تحميل بخشى از . رکن تالش برای بهبود زندگی روزمره طبقه کارگر است

هدف ما مصون کردن نسبى . يمال شده کارگر به سرمايه داران و دولتشان استحقوق حقه و پا
 . طبقه کارگر از عواقب فالکتى است که سرمايه دارى به کل جامعه تحميل ميکند

 
دائمی و . مبارزه برای تعيين حداقل دستمزد گوشه ای از مبارزه روزمره کارگر در اين نظام است

ه شده است، مالحظات ما در مبارزه برای تعيين دستمزد عالوه همان طور که اشار. هميشگی است
مبنای تعيين حداقل دستمزد چه بايد باشد؟ چه . بر مسائل پايه ای ذکر شده در باال چند گانه است



کسی بايد حداقل دستمزد را تعيين کند؟ خريدار يا فروشنده نيروی کار؟ شرايط مطلوب برای تعيين 
 بقه کارگر کدام است؟ حداقل دستمزد از زاويه ط

 
خط فقر بنا به آمار .  هزار تومان در ماه است١٨٣در حال حاضر حداقل دستمزد در ايران  -١

با . اين يعنی محکوميت به فالکت و فقر.  هزار تومان است٣۵٠خود مقامات رژيم اسالمی باالی 
ه را در شهرستانهای  هزار تومان در ماه نميتوان حتی هزينه اجاره يک خانه دو اتاق خواب١٨٣

در نتيجه اولين مبنای تعيين دستمزد نگرش . کوچک برای يک خانواده متوسط کارگری تامين کرد
آيا کارگر انسان است يا يک ماشين توليد جاندار؟ کداميک؟ در . عمومی نسبت به اين مساله است

اما برای . د بيافريندنگاه سرمايه، کارگر زنده است تا کار کند، محصوالت جديد توليد کند و سو
طبقه ما تعيين حداقل دستمزد نه بر مبنای نيازهای سود آوری سرمايه و انباشت سرمايه بلکه بر 
. مبنای تامين معاش و نيازمنديهای يک زندگی انسانی در جامعه قرن بيست و يکم بايد تعيين شود

فرزندش، خودش، . دار داردهمان نيازهايی را دارد که سرمايه . کارگر انسان است. ما انسانيم
. خانواده اش، نيازمند تفريح و استراحت و مسکن و درمان و فراغت و پوشاک و آذوقه مناسب اند

فرزندان ما شايسته همان زندگی ای . ما دو استاندارد در زندگی انسان ها در جامعه را نمی پذيريم
 ما بايد از همان ايمنی برخوردار محيط کار. هستند که فرزندان سرمايه داران از آن برخوردارند

چرا بايد قبول کنيم زمانيکه درمورد حداقل دستمزد . باشد که محيط کار کارفرما برخوردار است
صحبت ميکنيم بايد بپذيريم که کارگر بخش محروم و فقير و بی بهره جامعه است؟ چرا؟ چه کسی 

 چرا سرمايه دار نبايد بخش گفته است؟ چه کسی حکم داده است سهم طبقه ما محروميت است؟
محروم جامعه باشد؟ اصال چرا محرومی بايد وجود داشته باشد؟ در مبارزه برای تعيين دستمزد 
فعالين کارگری در درجه اول بايد اين نگرش ضد انسانی سرمايه به کار و نيازمندی هايش را زير 

اجازه داد حداقل  نبايد. داقل بسنده کردنبايد به ح. نبايد به کم قناعت کرد. نقد کوبنده خود قرار دهند
در برخی جوامع غربی محافل پيشرو . دستمزد بر مبنای خط فقر و محروميت رقم زده شود

کارگری بمنظور کنار زدن چنين تصويری از تعيين دستمزد صحبت از حداقل دستمزد نيست، 
 . است) (Living wage" دستمزد زندگانی"بلکه صحبت از 

 
تی ديگر اين است که چه کسی بايد در مقام تعيين حداقل دستمزد باشد؟ کارگر يا مساله حيا -٢

کارفرما؟ فروشنده نيروی کار يا خريدار نيروی کار؟ طرح مساله به اين صورت وارونه بودن اين 
کدام خريداری در نظام سرمايه داری . جوهر معامله نابرابر ميان کار و سرمايه را نشان ميدهد

ی مورد نياز خود را تعيين ميکند؟ آيا مستاجر اجاره مسکن مورد نياز خود را تعيين قيمت کاالها
ميکند؟ چگونه است که در تمام قلمروهای اقتصادی که قوانين نظام کار مزدی حاکم است خريدار 

خود است، اما کارگر نميتواند قيمت کاالی خود يعنی " کاالی"کاال تعيين کننده قيمت " صاحب"و 
. ار خود را تعيين کند؟ اين زورگويی و قلدری ذاتی نظام سرمايه داری را نبايد پذيرفتنيروی ک

صالح ترين کسانيکه ميتوانند و بايد حداقل دستمزد را تعيين کنند نمايندگان منتخب کارگران هستند؟ 
ن ما را به و اي. تنها و تنها نمايندگان منتخب کارگران ميتوانند و بايد ميزان دستمزد را تعيين کنند

در حال حاضر طبقه کارگر فاقد حق قانونی برای . مساله تشکل و نمايندگان کارگران ميرساند
سرکوب سيستماتيک تالشهای کارگر در اين عرصه يک رکن . تشکيل تشکالت توده ای خود است

ا رژيم اسالمی ميکوشد ت. پايه ای هويت ضد کارگری نظام اسالمی و سرمايه داری در ايران است
تشکالت اسالمی و دست ساز خودش را، انجمن های اسالمی، خانه کارگر و شوراهای اسالمی،  

در . به کارگران حقنه کند و اين ارگانها هم خود را در مقام چنين نقش مضحکی قرار ميدهند
حقيقت افشاء و طرد اين زائده ها و ارگانهای ضد کارگری يک اقدام تعيين کننده در پروسه شکل 



اما کارگران ميتوانند اين خالء را با تشکيل مجامع عمومی .  به تشکالت واقعی کارگری استدادن
سازمان دادن مجامع عمومی کارگری، پرداختن به مساله تعيين حداقل . خود بسرعت جبران کنند

دستمزد، انتخاب نمايندگان واقعی کارگران در مجامع عمومی کارگری، يک تالش جدی در اين 
 . راستا است

 
اما باالخره چه رقمی را بايد کارگران اعالم کنند؟ در سالهای گذشته بخشهايی از کارگران،  -٣

در برخی از محافل .  هزار تومان را اعالم کرده اند۶٠٠کارگران برق و فلز کرمانشاه، رقم 
ته در تعيين اين ارقام معموال دو فاکتور در نظر گرف. کارگری صحبت از يک ميليون تومان است

است و ديگری آنچه ممکن و قابل " ايده ال"يکی حداقل تعيين دستمزد در يک شرايط . ميشود
 چه بايد کرد؟ . معموال ارقام اعالم شده بين اين دو حد در تغيير است. حصول است

 
حداقل دستمزد بايد به نيازهای يک . بنظر من بايد از آنچه سهم و حق کارگر است آغاز کرد

در تعيين اين حداقل دستمزد بايد توقعات . است" ممکن"اسخ گو باشد نه به آنچه زندگی انسانی پ
انسانی از زندگی را مبنا قرار داد نه بی حقوقی و فقر و فالکتی که سرمايه و دولت آدمکش 

اما آنچه قابل دريافت و حصول است در اساس محصول . اسالمی به طبقه کارگر تحميل کرده است
دستمزد تعيين شده در هر دوره محصول مبارزه . کارگر در هر شرايطی استقدرت و توان طبقه 
محصول توازن قوای ميان کارگر و کارفرما و قدرت عمل سياسی و اعتراضی . و کشمکش است

اگر تالش اعتراضی در اين وضعيت برای تعيين دستمزد سازمان داده . کارگر در جامعه است
ان سه گانه کارفرما و دولت و تشکل های دست ساز دولت نشود، ميزان دستمزد را نيز نمايندگ

اين وضعيت ميتواند با تالش آگاهانه فعاالن و رهبران راديکال و سوسياليست . تعيين خواهند کرد
از هم اکنون . کارگر نيازمند تشکل و اهرم دخالتگری خود در اين جدال است. کارگری تغيير کند
   *.بايد دست به کار شد

 
 

 و نابرابری زن و مرد در عرصه اقتصادی مارس ٨
 

 مارس به اعتراض زنان کارگر نساجی در نيويورک برای ٨تاريخچه : برای يک دنيای بهتر
فرودستی زن در عرصه اقتصادی کماکان يک عرصه . شرايط کار و دستمزد بهتر بر ميگردد

در سايت دوم خردادی به گوشه هايی از خبر زير که . اصلی نابرابری زن و مرد در جامعه است
ترفندی قانونی زنان  مديريت کارخانه نساجی پرنخ با: " توجه کنيد،دسترنج منتشر شده است

 از آنکه مديريت کارخانه پس ...  .سرپرست خانوار را با کارگران با سابقه خود جايگزين کرد
 کرد، از در شهريور ماه گذشته با تمامی کارگران تسويه حساب) پرنخ(نگين ريس درخشان 

به گفته اين .تعدادی زنان سرپرست خانوار برای کار در کارخانه دعوت به همکاری کرده است
منابع، فرار از پرداخت مطالباتی چون حق سنوات و حق طبقه بندی مشاغل از انگيزه های اصلی 

 . ...مديريت کارخانه پرنخ برای اخراج کارگران و استخدام زنان سرپرست خانوار بوده است
فعاالن صنفی کارگری در استان مرکزی معتقد هستند که زنان سرپرست خانوار از روی اجبار و 

دستمزدی  فشار اقتصادی، چشم پوشی از تضييع حقوق قانونی خود را بر محروم شدن از به دليل
 ." ترجيح می دهند در حد زنده ماندن

ورد کرد؟ برای نابودی اين شرايط ريشه های اين بی حقوقی چيست؟ با اين شرايط چگونه بايد برخ
 چه بايد کرد؟ 



 
سود انگيزه اصلی . ريشه اين بی حقوقی را بايد در نظام سرمايه داری جستجو کرد: آذر ماجدی

يک عامل مهم ... تقسيم جنسی انسان ها در قلمرو توليد "لذا . کارکرد نظام سرمايه داری است
در اينجا نقل بخشی از برنامه . بشمار می آيد" اقتصادی و سياسی در تضمين سودآوری سرمايه

يک دنيای بهتر، برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری، نوشته منصور حکمت، بنظرم بسيار 
ايجاد انعطاف پذيری نيروی کار در اشتغال و اخراج، ايجاد شکاف و رقابت و : "روشنگر است

روم تر در خود طبقه کارگر کشمکش درونی در اردوی مردم کارگر، تضمين وجود بخش های مح
که پايين نگاه داشتن سطح زندگی کل طبقه را مقدور ميسازد و باالخره مخدوش کردن خودآگاهی 
انسانی و طبقاتی بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و تعصبات کهنه و پوسيده و فلج 

ن انباشت سرمايه در کننده، برکات ستمکشی زن برای سرمايه داری مدرن معاصر و از ارکا
 ."دنيای امروز است

 
نمونه ای که در سوال به آن اشاره شده است يک نمونه روشن و غيرقابل انکار از اصلی است که 

سرمايه دار برای افزايش سود و برخورداری از شرايط بهتر برای رقابت مردان . در اينجا قيد شد
با اين کار نه تنها ميزان کل .  استخدام ميکندکارگر را اخراج ميکند و زنان محروم را بجای آنها

دستمزد پرداختی را بسيار کاهش ميدهد، بلکه نيروی کاری ای را بکار ميگيرد که بخاطر شرايط 
با اين حرکت سرمايه دار معين صرفا . حقوقی و اجتماعی اش خاموش، منعطف و مطيع است

اتحاد و خودآگاهی طبقاتی طبقه کارگر شرايط سودآوری خود را بهبود نمی بخشد، ضربه مهمی به 
مقاومت مردان کارگر در مقابل اشتغال زنان را افزايش ميدهد و جدايی انسانی و . وارد مياورد

تاثير موقعيت فرودست زن در جامعه . همبستگی طبقاتی کارگران را بسيار ضربه پذير تر ميکند
 . داری به همين روشنی استبرای چه سرمايه دار منفرد و چه کل کارکرد نظام سرمايه

 
البته در کشورهايی که از نظر اقتصادی عقب افتاده تر اند و نقش مذهب و سنت های عقب مانده 
بر جامعه بسيار بيشتر است، تبعيض جنسی بسيار زمخت تر و موقعيت زنان بسيار برده وارتر 

لی ستمکشی زن و لذا ممکن است چنين تصور شود که مذهب و سنن عقب مانده ريشه اص. است
ممکن است تصور شود که فرضا با سرنگونی رژيم . موقعيت فرودست وی در جامعه است

اسالمی و برقراری يک نظام و دولتی سکوالر مساله زنان در ايران حل ميشود و به برابری کامل 
 قطعا با سرنگونی نظام سرمايه داری و استقرار. اما اين يک تصور بيش نيست. دست می يابند

زنان ميتوانند به برابری حقوقی دست يابند و . يک نظام سکوالر موقعيت زنان بسيار بهبود می يابد
اما هنوز با برابری کامل اجتماعی و اقتصادی . موقعيت شان را در اقتصاد و سياست بهبود بخشند

 . فاصله دارند
 

و آمريکا زنان طی چند در اروپا . برای روشن شدن اين حکم کافی است به غرب نظری بياندازيم
جنبش های اجتماعی برای برابری زن و مرد و . دهه اخير به دستاورد های بسياری دست يافته اند

ليکن هنوز . جنبش سوسياليستی حمالت مهمی به مردساالری و تبعيض جنسی وارد آورده اند
ه کامال مشهود در عرصه اقتصادی اين مسال. موقعيت زنان تا برابری کامل فاصله بسياری دارد

در سطح طبقات باال زنان توانسته اند در موقعيت کارفرما و مديرهای مراتب باال قرار . است
اما در ميان طبقات زير دست و بخصوص طبقه کارگر اين . گيرند، البته با فاصله زياد از مردان

ع پيشرفته هنوز دستمزد متوسط زنان نسبت به مردان در جوام. اختالف بسيار چشمگير تر است



 درصد گرايش 70ليکن . اين رقم در کشورهای مختلف متفاوت است.  درصد است70تر حدود 
 . عمومی را نمايندگی ميکند

 
تقسيم کار در اين دسته از کشورها به نسبت کشورهايی از قبيل ايران تغييرات قابل رويتی کرده 

اصل . د کم و بيش راه يافته اندزنان به کارهايی که سابقا کامال مردانه تعريف شده بو. است
اما مساله اينجاست که اصل . دستمزد برابر در مقابل کار يکسان در بسياری موارد رعايت ميشود

دستمزد برابر در مقابل کار مشابه رعايت نميشود و از آنجا که بخصوص در عرصه صنعت 
پايين تر " مردانه"رهای تقسيم کار جنسی هنوز حاکم است، دستمزد کارهای باصطالح زنانه از کا

موقعيت مادری، زنان را در جامعه سرمايه داری در موقعيت ضربه پذير تر و ضعيف تری . است
با وجود حقوقی چون مرخصی دروان زايمان، که ميزان آن در . در بازار کار قرار ميدهد

تند که کشورهای مختلف متفاوت است، زنان هنوز بخاطر فشار اجتماعی به کارهايی راغب هس
همين مساله بطور اتوماتيک کارهای زنانه را در ميان . انعطاف بيشتری در اين موارد قائل است

 .کارهايی با دستمزد پايين تر طبقه بندی ميکند
 

بحز مواردی که قرارداد های دائم و ايمن . ارتقاء شغلی برای زنان در موارد متعددی محدود است
مساله مادری . به کار سابق پس از زايمان امر مطمئنی نيستبرای کارکنان وجود دارد، بازگشت 

باعث ميشود که بسياری از زنان به کارهای منعطف، نيمه وقت و با دستمزد و مزايای پايين 
سرمايه داری نيز اين محدوديت های اجتماعی زنان را کامال مطابق نيازهای . متمايل شوند

ان هنوز در قرن بيست و يک ضربه پذير ترين بخش زن. سودآوری خود مورد استفاده قرار ميدهد
مردان امکان . البته در مواردی شاهد روند ظاهرا معکوس  هستيم. طبقه کارگر را تشکيل ميدهند

بخش صنعت سنگين سنتی بتدريج در کشورهای غربی . کاريابی شان از زنان کمتر شده است
هايی سنتا آماده ميشدند، امکان کاريابی و مردان طبقه کارگر که برای چنين شغل . تعطيل ميشود

.  خود را از دست داده اند و در عوض مشاغل جديد به بکارگيری زنان رغبت بيشتری نشان ميدهد
بطور نمونه عمدتا ) موبايل(صنعت تکنولوژيک جديد، بطور نمونه کامپيوتر يا تلفن های همراه 

ردن معيشت کل طبقه و جدايی های طبقاتی اين نيز موجبی برای پايين آو. زنان را بکار ميگيرد
 .است

 
مبارزه . بنابراين زن ستيزی و موقعيت فرودست زن در جامعه امر و نهادی جان سخت است

جنبش های اجتماعی برابری طلب قطعا در بهبود اين شرايط و در ارتقاء آگاهی عمومی جامعه 
عقب مانده آغشته به نهاد مذهب در تغيير نظام های ديکتاتوری . نسبت به اين تبعيض موثر است

اما برابری واقعی . کشورهايی چون ايران نيز نقش موثری در بهبود شرايط زنان در جامعه دارد
و کامل اجتماعی و اقتصادی زنان فقط پس از سرنگونی نظام سرمايه داری و استقرار نظام 

له را لغو ميکند، امکان پذير سوسياليستی که کار مزدی و مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و مباد
اعم از اينکه سرمايه داری ذاتا : "مساله زن در تحليل نهايی بقول يک دنيای بهتر چنين است. است

و بطور کلی با برابری زن خوانايی داشته باشد يا خير، سرمايه داری انتهای قرن بيستم بطور 
بدون مقاومت سرسختانه و قهرآميز مشخص خود را بر اين نابرابری بنا کرده است و به سادگی و 

 ."از آن عقب نمی نشيند
 
 
 



 در باره برخی مسائل گرهی جنبش کمونيسم کارگری
 بخش سوم

 ٣۶شماره 
 

 يک مساله محورى و اساسى کمونيسم کارگری تالش بيوقفه براى انسجام و :يک دنيای بهتر
منصور حکمت .  است سوسياليست در صفوف طبقه کارگر–تقويت قدرت عمل گرايش راديکال 

بحثهای عميق قبلی مان راجع به کارگران که کامال صدق می کند، مورد ":  ميگويد١۴در پلنوم 
آن موقع که اختناق بود و . بحثهای سياست سازماندهی ما تازه االن عملی شده است. کاربست نيست

-نه، طيف راديکالما يک بحثهايی راجع به آژيتاتورعملی، رهبر عملی کارخا نميشد تکان خورد،
 -االن ميشود برويد طيف کارگران راديکال. سوسياليست انجام داديم که االن قابل پياده شدن است

کدام بحثهای ما . سوسياليست داخل کارخانه ها را گير بياوريد و بحث های مان را درون آنها ببريد
ايد بکند، بطور قابل مگر چاپ شده است؟ کدام مجموعه مباحث ما راجع به جنبش کارگری چه ب

. مصرفی، مثل جزوه فالن محفل فلسفی داده شده است در کانونهای کارگری؟ اين کار را نميکنيم
بنظر من ارتباطات مان را داريم . بينشی در کار داخل وجود ندارد. سبک کاری در کار نيست

 جنبش  که االن بايددر حالی . تقويت ميکنيم، اما باز به شيوه اتمی داريم به آدمها خط ميدهيم
نگرشی منصور حکمت ." ... کارگری مشغول بحثهای کارگری ما باشد و برسرش قطبی شده باشد

برای . انتقادی به شيوه رهبرى و نگرش و پراتيک حزب کمونيست کارگری در آن زمان داشت
 تغيير اين واقعيت چه بايد کرد؟ گرايشات باز دارنده کدامند؟ 

 
سخنرانى منصور .  تا امروز تغييرات زيادى صورت گرفته است١۴نوم  از پل:سياوش دانشور
اين . ، يعنى آخرين پلنومى که در آن شرکت کرد، بسيار صريح و روشن است١۴حکمت در پلنوم 

سخنرانى در واقع آخرين تالش او براى تغيير نگرش و سبک کار و روش فعاليت حزب در 
متاسفانه بعد از . محور اصلى اين نگرش انتقادى استنکته مورد اشاره شما يک . جامعيت آن بود

درگذشت او استنتاجات نادرستى از مباحث حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه شد که انشعاب 
در هر دو سو، نه فقط اين ديدگاهها اتخاذ نشد بلکه بخشا انتشار و .  يک نتيجه ناگوار آنست٢٠٠۴

در حزب کمونيست کارگرى . نميدانستند" هبرى اشصالح حزب و ايميج ر"مراجعه به آن را به 
انتقادات ما در . روش کار کميته داخل همان ماند که منصور حکمت ميگويد و چه بسا افت کرد

اينمورد و تالش براى تقويت کميته داخل و تمرکز يک بخش قوى حزب روى کار در جنبش 
ما همه رهبران کارگرى را باخود . "کارگرى با استداللهاى بى محتواى چپ راديکال پاسخ گرفت

 مخالفت با اين ٢۵پيشتر و از جمله در پلنوم .  حزب بود٢٧از جمله اين پاسخها در پلنوم " ؟!داريم
دوران بحث گرايش راديکال "رفقائى عنوان ميکردند که . بحثها صورت جدى ترى ميگيرد

بجاى آن بحث تعين "! يمما ايندوره را پشت سرگذاشت"، "سوسياليست طبقه کارگر گذشته است
اجتماعى رهبران عملى، که يک گوشه کوچک بحث آژيتاتور و رهبر عملى است، و بحث سر و 

استداللها هرچه باشند و هر ! را مطرح ميکردند" حوزه هاى طراز نوين"دم بريده و خارج از متن 
آن بحثها . نرم شدکسى هر تبئينى داشته باشد، نتيجه اين بود که روشهاى کار سنتى تر در حزب 

فرد "و متاسفانه در فضائى که وجود داشت، نقد فعاليت هر ارگان حزب، نقد . عمال بايگانى شد
آن تلقى ميشد يا به آن تقليل داده ميشد و منجر به دور شدن بحثها از مدار واقعى خود " مسئول
" هم کارتان را بکنيدشما نگران کميته داخل نباشيد، کميته دارد کارش را ميکند، شما . "ميگشت

 . کل جواب طالئى به اين امر مهم و تعيين کننده براى حزب بود
 



در حزب حکمتيست نيز سندى دال بر تمرکز روى اين جنبه کار و تمايزى در اين زمينه ديده 
همينطور پراتيک عمومى اين حزب براى يک ناظر بيرونى، منعکس کننده اين اولويت . نميشود

تاکيدات موردى دوره اخير حزب حکمتيست و حزب کمونيست .  حزب نيستبعنوان اساس کار
کارگرى در باره اهميت مجمع عمومى کارگرى، اگرچه مهم اند اما هنوز منعکس کننده يک 

من فکر ميکنم . نگرش منسجم و سبک کار متمايز و تمرکز روى جنبش کارگرى را نشان نميدهد
در اين زمينه در دو حزب کمونيست کارگرى و اساس نگرش حاکم بر حزب قبل از انشعاب 

ريشه اين موضوع را بايد در استناجاتى چپ و راست و داراى . حکمتيست کمابيش سرجايش است
محتواى واحدى جست که از هر سو از دو مبحث حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه گرفته 

بحث را کنار ميگذارد و کل اين م" حزب و انقالب"حزب کمونيست کارگرى با بحث . شده است
در کنگره اخير حزب حکمتيست بر جوش خوردن ". جنبش سرنگونى"حزب حکمتيست با مسئله 

اما آيا اين تاکيد به تجديد نظرى در . با مبارزات جارى و اقتصادى طبقه کارگر تاکيد شده است
ارگرى و سنت تشکيالتى اين حزب، تالش متمرکز براى جلب رهبران سوسياليست و راديکال ک

قرار دادن حزب بعنوان بستر مبارزه ضد سرمايه دارى کارگر منجر شده است يا نه، من نه خبر 
 .  دارم و نه نمودى از آن ميبينم

 
. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از ابتدا تالش کرد اساس فعاليتش را روى اين جنبه حياتى قرار دهد

ه کردن زواياى آن را در داخل کشور در تاکيدات مکرر روى اين موضوع و تالش براى پياد
. ما ارکان اساسى فعاليت مان در جنبش کارگرى را متکى به همين بحثها کرده ايم. دستور گذاشت

عليرغم پيشروى اينجا و آنجا اما هنوز از يک وضعيت مطلوب و سنت قوى در اين زمينه فاصله 
سر و سامان دادن به گرايش . ميدهدداريم و همين اساس بحثها و مشغله رهبرى حزب را تشکيل 

راديکال و سوسياليست طبقه، دخالت در مبارزات روزمره و جارى کارگران، تالش براى بدست 
دادن اشکال مختلف تشکل حزبى و توده اى طبقه کارگر، نقد گرايشات راست و امکانگرا و خط 

رى و فعالين کارگرى، مشى سنديکاليستى، تالش براى ايجاد و گسترش ارتباط با مراکز کارگ
از ... تالش براى پاسخ به معضالت واقعى و روزمره مبارزه کارگرى، تقويت جنبش کارگرى و 

ما عميقا معتقديم که حزبى که نتواند بستر اعتراض . جمله وظايفى است که ما روى آن کار ميکنيم
ايجاد سازمانهاى . کارگر عليه سرمايه دارى باشد، هرچه باشد، حزب کمونيستى کارگرى نيست

طبقه، و به اين اعتبار بميدان کشيدن  متنوع کارگران و متحد کردن گرايش راديکال و سوسياليست
طبقه کارگر به صحنه سياسى، يک رکن اساسى سازمان دادن انقالب کارگرى و استراتژى کسب 

 نباشد، حتى براى سرنگونى رژيم اگر کارگر و کمونيسم  نيروى محورى آن. قدرت سياسى است
حزب سياسى کمونيستى . بعد از سرنگونى امر پيروزى کارگرى با موانع جدى روبرو ميشود

کارگرى، درعين حال که در قلمرو سياست سراسرى طبقه را نمايندگى ميکند، بايد اساس قدرتش 
تنها و تنها در اينصورت است که به نيروئى غير قابل حذف در هر . در جنبش کارگرى باشد

 حزب سازمانده، که انسجام –ما با تمرکز روى بحث حزب رهبر . رضى تبديل ميشودشرايط ف
دادن به گرايش راديکال و سوسياليست طبقه از محورهاى اساسى آنست، براى تغيير اين واقعيت 

 . تالش ميکنيم
 

در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى فعال ما چنين . شايد دقيق نباشد" گرايشات بازدارنده"عنوان 
عموما و بعنوان يک ناظر، بايد . در احزاب ديگر من نميتوانم دقيقا اظهار نظر کنم. عضلى نداريمم

به استراتژى و سياستى پرداخت که اين مسئله حياتى را يا حاشيه اى ميکند يا اساسا با توجيهات و 
. ناميد" گرايش بازدارنده"در هرحال همين را هم نميتوان . صدور قطعنامه هائى رضايت ميدهد



اگر در استراتژى قدرت سياسى اين احزاب اين جنبه جائى نداشته باشد، و يا اولويت درجه يک 
نباشد، آنوقت بايد توضيح داد مکانيزم قدرتگيرى و شروط اساسى به طرف قدرت رفتن اين 
جريانات چيست؟ موضوع مهمتر رابطه عملى و اجتماعى هر جريانى با جنبش کارگرى و خط 

اگر حزبى مانند اکسيژن در فضاى اعتراض کارگرى حضور . ستى است که پيش ميبردمشى و سيا
 اگر حزبى کارگر پرستى و زيگزاک ،ندارد و يا محمل وحدت کارگر و اتحاد طبقاتى نيست

 اگر حزبى نبض اش با کارگر و ،توضيح ميدهد" سياست کارگرى"زدنهاى ناموجه را بعنوان 
سخن گفتن " گرايشات بازدارنده" ديگر از ،ه گره نميخورداعتراض کارگر براى آزادى جامع

کمونيسم غير کارگرى در اساس خود يا پرچم آزادى طبقه کارگر و به اين . آوانس دادن است
اعتبار آزادى جامعه نيست و يا ميخواهد کارگر را نيروى ضميمه اعتراض ملى و ناسيوناليستى و 

 ما با بقا سنتهاى راديکال چپ روبرو هستيم که ،ط استتا به بحث ما مربو. اهداف بورژوائى کند
و باالخره بايد تاکيد کرد چپ راديکال نيز ويژن . در سازشى با کمونيسم کارگرى قرار دارند

اين چپ رابطه اش با سنت سوسياليستى طبقه . مخصوص خود را را به ميان کارگران ميبرد
ريش چنين مبنائى دارد و نه پراتيک اجتماعى نه تئو. کارگر سست است و اساسا خواهان آن نيست

چپ راديکال همواره يا جنبش کارگرى و سنت اجتماعى و . اش اتومات چنين جهتى را ميگيرد
سوسياليستى کارگران را نميبيند و تنها آن را بعنوان جزئى از اعتراض عمومى و ضد رژيمى 

در هر . ايشات سنديکاليستى ميشود و يا عمال در جنبش کارگرى دنباله رو گر،برسميت ميشناسد
 گرايش چپ راديکال و سنتى سنخيتى با سنت اعتراض سوسياليستى طبقه کارگر ندارد و ،صورت

 .  ويژگيهاى تحزب اش نيز همين چهارچوب را منعکس ميکند
 

 اشاره ای به موقعيت حزب کمونيست کارگری ١۴ منصور حکمت در پلنوم :يک دنيای بهتر
من مشکل سر خط بودن حزب کمونيست کارگری : من در جلسه دفتر سياسی گفتم": ميگويد. ميکند

کمونيسم کارگری االن هم . بعد از خودم را ندارم، االن هم سر خط نيست و آن موقع هم نيست
 در صورتيکه کليه بخشهای ."مهم وحدت و ادامه کاريش است. حاکم نيست، آن موقع هم نباشد
فرقه اين صفوف پای فشاری ميکنند پروژه حزب اتحاد کمونيسم موجود کمونيسم کارگری بر ت
اما پروژه اتحاد صفوف کمونيسم کارگری با واکنش های متفاوتی . کارگری تنها پروژه مقابل است

تالش ما . عکس العمل هايی به اين پروژه بودند" نستالژی"اميد و بی اعتمادی و نقد . مواجه شد
 آذر و تحوالت پس از آن تلنگری به ١٣و واقعيات اعتراضی برای در هم شکستن اين روحيات 

ما در "بطوريکه حميد تقوايی در برخورد به مطلب سپاه اشاره کرد که . اين سخت سری زد
؟ با اين ارزيابی چگونه بايد !مشترکيم" سرنگونی رژيم و استقرار آزادی و برابری و رفاه

 کارگری چه بايد کرد؟ چه اهدافی قابل حصول برخورد کرد؟ برای تقويت انسجام صفوف کمونيسم
 اند؟ موانع کدامند؟ 

  
 من اظهار نظر حميد تقوائى را بيشتر يک خويشتن دارى اپوزيسيونى در مقابل :سياوش دانشور

چگونه ميتواند حزبى که احزاب ديگر را . رژيم ميبينيم تا يک تجديد نظر در تبئين ها و سياستها
ميداند، "  رژيم-پرو"و اين اواخر "!! بورژوازى بزرگ"و نماينده " تناسيوناليست و قوم پرس"

مشترک باشد؟ " در سرنگونی رژيم و استقرار آزادی و برابری و رفاه"همزمان با همان نيروها 
اگر اين اظهار نظر حاصل نوعى تجديد . اين يک تناقض درخود و يک غير ممکن تاريخى است

جديد و معقول و در خدمت منافع دراز مدت جنبش کمونيسم نظر اعالم نشده و تعيين سياستى 
اما ما هنوز سندى سياسى و يا تالشى مکتوب در اين زمينه . کارگرى باشد، بايد از آن استقبال کرد

من . نديديم و سياست عملى شان براساس همان ديدگاههاى اعالم شده در مورد ديگر احزاب است



ه اعالم شده را مبناى کارشان قرار دهند و مابقى سياستها و به اين رفقا توصيه ميکنم همين نکت
اگر اين اظهار نظر صرفا در برابر جمهورى اسالمى نباشد، و . روشها را براين اساس تغيير دهند

به يک تعارف اپوزيسيونى محدود نماند، انتظار اينست که تغيير در سياستها و تجديد نظر در 
 ترديد ندارم اين هم بنفع حککا ايران است و هم از جانب جنبش من. رفتار سياسى را شاهد باشيم

 .  وسيع کمونيسم کارگرى به آن مثبت نگريسته ميشود
 

برای تقويت انسجام صفوف کمونيسم کارگری چه بايد کرد؟ چه اهدافی قابل حصول اند؟ موانع 
نوعى . آنها اشاره کرديدکدامند؟ مانع اصلى همين ديدگاهها است که موجودند و شما به پاره اى از 

رقابت سازمانى و تالش براى تضعيف و حتى نابودى ديگران و اثبات خود بعنوان تنها حزب 
نماينده کمونيسم کارگرى بجاى تالش براى انسجام دادن به کل اين جنبش و به اين معنا نشان دادن 

 متد، نظريات روشن است که امروز اختالف در ديدگاهها،. قدرت رهبرى و نقش حزبى خود
اما هنوز اين . سياسى، تاکتيک ها، نوع رهبرى، سبک کار و تئورى تحزب و غيره موجوداند

مثال عملى است که . احزاب در مجموع فعاليتشان را با چهارچوبهاى کمونيسم کارگرى بيان ميکنند
در . يرنداين احزاب در يک رابطه دوستانه و سياسى بعنوان احزابى که بهم نزديک ترند قرار گ

امکان دارد . جاهاى معينى متحد ظاهر شوند و از هرز نيرو و ضعيف ظاهر شدن جلوگيرى کنند
که در سطح کمپينها و قلمروهاى تک موضوعى، که در اساس يک بحث و سياست را طرح 

ميشود آگاهانه براى بازسازى ستونهاى اعتمادى که . ميکنند، همکارى فشرده تر داشته باشند
است يا ضربه ديده است تالش کرد و هر جريان راسا و مستقل از بقيه روش ديگرى را فروريخته 
ميتوان در بررسى و نقد سياسى همديگر منصف بود و هيچ نوع کينه و غرض ورزى را . برگزيند

در . بروز ندارد و يا دستکم رهبرى اين احزاب نقش خود را در دامن نزدن به اين روشها ايفا کنند
توان آگاهانه براى انزواى سنتهاى فرقه اى و غير کارگرى تالش کرد و تصوير عين حال مي

. اجتماعى تر و راديکال تر و در عين حال زمينى تر کمونيسم کارگرى را به ميان جامعه برد
ايجاد ديالوگ سياسى بين رهبرى و کادرهاى اين سه حزب و رفقاى ديگر اين جنبش را تسهيل و 

سياسى واقعى و تئوريک را بدون ابهام به بحث گذاشت و نقد و بررسى را اختالفات . ترغيب کرد
ميتوان بعنوان مسئول . مجددا به ويژگى عادى کمونيسم کارگرى در يک تصوير کلى تبديل کرد

ترين جريان و نيروى اپوزيسيون شناخته شد و براى اين امر اقدامات و روشهاى معينى را بکار 
بل حصول است تماما به پراتيک تک تک ما و اراده اى براى تغيير گره در يک کالم، آنچه قا. برد

" قابل حصول"من ترديدى ندارم که تمايلى وجود دارد که اتفاقا هيچ چيز در اين راستا . ميخورد
اما اين خط و نگرش نه . اين سياستها با بنيانهاى فکرى چپ راديکال در تناقض قرار دارند. نباشد

دراين قلمروها که ميتوان تدقيق کرد ميتوان . ارگرى است و نه افقى داردکل جنبش کمونيسم ک
اتحاد اين . اما اينها هنوز به معنى اتحادى وسيع تر نيست. تالش کرد و تغييرات جدى بوجود آورد

جنبش به معنى گسترده آن، در صورتى که اين جريانات عليرغم چپ و راست زدنها روى 
کارگرى باقى بمانند، در دوره اى به واقعيت نزديک ميشود که منافع چهارچوبهاى معرفه کمونيسم 

 . کل جنبش طبقاتى اين نيروها را سر دو راهى بگذارد
 

دسته اول، عليرغم : برخوردهاى تاکنونى به پروژه اتحاد کمونيسم کارگرى عمدتا دو دسته اند
نن چپ راديکال به اين تفاوت در تبئين نقطه عزيمت شان را معيارهاى دلبخواهى و روش و س

ناچار شده اند براى ترسيم موقعيت خود و دادن حقانيت به سياستهاى . موضوع قرار داده اند
قطبى کردنهاى بيمورد و . تاکنونى خود، طرف مقابل را اختيارى به هرچه که مايل اند منتسب کنند
خط مشى عمومى .  استناموجه و اختيارى و ايجاد و تقويت نوعى دشمنى ويژگى عام اين ديدگاه



دسته دوم، . اين دسته ايجاد فاصله و حتى تعميق فاصله بين بخشهاى مختلف کمونيسم کارگرى است
و مکتبى و شخصى ميکند و در همين چهارچوب " ايدئولوژيک"مسئله را غير سياسى و عمدتا 

 روز خود را توجيه خود و وضعيت. فکرى عدم اعتماد به افراد را مبناى حرکت خود قرار ميدهد
در اشکال افراطى آن، خط زدن اين احزاب را بعنوان . جاى مسائل واقعى و دنياى واقعى ميگذارد

جرياناتى بيرون سنت کمونيستى کارگرى بيان ميکند و البته آلترناتيو عملى و چشم انداز بالفصلى 
ه محتوم اين دسته از دامن زدن به بى اعتمادى و نااميدى نتيج. را هم نميتواند در مقابل بگذارد

اما آنهائى که با اميد و خوش بينى به اين پروژه برخورد کردند، نه تفاوتهاى . نظرگاهها است
سياسى و تئوريک شان را دور انداختند و نه منافع استراتژيک و واحد جنبش کمونيسم کارگرى را 

ت عملى و اجتماعى يک وجه ديگر اين خوشبينى واقعي. از قطبنماى سياسى شان کنار گذاشتند
مبارزه با جمهورى اسالمى است که بطور غيرقابل اجتنابى نيروها را دريک مدار معين به خط 

براى اين دسته تبئين هاى تاکنونى از جدائيها کامال پذيرفته نشده و حتى در پراتيک شان . ميکند
درت يکپارچه و واحد همه روى اين تاکيد دارند که جنبش ما بدون يک ق. تاثير جدى نگذاشته است

به نظر من ما اتفاقا نياز داريم براى اينکه اختالفاتمان روشن باشد و . با کادرهاى قوى شانس ندارد
امروز اگر کسى وجدان . جامعه از آن تصوير روشنى داشته باشد، بدوا اشتراکاتمان را تاکيد کنيم

ا تضعيف کرد و به امکان مانور و خود را قاضى کند و نتيجه نگيرد که اين پروسه جدائيها همه ر
اما . قدرت عمل و جايگاه اين جريان ضربه زد، به چنين کسى راستش هيچ اميدى نميتوان داشت

اگر تبئين متفاوتى داريم و اذعان ميکنيم که اين ماجراها و سياستهائى به ما ضربه زدند و 
قى و تعهد کمونيستى بنشينيم و راه نيرويمان را هدر برد، آنوقت بايد با تمام سالمت سياسى و اخال

براى سالم کردن فضاى سياسى ميان نيروهاى کمونيسم . حلى براى اين موضوع ارائه دهيم
مسئوليت کمونيستى و شهامت سياسى و تعهد به ايفاى نقش در تحوالت ايران . کارگرى تالش کنيم

 .  شريک است الزامى ميکندبه نفع کارگر و کمونيسم، اين امر را براى هر کسى که در اين نقد
 

يک سوال باقى ميماند و آن اينست که آيا اين نوع نگرش توهم نيست؟ آيا اين سنتهاى سياسى 
معرفه و غير کمونيستى کارگرى نيستند که در اين احزاب امروز تعين يافتند و کمابيش در تاريخ 

اينکه .  حکمت اين را ديده بودپاسخ من اينست که اتفاقا منصور.... اين حزب وجود داشته اند؟ و 
اما همان منصور حکمت معتقد . را نگه دارى که اينطرف و آنطرف نرود" فرمان"بايد همواره 

بود کسانى که يک دنياى بهتر را برنامه عمل خود قرار داده باشند، نميتوانند زياد چپ و راست 
 هشدار داد که اختالف نظر و تبئين او. ميتوانند حول آن متحد باشند و براى پيروزى بجنگند. بزنند

به نظر من اگر حزب ما . امرى طبيعى است و بايد رهبرى حزب اين را در سيستمش ملحوظ کند
بجاى انشعاب به سمت يک حزب سياسى قوام يافته با در نظر گرفتن مکانيزم طرح علنى ديدگاهها 

تند در تعادل معينى قرار و حتى فراکسيونهاى مختلف ميرفت، جناح بنديهاى سياسى ميتوانس
هنوز هم جدائيهاى تحميلى بر ضرورت داشتن . انشعاب و جدائى ها اجتناب ناپذير نبودند. بگيرند

سيستمى که فشار درونى را دفع ميکند و اتحاد حزب را روى سياستهاى اصولى نگاه ميدارد تاکيد 
ئى از اين جريان راه ديگرى را و باالخره همه اينها به ما نميگويد که ممکن است جناحها. ميکند

اما تا آنزمان و با فرض چهارچوبها و معيارها و مبانى . برگزينند و کال پديده ديگرى بشوند
کمونيسم کارگرى ميتوان يک اتحاد در ابعاد مختلف ايجاد کرد و يا درعين استقالل سياسى و 

ته را نيز بايد اضافه کرد که اين نک. تشکيالتى در پروسه اى آگاهانه و سنجيده به سمت آن رفت
اگر . اين الزم است اما کافى نيست. ساده ترين کار دادن حکمى تئوريک براى رد اين و آن است

پراتيک عمومى هر جريان معين، با فرض اختالفات و سايه روشنها، بطور واقعى در تقابل با 
به اين عنوان پراتيک جنبش کمونيستى کارگرى قرار نگرفته است و خود را اجتماعا 



بلکه داشتن . بازنميشناساند، ديگر صرف حکم تئوريک ما را مجاز به صدور حکم سياسى نميکند
خالصه حرف من اينست که کمونيسم . نگرش عميق تر و مسئوالنه ترى را از ما طلب ميکند

يک روند دگرديسى در بخشهاى مختلف آن در جريان . کارگرى امروز همان نيست که قبال بود
سياستها و روشهاى موجود در مواردى به دوران . ت که هنوز به يک فرجام قطعى نرسيده استاس

اما هنوز تعين اساسى نيافته اند و به يک معنا کامال روى پاى . پيشا کمونيسم کارگرى متعلق اند
 مسئله حتى به اختالف تبئين ها. پائى در قديم و پائى در دوره حاضر دارند. خود نايستاده اند
سياستها معموال بازتاب منافع واقعى و مادى هستند و بدوا ريشه در تناقضات و . مربوط نميشود

آنچه امروز ما در مورد آن سخن ميگوئيم چهارچوبهاى اجتماعى و . کشمکشهاى اجتماعى دارند
طبقاتى و مواضع سياسى و برنامه اى است که يک سنت سياسى معين و يک گرايش و جنبش 

 .   ن را هويت ميدهد و نه ديدگاههاى بخشا متناقض و متضاد در درون آناجتماعى معي
 

 انشقاق در صفوف کمونيسم کارگری از قدرت عمل اين جنبش به طور بارزی :يک دنيای بهتر
جنبش ما قابليت بسيج اجتماعی خود را در سطح خارج از کشور به درجاتی از دست . کاسته است
يت خود حتی با سرسختی های معينی در بخشهای مختلف کمونيسم اذعان به اين واقع. داده است

چه عواملی موجب چنين ! برخی معتقدند با هر انشقاقی تقويت ميشوند. کارگری مواجه ميشود
ارزيابی های هستند؟ آيا توقعات هم در اين جنبش افت کرده اند؟ براى تغيير اين وضعيت چه 

 راههائى را پيشنهاد ميکنيد؟ 
 

 من خيلى ساده فکر ميکنم جنبش ما ميتواند با اقداماتى بسرعت فضاى اپوزيسيون :نشورسياوش دا
توقعات شما . را تسخير کند، نيروى وسيع به ميدان بکشد، و اختالفات و بحثهايش را هم پيش ببرد

ى واقعى هراندازه باال باشد و هر اندازه بلند پرواز باشيد، نهايتا بايد روى زمين و با اتکا به انسانها
. اگر توان واقعى تان کافى نباشد، خوب توقع ها را پائين مى آوريد. کار و امرتان را پيش ببريد

البد در تالش و شادابى و تعجيل سياسى تان افت مشاهده ميشود، و البد هر پيشروى کوچک را 
 بر عزم خود آنجا که واقعيت اجتماعى را نميتوانيد تغيير دهيد شعار ميدهيد و! ميبينيد" بزرگ"

عمال وارد سنت سياسى و تشکيالتى ديگرى ميشويد و نگهداشتن حزب جاى دخالت ! تاکيد ميکنيد
افت توقعات سياسى و به عبارتى . حزب همه چيز ميشود. حزب در جامعه را ميگيرد

با خود فرهنگ ديگرى را مى آورد و به سهم خود تبعات منفى ديگرى را ببار مى " جونيوريسم"
 .آورد

  
 اينکه هنوز کسى عليرغم ضعيف شدن هنوز خود را قوى بداند و بر تقويت اش تاکيد کند، اگر يک

لج بازى سياسى با خودش نباشد، البد منشا تقويت و عدم تقويت را حاکم شدن نظريات خودش 
باالخره تقويت حزب را بايد . تقويت اما يک مسئله رياضى و امرى مربوط به کميت است! ميداند
سترش اعضاى آن، مقبوليت بيشتر اجتماعى آن، سنت دار شدن بيشتر آن، اميد بستن بيشتر درگ

جامعه به آن، کمک مالى بيشتر به حزب و برخوردارى از اهرمهاى جديدتر دسترسى به جامعه، و 
از همه مهمتر جايگاه و مکان حزب در سازماندهى اعتراضات کارگر و زن و جوان و دانشجو در 

شد اما قدرت عمل ات بارها کاهش يابد؟ چگونه ميتوان ادعاى " تقويت" چگونه ميتوان .جامعه ديد
داشت اما در نظر و ديد جامعه و دوست و دشمن به نيروى قابل اعتماد تر و قويتر تبديل " تقويت"

تمام . نشده باشى؟ ريشه اين ارزيابيها همانطور که اشاره کردم توقع پائين از خود و از حزب است
ئله اينست که آيا با اين توقع و نشستن در باد تغييرات کمى در مبارزه اجتماعى و انتظار مس

مقدرات سياسى را کشيدن، پاسخ ميدهد يا نه؟ اگر نه، همت ميخواهد که براى تغيير آستين باال زد 



پاسخ برخى از نکات مطرح شده در سوال را در سوال قبلى . و نيروى فعاله آن را بميدان کشيد
 .دادم و از تکرار اجتناب ميکنم

 
درايندوره و بنا به تحوالتى که جهان و منطقه از سر . اما يک نکته را در پايان ميخواهم اشاره کنم

اين ويژه يک رگه و سنت خاص . گذراند، جريانات سياسى عموما دچار انشعابات و جدائى شدند
در کمپ راست . اى مختلف اتفاق افتادنبود بلکه امرى بود که در بسترهاى اصلى سياسى و جنبشه

در ميان قوم پرستان کرد از حزب دمکرات تا . و ناسيوناليسم شاهد انواع جدائى ها بوديم
در کومله و . زحمتکشان جدائى هاى همراه با برخوردهاى فيزيکى و غير متمدنانه را شاهد بوديم

در ميان جمهوريخواهان . ن هستندحزب کمونيست ايران جدائى داشتيم و هنوز عده اى در حال رفت
اميد . کمونيسم کارگرى هم دچار انشعاب و جدائى شد. انواع جدائى ها و اختالفات حاد را داشتيم

حزبى قوى و مورد توجه به احزابى ضعيف . جامعه مجموعا به کمونيسم کارگرى ضربه خورد
معه و تالش ناگزير کارگر و اما نياز به ما در جا. نيروهاى حزب بخشا نااميد شدند. بدل شدند

به اين معنا سياستهائى که زمانى در . بخش پيشرو جامعه، کمونيسم و سياست کمونيستى را ميطلبيد
به اين اعتبار . قالبى عمومى طرح شده بودند، تدريجا به پرچمهاى اعتراضى در جامعه تبديل شدند

. شى از انشعاب حاشيه اى نشدکمونيسم کارگرى در داخل کشور عليرغم تضعيف و پراکندگى نا
. اين سوبسيد اوضاع، بن بست راست، اعتبار عمومى تر کمونيسم منصور حکمت به همه ما بود

ابزارهائى را که ساخته بوديم . در مواردى جايگاهمان را از دست داديم. در خارج ما ضعيف شديم
بش ما ميکند شايد به لحاظ کميت اما مجموعا تالشى که جن. نيرو از دست داديم. نتوانستيم حفظ کنيم

از تلويزيونها و نهادها و . در مواردى بيشتر هم شد اما بخش زيادى از آن تکرار و هرز نيرو است
نشريات و غيره بگيريد تا هزينه کردنها و دويدنها براى جبران ضررها و تالش براى دخالت موثر 

نکته . بسته شد و الگوهائى تثبيت شدنددر جامعه ايران تالشهاى مختلفى بکار . در صحنه سياست
اى که جدائى ما را با ديگران متفاوت ميکند، اينست که نه نقطه عزيمت اختالفات ما با آنها 
مشترک بود و بستر فکرى و جهانى واحدى داشت، و نه هيچ بخش اين جنبش، عليرغم وجود 

ه بيرون افتادن کامل از اختالفات و طرح سياستهاى نادرست غير کمونيستى کارگرى، منجر ب
همين نکته اساسى ميتواند منشا برخورد مسئوالنه اى به کل . سنت واحد کمونيسم کارگرى شد

ماتريال انسانى و کادرى اين جنبش شود و در پرتو تجارب تلخ تاکنونى به تالش در جهت کاهش 
 . * لطمات و ترميم آگاهانه آنها کمک کند

  
 ونيسم کارگریدر باره برخى مسائل جنبش کم
 بخش دوم

 ٣۴شماره 
 

 نقش و جايگاه منصور حکمت در جنبش کمونيسم کارگری و کاربست نقطه :يک دنيای بهتر
نظرات او يکى ديگر از نقاط گرهی است که در ميان بخشهاى مختلف کمونيسم کارگرى مورد 

 يک سياست که صريحا اعالم نميشود به" عبور از منصور حکمت"مثال نوعى از . مشاجره است
با اتکا به "، "شرايط تغيير کرده است: "ميگويند. در حزب کمونيست کارگری تبديل شده است

متدولوژی "، "از منصور حکمت نقل قول نياوريد"، "حرف جديد بزنيد"، "خودتان حرف بزنيد
 در مقابل اين نوع استداللها نظر شما چيست؟ . و غيره" منصور حکمت را بکار ببنديد

 



فاصله گيری از   آنچه که در اين مجموعه از نظرات بيان ميشود در حقيقت نوعی: ادیعلی جو
داليل، بهانه ها، . چهارچوب فکری، سياستها و خط مشی معينی در جنبش کمونيسم کارگری است

عبور از : "اما هر چه باشند، جوهر و هسته اصلی مساله يکی است. و توجيهات بعضا متفاوتند
از " عبور انقالبی و کمونيستی"و حقيقت مساله اين است که ما سياست "! کمتکمونيسم منصور ح

سياستها، چهارچوب فکری، متدولوژی و نگرشی که تاکنون ! کمونيسم منصور حکمت نداريم
توسط  منصور حکمت بيان و ارائه شده است، از نقطه نظر من راديکالترين و پيگيرترين گرايش 

دوست دارم . اما قبل از اينکه به جزئيات بيشتری بپردازم. ستدرون جنبش کمونيسم کارگری ا
پراتيکی . اساسا بازتاب شکل گيری يک پراتيک اجتماعی متفاوت است" گسست"تاکيد کنم که اين 

تنها با اين نگرش . که هر چه بيشتر از پيشبرد ضروريات امر انقالب کارگری فاصله ميگيرد
تمام نقدی که امروز چه در حزب کمونيست . پی برد" بورع"ميتوان به حقيقت ارزيابی از اين 

کارگری و چه در بيرون حزب کمونيست به منصور حکمت و چهارچوبهای فکری و سياسی اش 
اما اين مساله . بيان ميشود در پايه ای ترين سطح بيان نظری اين جهتگيری متفاوت پراتيکی است

بخش اعظم پروبلماتيک . لی العموم نيستيک پروبلماتيک نظری جديدی در جنبش کمونيستی ع
ما با چنين واقعيتی در زمان . های نظری در سنت مارکسيسم ريشه در اين واقعيت زمينی دارند

. پس از حيات مارکس و لنين و ساير متفکرين عظيم کمونيسم کارگری و مارکسيسم مواجه نبوديم
عبور از مارکس "رگری بود با پرچم هيچ مارکسيستی که امرش پيشبرد همه جانبه امر انقالب کا

اين پروبلماتيک را . حرکت خود را در دوران پس از حيات مارکس و لنين تداوم نبخشيد" و لنين
چپ "امروز اين پرچم تعرض . گرايشات سياسی ديگر اجتماعی در مقابل جنبش ما قرار داده اند

جنبش کمونيسم کارگری هم تحت به کمونيسم کارگری راديکال و پيگير است، بخشهايی از " سنتی
 . تاثير اين گرايش حرکات مشابه ای را در دستور خود قرار داده اند

  
ارائه " متدولوژی منصور حکمت را بکار ببنديد"خفيف ترين شکل اين نقد خود را در بسته بندی 

 اين حرکت از قرار خود را به مبانی فکری و متد کمونيسم منصور حکمت وفادار حس. ميکند
ما هيچوقت به منصور . شرايط عرضه ميکند" تغيير"شدن و " کهنه"اما مساله را در . ميکند

. نگاه نکرده ايم" خارج از شرايط زمان و مکان"و " ايستا"و " جامد"حکمت به عنوان يک پديده 
مساله اما اين است . خود منصور حکمت هم به تئوری و مارکسيسم اصوال چنين نگرشی نداشت

همان شرايط به . رکت پرچم تغيير سياستهايی است که اتفاقا شرايطشان عوض نشده استکه اين ح
مساله فلسطين در . مثالی بزنم. سياستهای اين جريانات تغيير کرده است. قوت خود باقی است

شرايط حال از همان مبانی ای برخوردار است که قبال و در دوران حيات منصور حکمت 
منوط به تسويه حساب "ن سياست توسط حميد تقوايی که حل مساله فلسطين اعالم اي. برخوردار بود

پيش از آنکه اذعان به واقعيت تغيير يافته ای باشد، اعالم سياست جديدی " با اسالميستها است
نميکرد، به احتمالی به چنين " سکوت"اين سياست در همان زمان هم اگر دستش باز بود و . است

ه جنگ دارای خصلت دو گانه است، هم فرصت کش است هم فرصت ساز، يا اينک. نتايجی ميرسيد
ناشی از تغيير . ناشی از تغيير شرايط و خصلت ارتجاعی جنگ دو قطب تروريسم جهانی نيست

اما اين تحول از آنجائيکه کماکان ميخواهد از سرمايه سياسی . موضع سياسی گرايش معينی است
اين نگرش فاصله . تا خود در چنين قالبی بيان ميکندبهره برداری کند، نتيج" منصور حکمت"

 . کمونيسم منصور حکمت را بعضا با تقليل جايگاه او به پيش ميبرد گيری خود از
 

بطور خالصه اين تعرض چپ سنتی به کمونيسم کارگری پيگير و راديکال را ما بايد چه در 
ما برای کسانيکه پرچم . عرصه نظری و سياسی و چه در عرصه پراتيک اجتماعی عقب بزنيم



جايگاه . نقدشان ميکنيم. عبور از کمونيسم منصور حکمت را بدست گرفته اند، مانعی ايجاد نميکنيم
نقدشان به . دوری شان از امر انقالب کارگری را نشان ميدهيم. حرکتشان را بر مال ميکنيم

نيستی روشنی پاسخ کمونيسم منصور حکمت و مارکسيسم انقالبی را با پراتيک اجتماعی کمو
 . ميدهيم

 
 شما امروز اگر از کادرهاى حزب کمونيست کارگرى يا حزب حکمتيست :سياوش دانشور

بپرسيد که در مورد منصور حکمت چه فکر ميکنند، به شما پاسخ خواهند داد که حزبشان پرچم 
 و يا آنجا هم که فکر کنند بايد سياستهاى جديدى بياورند. منصور حکمت را در دست دارد

عبور از منصور "سياستهاى منصور حکمت را ناکافى ميدانند، توضيحشان اين نيست که دارند 
به " عبور از منصور حکمت"بنابراين بايد سوال را اينگونه طرح کرد که بحث . ميکنند" حکمت

طبعا هر . چه سياستى و چه منافعى خدمت ميکند و فى الحال درچه اشکالى خود را بروز داده است
طرفى استداللها و نکات تاکيد خود را دارد و ممکن است رفقائى اساسا منصور حکمت را براى 

يکى . به معانى مختلفى ميتواند طرح و تعبير شود" عبور از منصور حکمت. "امروز ناکافى بدانند
. منظورش اينست کليشه اى برخورد نکنيد" متدولوژی منصور حکمت را بکار ببنديد"که ميگويد 

توجيه کرد؟ يا بحث " کليشه اى برخورد نکردن" آيا هر سياستى را ميتوان با استدالل درست حال
، مثال "از منصور حکمت نقل قول نياوريد"، "حرف جديد بزنيد"، "با اتکا به خودتان حرف بزنيد"

مخالفم و حرفهاى من جديد است و اين کاربرد واقعى " مارکسيسم نقل قولى"ميخواهد بگويد با 
عبور از منصور "ممکن است يکى واقعا حرف جديدى بزند و قصد . صور حکمت استمن

.  حرفش معنى داشته باشد" عبور از منصور حکمت"را نداشته باشد و يا برعکس تنها با " حکمت
، معموال در متنى طرح شده که تحليلها و سياستها از يک واقعه معين تفاوت "حرف جديد بزنيد"

مدافع اين بحث . استهاى قبال اعالم شده حزب در همان مورد را نفى کرده استداشته و بخشا با سي
آيا کسى مدعى است زمان منجمد شده و تحوالتى که گوشه . بوده است" شرايط تغيير کرده"تز 

يا ميگويند در منصور . هائى از آن بر صفحه تلويزيونها رژه ميروند را انکار ميکند؟ فکر نکنم
در جائى که نميتوان با استدالل سياستهاى قبال اعالم شده حزب را ناکافى ! ايدشده " منجمد"حکمت 

دانست و از سياست جديد دفاع کرد، به نظر من ضرورت ندارد براى اثبات وارونه خود طرف 
الزم نيست بخاطر گرفتن حقانيت براى بحث و سياست تان، طرف مقابل را . مقابل را وارونه کنيد

حاال براى طرف . و غيره خطاب کنيد" نقل قولى"و " در منصور حکمتمنجمد "و " مکتبى"
تصوير مکتبى "روشن است که ما کادرهاى اين جنبش و حزبى معين، اولين کسانى بوديم که عليه 

سياست . حرف زديم و بر کمونيسم پراتيک مارکس و منصور حکمت تاکيد کرديم" و مکتب سازى
 .  يک اثبات ميکند، امرى عرفانى و در قلمرو ايده نيستو متد منصور حکمت را باالخره پرات

 
به نظر من در يک نگرش اجتماعى تر، کمونيسم کارگرى و منصور حکمت از هم غيرقابل 

هر پراتيک کمونيستى کارگرى مثل سايه منصور حکمت را همراه خود دارد و از آن . تفکيک اند
 و سياست و نگرش منصور حکمت را اتخاذ و متقابال هر کسى متد. نيرو براى پيشروى ميگيرد

شما اگر ميتوانيد . ميکند خود را در متن مبارزه انقالبى و پيشرو و کمونيستى کارگران ميبيند
مارکس را از کارگر و کمونيسم جدا کنيد، حتما ميتوانيد منصور حکمت را هم از کارگر و 

 قرائت از مارکسيسم به اضافه منصور حکمت اصيل ترين و انقالبى ترين. کمونيسم جدا کنيد
اين نقد انقالبى و کمونيستى در جنبش . درافزده هائى مهم به آن مطابق خصوصيات زمانه است

عبارتى " عبور از منصور حکمت"به اين معنى . کمونيسم کارگرى نميتواند کنار گذاشته شود
 بى تناسب با موضوع نيست که در اين سطح خود را فرموله کند، و در موارد زيادى، استداللى



را آگاهانه اتخاذ ميکند که منصور " عبور از منصور حکمت"اما بطور واقعى کسى . بحث است
مسئله اين نيست که در اين ميان . با امر سياسى اش خوانائى نداشته باشد. حکمت بدردش نخورد

کند که شده است، البد هرکسى ميرود تئورى و چهارچوبى را تبئين مي" رويزيونيست"کسى 
معرفتى يا " عبور از منصور حکمت"ابدا موضوع . توضيح دهنده و در خدمت سياستهايش باشد

. نگرش منصور حکمت نيست و يا با تجديد نظر در عقايد نميتواند توضيح داده شود" نفهميدن"
ر بدوا بايد به پراتيکى اشاره کرد که سياستها و اهداف و نتايج و تئورى متناظر به آن با منصو

اين ميتواند هر نوع کمونيسمى باشد، ميتواند متاثر از . حکمت و کمونيسم کارگرى خوانائى ندارد
کمونيسم کارگرى باشد اما مشخصات و تعينات جنبشى و اجتماعى و طبقاتى کمونيسم کارگرى را 

را " عبور از منصور حکمت"تنها به اين اعتبار ميتوان چرخش در سياستها و . نمايندگى نکند
ميگيرد، بنفع کمونيسم " ايدئولوژيک"در غير اينصورت موضوع قالبى مکتبى و . توضيح داد

 .  کارگرى و منصور حکمت نخواهد بود
 

منظور اين نيست که . حرف نميزنند" بنام خودشان"به نظر من معضل اينست که اتفاقا آدمها 
" ادامه حرف منصور حکمت"امضايشان را پاى مطلب نميگذارند، بلکه اينست که حرفشان را يا 

. و غيره ميدانند و منشا جنگ و کشمکش برسر تفاوت اين ديدگاهها ميشوند" درافزوده به آن"يا 
خصوصيت کمونيسم منصور حکمت تالش براى تغيير و همواره انتقادى بودن به وضعيت موجود 

ادرست است و من ايرادى نميبينم کسى بگويد اين سياست منصور حکمت ن. در تماميت آن بود
همه گوش ميدهيم و اگر ضرورت و اهميت آن . کمونيسم کارگرى مثال بايد اين سياست را بگيرد

ترجيح و توصيه من اينست هر کسى بگويد اينها نظريات من است و . را حس کرديم دخالت ميکنيم
 يا قضاوت اينکه هر بحثى با مارکسيسم و منصور حکمت نزديک است. براى آن نيرو بسيج کند

اما وقتى کسى مى آيد و صحت سياستش را با اتکا به منصور . دور را بعهده خواننده بگذارد
و غيره " تغيير شرايط"حکمت ميخواهد نشان دهد و چه بسا آنرا پيشرفته تر و يا امروزى تر با 

ت رفيق من نه مارکس و نه منصور حکم: ميداند، بايد انتظار داشته باشد که بغل دستى هم بگويد
اينگونه نگفتند و يا متدشان اين نيست و از صحت نظريات مارکس و منصور حکمت در مقابل 

جنگ "همينطور کسى که رجوع به مارکس و منصور حکمت را . نظريات مطرح شده دفاع کند
متدولوژی منصور حکمت را "و " نقل قول نکنيد"ميداند، بهتر است بجاى نصيحت " نقل قول

 اول نشان دهد که متد مارکس و منصور حکمت بکار برده نشده است و بعد ، بيايد"بکار ببنديد
 . حتما اينگونه گوش شنوا پيدا ميکند. ادعا کند

 
اين بنظر من . يک مورد ديگر تبئين و دادن رنگ خصوصيات فردى به اختالفات سياسى است

خلقيات و اگر اين روش را قبول کنيم، بايد تاريخ را براساس . روشى بشدت سطحى است
ترديدى نيست فرد و خودويژگى فردى را نميتوان . خصوصيات و جاه طلبى هاى فردى تبئين کنيم
و غيره، توضيح دهنده هيچ اختالف " قدرت طلبى"از پروسه تاريخى حذف کرد، اما بحثهائى مثل 

رض در يک حزب سياسى بايد تنوع افراد را با منشها و روشهاى مختلف ف. سياسى واقعى نيستند
آنچه که يک جنبش سياسى را دچار تکانهاى . گرفت و بر سنتهاى قوى و کارا حزبى متکى شد

شديد ميکند اينها نيستند، بلکه مجموعه سياستها و منافعى واقعى هستند که در حزب سخنگويان و 
ور جاه طلبى هاى فردى تنها به اين اعتبار نقش دارند و نه بط. پرچمداران خود را پيدا کرده است

 . قائم بذات
 



تا به جريانات کمونيسم کارگرى برميگردد، و مشخصا به اين نوع استداللها در حزب کمونيست 
بخشا استداللى است که گوينده " عبور از منصور حکمت"کارگرى مربوط است، بنظر من بحث 

 و آنجا با اش معنى اش را نميداند و بخشا سنتهاى چپ راديکال و سياستهاى آنست که خود را اينجا
بسيارى از اين توجيهات در واقع پوشاندن . سنت و ديدگاههاى منصور حکمت در تناقض ميبيند

تناقض و تفاوت اين سياستها با ديدگاه منصور حکمت و درعين حال تالش براى نشان دادن انطباق 
هاى منصور اما پاسخى که به آن ميتوان داد اينست که هم از حقانيت سياستها و نظرگاه. با آنست

حکمت دفاع اصولى و مستدل و اثباتى کرد و هم در پراتيک کمونيستى نشان داد اين سياستها 
بجز اين به نظر من ما را در اتالف وقت و حساسيتهاى ناالزم و تنه . جوابگو و تر و تازه است

 .   زدن به تلقيات مکتبى مياندازد
 

اما مساله .  برخی از اين احکام اشتباه نيست.اين عبارات بعضا ظاهر معتبری دارد: آذر ماجدی
اين عبارات را اگر در خالء بررسی کنيم، ايرادی ممکن . اينجاست که بايد ميان خطوط را خواند

درمتن تاريخ معين ح ک ک تحليل می کنيم، آنگاه به زمانی که آنها را اما . است به آنها وارد نباشد
 . نتيجه ديگری ميرسيم

 
. در برابر نقد های ما به نوآوری های کهنه تئوريک حميد تقوايی مطرح شده استاين احکام همه 

هر زمان که تحليل های وی را با ارجاع به تئوری ها و تحليل های منصور حکمت در مورد 
مسائل مختلف، شرايط سياسی، استرانژی حزب برای کسب قدرت يا مباحث ديگر مورد نقد قرار 

اين احکام قرار بود دهان منقد و گوش . م در مقابلمان قرار داده ميشدميداديم، يکی از اين احکا
 تئوريک –زمانی که به سير چند سال اخير نگاه بياندازيد و تحليل های سياسی . شنونده ها را ببندد

ارائه شده توسط حميد تقوايی را مورد بررسی قرار دهيد، متوجه ميشويد که متدولوژی ايشان ربط 
ولوژی منصور حکمت ندارد و در چهارچوب بينش و متد پاخورده چپ سنتی قرار چندانی به متد

 . دارد
 

" عبور از منصور حکمت" ارائه داديم، اعالم کرديم که پروسه 26ما در نقدی که پيش از پلنوم 
اين مساله با هياهوی بسيار از جانب اين . در حزب و در ميان بخشی از رهبری آغاز شده است

.  روبرو شد و بسيجی در تشکيالت عليه نظرات، نقد و شخص ما سازمان داده شدبخش از رهبری
در حزب منصور : "ظاهرا رفقا از اين مساله بسيار برآشفته شده بودند، چرا که بقول يکی از رفقا

اما در اين برآشفتگی حقيقت ." حکمت، عبور از منصور حکمت اتهام بسيار سنگينی است
زيرا حميد تقوايی معتقد بود . هياهويی برای منزوی کردن منقد بود. اشتصميمانه چندانی وجود ند

که خالق درافزوده های بسيار مهمی به تئوری منصور حکمت است، تئوری منصور حکمت را 
 . بسط داده است و از او جلوتر رفته است

 
 از نظر من نفس اين امر. ايشان معتقد است که يک دستگاه فکری منسجم تئوريک ارائه داده است

" روی پای خود بايستيم و حرف خود را بزنيم"مساله اينجاست که اگر قرار است . ايرادی ندارد
هر . خوب همين کار را بکنيم و تئوری های خود ساخته خويش را به منصور حکمت منتسب نکنيم

 هايی را اقناع کند و انسان. انسانی مجاز است که تئوری ارائه دهد و برای اشاعه آن تالش کند
در عوض اين .  فکری است–اين يک بخش اساسی مبارزه سياسی . حول تئوری خود بسيج کند

 . نيز حق هر انسان سياسی جدی ديگر است که اين تئوری و سيستم فکری را نقد کند
 



بطور نمونه . جدايی حميد تقوايی از تئوری منصور حکمت در زمينه های مختلفی مشهود است
منصور حکمت نظری کامال نوين .  از مساله ملی، بر مبنای تئوری لنين استدرک حميد تقوايی

بارها و بارها اين مبحث در ميان ما، خود من با حميد تقوايی، . در اين زمينه ارائه داده است
زمانی که جالل طالبانی به رياست جمهوری عراق رسيد، بحث ما درباره مساله . مطرح شده است

در مورد شورش در آذربايجان نيز اين اختالف .  يک نمونه بارز استملی در کردستان عراق
در مورد جنگ دو قطب تروريستی، مساله فلسطين، موضع حزب . بسيار روشن خودنمايی کرد

در قبال خطر حمله آمريکا به ايران، تحليل از اوضاع سياسی جامعه و اجتناب ناپذيری انقالب از 
نگونی بعنوان يک جنبش انقالبی و استراتژی قدرت گيری نظر حميد تقوايی، توصيف جنبش سر

حزب، مساله حزب رهبر، حزب سازمانده، اينها مسائل گرهی ای بود که متد متفاوت حميد تقوايی 
اما حميد تقوايی در تمام اين موارد، با پرتاب . از منصور حکمت را آشکارا به نمايش ميگذاشت

متدولوژی منصور حکمت "و من " حرف خود را بزنيد "،"شرايط تغيير کرده است" اين حکم که 
 .  در مقابل نقد ما می ايستاد" را بکار ميبندم

 
حکمتيسم، آنگونه که . کمونيسم منصور حکمت يک دستگاه فکری، تئوريک و سياسی منسجم است

 من اين دستگاه فکری را خطاب ميکنم، برداشتی نوين و متفاوت از مارکسيسم و کاربست آن برای
بيش از همه . منصور حکمت درافزوده های با ارزشی به مارکسيسم داشته است. تغيير جهان است

ملزومات و استراتژی قدرت گيری کمونيسم در شرايط نوين . مارکسيسم پراتيک را بسط داده است
. اين دستگاه کامال با دستگاه فکری سنتی چپ از هر نوع مغاير است. را بسط و گسترش داده است

توان آن را پذيرفت يا رد کرد، اما نميتوان و نبايد تحت نام او همان تئوری های پاخورده مي
ما در مقابل اين . پوپوليستی را در عبارات قرض گرفته از کمونيسم کارگری به بازار عرضه کرد

 .روش قاطعانه خواهيم ايستاد
 
 

 و سياسی برای آينده جنبش  جايگاه منصور حکمت به لحاظ تئوريک، متدولوژيک:يک دنيای بهتر
ما چيست؟ به دستاوردهاى فکرى منصور حکمت چگونه بايد برخورد کرد؟ مستقل از استداللهائى 
که منصور حکمت و تئوريهايش را در سايه ميبرد، يک برخورد اصولى و مارکسيستى به مسئله 

 چگونه است و از چه بايد پرهيز کرد؟ 
 

 گره خورده و تفکيک معاصره ای با کمونيسم کارگری  منصور حکمت بطور پاي:علی جوادی 
نميتوان تاريخ اجتماعی، نظری و سياسی کمونيسم کارگری را در ايران و عراق به . ناپذير است

چنين . نگارش در آورد، اما به نقش، جايگاه، در افزوده ها و تالش منصور حکمت اشاره نکرد
به اين اعتبار پرداختن به منصور . خواهد داشتتاريخ نگاری ای ذره ای از حقيقت را در بر ن

. واقعی و حقيقی است. فرقه ای نيست. مذهبی نيست. حکمت اذعان به واقعيتی سياسی معينی است
برای درک عميقتر اين مساله بايد تاکيد کرد که کمونيسم سنتی پيش از کمونيسم کارگری منصور 

) ری و نگرش عمومی کمونيسم آن زمان استدر اينجا اشاره ام به چهارچوب فکری و نظ(حکمت 
اين پديده نشان داد که ربط چندانی به امر . يک پديده شکست خورده و اکنون حاشيه ای است

به لحاظ . غير مارکسيستی است. گرايشی غير کارگری است. انقالب کارگری در اين دوران ندارد
 .  کارگری استعينی و مکان و جايگاه اجتماعی اعتراض طبقات و اقشار غير

کمونيسم کارگری اما، نقد اين گرايش شکست خورده و در عين حال مولفه ها و سياستهای اثباتی 
پيشبرد پراتيکی است که هدفش پيروزی عاجل انقالب کارگری و استقرار يک جامعه آزاد 



 به اين اعتبار کمونيسم کارگری يک قرائت ديگر، و در نقطه مقابل، قرائت. کمونيستی است
شما . تروتسکيستی و مائوئيستی، و استالينيستی و ارو کمونيسم از مارکسيسم و کمونيسم است

ميتوانيد اکنون ادبيات اين کمونيسم در مورد موجوديت عينی سوسياليسم، دولت، دولت در دوره 
های متفاوت، انسان، رهايی انسان، نگرش به مذهب، ملت و ناسيوناليسم، دمکراسی و جنبشهای 

وايی، جايگاه و نقش حزب و حزبيت، چگونگی سازماندهی کارگری و اجتماعی و مجموعه بورژ
. ای از مسائل حاد سياسی را مورد بررسی قرار دهيد و ببينيد که در تمام اين زمينه ها چه ميگويد

بخش . پرداختن به منصور حکمت از نقطه نظر من پرداختن به چنين مسائل و مشغله هايی است
بانی و نگرش سياسی توسط يک شخص معين با نام سياسی و قلمی منصور حکمت اعظم اين م

يک دنيای بهتر، مانيفست کمونيست، جهان پس از جنگ سرد . فورموله و بيان و تثبيت شده است
 . است

 
من عميقا بر اين باورم که کمونيستهای غير کارگری، انواع کمونيسم سنتی و بورژوايی، شانسی 

و اگر شانسی . عمرشان سپری شده است. اثير گذاری بر سرنوشت جامعه ندارندبرای پيروزی و ت
برای کمونيسم باشد، که به نظرم دقيقا هست، در پراتيک اجتماعی و هدفمند کمونيسم کارگری 

اين جايگاه منصور حکمت . منصور حکمت به اين تحول و حرکت اجتماعی تعلق دارد. است
تنها رگه کمونيستی . نقالب کارگری در عصر معاصر استمنصور حکمت نظريه پرداز ا. است

است که شرايط و ملزومات سياسی و نظری پيروزی و پيشروی امر انقالب کارگری را در خود 
کمونيسم کارگری آن جنبشی است که ماتريال سياسی و فکری پيروزی کمونيسم کارگری را . دارد

جاری عظيم است که در تالش برای نشان دادن يک ماده انف. در ايران و منطقه در اختيار دارد
تعلق ما، حساسيت ما  به جايگاه و . ما اين پرچم را در دست داريم! ظرفيتهای تاريخی خود است

نقش و اهميت منصور حکمت امری ناشی از عالقه فردی و شخصی به يک رفيق گرانقدر نيست، 
انسان از کثافت جامعه سرمايه داری مساله در شناخت شرايط پيروزی امر طبقه کارگر و رهايی 

کمونيستها عار دارند عقايد خود . کمونيسم منصور حکمت برای ما پرچم چنين تالشی است. است
 !را پنهان کنند

 
اما مساله ای که امروز اين حرکت ما را تهديد ميکند، در درجه اول تعرض چپ سنتی به اين 

بيان ميکنند، بيان " عبور از منصور حکمت"تالشهايی است که خود را در قالب . پرچم است
 .خجوالنه اين حرکت است

 
از کمونيسم کارگرى و سنت .  منصور حکمت در مغز استخوان جنبش ماست:سياوش دانشور

. از برابرى طلبى و رفع تبعيض تفکيک ناپذير است. سوسياليستى طبقه کارگر تفکيک ناپذير است
. و آرمان رهائى از نظام طبقاتى تفکيک ناپذير استاز مدرنيسم سوسياليستى و انسانگرائى 

نميتوان مارکسيسم را پذيرفت و منصور حکمت را بعنوان يک مارکسيست و کمونيست برجسته و 
اما بايد يادمان باشد که . نظريه پرداز رفع موانع پيروزى انقالب کارگرى و کمونيسم نديد

خورد و سنت اجتماعى اى که اين پرچم را بدست مارکسيسم مدتها در کتابها و کتابخانه ها خاک مي
کارگر زير دست و پاى سوسيال دمکراسى و ناسيوناليسم و ايده هاى . بگيرد در انزوا بود

در ايران خلق و اسالم و حزب توده و ناسيوناليسم ضد امپرياليستى و . ارتجاعى زنجير شده بود
ختانه نگرش و نقد ضد کاپيتاليستى و امروز خوشب. بود" مارکسيسم"آرمان صنعتى شدن ايران 

اين . مارکسى کارگر با تالش منصور حکمت و اين جنبش در جامعه سنت و بستر اصلى چپ است
اين سنت بايد افق پيروزى . اين سنت بايد کماکان پرچم مقاومت بماند. سنت بايد افق جامعه شود



سى ببرد که آزادى و برابرى و حرمت کمونيسم در ايران را ميان ميليونها خانواده کارگرى و هر ک
اين سنت بايد صالحيتش را در پيشروى همين امروز جنبشهاى آزاديخواهانه تا . انسانى ميخواهد

اين سنت تنها شانس مردم ايران براى . رهبرى سرنگونى و استقرار حکومت کارگرى نشان دهد
 . آزادى است

 
نگرش انقالبى و پراتيک و . نبش ماستدستاوردهاى سياسى منصور حکمت سالح استراتژيک ج

دخالتگر منصور حکمت به ما امکان ميدهد پاسخ سواالت جديد و معضالت جديد را بدهيم و 
به نظر من بايد مارکس و منصور حکمت را در متن فعاليت انقالبى و . راهمان را پيدا کنيم

. ن را مرتبا نشان دادکمونيستى مرتبا آموزش داد و حقانيت و صحت مارکسيستى ديدگاههاىشا
مارکسيسم و کمونيسم .  پراتيکى کمونيسم کارگرى زنده است–مارکسيسم و نگرش انتقادى 

منصور حکمت با هر نوع تعابير چپ راديکال و ايدئولوژيک و مکتبى از کمونيسم بعنوان يک 
کمونيسم ما موظفيم بعنوان کمونيست و مارکسيست از حقانيت مارکسيسم و . جنبش اجتناب ميکند
موظفيم سياست و تاکتيک و استراتژى کمونيستى کارگرى را در جنگ فى . کارگرى دفاع کنيم

ما تاکنون محدوديتها و . الحال موجود اتخاذ کنيم و در پراتيک صحت و حقانيت آن را اثبات کنيم
نشان داده ايم که چرا برخى . نگرش وارونه چپ راديکال را در موارد مشخصى نقد کرديم

اين کار مرتبا الزم . استها عمال نتوانستند و نميتوانند راه برون رفت و پيشروى را ترسيم کنندسي
ضرورى است که يک پراتيک و سنت اجتماعى غير کارگرى را اثباتا با . است اما کافى نيست

بايد منسوخ بودن آنرا بثبوت . پراتيک اجتماعى کارگرى و سوسياليستى نقد کرد و کنار گذاشت
اين وظيفه واقعى و پاسخ همه جانبه . ند، هم در قلمرو نظرى و هم در قلمرو تالش اجتماعىرسا

 . ماست
 

همانگونه که در باال اشاره کردم کمونيسم منصور حکمت يک دستگاه نظری، فکری : آذر ماجدی
روشن است که نميتوان ابعاد متنوع اين تئوری را در . و سياسی بسيار منسجم مارکسيستی است

بنظر من يکی از ويژگی های با ارزش تئوری منصور حکمت بسط . ند خط توضيح دادچ
يکی از " فالسفه جهان را تعبير کرده اند، مساله اما تغيير آن است،. "مارکسيسم پراتيک است

لذا نقش . تزهای مارکس در نقد فوئرباخ، جايگاه بسيار رفيعی در ديدگاه منصور حکمت دارد
اده او، جايگاه تحزب کمونيستی، آگاهی و ديسيپلين انقالبی، يافتن ابزار ها و انسان انقالبی و ار

مکانيزم هايی که قدرت گيری در اين جامعه به آنها الزام می يابد، اينها مقوالتی بود که منصور 
در اين زمينه منصور حکمت درافزوده های . حکمت سال های آخر عمر بر آن تمرکز کرده بود

تکيه بر اين تئوری و استراتژی برای .  به کمونيسم و مارکسيسم داشته استبسيار با ارزشی
 . پيروزی کمونيسم کارگری الزامی است

 
چپ سنتی عموما . يک وجه مهم ديگر کمونيسم منصور حکمت انسانگرايی عميق آن است

توجيه آرمانش هر آنچه که در راه رسيدن به آن انجام ميدهد را . فاتاليست و پراگماتيست است
منصور حکمت يک گسست اساسی از اين روش . اين روش ربطی به مارکسيسم ندارد. ميکند

!" هدف وسيله را توجيه نميکند. "تاکيد های بسياری بر انسان گرايی مارکسيسم دارد. ارائه ميدهد
آگاهی، انسانگرايی، اراده و تصميم . يکی از نکات اساسی روش سياسی منصور حکمت است

. ينها نکاتی کليدی در روش مبارزه سياسی و تحزب کمونيستی منصور حکمت استآگاهانه ا
 . کمونيسم برای پيروزی و حفظ قدرت به اين اصول اساسی نيازمند است

 



استخراج تئوری جنبش های اجتماعی از مارکسيسم، نقش و جايگاه آن ها در تکامل و تحول جامعه 
اين روش در .  از دستاوردهای منصور حکمت استو شيوه برخورد اصولی کمونيستی به آن يکی

برخورد اصولی به جنبش . چپ سنتی، و حتی در لنينيسم بسيار حاشيه ای و بعضا ناموجود است
های اجتماعی در هر عصر و جامعه ای در چهارچوب کمونيسم کارگری جايگاه مهمی در 

/ و قطبی بورژوايیمنصور حکمت کاربست کليشه د. استراتژی قدرت گيری کمونيسم دارد
پرولتری به جنبش های اجتماعی را به کناری ميگذارد و مکانيزم برخورد خالق کمونيستی در 

کاربست اين متد نيز يکی از . يک مبارزه زنده برای متحول کردن جامعه را بجای آن قرار ميدهد
 .ملزومات مهم پيروزی کمونيسم است

 
 که از مباحث سال های آخر عمر منصور حکمت و باالخره مساله حزب رهبر، حزب سازمانده

 بر آن با ديدی نقادانه قاطعانه پای ميفشرد، يکی ديگر از درافزوده های 14است و بويژه در پلنوم 
مقوله ای . در اين زمينه در مورد مقوالت بسياری ميتوان صحبت کرد. کمونيسم پراتيک او است

ی معروف شده است، بطور نمونه يک عرصه بسيار  اثباتی در ميان کمونيسم کارگر–که به سلبی 
بنظر من کمونيسم . اين را بايد به جای ديگری سپرد. مهم ديگر کمونيسم منصور حکمت است

منصور حکمت يا حکمتيسم جايگاه بسيار تعيين کننده و حياتی برای جنبش کمونيسم کارگری و 
ولوژی آن جامعه را تحليل کرد و راه بايد بر اين تئوری استوار شد و با متد. پيروزی آن دارد

 . پيشروی را مشخص نمود
 

ما را متهم ميکنند که برخوردی دگم . اجازه دهيد در پايان به اين نکته بسيار بديهی نيز اشاره کنم
مساله . اين حکم را کسی رد نميکند. به تئوری منصور حکمت داريم و بايد برخورد خالق داشت

تکيه بر تئوری منصور . مل اين برخورد خالق چه جهتی پيدا ميکنداينجاست که بايد ديد در ع
حکمت، همانگونه که يک مارکسيست به مارکس تکيه ميکند برای جنبش کمونيسم کارگری حياتی 

اما آنچه ما تاکنون . در اين چهارچوب قطعا هر نوع خالقيتی مورد استقبال قرار ميگيرد. است
ری با آن مواجه بوده ايم، نه بسط خالقانه منصور حکمت، درون جنبش يا احزاب کمونيسم کارگ

 .و اين بدرست مورد نقد ما است. بلکه نوآوری هايی در چهارچوب نظری چپ سنتی بوده است
 

 تفاوت های مارکسيسم انقالبی و کمونيسم کارگری يک مساله ديگر مورد :يک دنيای بهتر
.  به جنبش چپ راديکال متعلق ميدانديک نظر کل جنبش مارکسيسم انقالبی را. مشاجره ست

آيا بين . گرايش ديگری کمونيسم کارگری را ادامه منطقى و تعميق يافته مارکسيسم انقالبی ميداند
ايندو يک پيوستگی وجود دارد يا يک گسست؟ چرا؟ اصوال اين نوع ارزيابى از نظر سياسى چه 

 نتايجى دارد؟ 
 

" مارکسيسم انقالبى"را ادامه منطقی و يا تکامل " کمونيسم کارگری" آنهائيکه :علی جوادی 
کمونيسم کارگری يک نگرش انتقادی حتی نسبت به . ميدانند حتی مورخين خوبی هم نيستند

منصور حکمت به اين سئوال پاسخی همه جانبه داده است و من ناچارم . مارکسيسم انقالبی است
يشه به اين مساله پاسخی پايه ای از جانب برای پاسخگويی به آنها مراجعه کنم و يکبار برای هم

البته اين نحوه ای است که خيلی از رفقا دوست ": در پاسخ به سئوال مشابه ای ميگويد. خود دهيم
دارند فکر کنند، چرا که به نحوی بحث امروز را در امتداد بحث ديروزشان نشان ميدهد و 

ونيسم کارگری حاوی انتقاد نظری  بنظر من کم.پيوستگی تاريخی حزب را محفوظ نگهميدارد
 تاکيد هر دو بر مبتنی .جدی ای به چهارچوب فکری موسوم به مارکسيسم انقالبی ايران است



. بودن به ارتدوکسی مارکسيسم برای يکی فرض کردن اينها حتی از نظر تئوريک کافی نيست
به عبارت ديگر، . استمساله تماما بر سر برداشت متفاوت ما از اين مارکسيسم و اين ارتدوکسی 

کمونيسم کارگری بعنوان يک جمعبندی در موضع انتقادی جدی ای نسبت به گذشته فکری و 
حزب کمونيست، کومه "و در رساله ) منصور حکمت، تفاوتهای ما (."سياسی خود ما قرار ميگيرد

نتی س. حزب ما در دورن يک سنت ضد پوپوليستی ساخته شد": ميگويد" له و کمونيسم کارگری
اما اين سنت ضد پوپوليستی، بخصوص آنجا که خود . که ما به آن مارکسيسم انقالبی نام داده بوديم

را در اشکال سازمانی شکل داده بود، فی الحال حاصل تالقی دو سنت مبارزاتی اصلی در درون 
گری اين مارکسيسم انقالبی جريان حزبی و سازمانی سوسياليسم کار... . سوسياليسم ايران بود

 جناحی .چپ ترين جناح آن بود. ايران نبود، بلکه از نظر اجتماعی انتهای راديکال چپ ايران بود
بود که برای نخستين بار در تاريخ دوره اخير موجوديت چپ ايران پرچم نظريات و سياستهای 

ر را کارگری را در تقابل با طبقات ديگر و احزاب سياسی که با تببين های خلقی فشار طبقات ديگ
جريان مارکسيسم انقالبی در تقابل با تمام روايات خرده بورژوايی . منعکس ميکردند، بر افراشت

اما . و بورژوايی از مارکسيسم، مدافع ارتدوکسی مارکسيسم و تفسير لنينی از تئوری مارکس بود
 فعاليت حوزه اجتماعی. اين جريان همچنان ايستگاه آخر راديکاليزه شدن چپ راديکال ايران بود

اين جريان نيز نه از محيط اعتراض کارگری مايه گرفته بود و نه در ارتباط . اين جريان همان بود
اولويتها و مشغله های اين جريان نيز همچنان کمابيش در چهارچوب . ويژه ای با آن قرار داشت
رچوب موقت خود يک چها" مارکسيسم انقالبی ايران"به اين ترتيب  ... .غير کارگری محدود بود

سوسياليسم کارگری و راديکاليسم چپ غير . فکری و سياسی برای دو سنت مبارزاتی متفاوت بود
شکافهای ميان اين دو سنت تا مقطع طرح مباحث کنگره اول اتحاد مبارزان . کارگری ايران

و  استباط ."کمونيست هنوز مشهود نشده بود و برای فعالين اين جريان ملموس و قابل درک نبود
جايی برای تعبيرات خود ساخته . درک منصور حکمت در قبال اين دو حرکت کامال روشن است

 . نيست
 

کمونيسم کارگری را . گرايشی که ميخواهد کمونيسم کارگری را در نئوپوپوليسم خود تحليل ببرد
رايش اين يک گ. اين گرايش حميد تقوايی است. مارکسيسم انقالبی ميداند" تعميق"ادامه منطقی و 
اين گرايش در حال حاضر هر چه بيشتر تمايزات حزب کمونيست کارگری با چپ . وارونه است

گرايش ديگری به درست معتقد است که مارکسيسم انقالبی به لحاظ . راديکال را کمرنگ ميکند
ايران بود، اما استنتاجات سياسی و تاکتيکی اساسا " چپ راديکال"ايستگاهی در سنت " اجتماعی"

تا "فراموش ميکند که . ی که مارکسيسم انقالبی از مارکسيسم بدست ميداد را کمرنگ ميکنددرست
همين امروز تک تک مواضع اين جريان در قبال گره گاهها و مسائل سياسی دوره انقالب و پس 

اين گرايش کورش ) منصور حکمت، تفاوتهای ما ("از آن به قوت و صحت خود باقی است
 . دل را از قاعده اش بر زمين گذاشته ايمما اين ج. مدرسی است

 
. اند مشکلى ايجاد نميکند" تعبير" اين تعابير به نظر من نادرستند اما تا آنجا که :سياوش دانشور

مشکل آنجا شروع ميشود که پيوستگى هر سياست امروز را با يک تاريخ بيست و چند ساله نشان 
بحث گرايشات . يکدوره را از پنجره بيرون انداختداد و يا براى اثبات سياست امروز دستاودهاى 

اجتماعى مختلف در حزب کمونيست ايران و نتايج و محصوالتى که ببار آوردند، نشان ميدهد که 
منصور حکمت ! تا چه اندازه درست است" تعميق مارکسيسم انقالبى به کمونيسم کارگرى"بحث 

تبئين شده، و همينطور به همين اندازه آثار خودش که نود و چند درصد کمونيسم کارگرى توسط او 
سياستها و مشغله ها و . دوره مارکسيسم انقالبى توسط خود او نوشته شده، چنين ادعائى ندارد



. نقدهاى مارکسيسم انقالبى در انقالب ايران سياستهائى اصولى، مارکسيستى و قابل دفاع اند
اما اين تالشها و دفاع از مارکسيسم و .  هستندبسيارى از آن آثار اسناد معتبر جدلهاى مارکسيستى

منافع طبقه کارگر در بستر چپ راديکال و ضد پوپوليست ايران صورت ميگرفت و نه در بستر و 
کمونيسم کارگرى سنتى متفاوت است که خود را در بستر . سنت اعتراض سوسياليستى کارگر

ايش مارکسيست کمونيسم طبقه اعتراض ضد سرمايه دارى کارگر تعريف و تبئين ميکند، گر
نقطه رجوع اجتماعى اش مبارزه ضد سرمايه دارى طبقه کارگر، و مابه از اين سنت . کارگر است

مارکسيسم . در درون طبقه گرايش معينى، يعنى گرايش راديکال و سوسياليست کارگران، است
 است، و تفاوتشان انقالبى و کمونيسم کارگرى شباهتشان يک وجهى و در قلمرو نقد مارکسيستى

اين حرکتى در متن جنبش طبقاتى عليه سرمايه است که نوع تحزب، تئورى آن، . چند وجهى است
بافت آن، سنتهاى اعتراضى، رابطه با طبقه، نگرشش به تاريخ کمونيسم، به پديده شوروى و 

د مارکسى نق. سوسياليسم موجود، برنامه اش و سنتهاى سياسى و مبارزاتى اش اساسا متفاوت است
و ضد کاپيتاليستى پيوند ايندو، و نقطه رجوع طبقاتى و بسترهاى اجتماعى و طبقاتى مختلف 

 . گسست ايندو است
 

به نظر من در کوتاه ترين بيان، ديدگاههائى که شما طرح ميکنيد در اساس همزيستى چپ راديکال 
سياست اينست که روى اعتبار نتايج اين نگرش در قلمرو . با کمونيسم کارگرى را تئوريزه ميکنند

من . سنت کمونيستى کارگرى ميايستد اما سياستهاى قديمى و نقد شده چپ راديکال را اتخاذ ميکند
شتاب اوضاع و . ترديد ندارم که چپ راديکال در ايندوره خيلى نميتواند اين االکلنگ را ادامه دهد

ساند که روى باالنس امروزش ضرورت دخالتگرى کمونيستى، چپ راديکال را به بن بستى مير
ميکند و يا ناچار است بى سر و صدا در هر قدم شکست " عبور"يا تماما . نميتواند خود را نگهدارد

اين تمايالت چپ راديکال مابه ازا . اما مسئله به اينجا ختم نميشود. سياستهايش را وصله و پينه کند
چپ راديکال آينده .  جنبش معينى استوار کنداجتماعى ندارد و نميتواند ديدگاههايش را روى منافع

چپ راديکال با هر اعتراض اجتماعى و حتى انسانى خود را . مهم نيست چه پرچمى دارد. ندارد
توضيح دهد، نميتواند رهبر و سازمانده سوسياليسم کارگرى باشد و به اين اعتبار برابرى طلبى 

 مارکسيستى و پراتيک اجتماعى کمونيسم اينجا قلمرو نقد. عميق در جامعه را نمايندگى کند
چپ راديکال و سنتى آينده اش در بهترين حالت از گروه فشار به کمونيسم کارگرى . کارگرى است

اينها البته اثباتا معنى اش اينست که کمونيسم کارگرى و گرايش مارکسيستى . فراتر نخواهد رفت
 . وظيفه و نقش شايسته خود را ايفا کند

 
منصور . من با ارجاع به مباحث خود منصور حکمت به اين سوال پاسخ ميدهم :آذر ماجدی

مارکسيسم انقالبی و کمونيسم کارگری را " تفاوت های ما"حکمت بسيار صريح و روشن در 
مارکسيسم انقالبی از نظر او، عليرغم تاکيد اش بر . بمثابه دو جنبش متفاوت تعريف ميکند

در قبال گره گاهها و مسائل "او درستی و صحت مواضع آن ارتدوکسی مارکسيسم و بقول خود 
کمونيسم . بود" انتهای راديکال چپ ايران"از نظر اجتماعی " سياسی دوره انقالب و پس از آن

نقل قول های بيشتری در . (کارگری فی الواقع نقدی جدی و عميق به مارکسيسم انقالبی نيز هست
اين نقل قول ها بروشنی موضع . رار آنها اجتناب ميکنمپاسح علی جوادی وجود دارد که من از تک

 .)منصور حکمت را نسبت به اين دو جريان توضيح ميدهد
 

منصور حکمت بعنوان . دو گرايشی که در سوال به آنها اشاره ميشود هر دو در اشتباه اند
له و تئوريسين هر دو جريان، کسی که از نظر نظری، سياسی و جنبشی اين دو جريان را فرمو



جالب اينجاست که پاسخ او بسيار . مطرح کرده است، بنظر من بهترين قاضی در اين جدال است
 . صريح و روشن است، ولی اين دو گرايش همچنان بر مواضع خود پافشاری ميکنند

 
سابقه اين جدال به پس از . بنظر من منافعی زمينی و سياسی اين پافشاری را ضروری ساخته است

جدالی که در عمل به شکل جدال . مت در حزب کمونيست کارگری برميگرددمرگ منصور حک
به شکل پوشيده ای . حميد تقوايی و کورش مدرسی و در مبارزه بر سر ليدرشيپ  تبلور يافت

لذا سابقه حضور و مبارزه مشترک با منصور حکمت . مساله بر سر سابقه های هر دو کانديد بود
يکی در دوره مارکسيسم انقالبی در کنار . کمپين انتخاباتی بدل ميشدبه يک فاکتور تعيين کننده در 

ديگری در زمان مارکسيسم . منصور حکمت بود و در زمان کمونيسم کارگری به کنار رفته بود
انقالبی به خظ پوپوليسم متعلق بود و منقد مارکسيسم انقالبی، اما در دوره کمونيسم کارگری 

ر من اين کمپين انتخاباتی بر بحث رابطه مارکسيسم انقالبی و بنظ. نزديک تر به منصور حکمت
مساله ای که بعدا در رابطه با بحث حکمتيسم نيز از جانب . کمونيسم کارگری سايه انداخته است

بنظر . بنظر برسد) بدبينانه(ممکن است اين برداشت بسيار سينيک .  حميد تقوايی شاهد آن بوديم
يکنند همه چيز را صرفا با اختالف بحث در سياست توضيح دهند من مارکسيست هايی که تالش م

و فاکتورهای ديگر که ممکن است بعضا شخصی باشند را نمی بينند، ديدی خشک و بعضا ساده 
اين واقعيت را در جدال های پس از مرگ منصور حکمت در حزب . لوحانه از خود بروز ميدهند

 . کمونيست کارگری شاهد بوديم
 

ط کردن چه تاثير مضری بر پيشروی جنبش کمونيسم کارگری دارد؟ روشن است که حال اين خل
اگر اين مساله صرفا يک بحث آکادميک بود، نمی بايست جايگاه مهمی در مباحث و مجادالت ما 

اما . يک اختالف نظر صرفا آکادميک تاثيری در پيشروی فعاليت کمونيستی ما ندارد. ايفاء کند
ابطه مارکسيسم انقالبی و کمونيسم کارگری در پيشروی کمونيسم کارگری مساله گسست و درجه ر

مارکسيسم انقالبی با تمام صحت نظری و مواضع سياسی آن يک جريان . تعيين کننده است
اين مساله از کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست و بحث سبک کار کمونيستی . راديکال چپ است

 .به روشنی مطرح ميشود
 

تمايز اين دو جنبش نه فقط در تئوری، . ارگری، همان جنبش سوسياليستی کارگری استکمونيسم ک
اگر به سبک کار ح ک ک کنونی نگاه کنيد، همان . بلکه بويژه در سبک کار خود را نمايان ميکند

. آژيتاسيون، تبليغ و ترويج اساس کار اين حزب است. سبک کار چپ راديکال را مشاهده ميکنيد
در انتظار انقالب نشستن، يکی ديگر از . مردم را به شورش و انقالب فرا ميخوانندمدام دارند 

. امر سازماندهی و رهبری جايی در اين سبک کار و سنت ندارد. ويژگی های اين سنت است
 . اينجاست که اهميت اين تفکيک برای کمونيسم کارگری تعيين کننده ميشود

 
هر دو از ويژگی های تشکيالتی هستند که " ليدر "و" رهبری جمعی" آرايش :يک دنيای بهتر

خود اين مساله در جنبش ما مورد اختالفات و مشاجرات . منصور حکمت مطرح کرده است
تجربيات تلخ گذشته را چگونه ارزيابی ميکنيد؟ تجربه حزب اتحاد کمونيسم کارگری . بسياری شد

 در پيشبرد آرايش جمعی را چگونه می بينيد؟ 
 

. مقوله ای پايه ای در تئوری مارکسيسم و کمونيسم کارگری نيست" رهبری" آرايش  :علی جوادی
" رهبری جمعی"طرح . لباسی است که در هر شرايطی بر قامت رهبری تشکيالت دوخته ميشود



آخرين طرحی بود که به لحاظ سازماندهی منصور حکمت برای سازماندهی دراز مدت رهبری 
يک شکل مطلوب برای "اين طرح بر خالف طرح ليدر . ادحزب کمونيست کارگری ارائه د

و مايلم که زير ) منصور حکمت" ( حزب کمونيست کارگری استسازماندهی دراز مدت رهبری
امروز که به واقعيت پنج سال گذشته نگاه ميکنم بايد اذعان کنم . خط تاکيد بکشم" دراز مدت"کلمه 

 اخير بخشهای مختلف کمونيسم کارگری نشان تجربيات چند ساله! که حق با منصور حکمت بود
داده است که طرح رهبری جمعی مناسبترين طرح برای آرايش رهبری در احزاب کمونيستی 

ضرباتی که جنبش و حزب ما به علت تنشجات ناشی از جدال برسر اين دو طرح . کارگری است
" ليدر"طرح : ی شده بودهمانطوريکه پيش بين. خورده است تاسف آور و بعضا جبران ناپذير است

در غياب ملزوماتش بر شکنندگی حزب افزود و خود به يکی از رگه های شکاف در حزب 
هيچکدام قادر به تامين وحدت " ليدر"تاريخ نشان دادن که کانديداهای . کمونيست کارگری تبديل شد
 و انشقاق و حزب کمونيست کارگری از اين مجرا هم دچار شکاف. و انسجام تمامی حزب نشدند

 . شد
تجربيات اخير حزب اتحاد کمونيسم کارگری، هر چند محدود، اما نشاندهنده مزايا و مطلوبيت اين 

هرچند که ما هنوز با طرح منصور . شکل از آرايش رهبری در تحزب کمونيسم کارگری است
يقتی يک حق" نشسته"تاکيد منصور حکمت بر آرايش . حکمت در زمينه آرايش جمعی فاصله داريم

هيچ نوع تکنولوژيی، نميتواند جايگزين حضور . است که امروز من قدر آن را بيشتر ميشناسم
فيزيکی و از نزديک رفقايی باشد که در مقام رهبری يک حزب کمونيستی خالف جريان فعاليت 

رفقای حزب حکمتيست که در ابتدا تاکيد بسياری بر . قبال چنين احساس عميقی نداشتم. ميکنند
بيشتر طرحشان به . داشتند، اکنون تغييرات محسوسی در اين طرح ايجاد کرده اند" ليدر"طرح 
پوسته ای را نگهداشته " ليدر"از طرح . بطور اخص" ليدر"نزديک است تا طرح " جمعی"طرح 
به تنها رکن " ليدر"عمال . اما رفقای حزب کمونيست کارگری در جهت متفاوتی حرکت کردند. اند

نقش دفتر سياسی در حزب کمونيست کارگری بطور عملی کامال . ديل شده استرهبری حزب تب
 . تابع اختيارات ليدر است

 
ليدر .  متاسفانه بحث و جدال برسر ليدر موجبات شکاف در حزب را فراهم کرد:سياوش دانشور

براى يک حزب کمونيستى جاافتاده با سنت قوى و داراى فراکسيونهاى مختلف، خيلى هم خوب 
خود . اما براى حزب کمونيست کارگرى بعد از درگذشت منصور حکمت ابدا خوب نبود. تاس

منصور حکمت در آخرين پلنومى که شرکت کرد، پلنوم چهارده، طرح رهبرى جمعى را آورد و 
. ايجاب ميکند که به آرايش رهبرى جمعى برگرديم" منافع دراز مدت حزب"براين تاکيد کرد که 

ر مطلوبيت يا نگرش و سنت حاکم بر هر کدام ازاين شيوه ها در مقابل بحث منصور حکمت برس
نگران شکافى بود که بحث ليدر ميتواند در باالى . ديگرى نبود، بحث اش برسر اتحاد حزب بود

اين پيش بينى منصور حکمت متاسفانه . حزب ايجاد کند و مخاطراتى که براى حزب بدنبال دارد
را اگر غيرقابل جبران نباشد، تعيين کننده بود و بايد امروز دسته ضربات اين ماج. بوقوع پيوست

 . جمعى براى جبرانش تالش کرد
 

مضافا اينکه بعد از انشعاب مسئله ليدر و اصطکاکهاى ناشى از آن، در هر دو حزب خونريزى 
حزب حکمتيست، هرچند بنظر ميرسد که . ايجاد کرد و به سهم خود همين پروسه را ادامه داد

فيقى از دو طرح آرايش رهبرى جمعى و ليدر اتخاذ کردند، اما نگاه دقيق تر به اساس نامه تل
جديدشان و آرايش کنونى رهبرى حزب، نشان ميدهد که يک نوع طرح جمعى با اصالحاتى را 

برگشت اين رفقا به اين آرايش، مستقل از اينکه چه بحثها و تحليلهائى . جايگزين طرح قبلى کردند



تجربه ما . و باشد، نشان ميدهد که طرح سابق نتوانسته ادامه اتحاد حزب را تضمين کنداز هر س
در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى نيز، که هنوز اجراى دقيق طرح جمعى نيست، تاکنون با معضل 

کار حزب در مدت کوتاه تشکيل اش، چه در زمينه . کاهش سرعت عمل سياسى مواجه نشده است
نهايش و چه در زمينه کار در ايران و جامعه، با اشتها و سرزندگى پيش رفته ساختن حزب و ارگا

ما همينطور از همان . تازه ما هنوز نصف نيروى حزب را هم بطور مفيد بکار نگرفته ايم. است
آگاهانه وارد . روز اول، ديدگاههاى مختلف و سايه روشنهاى مختلف را در نشريه منعکس کرديم

نگرش انتقادى را بيش از پيش به . تبديل نشود" مشغله درونى"ديم بحث به بحث شديم و تالش کر
سنت و سبک رابطه حزب با جامعه و جنبشهاى سياسى تبديل کرديم و در اين ميان حزب را از 

اين روش نه تنها موثر بود . جامعه مستثنى نکرديم و يا محدوديتهاى ويژه اى در حزب قائل نشديم
ما تالش کرديم گوشمان را براى هر نقد سياسى باز و بازتر . قويت کردبلکه روحيه تحزب را ت

روشن . بحث کنيم و درعين حال موازين، نرمها، استاندارهاى پيشرو و انسانى را تقويت کنيم. کنيم
در مواردى سياستهائى مرگبارند و . است که سرمنشا مشکالت احزاب صرفا آرايش رهبرى نيست

 روشهاى کار، فضاى حاکم برحزب و شادابى و عدم شادابى آن، داشتن .هر حزبى را قطبى ميکند
خط و سياست روشن، نتيجه گرفتن از اتخاذ سياستها و روشها، بررسى و جمعبندى مرتب سياستها 

آرايش رهبرى گوشه اى در اين مجموعه . در اتحاد حزب و تقويت سنت حزبى اساسى است... و 
البى، همواره تابعى از شرايط و الزامات مبارزه کمونيستى آرايش يک حزب کمونيستى انق. است
 . براى کار امروز ما رهبرى جمعى هنوز مناسبترين است. است

 
 کم و بيش به  1999رهبری حزب کمونيست کارگری از ابتدای تشکيل تا حدود سال : آذر ماجدی

رهبری حزب در . يمهمان روش سابق بود، فی المثل روشی که در حزب کمونيست ايران هم داشت
تالش . يک تيم دبير و معاون نيز به کارهای روزمره و عاجل می پرداختند. دست دفتر سياسی بود

برای مدرنيزه کردن اين سيستم تا بتواند به نيازهای يک حزب گسترده سياسی و شرايط سياسی 
ت که جمعی را دبير نقش بيشتری ياف. روز پاسخگو باشد، تغييراتی را در اين سيستم موجب شد

سياست های . بعنوان هيات دبيران انتخاب ميکرد و برای آنها از دفترسياسی رای اعتماد ميگرفت
بيک معنا رهبری دو . جديدی هم که توسط دبير اتخاذ ميشد بايد به رای دفتر سياسی گذاشته ميشد

. کارآيی بيشتری داشتاين روش . رکنه شد، شايد بتوان آن را با دو قوه مجريه و مقننه مقايسه کرد
بخصوص در شرايط متحول سياسی جامعه، رشد وسيع حزب و لزوم جوابگويی سريع به مسائل 

طرح کامال با . بويژه در حزبی که دفتر سياسی آن بسيار گسترده شده و در يک محل متمرکز نبود
فترسياسی بر اصول دموکراتيک دخالت کل رهبری در تصميم گيری ها و جوابگو بودن دبير به د

 اصالحيه ای در اين طرح وارد شد 13در پلنوم . و پلنوم کميته مرکزی و حسابرسی استوار بود
الزم است اشاره کنم که اين اصالحيه با اکراه منصور حکمت . که نام دبير به ليدر تغيير يافت

 ليدر .اين تغيير نام در چهارچوب مبحث حزب و جامعه و بدليل سياسی انجام گرفت. تصويب شد
 .هيچ نقش و حقوق بيشتری از دبير دارا نبود

 
 به آن مشغول 3در پروسه جانشين سازی در حزب، امری که منصور حکمت از پيش از کنگره 

 که امر جانشين سازی از مبرميت بسيار بيشتری برای 14در پلنوم ) يعنی پيش از بيماری(بود 
ه جانبه در ميان کميته مرکزی و حزب برخوردار شده بود و بدنبال يک بحث مفصل و هم

مشاورين، بحثی که توسط خود منصور حکمت به آن دامن زده شد، منصور حکمت طرح جديد 
اين طرح ميکوشيد که در عين حفظ خصلت پاسخگويی سريع . رهبری جمعی را به پلنوم ارائه داد



هيچ فردی . يف کندو کارآيی و مساله تمرکز رهبری، يک جمع را بجای ليدر و هيات دبيران تعر
 .در اين طرح از حقوق ويژه در هيچ زمينه ای برخوردار نبود

 
آنگونه که منصور حکمت ضرورت " (غيبت نادر"چرا اين طرح ضروری شد؟ چرا در صورت 

تغيير طرح سابق الزم بود؟ منصور حکمت از يک ) بازبنی طرح رهبری را معرفی کرده بود
ونيست کارگری، بلکه در جنبش کمونيسم کارگری و حتی در موقعيت ويژه درون نه تنها حزب کم

اين موقعيت ويژه با قرار و بخشنامه و . حزب کمونيست ايران و مارکسيسم انقالبی برخوردار بود
اين يک موقعيت کامال سياسی، نظری و به يک . از طريق باصطالح بوروکراتيک کسب نشده بود

، سياسی و تشکيالتی منصور حکمت به يک امر داده مرجعيت فکری، تئوريک. اعتبار معنوی بود
 تئوريک بااليی که منصور حکمت –اعتماد سياسی . برای تمام کادرهای اين جريان تبديل شده بود

از آن برخوردار بود پذيرش طرح ليدر شيپ را از نظر کادرهای رهبری و ديگر کادرهای حزب 
يت فکری، بدون اين اتوريته سياسی و بدون اين مرجع. امری بسيار ساده و مطلوب ميکرد

تئوريک، بدون يک اعتماد خدشه ناپذير که در طول يک ربع قرن مبارزه سياسی و نظری و 
ميشد ديد که . تشکيالتی توسط منصور حکمت کسب شده بود، طرح ليدر بنظر بسيار شکننده ميامد

طرح . را تشخيص دادمنصور حکمت اين مساله . ادامه اين طرح حزب را شکننده خواهد کرد
بايد در نظر داشت . جمعی نه يک پاسخ ايده آل، که مطلوبترين پاسخ در آن شرايط بنظر ميرسيد

بقول منصور حکمت، موفقيت هر طرح به . که هيچ روش ايده آلی برای رهبری وجود ندارد
 .پيشبرنده گان آن متکی است

 
حمان حسين زاده و کورش پس از مرگ منصور حکمت بخشی در رهبری حزب، از جمله ر

. عده ای مردد و ممتنع بودند، بخشی نيز مخالف. مدرسی خواهان بازگشت به طرح ليدرشيپ شدند
باالخره همانگونه که منصور حکمت . من در ميان مخالفين سرسخت اين بازگشت تشکيالتی بودم

ی حزب دامن زد پيش بينی کرده بود، طرح ليدر شيپ به يک افتراق عميق و جدی در ميان رهبر
.  رهبری حزب کامال به دو دسته تقسيم شده بود17در پلنوم . که تا حد يک انشعاب به پيش رفت

اختالفات سياسی در بحث رهبری ضرب شد و به يک جناح منسجم پشت بحث ليدر و يک بخش 
 از در اين پلنوم رحمان حسين زاده از بحث ليدر شيپ دفاع کرد و من. نامنسجم ديگر تقسيم شد

اين انتخاب . متاسفانه رهبری جمعی شکست خورد و طرح ليدر تصويب شد. بحث رهبری جمعی
پس از آن ما تالش کرديم که دوباره طرح جمعی را در .  منجر شد2004نادرست به انشعاب اوت 

 مطرح کنيم که با مخالفت بسيار شديد حميد تقوايی و بخشی از رهبری مواجه شد و اين 26پلنوم 
ه تا تشکيل فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری و بعد جدايی ما و تشکيل حزب اتحاد کمونيسم مجادل

 .کارگری ادامه يافت
 

ما در عمل نيز به اين حقيقت پی برديم که بهترين شيوه حفظ وحدت و انسجام رهبری و به تبع آن 
. صويب کرديمهمين سياست را ما در کنفرانس کادرهای حزب ت. حزب اتخاذ رهبری جمعی است

بنظر من و به شهادت توافق کل کادرهای . البته با تغييراتی که برای حزب خود مناسب تر ميديديم
ما توانسته ايم که در عين حفظ کارآيی و پاسخگويی . حزب اين شيوه مناسب ترين روش است

ر امر دخالت کليه اعضای رهبری د. سريع به مسائل، وحدت و انسجام سياسی حزب را حفظ کنيم
 . * تصميم گيری و دو اصل حسابرسی و پاسخگو بودن تاکنون بخوبی پيش رفته است

    
 



 در باره برخى مسائل جنبش کمونيسم کارگری
 بخش اول

 ٣٣شماره 
 

ارزيابی سياسی " يکی از مسائل پايه ای مورد اختالف در درون جنبش ما مساله :يک دنيای بهتر
، "راست دست باال را دارد"نی معتقد بود که در جامعه است؟ نيرويی زما" از اوضاع جامعه

اين ارزيابى بخشا مبناى تقسيم نيروها به . را دارد" چپ دست باال"نيرويی ديگر معتقد است 
نظرتان در زمينه اين تقسيم بندی به لحاظ متدولوژيک چيست؟ اين . شده است" چپ"و " راست"

دی نيروها در چهارچوب يک جنبش اجتماعی برچه تقسيم بندی چه محدوديتهايی دارد؟ تقسيم بن
 اصولى متکى است؟ 

 
بنظر من ارزيابی سياسی جامعه بر اين مبنا، اينکه آيا چپ دست باال دارد يا راست، : آذر ماجدی

تحليل مارکسيستی از اوضاع سياسی يا روند . اصوال از نظر متدولوژی مارکسيستی نادرست است
روشن است که يک . اين يک تحليل سطحی است.  نميتواند استوار باشدمبارزه طبقاتی بر اين مبنا

. ناظر سياسی ميتواند بر مبنای تحرکات جامعه و جنبش های مختلف چنين ارزيابی ای داشته باشد
اما اين ارزيابی را مبنای تعيين تاکتيک ها يا استراتژی يک حزب کمونيستی قرار دادن، کامال 

يک ها يا استراتژی که از چنين تحليلی نتيجه ميشود، عمال به بی تاکت. نادرست و سطحی است
 . عملی و دست روی دست گذاشتن منجر ميشود

 
حتی اگر با اين تحليل بخواهيم به جامعه نگاه کنيم، تا زمانی که بورژوازی در قدرت است، عمال 

سياليستی يک در هر شرايطی نيز ميدانيم که گرايش سو. راست در جامعه دست باال را دارد
قاعدتا زمانی که از دست باال داشتن چپ . گرايش دائمی و بازتوليد شونده درون طبقه کارگر است

يا راست در جامعه صحبت ميشود، تحرکات جنبش های اجتماعی و شعارهای تظاهرات مردم 
 . اين يک فاکتور نه چندان اساسی در تحليل کمونيستی از اوضاع سياسی است. مورد نظر است

بجای اين فرمولبندی بايد مقوله درست تر . ضمنا اين يک واقعيت دائمی و غير قابل تغيير نيست
توازن قوا ميان طبقه کارگر و دولت، ميان مردم و رژيم و . توازن قوا را وارد تحليل سياسی کرد

. ندتوازن قوا نيز ثابت نمی ما. در شرايط کنونی ايران ميان جنبش سرنگونی و جمهوری اسالمی
مهم اينست که اين توازن قوا را شناخت و در امر سازماندهی انقالب . همواره در حال تغيير است

 .اجتماعی که کار هميشگی ما کمونيست هاست، دخيل کرد
 

 صحبت کرد، 1378زمانی که منصور حکمت از بميدان آمدن جنبش سرنگونی توده ای در سال 
. يک تحول مهم در اين مناسبات رخ داد. ژيم اشاره کرددقيقا به يک مولفه مهم رابطه مردم با ر

اگر به شيوه فوق ميخواستيم اين واقعه . اين واقعيت در تعيين تاکتيک های ما بسيار تعيين کننده بود
را تحليل کنيم، بايد ميگفتيم که جامعه به چپ چرخيده است و انقالب را در ناسيه جامعه ميديديم و 

. اين روش حميد تقوايی در آن مقطع بود و هنوز هم هست. اده ميکرديمصرفا خود را برای آن آم
اگر به تاريخ هم رجوع کنيم هيچگاه اوضاع سياسی جوامع به اين شکل خام و زمخت مورد 

 . اين از ابداعات مارکسيسم حميد تقوايی است. ارزيابی قرار نگرفته است
 

 وارد متدولوژی حميد تقوايی کرد و پس از آن بنظر من يک نياز کامال پراگماتيستی اين فاکتور را
ح ک ک صرفا بر اين فاکتور به تحليل جامعه پرداخته است و هياهوهای توخالی و دهان پرکن در 



حميد تقوايی پس از انتخاب . مورد جريانات و جنبش های مختلف ارائه داده که کامال بی پايه است
 و  در حال شکل گرفتن استراني در ایگرينقالب داکه : خاتمی و فعال شدن دو خرداد اعالم کرد

. اين تحليل با نقد منصور حکمت روبرو شد. جامعه را به دو قطب انقالب و ضد انقالب تقسيم کرد
پس از مرگ منصور حکمت اين تحليل . حميد تقوايی اين تحليل را برای مدتی مسکوت گذاشت

 . دوباره با جمله بندی های متفاوت مطرح شد
 

ن رو که اين تحليل با نقد منصور حکمت مواجه شده بود، طرح دوباره آن در حزب بايد با از آ
حميد تقوايی زمانی که باصطالح تحليل خود . استوار ميشد" تغيير شرايط عينی جامعه"استناد به 

لذا طرح . صرفا در مقابل نقد عقب نشينی کرد. را پس گرفت، بازبينی ای در متدولوژی خود نکرد
اره همان تحليل نقد شده و رد شده چند سال پيش بايد با استناد به تغييرات سياسی در جامعه دوب

چپ در جامعه دست باال را "به اين ترتيب با يک حساب سرانگشتی دو دو تا چهارتا . طرح ميشد
اگر اين ارزيابی توسط حزب پذيرفته ميشد، آنگاه حميد تقوايی ميتوانست با همان ." پيدا کرد

من از اين بحث قصد انتساب توطئه به حميد . ( به تحليل اوضاع بپردازد1357دولوژی سال مت
اين تحليل از ذهن پراگماتيست وی تراوش . حميد تقوايی بشدت پراگماتيست است. تقوايی ندارم
 همين 4تمام مباحث درون دفتر سياسی وقت و سپس قطعنامه مصوب کنگره .) کرده است

 . ميکندمتدولوژی را برمال 
 

" چپ در جامعه دست باال را پيدا کرده است"پذيرش اين فرمولبندی سطحی و غيرمارکسيستی 
عمال راه را برای تحليل های نادرست و غيرمارکسيستی بعدی و آژيتاسيون های تو خالی و 

از آن سوی نقد حميد . راديکاليسم صوری ای که ح ک ک بطور عميقی در آن غرق شده باز کرد
خير چپ دست باال :  از طرف رفقای حزب حکمتيست بطور يک جانبه ای بر اعالم اينکهتقوايی

را پيدا نکرده است يا بعضا با فرمولبندی های نادرستی اعالم عکس اين مطلب، به يک پلميک 
هر دو طرف بحث از يک موضع . اساسا غير مارکسيستی درون جنبش کمونيسم کارگری دامن زد

 . ستی به مساله ميپرداختندنادرست و غير مارکسي
 

قطعا بر مبنای چگونگی تحليل از اوضاع سياسی و ارائه تاکتيک ها و استراتژی ميتوان يک 
ميان رهبری دو حزب ح ک ) يا بهتر بگويم دعوای(اما در پلميک . جريان را راست يا چپ ناميد

لی که ح ک اطالق راست و چپ، بشک. مخدوش است. ک و حکمتيست اصل مطلب گم شده است
حزب حکمتيست پيش از اين تحليل های راستی از . ک از آن استفاده ميکند، کامال بی پايه است

اوضاع جامعه و تاکتيک های کمونيستی برای قدرت گيری ارائه داده است، که توسط ما نقد شده 
 ما در .اما اين مساله حتی در آن مقطع اين حزب را متعلق به گرايش راست جامعه نميکند. است

 . همان موقع نيز بارها گفته ايم، اين گرايشی راست درون جنبش کمونيسم کارگری است
 

تا آنجا که به ح ک ک مربوط ميشود، اين جريان بهيچوجه چپ را درون جنبش کمونيسم کارگری 
بايد توجه داشت، و اين مساله روز به روز نمايان تر ميشود، ح ک ک از يک . نمانيدگی نميکند

راست ترين سياست ها و تاکتيک ها را اتخاذ ميکند، اما در حرف . کاليسم صوری رنج ميبردرادي
هياهوی سوسياليستی اين حزب زياد است، اما اين هياهو . کلمه سوسياليسم را زياد استفاده ميکند
و عمال باعث ميشود که اين حزب در زمينه فعاليت واقعی . فاقد يک جوهر واقعی و زمينی است

بينش حميد .  و سازماندهی برای انقالب سوسياليستی کامال بی عمل و منتظر سرنوشت باشدعملی
بنا به بينش آنها جامعه به . تقوايی و رهبری ح ک ک يک بينش فاتاليستی و غير مارکسيستی است



کافی است ما تبليغ . چپ چرخيده و هر روز نيز چپ تر ميشود، پس سوسياليسم اجتناب ناپذير است
تا ابرهای انقالب سوسياليستی باردار شود و باران .  و باشيم تا انقالب و قدرت به بغلمان بپردکنيم

تا جويبارهای سوسياليستی بهم بپيوندند و انقالب سوسياليستی شکل . سوسياليسم بر جامعه ببارد
جامعه به چپ . "اين سياست و استراتژی ح ک ک است. گيرد و ح ک ک را بقدرت برساند

تشکيالتشان را : يک ارزش مصرف پراگماتيستی ديگر نير برای رهبری ح ک ک دارد" هچرخيد
پوپوليستی درباره به چپ چرخيدن " آتشين"با اين تبليغات و سخنرانی های . زنده نگاه ميدارد

 . جامعه و مشاهدات آن، حزب را برای مدتی تا نشست بعدی سر پا نگاه ميدارند
 

ی قدرت گيری کمونيسم در جامعه را تالش برای توده ای کردن منصور حکمت يکی از ابزارها
 اعالم کرد که سنتا و تاريخا هرگاه کمونيست ها خواسته اند 2او در کنگره . راديکاليسم ميدانست

و آن بخشی . توده ای شوند راديکاليسم  خود را رقيق کرده اند و عمال دست از کمونيسم شسته اند
اديکاليسم خود وفادار بماند، باصطالح کمونيسم ارتدکس، به يک جريان که خواسته به کمونيسم و ر
هنر ما بعنوان يک حزب کمونيست کارگری بايد توده ای کردن . حاشيه ای بدل شده است

بعالوه رابطه ميان رفرم و انقالب يکی از خصوصيات مهم و پايه ای . راديکاليسم مان باشد
رزه دائمی و روزمره برای اصالحات در زندگی طبقه مبا. کمونيسم کارگری منصور حکمت است

کارگر و به نفع مردم و سازماندهی انقالب اجتماعی و حاکم کردن افق انقالبی بر مبارزه طبقه 
ح ک ک اين معادله را کامال . کارگر و نقد رفرميسم يکی از اصول اساسی کمونيسم کارگری است

 .برعکس کرده است
 

با تشکيل اين . است" اکس مسلم"معکوس ح ک ک تشکيل سازمان يک نمونه مهم اين سياست 
سازمان ح ک ک عمال حزب کمونيست کارگری را از يک حزب کمونيستی به يک سازمان 

کميته های حزبی اين حزب و بخش مهمی از کميته مرکزی و دفتر . مسلمانان سابق بدل کرده است
پ عکس و مصاحبه در نشريات بستر اصلی چا. سياسی آن به يک عده مسلمان سابق بدل شده اند

جامعه نه بعنوان کمونيست هايی که به راديکال ترين شکل مذهب را نقد ميکنند، بلکه بعنوان يک 
عده ای که پيش از اين مسلمان بوده اند و اکنون با مشاهده جنايات جمهوری اسالمی از اسالم 

تشکيل اين سازمان . کردن کمونيسم استروی برگردانده اند، يک نمونه درخشان و افراطی رقيق 
 . نيز يکی از بروزات پراگماتيسم افراطی حاکم بر ح ک ک است

 
جالب اينجاست که اين حزب با بدترين الفاظ گرايشات رفرميستی در درون جنبش های اجتماعی 
ت جامعه ايران را راست و طرفدار رژيم اعالم ميکند، اما خود در عرصه بين المللی کنار راس

بنظر من حاکميت پراگماتيسم افراطی، که . ترين جريانات سکوالر، فمينيست و غيره قرار ميگيرد
پيشروی سازمان خود را به هر قيمتی هدف ميگيرد، اين روش های متناقض و راست را توضيح 

 .ميدهد
 

حميد تقوايی و رهبری ح ک ک در رابطه با جنگ ميان دو قطب تروريستی به صراحت بسوی 
چه در رابطه با مساله .  تروريسم دولتی در تقابل با تروريسم اسالمی موضع گرفته استقطب

فلسطين، حمله نظامی به لبنان و اکنون خطر حمله نظامی و تحريم اقتصادی ايران اين موضع به 
ميگردد و تحريم اقتصادی " فرصت"حزبی که در جنگ دنبال . صراحت و روشنی آشکار ميشود

فرصتی ديگر قلمداد ميکند و حتی از انتشار يک اطالعيه خشک و خالی عليه تحريم را نيز بعنوان 
اقتصادی سرباز ميزند و حاضر نيست حتی در حرف تحريم اقتصادی را که به فالکت در جامعه 



ابعاد مشقت بار و بسيار گسترده تری داده است، محکوم کند؛ اما اطالعيه ميدهد و به مردم ميگويد 
. اين مضحک است. رها را مصادره کنيد، دولت را بيندازيد و فقر را کاهش دهيدبرويد و انبا

اينها سياست هايی بشدت .  اين ها تبليغاتی هپروتی است. هيچکس اين تبليغات را جدی نميگيرد
و تحليل های بی پايه و سطحی " سوسياليسم يا بربريت"راست است که قرار است زير فريادهای 

 .ه است و تحسين خواندن سرود انترناسيونال در خاوران پنهان شودجامعه به چپ چرخيد
 

در زير " چپ" من را لطفا در صفی قرار دهيد که معتقدم آراء و عقايد و باورهای : علی جوادی
؟ اما پيش از آنکه به اين مساله پرداخته !پوسته های کاذب مردم هميشه دست باال را داشته است

واقعيت عينی و ابژکتيو را بيان ميکند، يا بر سر " ی از اوضاع جامعهارزيابی سياس"شود که چه 
اين مساله به جدل نظری و پلميکی پرداخته شود، بنظر من مهمتر اين است که چه استنتاجی از 

من خودم را به نيرويی که ارزيابی . يک ارزيابی سياسی در دستور عمل سياسی قرار ميگيرد
از اوضاع سياسی ارائه ميدهد اما نتيجه ميگيرد که بايد مجدانه تر  )pessimistic" (بدبينانه تر"

" خوشبيانه تر"و سخت تر برای پيشبرد امر انقالب کارگری تالش کند، تا نيرويی که ارزيابی 
)optimistic ( ،از اوضاع ارائه ميدهد، اما خوشخيالی و تالش کمتری را در دستور قرار ميدهد

را برای جنبش خودمان " مجدانه تر"و تالش " بدبينانه تر" ارزيابی من. نزديک تر احساس ميکنم
مساله اساسی اين . اين سئوال در عين حال تا حدودی گمراه کننده است. مفيد تر و پراتيک تر ميدانم

برای پيروزی "است که برای پيروزی چه بايد کرد؟ سئوال گرهی برای جنبش ما اين است که 
ه قول مارکس فالسفه تاکنون جهان را تفسير کرده اند، مساله اما بر سر ب" کمونيسم چه بايد کرد؟

با عرض . مساله بر سر پراتيک اجتماعی ناشی از يک ارزيابی سياسی است! تغيير آن است
معذرت، من برای آن نظرات آن دسته از کمونيستهايی که معتقدند انقالب سوسياليستی در پس 

در پراتيک اجتماعی مشغول تبديل يک سازمان کمونيستی به کوچه بعدی است، محتوم است، اما 
 .، احترام سياسی چندانی قائل نيستم"اکس مسلم هستند"سازمان 

 
به لحاظ متدولوژيک من اين روش برخورد به واقعيات پيچيده مبارزه طبقاتی را تقليل گرايانه و 

اين . ه کار جنبش ما نيستتقليل واقعيات چند بعدی به واقعيت تک بعدی و ساد. سطحی ميدانم
يک نوع سطحی گرايی کودکانه . کمکی به درک و پيشبرد هدف مورد نظر نميکند" ساده کردن"

هجدهم برومر لويی "به روش برخورد مارکس در . در ارزيابی از تحوالت سياسی جامعه است
من ! ريی هستيد؟نگاهی بيندازيد، آيا شاهد چنين سطحی گ" مبارزه طبقاتی در فرانسه"و " بناپارت

در متد ارزيابی کمونيسم منصور حکمت هم هيچگاه شاهد چنين برخوردهايی در ارزيابی موقعيت 
اين سطحی گری پوپوليستی نبايد جايی در جنبش کمونيسم کارگری . نيروهای سياسی نبوده ام

انی که معتقدند چند سئوال ساده جوهر ساده انگارانه اين متد را بر مال ميکند؟ آيا کس. داشته باشد
در اهداف سياسی و استراتژی سياسی خود تقليل ميدهند؟ آيا تبيين " راست دست باال را دارد"

مشخص از اوضاع سياسی تغييری در اهداف استراتژيک جنبش شان بوجود می آورد؟ به کم 
پ دست چ"آيا نيروهايی که اکنون معتقدند که : رضايت ميدهند؟ مينيماليست ميشوند؟ و يا بر عکس

، در اهداف سياسی خود تخفيف ميدهند؟ "راست دست باال را دارد"اگر قانع شوند که " باال را دارد
تالش کمتری برای پيروزی کمونيسم در دستور قرار " چپ دست باال را دارد"آيا کسانيکه معتقدند 

ال را پيدا دست با" راست"ميدهند؟ آيا بعيد ميدانند که در پس تحوالت جاری و آتی ممکن است 
را محتوم و غير قابل اجتناب " چپ"، پيروزی "چپ دست باال را دارد"کند؟ آيا آنها که معتقدند 

کسانی که پيروزی چپ را محتوم ميدانند به قول منصور حکمت بهتر است به دکترشان (ميدانند؟ 
دا اسالميستها آيا در جنبش سرنگونی طلبی توده های مردم در دوران سلطنت از ابت!) مراجعه کنند



اين "  اسالميها–ملی "را داشتند؟ يا اينکه غرب با يک مهندسی اجتماعی و بر دوش " دست باال"
تبديل کرد؟ کداميک؟ " رهبر انقالب اسالمی"جريانات کپک زده اسالمی را از حاشيه جامعه به 

ضد . محصول گوادالوپ بود. محصول جنگ سرد بود" انقالب اسالمی"واقعيت اين است که (
آيا تصور اينکه .)  اسالمی به خورد مردم دادند–انقالب اسالمی را روی شانه های جنبش ملی 

را به لحاظ باورها و آرمانهای توده های مردم داشته باشد، اما همين مردم در " چپ دست باال"
 رای دارند،" باور"رای دهند کار مشکلی است؟ آيا مردم فقط به آنچه که " راست"انتخابشان به 

هم فاکتورهايی در اتخاذ سياسی تصميم شان " امکان گرايی"و " محافظه کاری"ميدهند؟ يا اينکه 
ميتواند باشد؟ آيا اگر راست دست باال را داشته باشد، چپ بايد منتظر اين باشد که دست باال را پيدا 

 اجازه تعرض به شود تا" اکٽريت"تعرض به قدرت سياسی را پيدا کند؟ اول بايد " اجازه"کند تا 
 قدرت سياسی را داشته باشد؟

 
برای درک متدلوژی علمی و پراتيکی در ارزيابی نيروهای سياسی جامعه و موقعيت آنها بايد به 

آيا . (نگاه کرد" آيا پيروزی کمونيسم در ايران ممکن است؟"متدولوژی بکار برده شده در سمينار 
در مارکسيسم ) وليستی حميد تقوايی يک کفر نيست؟نفس خود اين سئوال در متد جبرگرايانه و پوپ

سرنوشت جامعه . اين متد مارکس است. تحوالت جامعه برآيند کشمکش جنبش های اجتماعی است
واقعيت موجود حاصل داده های اجتماعی و . هيچ چيز محتوم نيست. از پيش رقم نخورده است

 يک متد علمی بايد نقاط قوت و در. پراتيک انسانهای حی و حاضر و جنبشهای اجتماعی است
بايد برای . ضعف اين جنبشهای اجتماعی را در هر شرايط زمانی و مکانی مورد ارزيابی قرار داد

بايد ماتريال موجود را مورد . برطرف کردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت نقشه و برنامه داشت
. الزمه تغيير را شناخت و آماده کردبايد جهت تغييرات و ميزان نيروی . ارزيابی ابژکتيو قرار داد

کردن دردی را " سياه و سفيد"ارزيابی . بايد برای تغييرات استراتژی سازمانی و مقطعی داشت
بايد پروسه های سياسی و اجتماعی ای که شکل دهنده تغييرات سياسی هستند را . درمان نميکند
، برعکس ساده کردن مسائل اگر پيچيده کردن مسائل ساده کاری آکادميک است. بررسی کرد

من عميقا بر اين باورم آرمان آزاديخواهی، برابری طلبی، عدالت ! پيچيده کاری خودفريبانه است
اجتماعی، رفاه و انسانيت و سعادت و خوشبختی همگان که اجزاء و بنيادهای معنوی کمونيسم 

. ابل انکاری دارندکارگری هستند در فرهنگ سياسی توده های مردم جايگاه برجسته و غير ق
اما اين پتانسيل عظيم در دورانهای . کمونيسم کارگری به اين باور توده های مردم تعلق دارد

اساس مساله ما بر سر سازماندهی و رهبری و . طوالنی سرکوب شده و عقب رانده شده است
ن قدرت عملی مساله مهمتر از تغيير آراء جامعه، ميزا. پيشبرد اين تالش عظيم در هر زمانی است

 .  و پراتيکی کمونيسم کارگری در تغيير جامعه است
 

بايد تاکيد کنم که در هر جنبش و سنت اجتماعی گرايشات متفاوتی : اما در باره قسمت آخر سئوال
ترکيب سازمانی يک جنبش اجتماعی . بعضا حتی احزاب سياسی متفاوتی موجودند. موجودند

.  جنبش کمونيسم کارگری داری حزب واحد و منسجم بودزمانی. امری ايستا و التغيير نيست
 –موقعيت جنبش کمونيسم کارگری به اين اعتبار از جنبش ملی . متاسفانه اکنون چنين نيست

و " راست"من کال تبيين و تقسيم بندی . اسالمی يا جنبش ناسيوناليسم پرو غربی متفاوت نيست
رگه هايی .  در شرايط کنونی ناکافی ميدانمرا برای احزاب موجود سنت کمونيسم کارگری" چپ"

شدت و حدت آن متفاوت . گرايشاتی در هر کدام از اين احزاب قابل مشاهده است چنين تبين و
شاخص های مهم در حال حاضر در تقسيم بندی نيروهای کمونيسم کارگری از نقطه نظر . است

شان، گسست از سنتها و پراتيک بلکه پراتيک اجتماعی " ارزيابی شان از اوضاع سياسی"من نه 



چپ راديکال و پوپوليستی، و ميزان و مکان و نقش هر کدام از اين نيروها در سوخت و ساز 
کمونيسم کارگری جنبش انقالبی طبقه کارگر برای . اعتراض ضد سرمايه داری طبقه کارگر است

 .  استنابودی نظام سرمايه داری و ايجاد يک جامعه نوين بدون طبقه و استٽمار
 

 نفس داشتن ارزيابى و تحليل متفاوت از هر موضوع و واقعه اى تا کل اوضاع :سياوش دانشور
همين امروز در صفوف جريانات و سنتهاى سياسى متفاوت به وفور آن . جامعه پديده غريبى نيست

د، معضل آنجا آغاز ميشود که ارزيابى من يا شما، وقتى که به چه بايد کرد ميرس. را ميبينيم
اين استنتاج سياسى و پراتيکى است که منشا . پراتيک متفاوتى را در مقابل حزب قرار ميدهد

در مواردى اين ارزيابيها و پراتيک منتج از . شکاف در ميان گرايشات درون يک سنت واحد است
 آن چنين است که کال جريان مربوطه را در مکان اجتماعى متفاوتى قرار ميدهد و با اهداف اعالم

اما اگر داشتن ارزيابى و تحليل ما را به پراتيک ماهيتا . شده و اوليه آن در تقابل جدى قرار ميدهد
متفاوتى نرسانده است، صفبنديهاى مصنوعى و غير اجتماعى برمبناى باورها و تحليل ها نه 

 ميتوان جدل و بحث کرد و. منفعتى بجال اين جنبش دارد و نه دردى را از هر سو دوا ميکند
. اين هيچ ايرادى ندارد. نادرستى منطق درونى و متد اين ديدگاه فرضى و مضرات آنرا را نقد کرد

مارکسيستها هميشه جريانات و احزاب سياسى را براساس پراتيک سياسى و طبقاتى شان ارزيابى 
 انتساب يک جريان به راست يا چپ. ميکنند و نه براساس آنچه اين احزاب در مورد خود ميگويند

يا وصل کردن اختياريش به اين و آن جنبش و طبقه حاکم بدون اثبات و نشان دادن پراتيک طبقاتى 
منطبق براين ديدگاهها و بدون نشان دادن مکان عينى اجتماعى و طبقاتى متفاوتش در قلمرو جامعه 

. داردو صفبندى طبقات، شبيه صدور احکام فتوا گونه است که چفت و بستى با واقعيات اجتماعى ن
ارزيابى "زمانى بروز تمايالت ناسيوناليستى مهتدى و خطى در حزب کمونيست ايران را عده اى 

در و . اما همان خط طى دوره اى خود را در بستر قوميگرى نظم نوينى يافت. ميناميدند" متفاوت
ال تخته ارزيابى و سياست و پراتيک به هم چفت شد و کال آن جريان را در بستر اجتماعى کام

به نظر من يک حزب سياسى جدى در برخورد به يک سوال يا وضعيت خاص، . متفاوتى قرار داد
ثانيا، بر موانع و شرايط مساعد و نامساعد مسير . اوال؛ بايد تحليل روشن و همه جانبه داشته باشد

هاى ثالثا، سياست اش را به شعارها و تاکتيک. پيروزى جنبش طبقاتى اش اشراف دقيق داشته باشد
روشن و سازمانگرانه ارتقا دهد و قادر باشد از موضع منافع جنبش و طبقه اى که نمايندگى ميکند 

اين مجموعه که من بين شان ديوار چين نميکشم تصوير يک جريان يا گرايش را . وارد جدال شود
کسى که پديده اى را راست يا چپ . در برخورد به يک موضوع يا وضعيت معين ترسيم ميکند

ترى هم مواضع سياسى اى که منجر " انتزاعى"اما در سطح . يداند بايد همين را اثباتا نشان دهدم
به پراتيکى همه جانبه نشده، نشان دهنده مکان اجتماعى يک جريان يا خط سياسى را ميتواند 

ميهن "مثال در فضاى جنگى دوره اخير، شبه چپهائى بودند که ناسيوناليسم و . کمابيش نشان دهد
ممکن است يک محفل بى تاثير و . شان از آنها آريائى هاى دو آتشه بيرون داد" پرستى کمونيستى

اما . بيربط به جامعه فرصت نکند که اين ديدگاهها را در جامعه به پراتيکى همه جانبه ارتقا دهد
روشن است که پراتيک اين ديدگاهها يعنى تفنگ بدوشانى که کنار جمهورى اسالمى عليه 

 . شان دفاع ميکنند" ميهن"از " رياليسم تجاوزگرامپ"
 

راست در جامعه "کسى که ميگويد . اما اينها هنوز با داشتن ارزيابى عمومى از جامعه تفاوت دارد
و هيچکدامشان خط مشى روشنى براى " چپ دست باال دارد"با کسى که ميگويد " دست باال دارد

اينکه هر کدام ديگرى را . ن نهايتا يکجا ايستاده اندپيشروى جنبش اجتماعى شان ندارند، به نظر م
چه مينامد دراين موضوع که راه متفاوتى را پيش نميگذارد و پيشروى جريان و جنبش اجتماعى 



نفس اين تقسيم بندى و جزمى کردن آن و . مربوطه را تسهيل نميکند، تمايز مهمى ايجاد نميکند
چرا؟ اوال، تناسب قوا پديده ثابتى نيست و هر .  استتبديل به نقطه عزيمت تعيين سياست نادرست

کار يک . رويداد و تحرک معين ميتواند آن را به نفع يا به ضرر جنبش ما و طبقه کارگر تغيير دهد
حزب سياسى و جدل مرکزى ما اين نيست که اثبات کنيم راست دست باال دارد يا چپ، کار ما 

موانع پيشروى و امر سازمان و تشکل و رهبرى جنبش اينست که مسير پيروزى را ترسيم کنيم و 
تناسب قوا و تغييرات آن رابطه مستقيمى دارد به موقعيت عمومى و تالش . مان را پاسخ دهيم
تناسب قواى سياسى چپ و راست امرى مانند دماى هوا و سرما و گرما . اجتماعى جنبش ما

ثانيا، . پراتيک انقالبى در جامعه استنيست، مسئله اى مربوط به فرجام تقابالت سياسى و در 
تمام . اکثريت عظيم مردم خواهان يک زندگى بهتر هستند و اينرا در اشکال متنوعى بيان ميکنند

مسئله اينست که اين تمايل وسيع به بهتر زيستن، از نظر سياسى و نيروى مادى و صفبنديها و 
 يا راست دست باال را دارد، باز سوال اگر به اين معنى چپ. امکانات واقعى درچه موقعيتى است

واقعى اينست که تغيير موقعيت و پيشروى جنبش ما در گرو چيست؟ مثال اگر در يک قلمرو معين 
راستها مجموعا قويترند و چپها و کمونيستها نفوذشان محدودتر، سوال اين است که تغيير اين 

". مشاهدات و خوشبينى و بدبينى"وضعيت به نفع جنبش ما چگونه ميسر است و نه دعوا برسر 
بايد جنبش و طبقه ما با عمل سياسى معين، با دخالتگرى، با . ثالثا، تناسب قوا را بايد ما تغيير دهيم

نقد افکار و آرا مسلط، با ايجاد سازمان و تشکل و آمادگى، با پس زدن و رفع موانع تناسب قوا را 
دست باال را دارد؛ انتظار و خوش نشينى را نتيجه چپ "نه ميتوان از ارزيابى . مرتبا تغيير دهد

گرفت و اميدوار بود که اين دماى توازن قوا يکباره به نقطه جوش ميرسد، و نه ميتوان از ارزيابى 
نتيجه شکست طلبانه گرفت و سياست روشنى براى تغيير به نفع چپ و " راست دست باال را دارد"

اينست که آنها که ميگويند چپ دست باال را دارد دست به انتظار طبيعى . کارگر و کمونيسم نداشت
همينطور انتظار از ! تعرضهاى جديد بزنند و پيروزيهاى جديد براى چپ تامين کنند، اما نميکنند

طرف مقابل اينست که براى جبران اين وضعيت تالشى خستگى ناپذير را در دستور بگذارد، اما با 
اگر نتايج اين ! تر را گرفتن باالخره کارى براى تغيير نميکنداعالم شکست مردم و نتايج نادرست 

ارزيابى ها و پراتيک کمابيش يکسان اند و به نتايج متفاوتى منجر نشدند، چرا بايد صورت مسئله 
 .  اين متد و ارزيابى ها را قبوال کرد؟ من کل اين نقطه عزيمت و روش تحليلى را نادرست ميدانم

 
يروها صرفا و بخشا براساس ارزيابى عمومى شان، به نظر جدال برسر در باره تقسيم بندى ن

اين فى النفسه . مواضع يک گوشه جدال برسر روشن کردن سياست و دورنماى اين جنبش است
مشکل آنجاست که اين ارزيابيها، هنوز به پراتيکى تبديل . ايراد ندارد اگر به همين محدود نشود

ه، آنچنان قطبى ميشود که طرف مقابل را تا بغل دست بوش و نشده و مسير حزب را تغيير نداد
نتيجه اينست که اين ارزيابى و مواضع به سياست و پراتيک متفاوتى تبديل نشدند ! خامنه اى ميبرد

در نهايتا خطوط و سايه روشنهاى مختلف ! اما جنگ برسر آنها به انشقاق و جدائى منجر شده است
احزاب بنا به مکانيزم . امرى غير قابل اجتناب استى واحد درون يک حزب و يک سنت اجتماع

کارشان و رابطه اى که با جامعه برقرار ميکنند، خطوط سياسى و جناحها را در درون خود 
احزاب سياسى بطور کلى نه هميشه يکدست اند و نه هميشه به جناحهاى متفاوت . بازسازى ميکنند

وجود تبئين هاى تئوريک و سياسى مختلف، تاکيدات اما . با پالتفرمهاى متفاوت تقسيم شدند
اين ديدگاهها در حالت بسط يافته آن بسادگى ميتوانند . متفاوت، و غيره امرى اجتناب ناپذير است

تنها زمانى که يک جريان سياسى و حزبى از نقطه رجوع . در قالب فراکسيونهاى حزبى تعين يابند
نا به سياست و پراتيکى که اتخاذ کرده است وارد سنت و اجتماعى و طبقاتى خودش کنده ميشود و ب

در غير . جنبش اجتماعى ديگرى شده است، ميتوان از تغيير ماهيت طبقاتى و جنبشى آن سخن گفت



ترديدى نيست که بايد . اينصورت احکامى اختيارى و غير دقيق و دلبخواهى صادر شده است
اسيفيستى در يک حزب کمونيستى را بدون تعارف ديدگاههاى راست، پوپوليستى، آوانتوريستى و پ

اين يک وظيفه تعطيل ناپذير و . نقد کرد و همواره از برنامه و پرچم مارکسيستى حزب دفاع کرد
مسئله برسر قطبى شدن هاى بيموردى است که . غير قابل گذشت هر کادر کمونيست کارگرى است

 . ت مختلف عمل ميکندلطمات زيادى به ما زده است و متاسفانه هنوز بدرجا
 

 کال جايگاه ارزيابی سياسی از اوضاع جامعه را در تبيين جايگاه نيروهای سياسی :يک دنيای بهتر
چگونه می بينيد؟ تاکتيک يا استراتژی؟ تاريخا اين تفاوتها چه نقش و جايگاهی در جنبش کمونيستی 

کارگری را در اين رابطه ايفاء کرده است؟ ضعفها و نقاط قوت جريانات موجود در کمونيسم 
در تبيين های سياسی چه مکانى در يک حزب سياسی دارند؟ آيا " سايه روشنها"چگونه می بينيد؟ 

 نيستند؟ " تعدد نظرات"سايه روشنها روايت ديگری از حزب 
 

قطعا ارزيابی از اوضاع سياسی جامعه نقش تعيين کننده ای در تبيين تاکتيک های يک : آذر ماجدی
زمانی که خاتمی . بطور نمونه به تاريخ اخير جامعه ايران نگاهی بياندازيم. مونيستی داردجريان ک

به رياست جمهوری انتخاب شد و دو خرداد دست باال را پيدا کرد، بخش عمده جريانات چپ و 
. اين يک سياست مطلقا راست بود. باصطالح کمونيستی با درجات متفاوت دو خردادی شدند

اين دسته نيز از آن . گويی هيچ اتفاقی نيافتاده است. ند اين واقعه را نديده بگيرندبخشی نيز کوشيد
تحليل منصور حکمت از اوضاع سياسی و سياست . چپ های حاشيه ای نامربوط به جامعه هستند

. هايی که از اين تحليل اتخاذ شد، حزب کمونيست کارگری را در يک مکان کامال متفاوت قرار داد
اين . انست در اين دوره رشد چشمگيری کند و به يک حزب معتبر سياسی بدل شوداين حزب تو

به اين معنا ارزيابی . شرايط و ارزيابی متفاوت سياسی ضمنا موجب استعفای عده ای از حزب شد
 .سياسی و تعيين تاکتيک ميتواند اهميت حياتی داشته باشد

 
در . آزمايش جدی گذاشته است، جنگ استيک موردی که تاريخا جريانات کمونيستی را به بوته 

قبال جنگ تعيين يک سياست ضد ناسيوناليستی، يک سياست انترناسيوناليستی زمينی که به رشد 
عموما جريانات کمونيستی از اين بوته . کمونيسم کمک کند از اهميت بسياری برخوردار است

ايران و عراق بوته آزمايش بسيار در تاريخ معاصر ايران جنگ . آزمايش سربلند بيرون نيامده اند
ارزيابی و تحليل سياسی مارکسيستی سازمان اتحاد مبارزان کمونيست در آن . تعيين کننده ای بود

چپی که بعضا به ناسيوناليسم و دفاع از ميهن درغلطيد و . مقطع مغاير با کليه جريانات چپ بود
 به اين اعتبار ارزيابی سياسی و .بعضا به سياست های پا درهوای تبديل جنگ به جنگ داخلی

اتخاذ تاکتيک نقشی تعيين کننده برای احزاب کمونيستی دارد و ميتواند تاثيرات مهم و پايداری در 
 . سرنوشت يک حزب داشته باشد

 
اما نه هر تاکتيکی، تاکتيک های اصلی . هم تاکتيک و هم استراتژی هر دو مهم و تعيين کننده اند

. اين نقش را ندارد" سايه روشنی"به اين معنا هر . وانند سرنوشت ساز باشنددر مبارزه سياسی ميت
بايد اهميت و جايگاه هر تاکتيک را بطور کنکرت . کمی به راست يا چپ کشيدن تعيين کننده نيست

بطور نمونه اکنون تعيين سياست و تاکتيک درست در قبال خطر حمله نظامی به . ارزيابی کرد
 اقتصادی بسيار مهم است و موضع راست يا اولترا چپ در قبال آن نقش تعيين ايران و مسله تحريم

ممکن است .  آذر اين نقش را ندارد16 مارس يا 8اما فرضا اتخاذ تاکتيک در قبال . کننده ای دارد



يک جريان کمونيستی در قبال اين رويدادها کمی به راست يا چپ بکشد، اين کامال درون جنبش 
 .ست و بايد بشيوه ای رفيقانه نقد و بحث شودکمونيستی مجاز ا

 
 سال اخير از اين بوته آزمايش چندان سربلند بيرون نيامده 5کمونيسم کارگری، بنظر من، طی 

 از حزب 2004انشعاب . تفاوت های تاکتيکی منجر به جدايی های سياسی عميق شده است. است
تفاوت های تاکتيکی و سياسی . استکمونيست کارگری يک نمونه برجسته اين اشتباه تاريخی 

بويژه در شرايط آن زمان حزب، . درون رهبری وقت حزب وجود داشت و اين کامال طبيعی است
متاسفانه . درست پس از مرگ منصور حکمت و از دست دادن اتوريته و مرجع فکری حزب

و به انشعاب اجازه داديم که اين تفاوت ها در اختالفات شخصی و جنگ قدرت و غيره ضرب شود 
با تجربه و دانش کنونی، بر اين باورم، که ميشد و . اين يک اشتباه تاريخی مهلک بود. منجر شود

و جنگی که پس از اين انشعاب به آن دامن زده شد و . می بايست از اين انشعاب جلوگيری ميکرديم
 و بينش غلط روش زشتی که هنوز از جانب رهبری ح ک ک ادامه يافته است، همگی بيانگر ديد

 .از جنبش کمونيسم کارگری و مقوله حزب سياسی است
 
لذا اظهار نظر در اين مورد به . دارای يک تاريخچه معين در جنبش ما است" حزب تعدد نظرات"

در مورد اين مقوله . من به آن تحليل معين ارائه شده کاری ندارم. سوء تعابيری ميتواند منجر شود
روشن است که درون يک حزب نظرات متفاوت موجود . نظر ميدهمخارج از اين متن تاريخی 

زمانی که يک مرجع فکری قوی در يک . انسان ها بشکل يکسان و يونيفورم فکر نميکنند. است
حزب و جنبش موجود است، مثل وجود منصور حکمت، اکثريت به نظرات اعالم شده توسط اين 

ايط فقدان چنين مرجعی بايد پذيرفت که سياست هايی در شر. مرجع تمايل پيدا ميکنند و قانع ميشوند
يک حزب سياسی پويا، زنده و سالم در رابطه با . با سايه روشن های بعضا عميق مطرح ميشود

در . اين سايه روشن ها بحث و جدل ميکند و سپس بر مبنای نظر اکثريت تعيين سياست ميکند
الم ميکند اما کادرها و رهبری اين حزب نتيجه يک حزب بعنوان حزب يک قطعنامه و نظر را اع

 .اين واقعيت و ديناميسم يک حزب سياسی است. ميتوانند از نظرات متفاوتی برخوردار باشند
 

يکی از موانع اصلی هياهو و . اما متاسفانه اين مقوله در ميان جنبش ما به درست جا نيافتاده است
ش برای کسب نيرو با هياهو، بدون آنکه تال. شلوغ کردن سطحی در قبال مسائل نظری بوده است
به اين صورت هم مقوله تعدد نظرات و هم . تالش شود مسائل بطور پايه ای و عميق درک شود

اکنون بحث در مورد اين مقوالت در يک فضای . رای اکثريت بشکل کاريکاتور درآمده است
 کاری که بايد به آن مبادرت .و جدا از تاريخ چند سال گذشته بنظر سخت و پيچيده ميايد" خنثی"

 .ورزيم
 

اما . کردن شايد کار چندان جالبی نباشد" سياه و سفيد" صدور حکم شديد و غليظ و :علی جوادی 
اگر بايد پاسخی در اين چهار چوب داده شود، بايد بگويم که چنانچه از عرصه های خاکستری 

" تاکتيک"تا مقوله ای در محدوده چنين تفاوتی صرف نظر کنيم، بنظرم تبيين سياسی اوضاع عمد
تفاوت در ارزيابی سياسی از اوضاع . مولفه ای برای تعيين تاکتيک و پراتيک سياسی است. است

به هر حال با . جامعه الزاما به تفاوت در استراتژی و اهداف و افق و امر اجتماعی منجر نميشود
. توان دست به ماجراجويی زداز موقعيت و نيروی سياسی خود مي" اغراق شده"يک ارزيابی 

. ميتوان در پيشبرد سياستهای تاکتيکی کند حرکت کرد" تقليل يافته"همانطور که با يک ارزيابی 



مساله اما قبل از هر چيز بر سر مکان و تعلق اجتماعی و طبقاتی يک ! هر دو حالت ممکنند
 .اين شاخص اصلی تمايز نيروها از نقطه نظر ماست. نيروی سياسی است

ارزيابی "مجموعه ای از . يک مجموعه ارزيابی سياسی نيست. کمونيسم يک جنبش اعتقادی نيست
نيست که چنانچه با ارزيابی سياسی ديگری در تقابل قرار گيرد، به تفاوت " ها از اوضاع سياسی
کسانی که از کار و فعاليت و هويت خود اصوال تبينی نظری، اعتقادی و . جنبشی ای منجر شود

اين يک ويژگی سنت چپ راديکال . داشته باشند، به اين تقسيم بنديها چنين جايگاهی ميدهندفکری 
عينی و مقدم . حرکتی بالفعل و هميشگی است. کمونيسم کارگری يک جنبش اجتماعی است. است

مارکس . بر انديشه ها و باورهای سياسی و فورموالسيونهای تئوريک وجود داشته و خواهد داشت
 و همانطور که منصور حکمت تاکيد ميکند، روش مارکس در تبيين نيروهای سياسی در مانيفست

. اساسا بر تفکيک اجتماعی و طبقاتی اين گرايشات و تفکيک مکتبی و سياسی آنها استوار است
مارکس تفاوت اجتماعی کمونيسم کارگری را با سوسياليسم طبقات ديگر، با سوسياليسم بورژوايی، 

اين جريانات را بمٽابه جريانات حرکات طبقاتی متفاوت . دالی و غيره بيان ميکندبا سوسياليسم فئو
مورد بررسی " ارزيابی های سياسی"و جنبش های اجتماعی متفاوت و نه مکاتب سياسی و يا بدتر 

رابطه جنبش و تفکر، جامعه و انديشه برای مارکس و کمونيسم کارگری وارونه . قرار ميدهد
ابل جنبش های اجتماعی و بر اين مبنا از تقابل آراء و افکار و سياستها حرف مارکس از تق. نيست
 .  ميزند

 
امروزه رهبری کنونی حزب کمونيست کارگری تالش ميکند، تفاوت در ارزيابی خود را مبنای 

اين تقسيم بندی . اختالف جنبشی خود با نيروهای ديگر موجود در کمونيسم کارگری قرار دهد
يک نمونه دوری از سنت کمونيسم . ابی سياسی درست يا غلط اصوال نادرست استمستقل از ارزي
 . کارگری است

مارکس معتقد بود که تالش کمون پاريس به داليل سياسی و مادی . اجازه دهيد مٽال تاريخی بزنم
تعرض طبقه کارگر پاريس را بعضا در شرايط آمادگی کامل نمی . معينی شکست خواهد خورد

مانيکه اين تعرض آغاز شد، زمانيکه طبقه کارگر برای تصرف قدرت پا پيش گذاشت، اما ز. ديد
آيا اين متد برای نئو پوپوليستهای ما قابل درک . با تمام قوا به تالش برای پيروزی آن پرداخت

 است؟ 
به لحاظ سياسی و تاريخی برخی تغييرات و جهتگيری ها در احزاب ميتواند به تغيير در مکان 

است، اما جنبشها " سيال"مکان سياسی احزاب . ی شان در يک جنبش اجتماعی تبديل شوداجتماع
بعضا در بزنگاههای سياسی جرياناتی سياستهايی را اتخاذ کرده اند که منجر به تغيير . اند" ٽابت"

اين اتفاقات هر چند نادر . مکان اجتماعی آنها در يک پروسه سياسی کم و بيش طوالنی شده است
اما پيش از آنکه عامل چنين تغييری اتخاذ يک سياست معين باشد، علت را بايد در . مکننداما م

آن جرياناتی که در در انترناسيونال . ماهيت اهداف و مکان اجتماعی اين جريانات جستجو کرد
در غلطيدند و سياست شوونيستی و دفاع طلبی را پيشه " دولت و ميهن خودی"دوم به دفاع از 

 اتخاذ چنين سياستهای علتبرای شناخت همه جانبه بايد به .  شبه خواب نما نشدندکردند، يک
تغيير و تحوالتی را که منجر به روی آوری به چنين . پی برد" تجديد نظر طلبانه"راست و 

بايد مجموعه پراتيک و سياست آنها را پيش از اتخاذ چنين . سياستهايی شد مورد بررسی قرار داد
 . ورد بررسی قرار دادسياستهايی هم م

 
من وجود تبيين های سياسی متفاوت و همچنين ارزيابی سياسی متفاوت در چهار چوب برنامه و 

" کفر"و اگر اجازه بدهند . افق و اهداف مشترک در يک حزب سياسی را کامال امر مجازی ميدانم



اقعی سياسی و بگويم حتی وجود جناحها و گرايشات چپ و راست و سانتر را هم در يک حزب و
مشروط . راستش عدم وجود چنين گرايشاتی بايد موجب تعجب شود. اجتماعی امری طبيعی ميدانم

به اين اعتبار . بر آنکه اين گرايشات و جناحها به يک جنبش اجتماعی واحدی تعلق داشته باشند
 ترنسل آيا منکرين چنين واقعيتی با کاغذ. در يک حزب امری طبيعی است" تعدد نظرات"وجود 

نظرات تمام اعضاء خود را آزمايش کرده اند؟ اما مساله اين است که يک حزب سياسی و جدی بر 
قطعنامه ها و سياستهايش بر . عمل نميکند" مخرج مشترک نظرات"و يا " تعدد نظرات"اساس 
در هر دوره بر حزب و " سياستی"و " نظر"باالخره يک . شکل نميگيرد" تعدد نظرات"مبنای 
از طرف ديگر . قطعنامه هايش يک سياست واحدی را منعکس ميکند. هايش حاکم ميشودارگان

کميته های هر حزبی فقط بر مبنای اراده مشترک و سياست مصوب ميتواند به پيش برده شود، نه 
تعهد به پيشبرد اهداف و سياستهايی که مورد توافق اکٽريت کميته ای ". تعدد نظرات"بر مبنای 

ت، پيش شرط کار اصولی و روتين هر کميته حزبی و کسانی است که مسئوليتهای قرار گرفته اس
 . اجرايی و سازمانی را در کميته ای به عهده ميگيرند

 
سياسی در يک حزب به مٽابه يک واقعيت و داده سياسی " تعدد نظرات"به اين اعتبار من به وجود 

من به . سياسی باوری ندارم" راتحزب تعدد نظ"اما به . و نه يک ضرورت سياسی باور دارم
وجود نظرات متفاوت را يک . دنبال پيدا کردن و يا تراشيدن نظرات سياسی متعدد در حزب نيستم

من در هر ! خير. ويژگی و خصلت هميشگی حزب نميدانم که بايد ساختارش را بر آن استوار کند
اما باور به نظر . د متقاعد کنمدوره تمام تالشمم را خواهم کرد که ديگران را به نظر سياسی خو
بار ديگر بمنظور جلوگيری از . سياسی مشترک را پيش شرط يا شرط عضويت در حزب نميدانم

گرد و خاکهای مخالفين گرامی تاکيد کنم، مشروط بر اينکه اين نظرات ناقض اصول برنامه ای و 
اين اساس حرف .  نباشندسازمانی حزب نباشند، نظراتی اساسا متعلق به جنبش اجتماعی متفاوتی

در همين راستا پراتيک تاکنونی حزب اتحاد کمونيسم . فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگری بود
اين . کارگری در اين زمينه را بسيار مٽبت و الگويی برای کل کمونيسم کارگری ارزيابی ميکنم

" ونيسم کارگریکانون کم"پراتيک را ادامه پراتيک سياسی ای منصور حکمت ميدانم زمانيکه 
نگاهی به نشريات . رهبری اجرايی و سياسی حزب کمونيست ايران را در دست گرفت

عين همين پراتيک . آن دوره به اندازه کافی افشاگر اين جنجال پوپوليستهای ما است" کمونيست"
 اين دوستان بهتر است اين ادعاهای. را در انترناسيونال های دوره منصور حکمت مشاهده ميکنيم
 .کاذب خود رابه پای سنت کمونيستی منصور حکمت ننويسند

 
 نميتوان دسته بندى تاکتيک يا استراتژى را به هر ارزيابى بطور کلى اطالق :سياوش دانشور

بسيارى ارزيابى ها خود را به سطح تاکتيک و شعارها و استنتاجات سياسى نميرسانند و خود . کرد
نوعى ارزيابى اساسا تاکتيک متفاوتى را پيشنهاد ميکند که . را در سطح يک تحليل نگاه ميدارند

تاکتيک ديگرى در اساس استراتژى . راه پيشروى جنبش طبقاتى و سوسياليستى را هموار ميکند
در سنت کمونيسم کارگرى رابطه روشنى . متفاوتى يا بنيانهاى استراتژى متفاوتى را فرموله ميکند

تاکتيک براى ما نميتواند با اصول استراتژيک و اعالم شده . بين تاکتيک و استراتژى برقرار است
ما نميتوانيم به نام تاکتيک سياستى را پيش ببريم که در تناقض با اهداف . ما در تناقض قرار بگيرد

اگر بحث برسر اشتباه محاسبه . بنابراين بايد در هر مورد مشخصا حرف زد. سوسياليستى ما باشد
اع در تعيين تاکتيک باشد، على القاعده يک حزب سياسى زنده و فعال در يا نديدن جوانبى از اوض

محدوديتها را نقد ميکند و راه ديگرى براى پيشروى اتخاذ . جامعه فورا متوجه کمبودهايش ميشود
اما اگر بحث برسر سياست و تاکتيکى است که صرفا وضع را تبئين ميکند و دستور . ميکند



نه طبقه کارگر و مبارزه . آن ثانوى اند" چپ و راست"وقت خاصى براى دخالت ندارد، آن
اجتماعى از آن متاثر ميشود و نه اين سياستهاى متفاوت تاثيرات تعيين کننده اى در اين مسير 

 پراتيکى و -اينجا سوال نقد کل متدولوژى چپ راديکال و قرار دادن يک پالتفرم انتقادى. دارند
 . کمونيستى پاسخ است

 
اينجا . ايه روشنها و وجود تمايزات و غيره در درون يک سنت واحد باالتر جواب دادمدر مورد س

اين را تاکيد کنم که هيچ کدام از احزاب موجود عمال حزب تعدد نظرات به معنى نظرات سياسى 
هر کدام هر تاکيد و توضيحى دارند، عمال حامل ديدگاهها و . سنتهاى مختلف اجتماعى نيستند

اينکه هر کدام از اين ديدگاهها در فرجام منطقى خود . کار و بينش متفاوت هستندروشها و سبک 
به کدام سيستم فکرى و سياسى متفاوت با سنت کمونيسم کارگرى ميرسند و يا اساسا تمايل سياسى 

آنچه روشن . و ماتريال اجتماعى و حزبى تبديل به پديده ديگرى را دارا هستند يا نه را بايد دقيق شد
. يا در انتظار مينشيند يا نااميدى را ترويج ميکند.  خط چپ راديکال توان پيشروى بيشتر ندارداست

وضعيت امروز اگر يک مشخصه دارد اينست . يا به آوانتوريسم رو مى آورد و يا پاسيف ميشود
که بازنگرى به روند گذشته بعد از رويدادهاى تلخ جدائى با چشم بازترى و بشکل عمومى ترى 

تالش . در اين ميان حرکت و سمتگيرى فعالين به اين يا آن طرف ساده تر ميشود. ان داردجري
براى راه حل دادن براى معضالت واقعى و تقويت و انسجام اين جنبش روى خط مارکسيستى و 

يعنى قادر . به نظر من خط چپ راديکال در اين جدال بازنده است. کارگرى افزايش پيدا ميکند
 . خط به جريان قابل اعتنائى تبديل شودنيست روى اين

 
يکديگر و ما را متعلق به " حزب کمونيست کارگری"و " حکمتيست" دو جريان :يک دنيای بهتر

بخشهای غير . حککا خود را تنها نيروی کمونيسم کارگری ميداند و الغير. جنبش ديگری ميدانند
حزب . مونيسم کارگری ميدانندکمونيسم کارگری بعضا هر سه جريان را خارج از ک" متحزب"

شاخصهای ارزيابی نيروهای متعلق به يک جنبش . اتحاد کمونيسم کارگری حرف متفاوتی دارد
چيست؟ برنامه؟ ديدگاههاى سياسى و تاکتيکى؟ جايگاه اجتماعی و طبقاتى چه مکانى در اين 

 طبقاتی نيروهای سياسی ارزيابيها دارند؟ با کدام تغييرات معين ميتوان از تغيير مکان اجتماعی و
 سخن گفت؟  

 
نميتوان بطور دلبخواه کسی را درون . بنظر من هر سه ارزيابی فوق اشتباه است: آذر ماجدی

بايد ارزيابی ما بر يک سری مولفه های عينی . جنبشی قرار داد يا از جنبشی بيرون انداخت
ما پيش از . دلبخواهی است. استتحليل اين سه جريان بنظر من فاقد اين عينی گری . استوار باشد

 .اين در تحليل های متعدد به اين ارزيابی ها پاسخ گفته ايم
 

هيچ تحليل گری . بطور نمونه دو گرايش سنديکاليستی و شورايی درون طبقه کارگر وجود دارد
نميتواند بطور دلبخواهی يکی از اين گرايشات را از درون طبقه کارگر يا جنبش کارگری بيرون 

اين دو گرايش متعلق به جنبش کارگری است، يکی گرايش رفرميستی و ديگری گرايش . ندازدبيا
در اين مورد شايد بحث چندانی . سوسياليستی يا کمونيسم کارگری درون طبقه را نمايندگی ميکند

رفقايی که هر يک ديگری را از جنبش کمونيسم کارگری بيرون مياندازند با اين بحث . الزم نباشد
اما وقتی به جريانات متحزب يا غير متحزب مستعفی از اين .  مخالفت چندانی نداشته باشندشايد

 .احزاب برميگردد اين تحليل مطرح ميشود
 



در تحليل . ميان اين جريانات است" دعوای خانگی"بنظر من حتی اين تحليل بيانگر سکتاريسم و 
يک متد .  برای ارزيابی تعريف نميکندفاکتورها يا مولفه هايی را. نهايی اين تحليل سطحی است

االن به اين شکل است . ارائه نميدهد که هر ناظری بتواند بر مبنای آن تحليل کند و به نتيجه برسد
هر . که رهبری ح ک ک فکر ميکند صاحب جنبش کمونيسم کارگری است، دربان اين جنبش است

هر کس به آن نقد کند هوادار کس به رهبری اين حزب سالم کند به اين جنبش تعلق دارد، 
 . ح ک ک شکل اغراق شده و کميک اين گرايش را نمايندگی ميکند. جمهوری اسالمی است

 
اما تحليلی که حزب حکمتيست يکماه پس از تشکيل حزب اتحاد کمونيسم کارگری از حزب ما و ح 

ر بر غرض ورزی و بيشت. ک ک ارائه داد نيز همانقدر بی پايه، غير مارکسيستی و دلبخواهی بود
 .نفرت و سکتاريسم متکی بود تا يک تحليل عينی و مارکسيستی

 
و همچنين " مبانی و چشم اندازهای حزب کمونيست کارگری"مباحث منصور حکمت در مورد 

بنظر من . مباحث او در سمينارهای کمونيسم کارگری مبانی و مولفه های ملموسی را بدست ميدهد
اين برنامه بسياری از مولفات پايه ای (دنيای بهتر را می پذيرد آن گرايشی که برنامه يک 

به جنبش شورايی متعلق است و سوسياليسم فوری .) کمونيسم کارگری را فرموله بيان کرده است
اختالفات . را بعنوان هدف استراتژيک خود قبول دارد به جنبش کمونيسم کارگری متعلق است

برخی برخورد ها . ون اين جنبش کامال طبيعی و جايز استتاکتيکی و سايه روشن های سياسی در
ما بايد بر اين مبنا خواهان اتحاد صفوف . بيشتر مبصر مابانه است تا يک تحليل جدی سياسی

اين يک شرط الزم و . کمونيسم کارگری باشيم و برای انسجام و اتحاد درون اين صفوف بکوشيم
 .ضروری پيروزی کمونيسم کارگری است

 
 مساله اين نيست که احزاب در باره خود چه ميگويند، مساله اين است که در دنيای :وادی علی ج

واقعی مشغول کدام پراتيک اجتماعی هستند، کدام حرکت تاريخی را منعکس ميکنند و به جلو 
بايد ديد يک حزب سياسی از چه معضل و درد مشخصی در جامعه مايه ميگيرد و به کدام . ميبرند

برای کمونيسم کارگری اعتراض ضد سرمايه داری طبقه کارگر شرط حياتی . ميدهددردی پاسخ 
احزاب . لغو کار مزدی و برقراری جامعه آزاد و بدون طبقات و استٽمار و دولت شرط است. است

 . جا افتاده را فقط در اين چهارچوب ميتوان مورد قضاوت و ارزيابی قرار داد
 

. شوم و به نقل قولی از منصور حکمت در اين اشاره کنم" سیجرمی سيا"اما اجازه دهيد مرتکب 
را در دست گرفته اند، يک امر نامقدس " عبور از منصور حکمت"اين روزها کسانی که پرچم (

شان پرخاشگری به کسانی است که پراتيک سياسی و اجتماعی شان بازتابی از کمونيسم منصور 
اشاره " بارزه طبقاتی و احزاب سياسیم"منصور حکمت در رساله درخشان !) حکمت است
 : ميگويد. گويايی دارد

 
پيش از آنکه به احزاب سياسی برسيم بايد سنتها و جريانات سياسی را تشخيص بدهيم و اينکه هر "

يک از اينها نه فقط منافع کدام طبقه اجتماعی را منعکس ميکنند، بلکه در درون اردوی اين طبقه 
ليبراليسم بعنوان يک سنت . ت ها و کدام افق ها را نمايندگی ميکنندکدام تاکيدات، کدام اولوي

سياسی، که احزاب متعدد داشته و دارد، هر دو گرايشات و سنتهای سياسی يک طبقه اند، اما يکی 
بنابراين تنوع احزاب سياسی . نيستند، و بارها در تاريخ جوامع اينها را در برابر هم پيدا ميکنيم

. اما اين رابطه يک به يک نيست. پشت اين احزاب طبقاتند. ناب ناپذير استامری طبيعی و اجت



تنوع احزاب سياسی ناشی از اين واقعيت است که انسانها در سطح روبنايی، يعنی در اشکال 
سياسی و حقوقی و فکری و غيره، وارد کشمکشهای اجتماعی شده اند و کشمکش های بنيادی 

بعبارت ديگر . ی سياسی و مشخص در جامعه ترجمه ميشودطبقاتی به طيف وسيعی از جدالها
تقابل طبقات اصلی جامعه معضالت اجتماعی متعددی را مطرح ميکند، بر مبنای اين معضالت 
گرايشات و سنتهای مبارزه سياسی متعددی شکل ميگيرد و بر متن اين سنتها و گرايشات احزاب 

ره پيشقراول و سازمانده فعاليت سياسی انسانها سياسی بسيار متنوعی بوجود می آيند که در هر دو
 ."بر مبنای اين سنتها و يا تلفيقاتی از آنها هستند

  
بعالوه بايد تاکيد کرد که . اين متد ما در ارزيابی از جريانات درون جنبش کمونيسم کارگری است

کارگری تشکالت جنبش کمونيسم کارگری به هيچوجه محدود به جريانات تحزب يافته کمونيسم 
اکنون محافل و کانونهای متعددی در هر گوشه جامعه سر بلند کرده اند که خود را متعلق به . نيست

ما تمام اين جريانات را بخشهای مختلف کمونيسم . کمونيسم کارگری و منصور حکمت ميدانند
 شاخص .احزاب و جريانات دگرگون ميشوند. اما اين ارزيابی ابدی و ازلی نيست. کارگری ميدانم

 : من در اين ارزيابی همانطور که پاسخ به سئوالی از هيات داير حزب اشاره کردم اين است
 
 حزب و شي است و آنهم تنها گراشي گراکي ی تنها دارای کارگرسمي جنبش کموننديگوي که مآنها"

 ني دارند و نه دلشان از ای اجتماعی موجود در جنبشهاشاتي از گرای خودشان، نه شناختانيجر
 از اناتي جرنيا.  به آن دچار شده است، به درد آمده استی کارگرسمي که جنبش کمونیتيوضع
 شتري بتي بر حقانی را شاخصی کارگرسمي صفوف کمونی درجه تفرقه و پراکندگاالرفتنقرار ب
 تر، از قرار رٽي تر، هر چه کم تای تر، هر چه فرقه ایهر چه کوچکتر، هر چه منزو. داننديخود م
 ی اهي و حاشکالي چپ رادکي بازتاب تفکر و پراتی تلقني؟ ا! تری تر، از قرار کارگریستينکمو

 سميکمون.  مارکس و حکمت نداردی اجتماعسمي به کمونیربط.  استی کارگرسميکموندر صفوف 
 سمي کمونیاردو.  در صفوف خود استی متفاوتشاتي گرای دارای مانند هر جنبش اجتماعیکارگر
 در صفوف ی متفاوتیاسي سشاتي سنت ها و گرای دارای اجتماعگري دی هر اردو مانندیکارگر

 در صفوف خود ی متعددشاتي گرای دارای پرو غربسميونالي ناسنبشهمانگونه که ج. خود است
 اني میاسياختالفات س.  استی متعددشاتي گرای دارای اسالمیهمانگونه که جنبش مل. است

 یاجتماع. ستندي نکي و استراتژیبرنامه ا.  هستندیکيفات تاکت جنبش در اساس اختالني ایروهاين
 که احزاب و مي معتقدما.ستندي نی متفاوت اجتماعیجنبشها تعلق به انگريب. ستندي نیو طبقات

 ی جنبش واحد اجتماعکي به یاسي و سیکي اختالفات تاکترغمي علی کارگرسمي متعدد کموناناتيجر
 یکي و پراتی و مکان اجتماعگاهي جا-١:  قرار استنينظر ما از ا به ی اصلیمالک ها. تعلق دارند

ن تشکلها با طبقه کارگر و ي ای و عملیاسيرابطه س.  در جامعهی جاری احزاب در جدال طبقاتنيا
 يیجدا.  طبقه کارگر بطور اخصیستيالي و سوسکالي و با جنبش رادی بطور کلیمطالبات کارگر

 نيا.  در جامعهیاسالم– ی و جنبش ملی پرو غربیستيونالياس با جنبش ناناتي جرنيو تقابل ا
 شان به جنبش یتماع احزاب در جامعه و تعلق اجني ایکي و پراتی مکان اجتماعیايفاکتورها گو
 نيا. کساني واحد و کي و استراتژیاسي برنامه، افق و اهداف س-٢.  استی کارگرسميواحد کمون

 و ی برابر،یاستقرار آزاد.  هستندیکساني کيف استراتژ برنامه واحد و هدیاحزاب تماما دارا
 ی برنامه اظ احزاب به لحاني، فصل مشترک همه ا" بهتریاي دنکي" و مفاد ی حکومت کارگرکي

 . استکيو استراتژ
 



 که ی عمق و دامنه اختالفاتشان، عواملرغمي و علگريکدي سازمانها از ني انيي ما مستقل از تببنظر
اما در نبود .  احزاب استني واحد در ای فکرادي بنکي فصل مشترک و وجود انگري بميبر شمرد

 هي سایکي است که اختالفات تاکتیعي جنبش، طبني در ای و نظریاسي شده سرفتهي پذتي مرجعکي
 رٽي از تایاختالفات موجود در جنبش ما بازتاب. اندازدي بکي نقاط مشترک و اهداف استراتژبر
  ". جنبش استني در صفوف ایت و سنکالي چپ رادشيگرا

  
با کدام تغييرات معين ميتوان از تغيير مکان اجتماعی و " اما در مورد اين قسمت سئوال که 

. بايد گفت که مالک اساسا همان پراتيک اجتماعی است" طبقاتی يک نيروهای سياسی سخن گفت؟
ميزند اما در عمل امروز رهبری حزب کمونيست کارگری از انقالب فوری سوسياليستی حرف 

مشغول پروژه اکس مسلم و کشف فرصتهای ساخته شده در پس جنگ احتمالی و تاٽير مٽبت تحريم 
اين يک روند دوری اجتماعی و پراتيکی از کليت کمونيسم . اقتصادی بر مبارزات مردم است

ارم چنين چه زمانی به سرانجامی ميرسد که ماهيت اين نيرو را دگرگون کند؟ اميدو. کارگری است
اميدوارم که نقد جدی و مسئوالنه ما ترمزی بر اين حرکت ! روندی هيچگاه به سرانجام نرسد

بنظر من نقد جدی گرايشات راست اين جريان يک وظيفه . راست روانه رهبری اين حزب باشد
بهرحال هر زمان که چنين تحول منفی ای صورت گيرد، در باره آن زمان بايد در . جدی ماست

 . آن بحٽ و اظهار نظر کردباره 
 

تعلق .  ارزيابيهاى فوق و ارزيابيهاى مشابه به نظر من غير مسئوالنه است:سياوش دانشور
اجتماعى و طبقاتى کمونيسم کارگرى را با يک حکم اين و آن نميتوان منتفى اعالم کرد يا مصنوعا 

ن حزب غير کمونيستى و من هم ميگويم که سياستهاى معينى در اين و آ. براى کسى ايجاد کرد
مولفه هاى بسيار عمومى تر و اجتماعى . در اين موارد زياد حرف زديم. نادرست و يکجانبه است

مولفه هائى که تبئين تئوريک . ترى جريانات مختلفى را در يک سنت واحد اجتماعى تعريف ميکند
 حزب، اعالم تعلق به مثال برنامه. دقيق اين يا آن هنوز شاخص تعيين کننده اى براى آن نيست

اعتراض سوسياليستى طبقه کارگر، تعلق به گرايش مارکسيستى در کمونيسم، فعاليتهاى عمدتا 
يکسان سياسى، سنتهاى نسبتا يکسان فعاليت، پروژه هاى نسبتا يکسان، و حتى ديدگاههاى سياسى 

ختالفات سياسى بسيار اينها در قياس با اختالفات تاکتيکى و ا. نسبتا يکسان در زمينه هاى مختلف
ترديدى نيست که اختالفات متدولوژيک و سياسى روشنى هم موجود . عمده تر و استراتژيک تراند

نظرات . اختالف در زمينه نگرش به حزبيت و رهبرى و سازمانگرى و غيره هم هست. است
ن يا آن حزب اما اينها همانطور که گفتم هنوز تبديل اي. بغايت نادرست و مخربى هم مطرح ميشوند

 . را به جريانى بورژوائى و راست و ناسيوناليست توضيح نميدهند
 

مالک ما چيست؟ کمونيستها به احزابى غير کمونيستى و يا بورژوائى ميگويند که اوال اين احزاب 
در جامعه و جبهه هاى مبارزه طبقاتى و بروزات آن، و مشخص تر جنبش و مبارزه طبقه کارگر 

ى، جايگاهى نداشته باشند و يا سياست و پراتيک شان به جدائى از اين مبارزه عليه سرمايه دار
" سوسياليسم"خود را معرفى کردند اما " سوسياليست"کم نبودند احزابى که دو آتشه . متکى باشد

شان تا سردر بازار و کانون نويسندگان فراتر نرفته است و عمال در بستر جنبشهاى ناسيوناليستى 
اين " سوسياليستى"و برنامه " سوسياليسم. "ى به زيست سياسى خود ادامه ميدهندو غير کارگر

احزاب نيز بيشتر ملهم از ناسيوناليسم و دمکراسى و ضد ديکتاتورى است تا نقد ضد کاپيتاليستى و 
اما اگر احزابى رابطه شان را با جنبشها و سنتهاى سياسى طبقات ديگر از . مارکسيستى کارگر
ى تبئين ميکنند و نبض شان با مبارزه کارگر عليه سرمايه و سنت سوسياليستى در موضعى کارگر



جامعه ميزند، اگر از برنامه و افق سياسى و حتى استراتژى کمابيش يکسانى برخوردار هستند، 
عليرغم وجود تفاوتها در برخى سياستها و تاکتيکها، بخشيدن شان به بورژوازى و ناسيوناليسم تنها 

. در مسير مقوالت نيست، بلکه يک شانه باال انداختن سکتاريستى و غير مسئوالنه استراه رفتن 
بگذاريد اينطور طرح کنم که قدرت و اتوريته فکرى کمونيسم کارگرى منصور حکمت بيشتر از 

اگر اين . آنست که هر جريانى دلبخواه و يواشکى سياستهاى ديگرى را تا به آخر جابياندازد
سرنگونى جمهورى اسالمى و برپائى حکومت کارگرى و يک جمهورى جريانات همه بر 

 هنوز تاکيد دارند و تالش ميکنند فعاليتشان را در  بهتریاي دنکسوسياليستى و پياده کردن برنامه ي
حقيقت . اين چهارچوب تنظيم کنند، آنوقت اطالق آنها به جنبش بورژوائى ديگر زيادى هوائى است

نى قادر نيست اشتراکات عميق و پايه اى تر اين جريانات را توضيح دهد و اينست تبئين هاى اينچني
و باالخره بايد . بيشتر ناشى از تبئينى درونى براى توضيح عملکرد و موجوديت فعلى خود است

اين را تصريح کرد که طرح اين ديدگاهها نهايتا از کمبود معرفتى نيست بلکه بازتاب تمايالتى 
برگرداندن کمونيسم کارگرى روى ريل و . الب اساسى خود را نگرفته استسياسى است که هنوز ق

سنت سياسى و حزبى اش تنها از مسير نقد اين ديدگاها حاصل نميشود، بلکه الزمه اش اينست که 
چون . اثباتا و اجتماعا اين ديدگاهها را در پراتيکى کمونيستى و کارگرى پاسخ داد و به حاشيه راند

اى اجتماعى و طبقاتى و سياسى براى جامعه و جنبش ما ملموس و مادى نشده مادام که تفاوته
 . است، اين مباحث در سطح جنگ عقايد باقى ميمانند

     
مارکسيسم " مبارزه درون حزبى، جدل تئوريک، و پلميک سياسى در سنت :يک دنيای بهتر

. يژگيهای خاصی داشتدر دوران حيات منصور حکمت معنا و و" کمونيسم کارگری"و " انقالبی
نقد عميق و سياسی، نقد مخالف در نقاط قدرتش، نقد منصفانه و اجتماعی از مختصات قابل 

اما اين ويژگيهاى پايه ای اين سنت امروز تغييرات فاحشى کرده . تشخيص اين سنت و جنبش بود
 در اين در مواردى بعضا نفرت، پرخاشگری، ناسزا گويی، تحقير و تخريب کاراکتر فرد. اند

چرا؟ داليل اين تغيير و جا باز کردن چيست؟ آيا بايد کال خود را از اين ! جنبش جا باز کرده است
 فضا دور کرد؟ چگونه ميتوان ريشه های اين وضعيت را خشکاند؟ چه بايد کرد؟

 
اين يک روش بسيار . متاسفانه اين برخورد در جنبش کمونيسم کارگری باب شده است: آذر ماجدی

. روش سکتاريستی چپ سنتی است. ربطی به کمونيسم کارگری و مارکسيسم ندارد.  استمخرب
همانگونه که در باال اشاره کردم، . بايد با تمام قوا از اين روش دوری جست و آن را نقد کرد

 تاکتيکی در اختالفات شخصی و جنگ قدرت ضرب شد و به اين فاجعه شکل –اختالفات سياسی 
عليرغم گرد و خاک ها و هياهوهای پوپوليستی و غيرمارکسيستی، سنت نقد بايد بکوشيم . داد

ما از زمان تشکيل فراکسيون . سياسی جدی و بدون فحاشی و تخريت شخصيت را به پيش ببريم
 . اتحاد کمونيسم کارگری کوشيديم که اين روش را پيشه کنيم و تا حدود زيادی نيز موفق بوده ايم

 
نقد . اين نيز اشتباه است. را بمعنای پايان دادن به نقد تعبير ميکنندبعضا دوری از اين روش 

نقد سالح اصلی مارکسيسم . سياسی يکی از ارکان پويايی مارکسيسم و کمونيسم کارگری است
اما تفاوت يک نقد سياسی با روش های مخرب فحاشی، اتهام و تخريب و ترور شخصيت . است

.  بايد دگر بار درون جنبش کمونيستی جا انداخت و حاکم کرداين روش را. بايد کامال روشن باشد
اکنون رهبری ح ک ک است که بجای نقد سياسی به . بنظرم تا حدود زيادی اين چنين شده است

اميدوارم که اينها نيز روش خود را اصالح . انبان تهمت و افترا و تخريب شخصی دست ميبرد



کمونيستی موجود است را تشخيص دهند و در روش انزجاری که از اين روش درون جنبش . کنند
 .خود بازبينی کنند

 
 اگر از گرد و خاکها و هيجاناتی که در پس هر جدايی صورت ميگيرد، بگذريم، کال :علی جوادی 

شکل گيری چنين پديده ای را بايد ناشی از تاٽير گذاری و رشد گرايشات فرقه گرايانه و چپ سنتی 
رشد اين گرايشات منفی در جنبش کمونيسم کارگری را بايد .  دانستدر جنبش کمونيسم کارگری

در ارتباط با تاٽير اين گرايشات در جنبش ما و همچنين دوری بخشهايی از اين جنبش از سنتهای 
مساله تاسف بار اين است که اين . شناخته شده کمونيسم منصور حکمت مورد ارزيابی قرار داد

 . ب و با اسم کمونيسم کارگری به جامعه عرضه ميکنندگرايشات امروز خود را در قال
 

ببينيد تئوری و مبارزه سياسی و نظری برای ما ابزاری برای فحاشی، تحقير شخصيت، هتک 
ابزار پی . مارکسيسم برای ما ابزار نقد اجتماعی است. حرمت و فخر فروشی و برتری نيست

روی بشر و جوامع انسانی قرار گرفته بردن به ريشه های عميق ترين مسائلی است که رو در 
 . سالح طبقه کارگر برای رهايی خود و جامعه است ابزار و. است

 
همزمان با گسترش . يک مشاهده ساده گويای جوهر غير کمونيستی کارگری چنين خصلتی است

اين گرايش در سطوحی از کمونيسم کارگری ما شاهد تقليل نقد سياسی به جريانات اصلی مانند 
مٽال اگر کسی . سيوناليسم قوم پرست، ناسيوناليسم عظمت طلب و جريانات ملی اسالمی بوده ايمنا

حوصله کند و ميزان تبليغيات کتبی کادرهای حزب کمونيست کارگری را مورد بررسی قرار دهد، 
. شاهد افول حجم اين تبليغات و گسترش تبليغات مسموم عليه بخشهای ديگر کمونيسم کارگری است

ی اين جريانات گويا مبارزه عليه جريانات اصلی متخاصم در جامعه از کانال مبارزه با برا
مٽال زمانيکه ما مشغول مبارزه با قوم پرستان و کنگره . نزديکترين نيروهای سياسی ميگذرد

کذايی شان بوديم اين جريان مشغول تهاجم به حزب حکمتيست بمٽابه جريانی که در حال سقوط 
در گوشه و کنار هم تهديد به لو دادن آی .  راست ترين جريانات قوم پرست است، بودآزاد به دامن

خود رنگ کمونيستی کارگری بزنند و بگويند " طبقاتی"و برای اينکه به مبارزه ! پی ها ميکردند
که دارند در پس اين سياست با بورژوازی و جريانات فکری اصلی جامعه مبارزه ميکنند، به 

؟ يک !زب حکمتيست را بطور مضحکی نماينده طبقات دارای جامعه قلمداد کردنديکباره ما و ح
. ارزيابی کردند... و " دشمن مردم"و روز سوم "  اسالمی–ملی " و روز ديگر" قوم پرست"روز 

جلوه ای از خصلت . ناشی از جهت گيری متفاوت سياسی است. اين اتفاق و مشاهده تصادفی نيست
بطور کلی هر چه اين سنت فشار . ستی و فرقه ای چپ راديکال استغير اجتماعی و پوپولي

مبارزه "خودش را بربخشهايی از کمونيسم کارگری بيشتر ميکند، شاهد گسترش اين سنت 
به اعتباری اين دردها بروزات تاٽير گذاری يک ترند سياسی راست بر . خواهيم بود" ايدئولوژيک

 . جنبش ما است
 

بنظرم با تحرکات پوچ بيشتر . رو به گسترش نيست. غالب نيست. افول استاما اين گرايشی رو به 
اين گونه نيست که اين روشها به سنت . خود در عين حال دامنه نفوذ خود را نيز محدودتر ميکند

رشد و گسترش کمونيسم کارگری اين گرايش را پس خواهد . غالب در جنبش ما تبديل خواهند شد
. ی که امروز در اين جنبش نمايندگی ميشود اين سنت را پس خواهد زدبعالوه تمدن سياسی ا. زد

بايد فعاالنه در پس زدن اين گرايش و روشهای مخرب در جنبش . راه حل اما پرهيز از آن نيست



. برای خشکاندنش بايد ريشه گرايشات پوپوليستی و راست را در اين جنبش خشکاند. مان عمل کرد
 . اين يک وظيفه مهم ماست

       
فعاليت در احزاب سياسى هميشه متکى .  احزاب سياسى در خال زندگى نميکنند:سياوش دانشور

در دوره منصور حکمت اين نفرت پراکنى و ادبيات مبتذل . بر سنت مسلط و خط رسمى است
تضعيف اين سنت بويژه . آنجا هم که يکى تند ميرفت تذکر داده ميشد. فرصت ابراز وجود نداشت

ختالفات و جدائيها به باز شدن فضا براى سنت چپ راديکال که دوره اى حاشيه اى بود در متن ا
خيلى اوقات انسان تعجب ميکند که نويسنده فالن مطلب درچه وضعيتى بسر برده که . ميدان داد

ميتوان درک کرد که يکى برخوردش تند است يا بى تناسب . توانسته اينها را روى کاغذ بياورد
اما ارتقا بى منطقى و فقر استدالل و پرتاب اتهام به اين و .  جوهر بحث اش را فهميدحرف ميزند و

ما با اين موضوع . آن براى اثبات خود بيش از حد سطح پائين و غير انسانى و غير سياسى است
اينها بروزات سنتهاى غير کمونيستى کارگرى و چپ فرقه اى است که . اخالقى برخورد نميکنيم

اين ادبيات بيشتر عالئم دور شدن از بستر رسمى . آن تاريخا در چپ و راست کم نبودندنمونه هاى 
وگرنه . يک سنت اجتماعى و نزديک شدن بيشتر به حاشيه سياست و اخذ فرهنگ اين حاشيه است

کسى که بخودش اعتماد دارد، استدالل ميکند، بحث ميکند، بهترين فرم حرف طرف مقابل را 
سياست ما ابدا نبايد کرنش در مقابل اين . فانه و صميمانه به نقد مينشيندفرض ميگيرد، و منص

يک سنت اجتماعى را اجتماعا ميتوان نقد کرد و . روشها و سنتها و يا سکوت در مقابل آنها باشد
سياست ما اينست که در عين نقد اين روشها و ديدگاهها که بجز تخريب اين جنبش هيچ . کنار زد

اثباتا روش و سنت کمونيستى کارگرى را پيش بگيريم و اين سنت را مسلط و خاصيتى ندارند، 
 . *تحکيم کنيم

        
                                             

 نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع سياسی، نگاهی به حزب
 با هيئت دائر دفتر سياسی حزب

 ٣٠شماره 
 

دو قطب تروريستی در باالی سر جامعه قرار داده بود  خطر جنگی که تخاصم :يک دنيای بهتر
گسترش اعتراض راديکال و آزاديخواهانه مردم در باالی " خطر"کمتر شده است اما بجای آن 

کال نقش و جايگاه اعتراضات دانشجويان در تحوالت جاری در جامعه . سر رژيم بيشتر شده است
 عرض مردم است؟ را چگونه می بينيد؟ آيا ورق برگشته است؟ دور ت

  
يک .  آذر و حول و حوش آن رويداد غرش رعد در آسمان بی ابر نبود١٣ آنچه در :علی جوادی

محصول ابراز وجود و تالش و سازماندهی هدفمند جنبشی است که برای . واقعه تصادفی نبود
ين اين جنبش امروز نيروی محرکه اصلی و تعي. آزادی و برابری و سوسياليسم مبارزه ميکند

نماينده بر حق آرزوها و تمايالت واقعی . کننده جنبش سرنگونی طلبی توده های مردم است
نسل و جنبشی که قرن . جامعه ای است که ميخواهد آزاد و برابر و مرفه و انسانی زندگی کند

اين جنبش در . عقب مانده و متحجر نيست. بدهکار نيست. اسالمی نيست. بيست و يکمی است
نماينده . نماينده آينده است. ه نشان داد که از چه پتانسيل عظيمی برخوردار استسنگر دانشگا

 .راديکال و آزاديخواه است. زندگی و انسانيت است



ارتجاع دوم خرداد و زائده های .  آذر رژيم اسالمی آمد که بزند و نابود کند١۶در اعتراضات 
ی شدند که چپ و کمونيسم را به راست خود متک. دانشجويی اش صفوف خود را جدا کردند

. رژيم اسالمی دست به دستگيری های گسترده زد. در معرض تعرض رژيم قرار دهند" تنها"
 آذر مواجه شدند ١۶اما با موجی از اعتراضاتی به مناسبت .  نفر را دستگير کردند٣٠بيش از 

. م اسالمی بودواکنشی گسترده به تعرض رژي. که در تاريخ اين مبارزات بی سابقه بوده است
کمونيسم و چپ در اين مصاف اگر چه دستگيری داد، اگر چه در اين مبارزه زندانی داد، اما 

 آذر نقطه عطفی در تاريخ تحوالت سياسی ١٣بنظر من .  برعکس پيروز شدند. شکست نخوردند
برای پی .  را بايد به رسميت شناخت١٣اين ويژگی و جايگاه اعتراضات . معاصر ايران است

نوبت تعرض توده های مردم ". ورق بر گشته است"به اعتباری . آمدهای سياسی آن بايد آماده شد
نمونه های اين تعرض را هم اکنون در مبارزه برای آزادی دانشجويان زندانی و زندانيان . است

 .سياسی مشاهده ميکنيم
 

پائينی ها ميتوانند بهم بزنند و  ما همواره تاکيد کرديم که معادله باالئی ها را تنها :سياوش دانشور
سياست و خط مشی ما هم . روی مواردی از اهميت تحرک پائينی ها در تغيير فضا تاکيد کرديم

متکی بر سازماندهی و گسترش مبارزه عليه جمهوری اسالمی بعنوان مقابله با تهديدات و خطر 
 اين گزارش روند مذاکره و همانطور که در شماره قبل تاکيد کرديم،. جنگ تروريستها بوده است

راه حل ديپلماتيک را تسريع ميکند اما بايد توهمی نداشت که جنگ باالئی ها عليه مردم و جنبش 
نه فضای جنگی قبل از . وضعيت امروز ميتواند بسرعت تغيير کند. طبقه کارگر هميشگی است

و نه روند مذاکره و انتشار اين گزارش اساسا متکی به برنامه هسته ای جمهوری اسالمی بود 
قبل از انتشار اين . شدن رژيم اسالمی در اين زمينه است" اهلی"سازش تروريستها متکی به 

خودشان رسما اعتراف ميکنند که بهبود نسبی . گزارش هم مذاکرات در عراق در جريان بود
های اوضاع در عراق، يعنی کم شدن ميزان ترور و کشتار فرقه ای، نتيجه کنترل نسبی نيرو

به هرحال خطر جنگ را تنها گسترش مبارزه مردم و . اسالمی توسط جمهوری اسالمی است
با کاهش خطر جنگ تروريستها در . عروج وسيعتر جنبش آزادی و برابری ميتواند منتفی کند

جبهه ايران، امکان پيشبرد جنگ طبقه کارگر و اردوی آزادی و برابری عليه ارتجاع اسالمي 
 آذر 16اهميت اعتراضات و اجتماعات امسال در مناسبت . اهم تر شده استسرمايه داري فر

اينست که در اوج تخاصمات ارتجاع داخلی و بين المللی نيروی سومی عليه طرفين اعالم جنگ 
عليه جنگ و عليه اختناق و نابرابری و تبعيض قد علم ميکند و صف بشريت متمدن را . ميکند

و انعکاسی که در دنيا پيدا کرد روی گسترش مبارزه مردم تاثير اين اعتراضات . متمايز ميکند
قبلتر هم . ميگذارد و بر اهميت مبارزه مستقل آزاديخواهانه عليه کمپ ارتجاع تاکيد گذاشت

عليرغم اعمال سبعيت اسالمى عليه کارگر و مردم آزاديخواه نتوانسته بودند جامعه را به تمکين 
دانشگاههای ايران يکبار ديگر .  را تماما به نفع مردم برگردانيمکار ما اينست که ورق. بکشانند

نشان داد که جنبشی عظيم با پرچم آزادی و برابری و نفی سوسياليستی اوضاع موجود وجود 
مسئله اساسی تامين سازمان و رهبری همه جانبه . امری که ما همواره بر آن تاکيد کرديم. دارد

آنچه امروز از اهميت . رتفاع بلندتری بدنبال اين واقعه استتر اين جنبش و قرار گرفتن در ا
اساسى برخوردار است و بيش از پيش به خودآگاهى جامعه تبديل ميشود، اين واقعيت است که 
نفى ارتجاع و سرمايه در ايران و پايان دادن به مشقات بى پايان تنها از مسير مبارزه اى متشکل 

 .       يد ملزومات پيروزى اين مبارزه را در تمام سطوح تامين کردبا. و آگاهانه و انقالبى ميگذرد
 



 مبارزه برای آزادی دانشجويان و کارگران و فعالين حقوق زن دستگير شده :يک دنيای بهتر
. اکنون به يک عرصه مهم در مبارزات مردم برای عقب راندن رژيم اسالمی تبديل شده است

 رای پيشروی کدام است؟ چه بايد کرد؟ گرهی ترين اقدامات در اين راستا ب
 

 مبارزه برای آزادی دستگير شدگان بنظر من امروز گرهی ترين حلقه در تداوم :علی جوادی
امروز خانواده های دانشجويان دستگير شده برای . پيشروی و مبارزه عليه رژيم اسالمی است
بايد دامنه و حوزه . يد توده ای کرداين مبارزه را با. آزادی فرزندان خود پا به ميدان گذاشته اند

اين مبارزه نبايد به تالش برای آزادی دانشجويان دستگير شده محدود و . آن را گسترش داد
بايد برای آزادی تمامی دستگير شدگان، دانشجويان، کارگران، و فعالين حقوق زن . خالصه شود

شدگان ميتوانند هسته اصلی مبارزه خانواده های کليه دستگير . و کليه زندانيان سياسی تالش کرد
فعالين و . ميتوانند حرکت توده ای را شکل دهند. ميتوانند متشکل شوند. ای مدرن و انسانی شوند

همان حرکت . سازماندهان جنبش ما بايد در اين حرکت نقش کليدى و تعيين کننده خود را ايفا کنند
.  ميتواند اين حرکت را اجتماعی کندو نيرويی که محرکه اصلی اعتراضات دور اخير شده است

 . اين مصاف امروز ماست
 

فراخوان من به تمام مادران و پدرانی که فرزندانش دستگير شده اين است که در کنار والدين 
چنانچه اين مبارزه شکل و قوام گيرد ميتواند نه تنها منجر به . دانشجوی دستگير شده قرار گيرند

که قادر به تغيير توازن قوای سياسی و زمينه ساز تعرضات جدی آزادی دستگير شدگان گردد بل
در عين حال ما بايد مجدانه بکوشيم تا بخشهای مختلف طبقه کارگر در . عليه رژيم اسالمی گردد

حضور در . مجامع عمومی کارگری بايد سازمان داده شوند. اين تحوالت سهم خود را ايفا کنند
 !اين چه بايد کرد ماست. ساله حياتی استتحوالت از طريق اين تحوالت يک م

 
 تالش مداوم برای تبديل اين موضوع به مسئله جامعه، حمايت از هر ابتکار و :سياوش دانشور

تالشی در اين زمينه، مقابله با رويه های سکتاريستی  از يکسو و مقابله با سکوت و انفعال هر 
هنگی در داخل و خارج کشور، ازاين جريان سياسی از سوی ديگر، ايجاد باالترين سطح هما

بدترين . جنبش آزادی و برابری نيازمند باالترين سطح همبستگی و انسجام سياسی است. جمله اند
امر "، آزادی کارگر زندانی را "امر دانشجويان"سياست اينست که آزادی دانشجوی زندانی را 

سياستی که مبارزه برای آزادی . نيمتلقی ک" امر زنان"، و آزادی فعالين حقوق زنان را "کارگران
ميکند، و دو نوع حساسيت و واکنش در مقابل دستگيری فعالين " صنفی"را مستقيما و تلويحا 

کارگری يا دانشجوئی يا زنان بروز ميدهد، عمال نيروی اردوی آزادی و برابری را برای عقب 
يريها عمال به ضررش تمام جمهوری اسالمی اگر ببيند دستگ. راندن رژيم اسالمی عقيم ميکند

رژيم مرتبا جامعه را تست ميکند و براساس مقدوراتش . شده است مجبور به آزادی فعالين ميشود
مسئله گرهی امروز جنبش ما اينست که با سازماندهی حرکتها و تعرضی . به مردم حمله ميکند

 به نظر من در داخل .گسترده رژيم را پشيمان کنيم و تک تک زندانيان را از چنگش دربياوريم
بايد بيشتر با حرکت خانواده ها هماهنگ شد و همزمان طبقه کارگر و جنبشهاى آزاديخواهانه 

در صورت آزاد نشدن سريع فعالين کارگرى و دانشجويان . تحرک باالتری را از خود نشان دهند
ژيم هشدار و ديگر زندانيان سياسى ميتوان با يک اعتصاب اخطاری در برخی صنايع مهم به ر

جنبش همبستگی با . در خارج کشور اعمال فشار مستمر به طرق مختلف ضرروی است. داد
برای اينکار بايد از . زندانيان سياسی الزم است به يک واقعيت مادی و بزرگ تبديل شود

چهارچوبهای سازمانی و ادبيات رايج تاکنونى فراتر رفت و برای به ميدان کشيدن ايرانيان مقيم 



شعار و مطالبه آزادی بيقيد و شرط زندانيان سياسی را .  در مقياسی وسيع برنامه داشتخارج
اعمال فشار براى بستن . ميتوان بيش از هر زمان به شعار و مطالبه ای توده ای تبديل کرد

دانشجوی "همه جا بايد فرياد . سفارتخانه ها و مراکز رژيم اسالمى را بايد در دستور گذاشت
 . شنيده شود" گر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گرددزندانی، کار

 
آيا نبايد .  در حال حاضر در خارج کشور کمپين های متعددی براه افتاده است:يک دنيای بهتر

در قبال اين کمپين ها دنبال کرد؟ مالحظات عمومی در اين زمينه کدامند؟ " ائتالفی"سياست 
چگونه چپ و کمونيسم . صورت ميگيرد" چپ"محدوده اولويتها کدامند؟ اين تحوالت هنوز در 

 کارگری ميتواند پرچمدار مبارزه ای اجتماعی برای آزادی زندانيان سياسی شوند؟ 
 

 ما بايد نيروی محرک ايجاد گسترده ترين صفوف برای آزادی بی قيد و شرط :علی جوادی
من مدافع گسترده .  شويمدانشجويان، کارگران و فعالين حقوق زنان و تمامی زندانيان سياسی

در عين حال . نيروهای صفوف جنبش خودمان هستم" ائتالف"و " همکاری"و " اتحاد عمل"ترين 
با نيروهايی که خواهان آزادی بی قيد و شرط کليه دستگير شدگان " هماهنگی"از هر گونه 

 . اعتراضات اخير و زندانيان سياسی هستند، استقبال ميکنم
 

اين . مومی ما در درجه اول اين است که جنبش خودمان را گسترش دهيمهدف اعالم شده و ع
اين تحرک بخشی از . جنبش را در راس اعتراضات و تالشهای مبارزاتی جاری قرار دهيم

مبارزه عمومی ما برای استقرار يک جمهوری سوسياليستی و برقراری جامعه ای آزادی و برابر 
ا اين است که اين مرزها و تعلقات در اين تالشها مالحظه عمومی م. و مرفه و انسانی است

 . اولويت ما در درجه اول تقويت و نزديکی بيشتر جنبش خودمان است. مخدوش نشود
 

هر . مساله اين است. اما مساله اساسی ما به ميدان کشيدن توده های مردم در اين مبارزه است
اند و نبايد جايگزين اين مساله گرهی ، عليرغم نقش موٽر آن، نميتو"ائتالف"و " همکاری"درجه 
اين موقعيت ويژه را بايد به . کمونيسم کارگری پرچمدار مبارزات مردم در جامعه است. گردد

همان . سکويی برای پرش کمونيسم کارگری در عرصه فعاليت در خارج کشور تبديل کرد
 تير در ١٨د تا  خردا٢٠مکانيسمی که کمونيسم کارگری را در اعتراضات چند سال پيش در 

راس اعتراضات در خارج کشور قرار داد، همان مکانيسم ميتواند نيرويی برای قرار گرفتن در 
از اين رو حزب ما . راس و به ميدان کشيدن و سازماندهی توده های مردم در خارج کشور شود

ر به روز  دسامب٢٨بيدرنگ به استقبال فراخوان دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب در تبديل 
 .اعتراض جهانی برای آزادی کليه دستگير شدگان رفت

 
اما در . ائتالف سياسى براى ما موضوعيتى ندارد.  ما سياست ائتالفی نداريم:سياوش دانشور

خط مشی ما در اين زمينه تابعی از اولويت و منفعت جنبش . جبهه های معينی حضور پيدا ميکنيم
منافع جنبش آزادی و برابری را مقدم بر هر منفعت سازمانی و ما همواره تاکيد کرديم که . ماست

ما عالقه منديم طرفداران برابری زن و مرد، آزادی بيقيد و شرط بيان، . ميدانيم" ايدئولوژيک"
آزادی کليه زندانيان سياسی، الغی مجازات اعدام، و هر خواست آزاديخواهانه ای گسترده باشد و 

 حزب سياسی هستيم و شاخص هايمان برای حضور در کنار ديگر ما يک. برای آن تالش ميکنيم
يا پلتيک زدن به ديگران در متن تالش برای آزادی " اتحاد چپ"ما دنبال . نيروها سياسی است

چپ البته با هر . زندانيان سياسی نيستيم و چنين سياستهائی را ناسالم و غير اصولى ميدانيم



مسئله فراتر رفتن .  و ازاين سر انتقادی به چپ وارد نيستروايتى هميشه مدافع آزادی بوده است
ما سياستی را تعقيب . مسئله تبديل کمونيسم به آلترناتيو معتبر جامعه است. از اين وضعيت است

. ميکنيم که اوال، در يک مقياس اجتماعی تر چپ جامعه در مقابل راست جامعه قويتر بيرون آيد
ثالثا، روشها و . ای و انزوا طلبانه به سياست چپ تبديل نشودثانيا، تصوير سکتاريستی و فرقه 

. سياستهائی را اتخاذ کنيم که شعارهای کالسيک و هميشگی کمونيستهاى کارگرى توده ای شود
هويت و شعار و . رابعا، هيچ نيروی سياسی و دخيل در اين جنبش وسيع همبستگی مستحيل نشود

مخالف معدل گيريهای رايج چپ سنتی هستيم که همواره ما شديدا . سياستش فاکتور گرفته نشود
سياست ما اينست . در پشت صحنه آن تالش های فرقه ای و منافع محدود خود را بروز ميدهد

اولويت ما ايجاد اتحاد و انسجام . نيروی مادی قوی ای را حول خواستهای آزاديخواهانه بسيج کنيم
بعنوان يک حزب سياسی بايد تالش . رابری استدر صفوف طبقه کارگر و کل اردوی آزادی و ب

کنيم موانع قدرتمند شدن جنبش آزادی و برابری و بسيج حمايت جهانی از اين جنبش را کنار 
 .  بزنيم

 
با رژيم " سازش"آيا آمريکا و غرب کال در صدد .  خطر جنگ کمتر شده است:يک دنيای بهتر

" سازشی" چه نيروهايی ميتوانند به چنين کدام است؟" سازشی"اسالمی هستند؟ مختصات چنين 
 دست يابند؟ 

 
" مذاکره. "است" سازش" هر سازشی مستلزم تعيين مختصات و ويژگيهای شرايط :علی جوادی
اين تصورات پوچ برای جنبش ما مضر . نيست" سازش"الزاما به معنای " تماس"و " و مالقات

تقابل و کشمکش با يکديگر قرار گرفته مساله اين است که دو نيروی عظيم اجتماعی در . است
ديپلماتيک و . اين تقابل ابعاد متفاوتی دارد.  سپتامبر زده شد١١کليد اين کشمکش خونين در . اند

. اين کشمکش ميتواند به يک رو در رويی نظامی کشيده شود. سياسی و اقتصادی و نظامی است
يک طرف در صدد . در منطقه استاين جدال بر سر قدرت سياسی و سهم بری از قدرت سياسی 

خاورميانه برايش منطقه ای پر . تحکيم موقعيت ابر قدرتی خود در سطح جهان و خاورميانه است
طرف ديگر نيرويی مدعی و خواهان سهم بيشتر از قدرت سياسی در خاورميانه . اهميت است

حوزه های . دترور ميکند تا سهم بيشتری از قدرت سياسی را نصيب خود کن. ميجنگد. است
رژيم . جغرافيايی کشمکش به پهنای جغرافيايی خاورميانه و شمال آفريقا و بخشهايی از آسيا است

ميکوشد با کنار زدن ناسيوناليسم . اسالمی در راس جنبش اسالمی مدعی قدرت منطقه ای است
 .عرب در قامت نيروی هژمونيک منطقه قرار گيرد

  
از جانب هر دو دقايقی " سازش"اين . موجودند" سازش" برای اما در اين جدال مسلما دوره هايی

زمينه های زوال خود را می " سازش"اسالم سياسی در . برای تحکيم و تٽبيت موقعيت خود است
. هر نوع سازشی کوتاه مدت و ناپايدار است. قابل تصور نيست" پايداری"از اين رو سازش . بيند

انب رژيم اسالمی دريافت تضمين هايی مبتنی بر کنار در درجه اول از ج" سازش"مختصات اين 
گذاشتن پروژه رژيم چنج و از جانب آمريکا به معنای عدم تالش برای تغيير توازن قوای کنونی 

هر چند که در هر . هستند" سازش"اين دو عرصه محور . در عراق از جانب رژيم اسالمی است
اين ويژگی . ای بيشتری برای خود کسب کنندطرفين معادله ای ميکوشند تضمين ه" مبادله ای"

تنها در متن يک جدال و " سازش"تاکيد ميکنم . در هر تقابلی است" سازشی"دستيابی به هر 
 .کشمکش عمومی تر معنا پيدا ميکند



مستلزم تغييراتی در نيروهای جلوی صحنه در هيات " سازش"در شرايط کنونی دستيابی به 
" سازش"وکنسرواتيوها در هيات حاکمه آمريکا نيرويی برای نئ. حاکمه دو سوی تقابل است

حاضر به دست . زمينه های زوال خود را می بيند" سازش"جناح راست رژيم اسالمی با . نيستند
بنظر من اگر چه خطر جنگ و حمله . به دست شدن قدرت سياسی در درون رژيم اسالمی نيستند

ا از ميان رفته است و نه چنين خام انديشی ای اما نه اين خطر تمام. نظامی کمرنگ شده است
 .برای جنبش ما مجاز است

 
اول، :  چند نکته را بايد بعنوان پيشفرض در پاسخ با اين سوال مد نظر داشت:سياوش دانشور

. تضاد و تقابل آمريکا و غرب با جمهوری اسالمی و اسالم سياسی تضادی آشتی ناپذير نيست
م و دولت مذهبی نه فقط مخالفتی ندارد بلکه آن را بر دولت سکوالر دوم، آمريکا و غرب با اسال

سوم، جنگ اين دو اردو در دنيای بعد از . ترجيح ميدهد و اهرم مناسبتری در سرکوب چپ ميداند
هدف غرب در . جنگ سرد جنگی برسر قدرت و تعيين حدود و ثغور تناسب قوا در منطقه است

و باالخره، برخالف .  به اسالم سياسى است و نه نابودی آناين جدال تحميل تناسب قواى جديدى
دوران جنگ سرد، آلترناتيو حکومتی غرب در کشورهای موسوم به تحت سلطه، حکومتهای 

آمريکا نه دنبال دمکراسيهای سکوالر . متکی به ديکتاتوری خشن متکی به قوميت و مذهب است
سياست نظم نوينى و . رالی تالش ميکنددر خاورميانه است و نه برای تعميم حقوق بشر ليب
با اين مفروضات تحليلی، همواره امکان . نيروهاى مطلوب نظم نوينى ليبرالها و سکوالرها نيستند

حتی اگر بدالئل سياسی خاصی . سازش بسيار بيشتر از جنگ برای نابودی اسالم سياسی است
زهم آلترناتيو حکومتی دولتی مانند مورد يازده سپتامبر و افغانستان جنگ ضروری شود، با
مضاف براين نبايد نگرانيهاى . اسالمی است که نهايتا با همان طالبان پای مذاکره و سازش ميرود

در ايران به دالئل . چپ در ايران را از نظر داشت" خطر"پايه ای تر بورژوازى در باره 
 روند سازش را عينی تر اين مجموعه. متعددى فرجام هر نوع تحول سياسی از باال ناروشن است

 .ميکند
   

مختصات چنين سازشی کدامند؟ موقعيت نابسامان آمريکا در عراق بيشتر از هر زمانی 
آمريکا در موقعيتی نيست که سياستش را متکی به . پراگماتيسم را به سياست آمريکا حاکم ميکند

يافتن به فرمولی محوری ترين ويژگی چنين سازشی دست . چهارچوب استراتژيک و روشنی کند
نبايد نتيجه اين سازش منجر به شکست وجهه سياسی و . است که طرفين جدال پيروز باشند

بطور مشخص تر اگر . نظامی آمريکا و يا تضعيف جمهوری اسالمی بويژه در داخل کشور باشد
و وضعيت عراق به نتيجه نسبتا مناسبی برسد و آمريکا بتواند نيروهايش را مقداری کاهش دهد 

برای " پيروزی ارزان"کمتر جنازه سربازان آمريکائی را پس بفرستند، اين را ميتوان نوعی 
متقابال جمهوری اسالمی به ازا قدرتش در عراق و منطقه سهمش را . آمريکا محسوب کرد

دريافت کرده، تهديد حمله را منتفی کرده، بقا نظام را دستکم از اين ناحيه حفظ کرده، تحريمها را 
بايد تاکيد کرد اين روندی کشدار و . ی کرده، و دريچه ورود به دنيای غرب را باز کرده استمنتف

هدف آمريکا و اتحاديه اروپا در عين حال تقويت گرايشات اهل سازش و مصالحه . تدريجی است
در ايران يک رکن . در حکومت ايران و به اين اعتبار تقويت اسالم پرو غربی در منطقه است

ی، مستقل از تبليغات پوک ضد آمريکائی، رقابت برسر فيصله دادن به معضل رابطه جنگ جناح
رژيم اسالمی . اما شکل اين رابطه نيز مانند خط حاکم به روند سازش مهم است. با آمريکاست

نوعى . ميخواهد با حفظ ايدئولوژی اسالمی و الگوهای اسالميش با غرب وارد رابطه ميشود
جناح راست تالش ميکند امتياز و ابتکار عمل اين امر را داشته .  دارندالگوى چينى را مد نظر



با تائيد خامنه ای اين روند را " اصولگراها"از نظر اجرائی نيز ترکيبى از خط موسوم به . باشد
به نظر من جمهوری اسالمی در چنين مسيری توافق عمومی نظام را با کسب . پيش خواهند برد

با اينحال اين روند نميتواند بدون خونريزى داخلى پيش . ا را مذ نظر داردامتيازات الزم برای بق
مسئله اساسى اينست که . اينکه کدام جناح دراين ميان پرو آمريکا تر است ثانوی است. برود

 . اهداف مشترک هر دو جناح تامين شده است
 

با رژيم و " شساز"جنگ را نيروهايی بمنظور " خطر" برخی معتقدند که :يک دنيای بهتر
در اين راستا انتشار . مطرح کردند" جنبش سرنگونی طلبی توده های مردم"کمرنگ کردن 

 نظر شما چيست؟ . گزارش اطالعاتی سازمانهای امنيتی آمريکا را دليلی بر اين ادعا ميدانند
 

ا ب" غيب"ظاهرا از دنيای .  اين نوع تبليغات از ويژگی های يک فرقه سياسی است:علی جوادی
سر خود را در برف فرو . خام انديش و ساده انگار اند. در دنيای واقعی زندگی نميکنند! خبرند

اين از ويژگی خط کنونی رهبری حزب . کرده اند، می پندارند جهان سفيد و خالی از تيرگی است
روز به روز از مبانی پايه ای کمونيسم کارگری و . کمونيست کارگری در اين دوره است

برای ما نظاره گر اين دگرديسی بودن مايه تاسف بسيار .  منصور حکمت دورتر ميشوندکمونيسم
 .است

هر کس و نيرويی بنا به موقعيت خود و . جهانی بر اٽر اين خطر به تحرک و تقال در آمد
اين تحرکات . جايگاهی که چنين تحولی در اهداف سياسی شان ايفا ميکرد واکنش نشان دادند

واقعيتی سياه و خونين در حال . سرگرمی نبود.  جنجال تبليغاتی صرف نبودصرفا يک مانور و
بخشهايی از هيات حاکمه آمريکا و دولت اسرائيل در راس ميليتاريسم غرب . شکل گيری بود

اما جناح ديگر دست به واکنشی پيشگيرانه . ميرفتند که يک فاجعه خونين را بر مردم تحميل کنند
بشود و اولين تيرها شليک شود و اولين موشک ها پرتاب شوند، دست به و قبل از آنکه دير . زد

ميدانستند که بر خالف ارزيابی های مبلغين نظامی با پی آمدهايی بسيار ناگوارتری . عمل زدند
پايان عمليات تروريسم هوايی آمريکا، تازه آغاز . از عراق و افغانستان مواجه خواهند شد

در واقع اگر انتشار گزارش . م سياسی و رژيم اسالمی استعمليات تروريسم زمينی اسال
سازمانهای اطالعاتی آمريکا معنايی داشته باشد، اين است که چقدر خطر جدی بوده است که اين 
نيروها اين چنين عجوالنه و با زير پا گذاشتن مصالح عمومی بخشهايی از بورژوازی خودی 

 .دست به چنين اقدامی زدند
 

 اسالمی همانطور که انتظار ميرفت تالش کردند که در اين شرايط خود را ناجی –نيروهای ملی 
اما . عمال در همسويی با رژيم اسالمی کوشيدند آبروی رفته خود را باز يابند. قلمداد کنند" صلح"

فريادهايشان فقط در . بی آبرو تر از آنند که بتوانند جايی در ميان مردم پيدا کنند. فرصت نيافتند
جنبش ما همواره در راس افشاء و نقد تالشهای اين جنبش و نيروهای .  خودشان طنين داردگوش

 . دست راستی دوم خردادی بوده است
 

ميداند طبيعی است که به نيروهايی که همزمان هم " فرصت ساز"اما برای نيرويی که جنگ را 
اين تبليغات نشان . تازدبرای سرنگونی رژيم اسالمی و هم در تقابل با جنگ مبارزه ميکند، ب

اين خط مشی به ميزانی که . ورشکستگی سياسی خطی است که با حقيقت سياسی بيگانه شده است
 . ناتوانی و سترونی اش نمايانگر ميشود به همان اندازه هم سياستش کينه توزانه تر ميشود

 



!  با تورم است البته رابطه اين تحليل با اين گزارش شبيه رابطه سرعت نور:سياوش دانشور
اما مستقل از اين تحليلهاى دائى جان ناپلئونى، جنبش . نبايد به هر اظهار نظر بيربطى توجه کرد
شايد تفاوت اينبود که بخشهای مختلف آن الگوهای . ملی اسالمی چنين سياستی را پيش ميبرد

ها و بخشهای از دو مثال ملی مذهبی . متفاوتی را پيشنهاد ميکردند اما به نتايج واحدی ميرسيدند
خرداد حکومتی و جناح های چپ ترشان در داخل و خارج، با سياست شورای صلح و کميته 

بخشهای ديگری از . انتخابات آزاد و بسيج ناسيوناليستی عليه جنگ اين سياست را پيش بردند
جمهوريخواهان در خارج با سياست مذاکره با دو طرف درگير و طرح رفراندم ملی که عمال 
بخشهائی از سلطنت طلبان و مشروطه خواهان به آن مثبت مينگريستند سياست مشابهى را پيش 

ما به تک تک اينها پاسخ داديم و در . جنبش ملی اسالمی کارنامه ای جز اين ندارد. بردند
ماههاى آتى که کل نيروى اين جريان در خدمت مضحکه انتخاباتى رژيم متمرکز ميشود نيز 

نيروهائی مانند قوم پرستان کرد شامل حزب دمکرات و سازمان زحمتکشان . يمپاسخ محکم ميده
اينها تمام . و مجاهدين نيز جنگ را نه سوال اصلی بلکه مخالفت با جنگ را معضل ميدانستند

اميدشان را به وقوع جنگ گره زده بودند و مخالفت با جنگ را به نفع جمهوری اسالمی ارزيابی 
اما اگر آمريکا هم . اينها در اين موقعيت همين را ميگفت" تضاد اصلی"بحث تشخيص . ميکردند

مهمتر اينکه اين جريانات . قبله اينهاست و هم سازشکار اصلی، ديگر اين استدالل پوچ است
 . منافعشان متضاد با جنبش سرنگونی طلبانه است و در روند سرنگونی انقالبی ابدا ذينفع نيستند

 
اين دوستان خط سياسی شان .  کمونيست کارگری هم قابل توجه استدر اين ميان سياست حزب

" خطر"در همان دوره ما اصرار داشتيم که اين . متکی بود" خطر فوری جنگ"تا چندی پيش به 
بيشتر تبليغات است و اگر واقعا معتقدند که چنين خطری وجود دارد بايد سياست روشن و فعالی 

يدگاه شان به مطلوبيت غير صريح تحريمهای اقتصادی و سکوت تدريجا د. در قبال آن اتخاذ کنند
تا آنجا که هر نوع ايجاد آمادگی عليه . در قبال آن و مخالفت با هر نوع مخالفتی با جنگ چرخيد

جنگ تروريستها توسط کمونيسم را و يا هشدار در مورد خطر عروج جريانات سناريوی سياهی 
بعد با يک چرخش قلم از سلطنت طلب تا . الق کردنداط" پرو رژيمی"در پس جنگ را سياستی 

اين بيشتر البته نعل ! خود را اثبات کنند" حقانيت"ملى اسالمى و ما را کنار هم قرار دادند تا 
اگر کسی سياستش اينبود که حاال چون خطر جنگ هست پس بايد مقابله با رژيم را . وارونه بود

يکه به خود اين دوستان هشدار دادند که نبايد خط سياسی اما کسان. فرعی کرد، اين بحث بيجا نبود
شان با تب تبليغات باال و پائين رود و بايد بعنوان يک نيروی سرنگونی طلب خط و سياست و 

از آب درآمدند، " پرو رژيم"آمادگی مقابله با هر روند نامطلوبی را داشت، و حاال از نظر اينان 
سياست اين دوستان بيشتر شبيه .  يک حرف جدی سياسیبيشتر به يک شوخی بيمزه ميماند تا

سنت فرقه ای عهد عتيقی چپ است که از حريف شان مترسک ميسازند، عليه اش بدون 
کوچکترين امانتداری سياسی و رعايت هر نوع پرنسيپی بهتان ميگويند، و بعد مخلوق هشت سر 

ی است که قرار است به سياست اينها تبليغات پوک. ميکنند" نقد"و دست و پای مجازيشان را 
اشتباه در سياست يا عدم درک اوضاع را ميتوان ! شرمگين مطلوبيت جنگ ردای سرخ بپوشاند

اما بنظر ميرسيد نويسندگان چنين مباحثی در دنيای اوهام . فهميد و دوستانه تذکر داد و بحث کرد
 وجب نيروی راه رفتن قهرمانانی که بيرون پنجره خانه شان يک. مشغول قهرمانسازی بودند

. برخى از کادرهاى اين حزب رسما پرت و پال گوئى را به يک تخصص ارتقا داده اند. ندارد
و بايد تصريح کرد که انتظارى فراتر از خط چپ . بايد از کنار تبليغات غيرجدی با تاسفی رد شد

 . من چنين توهمی ندارم. راديکال و غير مارکسيستی توهم است
 



 جنگ و يا خطر جنگ به تحوالت سياسی در ايران شتاب قابل مالحظه ای :تريک دنيای به
ارزيابی فشرده شما از نيروهای سياسی اپوزيسيون در . مواضع بسياری را شفاف تر کرد. بخشيد

 قبال جنگ احتمالی چيست؟ 
 

 يکی از نتايج تشديد خطر جنگ تسريع کردن سير رويدادهای سياسی در جامعه :علی جوادی
اين شرايط ويژگی ها و مکنونات واقعی بسياری از نيروها را به نمايش گذاشت که در . است

 . بروزش مستلزم زمان بيشتری است" عادی"شرايط 
 

ناسيوناليسم قومی تماما به مبلغ جنگ و . در جنبش ناسيوناليسم پرو غرب دو گرايش برجسته شد
که عالوه بر قوم پرستی چه ظرفيت اين نيروها نشان دادند . سگ شکاری آمريکا تبديل شد

در همسويی با رژيم " تماميت ارضی"بخش ديگر اين جنبش به بهانه . مخرب و وحشتناکی دارند
اين . هر دو قطب اين جنبش در هر دو سوی نيروهای متخاصم قرار گرفتند. اسالمی به خط شدند

 دفاع از رژيم اسالمی چه در. جنبش ظرفيت مخرب خود را به روشن تر شکلی به نمايش گذاشت
 . و در چه در دفاع از حمله نظامی و کشتار مردم

 
تاريخ و . همان اهداف، همان سياستها، همان روشها.  اسالمی تحوالت کمتر بود–در جنبش ملی 

مقاطع حياتی اين جنبش با تالش برای نجات رژيم اسالمی و حفاظت از منافع پايه ای رژيم 
اين جريانات به صف توده های مردم . همراه بوده است" داتیانتقا"اسالمی در عين طرح 

اصلی ترين تالش اين " شورای ملی صلح. "در تقابل با آنند. سرنگونی طلب تعلقی ندارند
تالشی برای همسو کردن مبارزه و نگرانی مردم در مقابله با خطر . جريانات در اين دوره بود
برای مضحکه . اعالم آمادگی کردند" جاوزينمت"برای جنگ با . جنگ با رژيم اسالمی بود

آمادگی برای شرکت در جنگ . انتخابات مجلس شورای اسالمی رژيم اعالم آمادگی کردند
شان بيانگر جوهر درونی " انتخاباتی"احتمالی از يکطرف و از طرف ديگر اعالم کمپين 

 . تالشهای ارتجاعی اين جريانات است
 

ما شاهد تغيير و تحوالت . ارگری هم مهم و تعيين کننده بودتحوالت در صفوف جنبش کمونيسم ک
. اين تحوالت هم مٽبت و هم منفی بودند. قابل مالحظه و چشمگيری در صفوف اين جنبش بوديم

از يک طرف شاهد بوديم که چگونه حزب حکمتيست با نقد عملی سياستهای گذشته خود در قبال 
 در قبال جنگ دو قطب تروريستی نزديک شده جنگ به سياستهای پايه ای کمونيسم کارگری

به روشنی و صراحت اعالم کرد که سرنگونی رژيم اسالمی شرط پايان دادن به جنگی . است
اين سياست بطور روشنی از سياست گذشته اين رفقا . است که يک طرف آن رژيم اسالمی است

اين تحول و . ر شده استدر زمان جنگ آمريکا و عراق و همچنين جنگ اسرائيل و حزب اهللا دو
موضعگيری و اقدام . صدور بيانيه عليه جنگ و در دفاع از مدنيت اقدام اصولی اين بخش بود

رفقای حکمتيست در قبال جنگ پوچی تبليغات مسموم و کينه توزانه رهبری کنونی حزب 
 . کمونيست کارگری را نشان داد

 
. نده ای در حزب کمونيست کارگری بوديمدر طرف ديگر متاسفانه شاهد تحوالت بسيار نگران کن

رهبری کنونی اين حزب بر خالف سياستهای گذشته اش به يکباره کشف کرد که جنگ 
هم فرصت کش است و هم فرصت . دو گانه است. تروريستها خصلت تماما ارتجاعی ندارد

 نظامی از از اين رو در پيام حميد تقوايی آمده بود که آمريکا بهتر است به جای حمله! ساز؟



از اين ! مبارزات مردم ايران حمايت کند؟ ميليتاريسم آمريکا و حمايت از مبارزات مردم ايران؟
رو نه تنها تحريمهای بانکی که عامل مهمی در گرانی و افزايش مشقات اقتصادی مردم شده است 

ريم و را محکوم نکردند بلکه در عوض در برخی از تحليل های رهبريشان اعالم کردند که تح
زمينه قيام و " اعتراضات"ميشود و اين " جاری شدن اعتراضات مردم"فالکت اقتصادی باعٽ 

" بيمارگونه"؟ سياستی که منصور حکمت آن را سياستی راست و !تصرف قدرت سياسی است
. قلمداد کردن ربطی به کمونيسم کارگری ندارد" انقالب"فقر و فالکت بيشتر را زمينه . ناميده بود

اين سياستها به نحو آشکاری در مقابل . وپوليسم و سياستی عقب مانده و ضد مردمی استعين پ
لب سياست اين جريان اين . سياستهای تاکنونی کمونيسم کارگری و کمونيسم منصور حکمت است

بود، جنگ رژيم اسالمی را تضعيف ميکند و شرايط را برای قدرت گيری و سرنگونی رژيم 
که جنگ و تحريم اقتصادی و بانکی قبل از " نفهمند"ه تالش عميقی کردند که متاسفان. آماده ميکند

بهانه ای برای . آنکه رژيم را تضعيف کند، مردم و جامعه را به تهديد و به نابودی خواهد کشاند
جوهر " دوره جنگی"اين . رژيم در تعرض به مبارزات مردم و قيچی کردن مبارزات آنهاست

 صابر را - تقوايی – و ماجراجويانه و پوپوليستی رهبری آسنگران سياستهای غير مسئوالنه
خط رهبری اين جريان يکی از قربانيان تشديد مخاطرات جنگی ميان دو قطب . بوضوح نشان داد
 . تروريستی شد

 
در کنار اين تحوالت بايد به عروج مجدد خط کمونيسم کارگری حکمت در قبال تحوالت حاضر 

اين سياست . د کمونيسم کارگری به طور بارزی اين خط را نمايندگی کردحزب اتحا. اشاره کنم
 تالش برای متعهد کردن اپوزيسيون رژيم اسالمی به مدنيت و -١. دارای سه رکن اساسی است

ايجاد سدی در مقابل قوم پرستان و جنگ طلبان و مرزبندی قاطع با هر دو قطب جنگ، که در 
 فراخوان به تمامی مردم جهان که در مقابل جنگ -٢. استبياينه رفقای حکمتيست بيان شده 

تروريستها بايد ازمبارزات مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی و استقرار آزادی و برابری و 
اعالم سياست مستقل کمونيستی که در شرايط جنگی چگونه با -٣رفاه در ايران حمايت کرد، 

 شد، چگونه بايد زمينه های قدرتگيری مردم و جنگ احتمالی و مخاطرات ناشی از آن بايد مواجه
حاکميت ارگانهای توده ای مردم را شکل داد و اينکه چگونه هر گونه تقابل با جنگ را بايد به 

 . مبارزه برای سرنگونی رژيم اسالمی گره زد
 

تشديد مخاطرات احتمالی ميان دو قطب تروريستی جوهر سياستهای عمومی جنبشهای اجتماعی 
 . ديگر به طور بارزی به نمايش گذاشترا بار 

 
 اپوزيسيون راست ايران و سنتهاى مختلفش نيرويش بين جمهورى اسالمى و :سياوش دانشور
. راست پرو غرب کنار اسالميون ايستاد و ناسيوناليسم قوم پرست کنار آمريکا. آمريکا تقسيم شد

. نها را نميتوان جريان سياسى ناميدالبته سياست ناسيوناليسم قومى از پيش همين بود و اساسا اي
اينها بيشتر نيروهاى دست ساز و بدون ريشه اجتماعى اند که مستقل از حمله نظامى آمريکا افقى 

ناسيوناليسم پرو غرب نيز بنا به بن بست استراتژيکش و تضعيف جايگاهش در دوران . ندارند
به " خاک پاک"گمى و ماليخولياى بعد از جنگ سرد بعنوان آلترناتيو حکومتى، و در متن سردر

اصالت "يک وجه ديگر سياست اينها را نيز بايد در ظرفيتهاى نژاد پرستانه و . بغل رژيم افتاد
. و برترى اش به مکان انسان در تئورى و سياست و جهانبيتى جستجو کرد" خون و نژاد و خاک

. ش بيش از اين نميتواند باشدجنبشى که به آزادى و برابرى و رهائى انسان نامربوط است عاقبت
. قلم فرسائى در مورد روتوش تاريخ مملو از جنايت ناسيوناليسم نيز کمکى به اين جريان نميکند



جنبش ملى اسالمى نيز اين . ناسيوناليسم پروغرب در يک سردرگمى استراتژيک دست و پا ميزند
هم اکنون نيز شال و . شمردوضعيت را براى دور ديگرى از نزديک شدن به رژيم اسالمى مغتنم 

اين جريان سپرى ! را به زعامت خامنه اى و جنتى برگزار کنند" انتخابات آزاد"کاله کردند تا 
شده اى است و تنها دارد از وجود جمهورى اسالمى و ارتجاع نظم نوينى سوبسيد سياسى 

ناگهان . جناح چپ جنبش ملى اسالمى نيز بدرجات متفاوت همين سياست را داشت. ميگيرد
معرفى کردند و دست " خائنين به ملت"ناسيوناليستهاى دو آتشه اى عروج کردند که همه را 

استالينيستهاى محفل طوفان در فنجان و ناسيوناليسم ضد امپرياليستى . آريائى ها را از پشت بستند
 . ازاين جمله بودند

 
ما عليه تحريمهاى . ند روشن بودکمونيسم کارگرى در کليت خود جريانى بود که در مقابل اين رو

اقتصادى، عليه خطر جنگ تروريستها عليرغم تاکيد بر روندهاى پايه اى تر که اهداف ديگرى 
را دنبال ميکرد، عليه جريانات اپوزيسيون که اميدشان را به آمريکا و جمهورى اسالمى بسته 

دن به صفى مستقل عليه دو ما جريانى بوديم که در داخل کشور در شکل دا. بودند هشدار داديم
ارتجاع داخلى و بين المللى و تبليغات جنگى و بسيج ناسيوناليستى شان تالش کرديم، در مورد 
عواقب وخيم اين سياستها بر زندگى و مبارزه مردم هشدار داديم و تالش کرديم مانع منحرف 

مونيسم، خط مشى فعال ما جريانى بوديم که مسئوليت اجتماعى ک. کردن مبارزه مستقل مردم شويم
ما جزو . و کمونيستى در قبال اين اوضاع چه قبل و چه بعد از وقوع جنگ را ترسيم کرديم

نيروهائى بوديم که براى بهم زدن صورت مسئله سياست در ايران توسط اردوى آزادى و برابرى 
گمى سردر. در اين ميان البته چرخش حزب کمونيست کارگرى هم استثنا بود. تالش کرديم

. سياسى و تحليلهاى مغشوش و متضاد اين جريان ناشى از عدم انسجام و صراحت سياسى بود
جالب است شعار نه جنگ و نه بمب را ما در جامعه برديم، اين ما و امثال ما بودند که در شکل 
دادن به صفى در مقابل هر دو نيروى ارتجاعى با پرچم روشن تالش کردند، اما همزمان هم 

بدون " چپ"از دوستان سابقمان گرفتيم و هم با ماحصل تالشمان سعى کردند " رو رژيمپ"مدال 
نيست، راديکاليسم محدود ضد " زرنگى"و اينرا بگويم که اينها تنها از سر ! شان را اثبات کنند

اين سيستم پر از . رژيمى در تقابل با راديکاليسم کمونيستى کارگرى همواره در تناقض است
قوم "مثال ميشود به کسى که شعار يک نژاد آنهم نژاد انسانى را بلند ميگند . ى استشاهکار سياس

خطر فورى "گفت و يا به کسى که از يکسال پيش بحث متفاوتى را در قبال تحليلهاى " پرست
گفت، اما در عين حال نتيجه سياست و " پرو رژيم"و تئوريهاى يکجانبه پيش ميبرد " جنگ

شايد ما و مردم خبر نداريم و سياست ! ال چپ به سينه خود الصاق کردتالشش را به عنوان مد
پرو "ما البته به اين دوستان در مقابل اتهام پوچ و غير اخالقى ! در شهر کوران جارى است

تحليل ما از . اين ساده ترين و بى ربط ترين اظهار نظر است. نميگوئيم" پرو آمريکا"، "رژيم
خط عميق و همه جانبه است و سطوح مختلف آن را در بحثهايمان سردرگمى و عدم انسجام اين 

اما مستقل از اين ادبيات گهربار، آنچه تا امروز روشن شده است اينست که با اين . تعقيب کرديم
بگذاريد اميدوار باشيم که . نکته اى که ما همواره هشدار داده بوديم. خط هيچ کارى نميتوان کرد
شايد هنوز جرئه . ان مستقل از ما خودشان را منصفانه ارزيابى کنندکادرهاى کمونيست اين جري

اى از صميميت و صراحت سياسى و انتقادى بتواند مسير کمونيستى و مارکسيستى منصور 
به هر حال در اين ماجرا آموختنى براى کسانى که ميخواهند . حکمت را به اين جريان برگرداند

 .  بياموزند زياد بود
 



را در اپوزيسيون پرو رژيم و " تحرک جديدی"انتخابات مجلس شورای اسالمی : تريک دنيای به
هم از شکست ها و " درسی"آيا اين جريانات . بخشهايی از مشروطه خواهان براه انداخته است

مورد نظر شما چيست؟ اين پديده را چگونه " انتخاباتی"افتضاحات سياسی خود ميگيرند؟ سياست 
  کرد؟ بايد افشاء و ايزوله

 
 اسالمی پرو –جريانات ملی . بارها تکرار ميشود.  تاريخ دو بار تکرار نميشود:علی جوادی

اين جوهر . رژيم تا زمان سقوط کامل رژيم اسالمی چنين سياستهايی را دنبال خواهند کرد
اما هر بار شکست . نيست" درس گيری"جايی برای . نيش عقرب است. وجودی شان است
اين پروسه طرد و . ش، هر بار آبرو باخته تر، هر بار مفتضح تر بايد قد علم کنندخورده تر از پي

 . حاشيه ای شدن نقش و جايگاه اين جريانات در تحوالت معاصر است
 

اسم " سياستی" از اگر بتوان. اين مضحکه را فقط بايد افشاء کرد. نداريم" سياست انتخاباتی"ما 
بمنظور " انتخاباتی"ژيم اسالمی و حضور در مراکز تجمع برد، تشديد مبارزه برای سرنگونی ر

. زنده باد آزادی، برابری و رفاه همگان! مرگ بر جمهوری اسالمی. افشای کل اين بساط است
 .   ماست" انتخاباتی"اين شعار 

 
اگر کسی .  سنتهای سياسی اپوزيسيون بورژوائی ايران کمابيش معرفه اند:سياوش دانشور
از نيروهای متفرقه جنبش ملی اسالمی دارد، تنها دارد توهمات خود را بيان انتظار بيشتری 

" انتخابات آزاد. "اينها براساس استراتژی سياسی شان سياست روزشان را تعيين ميکنند. ميکند
شان " آزاديخواهی"در جمهوری اسالمی تنها يک توهم نيست، بيان حقارت اين جنبش و ارتفاع 

کار اينها سواری سياسی دادن به جناح . قش خاصی نميتوانند ايفا کننداما اينها ن. نيز هست
. متبوعشان در حکومت و مقابله با حرکت مستقل مردم عليه کل ارتجاع اسالمی در ايران است

اينها اميدوارند که با خريدن وقت برای کل رژيم و استحاله تدريجی آن بويژه در رابطه با جهان 
ی وفادار به قانون اساسی ارتجاع اسالمی را در بازی قدرت تامين غرب، زمينه شرکت نيروها

 . کنند
 

و بستر سازی برای دفاع مجدد از روندهائی در " انتخابات"نگاه مثبت آقای همايون را نيز به 
ناسيوناليسم پرو غرب . درون رژيم را بايد به حساب گم کردن قطبنمای سياسی شان گذاشت

.  آمريکا و غرب در کشورهائی مانند ايران از دست داده استمکان سابق را در استراتژی
اينکه اين . نزديک شدن سياستهای اين جريان را به جنبش ملی اسالمی را بايد در اين متن فهميد

ميگيرند يا نه، معموال کسی از اشتباه درس ميگيرد که واقعا هدفش چيز " درسی"جريانات 
اما اينها قرار نيست درس بگيرند چون هدفشان در . ستديگری بوده و اشتباه محاسبه داشته ا

اينها مخالف سرسخت کمونيسم و ابراز وجود راديکال . تغيير معادالت سياسی در باال دور ميزند
اهدافشان و منافعشان با منافع اردوی آزادی و . کارگر و مردم آزاديخواه و برابری طلب اند

ر ما اينست که جار و جنجال تبليغاتی شان در دفاع از کا. برابری تفاوت بنيادی و طبقاتی دارد
رژيم اسالمی را با مبارزه ای قاطع عليه رژيم اسالمی پاسخ دهيم، ضديت سياستهايشان را با 
منافع آنی و آتی مردم و جنبش سرنگونی جمهوری اسالمی نشان دهيم، و صف محکمی را در 

 . مقابل شان ايجاد کنيم
 



ياست ما اينست که اين مضحکه را با اعتراض مستقل عليه کليت رژيم س" انتخابات"در مورد 
ما کل اين پديده منحوس را برسميت نميشناسيم و . ما سياست تحريم و شرکت نداريم. پاسخ دهيم

پالتفرم سياسی ما در اين نمايش تحقير مردم و آزادی که اسم . برای سرنگونی آن تالش ميکنيم
ند، تشديد مبارزه عليه رژيم اسالمی و تاکيد بر سرنگونی انقالبی آن گذاشته ا" انتخابات"آن را 

 .  توسط مردم و طبقه کارگر برای بستن اين سيکل باطل است
 

اطالعيه .  پلنوم دوم حزب اتحاد کمونيسم کارگری در اواسط دسامبر برگزار شد:يک دنيای بهتر
اين پلنوم چه جايگاهی در زندگی . حزب در اين زمينه گزارش مفصلی از پلنوم ارائه داده است

 حزب داشت؟ ارزيابی شما از نقاط ضعف و قوت حزب در اين دوره چيست؟ 
 

اين .  دوران شکل گيری معموال حساسترين دوران حيات هر موجود جديدی هستند:علی جوادی
از اين رو طی کردن موفق اين دوران از اهميت و . شرايط برای حزب ما هم صادق بود

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين دوران را بنظرم با موفقيت .  خاصی برخوردار بودحساسيت
نفس وجود و دوام و گسترش ما و شکل دادن به يک حزب جديد در جنبش کمونيسم . طی کرد

ما اين دوران را در شرايطی طی کرديم که با . کارگری در خود يک موفقيت بزرگ است
اين . جانب رهبری و برخی کادرهای حککا مواجه بوديمبيشترين حمالت غير کمونيستی از 

 . حمالت اتفاقا هر چند سخت و مشکل اما ما را قويتر کرده است
  

اما عليرغم اين کمبودها در عين حال تبديل . امکانات محدودی داريم. ما ضعفهای بسياری داريم
ا پرچم کمونيسم منصور م. به نقطه اميد و آرزوهای معينی در جنبش کمونيسم کارگری شده ايم

بر سياستها و اصوليت و سياست او برای . اين خط را زنده نگهداشتيم. حکمت را بر افراشتيم
کوشيده ايم به ميزان توان خود . تبديل کمونيسم کارگری به نيرويی سازمانده و رهبر تاکيد کرديم

ن راه پيشرويهای معينی هم و خوشحالم که اعالم کنم در اي. اين خط مشی را در جامعه دنبال کنيم
ما بر اصوليت و انسانگرايی . اين پيشرويها پشتوانه ای برای گسترش اين تالشها است. داشته ايم

تالش ما در مقابله با بی اصولی گری گرايشی در اين . خط کمونيسم منصور حکمت تاکيد کرديم
ت طلبان و راست پرو را عوضی گرفته است، به سلطن" دوست و دشمن"جنبش که از قرار جای 

ما اين ويژگی و . بيشتری دارد، را نقد کرديم" لطف"غربی تا بخشهای ديگر کمونيسم کارگری 
 . مشخصه بارز اين خط را عليرغم تهاجمات پوپوليستی به آن حفظ و پاسداری کرديم

 
بر خالف تصور پوچ . کمونيسم کارگری بخاطر انشعابات تحميلی ضربات معينی خورده است

ميشود، ما با " قويتر"بری کنونی حزب کمونيست کارگری که با تحميل هر انشعابی از قرار ره
درک اين واقعيت تالش کرديم در مقابل اين روند تکه تکه شدن پروژه ای را مطرح کنيم که در 

در اين چهارچوب موفق شديم بخشهايی معينی از اين جنبش را به هم . مقابل اين روند قرار گيرد
 . اين نقطه قوت ماست. اين تالشها را بايد با قدرت ادامه داد.  تر کنيمنزديک

 
ما در پلنوم تاکيد کرديم که حزب اتحاد کمونيسم کارگری بايد ساختن حزب در بستر اعتراض 

. تمرکز و جهت خود را گم نکند. راديکال و کمونيستی طبقه کارگر را با تمام قوا به پيش ببرد
ت و ساز کمونيستی طبقه کارگر نداشته باشد، شايسته نام کمونيست حزبی که جايی در سوخ

بعالوه تاکيد ما بر سازماندهی و رهبری يک ويژگی . اين مساله ای هويتی برای ما است. نيست
 .  و خصوصيت حزب ما است که بايد به آن معنای واقعی و همه جانبه ای ببخشيم



 
قاعدتا از .  بعد از شش ماه از تشکيل حزب بود اين دومين نشست کميته مرکزی:سياوش دانشور

حزبی که تازه تاسيس شده و شکل دادن به خودش به معنی ساختن ارگانها و ستادهای تشکيالتی 
اما وقتی به کار و پراتيک حزب در . برايش در اولويت قرار دارد انتظار عجيبی نميتوان داشت

نرخ رشد دستکم . تصويری را مشاهده نميکنيدشش ماه بعد از تشکيل آن نگاه ميکنيد ابدا چنين 
دويست درصدی حزب در ايران در همين مدت کوتاه و شکل دادن بسيار وسيع تر به ارتباطات 
غير حزبی، دخالت و موفقيت در مبارزات معين، بدست دادن الگوهای کار اجتماعی تر، احيا 

 در مناسبات درون حزبی، نگرش انتقادی خود ويژه کمونيسم کارگری چه بعنوان حزب و چه
ايجاد اعتماد بنفس و همدلی سياسی سطح باال در درون حزب، تاثير گذاری مثبت به جنبش 
کمونيسم کارگری و اردوی آزادی و برابری، نقد مستمر و تالش برای گسست قاطع تر از 
سنتهای چپ راديکال، و ايجاد و ساختن حزب در داخل کشور بعنوان يک جريان دخيل در 

اين نقطه . بارزات از همان بدو کار، اينها خصوصيات حزب ما در همين دوره کوتاه بودندم
شروع، عليرغم کمبودهائی که به آن اشراف داريم و بايد بدون ابهام برای رفع آن تالش کنيم، بايد 

جايگاه اين پلنوم در خالصه ترين بيان اينست که ما ميخواهيم چنين حزبی . مشخصه ما باشد
 . م و برای ساختن چنين حزبی تالش ميکنيمباشي

 
نقطه قدرت ما اينست که در بدو شروع حزبی تماما درگير در اعتراض کارگری و مبارزه 

نقطه ضعف ما در همين دوره کوتاه اينست که سازمان و رهبری مناسب و . آزاديخواهانه هستيم
يتها و توان عينی جنبش مان درخور شان کمونيسم مارکسيستی منصور حکمت را با توجه به ظرف

اما روحيه و آمادگی سطح باال در پلنوم که بدور از تبليغات سطحی بود اين . بوجود نياورديم
سياستها و اولويتهايمان را دقيق تر تعيين کنيم و . امکان را ميدهد که نيرويمان را متمرکزتر کنيم

زب اتحاد کمونيسم کارگری در تصوير ح. برای اهداف کمونيستی مان متحدانه تر تالش کنيم
جريانی انتقادی، کارگری و مارکسيست، : ايندوره کوتاه برای هر ناظر خارجی بی غرض اينست

ما . بدور از خصوصيات سنت چپ راديکال، مسئول و غير سکتاريست، راديکال و انسان محور
ه و جنبش و در همين دوره کوتاه تصويرهای بزرگ تر کمونيستی کارگری را در مقابل جامع

سنگرهای متعددی را . کار زياد داريم. طبقه مان گذاشتيم و نفيا و اثباتا تفاوتهايمان را نشان داديم
مطلقا و مطلقا نبايد روحيات چپ راديکال و جار و جنجالهای خود خشنود کن در . بايد فتح کنيم

جا خوش .  ميکندهدف ما بزرگ است و رسيدن به آن کار بزرگ را طلب. ميان ما جا باز کند
. کردن و رضايت از پيشرويهای نسبی و وارد شدن به بحثهای سبک و فرقه ای سند مرگ ماست

ما نه رقابتی با بغل دستی هايمان داريم و نه پيشرفت و عدم پيشرفت خود را . بايد فقط جلو رفت
 و با ابعاد ما موظفيم که شاخصهای پيشرفت و موفقيت را با شتاب اوضاع. براين مبنا ميسنجيم

 .* وظايمان و با نيازهاى جنبش مان بسنجيم
 
 
 
 
 
 
 
 



 هياني از بی خطوطرامونيپ
 "یاسيجنگ، جامعه و قدرت س: ی آارگرسميآمون"

 با هيئت دائر دفتر سياسى حزب
 ٢٩شماره 

 
 به انتشار گزارش ی الزم است اشاره امي بپردازهياني به مباحث بنكهي قبل از ا: بهتریاي دنكي    
 گزارش ني ای اعالم علنريتاث. مي بكنی اسالممي رژی بر توقف پروژه اتمی مبنكاي آمریتينابع امنم

 از یم اسالمي رژاي آد؟يني بی جهان معاصر چگونه میستيرا بر تخاصم و آشمكش دو قطب ترور
 ني ارٽي شده است؟ تای خطر جنگ منتفاي است؟ آدهي دست کشی به سالح اتمیابي دستیتالش برا

 د؟يني بی چگونه می اسالممي رژونيسي اپوزاناتي جریاسيارش را بر مواضع سگز
 

 یتي نهاد امن١۶ شده در گزارش دي مطالب قبي تکذاي و ديي تای برای ما امکان:ی جوادیعل    
 هي طبقه سرمایابزار اصل.  هستندی و جاسوسیتي و امنی اطالعاتی سازمانهانهايا. مي ندارکايآمر
 دروغ، جعل خبر، ديموسسات تول. ستندي نقيمرکز پخش حقا.  اندیوامع کنون حاکم بر جیدار
 جوامع ني حاکمه ااتي هاستي سشبردي و پاستي سهيهدفشان توج.  هستندی آدمکشات،ي واقعفيرتح

 در دست اعالم ی اشهي سازمان ملل با شتي امنی پاوول در اجالس شوراني کالکهيزمان. است
 ی حمله نظامیاسي، ملزومات س" استی کشتار دسته جمعی سالحهاديعراق در حال تول: "کرديم

 .کردي عراق را فراهم معه جامیو نابود
 

 و تالش غاتي تبلکاي حاکمه آمراتي که هیطي را در شرای خبرني است که چرا چنني    اما سئوال ا
 کرده اند؟  منتشرکند،ي جهان دنبال مسمي ترورگري ارتقاء کشمکش با قطب دی را برایگسترده ا

 نئو اني جراني در سازمان ملل و از سخنگوکاي سابق دولت آمرندهيجوهر مساله را جان بولتن نما
 از یبخش.  بودیاسي سیاقدام.  جورج بوش بودهيعل" يیکودتا "نيا.  کرده استاني بويکانسروت

در کشمکش " یفاز نظام"ورود به .  استراني به اکاي آمری مخالف حمله نظامکاي حاکمه آمراتيه
 عمال با گري جناح دی کردن تالشهاٽی خنی جناح براکي. دانديم" فاجعه "کاي آمریدو قطب را برا

 مي عملکرد رژقتي حقاني گزارش بنيچقدر ا. کرده است" خلع سالح" اقدام جناح حاکم را نيا
 !نخواهد کرد" اعتماد "ی ذره اني کدام از طرفچي به هی بشری بنچي است؟ هیاسالم

 
 خود دچار ی جنگاستي سشبردي را در پکاي حاکمه آمراتي گزارش دست جناح جنگ طلب هني   ا 

 ني چنشبرديموانع پ.  نشده استیاما بنظرم خطر جنگ تماما منتف.  کرده استینيمشکالت مع
اما همانطور که قبال .  کمتر شده استطي شراني در ایاحتمال حمله نظام.  شده استشتري بیاستيس

 از جدال و کشمکش دو قطب ی تنها بخشی اسالممي رژی هسته ایتالشها" مساله "م،يردکاعالم 
 و سهم یاسيمساله بر سر قدرت س.  استیاسي جدال سکي نيا.  جهان معاصر استیستيترور
 برسد یهر زمان که جدال به سطح.  در سطح منطقه و جهان استیاسي ستي موقعمي و تحکیخواه

من . کننديآن را هم فراهم م" هاتيتوج"و " ليدال" مسلما ود،ش" یضرور "یکه حمله نظام
 دست دي خطر را نبانيا.  کامال برطرف نشده استی معتقدم که خطر حمله نظامیاريبرخالف بس
 نداشتند که دولت یدي تردني به حمله به عراق گرفتند، کوچکترمي تصمکهيبعالوه زمان. کم گرفت

 هي توجی برای اما به هر جعل و دروغدانستند،يم. نداشته است سپتامبر ١١ در فاجعه یعراق دخالت
 .  متوسل شدندیحمله نظام



 نيا. ستي نی اسالممي رژی هسته ای کشمکش بر سر تالشهااني گزارش پاني    بنظرم انتشار ا
 دو قطب ني ای که موجب جدال تاکنونیليدال.  خواهد کرددايجدال کماکان در اشکال مختلف ادامه پ

 کرده است، اما ريي تغهي است که شتاب قضني گفت اشوديآنچه م. است تماما پا برجا هستندبوده 
 کي اي و ی اسالمميبا رژ" صلح"و " سازش" اتفاق سر آغاز نيا!  نکرده استیرييجهت جدال تغ

 کاي حاکمه آمراتينه ه. ستي نیستيدر مناسبات دو قطب ترور" نقطه عطف"و " یاسيچرخش س"
 خواهان ی اسالممي در منطقه است و نه رژی اسالممي رژیاسي ستي و موقعطي شراحاضر به قبول

 ريي در پس تغديشا.  خواهد کردداي ادامه پدي منازعه بدون تردجتاينت.  موجود استوضع به تيرضا
 به یابي ما شاهد دستی اسالممي در رژیراتيي تغني و همچنکاي حاکمه آمراتي در هیو تحوالت
 قابل تصور است و یتي وضعنياما در کوتاه مدت نه چن. مي دو قطب باشني ااني می مقطعیتوافقات

 . استحصولنه قابل 
 

. شده اند" متاسف" گزارش ني از انتشار ای اسالممي رژونيسي جنگ طلب اپوزاناتي    جر
 گره زده کاي ارتش آمری به موشکها و بمب افکنهایاسي از قدرت سی سهم بری را برادشانيام

 روهاي نني قوم پرست و جنگ طلب در زمره ایستهايونالي و ناسني مانند مجاهدیاناتيجر. دبودن
 از تيٽيح" اعاده "ی ماجرا براني از ای اسالم– ی ملاناتي از جريی و بخشهاهايدوم خرداد. هستند
 ني ای آبرو است که حتیاما جناح راست آنقدر ب.  استفاده خواهند کردی اسالممي از رژيیبخشها

 مي رژی برای ماجرا کالهني از ای بتوانند بسادگی اسالممي از رژيی جناحهایشگي چاکان همنهيس
 . بدوزند و به خورد مردم دهندیاسالم

 
 ی قلدراستيما مخالف س. ميداني مردم مهي علیتيجنگ را جنا. مي    ما مخالف سر سخت جنگ هست

 چوجهي بهگرياز طرف د. ميان هست در سطح جهنشي و متحدکاي آمرسميتاريلي و ميیو زورگو
 زولهي بر ای مبنی ما اعمال فشار توده ااستيس. ميستي هم نی اسالممي رژيی شناساتيخواهان برسم

 ما استيس.  استی المللني آدمکشان در سطح بني با اکيپلماتي و قطع رابطه دی اسالمميکردن رژ
 نيما از شکافها و تناقضات ا.  استاکي آمریني نظم نویاستهاي شکست سی برایمقابله و تالش جد

 است ی و انقالب کارگری و برابری خودمان که همانا امر آزادیاسي امر سشبردي پیدو قطب برا
 .ميخواني خودمان فرامیما مردم را به اردو. ميکني مادهاستف

 
 جهان معاصر برسر پرونده اتمى یستي منشا تخاصم و آشمكش دو قطب ترور: دانشوراوشيس    

. اين رودروئى اهداف ديگرى دارد که با و بدون اين پرونده در جريان است. رژيم اسالمى نيست
مسائل متعددى ميتواند تخاصم و جنگ اين دو قطب تروريستى را در به اصطالح کانونهاى بحران 

لذا تبئين پايان جدال اين دو قطب از سر اين گزارش و پرونده اتمى رژيم .  تشديد کندندر جها
ما در اين زمينه در شماره هاى قبل نشريه و قطعنامه حزب سخن گفته . سالمى اشتباه محض استا

اما آيا رژيم اسالمى کال پروژه اتمى را کنار گذاشته و يا . ايم و اينجا تکرار آنها ضرورت ندارد
.  جنگ کامال منتفى شده است؟ به نظر من اسالم سياسى دنبال يک سالح استراتژيک استخطر
ودشان اذعان ميکنند که در همان دوره اى که کار را متوقف کردند، همزمان تاسيسات شان را خ

سياست شان بقاى نظام است، اگر بقاى نظام را با عقب انداختن اين مسئله تضمين . گسترش دادند
و بايد توجه داشت که مقدار زيادى از تنش ديپلماتيک در اساس در قلمر.  نخواهند کردترديدکنند، 

هر دو ميخواهند امتياز بگيرند و هر دو ميخواهند معضالت خود را . پروپاگاند و اعمال فشار است
جنگ يک . نبود" فورى"چشم انداز وقوع جنگ قبل از اين گزارش هم به قول عده اى . پايان دهند

و  بود و همواره خطر آن با وجود اين تروريستها و سياستهاى ضد انسانى شان وجود دارد خطر



روشن است بعد از انتشار اين گزارش تهديدات جنگى بوش و . تماما منتفى کردن آن کار ماست
اين انعکاسى از وضعيت سياسى و رقابتها و استراتژيهاى . شرکا با موانع جدى روبرو شده است

بوش و تيم جنگ طلبان را ناچارا سه کنج .  درون خود هيئت حاکمه آمريکا استدرمتفاوت 
هدفشان ايجاد . ا سياست و استراتژى مذاکره مستقيم با جمهورى اسالمى جارى شودگذاشتند ت

وضعيت نسبتا مطلوبى در عراق، کم کردن نيروهاى نظامى آمريکا و خروج بخشى از 
آمريکا به يک پيروزى ساده .  دست جمهورى اسالمى استنکارگره اي. نيروهايشان در عراق است

من همواره تاکيد کردم که هدف بيشتر اين تبليغات . نياز داردبيشتر از يک جنگ بعد از عراق 
جنگى اعمال فشار به جمهورى اسالمى و باز کردن مسير مذاکره و پيدا کردن فرمولى است که به 

همينطور يک هدف مهم اين سياست، جلو راندن . اشدوجود نداشته ب" طرف بازنده"اصطالح 
تا اطالع ثانوى و نتيجه مذاکرات عراق .  ايران استجناحهاى طرفدار غرب در خود هيئت حاکمه

بوش و احمدى نژاد . و معضل بسيج دولتهاى غربى پشت آمريکا، سياست مذاکره پيش خواهد رفت
امروز شرايطى با .  ديگر حکومت تحويل دهندحظاهرا بايد دنباله پرونده را به دمکراتها و جنا

بيش از پيش جلو رانده ميشود و اين " ره مستقيممذاک"انتشار اين گزارش فراهم شده که شعار 
ما بعنوان . انتشار اين گزارش تنها اين روند را تسريع ميکند. مذاکرات مدتى است در جريان است

يک نيروى کمونيست عليه هر دو طرف ارتجاعى اين دعوا هستيم و منفعت ما و مردم در تشديد 
 .براى ما ساده تر است" غير جنگى" دوره شکست سياستهاى اينها در. جنگ تروريستها نيست

 
    تاثير اين گزارش بر نيروهاى طرفدار جنگ، يک نوع ديپرسيون سياسى و حاشيه اى شدن 

باال گرفتن اين بحران و تهديد جنگ در همين سطح، موجب معرفى نيروهاى سياسى . است
يوناليسم و بسيج ناسيوناليستى و ناس. اين جريانات ايزوله تر ميشوند. اپوزيسيون و ظرفيتهايشان شد

آخرين اميدهاى . قوم پرستان براى مدتى به سوراخ ميروند.  بى آبروتر ميشوديوناليستىدفاع ناس
. مجاهدين دود شده و هوا رفته است و وضعيتش با گسترش اين روند تماما در ابهام قرار ميگيرد

، عوض کردن صورت مسئله باالئى براى ما کمونيست کارگريها که براى سرنگونى رژيم اسالمى
مردمى که خطر بمب و .  جنگ تالش ميکرديم، اين شرايط بسيار مساعدتر استخطرها، و نفى 

همان بخش . موشک را باالى سر خود نبينند، بهتر عليه جمهورى اسالمى وارد ميدان ميشوند
رژيم بيافتد، ناچار کوچکى هم که اميدش را به حمله بسته بود و فکر ميکرد که شايد با حمله 

فرصت کنونى به ما امکان ميدهد .  و در جنبش اجتماعى مبارزه کندايستدميشود روى پاى خودش ب
که تالش براى سرنگونى جمهورى اسالمى و حل بنيادى مسئله تروريسم و اسالم سياسى را تشديد 

 .  کنيم
 

"  جامعهتيگ و در دفاع از مدن جنهيعل "هياني بی کارگرسمي حزب اتحاد کمون: بهتریاي دنكي    
 با مواضع اتخاذ شده ی تناقضهياني آن بی امضاايآ.  را امضا کرده استستي حزب حکمتیشنهاديپ

 ست؟ي هر کدام از نظر شما چژهي وگاهي ندارد؟ جاهياني بنيدر ا
 

" یاسيجنگ، جامعه و قدرت س: ی آارگرسميآمون "هياني مواضع اتخاد شده در ب:ی جوادیعل    
اما . دارد..."  جنگهيعل "هياني با مواضع اعالم شده در بیري و چشمگني معیسلما تفاوتهام

 مواضع انيتفاوت م.  استیريدو سطح متفاوت از موضعگ.  مواضع نداردني با ایتناقض
اهداف .  استی حزبهياني بیکي.  استیاسي معضل بزرگ سکيدر قبال " قلحدا"و " رٽحداک"

 ی کارگرسمي کشمکش در جنبش کمونني در ای کارگرسميب اتحاد کمون که حزی اهي و پایعموم
..."  جنگهيعل "هياني بیگريد.  اهداف ما در قبال جنگ استهيانيب. کندي ماني را بکنديدنبال م



 تواندي است که میآن سلسله از مواضع.  استستي حکمتزب حنيما و همچن" حداقل"موضع 
 است یتالش.  هستند، متعهد کندیاتي که از جانب ما حینيع را به مواضع مونيسي از اپوزيیبخشها
 از اقدامات یري جلوگی است برایتالش.  جنگ طلب و ضد جامعهیروهاي کردن نزولهي ایبرا
 به ی دو باره جانکوشنديعمال م"  صلحی ملیراشو" که با پرچم ی اسالم– ی راست ملاناتيجر

 ی همکاری برایپروژه ا. ستيسازش ن. ستيت ن وحدیمبنا. ستيجبهه ن. مرده دوم خرداد بدمند
 از جانب ی و اصولی تالش انسانکي. ستي نونيسي نامتجانس اپوزیروهاي نانيو کار مشترک م

 فورموله شده نگونهي حکمت امنصور است که توسط یاستي سیادامه منطق.  استی کارگرسميکمون
جتماعى جدى اين جريانات هيچيک ، که با توجه به جدايى ا"کار مشترک"بنظر من بجاى : "است

به آن تن نخواهد داد، اگر بخواهيم خوشبين باشيم، شايد بايد از تعريف يک سلسله اصول پايه اى و 
 پايبندى به اراده آزاد مردم، اصل داصولى مانن. پايبندى هريک از اين نيروها به آن صحبت کرد

اين اصول حداقل را حتى . و غيرهآزادى بى قيد و شرط سياسى، جامعه سکوالر، رفع تبعيض 
اما اين اصول مبناى وحدت اين نيروها . ميشود بعنوان يک منشور حقوق پايه اى مردم تعريف کرد

زمينى را ترسيم ميکند که هريک از اين . نميتواند باشد، بلکه مقررات بازى را تعريف ميکند
 )منصور حکمت. " (جريانات در آن براى پيروزى خط مشى و جنبش خويش تالش ميکند 

 
.  براه انداختهياني بني اهي را علی گسترده اغاتي تبلی کارگرستي حزب کمونی کنونی    رهبر
 از یري جلوگی تالش کرد هم برای امر انقالب کارگرشبردي پی براشودي که هم مداننديظاهرا نم
 یخه سوار دو چرشوديسوت زد و هم م "شوديهم م.  تالش کرداهي سیوي سنارکي یريشکل گ
.  در تقابل قرار دادن رفرم در مقابل انقالب استسمي شناخته شده پوپولاستي سرکن کي"! کرد
 از نکهي شوند و هم انقالب را بخواهند بدون استي رفرمنکهي هم رفرم را بخواهند بدون اتوانندينم

 نيمتاسفانه ا داشت؟ شدي میگريچه انتظار د. ندي روزمره مردم دست بشوی بهبود زندگیتالش برا
جنگ از قرار فرصت کش و فرصت ساز . داندي خصلت دو گانه می امروز جنگ را دارایرهبر
 تالش کي هم هست که در مقابل یعي که معتقدند جنگ بخشا فرصت ساز است، طبیکسان. است
از .  کنندی سنگ اندازهاي اسالم– یمل" ی طلبیآشت" و ستهايوناليناس" یجنگ طلب" در مقابل یجد
 مفاد ني که خود دارند به ایلي با هر تحلونيسي از اپوزیشتري هر چه بیهارار نگرانند که بخشق
 نيا" نه"اعالم . است" عبور از منصور حکمت "استي از سیگري هم گوشه دنيا!  شوند؟بنديپا

.  استونيسيدر صفوف اپوز" یمقررات باز "نيي بر تعی به طرح منصور حکمت مبنیرهبر
 ستي حزب در زمان حضور ما در حزب کمونني شده ااعالم استيکنار گذاشتن س ی به معنایحت

" یاسيعدم درک س"و " سوء تفاهم" از ی مواضع ناشنيا. است" جبهه سوم "هياني در بیکارگر
 . از جنبش ماستيی بر بخشهایگري جنبش درٽيتا.  استیاکتساب. ستين
 

تنها در ذهن کسانى تناقض دارد که مسائل .  خير، کوچکترين تناقضى ندارد: دانشوراوشيس    
، بيانيه اى در چهارچوب " جامعهتي جنگ و در دفاع از مدنهيعل "هيانيب. ساده را درک نميکنند

مسئوليت اجتماعى کمونيسم کارگرى و اعمال فشار به نيروهاى اپوزيسيون براى تعهد به اين 
ما . جتماعى کمونيسم تاکيد ميکنيمبا و بدون خطر جنگ، ما روى اين مسئوليت ا.  استهمسئل

موظفيم مخاطرات دوران سرنگونى را با توجه به ويژگيهاى دنياى امروز بشناسيم و در مقابل آن 
ما موظفيم در مقابل موانع پيروزى کارگرى روشن باشيم و غير . پيشاپيش سد محکمى ايجاد کنيم

سندى است .  و به همين اعتبار معنى دارداين بيانيه روى پاى خودش.  شانه باال نياندازيمهمسئوالن
که الزم بود و هست که عمده نيروها و شخصيتهاى سياسى و اجتماعى اپوزيسيون از آن حمايت 

اين بيانيه استراتژى براى کسى تبئين نميکند، سندى براى ائتالف نيست، سندى است که راجع . کنند



هد اپوزيسيون ايران را به نفس جامعه و حقوق اين بيانيه ميخواهد تع.  خطرى معين هشدار ميدهدهب
مدنيت جامعه و دفاع از آن را مد نظر دارد و تالش ميکند صفحه . اوليه و حقه مردم باال ببرد

تالش ميکند راه عروج جريانات . شطرنج مبارزه سياسى در جامعه داراى موازينى پيشرو باشد
تادن در کمپ آمريکا و جمهورى اسالمى مرز  و مذهبى و ناسيوناليستى را سد کند و با ايسقومى

. اين بيانيه هويت سياسى و اهداف اجتماعى هيچکدام از امضاکنندگانش را بيان نميکند. قاطع دارد
يک بيانيه معين در مورد مشخصى است که فهم آن براى چپ سنتى همواره با معضل روبرو بوده 

 .درا درآوردن" اتحاد با راست" تاريخا از اين بحث و
 

، تبئين حزب ما را از اين اوضاع و "کمونيسم کارگرى، جنگ، جامعه و قدرت سياسى"    بيانيه 
جايگاه . سياست ما را در قبال مسائل گرهى اين جدال تبئين ميکند. وجوه مختلف آن روشن ميکند

سياست . جنبشها و بسترهاى سياسى و طبقاتى اصلى در ايران را در قبال جنگ توضيح ميدهد
 کارگرى را همين امروز و براى منتفى کردن خطر جنگ با اتکا به تشديد مبارزه براى ستىمونيک

روى پايه هاى استراتژى کمونيستى در ايندوره و معنى . سرنگونى جمهورى اسالمى روشن ميکند
و . سياستش را در صورت وقع جنگ تصريح ميکند. سياسى و پراتيکى آن انگشت ميگذارد

اين بيانيه .  سياسى را در دوران جنگ و بهم ريختگى اوضاع دنبال ميکنددرتژى قباالخره استرات
به سياستى فعال و سرنگونى طلبانه و پيروزى استراتژى کمونيستى کارگرى در دوره جنگ متکى 

اين بيانيه ميگويد که همان نيروى کمونيستى که در مقابل مدنيت جامعه و خطر جريانات و . است
 جامعه هشدار ميدهد، همان نيرو نيز در صورت بپا کردن آتش جنگ ضدت و اردوهاى تروريس

توسط تروريستها، در کنار مردم و طبقه کارگر براى دفاع از جامعه و پايان دادن به اين اوضاع 
اين بيانيه اعالم اين حقيقت است که کمونيسم کارگرى در چنين وضعيت . در صحنه خواهد بود

قاطعانه تالش ميکند وضعيت را خاتمه دهد و در راس .  بوداهد نخوفرضى ناظر بيگناه اوضاع
. مبارزه مردم براى درآوردن قدرت از دست رژيم در هرجا و اعمال حاکميت قرار خواهد گرفت

اين بيانيه هشدارى است به نيروهاى تروريست و قوم پرست و اسالميون متفرقه که اردوى آزادى 
. اينها تفاوت و جايگاه ويژه اين دو بيانيه متفاوت است. اشتند دو برابرى را در مقابل خود خواه

 . هر کدام به مسائل معينى پاسخ ميدهند
 

 هياني بني تفاوت است؟ي از نقطه نظر شما چهياني بني ایهايژگي وتر؟ي تني چرا ا: بهتریاي دنكي    
  در حزب آدام است؟یبا مباحث مطرح شده تاآنون

 
 مطلوب یاستهاي سی و محور عموماتي محتوی برايیاي گواني حزب بهياني بتري ت:ی جوادیعل    

 جنگ بر جامعه و رٽي را در قبال جنگ، تای کارگرسمي جنبش کمونی اهيمواضع پا. جنبش ماست
. کندي ماني بی کارگرسمي توسط کمونطي شراني در ایاسي امر تصرف قدرت سیريگي پیچگونگ

 که يیاستهايس. است" حزب و جامعه"و " یاسيرت سحزب و قد "ی عمومیوبهاادامه چهارچ
 .دهندي را شکل می کارگرسمي حزب اتحاد کمونیاستهاي سیچهار چوب عموم

 
 ی کارگریستي کمونیاستهاي و منسجم و همه جانبه سقي از نظر من اعالم دقهياني بني ایژگي    و
 تي مسئولاستي سهياني بنيبعالوه ا.  منصور حکمت استسمي کمونیاستهاي سیادامه منطق. است

 را در سمي کمونی دخالتگری از جنگ بر جامعه و چگونگی حزب در قبال صدمات ناشیاجتماع
 ی به مساله چگونگديو در آخر با. دهدي قرار مٽ و بحی مورد بررسی ادهيچي پطي شرانيچن

 استي سیاسيتصرف قدرت س.  اشاره کردی ای احتمالتي وضعني در چنیاسيتصرف قدرت س



 ريي آن را تغشبردي پطيشرا. کندي نمجادي هدف ما اني در ایرييجنگ تغ. عالم شده حزب استا
. گذاردي مٽ دنبال کردن هدف اعالم شده را به بحی و چگونگطيا شرريي تغني همهيانيب. دهديم

 کي ی در دست گرفتن کنترل و اداره امور در هر منطقه ای مردم برایشکل دادن به قدرت توده ا
 . استیاستي سنينرکن چ

 
 موضع حزب در قبال یعالوه بر اعالم رسم. بردي حزب را به جلو می مواضع تاکنونهياني بني    ا

 ی عملاستيمواضع اتخاذ شده را به س. کندي محي تشرینيجنگ، موضع حزب را در عرصه مع
 . و همه جانبه استقيعم. کنديترجمه م

 
پيشبرد سياست و دخالتگرى . ش اجتماعى است کمونيسم کارگرى يک جنب: دانشوراوشيس    

کمونيسم نميتواند خود را از جامعه و روندهاى آن . کمونيسم متکى بر مکانيزمهاى اجتماعى است
تيتر قدرت سياسى در اين بيانيه به سياست و استراتژى هميشه اعالم شده کمونيسم . منفک کند
.  جنگ است-شايسياست ما در دوره پسياست ما در دوره جنگ ادامه .  ميدهدرجاعکارگرى ا

سرنگونى . ارکان استراتژى ما با تغيير اوضاع عوض نميشود، بلکه شرايط کار ما تغيير ميکند
ويژگى اين بيانيه اينست که . جمهورى اسالمى و کسب قدرت سياسى يک مشخصه کمونيسم ماست

دا ميکند، زمين را به  در ايندوران در صحنه هاى معينى حضور پيماعالم ميکند که کمونيس
ناسيوناليستها و اسالميون و قوم پرستان و آمريکا هديه نميکند، مردم را زير دست و پاى اينها رها 
 .نخواهد کرد، و ارکان استراتژى سياسى اش را در دوران جنگ پى ميگرد و به اجرا در مى آورد

 
 در تحليل اوضاع و تبئين سياست ما،     اگر اين بيانيه تفاوتى با بيانيه هاى سابق حزب دارد، نه

اين بيانيه . بلکه در تعين مشخصى است که به سياست و استراتژى ما در دوره جنگ ميدهد
کمونيسم را در قبال جنگ بى وظيفه نميکند، به اعالم موضع صرف قانع نميشود، دخالتگرى و 

ر چنين شرايطى با تمام مشقات عنصر اراده انقالبى را کنار نميگذارد، و نقشه و چشم اندازش را د
به نظر من اگر کمونيسم پراتيک و فعال مارکسى و کارگرى . و سختى هايش تبئين و تشريح ميکند

يک نيروى درگير و ذينفع در سياست ايران . ما به موضع ديگرى بيافتد جاى شک و ترديد داشت
جنبش ما در هر قدم نياز .  کند تحت هيچ شرايطى سياستى حاشيه اى و انزوا طلبانه اتخاذتواندنمي

ما رئوس سياستمان را در شرايط . سياست و تاکتيک ميخواهد. به خط و استراتژى روشن دارد
فرضى وقوع جنگ به جامعه اعالم کرديم و نوعى آماده شدن را به ميان مردم و طبقه کارگر 

 .  برديم
 

 مخالفت با جنگ را ی کارگرسمي کمون اشاره شده است که حزب اتحادهياني در ب: بهتریاي دنكي    
 مقابله با ی برای و اضافه شده است که تنها راه اصولزندي گره می اسالمی جمهوریبه سرنگون

 یمعنا.  مبارزه مردم براى سرنگونى حکومت اسالمى استدي تشدمي جنگ طلبانه رژیاستهايس
 ري حزب در دوران غیوم عماستي با سی چه تفاوتاستي سني اشبردي پست؟ي چاستي سني ایعمل
 مي رژی بر سرنگونی حزب مبنی عموماستي بر سی جنگی هایژگي و وطي شرارٽي دارد؟ تایجنگ
 ست؟ي چی و استقرار حکومت کارگریاسالم

 
.  استی اجتماعی جنبشهاري روشن جنبش ما با سای مرزبنداني بی فورمولبندني ا:ی جوادیعل    

 و جنگ را از هم ی اسالمميفرت و انزجار مردم از رژ نکوشدي می اسالم– یمل" ونيسياپوز"
 بر ی فشاربي ترتنيو بد.  ضرب اعتراضات مردم خارج کندري را از زی اسالمميرژ. منفک کند



 يی جز همسويی معنااستي اقدامات در سنيا.  مردم اعمال کندی طلبانه توده هایگونجنبش سرن
 عمال ی پرو غربسميونالي عمده جنبش ناسیا بخشهگرياز طرف د.  نداردی اسالممي با رژیعمل

 کي نيا.  قرار خواهند گرفتی اسالممي رژیاعالم کرده اند که در صورت جنگ در کنار و همسو
 استي به سی متفاوتیاي هر دو جنبش از زوایروهاين.  استیستيونالي شناخته شده ناساستيس

 رو ما با اعالم گره نياز ا. رنديگيم قرار ی اسالمميهر دو در خدمت رژ. رسندي می واحدیارتجاع
 شبردي که عالوه بر پميکني اعالم ممي داری اسالمی جمهورهي جنگ و مبارزه علهيزدن مبارزه عل

 جنبشها ني ای تالشهاميکوشي حال قاطعانه مني خود در زمان جنگ، در عی طلبی سرنگوناستيس
رمول گره زدن مقابله با جنگ با فو. مي کنٽی خنی اسالممي با رژيیرا در زمان جنگ در همسو

 .کندي ماني ما را باستي جوهر و فشرده سی اژهي بطور وی اسالمميمقابله با رژ
 

با ارتجاع حاکم . ميدهي نمفي تخفی اسالممي در زمان جنگ به رژگري دی    ما بر خالف جنبش ها
 مي رژیسرنگون یبر عکس مبارزه خود برا. ميکني عمده نمريتضاد عمده و غ. ميشويهمسو نم
 را ی اسالممي رژتي و جنگ تحت حاکمی از زندگی دادن به جنگ و مصائب ناشاني و پایاسالم
 ما استي حاکم، محور سی حاکم، با بورژوازیاسي حساب با قدرت سهيتسو.  کردميه خواديتشد
 جنگ دو قطب ی پاکي ی اسالمميرژ.  استراني در ای کارگریستي حزب کمونکي ابهٽبم

 مي رژی سرنگونی مبارزه برانکهي اني در عیما بر خالف برخ.  جهان معاصر استیستيترور
 استيس. ميدهي تقابل نمني اگري به طرف دیفي تخفچگونهي هحال ني در عميبري مشي را به پیاسالم

 و ی و برابری جهان معاصر، دفاع از امر آزادیستي مقابله با دو قطب تروریما در ابعاد جهان
 .  استی اسالممي رژی سرنگونی براراني مردم در ایدفاع فعال از جنبش توده هارفاه مردم و 

  
اجازه . دارد" ی جنگريغ "طي در شرای اسالممي با مبارزه با رژی اژهي وی تفاوتهااستي سني    ا
اجازه . منجر شود" ی خودميرژ" از تي و جنگ به حمای که انزجار مردم از حمله نظامدهدينم
 در تعرض به مردم و عقب نشاندن آنها و ی مائده آسمانکي ابهٽ از جنگ به میاسالم مي رژدهدينم

 ديگوي، م"مرگ بر جنگ "نديگوي که میبه تمام کسان.  خود استفاده کنداهي به عمر سدنيتداوم بخش
 ". جنگ طلبی اسالمیمرگ بر جمهور"، بگو "مرگ بر حکومت جنگ طلب"بگو 

 
 جامعه یجنگ بر مخاطرات احتمال. دهدي را در مقابل ما قرار می ادهي عدفي وظای جنگطي    شرا

 محتوم ی اندهي آنيمسلما چن.  شوداهي سیوي سنارکي یري ساز شکل گنهي زمتواندي مد،ي افزایم
 دنيند.  استی دهشتناکطي شراني از چنیري جلوگی ما برایاريبخشا حاصل تالش و هش. ستين

 ی استراتژفيهمانطور که تخف. اه مهلک و مرگبار است اشتبکي یطي شراني در چنژهي وفيوظا
 را هايژگي وني که ایستيکمون.  مهلک استیاستي جنبش ما سی براطي شرایهايژگيما به مقابله با و

 هايژگي که خود را به ویستيکمون. شودي مشخص مبتال مطي شرادني و نديی گوی کلیماري به بندينب
 .   بودن خود را فراموش کرده استستي است، کمونمشغول کند، هدف خود را فراموش کرده

 
ببينيم چى خواهد " ما همواره اعالم کرديم که مردم نبايد در سياست انتظار و : دانشوراوشيس    
تصريح کرديم و هشدار داديم که اين سياست مهلک ترين و خطرناک ترين سياست . بنشينند" شد

ايد بتوانيم صورت مسئله را عوض کنيم، و بهم زدن لذا ما ب. براى اردوى آزادى و برابرى است
 مقابله با ی برایيعنى تنها راه اصول.  سياسى باالئى ها تنها با دخالت پائينى ها ممکن استمعادله

اين .  مبارزه مردم براى سرنگونى حکومت اسالمى استدي تشدم،ي جنگ طلبانه رژیاستهايس
ن در ايران و پيشتر مبارزات کارگران شرکت واحد مبارزه معلما. اتفاق قبال هم رخ داده است



فاکتور مردم و جنبش اعتراضى شان در تحليلهاى . را به حاشيه راندند" فضاى شديد جنگى "مينه
. هرچند تالش کردند با روشهاى خودشان آن را هضم کنند. کارشناسان دولتهاى غربى جا پيدا کرد

ر در صحنه سياست، اوضاع رژيم و آمريکا را بهم اما مسئله اينست که حضور مردم و طبقه کارگ
.  و توجه ها و چشمها به واقعيات پايدارتر سياسى و اجتماعى جامعه ايران دوخته ميشودزندمي

معناى عملى اين سياست؛ سازماندهى مبارزات عليه جمهورى اسالمى، برجسته کردن اعتراض و 
ريم اند، افشاى نيروهاى دست راستى اعتصاب و خواستهاى مردم که عليه رژيم و جنگ و تح

 آمريکا و جمهورى اسالمى نيرويشان را تقسيم کردند، افشاى ملى مذهبى ها و بيناپوزيسيون که 
دو خرداديها که فرصت را غنيمت شمردند تا مردم را پشت انتخابات رژيم ببرند، ايجاد آمادگى در 

بى شان براى سرنگونى جمهورى اسالمى ميان مردم براى تداوم مبارزه و راه حل مستقل و انقال
 . ما و ارکان تبليغات ما در دوره قبل جنگ بودندسياستهاىاينها . است

 
    اما سوال اينست که اگر به هر دليلى جنگ شد، چه بايد کرد؟ چگونه بايد براى چنين دوره اى 

مشخصه اى دارد؟ آماده بود و يک سياست فعال سرنگونى طلبانه و کمونيستى در ايندوران چه 
پيشبرد سياستهاى قبل از جنگ در دوران جنگ، اگرنه ماهيتا، اما در شکل و در عمل مبارزاتى 

در اين شرايط سياست محورى ما تداوم مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسالمى .  ميشوندضعو
. وددر کنارشان ب. در اين شرايط بايد مردم و جامعه را بسيج کرد. و ختم فورى  جنگ است

بعد از شوک اوليه ناشى از بمبارانها، مسئله نيازهاى . وضعيت جنگى جامعه را بهم ميريزد
 و مقابله با باندهاى متفرقه اى که در چنين اوضاعى مثل قارچ از زمين منيت،روزمره مردم و ا

ترجمه سياست ما در ايندوران . سبز ميشوند، تماما به سوال فورى و روز مردم تبديل ميشود
جنگ در عين حال مسئله شکل دادن و فرجام قدرت سياسى . تقيما به قدرت سياسى گره ميخوردمس

طبقه کارگر، مردم چگونه بايد به اين اوضاع برخورد .  مطرح ميکندررا براى نيروهاى درگي
کنند؟ آيا بايد حاکميت و قلدرى نيروهاى تروريست و ميليتاريست و ضد جامعه را بپذيرند؟ راهى 

رويشان باز نيست؟ چگونه بايد از خود دفاع کنند؟ اين قطعنامه و سياست کمونيستى ديگر ب
 از ايجاد سازمان مردم و کنترل دو فاکتو اوضاع، تا کنترل سياسى هکارگرى ميگويد که در ايندور

 و طي شرارٽيتا. و اعمال حاکميت مستقيم در هر جا که ممکن است، در دستور روز قرار ميگيرد
 و استقرار حکومت ی اسالممي رژی بر سرنگونی حزب مبنی عموماستي بر سی جنگی هایژگيو

 نتوانيم جامعه را در معضل روزش رهبرى و سازمان گر اينست که ما در ايندوران ایکارگر
دهيم، اگر نتوانيم در مقابل نيروهاى تروريست و فرقه اى سنگرهاى ايمن و آزاد ايجاد کنيم، اگر 

نفوذ و قدرتمان نماينده مدنيت سوسياليستى باشيم، نه سرنگونى رژيم اسالمى و نتوانيم در محدوده 
رژيم اسالمى در دوره جنگ تالش .  دست يافتنى نخواهد بودرنه قدرت کارگرى الاقل در ايندو

. ميکند دولتى فشرده و جنگى با نهايت سبعيت ايجاد کند و نان و معيشت مردم را به گرو ميگيرد
" متعارف"به جان مردم مى افتند و وضعيت در اساس با يک شرايط به اصطالح باندهاى مختلف 

 و زياد، نيازمند دخالتگرى سياسى و نظامى وسيع جنبش کمچنين وضعيتى، با هردرجه . فرق دارد
 . و طبقه ما است

 
  جامعه اشارهی مخرب جنگ بر سوخت و ساز اجتماعري به مساله تاثهياني در ب: بهتریاي دنكي    

 دي خالء را باني ا،ی در روند زندگی شده است آه در صورت بروز هر گونه اخاللديتاآ. شده است
 با را جامعه یازهاي ننيتام.  پر آردی توده ایبا در دست گرفتن آنترل امور جامعه توسط ارگانها

 طي در شراتواني را چگونه می خط مشنيچن.  دنبال کردمي خارج کردن کنترل از دست رژاستيس
  کدام است؟یاستي سني چنشبردي برد؟ ملزومات پشي به پیجنگ



 مساله مهم کي ی کارگرسمي در دستور جنبش کمونیاستي سني نفس قرار دادن چن:ی جوادیعل    
. دهدي می و انسانیني زمی معنایاسي تصرف قدرت سیبه مبارزه برا.  استتيو حائز اهم

 و ی انسانی اندهي آیما فقط برا.  مردم استی مادی در زندگريي تغی برای جنبشی کارگرسميکمون
 از ريي تغنيابزار ا. ميکني امروز بهتر هم دائما تالش مني همی براميکني مبارزه نمهتر بیاي دنکي

 کبارهي و زلزله به ی در زمان سونامايما در زمان جنگ و .  مردم هستندی توده اینظر ما ارگانها
 خود ميکوشيم. ميشناسي مردم را می و علل مصائب زندگشهي رما. ميشوي حاکم متوسل نمميبه رژ

 ی محتکران و انگلهای جنگطيدر شرا. مي مردم باشی و بهبود در زندگريي و منشاء تغزماندهسا
 مردم اري در اختمتي معاش مردم را به چند برابر قیازهاي نکوشندي می دارهيمتعدد جامعه سرما

 نيدر چن.  کنندلي خود تبدی نجومی سودآوری برایطي را به شرای جنگطيشرا. قرار دهند
 کنترل ی براوهي شکي هي سرمااري مردم از کنترل و اختی زندگلي کردن کنترل وساج خاریطيشرا
 دي بارد،ي مردم قرار گی از جامعه که در کنترل توده هایهر گوشه ا.  استی امور زندگیانقالب

 کي جوهر نيا.  سوخت و ساز مردم باشد وی در زندگري روزمره و چشمگیشاهد بهبودها
 فقط یاسي و ابراز وجود سدي عقای آزادی جنبش براسميکمون.  در عمل استیستي کموناستيس
 و به کنترل گرفتن سوخت و ساز جامعه شي همه جانبه در رفاه و آساريي تغیجنبش برا. ستين

 ی جنبشسمياليحکمت سوسبه قول منصور .  ما استسميالي اساس سوسنيا. توسط خود مردم است
 .ی در همه امور و شئونات زندگارياخت.  به انسان استاري بازگرداندن اختیبرا
 

 ی مردم، شوراهای توده ای از نقطه نظر ما مستلزم شکل دادن به ارگانهایاستي سني چنشبردي    پ
ره خود  روزمیازهاي به نيی مردم پراکنده و ناتوان از پاسخگونصورتي اريدر غ. مردم است

 . در جامعه خواهند شدهي سرمایطعمه باند و انگلها
 

ما بايد يک .  ما بايد تصوير روشنى از اوضاع در شرايط جنگى داشته باشيم: دانشوراوشيس    
سر سوزن توهم به ظرفيتهاى ضد جامعه جمهورى اسالمى و نيروهاى متفرقه تروريست نداشته 

ادى موجب گرانى و خالى تر شدن سفره کارگر و مردم وقتى که درجه اى از تحريم اقتص. باشيم
روشن است که جمهورى اسالمى همه .  است وضعيت جنگى چگونه خواهد بودوشنميشود، ر

نيرو و توان اقتصادى و سياسى اش را در خدمت جنگ ميگيرد و تالش ميکند مردم را به هر 
شن است در ايندوره احتکار و رو. براند" شرايط جنگى"درجه فقر بيشتر و گرسنگى با توجيه 

روشن است بازار سياه کم کم به نرم جامعه . کمبود کاالهاى پايه اى و مورد نياز مردم اوج ميگيرد
از جمله بايد . در مقابل جنگ و تعديات جمهورى اسالمى بايد کارهاى زيادى کرد. تبديل ميشود

نبايد اجازه داد مردم را به .  ببرندبه اسارت" توليد جنگى"اجازه نداد که طبقه کارگر را براى 
نبايد اجازه داد قوانين فرماندارى نظامى و حکومت نظامى .  کنندمنکوب" حمله بيگانه"بهانه 

نبايد گذاشت ناسيوناليسم از هر سو حتى بخشى از مردم را پشت . دوران جنگ را اعمال کنند
ه نان و امنيت مردم را بگرو بگيرند تا و از جمله نبايد اجازه داد ک. سياستهاى ارتجاعى خود ببرد

 . ارتجاعى خود بکار گيرندفدر خدمت جنگ و اهدا
 

    به نظر من اولين سوال بعد از شروع يک جنگ فرضى و بدنبال شک اوليه، اينست که چگونه 
د؟ بايد بداد مردم رسيد؟ چگونه بايد قربانيان را نجات داد؟ نيازهاى روزانه را چگونه بايد تامين کر
 تشچگونه بايد همبستگى اردوى آزادى و برابرى را در ايندوران نگهداشت و مانع تضعيف قدر

دخالت فورى مردم در امور و ايجاد شبکه هاى همبستگى انسانى با هدف کاهش فورى مشقات . شد
توجه به کودکان، افرادى که . جنگ و دفاع از خود و نظارت بر وضعيت خويش اساسى ميشود



جنگ کنترل .  دارند و بيماران و رفع نيازهاى ضرورى مردم مسئله مرکزى ميشودکهولت سنى
در ايندوره جمهورى اسالمى .  را براى رژيم پس از مدت کوتاهى مشکل ميکندوضاعهمه جانبه ا

دوم، . اول، ميخواهد مردم را پشت خودش در مقابل جنگ و آمريکا ببرد: دو معضل اساسى دارد
جمهورى اسالمى . د و با تحميل فقر بيشتر در خدمت جنگ به اسارت ببردميخواهد سرکوبشان کن

مردم در سطوح مختلف .  و بسرعت کنترلش بر اوضاع سست ميشودنيستقادر به چنين کارى 
وضعيتى که رژيم سرکار است اما جلو دخالت مردم . ميتوانند به ايجاد قدرت دوفاکتو دست ببرند

 است که توازن قوا با سرعت عوض ميشود و قدرت در جامعه پخش ايندوره اى. را نميتواند بگيرد
در اين وضعيت است که نيروهاى قوم پرست و ضد جامعه زير چتر حمايت آمريکا . ميشود

چه براى ممانعت از تعدى جمهورى اسالمى و چه براى ممانعت از . ميتوانند وارد عمل شوند
زم است صف مستقل جنبش آزادى و برابرى تالشهاى نيروهاى فرقه اى و سناريوى سياهى، ال

ايجاد شبکه ها و نهادهاى .  را بدست گرفتلبايد آمادگى داشت و ابتکار عم. فضا را تسخير کند
متنوع کمک رسانى و ايجاد سازمانهاى متعدد براى نظارت بر امنيت و رفع نيازهاى اوليه مردم 

با موج همبستگى مردم براى کاهش جمهورى اسالمى قادر نيست . مهمترين سياست روز ميشود
شرايط را . چنين اقدامى تناسب قوا را بسرعت به نفع مردم عوض ميکند. مشقات جنگ مقابله کند

وقوع جنگ پس از مدت بسيار . آماده تسخير قدرت و کنترل بر مناطق و محالت و شهرها ميکند
ارد که سياست و خواست فورى کوتاهى، بويژه در ايران، يک جنبش توده اى را در مقابل آن ميگذ

نه .  اسالمى عملى ميشودىسياست ختم جنگ اما تنها با کنار زدن جمهور. اش ختم جنگ است
اينجا . تحليال بلکه اثباتا سياست ختم جنگ با تضعيف جمهورى اسالمى و سرنگونى گره ميخورد

. رژيم عملى ميشودفراتر رفتن از قدرت دوفاکتو و خارج کردن کنترل سياسى از دست نيروهاى 
 انسانى ايجاد کند پرنيروئى که قادر شده با وجود جمهورى اسالمى يک جنبش وسيع همبستگى و س

و عمال قدرتش را دوفاکتو تحميل کرده است، ميتواند با تضعيف نسبى تر رژيم، کنترل اوضاع را 
ه براى دفاع از خود و مردم ناچارند در اين اوضاع، نه فقط در مقابل رژيم، بلک. راسا بدست گيرد

 .کننددر مقابل نيروهاى تروريست و گانگستر، سازمان قدرت خود را ايجاد 
 

    ملزومات اين امر حضور کمونيسم کارگرى در ابعاد سياسى و نظامى براى تامين رهبرى و 
بکه اردوى آزادى و برابرى بايد بتواند اسکلت ايجاد سازمانها و ش. سازمان و دخالت انقالبى است

دفاع . هاى مردم براى همبستگى و کمک رسانى مستقل و نظارت بر تقسيم نيازهاى پايه مردم شود
ارتش .  امنيت جامعه در همين متن و در هر کوچه و خيابان و محله و شهر امر فورى ميشوداز

در دوره اى که سياست در ابعاد سراسرى مسلح و جنگى . کارگرى بازوى مسلح اين جنبش است
ناچاراند واحدهاى نظامى . است، مردم عليرغم صلحدوستى شان ناچارند از خود دفاع کنندشده 

کمونيسم کارگرى نه فقط . جامعه خودکشى نميکند، از خود دفاع ميکند.  تشکيل دهندددفاع از خو
بايد بتواند در اين دوره پيچيده و متغير آمادگى سياسى و سازمانى داشته باشد، بلکه بايد در راس 

 مردم را در ارگانهاى اعمال اراده توده اى در ميبايد بتوان. ايجاد سازمان هاى مردمى قرار گيرد
 مناطق آزاد ميبايد بتوان. مي کارگران و مردم را مسلح کنميبايد بتوان. ميسطوح مختلف سازمان ده

رهبرى و . مين سياست ختم جنگ را با کنار زدن جمهورى اسالمى عملى کميو بايد بتوان. ميايجاد کن
 .   ميشودسازمان به معنى وسيع کلمه در ايندوره به مسئله ما و جنبش آزادى و برابرى تبديل 

   
شکل دادن به قدرت .  استهياني بني تم مشخص اکي و جنگ یاسي قدرت س: بهتریاي دنكي    
فعال  استي سکي ی از محورهای اسالممي از جامعه از کنترل رژی خارج کردن هر بخش،یمحل
 ی جنگطي در جامعه در شرای کارگریري شکل قدرت گني اايآ.  استیطي شراني در چنیستيکمون



 ني در ایخي تاراتي قدرت دوگانه در جامعه مد نظر است؟ تجربیري شکل گاز یري تصواياست؟ آ
  اشاره دارند؟يی هایژگي به چه ونهيزم
 

 مي از چنگال رژتي بخش بخش حاکم خارج کردناي قدرت دوگانه و یري شکل گ:ی جوادیعل    
انقالب . ميکني تالش مکپارچهي تصرف قدرت بصورت یما برا. ستي ما ناستي اساس سیاسالم
 ی برای تالشی کارگرامي قیسازمان ده.  استی سراسری در اساس از نقطه نظر ما تحولیکارگر

 نياز ا. رديگيل نم مطلوب الزاما همواره شکطي شرانياما ا.  استیاسي سرت قدکپارچهيتصرف 
 قدرت یريشکل گ.  آماده باشدیاسي تصرف قدرت سگري اشکال دی برادي بای کارگرستميرو کمون

 یستي کموناستي سکي ی اسالممي از کنترل رژتي از حاکمی خارج کردن هر بخشايدوگانه و 
 در یارگر کسميکمون.  جامعه شودرازهي شیدگي منجر به در هم پاشتوانديجنگ م. شناخته شده است

 شکل ی برای اسالممي بتواند با خارج کردن کنترل اوضاع از دست رژدي بایطي شرانيمقابله با چن
 ی عملیمعنا.  شودختهي جامعه در هم ررازهي اجازه داد شدينبا.  تالش کندی توده اتي حاکمیريگ
 ی تا تالش برا آذوقه مردمني در دست گرفتن تامی تالش براتواندي مها از جانب ما تناستي سنيا

 یسازمانده.  باشدی شهرها و منطقه ااي از شهر و يی در محالت و بخشهایاسي ستياداره حاکم
 ملزومه مهم در کي.  استیاسي و تصرف قدرت سیري از قدرت گیگري شکل دی شهریامهايق
 یوي و عناصر سناریاوباش اسالم.  استیستي و کمونی شکل دادن به ارتش کارگرطي شرانيچن
 و ارتش سيليم.  مسلح شدديبا.  با اعتصاب از صحنه خارج کردشودي نمیطي شراني را در چنهايس

 تواني را می اوضاعنينمونه چن.  مردم کم کردی اوباش را از زندگنيو شر ا.  را شکل دادیتوده ا
 تي به حاکمیستيالي کشور امپر١۴ ی اکتبر و در دوران تهاجم لشگرهاامي پس از قهيدر روس
 . استهي روسیکارگر

 
 در مارکسيسم دستورى مشخص براى قدرتگيرى کارگرى در شرايط ويژه : دانشوراوشيس    

شرايط متفاوت . هدف جنبش کمونيستى طبقه کارگر کسب قدرت است. جنگى تجويز نشده است
صورت مسئله . سياستها و اقدامات معين را الزامى ميکند. نوع رفتن به اين سمت را عوض ميکند

هر کدام از .  اينست که جنگ مستقل از خواست ما و مردم صورت گرفته استیتي وضعنيچن
سوال براى ما هم اينست که طبقه کارگر . طرفيت درگير ميخواهند جنگ را به نفع خود خاتمه دهند

و اردوى آزادى و برابرى چگونه بايد جنگ را به نفع خود خاتمه دهد؟ طبقه کارگر در ايندوران 
. باشد و در فقر نابود شود، ناچار است نپذيرد" خاک پاک" و اسيوناليسمد برده جنگ و ناگر نخواه

سرباز جنگ "مردم ناچارند اعالم کنند که "! براى جنگ توليد نميکنيم"ناچار است اعالم کند 
ناچارند کمبود و فقر را . ناچارند قوانين ويژه دوران جنگ رژيم را پس بزنند"! ارتجاعى نميشويم

مواردى مانند زلزله بم يک . ناچارند يک چتر دفاعى براى خود ايجاد کنند. طر جنگ نپذيرندبخا
دخالت مستقيم مردم . نمونه گويا و سمبوليک است، اما وقوع جنگ اوضاع را زير و رو ميکند

بويژه جامعه اى که مترصد بزير کشيدن رژيم . براى دفاع از موجوديت شان ضرورى تر ميشود
 چنين جامعه اى بسرعت و در متن تضعيف کنترل رژيم به ميدهد،هه است قربانى است و سه د

پيشبرد استراتژى کارگرى در ايندوره از مسير پاسخ دادن به سواالت مشخص . تحرک درمى آيد
از کنترل نسبى محل زندگى و کار و دخالت در امور تا کنترل سياسى و عملى . همين دوره ميگذرد
رويدادها در هر .  اما به دستور روز تبديل ميشوندسربگذراند، معينى را پشت اوضاع ميتواند دوره

گوشه بسرعت در تغيير اوضاع موثراند و ما شاهد يک وضعيت کمابيش اختناقى و کنترل شديد 
و به مجرد اينکه اين وضعيت براى مردم و طبقه کارگر قابل مشاهده . رژيم اسالمى نخواهيم بود

و يا دقيقتر، کمونيسم کارگرى و اردوى آزادى و برابرى . نندين خال را پر کاست، تالش ميکنند ا



اينکه اين روند به آزاد شدن نسبى مناطق منجر . بايد اين خال را در ابعاد و وجوه مختلفش پر کند
اما آنچه بتدريج . ميشود و يا شکل يک قدرت دوگانه را بخود ميگيرد، دقيقا قابل پيش بينى نيست

 بر همه اوضاع کنترل ندارد و مردم عمال بخشى از قدرت را در رژيميشود اينست که روشنتر م
سرنگونى . سياست ختم جنگ در اين اوضاع به قدرت ما و مردم گره ميخورد. دست دارند

جمهورى اسالمى، و يا تقسيم قدرت با فرض کنترل جمهورى اسالمى بر مناطقى از ايران، ميتواند 
ما براى يکپارچه کردن قدرت کارگرى . ت ما در هر حال روشن استسياس. يک وضعيت باشد

مبارزه ميکنيم، اما اين مانع نبايد باشد که در مراکزى قدرت را در اختيار داشته باشيم و قوانين 
ايجاد سازمانهاى توده اى اعمال حاکميت مستقيم مردم در ايندوران شکل . خودمان را اعمال کنيم

 حاکميت توده اى که توسط ارتش کارگرى و نيروى لاعما. قدرت استمشخص تر دست بردن به 
 .  ميليس توده اى از آن دفاع ميشود

 
مثال مورد انقالب .     من فکر ميکنم تجربيات تاريخى چيز خاصى در اين زمينه به ما نميگويند

نين جنگى از اکتبر در وضعيت ويژه اى اتفاق افتاد و اوضاع جنگى آنزمان و جبهه هاى نبرد با چ
کمونيسم ايندوره موظف است، با درک مشخصات سياسى و بين المللى . اساس متفاوت است

 * .  راهش را پيدا کند و دخالتگرى موثراش را تضمين کنده،ايندور
 
 

 ما و جنش ضد جنگ
 با هيئت دائر دفتر سياسى حزب

 ٢٨شماره 
 

ا در افغانستان و جنگ در عراق،  در دوره های پيشين، در زمان جنگ آمريک:يک دنيای بهتر
گفتند و خواهان توقف " نه"مردمی که به جنگ . جنبش ضد جنگ در ابعاد ميليونی به ميدان آمد

امروز توان اين جنبش را چگونه ارزيابی ميکنيد؟ افت و خيزهای اين جنبش ناشی از . جنگ بودند
 چه عواملی است؟ 

 
ناخت بهتری از ماهيت تبليغات دستگاه حاکم بر ش.  مردم امروز با تجربه ترند:علی جوادی 

ديده اند که چگونه تبليغات جعلی و دروغين زمينه دهشتناک . جوامع غربی و اسالم زده دارند
عملکرد ميليتاريسم آمريکا را به عينه و روزمره در . ترين جنگهای دوران معاصر شده است
گونه اسالميستها حتی کودکان را در عراق ديده اند که چ. عرض چند سال گذشته مشاهده کرده اند

اين مردم توهمی به هيچکدام از دو سوی اين تخاصم . به ماده انفجاری تبديل کرده و منفجر ميکنند
فهميدن . ندارند، نه به ششلول بندی مانند جورج بوش و نه ديوانه ای مانند احمدی نژاد و خامنه ای

 . ياز به دانش و تيزبينی خاصی ندارداينکه اين مردم از اين وضعيت بيزارند، ن
 

اما توان بالفعل اين . بيشتر شده است. توان اعتراضی اين نيروی عظيم مردمی کمتر نشده است
مساله بنظر من بر سر چگونگی به ميدان . جنش همواره روندی صعودی ای طی نکرده است

اما . يک نيروی بالفعل استکشيدن اين نيرو در ابعاد ميليونی و تبديل اين پتانسيل عظيم به 
اين جنبش فاقد يک رهبری سياسی روشن و خط مشی آزاديخواهانه و پيشرو . مشکالت متعددند

فاقد استراتژی سياسی برای . فاقد چهره های شناخته شده و يک رهبری قابل اعتماد است. است
. سبيده استبه حفظ وضع موجود چ. جنبشی برای پيشروی نيست. قدرتمند شدن و پيروزی است



از اين رو پس  .از اين رو درجا زده است. عمدتا سياستی شکست طلبانه بر آن حاکم شده است
از اعتراضشان . مردم به ميدان آمده اند، اما در ميدان سياست نمايندگی نشده اند. رفته است

سرگيجی از بعضا نوعی سرخوردگی و . روشن تر نشده اند. متحد تر نشده اند. نيرومند تر نشده اند
مردم بر عليه هر . رهبری سياسی و خط مشی حاکم بر اين جنبش در ذهنيت جامعه ايجاد شده است

گره . دو سوی تخاصم به ميدان آمده اند اما در سياست در همسويی با يک طرف قرار داده شده اند
 .   کار در اينجاست

 
جنبش ضد "ى آمريکا هستند با  بايد بين مردمى که مخالف ميليتاريسم و قلدر:سياوش دانشور

نه نيروئى که در پانزده فوريه به خيابانها ريخت طرفدار جنبش ضد جنگ . تفاوت قائل شد" جنگ
اين جنبش منعکس کننده . است و نه سازمانهاى اين جنبش همواره قادر به بسيج اين نيرو هستند

 تشخيص دادند که بايد مردم در يک مقطع معين. تمايالت و افکار عمومى جوامع غربى نيست
اما سياستهاى تقليل . دخالت و اعتراض کنند و سازمانهاى موجود به ظرف اعتراض شان تبديل شد

. گرايانه و بخشا ارتجاعى اين جريان باعث دور شدن و پراکنده شدن اين نيروى انسانى وسيع شد
. ن جنبش مشاهده ميشودبه نظر ميرسد که بدنبال حمله آمريکا به عراق يک نوع سرخوردگى در اي

زياد مطرح " آيا اين حرکات فايده دارد و ميتواند مانع ماشين ميليتاريسم شود يا نه"اين سوال که 
اول، جنبش ضد جنگ اهرمهاى تعيين کننده اى : دالئل اين موضوع هم عمدتا اينها هستند. ميشود

دوم، اين جنبش . وى دولتها نيستلذا قادر به اعمال فشار جدى ر. بجز بيان اعتراض خيابانى ندارد
عموما بطور يکجانبه در مقابل آمريکا موضع دارد و مخالفتش را با تروريسم و ميليتاريسم به 

مورد مهمى که با تمايالت مردم در جوامع . اسالم سياسى و تروريسم اسالمى بسط نداده است
ند، اما اين مخالفت را با اين درست است که مردم صلحدوست و مخالف جنگ ا. غربى فاصله دارد

سوم، تمايالت سنتى و آنتى آمپرياليستى مسلط بر اين جنبش . دفاع از اسالم سياسى يکى نميدانند
باعث ميشود که آنها را همسو با نيروهاى مرتجع درگير در اين بحران کند يا دستکم به يک طرف 

سياست کارگرى و . صل دارداينها روى دخالت گسترده تر مردم تاثير بالف. دعوا تخفيف دهد
اگر کارگران کشورهاى غربى . انسانى در قبال جنگ و تروريسم در اين جنبش اساسا جائى ندارد

و از جمله طبقه کارگر در آمريکا و کشورهاى موئتلفش عليه جنگ و دخالت ميليتاريستى واکنش 
م معترض در مقياس نشان دهند و دست به اقدامات اعتصابى و توقف توليد بزنند، آنگاه مرد

چنين تحرکى عمال قدرت جنبش ضد جنگ را هم باال ميرود و به . وسيعترى به ميدان خواهند آمد
طبقه کارگر اهرمهاى تعيين کننده اى براى . طريق اولى سياست حاکم برآن نيز تغيير ماهوى ميکند

 که نيروهاى سياسى امرى. تاثيرگذارى بر سياست و تصميم دولتها و همينطور افکار عمومى دارد
جنبش بشريت متمدن عليه تروريسم و ميليتاريسم ميتواند نقش . سنتى جنبش ضد جنگ فاقد آنست

هم ميتواند مانع جنگ شود و هم . تعيين کننده اى در شکست سياستهاى نظم نوينى داشته باشد
 سياست فعال اين در گرو اتخاذ يک. ميتواند توده وسيع مردم در جوامع غربى را بميدان بکشد

 . کارگرى و انترناسيوناليستى و انسانى و آمادگى اين طبقه براى دخالتگرى سياسى است
 

شکل گيری جنبش ضد جنگ و حضور وسيع و ميليونی آن، بويژه پيش از حمله : آذر ماجدی
چنين جنبش وسيع بين المللی در تاريخ بی سابقه بوده . نظامی به عراق، دنيا را به حيرت آورد

بنظر من .  ميالدی مقايسه کردند70بسياری اين جنبش را با جنبش عليه جنگ ويتنام در دهه . تاس
 دنيا شاهد تولد يک جنبش عظيم توده 2003در فوريه . اين جنبش بمراتب وسيعتر و جهانی تر بود

ای بايد مکانيزم ه. اين يک واقعه تاريخی مهم است. ای عليه نظامی گری و قلدر منشی آمريکا بود



شکل گيری چنين جنبش ها و لحظات مهم تاريخی را بدقت شناخت و کوشيد چنين جنبشی را احياء 
 . کرد

 
از احياء صحبت ميکنم، به اين علت که جنبش ضد جنگ آن قدرت، وسعت و تحرک اوليه خود را 

چرا؟ بنظر من دلسردی عمومی و غيبت يک افق روشن مترقی موجب شده . از دست داده است
آيا اين به اين معنا است که مردم نسبت . ه جنبش ضد جنگ جذبه اوليه خود را از دست بدهداست ک

به ادامه جنگ و تعرضات ميليتاريستی غرب به سرکردگی آمريکا بی تفاوت شده اند؟ بنظر من 
ليکن جنبش موجود آن افق الزم برای جلب اين جمعيت ميليونی عصبانی و معترض را دارا . خير
 .نيست

 
 واقعيت روشن و انکار ناپذير در افت جنبش ضد جنگ ناموفق بودن آن در جلوگيری از شکل يک

مردم علی العموم را نميتوان برای مدت . اين عکس العمل اجتناب ناپذير است. گيری جنگ است
خاصيت کمپين های معين دقيقا همين است که اين . طوالنی در صحنه اعتراض فعال نگاه داشت

هدف معينی را برای مدت معينی در . اندهی عمومی و توده ای را در نظر ميگيردمکانيزم سازم
نميتوان بمدت چند سال ميليون ها انسان را در اعتراض به فرضا جنگ به خيابان . دستور ميگذارد

فقط اکتيويست ها هستند که توانايی و قوه محرکه يک مبارزه طوالنی مدت . ها يا ميتينگ ها کشاند
مردم به خيابان آمدند تا جلوی حمله . اين يک واقعيت عمومی و کلی است. ا دارا هستندو مستمر ر

اين مردم را با يک محرکه انسانی . به خانه رفتند. موفق نشدند. نظامی  آمريکا به عراق را بگيرند
 .و مربوط به زندگيشان ميتوان دوباره بسيج کرد

 
اکتيويست ها از اين جنبش، افقی است که رفته علت ديگر دلسردی و حتی دست شستن بسياری از 

در بسياری کشورها، فرضا در انگلستان، اسالميست ها و . رفته بر اين جنبش حاکم شده است
بلند کردن عکس های .  جريانات باصطالح چپ حامی اسالميست ها بر اين جنبش حاکم شده اند

ز اين تظاهرات شوک آور است اما خامنه ای، خمينی، نصراهللا يا حتی احمدی نژاد در برخی ا
مردمی که به ميليتاريسم و قلدر منشی آمريکا . حقيقتی را در مورد اين جنبش بيان ميکند

به اين معنا يک افق و آلترناتيو جديد و . معترضند، نميخواهند به زير پرچم اسالميست ها بروند
 .مترقی الزم است تا بتواند اين مردم را به حرکت درآورد

 
در زمانی .  جنبش ضد جنگ تا کنون ويژگی های خاصی از خود ارائه داده است:دنيای بهتريک 

در زمان جنگ عراق نيروهای مدافع بعٽ . جنگ در افغانستان خجوالنه به طالبان تخفيف ميداد
وضعيت اين جنبش را در قبال جنگ احتمالی چگونه ارزيابی می . حتی جايی در اين جنبش داشتند

 در اين جنبش را چگونه می بينيد؟" ضد آمريکايی" اسالمی و اسالمی –ر نيروهای ملی کنيد؟ تاٽي
 

پاشنه آشيل اش .  همسويی با يک سوی تخاصم ضعف پايه ای جنبش ضد جنگ است:علی جوادی 
اما نقدی به اسالميسم و جنبش اسالم . اين جنبش تهاجم و ميليتاريسم آمريکا را محکوم ميکند. است

از ضد . توجيهات اين سياست متفاوتند. بعضا حتی همسو با رژيم اسالمی است. دسياسی ندار
يک جانبه زمينه های مختلف توجيه اين " ضد امپرياليستی"آمريکايی گری کور گرفته تا سياست 

واقعيت اين است که آينده سياسی اين جنبش در قبال . سياست سازشکاری با اسالم سياسی هستند
ا و رژيم اسالمی در صورت عدم دخالت فعال ما ميتواند تکرار وضعيت جنگ احتمالی آمريک

در " ايرانی اش" اسالمی و اسالمی از نوع –حضور قابل مالحظه نيروهای ملی . گذشته باشد



و " ضد امپرياليستی"جنبش ضد جنگ يک فاکتور جدی مخرب در تقويت گرايش و خط مشی 
دست باال پيدا کردن چنين روندی بنظرم ما شاهد در صورت . در اين جنبش است" ضد آمريکايی"

حضور گسترده و نقشه مند جريانات . افت بيشتر اين جنبش در عرصه سياست فعال خواهيم بود
ميتوانند چهره اين جنبش و سياستهای سازشکارانه موجود در اين جنبش را " ايرانی"ملی اسالمی 
 به اين مجموعه از سياستهای ارتجاعی توجيهات امروزی و ظاهر پسندانه تری. آرايش کنند

محافظه کاری در دفاع از مبارزات . ما از هم اکنون شاهد تاٽير مخرب اين سياستها هستيم. ببخشند
سرنگونی طلبانه توده های مردم در ايران به اين بهانه که ميتواند مورد بهره برداری آمريکا و 

ک رکن سياست ما در اين شرايط خنٽی کردن ي. متحدينش قرار گيرد يک فاکتور رو به رشد است
از اکبر گنجی و شيرين عبادی گرفته تا . اين جريانات از هم اکنون فعالند. موٽر اين جنبشها است

جريانات متعدد اکٽريتی و توده ای و ملی که دستی در جنبش ضد جنگ دارند، بايد مورد نقد جدی 
 .سياسی ما قرار گيرند

 
ضع و سياستها ناشى از همان ديدگاه سنتى ناسيوناليسم ضد امپرياليستى  اين موا:سياوش دانشور

اين ديدگاه قادر نيست رابطه روشنى بين جنگ و بحرانهاى کنونى با تداوم سياستها و . است
غير "نفس جنگ را بعنوان واقعه اى درخود و . استراتژى جناح هاى درگير در جنگ برقرار کند

ن ديدگاه نقدى به سرمايه دارى و طبقات حاکم مرتجع در کشورهائى همينطور اي. ميبيند" متعارف
و يا جبهه اى از " نماينده مردم"تلويحا اين دولتها را . مانند ايران و عراق و افغانستان ندارد

" نماينده"در قاموس اين جنبش، حماس . مبارزه ضد امپرياليستى ميبيند و لذا به آن تخفيف ميدهد
مردم " نماينده"احمدى نژاد ! مردم لبنان ميشود" نماينده" حزب اله لبنان !مردم فلسطين ميشود

اينها نيروهائى هستند که در سنت چپ پرو اردوگاهى سابق در چهارچوب ! ايران ميشود
اينکه چه جريانى در راس آنست ثانوى . دسته بندى ميشوند" جنبشهاى آزاديبخش و رهائيبخش"

تهاى ضد استعمارى اين نقش را ايفا ميکردند، زمانى زمانى مليون و ناسيوناليس. است
اهداف و آرمان اجتماعى و رابطه اين جريانات با طبقه . سوسياليستهاى خلقى و امروز اسالميون

آنچه مهم است مقابله با امپرياليسم . کارگر و مردم اين کشورها سوال و مسئله اين جنبش نيست
به ايران، اين جنبش پرچمهاى خامنه اى و احمدى ترديدى نيست در صورت حمله نظامى ! است

نژاد را برخواهد افراشت و يا دستکم به حضور جنبش اسالمى منطقه در اين جنبش جايگاه ويژه 
جمهورى اسالمى که اين ظرفيتها را ديده و ميشناسد، مدتهاست که آگاهانه روى آن کار . خواهد داد

ذارى بر جنبش ضد جنگ و تبديل آن به عامل يک رکن تالش جمهورى اسالمى تاثيرگ. ميکند
سياست .  اسالمى هم همين ديدگاه را دارند–نيروهاى ملى . فشار روى آمريکا و موتلفينش است

. آنها مبتنى بر دفاع از جمهورى اسالمى و درعين حال تقويت جناحهائى در حکومت اسالمى است
. ياليستى جنبش ضد جنگ هم آوا شونداين نيروها هم تالش خواهند کرد با سياستهاى ضد امپر

" نمايندگى"حتى تالش خواهند کرد که به . همين جنبش باشند" شعبه ايران"تالش خواهند کرد 
" ضد آمريکائى"سياست ملى اسالمى ها اينبار خيلى . مردم ايران در اين جنبشها حاضر شوند

 و حزب اله در دست را خود رژيم و خشکه متعصب هاى بسيج" ضد آمريکا"پرچم . نميشود
جنبش ملى اسالمى تالش خواهد کرد که با يک درجه فاصله از رژيم اسالمى چند کار را با . دارند

از جمهورى اسالمى دفاع " صلح و حقوق بشر"و " دفاع از ميهن"اول، زير پرچم : هم انجام دهد
سوم، سياستش را .  کنددوم، مخالفت و مقابله مردم در ايران با ميليتاريسم و جنگ را مهار. کند

سياستى که يک هدف مهم خود را تسهيل بازگشت جريان . تقويت جناحهائى از حکومت قرار دهد
اين البته يک رکن .  خاتمى در انتخابات آتى و يا در متن اين بحران قرار داده است–رفسنجانى 

ه جنبش ملى اسالمى در نتيج. در اعمال فشار به جمهورى اسالمى هم هست" امپرياليستها"سياست 



در ايران و در اپوزيسيون، همان سياست سنتى آنتى امپرياليستى موجود در جنبش ضد جنگ را 
بلکه مخالفت با جنگ را به قدرتگيرى جناح متبوعش در حکومت اسالمى و مهار . نخواهد داشت

نتخابات کميته ا"و همينطور " جبهه يا شوراى صلح. "مردم و سرنگونى خواهى شان گره ميزند
 .   ملى اسالميها همين سياست را دنبال ميکند" آزاد

 
همانطور که در باال اشاره کردم، اخيرا اسالميست ها دست باال را در اين جنبش پيدا : آذر ماجدی
يک شاخه ديگر اين جنبش که در آمريکا حضور قوی دارد، از موضعی کامال . کرده اند

اين نقطه . تالش آنها نجات سربازان آمريکايی است. با جنگ مخالفت ميکند" ناسيوناليستی"
اگر آمريکا اين تعداد کشته و مجروح نداشت، اين جنبش به اين شدت شکل . عزيمت آنها است

اگر جنبش ضد جنگ به حال خود رها شود، در صورت جدی شدن احتمال حمله نظامی . نميگرفت
و رهبری کامل خود را بر اين جنبش اعمال به ايران اسالميست ها شديدا به تقال خواهند افتاد 

از " امپرياليست-ضد"رژيم اسالمی تاکنون در تبليغات ضد غربی و ارائه يک چهره . خواهند کرد
 .  خود موفقيت داشته است

 
. جنبش سرنگونی طلبانه در ايران بسيار گسترده و قوی است. اما شرايط ايران متفاوت است
، که زير فشار کمونيسم کارگری در اين سالها، از تاريخ آموخته اپوزيسيون ايرانی بنظر ميرسد

آن مقبوليت سنتی را اين بار، الاقل هنوز، در ميان نيروهای " مام ميهن"تمايل به دفاع از . است
هنوز هيچ جريانی جرئت نکرده است که علنا و رسما اعالم کند که از . اپوزيسيون نيافته است

هر چند که از سياست های اعالم شده برخی جريانات ميتوان . ردرژيم اسالمی دفاع خواهد ک
اين شرايط متفاوت بر جنبش ضد جنگ نيز تاثير خواهد  .همسويی با رژيم اسالمی را تشخيص داد

هم اکنون جريانی دارد خود را از . گذاشت و ما بايد بکوشيم که اين تاثير را گسترده و عميق کنيم
مقابله با هم حکومت اسالمی و هم جنگ و آمريکا بعنوان . ميکندجنبش ضد جنگ موجود متمايز 
در . در مورد عراق اپوزيسيون متشکل مترقی بسيار ضعيف بود. شعارهايی دارد مطرح ميشود

اما شرايط . در مورد افغانستان نيز همچنين. خود عراق يک جنبش وسيع اعتراضی وجود نداشت
بايد صدای سرنگونی طلبی، آزاديخواهی و برابری طلبی . ايران، خوشبختانه، کامال متفاوت است

 .مردم ايران را در جنبش ضد جنگ منعکس کرد
 

 چگونه ميتوان بر جنبش مقاومت توده های مردم در سطح جهان تاٽير گذاشت؟ :يک دنيای بهتر
 اسالمی، جريانات ضد آمريکايی و اسالمی –کاری کرد که اين جنبش به زير سلطه جريانات ملی 

نرود؟ چه سياستهايی را بايد نقد کرد؟ اهرمهای تاٽير گذاری ما کدام است؟ نيروهايی که ميتوان بر 
 آن تکيه کرد کدامها هستند؟ 

 
 هر گونه همسويی، تخفيف و توجيه سياستهای اسالم سياسی و رژيم اسالمی در اين :علی جوادی 

اين . و سوی اين تخاصم ارتجاعی استسياست ما مقابله با هر د. جنبش را بايد قاطعانه نقد کرد
يک اهرم موٽر ما در . سياست تنها توسط ما و جنبش کمونيسم کارگری بروشنی نمايندگی ميشود

تاٽير گذاری بر اين جنبش وارد کردن فاکتور جنبش انقالبی سرنگونی طلبانه توده های مردم در 
بی مردم در ايران، صدای جنبشی ما بايد بمٽابه صدا و سخنگوی اعتراض انقال. اين کشاکش است

. ايران، عراق نيست. برای آزادی و برابری و رفاه همگان در اين جنبش حضور داشته باشيم
اين . جنبشهای اجتماعی فعال و داده غير قابل حذف سياست در جامعه هستند. افغانستان نيست

ر سطح سياست بين المللی اين جنبش بايد د. جنبش ميتواند و بايد نقش جهانی خود را ايفا کند



ما بايد بتوانيم نشان دهيم که بطور واقعی اين مردم ناچار نيستند . بايد به حساب آيد. نمايندگی شود
بشريت . در مقابله با ميليتاريسم آمريکا به زير پرچم خونين اسالم بخزند و يا با آن همسو شوند

اين جنبش بايد پی ببرد که اين جدال . شودمتمدن بايد بتواند در اين جدال بطور روشنی نمايندگی 
اين نيرو بايد استراتژی روشنی برای . نيروی سوم اين جدال، مردم متمدنند. دارای سه سو است
سرنگونی رژيم . از هيچ سو قابل دوام نيست. وضع موجود قابل دوام نيست. تغيير داشته باشد

ياستهای ميليتاريستی آمريکا سوی شکست س. اسالمی يک رکن اساسی تغيير وضعيت موجود است
هرگونه سياست تن دادن به وضع موجود و جلوگيری از جنگ بدون . ديگر اين سياست است

همانطور . شکست طلبی محض است. سياستی فعال برای تغيير بدون شک شکست خواهد خورد
ن به ميدان بنظر م. که تاکنون عليرغم مقاومت توده ای مردم شاهد ناکامی اين جنبش بوده ايم

کشيدن توده های مردم آزاديخواه و برابری طلب فارسی زبان در کشورهای اروپايی و آمريکايی 
اين تالشی است که در . يک فاکتور مهم در تاٽير گذاری بر توازن قوای سياسی در اين جنبش است

کشور يک مساله خط مشی و افق حاکم بر ايرانيان خارج . هر صورت بايد با قدرت به پيش برود
نبايد گذاشت تا ناسيوناليستهای جنگ طلب اين مردم را به ابزار . قلمرو سياسی حائز اهميت است

ما نيرويی . ما وظايف چند گانه ای در مقابل خود داريم. توجيه جنگ و آدمکشی تبديل کنند
بايد در . وظايف خطيری در قبال جنبش توده ای مردم علی العموم داريم. انترناسيوناليست هستيم
از طرف ديگر ما صدای آزادی و برابری طلبی و سرنگونی طلبی در ايران . اين قامت عمل کنيم

کارهای خطيری پيش رو . بايد حضور اين جنبش را در جدال تروريستی حاکم تامين کنيم. هستيم
 .   داريم

 
نه را کال  تنها يک سياست انسانى و انترناسيوناليستى کارگرى ميتواند صح:سياوش دانشور

يک . حقيقت اينست که گرايش ناسيوناليسم ضد امپرياليستى يک گرايش موجود است. عوض کند
گرايش ديگر تمايالت صلح طلبانه و انساندوستانه مردم است که بخشا توسط جناحهائى از دولتها و 

وريسم مخالفت با تر. سياست دولتهاى رقيب آمريکا در چهارچوب دخالت سازمان ملل مهار ميشود
اين نيرو اگر آلترناتيوى . اسالمى و قلدرى آمريکا در ميان افکار عمومى غرب نيز گسترده است
سياست کمونيستى نميتواند . داشته باشد، پاسيف نخواهد شد و در صحنه سياست دخالت فعال ميکند
 طلبى، نبايد مخالفت با صلح. يک نوع مخالفت نسنجيده با صلح طلبى مردم در جامعه غربى باشد
يک سياست فعال کمونيستى . به معنى نخواستن وضعيت موجود، به جنگ طلبى تعبير شود

محدوديتهاى سياست صلح طلبى را نقد ميکند، بر ضرورت تالش براى صلحى پايدار تاکيد ميکند 
بايد مخالفت با . نميتوان فى النفسه مخالف هر نوع صلحى بود. و راه رسيدن به آن را نشان ميدهد

همين مردم . گ و ميليتاريسم و تروريسم و تالش براى رسيدن به صلحى پايدار را تبئين کردجن
عليه تعدى . صلحدوست در جامعه غربى در سکون و دفاع از وضعيت موجود بسر نميبرند

دولتها، عليه راسيسم، عليه نقض و زيرپا گذاشتن حقوق مدنى، عليه تعدى سرمايه به حقوق و 
کامال قابل درک است که شهروند اروپائى و آمريکائى . شان مبارزه ميکنندآزاديها و معيشت 

مخالفت با تروريسم و ميليتاريسم را با دفاع از تروريسم اسالمى يکى نداند و اعتراضش را به 
در نتيجه پالتفرمى که منافع و خواست اين . جيب جنبش اسالمى يعنى يک طرف جنگ نريزد

التفرمى که قبل از جنگ هم وجود داشته است و جنگ به آن صورت مردم را نمايندگى ميکند، پ
اهرم اساسى ما برافراشتن يک پرچم . مشخص تر و ويژه ترى ميدهد، نبايد از نظر دور داشته شود

سياسى فعال و آزاديخواهانه است که مبتنى به دخالت طبقه کارگر اين کشورها، نقد ناسيوناليسم 
ردن جنبش اسالمى، و شکل دادن به جنبشى متفاوت عليه جنگ ضد امپرياليستى، حاشيه اى ک

اگر ما بتوانيم طبقه کارگر و سازمانهاى کارگرى را حول يک پالتفرم فعال و . تروريستها است



در اين جنگ . انترناسيوناليستى به ميدان بکشيم، پاسخ يکجائى را به کل اين معضالت داده ايم
بشر دوستى و تمايالت پيشرو .  جوامع غربى منفعتى ندارندتروريستى نه طبقه کارگر و نه مردم

پايان دادن به . اين نيرو را جنبش ضد جنگ و خط ناسيوناليسم ضد امپرياليستى نمايندگى نميکند
مردم در ايران، جنبش . تروريسم و ميليتاريسم نه امر آمريکا بلکه کار اين بشريت متمدن است

ما بايد .  اسالمى، يک سنگر مهم اين بشريت متمدن هستندآزادى و برابرى و سرنگونى جمهورى
سياست اين جنبش،  بعنوان يک قطب سوم، . به اين نيرو و سياست و پالتفرم فعالى متکى شويم

تنها ميتواند ادامه تالشش براى يک زندگى بهتر در وضعيت مشخص جنگ و کشمکش تروريستها 
وستان، سوسياليستهاى کارگرى، جنبش طبقه جنبشهاى سکوالريست و مدرنيست، انساند. باشد

کارگر بين المللى، و در يک کالم جناح چپ جامعه غربى، نيروهائى هستند که ميتوانند سدى در 
مقابل اين وضعيت ايجاد کنند و بجاى رفتن پشت سياست يکى از اردوهاى تروريستى از تالش 

 . ايت کنندطبقه کارگر و مردم ايران براى رهائى از وضعيت موجود حم
 

فعاليت های گسترده اپوزيسيون پيشرو ايران، بويژه کمونيسم کارگری، در دو دهه : آذر ماجدی
رژيم اسالمی اکنون بعنوان يک ماشين کشتار و . اخير فضا را برای چنين فعاليتی آماده کرده است
 اينها .زن ستيزی آن برای جهانيان روشن است. اعدام و سرکوب در جهان شناخته شده است

لذا بايد از اين شرايط استفاده کرد و پيام مردم ايران را . بخاطر فعاليت های گسترده و پيگير ماست
بايد اين حقيقت را به مردم جهان بشناسانيم که اسالميست ها نماينده و . به گوش جهانيان رساند

اين . فاده ميکنندسخنگوی مردم خاورميانه نيستند و دارند از درد و مشقت واقعی مردم سوءاست
 .واقعيات را بايد به مردم جهان معرفی کرد و شناساند

 
در مورد مشخص ايران نيز بايد واقعيت مبارزه گسترده و توده ای مردم و وجود و حضور فعال 

اين حقايق بعالوه وجود فعال . جنبش های معترض اجتماعی در جامعه ايران را وسيعا اشاعه داد
اين جنبش که پرچم نه به هر دو قطب را بلند کرده است، بنظر من تنها و اپوزيسيون ايرانی در 

همانظور که قبال اشاره کردم، ما بر روی يک . بهترين ضامن ايزوله کردن جريانات اسالمی است
نزديک به دو دهه فعاليت کمونيسم . اين زمين از پيش شخم خورده است. زمين بکر عمل نميکنيم

اپوزيسيون ايران .  اپوزيسيون پيشرو اين زمين را آماده کرده استکارگری و ساير نيروهای
اين فضا . شخصيت های شناخته شده ای در ميان جريانات چپ پيشرو در اروپا و آمريکا دارد

تضمين ميکند که جريانات ضد آمريکايی مخالفت ما با اسالميست ها را بمعنای همسويی با آمريکا 
 .ن بخش را جلب کردبايد اعتماد اي. تعبير نکنند

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری فراخوانی به نيروها و مردم آزاديخواه جهان داده :يک دنيای بهتر

اهميت و جايگاه اين . است مبنی بر حمايت از جنبش انقالبی برای سرنگونی رژيم اسالمی
 فراخوان چيست؟ چه اقداماتی پيرامون آن بايد انجام داد؟ 

 
راخوان بنظر من يک رکن اساسی سياست ما در خارج کشور را بمٽابه يک  اين ف:علی جوادی 

ما صدای اعتراض آزاديخواهانه و برابری طلبانه مردم . حزب کمونيستی کارگری تعيين ميکند
جنبش . بايد وظايف ناشی از اين موقعيت را به روشنی بيان و در دستور قرار دهيم. ايران هستيم

قعی و تعيين کننده در ايجاد شکاف قطعی در کشاکش اين جدال خونين انقالبی مردم يک نيروی وا
آشنايی با خواستها و موقعيت اين جنبش يک . نقطه اميد بشريت متمدن است. تروريستی است

ما بايد تصوير روشنی از جنبشهای اجتماعی در ايران به جامعه . وظيفه مهم و تعيين کننده ماست



در . ايد از منظر جنبش ما سير تحوالت جامعه در ايران را دنبال کننداين مردم ب. جهانی ارائه دهيم
 اسالمی با امکاناتی که در سطح جهانی در اختيار دارند -حال حاضر متاسفانه جريانات متعدد ملی 

. اين شرايط را بايد سريعا تغيير داد. تصوير اعتراض و مقاومت در ايران را به جهان ارائه ميکنند
از نيروهايی شکل داد که در حين مقابله با دو قطب تروريستی جهان معاصر در عين بايد به صفی 

اين سياست بايد . حال در دفاع قاطع از مبارزات سرنگونی طلبانه مردم ايران به ميدان بيايند
اين حرکت بايد به يک . در حال حاضر بر افراشتن اين پرچم مهمترين گام است. نمايندگی شود

 .  و موٽر در جنبش ضد جنگ تبديل شودجنبش قابل لمس
 

پيام آوران "ما ميگوئيم تروريستها نميتوانند .  ما راه حل سومى را پيشنهاد ميکنيم:سياوش دانشور
اين جنگى برسر قدرت و تعيين . جنگ طلبان را نميتوان مامور آسايش و صلح کرد. باشند" صلح

پالتفرم اين . اردو تنها تروريسم را دامن ميزندپالتفرم اين دو . حوزه نفوذ سياسى و اقتصادى است
اگر سوال واقعى پايان دادن به . دو اردو عليه خواستهاى طبقه کارگر و اکثريت مردم جهان است
در ايران سرنگونى جمهورى . تروريسم است، آنوقت بايد دولت هاى تروريست را بزير کشيد

سى و کل جنگ تروريستى را در منطقه و اسالمى به قدرت نيروى مردم صورت مسئله اسالم سيا
رژيم . اهميت اين فراخوان توجه دادن به کليد حل معماى تروريسم است. جهان تغيير خواهد داد

اسالمى دولت مشروع ايران نيست، نماينده مردم نيست، يک مجموعه باند تروريست و آدمکش 
ت مهمترين و قويترين مرکز اين دول. مردم ايران در تالشى وسيع براى سرنگونى آنند. است

سياست اسالم . سياست بوش صرفا ميخواهد اين نيرو را مطيع کند. جنبش اسالم سياسى است
سياست ما معضل را . سياسى ميخواهد دنيا را صحنه ترور و فعال مايشائى جنبش اسالمى کند

يدى از جنگ شروع دور جد. اين واقعيت بايد وسيعا در جامعه غربى منعکس شود. پايان ميدهد
اما . خاورميانه را تماما به آتش ميکشد. تروريستها دنيا را به صحنه ترور و ناامنى تبديل ميکند

سرنگونى اين رژيم توسط مردم، که جامعه اى آزاد و مدرن و برابر را مطالبه ميکنند، نه تنها به 
سياست .  ن خواهد شدمعضل تروريسم پايان ميدهد بلکه سرآغاز روند جديدى در خاورميانه و جها

 . کمونيستى کارگرى ما بهترين و موثرترين راه حل مقابله با تروريسم و ميليتاريسم است
 

ما بايد جامعه غربى . اقدامات ما در اين زمينه يک پراتيک فعال براى جا انداختن اين سياست است
 و رسانه هاى را در ابعاد قابل توجه و از طريق مکانيزمهاى اجتماعى از جمله مطبوعات

ما بايد تصوير مردم در ايران و خواست شان را از منافع . سراسرى مورد خطاب قرا دهيم
ما بايد نتايج مخرب سياست تحريم اقتصادى و . ناسيوناليستى و اسالمى رژيم اسالمى تفکيک کنيم

است دفاع از ما بايد سي. تهديد نظامى و حمله احتمالى را براى مردم ايران به ميان جامعه ببريم
عليه تروريسم دولتى، عليه تروريسم اسالمى، براى . "يک طرف اين جنگ تروريستى را بکوبيم

مبارزه عليه جنگ را بايد با حمايت از . ، چکيده پالتفرم و سياست ماست"آزادى و رفاه همگان
ه جانبه تنها اين سياست ميتواند پيروزى هم. تالش مردم براى سرنگونى جمهورى اسالمى گره زد

از نظر عملى، سازمانهاى مهم . اى ببار بياورد و تروريسم و ناامنى و ميليتاريسم را لگام بزند
کارگرى جهان، جنبش طبقه کارگر، شخصيتهاى سياسى و اجتماعى جامعه غربى، سازمانهاى 

ين بايد در تماسى فشرده با آنها تالش کرد ا. سکوالر و بشردوست را بايد مورد خطاب قرار داد
 .  سياست را پيش برد و اقدامات الزم را در دستور گذاشت

 
کنکرت و ملموس مختصات و . اين فراخوان رئوس سياست ما را روشن ميکند: آذر ماجدی

بنظر من اين فراخوان کار ما را در جنبش . خصوصيات جنبش پيشرو ضد جنگ را اعالم ميکند



اگر .  حمايت گسترده ای را به آن جلب کرداميدوارم  که بتوان. ضد جنگ بسيار تسهيل ميکند
اين . بتوان هم صدا اين فراخوان را به ميان جنش ضد جنگ برد، موفقيت آن صد چندان خواهد شد

به اين ترتيب کار . فراخوان بسيار روشن و ساده شرايط، و خواست مردم ايران را فرموله ميکند
فکر .  پيشرو بسازند بسيار ساده تر ميشودفعالينی که ميخواهند جنبش ضد جنگی با افق جديد و

ميکنم بايد اين فراخوان را بطور گسترده در اختيار اپوزيسيون ايران و جريانات بين المللی ضد 
 .درک و کاربست آن ساده است. وسيعا آن را اشاعه دهيم. جنگ قرار دهيم

 
بيک .  يکی را ميگيرنداين يک مکانيزم طبيعی است که مردم عموما در جدال ميان دو نيرو طرف

کار ما که ميخواهيم يک نيرو و صدای سومی را مطرح . معنا ميان بد و بدتر، بد را انتخاب ميکنند
 اين سياست را داشته ايم و برای اشاعه آن 2001ليکن ما از سپتامبر . کنيم، الجرم پيچيده ميشود

شخص، با مطالبات روشن و داشتن يک سند م. کار در نتيجه آسان تر است. فعاليت کرده ايم
بنظر من اين فراخوان چنين جايگاهی دارد و بايد در پخش و . ملموس کار را بسيار تسهيل ميکند

 .اشاعه آن وسيعا بکوشيم
 

 سياست عملی جنبش ما در قبال جنبش ضد جنگ در صورت حاکميت سياستهای :يک دنيای بهتر
تها شرکت کرد؟ چگونه و با چه پرچمی ميتوان در کنونی آن چه بايد باشد؟ آيا بايد در اين تظاهرا

 اين تظاهرات شرکت کرد؟ 
 

هر گونه سياست . در اين جنبش هستم" شرکت انتقادی فعال" من طرفدار سياست :علی جوادی 
زمين را برای . است" برج عاجی"دادن يک اشتباه محض و سياست " جا خالی"دوری گزيدن و 

حضور انتقادی در اين جنبش در .  اسالمی باز ميگذارد–ملی حضور فعالتر جريانات اسالمی و 
 اسالميها بر سر افق و سياست حاکم بر –عين حال يک عرصه جدال فعال ما با اسالم و ملی 

ما بايد با پرچم مقابله با ميليتاريسم آمريکا و مقابله با اسالم سياسی وارد . جنبش ضد جنگ است
ما بايد تالش کنيم که . فاع طلبی اين جنبش را عميقا به نقد بکشيمما بايد سياست د. اين ميدان شويم

ما در عين . به اعاده وضعيت گذشته رضايت ندهد. اين جنبش پرچم پيروزی را در دست بگيرد
ما هم بايد به جنبش خودمان در کشورهای . حال بايد با پالتفرم روشنی در اين جنبش شرکت کنيم

ان بدهيم و هم بايد برای حاکم کردن پالتفرم و افق مان بر جنبش اروپايی و آمريکايی سر و سام
 .   ضد جنگ بکوشيم

 
 جنبش ضد جنگ اگر روى سياستهاى تاکنونى اش پيش برود توجه زيادى را :سياوش دانشور
مجددا بحث دفاع از اسالميها و حتى رژيميها و بخشى از جنگ طلبان، بعنوان . جلب نخواهد کرد

ما بايد قاطعانه عليه اين سياست بايستيم و . مردم ايران باال خواهد گرفت" منمايندگان مظلو"
در هر حال و به نظر من سياست عمومى ما نبايد تحريم . نگذاريم اين سياست دست باال را بگيرد

بلکه بايد سياستى فعال و دخالتگر را درپيش بگيريم . تظاهراتها و اجتماعات جنبش ضد جنگ باشد
نه به "ما در اين تظاهراتها با شعار؛ ،.  کنيم که سياستى راديکال و انسانى اتخاذ شودو هرجا تالش

از مبارزات مردم ايران "، "نه به تروريسم اسالمى، نه به تروريسم دولتى"، "دولتهاى جنگ طلب
نه تحريم اقتصادى، نه جنگ، نه بمب، آزادى و "، "براى سرنگونى جمهورى اسالمى حمايت کنيد

در صورت وقوع جنگ، شعار . شرکت ميکنيم" زنده باد حکومت کارگرى"، "مگانرفاه ه
" آزادى و برابرى و سوسياليسم"و " سرنگونى جمهورى اسالمى"، "ختم فورى جنگ"محورى ما 
. تعيين سياست و داشتن پالتفرمى فعال در قبال جنبش ضد جنگ يک بخش کار ماست. خواهد بود



ميدان کشيدن طبقه کارگر و نيروى جناح چپ جوامع غربى حول اما بخش مهمتر تالش براى به 
 .سياست آزاديخواهانه کمونيسم کارگرى براى مقابله با تروريسم و ميليتاريسم است

 
عدم شرکت در . من موافق شرکت بهمراه نقد تند و پيگير افق حاکم بر اين جنش هستم: آذر ماجدی

دن يک عرصه مهم فعاليت جهانی بدست اسالميست آن، بدون ساختن آلترناتيوی، بمعنای رها کر
بسياری از کسانی که در اين جنبش شرکت ميکنند، اسالمی نيستند، . اين اشتباه محض است. هاست

ما نبايد اجازه دهيم که اين . از جنگ و سياست های ميليتاريستی و قلدر منشانه آمريکا بيزارند
شرکت .  بايد بتوانيم يک پرچم آلترناتيو بلند کنيمما. کمپ زير دست و بال اسالميست ها رها شود

ما در جنبش فی الحال موجود و نقد سياست های حاکم بر آن يک روش اصولی و فعال است که 
در شرايطی که امکان آن وجود دارد بايد بتوانيم به شکل دادن به يک جنبش . بايد در پيش بگيريم

جنبشی که در . شعارش نه به هر دو قطب استجنبشی که . ضد جنگ آلترناتيو مبادرت ورزيم
عين مخالفت قاطع با جنگ عليه رژيم اسالمی موضع ميگيرد و از مبارزات مردم عليه آن حمايت 

به اين منظور ما بايد بيانيه خود عليه جنگ و فراخوان به مردم جهان در قبال اين جنگ را . ميکند
. يانات مترقی را به حمايت از آن جلب کنيمتالش کنيم جر. وسيعا در ميان مردم اشاعه دهيم

ما بايد . همچنين بکوشيم که حمايت اپوزيسيون ايران را نيز نسبت به اين فراخوان جلب کنيم
 . *صدای آزاديخواهی و برابری طلبی مردم را در جهان و در جنبش ضد جنگ منعکس کنيم

 
 

 جنگ و تفاوتهای ما
 على جوادى، سياوش دانشور، آذر ماجدى

 ٢٧شماره 
 

.  قبل از آنکه به نيروها و قطب بندی صفوف اپوزيسيون در قبال جنگ بپردازيم:يک دنيای بهتر
برخی جنگ را راه حلی برای خالصی . اجازه دهيد از برخی توهمات در ميان مردم شروع کنيم

که جنگ بهايی است !" "مرگ يکبار، شيون يکبار"بعضا ميگويند . از شر رژيم اسالمی ميدانند
مردم سپس . جنگ رژيم اسالمی را تضعيف ميکند"، !"بايد داد تا از شر رژيم اسالمی خالص شد

با شروع جنگ سران رژيم فرار ميکنند، : "، يا اينکه گفته ميشود!"ميتوانند رژيم را سرنگون کنند
 چه اين سناريوها چقدر واقعی است؟!" مردم به خيابانها ميريزند و کار رژيم را تمام ميکنند
 عواملی زمينه ساز شکل گيری چنين تصوراتی هستند؟ 

 
 يک ويژگی تمام چنين توجيهاتی دفاع از جنگ و نقش جنگ در تحوالت سياسی :علی جوادی

جلوه دادن " شيرين"تاٽيراتی که بر شمرده ميشود قبل از هر چيز تالشی برای . احتمالی آتی است
وقوع بشريت را دهها سال به عقب خواهد برد يک فاجعه خونين و دهشتناک است که در صورت 

در اين تبليغات اينگونه وانمود ميشود که گويا جنگ . و صدها هزار کشته بجای خواهد گذاشت
ابزار و يا وسيله ای و حلقه ای برای رسيدن به هدف مورد نظر مردمی است که حکم به 

دفاع از جنگ طلبی بزرگترين ماشين اين پايه ای ترين توجيه در . سرنگونی رژيم اسالمی داده اند
جنگ را عاملی برای سرنگونی و يا ابزاری در تضعيف رژيم . جنگی جهان معاصر است

نيروهای مدافع چنين سياستهايی قبل ازهر چيز يا از جنبش توده . آدمکشان اسالمی قلمداد ميکنند
نتيجتا برای .  نداشته اندهای مردم برای سرنگونی دست شسته اند و يا هيچگاه جايی در اين جنبش

 .  پاسخگويی بايد از هدف چنين جنگی شروع کرد



کوچکترين ربطی به منافع و اهداف . خونين و نابود کننده و ويرانگر است. اين جنگ قدرت است
ميتواند به موجی از توحش و . ميتواند جامعه ای را به  نابودی بکشاند. توده های مردم ندارد
برعکس نابود کننده . نيست" فرصت ساز. "ی و ملی و مذهبی دامن بزندتروريسم و تعصب قوم

. اين جنگی بر سر خالصی از شر اسالم و تروريسم اسالمی نيست. بسياری از فرصتها است
هدف آمريکا و . آزادی، مدنيت، امنيت و ليبراليسم و يا دمکراسی غربی موضوع اين جدال نيست

بلکه به دنبال تضعيف آن، به . حذف اسالم سياسی نيستمتحدينش سرنگونی حاکميت اسالمی و 
دنبال مطيع کردن اميال و اهداف منطقه ای رژيم اسالمی و ايجاد يک تجديد آرايش در سطح 

برخالف تصورات پوچ برخی از . منطقه و در قبال بلند پروازيهای اسالم سياسی هستند
نمونه . يکا آزادی مردم نيستناسيوناليستهای جنگ طلب و جريانات ضد جامعه، هدف آمر

. حکومتهای مرتجع و استبدادی و قومی و مذهبی در عراق و افغانستان به روشنی در برابر ماست
مسلما آينده ميتواند سياه و تيره . آمريکا به دنبال هژمونی سياسی خود در منطقه و جهان است

جنگ رژيم اسالمی ميتواند اما در پايان اين . آينده در عين حال محصول تالش ماست. نباشد
جنگ دست رژيم را برای يك تعرض ارتجاعی . وحشی تر و هارتر کماکان بر سر کار باشد

. از اين رو است که بخشهايی از حاکميت اسالمی به استقبال جنگ ميروند. گسترده تر باز ميكند
 .  جنگ را مائده ای آسمانی برای تضمين بقای حکومت ضد انسانی خود ميدانند

بدون ترديد جنگ و حمالت نظامی ميتواند ماشين نظامی و سرکوب رژيم را در تقابل با 
ميتواند ضربات مهلکی به توان و قدرت مانور نظامی رژيم . ميليتاريسم آمريکا تضعيف کند

اما مساله اين است که جنگ منجر به تقويت موقعيت مردم در قبال رژيم . اسالمی وارد کند
قربانيان .  جنگ منجر به تغيير توازن قوای سياسی به نفع مردم نخواهد شد.اسالمی نخواهد شد

. همان مردمی که بايد رژيم اسالمی را بزير بکشند. درجه اول اين جنگ عادی ترين مردم هستند
مراکزی که بمباران . همان مردمی که بايد عامل تحقق امر آزادی و برابری و رفاه همگان باشند

آنها . چنين تصوراتی ضد انسانی و ارتجاعی است. در مراکز شهرها قرار دارندخواهند شد، تماما 
آيا خود حاضرند در صف اول قربانيان اين جنگ قرار " مرگ يکبار، شيون يکبار"که ميگويند 

گيرند؟ آيا حاضرند به اجساد تکه تکه شده نگاه کنند و بگويند مرگ يکبار شيون يکبار؟ کدام 
واند نظاره گر چنين رويدادهای خونينی باشد و روی خود را برگرداند و سياست ضد انسانی ميت

؟ چرا؟ چه "اين بهايی است که بايد برای سرنگونی رژيم اسالمی پرداخت"بنويسد که " خونسرد"
کسی گفته است که مردم بايد چنين بهايی در مبارزه برای سرنگونی رژيم اسالمی بدهند؟ ما راه 

راه حلی انسانی، راه حلی متمدنانه، . ی سرنگونی رژيم اسالمی را داريمحل انقالبی خودمان برا
ما به بمب افکنها و . نيست" هزينه هايی"راه حلی که مستلزم چنين . راه حلی کارگری و کمونيستی

ابزار اصلی ما سازماندهی و تشکل و . موشکهای کروز و بمب های سنگر شکن نيازی نداريم
 تامين هژمونی سياسی بر جنبش توده های مردم برای سرنگونی رژيم آگاهی و حزبيت و اتحاد و

ما برای پيروزی مسلح ميشويم اما برای گرفتن اسلحه از دست کسانی است که . اسالمی است
پيروزی بر جمهوری اسالمی يک پيروزی . اسلحه را به طرف مردم گرفته و شليک ميکنند

 .سياسی و نظامی است

سران رژيم اسالمی و نتيجتا شکل گرفتن شورشهای شهری خواهد شد؟ آيا جنگ منجر به فرار 
فرار سران رژيم و . ؟ به دو فاکتور بايد اشاره کرد!پاسخ چنين سئوالی يک آری و يا نه ساده نيست
فرار . چنين آينده ای بسادگی قابل پيش بينی نيست. شکل گيری شورشهای شهری همزمان با آن

 شدت گيری عمليات جنگی و از هم پاشيدن شيرازه رژيم اسالمی سران رژيم اسالمی در پروسه



بدون . مستلزم حضور نيروی نظامی زمينی آمريکا است. امری ممکن اما چندان محتمل نيست
حضور لشگر دويست هزار نفری آمريکا در عراق صدام حسين همچنان در کاخ خود، مانند دوره 

اعالم شده ما تالش برای سازماندهی هر از طرف ديگر سياست . اول جنگ، حکومت ميکرد
ما ميکوشيم هر اعتراض اجتماعی را سازماندهی و هدايت . اعتراض توده ای و اجتماعی است

اما . آن را پلکانی در جهت تعرض نهايی به رژيم اسالمی و تصرف قدرت سياسی قرار دهيم. کنيم
ت و شورشهای شهری و شرايط غير جنگی را شرايط مساعد تری برای شکل گيری اعتراضا

ما جنگ و فقر و فالکت و بی خانمانی را عامل مٽبتی در تحوالت سياسی . سازماندهی ميدانيم
 . چنين نگرشی تماما ضد انسانی و بيمارگونه است! مورد نظر خودمان نميدانيم

 ما تمامی توده های مردمی را که. ما راه ساده تری را برای سرنگونی رژيم اسالمی ميشناسيم
برای سرنگونی رژيم اسالمی روز شماری ميکنند، به اردوی خودمان در مبارزه عليه رژيم 

ما مردم را به اردوی کمونيسم کارگری . اسالمی و تحقق آرمان ديرينه مردم دعوت ميکنيم
اين تنها . اين تنها اردوی آزاديخواهی و برابری طلبی و انسانيت در ايران است. فراميخوانيم
 . ونی انقالبی رژيم اسالمی استاردوی سرنگ

آيا سناريوی سياه يک نتيجه محتوم جنگ است؟ آيا وقوع .  جنگ و سناريوی سياه:يک دنيای بهتر
چنين سناريويی غير ممکن است؟ برای پيشگيری چنين سناريويی چه بايد کرد؟ در صورت وقوع 

ير ميکند؟ راه خروج از چه بايد کرد؟ آيا استراتژی سياسی ما در شرايط سناريوی سياه تغي
سناريوی سياه کدام است؟ چه عنصری در سياست برجسته ميشود؟ چه ارزيابی از تبليغات حزب 

 کمونيست کارگری در اين رابطه داريد؟ 
 

جنگ ميتواند .  سير و ويژگيهای جنگ احتمالی به دقت رياضی قابل پيش بينی نيست:علی جوادی
. اين يکی از احتماالت است. کل گيری سناريو سياه شودموجب در هم ريختن شيرازه جامعه و ش

همانطور که شکل گيری يک انقالب . اما محتمل ترين شق تحوالت سياسی جامعه ايران نيست
اگر اين جنگ ارتجاعی را . کارگری از دل جنبش سرنگونی يک واقعيت محتمل و مطلوب است

ندانيم نتيجتا بايد " فرصت سازّ" بر خالف برخی از تحليلهای رهبری حزب کمونيست کارگری
همانگونه که جنگ . قبول کرد که جنگ با ارفاق بسيار يک عامل شکل دهنده سناريوی سياه است

بعالوه وقوع سناريوی سياه فقط مساله ای محدود به جنگ . در عراق چنين وضعيتی را ايجاد کرد
مساله اين . ژيم اسالمی استسناريوی سياه يکی از مخاطرات احتمالی روند سرنگونی ر. نيست

سرنگونی رژيم اسالمی، بر خالف رژيم شاه، قطعا با تبخير آن و اعالم همبستگی بقايای "است که 
جريان اسالمی در منطقه زنده است و بعالوه امروز دوره . آن با رژيم جديد همراه نخواهد بود

يفی از احزاب مسلح شکست جمهوری اسالمی ط. ... خانخانی نظامی حتی در قلب اروپاست
منصور حکمت، ." (اسالمی از خود بجا ميگذارد که بايد يک به يک خنٽی و از دور خارج شوند

منطقه جوالنگاه . واقعی اند. اين فاکتورها تماما به قوت خود باقی هستند) رويای ممنوع مجاهد
 نفس سرنگونی بعالوه بر خالف تصورات ساده انگارانه برخی،. دستجات تروريستی اسالمی است

 . رژيم اسالمی، آلترناتيو سناريوی سياه نيست
 

حضور . موقعيت جامعه در ايران کامال متفاوت است. افغانستان نيست. اما ايران عراق نيست
قدرتمند جنبشهای اجتماعی و جنبش سرنگونی طلبی توده های مردم يک فاکتور اساسی و تعيين 

کمونيسم کارگری يک نيروی قدرتمند در جامعه . امعه استکننده در تعيين سير وقايع و تحوالت ج



مردم اسير دست گروهها و دستجات . بيان آرزوها و آرمان آزاديخواهانه مردم است. است
هيچ واکسنی . ميتوانند بشوند. مستاصل نيستند. تروريست اسالمی و قومپرست و آريايی نيستند

المی و قومپرست و آريايی مصون نکرده هنوز تمام جامعه را از زهر دستجات تروريست اس
اما تمام تالش ما مبتنی بر جلوگيری از شکل گيری چنين سناريويی در عين پيشبرد . است

 . استراتژی سياسی مان مبنی بر تصرف قدرت سياسی خواهد بود
 

بايد جلوی آن . از نقطه نظر ما سناريوی سياه اگر چه يک احتمال است، اما قابل اجتناب است
تنها آن روند سياسی ای . نفس زندگی و بقاء ميليونها انسان به اين تالش بستگی دارد. فته شودگر

که مبتنی بر تعهد بر تامين وسيعترين حقوق مدنی و رفاهی و مخالفت با هر نوع تبعيض و 
نابرابری در کشمکش جنبشها و نيروهای اجتماعی باشد، ميتواند بنوعی ضامنی در جلوگيری از 

متعهد کردن بخشهای وسيعی از اپوزيسيون به چنين مفاد و مقرراتی . سناريوی سياه باشدکابوس 
تالش ما . در پروسه سرنگونی رژيم اسالمی يک تالش ما برای خنٽی کردن سناريوی سياه است

بر پيشبرد گسترده ترين و راديكال ترين مبارزات مردم سرنگونی طلب عليه چنين وضعيت 
 سرنگونی يكپارچه و تمام عيار رژيم اسالمی تحت پرچم آزاديخواهانه و .احتمالی سياهی است

 . برابری طلبانه آمونيست آارگری تضمين واقعی آمرنگ آردن سناريوی سياه در جامعه است
 

ما در عين تالش برای جلوگيری از سناريوی سياه بر پيشبرد استراتژی خود مبتنی بر سازماندهی 
اما شکل گيری چنين سناريوی دهشتناکی تنها زمينه ها و شرايط . مانقالب کارگری تاکيد داري

سياست ما در قبال چنين . پيشروی ما برای تحقق اهدافمان را تغيير ميدهد و نه هدفمان را
ما تالش ميکنيم تا اين جريانات سناريوی سياهی را از صحنه . سناريويی بارها قبال بيان شده است

جنگ . مستلزم جنگ است. مستلزم ايجاد ارتش کارگری و سرخ استچنين پروسه ای . جارو کنيم
چنين امری بدون . برای خارج کردن زندگی مردم از اسارت اين دستجات تروريستی و آدمکش

در شرايط سناريوی سياه نقش حزب . شکل دادن به يک حزب قدرتمند مسلح قابل تحقق نيست
را از سر مردم کم ميکند، يک فاکتور تعيين مسلح کمونسيتی کارگری که شر دستجات تروريستی 

اما . سرنگونی رژيم اسالمی ميتواند پروسه های مختلف بخود بگيرد. کننده و سرنوشت ساز است
ما همزمان برای سرنگونی رژيم اسالمی و يک پيروزی کارگری و برقراری يک جمهوری 

 .  سوسياليستی مبارزه ميکنيم
 

نيست کارگری در قبال سناريوی سياه نشان از يک القيدی تبليغات و سياست رهبری حزب کمو
سياستی برای جلوگيری از . غير اجتماعی نسبت به مخاطراتی است که جامعه را تهديد ميکند

همان . بدتر، حتی امکان شکل گيری چنين تحول سياهی را انکار ميکنند. سناريوی سياه ندارد
ت چپ سنتی و پوپوليستی در قبال چنين مبحٽ عکس العملی را از خود بروز ميدهند که دستجا

اين هم يکی ديگر از مختصات پروژه . استراتژيکی از جانب منصور حکمت از خود نشان دادند
بدون ترديد جامعه نسبت . به تغيير شرايط سياسی اشاره ميکنند. است" عبور از منصور حکمت"

کمونيسم کارگری نقش . ر کرده استموقعيت جنبشهای اجتماعی تغيي. به گذشته تغيير کرده است
اما مساله اين است که عوامل شکل دهنده . ترديدی نيست. روشن و قابل رويتی در تحوالت دارد

رهبری اين حزب ! فعالند. همچنان در صحنه حضور دارند. سناريوی سياه تغييری نکرده اند
 نتيجتا واقعيت را انکار .خوشخيالی ساده انگارانه را جايگزين واقعيات سخت و خشن کرده است

تنها سناريو . در بهترين حالت سناريوی مطلوب خود را جايگزين واقعيت ناگوار ميکنند. ميکنند
اما برای شکل گيری اين سناريو هم چندان . تحوالت را سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی ميدانند



سياسی در فصل آخر کتابی است از قرار قدرت . به انتظار حوادٽ انقالبی نشسته اند. فعال نيستند
نمايش و افه های سياسی را جايگزين . که باالخره روزی به خواندن آن فصل خواهند رسيد

خواهان . عمدتا يک ماشين تبليغ و افشاگری اند. سازماندهی عملی و کمونيستی در جامعه کرده اند
برای ما مايه تاسف است . اما حزبی برای سازماندهی و رهبری انقالب کارگری نيستند. انقالبند

 . که شاهد چنين تحولی در حزبی باشيم که منصور حکمت بنيان گذاشت
 

 قوم پرستان بلوچ و کرد و عرب و آذری و نيروهای ضد اجتماعی مانند مجاهدين :يک دنيای بهتر
مسعود رجوی اعالم کرده است که بزرگترين خطر جنگ . ميدانند" آزادی ايران"جنگ را ابزار 

نقش اين جريانات را در صورت . اين صف مدافعين جنگ است! ت، جنبش ضد جنگ است؟نيس
. وقوع جنگ چگونه ارزيابی ميکنيد؟ چه مخاطراتی از اين جنبه جامعه و مردم را تهديد ميکند

 برای کدام شرايط بايد آماده بود؟ 
 

، محصول  ناسيوناليسم قومى و متعصب، در شکل مشخص پساجنگ سردى اش:سياوش دانشور
در دوران جنگ سرد اهدافش را در  اين ناسيوناليسم قبال هم وجود داشت اما. است" نظم نوين"

در دوره پيشين تا اين . پوشش سوسياليسم ملى و خلقى و ناسيوناليسم ضد امپرياليستى دنبال ميکرد
يهاى ارتجاعى اما امروز تماما از عناصر و بازيگران الينفک استراتژ. حد متحجر و واپسگرا نبود
جنگ براى طيف ناسيوناليسم قوم پرست مرحله اى حياتى در استراژى . ميليتاريستى آمريکا هستند

، "آزادی ايران"منظور اين فرقه هاى دست ساز و بى ريشه اجتماعى از . قدرت سياسى است
 صدر يعنى بقدرت رسيدن چلبى و سيستانى و مقتدا. داشت" آزادی عراق"همانى است که بوش از 

، تبديل جامعه به صحنه جنگ "آزادی ايران"منظور اينها از . و طالبانى و بارزانى هاى ايران
اين جريانات راسا . داخلى و پاکسازى قومى و بمب و انتحار و گانگستريسم سياسى و نظامى است

اساسا در چنين روندى . و در شرايط متعارف پالتفرمى براى بسيج جامعه و سرنگونى ندارند
لذا مطلوبيت جنگ براى اين جريانات، درست مانند مطلوبيت جنگ براى . ذينفع نيستند و عليه آنند

در . جناحهائى از بورژوازى در اين تخاصم، ادامه سياست و استراتژى آنها و مهمترين رکن آنست
مجاهد در بن . مجاهد ترکشى از جنبش ملى اسالمى است. مورد مجاهدين مسئله کمى فرق ميکند

عليرغم اينکه اين جريان راجع به خود چه ميگويد و چگونه هوادارانش . بست کامل سياسى است
را توجيه ميکند، واقعيت اينست که استراتژى مجاهدين در اين سالها قدم به قدم شکست خورده و 

و فقط عملکرد و سياست . بيش از پيش اين جريان را به يک فرقه مذهبى تبديل کرده است
تحوالت سياسى و اجتماعى جامعه ايران، . يست که اين وضعيت را ببار آورده استمجاهدين ن

رودروئى مردم با حکومت مذهبى، جايگاه و سرنوشتى که کال جريانات مذهبى در اين تحوالت 
در چنين شرايطى و بعد از سندروم . يافته اند، افق مجاهد را کور ميکند و به بن بست ميکشاند

براى مجاهد اين دور آخر . اى مجاهد به صف شدن در کنار ارتش آمريکاستعراق، تنها راه بق
" ارتش آزاديبخش کوسوو"اگر جنگى دربگيرد، مجاهد بعنوان يک نيروى فعال مانند . بازى است

اما اگر جنگ منتفى . انجام وظيفه خواهد کرد و آينده اش را هم به فرجام اين جنگ گره خواهد زد
و . آينده اش هرچه ميتواند باشد، اما مجاهدين امروز قطعا نيست. انى استشود، مجاهد اولين قرب

از اين نوع . باالخره اينکه در صورت وقوع جنگ، مجاهد تنها فرقه اسالمى بيرون حکومت نيست
از نوع اسالم القاعده اى قوم پرستان . دستجات نظامى دشمن حکومت به وفور خواهيم داشت

ربريدن و اعدام صحرائى در اينترنت پخش ميکنند، تا سلفى ها و بلوچى، کسانى که ويدئوى س
 !لشکرهاى امام زمانهاى تازه ظهور کرده

 



نقشى که قوم پرستان و جريانات مذهبى مانند مجاهد ايفا ميکنند، نقش نيروى زمينى ارتش آمريکا 
 حمله کنند، در اينها قرار است هرجا توانستند به رژيم اسالمى و امکاناتش. در داخل کشور است

همراهى با فرماندهان آمريکائى عمليات تروريستى انجام دهند، زندگى مردم را به گرو بگيرند، 
نفرت ملى و قومى و مذهبى ايجاد کنند، باجگيرى کنند، و عليه نيروهاى آزاديخواه و کمونيست و 

اشيه اى و بيربط اين جريانات فى النفسه و بدون جنگ، عناصرى ح. طبقه کارگر وارد عمل شوند
اما در شرايط بهم ريختگى و دوره اى که مردم . به روندهاى سياسى جامعه و جدال طبقاتى اند

نسبتا به عقب رانده شدند، اينها ميداندار خواهند شد و زير پوشش فضاى شوم و سياه بمب و کشتار 
ه جان مردم مى و رعب ناشى از آن، به عنوان نيروهاى دست ساز و مسلح شده توسط آمريکا ب

اينها خود از مصائب جنگ براى مردم و کاتاليزور واپسگرائى در جامعه و تعميق جنگ . افتند
در ماهيت ارتجاعى اين جريانات فرقه اى و ضد جامعه کوچکترين ترديد و توهمى نبايد . هستند
 درکار مواضع اعالم شده اينها مدتهاست که هر ناباورى را قانع کرده است که توهمى. داشت
اما شناخت جامعه و کمونيسم از اين جريانات و شرايطى که ميتوانند خلق کنند و هشدار به . نباشد

سازماندهى مقابله با اين جريانات توسط اردوى . جامعه و طبقه کارگر يک قسمت بحث است
ه کمونيسم فقط اين را بايد اينجا تاکيد کرد ک. آزادى و برابرى و سوسياليسم وجه مهمتر مسئله است

کارگرى در چنين اوضاعى، بعنوان يک نيروى مدافع جامعه و مدنيت و آزادى و بعنوان نيروئى 
سياست ما رها کردن . که بايد به اين اوضاع به نفع کارگر و کمونيسم خاتمه دهد، در صحنه است

وى کمونيسم ارد. جامعه زير دست و پاى اسالميستها، تروريستها، قوم پرستها و نژاد پرستها نيست
کارگرى که ظرفيت بسيج جامعه را بيشتر از هر نيروئى دارد، با قدرت وارد صحنه ميشود و 

به عبارت ديگر، استراتژى . براى شکست و از ميدان بدر کردن اين نيروها تالش خواهد کرد
ست که قدرت سياسى ما و پيروزى کمونيسم در ايران در اين دوره و پبشبرد آن، دقيقا تابعى از اين

بدون يک حضور قدرتمند سياسى و . برنامه کمونيسم براى هر مقطع مشخص اين بحران چيست
نظامى کمونيسم کارگرى، که صف متفاوتى را در مقابل خيل جنگ طلبان و نيروهاى ارتجاعى 

 . تشکيل ميدهد، کار زيادى نميتوان کرد
 
 

نه : " بنظر ميرسد به گرد شعار ناسيوناليستهای عظمت طلب پس از نوساناتی:يک دنيای بهتر
چقدر اين صف در مقابل جمهوری . گرد آمده اند" جنگ، نه جمهوری اسالمی، نه تجزيه طلبی

و يا خانخانی قومی يک " خطر تجزيه ايران"اسالمی است؟ آيا آنطور که اين نيروها ادعا ميکنند 
 نيد؟ واقعيت ايران در پس جنگ است؟ سرنوشت اين صف را کال چگونه می بي

 
 موضع سياسى ناسيوناليسم عظمت طلب را بايد به حساب کمرنگ شدن جايگاه :سياوش دانشور

استراتژيک اين جريان بورژوائى در دنياى بعد از جنگ سرد و استراتژيهاى نظم نوين جهانى 
تحوالت منطقه يکى پس از ديگرى نشان داد که فقط اين نيروها و نظام آلترناتيوشان ديگر . گذاشت

همان نمايندگان مورد توجه آمريکا نيستند، بلکه دولتهاى مشابه و باقيمانده ارتشى هم ناچارند براى 
سلطنت در عراق و افغانستان بى آينده شد و دولت و . بقا خود را با روندهاى جديد سازگار کنند

على . کندسکوالريسم ارتشى در پاکستان و ترکيه بايد به نفع اسالم نزديک به غرب عقب نشينى 
. القاعده بايد موضع جريان ناسيوناليسم پرو غرب در اين بحران، پرچمدارى سياست آمريکا ميبود

لذا براى . اما اين سياست را امروز ناسيوناليسم قوم پرست و اسالميهاى متفرقه دنبال ميکنند
 . سالمى استناسيوناليسم ايرانى در اپوزيسيون، در اين بحران، تنها راه رفتن کنار جمهورى ا

 



موضع واقعى و عملى . تعارف است" نه جنگ، نه جمهوری اسالمی"قسمت اول اين شعار يعنى 
اين شعار و سياست با علم به اينکه وقوع چنين ". نه تجزيه طلبی"و سياسى قسمت دوم است يعنى 

  که براى–دارد " تماميت ارضى"جنگى جه نيروهائى را آزاد ميکند و چه مخاطراتى براى 
.  اتخاذ شده است–ناسيوناليسم کال اولويت خاک و نژاد هويت است و مقدم بر هويت انسانى است 

اين جريان بعنوان يک نيروى بورژوائى مخالف جمهورى اسالمى است و نظام مطلوبش جمهورى 
اما در صورت وقوع جنگ هر پيرايه ضد حکومتى را کنار ميگذارد و تماما در . اسالمى نيست

و بايد تاکيد کنم نيروى دست چندم متحد جمهورى اسالمى . ورى اسالمى قرار ميگيردکنار جمه
دست جمهورى " خاک پاک و تماميت ارضى و سرزمين شيران"چون پرچم دفاع از . است

ناسيوناليسم . اسالمى و حکومت در حال جنگ است نه ناسيوناليستهاى اپوزيسيون متحد آنها
 و با اين سياست، درست مانند ناسيوناليسم ميليتانت عرب در عظمت طلب ايرانى در اين بحران

در مورد نگرانى شان در باره . بحران عراق و منطقه خاورميانه، دست را به اسالميها ميبازد
اول، تمايالتى عظمت طلبانه و کور که ريشه اى : مسئله دو جنبه دارد" خطر تجزيه ايران"

. ميداند" تجزيه"براى " خطرى"يافته و هر موضوعى را تاريخى دارد و تا نوعى بيمارى ارتقا 
اين ريشه در همان اولويت و اصالت خاک در تئورى سياسى و جهان بينى و سياست ناسيوناليسم 
دارد که همواره به ارجح بودن هويت و حقوق و سالمت و تعالى انسان موجود در اين خاک 

ژى خاورميانه اى آمريکا و طرحهاى مخاذن دوم، واقعيات سياسى و مراحل استرات. چربيده است
نيروهائى هستند که بسرعت توسط آمريکا حمايت مالى و . فکرى مانند امريکن اينتر پرايز است

اينکه وقوع جنگ بالفاصله به يک خان خانى نظامى شکل خواهد داد و يا يک . نظامى ميشوند
مسئله تماما اينست که اين خطر . تنتيجه جنگ و تداوم آن ميتواند باشد، به نظر من ثانوى اس

در دوره جنگ زمينه اش بيشتر و مساعد تر است و در پروسه سرنگونى انقالبى . وجود دارد
اما برسميت شناسى اين خطر و اجتناب از آن در استراتژى هر . زمينه اش نامساعدتر و سخت تر
ن ناسيوناليسم عظمت طلب به نظر م. مسئله راه مقابله با آنست. نيروى سياسى جدى الزم است

چون با اين مواضع و عملکرد تاکنونى . ايرانى جريانى جدى براى مقابله با اين وضعيت هم نيست
ناسيوناليسم قومى در اپوزيسيون " حق بجانبى"، راسا به رشد و "خطر تجزيه ايران"و هياهوى 

"  نباشد تن من مبادچو ايران"در صورت وقوع جنگ نيز، سياست سوپر راست . ميدان داده است
ناسيوناليسم عظمت . منشا دامن زدن به شکاف و نفرت قومى و ملى و تشديد اين اوضاع خواهد شد

طلب ايرانى، در شرايط فرضى که کنار اسالم سياسى از حوزه قدرت اسالم در مقابل نيروهاى 
و نژاد پرستى را آمريکا و متحدينش دفاع ميکند، نيروئى است که به سم اسالم سم ناسيوناليسم 

پيوند داده است و از ترکيب آن پديده خطرناکى را توليد کرده است که خود يک سالح کشتار 
مورد ادعاى اين " تماميت ارضى"نهايتا اين است که اين سياست نه قادر به دفاع . جمعى است

ط ناسيوناليسم را منتفى ميکند، نه به شکافهاى ايجاد شده توس" خطر تجزيه ايران"جريان است، نه 
ريشه اين بى افقى . اين جريان در اين بحران بى افق است. و ناسيوناليسم و نظم نوين خاتمه ميدهد

بدوا جايگاهش در معادالت سياسى سرمايه دارى معاصر است و در ادامه آن سياست و تاکتيکى 
 . است که اين جريان را در جمهورى اسالمى و يکى از طرفين جنگ تحليل ميبرد

 
مستقل از تبليغات ناسيوناليسم ايرانى وجود دارد؟ امروز و بدون " خطر تجزيه ايران"اما آيا 

فرض وقوع جنگ، جامعه ايران در وضعيتى نيست که از يک تقابل قومى رنج ببرد و يا تمايالت 
آنچه طيفهاى مختلف . جدائى طلبانه و استقالل خواهانه و فدراليستى زمينه اجتماعى ندارد

وناليسم اعم از عظمت طلب و قوم پرست ميگويند با واقعيت زندگى اجتماعى مردم و مسائل ناسي
اما با فرض وقوع جنگ و تداوم آن در منطقه، آمريکا . جامعه امروز ايران ربط روشنى ندارد



به بهانه عبور کشتى ها و . ناچار است جمهورى اسالمى را تضعيف و در مرکز محاصره کند
ز و کنترل بر منابع نفتى ميتوانند راسا يا همراه با نيروهاى چند مليتى منطقه خليج امنيت تنگه هرم

ميتوانند با حمايت سياسى و نظامى و چتر ايمنى هوائى، نيروهاى . و جنوب ايران را اشغال کنند
شايد . قوم پرست و فرقه اى و مذهبى را در مناطق مختلف عليه جمهورى اسالمى وارد جنگ کنند

. نداشته باشد و بيشتر پراگماتيسم مسير سياسى اش را تعيين کند" طرحى تا به آخر"آمريکا امروز 
اما در دوره جنگ، که حتى پايان دادن به آن براى طرفين بايد با قدرت صورت گيرد، آمريکا 

اين وضعيت ميتواند بحث فدراليسم و يا . ناچار است طرحهاى امثال مايکل لدين را به اجرا بگذارد
ساختن و تحريک " مسئله"در مورد . عالم حاکميت اين و آن گروه قومى را بدنبال داشته باشدا

نکته اينست که حتى در چنين وضعيتى از موضع ناسيوناليسم و .قومى و مذهبى البته اينها استاداند
ى با موضع پان ايرانيستى و آريائ. ايرانيگرى نميتوان در مقابل اين جريانات ارتجاعى ايستاد

تماميت "و " خطر تجزيه ايران. "نميتوان به جنگ ناسيوناليسم قومى و فرقه هاى مذهبى رفت
اعالم خطر و هشدار ما در . فرمول و نقطه شروع ما بعنوان کمونيست کارگرى نيست" ارضى

قبال اين وضعيت، سرنوشت انسانهاى کنکرتى است که در چنين شرايطى توسط ناسيوناليستهاى 
ورى اسالمى و آمريکا به گرو گرفته ميشوند و جنگشان باعث ويرانى خانه و متفرقه و جمه

کمونيسم از موضع دفاع از آزادى و برابرى مردم . بيمارستان و کودکستان مردم برسرشان ميشود
ايران و از موضع دفاع اى مدنيت و از موضع سياست انقالبى و رهائبيخش خود مخالف اين 

ما در قبال کل اين جريانات ارتجاعى در چنين وضعيتى .  آنهاستنيروها و سياست و سناريوى
 .      حضور خواهيم يافت و با بسيج جامعه و اعمال قوانين خود نماينده مدنيت سوسياليستى خواهيم بود

 
گرد آمده " شورای ملی صلح" بخشهايی از نيروهای دوم خردادی اکنون به گرد :يک دنيای بهتر

" شورا"نبال ميکنند؟ رئوس نقد حزب اتحاد کمونيسم کارگری به سياستهای اين چه اهدافی را د. اند
چيست؟ چگونه به رژيم اسالمی تخفيف ميدهند؟ آينده اين تالشها را چه می بينيد؟ آيا ما شاهد جمع 

و مقابله با جنگ خواهيم بود؟ آيا تاريخ " شورای ملی صلح"شدن مجدد اين اردو اين بار به گرد 
  تکرار شدنی است؟ دوم خرداد

 
 آانون مدافعان حقوق بشر بنيان گذاشته  شورای ملی صلح توسط خانم شيرين عبادی و:آذر ماجدی

برای تحليل اين حرکت بايد هم . است" جنگ نه ، صلح و حقوق بشر آری"شعار آنها . است شده
 .اهداف اعالم شده اين شورا و هم گرايش موسسين آن را در نظر گرفت

ايشان بعنوان يک مصلح اجتماعی شناخته شده .  اسالمی تعلق دارد–دی به گرايش ملی خانم عبا
دفاع ايشان از اسالم، با اين عنوان که اسالم با حقوق بشر و حقوق زنان در تناقض نيست . است

دفاع از دولت خاتمی، اعالم اينکه جايزه نوبل را به خاتمی بايد تقديم کرد . شهره خاص و عام است
ت بوسی مجلس اسالمی پس از بردن جايزه نوبل، همه در کارنامه سياسی خانم عبادی ثبت و دس

اصالح رژيم "ايشان يکی از طرفداران . است و به ايشان يک سيمای معين سياسی داده است
به اين اعتبار جايگاه و خاستگاه خانم عبادی در عرصه سياسی . و نه خالصی از آن است" اسالمی

 .  اسالمی و به جريان دو خرداد تعلق دارد–ايشان به گرايش ملی . ين ميشود اجتماعی تعي–
دو خرداد اکنون ديگر بعنوان يک گرايش سياسی به . اهداف اين جريان برای همه معرفه است

چند سال پيش خودشان . اين را خود اين جريان نيز ميداند. گذشته متعلق است و آينده ای ندارد
البته تالش برای اصالح رژيم و يا بازسازی آن بعنوان جمهوری . م کردندمرگ دو خرداد را اعال

اما تبديل آن . اسالمی از نوع دوم ميتواند هميشه بعنوان يک هدف و آرمان به حيات خود ادامه دهد
شعار اعالم شده توسط شورای ملی صلح همين . به يک جنبش اجتماعی ديگر امکانپذير نيست



يعنی حفظ " جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری. "م را مد نظر داردجمهوری اسالمی نوع دو
ممکن است بما خرده گرفته شود که موقعيت . شرايط موجود با اصالحاتی به نفع بهبود حقوق بشر

ما بارها و بارها به اين . فعالينی که به شکل علنی در داخل کشور فعاليت ميکنند را درک نميکنيم
اما . انتظار ندارد که اينها شعار مرگ بر جمهوری اسالمی سر دهندکسی . مساله پاسخ گفته ايم

دفاع از يک جناح از رژيم، دفاع از اسالم و اکنون دفاع از حق رژيم اسالم برای دستيابی به 
انرژی هسته ای اينها همه اين گرايش را در کنار رژيم اسالمی قرار ميدهد، منقدين رژيم ولی در 

ه حق رژيم اسالمی در دستيابی به انرژی هسته ای پايين تر بيشتر توضيح در مورد مطالب .کنار آن
تالش نيروهای مخالف رژيم اسالمی اخراج اين رژيم . اينجا به يک نکته اشاره ميکنم. خواهم داد

اعالم اين مساله به دنيا که اين دولت را نبايد بعنوان دولت ايران . از کليه نهادهای بين المللی است
آنگاه اعالم حق برخورداری .  شناخت، مردم ايران دارند ميکوشند آن را به زير بکشندبه رسميت

اين . از انرژی هسته ای در شرايط حاضر برسميت شناسی اين رژيم و اقدامات هسته ای آن است
 .مغاير و مخالف مبارزات و تالش های اپوزيسيون رژيم اسالمی است

 
اعالم .  اين جريان به دفاع از رژيم خواهد پرداختکامال روشن است که در صورت شروع جنگ

مبارزه با دشمنان خارجی است و نقد شان از رژيم اسالمی و مخالفت " تضاد عمده"خواهد کرد که 
در صحت . به شعار اصلی آنها بدل خواهد شد" دفاع از ميهن. "شان با آنرا حاشيه ای خواهند کرد

 اين سياست کامال به نفع جمهوری اسالمی و به زيان .اين حکم يک لحظه ترديد نيز جايز نيست
 .مبارزات مردم برای آزادی و خالصی از شر رژيم تمام خواهد شد

 
بنظر من دفاع آنها از حق رژيم اسالمی در برخورداری از انرژی هسته ای بيانگر اينست که اينها 

خ رژيم را که قصدش صرفا تامين نه تنها توجيه آمريکا برای حمله نظامی را پذيرفته اند، بلکه پاس
حق برخورداری از انرژی " ايران"لذا با اعالم اينکه . انرژی هسته ای است را نيز قورت داده اند

به آمريکا . هسته ای را دارد، دارند بعنوان يک ميانجی ميان آمريکا و رژيم اسالمی عمل ميکنند
اين استدالل و . است" صلح آميز"فا ميگويند الزم نيست حمله کنی، هدف تاسيسات هسته ای صر

دفاعيه نه تنها ماهيت واقعی جنگ را پنهان خواهد کرد، بلکه به دفاعيات آمريکا و رژيم اسالمی، 
بعالوه، آيا کسی هست که با شناخت از ماهيت . اين دو قطب تروريسم جهانی، اعتبار می بخشد

 رژيم اسالمی در تاسيس اين رژيم اسالمی و جنبش اسالم سياسی يک لحظه در هدف واقعی
تسهيالت پيچيده و پر هزينه ترديد کند؟  آيا واقعا موسسين و هواداران شورای ملی صلح معتقدند 
که جمهوری اسالمی اين تسهيالت را صرفا برای دستيابی به انرژی هسته ای تاسيس کرده است؟ 

 اشتباه هستند، شايسته قرار اگر پاسخ مثبت باشد که بايد گفت کسانی که اين چنين متوهم و در
اگر پاسخ منفی است و اين مساله بعنوان يک تاکتيک، يا . گرفتن در مکان رهبری مردم نيستند

 اسالمی نتيجه ای –بقول معروف پوليتيک زدن، انجام ميگيرد، بايد گفت که اين روش های ملی 
المی کی دست از اين  اس–معلوم نيست که گرايش ملی . جز خاک پاشيدن به چشم مردم ندارد

روشهای بی حاصل و سترون برخواهد داشت؟ اين تحليل دروغين و تبليغ آن در جامعه اذهان را 
 . نسبت به جمهوری اسالمی و اهداف آن مشوب ميکند

 
تاکنون بخشی از چهره های سياسی و هنری در داخل کشور و جريان اپوزيسيون پرو رژيم دو 

بنظر من شورای ملی صلح ميتواند اين . شورا حمايت کرده اندخردادی در خارج کشور از اين 
اما اين گرد هم آيی مجدد بمعنای قدرت گيری . جريانات را حول خود متشکل کند و گرد هم آورد

آنچه به دو خرداد بعنوان يک جريان سياسی جايگاه مهمی در . جريان دو خرداد نخواهد بود



در يک مقطع اين جريان توانسته . رای اصالح رژيم بودسياست کشور ميداد، اميد بستن به آن ب
دو خرداد . اين امکان ديگر وجود ندارد. بود بخش قابل مالحظه ای از جامعه را بخود جلب کند

 .همانطور که اشاره کردم به گذشته تعلق دارد
 

ر برابر  اسالمی و کليه سازمان های وابسته به آن را د–حزب اتحاد کمونيسم کارگری گرايش ملی 
شورای ملی صلح ميکوشد که وضع موجود را . اهداف آن را برمال ميسازد. مردم افشاء ميکند

در صورت آغاز حمله نظامی به حمايت از رژيم در مقابل دشمن خارجی بلند خواهد . حفظ کند
ل ما اين را وظيفه تخطی ناپذير خود ميدانيم تا هر جريانی که ميکوشد به حمايت از رژيم عم. شد

 اسالمی –بنظر من در رابطه با گرايشات سياسی و جنگ، جريان ملی . کند، افشاء و منزوی کنيم
لذا بخش قابل مالحظه ای از توجه و تمرکز ما بايد روی اين . نقش مخرب تری ميتواند ايفاء کند

 .جريان باشد
 

ين جنبش  حزب کمونيست کارگری بنظر روز به روز از مواضع کمونيستی ا:يک دنيای بهتر
اصغر کريمی از رهبری اين حزب از فرصتهايی که جنگ از ميان ميبرد و . ميکند" عبور"

کدام فرصتها را جنگ ميسازد؟ چه فرصتهايی مد . فرصتهايی که ميسازد صحبت کرده است
 نظرشان است؟ چرا به چنين مواضعی در می غلطند؟ 

 
جنگ کشتار و . نگ هيچ فرصتی نميسازد تا آنجا که به ما و مردم مربوط ميشود، ج:آذر ماجدی

بمب هايی که بر . جنگ فقر و فالکت و مشقت به مردم تحميل ميکند. ويرانی به ارمغان مياورد
لذا بايد ديد که زمانی که ح ک ک از . سر مردم ريخته خواهد شد نه فرصت که مرگ توليد ميکند

 . صحبت ميکند منظورش چيست" فرصت"
 

 بر اين استوار است که جنگ و تحريم اقتصادی موجب شورش مردم رهبری ح ک ک تحليل اش
ميگويند از آن رو که يک جنبش سرنگونی طلبانه وسيع موجود . عليه رژيم اسالمی خواهد شد

است، در صورت  بمباران و جنگ اين جنبش به خيابان ها خواهد ريخت و رژيم اسالمی را 
ی ح ک ک از فرصت صحبت ميکند، زمانی که اصغر کريمی و رهبر. سرنگون ميکند

 .منظورشان اينست
 

اوال، حتی اگر اين تحليل درست ميبود، اين شيوه برخورد فقط از يک ديدگاه بسيار غير انسانی و 
يک حزب کمونيستی که در پس بمباران و . ميتواند ناشی شود" بيمار گونه"بقول منصور حکمت 

ر من مارکسيسم و کمونيسم کارگری را درک کشتار و فقر و مشقت مردم فرصت می بيند، بنظ
منصور حکمت بارها تاکيد . کمونيسم يک جريان مسئول اجتماعی و انسانی است. نکرده است

کرده است که در يک شرايط جنگی ما حتی اگر مطمئن باشيم که با توپ باران يک دهکده ميتوانيم 
شانه شان را توپ باران نخواهيم مردم و خانه و کا. دشمن را شکست دهيم، چنين نخواهيم کرد

اين ديدگاه . چنين حرکتی با اهداف انسانی کمونيسم کارگری در تعارض کامل قرار دارد. کرد
محکوم نکردن تحريم . انسانی و اين متد با تحليل های فعلی رهبری ح ک ک کامال ناخوانی دارد
ی به کمونبسم کارگری های اقتصادی و ديدن فرصت در پس بمباران و کشتار مردم هيچ ربط

 .منصور حکمت ندارد
 



. ح ک ک بنظر من متکی به يک ديدگاه ضد رژيمی از نوع پوپوليستی استخط مشی رهبری 
اوضاع را بشدت ساده . تحليل هايش ديگر ربطی به متد کمونيسم کارگری و منصور حکمت ندارد

ردم از رژيم بيزارند و چپ م"با يک فرمول . از ديدن پيچيدگی های شرايط عاجز است. می بيند
 آمريکا مردم را به انقالب 52به اين نتيجه ميرسند که بمب های ب " در جامعه رشد کرده است

 .يک ساده نگری محض، تحليل های پا در هوا. سوق ميدهد
 

تحليل ديگری که به آن متوسل ميشوند، باصطالح کپی برداری از مورد بلشويک ها در جنگ 
. رمولبندی عام ما اول با بورژوازی خودی تسويه حساب ميکنيم استجهانی اول و اين ف

 .الگوبرداری ناقص از يک شرايط تاريخی کامال متفاوت
 

 با شرايط 1917شرايط روسيه در سال . اوال شما هر جنگی را نميتوانيد به جنگ داخلی تبديل کنيد
سالح ها به "شعار . ت است و همچنين ماهيت و شيوه دو جنگ کامال متفاو2007ايران در سال 

در شرايط حمله نظامی آمريکا در ايران چه معنايی خواهد داشت؟ کدام سالح " سمت دولت خودی
بياد انقالب اکتبر . را بايد به سوی رژيم هدف گرفت؟ اينها همه ساده انگاری و کليشه پردازی است

مب ها بر سر مردم ميريزد و تصور ميکنند که زمانی که ب. ميافتند، و از فرصت ها حرف ميزنند
بدهد و مردم هم " سالح ها بطرف رژيم"شهرها را نابود ميکند، رهبری ح ک ک ميتواند شعار 

 .فرصت ها از اين تحليل های سينمای هاليوودی استنتاج شده است. انقالب کنند
 

روشن است که ما بعنوان يک حزب کمونيست کارگری در هر شرايطی ميکوشيم که مردم را 
يک حزب کمونيستی . در شرايط جنگی نيز چنان خواهيم کرد. برای سرنگونی رژيم سازمان دهيم

. که بطور جدی ميخواهد يک انقالب را سازمان دهد، بايد فی الحال مشغول سازماندهی مردم باشد
بايد فی الحال توانسته باشد بخش قابل مالحظه ای از کارگران راديکال سوسياليست را بخود جذب 

رده باشد، بايد توانسته باشد بخش قابل مالحظه ای از رهبران عملی راديکال جنبش های ک
آنگاه در شرايط . اجتماعی اعتراضی را بخود جذب کرده باشد و مشغول سازماندهی شان باشد

. جنگی اين سازماندهی را منطبق با شرايط جديد آرايش دهد و برای سرنگونی رژيم خيز بردارد
 .  گفتن دهان شيرين نميشودبا حلوا حلوا

 
ما از نوع کمونيسمی بوده ايم که هيچگاه به تز پوپوليستی هر چه فقر و مشقت بيشتر باشد فرصت 
. برای انقالب و سوسياليسم بيشتر ميشود، اعتقاد نداشته ايم و اين نوع کمونيسم را نقد کرده ايم

ما در عين .  شرايط مردم جدا نيستمبارزه کمونيستی برای ما از مبارزه برای بهبود هر روزه
. حال هم برای بهبود زندگی مردم و هم برای سازماندهی انقالب اجتماعی کارگری مبارزه ميکنيم

لذا اين تصور که بمباران وحشيانه مردم و جامعه فرصت برای . اين دو مبارزه با هم پيوسته است
به همان . بطی به کمونيسم کارگری نداردپيشبرد و تسريع انقالب سوسياليستی ايجاد ميکند، هيچ ر

پوپوليسمی مربوط ميشود که بر اين تصور است هر چه وضع مردم مشقت بار تر شود، فرصت 
 . انقالب باز تر ميشود

 
تحليل ح ک ک مدتی است بر . بنظر من استفاده از اين کلمه فرصت ها بهيچوجه اشتباه لپی نيست

خليل کيوان نيز در نشريه انترناسيونال تحليلی مشابه ارائه داده پيش از اين . اين مساله استوار است
اين اتفاقی نيست که تاکنون حتی دو خط در مذمت اعمال تحريم اقتصادی از اين حزب منتشر . بود

آيا اين رهبری نميداند که تحريم بانک ها چه معنايی برای مردم و جامعه دارد؟ نميداند . نشده است



انع بسيار بزرگی در مقابل هرگونه مبادله بازرگانی قرار ميدهد؟ و اين که تحريم بانک ها م
آيا واقعا بايد اين حکم ساده بازرگانی را به اين ها . بمعنای کمبود و گرانی شديد کاال ها خواهد شد

مساله اينجاست که رهبری ح ک ک بر اين تصور است که سختی و . توضيح داد؟ فکر نميکنم
دفاع . اين سياست و تحليل بايد افشاء و منزوی شود. نقالب عليه رژيم ميکشاندگرانی مردم را به ا

 .*عمال مدافع آن را در جناح طرفداران جنگ قرار ميدهد" فرصت ها"از سياست 
 
 

 جنگ، کمونيسم کارگری، مصافها و چشم اندازها
 على جوادى، سياوش دانشور، آذر ماجدى

 ٢۶شماره 
 

جنگ احتمالی ادامه کدام . گ ادامه سياست است در شکل قهری آن ميگويند جن:يک دنيای بهتر
 سياستهايی است؟ چه ضرورتهايی اين جنگ را برای طرفين جنگ ضروری و مطلوب ميکند؟ 

 
 تقابل و کشمکش دو قطب تروريستی جهان معاصر ميتواند به جنگ و رو در رويی :علی جوادی

و چه در شکل نظامی آن بر سر مساله قدرت اين جدال چه در شکل سياسی . نظامی کشيده شود
هر چند که تالشهای اتمی رژيم اسالمی . مساله بر سر تالشهای اتمی رژيم اسالمی نيست. است

اما مساله اساسا نه با اين تالشهای رژيم اسالمی آغاز شده است و نه با . بخشی از مساله است
ازمند تحکيم موقعيت سياسی و هژمونيک خود ابر قدرت آمريکا ني. توقف آن الزاما پايان می پذيرد
سهم خواهی اسالم سياسی در خاورميانه و باز تعريف موقعيت . در سطح جهان و منطقه است

هدف شکست و يا . رژيم اسالمی در اين حوزه يک مصاف مهم در جهان پس از جنگ سرد است
به دنبال تجديد تعريف . ستنابودی اسالم سياسی و يا رژيم اسالمی و حذف آن از صحنه سياسی ني

شکست سياسی آمريکا در عراق احتمال حمله نظامی به ايران . موقعيت و سهم اين جريان هستند
 . جنگ يک حلقه مهم در تحکيم موقعيت سياسی آمريکا در سطح جهان است. را افزايش داده است

عيت خود در منطقه و از سوی ديگر بخشهايی از اسالم سياسی و رژيم اسالمی بمنظور تحکيم موق
پيروزی در چنين مصافی را ضامنی برای حفظ و گسترش . در ايران به استقبال جنگ ميروند

با همين اهداف حزب اهللا به استقبال جنگ با اسرائيل . حوزه نفوذ حاکميت اسالم سياسی ميدانند
به دنبال . تپروژه اتمی برای رژيم اسالمی عاملی برای کسب امتياز از قطب متخاصم اس. رفت

 .تکرار استراتژی کره شمالی هستند
 

جنگ دو قطب تروريستی، تروريسم دولتی به سرکردگی . اين جنگ تروريست هاست: آذر ماجدی
 11پس از . آمريکا و تروريسم اسالمی است، که جمهوری اسالمی يکی از رهبران اصلی آن است

حمله نظامی به . ت سر گذاشته است اين جنگ آغاز شد و فازهای مختلفی را پش2001سپتامبر 
 . ايران فاز جديدی در اين جنگ است

 
 سال پيش با حمله به افغانستان عمال ابعاد اين جنگ را گسترش داد، تاکنون نتوانسته 6آمريکا که 

افغانستان هنوز صحنه جنگ است . در اين جنگ پيروز شود و قدر قدرتی خود را به تثبيت برساند
ريکه قدرت به زير کشيده شده بود اخيرا پيشروی های قابل مالحظه ای را نصيب و طالبان که از ا
آمريکا از هر سو زير فشار . جنگ عراق عمال به شکست آمريکا انجاميده است. خود کرده است

اين جنگ عمال به تقويت نيروهای اسالمی و جمهوری اسالمی . است که خاک عراق را تخليه کند



 6اگر به بيالن . به لبنان در تابستان گذشته نيز نتيجه مشابه ای داشته استحمله نظامی . انجاميد
سال جنگ تروريستی نگاهی بياندازيم، اسالميست ها و رژيم اسالمی در اثر اين جنگ تقويت شده 

آمريکا برای تثبيت خود بعنوان تنها ابر قدرت و نيروی قلدر بالمنازع جهان به حمله نظامی . اند
مساله دستيابی رژيم اسالمی به سالح هسته ای تنها بخشی از دليل حمله و . ازمند استبه ايران ني

 .توجيه مقبوالنه اين حمله نظامی است
 

رژيم اسالمی، عليرغم اينکه در صحنه بين المللی و بويژه در منطقه موقعيتش تقويت شده و به 
 عميق سياسی، اقتصادی و يک نيروی مهم در منطقه بدل شده است، در عرصه داخلی با بحران

مردم خواهان سرنگونی اين . مردم با اين رژيم در حال جنگ اند. فرهنگی دست به گريبان است
اين تنافض موقعيت رژيم اسالمی . مردم در يک کالم رای به رفتن آن داده اند. رژيم منحوس اند

 تقويت ميکند، اما معموال دستاوردها و پيشروی های خارجی موقعيت داخلی يک رژيم را. است
بحران اين رژيم آنچنان عميق است، که اين پيشروی ها ذره ای در موقعيت داخلی آن تاثير 

جمهوری اسالمی برای سرکوب داخلی، برای تحکيم موقعيت خود در مقابل مردم . نگذاشته است
. ی ناميدخمينی جنگ با عراق را برکت آسمان. ايران و جنبش سرنگونی به اين جنگ احتياج دارد

 .رژيم اميدوار است که اين جنگ نيز همان نقش را در شرايط کنونی بازی کند
 

 تبليغات جنگى و تهديد حمله نظامى ادامه مذاکره و سيکل ديپلوماسى تاکنونى :سياوش دانشور
در ميان هياهوى حمله و تهديدات و تحريم اقتصادى و غيره، وعده مذاکره مستقيم در عراق . است

اما واقعيت اينست که تشديد تبليغات جنگى . البته تاکيد ميکنند مربوط به عراق است. دميگذارن
در ادامه تقويت جناحهاى طرفدار مذاکره . بخشا و اساسا در خدمت روندهاى سياسى ديگرى است

در . در ادامه رسيدن به توافقاتى برسر امنيت در عراق است. در رژيم اسالمى است" معتدلتر"و 
در ادامه سياست آمريکا براى خروج . ستراتژى هر طرف و امتيازاتى است که اعاده ميکندادامه ا

در ادامه . از بحران عراق و در ادامه تالش جمهورى اسالمى براى تثبيت قدرت منطقه اى است
تالش رژيم اسالمى براى گرفتن امنيت از آمريکا و تالش آمريکا براى تحميل تعادلى جديد به 

همين اهداف ضرورت جنگ و يا دقيقتر گسترش جنگ در جبهه هاى ديگر را . ى استاسالم سياس
اسالم سياسى و تروريسم دولتى فى الحال در جبهه هاى متعددى در حال جنگ . ضرورى ميکند

خطر تهاجم نظامى و جنگ منتفى نشده است و بايد تالش . تالش ميکنند جبهه جديدى باز کنند. اند
اما وقوع جنگ نقطه انفجار يک بن بست همه جانبه و ورود طرفين به يک . کرد آن را منتفى کرد

 .   دوره سياه و مملو از ابهام در باره آينده آنست
 

 ابعاد و دامنه جنگ احتمالی را چگونه می بينيد؟ تاٽير جنگ را بر اوضاع سياسی :يک دنيای بهتر
 ند؟جامعه چگونه می بينيد؟ چه مخاطراتی جامعه را تهديد ميک

 
 ابعاد و دامنه و مدت زمان جنگ احتمالی بسيار گسترده تر از آن خواهد بود که :علی جوادی

اما آنچه که به تصوير کشيده شده است . استراتژيستهای نظامی آمريکا تالش ميکنند، تصوير کنند
 هزار از هم اکنون چندين. نفس ها را در سينه حبس ميکند. به اندازه کافی دهشتناک و سياه است

مرکز نظامی، فرماندهی، سياسی و اداری و اقتصادی و ساختاری را در زمره اهداف نظامی 
تروريسم نام . اساسا يک مجموعه عمليات تروريستی هوايی را مد نظر دارند. اعالم کرده اند

قرار است آنقدر بکوبند تا طرف مقابل توان هر گونه . مناسب تری برای اين جنگ احتمالی است
اما بر خالف اين تصورات کودنانه جنگ به اين فاز تقابل محدود . شی را از دست بدهدواکن



اما صحنه عمليات اين تروريسم به . ابعاد آن خاورميانه را به آتش خواهد کشيد. نخواهد ماند
 . اروپا نيز از مخاطرات و آتش جنگ مصون نخواهد بود. خاورميانه محدود نخواهد شد

 
هزاران تن بمبی را که .  ميتواند شيرازه هر جامعه ای را به نابودی بکشانداين تروريسم هوايی

ابعاد اين جنگ را . وعده ميدهند بر سر جامعه بريزند روال زندگی متعارف را تغيير خواهد داد
جنگ جهانی "اطالق . حتی نميشود با جنگ ايران و عراق و يا جنگ آمريکا در عراق مقايسه کرد

گوشه ای از فجايعی است که در . ش يک نامگذاری تبليغاتی صرف نيستبه اين کشمک" سوم
قربانيان اين جنگ تروريستی پيش از هر چيز عادی ترين مردم عادی خواهند . مخيله ميپرورانند

 .  بود
 

اوال . ابعاد اين جنگ به ايران محدود نخواهد ماند و بسيار وسيع و گسترده خواهد شد: آذر ماجدی
آلودگی اتمی . ات اتمی ايران يک تراژدی محيط زيستی در کل منطقه ايجاد ميکندبمباران تاسيس

ابعاد سياسی جنگ . کل منطقه را در بر خواهد گرفت و عوارض بسيار وحشتناکی خواهد داشت
اين جنگ ايران و . همانطور که گفتيم اين جنگ تروريست هاست. هم به ايران محدود نميشود

تروريسم . تی ابعاد گسترده تر، شديد تر و خونين تری بخود ميگيردحمالت تروريس. عراق نيست
اشتباه است اگر فکر کنيم آمريکا مدتی ايران را بمباران ميکند و . اسالمی عنان گسيخته تر ميشود

. عوارض و نتايج اين جنگ کل دنيا را در شرايط متفاوتی قرار خواهد داد. دنبال کار خود ميرود
 . تروريست ها نيست، ورود آن به فاز ديگری خواهد بوداين حمله پايان جنگ

 
فی الحال . تا آنجا که به جامعه ايران مربوط ميشود، رژيم اسالمی ميکوشد سرکوب را شدت بخشد

دستگيری و شکنجه فعالين . که فقط صحبت از حمله احتمالی است، اين کار را آغاز کرده است
توقيف نشريات، ربودن و .  بسيار وسيعتر شده استکارگری، جنبش حقوق زن، دانشجويی و غيره

ترور فعالين کارگری، تشديد پروسه اسالميزه کردن جامعه، همه اين تالش های سرکوبگرانه فی 
در صورت قطعی شدن احتمال جنگ اين پروسه شتاب و شدت بيشتری . الحال آغاز شده است

 .بايد برای اين شرايط آماده شد. خواهد گرفت
 

کشتار وسيع، بی خانمانی، تاثيرات و .  اجتماعی است–جنگ هم فيزيکی و هم سياسی مخاطرات 
عوارض آلودگی اتمی، فقر و فالکت گسترده، گسترش سرکوب و همچنين خطر از هم پاشيده شدن 

 .شيرازه جامعه مخاطرات واقعی و جدی اين جنگ خواهد بود
 

وضوع بسيارى از کشورهاى منطقه را  اگر کار به اين مرحله برسد، ابعاد م:سياوش دانشور
نه فقط وحشتناک ترين و مرگبارترين بمباران و موشک بارانها را به کار خواهند . وارد آن ميکند

گرفت، بلکه جنگ انتحارى در خليج و هرجا ميشود آمريکائى و موتلف جنگى اش را پيدا کرد 
رکيه و عراق، و بخشهاى مختلف کشورهاى عربى منطقه، پاکستان و افغانستان، ت. گسترش ميابد

اين پديده جامعه را براى دوره اى وارد . جنبش اسالمى به انحا گوناگون در جنگ سهيم ميشوند
ارتجاع را در ايران تا مغز استخوان و در تمام ظرفيت کريه اش به ميدان . شک و بهت ميکند

لفين از هر سو حمله ميبرد دولت اسالمى دوران جنگ با شدت به جنبشهاى اجتماعى و مخا. ميکشد
روشن است تاثيرات مخرب چنين تهاجم وسيعى چيزى . و به اين عنوان خود را متشکل تر ميکند

جامعه ايران را به سرعت صحنه جنگها و . از زير ساخت فرسوده جامعه بجاى نميگذارد
 زيستى، تلفات انسانى، محيط. کشمکشهائى ميکند که تا ديروز به گوش مردم هم نخورده است



جنگ و خصومت را تا مغز استخوان جامعه تسرى . بيماريها و فقر و غيره هم جاى خود دارند
اگر کسى تصويرش اينست که اين جنگ يک بمباران است و بعد با سياست تحريم . خواهند داد

جرقه اول، تاثيرش فورى اش هرچه باشد، بمثابه چاشنى اى . ادامه مى يابد، بسيار خوشبين است
 .  ل ميکند که يک درياى باروت را در خود ايران و منطقه به انفجار ميکشاندعم
 

 در تبليغات گذشته جنگی رژيم اسالمی از جنگ بعنوان يک مائده آسمانی نام :يک دنيای بهتر
برده شده است؟ آيا جنگ با آمريکا هم چنين مائده ای است؟ آيا رژيم اسالمی و نيروهای 

سيج جامعه در همسويی با خود خواهند شد؟ آيا تجربه جنگ ارتجاعی ايران ناسيوناليست قادر به ب
 و عراق تکرار خواهد شد؟  

 
دوم خرداديها جنگ را .  رژيم اسالمی در قبال جنگ موضع واحد و يکدستی ندارد:علی جوادی

مريکا ترديدی ندارند که رژيم اسالمی در يک تقابل نظامی گسترده با آ. برای رژيم فاجعه ميدانند
جناح راست اما بقاء حاکميت اسالمی را در فضای جنگی و حالت جنگی می . شانس چندانی ندارد

تصور ميکنند که ميتوانند پيش از . ميدانند که هدف جنگ سرنگونی رژيم اسالمی نيست. بيند
شروع احتمالی جنگ امتيازاتی کسب کنند و به نقطه سازشی مبتنی بر تٽبيت موقعيت رژيم 

ميکوشند جنگ را . از اين رو بر طبل رو در رويی ميکوبند.  در ايران و منطقه دست يابنداسالمی
جنگی که منجر به سرنگونی . به حلقه ای در تٽبيت موقعيت و طول عمر رژيم اسالمی تبديل کنند

. به اين اعتبار به استقبال جنگ ميروند. رژيم اسالمی نشود عاملی در بقای اين رژيم خواهد بود
گ را مائده ای آسمانی برای تعرض به جنبشهای اجتماعی و جنبش سرنگونی طلبانه توده های جن

از قرار حمله . در عين حال ميکوشند ارتش آمريکا را در عراق زمين گير نگهدارند. مردم ميدانند
 .  نظامی را غير محمتل ميدانند

 
ه رژيم اسالمی در آن دوران به تجربه جنگ ايران و عراق و بسيج ناسيوناليستی و اسالميستی ک

. نه جامعه آن جامعه است و نه رژيم در آن موقعيت قرار دارد. آن دست زد، برايشان ممکن نيست
اکنون در . در زمان جنگ ايران وعراق، رژيم اسالمی در حال استقرار حاکميت سياه خود بود

با مردمی . ی مواجه استبا بحران العالج اقتصادی و سياسی و فرهنگ. تقال برای بقاء است
اسالم و حکومت اسالمی . روبروست که در تالش برای سرنگونی اش روز را به شب ميرسانند

اما ناسيوناليسم ميتواند نقش مخرب خود را در دفاع از . قادر به بسيج سياسی جامعه نخواهد شد
 -نقش نيروهای ملی . از هم اکنون شاهد چنين جهت گيری هايی هستيم. ايفاء کند" حاکميت خودی"

اين جريانات در اين شرايط بعنوان عاملی برای کم کردن . اسالمی را هم نبايد دست کم گرفت
دفاع ناسيوناليستی از رژيم آدمکشان اسالمی پديده . فشار بر رژيم اسالمی عمل خواهند کرد

 .با سد نفرت و انزجار مردم روبرو خواهد شد. مشکلی است
 

اين بستگی به . رژيم اسالمی به اين جنگ بعنوان مائده آسمانی مينگردبنظر من : آذر ماجدی
تفاوت شرايط . کمونيسم کارگری و مردم دارد که اين مائده آسمانی را به گورستان رژيم بدل کنيم

به " رژيم انقالبی"در آن مقطع رژيم تازه بعنوان . کنونی با زمان جنگ ايران و عراق بسيار است
لذا در آن مقطع سازمان اتحاد مبارزان کمونيست .  توازن قوا به نفع مردم نبود.سر کار آمده بود

در شرايط کنونی که . سياست دفاع از دستاوردهای انقالب را در دستور جنبش کمونيستی گذاشت
هم . يک جنبش وسيع سرنگونی در جامعه موجود است، شرايط برای سرنگونی رژيم مهيا است

يوناليست ها تالش خواهند کرد مردم را پشت سياست دفاع از وطن در جمهوری اسالمی و هم ناس



. در اينجا نقش کمونيسم کارگری، نقش ما بسيار تعيين کننده است. مقابل جنگ امپرياليستی بکشانند
افشاء و انزوای اين سياست و سازماندهی مردم برای به زير کشيدن رژيم سياست ما در اين 

 . مهم در مقابل ما، طبقه کارگر و مردم قرار دارديک نبرد. شرايط خواهد بود
 

بيشتر مايل است سهمش را .  به نظر من کل جمهورى اسالمى جنگ نميخواهد:سياوش دانشور
تمام . جنگ همزمان بحث قدرت سياسى را روى ميز همه ميگذارد. بدهند و وارد اين معرکه نشود

ها در حکومتها، بر آينده قدرت پس از روندهاى حاکم به جنگ، صفبنديها، رويدادها، چرخش 
جنگ براى جناحهائى از رژيم هنوز يک راه حل . به آن شکل و جهت ميدهد. جنگ تاثير دارد

اما کل رژيم اسالمى چنين مخاطراتى را حاضر . براى تثبيت نظام در داخل و در منطقه است
ثبيت تمام عيار خود براى در همين دوران شکافهاى درون رژيم و جنگ برسر ت. نيست بجان بخرد

رژيم اسالمى تاکنون در تبليغات ناسيوناليستى اش بجائى . مقابله موثرتر با مردم تشديد ميشود
وقوع جنگ اما . نرسيده است و تصوير نسبتا ملموسى از تمايل مردم به تبليغات رژيم ديده نميشود

تومات خيلى ها را جابجا شک و بهت ناشى از جنگ ا. بسرعت در اين وضعيت شکاف مى اندازد
در همين متن اوليه تبليغات ناسيوناليستى جان بيشترى ميگيرد و فضاى عمومى را بدرجاتى . ميکند

اينجا جبهه ها متفاوت . چنين واقعه اى با جنگ ايران و عراق تفاوتهاى بنيادى دارد. اشغال ميکند
 است، قيچى شدن مردم در دور آنچه که تکرار آن در صورت عملى شدن اين تهديدات ممکن. اند

اما شرايط در اين دوران هم مثل . تحميل عقب نشينى ها و فقر و فالکت گسترده تر است. اول است
يک نگرانى از حمله به ايران، غير قابل پيش . خود جنگ مرتبا در حال تغييرات تند و سريع است

معلوم نيست که . سالمى استاين نگرانى مشترک آمريکا و جمهورى ا. بينى بودن آينده آنست
پيامدها و واکنشها به حمله آمريکا چه ابعادى خواهد گرفت؟ آيا روسيه را وارد جنگ خواهد کرد؟ 
آيا جمهورى اسالمى قادر است مردم را سالها در جنگ نامتقارن و فقر شديد نگهدارد؟ آيا از کوه 

 قومى چنين فرصتى را به سرازير شدن ارتشهاى دست ساز و جريانات باند سياهى مذهبى و
جمهورى اسالمى ميدهد؟ در متن جنگ و بسته به سياست و عملکرد و توان سياسى و نظامى 

در هر شکل آن، آينده مبهم شروع . نيروهاى درگير، تغييرات متعدد و متناقضى ميتواند رخ دهد
 .  سازش استچنين فاجعه اى نگرانى هاى مختلفى ايجاد ميکند و همين يک رکن مهم استراتژى

 
 شرايط جنگی، بهانه های جنگی هم برای تعرض به جامعه را به دنبال خواهد :يک دنيای بهتر

چگونه بايد به مقابله با اين سياستها پرداخت؟ چگونه ميتوان اين سياستها را در صفوف . داشت
 کارگران، زنان و جوانان خنٽی کرد؟ 

 
هدف رژيم اسالمی از اين تقابل و کشمکش . ذيرفت هيچ عذر و بهانه ای را نبايد پ:علی جوادی

جبهه مقابله و سرکوب مردم يک . رژيم در دو جبهه خواهد جنگيد. مقابله با مردم معترض است
يک پايه تمرين عمليات نظامی شان، مقابله با . جبهه جنگی هميشگی برای رژيم اسالمی است

 جنگی خريداری در ميان مردم من تصور نميکنم که بهانه های. شورشهای احتمالی است
بلکه " تحميق"سياست اصلی شان نه . خودشان هم چنين توهمی ندارند. سرنگونی طلب داشته باشد

. گسترش خواهند داد. چوبه های دار را برپا نگهداشته اند. اساسا سرکوب مستقيم و گسترده است
مساله ما . دم خواهند انداختباندهای سياه شان را به جان مر. دستجات ترورشان فعال خواهد شد

توهم اصوال در زير شعله های آتش . توهمی نيست. چگونگی در هم شکستن اين سياست است
 .بايد بساط اين اوباش آدمکش را در هم شکست. بسرعت ذوب خواهد شد

 



البته بايد متذکر شويم . يک وجه مهم فعاليت ما افشای ماهيت چنين سياست هايی است: آذر ماجدی
اما . نفرت از اين رژيم بسيار وسيع است. جامعه برای پذيرش اين افشاگری کامال مهيا استکه 

مردم با دو دشمن طرف . مساله اينجاست که در شرايط جنگی گيج سری ميتواند سريعا حاکم شود
اينجاست که . خواهند بود و معموال در اين شرايط به انتخاب يکی در مقابل ديگری خواهند رفت

اينکه نشان داده شود که مردم مجبور به انتخاب ميان . ونيسم کارگری تعيين کننده ميشودنقش کم
طرح و جا انداختن اين انتخاب سوم و بسيج . انتخاب سومی نيز موجود است. اين دو هيوال نيستند

و سازماندهی مردم برای تحقق انتخاب سوم، يعنی سرنگونی رژيم و مقابله با آمريکا وظيفه 
کار مهم و پيچيده ای در . ما بايد برای اين شرايط آماده شويم. است که بدوش ما استخطيری 

 .مقابل ما است
 

!". تحمل کنيد، از ناموس تان دفاع کنيد! جنگ است، نداريم. " بهانه ها معرفه اند:سياوش دانشور
ه آن عملى سرکوب و گسترش اختناق و اعدام و ترور هم با همين استداللها و حتى بدون نياز ب

اما تمام دامنه قدرت اعمال چنين سياستهائى به اين مربوط است که جمهورى اسالمى تا چه . ميشود
. حد موفق به بسيج ناسيوناليستى و ساکت کردن يک بخش و سرکوب بخشهاى ديگر شده است
ت همان سياستى که تالش ميکند نفس اين جنگ را منتفى کند، نيز براى مقابله با اين موضوعا

امروز بايد ماهيت موضوع، خطرات واقعى، . بعنوان پيامدهاى جنگ بر زندگى مردم تالش ميکند
آمادگى . تاثيراتش بر مبارزه مردم و نفس مدنيت جامعه را وسيعا گفت و جامعه را آماده ساخت
تبعات اين . جامعه در صورت وقوع اين فاجعه و چگونگى روبرو شدن با آن مسئله اصلى است

مقابله روشن با دولتهاى جنگ طلب و نيروى موئتلف . هم در همين چهارچوب ميگنجدموضوع 
شان، افشا و نقد آنها بعنوان نيروها و سياستهائى ضد جامعه، بسيج مردم حول يک راه حل مستقل 

اساس . سرنگونى طلبانه و عليه سياستهاى نظم نوينى و ميليتاريستى، جامعه را مصون ميکند
. صفبندى حول رژيم و آمريکا را منزوى کنيم.  اين دورنما را منتفى کنيممسئله اينست که

مسئوليت اجتماعى کمونيسم را به خودآگاهى و ذهنيت . ناسيوناليسم و تبليغات فاشيستى را بکوبيم
راه حل مستقل انسانى جلوى اين آلترناتيوهاى سياه بگذاريم و براى آن در . مردم تبديل کنيم
 .اينها مکانيزم دخالتگرى کمونيسم اند. الش کنيمباالترين ظرفيت ت

 
 ارکان استراتژی کمونيسم کارگری در مواجهه با جنگ چه بايد باشد؟ کدامها :يک دنيای بهتر

زدنها کدامند؟ چه مخاطراتی جنبش کمونيسم کارگری را " راست"و " چپ"هستند؟ انحرافات و 
 در اين شرايط تهديد ميکند؟ 

 
ما برای سرنگونی انقالبی . ژی کمونيسم کارگری از زاويه ما روشن است استرات:علی جوادی

رژيم اسالمی و استقرار فوری امر آزادی و برابری و رفاه و يک جمهوری سوسياليستی مبارزه 
سرنگونی . شکست سياستهای نظم نوين ارتجاع امپرياليستی يک رکن ديگر سياست ماست. ميکنيم

ی آن سياستی است که ما در هر شرايطی در قبال جمهوری اسالمی فوری و همه جانبه رژيم اسالم
ما تالش ميکنيم بر خالف نيروهايی که ميکوشند در شرايط جنگی در کنار رژيم . دنبال ميکنيم

قرار گيرند، ما ميکوشيم که با سرنگونی رژيم اسالمی به جنگ و وجود جمهوری " خودی"
 . ن به اين پرچم دعوت ميکنيمما مردم را به پيوست. اسالمی خاتمه دهيم

 
همين گرايشات در جامعه خواهد " مادر"در جنبش ما اساسا تحت تاٽير " چپ"و " راست"گرايش 

تخفيف و همسويی با قطب ديگر . تخفيف به جمهوری اسالمی يک رکن سياست راست است. بود



حزب حکمتيست سياست عمومی . تخاصم سوی ديگر مخاطراتی است که جنبش ما را تهديد ميکند
اين سياست خوشبختانه در . در دوره گذشته حاکی از تخفيف به رژيم اسالمی در قبال جنگ بود

اما در طرف ديگر رهبری حزب کمونيست . اين تغيير مٽبت است. دوره اخير تغيير کرده است
 در به درجه ای. کارگری با اعالم اينکه جنگ فرصتهايی را می بندد و فرصتهايی را باز ميکند

به ميزانی که رهبری اين حزب بر . ماهيت جنگ تجديد نظر کرده و عقبگردی را نمايندگی ميکند
پافشاری کند به همان درجه در سطح جنبش کمونيسم کارگری حاشيه ای " چپ"اين سياست بظاهر 
 .و ايزوله خواهد شد

 
ط، افشای سياست تالش برای جلوگيری از جنگ، آماده کردن مردم برای اين شراي: آذر ماجدی

های آن بخش از اپوزيسيون که خواهد کوشيد مردم را به همسويی با يکی از طرفين جنگ جلب 
. يک دسته به جنگ بعنوان مائده آسمانی نگاه ميکنند. کند يک رکن مهم سياست ما را تشکيل ميدهد

ل جنگ ميروند و اينکه جنگ به آنها فرصت سرنگونی رژيم را خواهد داد و به اين معنا به استقبا
و دسته ديگری که پشت رژيم به صف ميشوند و به . عمال با سياست های آمريکا همسو ميشوند

اين دو سياست و گرايش بايد شديدا افشاء . خاطر دفاع از وطن به دنبالچه رژيم اسالمی بدل ميشوند
گ تروريست افشای ماهيت اين جنگ بعنوان جنگ دو قطب تروريستی، بعنوان جن. و منزوی شود

و باالخره بخش اصلی و پيچيده تر کار سازماندهی مردم، جنبش . ها يکی از مسائل مهم ديگر است
اين وظيفه اصلی ما و از نقطه . های اجتماعی عليه رژيم در شرايط پيشا جنگی و جنگی است

 .روی اين وجه کار بايد تمرکز بيشتری داشته باشيم. ضعف های ماست
 

آمريکا . نيسم کارگرى و طبقه کارگر و مردم يک طرف درگير اين جنگ اند کمو:سياوش دانشور
و اسالم سياسى منافع خودشان را دنبال ميکنند و خواست و تمايل مردم و طبقه کارگر و جنبش ما 

لذا ما نه فقط هيچ همسوئى آشکار و پنهان با اين دو . در اين جنگ و توسط اينها نمايندگى نميشود
 و جنگ شان نداريم، بلکه پيشبرد استراتژيمان متکى به مقابله و شکست هر دو اردوى تروريستى

. ما بعنوان يک جريان سرنگونى طلب انقالبى و کمونيست کماکان سياستمان تغيير نميکند. است
ما بعنوان يک نيروى کمونيستى براى سرنگونى . شرايط کار ما در دوره جنگ تغيير ميکند

اين هدف فورى و بالفصل و . ر يک حکومت کارگرى مبارزه ميکنيمجمهورى اسالمى و استقرا
در . برنامه اى ما تغيير نميکند، شرايط جنگ کنار زدن موانع اين مبارزه را در مقابل ما ميگذارد

مواجهه با جنگ ما بدوا مخاطرات انسانى و اجتماعى آن و پسرفتى که به جامعه و جنبشهاى 
ما بدوا خطر پاشيدن مدنيت جامعه، يعنى صفحه اى که . ر ميگيريماجتماعى تحميل ميکند را در نظ

جنبش ما و جنبشهاى سياسى و اجتماعى ريشه دار روى آن بازى ميکنند و نفس وجود جامعه پيش 
ارکان استراتژى مان از جمله تالش براى نفى اين . فرض تالش آنهاست، را در نظر ميگيريم
ت آن براى مردم، و ايجاد شرايط مساعدتر براى بسط خطرات و در صورت وقوع کم کردن مشقا

انحرافات و مخاطراتى که جنبش ما را تهديد ميکند، اول گم کردن . و گسترش مبارزه طبقاتى است
امرى که در دوره هاى جنگ . قطبنماى استراتژيک و يا جابجا شدن با افت و خيزهاى جنگ است

اتى و سمتگيرى در يکى از کمپهاى جنگى با هر دوم، سمپ. به وفور صورت گرفته و خواهد گرفت
چنين سياستى به هر طريق و با هر بسته بندى آغاز شود، نيروى مربوطه را . دليل و توجيهى است

سوم، پاسيفيسم در مقابل اين . تماما يا در کمپ جمهورى اسالمى و يا در کمپ آمريکا قرار ميدهد
چهارم، بيتفاوتى . ه يکى از طرفين جنگ منجر ميشوداوضاع است که اينهم نهايتا به اميد بستن ب

. در قبال زندگى مردم و مشقاتشان در دوره جنگى و نداشتن پالتفرم فعالى براى دخالتگرى است



اما اعالم موضع . نهايتا در قبال چنين رويداد بزرگى هر کسى به فراخور حالش موضعى ميگيرد
 . بى و کمونيستى تفاوتش آسمان تا زمين استتا داشتن يک سياست دخالتگر و حقيقتا انقال

 
 نقش ناسيوناليسم و گرايشات مختلف آن، ناسيوناليسم عظمت طلب و قومپرست، :يک دنيای بهتر

 را در شرايط جنگی چگونه می بينيد؟ کمونيسم کارگری چگونه به مصاف اين نيروها بايد برود؟ 
 

 که ميتواند در شرايط جنگی در دفاع از  ناسيوناليسم علی العمومی گرايشی است:علی جوادی
اين نقش کالسيک و تاريخی ناسيوناليسم . نقش معينی ايفا کند" دولت خودی"و " کشور خودی"

بنظر من ناسيوناليسم کال در شرايط حاضر ميتواند نقش مخربی در تحوالت سياسی ايفا کند . است
سيوناليسم در شرايط خاص ايران و نفرت اما اين نا. و منشاء تاٽير گذاری سياسی در جامعه باشد

بی حد و حصر مردم از رژيم اسالمی به سادگی قادر به بسيجی در حمايت از رژيم اسالمی 
 !کار ساده ای نيست. همسويی با رژيم اسالمی واقعا محتاج تالش هرکولی است. نخواهد شد

 
کنون اعالم کرده است که در از هم ا" تجزيه ايران"ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی در هراس از 
" مقدسی"برای اين جريانات جغرافيای ايران پديده . همسويی با رژيم اسالمی عمل خواهد کرد

تماميت . "تر از زندگی و سرنوشت مردمی که در اين جغرافيا زندگی ميکنند" مقدس. "است
 آنکه قادر به اما در پس اين تحوالت بيش از. هويت سياسی و تاريخی اين جريان است" ارضی

 .خود را به حراج ميگذارند" آبروی سياسی"خود باشند، " تماميت ارضی"حفظ 
  

سهم بری . ناسيوناليسم قوم پرست تماما در خدمت سياستهای جنگی آمريکا و متحدينش قرار دارد
اينها نيروهايی مشابه . خود از سياست را در چهارچوب سياست جنگی آمريکا دنبال ميکنند

 . يک عامل تخريب و نابودی جامعه و سگ شکاری آمريکا. هستند" جبهه شمال" و "کنترا"
  

تقابل با ناسيوناليسم عظمت طلب در اين دوره مستلزم افشای بی امان نقش مخرب اين جريان در 
تحوالت سياسی جامعه و در رو در رويی با مردمی است که ميخواهند از شر رژيم اسالمی 

جنگی ناسيوناليسم عظمت طلب آشکارا رو در رويی تالش مردم در شرايط . خالص شوند
سوی ديگر ناسيوناليسم، ناسيوناليسم قوم پرست، در رکاب . سرنگونی طلب قرار خواهد گرفت

 . ماشين جنگی آمريکا فعاليت خواهد کرد
 

اين . کمونيسم کارگری بايد با کليت ناسيوناليسم در جريان جنگ احتمالی تماما تسويه حساب کند
 .  جريانات بايد حاشيه ای و ايزوله شوند

 
ناسيوناليسم عظمت طلب که بيش . اينها دو نيروی خطرناک و سناريوی سياهی هستند: آذر ماجدی

از آنکه نگران بهای انسانی جنگ، وضعيت مردم و فالکت و مشقتی که بر مردم تحميل ميشود، 
اسالمی چکمه بپا به صف ميشوند و در اينها پشت جمهوری . باشد، نگران تجزيه ايران است

و به يک جنگ ديگر دامن خواهند . صورت هر نوع تحرک نيروهای قومپرست جنجال بپا ميکنند
نيروهای قومپرست نيز مترصد بهم ريختن اوضاع هستند تا بيرق قومپرستی شان را در گوشه . زد

مپرستان که از فرصت جنگ به نفع تحرکات قو. اينها نيز به جان مردم خواهند افتاد. ای هوا کنند
درگيری اين . اهداف خود استفاده ميکنند، تحرکات ناسيوناليسم عظمت طلب را موجب خواهد شد
ما بايد از هم . دو نيرو کامال به فاکتور تعيين کننده ايجاد سناريوی سياه در کشور بدل خواهد شد



اگر ما . ای مقابله با اين دو نيرو آماده کنيممردم را بر. اکنون اين دو نيروی ارتجاعی را افشاء کنيم
بنظر من . حساب شده و با جديت کار کنيم، ميتوانيم پاد زهر ناسيوناليستی قوی ای به جامعه بزنيم

 .    جامعه ايران پذيرای اين پاد زهر خواهد بود
 

نگ  اين گرايشات فى الحال فعال شدند، موضع گرفتند، و در صورت وقوع ج:سياوش دانشور
ناسيوناليسم قوم پرست تماما در کنار آمريکا است و بعنوان . وارد مراحل تعيين کننده تر ميشوند

پرچم دفاع از ايران و ناسيوناليسم ايرانى را . سربازان جبهه هاى فرعى آمريکا عمل خواهند کرد
کومت نميتوان جنبشى در دفاع از خاکى داشت، در کنار ح. جمهورى اسالمى بدست خواهد گرفت

. اين غير عملى است. موجود همان جغرافيا بود، اما قويتر از حکومت آن پرچم را بدست گرفت
ناسيوناليسم عظمت طلب در عين اينکه اعالم ميکند با جنگ و جمهورى اسالمى مخالف است، اما 

. در کنار جمهورى اسالمى قرار ميگيرد" دفاع از تماميت ارضى و مقابله با تجزيه"با پرچم 
سياست کمونيسم . ردوى ناسيوناليسم در جنگ احتمالى بين طرفين جنگ تقسيم خواهند شدا

به نظر من کمونيسم کارگرى بايد تالش کند که تعداد . کارگرى در تقابل با کل اين نيروهاست
ما بايد تالش کنيم . هرچه کمترى از اپوزيسيون در کنار آمريکا و جمهورى اسالمى قرار بگيرند

بش مردم در ايران عليه جمهورى اسالمى زير دست و پاى ناسيوناليستها و آمريکا و فاکتور جن
روى بسيج . بايد عدم مطلوبيت اين سياستها را به جامعه نشان دهيم. جمهورى اسالمى له نشود

در اپوزيسيون ايران توجه ها را به مدنيت جامعه، . صف مستقل مردم در ايران و جهان کار کنيم
باالخره و عليرغم هر تالش ما، . ماعى اين نيروها و باال بردن استاندارد ها قرار دهيممسئولين اجت

نيروهائى بنا به ماهيت سياه و استراتژى ارتجاعى شان، اين جنگ را پلکان نزديک شدن خود به 
لذا براى هر عمل ضد اجتماعى و تروريستى عليه مردم آماده اند و نمونه هايشان به . قدرت ميبينند

کمونيسم کارگرى در دوره جنگ بايد بعنوان يک نيروى سياسى و نظامى دخيل . وفور وجود دارد
براى پايان دادن به اين اوضاع و بسيج جامعه براى جارو کردن جريانات باند سياهى وارد عمل 

سياست کمونيستى در متن چنين شرايطى، اعاده جامعه و مدنيت آن، دفاع از مردم و باال . شود
 .   توانشان براى تهاجم به اين حکومت و بزير کشيدن آنستبردن

 
تالش ميکنند مقابله با جنگ . اسالمی خود را مخالف جنگ ميدانند– جنبش ملی :يک دنيای بهتر

موقعيت و تالش جنبش ملی اسالمی و . را از تالش برای سرنگونی رژيم اسالمی مجزا کنند
يد؟ مبانی عمومی سياست کمونيسم کارگری در مقابله گرايشات متعدد آن را چگونه ارزيابی ميکن

 با اين نيروها چه بايد باشد؟  
 

گرد هم "و " بازسازی" اسالمی جنگ را فرصتی برای – نيروهای متعدد جنبش ملی :علی جوادی
پس از شکست دوم خرداد و بر چيده شدن بساط پرچم ارتجاعی دوم . مجدد خود ميدانند" آيی

اکنون ميکوشند به زير پرچم مقابله با . ، اين جريانات پراکنده و ايزوله شدندخرداد در اين جنبش
يک ويژگی اين تقالهای اين جنبش مقابله . جنگ دو باره مکان خود را در سياست ايران پيدا کنند
نيروهای رنگارنگ اين جنبش از يک . با سرنگونی طلبی و راديکاليسم و برابری طلبی است

يم را از زير ضربات جنبش سرنگونی طلبانه خارج کنند و از طرف ديگر طرف ميکوشند تا رژ
گرايش راست اين جنبش . ميکوشند امتيازاتی در تحوالت سياسی به سود اردوی خود کسب کنند

. اين صف يک نيروی بی افق و بی آلترناتيو است. در حال حاضر دست باال را در اين جنبش دارد
ن نه به جيب خودشان بلکه اساسا در خدمت رژيم اسالمی قرار از اين رو تالشهای نيروهای آ

عمال پروژه " صلح طلبی"زير پرچم . اين جريانات در قبال جنگ فعال خواهند شد. خواهد گرفت



اين جريانات خواهند کوشيد تا بر مقاومت مردم در . با رژيم اسالمی را دنبال خواهند کرد" صلح"
مقابله با جنگ را از مقابله با جمهوری اسالمی مجزا . ار شوندمقابله با جنگ و رژيم اسالمی سو

خطر اين گرايش با توجه به موقعيت اين . کرده و اين جنبش را از اهداف اصلی خود دور کنند
گرايش در جامعه و روحيه محافظه کاری و کم توقعی که ميتواند در شرايط جنگی ايجاد شود، 

 . مت طلب استبيشتر از خطر گرايش ناسيوناليسم عظ
 

اشتباه است اگر تصور کنيم اين . مبانی سياسی جنبش ما در تقابل با اين جنبش روشن است
ما نبايد اجازه دهيم اين جريانات تاٽيری . جريانات شکست خورده کاری از دستشان ساخته نيست

 .بر جنبش سرنگونی داشته باشند
 

صف ميشوند و پرچم دفاع از ميهن را علم  اسالمی ها بنظر من پشت رژيم به –ملی : آذر ماجدی
بخشی از اين جنبش از همين حاال ميگويد . شان با امپرياليسم آمريکا است" تضاد عمده. "ميکنند

در شرايط کنونی جامعه . بخش ديگر آن پرچم صلح را برافراشته است. که پشت رژيم خواهد رفت
منظور از صلح . معنا و بی خاصيت استايران و مناسبات بين المللی صلح مقوله ای کامال بی 

و در عرصه . يعنی تداوم مقابله تروريست ها به همين شکل که هست. حفظ شرايط کنونی است
دو جنگ در . ما االن در شرايط صلح زندگی نميکنيم. داخلی نيز تداوم همين شرايط خواهد بود

. مللی جنگ تروريست هادر عرصه داخلی جنگ مردم با رژيم و در عرصه بين ال. جريان است
. ما بايد خواهان خاتمه هر دو جنگ به نفع مردم و به نفع آزاديخواهی و برابری طلبی باشيم

بنظر من اينها که اکنون دم از صلح ميزنند در صورت .  سرنگونی رژيم کليد اين مساله است
اسالمی که  –افشای جنبش ملی . قطعی شدن امکان جنگ پشت رژيم اسالمی به صف خواهند شد

از ساير نيروها از امکانات بيشتری در کشور برخوردار است بايد يک رکن مهم سياست کمونيسم 
بايد در مقابل آنها . نبايد اجازه دهيم که اينها يک بار ديگر مردم را به مسلخ ببرند. کارگری باشد

 .بايستيم
 

کنار جمهورى اسالمى قرار  اسالمى، شايد بجز استثناهائى عمدتا – جنبش ملى :سياوش دانشور
اين خط سياست حزب توده است که زير پرچم صلح و جنبش صلح " چپ"ورژن . خواهد گرفت

اين خط بنا به شيوه مسالمت آميزش . جمهورى اسالمى را بعنوان يک طرف جنگ معاف ميکند
با رژيم در اين دوران به طريق اولى ناسيوناليسمش بر هر فاصله احتمالى . سرنگونى خواه نيست

خطى شايد در ميان بخشى از جمهوريخواهان شکل بگيرد که مخالفت با جنگ را به . ميچربد
مخالفت با جمهورى اسالمى گره بزنند، اما بعيد ميدانم مخالفتشان را با جنگ به سرنگونى رژيم 

ا گرايشان درون کشور اين جنبش از احزاب نيمچه حکومتى تا اپوزيسيون مجاز عموم. گره بزنند
اين نيروها تالش . و با سايه روشنهائى از غلظت ناسيوناليسم کنار رژيم اسالمى قرار ميگيرند

نماينده "ميکنند نقش عامل فشار را روى افکار عمومى جامعه غربى و جنبش ضد جنگ بعنوان 
بخشى از آنها هم بى پرده مدافع پروپاقرص . عليه آمريکا و براى صلح پيش ببرند" مردم ايران

ما بايد بستر عمومى و شاخه هاى تبليغات ناسيوناليستى و مواضع . هورى اسالمى خواهند شدجم
ما بايد کنار رژيم قرار . ناسيوناليستى در قبال جنگ را بيرحمانه و مرتبا و با استدالل بکوبيم

برخورد انتقادى و . گرفتن اين جريانات را افشا و اهداف سياسى شان را به جامعه نشان دهيم
ياسى ما با اين نيروها يک طرف موضوع است، و بسيج مردم حول يک سياست کمونيستى و س

 .  ما بايد همزمان در جبهه هاى متعددى بجنگيم. انسانى در قابل جنگ يک موضوع ديگر
 



 چه مخاطراتی جنبش سرنگونی را بطور مشخص تهديد ميکند؟ کمونيسم کارگری :يک دنيای بهتر
 يط جنگی در راس جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم قرار گيرد؟ چگونه ميتواند در شرا

 
 عالوه بر مخاطراتی که جامعه را تهديد ميکند بايد به تهاجم گسترده رژيم اسالمی در :علی جوادی

رژيم اسالمی بدون ترديد تهاجم گسترده ای را برای سرکوب . صورت جنگ احتمالی اشاره کرد
رژيم . موفقيت در اين پروسه مساله ديگری است. ی آغاز خواهد کردهمه جانبه جنبشهای اجتماع

نه تنها . اسالمی قادر به شکست مبارزات مردم سرنگونی طلب حتی در شرايط جنگی نخواهد شد
اما . عوامل شکل دهنده بحران حاکميت کنونی تخفيف پيدا نخواهد کرد، بلکه تشديد هم خواهد شد

ر خواهند شد که مبارزات عمومی خود را در اشکال پيشين به مردم تحت بمباران به سختی قاد
جنگی عاملی در تقويت رژيم اسالمی و فاکتوری برای تغيير تناسب قوای سياسی در . پيش ببرند
هر درجه بمباران، . اين مجموعه علی االصول کار ما کمونيستها را سخت تر ميکند. جامعه است

 . تضعيف جنبش ما خواهد شدهر ميزان فقر و فالکت اقتصادی باعٽ 
 

برای ما قرار گرفتن در راس جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم مستلزم شکل دادن به صفی 
از رهبران کمونيست است که در راس جنبش مقاومت برای پايان دادن فوری به جنگ و حکومت 

ظيفه حياتی سازماندهی اعتراض و مقاومت مردم در شرايط جنگی يک و. عامل اين جنگ است
خٽنی کردن خطر . اگر جنگی در گير شود، وظيفه ما دو چندان بيشتر و سخت تر ميشود. ماست

قاطعترين . جنگ احتمالی مهمترين حلقه در پيشروی در تالش برای سرنگونی رژيم اسالمی است
مبارزه عليه جنگ و نيروهای باعٽ و بانی اش آن مجموعه شرايطی است که راه پيشروی جنش 

کمونيسم کارگری تنها در پس پروسه هايی که جامعه درگير آن است ميتواند .  را فراهم ميکندما
 .شرايط پيشروی خود را تامين کند

 
جمهوری اسالمی . خطر اوليه خطر سرکوب خشن اين جنبش از سوی رژيم است: آذر ماجدی

وب شتاب و شدت بيشتری فی الحال به سياست سرک. قطعا ميکوشد اين سياست را اتخاذ و پياده کند
و آن . تر خواهد کرد" حق بجانب"داده است، بهانه جنگ رژيم را در سرکوب گستاخ تر و 

 اسالمی که در شرايط حاضر به اين سياست اعتراض ميکنند، در شرايط جنگی يا -نيروهای ملی 
طور نمونه ب. صريحا از اين سياست حمايت خواهند کرد و يا در بهتری حالت سکوت پيشه ميکنند

گرايش راست سنديکاليست کارگری، که فی الحال به . جنبش کارگری کامال دو دسته خواهد شد
خامنه ای نامه چاپلوسانه مينويسد، در شرايط جنگی در مقابل کارگران می ايستد و خواهان توليد 

دفاع گرايش راست جنبش . بيشتر و گرسنگی کشيدن بيشتر کارگران در دفاع از ميهن خواهد شد
تاريخ مملو است از موارد . از حقوق زن با طيب خاطر در دفاع از ميهن چادر بسر خواهد کرد

. خود اين مساله مردم را غافلگير خواهد کرد. ضمنا جنگ باعث گيج سری مردم ميشود. مشابه
 . اين شرايط برای رژيم بهترين شرايط برای گسترش سرکوب است

 
بايد کليه اين سياست . بايد با تمام اين سياست ها مقابله کند. ردکمونيسم کارگری وظيفه خطيری دا

بايد گرايش راديکال درون جنبش کارگری، زنان و غيره را آماده . های ارتجاعی را افشاء کند
بايد از اين طريق در راس . بايد رهبران عملی را بخود جذب کند. مقابله با اين شرايط کند

زنده باد " "نه به جنگ، نه به جمهوری اسالمی"بايد شعار . يردمبارزات اعتراضی مردم قرار گ
در صف آرايی در مقابل دو طرف جنگ . به شعار اين جنبش بدل شود" آزادی، برابری و رفاه

 .کمونيسم کارگری بايد بتواند جنبش سرنگونی را بسمت سرنگونی رژيم ببرد



 
ردم در شرايط جنگى هارتر  جمهورى اسالمى در ادامه سياست سرکوب م:سياوش دانشور

ديده ايم و خواهيم ديد که فاشيست تر از فاشيست ها زير پرچم . توجيهات کافى آماده هستند. ميشود
در ايندوران جنبش سرنگونى همراه با نيروهاى . به مردم حمله ميکنند" دفع تجاوز بيگانگان"

ر آشکار ناسيوناليستى عود گرايشات خفته و يا کمت. سياسى و حزبى اين جنبش شکاف برميدارد
. تالش خواهند کرد جنبشهاى اجتماعى موجود را منهدم و تا ميزان زيادى تحليل ببرند. ميکند

زنان را به تامين پشت جبهه ها و کمک . کارگر را پاى توليد براى جنگ به اسارت ميگيرند
 از فقر و ندارى و در سطح جامعه قبول درجه بيشترى. وادار ميکنند" مردان جنگى"لجستيک به 

جنبش سرنگونى تضعيف ميشود و با . گرسنگى و بيمارى را با توجيه جنگ و تحريم نهادى ميکنند
سواالت جديد و جبهه هاى مختلف که ايجاد ميشود، عمال براى يکدوره توان مبارزه سراسرى را 

 سلطنت طلب و نبايد تعجب کرد که. اولويتها براى تعداد زيادى تغيير ميکند. از دست ميدهد
در صورت وقوع . اسالميون و ناسيوناليست و اکثريتى و استالينيست و مائويست را کنار هم ببينيد

جنگ و به هم ريخته شدن اوضاع، الاقل امروز، تقريبا هيچ نيروئى امکان عينى دخالتگرى در 
امعه را پاسخ منظورم نيروئى است که هم سوال روز ج. يک بعد سراسرى و تعيين کننده را ندارد

قطع جنگ فورا و . دهد و هم بتواند در مقابل مخاطرات ناشى از جنگ سنگر امنى ايجاد کند
بازگرداندن اوضاع به حالت عادى، يعنى تامين امنيت و سوخت و ساز زندگى اجتماعى، مهمترين 

 و بايد کمونيسم کارگرى بايد به اين سوال پاسخ دهد. و محورى ترين سوال در چنين شرايطى است
بدون اين در . قادر باشد و تالش کند بعنوان يک نيروى سياسى و نظامى قدرتمند اين پاسخ را بدهد
   .     شرايط جنگى و به روشهاى متعارف کار قابل توجه و موثرى نميتوان صورت داد

 
ضد "جريانات .  جنبش ضد جنگ در غرب در شرايط حساسی قرار دارد:يک دنيای بهتر

در اين جنبش عمال در همسويی با رژيم اسالمی و در مخالفت با جنگ عمل ميکنند؟ " تیامپرياليس
 چه بايد کرد؟ چگونه ميتوان به صفی بر عليه هر دو قطب تروريستی جهان معاصر شکل داد؟

 
در جنبش ضد جنگ به رژيم اسالمی " ضد امپرياليست" نبايد اجازه داد تا نيروهای :علی جوادی

مردم عادی در غرب عاملی " صلح طلبی"نبايد اجازه داد تا . ا با آن همسو شوندتخفيف دهند و ي
ما بايد تالش کنيم که تصويری واقعی از . در جهت همسويی و سازش با رژيم اسالمی شود

گرايشات موجود در جامعه ايران را در دسترس بشريت متمدن و آزاديخواه در اين کشورها قرار 
با تبيين های سياسی ما از جامعه و . معه ايران را از ديد ما نگاه کننداين مردم بايد جا. دهيم

 حکومت اسالمی آشنا شوند؟ 
 

جنبه های مخرب هر دو سوی . معموال مردم به جنبه نظامی و کشت و کشتار جنگ خيره ميشوند
گرفته ميدانند که جانورانی در هر دو سو زندگی مردم را در اسارت خود . اين تقابل را ميشناسند

بايد . در چنين شرايطی روحيه محافظه کار و حفظ وضع موجود سياست عمومی شان ميشود. اند
حفظ وضع موجود تنها به معنای همسويی با يکی از دو سوی اين . اين چهارچوب ذهنی را شکست

 . جنگ ارتجاعی است
 

.  از ايران استيک نيروی مهم در تغيير شرايط جنبش ضد جنگ، وجود مردم آزاديخواه در خارج
اين . توهمی به رژيم و جنگ و پی آمدهای مخرب آن ندارد. اين نيرويی سرنگونی طلب است

 .اين يک وظيفه حياتی ما در اين شرايط است. مردم را بايد به ميدان کشيد



 
بعضا در . نيروهای اسالمی متاسفانه توانسته اند کامال در جنبش ضد جنگ نفوذ کنند: آذر ماجدی

اگر در اعتراض به حمله به . ت ضد جنگ عکس خامنه ای و احمدی نژاد را بلند کرده اندتظاهرا
ما بايد . لبنان اين عکس ها بلند ميشود، در اعتراض به حمله به ايران وضع خراب تر خواهد بود

ضد . بنظر من جنبش ضد جنگ عمال به دو دسته تقسيم ميشود. در جنبش ضد جنگ نفوذ پيدا کنيم
اين . ست ها و اسالميست ها در يک سو و بشريت متمدن و آزاديخواه در سوی ديگرامپريالي

ما بايد . انتظار که بتوان همين جنبش فعلی را از اسالميست ها پاک کرد، انتظاری پوچ است
بايد بيانيه  و پالتفرمی برای بسيج و سازماندهی بخش . خطاب به جنبش ضد جنگ حرف بزنيم

مساله اينجاست که اتفاقا در شرايط حاضر عده ای از مردم . تهيه کنيمچپ و مترقی اين جنبش 
بخاطر نفوذ اسالميست ها در جنبش ضد جنگ از آن دور شده اند و عمال به سکوت کشيده شده 

بايد با . يک کار وسيع احتياج دارد. کار آسانی نيست. ما بايد اين بخش را نيز متشکل کنيم. اند
بايد در نظر داشته باشيم . زاديخواه در جهان در يک صف قرار گيريمجريانات چپ، سکوالر و آ

ما بايد گرايش چپ سکوالر را . که بخشی از جريان سکوالر پشت آمريکا قرار خواهد گرفت
 . خطاب قرار دهيم

 
 ترديدى نيست که با تعميق بحران اجتماعات ضد جنگ و اعتراضات عليه :سياوش دانشور

معضل اينست که . تا اينجا هيچ ايرادى ندارد اما ناکافى است. باال ميگيرددخالتگرى ميليتاريستى 
اين جنبش، يا دقيقتر فعالين و سازماندهندگان اين جنبش، قهرمانانشان را در ميان جنبش اسالمى 

اين . جستجو ميکنند و متقابال جمهورى اسالمى از اين تمايل بعنوان يک اهرم فشار استفاده ميکند
د منشا فاصله گرفتن مردم در ابعاد گسترده تر در اعتراض عليه سياستهاى ارتجاعى جهتگيرى خو

مردم موافق ميليتاريسم و قلدرى آمريکا نيستند اما نميخواهند . آمريکا و تروريسم دولتى است
مردم در غرب آرامش طلب و خواهان صلح اند، اما . اعتراض شان در جيب جنبش اسالمى برود

به .  است– و نه ضد سرمايه دارى –نگ سياستى سنتى و ضد امپرياليستى سياست جنبش ضد ج
يک تفاوت مهم . نظر من اين جنگ احتمالى تفاوتهاى بنيادى با حمله به عراق و افغانستان دارد

اينست که سرکرده اسالم سياسى يا قطب مهم و دولتى آن با امکانات فراوان، از موضع نيروئى که 
گسترش تروريسم و ميليتاريسم و انتحار و .  خود دفاع ميکند، وارد ميشودبه آن حمله شده و از

چشم انداز يک صف قدرتمند و تعيين . بمب گذارى در هر گوشه جهان صحنه را عوض ميکند
کننده که اساس اهداف اين رودروئى را نميخواهد، در ابتداى کار واقعى نيست و در توان فعلى 

کمونيسم کارگرى بايد . اوم وضعيت جنگى ميتواند شکل بگيرداما در تد. جنبش ضد جنگ نيست
بتواند براى ايجاد يک حرکت موثر در غرب، منافع و خواست مردم در ايران را از منافع و 

اين مسئله . اهداف آکتورهاى جنگى تميز دهد و به پرچمى مستقل و آزاديخواهانه تبديل کند
ان به مسئله جنگ و فاصله شان از سياست رژيم بدرجات زيادى تابعى از واکنش مردم در اير

ما بايد به حرکتى شکل دهيم که با آمال و تمايالت همين امروز طبقه کارگر و . اسالمى است
مقابله طبقه کارگر و مردم دنيا با تروريسم و . اکثريت عظيم مردم در ايران و جهان منطبق باشد
. و برابرى و رفاه موضع دخالتگرانه اى استميليتاريسم در اشکال مختلف آن و خواست آزادى 

کمونيسم کارگرى نميتواند صلح و سازش تروريستها را تبليغ کند و يا مردم را به تداوم وضع 
اما وقتى جنگ شروع شد اوضاع تماما تغيير . سياست ما ممانعت از جنگ است. موجود فرابخواند

 نيروئى دولتى و غير دولتى نخواهد شعار بازگشت به وضعيت پيش از جنگ سياست هيچ. ميکند
در نتيجه اتخاذ يک سياست دخالتگر و ذينفع در چگونگى فرجام اين جنگ در ابعاد درون و . بود

امروز بايد عليه جنگ و تهاجم نظامى، عليه سياست . بيرون کشورى بايد ارکان استراتژى ما باشد



ى، و براى سرنگونى رژيم اسالمى تحريم اقتصادى، عليه مسابقه تسليحاتى و ساختن بمب اتم
توسط مردم و طبقه کارگر و خواست آزادى و رفاه همگان تالش کرد و برهمين اساس فعاليت در 

 .   دوره جنگ و در هم ريختگى اوضاع را پيش برد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری بارها اعالم کرده است که شرايط جنگی تغييری :يک دنيای بهتر
ملزومات پيروزی کمونيسم کارگری در شرايط جنگی کدام . ژيک ما ايجاد نميکنددر اهداف استرات

 است؟ چگونه ميتوان به جنگ و جمهوری اسالمی پايان داد؟ 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری بارها اعالم کرده است که شرايط جنگی تغييری :يک دنيای بهتر
 کمونيسم کارگری در شرايط جنگی کدام ملزومات پيروزی. در اهداف استراتژيک ما ايجاد نميکند

 است؟ چگونه ميتوان به جنگ و جمهوری اسالمی پايان داد؟ 
 

 يک رکن مهم جنبش سرنگونی طلبانه مردم، مقابله با جنگ و مخاطرات ناشی از آن :علی جوادی
پايان دادن به جنگ در ايران معنايی عملی ديگری جز تالش برای سرنگونی انقالبی رژيم . است

در خارج از ايران مقابله با تهديدها و تالش برای شکست سياستهای نظم نوينی . اسالمی ندارد
 . ارتجاع امپرياليستی يک رکن ديگر سياست کمونيستی است

تشديد مبارزه سرنگونی طلبانه توده های مردم، گسترش جنبشهای اجتماعی موجود تنها راهی 
 . همزمان خاتمه دهداست که ميتواند به جنگ و جمهوری اسالمی 

 
هدف و استراتژی ما سرنگونی رژيم اسالمی و استقرار جمهوری سوسياليستی و پياده : آذر ماجدی

مساله اينجاست که شرايط . در هر شرايطی اين هدف ما است. کردن برنامه يک دنيای بهتر است
 روی زمين بايد يک نيروی کمونيست مسئول و پا. مختلف تاکتيک های متفاوتی را ايجاب ميکند

بايد مردم را . پيچيدگی های شرايط مختلف را در نظر بگيرد و خود و مردم را برای آن آماده کند
به اين منظور بايد از حاال خود را برای بدترين شرايط، بدترين سناريو . روی زمين سازمان داد

بايد . ل و جدی باشدنميتواند روش يک حزب کمونيستی مسئو" انشاءاهللا گربه است. "آماده کنيم
بنظر من ما بايد تبليغات افشاء گرانه خود عليه . مردم را هم برای چنين شرايطی آماده کنيم

برای جا . نيروهای اپوزيسيونی که با هر يک از طرفين جنگ همسو ميشوند را شدت بخشيم
عی جنگ را  اجتما–بايد مخاطرات سياسی . انداختن سياست خود ميان مردم متمرکز تر کار کنيم

بايد بکوشيم که رهبران عملی راديکال جنبش های اجتماعی را بخود . کامال برای مردم باز کنيم
بايد برای اين . سازماندهی اعتراض توده ای در شرايط جنگی کار آسانی نيست. جلب و جذب کنيم
 .کار آماده شويم

 
 بلکه شرايط فعاليت و کار ما  اهداف و استراتژى ما با وقوع جنگ تغيير نميکند:سياوش دانشور

. ترديدى نيست که در چنين شرايطى مردم خواهان قطع فورى جنگ هستند. را پيچيده تر ميکند
کسى از بيکارى و فقر و تشديد . کسى عاشق بمباران و کشته شدن فرزندان و بستگانش نيست

يستى جامعه در يک حتى جمهورى اسالمى نميتواند روى بسيج ناسيونال. اختناق خوشحال نميشود
بدنبال شک و واکنش اوليه به بمبارانها و استفاده اى که رژيم اسالمى از آن . ميانمدت حساب کند

ما با شرايطى . ميکند، نگهداشتن همين وضعيت و ارتقا آن يک معضل حکومت اسالمى ميشود
عين حال رژيم روبرو خواهيم شد که تهاجم به مردم و معيشت و امنيت شان گسترده ميشود و در 

. تحقق اين پالتفرم ساده نيست. تالش ميکند نيروى طبقه کارگر و جامعه را پشت خود بسيج کند



ميتوان فرض کرد که يک دولت بورژوائى که درجه اى امنيت اقتصادى مردم را تامين کرده و 
عى سابقه کشمکشهاى حاد با مردم ندارد، و يا بدرجه اى محصول راى و خواست مردم در مقط

بوده است، بتواند با بسيج ناسيوناليستى در مقابل جنگ يک نوع همبستگى در ابعاد کشورى ايجاد 
در نتيجه جامعه در يک شرايط وحشتناک و . اما اين کار براى جمهورى اسالمى مقدور نيست. کند

 چنين برزخى قرار ميگيرد و سواالت چنين جامعه اى، بويژه با توجه به ابعاد و لطمات روزافزون
به نظر من کليد پيشروى و پيروزى کمونيسم و هر جنبش سياسى ديگر . جنگى، متفاوت خواهد بود

شرايط جنگى براى . در چنين اوضاعى، شناختن اين سواالت و پاسخ همه جانبه دادن به آن است
جا بسرعت غيرقابل باورى نيروها و آکتورهاى سياسى جاب. نيروهاى سياسى مثل فيلم تند شده است

براى ما که ميخواهيم سياست . قطب بنديها تغيير ميکند. سواالت روز جامعه عوض ميشود. ميشوند
نظم نوينى را به شکست بکشانيم و جمهورى اسالمى را سرنگون کنيم، مهمترين و محورى ترين 
 مسئله در چنين موقعيتى آمادگى سياسى و نظامى و دخالت کردن در اوضاع براى خاتمه آن به نفع

راه پيروزى کمونيسم در شرايط جنگى تنها از اين طريق هموار . طبقه کارگر و مردم است
  * .ميشود

 
 

 !هيات دائر دفتر سياسى پاسخ ميدهد
 در باره بيانيه جبهه سوم

 ٢۶شماره 
 

عليه "با بيانيه " جبهه سوم"چيست؟ تفاوت بيانيه " جبهه سوم"نظر هيات داير در مورد بيانيه 
چيست؟ اهميت امضای اين بيانيه برای حزب اتحاد کمونيسم " اع از مدنيت جامعهجنگ و در دف

کارگری کدام است؟ آيا امضای اين بيانيه به معنای درک مشترک از استراتژی سياسی و 
 سازمانی در تحوالت حاضر است؟ 

 
 آن بخش از اعضای رهبری حزب کمونيست کارگری که اکنون در حزب اتحاد :علی جوادی

يسم کارگری فعاليت ميکنند، عليرغم انتقادات معينی که در جلسات هيات رهبری آن حزب در کمون
ما لزوم و ضرورتی به . زمان بحٽ و تصويب اين طرح بيان کردند، به اين بيانيه رای مٽبت دادند

يل اما حزب اتحاد کمونيسم کارگری تاکنون به دو دل. تغيير رای خود در قبال اين بيانيه نمی بينيم
 . موضعی رسمی در قبال اين بيانيه اتخاذ نکرده است

 
مدت مديدی است که تحرکی از جانب .  اين بيانيه امروز بيانگر يک پروژه فعال سياسی نيست-١

موضعی اصولی ای . رهبری حزب کمونيست کارگری در رابطه با اين پروژه مشاهده نميشود
فاصله . بال آن مدتهاست که صورت نگرفته استاتخاذ شده است اما اقدام معين و چشمگيری در ق

اما . اين بيانيه بيشتر يک پروژه آنالينی است. در اين زمينه کامال مشهود است" حرف و عمل"
مواضع حزب کمونيست کارگری نسبت . عدم تحرک سياسی در قبال اين مساله بيشتر سياسی است

مواضع کمونيسم منصور حکمت به ماهيت جنگ احتمالی دو قطب تروريستی جهان معاصر و 
، از هيات حاکمه آمريکا "جبهه سوم"در پيام حميد تقوايی به مناسبت ايجاد . تغيير کرده است

اين موضع و سند مذکور ! خواسته شده بود، بجای حمله نظامی از مبارزات مردم ايران دفاع کنند؟
به جای آن نوشتند، . تغيير دادندرا زير فشار انتقادی ما يکسال بعد و بدون هيچگونه اعالم علنی 

و اين ! بجای حمله نظامی و تحريم اقتصادی، رژيم اسالمی را از مجامع بين المللی اخراج کنيد؟



و نه از مردم اين کشور بمنظور اعمال فشار بر (بار هم از هيات حاکمه آمريکا در خواست کردند 
يک گام به جلو اما همچنان . راج کنندکه رژيم اسالمی را از مجامع بين المللی اخ) دولت حاکم

تا اينکه اصغر کريمی فشرده نظرات . از يک طرف اين تخاصم تروريستی" متوقع"عقب و 
در شرايط جنگ و يا فضای . "رهبری اين حزب را نسبت به ماهيت جنگ اعالم کرد" جديد"

طور روشنی ب" جديد"اين نظر " اما فرصت هائی باز ميشودجنگی، فرصت هائی بسته ميشود 
فرصت کش و فرصت . خصلتی دو گانه است. اعالم ميکند که جنگ ماهيتا، تماما ارتجاعی نيست

از قرار جنگ و بمبها و ترورهای دو طرف از يکسو فرصتهايی را نابود ميکند، اما از . ساز است
ر ربطی به کمونيسم منصو. است" جديد"اين نظر ! سوی ديگر فرصتهايی را هم بوجود می آورد

متاسفانه با شلوغ بازی و . آشکار از کمونيسم منصور حکمت است" عبور"يک . حکمت ندارد
کردن بی " پاک"بهترين کار شايد همان ! فحاشی به ما هم نميشود، اين موضع را الپوشانی کرد

 .سر و صدای اين موضع همانند تغيير پيام راست حميد تقوايی باشد
 
مم است خود راسا بيانيه ای در اين زمينه تدوين کند که  حزب اتحاد کمونيسم کارگری مص-٢

نام اين پروژه با مضمون آن خوانايی . مشکالت و نواقص گمراه کننده اين بيانيه را نيز نداشته باشد
ما قصد جبهه سازی با نيروهای سکوالر و آزاديخواه و . نام با مسمايی نيست" جبهه سوم. "ندارد

سوم چنين تصويری را " جبهه. " اروپا و آمريکای شمالی را نداريممترقی چه در ايران و چه در
سوم استفاده شده " کمپ"در ذهن برجسته ميکند، هر چند که در ترجمه انگليسی اين پروژه از نام 

اشاره به تقابل و دستور العمل فعال بشريت متمدن در قبال جدال و کشمکش " کمپ سوم"اما . است
به برخی از " جبهه سوم"اما مباحٽ و بندهای بيانيه . اصر دارددو قطب تروريستی جهان مع

مقايسه . موضوعات پايه ای کشمکش اين دو قطب از مساله فلسطين و مساله عراق نپرداخته است
 سپتامبر بيان ميکند، نواقص اين ١١اين بيانيه با دستور العمل فعالی که منصور حکمت در تزهای 

 .بيانيه را روشن ميکند
 

متفاوت " عليه جنگ و در دفاع از مدنيت جامعه"موضوع و مخاطب بيانيه جبهه سوم با بيانيه اما 
موضوع اولی مردم آزاديخواه و بشريت متمدن در کشورهای غربی و آمريکای شمالی . است
از اين مردم ميخواهد که از مبارزات مردم در ايران برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی . است

ميکوشد که . مخاطب دومی نيروهای سياسى اپوزيسيون جمهورى اسالمى است. حمايت کنند
وسيعترين نيروها را در پروسه مبارزه برای سرنگونی رژيم اسالمی و جنگ احتمالی و دستيابی 

بر خالف تصورات ساده انگارانه برخی سناريوی . به اهداف سياسی شان به حداقل هايی ملتزم کند
ما . است و نه آلترناتيو آن"  احتمالی در جريان سرنگونی رژيم اسالمیمخاطرات"سياه يکی از 

مبارزه ای هر چه همه جانبه تر و فشرده تر با افکار و آراء ارتجاعی و "کماکان معتقديم که بايد 
تعصبات مذهبی و فرهنگی و همچنين، با دولت اسالمی و سازمانها و جريانات ارتجاعی و عقب 

، قوم پرست و ناسيوناليست، و فرقه های آوانتوريست و تروريست، که جامعه مانده اعم از اسالمی
ما اين دو تالش را در نقطه . صورت گيرد) منصور حکمت" (را به چنين پرتگاهی نزديک ميکنند

ما هر دو اين تالشها را وظيفه . دعوتمان به يکی و دوری از ديگری نيست. مقابل هم نميدانيم
ما به اين قطب بنديهای کاذبی که برخی با شانتاژ ايجاد . ارگری ميدانيمحياتی جنبش کمونيسم ک
اين تشنجات را فرقه ای و مخرب و ضد مصالح عمومی جنبش کمونيسم . کرده اند، اعتقادی نداريم

 . کارگری ميدانيم
 



وها امضای هيچ کدام از اين بيانيه ها الزاما به معنای اشتراک در استراتژی سياسی و سازمانی نير
را امضاء کرده اند به استراتژی " جبهه سوم"نه کسانی که بيانيه . و جريانات امضاء کننده نيست

عليه جنگ و در دفاع از "سياسی حزب کمونيست کارگری متعهد شده اند و نه کسانی که بيانيه 
. را امضا کرده اند به استراتژی سياسی و افق حزب حکمتيست متعهد شده اند" مدنيت جامعه

 .* جنبش ما از بلوغ سياسی بيشتری برخوردار است که اين تشبٽات سکتاريستی را جدی بگيرد
 
 

 : آذر١۶بسوی 
 !چه بايد کرد؟ نقاط ضعف و قوت

 على جوادى، سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى
 ٢۵شماره 

 
 آذر نزديک ميشويم که برخی از دانشگاهها به مرکز ١۶ در شرايطی به :يک دنيای بهتر

راض عليه رژيم تبديل شده اند و از طرف ديگر شاهد شفاف شدن قطب بندی سياسی در اعت
 آذر فراهم ميکند؟ ارزيابی شما از اين ١۶اين شرايط چه زمينه هايی را برای . دانشگاهها هستيم

 قطب بنديها چيست؟ 
 

.  دانشگاه همواره و کم و بيش يک کانون اعتراض عليه حکومت بوده است:سياوش دانشور
تصويرى که از دانشگاههاى ايران به دنيا و . دانشگاه هيچوقت قالب اسالمى بخود نگرفت

تصويرى وارونه و در خدمت اهداف . مطبوعات جهت دار امروز مخابره ميشود واقعى نيست
است و جمهورى اسالمى " اسالمى"اگر کسى پذيرفت که جامعه ايران . سياسى مشخص است

بودن دانشگاه و نمايندگى شدن دانشجويان " اسالمى"مردم ايران است، " فرهنگ"آمال و " نماينده"
تصوير دانشگاه بعنوان يک مرکز اسالمى . توسط تحکيم وحدت و انجمنهاى اسالمى را هم ميپذيرد

خورده است، تصويرى " دمکراتيک"فعال مدافع حکومت، يا جناح هائى از آن که کمى فلفل نمک 
 تير ١٨بعد از . در اپوزيسيون پرو رژيم و خود رژيم اسالمى استتالشى سياسى . وارونه است

تقريبا براى همه روشن است که دانشگاه هاى ايران از مراکز فعال براى نمايندگى کردن اهداف و 
اين روند، عليرغم سرکوب . آمال مردم محرومى است که اين وضعيت را قبول نميکنند

دور اخير اعتراضات دانشجوئى که بهانه آن .  داردسيستماتيک و پاکسازى دانشجويان، ادامه
در يک کالم دانشگاه . دستگيرى و زندانى شدن تعدادى از دانشجويان است، ادامه همين روند است

خواهان آزادى بيان و آزادى . پاسخ عر و تيز احمدى نژاد بعنوان چکيده ارتجاع اسالمى را ميدهد
 . ض استعمل و نقد و تجمع و برابرى و رفع تبعي

 
يعنى بعنوان سنگر . قطب بندی سياسی اخير، اگر منظور با تحکيميها است، اين هم قديمى است

چپ . است" انقالب فرهنگى"مقابله با چپ و کمونيسم تاريخش به قدمت سرکوب انقالب ايران و 
ادهاى را زدند و تار و مار کردند تا بر تلى از جنازه و خون و عمليات پليسى ضد کمونيستى، نه

امروز همين جريانات دست ساز حکومتى، که عمدتا ابزار رقابت جناحها در . اسالمى را برپا کنند
همراه با کور شدن افق تغيير در درون، نيروهاى آن . حاکميت اسالمى بودند، دچار دگرديسى شدند

است راست در دانشگاه همان ر! عوض شدند، رنگ مناسب زمانه را گرفتند"! عبور کردند"هم 
اما سنگرى که اين راست به آن خزيده است فرق . ماهيت اش همان است. قديم و ضد چپ است

و " دگرانديش"ديروز زير علم اسالم و فاالنژيسم حزب اللهى فعاليت ميکرد، امروز . کرده است



البته ما آرزو نميکنيم و مطلوبمان نيست که همه . شده است" ليبرال و دمکرات"و " منتقد قدرت"
اما . چه بسا واقعا ليبرال و شبه روشنفکر باشند بهتر است. زب اللهى و مغزخشک باشندح

تشخيص ندادن ماهيت ضد چپ و ضد کمونيستى اين جريانات، چه در مقياسى تاريخى و جهانى و 
وجه مثبت قطب بندى جديد چپ و . چه در وضعيت مشخص سياسى ايران، اشتباه فاحش است

. است اسالمى و ضد امپرياليست با چپ ضد امپرياليست دعوا نميکندراست امروز اينست که ر
اغتشاش سابق . دعواى امروز همان دعواى ديروز جناحهاى مختلف يک سنت سياسى واحد نيست

امروز، اگرچه حکومت اسالمى هنوز سرکار .  نيست که تکرار ميشود۵٧در دوره بعد از انقالب 
. هد، اما راست در زبان کالسيک تر عليه چپ حرف ميزنداست و به جريانات معينى آوانتاژ ميد

نقد دمکراتيک . دعواى اينها عليه چپ را نبايد در چهارچوبهائى که خود مطرح ميکنند ديد و فهميد
همانطور که نقد دمکراتيک کمونيسم کارگرى در قبال حضور . و حقوق بشرى اسم رمز است

د که چپ يا تسليم شود و به کنج عزلت خود بخزد و هدف اينبو. سران رژيم در خارج اسم رمز بود
و سازش " تلرانس"برود ديپلم . يا با چهارچوبها و معيارهاى تازه دمکراتهاى نظم نوينى بازى کند

. هدف حمله اخير به چپ فراتر از دانشگاه و يک آکسيون و اعتراض معين است! طبقاتى بگيرد
 به دانشگاه خالصه ميشود و نه حتى به جناحهاى رژيم اگر دقت کنيد اين ليچار گوئى عليه چپ، نه

اين يک خط و جريان طبقاتى است که از حکومت اسالمى تا دانشگاه و اپوزيسيون . اسالمى
" خطر"اين انعکاسى از فهميدن . بعنوان يک ارکستر ضد کمونيستى سازهايشان را کوک کرده اند

وهاى کمپ راست، که تحوالت در دانشگاههاى نير. چپ و پتانسيل بالقوه چپ و طبقه کارگر است
قطب . کشور را همسو با اهداف استراتژيک خود ارزيابى نميکنند، از اين پديده خوشحال نيستند

 طبقاتى در –بندى سياسى اخير در دانشگاه بيانى سمبوليک از اين قطب بندى وسيع تر اجتماعى 
 رهبرى آن در تند پيچهاى سرراه، و متحد نکته اساسى اما تشخيص اين روند، تامين. جامعه است

. اين موضوع اساسى ترين سوال کمونيسم در دانشگاه است. و متشکل تر بيرون آوردن چپ است
به نظر من با داشتن يک .  آذر و مابقى مسائل پيش رو نگاه کرد١۶از اين دريچه بايد به مسئله 

به عروج پالتفرم چپ عليه راست جامعه  آذر را ١۶تلقى درست و زمينى و غير فرقه اى، ميتوان 
 . تبديل کرد

 
چنين روندی بازتاب . صف بنديهای سياسی در دانشگاهها در حال حاد شدن است: علی جوادی

دانشگاه را . منطقی تفاوت و تعميق قطب بنديها و شکاف گرايشات سياسی در سطح جامعه است
 – دوره اخير در ميان دانشجويان ملی مشاجراتی که در. ديوار چين از جامعه جدا نکرده است

اسالمی و دفتر تحکيمی از يک طرف و دانشجويان کمونيست و راديکال از طرف ديگر صورت 
دعوا بر سر . دانشگاهها است گرفته است، جدالی بر سر افق و سياست حاکم بر اعتراضات در

. يمی بيهوده تالش ميکنندگرايشات راست و دفتر تحک. بر سر افق و سياست است. پالکاردها نيست
اين آخرين . دوم خرداد شکست خورده است. اين گرايش در سطح جامعه شکست خورده است

. بايد به راست خود، به ارتجاع، در مقابله با کمونيسم و راديکاليسم متکی شوند. تقالهايشان است
برای اين جريانات قالب مناسبی " ليبرالی"ژستهای . در جدال سياسی بزرگتری شکست خورده اند

نميتوانند در سنگر دانشگاه منطقه قرنطينه .  اسالمی افشا شده و بی افق اند-نيروهای ملی . نيست
. دانشکده پلی تکنيک از قرار آخرين سنگرشان بود. ای جدا از جامعه برای خود دست و پا کنند

 . شکست در آخرين سنگر همواره با مقاومتهای زياد روبرو خواهد شد
 
در دوره اخير عليرغم . نشگاهها اکنون به سنگر اعتراض عليه رژيم اسالمی تبديل شده استدا

اين . گسترده ترين سرکوبها ما شاهد بيشترين مقاومتها در دانشگاه در چند سال اخير بوده ايم



 آذر در چند سال اخير ممکن ١۶گسترده .  آذر رفتن است١۶شرايط بستر مناسبی برای به استقبال 
.  اسالمی شکست خورده است–گرايش راست ملی . اما بايد تماما هشيار بود. بايد آماده شد. است

 آذر راديکال و ١۶بايد به استقبال يک . برای خودی نشان دادن به راست خود تکيه خواهد کرد
سرخ رفت اما با احتياط و هشياری باال و بدون توسل به ماجراجويی و عدم تشخيص توازن قوای 

 .سياسی
 

 آذر رفت؟ بهترين تدارک برای اين روز چيست؟ ١۶ چگونه ميتوان به استقبال :يک دنيای بهتر
 کمونيسم در دانشگاه بر کدام مولفه ها بايد انگشت بگذارد؟ کدام شعارها بايد برجسته شوند؟ 

 
 16قبال   اجازه بدهيد ابتدا اين را تاکيد کنم که در حال حاضر دانشجويان به است:نسرين رمضانعلی

.  آذر در دستور فعالين اين جنبش هست16در دانشگاهها مدتها است که برگزاری . آذر رفته اند
امسال نيز جنبش دانشجوئی در ابعادی گسترده و سراسری به ميدان می آيد و با طرح خواستهاى 

قوقی ها خود، نه تنها اين روز را گرامی می دارد بلکه خواستها و کيفر خواست عليه تمامی بی ح
اما چگونه می شود .  سال است به جامعه شده است را طرح خواهد کرد28و تعرضاتی که بيش از 

امروز در دانشگاه ما با . به بهترين شکل اين روز را برگزار کرد، بايد به نکاتی اشاره کرد
درجه به هر . بايد گفت وجود اين گرايشات نيز خيلی طبيعی است. گرايشات مختلفی روبرو هستيم

اين جنبش قويتر ظاهر می شود، سازمانيافته تر است، سراسری تر عمل می کند، مشغله اصليش 
طبيعی است گرايشات بازدارنده  . راديکال کردن و گسترش اين مبارزات در ابعاد سراسری است 

د در حالی که زمانی فعالين چپ و راديکال با حضور خو. ديگر تالش دارند موانعی را ايجاد کنند
. در تحکيم وحدت انجمن اسالمی کخ اساسا از سر امکانگرائی به اين تشکلها روی اورده بودند 

 67 و بعد از آن در کشتارسال 60دانشگاه و دانشجويان مبارزه و چپ با انقالب فرهنگى سالهای 
يد قوا بايد تجد.  به ميدان آمد که اينبار هم سرکوب شد اما ساکت نشد79مجددا در سال . کشتار شد

می کرد، بايد خود را مطرح می کرد، بايد ارزيابی از خودش می داشت، و اتفاقا قدرت بسيج خود 
امروز بعد از چندين سال وقتی به جنبش دانشجوئی نگاه می کنيم با خواستهای کامال . را می سنجيد

تی است که فعالين اين همان موقعي. راديکال به ميدان آمده است و در واقع اين همان تجديد قوا است
 . جنبش دانشجوئی را با اعتماد به نفس بيشتر به ميدان آورده است

 
 16کمونيستها مارکسيستها و چپها امسال بايد با کدام شعارها و با کدام خواستها به ميدان بيائيد که 

 .آذر هر چه با شکوهتر  و راديکالتری داشته باشيم؟ به نظر من اين خواستها خيلی روشن است
به ميدان آمده ايم، در واقع پاسخ خود " يا سوسياليسم يا بربريت" آذر پارسال با شعار 16وقتی در 

رهائی از وضعيت موجود را در گرو يک جامعه سوسياليستی . و خواست خود را روشن کرده ايم
در اعالم همبستگی با جنبش کارگری، با جنبش زنان، آن شعارها و خواستهائی است که . می دانيم

کدام خواستها و شعارهای . اما يک سوال باقی است. سالهای اخير رشد و جاافتادنش را شاهد بوديم
 آذر ابعاد گسترده تر از امروز به خود بگيرد؟ بدون ترديد بايد عليه ١۶ديگر بايد طرح شود که 

ئی، کميته پادگان کردن محيط دانشگاه، عليه آپارتايد جنسی، وجود انجمن اسالمی و بسيج دانشجو
های انظباطی، عليه احضار و دستگيری و اخراج و توقيف نشريات دانشجوئی، عليه کمبود و نبود 

 .  امکانات رفاهی در دانشگاه، اخراج استادان دانشگاه، محدود کردن ها متحدانه حرف زد
 

نى لغو هر نوع مصاحبه برای گزينش، لغو تمامی قوانين تبعيض آميز و غيره خواستهائی همگا
يک رهبر کمونيست می تواند با اتکا به اين خواست عمومى، ابعاد مبارزات را گسترش . هستند



بلکه تالش شود که متقابال جنبشهاى ديگر از خواستها و تحرکات در دانشگاه . دهد و يک کاسه کند
 .ها حمايت کنند

 
فرقه اى در دانشگاه  اولين کار کمونيستها و سوسياليستها اينست که به دعواى :سياوش دانشور

از چپ روى کودکانه از يکسو و از . از روشها و سنت کار فرقه اى فاصله بگيرند. خاتمه دهند
ميتوان فهميد که در شرايط خاصى بايد خيلى متين . سياست قايم شدن و حفظ نيرو فاصله بگيرند

 از تحرکات شبه اما حفظ نيروئى که بعد. عقب نشينى کرد و نيرو را براى دور بعد نگه داشت
اولين نکته اينست که چپ نبايد در دامى بيافتد که . آوانتوريستى است بيشتر در خدمت راست است

 –، يک دام اسالمى "چپها راسا فراخوان بدهند تا نيرويشان معلوم شود"بحث . برايش پهن کرده اند
! اسم برگزار ميکنندفرض اين بحث اينست که در دانشگاههاى فرانسه دانشجويان مر. پليسى است

اين سياست که به يک کالهبردارى سياسى و تحريک آلوده است، در عين حال تالشى براى 
مجامع ديگر دانشجويان و از جمله " سياست تحريم"نکته ديگر اينست که . انزواى چپ است

تحريم و "اجازه بدهيد اين نکته را مقدارى باز کنيم؛ اوال، دو قطبى . تحکيم توسط چپ اشتباه است
. يک دو قطبى خشک است که پاسخ وضعيت پيچيده تر و تناسب قواى موجود را نميدهد" شرکت

در هر دو صورت اين راست . نتيجه اش يا بى عملى و پاسيفيسم است و يا آوانتوريسم و چپ روى
اگر شرايط آزادى بود که دانشجويان . است که نتيجه ميگيرد و اين چپ است که ضربه ميخورد

ون ترس و هر مالحظه اى ميتوانستند در تجمع هاى مختلف شرکت کنند، ترديدى نبايد داشت که بد
در اين وضعيت هم سياست . عمده آنها در اجتماعاتى شرکت ميکردند که چپ فراخوان داده است

دوما، سياست تحريم اجتماعات تحکيم . تحريم جائى نداشت، بلکه امکان انتخاب آزادانه مطرح بود
اين هدف آگاهانه راست است و نبايد .  چپ، عمال و دو دستى دانشگاه را به آنها تقديم ميکندتوسط

سوما، معنى اتخاذ نکردن سياست تحريم معنى اش فراخوان شرکت و يا حمايت . در اين دام افتاد
بلکه تامين حضور چپ در شرايطى است که هنوز تناسب قوا و محدوديتها بر او . از تحکيم نيست

يک رهبر عملى کمونيست در . يک کمونيست بايد فن کار علنى و قانونى را بلد باشد. مال ميکنداع
. جنبش کارگرى، جنبش آزادى زن، يا در دانشگاه بايد جائى باشد که کارگر و زن و دانشجو هستند

ماهيت تشکلهاى دست ساز و . راسا سياست کمونيستى خود را تبليغ و براى آن نيرو بسيج ميکند
اما مادام که راسا امکان اين را . ضديت اهداف آنها با اهداف کارگر و زن و دانشجو را افشا ميکند

ندارد که توده عظيم کارگر يا زن يا دانشجو را به سازمان و اجتماع مستقلى فرا بخواند، سياست 
اين همينطور سياست شرکت و فراخوان شرکت و حمايت از . تحريم نشان بى عملى و انزوا است

يک مثال گويا برخورد کارگران . تشکلها، استنتاج راست و توده ايستى از کار علنى و قانونى است
و فعالين کارگرى در اجتماع مقابل اداره کار چند سال پيش، يا بيرون انداختن جلو دار زاده در 

آب کردن سخنرانى اول مه در اصفهان، يا هو کردن قاليباف در جريان اعتصاب واحد، يا نقش بر
در اين . موارد زياداند. طرح بردن کارگران پشت رفسنجانى قبل از انتخابات در اول مه است

جريان کمونيستها نه فراخوان حمايت و شرکت در اجتماعات خانه کارگر و شوراهاى اسالمى کار 
يلى عده چون ميدانستند که به هر حال و به هر دل. را دادند و نه سياست تحريم آن را پيش گرفتند

کارگرانى که مملو از اعتراض اند و پتانسيل اعتراضى در . اى از کارگران در آن شرکت ميکنند
نتيجه اين ميشود که آن جمعيت . اين جمعيت باالست و خانه کارگر براى کنترل آن مشکل دارد

 . وسيع به مراسم اعتراض عليه سرمايه دارى و دولت و خانه کارگر تبديل ميشود
 

اگر روى اينها توافق داريم، آنوقت کار !  آذر بايد روشن باشد که چه نبايد کرد١۶ن براى بنابراي
اولين مسئله درک اين موضوع است که در اين مقطع بايد چپ در کليت . مستقل چپ شروع ميشود



در نتيجه از هرگونه بحث فرقه اى و ايدئولوژيک در اين . خود قويتر راست را عقب بگذارد
نکته بعدى مسئله سراسرى بودن اين روز در دانشگاههاى کشور يا .  پرهيز کردجريان بايد

مسئله . الزمه اين تدوين يک پالتفرم و بيانيه و توافق روى آنست. مهمترين مراکز دانشگاهى است
نکته بعدى تمرکز روى . بعدى تدوين شعارها و دفاع از پرچم آزاديخواهى جامعه در کليت آنست

مسئله مهمتر . از دانشجويان دستگير شده تا کارگران و زنان فعال.  سياسى استآزادى زندانيان
سوال امروز جامعه است؛ خطر جنگ، مسئله تحريم اقتصادى، صفبنديهاى متعاقب آن در ميان 

 . اپوزيسيون بيرون حکومت و اپوزيسيون مجاز آن، و تدوين يک خط سوسياليستى براين اساس
 

اين مولفه ها تنطيم و تدوين کرد؛ در سطح مشخص تر دانشگاهها دفاع از شعارها را بايد براساس 
آزادى بيان و تجمع و تشکل تا مطالبات رفاهى، مخالفت قاطع با جداسازيها و فضاى پليسى و 
نظامى در دانشگاه، آزادى فورى کليه دستگير شدگان، برافراشتن پرچم آزادى کليه زندانيان 

 محکوميت آن، دفاع از جنبش کارگرى و اهداف برابرى طلبانه و سياسى، نفى مجازات اعدام و
سوسياليستى آن، دفاع از جنبش آزادى زن و امر برابرى بيقيد وشرط زن و مرد، محکوم کردن 
سياست تحريم اقتصادى و هر نوع حمله نظامى به ايران، مخالفت صريح با دولتهاى جنگ طلب، 

م و گرفتن موضعى روشن در تقابل با سياستهاى تاکيد بر و دفاع از مبارزه مستقل مرد
ناسيوناليستى دفاع از جمهورى اسالمى يا ناسيوناليسم ضد امپرياليستى و همينطور دفاع شرمگين 

چپ و کمونيسم در دانشگاه . از ارتجاع سياست نظم نوينى به بهانه مقابله با جمهورى اسالمى است
کارگران و سوسياليسم عليه وضعيت موجود در  آذر ضرورى است پرچمدار جبهه ١۶و مناسبت 

 .   کليت و پيچيدگى آن باشد
 

 نقاط ضعف و نقاط قوت گرايش چپ و کمونيست در دانشگاه را چگونه ارزيابی :يک دنيای بهتر
 ميکنيد؟ مصافهای رو در رو کدامها هستند؟ 

 
امروز در دانشگاهها . در پاسخ به اين سوال به جوابی کوتاه اکتفا می کنم: نسرين رمضانعلی

منظور از  .خواستها و شعارها راديکال هستند اما نيروئی که تکان بدهد وارد صحنه نشده است
گسترش و بسيج نيروی جوانی که در . نيروی تکان دهنده در واقع ابعاد اين اعتراضات است

ه ميدان آورد؟ با کدام تاکتيک می توان اين نيروی عظيم را ب. جامعه و بخصوص دانشگاهها هستند
از شعار يا سوسياليسم يا بربريت راديکاتر نميشود طرح کرد، اما به اندازه راديکال بودن در طرح 

اگر . اين همان ضعف اساسی است. شعارها نيرو را بسيج نکرديم، آماده نکرديم، سازمان نداديم
ستها و روشها همه ارزيابی دقيق از موقعيت و اوضاع سياسی داشت و اينکه کدام شعارها و خوا

وقتى به شعار ثابت " درد ما درد شماست همکالسيها به ما ملحق شويد"شعار . گير می شود
امروز ضعف اساسی منسجم . اعتراضات تبديل ميشود که ما تاکتيک حرکت را خوب تعيين کنيم

يسم در اما سوالى که امروز مقابل گرايش چپ و کمون. نبودن خود اين جنبش است و  پراکندگی آن
در عين حال . دانشگاه است، بسيج و سازمان دادن نيروی عظيمی است حول شعارهای پايه ای

الزم است مرتبا سياست و . يک مبارزه هر روزه الزم است براى شفافيت بخشيدن به اين جنبش
اما . عملکرد گرايش راست دانشگاه که در تحکيم وحدت و انجمنها متشکل شدند مورد نقد قرار داد

 .همه اينها در گرو درايت باالی سياسی و درک موقعيت اين جنبش توسط کمونيستها است
 

اين سنت .  نقطه ضعف اساسى چپ نوع کار و سنت کار آن غير اجتماعى آنست:سياوش دانشور
بخشا ميراث چپ سنتى و آنتى امپرياليست است و بخشا محصول تناسب قوا و بخشا محصول 



اجتماعى و کمونيستى در شرايطى است که تناسب قوا هنوز به نفع جانيافتادن سنتهاى کار 
نقطه قوت چپ عموما اينست که تنها جريانى است که حرف دل جامعه را . کمونيستها عمل نميکند

منظور من اينجا چپ جامعه بطور کلى است و نه هر محفل چپ که عقايد عهد عتيقى و . ميزند
قاياى بحث مشى چريکى، تروتسکيسم، مائويسم، چپ به نظر من ب. منسوخ را ترويج ميکند

اردوگاهى و تقسيمات ديگرى که بخشا اختيارى و بدون نقطه رجوع اجتماعى و طبقاتى است، 
اين گرايشات اجتماعا نقد شدند و امروز در . توان مقابله با روندى که پيش رو است را ندارد

کمونيسم در ايران اما به روايت مارکسى و . حاشيه سياست در دنيا و در ميان چپ هم قرار ندارند
دانشگاه در هر . کمونيسم کارگرى نماينده اين افق است. ضد کاپيتاليستى يک ترند افق دار است

کمونيسم امروز روى . دوره نماينده پيشروترين نقد زمانه طبقه کارگر به وضعيت موجود است
مستقل از اينکه هر کسى چه .  و نه کارگرىدوش نقد کل سنتهائى شکل گرفته که نه مارکسى بودند

دورى و نزديکى به اين خط داشته باشد، واقعيت اينست که احياى ناسيوناليسم ضد امپرياليستى و 
طرفدار ارتجاع و مذهب در پوشش چپ، يا برافراشتن پرچم هر بنجول سياسى و از زاويه نقد 

اين خطوط سياسى تاريخا به .  استطبقه کارگر سوسياليست بيربط و شکست خورده، کار عبثى
من ترديدى ندارم که با فعال شدن . پايان رسيده اند و بازسازى آن يک غير ممکن تاريخى است

بيشتر پرچم و نقد کمونيستى کارگرى در جنبشهاى اجتماعى، انواع سوسياليسم هاى بورژوائۍ در 
بايد پاسخ شان را متين و تئوريک و . قالبهاى جديد و با حفظ المنتهاى اساسى خود قد علم ميکنند

چپ راديکال و کارگرى و تقسيمات ديگر، اگرچه در مواردى صورى به نظر . سياسى داد
ميرسند، اما در موارد عمده ترى وارياسيونهاى جديد ديدگاههاى سنتى هستند که با کمونيسم 

 و سبک کارى به هر حال مسئله سنتهاى سياسى. مارکس و منصور حکمت فاصله عميق دارند
است که ميخواهد نقد چپ امروز را قالبى ايدئولوژيک، خشک، ضد مارکسى، آنتى کمونيستى 

 . کارگرى، و در زمينه تاکتيک و روش ها فرقه اى و غير اجتماعى کند
 

اساس خواستى که مطالبه . اساس نارضايتى در دانشگاهها انعکاسى از نارضايتى در جامعه است
اين بسترى است که دانشجو را . ن مردم به تبعيض و نابرابرى و اختناق استميشود نقد و نخواست

وارد شدن . به ميدان ميکشد و چپ بايد براى همين ظرف و سازمان و تربيون اعتراض درست کند
به جدالهاى فرقه اى و محفلى که ناشى از روشها و سبک فرقه اى است، فقط اين چپ را ضعيف و 

به نظم من مصاف اصلى چپ و کمونيسم در . به توان راست مى افزايدمتشتت ميکند و مجموعا 
کليت آن، سازماندهى سراسرى، ايجاد و تحکيم سنتى بازتوليد شونده و پيشرو در دانشگاهها، بسيج 
و متشکل کردن توده وسيع دانشجويان، گذاشتن صف وسيعى از رهبران دانشجويان در مقابل 

ابعاد و جوارح مختلف آن، و برافراشتن پرچم آزادى و رهائى همه جامعه، نقد آلترناتيو راست در 
 .     جانبه انسان در اين دوران سياه است

 
زندگی و آمالهايش را دنيا و ايده . توده دانشجو مدرن و امروزی و آزاديخواه است: علی جوادی

زنده و تعيين کمونيسم در دانشگاه يک گرايش قوی و . آلهای امروز و قرن معاصر شکل ميدهند
اميال و آرزوهای آزاديخواهانه، برابری طلبانه و انسانی اکٽريت توده های دانشجو را . کننده است

ما در اين دوران شاهد يک همخوانی سياسی و اجتماعی ميان مبانی پايه ای شکل . نمايندگی ميکند
بسياری از " یخودبخود"دهنده کمونيسم معاصر، کمونيسم کارگری، و تمايالت و خواستهای 

 اسالمی ها برای گسترش خود بايد با ويژگيهای وجودی و –تحکيمی ها و ملی . دانشجويان هستيم
بايد تالش کنند تا اين خواستهای ذاتی توده دانشجو را تغيير . مطالبات پايه دانشجويان مقابله کنند

اين نقطه قدرت . رداما کمونيسم درست در نقطه مقابل قرار دا. دهند تا همجنس خودشان کنند



دانشجو . از طرف ديگر دانشگاه مرکز علم و دانش و تحقيق است. کمونيسم در دانشگاه است
به دنبال پاسخی برای بسياری از سئواالت و مسائل پايه ای زندگی و . عموما جستجو گر است

م اين جستجو در زمينه های بسياری دانشجو را به کمونيسم و مارکسيس. جهان کنونی است
چرا فقر، چرا نابرابری، چرا استٽمار، چرا . کمونيسم پاسخ چراهای جامعه کنونی است. ميرساند

علم تغيير . علم است. جنگ، چرا استبداد، چرا زن ستيزی؟ کمونيسم پاسخ به اين چراها است
کمونيسم کارگری با مجموعه . جنبشی اجتماعی برای رهايی و آزادی انسان. جنبش است. اجتماع
 .  ادبيات منصور حکمت اصلی ترين گرايش فکری و سياسی در فضای دانشگاه استغنی

 
محافل متعدد کمونيست در دانشگاه فعالند، اما کمونيسم در . اما کمونيسم در دانشگاه متشکل نيست

مسلما نميتوان انتظار يک تشکل علنی . دانشگاه يک نيروی متشکل و منسجم سياسی نيست
اما عليرغم توازن قوای سياسی بايد بتوان بمٽابه تن . شگاه را اکنون داشتکمونيستی در سطح دان

عالوه بر اين گرايش کمونيستی و راديکال در دانشگاه قادر نشده است ظرف . واحدی عمل کرد
بطور فشرده بايد . استبداد اسالمی تمام پاسخ نيست. اعتراض اجتماعی برای توده دانشجو ايجاد کند

انسجام سياسی و نظری کمونيسم در دانشگاه و از طرف ديگر .  گذاشتبر دو ضعف انگشت
 .  ظرف ابراز وجود اعتراض توده های دانشجو از نقاط ضعف کمونيسم در دانشگاه است

 
بزرگترين مصاف رو در رويی دانشجوان از نقطه نظر من شکل دادن به تشکل توده ای 

 . دانشجويان است
 

انشگاه چگونه بايد متشکل شود؟ چه گامهايی برای تشکل کمونيسم  کمونيسم در د:يک دنيای بهتر
 در دانشگاه بايد برداشته شود؟ 

 
 ببينيد ما چند سال است شاهد اين هستيم که دانشجويان با شعارهای راديکال :نسرين رمضانعلی
تر راديکال شدن سريعتر مبارزات در دانشگاه شايد اساسا بخاطر محيط راحت. وارد صحنه ميشوند
اما بايد اين سوال را در مقابل خود قرار دهيم که چرا اين اعتراضات هنوز . و آماده تر است

گسترده نشده است، ابعاد چند ده هزار نفره بخود نگرفته است؟ من فکر می کنم نمی شود سرکوب 
چه چه امسال و . مسئله فقر را نمی شود فاکتور گرفت. و اخراجها و محدوديتها را فاکتور گرفت

. يکی از معضالتشان خانواده ها است. در يکی دو سال گذشته، من با دانشجويان در تماس بودم
فقری که به مردم . آنقدر دانشجويان نگران خانواده هستند نگران زندان و شکنجه و اخراج نيستند

ی تحميل شده است رفتن به دانشگاه و ادامه تحصيل بدون نگرانى را به يک کار لوکس در زندگ
حاال . يکی از اخراجيان دانشگاه می گفت؛ من نگران هيچ نيستم. جوانان ايران تبديل کرده است

مجبور بودم مثل اين ارتش بيکار که . اگر ليسانسم را می گرفتم و مثال کار داشتم، بيکار ميشدم
عضالت بنابراين تنها م. مجبور است تن به کار موقت بدهد تا خرج زندگی را بگذارند زندگى کنم

آنچه می تواند . تنها معضل در يک روز باال بردن شعاری راديکال نيست. در خود دانشگاه نيست
بنظر . اين مبارزات را گسترش دهد مقابله با سياستهائی است که دانشجويان را محاصره می کند
ليقيان من امسال محور اصلی و اساسی خواستها و شعارها بايد بازگشت به دانشگاه اخراجيان و تع

می دانيد چرا؟ وقتی خواستند . راحت بگوئيم کارگر نساجی در کردستان اعتماد بنفس داشت. باشد
اجازه ندادند هيچ مواد خامی وارد . درها کارخانه را بستند. اخراج کنند، کارگران اعتصاب کردند

 ادامه تا بازگشت کارگران به سرکار اين اعتراضات. کارخانه شود و هيچ توليدی خارج شود
يک دانشجو وقتی به ميدان می آيد که بداند فردا همين نيرو در مقابل اخراجش اقداماتی را . داشت



اين يک ضعف اساسی بوده که شاهدش . سازمان می دهد که مانع محروميت اجتماعی او ميشود
ببينم آن وقت . کافی است به مدت يک هفته کسی سر کالسهای درس حضور نداشته باشد. بوديم

رژيم جمهوری اسالمی اجازه به خودش می دهد به شنيع ترين شکل دانشجويان را دستگير و 
شکنجه کند، و آنها را از مالقات با خانواده محروم کنند؟ مبارزه در دانشگاهها تنها در آن محيط 

اتفاقا وظيفه اين جنبش بود و هست که نه تنها بعنوان مهمانانی به ديدار خانواده هاى . نيست
مشکل . ندانيان بروند، بايد در ابعاد هزاران نفر همراه اين خانواده ها جلوی زندان می رفتندز

هر آنچه کار اجتماعی و بزرگ است کمتر . اساسی از نظر من حقيقتا اين است در خود دانشگاه
ميتوانند . فعالين اين جنبش می توانستند و بنظر من هنوز هم دير نشده است. صورت می گيرد

تاکنون دانشجويان به اين نيرو نه بعنوان يک قدرت در مبارزه بلکه . واده های را سازمان بدهندخان
می شود اين را به وضوح  در گفتگو با . به شکل ترحم کردن به خانواده ها برخورد کرده است

 های خانواده های دانشجويان زندانى و اخراجى مردد هستند که بگويند به داد بچه. خانواده ها ديد
سوالشان اينست که آيا دانشجويان شرکت خواهند کرد؟ . ما برسيد و تجمعی را فراخوان بدهند

بطور عموم هم مردم می دانند که تنها با گسترش نيرو و به ميدان آوردن اين نيرو ميتوان رژيم را 
 .  عقب نشاند

 
اين محافل فى . باشند دانشجويان کمونيست طبعا بايد ظرف تشکل خود را داشته :سياوش دانشور
اشکال تشکل کمونيستها، از حزبى و غير حزبى، يک بحث است و فعاليت . الحال موجوداند

ترديدى نيست که نجات دهنده نبايد خودش در . متشکل کمونيستها در دانشگاه يک بحث ديگر
ع و تناسب کمونيستها همواره بايد درک زنده و روشنى از اوضا. موقعيتى باشد که بايد نجاتش داد
کار کمونيستها رهبرى و سازمان دادن به اعتراض توده دانشجويان . قوا و صف بنديها داشته باشند

است، نه صرفا دانشجويان چپگرا، بلکه توده وسيع دانشجويان که بدالئل مختلف ناراضى اند و 
هدف اين باشد؛ اگر . خود را با رژيم اسالمى و سازمانهاى تحت نفوذش در دانشگاه تداعى نميکنند

چگونه بايد . آنوقت تشکل خود کمونيستهاى دانشگاه سواالت مهمتر و اولويت هاى مهمترى دارد
اين رهبرى را تامين کرد؟ سازمان دربرگيرنده و علنى دانشجويان کدام است؟ تاکتيک هاى روز 

مند؟ چرا بايد از کدامند؟ چه جرياناتى بايد نقد شود؟ مخالفين در بستر اصلى جامعه و دانشگاه کدا
بحث فرقه اى و نقد محافل بى تاثير و تلف کردن انرژى اجتناب کرد؟ روشهاى تبليغات و زبان 
تبليغى کمونيسم در ابعاد توده اى و علنى کدام است؟ اشکال فعاليت علنى و نيمه علنى ما کدامند؟ 

زيمت کمونيسم چيست و کدام بخش از فعاليت کمونيستى بايد مخفى بماند؟ در زمينه تشکل نقطه ع
 الگوبردارى هاى بيمورد در اين زمينه چه مضراتى دارد؟ 

 
اما اشکالى که اين تشکل هر دوره . کمونيستها بايد متشکل ترين و فشرده ترين بخش جامعه باشند

امنيت و سالمت فعال کمونيست براى ما . بخود ميگيرد، تماما تابعى از تناسب قوا و مقدورات است
مسئله . اول قرار دارد و به اين اعتبار با هر تالش آوانتوريستى و فرقه اى شديد مخالفيمدر درجه 

بدون تثبيت . اساسى تر نوع نگرش کمونيسم به جامعه و فعاليت اجتماعى و در اينجا دانشگاه است
اين نگرش و نقد اجتماعى کمونيستى و بدون کاربست آن در تشکل و اعتراض توده دانشجو، 

 و چپ بناگزير در مدار سنتهاى متروک و فرقه اى و غير موثر دور خواهد زد و همواره کمونيسم
مهمترين اولويت براى . در حرکت و سياست خود بين پاسيفيسم و آوانتوريسم نوسان خواهد کرد
پراتيکى که تنها ميتواند . تشکل فشرده کمونيستها درک مسئله دخالتگرى و پراتيک انقالبى است

اين . م عيار سنتهاى چپ راديکال و فرقه اى و بقاياى بين المللى و داخلى آن متکى شودبرنقد تما
بلکه متکى بر نقد سنتهاى اصلى تر " درون خانواده چپ"نقد نه شروع بحثهاى فرقه اى و 



در . بورژوائى در جامعه و در دانشگاه و در جوار آنها نقد هم خانواده هايشان در ميان چپ است
ونيسم بعنوان بستر اصلى حرکت و اعتراض قادر است تشکل آلترناتيو و فراگير اينصورت کم

يک گام اصلى و استراتژيک تعيين تکليف در يک بعد تاريخى با ميراث . خود را هم بنيان نهد
 .        تا امروز است" انقالب فرهنگى"سرکوب دانشگاهها از 

 
تعريف . يسم کارگری در دانشگاهها پاسخ گويند اين سئوال را شايد بايد فعالين کمون:علی جوادی

اقدامات الزم برای شکل دادن به هر تشکلی مستلزم شناخت ويژگی ها و موانع کار و سازماندهی 
تشکل . اما با توجه به اين مالحظات ميتوان به محورهايی اشاره کرد. در شرايط واقعی است

توازن قوای موجود . شکل گسترده حزبی باشدکمونيسم در دانشگاه در شرايط کنونی نميتواند يک ت
اما آنچه ميتواند شکل بگيرد، دستيابی به انسجام سياسی و همبستگی عملی . چنين اجازه ای نميدهد

به اين اعتبار من بر گسترش ارتباط محافل و شبکه های . گسترده تر در محيطهای دانشجويی است
زمانيکه از بهم فشرده شدن .  تاکيد ميکنمدانشجويان کمونيسم در مجاری طبيعی و مبارزاتی

کمونيستها در دانشگاه صحبت ميشود، نبايد فقط دانشجويان را مد نظر داشت، بسياری از اساتيد و 
بعالوه يک گام مهم در شکل دادن به صف منسجم تری . ساير کارکنان دانشگاه را نبايد قلم گرفت

.  که عاملی در حفظ شکافهای موجود استاز کمونيستها در دانشگاهها غلبه بر نگرشی است
بايد از مصالح عمومی . کمونيسم کارگری ميتواند و بايد بر اين تفرقه های غير اجتماعی فائق آيد

دانشجويان اتحاد کمونيسم کارگری بايد پرچمدار هماهنگی و . جنبش کمونيسم کارگری حرکت کرد
يی يک بيماری کنونی کمونيسم کارگری فرقه گرا. مصالح عمومی جنبش کمونيسم کارگری باشند

کل کمونيسم کارگری بايد بکوشد در مقابل جنبشهای ديگر اجتماعی . است بايد به کناريش زد
 . دوران تحوالت بزرگ و تعيين کننده است. دوران سرنوشت سازی است. منسجم تر عمل کند

 
تقابل با دفتر تحکيم وحدت،  مساله شکل دادن به يک تشکل علنی در دانشگاه در :يک دنيای بهتر

آيا در اين . برای بسيج و تشکل توده های دانشجو يک معضل اصلی دانشجويان کمونيست است
شرايط امکان راه اندازی يک تشکل توده ای علنی موجود است؟ ويژگيهای چنين تشکلی چه 

 ميتوانند باشند؟ چه بايد باشد؟
 

مهمترين پروژه کمونيسم کارگری در . تی است بنظرم چنين پروژه ای ممکن و حيا:علی جوادی
. بايد آلترناتيوی سراسری در مقال تحکيم وحدت ايجاد کرد. شرايط کنونی در دانشگاهها است

عليرغم سرکوبگری رژيم اسالمی . کمونيسم کارگری بايد بتواند مبتکر چنين پروژه ای باشد
 يک گفتمان اجتماعی پيرامون اين نقطه شروع دامن زدن به. ميتوان به چنين تشکلی دست يافت

چنين تشکلی تنها ميتواند بر متن يک حرکت عمومی شکل بگيرد و يا حاصل يک . مساله است
. حرکتی اعتراض در تقابل با محوری ترين مسائل مورد نظر. حرکت عمومی اعتراضی باشد

همين .  آزادی استسنگر. دانشگاه زندان زنان نيست. دانشگاه حوزه نيست. دانشگاه پادگان نيست
محورها ميتواند نقطه شروع مهمی در شکل دادن به يک حرکت سياسی برای برپايی حرکتی 

 . هدفمند باشند
 

نتيجه نميشود بلکه از تناسب " دمکراسى اسالمى"و اين از .  بله موجود است:سياوش دانشور
المى وجود قانونى امروز دولت اس. قوائى است که به رژيم در اشکال مختلف تحميل شده است

تشکلهاى مستقل را نميپذيرد و همين عده اى را به متشکل شدن در محافل و زير زمينى شدن سوق 
اما پذيرش قانونى هر نوع تشکلى نه سوال اول است و نه بايد معضل کارگر و دانشجو . داده است



. راسا برسميت بشناسندتشکل را بايد دانشجويان . تشکل را بايد دوفاکتو تحميل کرد. و غيره باشد
دانشجو خود را در . ويژگى چنين تشکلى اينست که از حمايت توده وسيع دانشجو برخودار است
اسم اين تشکل مهم . سوخت و ساز آن بطور مستمر شريک ميداند و الگوى نمايندگى نيابتى ندارد

اسيونى، شورائى و دانشجويان سنتا از تشکلهاى اتحاديه اى، کنفدر. نيست، کارکرد آن مهم است
و يا در زمانى دانشجويان مبارز و پيشگام و غيره داشتيم که آلترناتيو چپ . غيره برخوردار بودند

مسئله برسر نوع تشکلى است که در تناسب قواى امروز کارگر .  بود۵٧سنتى در فرداى انقالب 
ر اعمال اراده مستقيم خود در محيط کار و زندگى يا دانشجو در دانشگاه ميتواند از آن بعنوان ابزا

پايان . ايجاد آن امروز عملى است. ما طرفدار اين نوع تشکل هستيم. در بعد توده اى استفاده کند
دادن به دوره تحکيم وحدت و شيفت کردن به حرکت تماما مستقل دانشجوئى، ترتبيت نسلى از 

 سازمانگرى و ابتکارات دانشجويان با سنت و فعاليت کار متشکل و توده اى، باال بردن توان
مختلف براى جلب وسيعتر دانشجويان، متکى شدن به دخالت دانشجو در هر حرکت و اعتراض و 
فعاليت اجتماعى، دورى از روشهاى اليتيستى و اشکال سازمانگرى محفلى و سنتى و فرقه اى، 

وده اى در ايجاد تشکلهاى ت. اينها بنيانهاى سبک و روش کار تشکل توده اى دانشجويان است
 .*    در اين زمينه بايد مشخص تر صحبت کنيم. دانشگاهها از وظايف دانشجويان کمونيست است

 
 

 !هيات داير پاسخ ميدهد
 مسئوليت اجتماعى کمونيسم و

 !برای مقابله با سناريوی سياه آماده باشيم
 

مونيسم تصويب بيانيه حزب حکمتيست توسط دفتر سياسی با واکنشهای متفاوتی در صفوف ک
اين واکنشها را چگونه می بينيد؟ حزب کمونيست کارگری اين اقدام را . کارگری مواجه شده است

پاسخ هيات داير . نامگذاری کرده است" شکست طلبانه"و اقدامی " مسابقه راست روی"
 چيست؟ 

 
ی فضا. اين اقدام حزب ما در مجموع با استقبال جنبش کمونيسم کارگری روبرو شد :آذر ماجدی

سکتاريستی و نفرتی که در جنبش کمونيسم کارگری حاکم شده باعث نااميدی و دلسردی بسياری 
لذا اين حرکت ما که عمال . انشعاب در حزب کمونيست کارگری باعث تاسف فراوان شد. شده است

ضربه محکم ديگری به سکتاريسم درون جنبش کمونيسم کارگری وارد کرد، با استقبال جنبش 
 . رگری مواجه شدکمونيسم کا

 
بعالوه، اين يک بيانيه درست و اصولی است و تعهد به آن در ميان احزاب اپوزيسيون ميتواند در 

اين واقعيت که با تصويب اين . ارتقاء سطح تمدن و فرهنگ درون اپوزيسيون بسيار موثر باشد
د، در ميان کسانی که بيانيه توسط حزب ما نيروی مبلغ و مروج اين بيانيه قوی تر و وسيع تر ميشو

اين بيانيه و . عليه رژيم اسالمی می جنگند و از جنگ نيز نگران اند، تاثير دلگرم کننده ای دارد
 .تعهد به آن درجه بااليی از احساس مسئوليت را نشان ميدهد

 
روش . انتظار داشتيم که توصيفاتی از اين دست نثار ما کنند. برخورد ح ک ک قابل پيش بينی بود

سکتاريسم آنچنان بر اين حزب حاکم شده است که جز نفرت پراکنی عليه .  چنين استشان
معلوم نيست چرا امضای . نيروهای ديگر کمونيست کارگری قادر به انجام کار ديگری نيستند



هيچگونه منطقی، بجز . چنين منشوری و تعهد به اين مفاد راست روی و شکست طلبانه است
جالب اينجاست که اين منشور از . يل ها و اظهاريه هايشان حاکم نيستسکتاريسم و نفرت، بر تحل
 دفتر سياسی وقت سند مشابه ای را به 2002پيش از انشعاب در پاييز . اسناد اين حزب هم هست

بايد از . لذا انتظار ميرفت که ح ک ک هم به اين سند رای دهد. اتفاق آراء به تصويب رساند
ديگر اين سند را قبول ندارند؟ اگر اينطور است موظف اند به مردم رهبری اين حزب پرسيد، آيا 

 .اين مساله را اعالم کنند
 

ارزيابی هيات داير از . بحٽ سناريوی سياه در پس حمله نظامی احتمالی آمريکا مطرح شده است
وقوع چنين سناريويی چيست؟ زمينه های شکل گيری اين وضعيت را در پروسه سرنگونی رژيم 

  چگونه می بيند؟ راه حل های عمومی کمونيسم کارگری کدام است؟ اسالمی
 

برخی جريانات سياسی با تمسخر امکان وقوع .  وقوع سناريوی سياه يک احتمال است:آذر ماجدی
اين . ميگويند ايران با عراق و افغانستان فرق دارد. سناريوی سياه در ايران را منتفی ميدانند

اين . ونه که عراق با يوگسالوی متفاوت بود، يا با سومالی و سودانهمانگ. مشاهده ای درست است
آنچه . اما همگی دچار وضعيت سناريوی سياهی شدند. جوامع همه شرايطی متفاوت داشتند

تا آنجا که به . سناريوی سياه را محتمل ميکند اوضاع بين المللی، و شرايط داخلی يک جامعه است
 اوضاع از ده سال پيش که اين بحث مطرح شد بهم ريخته تر شرايط بين المللى مربوط ميشود،

جنگ تروريست ها شرايط را برای از هم پاشيده شدن جوامع، بويژه در آفريقا و بخشی که . است
اما بگذاريد ابتدا از زبان منصور حکمت، کسی که . تحت اسالم قرار دارد، مهيا تر کرده است

ايران وقوع چنين شرايطی را هشدار داد، بخوانيم که منظور برای اولين بار به مردم و اپوزيسيون 
اطالق ميکنم که در آن صحبت نه بر  من سناريوى سياه را به وضعيتى" :از سناريوی سياه چيست

جامعه برخالف ميل و اراده مردم و در  سر تحول جامعه، بلکه بر سر تخريب چهارچوب مدنى
 ".وضاع در ايران هم ميتواند رخ دهداين ا  ....متن عجز و استيصال عمومى است

 
از زمانی که منصور حکمت چنين هشداری را مطرح کرد تاکنون چه تفاوت هايی در جامعه 
بوجود آمده است که وقوع سناريوی سياه را در ايران، از نظر اين جريانات منتفی کرده است؟ 

اين يک . جتماعیگسترش چشمگير جنبش سرنگونی و به ميدان آمدن جنبش های اعتراضی ا
اما عواملی که به آنها عوامل سناريو سياهی . فاکتور مثبت به نفع جلوگيری از اين سناريو است

رژيم اسالمی که خود يک عامل مهم در وقوع چنين سناريويی . اطالق کرديم کماکان در صحنه اند
عراق و است و اکنون در جنگ دو قطب تروريستی در شکل گيری اين سناريو در کشورهای 

دسته جات مسلح اسالمی که هر . افغانستان و حتی در سودان و سومالی نقش عمده ای ايفاء ميکند
يک ساز خود را ميزند و در صورت فروپاشی رژيم اسالمی، در صورتی که يک مقاومت قوی 

. برددر مقابل آنها سازمان داده نشود، جامعه را تا پرتگاه سقوط به قعر يک سناريوی سياه خواهند 
 طبقاتی محروم است و همچون يک جريان -مجاهد، سازمان مسلحی که از يک پايگاه اجتماعی

مزدور به آستان بوسی هر نيرويی که امکان سرنگونی رژيم اسالمی و قدرت گيری وی را 
هم اکنون مجاهد يکی از آن جرياناتی است که آمريکا را برای حمله . افزايش دهد، خواهد رفت

 که منتظر حمله نظامی برای پهن کردن بساط جريانات قوم پرست. ران تشويق ميکندنظامی به اي
 و جريانات عظمت طلب که گوش بر زمين خوابانده اند تا يک نيروی شان در گوشه ای هستند

قومپرست از استقالل سخن بگويد و آنها چکمه بپا کنند و برای خواباندن غائله بر تانک بنشينند، 
اينها نيروهای . ش و از هم پاشيدگی جامعه به جان مردم و يکديگر خواهند افتاددر شرايط اغتشا



 اين عوامل همه بر سر جای خود هستند و در شرايط يک حمله نظامی و .سناريو سياهی اند
شدن ميليونی مردم از مخاطرات جنگ و فاجعه  بمباران شديد، کوبيدن تاسيسات هسته اى و آواره

 . ن فعال خواهند شدمحيط زيستی، صد چندا
  

بنابراين اين واقعيت که شرايط ايران از نظر سياسی و اجتماعی با عراق متفاوت است، وقوع 
های  جنبش. جامعه ايران يک جامعه معترض است. سناريوی سياه را کامال مرتفع نميکند
. ی مثبت انداينها همه نکات. جنبش سرنگونی گسترده است. اجتماعی در حال مبارزه و اعتراض اند

بمباران وسيع، بخصوص بمباران تاسيسات اتمی . اما شرايط جنگی، شرايطی کامال متفاوت است
چنان از هم پاشيدگی بدنبال خواهد داشت که درصورتی که مردم متشکل و سازمانيافته نباشند، 

 .يدا ميکننددر چنين شرايطی نيرو های سياه دست باال را پ. ميتوانند به سهولت مقهور شرايط شوند
آن جريان سياسی ای که احتمال وقوع چنين شرايطی را متذکر ميشود، قصد ترساندن مردم و خانه 

همانگونه که منصور حکمت .) آنگونه که رهبری ح ک ک ادعا ميکند. (نشين کردن آنها را ندارد
اريوى سياه شناختن اين خطر، يعنى احتمال واقعى وقوع اين سن برسميت": يک دهه پيش تاکيد کرد

شاخص جدى بودن نيروهاى سياسى و محک صالحيت رهبران  در ايران، بنظر من يک
نشناسد بنظر من  کمونيستى که وظايف تاريخى و محک هاى تاريخى حرکت خويش را ....آنهاست

را در  سوالى که جلوى ما است اينست که آيا ميتوانيم مسئوليت خويش.. ..کمونيست درستى نيست
کردن اين  اين مسئوليت ميتواند تالش براى منتفى. ى بشناسيم و بر عهده بگيريمچنين اوضاع

 " .دورنما باشد، يا در صورت وقوع، خاتمه دادن سريع به آن
 

و اين وظيفه ما، بعنوان يک . بله چنين احتمالی وجود دارد: حزب اتحاد کمونيسم کارگری ميگويد
طره را به مردم گوشزد کنيم و برای مقابله با آن جريان کمونيست جدی و مسئول است که اين مخا

بکوشيم که از وقوع آن جلوگيری کنيم و در صورت وقوع آمادگی مقابله و پايان دادن . آماده شويم
آماده سازی مردم و طبقه کارگر و هوشيار ساختن آنها برای تشخيص و مقابله . به آن را دارا باشيم

. ست و ماجراجو يکی از وظايف مهم ما در اين دوره استبا جريانات ارتجاعی مذهبی و قومپر
لذا يک امر . بعالوه ما بايد بتوانيم امکان مقابله سياسی و نظامی برای چنين شرايطی را دارا باشيم

دوست دارم اين پاسخ را با نقل قول ديگری از منصور . مهم سازماندهی مردم و طبقه کارگر است
 :حکمت پايان ببرم

 
تنها کمونيسمى که بتواند در چنين مقاطعى به . مسئوليت اجتماعى است  کمونيسم وبحث بر سر"

 پاسخگو باشد، ميتواند صالحيت تاريخى خود را به ميليونها انسان اثبات کند و افق اين نوع مسائل
 اجتماعى خويش، جامعه مطلوب خويش و معيارها و ارزشهاى خويش را به افق و ارزشهاى توده

يک  اگر فرض کنيم اين دورنما محتمل باشد و هشدار ما. ارگر و زحمتکش بدل کندوسيع مردم ک
بيمصرف  هشدار واقعى باشد، آنوقت آن حزب و جريانى که نسبت به آن بى تفاوت و غافل بماند،

 ".ميشود و نامربوط
 
 
 
 
 
 



 با هيئت دائر
 در باره حمايت از بيانيه حزب حکمتيست

 ر ماجدىعلى جوادى، سياوش دانشور، آذ
 ٢۴شماره 

 
بيانيه عليه جنگ و در دفاع از " اخيرا دفتر سياسى حزب طى اطالعيه اى از :يک دنياى بهتر

 .دليل اين اقدام را توضيح دهيد. حزب حکمتيست حمايت کرد" مدنيت جامعه ايران
 

  اين بيانيه ای به موقع و مسئوالنه در مورد مخاطراتی است که جنگ احتمالی در:علی جوادی
يکی از مخاطراتی که جامعه را تهديد ميکند، سناريوی سياه و از هم . پيشاروی ما قرار داده است

مستقل از تحليلی که در مورد احتمال و ميزان وقوع چنين . پاشيدگی شيرازه مدنی جامعه است
جلب . سناريويی داشته باشيم، جنگ يک فاکتور تشديد کننده وقوع چنين سناريوی دهشتناکی است

 . توجه به چنين مخاطراتی يک وظيفه مهم اين بيانيه و کمونيسم کارگری علی العموم است
 

بعالوه اين بيانيه تالش ميکند که چهارچوبی برای بسيج جامعه در مقابله با جنگ و مخاطرات 
مبانی سياسی ذکر شده در اين بيانيه مرز بندی روشن و قاطعی در مقابله با . ناشی از آن ارائه دهد

 اسالمی در شرايط -دو قطب تروريستی جهان معاصر و جنبش های ناسيوناليستی و جنبش ملی 
اين . خطر جنگی ارائه ميدهد و به مواضع رسمی حزب ما در اين زمينه بسيار نزديک است

پالتفرم سياسی به جنبش کمونيسم کارگری امکان ميدهد که نقش تاريخی خود را در راس جنبش 
 . ری اسالمی و ضد ميليتاريسم آمريکا ايفا کندضد جنگ و ضد جمهو

 
حزب ما هم تاکنون مباحٽ متعددی در زمينه چگونگی مقابله اجتماعی با جنگ و چگونگی به 

از . ما خود در صدد تدوين چنين بيانيه ای بوديم. ميدان کشيدن مردم در ايران و جهان داشته است
کمتيست منتشر شد، دفاع از آن و پيوستن به آن، اين رو زمانی که اين بيانيه از جانب رفقای ح

حاکم بر بخشهايی از " سکتاريسم"اتخاذ اين تصميم شايد با توجه به . تصميم ساده ای برای ما بود
ما آن گرايشی در جنبش . برای ما اما اينطور نبود. کمونيسم کارگری اقدامی غير مترقبه بنظر آيد

فرقه گرايی جايی در . مومی کل جنبشمان حرکت ميکنيمکمونيسم کارگری هستيم که از منفعت ع
من تمامی نيروهای کمونيسم کارگری را عليرغم دوری و نزديکی با . سياست و تحزب ما ندارد

 .حزب حکمتيست به پيوستن به اين فراخوان و بيانيه دعوت ميکنم
 

چه از زاويه .  مسئوليت اجتماعى يک رکن مهم سياست کمونيسم کارگرى است:سياوش دانشور
انساندوستى که مشخصه هويت کمونيستى ماست و چه از زاويه استراتژى سياسى کمونيستى اى 

جامعه اى که توسط يک حمله نظامى ويرانگر و جنگ، و همينطور آکتورهاى . که دنبال ميکنيم
اين سناريو يعنى  جريانات دست ساز و ضد جامعه از هر طرف مورد تهاجم قرار گرفته و از 

وخت و ساز طبيعى خود خارج شده است، محيط مناسب و مطلوب براى فعاليت سياسى کمونيسم س
هرچند در چنين شرايطى نيز کمونيسم وظايف مشخصى . و پيشروى مبارزه طبقه کارگر نيست

اما چنين شرايطى مجموعا به ضرر پيشبرد . براى مقابله با اوضاع جديد و دفاع از جامعه دارد
مفاد اين . بطور کلى و عقب راندن مبارزه سياسى بطور اخص در جامعه استمبارزه طبقاتى 

بيانيه بر يک سياست قديمى کمونيسم کارگرى تاکيد ميکند؛ يعنى متعهد شدن جريانات اپوزيسيون 
 در دفاع از نفس جامعه و - ونه ائتالف که نه ممکن است و نه مطلوب–به رعايت يک قاعده بازى 



ليل و با توجه به تشديد تحرک اين جريانات و فضاى موجود در زمينه خطر به اين د. امنيت آن
جنگ، که مجموعا به نفع نيروهاى سناريوى سياهى و تروريست و به ضرر مبارزه طبقه کارگر 
و کمونيسم و مدنيت جامعه عمل ميکند، طبيعى است که ما يا راسا پيشقدم چنين سياستى شويم و يا 

طبيعى ترين انتظار از هر جريان .  جانب هر جريان مسئول حمايت کنيماز طرح چنين سياستى از
سياسى مسئول در قبال جامعه اينست، که مستقل از تفاوت در استراتژى سياسى، از اين بيانيه 
حمايت کند و راسا مشغول مصون کردن جامعه در اين زمينه و ايجاد آمادگى در جامعه در 

حمايت ما از اين بيانيه به معنى .  براى دفاع از خود باشدصورت وقوع چنين رويداد ويرانگرى
درک اين خطر از جانب نيروهاى نظم نوينى و اعالم آمادگى کمونيسم براى سازماندهى مقابله با 

مهمترين فاکتور براى ما اينست که مبارزه مردم براى سرنگونى جمهورى . چنين اوضاعى است
در حالتى که جنگ و . وشبينى و درک ضرورت تغيير استاسالمى، مبارزه اى متکى به اميد و خ

بمباران و تروريسم و ميليتاريسم از هر سو جامعه را مورد حمله قرار ميدهد، اين روند قيچى 
ميشود، عنصر استيصال بجاى عنصر اميد مستولى ميشود، اين شرايط حضور نيروهاى متناسب 

اين خطر . تجاع و ارتجاع به جان جامعه مى افتدبا اين اوضاع را جلو صحنه ميراند، ارتجاع و ار
تالش براى ممانعت و منتفى کردن آن در خدمت تداوم تالش مستقل مردم . را نبايد دستکم گرفت

تعهد ما به اين بيانيه . براى سرنگونى و حاشيه اى کردن جريانات ضد جامعه و آوانتوريست است
ه در مسئوليت اجتماعى کمونيسم کارگرى و تالش براى بردن يک خودآگاهى در جامعه، ريش

 .  دارد
 

بعنوان يک حزب سياسی جدی و مسئول بايد برای . خطر جنگ جامعه را تهديد ميکند: آذر ماجدی
بايد کوشيد که موانع هر چه بيشتری در مقابل آن قرار داد و جامعه را به . اين شرايط آماده شد

ابعاد و . اين يک جنگ خانمان برانداز است. بهترين شکلی برای چنين شرايطی آماده کرد
خطر از هم . عوارض مخرب آن بسيار گسترده تر و پيچيده تر از جنگ ايران و عراق خواهد بود

وقوع يک سناريوی سياه، آنچه در عراق شاهديم . پاشيده شدن سامان جامعه کامال محتمل است
بايد تالش . ر گرفت و برای آن نقشه داشتبايد کليه اين احتماالت را در نظ. يکی از احتماالت است

مقابله با اين شرايط از . کرد تا مانع از هم پاشيده شدن سامان جامعه و فروپاشی جامعه مدنی شد
 .وظائف خطير و فوری ماست

 
به اين علت ما از اين بيانيه حمايت کرديم و . بيانيه حزب حکمتيست تالشی در اين جهت است

اگر بتوان بخش اعظم اپوزيسيون را به اين . جريانات ديگر نيز چنين کننداميدواريم که احزاب و 
مفاد متعهد کرد ميتوان اميد داشت که سدی در مقابل يک سناريوی سياه احتمالی در صورت وقوع 

تعهد به اين بيانيه نشان . جنگ ايجاد کرده ايم و جامعه را با خطرات احتمالی آشنا و آماده کرده ايم
فاکتوری که در عراق غايب . ری از احساس مسئوليت و بلوغ اپوزيسيون خواهد بوددرجه باالت

بعالوه ما زمانی که در رهبری حزب کمونيست کارگری بوديم بيانيه ای مشابه اين بيانيه . بود
تائيد و حمايت از بيانيه ای که خود زمانی در تهيه آن سهيم بوده و به آن رای داده . تصويب کرديم

اگر . اگر اين کار را نميکرديم جای تعجب داشت.  کامال قابل انتظار و اصولی استايم کاری
 سال پيش تصويب کرده بوديم، بی اعتنا ميمانديم، يک عمل 5نسبت به بيانيه ای که با هدفی مشابه 
 .صرفا سکتاريستی انجام داده بوديم

 
 چه اقدامى را در دستور دارد؟  حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در قبال اين سياست :يک دنياى بهتر

 



.  دفتر سياسی و کميته مرکزی ما به اتفاق آراء حاضرين به اين بيانيه رای داده است:علی جوادی
مسلما تالش برای گسترش صفوف نيروهايی که خود را به چنين مبانی ای متعهد کنند، يک اقدام 

اما اقدامات .  پالتفرم در جامعه باشيمما ميکوشيم نيرويی برای گسترش اين بيانيه و. معين ما است
 .ويژه و گسترده تر را رهبری حزب کماکان بايد تعريف و ترسيم کند

 
. نيروهای سياسی در حال تغيير و تحول هستند. پيشبرد اين بيانيه از دو جنبه حائز اهميت است

ر شرايط  اسالمی در صدد ايجاد صفبندی جديدی د–نيروهای ناسيوناليسم عظمت طلب و ملی 
جبهه ای که عمال رژيم اسالمی را از زير ضرب جنبش سرنگونی طلبی خارج ميکند . جديد هستند

اين جريانات جنگ و . و ميکوشد که پارانويای تماميت ارضی را به صدر مشغله جامعه بکشاند
شرايط خطرناک کنونی را شرايطی برای جمع و جور کردن صف در هم شکسته نيروهای متعدد 

از اين رو حياتی است که .  اسالمی و ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی ميدانند–ناليسم ملی ناسيو
اردوی کمونيسم کارگری با پرچم سياسی و روشنی در تقابل با شرايط سياسی حاضر در جدالهای 

کمونيسم کارگری بايد بمٽابه رهبر جنبش اعتراضی عليه جنگ . اصلی جامعه حضور داشته باشد
ما . مبارزات مردم برای سرنگونی جمهوری اسالمی حضور خود را باز تعريف کندو در راس 

ما بايد پايان خطر جنگ را . بايد مبارزه عليه جنگ را با مبارزه عليه جمهوری اسالمی گره بزنيم
با پايان فاجعه موجوديت رژيم اسالمی و شکست سياستهای ارتجاع امپرياليستی به سرانجام 

 . نيه گام معينی در اين جهت استاين بيا. برسانيم
 

از طرف ديگر تشديد احتمال سناريوی سياه در صورت وقوع جنگ يک واقعيت غير قابل انکار 
يک رکن تالش کمونيستی منصور حکمت، جلوگيری از سناريوی سياه و تامين پای بندی . است

مفاد اعالم .  اسالمی استنيروهای اپوزيسيون به قواعد مدنی و متمدنانه ای در مبارزه عليه رژيم
اين مفاد همان . شده در بيانيه حزب حکمتيست شرايط چنين توافقی را به خوبی بيان کرده است

 . محورهايی است که منصور حکمت بر آن تاکيد داشت
  

ما . ما داريم با اعالم تعهد به اين بيانيه در قبال اين خطر واکنش نشان ميدهيم: سياوش دانشور
 که جامعه را در اين نگرانى خود شريک کنيم و بويژه هوشيارى جنبش مان را در تالش ميکنيم

ميکنيم که در " غير کالسيک"ما داريم ايجاد آمادگى براى شرايط . قبال چنين اوضاعي باال ببريم
در . بعنوان بيانيه حزب راسا پيرامون آن کار ميکنيم. دنياى نظم نوينى همواره يک خطر است

. اپوزيسيون و تبديل آن به يک فرهنگ مبارزه سياسى در ايندوره تالش ميکنيمجلب نيروهاى 
در عين حال . جامعه را نسبت به جريانات باند سياهى حساس و مبارزه مان را با آنها تشديد ميکنيم

که تالشمان را براى پيشبرد استراتژى انسانى  و انقالب کارگرى و تشديد مبارزه براى سرنگونى 
المى قرار ميدهيم، همزمان نيروى کمونيسم و اردوى آزاديخواهى را براى چنين جمهورى اس

 . شرايطى آماده ميکنيم
 

ما با جديت کامل تالش خواهيم کرد که اين بيانيه را تبليغ کنيم، در جامعه آن را : آذر ماجدی
 آن جلب ميکوشيم که جريانات و احزاب اپوزيسيون را به حمات از. معرفی کنيم و اشاعه دهيم

مردم را ترغيب خواهيم کرد که اپوزيسيون را برای اعالم تعهد به مفاد اين بيانيه تحت فشار . کنيم
همين پروسه خود نقش تعيين کننده ای در آمادگی جامعه برای مقابله با سناريوی سياه . بگذارند

ه احساس مسئوليت اين بيانيه و حمايت از آن معيار خوبی برای آزمون درج. احتمالی خواهد داشت
 . نيروهای اپوزيسيون است



مساله اينجاست که برخی از جريانات ماجراجو، قومپرست و تروريستی درشرايط جنگی فعال 
خواهند شد و خواهند کوشيد در شرايط نابسامانی حاصله از جنگ با اتکاء به قلدری و ارعاب 

ط جنگی ما هم عليه رژيم اسالمی و هم در شراي. بايد برای اين شرايط نيز آماده شد. قدرت بگيرند
لذا مهم است که در مقابل . عليه جنگ مبارزه ميکنيم و مردم را نيز بايد در اين جهت سازمان داد
بايد مردم و تشکالت مردمی . هرج و مرج و پاشيده شدن شيرازه جامعه اقدامات الزم انجام گيرد

زم و متعهد کرد که به اراده مردم احترام بايد اپوزيسيون را مل. در اين شرايط قدرت بگيرند
 . از اين رو تبديل اين بيانيه به وجدان آگاه جامعه، جامعه را يک قدم بجلو ميبرد. بگذارند

 
ما توانستيم اين کمپين را گسترده . حزب ما چندی پيش يک کمپين موفق عليه اعدام سازمان داد

حتی موفق شديم که اين گفته . پين به ميدان آوريمتوانستيم بخش مهمی را در حمايت از اين کم. کنيم
منصور حکمت که اعدام را بعنوان قتل عمد دولتی توصيف ميکند در طومارهای اعتراضی جا 

اين تجربه موفق به ما امکان ميدهد که با شناخت بهتری برای جلب حمايت از اين بيانيه . بيندازيم
 .اميدوارم که موفق شويم. تالش کنيم

 
 حزب ما اختالفات سياسى و تاکتيکى مختلفى با احزاب موجود کمونيسم کارگرى :اى بهتريک دني
 امضا اين بيانيه آيا کمرنگ شدن اين اختالفات و يا يک نوع نزديکى معنى ميدهد؟. دارد

 
بنظرم اعالم حمايت ما از بيانيه حزب حکمتيست در درجه اول به !  هم آری هم نه:علی جوادی

ه ما اختالف عمده ای با اين حزب در زمينه چگونگی مقابله با خطرات ناشی از اين معنی است ک
به اين اعتبار اختالف . جنگ و اقدامات پيشاروی خود در جهت جلوگيری از سناريوی سياه نداريم

و اين ! همين. جديدی به ليست اختالفات ما و يا ساير نيروهای کمونيسم کارگری اضافه نشده است
وجه به ضرباتی که کمونيسم کارگری در دوران اخير خورده است، بسيار مٽبت بنظر من با ت

من فکر ميکنم که مبانی تحليلی اين رفقا در زمينه جنگ و چگونگی مقابله با رژيم اسالمی . است
به اين معنا شايد بشود . و جنگ تفاوتهايی معينی با برخی برخوردهای سابق اين رفقا کرده است

 . اختالف ما با اين رفقا کمرنگ تر شده باشدگفت که يک جنبه 
 

اما از طرف ديگر اختالفات سياسی ما با حزب حکمتيست در زمينه استراتژی سازمانی کمونيسم 
ما در سمينارهای متعدد . کارگری در قبال تحوالت جاری کماکان در سر جای خود قرار دارد

. لزومی به تکرار آن نيست. پرداخته ايمبه اين مباحٽ مفصال " مرکز مطالعات کمونيسم کارگری"
ما با برخی از ارزيابی های . ما با منشور سرنگونی اين رفقا اختالف داريم: فهرست وار بگويم

ما با . سياسی اين رفقا از شرايط سياسی و مشخصا موقعيت جنبش سرنگونی اختالف داريم
در عين حال ما . ری اختالف داريمارزيابی اين رفقا از نيروهای شکل دهنده جنبش کمونيسم کارگ

همين رابطه هم بيانگر سياست ما در قبال حزب . با اين رفقا نزديکی های سياسی معينی هم داريم
ما . ما با خط مشی حاکم بر حککا اختالفات و توافقات معينی داريم. کمونيست کارگری است

فته کمونيسم کارگری، اين عليرغم تمام اختالفات سياسی ذکر شده با ساير بخشهای تحزب يا
مجموعه را متعلق به يک جنبش واحد اجتماعی ميدانيم و برای باالبردن عيار انسجام سياسی و 

 . همبستگی بيشتر جنبشمان تالش ميکنيم
 

تعهد به اين بيانيه و اين سياست بدوا اعالم يک مسئوليت اجتماعى و .  خير:سياوش دانشور
ما . ه بازى نيروهاى مختلف با استراتژيهاى متفاوت سياسى استرعايت قاعد. پايبندى به آن است



اميدواريم طيفهاى مختلفى از اپوزيسيون ايران که در چنين وضعيتى بنا به اصول و سياست و 
در مورد احزاب . استراتژى شان ذينفع نيستند از اين بيانيه حمايت کنند و ما براى اين تالش ميکنيم

ت موجود سياسى و تاکتيکى، اين مسائل بايد در صفحه ديگرى رقم کمونيست کارگرى و اختالفا
تعهد به يک اصول يا يک منشور يا يک بيانيه معين ضرورتا نزديکى سياسى و تاکتيکى . بخورد

بيانيه حقوق بشر تنها يک نمونه است که طيف گسترده و متضادى . امضاکنندگانش را اعالم نميکند
وانگهى هيچوقت . اين بيانيه را هم ميتوان در همين سطح ديد. ردندپايبندى خود را به آن اعالم ک

اختالف سياسى و تاکتيکى در ميان نيروهاى سياسى فاکتور مهمى براى همکارى يا عدم همکارى 
اختالفات ما در قلمروهاى مختلفى . ايجاد چنين تعهدى قائم بذات خواست ماست. آنها نبوده است
مقابله با اوضاعى که در خدمت تقويت . اکات زيادى هم موجودنددر عين حال اشتر. مکتوب است

تمام نيروهاى . ارتجاع هار و ضد جامعه است، مسئله بسيار حياتى تر از اختالفات تاکتيکى ماست
اما در شکست فاشيسم و عقب . آنتى فاشيسم ضرورتا يک هدف اجتماعى و راه حل سياسى نداشتند

در فقدان قدرت چپ و کارگر، وقتى راست .  همينطور استهنوز هم. راندن آن ذينفع بودند
افراطى جائى ميخواهد قدرت را قبضه کند، نيروهاى متضاد و متخاصم اولويت شان را عقب 

 .  درک اين موضوع ساده بايد باشد. راندن اين خطر قرار ميدهند
 

ميدهد که ما اين حرکت نشان . پاسخ به اين سوال يک آری يا خير ساده نيست: آذر ماجدی
منافع جنبش کمونيسم کارگری . همانگونه که از ابتدا اعالم کرديم با سکتاريسم مبارزه خواهيم کرد

بنابراين زمانی که يکی از جريانات جنبش کمونيسم . برای ما بر هر منفعت ديگر ارجحيت دارد
نداريم منتشر کارگری حرکت درستی انجام ميدهد، سند مهم و اصولی ای که ما با آن اختالفی 

همانگونه که نقدمان را نيز صريح و روشن و به شيوه ای سياسی . ميکند، ما از آن حمايت ميکنيم
تصويب آن توسط هر دو حزب تاکيدی بر . اين بيانيه در زمره مشترکات جنبش ماست. بيان ميکنيم

کيد کنيم و با فضای ما بارها اعالم کرده ايم که بايد بر مشترکاتمان تا. وجود اين اشتراکات است
اين . سکتاريستی و نفرتی که متاسفانه در جنبش کمونيسم کارگری ايجاد شده است مبارزه کنيم

اگر اين حرکت باعث نزديکی . حرکت ما تاکيدی عملی و اثباتی  بر اين اصل اعالم شده است
 .بيشتر و اصولی تر ما شود، چه بهتر

 
تالفات سياسی و استراتژيک ديگر ماست که بارها آنها اما آيا اين حمايت بمعنای کمرنگ شدن اخ

اما اميدواريم در يک فضای بری از . نقد ما بر جای خود باقی است. را نقد کرده ايم؟ خير
اختالفات ما . سکتاريسم و نفرت بتوان اصولی تر و سياسی تر درباره نقد و اختالفاتمان بحث کنيم

اين اختالفات نه بر سر برنامه و .  آن اشاره شده استروشن است و در همين نشريه به وجوهی از
الزم به اشاره است که ما چندی . اصول پايه ای، بلکه بر سر استراتژی و تاکتيک های معينی است

بنظر ما فضای تاکنونی بسيار مسموم و .  سپتامبر ح ک ک نيز حمايت کرديم7پيش از کمپين 
بايد سالم سازی کرد و در يک .  اين فضا را شکستبايد. مضر بحال جنبش کمونيسم کارگری است

 .فضای سالم سياسی نقدمان را به سياست های يکديگر صريح و روشن بيان کنيم
 

 ارزيابى شما از درجه موفقيت اين اقدام در ميان اپوزيسيون ايران با توجه به :يک دنياى بهتر
يانيه چه تاثيرى در اين سياستها صفبنديهاى تاکنونى در قبال خطر جنگ چيست؟ نفس صدور اين ب

 دارد؟ 
 



 اگر گذشته و پيشينه چنين تالشهايی را مبنای قضاوت سرنوشت و آينده چنين :علی جوادی
اما آينده و سرنوشت اين طرح ميتواند متفاوت . پالتفرمی قرار دهيم شايد نبايد چندان خوشبين بود

برای تمدن و مدنيت در پروسه .  متفاوت باشدبرای آينده مردم در ايران و جامعه بشری بايد. باشد
پيشبرد چنين تالشی يک شرط الزم جلوگيری از . سرنگونی رژيم اسالمی بايد متفاوت باشد

ارائه چنين پالتفرمی اقدامی . سناريوهای سياهی است که در برابر جامعه قرار داده شده است
 .امعه قرار داده ميشودچتری است که در زير پای ج. مسئوالنه در قبال جامعه است

  
موقعيت جنبشهای اجتماعی در پس چنين . اين بيانيه مسلما صفبندی نيروها را دگرگون نميکند

واقعيت اين است که جنبشهای سياسی سياليت زيادی . تحوالتی به طور اساسی دگرگون نخواهد شد
الت آنها پايه ای تر، سير حرکت و تحو. کمتر دگرگون ميشوند. يک شبه دگرگون نميشوند. ندارند

منافع و مصالح . محدوده تغيير و تحوالتشان روشن است. اجتماعی تر، طبقاتی تر و بطئی تر است
سازمانهای سياسی اما مساله . طبقاتی معينی حدود و ٽغور تحوالت سياسی شان را تعيين ميکند

ند مکان اجتماعی خود را ميتوان. سازمانها و جريانات سياسی ميتوانند متحول شوند. ديگری هستند
با اين تعاريف من معتقدم که صفبندی های اجتماعی و سياسی . و چيز ديگری شوند. تغيير دهند

اما ما تالش خواهيم کرد که بيشترين نيروهايی جامعه را به چنين . اساسی جامعه تغيير نخواهد کرد
ای سياسی عليرغم اهداف بسياری از نيروه. اين امر قابل حصول است. تعهداتی پايبند کنيم

مساله جلوگيری از هم . متفاوتشان ميتوانند به يک سری وظايف در پيشبرد اهدافشان متعهد شوند
 . جنگ پديده هر روزه ای نيست. پاشيده شدن شيرازه مدنيت جامعه يک چنين زمينه ای است

 
 هر کس راجع به  مسئله جنگ و تشديد اين خطر و تنش، مستقل از اينکه تحليل:سياوش دانشور

اين موضوع فى الحال شروع . آن چه باشد، تجديد آرايش نيروهاى اپوزيسيون را سرعت ميدهد
در گام اول شايد استقبال از . اما همين تابعى از واکنش جامعه در قبال رويدادها است. شده است

اين قواعد اعالم مسئله گسترده نباشد، اما به همان ميزان نيروهائى که عدم پايبندى خود را به 
نفس صدور اين .ميکنند، دارند به مردم ميگويند که به هيچ اصول اوليه و مينيممى پايبند نيستند

، مورد رابطه نيروهاى اپوزيسيون با جامعهبيانيه اين صفبندى را در صفحه ديگرى، يعنى در 
. م همين استزير فشار قرار خواهند گرفت و يک هدف صدور اين بيانيه ه. سوال قرار ميدهد

نهايتا درجه پيشرفت مسئله به تالش کسانى گره ميخورد که چنين تعهدى را اعالم ميکنند و پيشرو 
ما اختالف . حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در اين زمينه تالش خواهد کرد. اين اقدام اصولى هستند

در عين حال بنفع . سياسى، استراتژيک، و طبقاتى عميقى با بسيارى از جريانات اپوزيسيون داريم
سياست . ما نيست که اين نيروها پشت سر آمريکا يا جمهورى اسالمى با هر توجيهى قرار بگيرند

ما دور کردن اپوزيسيون از قطبهاى تروريسم بين المللى و ارتجاع داخلى و جهانى و پيش بردن 
 .   مبارزه سياسى در يک چهارچوب اجتماعى و مسئول و متمدنانه است

 
با توجه به سابقه ای که در ميان اپوزيسيون وجود دارد، بايد گفت که اگر اوضاع : اجدیآذر م

کما اينکه حدود ده سال پيش منصور حکمت درباره . بهمان منوال باشد، اميد چندانی نميتوان داشت
خطر وقوع يک سناريوی سياه در ايران هشدار داد و فراخوانی از طرف حزب کمونيست 

اما اين تحليل و نوشته . در آن زمان اين حرکت موفقيت آميز نبود. يسيون داده شدکارگری به اپوز
خطر را فکر ميکنم عموم دريافتند، اما . باعث شد که يک آشنايی و آمادگی در اذهان ايجاد شود

خود خطر . اميدوارم که اکنون شرايط متفاوت باشد. تعهد به يک سری اصول به جايی نرسيد
اما البته . ضعيتی را محتمل تر ميکند و اين ممکن است بر شرايط تاثير بگذاردجنگ وقوع چنين و



جريانی که جنگ را مائده آسمانی . به تحليل هر جريانی از جنگ و عواقب آن نيز بستگی دارد
ميداند و اميدوار است که چه با اتکاء به آمريکا در ايران قدرت بگيرد ، چه بر اين تصور خام و 

ت که درصورت پرتاب اولين بمب مردم انقالب خواهند کرد، روشن است که چنين بيمارگونه اس
 .زيرا نقشه عملشان و تحليل شان با آن خوانايی ندارد. جرياناتی به اين بيانيه بی اعتنا باشند

اما مساله اينجاست که نفس صدور اين بيانيه و تبليغ و اشاعه آن در جامعه باعث رشد وجدان آگاه 
اينکه دريابند چه جريانی مسئول . به مردم امکان ارزيابی جريانات سياسی را ميدهد. ودجامعه ميش

همين واقعيت ميتواند به اين شرايط ختم شود که مردم احزاب . تر و زمينی تر و واقع بين تر است
د حتی اگر نتوان بخش مهمی از اپوزيسيون را به اين بيانيه متعه. اپوزيسيون را زير فشار بگذارند

بايد با تمام توان برای جا . کرد، بنظر من نفس صدور اين بيانيه مهم و اصولی و الزم است
 .*انداختن مفاد آن در جامعه بکوشيم

 
  
 

 جنگ، پی آمدهای جنگ و رئوس استراتژی ما
 علی جوادی، آذر ماجدی، سياوش دانشور

 ١٨شماره 
 

له نظامی آمريکا به تاسيسات هسته ای و  رسانه های متعددی اشاره به احتمال حم:يک دنيای بهتر
آيا کشمکش های آمريکا و رژيم اسالمی . مراکز فرماندهی نظامی و هدايت رژيم اسالمی ميکنند

به يک رو در رويی نظامی کشيده خواهد شد؟ کدام فاکتورها احتمال حمله نظامی را تشديد کرده 
ن يا تدارک الزم برای حمله نظامی ه سازش کشاندباست؟ تبليغات جنگی، فشار و تهديد برای 

در عرض چند " شوک و بهت"کداميک محتمل ترند؟ آيا در صورت حمله احتمالی ما با عملياتی 
روز مواجهه خواهيم بود يا اين حمالت چاشنی يک جنگ دراز مدت تر خواهد شد؟ سناريوهای 

 جنگی احتمالی کدامها هستند؟ 
 

در رسانه ها شروع شده " درز اطالعات نظامی" و  دور جديدی از حدس و گمان:علی جوادی
. مراکزی که بايد مورد حمله نظامی قرار بگيرند با دقت بيشتری مورد بحٽ قرار ميگيرد. است

آمادگی های الزم بمنظور . رسانه های اصلی پايتختهای اروپا و آمريکا به اين مساله پرداخته اند
سه ناوگان هواپيمابر آمريکا در خليج . تن استمقابله نظامی در هر دو سو در حال شکل گرف

وزير خارجه . فاز جديدی از تحريم های اقتصادی در حال شکل گيری است. مستقر شده است
" آيا"حمله و نه " زمان"صحبت از . صحبت از اجتناب ناپذير بودن جنگ ميکند" اشتباها"فرانسه 

 . حمله است
 

ان با قطعيت از وقوع حمالت نظامی و دريايی و يا عليرغم اين شرايط و تنش ها مسلما نميتو
اما تمامی شواهد حاکی از . جنگی تمام عيار ميان دو قطب تروريسم بين المللی صحبت کرد
محدوده مانورهای سياسی و . گسترش تبليغات جنگی و تشديد تخاصمات و تقابل اين دو قطب است

عمليات و " اقتصادی"و " ديپلماتيک"ز فاز ميگويند بعد ا. ديپلماتيک رو به باريک تر شدن است
فاکتورهای معينی اين تشديد احتمال را توضيح . در دستور قرار خواهد گرفت" نظامی"فاز 

شکست سياسی و عدم موفقيت نظامی آمريکا در عراق مهمترين عامل در اين شرايط . ميدهند
اما آمريکا نتوانست . نگون شدصدام حسين سر. جامعه عراق در هم کوبيده و نابود شده است. است



آمريکا ناچار به کم کردن نيروی . به موقعيت سياسی و ٽبات نظامی مورد نظر خود دست يابد
فشار فزاينده افکار عمومی در آمريکا و جهان، تغيير . نظامی و خروج تدريجی از عراق است

در حال حاضر رژيم . را توضيح ميدهند" اجبار"تناسب در هيات حاکمه آمريکا بخشی از اين 
سياسی عراق " زمين"اسالمی برنده جنگ در عراق و نيروی اصلی چه در حاکميت و چه در 

 . رژيم اسالمی مدعی هژمونی سياسی و نظامی در منطقه است. است
 

تکرار . خروج آمريکا از عراق مترادف با پيروزی و تٽبيت موقعيت رژيم اسالمی در عراق است
در چنين شرايطی برای غول نظامی آمريکا منطقا يک راه حل . است" يتنامسندروم و"متفاوتی از 

ماشين نظامی آمريکا بمنظور حفظ . برجسته ميشود و آنهم حمله نظامی به جمهوری اسالمی است
نميتوان از جنگ . موقعيت برتر و هژمونيک خود در منطقه و جهان نيازمند چنين عملياتی است

ميليتاريسم آمريکا در عين حال نيازمند صحنه . بايد حمله کرد! مدشکست خورده بيرون آ" عراق"
نيازمند چنين لشگر کشی " تک ابر قدرت جهان"پروژه . عملياتی ديگری برای قدرت نمايی است

جناحهايی در هر دو قطب تروريستی، چه در هيات حاکمه آمريکا و چه در . های ديگری است
 .نفع خود و عاملی در جهت تٽبيت موقعيت خود ميدانندهيات حاکمه رژيم اسالمی، جنگ را به 

 
فرانسه سارکوزی . فاکتورهای ديگری نيز موانع چنين قلدری و ماجراجويی را کمرنگ کرده اند

فرانسه بدنبال کسب موقعيت رهبری . بر خالف فرانسه شيراک تماما در کمپ آمريکا قرار دارد
.  با آمريکا بلکه در همسويی با آمريکا دنبال ميکندو اين رهبری را نه در رقابت. در اروپا است

اگر چه روسيه و چين در نقطه . فرانسه بعد از چند دهه خواستار پيوستن به پيمان نظامی ناتو است
مقابل چنين پروژه ای قرار دارند، اما از وزن سياسی الزم برای جلوگيری از چنين عملياتی 

 . برخوردار نيستند
 

در عراق را " شوک و بهت"امی صحبت از عمليات مشابه ای مانند عمليات استراتژيستهای نظ
 مرکز نظامی، مخابراتی، صنعتی و مراکز فرماندهی قرار است مورد ١٢٠٠بيش از . ميکنند

اين . نباشد" عکس العمل"ميخواهند رژيم اسالمی را آنقدر بزنند که قادر به . حمله قرار بگيرد
يم اسالمی آنچنان ناتوان است که در پس اين عمليات تمام توان نه رژ. سناريو جنگی پوچ است

نظامی و عکس العملی خود را از دست دهد و نه جنگ به عمليات نظامی هوايی آمريکا محدود 
خواهد ماند و نه صحنه عمليات نظامی و در گيری دو قطب به حوزه جغرافيايی ايران محدود 

جنگ . يک جنگ تمام عيار در خاورميانه خواهد شدحمله نظامی آمريکا چاشنی . خواهد ماند
حمله نظامی آمريکا و جنگ تروريستها . تبديل خواهد کرد" واقعی"را به جنگ " نيابتی"

ابعاد و دامنه اين را نميتوان صرفا با يک جنگ منطقه ای . خاورميانه را به آتش خواهد کشيد
 .     نطقه ای و بعضا جهانی مقايسه کردابعاد اين جنگ را بايد با جنگهای فرا م. مقايسه کرد

 
 

 بهانه حمله نظامی تالشهای رژيم اسالمی در دستيابی به سالح هسته ای و غنی :يک دنيای بهتر
آيا سازشی ممکن است؟ ملزومات و مبانی چنين سازشی چه ميتواند باشد؟ . سازی اورانيوم است

 کدام نيروها ناجی چنين تحولی خواهند بود؟ 
 

بحث حمله نظامی و شدت تبليغات در باره آن، قبل از اينکه به سوی جنگ رفتن : دانشورسياوش 
اعمال فشاری که هدف خود را تحميل توازنی به جمهوری . باشد تالشی برای اعمال فشار است



بايد قلمرو . اسالمی، رعايت قوانين بازی در منطقه، و دادن و گرفتن امتيازاتی براساس آنست
اما معنی اين موضوع اين نيست که خطر جنگ . ا هدف تبليغات يکی فرض نکردتبليغات را ب

در دنيای نظم نوين و عربده کشی نيروی تروريست و ميليتاريست و باند سياهی، . منتفی شده است
مسئله . جنگ در ابعاد مختلف يک داده است و بايد بعنوان يک وضعيت کمابيش يکسان فرض شود

ران، افغانستان، عراق، لبنان، فلسطين، پاکستان، و بسياری کشورهای اي. يک جبهه معين نيست
در هر دور اين مسابقه تروريستی تعداد بيشتری بناچار . منطقه در معرض اين جنگ قرار دارند

در عراق هر . در افغانستان طلبان دارد برميگردد. وارد مهلکه ميشوند و يا به آن رانده ميشوند
ايران جدا از کل اين روند و . در منطقه وضعيت به همين منوال است. روز جبهه ها عوض ميشود

به نظر من . با اتکا به تبليغات و جدلهای دولتهای آمريکا و جمهوری اسالمی قابل توضيح نيست
هدف سرراست تر آمريکا و غرب تحميل فشار به رژيم اسالمی در ايران و حتی تا آستانه جنگ 

ر درون رژيم اسالمی است که دستکم نقشی مانند کرزای و مالکی رفتن برای جلو راندن خطی د
برای آمريکا جمهوری اسالمی حکومت مطلوبی در شرايط امروز و کال دنيای بعد از . را ايفا کنند

. جنگ سرد با توجه به اعتراض و نفرت مردم اراين حکومت و خواستهای عميقا انسانی شان است
آمريکا معضلی .  اسالمی همان مشکل بيست سال پيش نيستبرای آمريکا مشکل امروز جمهوری

. حتی معضلی با جمهوری اسالمی اتمی دوست آمريکا ندارد. با وجود جمهوری اسالمی ندارد
و اساسا . معضل آمريکا امتيازخواهی جمهوری اسالمی در ابعادی گسترده تر در منطقه است

سالمی و جنبش اسالم سياسی، تحميل اين جنگ و رودروئی آمريکا و تروريسم دولتی با رژيم ا
تناسب قوائی که دولتهای امثال حزب رفاه ترکيه، دولت اسالمی و کمتر . تناسب قوای جديد است

ارتشی پاکستان، دولتهای اسالمی نزديک به آمريکا در عراق و افغانستان و در اينمورد رژيم 
همانطور که در مورد عراق . ليغات استتبليغات برسر مسئله اتمی فقط تب. اسالمی در ايران است

هدف استراتژيک آمريکا در جهان و منطقه و طرح اش برای خاورميانه، جبهه های متعددی . بود
 . اينکه دريچه ورود به موضوع چيست ثانوی است. دارد که بايد دنبال شود

 
ر هيئت حاکمه سازش برای تعداد بسيار بيشتری د. آيا سازشی ممکن است؟ به نظر من ممکن است

مسئله اينست . رژيمهای ايران و آمريکا و دولتهای منطقه و اروپای غربی مطلوبيت بيشتری دارد
که اگر جنگ توسط جناح های ديوانه و ميليتاريست در دستور قرار گيرد، ديگر بهانه ها ابدا مهم 

آمريکا . ر بوددر کيس عراق اينطو. صف بندی نيروها هم چنان اولويت اساسی ندارند. نيستند
منتظر هيچی نشد و وقتی هم معلوم شد اساس تبليغات جنگ . ميخواست حمله کند و حمله کرد

موقعيت . دروغ بوده است، با جابجائی چند مهره و مقداری تبليغات از دو سو موضوع فيصله يافت
ران نابسامان جناحهای جنگ طلب در هر دو سوی معادله، مخاطراتی که با شروع اولين بمبا

کشورهای منطقه و جهان را تهديد ميکند، مسئله بعد از جنگ و بمباران، باز شدن فصلی از جنگ 
با . گسترده و خونين در منطقه، از مهمترين عواملی هستند که شرايط را برای سازش مهيا ميکنند

م با بمباران که رژي. اولين بمباران صحنه خليج و کشورهای منطقه صحنه جنگ و ترور ميشود
هارترين جناح های آدمکش و تروريست به جان مردم در ايران و . اسالمی سرنگون نميشود

. اسرائيل و عراق و افغانستان و کشورهای حاشيه خليج عمال وارد جنگ ميشود. منطقه می افتند
همه اينها مسائلی . اعمال سياست تحريم اقتصادی بعد از جنگ هم مشکل آمريکا را حل نميکند

نداشته باشد، را جلوی همه گذاشته " شکست خورده" سازش و يافتن فرمولی که جنگ هستند که
مبانی چنين سازشی بدوا برسميت شناسی جمهوری اسالمی بعنوان يک قدرت منطقه ای و . است

احمدی نژاد عليرغم . دادن سهمش در مقابل قبول آمريکا و همراهی با طرحهای منطقه ايش است
يويورک اعالم کرده است که آماده مذاکره مستقيم و برابر با دولت آمريکا تمام نمايشات اش در ن



مسئله شان شرايط . رژيم اسالمی و در راس آن خامنه ای از مذاکره با آمريکا ابائی ندارند. است
در نتيجه نيروهای معروف به اهل سازش در رژيم تنها در مواقع پيچيده آنهم برای . مذاکره است

قرار نيست رژيم اسالمی از طريق جناحهای مرکز . تداوم مذاکرات ظاهر ميشوندبازکردن دريچه 
امتياز مذاکره با آمريکا معنی روشن سياسی در صفبندی حکومت در داخل . با آمريکا مذاکره کند

ترديدی نيست که رژيم اسالمی از تمام امکاناتش استفاده ميکند اما ابتکار عمل را دست . دارد
سفر روحانی به آلمان و مصاحبه بعدی او در ايران بدنبال .  خاتمی و امثالهم نميدهدنيروهائی مانند

اظهارات رئيس جمهور فرانسه با سخنان احمدی نژاد در آمريکا مبنی بر آمادگی برای مذاکره 
ممکن است عنوان شود که تيم بوش و چنی جنگ بويژه بعد از عراق جنگ نياز . تکميل ميشود

" يک جنگ تميز"تی در آن هست، اما حل موضوع بطرق ديپلماتيک هم به اندازه اين حقيق. دارند
 . همان نتيجه را دارد

 
سياستهای رژيم .  حمالت نظامی احتمالی هدفش سرنگونی رژيم اسالمی نيست:يک دنيای بهتر

!" جنگ يک مائده آسمانی است. "اسالمی حاکی از آن است که به استقبال اين جنگ خواهد رفت
نش رژيم اسالمی در مقابل جنگ در برابر جامعه چه خواهد بود؟ استراتژی رژيم در قبال واک

 جنگ را چگونه می بينيد؟ رژيم در پس اين جنگ احتمالی چه اهدافی را دنبال ميکند؟ 
 

 رژيم اسالمی در صورت حمله نظامی آمريکا به ايران سريعا يک حکومت نظامی :آذر ماجدی
د کرد، سرکوب را شديدتر خواهد کرد و هر معترضی را تحت نام جاسوس تمام عيار اعالم خواه

رژيم اسالمی از اين فرصت برای محکم کردن پايه . و همکار آمريکا دستگير و اعدام خواهد کرد
اين . های لرزان خود و ايجاد خفقان وسيع تر و سرکوب گسترده مخالفين در جامعه استفاده ميکند

جنگ ايران و عراق، هر چند که در دوره ای کامال . ز اتخاذ کرده استسياست را پيش از اين ني
در آن مقطع هدف و استراتژی رژيم . متفاوت بود، همين نقش مائده آسمانی را برای رژيم داشت

سرکوب کامل کليه بازمانده های انقالب تحت نام جنگ با نيروی خارجی بود و اکنون سرکوب هر 
 . ديگر و عقب نشاندن جنبش سرنگونی طلبانه در جامعهگونه امکان بروز يک انقالب

 
افزايش قيمت ها و تحميل فقر بيشتر و گسترده تر بر مردم يکی ديگر از سياست های رژيم خواهد 

ما شاهد بوديم که چگونه بدنبال اولين اقدامات تحريمی دولت های غربی، رژيم اسالمی قيمت . بود
ورهايی که بايد در نظر داشت، حمايت علنی يا ضمنی جنبش يکی از فاکت. بنزين را افزايش داد

جنگ موقعيت . ضد جنگ در سطح بين المللی و حمايت وسيع در سطح منطقه از رژيم خواهد بود
و بويژه جنبش اسالمی تقويت " ضد امپرياليست"رژيم اسالمی را درون منطقه، در ميان نيروهای 

به اين اعتبار . راق و لبنان چنين نتيجه ای داشته استهمانگونه که حمله نظامی به ع. خواهد کرد
اينها از نتايج بسيار . نيز رژيم اسالمی از اين جنگ بعنوان يک مائده آسمانی استفاده خواهد کرد

 .زيان بخش و مخرب حمله نظامی است
 

صف بندی سياسی جامعه را دگرگون .  جنگ يک رويداد زير و رو کننده است:يک دنيای بهتر
 مخاطراتی که جنبش کمونيسم کارگری را تهديد ميکند کدامها هستند؟ . هد کردخوا

 
 جنگ دو قطب تروريستی در چنين ابعادی يک حادٽه گذرا و عادی و روزمره در :علی جوادی

جنگ تاٽيرات ديرپايی بر سياست و رويدادهای اجتماعی بجا خواهد . تحوالت جامعه نخواهد بود
جتماع، جنبشهای اجتماعی تماما وارد دور جديدی از حيات خود خواهند زندگی، سياست، ا. گذاشت



سر "جايی برای . چنين جنگی صف بنديهای سياسی موجود در جامعه را دگرگون خواهد کرد. شد
چه . نيروهای بسياری در کنار دو قطب متخاصم به حرکت درخواهند آمد. نخواهد بود" در گمی

و عملياتی چنين جنگی از جانب آمريکا شوند و چه آنهايی که از آنهايی که قرار است لشگر زمينی 
جنگ " جاذبه"نيروی . در کنار رژيم اسالمی قرار خواهند گرفت" دفاع طلبی ناسيوناليستی"سر 

هم اکنون شاهد . از هر دو سو نيروهای بسياری را بيشتر از گذشته به طرف خود خواهد کشيد
يوش همايون اعالم کرده است که در صورت وقوع جنگ در دار. بروز عالئم چنين تحولی هستيم

تحرک جديد نيروهای قومپرست بخشی از اين سناريوی . کنار رژيم اسالمی قرار خواهد گرفت
 ! قربانيان جنگ بسيارند. جنگی است

 
اما . جنبش کمونيسم کارگری يک جنبش اجتماعی و مدعی تصرف قدرت سياسی در جامعه است

مخاطرات کنونی در جامعه در عين حال . ر چين از جامعه مجزا نکرده استاين جنبش را ديوا
اين تحوالت بدون ترديد تاٽيرات معينی بر نيروهای فعال . مخاطراتی برای اين جنبش نيز هستند

ميتواند زمينه بروز و گسترش در اين جنبش " راست"دو گرايش . اين جنبش بجای خواهد گذاشت
در پيشبرد هدف " تلويحا مٽبت"و عاملی " زمينه"يشی که جنگ را از يک طرف گرا. پيدا کند

بر اين تصور است که جنگ باعٽ تضعيف رژيم اسالمی . سرنگونی طلبی خود قرار خواهد داد
و از طرف . خواهد شد و فرصتی برای مردم برای خالصی از شر رژيم اسالمی فراهم خواهد شد

ضد "م آمريکا و مصائب ناشی از آن به موضعی ديگر گرايشی که در مقابله با جنگ و تهاج
زمينه های چنين سياستهايی را در تاريخی نه . در مقابله با جنگ کشيده خواهد شد" امپرياليستی

اينکه اين دو گرايش . چندان دور در دو حزب کمونيست کارگری و حزب حکمتيست شاهد بوده ايم
فاکتورهای متعددی از جمله توان ما در تٽبيت چه زمينه هايی برای گسترش پيدا خواهند کرد، به 

" راستی"ما با قدرت در مقابل چنين خطوط . کمونيسم کارگری گره خورده است" رسمی"خط 
 .خواهيم ايستاد

 
 اسالمی –جريانات ملی .  صف بندی های سياسی در نتيجه حمله نظامی تغيير ميکند:آذر ماجدی

 اسالمی ها –ملی " اصالحاتی"جلوه های غر و لند کليه . عمدتا پشت رژيم به صف خواهند شد
: جريان راست پرو غرب دو دسته ميشود. خاموش خواهد شد" وطن اسالمی"تحت عنوان دفاع از 

يکی پشت رژيم اسالمی تخت عنوان دفاع از وطن صف ميکشد و دسته ديگر به حمايت از آمريکا 
يط وضعيت مردم و جنبش اعتراضی را سخت اين شرا. و به اميد رسيدن به نان و آبی بلند ميشود

شکل دادن يک جنبش اعتراضی در مقابل رژيم و برای به زير کشيدن آن با پيچيدگی . تر ميکند
 .های بيشتری مواجه ميشود

 
تا آنجا که به جنبش کمونيسم کارگری برميگردد، متاسفانه در شرايط انشقاق و پراکندگی و سياست 

کمونيست کارگری و حکمتيست، ما با يک جنبش يکدست و متحد های نادرست رهبری دو حزب 
با توجه به سياست های تاکنونی اين دو حزب، نگرانی من از آنست که اين دو . روبرو نخواهيم بود

. حزب هر يک با نشان دادن تمايل به يک طرف جنگ عمال در خدمت اين يا آن قطب قرار گيرند
ت دو قطب تروريستی در دنيا دارند، حزب حکمتيست محور بنا به تبيين و تحليلی که از موقعي

مخالفتش را بر مقابله با آمريکا قرار خواهد داد و خواه ناخواه، خواسته يا نخواسته مساله 
حزب کمونيست کارگری نيز که پيش از اين در پيامی، از . سرنگونی رژيم حاشيه ای ميشود

اين يک . ند، عمال با آمريکا همسو خواهد شدآمريکا خواسته بود بجای جنگ از آنها حمايت ک



تالش برای اتخاذ . خطر جدی است و موجب سردرگمی در جنبش کمونيسم کارگری خواهد شد
 .يک سياست روشن در ضديت با هر دو قطب بايد به محور سياست ما بدل شود

 
 يا اسرائيل اگر صورت مسئله بمباران و تهاجم نظامی جرقه اش توسط آمريکا و :سياوش دانشور

زده شود، که دو طرف برای اين وضعيت هم خود را آماده ميکنند، فورا خشن ترين دولت حکومت 
هر مخالف درونی تا چه . نظامی در تهران با اعالم مقررات ويژه جنگی اعالم موجوديت ميکند

. ز ميشودرسد به مردم مورد تهاجم قرار ميگيرد و موج ترور و کشتار فاشيستی بدوا از درون آغا
بايد برای . در کوتاه مدت يک رژيم اسالمی فشرده و دولت و ستاد جنگی شکل ميگيرد

شک و "اولين نتيجه عمليات . سرپانگهداشتن رژيم و کنترل اوضاع، جامعه را در بهت کامل ببرند
اپوزيسيون ايران حول جنگ قطبی ميشود و ارتجاعی ترين . در داخل و برای مردم است" بهت

سرنگونی طلبی و مبارزه کارگر و مردم عليه اين وضعيت .  موقعيت بهتری پيدا ميکنندنيروها
دفاع از ميهن "موقتا حاشيه ای ميشود و صورت مسئله سياست در ايران براساس جنگ و 

کمونيسم کارگری در وضعيت حمله نظامی درست مثل جنبش اجتماعی و . طرح ميشود" اسالمی
شرايط برايش دشوار ميشود و نوع فعاليت جديدی در مقابلش قرار . طبقاتی اش تاثير ميپذيرد

خطراتی که بالفاصله تهديد کننده است؛ موضعگيری شبه ناسيوناليستی و ضد امپرياليستی . ميگيرد
اين بايد روشن باشد که کمونيسم کارگری و . و نوعی اصولگرائی تفسيرگرايانه و پاسيف است

. اين جنگ سرنوشت ما را دارد رقم ميزند. ن بحران استجنبش آزادی و برابری يک طرف اي
دخالت انقالبی در آن نميتواند ايستادن غير مستقيم و ضمنی کنار يکی از طرفين جنگ و يا اتخاد 

موضع ما در چنين شرايط فرضی بايد متکی بر . يک موضع غير دخالتگرانه و ايدئولوژيک باشد
اينکه اين موضع چه اشکالی بخود . استوار باشداستراتژی طبقاتی ما در دوره مشخص جنگ 

   . ميپذيرد تابعی از درجه و حدت بحران است
 

 مبانی استراتژيک سياست حزب در قبال حمله نظامی و جنگ احتمالی کدامها :يک دنيای بهتر
هستند؟ تاکيدات حزب در صورت وقوع چنين رويدادی کدامست؟ کمونيسم کارگری چگونه بايد 

 . ه با اين شرايط آماده شودبرای مقابل
 

آنها که .  جنگ بدون ترديد شرايط کار و فعاليت ما را دشوار و پيچيده تر خواهد کرد:علی جوادی
ميدانند، ربطی به جامعه و " جنگ را مائده ای آسمانی"در صفوف اپوزيسيون دانسته و ندانسته 

ما بخشی از اين مردم . اجعه ای استنتيجتا يک هدف ما جلوگيری از وقوع چنين ف. انسانيت ندارند
در هر شرايطی تالش خواهيم کرد که از مصائب ناشی از جنگ بر . کارگر و زحمتکش هستيم

 . و مردم را برای مقابله با چنين شرايطی آماده کنيم. مردم کم کنيم
 

اتژيک ما بارها تاکيد کرده ايم که سياست ما در قبال تحوالت حاضر دارای دو رکن اصلی و استر
ما در هر شرايطی، چه صلح چه جنگ، برای سرنگونی رژيم اسالمی و استقرار يک . است

برای ما . جمهوری سوسياليستی، حکومتی متضمن آزادی، برابری، و رفاه مردم مبارزه ميکنيم
سازماندهی يک انقالب کارگری بمنظور بزير کشيدن رژيم اسالمی امری تخطی ناپذير و تاکتيکی 

طرف ديگر ما مخالف هر گونه قلدری، زورگويی و فعال مايشايی ابر قدرت آمريکا و از . نيست
ما . ما برای شکست سياستهای نظم نوينی آمريکا تالش ميکنيم. متحدين بين المللی اش هستيم

نميخواهيم مردم جهان زير دست ژنرالهای پاگون به دوش و دست به ماشه و آخوندهای عمامه 
. ما برای خالصی بشريت متمدن از شر اين وضعيت سياه تالش ميکنيم. اشدبسر و بمب به دست ب



. وضعيت موجود ناپايدار است. ما برای تغيير ماکروی وضعيت موجود و نه حفظ آن تالش ميکنيم
 .بايد به نفع آزاديخواهی و برابری طلبی و انسانيت از هر سو تغيير کند. قابل دوام نيست

 
يدان کشيدن بشريت متمدن در تقابل با جنگ تروريستها، در مقابله با سياست ما تالش برای به م

جنگ و حمله نظامی آمريکا، در تقابل با رژيم آدمکشان اسالمی و برای دستيابی به گسترش قدرت 
در ايران با اتکاء به جنبش سرنگونی . اردوی آزادی، برابری و رفاه در سطح جهان و ايران است

 با اتکاء به قدرت و توان جنبش کمونيسم کارگری و با تمام قوا خواهيم طلبانه توده های مردم،
کوشيد جلوی تعرض رژيم اسالمی به مردم و جنبشهای آزاديخواهانه و برابری طلبانه را در هم 

هر چند که شرايط در پس جنگ برای مردم و ما سخت تر خواهد . بشکنيم و ورق را برگردانيم
ما هم برای کم . پيروزی و تصرف قدرت سياسی پايه ريزی شده استشد، اما استراتژی ما برای 

کردن رنج و مشقات مردم مبارزه ميکنيم و هم برای تصرف قدرت سياسی سازماندهی جامعه ای 
 . مبتنی بر آزادی و برابری و رفاه همگان

 
سياسی مرجعيت . بدينمنظور ما ميکوشيم به نيروی پرچمدار جنبش کمونيسم کارگری تبديل شويم

و فکری اين جنبش را در شرايط خطير جنگی شکل و قوام دهيم و با توان عظيم اين جنبش برای 
 . به ميدان کشيدن بشريت متمدن بر خطوطی که اشاره کردم، تالش کنيم

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری در مقابل هر دو قطب اين جنگ صف بندی ميکند و :آذر ماجدی

شعار ما بايد سرنگونی رژيم اسالمی و مقابله با حمله . دو فرا ميخواندمردم را به مبارزه با هر 
ما خواهيم کوشيد که مردم را از مخاطرات اين حمله نظامی احتمالی آگاه کنيم و تالش . نظامی باشد

ميکنيم که آمادگی الزم را حداقل در ميان صفوف کمونيسم کارگری برای مقابله با مخاطرات 
 . جنگ ايجاد کنيم

 
افشای سياست ميليتاريستی آمريکا و . ما از هم اکنون اين سياست را اتخاذ کرده و به پيش ميبريم

استفاده ای که رژيم اسالمی از اين سياست خواهد برد به يکی از محورهای اصلی تبليغاتی حزب 
اين دو قطب هر دو جنگ طلب اند و به جنگ و ترور برای بقای خود و قدرت . بايد بدل شود

. اين حقيقت را بايد وسيعا در ميان مردم ايران و در سطح بين المللی آشکار کرد. ری نيازمند اندگي
ضمنا بايد . تالش برای شکل دادن به جنبش اعتراضی و سازماندهی آن بايد چندين برابر شود

 مخاطرات تالش رژيم برای سرکوب گسترده را به مردم خاطر نشان کرد و جنبه احتياط در ابتدای
 . حمله نظامی را يادآور شد

 
لذا . بنظر من رژيم قادر نخواهد شد که سرکوب و خفقان گسترده را برای مدتی طوالنی ادامه دهد

. مردم بايد آماده و مترصد باشند تا از اين شرايط برای حمالت گسترده تر به رژيم استفاده کنند
اهی، درايت و هشيار با اين جنگ مقابله مساله بر سر اينست که کمونيسم کارگری بايد در نهايت آگ

اين پيچيدگی کار . توازن درستی ميان مقابله جويی و اعتراض و ماجراجويی برقرار کند. کند
تاکتيک های . وگرنه اطالعيه دادن که مردم اعتراض کنيد و کوتاه نياييد، کار آسانی است. ماست

جنگ بطور واقعی برای مردم ايران و حتی . مقابله با هر دو طرف بايد به دقت تعيين و اتخاذ شود
مشقات بسياری را بر مردم تحميل خواهد کرد، مبارزه مردم . منطقه يک تراژدی بزرگ است

برای سرنگونی رژيم را دشوار ميکند و يک بار ديگر موقعيتی را برای تقويت اسالم سياسی 



 خنثی کردن اين نتايج و تقويت کمونيسم کارگری يک وظيفه پيچيده و دشوار برای. فراهم مياورد
 .مبارزه مردم در مقابل دارد

 
 اهداف در زمان جنگ اساسا همانها هستند که در دوره پيش از جنگ دنبال :سياوش دانشور

پيچيدگی . ما برای سرنگونی حکومت اسالمی و استقرار کمونيسم در ايران تالش ميکنيم. ميکرديم
يک نيروی اپوزيسيون .  به افغانستان و عراق موضع نميگيريماينبار اينجاست که ما در مقابل حمله

دولتی هستيم که مورد تهاجم نظامی قرار گرفته است و اين جنگ بالفاصله تبعات جدی و 
ما . وحشتناکی برای مردم و طبقه کارگر و اردوی آزادی و برابری ببار آورده و يا می آورد

ی طلب بودنمان، در مقابل سياست ميليتاريستی و نميتوانيم در اين بحران، به اعتبار سرنگون
همينطور نميتوانيم به اعتبار اينکه يک نيروی اپوزيسيون . قلدرمنشانه آمريکا و موئتلفينش نايستيم

. جمهوری اسالمی هستيم، حمله آمريکا را در جهت اهداف سرنگونی طلبانه خود ارزيابی کنيم
دو طرف . ی کنيم و در کنار آمريکا قرار گيريمجهت و جبهه مبارزه را صرفا جمهوری اسالم

درگير اين جنگ ارتجاعی منافع آنی و آتی و پالتفرم سياسی و اهداف اجتماعی ما را دنبال 
ما حمله و هر گونه تهاجم نظامی به ايران را، تحت . نميکنند، سهل است در مقابل آن قرار دارند

 ميکنيم و يک رکن سياست خود را ممانعت از هر عنوان و پوشش و بهانه ای باشد، قويا محکوم
ما موظفيم اردوی آزادی و برابری را در داخل و خارج برای مقابله با اين . چنين کابوسی ميدانيم

در مقابل نيروهای متفرقه راستی . بحران و با يک موضع مستقل و انسانی و ضد جنگ بسيج کنيم
در دستور " نه به جنگ طلبان"و " جنگ نه"که پشت دو سوی جنگ به خط ميشوند، بايد جبهه 

يک رکن مهم . اين تنها موضعی در قلمرو جنبش ضد جنگ در خارج ايران نيست. کار ما باشد
ممانعت از خطر تهاجم نظامی و جنگ تالش برای تحرک بيشتر مردم در داخل کشور عليه 

ن بيشتر ميبرد و بعد در عين حال وقوع جنگ اوضاع را به سمت نظامی شد. تهديدات نظامی است
تصوير اين نيست که آمريکا . از مدتی کنترل اوضاع برای جمهوری اسالمی مسئله اساسی ميشود

و موئتلفين بمباران وسيع ميکنند و ميروند و جمهوری اسالمی هم ميرود می نشيند و قضيه با 
. ل باوری ميگيردجنگ و ترور وسعت و دامنه وسيع و غير قاب. تداوم تحريم اقتصادی پيش ميرود

در . بسياری از سياستها در دستور قرار ميگيرند که در شرايط امروز شايد موضوعيت ندارند
شرايطی که آمريکا و موئتلفينش بسادگی در منطقه در تيررس جمهوری اسالمی هستند، برای 

با کوتاه کردن دست رژيم اسالمی و جلوگيری از تحرک تروريستی اش، بايد بتوانند همزمان 
تهاجم نظامی کنترل مرزی رژيم در برخی استانها زير سوال برود و دستش از عراق و افغانستان 

. يعنی طرح مايکل لدين را بايد اجرا کنند. و مناطق استراتژيک کوتاه شود و يا بشدت سخت شود
م در چنين اوضاعی کمونيس. الزمه اين کار سازمان دادن جبهه های فرعی تر قومی و مذهبی است

بايد به عنوان يک نيروی نظامی هم در صحنه با قدرت . کارگری نميتواند تماشاچی صحنه باشد
مسئله و سوال ساده اينست اگر شرايطی بوجود بيايد که ارتشهای دست ساز قومی . حضور يابد

بتوانند زير چتر حمايت نظامی در مناطقی از ايران مستقر شوند، چرا کمونيسم کارگری از شرايط 
جاد شده به نفع مسلح کردن مردم و سازماندهی ارتش کارگری استفاده نکند؟ يک رکن اي

دخالتگری کمونيستی در شرايط بهم ريخته و جنگی، دخالت نيروی نظامی کمونيسم کارگری 
ما بايد برای شرايط جنگی و احتمال ازهم گسيختگی دولت مرکزی و عدم کنترلش بر همه . است

 جريانات قومی، و سرنوشت جنبش اجتماعی و طبقاتی مان در اين کشور، خطر جلو انداختن
جنگ جنبش ما . منفعت کا در جنگ نيست. اوضاع برنامه بسيار روشن و بدون ابهام داشته باشيم

اما آمادگی نظامی و سازماندهی . ممانعت از جنگ سوال اساسی تر ماست. را به عقب ميراند
ما بايد . راده ما اوضاع را نظامی کردند، الزامی استنظامی، در شرايطی که بدون خواست و ا



در صورت جنگ بايد در صحنه نبرد در شرايط . بدوا بايد مانع جنگ شويم. هدفمان را دنبال کنيم
تالش برای شکل دادن به يک خط و استراتژی سياسی عليه جنگ و . جنگی حضور داشته باشيم

بخش ديگر دخالت . لمللی يک بخش کار استعليه تروريستهای درگير در جنگ در سطح بين ا
در تهاجم نظامی و جنگ متعاقب آن، اين سوال قدرت . مادی و موثر در جنگ قدرت سياسی است

نيروهای مختلف حول جنگ برای همين هدف قطبی . سياسی است که به راس اوضاع رانده ميشود
التگرانه و موثری را اتخاذ کمونيسم کارگری هم بعنوان يک طرف جدال بايد سياست دخ. ميشوند

 . *   کند و برای آن آمادگی و طرح و نقشه داشته باشد
 
 

 !هيات داير دفتر سياسی حزب پاسخ ميدهد
 ١۶شماره 

 
 اين پس هر بار يکی از رفقای هيات داير دفتر سياسی بطور فشرده مواضع حزب را پيرامون از

 .در اين شماره علی جوادی به دو سئوال پاسخ ميدهد. برخی مسائل روز جامعه بيان خواهد کرد
 

و حزب کمونيست کارگری پيرامون فراخوان برخی از زندانيان " سالم دمکرات"اخيرا سايت 
موضع حزب اتحاد کمونيسم کارگری در اين ارتباط . يک مجادله سياسی شدندسياسی وارد 

 چيست؟ 
 

 تعدادی از زندانيان سياسی فراخوان يک حرکت اعتراضی در سطح جهان در قبال :علی جوادی
اعدامهای وحشيانه رژيم اسالمی و بمنظور لغو احکام اعدام و آزادی تمامی زندانيان سياسی را 

شخصيت و انگيزه غير "مبنی بر انگشت گذاشتن بر روی " سالم دمکرات"ت اقدام ساي. دادند
يکی از اين فراخوان دهندگان عمال تالشی بود بمنظور سايه افکندن بر کل اين حرکت " سياسی

مسئولين اين سايت نشان دادند . اعتراضی و کمپينی که حزب کمونيست کارگری فراخوان داده بود
حکام اعدام شنيع اعدام، خواسته يا ناخواسته، بی قيد و شرط نيست، همه که مبارزه شان برای لغو ا
سياسی يا "، "بهانه ای"و يا " جرم"به چه " مجرم"مساله اين نيست که . جانبه نيست، پيگير نيست

شنيع . نفس عمل اعدام قتل و جنايت دولتی است. ، به پايه چوبه های دار برده ميشود"غير سياسی
در مشروط و محدود کردن مبارزه برای لغو اعدام " جرمی"و " بهانه"هيچ . و ضد انسانی است
سالم دمکرات اگر مدعی است طرفدار بی قيد و شرط لغو مجازات اعدام است . قابل قبول نيست

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از فراخوان اين . بايد بی قيد و شرط، بدون اما و اگر همين را بگويد
قل از اينکه فراخوان دهندگان دارای چه گرايش سياسی و تعلق سازمانی و يا زندانيان سياسی مست

ما اعالم کرديم که هفت سپتامبر . به چه جرمی، سياسی و غير سياسی، زندانی شده اند، دفاع کرد
 .  اکتبر روز جهانی عليه اعدام گره بزنيم١٠را بايد به 

 
ته خود در اعالم آکسيونی در دفاع از اما رفقای حزب کمونيست کارگری عليرغم اقدام شايس

عليرغم .  سپتامبر در پيشبرد اين کمپين به شدت محدود نگر و سکتاريستی عمل کردند٧فراخوان 
" سانسور" سپتامبر، به همگان تاختند که چرا اين خبر را ٧حمايت بسياری از نيروها از فراخوان 

بعالوه اگر عدم درج . (د و نه موضعی اصولیکه نه بيان تمام حقيقت بو! ؟)خليل کيوان(کرده اند 
است، آيا اين اتهام در درجه اول گريبان خود اين رفقا را به " سانسور"يک خبر و اقدام مبارزاتی 

سالم "اين حزب متعاقبا به شيوه ای غير منصفانه موضعگيری سايت !) داليل مختلف نميگيرد؟



. قلمداد کردند) منصور ترکاشوند" (نياز به خون"و ) نويد مينايی" (دفاع از اعدام"را " دمکرات
و نام خود " سالم دمکرات"اسامی مسئولين سايت " روزنه"اين در حالی است که در خود سايت 
 . سپتامبر قيد شده بود٧اين سايت در ليست حاميان فراخوان 

 
گير اين حزب ما عليرغم جنجالی که حزب کمونيست کارگری براه انداخته بود بطور اصولی در 

از نقطه نظر ما موضعگيری اين حزب در اين ماجرا بهيچوجه نشاندهنده تمدن باال، . ماجرا نشد
سياست تاکتيکی ما اين است که . انصاف، و سعه صدر کمونيسم کارگری منصور حکمت نبود

. ممنتقدان ناپيگير لغو مجازات اعدام را به مدافعين بی قيد و شرط لغو مجازات اعدام تبديل کني
 .   سياست حزب کمونيست کارگری از قرار عکس اين است

 
حزب حکمتيست اعالم کرده است که کنگره يک هفته ای خود را به صورت غير علنی برگزار 

 موضع حزب در اين زمينه چيست؟ . در اين زمينه انتقادات زيادی جاری شده است. خواهند کرد
 

الصول به هر شکلی که ميخواهد کنگره خود  هر حزب سياسی مجاز است که علی ا:علی جوادی
اما تحزب کمونيسم . اين يک اصل اساسی است. را، بصورت علنی و يا غير علنی، برگزار کند

از . کارگری به همت منصور حکمت تالش کرده است که خود را در دسترس جامعه قرار دهد
" شفافيت"حد مقدور به تحزب کمونيسم کارگری در . کند" شيطان زدايی"کمونيسم کارگری 

در دسترس بودن، شفاف بودن مکانيسم های تصميم گيری، و پاسخگو بودن از نظر ما از . ببخشد
 . ويژگی های يک حزب مدرن سياسی مارکسيستی است

 
مباحٽ تعيين کننده ای بر سر . بدون ترديد حزب حکمتيست دچار اختالفات عديده درونی است

تصميم رهبری اين حزب مبنی بر . ين حزب در جريان استاستراتژی سياسی و سازمانی در ا
آيا اين واکنش ضروری و . کنگره يک هفته ای غير علنی واکنشی به اين موقعيت ويژه حزب است

استدالالت ارائه . مناسب است؟ اطالعات عمومی ما اجازه قضاوت نهايی در اين زمينه را نميدهد
اما مساله مهمتر از . و معضالت درونی اين حزب نيستشده نشاندهنده پرداختن به واقعيت مسائل 

کنگره علنی و يا غير علنی، مستقل از استدالالت و توجيهات، مساله استراتژی سياسی و سازمانی 
ما مباحٽ رفقای اين حزب را به . حزب حکمتيست کنگره مهمی در پيش دارد. اين حزب است

اينکه کدام . کمونيسم کارگری و ما مهم استسرنوشت اين حزب برای جنبش . دقت دنبال ميکنيم
خط مشی آينده اين حزب را رقم خواهد زد؟ آيا کمونيسم کارگری منصور حکمت خط حاکم بر اين 
حزب خواهد بود؟ آيا کنگره اين حزب ملزومات پيشروی کمونيسم کارگری را درخواهد يافت؟ آيا 

را که بعضا خود را در تئوری " ديکالچپ را"کنگره اين حزب قادر خواهد شد مواضع و سنتهای 
بروز ميدهد، کنار " شکست طلبانه"، و يا سياستهای "دولت موقت ائتالفی"، "انقالب مرحله ای"

 ! بايد ديد. بزند
 

اگر اين کنگره علنی بود، . در هر صورت ما اميدواريم که اين رفقا کنگره موفقی داشته باشند
رگری افرادی در اين کنگره شرکت ميکردند و بر مسلما از جانب حزب اتحاد کمونيسم کا

ملزومات پيروزی کمونيسم کارگری، بر پروژه اتحاد صفوف کمونيسم کارگری، مساله حزب 
 سياسی کمونيسم کارگری، در پس تحوالت – حزب سازمانده و مساله مرجعيت فکری -رهبر

در جلسات علنی احزاب تاکيد ميکنم، سياست اصولی ما شرکت . حاضر در جامعه تاکيد ميکرد
 .* رهبری اين احزاب است" بايکوت"اين سياست نقطه مقابل سياست .  کارگری است–کمونيستی 



 
 هيئت دائر دفتر سياسی حزب پاسخ ميدهد؛

 اوضاع سياسى ايران و وظايف جنبش کمونيسم کارگری
 ١١شماره 

 
ت؟ آيا بحرانهائى که موقعيت سياسى و اقتصادى جمهورى اسالمى چگونه اس :يک دنياى بهتر

 رژيم درگير آنست کاهش يا شدت يافته است؟ چرا؟
 

اين تحليل ما از رژيم کماکان به قوت .  جمهوری اسالمی يک رژيم متعارف نيست:آذر ماجدی
 سال حاکميت نتوانسته است به يک نظام متعارف 28جمهوری اسالمی عليرغم . خود باقی است

 :به اين مساله و داليل آن می پردازد" آخربحران "منصور حکمت در . بدل شود
  
جمهورى اسالمى در بن بست است، زيرا در عصر کمبود سرمايه در سطح جهانى، در عصر "

استراتژى هاى توسعه مبتنى بر حمايت از بازار داخلى، در عصر جهانى شدن سرمايه و  شکست
ازار آزاد و رقابت کليدى سرمايه و تکنولوژى غربى در توليد صنعتى، در عصر ب نقش

 مشکل سرمايه .... است" جمهورى اسالمى"براى بازارهاى فراملى، هنوز يک  تکنولوژيک
 ."دارى ايران اقتصادى نيست، سياسى، ايدئولوژيکى و حکومتى است

 
به اين معنا . اين رژيم قادر نيست که اقتصاد سرمايه داری را بشکلی متعارف راه اندازی کند

عليرغم افزايش . ش اليتجزای اين نظام است و روز به روز تشديد ميشودبحران اقتصادی بخ
چشمگير قيمت نفت در سال های اخير، بسياری از رشته های توليدی و کارخانه ها عمال خوابيده 

اکثريت جامعه زير خط . فقر روزافزون و بی سابقه ای جامعه را در چنگال خود گرفته است. است
. چندين ميليون انسان در فقر مطلق زندگی ميکنند. ی فزاينده بيداد ميکندبيکار. فقر زندگی ميکند

 . جمهوری اسالمی برای عالج اين شرايط هيچ راهی ندارد
 

از نظر سياسی، جمهوری اسالمی با توسل به تشديد سرکوب توانسته است جنبش سرنگونی مردم 
ز نفرت و انزجار تنها راه بقای خود را اين رژيم در دريايی ا. را عقب بنشاند و سر کار باقی بماند

از نظر فرهنگی و اجتماعی نيز هيچگونه همخوانی . سرکوب و کشتار می بيند9تشديد وحشيانه
به اين معنا کل جامعه در بحران عميق اقتصادی، سياسی، . ميان مردم و حکومت وجود ندارد

ش اين بحران هيچ راه جمهوری اسالمی برای حل و کاه. اجتماعی و فرهنگی غوطه ور است
 .سرکوب تنها ضامن بقای آن است. حلی ندارد

 
.   رژيم اسالمی دچار بن بست و بحران همه جانبه اقتصادی و سياسی و فرهنگی است:علی جوادی

اين بحرانها بيش ازهر زمان العالجی خود را در چهارچوب حکومت اسالمی حتی به کودن ترين 
 . بخشهای اين رژيم نشان داده است

 
واقعيت اين است که رژيم . بحران اقتصادی يکی از مبانی پايه ای بحران رژيم اسالمی است

حافظ مناسبات سرمايه داری در ايران است اما . اسالمی حکومت مطلوب سرمايه در ايران نيست
موجود ناقص الخلقه ای است که از نقطه نظر منطق سرمايه . حکومت مورد نظر سرمايه نيست

ايران کنونی عليرغم گستردگی جمعيت و . النی تر از عمر مفيدش دوام آورده استبسيار طو



سرمايه در ايران . نيروی کار ارزان، خارج از حوزه گردش و انباشت جهانی سرمايه قرار دارد
سهمی از . اما از ساختارهای اقتصادی و تکنولوژيک الزم برخوردار نيست. انباشت ميکند

ايران اسالم زده حوزه .  برای حضور در توليد و توزيع جهانی نداردتکنولوژی پيچيده ضروری
گسترش فقر و فالکت بيشتر محصول عملکرد اقتصادی رژيم . صدور سرمايه و تکنولوژی نيست

واقعيت اين است که معضل اقتصادی رژيم اسالمی در چهارچوب اسالم و حکومت . اسالمی است
انباشت سرمايه داری در ايران متصور باشد، چنين آينده حتی اگر امکان . اسالمی قابل حل نيست

باالترين در آمد نفت هم نتوانسته است به . ای تنها در فردای پس از رژيم اسالمی ممکن است
بحران اقتصادی رژيم اسالمی از جنس و مشابه بحران اقتصادی در . نجات اين رژيم بيايد

گشايش اقتصادی ای هم حتی در . اه حل نيستتزريق ارز و دالر ر. مکزيک يا آرژانتين نيست
بعالوه تشديد تخاصم دو قطب تروريسم بين المللی . درمانی موجود نيست. آينده متصور نيست

تحريمهای ضد انسانی اقتصادی نيز هر . جهان به انزوای اقتصادی رژيم اسالمی دامن زده است
بحران . نيز از بين برده استگونه امکان تخفيف موقتی بحران اقتصادی رژيم اسالمی را 

 . اقتصادی زمينه ساز اصلی شرايط سقوط رژيم اسالمی است
 

بحران ناخوانايی مختصات . از طرف ديگر بحران سياسی رژيم در اساس بحران نسلی است
سياسی و فرهنگی و اجتماعی يک رژيم کٽيف مذهبی با جامعه و نسل جديدی از مردم است که 

جهان معاصر خود را . ی کنند، سهم خودشان را از زندگی ميخواهندميخواهند امروزی زندگ
. هيچ درجه ای از سرکوب نميتواند اين ناخوانايی زمانی و فرهنگی را از ميان بردارد. ميشناسند

ميتواند وحشيانه به دار بکشد، اما نميتواند با چوبه دار توقع مردم . رژيم اسالمی ميتواند اعدام کند
شايد بتواند بر پيکر اين نسل تيغ بکشد، .  زندگی اين نسل جديد را تغيير دهداز زندگی و روش

رژيم اسالمی يک وصله . ضربه بزند، اما نميتواند مبانی ناخوانايی خود با جامعه را تغيير دهد
بعالوه فاکتوری اساسی در سالهای اخير . اسالمی ناجور بر پيکر جامعه ای است که اسالمی نيست

بر اين . مردم حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند. سياسی جامعه تغيير کرده استدر معادالت 
 . دست اندر کار بزير کشيدنش هستند. باورند که ميتوانند سرنگونش کنند

  
اسالم و فرهنگ اسالمی و مذهب به . بحران فرهنگی بعد ديگر معضالت رژيم اسالمی است

رژيم اسالمی . جامعه ايران اسالمی نيست.  تبديل شده استمنفور ترين پديده تاريخ معاصر ايران
و اين حاکميت اسالمی عليرغم بگير و ببند و شالق و حجاب و ديوار کٽيف آپارتايد قادر . است

هرگونه تالشی در اين چهارچوب تنها به انزجار . نشده است رنگ سياه خود را به جامعه بزند
يک رکن اين تحول خالصی . امعه ايران در غليان استج. بيشتر مردم از اسالم و مذهب ميشود

 . فرهنگی و خالصی از شر اسالم و باورهای خرافی و جاهالنه اسالمی است
 

. عالجی نيست. راه حلی موجود نيست. بحرانهای حاکميت رژيم اسالمی نشانی از تخفيف ندارند
 .مرگ تنها درمان دائمی بحرانهای رژيم اسالمی است

 
 در هر دو سطح وخيم است و چشم انداز تنشهای شديد اجتماعی و شورش فقرا :رسياوش دانشو

وضعيت ايران هر روز دارد بيشتر شبيه کشورهای آمريکای التين در . امری تقريبا مسلم است
جامعه ای فقر زده و اسالم زده که با چماق ديکتاتوری و سرکوب . دوره خونتاهای نظامی ميشود

رژيمی که درآمد حاصل از نفت را بين مافياهای اقتصادی و . ظ کرده استو کشتار تعادلش را حف
باندهای حکومتی و اليه ای باريک از سرمايه داران تازه بدوران رسيده و ديروز آدمکش تقسيم 



الاقل از دوره رفسنجانی . ميکند و با نيروی قهريه از امتيازات سياسی و اقتصادی خود دفاع ميکند
پالتفرم . ون حکومتی بر محور سياست و پالتفرم متفاوت اقتصادی نبوده استبه بعد، دعوای در

اقتصادی رفسنجانی کمابيش در دوره خاتمی دنبال شد و موضوع خصوصی سازی بعنوان يک 
برخالف تبليغات پوچ . جهتگيری اساسی، مستقل از اينکه چه دولتی سر کار است، دنبال شده است

ه دوره موسوی و حمايت از مستضعفين را ميداد و قرار بود پول احمدی نژاد که وعده بازگشت ب
نام ميبردند و دليل " پوپوليسم اقتصادی"نفت را تقسيم کند، که ناظران سطحی نگر از آن بعنوان 

رای به احمدی نژاد را توهم فقرا ميديدند، در واقعيت احمدی نژاد با سرعت بيشتری سياست 
بعنوان محور و جهتگيری سياست اقتصادی رژيم پيش  را 44خصوصی سازی و اجرای اصل 

فرار سرمايه ها از کشور و باال رفتن نرخ تورم، بستن صنايع کوچک و ورشکسته شدن . برد
نساجيها و صنايع با تکنولوژی قديمی، بيکارسازيهای وسيع و اخراج کارگران مهاجر، 

ی سرمايه ها از ملزومات اين قراردادهای موقت کار، تسهيالت بانکی در کاهش نرخ بهره برا
در قلمرو سياسی، سرمايه گذاری بر تروريسم و فعال کردن امکانات رژيم در سطح . روند بودند

منطقه، سياست اتمی شدن اسالم سياسی بعنوان يک اهرم قوی بقا و معامله با غرب و آمريکا، و 
 ديگر خط راست تالش برای عقب راندن مردم در داخل و گسترش ارعاب و سرکوب، وجوه

دعواهای درون حکومتی برسر سياستهای اقتصادی احمدی نژاده نه . حکومتی در ايندوره است
اختالف برسر پالتفرمهای اقتصادی متفاوت بلکه اساسا دعوائی برسر سهم هر کدام در کنترل 
منابع و صنايع کليدی است که امروز در مقياس وسيع خصوصی شدند و به دست قشری جديد از 

نتايج اين سياستها برای طبقه کارگر و مردم محروم . سرمايه داران اساسا حکومتی افتاده است
مهلک بوده است؛ طيف عظيمی از جامعه را به زندگی زير خط فقر محکوم کردند، کار اساسا 
قراردادی و موقت شده است، دو شيفته کار کردن و دستمزد نگرفتن را عادی کردند، و اصالح 

ن کار ارتجاعی هرجا که برای اين روند دست و پاگير بوده در دستور دو جناح قرار همان قانو
بيرون آمدن کارگاههای پنج تا ده نفر از شمول قانون کار، قراردادهای موقتی، . گرفته است

تعطيلی بخش وسيعی از صنايع قديمی، بيکارسازيهای وسيع، اتکا به واردات و بازار جهانی که 
در ورشکستگی صنايع قديمی مانند نساجی است که قدرت رقابت ندارند، آزاد اين خود عاملی 

احمدی نژاد و . سازی قيمت ها و حذف سوسبيدهای دولتی اجزای ديگر اين سياست بوده است
جمهوری اسالمی در قلمرو اقتصادی سياست متفاوتی را از نسخه های کمابيش رايج بانک جهانی 

ريشه بحران رژيم اسالمی سياسی . می همان است که بوده استمشکل رژيم اسال. دنبال نميکند
ناهمخوانی با مردم و فرهنگ و تمايالت جامعه و نسل جديد، نخواستن مردم و ناتوانی رژيم . است

در سازشی با اين نخواستن، فقر مفرطی که جامعه ايران از آن رنج ميبرد و تبعات آن ميرود که به 
 . من بزندبحرانهای اجتماعی وسيعی دا

 
اما در اين ميان مسائلی به داد رژيم اسالمی رسيدند؛ حمله آمريکا به عراق اسالم سياسی و 

امکان قلدری تروريسم اسالمی را باال . مشخصا جمهوری اسالمی را در موقعيت بهتری قرار داد
ين جهانی نکته ديگر اينست که سياست نظم نو. برد و رژيم اسالمی با اين کارت بخوبی بازی کرد

اسالم و جنبش اسالمی در سياست منطقه . و تروريسم دولتی نيروهای مطلوبش را به ميدان کشيد
مخالفت غرب با جمهوری اسالمی بعد از حمله به عراق و . ای و جهانی مکان مهمتری پيدا کرد

ازش گير کردن آمريکا در گرداب تروريسم و بمب و انتحار، به مذاکره و امتيازدهی و سياست س
اين نکته را نيز بايد تاکيد کرد که امروز در استراتژی نظم نوينی آمريکا و در . سوق پيدا کرد

تقابل با مدرنيسم و سکوالريسم و برابری طلبی سوسياليستی، اسالم سياسی متحد و يا شريک 



 ميتواند" فرهنگ جوامع اسالمی"تنها اين نيرو است که زير چتر . آمريکا نيروی مطلوبی است
 . طبقه کارگر و چپ را بکوبد و هر صدای آزاديخواهانه و مدرنيستی را با شمشير اسالم خفه کند

جمهوری اسالمی در اساس در چرخ دنده همان بحران همه جانبه گير کرده است و پاسخی 
مردم بيش از هر زمان . استراتژيک برای بازسازی اقتصادی و گشايش سياسی و فرهنگی ندارد

زجر از اين حکومت اند و فقر و فاقه و بيماری و دهها مصيبت ديگر احاطه شان عصبانی و من
سوال اينست که رژيم اسالمی تا چه حد امکان بقا و پيشروی در اين چهارچوب را . کرده است

دارد و سوال مهمتر اينست که آيا ميشود مردم را به فقر مطلق راند و با سرکوب گسترده مطيعشان 
دير يا زود انفجار و . اين نه عملی است و نه در مقدورات رژيم اسالمی استکرد؟ به نظر من 

. شورش عليه اين وضعيت و تنشهای بزرگ سياسی موجوديت رژيم اسالمی را زير سوال ميبرد
وضعيت . ديگری بدادشان نرسد، نميتوانند در اين باالنس خودشان را نگهدارند" مائده آسمانی"اگر 

رژيم اسالمی کماکان در سوال بقا .  توقع مردم تماما تغيير کرده استجامعه و روش زندگی و
اگرچه فاکتورهائی در منطقه بنفع رژيم تغيير کرده است و يا افزايش موقتی . دست و پا ميزند

ميدهد، اما در " هسته ای شدن"قيمت نفت امکانی به رژيم اسالمی برای مانور و پروژه سياسی 
کل . بتواند مردم را در يک چشم انداز دراز مدت به بقای خود راضی کندنهايت بايد رژيم اسالمی 

جنگ و کشمکش هر روزه خيابانی و اعتصاب و اعتراض و بگير و ببند و اعدام و کشف هر 
اين حکم قديمی ما که ريشه بحران اقتصادی . مغاير اين حکم ميدهند" براندازی"روزه سناريوهای 

دليل اين امر بدوا موقعيت و . ن آنست به قوت خود باقی استرژيم سياسی و نفس اسالمی بود
رژيم اسالمی عليرغم سياست خصوصی سازی . رابطه خصمانه مردم با رژيم اسالمی است

مهمترين صنايع سابقا دولتی و آزاد سازی قيمتها و بخشا رفع موانع سرمايه گذاری، هنوز قادر 
ی بياندازد که سرمايه را جذب و سرمايه گذاری را نشده است سرمايه داری در ايران را روی روال

تشويق کند، رابطه اش را با بازار جهانی بهبود دهد، و درجه ای از ثبات و گشايش اقتصادی که 
نفت هنوز تنها اتکای . الزمه هر گشايش سياسی و آزادی عمل نسبی در بازار است را تامين کند

ت نفت نيز، با توجه به تحريمها و تاثيرات آن بر صندوق و دخل و خرج رژيم است و افزايش قيم
وضعيت معامالت تجاری و بانکی، نميتواند منشا دلگرمی و رفع تنگناهای اقتصادی و سياسی 

 . رژيم اسالمی باشد
 

دولت احمدى نژاد چه آينده اى دارد؟ آيا رژيم اسالمى با دولت احمدى نژاد در  :يک دنياى بهتر
  ا عقب تر رفت؟داخل و خارج قويتر شد ي

 
.  جمهوری اسالمی با از صندوق درآوردن احمدی نژاد عمال قداره ها را از رو بست:آذر ماجدی

اين انتخاب حرکتی بود در جهت حفظ و تحکيم رژيم اسالمی با تکيه کامل و يک جانبه به 
 سر جدال جناح ها درون رژيم اسالمی ميان باصطالح دوخرداد و راست، جدالی که بر. سرکوب

بقای نظام و پياده کردن سياستی بود که بتواند بساط لفت و ليس آنها را حفظ کند، به اين شکل يک 
جنبش سرنگونی . اگر از زاويه جمهوری اسالمی به اوضاع نگاه کنيد، اين تنها راه بود. سره شد

زبونی و توده ای شده است، ميليون ها نفر در تالش خالصی از اين رژيم منفوراند، دو خرداد 
تنها راه حفظ . خود مرگ خود را اعالم کرده است. فالکت خود را کامال به نمايش گذاشته است

آينده احمدی نژاد به آينده رژيم اسالمی و . رژيم سرکوب وحشيانه و اسالمی گری قشری است
 . توازن قوای مردم با رژيم بستگی دارد

 



خارجی موفقيت هايی قابل مالحظه ای کسب رژيم اسالمی در دو سه سال اخير در عرصه سياست 
رژيم اين موفقيت ها را صرفا مديون تدابير خود نيست، سياست های ميليتاريستی . کرده است

جنگ تروريست ها توازن . آمريکا و اسرائيل اين امکان را برای رژيم اسالمی فراهم آورده است
حمله آمريکا به عراق، همانگونه که پيش بدنبال . قوای ميان دو قطب تروريستی را تغيير داده است
 -رژيم اسالمی بعنوان رهبر و حامی مالی. بينی کرده بوديم، اسالم سياسی وسيعا رشد کرد

حمله اسرائيل به لبنان در سال . استراتژيک اصلی اين جنبش از اين شرايط وسيعا بهره مند شد
وزه حزب اهللا در مقابل ارتش  ر35با مقاومت . گذشته اين موقعيت را تقويت و تحکيم کرد

بدل شد، جمهوری اسالمی نيز موقعيت " قهرمان جهان عرب"اسرائيل، فقط حزب اهللا نبود که به 
 . بسيار قوی تری در منطقه و به اين اعتبار در عرصه بين المللی پيدا کرد

 
" ستیضد امپريالي"بعالوه فرياد های . اکنون جمهوری اسالمی يک قدرت مهم منطقه ای است

احمدی نژاد، وی و رژيم اسالمی را در ميان نيروهای ضد امپرياليست بين المللی نيز در موقعيت 
اجالس کشورهای غير متعهدها، رابطه نزديک با دولت های چپ . مهمی قرار داده است

ناسيوناليست ضد امپرياليست آمريکای التين، کمک های مالی به کشورهايی نظير نيکاراگوئه و به 
ريسم اسالمی همگی موقعيت جمهوری اسالمی را در شرايطی بسيار بهتر و قوی تر قرار داده ترو
مقاومت رژيم در مقابل فشارهای آمريکا و غرب در مشاجره بر سر سالح های هسته ای . است

 .نيز در اين مورد نقش داشته است
 

تی در سطح جهانی معموال وقتی دول. اما در اين رابطه موقعيت جمهوری اسالمی ويژه است
موقعيت اش تقويت ميشود، با اتکاء به ناسيوناليسم ميتواند در سطح داخلی نيز موقعيت خود را 

اين موفقيت های بين المللی ذره ای . در مورد جمهوری اسالمی چنين نشده است. تحکيم کند
 ممکن است احمدی نژاد. جمهوری اسالمی يا احمدی نژاد را نزد مردم ايران محبوب نکرده است

در جنبش ضد امپرياليستی يک چهره قابل احترام باشد، نزد مردم ايران يک ابله کوته فکر آدمکش 
آنچه موقعيت بهبود يافته رژيم در سطح بين المللی فراهم کرده است، اعتماد به نفس بيشتر . است

شا با اتکاء به اعدام ها و سرکوب های اخير بخ. رژيم اسالمی در سرکوب و اعدام و سنگسار است
مساله انزوای رژيم . موقعيت تحکيم شده جمهوری اسالمی و اسالم سياسی در منطقه انجام ميگيرد

شکست اسالم سياسی بعنوان . اسالمی در سطح بين المللی اکنون ابعاد ديگری بخود ميگيرد
نقش نزد مردم محروم منطقه و جنبش بشريت متمدن در اين راستا " ايدئولوژی رهائی بخش"

 .مهمی دارد
 

موقعيت دولت احمدی نژاد تابعی از .  پاسخ به اين سئوال يک آری يا نه ساده نيست:علی جوادی
کارنامه دولت تير خالص زن احمدی نژاد و جناح . موقعيت جناح راست در حاکميت اسالمی است

ت از يک طرف دولت احمدی نژاد، رژيم اسالمی را در موقعي. راست دارای دو وجه است
اما از طرف ديگر به شکنندگی و بی ٽباتی رژيم . قويتری نسبت به گذشته خود قرار داده است

 . اسالمی در کليت خود افزوده است
 

واقعيت اين است که موقعيت رژيم اسالمی و کال جنبش کٽيف اسالم سياسی در خاورميانه در 
عليه عراق برای اسالم سياسی جنگ آمريکا . دوران اخير به نفع رژيم اسالمی تغيير کرده است

رژيم اسالمی برنده خانه خرابی و نابودی زندگی مردم عراق و سرنگونی . يک مائده آسمانی بود
رژيم اسالمی اکنون در معادالت بين المللی در موقعيت برتری نسبت به گذشته . دولت صدام بود



کای التين دست و پا کرده در آمري" ضد آمريکايی"جايی برای خود در بلوک . قرار گرفته است
دست گذاشتن و دامن زدن به تخاصمات ديرينه خاورميانه و منطقه يک رکن اساسی . است

رژيم اسالمی در حال حاضر در تالشی وحشيانه برای تغيير . پيشروی رژيم اسالمی بوده است
 . موقعيت خود در قبال جامعه و مردم سرنگونی طلب است

 
جمهوری اسالمی اکنون . حال بر شکنندگی رژيم اسالمی افزوده استاما اين پيشرويها در عين 

بيش از هر زمان نفس بقاء و ادامه حاکميت منحوسش به . بيش از هر زمان شکننده تر است
سرکوب همه جانبه و گسترده توده های معترض مردم که شب و روز در کمين بزير کشيدنش 

موقعيت کنونی رژيم اسالمی شايد در نگاه اول و با اين ارزيابی از . نشسته اند، گره خورده است
توجه به برپايی مجدد چوبه های دار و اعدامهای دسته جمعی و آدم ربايی و سرکوب وحشيانه 

مگر نه اينکه دارند ميکوبند، دستگير ! اعتراضات اجتماعی در جامعه غير واقع بينانه بنظر آيد
م اين توحش اسالمی را در تلويزيون به نمايش ميکنند، به دار ميکشند، شالق ميزنند و تما

ميگذارند؟ مساله اينجاست که موقعيت عمومی سياسی رژيم اسالمی در قبال طبقه کارگر و جامعه 
و جنبشهای اجتماعی را نميتوان تماما از موقعيت حاضر و لحظه کنونی موقعيت رژيم در قبال 

 جانبه و در برگيرنده مختصات عمومی و يک ارزيابی عميق بايد همه. جامعه نتيجه گيری کرد
 . مبانی پايه ای بحران رژيم سياسی حاکم باشد

 
اين . رژيم اسالمی دست به يک يورش همه جانبه عليه زنان، جوانان و طبقه کارگر زده است

يک جنگ تمام عيار . اقتصادی و سياسی و فرهنگی و اجتماعی است. يورش همه جانبه است
 است که نيرويی که به جنگ ميرود و جنگ را برای بقاء خود ضروری می اما مساله اين. است

اگر پيش نرود، اگر . بيند از پيش اعالم کرده است که بدون جنگ ديگر قادر به بقاء خود نيست
اگر . اگر پيروز نشود، در سراشيبی رو به سقوط ميرود. متوقف شود، نتيجتا پس زده خواهد شد

و ميزان سرکوب را حفظ کند، دچار شکافهای بيشتر درونی و از هم رژيم اسالمی نتواند شتاب 
اگر با يک مقاومت جمعی و توده ای و متشکل مواجه . پاشيدگی و بهم ريختگی بيشتر خواهد شد
و رژيم اسالمی که در جنگ پيروز نشود، رژيم اسالمی . شود، قادر به ادامه سرکوب نخواهد بود

 . اميد کند، طعمه ساده تری برای شکار خواهد بودکه نتواند مردم را مرعوب و نا 
 

اين واقعيت وجودی حاکميت سياه اسالم در ايران . رژيم اسالمی بدون سرکوب قادر به بقاء نيست
از اينرو ميزند تا . جناح راست تصوير کامال واقع بينانه ای از شرايط حاکميت خود دارد. است
اما همين شرط بقای رژيم در شرايطی که کار . ا حفظ کندبه دار ميکشد، تا کٽافت اسالم ر. بماند

. آيی خود را برای مرعوب کردن مردم از دست داده باشد، نتيجتا به پاشنه آشيل رژيم تبديل ميشود
رژيم اسالمی در هر . اکنون بقاء رژيم به سرکوب گسترده تر و همه جانبه تر گره خورده است

د مردم را مرعوب کند، ناچار است با نيروی گسترده تری دوره از توحش و يورش خود اگر نتوان
ناچارا به بن . چنين سياستی قابل دوام و پيگيری نيست. در دور بعدی به مقابله با مردم برخيزد

 .بست منطقی خود ميرسد
 

مساله سرنوشت دولت احمدی نژاد . دولت احمدی نژاد ميتواند عوض شود، ميتواند سر کار بماند
اهميت نيست، مساله اساسی موقعيت جناح راست و کال خط سياسی حاکم بر رژيم چندان حائز 
حداقل چنين چشم . جناح راست به سادگی قدرت را به دست جناح ديگری نخواهد داد. اسالمی است

چنين چشم اندازی بدون يک تصفيه حساب جدی در حاکميت . اندازی را در حال حاضر ندارند



عقب نشينی . کند" عقب نشينی"سالمی نميتواند به دوران دوم خرداد رژيم ا. اسالمی ممکن نيست
بعالوه نه آن جنبش ارتجاعی دوم خرداد . عواقب هولناکی برای رژيم اسالمی بدنبال خواهد داشت

موجود است، نه آن جنبش ارتجاعی ميتواند برای رژيم کارساز باشد، نه خود دوم خرداديها به 
دارند، و نه الزاما ميخواهند که در دوران سقوط و سرنگونی رژيم خود چنين توهم کودنانه ای 

 . اسالمی در حاکميت باشند
 

در چنين .  نظامی بخود ميگيرد–رژيم اسالمی هر چه بيشتر دارد در قبال جامعه آرايش سياسی 
ی شرايطی چهره ها و باندهايی در جلوی حاکميت اسالمی قرار ميگيرند که قادر به ايفای چنين نقش

جناح راست . وارد ميدان جنگ شوند" گفتگوی تمدنها"در چنين دورانی نميتوانند با ابزار . باشند
 .رژيم را به پای نبردهای قطعی و نهايی نزديک تر کرده است

 
 دولت احمدی نژاد نقشی را ايفا کرد که خط راست حکومتی در بهترين شکل اش :سياوش دانشور
ی در داخل و خارج و بردن رژيم در باالنسی که بتواند در موقعيت سياستی تعرض. بايد ايفا ميکرد

بهتری پای مذاکره و مصالحه با آمريکا برود و در داخل مردم را در انتظار و نااميد از سرنگونی 
و چتر حمايتی غرب و رسانه های " ديالوگ تمدنها"دو خرداد با تمام افه . به سازشی مجبور کند

دولت احمدی نژاد و خط راست افراطی . سالمی را به اين موقعيت ببردغربی نتوانست جمهوری ا
طرف مذاکره با آمريکا و دنيا . و فاالنژ امروز در موقعيتی است که برای دو خرداد آرمانی بود

سياست اتمی . در منطقه اسالم سياسی و مشخصا جمهوری اسالمی تقويت شده است. شده است
ی از ديپلماسی و وقت خريدن به مبنای امتيازگيری تبديل کرده شدن را پيش برده است و در سيکل

به سرکوب عريان مردم و جنبشهای اعتراضی متوسل شد و در متن سازش با آمريکا در . است
برای اولين بار رسما ادعای نابودی کشور اسرائيل . منطقه بدون سر و صدا دارد مردم را ميکوبد

. ندهای سياسی در لبنان و فلسطين و عراق تاثير گذاشتروی رو. را از روی جغرافيا طرح کرد
عليرغم تمام تبليغات رسانه ها و خطر جنگ و غيره، امروز جمهوری اسالمی رسما تروريستهای 

شرکت جعفری سر تيم ترور قاسملو در مذاکرات . (بنامش را سر ميز مذاکره با آمريکا ميفرستد
ده که بيدادگاههايش حکم شالق و تازيانه برای جمهوری اسالمی هتاکی را بحدی رسان) بغداد

. کارگران معترض و رهبران کارگری بجرم شرکت در اجتماع روز جهانی کارگر صادر ميکند
قرار بود اين خط رژيم را در دوران پسا دو . دولت احمدی نژاد ماموريتش را انجام داده است

م برگرداند و از اينراه کل نظام در خرداد و پسا خاتمی به سياست هميشگی و شمشير خونين اسال
نکته ای که . اين کار تاکنون و بدرجه ای عملی شده است. موقعيتی مناسبتر برای بقا قرار بگيرد

در آن دولت احمدی نژاد نتوانسته است موفق شود، ارعاب مردم عليرغم همه اين اعدامها و 
انگار مردم و . فعالين سياسی استنمايشهای خيابانی تحقير جوانان و زنان و زندان وشکنجه 

عليرغم . جنبشهای اجتماعی سرکوب را بعنوان داده شرايط در سيستم خود ملحوظ کردند
محدوديتی که اين تهاجم رژيم به حرکت مردم اعمال کرد، اما هنوز بمب ساعتی جامعه تيک تيک 

 رابطه شان با رژيم ماجرای واکنش به جيربندی بنزين نمونه گويائی از روحيه مردم و. ميکند
نخواستن مردم هنوز يک فرض قوی رژيم اسالمی و هر ناظر سياسی واقع بين . اسالمی است

. مسئله اصلی اما رهبری اين نخواستن برای سرنگونی اين پديده منحوس است. جامعه ايران است
  .مردم در صحنه مانده اند، مرعوب نشدند، سازمان و رهبری برای پيروزی نياز دارند

 
در مورد موج اعدامها و دستگيريها و سياست ارعاب چه فکر ميکنيد؟ دورنما : يک دنياى بهتر

  در پيش است؟٦٧را چه ميبينيد، آيا يک خرداد شصت ديگر و يا کشتارى مشابه تابستان



رژيم برای بقای خود بايد .  آنچه ما در ايران شاهديم واقعا دردناک و وحشتناک است:آذر ماجدی
مساله اينجاست که رژيم ميداند و تجربه هم نشان داده . بايد قشری گری را تقويت کند. کندسرکوب 

. است هر کوتاه آمدنی در مقابل فشارهای مردم، مردم را برای دستاوردهای بيشتر جری تر ميکند
ا که زير. رژيم نميتواند يک سانتيمتر در مورد حجاب، آپارتايد جنسی يا قوانين اسالمی کوتاه بيايد

اين معضل ذاتی رژيم اسالمی . هر يک سانتيمتری سريعا و بشکلی تصاعدی افزايش می يابد
 . است

 
اين يکی ديگر از . مساله اينجاست که عليرغم آدمکشی های وحشيانه، مردم مرعوب نشده اند

ی اما مقاومت عموم. رهبری ندارند. مردم سازمانيافته عمل نميکنند. معضالت پايه ای رژيم است
از قد لباس . در چند ماه اخير با بيرق اسالميزه کردن جامعه به زنان و جوانان حمله ور شدند. است

. گرفته تا رنگ و مدل آن را تعيين کردند، از مانکن های بدبخت پشت ويترين ها نيز نگذشتند
بجرم جوانان را . داستان های وحشتناک شکنجه و کشتار جوانان در وب سايت ها منتشر شده است

در مقابل اين بربريت . ميگيريند، کتک ميزنند، شالق ميکوبند و اعدام ميکنند" ارازل و اوباش"
زنان و جوانان به همان شيوه سابق لباس . عنان گسيخته، مردم به همان کار سابق ادامه ميدهند

انی که خبر از خودکشی جوان. مقاومت توده ای. اين مقاومت است. ميپوشند و رفت و آمد ميکنند
اما مردم زير بار کدهای رفتاری . بدست اين آدمکشان افتاده اند، در موارد متعددی پخش شده است

 خرداد ديگر 30جمهوری اسالمی حتی در خواب نيز نميتواند يک . جمهوری اسالمی نمی روند
ين واقعيت ا. اين نسل را رژيم نميتواند به زانو درآورد. جامعه و مردم تغيير کرده اند. بيافريند

گويی يک قرار از قبل ميان . مقاومت ذهينت کلکتيو جامعه است. غيرقابل انکار جامعه است
جوانان کمی با احتياط به . رژيم عربده ميکشد، قدراه می بندد، قمه ميزند. جوانان گذاشته شده است

ای کوتاه به رنگ سرخ ميپوشند، لباس تنگ به تن ميکنند، روسری ه. همان کار خود ادامه ميدهند
. در پس اين کشت و کشتار رژيم بايد استيصالش از مقابله با مردم را نيز تشخيص داد. سر ميکنند

اين نيز . محکوم کردن فعالين کارگری به شالق يک تالش ديگر برای اسالميزه کردن جامعه است
 .فعال با مقاومت روبرو شده است

 
توازن . آن دوران سپری شده است. ايتی را ندارد رژيم اسالمی توان انجام چنين جن:علی جوادی

با . کنند" خفه"نميتوانند بزنند و . قوای سياسی در جامعه به نحو قابل مشاهده ای تغيير کرده است
. با درايت و با تجربه تر است. نسل جديدی مواجه اند که از رژيم اسالمی شکست نخورده است

. عی دوران شکل گيری و استقرارش برخوردار نيستاين رژيم بهيچوجه از توان سياسی و اجتما
برای به تسليم . تهاجم اش ناشی از هراس از تخريب بيشتر موقعيتش است. رو به افول است

.  را سازمان دهند۶٧ و شهريور ۶٠کشاندن مردم ناچارند حتی جنايت وسيعتری از خرداد 
ميزنند اما . قت و گذرا داردنتيجتا هر درجه سرکوبگری رژيم خصلت مو. امکانش را ندارند

هر حادٽه ای غير قابل پيش . نميتوانند محصول سرکوبگری را حتی برای ميان مدت حفظ کنند
رژيم رکن و پايه ای برای استقرار و ٽبات . بينی ای تعادل رژيم و توازن قوا را بر هم ميزند

فقر و گرسنگی وعده دهند و هم نميتوانند هم به مردم . نه اقتصادی، نه سياسی و نه فرهنگی. ندارد
اين اوباش نميتوانند هم به مردم گرسنگی دهند هم به دارشان . خفقان و سرکوب و بی حقوقی را

حتی در صورت اعالم حکومت . حداقل در ميان مدت نميتوانند چنين سياستی را دنبال کنند. بکشند
 تعادل و ٽباتی دامنه دار دست پيدا نظامی و استقرار نيروهای نظامی در جامعه قادر نخواهند شد به

در چنين شرايطی . فاکتور اقتصادی در عدم توانايی به چنين تعادلی تعيين کننده است. کنند



نتيجه جنگ حاضر هر چه . اعتراضات و عصيانهای شهری يک واقعيت اجتناب ناپذير خواهد بود
 . محدوده امکاناتشان نيست بهيجوجه در ۶٧ و ۶٠باشد سرکوب وسيع و قتل عام در ابعاد سال 

اما آنچه رژيم در سر دارد يک جنبه قضيه است، مساله ديگر مردم و جنبشهای اجتماعی و جنبش 
چنانچه رژيم اسالمی با يک مقاومت متحدانه و متشکل مواجه شود، اين موج . سرنگونی است

 .  تهاجم بسرعت در هم خواهد شکست
 

ن به سوی فضای طالباتی تر کردن جامعه، چيزی نيست  اين تهاجم جديد و رفت:سياوش دانشور
ترديدی نيست که يک رکن مهم اين . جز مقدمه ای برای چرخش های اساسی در جمهوری اسالمی

تهاجم ساکت کردن مردم، کور کردن افق و اميد سرنگونی، و تالش برای رضايت دادن جامعه به 
هدف سرپا نگهداشتن رژيم، . ی اوستمرتجعی ظاهرا کمتر خشن از احمدی نژاد و جناح حام

اما هدف . ساکت کردن اعتراض در جامعه، و تالش بيهوده برای پائين بردن توقع مردم است
اساسی تر آماده شدن برای يک سازش بزرگ با آمريکا و غرب در منطقه و به فرجام رساندن 

ی و رژيمهای نوع ترديدی نيست که جمهوری اسالم. تحوالتی در درون حود رژيم اسالمی است
جمهوری اسالمی بدون سرکوب نميتوانند سرپا بمانند و تا روزی که سرکارند به جنايت و کشتن و 

دوم در دانشگاهها و يا کشتاری " انقالب فرهنگی"اما آيا . قربانی گرفتن از مردم ادامه ميدهند
 تکرار ميشود؟ من فکر وسيع از زندانيان سياسی و مخالفين در راه است؟ آيا تاريخ يک بار ديگر

اين . نه اينکه نميخواهد بلکه نميتواند. ميکنم رژيم اسالمی توان و امکان چنين اقدامی را ندارد
نه رژيم و نه مردم و نه اوضاع سياسی همان . دوره و اين نسل با دهه شصت تفاوت اساسی دارد

که ميتواند با پس لرزه به نظر من هر چرخش سياسی ايدئولوژيک رژيم اسالمی . پديده نيستند
هائی اجتماعی همراه شود، قرار است طوری عملی شود که جامعه نتيجه خود را از آن در قبال 

اساس . نوعی سياست چينی دارد پيش ميرود. رژيم اسالمی نگيرد و به تهاجم سياسی ترجمه نکند
 مردم نقطه سازش جمهوری اسالمی و دندان تيزش را نگه ميدارند در عين حال تالش ميکنند به

اينکه در اين امر موفق ميشوند با نه، تماما . تحميل کنند و موانع بقايشان را از سر راه بردارند
جمهوری اسالمی با قلدری . بستگی به حرکت و اعتراض مستقل مردم و طبقه کارگر دارد

دوش تروريستی و سياست اتمی ميخواهد به يک نيروی فائقه در منطقه تبديل شود و روی 
ناسيوناليسم و اسالميت و سازش با غرب مردم را ساکت کند و يا دستکم برای دوره ای در انتظار 

حتی اگر جمهوری اسالمی به دوره دو خرداد و يک مضحکه جديد مدنی هم برگردد، . نگه دارد
دو نتيجه هر . نهايتا ميخواهد امنيت و بقايش را در منطقه حفظ کند و مردم را به خانه بفرستد

اردوی آزادی و برابری منفعتی در اين . سياست و عواقب آن برای مردم و طبقه کارگر يکی است
در ايران هر نوع . روندها ندارد و برای بهم زدن آن و عوض کردن صورت مسئله تالش ميکند

تغيير و بهبود نسبی وضعيت مردم به توان و دخالت کمونيسم و جنبش طبقه کارگر عليه جمهوری 
حتی ممانعت از چنين احتمال فرضی نيز تنها به . می و سرمايه داری گره خورده استاسال

 .     دخالتگری کارگر و کمونيسم گره خورده است
 

محورهاى سياست حزب در تقابل با اين تهاجم رژيم اسالمى به مردم چيست؟ : يک دنياى بهتر
 چه بايد کرد؟ 

 
 تالش برای انزوای رژيم اسالمی در سطح بين  سازماندهی مقاومت مردم بعالوه:آذر ماجدی

روشن است که . ما تالش خود را بر اين متمرکز کرده ايم. المللی دو رکن سياست ما است
پالتفرمی که حزب بر مبنای آن تشکيل شد، . سازماندهی مقاومت مردم کاری يک روزه نيست



الش ما برای جلب و سازماندهی ت. دقيقا بر اين مولفه تاکيد دارد" حزب رهبر، حزب سازمانده"
رهبران عملی جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی ديگر متاسفانه کند پيش ميرود، اما دارد 

تامين رهبری بر مبارزه مردم و جنبش سرنگونی تنها راه پيروزی مردم بر اين جهنم . پاسخ ميدهد
 .اسالمی است

 
در درجه اول .  سازماندهی اشاره کرد در اينجا فقط ميتوان به رئوس يک سياست:علی جوادی

چنين سياستهايی عواقب . پرهيز کرد" آکسيونيستی"بنظر من بايد از هر نوع سياست آنارشيستی و 
محور سياست حزب ما . و پی آمدهای بسيار مخربی برای مردم و جامعه به دنبال خواهد داشت

بايد مقاومت مردم . گونی استسازمان دهی مقاومت توده ای و کارگری و سازماندهی جنبش سرن
اما چگونه؟ و . طبقه کارگر بايد پرچمدار مقاومت و مقابله در چنين شرايطی باشد. را سازمان داد

 . اين سئوال اساسی است
 

 . بنظر من در حال حاضر در داخل کشور در دو عرصه ميتوان مقاومت اجتماعی را سازمان داد
 
. تعيين کننده ای در مقابله با يورش رژيم اسالمی ايفا کندطبقه کارگر ميتواند نقش تاريخی و -١

يک رکن يورش رژيم اسالمی تعرض به جنبش کارگری، دستگيری و سرکوب فعالين کارگری 
تشکيل مجامع عمومی . سازماندهی مقاومت کارگری شرط اساسی شکست اين تعرض است. است

ی و چه در محالت و هر منطقه تشکيل کانونهای کارگری چه در محيط های توليد. کارگری
هر نوع تعرض رژيم اسالمی بايد با گسترده ترين مقاومت . کارگری محور چنين سياستی است

شبکه خانواده های . خانواده کارگری سلول پايه ای تشکل کارگری است. کارگری مواجه شود
در شرايط . ندکارگری در محالت ميتوانند نقش کليدی در سازماندهی مقاومت کارگری ايفا کن

اما نقش و وظيفه جنبش کارگری . تعرض بايد مقاومت را در پايه ای ترين سطح سازمان داد
هر نوع سياست محدود نگری و محدود کردن طبقه . باشد" صنفی"نميتواند و نبايد محدود و 

خود را کارگر بايد به حق نقش تاريخی و دورانساز . کارگر به خود را بايد حاشيه ای و ايزوله کرد
از فعالين . بايد به نقطه اميد و قدرت جنبش توده های مردم برای سرنگونی تبديل شود. ايفا کند

 اسالمی در صفوف کارگری نميتوان انتظار پيگيری يک سياست راديکال و –سنديکاليست و ملی 
. دوظايف سنگينی بر دوش رهبران راديکال و سوسياليست کارگری قرار دار. توده ای را داشت

 -٢. هر نوع سازماندهی کارگری به تحرک و تيزبينی اين فعالين در اين شرايط گره خورده است
بعالوه در سطح اجتماعی بايد سازماندهی مقاومت در مقابل موج دستگيری و اعدامها و آدم ربايی 
. ها و برای خالصی از اعدام و آزادی از اسارت رژيم اسالمی يک جنبش قوی را سازمان داد

انواده دستگير شدگان، خانواده زندانيان سياسی، خانواده کسانيکه فرزندانشان در صف اعدام خ
اگر در آرژانتين مادران زندانيان سياسی . قرار دارند ميتوانند و بايد پيشتاز نجات فرزندانشان شوند

اجتماعی و و ناپديد شدگان توانستند وسيعترين اعتراض به آدم ربايی و سر به نيست کردن فعالين 
کارگری را با کمترين لطمات اجتماعی سازمان دهند، در جامعه ايران هم ميتوان چنين الگوهايی 

مسلما فعالين کمونيسم کارگری بايد در چنين شرايط پرچمدار سازماندهی چنين . را به دست داد
 . برويمبايد با پرچم نجات عزيزانمان به ميدان مقابله با اين توحش اسالمی . حرکتی شوند

 
بايد بيشترين اعتراضات را در خارج کشور . اما در خارج کشور مساله کامال متفاوت است

بايد تالش همه جانبه ای برای به ميدان کشيدن ايرانيان آزاديخواه در خارج کشور . سازمان داد
سيونی سياستهای تاکنونی سازماندهی در بهترين حالت محدود به نيروی سازمانی و آک. سازمان داد



بايد اهرمهای موٽر در به ميدان کشيدن مردم را در . بوده است که آنهم به شدت تحليل رفته است
بنظرم ميتوان . را در خارج سازمان داد" ريشه ای "(grass-root)بايد يک جنبش . دست گرفت

 بر محور آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی و توقف فوری اعدامها گسترده ترين نيروهای
چنين سياستهای ناکارا بودن . نميتوان به نيروی سازمانی فقط متکی بود. مردم را به ميدان کشاند

بسياری از شکست طلبان ميگويند رژيم اسالمی وقعی به . خود را بارها و بارها نشان داده است
حش اما چنانچه در پس اين تو. بخشی از حقيقت را ميگويند. اعتراضات در خارج کشور نميگذارد

ناچار به توقف . اسالمی روشن شود که کمونيسم کارگری به موقعيت جلودار صحنه عروج ميکند
 .خواهد شد

 
بايد پرچم مقاومت مردم و پرچم نپذيرفتن مردم . بايد تسليم نشد.  بايد مرعوب نشد:سياوش دانشور

بيشتر از نفعش اين موج تنها زمانی ميتواند متوقف شود که رژيم اسالمی احساس کند ضررش . شد
و اين کار زمانی عملی است که يک صف گسترده در خارج و داخل در مقابل اين سياستها . است

به نظر من امروز نفس عقب راندن رژيم و شکست دادنش در ارعاب مردم و نااميدی . قد علم کند
ال فشار سياست ما سازماندهی مردم برای آزادی زندانيان سياسی و اعم. جامعه يک پيروزی است

جهانی به جمهوری اسالمی برای پايان دادن به نمايش های توحش اعدام و شکنجه و بگير و ببند 
در ايران اين امر با توجه به وضعيت مردم ميتواند مشکالت ويژه ای داشته باشد اما در . است

 و کمونيسم کارگری و حزب ما تالش ميکند توده وسيع مردم. خارج مانعی برای اينکار نيست
به نظر ما مقابله با اين موج آدمکشی . ايرانيان مقيم خارج را عليه اين اوضاع به ميدان بکشد

اسالمی ميتواند حول خواست آزادی کليه زندانيان سياسی و لغو مجازات اعدام، به نيروی وسيعی 
.  کندشکل بدهد و فشار ممتد روی رژيم را به قدرتمندتر شدن مردم در داخل برای مواجهه تبديل

روی اين مسئله ضروری است نيروهای آزاديخواه اپوزيسيون و هر کسی که منفعتی در اين تهاجم 
بايد اقدامی عاجل و موثر و اجتماعی و توده ای برای . رژيم اسالمی به مردم ندارد متمرکز شوند
 مرداد طليعه خوبی برای شروع يک روند تالش 18. عوض کردن اين اوضاع صورت بگيرد

ه و گسترده برای مقابله با اين تهاجم رژيم اسالمی سرمايه به کارگران و فعالين اجتماعی و فشرد
 .  مردم محروم است

 
موقعيت جنبش سرنگونى جمهورى اسالمى چيست؟ چه تغييراتى در تناسب : يک دنياى بهتر

 قواى مردم و رژيم ايجاد شده است؟ راه پيشروى کدام است؟ موانع کدامند؟
 

اکنون به " اصالح طلبی. " جنبش سرنگونی طی دهه گذشته وسيعا رشد کرده است:یآذر ماجد
مقاومت وسيع و گسترده يک مولفه اين . دو خرداد بدست خود به گور سپرده شد. گذشته تعلق دارد

جنبش سرنگونی و کمونيسم کارگری در . اما مشکل اين جنبش خالء رهبری است. جنبش است
 .هم را از دست دادندچند سال اخير يک فرصت م

 
کمونيسم کارگری و راست پرو : دو جنبش در آينده ايران ميتوانند نقش تعيين کننده بازی کنند

در مقابل پيشروی های رژيم اسالمی اين . راست بی افق، بی تشکيالت و ساکت است. غرب
خود را . ستچشم به تغييرات بين المللی و آمريکا دوخته ا. جريان کامال دست و پا بسته است

 .ترشی انداخته است که وقتی دری به تخته خورد بپرد و قدرت را بگيرد
 



اکتيو ترين جريان . کمونيسم کارگری پنج سال پيش در موقعيت بسيار خوبی قرار داشت
متاسفانه در چند سال اخير . اپوزيسيون و تحزب يافته در بزرگترين حزب سياسی اپوزيسيون بود

اين مساله، بنظر من، فاکتوری بسيار تعيين . و انشقاق و پراکندگی شده استاين جنبش دچار تشتت 
عليرغم رشد ايده های کمونيسم کارگری در ميان . کننده در موقعيت کنونی جنبش سرنگونی است

مردم و محبوبيت کمونيسم و چهره های اين جنبش در ميان مردم، خالء رهبری آن را کامال 
رهبری دو حزب کمونيست . رگری در قالب سه حزب فعاليت ميکنداکنون کمونيسم کا. شاهديم

. کارگری و حکمتيست سياست ها و تاکتيک های نادرست را يکی پس از ديگری آزمايش ميکنند
 . عروج نظرات چپ سنتی در اين دو حزب ضربه ای مهم به پيکره اين جنبش وارد آورده است

 اسالمی دوباره برو بيايی پيدا کرده –شده ملی در غياب رهبری کمونيسم کارگری، جنبش منزوی 
 اسالمی ها دست باال پيدا کنند، انتظار –زمانی که ملی . اين جنبش عقيم و بی افق است. است

 اسالمی ها هر –به جنبش حقوق زن نگاه کنيد، ملی . بيشتری از جنبش سرنگونی نميتوان داشت
جنبش سرنگونی بی . نگ سنديکاليسم استجنبش کارگری زير افق ت. روز به مسلخ اش ميبرند

 . اين واقعيت جنبش سرنگونی است. رهبر به در و ديوار ميکوبد
 

عليرغم رشد و . تامين رهبری کمونيسم کارگری بر جنبش سرنگونی تنها راه پيروزی است
گسترش جنبش سرنگونی و مقاومت توده ای، اين هدف اکنون بسيار پيچيده تر از پنج سال پيش 

رفع اين مانع يک هدف مهم . علت آن انشقاق و پراکندگی کمونيسم کارگری است.  ميرسدبنظر
پياده کردن پالتفرم حزب رهبر، حزب سازمانده و تالش برای . حزب اتحاد کمونيسم کارگری است

فائق آمدن به تشتت و پراکندگی در صفوف کمونيسم کارگری دو رکن اصلی سياست ما برای 
 .اری و پيروزی بر جمهوری اسالمی استمقابله با اوضاع ج

 
 بمنظور پاسخ به اين سئوال بنظر بايد سرنوشت جنگ کنونی در جامعه را پيش بينی :علی جوادی

رژيم اسالمی تعرض گسترده ای را عليه مردم و بمنظور به شکست کشاندن و خارج کردن . کرد
به .  آينده روشن نيست.تالش برای سرنگونی رژيم اسالمی در جامعه سازمان داده است

در حال حاضر زود است که . فاکتورهای بسياری و از جمله عملکرد جنبش ما گره خورده است
 . در مورد نتايج دوره ای حاصل از اين جنگ به قضاوت نشست

 
مساله اينجاست که جنبش . اما در زمينه راه پيشروی و موانع مسائل مهمی را بايد بيان کرد

فقدان يک رهبری تٽبيت شده . ده های مردم فاقد يک رهبری تٽبيت شده استسرنگونی طلبانه تو
ناشی از عدم تٽبيت هژمونی و سياست تنها اردوی آزاديخواهی و برابری طلبی و انسانيت در 

کمونيسم کارگری هنوز نتوانسته است هژمونی سياسی، . جنبش سرنگونی طلبانه و جامعه است
و به همين اعتبار نتوانسته است به رهبری سياسی . تٽبيت کندخود را در جنبش سرنگونی " نه"

 قانونی را –به اين فاکتور ها بايد ضعف سازماندهی و کار علنی . الزم در اين جنبش شکل دهد
بدون امکان سازماندهی کار علنی و قانونی نميتوان در عرصه اجتماعی حضور موٽر . اضافه کرد

 شرايطی مسلما بايد مخفی باشد، اما مبارزه اجتماعی امری تشکيالت در چنين. و چشمگيری داشت
 .علنی است

 
که بزودی به " کمونيسم کارگری" در اين زمينه در اولين شماره نشريه :سياوش دانشور

اينجا نکاتی را بطور مختصر عنوان . سردبيری آذر ماجدی منتشر ميشود به تفصيل صحبت کرديم
 ميکنم؛ 



 تير تحت تاثير فاکتورهاى 18سرنگونى طی اين سالها و بعد از واقعه نکته اول اينست که جنبش 
نفس سرنگونى طلبى و نخواستن حکومت اسالمى نه فقط تضعيف نشده . مختلفى قرار گرفته است
مردم به سازشی با رژيم نرسيدند و يا رژيم نتوانسته است جامعه را به . بلکه تقويت هم شده است

 . پذيرش خود تسليم کند
 
همه "خيلی زود معلوم شد که اين جنبشی . وم، موقعيت نيروهای سرنگونی طلب تغيير کرده استد

اگرچه همه نيروهای سرنگونی طلب در امر سرنگونی ذينفعند اما گرايشات و افقهاى . نيست" با هم
هم عدالتخواهى سوسياليستى و . اجتماعى در جامعه خود را در اشکال متعين تری بروز دادند

رى و هم اردوی راست و تالش براى تغيير از باال، خود را در پروژه ها و اعتراضات و کارگ
جناح چپ خود را با تمايالت عمدتا سوسياليستى و . تحرکات سياسى مختلفی نشان دادند

جناح راست و غير حکومتى دورنماى پيروزى . عدالتخواهانه در قلمروهاى مختلف نشان داده است
يک تغيير اساسى . را به سياستهاى منطقه اى و جهانى آمريکا و غرب گره زدبه جمهوری اسالمی 

 تير اينست که اپوزيسيون راست که زمانى بر محور سرنگونى تالش ميکرد ١٨در سالهاى بعد از 
هژمونى سياسى کسب کند، و به اين اعتبار جامعه و مردم ناراضى را به تحرک و اعتراض عليه 

ال شکست پروژه هاى اصلى ترش بى افق شد و عمال فشار عليه جمهورى رژيم فراميخواند، بدنب
در اين اوضاع که تنها آلترناتيو جامعه راه حل چپ و کمونيستهاى کارگرى . اسالمى را برداشت

در دانشگاهها و جنبش زنان . بودند، ما دوره اى شاهد رشد اعتراضات به زبان و ادبيات چپ هستيم
مسئله انتخاب چپ و اتکا .  سوسياليسم است که مرتبا خودنمائى ميکندو جنبش کارگرى اين چپ و

به چپ بعنوان رهبر سرنگونى و در افق وسيعترى بعنوان جريانى که آينده را شکل ميدهد، يک 
هنوز جامعه از راست نه تماما دست شسته است و نه چپ . سوال باز براى جامعه بود و هنوز هست

 سياسى و راه حل اجتماعى خود را در مقياسى که الزمه يک توانسته است هژمونى فکرى و
هنوز انتخاب چپ و راست و جدال برسر افقهاى چپ و . پيروزی تمام عيار است به ميان مردم ببرد

راست، افق سرمايه دارى يا کمونيسم، و انتخاب جريان و حزب بستر اصلی اين چپ يا راست به 
سير چپگرا شدن و اتخاذ شعارها و ديدگاههاى چپ را در جامعه . فرجام نهائى خود نرسيده است

پيش گرفته است، اما اين جهت مثبت و انسانى هنوز به يک حرکت قدرتمند اجتماعى که بتواند 
در طرف ديگر کل کمپ راست، با . سياست در ايران را تحت الشعاع قرار دهد تبديل نشده است

، نه توانسته اند جامعه را به کم را ضى کنند و افق تمام جناحها و جريانات و سنتهاى اجتماعى اش
شان را تسرى دهند و نه توانسته اند به خود بعنوان جريانى معتبر در مقابل رژيم اسالمى شکل 

هنوز انتخاب سياسى مردم و راه حلهاى چپ و راست و تالش براى اعمال هژمونى بر روند . دهند
 .  تحوالت موضوع بازى است

 
. تغييرات در سياست جهانى و بين المللى و بازتاب اين تغييرات در کمپ راست استمسئله سوم، 

امروز با وضعيتى مواجه هستيم که سرمايه دارى الگوهاى قديمى تر و کالسيک تر را تجويز 
نميکند، و يا دستکم در متن جدالى که برسر شکل دادن به سيماى اقتصادى و سياسى و ايدئولوژيک 

نگ سرد ميان قدرتهاى سرمايه دارى در جريان است، نميتواند الگوهاى کالسيک تر دنياى بعد از ج
آمريکا در عراق حکومت سکوالر و البته ديکتاتور و فاشيست صدام را سرنگون . را تجويز کند

 آنهم به دليل دست –آمريکا در افغانستان . ميکند و بجايش جمهورى اسالمى را سرکار مى آورد
 حکومت اسالمى طالبانها را سرنگون ميکند و جمهورى اسالمى - طالباندرازى بن الدن و

اين پديده با آلترناتيوهاى حکومتى بورژوازى جهانى در دوران قبل از . افغانستان را شکل ميدهد
تروريستهاى "در خود اروپاى غربى آقاى تونى بلر براى مقابله با . جنگ سرد تفاوت اساسى دارد



اسالم ميانه "وريسم اسالمى پروژه ترتبيت آخوند و امام دانشگاهى و مسلط به و تر" فاندمانتاليست
ديدگاههاى پست مدرنيستى و در اينجا استفاده بورژوازى از جريانات و . را تجويز ميکند" رو

آکتورهاى اسالمى و مذهبى در سياست به يک مشخصه استراتژيهاى سياسى و منطقه اى و جهانى 
به خود سير بازگشت، واپسگرائى فکرى و فرهنگى، و همينطور تقابل اين بنو. تبديل شدند

نفس اينکه در . سکوالريستها و مدرنيستها و برابرى طلبان و کمونيستها را بدنبال داشته است
افغانستان و عراق بعد از تحوالت شاهى برسر کار برنميگردد و يا در ايران ميراثدار تاج و تخت 

نى چى ميشود، نفس اينکه طرفداران دو آتشه بانک جهانى و ناسيوناليسم ادعائى ندارد و جامعه مد
ايرانى و حمله به ايران به اردوى اصالح طلبان و جمهوريخواهان ميپيوندند و يا سياستهائى مشابه 

 اسالمى بيشتر خود را با سياستهاى –را اتخاذ ميکنند، نفس اينکه جمهوريخواه شرق زده و ايرانى 
زگار ميکند، و باالخره نفس اينکه کل اين اردو عليه چپ و کمونيسم و برابرى امروز غرب سا

طلبى سوسياليستى به يک زبان واحد سخن ميرانند، همه بيانگر اين واقعيت و تغييرات در سياست 
 . کمپ راست است

 
آمريکا و غرب دنبال احياى ارزشهاى مدرن و ليبراليسم کالسيک و مدلهاى حکومتى مبتنى بر 

مکراسى پارلمانى نيستند، دنبال جوامع مينياتورى، دنياى چند ارزشى و چند فرهنگى، و مدلهاى د
اين جريانات و اين جهتگيرى با سياستهاى . حکومتى متکى بر مذهب و اسالم سياسى و قوميت اند

 اين جريانات امکان بيشترى براى مقابله با کمونيسم و عدالت. امروز غرب بيشتر خوانائى دارد
ترديدى نيست اگر سوسياليسم کارگرى بتواند در ايران به يک جريان . خواهى سوسياليستى دارند

مطرح و نيرومند اجتماعى تبديل شود، نيروهائى از جنس سوسيالى دمکراسى جديد و سکوالرهاى 
بنابراين اگر ميتوان گفت که آمريکا ظرفيت و . نيمبند مانند جمهوريخواهان باد زده ميشوند

وانى بيشترى در سازش با اسالم سياسى در ايران و تحميل تغييراتى به آن دارد تا سرنگونى و همخ
تقابل خصمانه با آن، آنوقت کل اپوزيسيون راست، دستکم سرنگونى طلبانشان، سياست شان در 
قبال سرنگونى جمهورى اسالمى تغيير ميکند و به همين اساس جنبش سرنگونى دچار وقفه ها، 

 . افقى، پراکندگى، و نهايتا تجزيه و پالريزه شدن ميرودبعضا بى 
 

بنابراين سوال اين نيست که چرا جنبش سرنگونی طول کشيده است و کارش و امرش که سرنگونى 
است را به فرجام نرسانده است، اين وضعيت ميتواند همينطور ادامه يابد و حتى مردم دچار يک 

نه مردم و نه نيروهاى سياسى جدى وعده اى .  شوندنوع ياس، سرخوردگى، و پاسيفيسم سياسى
سوال اين جنبش نفى اين وضعيت است و نيروهاى زيادى مانع . مبنى بر روز سرنگونى نداده بودند

موضوع اساسى اين جنبش بعد از تحوالتى که در کمپ راست بوقوع پيوسته و . اين خواست اند
 قادر است رهبرى اين جنبش را در يک مقياس رويدادهاى منطقه و ايران، اينست که چه نيروئى

اين رژيم در عمل روزانه و تفکر و نگاه مردم رژيمى مرده و . وسيع و تعيين کننده بدست گيرد
کمتر کسى آينده اش را با اين رژيم گره زده و يا در سيماى جمهورى اسالمى . فسيل شده است

نه . نين تصويرى را دارد و نه طبقه کارگرنه  بورژوازى ايران چ. جريانى رو به رشد را ميبيند
جنبشهاى رفع تبعيض و عدالتخواهانه چنين تصويرى را دارند و نه خود حکومتگران فکر ميکنند 

مسئله اساسى هنوز نيرو و . همين قالب زدن و کشتن و گرسنه نگهداشتن على االبد کفايت ميکند
 نارضايتى و خشم و نخواستن مردم را به جريانى رهبر و سازمانده است که قادر باشد اعتراض و

جريانى که اعتماد به چپ و راه حل چپ را در مقابل کل راست . حرکتى زير و رو کننده تبديل کند
بطور . احيا کند و جنبش کمونيسم کارگرى را در محور پيروزى کمونيسم در ايران قرار دهد

 مردم همان مردم اند و آرزوى رفتن .خالصه، جمهورى اسالمى همان پديده شنيع و سرکوبگر است



مردم، نسل جديدى از مردم، که حتى در ماجراى دو خرداد زياد ذينفع نبوده . اين رژيم را دارند
فقرو فالکت دارد جامعه را به . زنان برابرى ميخواهند. است عليه اين رژيم و اين وضعيت است

. رستى براين جنبش تامين و اعمال کردسوال اينست که چگونه بايد رهبرى د. يک سياه چال ميبرد
سوال اينست که چگونه ميتوانيم قادر شويم با گره زدن اين اعتراضات و اتکا به ظرفيتهاى عظيم 
نفرت از رژيم اسالمى سرمايه داران، پرچم و آلترناتيو کارگرى سربلند کند و به اين سيکل باطل 

بدون چنين حزبى . هبر و حزب سازمانده داردجنبش سرنگونى نياز به حزب ر. نقطه پايانى بگذارد
يک دليل بى گدار . و بدون افق روشن اين جنبش تالشهايش به يغما ميرود و نهايتا سرکوب ميشود

به آب نزدن مردم و نشان دادن سطح باالئى از هوشيارى سياسى در مقاطع مختلف متکى بر همين 
امرى که به اشتباه در ديدگاه .  اسالمى استارزيابى زمينى و تلقى عينى از تناسب قوا با رژيم

 . برخى با پاسيف شدن مردم و يا دست باال پيدا کردن افق راست ترجمه ميشود
 

رياست " انتخابات"موقعيت جنبشهاى اصلى جامعه چه تغييراتى کرده است؟  :يک دنياى بهتر
 و داخلى رژيم را مسائل متنوع منطقه اى و بين المللى. جمهورى و مجلس رژيم در پيش است

مقدورات و امکانات رژيم اسالمى چيست؟ سياست و وظايف کمونيسم . محاصره کرده است
 کارگرى کدامند؟

 
کمونيسم کارگری در فعال نگاه .  در پاسخ به سوال فوق تاحدودی به اين نکته پرداختم:آذر ماجدی

ونيسم کارگری زمانی که دو کم. داشتن ساير جنبش های سياسی در جامعه نقشی تعيين کننده داشت
 –بسياری از حرکات ملی . خرداد حکم ميراند، جنبش سرنگونی را زنده و فعال نگاه داشت
يکی از لحظات مهم کنفرانس . اسالمی ها و راست در مقابله با کمونيسم کارگری تعريف ميشد

دگی حاصل با شکل گيری اختالفات درون حزب کمونيست کارگری و تشتت و پراکن. برلين است
با آغشته شدن رهبری . از آن، کمونيسم کارگری اين موقعيت برتر را در اپوزيسيون از دست داد

دو حزب کمونيست کارگری و حکمتيست به سياست های چپ سنتی، با اتخاذ سياست ها و تاکتيک 
 . های اشتباه و انحرافی راست آرام گرفت و ملی اسالمی ها آتش بيار معرکه شدند

 
سال اخير رهبری حزب کمونيست کارگری به شعار دادن های دهان پر کن و بی محتوا در سه 

دنبال . هيچ برنامه و نقشه عملی برای سازماندهی مردم و جنبش کارگری ندارد. روی آورده است
با اين تصور که هر شلوغی ای انقالبی است، و . فقط ميکوشد جامعه را شلوغ کند. مردم ميافتد

 سال است که 5اين رهبری . رايط انقالبی پيش آيد تا حزب به جلوی صحنه بپردکافی است که ش
حتی وقتی ناسيوناليست های دو آتشه در آذربايجان ميدان . از جنبش انقالبی و انقالب سخن ميگويد

. دنبال سنديکاليست ها ميافتد. تحليل ميکند" نطفه های انقالب"دار ميشوند، اين رهبری آن را 
تهييج "تحليل های غيرواقعی و صرفا با هدف . را فراخوان به انقالب دادن ميداندرسالت خود 

اکنون . چند ماه پيش اعالم کرد که دولت احمدی نژاد را شکست داده است. ارائه ميدهد" انقالبی
 .مانده است که در مقابل اين موج جديد سرکوب و اعدام چه بگويد

 
از مردم و حزب . مبارزات مردم ظاهر ميشودحزب حکمتيست از آن سوی، در نقش مبصر 

تمام مدت . بعنوان داور مبارزه کارت زرد و قرمز نشان ميدهد. کمونيست کارگری فول ميگيرد
در تحکم به مردم . دارد به مردم ميگويد در اين تظاهرات نرويد و در آن مبارزه شرکت نکنيد

چرا؟ . ر رهبری اين حزب ديده ميشودلحنی که فقط د. بعضا لحن و زبان بی سابقه ای هم دارد
بنظر ميرسد که از نظر رهبری حزب . چون ناسيوناليست ها و راست ها دست باال را دارند



حکمتيست يک مبارزه پاستوريزه بدون راست و ناسيوناليست يک روز شکل ميگيرد و آن وقت 
دخالت گری .  ميدهداين حزب به کمونيست ها و انقالبيون اجازه ورود و دخالت در مبارزه را

 .کمونيسم کارگری کامال نزد رهبری اين حزب بايگانی شده است
 

بی دليل نيست که کمونيسم کارگری با حاکميت اين دو گونه رهبری، که دو روی يک سکه سياست  
تالش برای اتحاد صفوف کمونيسم .  چپ سنتی اند، دچار انشقاق، تشتت و پراکندگی است

ی حاکم بر دو حزب، تالش برای اشاعه و ارجاع هر چه بيشتر به منصور کارگری، نقد سياست ها
حکمت، تالش برای ساختن يک حزب قوی بر مبنای پالتفرم حزب رهبر، حزب سازمانده رئوس 

بايد با تمام قوا برای فائق آمدن بر اين . راه پر نشيب و فرازی است. سياست ما را بايد تشکيل دهد
 . کمونيسم کارگری و روش های چپ سنتی بکوشيمانحرافات، سياست های غير

 
. مقدرات و امکانات رژيم اسالمی به وضعيت جنبش سرنگونی و موقعيت اپوزيسيون بستگی دارد

اگر بتوان مقاومت مردم را چه در داخل کشور و چه در خارج بدرستی سازماندهی کرد و يک 
و امکانات دنيا نيز نميتواند جمهوری رهبری انقالبی بر جنبش مردم تامين نمود، تمام مقدرات 

 .اسالمی را نجات دهد
 

 در فرصت ديگری حتما بايد به تغييرات و موقعيت جنبشهای اصلی در جامعه :علی جوادی 
اما در اين جا اجازه دهيد فقط به مساله سياست و وظايف کمونيسم کارگری اشاره . پرداخت

چنانچه . مايش خطير و جدی قرار گرفته استکمونيسم کارگری در برابر يک آز. مختصری کنم
نتواند در شرايط کنونی بمٽابه پرچمدار و رهبر بر حق جنبش سرنگونی و جنبش مقاومت در 

فرصتی که در . مقابل توحش اسالم و سرمايه ظاهر شود، فرصت طاليی را از دست خواهد داد
د، ارکان سازماندهی و خط چشم جامعه نگاه کند، انتظارات و سياست و توقعاتش را مطرح کن

مشی خود را روشن و بدون ابهام مطرح کند، و تالش کند بمٽابه رهبر جامعه و رهبر بحق مردم 
اما چنانچه نيروهای سازمانی اين جنبش مصالح عمومی جنبش . خود را در انظار مردم تٽبيت کند

محدود نگری و سياستهای کمونيسم کارگری را فدای منفعت خرد سازمانی خود کنند، چنانچه اسير 
سکتاريستی سازمانی شوند، چنانچه نتوانند حلقه های سازماندهی الزم را در دست بگيرند، در 

 . غير اين صورت فرصتهای بسياری از دست خواهند رفت
 

 سه جنبش اصلی جامعه، يعنی ناسيوناليسم پرو غرب، ملی اسالمی ها، و :سياوش دانشور
جنبش ملی اسالمی که با پايان دو خرداد به کمای .  سابق نيستندکمونيسم کارگری در موقعيت

شان شروع شده بود، در " خاتمی هم کاری نميکند"سياسی رفت و سير تجزيه و انتقاد درونی و 
تالش کردند اينبار استراتژی اتکا به پائين را در سيستم شان به شکل . دوره اخير مجددا فعال شد

در جنبش زنان و جنبش کارگری و دانشگاهها سعی کردند . ارد کنندکنترل شده و مسالمت آميز و
آنتی کمونيسم اين خط اينبار در قالب دفاع از دمکراسی . راه و سياست خودشان را جلو بگذارند

جنبش ملی اسالمی همينطور در داخل و خارج به اشکال مختلف اما . يافت" تئوريک تری"جنبه 
در داخل ائتالفهای گسترده ای در سطح حاکميت و حاشيه آن . ددر يک مسير نسبتا واحد به خط ش

در خارج هم . شکل گرفته است که هدف خود را بازگشت به دولت و مجلس اعالم کرده است
مشغول آماده " انتخابات"خطهای اينها مدتی است که طلبکار ظاهر ميشوند و برای شرکت در 

سايه سرکوب و دشنه برادر بزرگتر و همينطور خط و جنبش ملی اسالمی، زير . کردن خود هستند
بايد منتظر بود . تضعيف اردوی سرنگونی بطور کلی، توانست در ايندوره تحرک جديدی پيدا کند



بار ديگر ناچاريم اينها را عقب . که دور جديدی از دکان اصالحات در خارج کشور باز شود
 .برانيم

 
دليل اين بی . ستان در بی افقی سياسی بسر ميبرندراست پرو غربی به شمول فدراليستها و قوم پر

افقی عمدتا دو نکته است؛ اول، استراتژی آمريکا و حمله نظامی به ايران بستری بود که سرنگونی 
با تغيير اين استراتژی و يا دستکم کور شدن اين افق، کل اين . خواهی اين جريان را معنی ميکرد

يرد و عمال نقشی پائين تر در قياس با سنت ملی اسالمی جريان در بحرانی استراتژيک قرار ميگ
دوم، يک بخش تحرک در اردوی سرنگونی از جانب راست پروغرب بود که اساسا . بازی ميکند

قرار بود برسميت شناسی اين جريان بعنوان يک . با تکيه به استراتژی آمريکا معنی پيدا ميکرد
اين جريان زمانی هم که . تيو شدن آن قرار گيردقدرت درون کشوری و بانفوذ، در خدمت آلترنا

صورت نگيرد، چون " زياده روی"مردم را به صحنه اعتراض فراميخواند همواره متوجه بود که 
لذا با تغيير در سياست غرب . خط و سياست اين جريان متکی به سرنگونی با قدرت مردم نيست

حرک راست پروغرب عليه رژيم اسالمی در زمينه حمله نظامی به ايران، همان درجه فشار و ت
امروز راست پروغرب بيشتر در چهارچوب جمهوريخواهان و ليگ ملی اسالمی . هم برداشته شد
راست پرو غرب به اين کمپ نپيوسته است، بلکه بنوعی افق و خط اين سنت سياسی . ها کار ميکند

نقالب مخملی و مبارزه مدنی بحث ا. بورژوازی ايران را در دستگاه فکری خود ملحوظ کرده است
مسالمت آميز و اوراد نفی خشونت و غيره همه ادبيات آشنا و قديمی سنت ملی اسالمی است که 

موقعيت اين جريان در فقدان افق . امروز راست پرو غرب آن را بدرجات بيشتری اخذ کرده است
 .  تنش غرب با ايران تماما دچار بحران ميشود

 
توانست در متن شکست دو خرداد به پرچمدار سرنگونی و رهبر آزادی کمونيسم کارگری که مي

مردم منتظر پديده ای از اين نوع بودند . جامعه تبديل شود، متحمل ضربات سياسی و تشکيالتی شد
با تضعيف کمونيسم کارگری عمال جنبش سرنگونی، که جريانات . که قادر باشد اينها را جمع کند

راست در حکومت و بيرون حکومت ميوه اين . نند، تضعيف شدسرنگونی طلب يک بخش مهم آ
اما افق کمونيسم کارگری هنوز يک افق . روند را چيد و شکست دو خرداد را به نام خود ثبت کرد

در ايران آزاديخواهی و برابری طلبی عليرغم ضرباتی که اين . زنده و تنها افق رهائی جامعه است
هنوز جای . هنوز با ترند کمونيسم کارگری تداعی ميشودسنت و جنبش اجتماعی خورده است، 

اين جريان ريشه دار تر . کمونيسم کارگری را سنت و ترند ديگری پر نکرده و فعال نميتواند بکند
کمونيسم کارگری . و ممزوج تر با آرمانها و تمايالت طبقه کارگر و اکثريت مردم در جامعه است

حزب ما هست تا اين پرچم را قويا . با اعتماد بنفس جلو بيافتدفقط بايد لطمات را بازسازی کند و 
 . در صحنه نگهدارد و مجددا به مرکز سياست ببرد

 
جمهوری اسالمی در اوضاع فعلی تالشش اينست که دستاوردهايش را تثبيت کند و به همان اندازه 

 بستن ايندوره، ترديدی نيست که راست حکومتی در متن مذاکره و زدن و. مردم را عقب براند
تالش خواهد کرد اين روال را در انتخابات بعدی تثبيت کند و چهره شبه پاکستانی سرمايه داری 

در اين ميان تهاجم به بخشی از خوديها، اگر توانش را داشته باشد، در دستور . ايران را تحکيم کند
که حلقوم جامعه را زير ماکزيمم عقب نشينی اين خط اين خواهد بود که در شرايطی . قرار ميدهد

. فقر و اعدام و شالق ميفشارد، آنها را به مترسکی کمی نرمتر از احمدی نژاد راضی کند
جمهوری اسالمی ميخواهد مسئله هسته ای و عراق و منطقه و مذاکرات پيرامون آن را توسط اين 

در نتيجه دو . کندخط پيش ببرد و به همان اندازه هم سهمش را از قدرت سياسی و اقتصادی تامين 



خرداديها زياد نبايد اميدوار باشند که در انتخابات مجددا برميگيردند و از مردم هم طلبکار خواهند 
اين اتفاق زمانی ميتواند بيافتد که خط راست تر حکومت تا مرز يک بحران خطرناک که کل . شد

قا نظام شکست خورده باشد، موجوديت رژيم اسالمی را تهديد کند رفته باشد، و عمال اين خط در ب
 ! کسی پيروزيهايش را با رقبا تقسيم نميکند. تا صحنه را به برادران ديگرشان واگذار کنند

 
رهبری اين . کار و وظيفه کمونيسم کارگری روشن است؛ هنوز سرنگونی رژيم سوال اصلی است

سم و طبقه کارگر جنبش با توجه به تحوالت در کمپ راست، الاقل در ايندوره روی دوش کموني
اميد و افق روشن و دورنمای پيروزی . اين جنبش و اين مردم رهبری و سازمان ميخواهند. است

مجددا در . کار ما اينست که سرنگونی خواهی و آزاديخواهی را تماما نمايندگی کنيم. ميخواهند
ی و شادابی و نقد کوبنده کمونيست. مجددا اميد را به همه جا ببريم. راس اوضاع قرار گيريم

جنگ با رژيم اسالمی و . خصوصيت تعرضی و انتقادی کمونيسم کارگری را مجددا همگانی کنيم
جامعه . مهمتر از همه رهبری و سازمان و ظرف مبارزه ايجاد کنيم. نقطه سازشها را تشديد کنيم

ا اينست کار م. در فقدان يک راه حل معقول و انسانی و کارگری به آنچه که هست رضايت ميدهد
پروژه ما اساسا به همين محور استوار است و در قلب آن . که نگذاريم و اين خال را پر کنيم

سازماندهی جنبش کارگری و تبديل افق کمونيستی به افق جامعه در مقابل جمهوری اسالمی و کل 
 .* پروژهای راست قرار دارد
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