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 اعتصابات فرانسه 

 گوشه ای از قدرت طبقاتی ما

 خالد حاج محمدی

 ٦٣٠٢مه  ٠٣

موجی وسیع از اعتراضات کارگر فرانسه را فرا گرفته است. بعد از 

یک دوره اعتراضات خیابانی و جدال هر روزه جوانان و مردم 

معترض با پلیس و نیروهای دولتی، پس از "خیزشهای شبانه" طبقه 

کارگر فرانسه پا پیش گذاشت و اعتراضات در شکل اعتصابات 

کارگری به مراکز بزرگ صنعتی کشیده شد. دامنه اعتصابات عالوه بر 

کارگران پاالیشگاههای نفت، نیروگاههای اتمی و ترمینالهای حمل و 

نقل، شرکتهای راه آهن، خلبانان ایر فرانس را نیز در میگیرد. طبق خبر 

خبرگزاریها  متروی پاریس و ایر فرانس نیز از روز پنجشنبه به 

 اعتصاب خواهند پیوست.

کارگران خواهان باز پس گیری تصمیمات دولت اوالند در مورد 

اصالح قانون کار این کشورند که در نتیجه آن، بخشی از دستاوردهای 

ساعت کار در هفته و یازده ساعت  ٥٣طبقه کارگر فرانسه از جمله 

ساعت استراحت ممتد در  ٥٣استراحت در فاصله هر دو روز کاری، 

هفته و همچنین سخت بودن اخراج کارگران، پس گرفته میشود. اتحادیه 

کارفرمایان در پشت تصمیم فرانسوا اوالند اند. بهانه آنها باال ضرورت 

بردن قدرت رقابت در بازار و لذا لزوم پایین آوردن عملی دستمزد و 

و همزمان قرار دادهای محلی به منظور باز شدن  ٬افزایش ساعت کار

دست آنها مستقل از اتحادیه های کارگری است. در حال حاضر بخشی 

از اتحادیه های کارگری و مشخصا هفت اتحادیه کارگری از ث ژ ت به 

اعتصاب پیوسته اند. بحث از سرایت اعتصابات کارگری به بخشهای 

دیگر کارگران فرانسه میشود و در چنین شرایطی بخش مهمی از طبقه 

 کارگر فرانسه به این جدال خواهد پیوست.

اعتصابات کارگران فرانسه به جدالی مهم در میان طبقه کارگر و 

 بورژوازی فرانسه و دولت حاکم تبدیل شده 
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بروز نداده است اما در سهه دههه اخهیهر تهحهوالت 

مهمی صورت گرفته است که مهههر خهود را  بهر 

تحرکات کارگری بطور اعم و پهرچهم رفهرمهیهسهم 

 بطور مشخص گوبیده است.  

اول: بر خالف صد سهال گهذشهتهه، امهروز بهخهش 

مهمهی از بهورژوازی ایهران خهواههان بهرسهمهیهت 

شناخته شدن حقوق سندیکایی کهارگهری در ایهران 

 هستند.

دوم: خههود حههکههومههت رسههمهها هههمههه خههواسههتهههههای 

سندیکالیستی طبقه کهارگهر را در قهانهون اسهاسهی 

 خود گنجانده است.

سوم: موقعیت چپ و سهوسهیهالهیهسهم کهارگهری در 

سطح جهانی و مهمتر از آن موقهعهیهت اپهوزسهیهون 

چپ در ایران از کمونیزم بورژوایی تا رفهرمهیهسهم 

و ناسیونالیسم نهارهر بهر آن تهاتهیهرات مهههمهی بهر 

 مبارزات کارگری در ایران بهمراه داشته است.

بررسی موقعیت مبارزه اقتصادی طبقه کارگر در 

ایران در متن زمینه های ذکر شده امری است کهه 

 در ادامه نوشته تعقیب میشود.

 

طبقه کارگر، سندیکا و مبارزه اقتصادی: یکک   -١

   نگاه تاریخی

تاریخ صد ساله اخیر جهنهبهش کهارگهری در ایهران 

اجتماعی بسیار عمهیهقهی -سیاسی-تحوالت اقتصادی

را در بر میگیرد. برای یک نارر بهیهرونهی حهتهمها 

جای شگفتی است که چگونه هنوز پدیده پهاخهورده 

و شناخته شده ای به اسم "سندیکا" میتواند سر پهل 

مشترک میان حزب عدالت سلطان زاده تا احهزاب 

چپ ضد رژیمی معاصر، سر پهل مشهتهرک مهیهان 

سندیکای حزب توده و سندیکای هفت تپه بهحهسهاب 

بیاید. بنظر میرسد بر سر تقسیهم گهذشهتهه تهاریهخهی 

جنبش کارگری و مشخصا در ارتباط با سندیکا بهه 

چهار مقطع اتفاق نظر عمومی وجود دارد. تقهسهیهم 

بندی این تاریخ با مشهخهصهات زیهر مهعهتهبهرتهریهن 

 آنهاست:

مرحله اول: فاصلهه مهیهان ، ههمهزمهان بها انهقهالب 

 ١٠١٣مشروطیت و با الهام مستقیم از انقهالبهههای 

 روسیه و مشخصا تاتیر از بلشویکها. ١٠١٥و 

در بههحههبههوحههه  ١٥١١مههرحههلههه دوم: در سههالهههههای 

 اعتراضات توده ای گسترده و تسلط حزب توده 

 ٣٥مرحله سوم: در سالهای انقالب 

هر یک از این مراحل به سهم خود تحرک بسهیهار 

پرشوری از مبارزات گسترده کارگهری را شهاههد 

بوده اند. نقطه مشترک همه این دوره ها حهرکهتههها 

سندیکاهای کارگری است. اما یهک نهگهاه دقهیهقهتهر 

نشانهگهر تهفهاوتهههای بهزرگهی مهیهان شهکهل کهار و 

 سازمان و اهداف سندیکاها خود را نشان میدهد. 

   ٠٠٣١تا  ٠٦٢٣سندیکاهای کارگری   ٠.٦

تاریخ جنبش کهارگهری در ایهران از نهزدیهک بهه 

تاریخ جنبش کارگری روسیهه گهره خهورده اسهت. 

را یک مقطع اصهلهی تهحهوالت  ١٠١٣اگر انقالب 

طبقه کارگر در روسهیهه بهحهسهاب بهیهاوریهم، بهایهد 

اضافه کرد همزمان و تحت تاتیر تحوالت روسهیهه 

طهبهقهه کهارگهر ایهران دوره بههرآمهد اعههتهراضهی و 

طبقاتی را تجربه کرد. با توجه به عمق و وسهعهت 

این پیوندها شاید بتوان  انقالب در ایران را جزیهی 

از نقشه بلشویکها  و بخشی از پهالتهفهرم آن حهزب 

حزب اجتماعات عامیون در  ١١٢٥نامید. در سال 

شهر باکو تشکیل شد. ریاست حزب تشکیل یافته با 

ریاست نریمان نریمانف بود و جهمهع اصهلهی آنهرا 

بهترین و کار آمدترین چهره ههای تهاریهخ جهنهبهش 

کمونیستی ایران  از جمله حیدر عمواغلو، تشکهیهل 

میداد. بنا به نقشه حزب سوسیال دمکرات روسهیهه 

شهرهای باکو و عشق آباد و اطراف آن از مهحهل 

استثمار و تحقیر جمعیهت عهظهیهم کهارگهر مهههاجهر 

 ایرانی، به مرکز رشد آگاهی طبقاتی و 

 دشوار ساخته است. 

تانیا، شکوفایی آنچه بعنوان جنبش سهنهدیهکهایهی در 

ایران معرفی میشود، مربوط به دوره ههای سهه تها 

پنج ساله را شامل میگردد که هر یک با خهامهوشهی 

بیست تا سی ساله تعقیب شهده اسهت. زمهیهنهه ههای 

سیاسی و اقتصادی ایهن دوره هها بسهیهار مهتهفهاوت 

بوده و  تشخیص یک دنیا اختالف در تعابیر و افق 

 ها و رهبری کارگری هر دوره ابدا دشوار نیست.   

تالثا، تفکیک مبارزه اقهتهصهادی و سهیهاسهی طهبهقهه 

کارگر سر منشاء یک کاله برداری بزرگ طبقاتهی 

در تاریخ معاصر ایران بوده اسهت. ههیهب مهبهارزه 

اقتصادی طبقه کارگر بدون پرچم سیاسی معین کهه 

دقیقا اشهکهال و اههداف و تهاکهتهیهکهههای نهارهر بهر 

نبردهای حتی بظاهر پراکنده و خودبخودی بر سهر 

صرف نان طبقه کارگر را رقم میزند، قابل تصور 

نیست. خیره کهنهنهده اسهت کهه چهگهونهه ایهن در  

ابتدایی مارکسیهسهم در بهررسهی تهاریهخ مهبهارزات 

کارگهری در ایهران یهکهسهره دود شهده و بهه ههوا 

میرود.  شگفت آور است که ههنهوز ههم در تهفهکهر 

عههمههومههی غههالههب در چههپ ایههران تههاریههخ دوره 

ادامه طبیعی سندیهکهاههای  ١٥٥١سندیکاهای سالها 

و هر دو را به عنوان امتداد مبارزه صرف  ١٥١١

 اقتصادی طبقه کارگر قلمداد میگردد.

روند رشد و شکل گهیهری سهرمهایهه در ایهران در 

چهارچوب یک سرمهایهه داری وابسهتهه در بسهتهر 

سرمایه امپریالیستی صورت گهرفهتهه و مهههر یهک 

ساختار استثمار مضاعف و در دل یک دیکتاتوری 

سیاسی را بر خود داشته است. اما در همین بسهتهر 

پههاسههخ انههقههالبههی طههبههقههه کههارگههر در مههقههابههل پههاسههخ 

رفرمیستی به آن یک تب و تهاب دامهمهی آن طهبهقهه 

بوده است. در این نوشته مهفهصهال بهه سهنهدیهکها  و 

همچنین سندیکالیسم(  از دریچه تحوالت سیاسی و 

طبقاتی نهارهر بهر آن پهرداخهتهه مهیهشهود. امها ایهن 

بررسی تاریخی دستمایه  بر این حکم استوار است 

که دوره این "سوء تعبهیهر" در صهحهنهه جهدالهههای 

واقعی طبقاتی در ایهران بهه پهایهان رسهیهده اسهت. 

هدف اصلی نوشته بر این است که پدیده سندیکا را 

باید در دل تهحهوالت مهههم در جهدالهههای طهبهقهاتهی 

 امروز در ایران نگریست. 

 رفرم و رفرمیسم  ١.٠

اگر بحث بر سر سندیهکها بهعهنهوان یهک آلهتهرنهاتهیهو 

پایدار مبارزه کارگری در جهامهعهه اسهتهوار بهاشهد، 

آنوقت  بناچار پای رفرمیسم بعنوان افق و سیاسهت 

نارر بر آن بهمهیهان کشهیهده مهیهشهود. بهرگ بهرنهده 

سندیکا نزد کارگران "اقتصادی" بهودن آن اسهت، 

این تشکیالت قرار نیست سیاسی باشد، سرنهگهونهی 

طلب باشد، انقالب را بر بیرق خهود نهقهش بهبهنهدد. 

"جنبش سندیکایی" در ایران جهوالنهگهاه جهریهانهات 

سیاسی متنوعی بوده است. کم نیستند جریاناتی کهه 

سندیکا را بهه عهنهوان یهک سهنهگهر بهرای اههداف 

سیاسی دیگری بکار برده اند. سندیکاهای انهقهالبهی 

از  آن جمله اسهت. حهزب تهوده را بهایهد جهداگهانهه 

بررسی نمود. بهر رو افق پیروزی سندیکا به یهک 

رفرمیسم طهبهقهه حهاکهم گهره خهورده اسهت. بهدون 

بخشی از بورژوازی حاکم کهه تهقهسهیهم بهخهشهی از 

تروت جامعه به نفع کارگران را شرط بهقهاء نهظهام 

ببیند، بدون سهیم کهردن کهارگهران در بهخهشهی از 

ساختار دولتی تصور همه گیر شدن و تا چهه رسهد 

به پیروزی پرچم رفرمیستی قابهل تصهور نهیهسهت. 

رفرمیسم و سندیکالیسم متعلق به آن، حتما پرچهمهی 

برای بهبود های معین در شهرایهط کهار و زنهدگهی 

کارگران میتواند باشد؛ اما بیش از هر چهیهز  یهک 

ترمز درونی طبقهه کهارگهر اسهت کهه قهرار اسهت 

مبارزات کارگری را از درون لهگهام بهزنهد، قهرار 

است کارگر را در تاالرهای قدرت و دست بهدسهت 

 شدن قدرت میان احزاب بورژوایی سرگرم کند. 

اگر در تمام قرن نوزدهم حهکهومهت سهرکهوبهگهر و 

سیاست بغایت ضهد کهارگهری ههیهب نشهانهه ای از 

پذیرش رفرمیسم اقتصادی و سهیهاسهی را از خهود 

در مقابل دولت  سرکهوبهگهر اعهتهبهار دوچهنهدان را 

برای سندیکا ههمهراه داشهتهه اسهت. ههدف از ایهن 

نوشته مقابله با این برداشتهای "بهدیهههی" صهفهوف 

 طبقه کارگر در ایران است.

هیب چیز طبیعی تر، انسهانهی تهر، مهنهطهقهی تهر و 

کمونیستی تر از این نیست که هر پیوندی که دست 

گروهی از طبقه را در دست هم مهیهگهذارد؛ و ههر 

پدیده ای که لقمه نانی را به سفره کارگر می افزاید 

را گرامی داشت و تقویهت کهرد. دقهیهقها از ههمهیهن 

زاویه تزهای اصلی نوشته حاضر بهر ایهن داللهت 

 دارد که:

اوال: نقش سندیکا در اتحاد صفوف طهبهقهه کهارگهر 

در ایران در تاریخ مهبهارزات طهبهقهه پهرولهتهاریهای 

ایران مملو از اغراق و توام با اغماض در نگهرش 

نقادانه است. در این نوشته در بررسی دوره ههای 

اوج سندیکاها در ایران به خصلهت و اههداف ایهن 

 تشکلها و نقش واقعی سندیکاها پرداخته میشود. 

تانیا: جدا از بررسی تهاریهخهی، مهوقهعهیهت امهروز 

مبارزه برای سهنهدیهکها و در دل تهحهوالت عهظهیهم 

طبقاتی در ایران نشانه عدم خوانایهی ایهن تهالهشههها 

در جهت برآورد پیش پا افتاده تهریهن خهواسهتههها و 

نیازهای پرولتاریای ایران چه برای زمینه اتحاد و 

چه برای دستیابی به بهبود اقهتهصهادی و مهعهیهشهت 

است. مبارزه سی سال قبل در ایران حکهم مهیهکهنهد 

که طبقه کارگر در ایران با چشم باز و مهنهتهقهد بهه 

 پدیده سندیکا بنگرد. 

تالثا: بنا به مشخصات اقتصادی در ایران و بهافهت 

و خطوط اصلی حاکم بهر طهبهقهه بهورژوازی  در 

ایههران افههق رفههرمههیههسههم  و مشههخههصهها از کههانههال 

 سندیکاهای کارگری کور است.

  هدف نوشته ١.١

چگونگی مبارزه اقتصادی طبقه کهارگهر در حهال 

حاضر و ملزومات آن هدف اصلی نوشته را شکل 

میدهد. در راه این هدف و در ادامهه تهزههای ذکهر 

شده هنوز باید دو مبحث دیگهر را مهد نهظهر قهرار 

داد. هههنههوز بههایههد پههاسههخ روشههنههی بههه مههقههوالت 

سندیکالیسم و رفرمیسم و نقش و عمهلهکهرد واقهعهی 

آنها را داشت تا بهتهوان بهه راه چهاره بهرای آیهنهده  

 پرداخت. 

 سندیکا، سندیکالیسم و سواالت پایه ای ٥.١

سندیکا به معنای  فرم ابهتهدایهی و بهر حهق تشهکهل 

کارگری و بهرای دفهاا از بهدیهههی تهریهن حهقهوق 

اقتصادی و اجتماعی طبقه کارگر؛ و سندیکهالهیهسهم 

بعنوان بستر سازش طبقاتی و فروختن منافع دراز 

مدت طبقه کهارگهر در مهقهابهل امهتهیهازات مهحهدود 

امروزی؛ هر دو به شناخته شهده تهریهن مهجهادالت 

درونی طبقه کارگر تعلق دارند. جنبش کارگری و 

کمونیستی در ایهران بها روابهط نهزدیهک خهود بها 

جنبش و تحرکات کمونیستهی و کهارگهری جهههانهی 

نمهیهتهوانسهت از جهدلهههای مهربهوط بهه سهنهدیهکها و 

سندیکالیسم تاتیر نهپهذیهرد. کهافهی اسهت بهیهاد آورد 

بسیاری از رهبران حزب کهمهونهیهسهت ایهران  از 

اعضای معتبهر بهیهن الهمهلهل کهارگهری بهوده و در 

تحوالت حزب بلشویک از نزدیک شرکت داشتنهد. 

کافی است بخاطر بهیهاوریهم جهریهانهات اردوگهاههی 

مشخصا حزب توده و جریهانهات اقهمهاری از نهوا 

راه کارگر با پالتفرم اساسا لیبرالی مهتهوجهه بسهیهج 

طبقه کارگر حول مطالبات اقتصادی بوده انهد. امها 

بدالیل متعدد و واقعی پدیده سندیکا پیچیده در یهک 

هاله مقد  در طهول صهد سهال اخهیهر راه مهاور  

 طبقاتی را سیر کرده است.  

اوال، روند استثمار وحشیانه سرمهایهه در ایهران و 

یک حکومت سرکوبگر مستقیما ضدکارگری نفهس 

وجود و برسمیت شناخته شدن حهق بهدیهههی بهرای 

هر سنگر دفاعی ممکن را به امر فوری ههر نهههاد 

و جریان سیاسی تبدیل میسهاخهت. ایهن مهطهلهوبهیهت 

عملی و آنهم در شرایط وانفسای امنیتی و معیشتهی 

نگرش انتقادی به سندیکا و اتهحهادیهه کهارگهری را 

 افسانه مبارزه سندیکایی و ...
 

 طبقه کارگر و طبقه حاکم در ایران -٠

 قانون، سردواندن و سرکوب  ١.٥

 جمهوری اسالمی و طبقه کارگر ١.٥

 

ورق بر میگردد: پرچم "رفرمیسم" در دست  -١

 طبقه حاکم!

سندیکا اینجاست و مها تشهنهه لهبهان  ١.١

 می چرخیم!

 سندیکا و طبقه بورژوا در ایران ١.١

 چرا سندیکا؟ چرا امروز؟   ٥.١

چشم انداز کشمکش بر سر سندیکا  ١.١

 در ایران

 

 طبقه کارگر و مبارزه اقتصادی -١
تصفهیهه حسهاب مهقهدمهاتهی بها دو    ١.٣

 عبارت

 نجات رفرمیسم  ١.٣

 مبارزه اقتصادی و شالق انتخاب ٥.٣

 نتیجه گیری –دعوت به نبرد   ١.٣

اما سندیکای شرکت واحد و ههفهت  ٣.٣

 تپه چه میشود؟

 

 یک وصله ناجور، بجای مقدمه 

از اوایل قرن نوزده میالدی تا امروز، در فهاصهلهه 

یکصد سال، روی دوش طهبهقهه کهارگهر و در دل 

تحوالت سریهع و بهزرگ، کشهور ایهران از یهک 

جامعه عقب مانده و فهقهیهر بهه سهمهت جهامهعهه ای 

صنعتی و مدرن راه بجلو بهاز کهرده اسهت. ابهعهاد 

تهروت و تهولهیهد و سهازنهدگهی در ایهن سهرزمهیههن 

اعجاب آور است. تهنهش ههای سهیهاسهی، عهمهق و 

تکرار تحوالت سیاسی و اجتماعی  به نهوبهه خهود  

ایران را از تمامی کشورهای منطقه و چه بسا در 

تمام دنیای سرمایه داری مهتهفهاوت مهی سهازد. در 

یههک فههاصههلههه صههد سههالههه دو انههقههالب تههوده ای و 

فراگیر، کنار زدن سلسله قاجار و روی کار آمهدن 

سلسله پهلوی و تحوالت ناشی از جنگ سهرد ههر 

یک بهرای رقهم زدن صهد سهالهه سهرگهذشهت ههر 

کشوری میتوانست کفایت کند. اما اعجهاب اصهلهی 

در تاریخ ایران در جای دیگری اسهت: مهوقهعهیهت 

 طبقه کارگر!

طبقه کارگر مستقیهمها در رونهد تهحهوالت دخهالهت 

داشته و یا دخهالهت داده شهده اسهت. سهازمهانهدههی 

اجتماعی کار و تولید، استثمار طبقه کارگر و سهم 

این طبقه از امکانات موجود تمامهی لهحهظهات ایهن 

تاریخ را بهم دوخته است. در متن این تاریخ انواا 

جریانات سیاسی و فکری شانس خهود را آزمهوده 

اند. رونهد مهنهطهقهی رهههور و افهول گهرایشهات و 

جریانات مختلف را میتوان باز شهنهاخهت. در ایهن 

میان وضعیت طبقه کارگر و ناتوانی این طبقه در 

دفاا از معیشت خود  یک وصله نهاجهور در ایهن 

تاریخ بحساب میاید. سطح نهازل آگهاههی و فهقهدان 

سنت های تشکل یابی کارگری را چگونه مهیهتهوان 

 توضیح داد؟   

 تزهای اصلی نوشته ٠.٠

تاریخ جنبش کارگری در ایهران مشهخهصها در دو 

سده اخیر بیشتر از هر چیز با پدیده سندیکا تداعهی 

شده است. امروز بیش از هر مقطع در این تهاریهخ 

سندیکا تمامی صحنهه ههای سهیهاسهی و فهکهری و 

سازمانی کارگران را بخود معطوف کهرده اسهت. 

در یک نگاه اجمالی  موقعیت بسیار دشوار طهبهقهه 

کارگر در ایران در دو زمیهنهه بهنهیهادی، یهکهی در 

متن فالکت بی سابهقهه و دوم در زیهر سهایهه یهک 

حکومت عمیقا ضد کارگهری سهرکهوبهگهر عهطهف 

توجه به سندیکا را کامهال طهبهیهعهی جهلهوه مهیهدههد. 

سندیکا تاریخا ابزار اولیه تشکل کارگری در دفاا 

از منافع اقتصادی خود بحساب آمده است و همهیهن 

خصلت اقتصادی بعنوان  یک سپر دفهاعهی مهوتهر 



کمونیست      3  
07٠  

  موقعیت امریکا در فضای سرنگونی طهلهبهی در 

خهارج از مهقهایسهه مهیهان   –ایران معاصر میتواند 

  -ِرژیم چنج امریکایی و بلشویسم انقالبی کارگری 

 مثال گویایی از این تاتیر باشد.(

پنجم: سیاست عهمهومهی حهکهومهت شهوروی بهرای 

دامن زدن به حهرکهتهههای اعهتهراضهی کهارگهری و 

تالش برای ایجاد آلترناتیو قدرتمند سیاسهی تهوسهط 

احزاب بهرادر کهه در ایهران تهوسهط حهزب تهوده 

تعقیب میشد. همزمان با حزب تهوده در ایهران از 

جمله حزب کمونیست امریکا و حزب کهمهونهیهسهت 

انهگههلههیههس نههیههز الههگهوی مشههابهههههی از اعههتههراضههات 

کارگری را به قصهد تصهرف قهدرت بهه صهحهنهه 

 بردند.

حزب توده در آن مقطع زمانی را باید بعنوان یهک 

سرمایه گرانبهای تاریخ کمونیهسهم در ایهران تهبهت 

کرد. حزب توده از هر زاویه ای مورد نقد و حمله 

قرار گرفته باشد اما بدون تردید الگهو و سهرمشهق 

چگونگی ساختن یک حزب توده ای دخهالهتهگهر و 

مهمتهر از ههر چهیهز یهک حهزب تصهرف قهدرت 

سههیههاسههی را بههدسههت داد. رهههبههران ایههن حههزب از 

سازماندهندگان تشکل های کهارگهری، انهجهمهنهههای 

ادبی و سیاسی را تشکیل دادند. حزب توده ترکیبی 

از یک سازمان آهنین مخفی و مسلح  ههمهزمهان بها 

یک سازمان توده ای و علنی را در خهود صهیهقهل 

داد. حزب توده نه فقط طبقهه کهارگهر بهلهکهه مهردم 

زحمتکش را در انواا تشکلها و برای ساده تهریهن 

خواستها در هم بافت ولی مهمترین خهاصهیهت ایهن 

حزب در مخاطب قرار دادن کل جامهعهه از زبهان 

طبقه کارگر بود. مطالعه مجدد مقاالت پیشهه وری 

و نشریات حزب در شناخت افق روشن کهارگهری 

 برای کسب قدرت و انقالب بسیار گویاست. 

سندیکاهای کارگری که توسط فعالین حزب ایهجهاد 

و رهبری شد هیب نقطه مشترکی با مفهوم مهتهداول 

سههنههدیههکهها "ابههزار مههبههارزه صههنههفههی کههارگههری در 

چهارچوب نظام حاکم" را نشان نمیدههد. مهطهالهعهه 

سههاخههتههار سههنههدیههکههاهههای آن دوره نههیههز چههیههزی از 

سازمانهای علنی متکی به رای مستهقهیهم کهارگهران 

را در خود ندارد. در مهطهالهعهه خهاطهرات یهوسهف 

افتخاری و سایر چهره ههای سهازمهانهده کهارگهری 

حزب نیز کمتر اتری از تالش برای شکل دادن به 

ساختار سندیکا را میتوان یهافهت. آنهچهه هسهت در 

بهترین حالت هیئت های نمایندگی کهارگهری اسهت 

که با تکیه به شبکه های فعالین کارگری تحهرکهات 

 کارگری را رهبری کرده اند.   

حزب توده بنا به مصلحت های دولت شوروی  در 

گرماگرم نبرد درب قلعه را بر روی دشمن گشود. 

به این ترتیب کمونیزم چه بعنوان یک حزب و چهه 

به عهنهوان یهک افهق و بها ههمهه آبهروی ذیهقهیهمهت 

بلشویسم برای پنجاه سال از فضای جامعه و طبقهه 

کههارگههر رخههت بههر بسههت. ایههن سههرنههوشههت حههزب 

کمونیست برادر در امریکا و انگلیس ههم بهود. تها 

آنجا که به تشکلهای کارگری یا ههمهان سهنهدیهکهاهها 

مربوط باشد، هیهب گهونهه سهنهت و فهعهال و ادامهه 

 حیات از آن باقی نماند.   

  ١٥سندیکا و تشکلهای کارگری در  انقالب  ٠.٦

 ٣٥پدیده سندیکا و سندیکالیسم  در حاشیه انهقهالب 

بطور جدی در ادبیات چپ و تحرکات اعهتهراضهی 

کارگری ابراز وجهود کهرد. تها قهبهل از آن  یهک 

سرکوب مطلق برپایه اقتصاد مبتنی بر کار ارزان 

فرجه تحمل ههیهچهگهونهه تشهکهل کهارگهری را سهد 

میکرد. شایان توجه اسهت کهه در ابهتهدای انهقهالب 

ساختار سندیکاها با شوراها تفاوت زیادی را نشان 

نمیدهند. در هر دو حالت این هیئتهههای نهمهایهنهدگهی 

کارگران است که بنا به اوضاا دمکراتیک جامعه 

رای اعتماد خویش را به جلسه عمهومهی کهارخهانهه 

متکی میسازد. بخش اساسی این سنهدیهکهاهها نهه از 

پایین، خودبخهودی و تهحهت تهاتهیهر سهوابهق قهبهلهی 

سندیکاها بلکه اساسا توسهط فهعهالهیهن سهازمهانهههای 

 سیاسی چپ و کمونیست شکل گرفتند. مستقل از 

آنچه با اطمهیهنهان در مهورد سهالهههای پهایهانهی سهده 

سیزدهم میتوان گفت اینستکه طبقه کارگر از یهک 

حزب کمونیستی  برخهوردار بهود. ایهن حهزب در 

زمینه مبارزات اقتصادی طبقه کارگهر نهقهش خهود 

را بدرستی ایفا کرد. قدرت  بزرگ ایهن حهزب در 

بسههیههج صههفههوف طههبههقههه در دفههاا و پههافشههاری 

برخواستهای خود بهود. امها ایهن قهدرت بسهیهج نهه 

نتیجه فعل و انفعاالت سندیکایی، اساسا بخاطر افق 

سیاسی روشنی بود کهه حهزب در ههمهه ابهعهاد در 

مقابل توده کهارگهر قهرار داد. ایهن حهزب حهریهف 

دشمنان طبقاتی خود نشد. با اولیهن نشهانهه نهاکهامهی 

های حزب رونق سندیکاها به پایان رسید. تحوالت 

این دوره و نتایج آن در سرنوشت طبقهه کهارگهر و 

کمونیسم بین المللی بسیار مههم اسهت. تهجهربهه ایهن 

دوره در قالب چهگهونهگهی غهلهبهه کهمهونهیهسهتههها بهر 

پراکندگی و فقر و ناآگاهی؛ در تجسم آمادگی طبقهه 

کارگر برای نجات خود و کل جامعه، ههنهوز جهای 

کنکاش و آموزندگی دارد.  صهرف وقهت بهدنهبهال 

سرنوشت خود سندیکا، انکشاف و تحوالت آن در 

گذر چند سال طوفهانهی، چهیهزی را عهایهد جهویهنهده 

 نخواهد کرد.    

 و حزب توده ١٥١١سندیکاهای  ١.١

در یک فاصله بیست ساله بعد از سالهای شکوفایی 

حزب عامیون، تفاوتهای بهنهیهادی در زمهیهنهه ههای 

اقتصادی و اجتماعی فرصت رهور مییابنهد. دوره 

پنج ساله مد نظر دوره ای را شهامهل مهیهشهود کهه 

طههبههقههه کههارگههر در طههی یههک بههحههران سههیههاسههی و 

اقتصادی عهمهیهق تهوسهط حهزب تهوده زیهر پهرچهم 

خواسهتهههای اقهتهصهادی وارد جهدالهههای بهزرگ و 

طوالنی گردید.  این دوره و کشهمهکهش ههای آنهرا 

فقط دشمنان، نادان ترین دوستان طهبهقهه کهارگهر و 

بعالوه یک کمهونهیهسهم اخهتهه و جهبهون در تهوجهیهه 

نارسایی های خود میتواند بعنوان بخشی از تهاریهخ 

مبارزات سندیکایی طبقه کارگر در ایران مهعهرفهی 

کند. این یک جعل بزرگ است که اتهرات مهخهرب 

آن تا نسلهای بعد و هنوز هم کمهاکهان دامهن طهبهقهه 

کارگر چه در زمینه مبارزات اقتصادی و چهه در 

ابعاد طبقاتی و سیاسی را رها نکرده است. حقیقهت 

اینستکه این تشکلها سندیکا نبودند، مبارزات طبهقهه 

کارگر ابدا اقتصادی نبود، حزب تهوده یهک حهزب 

رفرمیستی نبود.  بهرای بهررسهی ایهنهگهونهه "سهوء 

تفاهم های سنهدیهکهایهی" رایهج بهایهد تهحهوالت مهههم 

 جامعه ایران را مد نظر قرار داد.

اول: رشد سرسام آور صنعهت و مهراکهز تهولهیهدی 

طبقه کارگر را به یک نهیهروی اجهتهمهاعهی تهعهیهیهن 

 کننده تبدیل ساخته بود.

دوم: بورژوازی در ایهران خهود را بهعهنهوان یهک 

طبقه باز یافته و در مقابل سهایهر جهریهانهات دسهت 

 باالتری پیدا کرد.

سوم: سایه سنگین استعماری انهگهلهیهس کهه بشهکهه 

بنزین در دستر  برای تبدیل هر اعتراض به یک 

تههحههرک تههوده ای بههرحههق عههمههل مههیههکههرد. تههالش 

بورژوازی  برای یکپارچگی سراسر ایران، ایجاد 

امنیت، توسعه نهادهای حکومهت مهدرن از جهمهلهه 

آمههوزش و پههرورش و ژانههدارمههری، تههعههرض بههه 

ارتجاا مهذههبهی؛ ههنهوز در مهقهابهل پهاشهنهه آشهیهل 

 "حکومت نوکر انگلیس" رنگ میباخت. 

چهارم: حکومت بلشویکها در روسیه در سهراسهر 

جهان از فریبندگی و سمپاتی عظهیهمهی بهرخهوردار 

بود. بلشویکها تا این مقطع برای کل آن جهامهعهه و 

بخصوص برای کارگر و زحمتکش، نه به معهنهای 

یک حکومت عادالنه در همسایگی، بلکه به معنای 

یک آلترناتیو در دسهتهر ؛ و نهه فهقهط ایهن بهلهکهه 

دولتی با اشتههای فهراوان بهرای کهمهک بهه طهبهقهه 

کارگر ملت همسایه در راه رههایهی، یهک امهیهد و 

انگهیهزه قهوی مهبهارزاتهی را شهکهل مهیهداد. حهزب 

کمونیستی و یک سازمان کهارگهری بهرای کهارگهر 

آنروز جامعه، تداعی کننده یک سازمان عریض و 

طویل بهرخهوردار از حهمهایهت  بهلهشهویهکههها بهود. 

بندهای برنامه خوانایی نداشت.  بطریق اولی ههیهب 

اتری از سندیکا، فهعهالهیهن جهنهبهشهی بهنهام و بهرای 

سندیکا  کمتر اتری را میتوان سراغ گرفت. حهزب 

اجتماعیون تسلیم این عقب ماندگی نشد. این حهزب 

سندیکا را در تاریخ طبقه کارگر ایران جا داد، امها 

میان  آنچه این حزب ساخت و هدایت کهرد اسهاسها 

با آنچه در ادبیات و فرهنگ لغت سیاسی رایهج از 

 سندیکا ارامه میشود کمتر شباهتی را میتوان یافت. 

کسی که تهاریهخ سهنهدیهکها در ایهران را مهیهنهویسهد 

نمیتواند از کنار  حزب عامیون بگذرد، عالقمنهدان 

به سرنوشت سندیکا در ایران نمیتوانند دین عمهیهق 

خود در مقابل کمونیستهای انقالبی باکو را پهنهههان 

سازد؛ اما در عین حال سنهدیهکها در ایهجهاد چهههره 

کمونیستی این حزب نقش محوری داشهت. اسهامهی 

تههمههامههی رهههبههران حههزب عههامههیههون را در لههیههسههت 

موسسان سندیکاهای وقت مهیهتهوان مشهاههده کهرد. 

بخش مهمی از قهدرت بسهیهج حهیهرت انهگهیهز ایهن 

حزب، چه در ایجاد سندیهکهاههای جهدیهد و چهه در 

بسیج گسترده کارگران در اعتصابات و تهحهرکهات 

اعتراضی را در همین خصوصیت حزب مهیهتهوان 

دید. کهنهد و کهاش در آرشهیهو اسهنهاد مهربهوط  بهه 

سندیکاهای این دوره  در پی چهگهونهگهی سهاخهتهار 

سندیکایی و چند و چون روال انتخاب نمایندگان و 

غیره راه بجایی نمیهبهرد. امها در عهوض انهبهوههی 

تجربه و روایتهای پر بها از چگهونهگهی گهره زدن 

سرنوشت یک حزب کمونیستی  بها مهبهارزه بهرای 

بهبود اقتصادی طبقه کارگر در آرشیو ایهن حهزب 

 قابل ارجاا است. 

در تاریخ این دوره از کشمکش های طبقاتی، خهود 

سندیکا محلی از اعراب ندارد. تهو گهویهی قهبهل از 

هر کس خود بنهیهان گهذاران و خهود تهوده کهارگهر 

عضو  تازه اگر بتوان چیزی به اسم عضویهت در 

بهه ایهن مسهالهه بهاز   –اتحادیه را سهراغ گهرفهت! 

خواهم گشت(، پدیده سندیکها را در دسهتهور قهرار 

دادنهد تها بهه ذره ذره فهلهسهفهه آن وفهادار نهمهانهنههد.  

سندیکا، یک محمل و یک قالب و یک تابلو بر سر 

در بخش متشکل و پیشرو طبقه کهارگهر در ایهران 

بود که در مبارزه برای بهبهود شهرایهط اقهتهصهادی 

خود، بی پروا همه قالب های سهنهدیهکها را در ههم 

بکوبد و در میدان سیاست زیر پرچم تغییهر قهانهون 

کار، تعویض دولت و انقالب حضور بهم برسانند.  

تا آنجا که به "مبارزه اقهتهصهادی" مهربهوط بهاشهد، 

طبقه کارگر در ایهران بهه دسهتهاوردههایهی بسهیهار 

درخشان و بی همتا در سابقه جهانهی طهبهقهه دسهت 

یافت. قانون کار، سهاعهت کهار هشهت سهاعهتهه از 

جمله این دستاوردهها اسهت. طهبهقهه کهارگهر  فهقهط 

میتوانست اینرا در خارج از چهههارچهوب صهنهفهی 

سندیکا و با شهرکهت در کشهمهکهش ههای سهیهاسهی 

 سراسری به کف آورد. 

حزب عامیون تنها حزب مارکسیستی  آن دوره و 

تنها جریان مدافع حقوق اقتصادی کارگهران نهبهود. 

هنوز برای ارامه یهک تصهویهر درسهت از حهزب 

عامیون الزم اسهت ایهن حهزب را در مهقهایسهه بها 

متحدین خود در "مهرکهز غهیهبهی" یهعهنهی "انهجهمهن 

آدمههیههت" قههرار داد. انههجههمههن آدمههیههت بهها مههواضههع 

رادیکال خود متاتر از سوسیال دمکراسی  روسیهه 

و در ادامه  افکار سن سهیهمهون نهقهش مهوتهری در 

روشنگری در زمینه  شرایط زندگهی کهارگهران و 

حق تشکل آنها ایفا نمود. تفاوت اساسی را بایهد در 

خصههلههت دخههالههتههگههر حههزب عههامههیههون دیههد. بسههیههج  

سازمان یافته طبقه کارگر در کشمکشهای سهیهاسهی 

و اجتماعی  برای کمونیستها در خهدمهت ایهجهاد و 

تقویت افق کارگری در جامعه معنی می یافت و نه 

در صرف افشاگری از مصامب موجود.  در ادامه 

کشمکشهای حاد آنروز حزب عامیون رسما مسلهح 

شد. به تبع سوابق کار در باکو کارگران عضو در 

سطوح مختلف به  هسته اصلی شبکه تامین تفهنهگ 

و بمب برای جریانهات آزادیهخهواه تهبهدیهل گشهتهنهد.  

عامیون بدنه اصلی نیروی نظامی فرقهه دمهکهرات 

 را شکل دادند.

 افسانه مبارزه سندیکایی و ...
 

 سازماندهی آنها تبدیل گردید. 

انقالب مشروطیت بنیادهای سیاسی جامهعهه ایهران 

را به لرزه انداخت. ایهن انهقهالب از یهک حهرکهت 

توده ای رادیهکهال آزادیهخهواههانهه در مهقهابهل یهک 

حکومت فاسد فراتهر رفهت. رنهگ تهنهد اعهتهراض 

مردم زحمتکش که مهر منهافهع خهود را بهر رونهد 

تها سهالهههای  ١١٢٣اوضاا  کوبید. سالهای مهیهان 

در ایران را باید از پر هیهجهان تهریهن  ١١٠١پایان 

دوره های تاریخ مبارزه طبقه کارگری در جهههان 

نامید. کناره دریای خزر از باکو تها انهزلهی دههانهه 

آتشفشانی است که کمونیهسهت و فهعهال کهارگهری، 

آگاهی و شور و شوق، و مهمتر از هر چهیهز افهق 

مبارزاتی را به سراسر ایران سرازیر مهیهسهاخهت. 

کارگر متحد و یک سهازمهان بهدقهت تهعهریهف شهده 

محمل یک حرکت بشدت آگاهانه قرار میگیرد کهه 

در الهام و ههمهکهاری بها دولهت شهورایهی روسهیهه 

برقراری حکومت بلشویکی را در بهرنهامهه خهود 

دارد. متشکل ساختن کارگران در سندیهکها مهعهیهار 

اصلی ارزیابی از هر فعال و ههر کهدام از واحهد 

های حزب اجتهمهاعهیهون اسهت. شهواههد کهافهی در 

دست است که این سندیکاها بهبود وضع اقتصهادی 

کارگران را در دستور خود داشته اند؛ اما بمراتب 

روشن تر شواهدی اسهت کهه سهنهدیهکهاهها سهکهوی 

پرش حزب اجتماعیون  برای یک انهقهالب فهوری 

 بوده اند. 

حزب اجتماعیون بر مهتهن سهالههها کهار صهبهورانهه 

کمونیستی در میان کارگران مهاجر ایرانی اما در 

یک مقطع زمانی معین و برای پاسخ گویی به یک 

شرایط و نیاز معین بطور فوری تشکهیهل شهد. در 

مورد تحوالت این مقطع چند مسهالهه مهحهوری را 

 باید در نظر گرفت: 

اوال:  این زمان ایهران در تهب تهحهوالت سهیهاسهی 

سوخته و همه طبقات و نیروهای سیاسی مهتهشهکهل 

شده، متحدین خود را یافته و با پرچم روشن تعبیهر 

خود در مقابل مساله محوری مشروطه بهرای کهل 

جامعه پا به صحنه سیاسی گذاشتنهد. ایهن دوره را 

میتوان پرشتاب ترین دوره ساختن انجمن ها نامید. 

انجمن طالب، انهجهمهن ارامهنهه، انهجهمهن ایهرانهیهان 

جهنههوب، انههواا انهجههمههنههههای مهذهههبههی و قههومهی تهها 

انجمنهای مهتهرقهی تشهکهیهل گهردیهد. سهنهدیهکهاههای 

کارگری آلترناتیو کمونیستههها بهرای ابهراز وجهود 

طبقاتی کارگران در صحنه سیهاسهی جهامهعهه بهود. 

سندیکا در دستر  ترین آلترناتیو حزب عهامهیهون 

 بود. 

تانیا: در این دوره چها  نشهریهه در ایهران رونهق 

ویژه ای یافت. این وسیله ای بود که ههمهه احهزاب 

بتوانند مردم را حول  پهالتهفهرم خهود جهمهع کهنهنهد. 

نشریه همت از حزب عهامهیهون را بهایهد یهکهی از 

شاهکارهای ادبیات کمهونهیهسهتهی در بسهیهج طهبهقهه 

 کارگر در مصافهای اجتماعی تبت نمود. 

تالثها: بهرنهامهه حهزب عهامهیهون پهرچهم آلهتهرنهاتهیهو 

کارگری در پاسخ به مسایل حاد سیهاسهی آن دوره 

بود و بسیج سایر بخشهههای زحهمهتهکهش را دنهبهال 

مینمود. تقسیم زمین میان دههقهانهان، آزادی بهیهان، 

آموزش و پهرورش مهجهانهی، خصهوصهی دانسهتهن 

مذهب، مسکن برای همه مردم اسها  بهرنهامهه را 

تشههکههیههل مههیههداد کههه عههلههنهها در چهههههارچههوب هههدف 

سرنگونی سلطنت از طریق عصیان توده ای تبلیغ 

میشد. خواسهتهههای اسهاسهی کهارگهری آزادی حهق 

اعتصاب و تشکهل و بهعهالوه هشهت سهاعهت کهار 

روزانه قرار بود بها بسهیهج و سهازمهانهدههی جهمهع 

کارگران  ستون فقرات جنبش عمومی مردم قهرار 

 بگیرد. 

باید توجه داشت که  طبقه کهارگهر جهمهعهیهت قهابهل 

توجهی از جمعهیهت را تشهکهیهل نهداده و از نهظهر 

تشکل و آگاهی و مبارزاتی به هیب  وجه  با سطهح 
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پانزده سهال پهیهش شهکهسهت جهریهان دو خهرداد و 

اصههالح طههلههبههی را بههه پههای جههنههبههش انههقههالبههی و 

کمونیستها نوشتند. در آن دوره جبن و دریوزگی و 

سازش  به ارش اعهلهی بهرده شهد، چهنهد صهبهاحهی 

نمایش مسخره ای به اسم دمکراسی بر پها گهردیهد، 

مردم را سر دواندند، همه دستاوردهای جهوانهان و 

زنان جامعه  برباد رفت؛ و وقتی تشهریهف بهردنهد، 

گناه آن به حساب مردم انقالبی نهوشهتهه شهد. گهویها 

تقصیر مردم و تند روی و عدم توجه به توازن قوا 

مقصر "شکست روند دمکراسی" توسط جمهوری 

اسالمی گهردیهد! دو خهرداد تها آنهجها کهه بهه خهود 

جمهوری مربوط باشد، پهدیهده ای صهادقهانهه بهود. 

خاتمی وعده خاصی نداد، دلیلی برای سرزنهش او 

در خلف وعده در دست نبود، دردانهه رژیهم خهود 

بود. ورایف خود برای بقای جمههوری اش را بها 

موفهقهیهت انهجهام داد. در عهوض ایهن اپهوزسهیهون 

بورژوایی، خیل عظیم روشنفکران و بهی مهایهگهان 

سیاسی و فکری بودند کهه از دو خهرداد حهمهاسهه 

ساختند،  و در پرده آخر و در هنگام رژه شکست، 

کماکان تقصیر را متوجه انهقهالبهیهون و نهیهروههای 

سرنگونی طلب نمودند. این سناریو و ایهن بهار در 

مقابل طبقه کارگر و در ابعادی بسیار گستهرده تهر 

 در کمین کارگران و کل جامعه نشسته است. 

سندیکا پرچم عقب راندن طبقه کهارگهر در مهقهابهل 

بورژوازی و مشخصا در مقابل جمهوری اسالمی 

است. در پای این بیرق نیروهای مختلف و با نیهت 

های مختلف گرد آمده انهد. پهرچهم مشهتهرک ایهنههها  

راهرا "راهنمایی" کارگهران بهه راههی اسهت کهه 

ساده تر به  خواستهای اقتصادی خود دسهت یهابهد. 

این دوستان  "دلسوزانه"  ناکامی در ایجاد تشهکهل 

سراسری و ههزاران اکسهیهون "بهی نهتهیهجهه"  را 

یادآور میگردند و تصاویر رههبهران کهارگهری در 

زندانها را نشان میدهند.  قطعا هر کارگر شهرکهت 

واحد یا هر عضو سندیکای هفت تپه ههاج واج از 

 این افاضات حکیمانه از خنده روده بر خواهد شد: 

عالی جنابان! سندیکها ههمهواره در دسهتهر  بهوده 

است. کشف مجدد سندیکا برای کارگر چه لزومهی 

دارد؟  سندیکا به معنای تفکیک مبارزه اقهتهصهادی 

از مبارزه سیاسی، بمعنای پیگهیهری خهواسهتههها از 

راه قانونی دیگهر نهیهازی بهه تهبهلهیهغ نهدارد، ایهنهرا 

کارگر با هوای کارخانه اسهتهنهشهاق مهیهکهنهد. زبهان  

وزیر کار و نمایندگان مجلس در تبلیغ ایهن "حهق"  

در قانون حاکم برای کارگران  مو در آورده است. 

نیازی به زحمت شما نیسهت. راسهتهی اگهر از راه 

قانونی و با دفتر و دستک یک سندیکا مهیهتهوان بهه 

حقوق حقه خود رسید، کهارگهران آن جهامهعهه چهه 

احمقی هستند کهه درد زنهدان و بهاطهوم را بهجهان 

 میخرند و جلوی مجلس صف می بندند؟ 

هر چه باشد، احمق صفت مناسب تهر بهرای کسهی 

است که با این نصایح لیاقتهای خود بهرای اشهغهال 

پست وزارت کار بهه ههدر مهیهدههد! در مهوقهعهیهت 

امروز طبقه کارگر ایران قهطهعها سهنهدیهکها راه را 

برای تحقق کوچهکهتهریهن حهق آنههها بهاز نهمهیهکهنهد. 

سندیکا به معنای سند تضمین عدم ورود کارگر بهه 

میدان رادیهکهال مهبهارزاتهی اوسهت و تهازه بهرای 

اینکار باید حق عضویت هم بدهد و آقها بهاالسهری 

 را هم از خود کارگران آزادانه انتخاب کند. 

اما در این میان سندیکا بی گناه اسهت. کهارگهر در 

انتخاب سالح مبارزاتی خهود ابهدا مهخهیهر نهیهسهت. 

سندیکا، اگر دردی را درمان کند، کسی نهمهیهتهوانهد 

کارگر را از آن محروم سازد. گذر از سندیکا قبهل 

از آنکه حاصل تهوطهئهه یها مهوعهظهه کسهی  بهاشهد 

حاصل یک کشمکش دردناک و پر مخاطره مهیهان 

طبقه کارگهر و بهورژوازی و حهکهومهت بها ههمهه 

اعوان و اعصار خانه کارگر و شوراهای اسالمهی 

بوده است. مبارزه اقتصادی و سهیهاسهی در قهالهب 

سندیکا اساسا یک انتخاب سیاسی طهبهقهاتهی اسهت. 

در کشمکش مدنظر این نوشتهه، فهردا قهرار اسهت 

سندیکا پرچم کسانهی بهاشهد کهه تهقهصهیهر شهکهسهت 

 اعتصابات را به گردن کسانی بیاندازند که 

آن باید به وجوه پایه ای تر از جهمهلهه  در مهورد 

شرایط عینی طرح آن، سواالت و راه حهل ههایهی 

که پیش پای طبقه قرار میدهد و چشهم انهدازههای 

 آن معطوف شد.

سندیکا ایکنکجکاسکت و مکا تشکنکه لکبکان مکی  ٠.١

 چرخیم!

گفته میشود که بحث مربوط به سندیکها پهاسهخ بهه 

یک نیاز است. ناشی از یک نیاز طبقه کارگر بهه 

تشکل است. پا گرفتن سندیکا را به گردن شکست 

و نههاکههامههی فههعههالههیههن کههارگههری در ایههجههاد تشههکههل 

سراسری کارگری میگذارند. طرح مهجهدد آن بها 

ارجاا به سوابق تاریخی  توضهیهح داده مهیهشهود. 

گویا تصویر سندیکا بر روی کره ماه نقهش بسهتهه 

و وجود مبارک و انکار ناپذیر خویش را به امهت 

غرق در گرفتاری یاد آور گشته است. فهقهط بهایهد 

همه با هم آستین ها را باال زد!  حقیقت ایهنهسهتهکهه 

 سندیکا بر مبانی محکم تری استوار است. 

 سندیکا و طبقه بورژوا در ایران ٦.١

امروز تهقهریهبها ههمهه احهزاب بهورژوایهی خهارج 

حکومت و در درجهات مهخهتهلهف رنهگهیهن کهمهان 

اصالح طلبی تا سرنگونی طلبی همگهی طهرفهدار 

"تشههکههل مسههتههقههل کههارگههری" و مشههخههصهها حههق 

برخورداری از سندیکا هستند. این پهروسهه مهههر 

کمتر از پنج سال اخیر را بهر خهود دارد و بهایهد 

یک تحول سیاسی بزرگ در ایهران نهام بهگهیهرد. 

جبهه سبز پس از شکست در زورآزمایی با جناح 

حهاکههم عههطههف تههوجههه بههه کههارگههر و خههواسهتهههههای 

کارگری را در دستور قرار داد. جبهه ملی رسمها 

یک بخش کارگری را در هیرارشی حزبهی خهود 

جای داده است. دفاتر و صفحات اینتهرنهتهی بهرای 

انعکا  و تفسیهر اخهبهار و مسهایهل کهارگهری بهه 

خصهوصهیهت تهابههت و مشهتهرک هههمهه جهریهانههات 

ناسیونالهیهسهتهی، از سهلهطهنهت طهلهبهان تها احهزاب 

ناسیونالیستی ملیتها تبدیهل شهده اسهت. بهه مهوارد 

فوق باید لیست طوالنی از نهادها و رسهانهه هها و 

ارگانهای رسمی بین الملهلهی را اضهافهه کهرد کهه 

همانند رادیو فردا به بلندگوی فعالیت سهنهدیهکهایهی 

 در ایران تبدیل شده اند. 

مشاهده کارگر پناهی این احزاب برای هر کارگر 

جوان باید نشانه یهک پهیهروزی طهبهقهاتهی بهزرگ 

باشد. در مقایسه با برنامه و مواضع و عهمهلهکهرد 

فقط ده سال قبل تر این احزاب باید هر کارخانه و 

هر گذر کهارگهری را بهه خهاطهر یهک پهیهروزی 

طبقاتی چراغان کرد. احزابی که نام طبقه کارگهر 

را در مرامنامه آنها بسختی میشد سهراغ گهرفهت، 

احزابی که حقوق کارگهری را ههرگهز امهر خهود 

ندیده اند، احزابی که از اعتصاب بیشتر از کودتها 

ترسیده اند، احزابی که با اولین بهارقهه ههای حهق 

طلبی کارگری با کمال میل میدان را بدست کلهنهل 

های رشید سپرده و تا اطالا تهانهوی زیهر بهیهرق 

نظم به ناخن جویدن پهرداخهتهه انهد ... امهروز بها 

دفاا از تشکلهای صنفی کهارگهری آنهههم از نهوا 

آزاد و غیر دولهتهی  بهرای خهود اعهتهبهار گهدایهی 

میکنند. آیا طبقه کارگر ایران این پیروزی را در 

البالی گرد و غهبهار فضهای سهیهاسهی تشهخهیهص 

 میدهد؟ 

 چرا سندیکا؟ چرا امروز؟  ٠.١

شکست پروژه رژیم چنج و برجام در نقطه تعیین 

کننده آن  ایران را در تالطم یک تحهول طهبهقهاتهی 

بزرگ و صف بندی های جدید قرار گرفته است. 

بستن پرونده رژیم چنج، شهکهسهت بهخهش بهزرگ 

اپوزسیون بورژوایی ایران را به ههمهراه داشهت. 

این صف دود نشده و به هوا نرفتهه اسهت. بهخهش 

چپ این اپوزسیون به طرف طبقه کهارگهر عهقهب 

نشسته است. بخش مهمتر اپوزسیون بورژوایی با 

قبول شکست خود، به میدان اقتصاد ایران بعد از 

برجام روی آورده اند. همه  اهمیت بحث  سندیکا 

 اینجاست. 

با انتظارات باال و متشکل و بعهالوه یهک نسهل از 

ث  کمونیستهای معطوف به طبقه کهارگهر را بهه ار 

 ٣برد. این دولهت مهیهبهایسهت یهک کشهور، حهدود 

میلیون نفر بهیهکهار و بهاز سهازی اقهتهصهاد را در 

ترکیب با سامان دادن پهیهکهره طهبهقهه بهورژوازی؛ 

همزمان جلو ببرد. رمو  سهیهاسهتهههای جهمهههوری 

اسالمی بر علیه طبقهه کهارگهر را مهیهتهوان بسهیهار 

فشرده به صورت زیر برشمارد. این لیست شهامهل 

مفادی است که یک فعال سندیکایی عهلهی الهقهاعهده 

 باید بداند و باید برای آن پاسخ داشته باشد.

اول: گنجاندن اهم مهطهالهبهات کهارگهری در قهانهون 

آنههچههه قههانههون در ایههران بههرای کههارگههر  .اسههاسههی

برسمیت شناخته است در رویای هیب رفرمیست و 

 سندیکالیستی نمیگنجد. 

دوم: پیش بینی مراجهع قهانهونهی بهرای شهکهایهت و 

پیگیری. قانهون و سهاخهتهار اداری و قضهایهی در 

ایران مملو از داالنهای سردوندان کارگهران بهرای 

"احقاق حقوق" پهایهمهال شهده خهویهش از راههههای 

قانونی است.  سندیکالیست فرضهی ایهران مهخهتهار 

است ریش خود را در راه یافتن راههههای قهانهونهی 

جدید پیهگهیهری حهقهوق کهارگهران سهفهیهد کهنهد، امها 

بسختی خواهد توانست کارگران را به صبر ایهوب 

دعوت نماید. ههر چهنهد کهه ایهنههها کهارگهر بهاشهنهد، 

زندگیشان به دستمزدهای ناچیز گره خورده بهاشهد، 

باز هم آنهقهدر عهقهل دارنهد کهه عهمهر خهود را در 

 فاضالب قانون در ایران به هدر دهند.

سوم: اگر قرار باشد یک مشخصه برای حهکهومهت 

حاکهم بهر ایهران  بهر شهمهارد، ایهن مشهخهصهه نهه 

اسالمی بودن، و نه حتی سرکوبگهر بهودن آنسهت. 

شکی نهیهسهت کهه ایهن حهکهومهت، یهک حهکهومهت 

بورژوایی و در اتکا به مهذههب و سهرکهوب ههیهب 

مرزی برای خود قامل نیست، اما بیش از هر چیهز 

این حکومت را بهایهد حهکهومهت تهحهمهیهق سهیهاسهی 

کارگر نام نهاد. در ایران یک ماشین عظیم  تبلیغی 

و سیاسی از هزار منفذ کارگر را و دنیهای فهکهری 

او را حلهقهه زده انهد. کهاش ههمهه دنهیهای سهیهاسهی 

اطراف به همین اندازه به کهارگهر و تشهخهیهص او 

"احترام" قامهل مهیهشهدنهد. کهارگهر، انهتهظهارات او، 

دستمهزد او، مسهکهن او، خهانهواده او، اشهتهغهال و 

بیکاری، تفکرات و تفریحات کارگر موضوا کهار 

هزاران هزار نشریه و کانال تلوزیونی و مهدرسهه  

است. هیب کجای دنیا به اندازه ایران طبقه کهارگهر 

مورد خطاب مقامات و صاحب منصبهان آن قهرار 

نمیگیرد. جمهوری اسالمهی تها ههمهیهن امهروز در 

درو  "فنون اداره جامعه" در دانشگاههای علهوم 

سههیههاسههی بههورژوایههی کههرسههی تههابههتههی را بههه خههود 

اختصاص داده است: چگونه میتوان طبقهه کهارگهر 

میلیونی را به دنیای سیاستهای اقتصادی کشهانهد و 

او را به صبر قانع کرد. سندیکالیسهت فهرضهی مها 

باید ببخشد که بایهد ابهتهدا از اسهتهنهتهاجهات سهیهاسهی 

 فراخوان خود شروا کند. 

چهارم: یک دستگاه سرکوب خوف انگیز. دستگهاه 

سرکوب مستقیم فعالین و اعتراضات کهارگهری در 

ایران قطعا بزرگترین در نوا خهود مهیهبهاشهد. ایهن 

دستگاهی است که هر گونهه اتهحهاد و ههر روزنهه 

اگهاهههی و تشههکههل را بسههتههه اسههت. در ایههن مههورد 

همینقدر کافی است گفته شود اگر کسهی فهکهر کهنهد 

میتواند با شلهنهگ تهخهتهه مهیهان تشهکهل سهیهاسهی و 

اقتصادی  از زیر ضرت دستگاه امنیتی خهالهصهی 

 یابد، مرتکب خطای مهلکی شده است. 

 

ورق بر میگردد: پرچم "رفرمیسم" در دست  -١ 

 طبقه حاکم!

بررسی پدیده سندیهکها بهدون روشهن کهردن دالیهل 

عروج و یا حتی عطف توجه محافل کهارگهری بهه 

آن، بسیار سطحی و کودکانه اسهت. ههر چهنهد کهه 

بحث بر سر پدیده ای به قدمت یهک قهرن و بهرای 

طبقه کارگر شناخته شده است، اما هنوز در مهورد 

سندیکای معین، هویت و ررفیتهای عملی و نتهایهج 

 افسانه مبارزه سندیکایی و ...
 

اینکه چرا و چگونه نام سندیهکها بهر جهو عهمهومهی 

چیره شد  قطعا سوابق درخشان سندیکاهای اوایهل 

قرن در این مورد تاتیر بسهزایهی داشهت( خصهلهت 

عمومی این سندیکاها به هیب وجهه مهههر مهحهدوده 

مبارزات اقتصادی را  بر خود نپذیرفت. مدیهریهت 

کارخانه، دخالت در قوانین و دخالت در روندههای 

سیاسی جامعه مشغله بزرگ این تشهکهلههها را رقهم 

زد. با حمله  جمهوری اسالمی و کشتهار رههبهران 

کارگری بر اسا  لیست تعلق به سازمانهای چهپ 

 چراغ عمر این سندیکاها خاموش شد. 

آیا با دور جدید از بهیهداری حهول پهدیهده سهنهدیهکها 

روبرو هستیم؟ به این سوال خواهیم پهرداخهت امها 

هر چه هست این "بیداری" بهه تهبهع آن بهحهث دو 

قطبی مبارزه اقتصادی یا سیاسی، بهعهالوه مسهالهه 

رفرم  زامیده شرایط جدید در کشمکشهای طبقهاتهی 

در ایران در دو دهه اخیر است. دور جدید پالتفرم 

خود، اهداف و استداللهای خود را دارد.  ادعهای 

"ادامه طبیعی سوابق جنبش سنهدیهکهایهی در مهیهان 

  طبقه کارگر" مسخره است.

 

 طبقه کارگر و طبقه حاکم در ایران -٠

تا اینجا سعی شد با تکیه به بهررسهی زمهیهنهه ههای 

سیاسی و اقتصادی یک تشکل معین، با تکیه با آن 

افق طبقاتی نارر، و مسامل واقعی پیش رو  و نهه 

صرفها بها تهابهلهوی سهر در تشهکهل مهد نهظهر( بهه 

ارزیابی از روند آنچه تاریخ سندیکا یا سندیکالیسم 

شناخته میشود بپردازیم.  در ادامه همین متد و در 

بررسی سندیکا و سندیکالیسم در دوره جدیهد الزم 

است ابتدا به یک مساله مهم، یعنی سیاسهت دولهت 

و بهورژوازی ایهران در مهقهابهلهه بها تشهکهل ههای 

 کارگری اشاره داشته باشیم.

 قانون، سردواندن و سرکوب  ٠.٠

طبقه کهارگهر در ایهران را شهایهد بهتهوان "خهوش 

شانس ترین" بخش طبقهه کهارگهر جهههانهی نهامهیهد. 

کجای دنیا با دو روز اعهتهصهاب کهارگهران، آنهههم 

عقب مانده ترین بخش طبقه، یکی از مدرن تهریهن 

قوانین کار به تصویب مجلس رسیده است؟ قهانهون 

سهالهه در  ١١١حق اعتصاب و تشکل از قهدمهت 

ایران برخوردار است!ً طبقه حهاکهم در ایهران در 

یک روش پاخورده، از همان اولهیهن اعهتهصهابهات 

کارگران سریعا عقب نشینی را اختیار کرده است. 

خواست کارگران سریعا در "بیان قانونهی" مهورد 

تایید قرار گرفته است تها کهارگهران مهعهتهرض بهه 

خانه فرستاده شوند، و سهپهس در یهک کشهمهکهش 

فرساینده و با توطئه عمال چیهزی عهایهد کهارگهران 

نگردد. چنین پدیده ای کارکرد تشکل کهارگهری را 

با دشواری های عهظهیهمهی مهواجهه مهیهسهازد. یهک 

کشمهکهش فهرسهایشهی بهرای آزاد کهردن رههبهران 

زندانی، حفظ اتحاد صفوف کهارگهران و مهعهضهل 

تامین مخارج خانواده عمهال دیهگهر مهجهالهی بهرای 

دست یقه شدن با مراجع قانونی بهاقهی نهمهیهگهذارد. 

وقت خهریهدن و سهردوانهدن کهارگهران ههمهراه بها 

موجی از عملیات ایذایی اسا  سیاستهی اسهت کهه 

یکی پس از دیگری توسط دولهتهههای مهخهتهلهف در 

یک قرن اخیر در پیش گرفته شهده اسهت. انهقهالب 

سفید و اعطای بخش های قابل توجهی از مطالبات 

کارگری مستقیما به ابتکار خود دولت سهردرگهمهی 

و تشتت تازه تری در صفوف رههبهران کهارگهری 

ایجاد کرد. این سیاست توسط جهمهههوری اسهالمهی 

از یک سهیهاسهت شهنهاخهتهه شهده بهه یهک سهیهسهتهم 

استراتژیک فکر شده و به یک غول غلبهه نهاپهذیهر 

 ارتقاء یافت. 

 جمهوری اسالمی و طبقه کارگر  ٦.٠

بند ناف جمهوری اسالمی با مقابله با طبقه کارگهر 

بسته شد. این دولت یک انقالب، یک طبقه کارگهر 



کمونیست      5  
07٠  

اعتصاب نیست و از طرف دیگر هر فهرد کهارگهر  

به صرف استخدام به عضویهت "مهدرسهه مهبهارزه 

اقتصادی" کارخانه در نمیاید. سهرنهوشهت و رونهد 

مبارزه اقتصادی و آگاهی مدنظر مارکس تماما بهه 

 رهبران و فعالین کارگری بستگی دارد. 

تانیا، مبارزه اقتصادی ههیهب شهبهاههتهی بها بهاشهگهاه 

ورزشی ندارد که "ذره ذره،  بتهدریهج، و ههر چهه 

بیشتر بهتر" عضلهه ههای قهوی تهر را بهه ههمهراه 

داشته باشد. مبارزه اقتصادی یهک صهحهنهه دامهمهی 

زندگی یک نسل نمیتواند باشد. مهبهارزه اقهتهصهادی 

یک صحنه فشرده از مصهاف افهق ههای مهخهتهلهف 

است که در جدل میان صفوف کهارگهران مهیهتهوانهد 

دست باال پیدا کند. آن افقی برنده اسهت کهه بهتهوانهد 

پیروزی را معنی کنهد و در دسهتهر  قهرار دههد. 

پرچم "افزایش تعداد سندیکا" و یا پرچهم "افهزایهش 

تعداد شورا و کمیتهه ههای کهمهونهیهسهتهی" کسهی را 

برای یک مبارزه حتی اقتصادی گسهتهرده و جهدی 

 جذب نمی کند.  

تالثا، اگر چیزی به اسم هم زیسهتهی مهیهان احهزاب  

وجود داشته باشد، آتش بس بتواند برقرار بماند، از 

کنار هم بتوان رد شد؛ چنیهن شهرایهطهی در مهیهدان 

مبارزه اقتصادی میان گرایشات مختلف مهحهلهی از 

 اعراب ندارد. 

 نتیجه گیری –دعوت به نبرد   ١.١

طبقه بورژوا در ایران امروز در شرایهط جهدیهد و 

برای یک دوره  پیش رو ابتکهار عهمهل را بهدسهت 

گرفته است  تا پیروزی ههای خهود بهعهد از رژیهم 

چنج و برجام در صفوف طبقه کارگر تثبهیهت کهنهد. 

سندیکا آلترناتیو سازمانی کارگری است کهه قهرار 

است همان کاری را کند که شوراههای اسهالمهی و 

انجمن های اسالمی در آن ناموفق مهانهدنهد. مسهالهه 

مهمتر اینستکه این شیفت  قهرار اسهت بها فهرمهول 

"واقع بینی" و از کانال خهوش نهامهی سهنهدیهکها بهه 

اجرا دربیهایهد. بهرای کهمهونهیهسهم و بهرای گهرایهش 

سوسیالیستی چاره ای بجز یک بسیج ایدمولهوژیهک 

و سیاسی برای تسلط افق سوسیالیستی باقی نهمهانهده 

است. تمام هیبت این هماورد در اینستکه پهیهروزی 

اساسا در دست فعالین عملی این گرایش در مهیهدان 

 اعتراضات کارگری میتواند رقم بخورد. 

اما سندیکای شرکت واحد و هکفکت تکچکه چکه  ١.١

 میشود؟

نتیجه این پروسه هر چه که باشد شیپور پهایهان مهاه 

عسل همزیستی جهنهبهش کهارگهری ایهران بها پهدیهده 

سندیکا به صدا در آمده است. از این باید اسهتهقهبهال 

کرد. سندیکای شرکت واحد و هفهت تهپهه و امهثهال 

آنها هرگز در چهارچوب سهنهدیهکهالهیهسهتهی مهحهدود 

نمانده اند. محتوا و جایگاه و تعریف دقیقتر از ایهن 

سندیکاها طبعا دست فعالین این تشکلها را میبوسد. 

اما پدیده سندیکا بدون سندیکالیسم از قهدمهت کهافهی 

در جنبش جهانی کارگری بهرخهوردار اسهت. اگهر 

چه آتاری از آن را در مباحث "سهنهدیهکهای سهر " 

و یا بصهورت "سهنهدیهکهاههای  ٣٥در دوره انقالب 

انقالبی" ، "سندیکای توده ای"، "سندیکای مهتهکهی 

به مجمع عمومی" شهاههد بهوده ایهم؛ امها وقهت آن 

رسیده که جنبش کارگری ایهران در ایهن عهرصهه 

بالغ شده و به پای سایهر ههم طهبهقهه ای ههای خهود 

بهرسهد. ایهن مهبههحهث در حهل مهعههضهل چهگههونهگههی 

 تشکلهای سراسری کارگران بسیار حیاتی است. 

 

 ٦٣٠٢مه  ٠٣

 

 

چههیههز سههاده لههوحههی پههیههچههیههده در "مههبههارزات خههود 

بخودی" باید از بورژوازی جامعه بیاموزد، آلهیهاژ 

باالی سیاسی پشت هر اعتصاب در میان کارگران 

را تشخیص دهد. تدارک یک اعتصاب بهرای یهک 

رهبر کارگری مستلزم آنست که جواب خهبهرنهگهار 

ستون اقتصاد روزنامه پر انهتهشهار شهههر را آمهاده 

داشته باشد. رهبر کارگری باید از پس اسهتهدالالت 

بانهک مهرکهزی در مهحهاسهبهه نهر  ارز، از پهس 

مصالح اقتصادی در دوران مهحهاصهره اقهتهصهادی 

 بربیاید.

 نجات رفرمیسم  ٦.١

رفرم یک پدیده سیاسی و اجتمهاعهی اسهت و مهههر 

تاریخ مشخص را بر خود میگیرد. زمانی تاکید بر 

رفرم  در مقابل کمونیستهای بلند پرواز ضهروری 

بود تا آنها از آنچه همین امروز ممکن است غهافهل 

نمانند. زمانی تهاکهیهد بهر رفهرم ضهروری بهود تها 

کمونیست فرضی ما نیروی هر چه بیهشهتهری گهرد 

آورد، زمانی تهاکهیهد بهر رفهرم ضهروری بهود کهه 

زیبایی زندگی بهتر در راه را ههمهیهن امهروز بهه 

ارمغان بیاوریم، زمانی تاکید بر رفرم الزم بود تها 

ساختن سهوسهیهالهیهسهم را از امهروز و در مهقهابهل 

چشمان ناباورترین ههای صهفهوف خهود در دسهت 

بگیریم ... بهدون رفهرم ههرگهز طهبهقهه کهارگهر از 

نیروی  فهکهری و روحهی و جسهمهی الزم بهرای 

تدارک انقالب خود برخوردار نخواهد بهود. رفهرم 

و محتوای آن نمایانگر توانایی های طهبهقهه کهارگهر 

باید باشد، دستمایه غرور و اعتماد بنفس او گهردد. 

به مفهوم امروز این پدیده در دسهت ادبهیهات رایهج 

سازمانهای منتسب به کارگهر نهگهاههی بهیهانهدازیهد! 

تعقیب منافع کارگری از کانال شوراههای اسهالمهی 

مشغله ایهنهههاسهت و فضهل فهروشهی شهان ههم در 

 بکارگیری تاکتیک رفرمیستی  پایان ندارد.

بیست سال پهیهش کهارگهر آن جهامهعهه شهرکهت در 

تشریفات شوراهای اسالمی را تحهریهم کهرد تها از 

شرافت و شعور کارگری خود دفاا کند. قطعا چند 

قرص نان از سفره کارگر کمتر شد، اما غرور او 

را تضمین میکهرد. ایهن بهرای مهبهارزه اقهتهصهادی 

طبقه کارگر یک قدم حیاتی بود. مبارزه اقتهصهادی  

که صف کارگر را متحدتر نهکهنهد، بهه او اعهتهمهاد 

بنفس مبارزاتی ندهد، یک پاپاسی نمی ارزد. چهرا 

نوبت به کارگر که میهرسهد گهدایهی بها حهق طهلهبهی 

 یکسان قلمداد میشود؟ 

راستی این بازار گرمی برای شهورای اسهالمهی و 

ارگانهای دولتی خطاب به کیست؟ آیا حوصله شمها 

از تکرار تجمعات کارگری که راههرا نهتهیهجهه ای 

ندارد، سر رفته است؟ باید دقت کهرد ههیهب کهجهای 

دنیا و هرگز هیب طبقه و هیج ایلغار و هیب عشیره 

ای فرزندان آزاده و جسور خهودش را ایهنهقهدر بها 

خفت بدرقه نکهرده اسهت. امهروز شهرط دفهاا از 

معیشت کارگر و تقویت مبارزه اقتصادی این طبقه 

حکم میکند که در مقابل این سموم "رفهرمهیهسهتهی" 

 ایستاد. 

 مبارزه اقتصادی و شالق انتخاب ٠.١

اوال، از مارکس نقل میشود که مهبهارزه اقهتهصهادی 

زمینه پهرورش آگهاههی و تشهکهل طهبهقهاتهی بهرای 

کارگران است. باید اضافه کرد مبهارزه اقهتهصهادی 

بخودی خود  پهاسهخ سهر راسهتهی نهدارد. مهبهارزه 

اقتصادی در خهال و مهیهان دو طهرف یهک بهازی 

شطرنج میان کارگران کارفرما صورت نمیگهیهرد. 

مبارزه اقتصادی برای هر کارگر میدان یک جهدل 

و تعیین تکلیف با بسیهاری از داده هها، بهاورهها و 

انتظاراتی است که در طول زنهدگهی در وجهود او 

رسوب کرده اند. بهرای یهک کهارگهر شهرکهت در 

مبارزه اقتصادی   الزاما به معنای شرکت در یهک 

 افسانه مبارزه سندیکایی و ...
 

"اعتراض را سیاسی" کردند... گنهاه حهمهلهه گهارد 

ضد شورش را به گردن کارگران یاغی و سیاسهی 

بیاندازند. این سندیکا  پرچم شکافهههای تهازه مهیهان 

کارگران است. این پرچم کسانی اسهت کهه راه را 

برای همکاری با شوراهای اسالمی باز مهیهکهنهنهد. 

این پرچم بورژوازی شهکهسهت خهورده از پهروژه 

رژیم چنج است کهه بهرای شهریهک شهدن در راه 

اندازی کارخانجات بادمجان دور قهاب جهمهههوری 

اسالمی اش میهچهیهنهد. در خهود جهنهبهش کهارگهری 

تکرار صحنه ههایهی اسهت کهه بهعهد از سهرکهوب 

گناه حمله پاسداران به سندیکاها و  ٠١خونین سال 

شوراهای کارخانه هها بهه پهای کهارگهران حهزبهی 

گذاشته شد که گویا شورا یها سهنهدیهکها را سهیهاسهی 

 کردند!

این هنوز اول راه است. دارند مقدمهات روزی را 

فراهم مهیهسهازنهد کهه کهارخهانهجهات بهکهار بهیهافهتهد. 

بورژوازی در ایران  تا آن زمان فرصت دارد که 

با سطح تعادل قوای طبقاتی کارگر تصفیه حسهاب 

کند. کارگری که به قانون منع اعتصاب و تهجهمهع 

محل نمیگذارد، برای تامین خهواسهتهههایهش جهلهوی 

وزارت کار را سد میکند، با هیب زبهانهی صهبهر و 

سوختن و ساختن  به کت او فرو نهمهیهرود؛ دیهگهر 

در زمان رونق و تولید ابدا قابل تحمل نیسهت. ههر 

کارگری باید بداند در کشمکش فعلی بحث بر سهر 

مطلوبیت سندیکا گمراه کهنهنهده اسهت. اگهر ههنهوز 

زورش به شکستن کمر بورژوازی نرسیده اسهت، 

نباید اجازه دهد به ریش فقر او بهخهنهدنهد و بهه نهام 

نامی "واقع بینی"، حهق طهلهبهی امهروز را در او 

 بکشند.

 

 طبقه کارگر و مبارزه اقتصادی 

 تصفیه حساب مقدماتی با دو عبارت ٠.١

هیب چیز به انهدازه عهبهارت "مهبهارزات صهنهفهی" 

گویای یک تحقیر رسهمهی بهه یهک پهدیهده عهظهیهم، 

پیچیده و پر معنی برای زنهدگهی مهیهلهیهونههها انسهان 

نیست. معلوم نیست چه وقت کلمه "صنف" از کل 

این پدیده رخت خواهد بست؟ معلوم نیسهت تها کهی 

قههرار اسههت ذوب اهههن ههها و خههودروسههازیههههها و 

پتروشیمی نوبت به کهارگهر کهه مهیهرسهد کهمهاکهان 

"صنف" بحساب بیایند؟ مساله مهمتر آنجاست کهه 

یک اعتصاب کارگری بر سر دستمزدها بهه تهیهتهر 

"اعههتههراض بههرای شههنههدرغههاز" دسههتههمههزد و یهها 

خواستهای صنفی بهه سهتهون آخهر نشهریهه حهوالهه 

میگردد. البد بدلیل کاربرد "صنف" بهایهد مشهمهول 

 سندیکا شوند!

بعالوه قبل از هر بحثی  باید با عبارت "مبهارزات 

خود بخودی" نیز تعیین تکلیف نمود. معلوم نیسهت 

کدام مقطع زمانی و در کهدام دیهار کهارگهران ههر 

وقت اراده کردند قادر بوده اند  خودبخود دست به 

اعتصاب بزنند. در دنیای امروز با توجه به ابهعهاد 

فشار تبلیغاتی بر روی طبقه کارگر، بها تهوجهه بهه 

عواقب شرکت در یهک اعهتهصهاب، کهارگهر گهور 

پدرش خندیده اگهر وقهت و بهیهوقهت و آنهههم خهود 

بهخههودی دل بهه دریها بههزنهد. ههر تهک اعهتههصههاب 

کارگری مسهتهلهزم مهدتهههای طهوالنهی از پهرورش 

اعتماد، برنامه ریزی برای روز اعتصاب و دست 

و پنجه نرم کهردن بها عهواقهب آن اسهت. زمهانهی، 

گویا، از شدت فقر جان جمع کارگهران بهه لهبهشهان 

رسیده و دست به طغیان زده اند. در یک محاسهبهه 

ساده از عواقب انتقام بورژوازی کمتر جایی برای 

دیوانگی کارگر باقی مانده است.  اما قهبهل از ههر 

اولــین اصلــى که 

کارگر باید در رد و 

قبول یک قانون کار 

در نظر بگیرد 

اینست که من 

بعنوان یک عنصر 

آزاد در این جامعه 

در سرنوشت 

خودم، در محیط کار 

خودم، در تعیین 

اینکه نیروى کارم را 

دارم در ازاء چه 

میفروشم و در چه 

شرایطى قرار است 

کار کنم و غیره، 

چقدر سهم و نقش 

دارم . اولــین 

شاخص اینست که 

کارگر بعنوان یک 

عنصر آزاد و یک 

شهروند صاحب 

 اختیار ظاهر بشود.

 منصور حکمت

 کارگران جهان متحد شوید
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کارفرمایان، همانهایی که رهبری ث ژ ت را با 

تروریستها مقایسه کرده اند، سر تعظیم در مقابل 

کارگران اعتصابی فرود خواهند آورد و تسلیم 

 خواهند شد.

مبارزه کارگران فرانسه و سرنوشت آنها به کل 

طبقه کارگر اروپا و حتی به کل طبقه کارگر در 

جهان مربوط است. سرنوشت این اعتصابات تنها 

در فرانسه تعیین تکلیف نمیشود. این اولین بار 

نیست که کارگران فرانسه قد علم میکنند و 

سیاستهای دولت را چلنج میکنند. اعتراضات 

وسیع آنها به افزایش سن بازنشستگی علیرغم 

سمپاتی عمومی مردم فرانسه و فداکاری های 

قهرمانانه آنها، در بی افقی و حاکم بودن افق 

اتحادیه ای نهایتا به جایی نرسید. امروز نیز 

ممکن است با کوتاه آمدن اتحادیه های کارگری و 

مماشات آنها همین بال بار دیگر دامنگیر آنها شود 

و حداکثر با تغییراتی جزمی در قوانین ضد 

کارگری دولت فرانسه آنها را به خانه بفرستند. لذا 

دفاا و همبستگی طبقاتی بخشهای دیگر طبقه 

کارگر و مردم آزادیخواه، برای کل طبقه کارگر 

 یک نیاز جدی است.

پیروزی و شکست هر دو در مقابل طبقه کارگر 

فرانسه است. تامین پیروزی آنها ابتدا بستگی به 

به میزان روشنبینی  ٬میزان خودآگاهی و اتحاد آنها

و افق حاکم بر تحرک آنها و بعالوه به میزان دفاا 

 هم طبقه ای های آنها در سایر کشورها است. 

بی تردید پایان به این دوره و جواب به معضالتی 

که طبقه کارگر در فرانسه و بقیه کشورها با آن 

دست و پنجه نرم میکند، نه از جنبش اتحادیه ای 

ساخته است و نه از احزاب مختلف بورژوایی از 

جمله حزب "سوسیالیست" آقای اوالند. جواب به 

توحش حاکم و افسار کردن بورژوازی هاری که 

تمام قد کل چهره کریه و ضد انسانی خود را در 

شنیعترین شکل خود نشان میدهد، تنها کمونیسم و 

پایان بردگی مزدی است. بی جوابی بورژوازی 

به معضالت دوره ما، جویندگان راه نجات در 

میان طبقه کارگر و کل صف آزادیخواهی و 

بشریت مساوات طلب را در مقابل این سوال قرار 

میدهد که راه نجات این طبقه و کل بشریت چیست 

و جواب به این اوضاا کدام است؟ اینکه چقدر 

کمونیستها در فرانسه و کل کشورهای دیگر 

بتوانند در دل اعتراضات طبقه کارگر و مردم 

محروم، بتوانند به عنوان یک آلترناتیو و یک 

جواب قابل قبول و ممکن راهر شوند و قد علم 

 کنند، روی میز کمونیستها است. 

کامرون، اوباما، میشل و سارکوزی کار ساده ای 

نیست. به اعتباری سیاست کل بورژوازی چه در 

اروپا و چه در سایر کشورها با همه جناحهای 

راست و چپ آنها جز تعرض و تالش برای تسلیم 

 کردن طبقه کارگر نیست.

 

 طبقه کارگر فرانسه جلو افتاده است

طبقه کارگر و جوانان و مردم حق طلب فرانسه 

در این اوضاا جلو افتاده اند. فرانسه کشوری 

انقالب دیده در اروپا تجربه ارزشمندی در تقابل با 

بورژوازی و باور به نیروی خود دارد. توهماتی 

که به دولتهای "خودی" و عدم اعتماد به نفسی که 

در میان بخشهای دیگر این طبقه در اروپا موجود 

است، در فرانسه به یمن تجارب آنها و دو انقالب 

اجتماعی که به خود دیده است، متفاوت است. 

همچنانکه طبقه کارگر ایران در کل خاورمیانه به 

دلیل تجربه دخالت مستقیم در دو انقالب در تاریخ 

 خود از بخشهای دیگر این طبقه متفاوت است.

عرض اندام طبقه کارگر فرانسه بدون تامید گرفتن 

از اتحادیه های کارگری، دست بردن به مهمترین 

ابزار قدرت خود بعنوان یک طبقه، خواباندن 

چر  تولید، فلج کردن اقتصاد و سودآوری 

بورژوازی، قدرت و خودآگاهی باالی طبقه کارگر 

چیزی که بخشی از اتحادیه  ٬فرانسه را نشان میدهد

 های کارگری فرانسه را نیز بدنبال خودکشاند. 

اعتراض طبقه کارگر فرانسه به تعرض 

بورژوازی حاکم مطلقا پدیده ای محلی نیست. 

موفقیت کارگران و مردم فرانسه در این 

اعترضات زبان بخشهای دیگر این طبقه را در 

سایر کشورها باز میکند. سکوت مرگبار مدیای 

غربی و سانسور عملی اخبار اعترضات کارگران 

فرانسه و بلژیک عالوه بر ضدکارگری بودن آنها 

بیان نگرانی از رسو  روح اعتراض کارگری به 

سایر کشورها است. کارگران فرانسه راه نشان 

داده اند و فعال بعنوان پیشقراوالن کل طبقه کارگر 

اروپا در مقابل یک تعرض همه جانبه سدی بسته 

 اند.

کارگران فرانسه بدرست اعالم کردن تظاهرات 

خیابانی کارساز نیست و مستقیم به توان و قدرت 

خود به عنوان تولیدکنندگان سود و سرمایه انگشت 

گذاشتند و دست به اعتصاب زدند. امروز جهانیان 

شاهد این نقطه قوت هستند و اگر این مقابله و 

ایستادگی به مراکز صنعتی و شرکتهای و مراکز 

تولیدی و خدماتی دیگر کشیده شود، کل جامعه فلج 

خواهد شد. آنگاه دولت آقای اوالند و اتحادیه 

تعرض به ابتدایی ترین دستاوردهای این طبقه به 

بهانه بحران و معضالت سرمایه، به بهانه لزوم 

باال بردن توان رقابت سرمایه و بیکاری وسیع که 

نتیجه و کارکرد طبیعی حاکمیت سرمایه است،  

سیاست رسمی کل دولتهای بورژوایی است، 

 کاری که دولت فرانسه در حال انجام آن است. 

سه دهه گذشته و پایان جهان دوقطبی و حاکمیت 

بالمنازا بازار آزاد، همراه خود موج تعرض 

افسار گسیخته بورژوازی در شنیع ترین اشکال 

خود، در کلیه عرصه های سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی را در کل جهان و در خود 

غرب به همراه داشت. تعرضی که یکسر آن 

گسترش تروریسم و خانه خرابی و جنگ  و 

ویرانی در خاورمیانه است و سر دیگر آن تعرض 

به تمام دستاوردهای بشریت متمدن در همه 

 عرصه ها در غرب. 

پا به پای حمله ناتو به عراق و ویرانی آن کشور، 

پا به پای حمله به لیبی و بدنبال تحمیل یک جنگ 

خانمانسوز به سوریه و موج گرسنگی و آوارگی 

مردم در افریقا و خاورمیانه، تعرض افسار 

گسیخته در همه ابعاد آن به طبقه کارگر و مردم 

کم در آمد و باز پس گیری دستاوردهای تاکنونی 

آنها نیز بخشی از همین نقشه و همین تصویر در 

خود غرب است. بورژوازی و دولتهای غربی و 

میدیای فاسد آنها تصویر آفریقای گرسنه و 

خاورمیانه ویران شده و موج آوارگان مستأصل 

که خود بانی آنند را به جهانیان نشان میدهند تا با 

اتکا به آن توقعات انسانی و باالی بشریت و در 

را  آن طبقه کارگر را در خود غرب، در 

فرانسه و آلمان و انگلستان و آمریکا را ... در هم 

کوبند. آنچه امروز توسط دولت اوالند در فرانسه 

اتفاق افتاده است بر بستر چنین شرایطی میسر 

 شده است.

واقعیت این است که بورژوازی و دولتهای اصلی 

سرمایه از جمله دولت های بزرگ امپریالیستی، 

خود جوابی برای اوضاا کنونی ندارند. راه حلی 

از جانب آنها برای حل معضل جنگ و جنایاتی که 

راه انداخته اند، آوارگی و گرسنگی که بر بخشی 

از بشریت تحمیل کرده اند و بیکاری و معضالت 

وسیع اجتماعی نه تنها در خاورمیانه و آفریقا که 

در خود غرب را ندارند. بی جوابی بورژوازی 

فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا و چین و روسیه 

و ... به وضع کنونی علنا توسط تئوریسنها و 

 ایدمولوگهای آنها بیان میشود.

تناقض ماجرا آن جایی است که در همین دوران و 

در سایه توحشی که راه انداخته اند، امکانات و 

پول و تروت و مازاد تولید به وفور موجود است، 

چیزی که از چشم طبقه کارگر در فرانسه و بقیه 

کشورها پوشیده نیست. ما در دنیایی زندگی میکنیم 

که به یمن حاکمیت بالمنازا سرمایه، در کنار 

امکانات بسیار عظیم اقتصادی شاهد افزایش هر 

روز فاصله طبقاتی، شاهد بیکاری وسیع نیروی 

کار و شاهد تالش هر روز بورژوازی برای 

اعمال سیاستهای دسته راستی و کاهش سهم طبقه 

کارگر از امکاناتی است که بر دوش این طبقه 

 تولید شده است.

این اوضاا نمیتواند چنین ادامه یاد. بورژوازی با 

همه شاخه های آن در کل جهان، آزمایش خود را 

پس داده است. سوسیال دمکراسی که دوره ای در 

تقابل دنیای غرب و شرق ادعاهایی داشت امروز 

از احزاب راست آن دوره ضدکارگری تری است. 

احزاب بورژوایی مدعی سوسیالیسم از نوا حزب 

آقای اوالند امروز در کنار سایر احزاب 

بورژوایی علیه طبقه کارگر سنگر بسته است. 

امروز تشخیص فاصله سیاستهای اوالند از مرکل، 

 اعتصابات فرانسه گوشه ای از ...

 1ادامه از صفحه 

است. تا کنون فرانسوا اوالند و نمایندگان دولت و 

اتحادیه کارفرمایان بر اجرای اصالحات مد نظر 

خود و کارگران اعتصابی بر لغو آن اسرار دارند. 

قابل توجه است که کل بورژوازی و دولتهای 

غربی همراه با میدیای فاسد آنها در کنار دولت 

فرانسه هستند. سکوت میدیای غربی و سانسور 

عملی اخبار اعتصابات وسیع فرانسه بار دیگر به 

جهانیان نشان میدهد که رسانه های رسمی خود 

بخشی جدی از ابزار تحمیق بورژوازی غرب و 

دولتهای آنها علیه طبقه کارگر و دهها میلیون 

انسان حق طلب است. اعتصابات کارگری فرانسه 

و اعتراضات چند ماهه جوانان و مردم متمدن این 

کشور در رسانه های غربی به اندازه سالگرد تولد 

ملکه انگلستان انعکا  نیافته است. این دستگاه به 

اصالح "مستقل" در کنار پلیس ضد شورش 

فرانسه و در کنار چماق بدستان دولت و زندان 

بخشی از ابزارهای دولت فرانسه علیه  ٬بانان و...

طبقه کارگر است که برای پیش برد پروژه 

تعرض دولت جهت به زانو درآوردن طبقه کارگر 

بکار گرفته میشوند. این در شرایطی است که بر 

خالف تبلیغات زهرآگین میدیای نوکر و تحریک 

طبق آمار خود آنها   ٬جامعه علیه کارگرا اعتصابی

درصد مردم از اعتصابیون حمایت  ٣١بیش از 

درصد شامل کارگران  ٣١میکنند. تازه این 

 اعتصابی و خانواده هایسان نمیشود. 

اعتراضات خیابانی دیروز و اعتصابات کارگری 

امروز در فرانسه عکس العمل طبقه کارگر، 

جوانان حق طلب و اقشار کم درآمد جامعه به 

تعرض وسیع بورژوازی و دولت آن به سطح 

معیشت این طبقه است. نه این تعرض مختص 

فرانسه است و نه اعتراض و نارضایتی به وضع 

موجود. ابعاد تعرض به سطح معیشت طبقه 

کارگر، تغییر در قوانین کار و افزایش بیکاری و 

اخراج، باال بردن سن بازنشستگی، کاهش عملی 

دستمزدها و کاهش خدمات اجتماعی، باال رفتن 

قیمتها و ... همگی نه تنها در فرانسه بلکه در کل 

اروپا و در کل جهان، ارمغان حاکمیت بالمنازا 

 بورژوازی و بازار آزاد سرمایه است.

امروز همراه با اعتصابات فرانسه در بلژیک نیز 

اعتصابات کارگری در اعتراض به برنامه 

ریاضت اقتصادی و باال بردن سن بازنشستگی 

شروا شده است. اعتصاب در بلژیک تا کنون 

بخش کارمندان دولتی، حمل و نقل ، اتوبو  

رانی، مدار  و پست و زندانها را در برگرفته 

 است.

تعرضات بورژوازی از فرانسه و بلژیک تا 

انگلستان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و چین و ایران 

و... در جریان است. دامنه اعتراضات و 

نارضایتی طبقه کارگر نیز نه تنها در اروپا بلکه 

به جزیره امن سرمایه در چین، جایی که صاحبان 

سرمایه برای سودآوری بر دوش کارگر ارزان 

چینی دست و پای هم را میشکستند نیز کشیده شده 

است. مسئله ای که از سد سانسور رسمی و نقشه 

مند رسانه های دنیای "متمدن و دمکرات" عبور 

 نمیکند  و اخبارش سانسور میشود. 

در دنیای امروز ما و در مسابقه میان قطبهای 

اصلی سرمایه، در مسابقات آنها برای تسخیر 

بازارهای جهان و کسب سود و تروت بیشتر و در 

جواب به بحرانهای العالج و همه جانبه، تالش 

برای کاهش قیمت تولیدات و سرشکن کردن 

بحرانها بر شانه های طبقه کارگر و در حقیقت 

 

به سردبيری فواد عبداللهی دوشنبه ها منتشر ميشودحکمتيست هفتگی:   

fuaduk@gmail.com 

به سردبيری خالد حاج محمدی ماهانه منتشر ميشود کمونيست:  

Khaled.hajim@gmail.com 

نشریه دفتر کردستان حزب، به سردبيری محمد فتاحی منتشر ميشودنشریه نينا :   

m.fatahi@gmail.com 

 

 

 

www.hekmatist.com 

www.hekmat.public-archive.net 

www.koorosh-modaresi.com 

www.pishvand.com 

www.marxhekmatsociety.com 

 از سایت های زیر دیدن کنید



کمونیست      7  
07٠  

 جهانیم" است. 

از این زاویه کمپین ما پا در یک سنت اعتراضی  
ماکزیمال و مدرن در خود جوامع غربی دارد و 
رو به آن میکند و میخواهد خود را به آن وصل 
کند. سنتی که امروز از پاریس تا فرانکفورت و 

آن را در اعتصابات و تحرکات اعتراضی   ٬لندن
ریاضت اقتصادی و در   ٬فقر ٬علیه بیکاری

میتوان دید.   ٬حمایت از  فراریان از خاورمیانه
تنها در اختیار قدرت های مخرب  ٬اروپا

شهروندانی که دو  ٬بورژوایی نیست. طبقه کارگر
قرن دستآوردهای جنبش های مترقی و 
سوسیالیستی را در زندگی نسل های پی در پی 

 به سادگی تسلیم نخواهبد شد.   ٬تجربه کرده اند

سنت ضدیت با راسیسم  ٬سنت دفاا از "خارجی"
سنت دفاا از  حق فرار و  ٬و  تبعیض و ضدجنگ

 ٬دفاا از جهانشمول بودن حق انسان ٬پناهندگی
دفاا از آزادی عقیده و بیان و تشکل و اعتصاب 

علیرغم  ٬و  همه دستآوردهای بشریت متمدن
میدان داری کثیف ترین سیاست های دست راستی 

هنوز در خودآگاهی و عمل شهروند  ٬در غرب
قدرتمند و زنده است.  دفاا از  ٬جوامع غربی

دستآورهایی که بشریت برای کسب آنها بهای 
دستآوردهایی که  نه محصول  ٬عظیمی داده است

برکات هییت های حاکمه بورژوایی در غرب که 
اساسا محصول انقالبات و جنبش های 

کمونیستی طبقه کارگر در جهان  ٬سوسیالیستی
 جنبشی زنده و پویا در غرب است.  ٬است 

این تحرک امروز علیرغم همه بمباران های 
تبلیغیاتی دستگاههای مغز شویی میدیای رسمی 

هنوز در میدان  ٬دولتی در مورد خطر خارجی ها
است و هر روز از گوشه ای به یاری فراریان 

تدارک می  ٬هرچند محدود ٬و اقدامی ٬می شتابد
بیند. از حق فرار و امنیت و حرمت انسانی  

دفاا میکند. اینکه چهره های هنری در  ٬فراریان
این و آن فستیوال جهانی تالش میکنند در زمینه 
کمک به فراریان در کمپ ها و در مرزها کاری 

تنها بروز فشار آن جنبش  ٬بکنند یا نمایشی بدهند
 اعتراض مترقی در بطن خود جوامع غربی است. 

 ٬این تحرک و این جنبش دفاا از فرار در غرب
پراکنده و بی افق است. بخشی از آن تحت تاتیر 
فضای فاشیستی دست راستی ها در غرب به 

دچار محافظه کاری شده است  ٬بهانه اسالم ستیزی
و عمال فعالیت اش از ابراز دلسوزی و عطوفت 

 ٬فراتر نمی رود.  بخشی دیگر هم در بی افقی
بخشا یا تماما  به مافیای دستگاه اسالم در غرب و 

باج میدهد و به نوعی به آنها  ٬مراجع تقلید آن
مقبولیت می بخشد.  بخش مهم اما کوچکتر این 

رادیکال و ماکزیمالیست است و  از حق   ٬تحرک
بی قید و شرط فرار و سکونت در کشوری امن 
دفاا میکند. کمپین ما خود را جزیی از این بخش 

که برای تقویت و گسترش آن  ٬سوم میداند
میخواهد فعالیت کند. همگان را به فعالیت حول 

که در واقع چیزی جز بیان آگاهانه  ٬بیانیه خود
آرمانهای مشترک جنبش دفاا از فرار و برابری 
انسانها مستقل از پیشینه قومی و ملی و مذهبی 

 فرا میخواند.    ٬نیست

 

"شهروند  کمونیست: توقع و انتظارات تان از 
جهانیم" چیست و فکر میکنید پالتفرم شما چقدر 
سمپاتی جلب میکند و جایگاه ایران و پناهنده 

 فراری از ایران در این کمپین کجا است؟

 

تا جایی که به اهداف ماکرو باز  شهابی:  ثریا
به تنهایی  ٬طبعا این کمپین و این نهاد ٬میگردد

قادر نیست در مقابل روند مخربی که در جریان 
سد محکمی ببندد. این کار جنبش های  ٬است

سوسیالیستی و کمونیستی و مبارزه طبقه کارگری 
است که در قامت یک نیروی قدرتمند سیاسی به 
میدان بیاید. اما این کمپین و نهاد "شهروند 
جهانیم" بهترین پاسخ کمونیستی و سوسیالیستی به 
معضل امروز است. نهاد و فعالیتی که باید در 

کارگری و  ٬چپ ٬اتحاد با همه جنبش های مترقی
ضمن دفاا بی قید و  ٬سوسیالیستی جوامع غربی

مانع  ٬رادیکال و ماکزیمال از حق فرار ٬شرط
 گسترش شکاف مخربی شود که فی الحال بین 

در میان "برخسته ترین" شخصیت های سیاسی 
که در آن افسار گسیخته هر لجن و  ٬بورژوازی

 ٬توهین و تحقیری نسبت به بخشی از شهروندان
و بخش  ٬عمق گندیدگی این طبقه ٬پرتاب میشود

را نشان میدهد.  امروز این  ٬پیروز آن
 ٬"خارجی"  ٬افسارگسیختگی گریبان "پناهنده"

"تامین اجتماعی بگیر" و "بیکار" را گرفته است. 
اگر مهار نشود فردا گریبان هر جنبنده ای را 

 خواهد گرفت! 

در  ٬در دوران جنگ سرد ٬ماسک هایی که روزی
رقابت و به منظور معینی برچهره گذاشته بودند 
تماما به کناری میرود. دفاا از حق برابر 

ضدیت با راسیسم و دفاا از حقوق  ٬شهروندان
مدت ها است که در میان  ٬بشر و حقوق پناهندگی

این ها "از مد افتاده است" و اسناد آن را هم  اگر 
بتوانند بسرعت به زباله دان پرت خواهند کرد و 

رسما اعالم خواهند کرد که "بشر داریم تا بشر"!  
حق مسکن و برخورداری از امنیت و  ٬حقوق بشر

حقوق کودک و  ٬هوای تازه و استراحت و رفاه
برابری زن و مرد همه و همه نه "جهانشمول" که  

به رنگ  ٬"نسبی" است! عالوه بر طبقه اجتماعی
و ریخت  ٬و نژاد و مذهب و فرهنگ و محل تولد

و قیافه بشر متقاضی این حقوق بستگی دارد! 
وقتی پای  ٬امروز جهان از هر منفذ و روزنه ای

ررفیت  ٬منافع سیاسی و اقتصادی در میان باشد
با طبیعت و   ٬ضدیت این ها با بشر و بشریت

را به عیان می بیند.  این مخاطراتی  ٬محیط زیست
است که خود جوامع غربی را تهدید میکند. 

در صورتی که تعرض شان مهار  ٬مخاطراتی که
 ٬حلقه ضعیف فراریان ٬اولین قربانیان آن  ٬نشود

 خارجیان و پناهندگان هستند. 

فی الحال نحوه  ٬در صف قدرت های جهانی
مواجه با این پدید به یکی از اصلی ترین کمپین 
های انتخاباتی و سیاسی دولت های اروپایی و 
آمریکایی تبدیل شده است. از پالتفرم ترامپ تا 

از اتحاد اروپا تا  ٬رفراندم بر سر جدایی بریتانیا
امکان حفظ اتحاد اروپا و باز کردن در برای 
ترکیه و  ... تا تعیین سرکردگی در کمپ غرب 
و .. همه و همه امروز حول پاسخ به این 

 هالوکاست جمع شده است. 

از این رو این یکی از اصلی ترین جبهه و جنگ 
طبقاتی در سراسر جهان در مقابل قدرت های 

 اصلی حاکم است. هر کس پاسخ خود را دارد. 

تصور اروپا و آمریکای سرور جهان که در انزوا 
پوچ  ٬خود را حفظ کرده است ٬از مصایب جهان

است. اما تصور اروپا و آمریکای قرنها به عقب 
کشیده شده اریستوکرات با جوامع موزاییکی  و 
گتوهای خارجیان در حاشیه که در آن نه حق بشر 
جهانمشول است  و نه حق زن و نه حق سالمند و 

و همه این ها بستگی به پیشینه  ٬کودک و کارگر
 ٬مذهبی و نژادی اجداد مردم دارد ٬ملی ٬قومی

 واقعی تر است. 

تعرض به همه دستآوردهای تمدن بشری در مهد 
تنها راه بقا سرمایه داری گندیده  ٬تمدن جهان

پیروز جنگ سرد است. در این میدان طبعا موج 
میلیونی که قرار است امروز قربانی این 

شهروند  ٬فردا از او ٬هالوکاست فرار شود
کارگر ارزان تر و بی حقوق تر و  ٬"گتونشین"

فقر زده و  ٬عقب نگاه داشته شده ٬اعتصاب شکن
 ٬جمیعی که بخشی در "بی هویتی" ٬مذهب زده

زمینه اجیر  ٬"بی پناهی" و بر اتر فقر و  محرمیت
شدن و جلب شدن توسط  انواا دستجات باندهای 
مافیای قومی و ملی و مذهبی و سواستفاده از آنها 

به جای  ٬در فعالیت های جنایی فراهم میشود
این  ٬خواهد ماند. اگر صف مقابل کاری نکند

 متحمل ترین سرانجام راه حال دشمن مقابل است. 

 ٬در صف بشریت متمدن  ٬در صف مقابل اما
بشریت متمدنی که جنازه کودک  چهارساله 

  ٬سوری بر ساحل مدیترانه قلب اش را لمس میکند
بشریتی که خود را شریک مصایب قربانیان این 

مدت ها است که شیپور دیگر بس  ٬فرارها میداند
است بصدا در آمده است.  مقاومتی وسیع و 

جریان دارد.   ٬اساسا در خود جوامع غربی ٬جهانی
 ٬اما  این مقاومت پراکنده است و در صفوف آن

 ٬متشکل و متحد  ٬قطب قدرتمند با افقی روشن
وجود ندارد. این جا محیط فعالیت نهاد "شهروند 

از نظر ویژه گی هایی که  ٬اقتصادی بر کل جهان
به بخش های مختلف طبقه کارگر و مردم کارکن 

کم اهمیت تر از آن سیل فرارها نیست.   ٬می بخشد
تفاوت در این است که سیل فرارهای امروز در 
شرایطی صورت میگیرد که برخالف دوران 

با هر  ٬جبهه جهانی متحد و قدرتمندی  ٬جنگ
که با یک راه حل و  ٬جبهه ای  ٬پالتفرم سیاسی

پاسخ انسانی برای مقابله با این هالوکاست به 
 وجود ندارد.  ٬میدان آمده باشد

در  ٬نه در کمپ ارتجاا و قدرت های جهانی حاکم
کمپ قدرت های حاکم  بورژوا ـ امپریالیستی 
مخالف حق فرار از مصر و عربستان و بحرین و 
ایران و پاکستان و افغانستان و باطالق های لیبی 

فعال سیاست یک دست و  ٬و سوریه و عراق و ...
روشن و اتحاد قطعی در مواجه با این تراژدی 

و نه در کمپ قربانیان   ٬عظیم انسانی وجود دارد
 و بشریت مترقی و مدافع حق فرار.  

قدرت های مخربی که خود بانی فرار و جابجایی 
فعال با تمرین انواا دست  راستی  ٬میلیونی هستند

با رها کردن افسار  ٬ترین سیاست ها و تعرض ها
  ٬راسیست و اروپامحور ٬انواا جریانات فاشیست

در حال شکل دادن به اصطالح تعادلی هستند تا 
آن را   ٬بتوانند این موج را به نفع خود مهار

و دامنه تاتیراتش را به خاورمیانه و آسیا   ٬کنترل
و آفریقا محدود کنند. هرچند نتیجه این سیاست 
غرق شدن قایق های بیشر و مرگ و میر هزاران 

خفه شدن ها و خودسوزی ها و   ٬هزار نفر دیگر
 ٬حمله و تعرض کشتارهای بیشتر از فراریان

 باشد. 

راه حل های امثال ترامپ ها  و کمرون ها و 
اردوغان ها و مرکل ها و ...هرچند سایه روشن 
های مختلف یک سیاست تماما دست راستی اروپا 

با این وجود حاوی تناقضات  ٬و غرب محور است
و  اختالفات جدی است. اختالفات و شکافهایی که 

 ٬بیش از آنکه در مورد حقوق بشر فراریان باشد
مربوط به راه حل های مختلف بورژازی غرب 
برای خارج شدن از  بن بست های پی در پی 
سیاسی و اقتصادی و ایدیولوژیک خود است. 

روی دیگر سکه حمله به  ٬تعرض به فراریان
برای حل و فصل   ٬عراق و لیبی و سوریه است

این بار به هزینه    ٬معضالت خود بورژازی غرب
 قربانی شدن این موج میلیونی فراریان.   

در این مورد پیشتر به تفصیل صحبت کرده ایم که 
جهان چند قطبی موجود ریاست بورژازی غرب 

از همه زوایا پس می  ٬را که برنده جنگ سرد بود
زند.  هم در صف ارتجاا آن را پس میزند و هم 
در صف مردم محروم تحت حاکمیت قدرت های 

 بین المللی و منطقه ای و محلی. 

  ٬ناتوانی بورژوازی غرب و در را  آن آمریکا
در شکل دادن به توازن و تعادلی نسبی در صف 

و پس از دو دهه تخریب   ٬رقبای اروپایی و آسیایی
چند جامعه انسانی در خاورمیانه و تولیدات داعش 

صف آنها را هم تماما  ٬و مافیاهای جنایی مشابه
هم  ٬درهم ریخته است. از این درهم ریختگی

تعرض از پایین و حتی انقالب میتوند ساعد شود 
و هم فاشیسم و اروپا محوری و  "نظم نوین" 
دیگری برای جوامع غربی! "نظم نوین" اروپای 

 ٬قومی ٬با مشخصات عقب مانده ٬جدید
که تنها و تنها با بازپس گرفته شدن  ٬اریستوکرات

قابل اجرا است.  ٬همه دستآوردهای سه قرن گذشته
با دولت های  ٬"نظم نوین" ای برای اروپا و غرب

ملی که  متناسب با مدل منجالت و باطالق 
 باشد.    ٬خاورمیانه ای امروز

ادعاها و نوا دیالوگ   ٬نگاه کوتاهی به ارزش ها

" کمونیست: شهروند   اخیرا کمپینی را به نام 
جهانیم!" و به عنوان "کمپینی جهانی در دفاا از 

توسط شما و امان کفا  ٬حق فرار و پناهندگی"
اعالم شده است.   پالتفرم کمپین نیز با همین 
مضمون در اختیار عموم قرار گرفته است. 

ضرورت فراخواندن چنین کمپینی با چنین  
 پالتفرم رادیکال و ماکزیمالیستی چیست؟

 

در این مورد توضیح مفصلی الزم  شهابی:  ثریا
است.  اما بطور خالصه  باید بگویم که ضرورت 
این حرکت و این اقدام ریشه در اتفاقات دنیای 
واقعی و صف بندی های موجود دارد. ضرورت 
آن نه از اذهان  و در تاریخ و البالی کتاب ها و 

که از  جهان حقیقی  ٬الگوی های از پیشی 
که  ٬متاسفانه بشدت مخاطره آمیزی نشات میگیرد

همه ما هر روز گوشه هایی از آن را در صدر 
 اخبار رسانه ها می بینیم و می شنویم.  

در پاسخ به نیاز مقابله با مخاطرات هالوکاست 
و در  تالش برای برگردان  ٬فرار و پناهندگی

و به ویژه    ٬موج تخریب موجودی که در جهان
امروز در غرب از ترکیه تا آلمان و انگلیس و 

ما و همه کسانی که این   ٬فرانسه در جریان است
ملزم میکند که   ٬مخاطرات را احسا  میکنند

 ٬ماکزیمال و موتری ٬فعالیت با نقشه و برنامه
 انجام دهیم. 

در زمره رویداهای  ٬این موج فرارهای میلیونی
کشوری چون  فرار میلیونی از افغانستان بعد از 

گریختن از عراق بعد از بمباران   ٬عروج طالبان
و فرار میلیونی از ایران بعد از هالوکاست  ٬ناتو

نیست.   از پاک سازی قومی  و فرار در  ٬اسالمی
بسیار فراتر   ٬دامنه وتاتیرش بر جهان ٬رواندا

است. این موج یک پدیده کشوری و حتی منطقه 
ای نیست. پدیده ای جهانی است که تعین تکلیف و 

رنگ خود را به   ٬نحوه به سرانجام رسیدن آن
 سراسر جهان خواهد زد.  

این بار آخرین سنگرهای دستآوردهای   ٬یا جهان
تمدن در غرب را تماما درهم خواهد ریخت و 
"اروپای اریستوکرات" را در مقابل "شرق 

مبتنی بر تبعیض رسمی و   ٬وحشی و اسالمی"
قانونی تجدید سازمان خواهد کرد یا بشریت در 

از اروپا برخواهد  ٬دفاا از دستآوردهایش این بار
خواست. این ادامه همان تقابل های دور قبل در 
خاورمیانه است که ترکش آن به غرب رسیده 
است و عواقب آن اما میتواند چهره جهان را تماما 

 دگرگون کند. 

من پیشتر سال گذشته در دو مطلب* تحت 
 ٬عناوین:  ""اسالم ستیزی" و "اسالم پناهی"

 و  ٬واقعیات پشت آن"

جابجایی انسانها و معضل  ٬"بازگشایی قلعه اروپا
همچنین در  ٬سرکردگی بورژوازی جهانی"

مطلب اخیری تحت عنوان: "در دفاا از حق 
سعی کردم که تصویر ماکرویی  از  ٬فرار"

 رویدادها را تصویر کنم. 

پدیده  ٬فرار میلیونی از خاورمیانه و شمال آفریقا
 ٬ای است که بیش از دو دهه  در جریان است

مدتها است که  قلعه اروپا را شکسته است و 
بخشی از آن به این قاره سرازیر شده است. این 

پناهندگی و مهاجرت را تنها  ٬جابجایی ٬سیل فرار
با نمونه های مشابه در جریان جنگ دوم جهانی 
مقایسه میکنند. مستقل از اینکه این مقایسه چقدر 

از نظر تغییری که در  ٬در همه ابعاد معتبر باشد
جغرافیای انسانی قاره ها بوجود میآورد و از 

اجتماعی و  ٬فرهنگی ٬نظر تاتیرات سیاسی

 کارگران جهان متحد شوید

 در معرفی نهاد   

 “شهروند جهانیم”
 

 مصاحبه با ثریا شهابی
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 میگذرذ. 

مبارزه با آرا  و افکار دست راستی و فاشیستی و 
خارجی ستیزی از یک طرف و مقابله با عواقب 

و  ٬مخرب خزیدن در الک قومی و ملی و مذهبی
تن دادن به زندگی در گتوها و جزایر اسالمی در 

 باید حاصل کار ما باشد.  ٬حاشیه جوامع غربی

مبارزه با شکل دادن به همان "نظم نوین اروپای 
اروپایی که در آن وجود جوامع   ٬جدید"

در واقع  گتوها و زباله دان هایی که   ٬موزاییکی
برای این "شهروندان جدید" با حق و حقوق کمتر 

بخش انتگره حاشیه ای اروپای  ٬ساخته شده است
باید محصول کار  ٬ارتستوکرات و عقب مانده باشد

 ما باشد. 

در دل دفاا از حق بی قید و شرط همه  ٬این کمپین
مستقل از اعتقارات و طبقه و پیشنه  ٬فرارایان

 ٬قومی و ملی و مذهبی و جنسبت و گرایش جنسی
مبارزه علیه محبو  کردن نسل های پی در پی 

در کمپ های پناهندگی   ٬میلیونها آواره و فراری
و چادر ها و بیابانهای حاشیه کشورهای منطقه 

باید بتواند زنگ خود را هم  ٬در محرومتی مطلق
به جوامع غربی و هم به موقعیت و شرایط کار و 

 زندگی آینده این میلیونها فراری بزند.   

 

انتظار شما از کسانیکه مایل اند با  کمونیست:
این کمپین همکاری کنند چیست؟ فعالین کمپین چه 

 باید بکنند؟

 

انتظار ما این است که دست به کار شهابی:   ثریا
شوند. با سازمانها و انجمن ها و احزاب مترقی و  
اتحادیه های کارگری و هر فرد و جمعی که 
میخواهد  و مشغول دفاا از حق فرار و پایبندی 

 ٬دولت ها به کنوانسیون حقوق پناهندگی است
 تما  بگیرند. 

 دفاتر این نهاد را تاسیس کنند. 

جوامع غربی هر روز با این مسیله دست بگریبان 
است. دولت ها هرروز طرح و سیاستی را به 
میان می کشند و در مورد آن بحث میکنند. 
سازمان ها و جمعیت ها و نهادهای زیادی در 
میدان اند. تا امروز هم کار ما به تاخیر افتاده 

در تما  با کمپ  ٬است. شرکت در تظاهرات ها
اعتراضات و اعتصابات و  ٬در نشست ها ٬ها

جلسات و ...  و شروا فعالیت با نام و نشان و 
 ٬یعنی اهداف "شهروند جهانیم" ٬سند هویتی

معرفی آن و تالش برای جلب تعداد بیشتری به 
میتواند بدون کمترین    ٬پذیرفتن و توافق با آن

 مشکلی آغاز شود. 

 

 ١١١۲تاریخ: مه 

--------------- 

 ٬*رجوا کنید به مقاالت: "بازگشایی قلعه اروپا
جابجایی انسانها و معضل سرکردگی بورژوازی 

 ١١١منتشره در کمونیست شماره  ٬جهانی"
 ١١١۲اکتبر

http://hekmatist.com/2015/
Komonist%20200%20Soraya%

201.html 

 

واقعیات پشت  ٬"اسالم ستیزی" و "اسالم پناهی"
ژانویه  ٠۲٬منتشره در حکمتیست شماره  ٬آن

١١١۲ 

http://hekmatist.com/2016/
Hekmatist%2096%20Soraya.html 

 
منتشره حکمتیست شماره  ٬"در دفاا از حق فرار"

 ١١١۲مه  ١١١٬

http://hekmatist.com/2016/
Hekmatist%20111%20Soraya.html 

کمپبن بین المللی دفاا از حق !- شهروند جهانیم
  فرار و پناهندگی

 

Citizens of the World!  

برای این یا آن  ٬میتواند در روند فعالیت  ٬و معین
در این و آن جغرافیای   ٬دفتر "شهروند جهانیم"

به اولویت کار آن دفتر تبدیل  ٬به دالیلی  ٬ویژه
متاسفانه قادر به کمک به همه نیستیم. اما  ٬شود. ما

میتوانیم تالش کنیم که با راهنمایی و مشورت 
دست کسانی که نیاز  ٬دادن و کمک های سیاسی

مادی و حقوقی دارند را در دست کسانی بگذاریم 
که امکانات دارند و میتوانند خدمات حقوقی و 

 مادی و معنوی به پناهنده  بدهند.

کمک به ایجاد دفاتر این نهاد در هر  ٬برنامه ما 
و  ٬در هر نقطه ای از جهان ٬شهر و کشوری

بخصوص در غرب است. بدالیلی که همه ما به 
آروزی تشکیل دفتر آن امروز در   ٬خوبی میدانیم

 میتواند فعال در حد آرزو بماند. ٬ایران

ایجاد این دفاتر تشریفات عجیبی الزم ندارد. هر 
کار را به   ٬فرد و هر چند نفری میتوانند در محل

ابتکار خود شروا کنند. سخنگو یا سخنگویان یا 
هماهنگ کنندگانی برای پیشبرد کارشان انتخاب 
کنند. این یک نهاد هرمی نیست که از باال ساخته 
شود. نهادی غیر متمرکز و غیر هرمی است که 
توسط شبکه ای وسیعی از فعالینی که دفاتر آن را 

با حداقل کنترل در چهارچوب اهداف  ٬دایر میکنند
تشکیل میشود. دفاتری که با هر طول و  ٬این نهاد

از پایین و به ابتکار فعالین   ٬عرضی که میتوانند
تنها  ٬ساخته میشود.  من و امان کفا ٬در محل

موسسین و  فراخوان دهندگان این نهاد هستیم و با 
و در اولین نشستی که این  ٬براه افتادن دفاتر آن

نهاد بتواند با شرکت چند دفتر معتبر در چند شهر 
سخنگویان و هماهنگ  ٬مهم اروپایی برگزار کند

کنندگان خود را انتخاب خواهد کرد و به کار ما 
طبعا ما همه تالش  ٬پایان خواهد داد.  تا آن روز

خود را خواهیم کرد که به ایجاد این دفاتر کمک 
کنیم و انتظار داریم که فعالین و صاحب نظران 
در این زمینه پا پیش بگذارند و در این امر به ما 

 کمک کنند. 

این شیوه کار سنت و تاریخی  ٬در جوامع غربی
 ٬نجات کودک ٬دارد. طرفدران محیط زیست

پزشکان بی مرز و ... مستقل از دامنه و وسعت 
همه و همه به این شکل کار میکنند.  در  ٬کار

ما سنت بسیار  ٬جامعه اپوزیسیون سیاسی ایران هم
قوی در تشکیل چنین نهادهای بین المللی داشته 
ایم. بسیاری در "کمپین دفاا از حقوق زنان 

فدراسیون سراسری پناهندگان  ٬"همبستگی ٬ایران"
" بی مرز" و "رهایی  ٬"اول کودکان"  ٬ایرانی" 

 با این سنت در سطوحی آشنا هستند.  ٬زن"

این نهادی مطلقا مستقل است. طبعا همه ما تحت 
تاتیر احزاب و جریانات سیاسی هستیم. اغلب 

هریک   ٬اروپایی یا غیراروپایی ٬فعالین این جنبش
قومی و  ٬ملی ٬حزبی ٬جنبشی ٬تعلقات سیاسی

 مذهبی خود را دارند. 

این  ٬تا جایی که به فعالیت این نهاد مربوط میشود
نهاد تنها و تنها برای اهدافی که در بیانیه ان آمده 

 است تشکیل میشود و نه هیب هدف دیگری. 

قرار نیست این نهاد اهرم فشار هیب تسویه حسابی 
چه در   ٬چه در میان سازمانها و احزاب اروپایی

میان سازمانها و احزاب سیاسی ایرانی و عراقی 
 «شود. نه قرار است روزی ٬و ترک زبان و ...

ابزار کمپین انتخاباتی "حزب لیبر" انگلیس علیه 
و نه وسیله تسویه   ٬"حزب  محافظه کار" آن شود

 ٬سوری ٬عراقی ٬حساب این و آن گروه ایرانی
 با هم!  ٬ترکی

درهای این نهاد بر روی همه کسانی که خود را  
در اهداف روشن و صریع و ماکزیمال آن شریک 

باز است. میزان تاتیر گذاری سیاسی بر  ٬میدانند
روی فضای فکری و فرهنگی و سیاسی جمعیت 

  ٬میلیونی فراری از شمال آفریقا و خاورمیانه
کسانی که بر پیشانی جمعی شان مهر اسالمی  و 

تاتیر بر فضای فکری و  ٬تروریستی خورده است
فرهنگی آنها  و تاتیر گذاری بر آگاهی  شهروند 

فقط پیشروی در میدان عمل مستقیم   ٬اروپایی را
 این کمپیین معلوم میکند! 

عقب زدن راسیسم  ٬همانطور که باال تر اشاره شد
و خارجی ستیزی در میان طبقه کارگر در غرب 
و در عین حال کوتاه کردن دست شبکه مساجد و 
مراجع تقلیدی که در جوامع غربی بر سرشان 

از شاخص های   ٬دست مرحمت کشیده میشود
اندازه گیری موفقیت این نهاد است. همچنین 
مصون داشتن فراریان  از دست درازی گروها و 
باند های مافیایی جرم و جنایتی که از مصایب آنها 
سرمایه جنایی می سازند و در آتش توپخانه 

از این راه  ٬ارتجاا اسالمی و قومی  می دمند

و شهروند  ٬سوسیالیست و کمونیست ٬متشکل
مترقی و برابری طلب در خود جوامع غربی 
است که میتوان میوه چینی های جمهوری اسالمی 

 ایران را هم خنثی کرد. 

رابطه   ٬تا جایی که به ایران باز میگردد
 ٬جمهوری اسالمی با فراری از جنگ و پناهنده

فاجعه ای که بر سر دونسل از آوارگان افغانی در 
برای همه روشن  ٬سه دهه گذشته آورده است

است. جمهوری اسالمی  تالش میکند که در دل 
میوه چینی کند و در مدیریت  ٬این هالوکاست قرن

باج گیری کند و  ٬کنترل فرارها شرکت داده شود
به بهانه "اسالم رحمانی"  و ایجاد به اصطالح 

فراری از ایران را  وجهه  ٬.. و  ٬جامعه امن
معامله و قربانی بازی های دیپلماتیک بین خود و  

 دولت های غربی و سازمان ملل کند.  

اما  بسیار مخرب  ٬این یکی از  محصوالت جانبی
هالوکاستی است که در جریان است. جمهوری 
اسالمی از یک طرف باید راهرا دوز اسالمیت 

تا در این میدان بازی  ٬خود را رقیق نشان دهد
داده شود و از داعش و "جبهه انصر" و 
"بوکوحرام" فاصله بگیرد و از طرف دیگر 
موارب باشد که کنترل از پایین از دست اش در 
نرود. که این روند خطی و ساده ای نیست. برای 
جمهوری اسالمی هم میدان سیال است. هر گزینه 
ای ممکن است در هرجهت پیش بیاید. از اجیر 
کردن این و آن حزب  ناسیونالیست کرد عراق و 
ایران و ترکیه تا گوشمالی دادن منتقدین داخلی 
خود برای ارعاب! باالخره این ها همه در بلند 
مدت منافع طبقاتی مشترک دارند و میتوانند 
علیرغم هر دشمنی تاریخی با هم کنار بیایند و بر 

 ٬سر میز معامله و بده بستان  بنشیندد. در نتیجه
ایران تالش میکند که غرب نقشی چون دولت 

که دست اش فعال تماما برای اعمال هر  ٬ترکیه
مردم کرد  ٬نوا تعرض فاشیستی علیه شهروندان

 ٬زبان و مخالفین سیاسی باز گذاشته شده است
 عزیز کرده غرب شود. 

 که این هم به سادگی اتفاق نمی افتد! 

عقب زدن جمهوری اسالمی در تعرض  ٬بهررو
به فراریان و در تعرض به مردم تحت ستم و 

به موازات مقابله با این  ٬طبقه کارگر در ایران
سیاست دست راستی در غرب و با آن در هم تنیده 
است. شما هرقدر بتوانید حق فرار و دفاا از 
حقوق قانونی بین المللی که بسرعت همه در حال 

جمهوری  ٬پیش روی کنید ٬نقض و لغو آن هستند
اسالمی را هم توانسته اید عقب بزنید و نه تنها از  

بلکه در داخل ایران  ٬فراری از ایران دفاا کیند
زمینه و فضای مناسب تری برای پیش روی 

فراهم کرده اید. نه سیاست  ٬جنبش های اعتراضی
هیچکدام ملی  ٬و نه جدالهای اصلی و نه پاسخ ها

و کشوری نیست. جهان بیشتر از این ها درهم 
تنیده است و بخصوص رابطه بین تحوالت در 

 غرب با ایران! 

 

برنامه های شما برای پیشبرد کمپین  کمونیست:
 چیست و چه اقداماتی را در دستور دارید؟

 

طبعا انتظار اینکه چنین نهادی  شهابی:  ثریا
بتواند به تنهایی در مقابل فاجعه عظیمی که در 

بسیار خوش بیانه است.  ٬جریان است را بگیرد
این کمپین تنها در همبستگی و در اتحاد با 
مقاومت و جنبش اعتراضی جاری در خود جوامع 
غربی میتواند منشا اترات وسیع و جدی باشد. در 

حتما میتواند اقدامات خوب و  ٬انزوا و به تنهایی
اما موفق  ٬موتری در ابعادی محدود انجام دهد

 ٬نخواهد شد کاری را که برایش تشکیل شده است
 انجام دهد.  

برنامه های ما در وهله اول معرفی کردن درست 
این نهاد است. "شهروند جهانیم" یک نهاد است 
که شیوه کارش کمپینی است. یعنی سازمانی چون 
یک سندیکا یا انجمن صنفی نیست که بدنبال 

هرچند که  ٬احقاق حقوق منافع اعضا خودش است
تعداد زیادی فعال پناهنده و فراری داشته باشد. 
نهادی است که برای دفاا از حقوق دیگرانی که 

سیاسی و جغرافیایی دفاا  ٬مادی ٬امکانات حقوقی
تشکیل میشود. این یک نهاد  ٬از خود را ندارند

سیاسی است که میخواهد اهرم فشاری باشد برای 
حمایت از بخش معینی از مردم که در گرداب  
یکی از هولناک ترین تراژدی های تاریخ دست و 
پا میزنند.  در عین حال این دفاا به شکل ارایه 
خدمات پناهندگی و سرویس های مادی نیست. 
هرچند که بی تردید دفاا از این یا آن کیس ویژه 

 در معرفی نهاد ...

 

بین  ٬اروپایی و آسیایی ٬کارگر خارجی و داخلی
بوجود آمده است. نه تنها   ٬شهروندان بطور کلی

که زمینه ساز هرچه  ٬مانع تعمیق این شکاف شود
بیشتر ایجاد اتحاد و همبستگی و هم سرنوشتی 

 شود. 

زمینه های رشد این کمپین همین  ٬در این راستا
امروز وجود دارد. در بطن جنبش وسیع اما 

 ٬پراکنده فی الحال موجود در خود جوامع غربی
وجود دارد. این پتانسیل بالقوه ای است که وجود 
دارد و میتوان بر روی آن ساخت.  هنوز سیال و 
در جریان است. فرصتی هست تا قبل از 
بسرانجام رسیدن این هالوکاست فرار در راستای 

کمک کرد  ٬منافع دشمنان مردم و دشمنان بشریت
موج را به سمت درستی هدایت کرد و آن را به 
سمت منافع اکثریت شهروندان جهان سرازیر 

 کرد. 

بیش از آنکه ایرانی   ٬"شهروند جهانیم" ٬این نهاد
غربی و اروپایی  ٬جهانی ٬و خاورمیانه ای باشد

است.  از این رو این کمپین متعلق به همه کسانی 
است که در باورهای آن شریک اند و خود را به 

 ٬مستقل از پیشینه ملی ٬این جنبش متعلق میدانند
جنسیت و  ٬جغرافیای محل تولد ٬اعتقادی ٬مذهبی

گرایش جنسی. "شهروند جهانیم" در حرف و در 
در  ٬عمل یک کمپین انترناسیونالیستی است

میدانی که دشمنان بشریت به ما تحمیل کرده اند. 
عالوه بر تالش برای نجات قربانیان این 
هالوکاست فرار و دفاا از حق برابر شهروندی 

این کمپین بعالوه تالش میکند که بر متن  ٬آنها
در مقابل تفرقه افکنی و شکاف  ٬فعالیت هایش

بیشتر بین شهروندان اروپایی با شهروندان با 
 سد ببندد.  ٬پیشینه "خارجی" و پناهنده

ملی و  ٬تفرقه قومی ٬جلوگیری از گسترش نفرت
بین شهرندان اروپایی با "خارجیان" و    ٬مذهبی

از بین بردن زمینه های   ٬پناهندگان و فراریان
سرباز گیری دستجات راست و فاشیست از 
کارگر بیکار اروپایی برای تبدیل شدن به سرباز 
بی جیره و مواجب آنها علیه "خارجیان" و 

مقابله با استفاده از اهرم  ٬"کارگر خارجی"
"خطر خارجیان" برای ساکت نگاه داشتن 

یکی  ٬اعتراضات بر حق شهروند جوامع اروپایی
 از شاخص های موفقیت این کمپین است. 

عالوه بر کمک به  نجات   ٬همچنین هدف ما
جلوگیری از تبدیل شدن پناهنده بی  ٬فراریان

حقوق و له شده و به حاشیه پرتاب شده ای که 
همگی در ابعاد میلیونی کودک و بزرگ به  
تروریسم متهم شده اند و انگشت های نشانه 
ارتجاعی ترین دستجات تروریسم و میلیتاریسم 

به کارگر و   ٬غربی بسمت آنها نشانه رفته است
است. از بین  ٬کارکن ارزان و  اعتصاب شکن

بردن زمینه های سو استفاده باند های جنایی از 
مصایب این موج قربانیان هالوکاست فرار است. 

  ٬جلوگیر از سربازگیری   دستجات ناسیونالیست
باند های تروریستی اسالمی و  ٬قومی و مذهبی

از میلیونها شهروند با   ٬مافیاهای جرم و جنایت
 ٬آسیایی و خاورمیانه ای ٬شرقی ٬پیشینه خارجی

است. به اعتقاد ما تنها از این راه میتوان در 
به  ٬مقابل روند تخریب جوامع متمدن اروپایی

قمیت در وهله اول قربانی شدن حلقه ضعیف 
و در مقابل نسخه و پاسخ  ٬فراریان از خاورمیانه

از دولت های اروپایی و  ٬دشمنان بشریت
و متحدین  ٬آمریکایی تا رقبای روسی و چین

 سد بست. ٬منطقه ای آنها 

هم بین المللی است و هم   ٬به این لحار کمپین ما
به اصطالح "صنفی" و محدود به تنها پناهنده 

 ٬یا این و آن بخش از فراریان ٬فراری از ایران
نیست.  بی تردید فراری از ایران و پناهنده 

باید مورد  ٬ایرانی هم در دل این کمپین بین المللی
حمایت بی قید و شرط قرار بگیرد . تا جایی که 

تنها در پیوند با این جنبش   ٬به ایران برمیگردد
است که فراری از ایران هم قربانی معامالت و 
بند و بست قدرت های غربی با دولت ها و 

چون جمهوری اسالمی  ٬حکومت های منطقه ای
و فردا دولت اقلیم   ٬امروز دولت  ترکیه  ٬ایران

نمی   ٬کردستان و هر نیروی حاشیه ای دیگری
شوند. تنها در اتحاد با جنبش مقاومتی که در 
غرب وجود دارد است که میتوان در مقابل سیل 

در مقابل قدرت های  ٬هولناک هالوکاست فرار
قدم جدی  ٬به نفع فراریان  ٬بین المللی و محلی

برداشت.  تنها و تنها در اتحاد با کارگر متحد و 
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رفرم و اصالحات، جنبش های 

اجتماعی برای رفرم اقتصادی 

 و سیاسی  در ایران
 

 مظفرمحمدی

 بنیاد تعاون سچاه -
 بانک انصار -
 کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین -
 

بخشی از بورژوازی که از میان سپهاه و بسهیهج و 
وزارت اطالعهات و دیهگهر نهههادههای نهظهامهی و 
امنیتی و با پشتوانه بیت  رهبهری عهروج کهرده و 
مراکز مهم اقهتهصهادی و تهجهارت و صهادرات و 
واردات را با قیمت بسیار نازل تصاحب کرده اند، 
غول ههای اقهتهصهادی امهروز در ایهران هسهتهنهد. 
شخصیتها و بنگاه ها و شرکت ها و نهادههایهی کهه 
از قدرت سیاسی و نظامی هم برخهوردار هسهتهنهد. 
پروژه های عظیم اقتصادی این بخهش بهورژوازی 
که نیمه دولتی و یا خاکستری و غیهره نهامهیهده مهی 

 شوند، عبارتند از:
 

 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا:
های بزرگ  پهار  جهنهوبهی  قرارگاه در پروژه -

جایگزین شرکتهای بزرگ خارجی در عرصهه 
 ١۲سازندگی شده است. فهقهط در بهخهش نهفهت 
بهه  .میلیارد دالر پهروژه در دسهت اجهرا دارد

اتفاق شرکت توسعه سرمایهه گهذاری از دولهت 
سهام شركت دولتی صدرا راکه در حوزه نهفهت 
 و سکوهای نفتی فعالیت می کند، دریافت کهرد.

پههار   ١۲و  ١۲طههرح تههوسههعههه فههازهههای 
تههرک  بههه صههورت ١٥٢۲در مههرداد  جههنههوبههی

االنهبهیهاء  ، بهه قهرارگهاه خهاتهمتشریفهات قهانهونهی
 واگذار شد. 

این پروژه بدلیل کسری بودجهه مهدتهی مهتهوقهف  -
اعتراف قهرارگهاه خهاتهم بهه بهیهکهاری شده و به 

در    کارگر در پار  جنوبی منجر شهد. ۲١١١
این رابطه صدای خامنه ای هم در آمده و گفهتهه 
است : "این کارناشی از اجرای نامناسب اصهل 

در واگذاری شرکت های دولتی است. بهایهد  ١١
های اصهل  بسیار مراقب بود که اجرای سیاست

شکن،  های قانون دان ، زمینه ساز نفوذ قانون١١
نشههود. فههرادی بهها دور زدن قههانههون، بههرخههی 

خرنهد و بهعهد ههم بها فهروش  ها را می  کارخانه
تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آالف و الوف 
می رسند و در نههایهت کهارگهران کهارخهانهه را 

شوند، لذا همه مسووالن بهایهد مهراقهب  بیکار می
 باشند."

قرارگاه خاتم االنبیاء و دیگر نهههادههای وابسهتهه  -
سههام  نصف بعالوه یکنظیر بنیاد تعاون سپاه، 

شرکت مهخهابهرات را بهه قهیهمهت هشهت ههزار 
بدون    میلیارد تومان خرید. محمود احمدی نژاد،

هیب گونه گفتگویی، پنجاه و یک درصهد سهههام 
شرکت مخابرات ایران را به سپاه واگذار کهرد. 

مهیهلهیهون  ٥١ شرکت مهخهابهرات ایهران، دارای
مشهتهرک تهابهت   میلهیهون ١٣مشترک موبایل و 

درصد درآمد ارتباط تهلهفهنهی  ٢١دارد که حدود 
 رود.   شرکت مخابرات، به حساب سپاه می

سد بختیاری که از آن به عنوان بهلهنهدتهریهن سهد  -
بتنی جهان یاد می شود، ابتهدا بهه چهیهن واگهذار 

قرار بود شرکت چینی سایند هیدرو با  .شده بود
دو میلیارد دالر این پروژه را در ده سال اجهرا 
کند اما این پروژه با "مهجهوز تهرک تشهریهفهات 
مههنههاقصههه" بههه قههرارگههاه خههاتههم االنههبههیههاء سههپههاه 

 پاسداران واگذارشد
طرح شهیهریهن سهازی و انهتهقهال آب خهزر بهه  -

مناطق مرکزی ایران از جملهه سهمهنهان زادگهاه 
محمود احمهدی نهژاد رمهیهس جهمهههور نهیهز بهه 
قرارگهاه خهاتهم واگهذار شهد و دولهت در ازای 
اجرای آن دو میهلهیهارد دالر از سهههام شهرکهت 
های پتروشیمی را به این قهرارگهاه وابسهتهه بهه 

بهر اسها  ایهن طهرح،   .سپاه واگهذار مهی کهنهد
میلهیهون مهتهر مهکهعهب آب دریهای  ۲١١ساالنه 

اسهتهان  بهه کهانهال و کشهی لهولهه خزر از طهریهق
 شود. منتقل می کویر لوت و سمنان

نیز شرکت اورینتال اویهل بها تهمهام  ١٥٢۲ سال -
تجههیهزات و سهرمهایهه بهه قهرارگهاه سهازنهدگهی 

 االنبیاء واگذار شد. خاتم
 توسعه اسکله شهید بهشتی در چابهار  -
در یک قرارداد سهاخهت  شرکت ملی گاز ایران -

        ١۲١کیلومتری با ارزش حدود  ١٥١خط لوله 
مههیههلههیههون دالر را بههه قههرارگههاه سههازنههدگههی 

االنبیاء واگذار نمود. بهخهش اول ایهن خهط  خاتم
 ٥١١میلیهارد  ١به ارزش  ١٥٢۲لوله در سال 

میلیون دالر نیز بهه ایهن قهرارگهاه واگهذار شهده 
 بود.

شرکت ساختمانی قُرب که رییس هیهات مهدیهره  -
آن، خهود فهرمهانهده سهپهاه پهاسهداران سهرلشهگهر 
محمدعلی جعفری است، یکی از بهزرگ تهریهن 
و پرقدرت ترین مقاطعه کاران کشور است کهه 
عالوه بر راه و ساختمان، حوزه های صنایع و 
معادن، کشاورزی و طراحی را مهی پهوشهانهد. 

 در تارنمای اینترنتی مجتمع قُرب در سال 

نظامی رقابت کند. بخش خصوصهی   –مالی دولتی 
ایران، بیشتر به داللی مشهغهول اسهت و مهوقهعهیهت 

 مفلوک و ناتوانی دارد.
نفتی در حال جمع کهردن دسهت و  -اقتصاد رانتی 

پایش است. شرکت های دولتی بهه قهول مهنهتهقهدیهن 
درونی رژیم به حراج گذاشته می شوند. انهحهصهار 
شبه دولتی ها جای اقتصاد دولتی و خصوصهی را 
اشغال کرده است. و این روند "خصوصی کهردن" 
نامیده شده است. خرید و فروش صنایع و معادن و 
تههجههارت و واردات و صههادرات و...، بههه حههراج 
گذاشتن و واگذار کهردنشهان بهه سهرمهایهه داران و 
شرکتهای وابسته با سپاه پاسداران و بسیهج و بهیهت 

قانون اساسی مهبهنهی بهر  ١١رهبری، اجرای اصل 
خصوصی کردن تلقی می گهردد. امهری کهه خهود 
اقتصاددانان بورژوازی مهی گهویهنهد ههیهب ربهط و 

 و خصوصی کردن ندارد. ١١سنخیتی با اصل 
بورکرات ها و سپاهی ها و وابسهتهگهان  وزارت .

اطالعات و دسهتهگهاه ههای نهظهامهی و امهنهیهتهی بها 
پشتوانهه نسهخهه ههای نهئهولهیهبهرال در آزاد سهازی 
اقتصادی ، از دیر باز و بویژه اکنون نقهش تهعهیهیهن 
کننده در اقتهصهاد و  قهدرت و سهیهاسهت داشهتهه و 

  دارند.
دوره سازندگی و صف بندیههای بهورژوایهی بهرای 
سرمایه گذاری و انواا پهروژههههای اقهتهصهادی و 
سازماندهی اقتصاد غیر متمرکز و تقسیم غنایم بعهد 
از انقالب و مصادره ها و کنتهرل و در انهحهصهار 
گرفتن مراکز تولید و تهوزیهع و مهنهابهع و مهعهادن 
توسط بخشی از بهورژوازی کهه بهعهدا دولهتهی نهام 
نهاده شد، چه در گذشته و چه در حال حهاضهر در 
انحصار و کنترل سران سهپهاه و بسهیهج قهرار مهی 
گیرد. نظهام اقهتهصهادی ای کهه ههیهب  چشهم انهداز 

 بهبودی ندارد.
 

آمههار نشههان مههی دهههد  کههه تههراسههتههههها و غههولهههههای 
اقتصادی دولتی و شهبهه دولهتهی بها تهعهداد سهرسهام 
آوری از شرکت های وابسته به آنههها تهحهت نهظهر 
بیت رهبری خامنه ای و در کنتهرل سهپهاه، بسهیهج، 

 نیروی انتظامی و ... قرار دارند.
 

 از جمله:
 آستان قد  رضوی،  -
 بنیاد مستضعفان و جانبازان،  -
 كمیتة امداد امام خمینی -
 بنیاد شهید -
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در انحصار کامهل  -

 سپاه پاسداران 
موسسه مالی اعتبهاری "قهوامهیهن"  وابسهتهه بهه  -

 نیروی انتظامی( 
موسسه مالی اعتباری مهههر"  صهنهدوق قهرض  -

 الحسنه بسیجیان سابق وابسته به سپاه پاسداران( 
موسسه مالی اعتباری انصار"   وابسته به بیهت  -

 رهبری(
 بنیاد تعاون سپاه پاسداران -
 موسسه مهر اقتصاد ایرانیان -
 بانک حکمت ایرانیان -
 قرارگاه سازندگی قامم -
بانک سینا نیز که موسسه مالی اعتهبهاری بهنهیهاد  -

 بود وابسته به بنیاد مستضعفان
 صندوق بازنشستگی  -
 ١١١شركتهای تامهیهن اجهتهمهاعهی بها بهیهش از  -

شركت بزرگ را سهامدار هستند یا خریده انهد. 
مدیران و اعضای هیات مدیره ایهن شهرکهت هها 
سرداران سابق سپاه، بهازنشهسهتهه ههای سهپهاه و 
وزارت اطالعات  هستند. طبق قانون نهیهز ههر 
گونه کسری این صهنهدوقههها تهوسهط دولهت مهی 
بایسهت تهامهیهن گهردد.؟ کهه ههم اکهنهون سهاالنهه 
هزاران میلیارد بودحه به این صندوقها داده می 

 شود
شرکهت نهفهت یهک ابهر انهحهصهار در اقهتهصهاد  -

است.عدم پاسخهگهویهی جهزء الیهنهفهک ایهن ابهر 
انحصار است. سهالههها اسهت کسهی نهمهی تهوانهد 
درآمد ناشی از صهادارت نهفهت را از شهرکهت 

میلیارد دالر درآمهد واریهز نشهده  ٠نفت بگیرد.
در دولت خاتمی به یک میلیارد دالر در دولهت  
احمدی نژاد کاهش یهافهت. بها ایهن حهال رمهیهس 
دولت عدالت هم تاب مبارزه با تخلهفهات فهاحهش 
نههفههتههی در شههرکههت نههفههت را نههیههاورد. سههازمههان 
حسابرسی و دیوان محاسبات این عدم واریز را 
تخلف نهمهی دانهد. سهازمهان بهازرسهی خهود را 

 درگیر این یک موضوا نمی کند.
هولدینگ پتروشیمی با همکاری مهدیهران نهفهتهی  -

 اصولگرا در جریان است.
شرککتکهکای خصکوصکی شکبکه دولکتکی وابسکتکه بکه 

 نیروهای مسلح
 

 پاسداران: سچاه
 االنبیا قرارگاه سازندگی خاتم -

 خدمت آنها هستند. 
 

با نگاهی به ساختار اقتصادی بر اساس آمارهکای 
اقتصادی از مکنکابکو دولکتکی، مکی تکوان مکوقکعکیکت 
اقتصادی ایران در سطح جهان و  دالیل بحران و 
رکود اقتصادی و موانو سکیکاسکی آن را مشکاهکده 

 کرد:
شامل یهک بهخهش عهمهومهی بهزرگ   ایران اقتصاد

درصد آن به شیوه متمرکز اداره  ۲١است و حدود 
درصهد از  ٢١تها  ٠١ای  از  بخش عمده شود. می

صادرات ایران در حهوزه  صهادرات نهفهت و گهاز 
درصد درآمد دولت را شهامهل  ٠١است که بیش از 

فرد در مورد اقهتهصهاد  شده است. مساله منحصربه 
و امنیتی و نهظهامهی از  بنیادهای مذهبی ایران سهم

درصد  بهودجهه  ٥١بودجه دولت مرکزی است که 
  شود. را شامل می

 
بککا وجککود ایککن اقککتککصککاد ایککران یکککککی از مککعککدود 

بحران مالی  اقتصادهای بزرگ است که در جریان
به طور مسکتکقکیکم  ٦٣٣۲-٦٣٣٥بین المللی اخیر 

  لطمه ندید.
 

 به گزارش وزارت امور خارجه، 
 ایران:

 هجدهمین اقتصاد برتر دنیا، -
 در جهان، نفت چهارمین تولید کننده -
 دارای دومین ذخایر گازی جهان، -
و رتهبهه پهنهجهم  گردشگری رتبه دهم در صنعت -

 ، توریسم در
بههزرگههتههریههن و بههیههشههتههریههن مههیههزان صههنههایههع  -

 ،شمال آفریقا و خاورمیانه درحوزه
هههههای چهههههههههارم تهههها دهههههم دنههههیهههها  رتههههبههههه -

 ،کبالت و روی درتولید
دارای رتههههههههههبههههههههههه بههههههههههرتههههههههههر در  -

 در جهان،  مس و منگنز ،آلومینیوم ذخایر
و رتهههبهههه چهههههههارم دنهههیههها بهههه لهههحهههار تهههنهههوا  -

 است. محصوالت کشاورزی تولیدات
 
 

 همچنین ایران
بههههههههههههههههههههههزرگههههههههههههههههههههههتههههههههههههههههههههههریههههههههههههههههههههههن   -

زرشهک،  ،خهاویهار ،زعهفهران پسهتهه، تولیدکننده
فهههرش  و مهههیهههوه ههههای هسهههتهههه ای ،فهههیهههروزه

 در جهان  دستباف
 بزرگترین ذخیره روی در جهان    -
 ،میوه هشتمین تولید کننده -
 ، خیار دومین تولیدکننده  -
 ،نظامی نهمین نیروی بزرگ -
 نظامی، تانک دهمین دارنده  -
  ،سیمان چهارمین تولید کننده  -
  ،آهن نهمین تولید کننده -
  ،لیمو هشتمین تولید کننده -
  ،انگور دهمین تولید کننده -
 ،زردآلو دومین تولید کننده -
 ، مرغ هشتمین تولید کننده -
 ،گاز طبیعی سومین تولید کننده -
 ،نفت ششمین تولیدکننده  -
  سومین صادرکننده نفت،  -
  ،پیاز ششمین تولیدکننده -
  ،گردو دومین تولیدکننده -
  ،هندوانه سومین تولیدکننده -
 ،گوجه فرنگیهفتمین تولیدکننده  -
 ،مرکبات هفتمین تولیدکننده -
 بادام چهارمین تولیدکننده -
 است. جهان در پشم و هفتمین تولیدکننده -
 

جمهوری اسالمی راههرا مهی گهویهد انهحهصهارات 
دولتی را شکستهه و آن را بهه بهخهش خصهوصهی 

دولت به فهروش شهرکهت ههای  واگذار کرده است.
دولتی که قادر به اداره و ادامه کهاری آن نهیهسهت، 
مههحههتههاج اسههت. امهها شههرکههت هههای دولههتههی بههعههضهها 
ورشکست و یا هنوز فعال، خریدار نهدارد. بهخهش 
خصههوصههی از طههرفههی تههوان سههر پهها انههداخههتههن 
شرکتهای ورشکستهه و کهم بهازده را نهدارد و از 
طرف دیگر نمی تواند با تراست ها و کنسرن های 

 ساختار اقتصاد سیاسی در جمهوری اسالمی  -٠
آشنایی دقیق و درسهت از سهاخهتهار اقهتهصهادی و 
سیاسی در جمهوری اسهالمهی ایهران شهرط اولهیهه 
برای شناخت راه و روشهههای مهبهارزه اقهتهصهادی 
طبقه کارگر و مهبهارزه تهوده ههای زحهمهتهکهش و 

 گرسنه برای مطالبات اقتصادی و سیاسی است. 
، ایههران رشههد ( ١٥۲٥انههقههالب ایههران   پههیههش از

دههههه  اقهههتهههصهههادی سهههریهههعهههی داشهههت. در طهههول
ایران که بطور سنتی جامعه ای کشاورزی  ١٥۲١

بود مدرنیزه و صنعتی شد. اما ایهن سهرعهت رشهد 
در سالهای قبل و بعد از انهقهالب مهتهوقهف گهردیهد. 
خروج سرمایه از ایهران درسهت پهیهش و پهس از 

مهیهلهیهارد  ۰١تها  ٥١حهدود  ١٥۲٠انقالب تا سال 
 دالر بود.

اقتصاد و صنعت ایران که به تکنولوژی، وسهایهل  
یدکی و نیروی متخصص خارجی و غربی متهکهی 
بود پس از انقالب بند نافش بهاغهرب بهریهده شهد و 
ادامه کاریش به خطر افهتهاد. بهتهدریهج مهاشهیهنهههای 

 صنایع و تولید فرسوده و ناکارآمد شدند. 
جمهوری اسالمی با تمرکز کهار در روسهتهاهها از 

جهاد سازندگی و دیگر نهادهای دولتهی، بهه طرف 
اجرا و گسترش پروژه ههای جهاده سهازی، پهل و 
سدسازی، تامین آب و برق و گازرسانی بهه ههمهه 
روستهاهها، و خهدمهات  بهههداشهتهی و آمهوزشهی و 

ساختن مدار  و مراکز بهداشت و درمهان و ...،  
درصهد روسهتهاههای  ٠١پرداخت که شامل حهدود 
سرمایه گذاریهای عظهیهم ایران گردید. اما علیرغم 

در زمههیههنههه کشههاورزی، مههالههکههیههن خههرد پههس از 
اصالحات ارضی بدلیل عدم تخصص و آگاهی بهه 
مکانیزاسیون و مدرنیزاسیون کشاورزی، کهفهایهت 
رشد و گسترش محصوالت کشاورزی و دامی را 

 پیدا نکردند.
جمهوری اسالمی با سرکار آمدنش مدعی استقالل 
اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل و ایجاد یک زنهدگهی 
استاندارد و آسوده برای شهروندان شد. اهدافی که 

جمعیهت ایهران در طهی  هیب وقت متحقق نگردید.
بیست سال بیهش از دوبهرابهر شهد و ههمهزمهان بها 
افزایش جمعیت جوان، بر خیل بهیهکهاران روز بهه 
روز افزوده گردید. یک دهه جنگ ایران و عهراق 
ضربه سنگینی بهه اقهتهصهاد ایهران وارد کهرد کهه 
عالوه بر تلفات انسانهی مهیهلهیهونهی خسهارتهی بهالهغ 

 میلیارد بهمراه  داشت.  ٣١١بر
تحریم های اقتصادی هم ضربه سنگینی بهه طهبهقهه 
کارگر و مردم زحهمهتهکهش ایهران بهود. و اکهنهون 
بازار آشفته اقتصاد و بهحهرانهی کهه العهالج بهاقهی 
مانده است، با تبعات گرانی و تورم و بهیهکهاری و 
فقر و گهرسهنهگهی، کهمهر ده هها مهیهلهیهون اعضهای 
خانواده کارگری و زحمتکشان را خم کرده اسهت. 
شرایط و وضعیتی که هیب چشم انداز برون رفتهی 
نههدارد و مههوجههب تههبههاهههی و آسههیههب هههای عههظههیههم 
اجتماعی طبقه کارگر و مهحهرومهان جهامهعهه شهده 

 است.  
 

می توان گهفهت کهه ههم در جهنهاح ههای دولهت و 
حاکمیت جمهوری اسالمی و ههم در اپهوزیسهیهون 
این اتفاق نظر وجود دارد که  مسایل و مشهکهالت 
اقتصادی از جمله فساد و نهاکهارآمهدی اقهتهصهادی، 

 .حل سیاسی دارد راه
 

تا زمانی که بحران سیاسی جمهوری اسهالمهی کهه 
جهمهههوری »معلول نهظهام بسهتهه و ایهدمهولهوژیهک 

اسههت، حهل و فصهل نهگهردد، مهعهضههل  «اسهالمهی
ههای  اقتصادی،  فساد و ناکارایی در دیهگهر بهخهش

اداری و فهرههنهگهی و آمهوزشهی ، ادامهه خهواهههد 
 .داشت.

علبرغم تفکیک قوا در قانهون اسهاسهی جهمهههوری 
اسالمی اما عمال ههمهه دسهتهگهاه ههای اجهرایهی و 
قانونگزاری و قضایی و غیره از کانهال یها کهانهال 
های دیگر سیستم مذهبی و نهظهامهی و اطهالعهاتهی 
دستور می گیرند و استقالل معنهی نهدارد. احهزاب 
مسهتهقهل و رقهیهب وجهود نهدارنهد و رسهانهه هها و 
نهادهای نارر بر کار دولت عمهال نهاکهارامهد و یها 
درحوزه نفهوذ بهنهگهاه ههای اقهتهصهادی و مهالهی و 
دستگاه های نظامی و امهنهیهتهی قهرار دارنهد و در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.A8.D9.86.DB.8C.D8.A7.D8.AF_
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.A8.D8.A7.D9.86.DA.A9_.D8.A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://www.rahesabz.net/print/2579
http://www.rahesabz.net/print/2579
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%84%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.B4.D8.B1.DA.A9.D8.AA.D9.87.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.B4.D8.B1.DA.A9.D8.AA.D9.87.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.AF.D8.B1_.D8.B3.D9.BE.D8.A7
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عالوه بر شرکت و حضور در سهه قهوه مهقهنهنهه و 
مجریه و قضاییه ی دولت بلهکهه خهود یهک دولهت 
موازی نیز هست. دولت موازی ای کهه در ههمهه 
عرصه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و...،حرف 

 آخر را می زند.
با و جود ویژگیهای اقهتهصهاد سهیهاسهی در ایهران، 
رقابت بین صفوف طبقه ی بورژوازی و صاحبان 
سرمایه و بنگاه های بزرگ و کوچک در انحصار 
این و آن بخش تحت هر عهنهوانهی  دولهتهی، نهیهمهه 
دولتی، خصوصی...(، نظام و قهوانهیهن نهارهر بهر 
کارکرد سرمایه داری در ایران از همهان نهظهام و 
قوانینی پیروی می کند که سرمایه داری در ههمهه 
جای دنیا. در اینجا هم، صنعت و سرمایه بر گهرده 
طبقه کارگر و کار ارزان مهی چهرخهد و سهود و 
ارزش اضافه تولید می کهنهد. بها ههر ارزیهابهی از 
تداوم بحران و یا گشایش اقتصادی که اکنون دیگر 
خود از ادعهای آن دسهت بهرداشهتهه انهد، مهبهارزه 
طبقاتی و بویژه مبارزه اقتهصهادی طهبهقهه کهارگهر، 
ناگزیر، محور هر گونه تغییر و تهحهول و تهامهیهن 

مهبهارزه اقهتهصهادی رفاه و آزادی در جامعه است. 
کههه در هههمههه ی ایههن سههالههههها در جههریههان بههوده و 
دورنمای تحول آن به اتحاد صفوف طبقه کارگر و 
قطع امید از هرگونه رفرم اقتصادی وسهیهاسهی از 

 جانب بورژوازی حاکم در ایران، مشهود است.
*** 

 
جنبش اصکالحکات وبکرای رفکرم، تکحکوالت تکا  -٦

 کنونی:
 
دوم خرداد؛ جنبش سبز...، امکان تهغهیهیهر از  -

 باال؟
جههنههبههش هههای اجههتههمههاعههی بههرای رفههرم و  -

 اصالحات
مههبههارزه اقههتههصههادی طههبههقههه کههارگههر  جههنههبههش  -

 مطالباتی کارگران(، معیشت، آزادی، امنیت
ابزارهای قانونی برای رفرم  قانون اساسهی؛  -

 قانون کار...(
 کمونیست ها و رفرم (  -
جایگاه مبارزه برای رفرم  در جنبشهی بهرای   -

 سرنگونی جمهوری اسالمی. 
 

دوم خرداد نقطه عطفی در تاریخ تحوالت پر پهیهب 
 و خم جمهوری اسالمی است. 

تهها ایههن مههقههطههع رژیههم دیههکههتههاتههوری عههریههان و 
کشتارهایش را برای شهکهسهت انهقهالب و تهحهکهیهم 
حاکمیتش انهجهام داده اسهت. یهک دوره جهنهگ و 
بازسازی را از سهر گهذرانهده و اکهنهون زمهان آن 
فرارسیده که به نیهازههای سهرمهایهه و اقهتهصهاد از 
طرفی و مطالبهات سهیهاسهی و اقهتهصهادی جهامهعهه 
جههواب بههدهههد. دوم خههرداد بههعههنههوان جههنههاحههی از 

جمهوری اسالمی برای رفع ایهن خهطهر از رژیهم  
 در مقابل خواستهای مردم پا به میدان گذاشت. 

در دو دهه دولت خاتمی دیوارههای ایهدمهولهوژیهک 
حاکمیت تحت خواستهای تهوده ههای وسهیهع مهردم  
ترک برداشت. دوم خرداد و دولت اصالحهات امها 
نه می خواست و نه می توانست نماینده خواستهای 
سیاسی و آزادیخواهانه و رفاهی میلیون هها انسهان 
کارگر و زحمتکش و زن برابری طلب و خالصی 
فرهنگی نسل جوان جامعه باشد. جامهعهه ی زیهاده 
خواه از خاتمی عبور کرده بود. در جواب بهه ایهن 
وضعیت، جمهوری اسالمی می بایست یهخهه خهود 
را از این بحران سیاسهی و اجهتهمهاعهی رهها کهنهد. 
انتخاب احمدی نژاد و دخالت مستقیم تر ولی فهقهیهه 
و سههپههاه پههاسههداران وبسههیههج و وزارت اطههالعههات 

 جواب و راه حل عبور از آن شرایط بود.
دو دوره دولت احمدی نژاد هم، یک نقطهه عهطهف 
دیگر در حیات جمهوری اسالمهی اسهت. ایهن بهار 
جناح حاکم جمهوری سالمی به نهام عهدالهتهخهواههی 

بویژه ملی گهرایهی در مهقهابهل اسهالمهیهت   کاذب و 
جمهوری اسالمی قهد عهلهم مهی کهنهد. پهرچهم مهلهی 
گرایی از دست ناسیونالیسم بورژوازی گرفته مهی 

 شود. 
دولت احمدی نهژاد مهتهشهکهل از بهوروکهرات هها، 
سپاهیان و مهره های اصهلهی وزارت اطهالعهات، 
منافع کل بورژوازی اعم از دولهتهی و نهظهامهی و 
ناسیونالیست طرفدار غرب   بهخهش خصهوصهی( 
نمایندگی می کند. بیهن عهظهمهت طهلهبهی ایهرانهی و 
مههنههشههور کههورش کههبههیههر وایههدمههولههوژی اسههالمههی 
جمهوری اسالمی آشتی و همهزیسهتهی ای بهرقهرار 

 می گردد. 
دولت احمدی نژاد خدمت بزرگی به سرمایه داری 
و برعلیه طبقه کارگهر و جهنهبهش آزادیهخهواههی و 
برابری طلبهی در جهامهعهه انهجهام داد. او چهه در 
زمینه متوهم کردن توده های ناآگاه به عدالتخواهی 
اش و چه در مورد اقتهصهاد و مهنهافهع بهورژوازی 
نقش دست راستی ترین جناح حهاکهمهیهت را بهازی 

 کرد. کاری که دولت رفسنجانی 

 سهم رهبری، سپاه و شورای نگهبان است:
 
 ٥۲١شورای عالی حوزه عهلهمهیهه قهم بهیهش از  -

 میلیارد تومان
ریههزی حههوزه عههلههمههیههه  شههورای عههالههی بههرنههامههه  -

 میلیارد تومان ٢١۱۲خراسان 
مهیهلهیهارد  ١١۲ها  نمایندگی رهبری در دانشگاه  -

 تومان
 ١١١دفتر تبلیغات اسالمی حهوزه عهمهلهیهه قهم   -

 میلیارد تومان
 میلیارد تومان ۰١١مرکز خدمات حوزه علمیه  -
 میلیارد تومان ١۲۲جامعه المصطفی  -
 میلیارد تومان ٥٢۱۲مجمع جهانی اهل بیت  -
 گذاری حوزه علمیه خواهران شورای سیاست -
 میلیارد تومان ١١٥نزدیک به  -
مهیهلهیهارد  ٥٢شورای سیاستگذاری اممه جمهعهه  -

 تومان
مؤسسه پژوهشی و فرههنهگهی انهقهالب اسهالمهی  -

 میلیارد تومان ١۰
 ۲۱۲مرکز الگوی اسهالمهی ایهرانهی پهیهشهرفهت  -

 میلیارد تومان
دانشهگههاه “ مهحهمهود ههاشهمهی شهاههرودی بههرای  -

 میلیارد تومان( ۰۱۲” )عدالت
ای برادر خامنه ای و صهاحهب  سید محمد خامنه -

مهیهلهیهارد  ۰۱٥”  بنیاد حکمهت اسهالمهی صهدرا“ 
 تومان

دانشهگههاه “ مهحهمهود ههاشهمهی شهاههرودی بههرای  -
 میلیارد تومان ۰۱۲” عدالت

 ٥۱١”  بنیاد سهعهدی“ علی حداد عادل برای  غالم -
 میلیارد تومان

مههؤسههسههه “ مههحههمههدتههقههی مصههبههاح یههزدی بههرای  -
مهیهلهیهارد  ١٢” آموزشی و پژوهشی امام خمینهی

 تومان
بهیهش از ”  مهؤسهسهه اسهراء“ جوادی آملی برای  -

 میلیارد تومان ١١
بیش ” مؤسسه امام صادق“جعفر سبحانی برای  -

 میلیارد تومان ۰از 
جوادی آملی، سبحانی و مصهبهاح یهزدی بهرای  -

مهجهمهع عهالهی حهکهمهت “ مرکزی دیگر بهه نهام 
مهیهلهیهارد  ١۱۲ای حهدود  بودجهه -نیز ”  اسالمی

 کنند. تومان دریافت می
مههحههمههدرضهها مههدرسههی یههزدی، عضههو شههورای  -

میلیارد  ١۱٠”  مؤسسه پرتو تقلین“نگهبان برای 
االسهالم مهحهمهد نهقهدی بهرای  حجت -----تومان 

مهیهلهیهارد  ١۱٥بیش از ” ترجمان وحی“مؤسسه 
 تومان

و لیست بیشتری از نهادها و شخصیهتهههایهی کهه  -
 معرفی نشده اند.

 
در نظام مالیاتی كنونی كشهور فشهارههای مهالهیهاتهی 
عمدتا بر اقشار محروم و كارمندان دولت اسهت تها 

های اقتصادی مانند بنهیهاد  غول .دالالن و بازرگانان
مستضعفان نه تنها از پرداخهت مهالهیهات بهه دولهت 
معاف هستند بلکه پول آب و برق مصرفی خود را 

پردازند.خط فقر مهطهلهق نهیهز كهه  نیز به دولت نمی
حتی مورد تایید نمایندگان مجلس اسالمی اسهت بهه 

رسیده است و می گهویهنهد ههر  نفرمیلیون   ١١رقم 
سال  یك و نیم میلیون نفهر بهه جهمهعهیهت زیهر فهقهر 

 .مطلق اضافه می شود
منتقدین نظام اقتصادی کنونی می گوینهد، سهرمهایهه 
داران نهظهامههی و وابسههتهه بههه آنههها بهه دلههیهل عههدم 
تخصص و ایجاد جو امنیتی موجب بدبینی از نظام 
می شود که عمال بار سیاسی منفی را نهیهز در بهر 

اما سپاه پاسداران و بیت رهبری معتقدند کهه   دارد.
بخش خصوصی ولو ضعیف و غیر مولد است امها 
در دست الیه های سكوالر و غیر وفادار بهه نهظهام 
اسالمی است. و قدرت گرفتن آنها نهایتها مشهكهالت 
سیاسی برای كشور ایجاد خواهد کهرد.ایهن هها مهی 
گویند در سیستم بازار آزاد و در کشورهای غربهی 
نیز بخش خصوصی و حاکمیت بهازار یهک پهدیهده 
کامالً غیرشفاف و به قول آنههها خهاکسهتهری اسهت. 
شرکتهای بیمه، کارتلهای اسلحه و دارو و از ههمهه 
مهمتر بازار مالی و پولی و بانکها از غیهر شهفهاف 
ترین موسهسهات در دنهیها هسهتهنهد.مهی گهویهنهد اگهر 

ی جهنهاح نهظهامهی ـ  امریکا میتواند با ایجاد  سیطره
مالی بورژوازی آمریکا با ایدمولوژی نهئهوکهان هها 
یک  امهپهراتهوری سهرمهایهه ایهجهاد کهنهد، چهرا مها 

 نتوانیم...
این استراتژی و افق کهل بهورژوازی نهه تهنههها در 
ایران بلکه در جهان است. امهپهراطهوری سهرمهایهه 
بههرگههرده طههبههقهههه کههارگهههر ارزان و خههامهههوش! 
امپراطوری سرمایه در ایهران بهرای نهگهه داشهتهن 
کههارگههر ارزان و خههامههوش بههه حههفههظ و گسههتههرش 
نیروهای نظامی و امنیهتهی بهرای سهرکهوب  نهیهاز 
دارد. نههیههروهههایههی کههه نههه تههنههههها مسههوول امههنههیههت 
امپراطوری با سرکوب کهارگهران و مهردم اسهت، 
بلکه صاحبان و مالکان تراست ههای اقهتهصهادی و 

سپاه، حتی در خارج از ایران نیز پهروژه ههای  -
احداث خط لوله، جاده ها، پل هها و ههم چهنهیهن 
پههروژه هههای نههفههت و گههاز در اخههتههیههار شههاخههه 
مهندسی سپاه است. کارشناسان می گویهنهد حهتها 
شرکت هایی که سپاه در آن هها سهههم مهالهکهیهت 

 مستقیمی ندارد، تحت کنترل آن ها هستند.
سپاه، آن چنهان در شهرکهت ههای اقهتهصهادی و  -

موسسات تجاری ایران، برای خودش جای بهاز 
کرده است که ههر شهرکهت خهارجهی بها ایهران 
وارد معهامهلهه ای مهی شهود در واقهع بها سهپهاه 
پاسداران حکومت اسهالمهی وارد مهعهامهلهه مهی 

 شود.
سپاه، حتی در پوشش تجاری و اقهتهصهادی نهیهز  -

روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با گهروه ههای 
مذهبی تروریسهتهی در مهنهطهقهه خهاورمهیهانهه و 
آفریقا و اروپا برقهرار کهرده اسهت. عهالوه بهر 
حمایت های مالی، سپاه عملهیهات ههای پهنهههانهی 
نظامی گروه های شیعه در عراق، افهغهانسهتهان، 
لبنان، ترکیه، سوریه، فلسطین، بهحهریهن و ...، 
مستقیم و غیرمستقیم حمایت و پشتیبانی به عمل 

 می آورد.
سپاه در توسعه بهرنهامهه ههای سهری هسهتهه ای  -

حکومت اسالمی، نقش مهمی را ایفها مهی کهنهد. 
کهه  «نطنهز»دست کم تاسیسات سازی اورانیوم 

بههرمههال شههد، تههحههت نههظههارت  ١١١١در سههال 
نزدیک سپاه پاسداران و بدون نظهارت سهیهسهتهم 
عمومی بودجه بندی مجلس ایران توسعه یهافهتهه 

 بود.
در یک کالم سپاه پهاسهداران در ههمهه عهرصهه  -

های اقتصادی، سهیهاسهی، فهرههنهگهی، امهنهیهتهی، 
نظامی و دپیلماتیک و هم چنین در ههمهه ارگهان 
های کهوچهک و بهزرگ از ادارات گهرفهتهه تها 
زندان ها نهفهوذ آشهکهار و نهههان دارد. درسهت 
کردن بهازار سهیهاه بهرای فهروش قهاچهاق ارز، 
مشروبات الکلی، دارو، قاچهاق اسهلهحهه و حهتها 
مواد مخدر نیز در انحصار سپاه است. و یا ههر 
کسی که خارج از کنترل سپاه، در این عهرصهه 
ها فعالبت دارد باید نهخهسهت سهههم فهرمهانهدههان 
محلی سهپهاه را بهپهردازد و کسهب اجهازه کهنهد. 
بنابراین، سپاه با مافیای بین الملهلهی نهیهز بهده و 
بستان دارد. سپاه، در عرصهه تهرور نهیهز کهار 

 کشته و حرفه ای است.
سپاه پاسداران حکومت اسالمی ایران، در واقع  -

ارتش ایدمولوژیک حکومتی اسهت کهه در ههر 
شرایطی منافع حاکهمهیهت را مهدنهظهر داشهتهه و 

جهویهد. مهی برای بقا آن، از هر امهکهانهی سهود 
حاکمیت نیز دست فرماندهان این ارگان را بهاز 
گذاشته تها در ههمهه عهرصهه ههای اقهتهصهادی، 

امنیهتهی و حهتها بهیهن الهمهلهلهی  –سیاسی، نظامی 
 روزبروز قدرتمندتر شود.

سپاه پاسداران، به کهمهک درآمهدههای مهیهلهیهارد  -
دالری و به عنوان قلهب ایهدمهولهوژیهک انهقهالب 
اسالمی، توانایی های خود را در حمایت مهالهی 
و انجام عملیات های نهظهامهی عهمهدتها بهه طهور 

 مخفیانه گسترش داده است.
  

 نیروی انتظامی و ارتش:
ههای  بنیاد تهعهاون نهاجها شهرکهت مهادر فهعهالهیهت -

شهود.ایهن  اقتصادی نیروی انتظامی محسوب می
از تهاریهخ  ای سید عهلهی خهامهنهه نهاد که بدستور

شروا به کار نمود؛ و مدعی بود که  ١٥۱۲۱٥۲
ای بها اههداف اقهتهصهادی بهوده و در  مجمهوعهه
برداری  مترصد بهره بخش خصوصی رقابت با

هههههای اقههههتههههصههههادی بههههنههههفههههع  از فههههرصههههت
این نهاد در اوایهل دوران  .باشد می ناجا خانواده

شکل گیری خود  یعنی زمان فرماندهی سردار 
ف در ناجا( بهیهشهتهر در الطفیان و سردار قالیب

راستای اهداف مشخص و تهعهریهف شهده خهود 
بهههههبهود و ارتههقهای سههطهح مههعهیههشههت و »یهعههنههی 

گهام  «تسهیالت رفاهی کارکنان نیروی انتظامی
داشت، ولی بعدها با کمک دولت محهمهود  بر می

ههای  احمدی نژاد و واگذاری بسیاری از طهرح
عمرانی و ساختمانی قدرت گرفت، تا جایی کهه 

ههای اقهتهصهادی  ترین هلدینگ به یکی از بزرگ
 کشور ایران تبدیل گردید.

بههانههکههی در ایههران اسههت کههه  بههانههک قههوامههیههن، -
نههیههروی انههتههظههامههی جههمهههههوری اسههالمههی  بههه

است و در ابتدا فهقهط بهه کهارکهنهان  وابسته ایران
داد و بهعهد از آن  نیروی انتظامی خهدمهات مهی

 .خدمات این بانک به عموم مردم ارامه شد
 بنیاد تعاون ارتش   -

 
بعالوه، در الیحه بودجه مجلهس شهورای اسهالمهی 
بالغ بر هزار و پانصد میلیارد تومان به نام بهودجهه 
فههرهههنههگههی بههه نهههههادههها و شههخههصههیههت هههای زیههر 
اختصاص داده شهده اسهت. ایهن مهبهلهغ عهالوه بهر 
بودجه صدا و سیما، ستاد امر به معروف، بسیج و 

 رفرم و اصالحات، جنبش های ...
 
 

 ، از جمله آمده است که این شرکت بهیهش١١١٠   
 قرارداد مهم در زمینهه ههای مهخهتهلهف ٥٣١از     
 راه و ساختمان، سدسازی، سیستم های آبیاری،    
 شاهراه ها، تونل و سهازه ههای بسهیهار مهقهاوم،     
 شمع بندی تهیهرآههن ههای مشهبهک سهه بُهعهدی،    
 ساختمان دکل های روی آب دریا، لهولهه کشهی      
 آب، گاز و نفت را امضا کرده است و تا ژومهن     
 طرح را به اتهمهام ١١١١روی هم  ١١١٠سال     
 طرح دیگر را در دسهت انهجهام ١٣١رسانده و     
 دارد.    

مجتمع قرب ههمهانهنهد قهرارگهاه خهاتهم االنهبهیهاء،  -
توسط رابط های خود نه تنها به سهرمهایهه ههای 
کهالن و ارز مهوجهود در بهانهک هههای دولهتههی 
دسترسی دارد، بهلهکهه کهلهیهه فهعهالهیهت ههای آن 

 مشمول پرداخت مالیات نمی شود.
سرمایه گذاری اعتهمهاد مهبهیهن، "شهرکهت ههای  -

سهرمهایهه گهذاری »تشکیل دههنهده کهنهسهرسهیهوم 
اعتماد مبین" زیر نظر سپاه است و عهمهدتها از 

گسههتههرش الههکههتههرونههیههک مههبههیههن »سههه شههرکههت 
سههرمههایههه »و  «شهههههریههار مهههههسههتههان»، «ایههران

 تشکیل شده است. «گذاری توسعه اعتماد
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتهصهاد ایهرانهیهان،  -

گهذاری وابسهتهه  یکی از شش شرکت سهرمهایهه 
الحسنه بسهیهجهیهان اسهت  موسسه صندوق قرض

مهوسهسهه »های اخیر نام خود را بهه  که در سال
تغییر داده است. به گفته  «مالی و اعتباری مهر

پاسدار عیسی رضایی، مدیرعامل موسسه مهر 
درصد سهام این شرکت  ١١١ اقتصاد ایرانیان،

الحسهنهه بسهیهجهیهان یها  متعلق به صندوق قرض 
همان موسسه مالی اعهتهبهاری مهههر اسهت. ایهن 

، «فهههوالد مهههبهههارکهههه»شهههرکهههت در سهههههههام 
داروسازی جهابهربهن »، «تراکتورسازی تبریز»

مشارکت دارد.  «ایرالکو»و  «صدرا»، «حیان
 نظیر فهروش سهههام تهراکهتهورسهازی تهبهریهز، 
شرکت نفتی صدرا، گروه سیگار بهمن، گهروه 
سههایههپهها از خههودروسههازی ههها ، پههتههروشههیههمههی 

 کرمانشاه، تراکتورسازی کردستان...(
بزرگ ترین معدن سهرب و روی در اخهتهیهار  -

سپاه اسهت. سهپهاه پهس از مهخهابهرات، کهنهتهرل 
بزرگ ترین معدن سرب و روی خاورمیانه را 

که به عهنهوان  «انگوران»به دست آورد. معدن 
ترین معدن سرب و روی خاورمهیهانهه و  بزرگ

یکی از بهزرگ تهریهن مهعهادن سهرب و روی 
جهان شناخته می شود، از طهریهق تهبهانهی سهه 
شرکت خهریهدار آن در مهزایهده، عهمهال تهحهت 

مهتهعهلهق  «موسسه مهر اقتصاد ایرانیان»کنترل 
 به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران، درآمد.

سههردار عههیههسههی رضههایههی،  -خههریههد تههایههد واتههر -
مههدیههرعههامههل سههرمههایههه گههذاری مهههههر اقههتههصههاد 
ایرانیان، پس از خریهد تهایهدواتهر، ادعها کهرده: 

در جهت حفظ منهافهع مهلهی و تهامهیهن امهنهیهت »
دروازه های دریایی نظام همهه تهالش خهود را 

   «برای خرید تایدواتر به انجام رساندیم.
یکی دیگر از این صنایع استراتژیک، شهرکهت  -

است که بهه  «ایرالکو»آلومینیوم ایران یا همان 
محصول »گفته مدیرعامل مهر اقتصاد ایرانیان 

کنترل ایرالهکهو  «استراتژیکی را تولید می کند.
نیز هم اکنون در دست این موسسه وابسهتهه بهه 

 بسیج قرار گرفته است.
نزدیک به یک سوم واردات کشهور از طهریهق  -

بازارهای غیرقانونی، اقهتهصهاد زیهرزمهیهنهی و 
اسکله های غیرمجاز سپاه پهاسهداران صهورت 

محسن آرمین، نماینده مجلهس شهشهم، می گیرد. 
در استعفانامه خود نوشته بود کهه قهاچهاق ههای 

مهیهلهیهارد دالر  ١١سپاه پاسداران ساالنه سر به 
ایهن حهجهم عهظهیهم «می زند و طبیعی است که 

کاالهای قاچهاق تهحهت نهظهارت مهردان بسهیهار 
 »پرقدرت و تروتمند وارد کشور می شود.

بنا به گزارش سپاه به کمیسیون بودجه مجهلهس،  -
شهرکهت  ٢١١ قرارگاه سازندگی خهاتهم االنهبهیها،

تبت شده در داخل و خهارج ایهران دارد و در 
دوره دولهت احهمهدی نهژاد بهالهغ بهر یک سهال 

پههروژه در دسههت اجههرا داشههتههه. رحههیههم    ٥١١
صفوی فرمانده سابق سپاه نیز گقته است، سپهاه 

پهروژه  ١۲١١ در هفده سال گهذشهتهه، بهیهش از
بزرگ را به پایان رسانده و در دو سهال اخهیهر 
که در صنایع نفت و گاز حضهور یهافهتهه قصهد 
دارد جای شرکهت ههای بهزرگ آمهریهکهامهی و 
اروپامی را پر کرده است. سپاه پاسداران سههام 
غول های اقتصادیش را بین شرکتهای وابسهتهه 
پخش و تهقهسهیهم کهرده اسهت. از جهمهلهه سهههام 

شرکت وابسته خود تقسیهم  ١١مخابرات را بین 
 کرده است.
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کارگران برای خودآگاهی طبقه کارگر باشد، تحت 
سیطره ی افق رفرمیسم و سندیکالیسم  قرار داشته 

 و از آن رنج برده است. 
اگر در بعد اجتماعی ، مهطهالهبهات دمهکهراتهیهک و 
آزادی هههای سههیهاسههی و اجهتههمههاعههی، حههقههوق زن، 
خالصی فرهنگی جوانان و ...، تمهامها بهه اصهالح 
طلبان، سبزها، فمینیست های اسالمهی، نهههادهها و 
شعبات اصالح طلب در میان روشنفکهران  و در 
دانشگاه هها...، واگهذار شهده، در صهفهوف طهبهقهه 
کارگر ههم مهبهارزه اقهتهصهادی و بهرای رفهرم بهه 
رفرمیست ها و سندیکالیست ها سپرده شهده اسهت. 
تهجههارب تههاریهخههی و داده هههای ایههن دوره حههیههات 
جمهوری اسالمی و بورژوازی ایهران نشهان داده 
است که این جنبشها کامال عقیم و صرفا در حهوزه 
منافع بورژوازی قهرار گهرفهتهه و در ایهن مهیهدان 

 بازی می کنند.
رفرمیسم وسندکالیسم مطلقا نه می خواههد  و  نهه 
می توانهد جهنهبهش طهبهقهه کهارگهر و جهنهبهش ههای 
اجتماعی برای رفرم و اصالحات و بهبود شهرایهط 
کار و زندگی محرومان جهامهعهه را نهمهایهنهدگهی و 
رهبری کند. این جنبش هها نهمهی تهوانهنهد یهک گهام 
جامعه را به جلو ببرند. پرچم اصهالحهات و رفهرم 
تنها در دست کمونیست های طبقه کهارگهر مهعهنهی 
دارد. بدون این، انتظار رفرم از باال به نفع آزادی 
و امنیت و معیشت در جامعه مطلقا بیهههوده اسهت! 
برای کمونیسم، مبارزه برای رفرم عرصه  جدایی 
ناپذیر  مبارزه برای بهبود زندگی انسان و عرصه 

 مهم مبارزه کمونیستی است.
کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگران، بهه 
سازمان کمونهیهسهتهی ، کهمهیهتهه ههای کهمهونهیهسهتهی 
کارخانه و محله مثل نان شب نیاز دارند. تا زمانی 
که جنبش مجامع عمومهی و شهوراههای کهارگهری 
برپا شوند، کمیته های کارخانهه ورهایهف رههبهری 
وسازماندهی مبارزه اقتهصهادی و سهیهاسهی طهبهقهه 
کارگر را برعهده دارند،  صنهدوق هها و تهعهاونهی 

 های کارگری را سازمان می دهند و ...
همچنین این کمیته ها لوالی اتحهاد صهفهوف طهبهقهه 
کارگر و بخش ها و اصناف مهخهتهلهف آن هسهتهنهد. 
بدون این کار، همسرنوشتی و همبستگهی طهبهقهاتهی 
در صههفههوف کههل طههبههقههه و سههازمههانههدهههی مههبههارزه 
سراسری حول خهواسهتهههای سهراسهری از جهمهلهه 
افزایش دستمزد، لغوقراردادههای مهوقهت و سهفهیهد 
امضا و تامین بیمهه بهیهکهاری مهکهفهی بهرای کهلهیهه 

 بیکاران...، غیرممکن است. 
در یک کالم، افق کهمهونهیهسهتهی در مهبهارزه بهرای 
اصالحات و رفرم، افقی است که در چهههارچهوب 
رفرم محدود نمی ماند. بهبود شرایط کار و زندگی 
طبقه کارگر و کسب آزادیهای سیاسی و اجتمهاعهی 
حلقهه ههایهی هسهتهنهد کهه طهبهقهه کهارگهر را بهرای 
سهرنههگههونهی جههمههههوری اسههالمهی بهها یهک انههقههالب 
کارگری و توده ای و خلع ید از سهرمهایهه دارن و 
برقراری سوسیالیسم و لغو کار مهزدی آمهاده مهی 
کند. در این میان، مبارزه اقتصادی طهبهقهه کهارگهر 
حلقه ای تعیین کننده است که طبقهه کهارگهر را بهه 
خودآگاهی طبقاتی و خود را بمثابه یک طبقه دیدن 
آموزش می دهد و آماده می کند! تحزب کمونیستی 
و حزب کمونیستی کارگران تنها ضامن پهیهشهروی 
و پیروزی طبقه کهارگهر در دل ایهن مهبهارزات و 

 تحوالت است. 
 ٦٣٠٢مه  -۲١اردیبهشت 

حال هر گونه گشایش و رفرم و بهبود در شهرایهط 
کار و زندگی و سهرنهوشهت آزادیهههای سهیهاسهی و 
اجتماعی به تغییر این توازن به نفع طهبهقهه کهارگهر 

 گره خورده است. راه حل میانی وجود ندارد. 
 

 خالصه و جمعبندی
علیرغم  پوست اندازی مداوم جمههوری اسهالمهی، 
انطباق خود با منافع سرمهایهه داری بهیهن الهمهلهلهی، 
توافقات سیاسی و نظامهی و اقهتهصهادی بها غهرب، 
اعتدال و گشاده رویی با بخشهای مختلف سهرمهایهه 
داری اعم از دولتی و نیمه دولهتهی و خصهوصهی، 
حتی  احتمال گشایش اقتهصهادی بها سهرازیهر شهدن 
سرمایه های خارجی،  دورنمهای رفهرم از بهاال و 
بهبود سطح معیشهت طهبهقهه کهارگهر و مهحهرومهان 

 جامعه، در جمهوری اسالمی تماما کور است.
همچنین انتظار رفرم و بهبود  توسط جنبهش ههای  

رفرمیستی و سندیکالیستی از پایین ههم، انهتهظهاری 
بیهوده و وقت تلف کردن و تداوم فرسهوده شهدن و 

یا  بیشتر در میان طبقه کارگر و فهقهرای جهامهعهه  
است. حتی توسل بهه قهوانهیهن جهمهههوری اسهالمهی 
  قانون اساسی، قانون کار...( که بعضها مهعهلهق و 
سیال و مدام در حال تفسیر و تهغهیهیهرانهد، کهارسهاز 
نیست.  کار قانونی و علنی به معنی قانهون گهرایهی 
نیست. دولت و بهورژوازی ایهران ههم بهرای ایهن 
قوانین  تا آنجا که منفعتی از طبقه کارگهر و مهردم 
را بیان کرده، پشیزی ارزش قایل نیست. حهتهی بهه 
تغییرات و افزایشی در دسهتهمهزد کهارگهران طهبهق 
تصهمههیههم شههورای مههعهروف بههه سههه جههانهبههه گههرای 
  کارفرما، دولت، نماینده کارگران( پایبند نهیهسهت. 
و در هر بخش کارگری قوانین دیگری بهر اسها  

 منافع کارفرما حکم می کند. 
در این دوره بویژه، ورایف دمکراتیک  آزادیههای 
سیاسی و اجتماعی، آزادی بیان و تشکل و تحزب( 
و بهبود سهطهح مهعهیهشهت کهارگهران و مهحهرومهان 
جامعه  با عقب نشاندن تعرض سهرمهایهه داری بهه 
معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان، تماما بر عهههده 

 طبقه کارگر و کمونیسم اش افتاده است.
الزمه انجام این ورهایهف بهدوا خهودآگهاههی طهبهقهه 
کارگر و دیدن خود به مثابه یک طهبهقهه اجهتهمهاعهی 
است. خودآگاهی ای که  تنها با  اتحاد کمونیست ها 
و رهبران  عملی طبقه کارگر، امکانپذیر می شود. 
سازمان  اتحاد کارگران کمونهیهسهت، کهمهیهتهه ههای 

 کارخانه و جنبش کمیته های کمونیستی است. 
جنبش کمیته های کمونیستی کارگری در کهارخهانهه 
ها پیش شرط هر گونه تشکهل تهوده ای مسهتهقهل و 
رادیکال کارگری و ابراز وجود  متحدانه ی طبهقهه 
کارگر چه در بعد صنفی و چه سراسری است. نهه 
سندیکاها و هیاتهای مدیره شان و نه حتهی مهجهامهع 
عمومی خودبخودی هیچکدام قادر به سهازمهانهدههی 

 و رهبری اعتراض و مبارزه کارگران نیستند. 
طبقه کارگر رهبران عملی خهود را بهوفهور دارد. 
رهبرانی که  تجمعات و اعتهصهابهات کهارگهری را 
سازمان می دهند. اما این رهبهران، در چهنهبهره ی 
همان سنت رفرمیسم و سندیکالیسم دست و پها مهی 
زنند و نیرو صرف و به هدر می دهند. افق نهارهر 
بر کار و مهبهارزه شهان ههمهان افهق رفهرمهیهسهم و 
سندیکالیسم است. این سنت فاقد افق کمونیستهی در 
مهبههارزه اقههتهصههادی مههداوم، هههمههبهسههتهگههی طههبهقههاتههی 
کارگری و سراسری شدن مهبهارزه و اعهتهصهابهات 
کارگری است. درتمام طول دوره ههای تهاکهنهونهی، 
مبارزه اقتصادی کارگران که می بهایسهت مهدرسهه 

بهبود زندگی مردم با رفع تحریم هها ههم تهغهیهیهری 
 نکرده و چشم انداز آن هم وجود ندارد.

به این ترتیب دوره کنونی که دوره پسا بهرجهام ههم 
میشود نامید، دوره ای اسهت کهه طهبهقهه کهارگهر و 
جامعه امید خود به رفرم و بهههبهود از بهاال را از 
دست داده است. عبور از این دوران های انهتهظهار 
و امید و توهم، می رود تا به آگاهی طبقه کارگر و 
توده های محروم تبدیل شود به این معهنهی کهه ههر 
گونه بهبودی در معهیهشهت و زنهدگهی و آزادیهههای 
سیاسی و اجتماعی تماما به مبهارزه و تهالش تهوده 
های طبقه کارگر و زحمتکشان جهامهعهه از پهایهیهن 

 گره خورده و بستگی پیدا کرده است. 
اکنون مسهالهه مهعهیهشهت یهعهنهی گهرانهی و تهورم و 
بیکاری و دستمزدها و حقوق های ناچیز و تبهعهات 
آن بیکاری و اعتهیهاد و تهن فهروشهی بهه مسهالهه و 
مشغله شبانه روز طبقه کارگر و مردم زحهمهتهکهش 
تبدیل شده است. مساله ی معیشت، آزادی و امنیهت 

 امر فوری و حیاتی و مماتی جامعه شده است. 
ادعاهای واهی بقایای اصالحات و سبز و اعهتهدال  

مبنی بر گشایش اقتصادی، مساله زن و خهالهصهی 
فرهنگی جوان و غیره به حاشیه مساله معیهشهت و 
امنیت شغلی و اقتهصهادی و آزادیهههای سهیهاسهی و 
اجتماعی  آزادی بهیهان، تشهکهل و تهحهزب( افهتهاده 

 است. 
اولویت زنان  بویژه زنهان کهارگهر و زنهان خهانهه 

بعنوان کارگران بیکهار و بهی اجهر و مهزد(،  ٬دار
معیشت و تامین زندگی خانواده ههای کهارگهری و 
زحمتکشان است. اولویت جوانان، مساله بهیهکهاری 
و تامین شغل و معیشت و مسهکهن اسهت. امهروزه 
معیشت و تهامهیهن زنهدگهی خهانهواده هها، دسهتهمهزد 
مکفی، بیمه بیکاری و امنهیهت شهغهلهی مهحهور ههر 
مطالبه و تحرک واعهتهراض اجهتهمهاعهی بهوسهعهت 

 جامعه است.
مبارزه طبقاتی در ایهن دوره در ایهران بصهورت 
عریان دو صف بندی طبقه کارگر بهعهنهوان نهاجهی 
خود و جامعه از طهرفهی و بهورژوازی حهاکهم از 
طرف دیگر را نشان می دهد. در این رابطه ههمهه 
چشم ها به طبقه کارگر دوخته است. ایهن نهه یهک 
ادعای بر اسا  تحلیل و ارزیهابهی ذههنهی ، بهلهکهه 
عینی است و آن را در عمل و در اعهتهراضهات و 
تجمعات و اعتصابات وسیع کارگری در سال های 

 اخیر به عیان، خود را نشان داده است. 
در صورت عدم آمادگی طبقه کارگر بهرای پهاسهخ 
بهه ایهن نهیهاز جهامهعههه، ههر گهونهه اعهتهراضهات و 
تحرکات و حتی خیزش گرسنهگهان بهدون رههبهری 
طهبههقههه کهارگههر و کهمههونههیههسهم اش مههحهتههمههل اسههت. 
اعههتههراضهها ت و تههحههرکههاتههی کههه  بههخههشهههههایههی از 
بورژوازی قادر به منحرف کردن و بیراهه بهردن 
و جمهوری اسالمی قادر به سرکوب آن است. امها 
در صورت عروج طبقه کارگهر آگهاه بهه رههبهری 
اعتراضات اجتماعی و سازماندهی مبارزه طبقاتی 
حول مطالبات فوری افزایش دستمزدها بهر اسها  
نیاز خانواده ها، بیمه بیکاری و امهنهیهت شهغهلهی بها 
لغو قراردادها ی سفید و اخراج ها، رژیم سرمهایهه 

 داران توان سرکوب آن را نخواهد داشت.
اینکه طبقه کارگر چگونه مهتهحهد و مهتهشهکهل مهی 

چگونه شوراهای اسالمی و خانه کهارگهر را  ٬شود
به آشغالدانی می ریزند و مستقال به میدان می آیهنهد 
در این بحث نهمهی گهنهجهد و جهداگهانهه بهایهد بهه آن 
پرداخت. علیرغم توازن قهوای تها کهنهونهی کهه بهه 
ضرر طبقه کارگر رقم خورده اسهت، امها در ههر 

 رفرم و اصالحات، جنبش های ...
 

 نتوانست تمام کند او به انجام رساند.
اگر زمانی ایهدمهولهوژی اسهالمهی ابهزار سهرکهوب 
انقالب و انهقهالبهیهون و کهارگهران و کهمهونهیهسهت 
ها.،اعدام بی ریش ها، شهالق و سهنهگهسهار زنهان. 
بریدن دست و اعدام های فله ای است. اگر زمانی 
اسالم در خدمت جنگ و ماشین جنگهی تهحهت نهام 
جنگ اسالم و کفر، دفاا مقد ، ترویج رویهاههای 
بهههههشههت مههوعههود شهههههدای جههنههگ اسههت...! دولههت 
احمدی نژاد تمام توجهش را برای تامین منافع تهام 
و تمام بورژوازی چه در بعد سیاسی و در آمیختن 
اسههالم و نههاسههیههونههالههیههسههم ایههرانههی و چههه در بههعههد 
اقتصادی، حذف سوبسیدها، آزاد سازی قیهمهت هها 
و تامین نیروی ارزان تر کار با تغییر قهوانهیهن بهه 
نفع بورژوازی و به ضرر طهبهقهه کهارگهر مهبهذول 

 کرد.
بحران اتمی و تحریم های اقتصادی یکی دیگر از 
نقطه عطف های حاکمیت جمهوری اسالمی است. 
علیرغم  شانه باال انداختهن بهورژوازی حهاکهم کهه 

اما تحریم اقتصادی کمهر  ٬تحریم ها کارساز نیستند
بخشهایی از اقتصاد و بویژه کهمهر طهبهقهه کهارگهر 
وحقوق بگیران جزء و زحمتکهشهان را خهم کهرد. 
بار این بحران و تهحهریهم تهمهامها بهر دوش طهبهقهه 
کارگر و مردم زحمتکش انداخته شد. در این دوره 
شاهد رکود اقتصادی، تورم، گهرانهی، بهیهکهاری و 
ورشکستگی بخشهایی از شرکت ها و کارخانه هها 
و اخراج وسیع کارگران هستیم. آمار بهیهکهاری بهه 

 میلیون رسید.  ١١باالی 
در این دوره و به بهانهه ههای تهحهریهم اقهتهصهادی، 
مههوادی از قههانههون کههار کههه نههفههعههی نههاچههیههز بههرای 
کارگران داشت و دستاویزی برای کارگران برای 
ارجاا به کارفرماها بهود، کهنهار گهذاشهتهه شهده و 
قراردادهای سفید، خروج  بخش وسیعی از طهبهقهه 
کارگر از شمول قانون کار، طرح آمهوزشهی کهار 
مجانی، طرح استاد شهاگهردی، تهقهسهیهم صهنهایهع و 
معادن بین شرکتهای پیمانکاری وابسته به تراسهت 
های عظیم مالی دولت و سپاه و بسهیهج و وزارت 
اطالعات و بیت رهبری تحت عنهوان خصهوصهی 

 سازی و...، به اجرا در آمدند. 
این وضعیت، خصوصهیهت ایهن دوره و شهاخهص 
های ساختار اقتصادی و رابطه کار و سرمایهه در 

 این دوره و تا کنون است.
عروج جهنهاح اعهتهدال بهعهنهوان نهمهایهنهده آشهتهی و 
همزیستی جناح های مختلف جمهوری اسالمی در 
دولت روحانی خود را نشان داد. مذاکره با امریکا 
و توافق هسته ای "برجام" و نشان دادن تصویری 
از جمهوری اسالمی آماده برای پیوستن بهه کهمهپ 
بورژوازی بین المللی، با استقبال این کمپ مواجهه 

 شد. 
بعالوه این دگردیسی جدید در جمهههوری اسهالمهی 
هم کل جناح های بورژوازی در حاکمیت و هم در 
اپوزیسیون را پشت خود کشاند و هم موجب تهوههم 
دیگر در توده های زحمتکش گردید که به انهتهظهار 
وعده ی گشایش اقتصادی و سهیهاسهی بهنهشهیهنهنهد و 
نظاره گر باشند. اما این دوره انتظار بسیار کهوتهاه 
و تا نیمی از زمان تشکیل  دولت توسط  روحانی، 

 بیشتر طول نکشید. 
اکنون اقتصاددانان بورژوایی هم متفهق الهقهول انهد 
که ساختار اقتصادی، شکوفهایهی و گشهایهش آن و 

 در کردستان سوریه“ انقالب”

 توهمات و واقعیت ها

  محمد فتاحی

در  ١٥٥٥خدمت   ک ک! روز سوم اسفند 
سنندج و بقیه شهرهای کردستان ایران تظاهراتی 
در محکومیت ربودن اوجالن رهبر   ک ک 
برگزار شد. هزینه آن تظاهرات تعدادی کشته و 
زخمی و تعداد بیشتری دستگیری توسط نیروهای 
اسالمی ایران بود. رهبری   ک ک در اطالعیه 
ای این حرکت عدالتخواهانه مردم را به عنوان 
توطئه ای از طرف اسرامیل و عوامل امپریالیسم 
محکوم کرد. توهین   ک ک به تظاهرات مردم 
سنندج قیمتی بود که این سازمان برای خوش 
رقصی در مقابل حاکمیت اسالمی ایران و البته 
در خدمت به منافع خود پرداخت. در سوریه دهه 
هشتاد میالدی هم اوجالن در یک مصاحبه مفصل 
با ژورنالیست سوری آقای نبیل  الملحیم که در 

و با عنوان "رهبر و مردم، هفت روز  ١٠٠٠سال 
با رهبر آپو" به عربی انتشار یافت، منکر 
موجودیت چیزی به اسم کردستان در سوریه و 
چیزی به اسم مسئله کرد در آن کشور است. در 
سالهای دهه هشتاد و نود میالدی، زیر هدایت و 
کنترل نیروهای اطالعاتی سوریه، هزاران نفر از 
جوانان کرد در سوریه جذب صفوف   ک ک 
شده و عازم نبرد با ترکیه شدند. ناسیونالیسم 
اوجالن مردم هوادار خود را قانع کرده بود که 

 کورد برای رهایی خود در سوریه باید روانه 

 علل افت و خیزهای ناسیونالیسم کرد الزم است.

 پروسه از "نیست" به "هست"

حرکت ملمو  حزب کارگران کوردستان یعنی   
ک ک در ابتدای کار یک شروا در دره بقا و در 
نزدیکی با دولت سوریه در آغاز دهه هشتاد 
میالدی است. حکومت حافظ اسد بعد از یک 
درگیری نیروهای فلسطینی با نیروهای اسرامیل 
متوجه حضور   کا کایی هایی شد که آنروز 
گروه مسلحی در کنار فلسطینی ها در آن منطقه 
بودند. شروا استفاده دولت سوریه از این نیرو به 
قیمت تامین نیازمندیهای شان از آن مقطع کلید 
خورد. نیاز دولت سوریه تسلیم ترکیه به خواست 
های خود بود؛ ادعای تاریخی سوریه مبنی بر 
تعلق یک استان در ترکیه به سوریه و رفع 
ممانعت های ترکیه در استفاده سوریه از آب 
رودخانه فرات بود. دولت وقت شوروی که 
سوریه را در بلوک خود داشت، از این سیاست 
سوریه برای ایجاد بحران در ترکیه عضو مهم 

ناتو استقبال و به موازات سوریه به آن کمک  
مالی و تسلیحاتی کرد. در مقابل این حمایت ها،   
کا کا در برخورد به مردم مناطق کردنشین سوریه 
تقریبا همان شیوه را برگزید که حدود سی سال بعد 
در کردستان ایران در پیش گرفت؛ فروش در 

محسوب شد. امروز برای همه جناح های 
ناسیونالیسم کرد، کوردستان سوریه نه تنها 
موجودیتی واقعی دارد و عنوان پرافتخار 
"روژاوا" را برای خود حمل میکند، بلکه انقالبی 
هست که کورد را دسته جمعی به قله های افتخار 
و شکوه رسانده است. اگر روزگاری "روژآوا" 
نزد کورد موجودیتی نداشت، امروز تمام کورد 
روژآوایی شده است.  خواننده توجه کند که 
اصطالح "کورد" در این نوشته عنوان سیاسی 

 عنصر ناسیونالیسم کرد است(

درک این نکته برای کارگر کمونیستی که 
نمیخواهد نیروی سیاسی اجتماعی اش را پشت کل 
حرکت ناسیونالیسم در روژآوا ببرد، و آگاهی از 

 مقدمه:

این یادداشت نگاهی گذرا دارد به تاریخ "انقالب"  
جاری در کردستان سوریه در دل پروژه ویران 
سازی این کشور توسط نیروهای "جهان آزاد". به 
اضافه نکاتی هم در مورد واقعیتهای ماورای 

 تبلیغات توهم برانگیز.

"کردستان سوریه" نزد یک بخش مهم  
ناسیونالیسم کرد، در دنیای واقعی سیاست، یک 
پدیده ناموجود بود. بعدها که به عنوان پدیده ای 
سیاسی در دل بحران سوریه قدعلم کرد، نزد 
بخش های دیگر ناسیونالیسم کرد، یک موجودیت 
خامنانه و کسرشان کورد در دل "انقالب سوریه" 
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کرد نیست. این نکات افشای کار بخشی از 
ناسیونالیست هایی است که به زبان به  اصطالح 
چپ، میخواهند ماهیتی متفاوت از ناسیونالیسم کرد 
نشان امت دهند و متوهمین را به سویی هدایت 
کنند که خود در پیش گرفته اند. با توجه به سابقه 
تاریخی ناسیونالیسم کرد، همین سیاستی که این 
حزب در سوریه اتخاذ کرده است، از نظر من 
کمونیست نوعی، قابل تقدیر و فداکاری های این 
زنان و مردان قابل ستایش است. اما فروش 
ناسیونالیسم به قیمت کمونیسم در این وسط، 
بدترین فرصت طلبی از طرف آنهایی است که 
حتی قدر همین که میگذرد را نمیدانند و از سر 
نارضایتی از آن، داستان فروش گنجشک به قیمت 

 قناری را تکرار میکنند. 

----------------------------------------------- 

منابعی که برای تهیه این داداشت به آنها مراجعه 
 شده است؛

متن قرارداد "آدانا" که طبق آن   ک ک و 
 اوجالن از سوریه بیرن رانده شدند.

http://www.mfa.gov.tr/_p_statement-
made-by-ismail-cem_-foreign 
minister_-on-the-special-security-
meeting-held-between-turkey-and-
syria_br_october-20_-
1998_br__unofficial-
translation___p_.en.mfa 

دالیل استفاده حکومت حافظ اسد از   ک ک و 
 ١٠٠٢دالیل پایان این استفاده در سال 

http://www.washingtoninstitute.org/
policy-analysis/view/syria-and-turkey-
the-pkk-dimension 

منبع مورد اشاره در باره مصاحبه عبدهللا اوجالن 
در مورد عدم موجودیت چیزی به اسم کردستان 

 در کشور سوریه

https://now.mmedia.me/lb/en/
commentary/565108-the-pkk-assad-
regime-story-harmony-discord-and-
ocalan 

در مورد تاریخ رابطه   ک ک با دولت سوریه 
 و...

https://now.mmedia.me/lb/en/
commentary/565108-the-pkk-assad-
regime-story-harmony-discord-and-
ocalan 

آخرین مصاحیه با اوجالن۱ کریس کوچرا۱ خیانت 
 دولت سوریه به کورد

kutschera.com/A/-http://www.chris
Ocalan%20Last%20Interview.htm 

برای درک ریشه های سیاسی اختالفات 
 ناسیونالیست های کرد رجوا کنید به

http://www.hekmatist.com/2015/
Dargiriye%20nasionalism%20kurd%

Mohamad%20Fatahi.html20 

 برای درک مانیفست اوجالن مراجعه کنید به

http://hekmatist.com/2015/Nina%
Mohamad%20Fatahi%204%20

html201. 

باید توجه داشت که در هیب کجای اسناد   ک ک 
اتری از اطالعیه شان در محکومیت تظاهرات 
مردم در شهرهای کردستان ایران و اتهام 
اسرامیلی و امریکانی بودنش در دست نیست. 
برای چنین سندی تنها راه اتکا به افشاگری 
نیروهای منتقد این سازمان است که آنرا محکوم 

 کردند. 

در مورد ادعای اوجالن هم مبنی بر عدم وجود 
کردستان سوریه و مشکل کرد در آنجا، در اسناد 
  ک ک قابل دستر  نیست. در حالیکه این 
مسئله در کتابی آمده است که تماما مصاحبه با 
اوجالن است. همانطوریکه هیب سندی دال بر 
همکاری حزب دمکرات کردستان عراق با 
جمهوری اسالمی در اشغال کردستان در سالهای 
بعداز انقالب در سایت و منابع این سازان در 
دست نیست. البته راهرا هیب سندی هم برای نشان 
دادن همکاری مسعود بارزانی با داعش وجود 

 ندارد...

سیاست استراتژیک   ک ک آنروز ارتجاعی 
ترین سیاستی بود که یک نیروی اپوزیسیون 
میتوانست در پیش بگیرد. طبق همان سیاست، در 
اوج تظاهرات های قدرتمند در شهرهای ترکیه در 
سالهای گذشته، مناطق کردنشین آن کشور به یمن 
قدرت و نفوذ   ک ک یک سکوت مرگ باری را 
در پیش گرفتند طوری که در آنجاها پرنده ای هم 

 نمی جنبید. 

صرفنظر از سیاست های پشت این تاکتیک، 
اعمال این سیاست در شرایط سناریوی سیاه 
سوریه، در عمل به معنی حاکمیت اداری حزب 
اتحاد دمکراتیک بر کردستان سوریه و دفاا تمام 
عیار از مناطق حاکمیت خود که اتوماتیک دفاا 
از مدنیت و موجودیت جامعه بود، قهرمانانه پیش 
رفت. تسلیح وسیع زنان و مردان در ابعاد توده 
ای، فداکاری های این نیروها در مقابل داعش، 
حق حاکمیت این مردم بر مناطقی که خود حفظ 
کرده و برایش خون های گرانبها داده اند بیش از 
پیش مورد حمایت انسان آزادیخواه قرار گرفت. 
همین نقش موجب شده که از سیاست سرکوبگرانه 
انها در مقابل نیروهای رقیب شان که جملگی 
پروناتو هستند، هم چشم پوشی شود. تنها با 
پیشروی های اینها در جبهه علیه داعش بود که 
بلوک ناسیونالیست های مخالف را هم ساکت کرد. 
دوره یکی دو ماه اخیر که نشانه هایی از نزدیکی 
حزب اتحاد دمکراتیک با امریکا و هماهنگی های 
بیشتر با آن علیه داعش به چشم دیده میشود، و 
احتمال پیوستن آن به بلوک هوادار امریکا در 
سوریه میرود، ناسیونالیسم جناح بارزانی را هم 

 رسما پشت خود برده است. 

 توهم یا واقعیت؟

 آنچه که امروز در کردستان سوریه میگذرد؛

از روز در دست گرفتن امور اداری مناطق 
کردنشین سوریه، دولت مرکزی رسما حقوق 
ماهانه تمام نیروهای حزب اتحاد دمکراتیک در 
محل را می پردازد. در تمام مناطق، دفتر اداره 
اطالعات دولت سوریه دایر است. در بخشی از 
امور قضایی در شهرها، کم و بیش کماکان به 
مراکز دولتی متعلق به دولت بشار اسد مراجعه 
میشود. قرارداد دولت سوریه مستقیما نه با حزب 
اتحاد دمکراتیک که با   ک ک است. لذا هیب 
اقدامی بدون مراجعه به مسئولین باالی   ک ک 
در محل و از طریق آنها بدون تایید مسئولین دولت 
مرکزی در محل صورت نمی گیرد. در عمق این 
جامعه، جدا از سازماندهی یک جنگ تمام عیار و 
قابل ستایش علیه داعش و در دفاا جانانه از 
مدنیت جامعه، هیب تغییری در هیب عرصه ای از 
زندگی سیاسی اجتماعی و بویژه در زندگی مردم 
کارگر و زحمتکش در جریان نیست. اصال در 
جریان نیست، مطلقا هم در جریان نیست. تسلیح 
زنان تنها فاکتور قابل توجه است که در ابعاد 
وسیع در خاورمیانه یک سنت داده نیست، اما باید 
در نظر گرفت که در خدمت به منافع سازمانی، 
این اقدام هم میتواند راهی برای مشروعیت باشد 
بدون اینکه در موقعیت زن در بعد اجتماعی 
تغییری ایجاد شود. سازمان محاهدین خلق نه فقط 
زنان در ابعاد وسیع در صفوف خود داشت بلکه 
در یک اقدام رهبری را هم به مریم رجوی سپرد. 
در درون سازمان   ک ک هم همین سیاست 
حاکم است بدون اینکه در جامعه زیر تاتیر   ک 
ک یک ذره تغییر در موقعیت اجتماعا پست زنان 
ایجاد شود. دخالت مردم در سرنوشت سیاسی شان 
 هم که جایی در سیاست    ک ک ندارد. به همین 

دلیل کانتون های سازماندهی شده با شرکت مردم 
و برای حل و فصل امور غیر سیاسی است. تعیین 
سیاست از آن نیرویی است که مسیر عبور کل این 
جنبش را تعیین میکند، که   ک ک و نماینده 
سیاسی یا شعبه محلی آن حزب اتحاد دمکراتیک 

 است. 

اخبار درگیریهای گاه و بیگاه بین نیروهای این 
حزب با نیروهای دولت مرکزی هم که ابزار پز 
دادن های عناصری از  ناسیونالیست های چپ و 
اساسا غیر جدی اینجا و آنجا پخش میشود، اتفاقاتی 
خارج از سیاست دو طرف است که خارج از 
اراده آنها در محل و در دل یک سناریوی سیاه 
اتفاق می افتد. ضمن اینکه موضع ضد دولتی 
صرف برای هیب اپوزیسیون سوری نشان ترقی 
نیست، چون در بهترین حالت کسی از آنها به 

 اندازه داعش ضد رژیم نخواهد بود.

تاکید بر واقعیات جاری در کردستان سوریه   
برای افشاگری علیه ناسیونالیسم کرد نیست. 
ناسیونالیسم کرد اگر چنین عمل نکند ناسیونالیسم 

 در کردستان سوریه توهمات و...“ انقالب”

جنگ با ترکیه شود و سرزمین مادری و حق 
کشورداری و رسیدن به آرزوهای خود را آنجا 
تامین کند. محرومیت مردمان کرد زبان سوری 
از حقوق شهروندی و از جمله شناسنامه و برگ 
هویت، اگر تا آن زمان در خدمت ناسیونالیسم 
عربی حزب بعث در سوریه بود، از آن تاریخ در 
خدمت مستقیم ناسیونالیسم کرد   کاکایی هم قرار 
گرفت. بدون چنین سیاستی نه   ک ک توان 
روانه کردن دهها هزار کرد سوری به جبهه های 
جنگ با ترکیه را داشت و نه دولت سوریه قادر با 
تامین مفت این نیرو برای جنگ در خدمت 

 سیاست اختالف مرزی با ترکیه بود.

پایان این مرحله سازش دولت سوریه با دولت  
ترکیه و امضای قرارداد آدانا بود، که طبق آن 
سوریه هم نه فقط   ک ک را به عنوان 
تروریست به رسمیت شناخت بلکه در فاصله 
کوتاهی دروازه های سوریه را به روی شان 

 بست. 

 شروع دوران "هست" در کردستان سوریه

پروژه اعالم موجودیت کورد در سوریه هم مثل 
پروژه "نیست" آن با توافق دولت سوریه و 
سازمان   ک ک است؛ در پی توافق   ک ک و 
دولت سوریه، ناگهان بخش اصلی مناطق 
کردنشین سوریه در اختیار نیروهای حزب اتحاد 
دمکراتیک که شعبه سوری   ک ک است قرار 
داده میشود. چهارچوب این مصالحه همان نکاتی 
است که خود عبدهللا اوجالن هم در مصاحبه با 
وکالیش در زندان پیشنهاد میکند؛ دفاا از دولت 
سوریه به شرط تامین حقوق شهروندی. دفاا از 
حکومت در این مناطق در مقابل نیروهای 
معترض بطور بدیهی جزو اصلی این توافق است. 
خبرگزاری رویتر دو نوبت گزارش دارد از 
سرکوب مردم معترض این مناطق توسط 
نیروهای حزب اتحاد دمکرایتک. بعالوه در طول 
این دوران همیشه تعداد قابل توجهی از مردمان 
کرد زبان محل به اتهام مخالفت با حکومت سوریه 

 در زندان های حزب دمکراتیک خلق بوده اند.

شروا مقطع این معامله   ک ک با دولت  
سوریه مصادف است به احسا  شرمساری 
ناسیونالیسم کرد در بلوک مقابل   ک ک، در 

 مقابل ناتو و امریکا و جهان "دمکراتیک".

احزاب ناسیونالیست کرد ایرانی، قبل از پی بردن 
به معامله دولت سوریه و رهبران   ک ک، به 
فرض اینکه در کردستان سوریه مردم به دنبال 
قیام شان قدرت را بدست گرفته اند، در صدد 
برگزاری جشن در شهرهای کردستان ایران 
بودند. بعدا که از منابع خود دریافتند که حاکمیت 
اداری در کردستان سوریه زیر نظر دولت آن 
کشور سازمان داده شده است، شادی شان به 
افسردگی گرایید که چرا کورد نزد امریکا و ناتو 
و جهان آزادشان شرمسار از آب در آمده است. 
ناسیونالیسم کرد ایرانی آن روزها همراه با بقیه 
ناسیونالیست های رنگارنگ در ایران مشغول 
کوبیدن بر طبل "بعد از سوریه نوبت ایران است" 
بودند و از ته دل همین سرنوشت را برای ایران 
میخواستند تا در متن یک ایران ویران شده، آنها 
در گوشه ای از مملکت صاحب بروبیا و امکانات 
و تروت شوند. اگر در عمر ناسیونالیسم کرد در 
تمام مناطق کردنشین کشورهای منطقه یک 
سیاست قابل دفاا و انسانی در پیش گرفته شده 
باشد، همین بود، به عنوان استثنایی بر قاعده. 
ناسیونالیسم کرد متصل به   ک ک به نفعش بود 
که در سناریوی سیاه سوریه با کارت سفید بازی 
کند و مدافع حفظ جامعه در مقابل حمله وحوش 
جهان آزاد برای نابودی سوریه باشد. علت به 
سادگی این بود که در این قضیه، سازمان   ک 
ک در یک معامله ساده به حاکمیت در منطقه ای 
گمارده شده بود. بعالوه با همین حاکمیت ابزار 
فشار بیشتر به ترکیه برای تسلیم خود را تامین 
کرده بود. در سطح پایه ای تر، این جهتگیری 
ناشی از یک سیاست دوره ای   ک ک در همه 
کشورهای دارای اقلیت کرد بود.   ک ک به 
دنبال مرور کردن سیاست های پیشین متاتر از 
جنگ سرد، به سیاست مصالحه با کشورهای 
منطقه روی آورده بود. از نظر اینها کورد می 
بایست در تمام کشورهای منطقه با سیستم حاکم 
مدارا کند تا به جایی برسد. در ایران با جمهوری 
اسالمی، در ترکیه با دولت اردوغان فعلی، در 
عراق با دولت پرو جمهوری اسالمی ایران در 
عراق، و در سوریه با حکومت خانواده اسد. 
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هاى محل کار کارگران  نبودن تشکیالت به حوزه
روى  بوده است. مسئله اکونومیسم آکسیونى  دنباله

خودبخودى اقشارى از جامعه( و آکسیون 
سازمانى  منحصر کردن مبارزه به حرکات 
آکسیونى بر مبناى نیروى افراد تشکیالتى( نیز که 

اى از برخورد سازمانهاى پوپولیست  بعنوان جلوه
به مسئله تاکتیکها مطرح شده بود، در برخى از 

اى برجسته  ارهارات رفقا تا حد یک انحراف پایه
شد و تلویحا بعنوان محور بحث سبک کار تلقى 

 .شد

فرمولبندى دیگر این بود که در سبک کار 
پوپولیستى کار روتین  همیشگى، مستمر، داممى( 
کمونیستى از یک سو و تاکتیکها از سوى دیگر 
مخلوط و مخدوش است و عمال میتوان گفت که 
کار روتین حزبى در سبک کار پوپولیستى مکانى 
ندارد. اینجا به نظر میرسد که ما بسیار به تبیین 

ایم. اما این فرمولبندى در حد  مسئله نزدیک شده
خود بسیار کلى و نامعین است، و به تفسیرهاى 
مختلفى امکان میدهد. در نزد برخى از رفقا اتخاذ 
تاکتیکها نیز خود بمثابه جزمى از کار روتین 
کمونیستى در نظر گرفته میشد، و به این معنى 
تقابل کار روتین کمونیستى و ورایف تاکتیکى 
بخودى خود به تقابل پوچ بدل میشد. در مقابل 
رفقاى دیگرى براى توضیح حد فاصل کار روتین 
کمونیستى  حزبى( و تاکتیک، عمال کار روتین را 
به ترویج سوسیالیسم کاهش میدادند و تاکتیکها را 
مبناى همه فعالیتهاى غیر ترویجى سازمان قلمداد 
میکردند. در این حالت، طبعا کار روتین حزبى 
بار دیگر، مانند تمام مواردى که در طول یکسال 
گذشته این مقوله مورد بحث قرار گرفته بود، با بر 
چسب "کار آرام سیاسى" بایگانى میشد. در 
ارتباط با بحث سبک کار روتین و تاکتیک و 
رابطه متقابل این دو، موضوعات مهمى، اگر چه 
بصورت نامنظم و پراکنده مورد بحث قرار 
گرفت. نظیر اینکه موضوا کار کمونیستى 
چیست؟ طبقه کارگر یا جنبش کارگرى؟ موضوا 
تاکتیکها چطور؟ رابطه مبارزه سوسیالیستى با 
شرکت در یک انقالب بالفعل غیر سوسیالیستى از 
نقطه نظر امر سازماندهى و سبک کار چیست؟ 
ورامف داممى یک تشکیالت کمونیستى چیست و 

 تاکتیکها چه تاتیرى بر این ورامف داممى دارند؟ 

آیا کارگران به اعتبار مبارزه تاکتیکى ما به 
کمونیسم و سازمان کمونیستى میگروند و یا به 
اعتبار کار داممى سوسیالیستى ما؟ آیا کمونیست 
کردن کارگران، ترویج نظرات کمونیستى در 
درون طبقه کارگر و ایجاد تشکلهاى کمونیستى 
کارگرى یک فعالیت "آرام" سیاسى است؟ آیا 
کمونیستها صرفا به اعتبار مبارزه تاکتیکى خود 

اند؟ و سؤاالتى نظیر اینها. این سؤاالت  انقالبى
همه مهمند، کامال به مبحث روشهاى عملى 
کمونیستى ارتباط دارند و هر فرمولبندى اصولى 
از گره گاه اصلى مسئله سبک کار باید کلید 
پاسخگومى به این سؤاالت را فراهم آورد. اما در 

اى، این سؤاالت در  غیاب این فرمولبندى پایه
طول جلسات این چند روز بطور پراکنده و نامنظم 

 .مورد بحث قرار گرفتند

این خصلت نامنظم بحثها از اینجا ناشى میشد که 
ما هر یک به درجات مختلف اجزاء و عناصرى 
از نقد سبک کار پوپولیستى را در ذهن خود 
داشتیم. اما بیان این اجزاء و عناصر به شکل یک 
دستگاه منسجم انتقادى هنوز براى ما ممکن نبود و 

ترین  اى در عمیق به آن حکم و فرمولبندى پایه
سطح از ریشه این انحراف دست نیافته بودیم. به 
همین دلیل بود که در صحبتى که پیش از آغاز 
مبحث سبک کار با رفیق حمید تقوامى  ت. یاشار( 
داشتیم چنین مطرح کردم که در معرفى این مبحث 

 ما نباید کنگره را با ارامه یک فرمولبندى از پیش 

ترى دست یابد؟ آیا میبایست سیر بحث خود  اى پایه
را در جهت نزدیک شدن به سطح مسامل پراتیک 

تر  ادامه میدادیم یا در تحلیل تئوریک مسئله عمیق
میشدیم؟ آیا بیان اینکه سبک کار ما خرده 

ترین بیان  بورژوامى بوده است، آخرین و عمیق
تئوریک مسئله بود؟ آیا ما با این فرمولبندى به آن 
حلقه اصلى عام و تئوریکى که به ما اجازه بدهد 
مجددا به سمت واقعیات خاص و پراتیک 
بازگردیم، دست یافته بودیم؟  حلقه عام و مجردى 
نظیر مقوله کار مجرد اجتماعا الزم که مارکس در 
تحلیل ارزش بدان دست مییابد و سپس مجددا 
ارزش و قیمت کاالها را بر مبناى آن تحلیل 
میکند(. آیا ما از نظر تئوریک پى را آنقدر عمیق 

تر  هاى کنکرت کنده بودیم که بتوانیم به چیدن خشت
تر دست بزنیم؟ در بحثهاى اولیه  و کنکرت

مشخص شد که ما هنوز به تحلیل تئوریک عمیقى 
ایم. وجود تحلیلهاى متفاوت، سوق  از مسئله نرسیده

یافتن و محدود شدن بحثها به جزمیات و 
هاى سبک کار خرده بورژوامى، و حتى  عارضه

گرایش به نگریستن به مسامل جدید به روش قدیم 
گواه این بود که ما هنوز به یک درک عمیق و 

ایم. ما خواهان یک گسست  اى از مسئله نرسیده پایه
کامل طبقاتى از سبک کار و روشهاى عملى خرده 
بورژوامى بودیم و لذا در نقد این روشها نیاز به 
یک تز و فرمولبندى اساسى داشتیم که این گسست 

ترین سطح بیان کند و به ما اجازه  را در عمیق
هاى کنکرت این روشها  بدهد که با اتکا به آن جلوه

را بر یک مبناى واحد به نقد بکشیم، و آلترناتیو 
 .کمونیستى آن را اتباتا تعریف کنیم

بنابراین، فرمولبندیهاى مختلفى که در طول این 
مبحث بعنوان "فرمولبندى اصلى و جامع" ارامه 
میشدند، همه از این زاویه مورد برخورد و نقد 
قرار میگرفتند و ناکافى بودن خود را آشکار 
میساختند و حتى طرح کنندگان آنها خود بسرعت 
به نواقص و کمبودهاى آنها پى میبردند. این 
فرمولبندیها نارسا و ناکافى چه بودند؟ یکى این 
بحث بود که نقد اساسى ما به سبک کار گذشته، 

سندیکالیسم در  -در واقع عمدتا نقدى بر آنارکو
کار ماست و با نقد آنارکوسندیکالیسم ما میتوانیم به 
روشهاى اصولى دست یابیم. اولین نقص این 
فرمولبندى که فورا مشهود بود این بود که 
پاسیفیسم و بى تحرکى عملى تشکیالت پوپولیستى 
در قبال طبقه کارگر را ابدا توضیح نمیداد. این 

اى که  فرمول سبک کار ما را تنها در آن حیطه
برخوردى فعال به طبقه کارگر و جنبش کارگرى 
داشتیم به نقد میکشید و این واقعیت را که اساسا 
روى آورى به طبقه کارگر و قرار دادن این طبقه 
بعنوان موضوا اصلى و داممى کار تشکیالت، 
خصلت تشکیالت ما نبود، کامال ندیده میگرفت. 
این فرمولبندى خیلى زود کنار گذاشته شد. 
فرمولبندى دیگر "تقدم تشکیالت بر ایدمولوژى و 

اى آن  سیاست" یا بعبارت محاوره
"تشکیالتچیگرى" بود که در ادامه بحث مشخص 
شد که در چارچوب مسئله سکتاریسم به معناى 
عام، یعنى جدامى سازمان از طبقه، قرار میگیرد. 

بمثابه عمیق ترین بیان کلى نقد ما   این فرمولبندى 
به روشهاى عملى خرده بورژوامى مطرح شد، و 
از آنجا که دقیقا در نقد این فرمولبندى بود به درک 
کنونى خود رسیدیم، بعدا به آن میپردازم. نکته 
دیگرى که بطور ضمنى براى مدتى به محور 

ها در  بحثها تبدیل شد، مسئله جایگاه فابریک
ها چنین  مبارزه طبقاتى بود. از برخى بحث

استنباط میشد که مسئله سبک کار از 
و چند و چون اختصاص  ساختمان تشکیالت زاویه

نیرو به کارخانجات نگریسته میشود. در ادامه این 
بحث مسئله سبک کار حتى بصورت یک مسئله 

اى مطرح شد، به این شکل که گویا نقص  اساسنامه
ها و متکى  کار ما در متمرکز نشدن بر فابریک

کمونیستها و پراتیک پوپولیستی  مقدمه:
جمعبندی مباحثات سبک کار کنگره اول اتحاد 

است که  ١٥٠١مبارزان کمونیست در آذر ماه 
توسط منصور حکمت در این کنگره ارامه میشود. 
منصور حکمت در این بحث به موملفه های اصلی 
سبک کار کمونیستی در دل نقد سبک کار 
پوپولیستی میپردازد. منصور حکمت به جایگاه 
سبک کار و پراتیک کمونیستی و سازمان و 

انقالبیگری  ٬سنتهای کمونیستی در انقالب کارگری
خرده بورژوایی و بیگانه بودن آن با کار روتین 

جایگاه تئوری تشکیالت در متشکل  ٬کمونیستی
کردن کارگران کمونیست و امر سازمان دادن 
انقالب اجتماعی و... میپردازد. امروز و علیرغم 

نه تنها کمونیستی و  ٬سال از این کنگره ٥١گذشت 
پایه ای بودن این مبحث در جای خود باقی است 
بعالوه توجه به آن برای کمونیستهای این دوره و 
نسل جوان کمونیست اهمیت بسیاری دارد. به 
همین دلیل و در هفته حکمت و مناسبت 
چهاردهمین سالگرد درگذشت منصور حکمت آنرا 
در این شماره کمونیست درج کرده و خواندن آنرا 

 به همه کمونیستها توصیه میکنیم.

 سردبیر

 کمونیستهای و پراتیک پوپولیستی

من سعى میکنم بحثهاى تاکنونى کنگره در مورد 
سبک کار را جمعبندى کنم و آن فرمولبندى نهامى 
را که کلیات این مبحث را جمعبندى میکند، ارامه 
کنم. پس از این فرمولبندى عمومى میتوانیم 
رهسپار توضیح و حل و فصل تک تک عوارض 
و مشکالت ناشى از سبک کار پوپولیستى بشویم. 
ابتدا به این میپردازم که چگونه به این فرمولبندى 
نهامى رسیدیم و چرا این حلقه اصلى در نقد سبک 

 .کار گذشته ماست

مسئله سبک کار براى ما از یکسال و چند ماه قبل 
مطرح بوده است. مسئله ابتدا به این شکل مطرح 

هاى  اى میان شیوه شد که ما تناقضات عملى
فعالیتمان در تبلیغ و ترویج و موازین کار 
تشکیالتى خود با اهدافى که داشتیم مشاهده کردیم. 
ما با عوارض و مشکالت متعدد تشکیالتى روبرو 

هاى بسیارى از آنها  بودیم که تا همینجا به نمونه
در کنگره اشاره شده است و من به تفصیل وارد 
آن نمیشوم. ما شاهد این بودیم که در مبارزه عملى 
روزمره پرولتاریا کم تأتیریم. ما شاهد این بودیم 
که در مبارزه عملى نیروهاى ما درجا میزنند و 
عمال پس از بیش از سه سال فعالیت جدى 

ایم. رشد  تشکیالتى دستاورد رضایت بخشى نداشته
ما در جنبش کارگرى کافى نبوده است. ما شاهد 
این بودیم که بورژوازى با سهولت به ما ضربه 
میزند و رفقا و امکانات زیادى عمال از دست 
میروند. ما شاهد این بودیم که در صفوف ما امر 
پرورش کادر در سطوح مختلف ابدا به پیش 
نمیرود و حتى در این یا آن عرصه معین فعالیت 
هم رفقاى ما بطور سیستماتیک و هدفمندى 
پرورش و تکامل نمییابند. همانطور که گفتیم این 
عوارض و نمودها بسیارند. در مجموا به این 
نتیجه رسیدیم که کار تشکیالتى ما بر یک تئورى 
کمونیستى تشکیالتى متکى نیست و در نتیجه 
علیرغم اهداف و نظراتمان، در زمینه کار 

اى  تشکیالتى به معنى واقعى کلمه به شیوه
کمونیستى کار نمیکنیم. اینجا بود که تالش ما 
براى بازیافتن و درک اصول لنینى یا کمونیستى 

 ...تشکیالت بطور جدى آغاز شد

همه ما از ابتداى مبحث سبک کار روشهاى قدیمى 
و متداول خود را تحت عنوان روشهاى خرده 
بورژوامى محکوم کردیم و خواستار جایگزینى 
این روشها با روشهاى کمونیستى شدیم. همه ما در 
اشکال و عبارات مختلف به تقابل سبک کار 
پوپولیستى و روشهاى کمونیستى اشاره کردیم. اما 
مسئله اساسى این بود که کنگره در ابتداى این 
بحث تا چه حد به این تمایز واقف است و تا چه 
حد درک عمیقى از آن بدست آورده است. آیا 
درک ما از این تمایز و تفاوت، در ابتداى مبحث 
سبک کار، تا آن حد عمیق بود که مستقیما وارد 

تر این  تر و کنکرت هاى پراتیک بررسى حلقه
مان در  مبحث و بررسى روشهاى عملى

هاى مشخص فعالیت شویم، یا هنوز درک  عرصه
مشترک ما در سطحى بود که بحث میبایست 

هاى  تر شود و به حلقه تر و تجریدى عمیق

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی

کمونیست را بخوانید 

کمونیست را بدست 

کارگران و فعالین 

 کارگری برسانید

 کمونیستها و پراتیک پوپولیستى             

 جمعبندى کلیات مبحث سبک کار           

در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست         
تعیین شده محدود و مشروط کهنهیهم و ههنهگهامهیهکهه 
رفههیههق تههقههوامههى در آغههاز بههحههث بههه مههقههوالت 
تشکیالتچیگرى و جدامى سازمان از طبقه با تاکهیهد 
بیشترى مکث کرد، من در مقابل به سههم خهود از 
"هویت عملى" کمونیستها سهخهن گهفهتهم و بهه ایهن 
اشاره کردم که بهحهث سهبهک کهار بهحهثهى در حهد 

 .اى است مباحث برنامه

اصوال چرا مسئله روشهاى عملى کمونیستى براى 
ما مهطهرح شهد؟ اوال، بهن بسهت عهمهلهى نهاگهزیهر 
روشهاى پوپولیستى نه تنها در مقیا  سازمهانهههاى 

بلهکهه اکهنهون دیهگهر در مهقهیها   ٥پوپولیست خط 
ا.م.ک نیز به تبوت رسیده بهود. امهروز وقهتهى بهه 
پههراتههیههک روزمههره تشههکههیههالتههى خههود در گههذشههتههه 
مینگریم، در مقایسه با اهدافى که پهیهشهاروى خهود 
داشتیم، همه چیز چون یک جست و خیز و تحرک 

بسهت عهمهلهى  مبارزاتى ساده بنظر میهرسهد. مها بهن
پوپولیسم را در کلیه ابعهادش، از امهنهیهت و ادامهه 
کارى و پرورش کادر گرفته، تا تبلیغ و تهرویهج و 

ههاى کهارگهرى و سهازمهانهدههى  سازماندهى کمیهتهه
ایهم. ایهن  ارگانهاى سراسرى بخوبى مشهاههده کهرده

روشهها بهه روشهنهى عهجهز خهود را در پهیهشهبهرد 
ورایف همه جانبه ما اتبات کرده بود. تانیا، اکنهون 
دیگر چیزى به نام برنامه حزب کمونیهسهت وجهود 
داشت که نمیشد سهل انگارانه و سهرسهرى بهه آن 
برخورد کرد. برنامه حزب کمونیست، دیگر از ما 
روشهاى عملى مطهابهق بها حهزب کهمهونهیهسهت را 
میطلبد. اگهر کسهانهى مهیهتهوانسهتهنهد بهرنهامهه اتهحهاد 
مبارزان کمونیست را به متنى تحلیلهى، بهه سهنهدى 
صرفا براى تبلیغ و ترویج منحصر و محدود کنند، 
اما برنامه حهزب کهمهونهیهسهت از مها خهود حهزب 
کمونیسهت و سهازمهانهدههى انهقهالب اجهتهمهاعهى را 
میطلبد. این واقعهیهت کهه بهرنهامهه، بهرنهامهه حهزب 
کمونیست نام گرفت، هشدارى بهه ههمهه مها بهراى 
تالش در جهت دستیابى به روشهههاى کهمهونهیهسهتهى 
بود. بهرنهامهه حهزب کهمهونهیهسهت را نهمهیهتهوان بهه 
روشهاى خرده بورژوامى رایج اتهخهاذ کهرد. پهس، 
از نقطه نظر سیر تاریخى حرکت جهنهبهش مها، مها 
میبایست ابتدا از نظِر نظرى خرده بهورژوازى را 
عقب مینشاندیم تا بتوانیم نظرات مستقل طبقه خهود 
را، که باید اتخاذ شوند، بهرجسهتهه کهنهیهم. ایهن امهر 
اکنون دیگر با برنامه حزب کمونیست انهجهام شهده 

در دسههتههور مهها قههرار  اتههخههاذ ایههن بههرنههامههه بههود و
میگرفت و این بنوبه خود ما را به مهتهمهایهز کهردن 
عملى خود از خرده بورژوازى مورف میکرد. به 

حزب کمونیست را بدست  برنامه عبارت دیگر، ما
آورده بودیم. و اکنون در مهقهابهل ایهن سهؤال قهرار 
داشتیم که روشهاى این حزب چیهسهت و چهه بهایهد 
باشد. در ابتداى مبحث سهبهک کهار بهه ایهن نهکهتهه 

اى هستیم  اشاره کردم که ما فاقد آن روشهاى عملى
 که ضمیمه جدامى ناپذیر برنامه کمونیستى ماست. 
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چنین انقالبى باشد. یعنى طبقه کارگر را براى این 
انقالب سازمان دهد. موضوا کار ما، مضمون 

 .کار ما و روش ما از همین هدف نتیجه میشود

اما اشکال کار اینجا بود که ما علیرغم نظرات 
اى خود، آنجا که به مسئله  صریح و روشن برنامه

تشکیالت رسیدیم در عمل انقالبیگرى خود را تا 
حد خرده بورژوازى تقلیل دادیم. از انقالب و 
ضرورت سازماندهى آن سخن گفتیم بى آنکه 
روشن کنیم ضرورت سازمان ما مشخصا از کدام 
انقالب، نتیجه شده است. ما در عمل انقالب 
اجتماعى پرولتاریا را با انقالب بالفعلى که 
پیشاپیش چشمان ما جریان داشت، انقالب بالفعلى 
که لحظه و مقطعى در انقالب اجتماعى طبقه 
کارگر است، یکى گرفتیم. ما سازمان خود را از 
"انقالب" نتیجه گرفتیم و به "انقالب" معطوف 
کردیم، اما آنجا که پاى ورایف تشکیالتى ما در 
میان بود، سر تلقى خود از آن انقالبى که فلسفه 
وجودى متشکل شدن ما کمونیست هاست، از حد 
انقالب بالفعل و موجود فراتر نرفتیم. بنابراین این 
تفاوت ما و سازمانهاى خرده بورژوامى نظیر 
فدامى و پیکار و دیگران در عمل به این کاهش 

برنامه  این انقالب مییافت که ما براى مثال براى
جامعى داشتیم، اما آنها اساسا حتى انقالب حاضر 
را در مبارزه "ضد رژیمى" خالصه میکردند. 
مفاهیم "نیروى انقالبى"، "عمل انقالبى" و 
"سازمان انقالبى" و نظیر آن نیز بر حسب این 
انقالب و صرفا این انقالب تعریف میشد. اینجا 
حتى انقالبیگرى ما به وجود یک انقالب بالفعل 

ها بودن در  منوط میشد. آیا براستى اگر "نایب توده
امر انقالب" مشکل ماست، آن زمان که احتماال 
انقالبى جریان ندارد، ما انقالبى نیستیم؟ آیا ما بیش 

انقالب اجتماعى  سال پیش به سازماندهى ١٥١از
عمل  ایم و به این اعتبار مشغول نبوده پرولتاریا

ایم؟ خوب، این عمل انقالبى چیست  نکرده انقالبى
صدها حوزه و   که مارکس و لنین و ما و دهها و

تشکل کمونیستى را بهم پیوند میدهد؟ آیا وجه 
مشترک همه ما، خصلت انقالبى مشترک ما، جز 
شرکت ما در سازماندهى انقالب اجتماعى 

 پرولتاریاست؟

مشکل اصلى این بود که ما تشکیالت را در عمل 
از سیاست نتیجه نگرفتیم. یا بعبارت بهتر، سیاست 

اى خود را عمال بر حرکت  اعالم شده و پایه
تشکیالتى خود نارر نکردیم. این انعکا  این 

اى، یعنى  واقعیت بود که ما این سیاست پایه
مبارزه براى سازماندهى انقالب اجتماعى، مبارزه 

اى زنده و  براى سوسیالیسم را سیاست و مبارزه
فورى ندیدیم و اهداف سوسیالیستى را در عمل، و 
به معنى پراتیکى کلمه، بمثابه اهدافى انقالبى و 
فورى در دستور خود نگذاشته بودیم، ما انقالب 
را صرفا با انقالب بالفعلى که در جریان بود و 
طبعا مهر تناسب قواى طبقاتى معینى را بر خود 
داشت، تداعى کردیم و یکى گرفتیم. ما انقالبیگرى 
خود، و عمل انقالبى را که همواره بر عهده 
ماست، به اعتبار آن انقالب اجتماعى که قریب 
یک قرن است عصر آن فرا رسیده است، انقالبى 

ماست، تعریف  فورى که یک قرن است امر
نکردیم، بلکه آن را صرفا در رابطه با 
انقالبیگرى امروز، انقالبیگرى معطوف به یک 
انقالب بالفعل و جارى، تعریف کردیم. عمل 
انقالبى براى ما تنها در ارتباط با پیشبرد یک 
انقالب بالفعل معنى میداد و لذا وقتى دست به 
سازماندهى عمل انقالبى میزدیم  یعنى وقتى یک 
تشکیالت انقالبى میساختیم( نه به سازماندهى 
انقالب پرولترى در کلیت خود، بلکه صرفا به 
سازماندهى انقالب دموکراتیک حى و حاضر 
معطوف شدیم. آرى، ما تشکیالتى براى 
سازماندهى امر انقالب ساختیم، در این راه 
سرسختانه کوشیدیم و جانبازى کردیم اما این "امر 
انقالب"، محدود به امر یک انقالب معین بالفعل 
بود، انقالبى که بالواسطه انقالب اجتماعى 
پرولتاریا نبود، انقالبى که نه بطور اخص 
پرولتاریا و اهداف سوسیالیستى او، بلکه طبقات 
مختلف و اهداف دموکراتیک مشترک آنان مبناى 

 .آن را تشکیل میداد

نکته اصلى اینجا بود که ما خود در عمل امر 
انقالب پرولترى را بمثابه یک امر واقعى، داممى 

، بمعنامى که لنین از فرا رسیدن عصر فورى و لذا
آن سخن میگوید  و براى ما دیگر باید گفت 
 مدتهاست فرا رسیده است(، در نظر نگرفتیم. امر 

ها  عهده میگیرند، حال آنکه ما میبایست خود توده
را به صحنه بیاوریم. در این فرمولبندى "انقالب" 
مورد نظر ما و انقالبیگرى ما از انقالبیگرى 

ها" و خرده بورژواها متمایز نمیشود. اما  "توده
بحث دقیقا بر سر اینست که ما کمونیستها سازمانى 
براى تحقق یک انقالب تعریف شده بوجود 

سازماندهى عمل  .انقالب پرولترى میآوریم؛
انقالبى وریفه هر تشکیالت کمونیستى است. 

انقالبى سازمانى است که عمل   اصوال تشکیالت
انقالبى توده معینى را سازمان میدهد و رهبرى 
میکند. سازمانى است که نظربه سازماندهى 

ایم که  انقالب را دارد. ما نیز در برنامه خود گفته
میخواهیم تشکیالتى بسازیم که یک انقالب 
سازماندهى و رهبرى کند. اما این چه انقالبى 
است؟ بدیهى است، منظور انقالب اجتماعى 
پرولتاریاست. بنابراین بحث بر سر این نیست که 

ها در امر  آیا ما، بمثابه یک سازمان، "نایب توده
انقالب" میشویم یا خیر، بلکه دقیقا بر سر اینست 

انقالب باید فلسفه وجودى سازمان ما،  کدام که
یعنى تشکیالت کمونیستى را تشکیل دهد و 
خصوصیات عملى کار سازمانى ما باید بدوا 

 .انقالب تعیین شود کدام متناسب با نیازهاى

چگونه است که ما که در طول مبارزات 
مان انقالبیگرى خرده  ایدمولوژیک تاکنونى
ایم  هاى مختلف آن نقد کرده بورژوامى را در جنبه

و در مقابل آن همواره بر انقالبیگرى سوسیالیستى 
ایم، که اکنون به تبیین مبانى  پرولتاریا پاى فشرده

تشکیالتى میپردازیم همان سیر انتقادى را ادامه 
اى غیر انتقادى از  نمیدهیم و مجددا به شیوه

العموم حرف میزنیم، مفهوم آن را  "انقالب" على
مفروض میگیریم و بحث خود را حول نیابت و یا 
عدم نیابت متمرکز میکنیم؟ چگونه است که ما که 
پیش از این مبانى انقالبیگرى خرده بورژوامى را 

ایم  از فلسفه تا اقتصاد و سیاست شناخته و شکافته
و محدود ماندن این انقالبیگرى در محدوده مبارزه 

ایم،  ماوراء طبقاتى "ضد رژیمى" را افشاء کرده
اکنون که به تئورى تشکیالت میپردازیم باز 
تشکیالت را از "انقالب" على العموم استنتاج 
میکنیم و محتواى آن انقالب را که سازماندهى آن 
میباید ضرورت وجودى تشکیالت ما را تعریف 
کند مشخص نمیکنیم؟ چرا صرفا به ذکر اینکه ما 

ها در امر انقالب" باشیم بسنده  نباید "نایب توده
میکنیم؟ اینجاست که آن ابهامى که ما در 
فرمولبندى مسئله داشتیم کامال بر طرف میشود: ما 
باید بحث سبک کار را نیز از زاویه سازماندهى 
انقالب پرولترى میگرفتیم. ما تشکیالت خود را 
براى سازماندهى یک انقالب تعریف شده، یعنى 
انقالب سوسیالیستى پرولتاریا میخواهیم و این 
خصوصیات روشهاى عملى ما را تعریف میکند. 
تبلیغ ما، ترویج ما و سازماندهى ما هدفى جز 
آماده کردن طبقه کارگر براى انجام انقالب 
اجتماعى ندارد. بقیه انقالبات در پرتو این هدف 
اساسى جایگاه خود را براى ما پیدا میکنند. اینها به 
روشنى در برنامه ما بیان شده است. ما این نقطه 

سرمقاله "بسوى سوسیالیسم  عزیمت را حتى در

تاکید کرده بودیم. ما گفته بودیم که  "٦شماره 
سازماندهى کمونیستى و حزب کمونیست اساسا 
ابزارى است براى از بین بردن تفرقه و تشتت در 
صفوف طبقه کارگر، آگاه کردن طبقه به منافع 
مستقل خویش و سازماندهى او بویژه در حزب 

اش و انجام انقالب اجتماعى. این  سیاسى طبقاتى
چیزى جز رکن اساسى تئورى لنینى تشکیالت 
نیست و ما آن را تحت این عنوان نمیشناختیم. ما 
به نادرست براى یافتن تئورى تشکیالت توجه خود 

هاى تاکتیکى کار تشکیالتى، به  را به جنبه
روشهاى تبلیغ و ترویج و سازماندهى معطوف 
کرده بودیم و در این محدوده دنبال آن میگشتیم. ما 
فراموش کرده بودیم، که تئورى تشکیالت به هر 

است. و بنابراین بمثابه  تئورى حال خود یک
تشکیالت  ضرورت وجودى باید ابتدا تئورى یک

را توضیح بدهد. چرا تشکیالت کمونیستى 
ضرورى است؟ این اولین سؤال در تئورى 
تشکیالت است. اگر ما آن ضرورت مادى و 
اجتماعى را که وجود یک تشکیالت کمونیستى را 
ایجاب میکند بدرستى بشناسیم، آنگاه میتوانیم آن 
خصوصیاتى را هم که این تشکیالت براى 
پاسخگومى به این ضرورت باید داشته باشد، به 
روشنى تعریف کنیم. اگر سازماندهى انقالب 
پرولترى هدف کسى باشد، بدیهى است که 
تشکیالتى که میسازد، باید پاسخگوى نیازهاى یک 

ما امروز در عمل، در روشهاى عملى، از 
کمونیسم دوریم. کنگره ما با بحثهاى یک هفته 

اى در تکامل کمونیسم ایران  اخیر گام تعیین کننده
برداشته است. ما بار دیگر به تئورى لنینى 

 .ایم تشکیالت متکى شده

اما وقتى این تئورى را بازگو کنیم در مییابیم که 
ایم. اما مسئله اساسى  اى نگفته هیب چیز تازه

اینجاست که ما این آموزش کهنه طبقه خود را در 
هاى "تازه" طبقات دیگر  برابر افکار و فرمولبندى

قرار میدهیم. این مباحثات براى رجعتى چنین پر 
اهمیت به میراث لنینیسم ضرورى بوده است. اگر 
به برنامه خود نگاه کنیم میبینیم که تئورى لنینى 

بروشنى بیان  ٢تشکیالت در رمو  کلى در بند 
ایم. تکرارش  شده است و ما از آن عمال غافل مانده

 .ایم ایم و از فرازش گذشته کرده

برنامه ما میگوید که شرط الزم استقرار 
دیکتاتورى پرولتاریا وجود یک حزب کمونیست 
است که کلیه وجوه مبارزه طبقاتى پرولتاریا را 

اش آگاه نماید،  رهبرى کند، او را به منافع طبقاتى
اش متشکل کند، قدرت  در صف مستقل طبقاتى
هاى کارگر تصرف کند.  سیاسى را در را  توده

حزب کمونیست حزبى براى سازماندهى انقالب 
اجتماعى پرولتاریا است. آن عمل پرولترى که در 
برنامه ما مطرح شده است تشکل مورد نیاز خود، 
یعنى حزب کمونیست را نیز تعریف و تعیین کرده 

تعریف ورایف و خصوصیات این حزب بر  .است
، این مبناى ملزومات انقالب اجتماعى پرولتاریا

چیزى جز مبناى تئورى لنینى تشکیالت نیست. 
خوب، ما به دنبال چه چیزى میگشتیم؟ وریفه 
فورى ما این بود که سازمانى با این خصوصیات 
بوجود آوریم و ورایفى را که در برنامه حزب 

اش بگذاریم.  کمونیست مطرح شده است بر عهده
حال پس از ماهها سردرگمى و پس از روزها 

ایم که در برنامه به  اى رسیده بحث دوباره به نقطه
روشنى بیان شده بود. اما تمام اهمیت مسئله در 
این است که ما این بار با نقد کلیت دستگاه فکرى 

ایم.  پوپولیستى موجود به عمق این نکته پى برده
تعریف حزب وخصوصیات و ورایف آن پیش از 
این در برنامه اتحاد مبارزان کمونیست هم ذکر 
شده بود. اما مشکل اینجا بود که ما تصور 

نیز این  ٥میکردیم نه فقط خود ما، بلکه الاقل خط 
تعریف را درک میکند. اما چنین نبود و همچنانکه 
اکنون بعد از مباحثات این کنگره روشن شده 
است، این درک عمق زیادى نداشت و تاتیرى بر 

( ٥پراتیک سازمانى ما  تا چه رسد به خط 
 .نگذاشته بود

اما اکنون بحث به کجا رسیده است. من بحثهاى 
گذشته را تکرار نمیکنم و تنها به این مى پردازم 

 .که چگونه حلقه اساسى بحث سبک کار بدست آمد

اش  رفیق تقوامى  یاشار( در آخرین نوبت صحبت
گرى و جدامى  مجددا تذکر داد که او تشکیالتچى

سازمان از طبقه و پیشروان طبقه  یعنى 
سکتاریسم بمعناى عام( را حلقه اصلى در نقد 
سبک کار پوپولیستى میداند، و معتقد است 
عوارض و نمودهاى متنوا این روشها را با این 
فرمولبندى اصلى میتوان توضیح داد. 

اى که رفیق ارامه کرد بسیار جالب  فرمولبندى
ها بودن در  توجه بود. رفیق گفت که "نایب توده

ترین بیان خصیصه اصلى  امر انقالب" عمیق
سبک کار پوپولیستى است که به آن خصلتى خرده 

ترین بیان نقد ما بر  بورژوامى میبخشد و این عمیق
 .روشهاى پوپولیستى است

ها بودن در امر  اما اگر در این عبارت "نایب توده
انقالب" با دقت بیشترى تعمق کنیم، خصلت 

اى در آن میبینیم.  پوپولیستى برجسته
انقالب؟ آیا صفت  کدام ها در امر توده کدام نایب

ممیزه کار عملى تشکیالت کمونیستى این است که 
ها در امر انقالب" نیست؟  "نایب توده

انقالبى مورد نظر است و پوپولیستها  چه اینجا
ها بودند؟ در این فرمولبندى  توده کدام نایب

مشخصا انقالبى بدون محتواى طبقاتى مطرح شده 
و جلب نظر میکند. کلید نقد سبک کار پوپولیستى 
با نقد همین فرمولبندى و فراتر رفتن از آن پیدا 

اى غیر  میشود. اینجا انقالبیگرى ما به شیوه
العموم یا بعبارت  ها على انتقادى با انقالبیگرى توده

دیگر با انقالبیگرى خرده بورژوازى یکسان 
فرض میشود. تفاوت ما و پوپولیستها در عمل 
تشکیالتى صرفا در این خالصه میشود که گویا 

ها" را در این "انقالب" خود بر  توده"  نیابت آنها

 کمونیستها و پراتیک...

 

اهداف ما و روشهاى ویژه پیاده کردن و دنبال 
کردن این اهداف هر دو اجزاء دستگاه فکرى ما 
هستند و روشهاى عملى ما در پیاده کردن اهداف 
کمونیستى باندازه خود همان اهداف متمایز کننده 
ماست و داراى خصلت ویژه طبقاتى است. 
بنابراین بحث سبک کار اساسا باید معطوف به 
این باشد که ما درک کنیم که این خصلت ویژه 
طبقاتى بر روشهاى عملى ما نارر نبوده است و 
ما تاکنون روشهاى طبقات دیگر را اتخاذ 

ایم اهداف کمونیستى  ایم. ما به عبث کوشیده میکرده
را با روشهاى خرده بورژوامى متحقق کنیم. حال 
آنکه روشهاى کمونیستى نیز خود جزمى از هویت 

 .ماست

بنظر میرسد که رفقا با این بحث که حزب 
کمونیست قبل از هر چیز، سنتها مبارزاتى مادیت 
یافته معینى در جنبش کارگرى است، موافقت 

ها وجود دارند،  اى که این سنت دارند. بدرجه
حزب نیز موجودیت دارد. این سنتها طبعا خود را 

اى، بلکه در مبارزات  نه تنها در اهداف برنامه
ها و در  کمونیستى زنده، در کادرها در تشکل

روشهاى تثبیت شده مبارزه براى سوسیالیسم 
متبلور میکند و راهر میسازد. اهمیت مسئله 
روشهاى عملى کمونیستى در مبارزه براى تشکیل 
حزب از اینجا روشن میشود. اگر این سنتها بطور 
کلى پا برجا باشند، اگر روشهاى عملى بلشویکى 
همچنان مبناى کار کمونیستها باشد، آنگاه حتى 

اى که تمام حوزه فعالیتش  حزب بسیار ضعیف شده
زیر فشار پلیس در هم کوبیده شده باشد و یا حزبى 
که براى مثال در متن یک جنگ طوالنى بهترین 
کادرهایش را از دست داده باشد، همچنان حزب 
کمونیست است و میتواند در شرایط مساعدى 

 .مجددا و به سرعت خود را باز سازى کند

اما آنچه ما امروز شاهد هستیم، نه یک حزب 
ضعیف، بلکه اساسا یک گسست کامل از حزبیت 
است. بلشویسم آخرین جریان حزبى مارکسیسم 
انقالبى بود. شکافى عمیق و یک خالء کامل ما و 
آخرین مبارزات حزبى ما در حزب بلشویک و 
دیگر احزاب پیرو بلشویسم در گذشته دور را از 
هم جدا میکند. ما امروز در حال تقویت و تجدید 
سازمان یک حزب ضعیف شده و ضربه خورده 
نیستیم، بلکه اساسا وریفه احیاى یک حزب 
کمونیست واقعى را بر عهده داریم. چرا میگومیم 
یک گسست و خالء کامل ما را از تجربه بلشویسم 

ها و روشهاى مبارزه  جدا میکند؟ زیرا دقیقا سنت
حزبى بلشویکى حفظ نشده و نه در اشخاص و نه 

ها و موازین کار آنها ادامه نیافته است.  در تشکل
از این رو چه در سطح نظرى یعنى در سطح 
اهداف و سیاستها، و چه در سطح عملى یعنى در 
سطح روشهاى سازماندهى و پراتیک حزبى، این 
یک شکاف و خالء قطعى و کامل بوده است. ما 
بطور خود بخودى و طبیعى بر میراث جنبش خود 
متکى نبودیم. ما به یک حزب یا جریان موجود 
بلشویکى چشم نگشودیم، بلکه خود مورف بودیم 
ابتدا بلشویسم را از لحار نظرى و عملى هر دو 
احیا کنیم. ما میبایست چیزهامى را از نو بوجود 
آوریم. پیش از این گفتیم که چگونه برنامه حزب 
کمونیست خود چکیده مبارزه براى احیاى 

اى است. ما در  بلشویسم در سطح نظرى و برنامه
ایم رویزیونیسم را تا آن  تئورى و برنامه توانسته

حد از سر راه مارکسیسم کنار بزنیم که بتوان یک 
جریان حزبى حول برنامه کمونیست بوجود آورد. 
بعبارت دیگر "برنامه حزب کمونیست" براستى 

است که از زیر دست و  حزب کمونیست برنامه
پاى رویزیونیسم بیرون کشیده شده است، و سند 

اى ما در مقابل  استقالل نظرى و برنامه
رویزیونیسم در کلیه اشکال بین المللى و بومى آن 

اى که باقى میماند مسئله روشهاى  است. پس مسئله
عملى ما است. ما نمیتوانیم صرفا با اتکاء به 
برنامه کمونیستى، بدون گسست کامل از روشهاى 

اى که میراث حزب توده، مشى چریکى و  عملى
است، شکاف میان  ٥سبک کار پوپولیستى خط 

مارکسیسم انقالبى ایران با بلشویسم را از میان 
برداریم، یک حزب کمونیست تشکیل دهیم و 
مبارزه به شیوه حزبى  کمونیستى( را در میان 
طبقه به پیش ببریم. ما باید این را درک کنیم که 
همانقدر که بستر اصلى جنبش کمونیستى ایران 

سال قبل در نظریات از کمونیسم دور بود،  ١در 
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واقعى در حیات کارگر به مثابه یک گرایش 
جنبش طبقه کارگر و لذا بعنوان  درون واقعى در

در نظر نمیگیرند. اینها عمال  کارگرى یک گرایش
منتظر آنند تا بار دیگر تاریخ جنبش جهانى طبقه 
کارگر در ایران از نو تکرار شود و مارکس و 
لنینى بیایند و از "بیرون" تئورى انقالب پرولترى 
در ایران را بدهند و در طبقه کار تثبیت کنند، تا 
اینها جرأت کنند کمونیسم را جریانى در جنبش 

 .طبقه کارگر، یعنى جریانى کارگرى، بنامند

نه، این شیوه برخورد ما نمیتواند باشد. آخرین 
رفقاى ما در روسیه شکست خوردند و میراث 

سازشان را براى ما گذاشتند. ما  پیروزیهاى تاریخ
در ایران از ابتدا کارگرى بودیم، حتى اگر یک 
کارگر را هم نمیشناختیم. زیرا کارگران بسیار ما 

به  -اگر میپذیرفتند که کمونیستیم  -کمونیستها را 
عنوان پیشقراوالن انقالب خویش، بعنوان وارتین 
لنین و اکتبر عزیزشان میشناختند. کمونیسم از 
نظر عینى جریانى متعلق به طبقه کارگر است و 
این تعلق طبقاتى خود را نیز با سازماندهى انقالب 

اى  کبیر پرولترى، با سازماندهى سالها جنگ توده
مسلحانه کارگران علیه نیروهاى امپریالیست در 
ادامه جنگ اول جهانى، و با خونهاى بسیارى که 
کارگران نثار کمونیسم و آرمان سوسیالیسم 

 .اند، اتبات کرده است نموده

بسپاریم که  خرده بورژوازى پس این وریفه را به
ما را بیرون طبقه کارگر و بیرون جنبش کارگرى 
بخواند، و از ما خواهان "تلفیق" با جنبش 
خودبخودى طبقه کارگر شود. زیرا این دقیقا 
جایگاهى است که خرده بورژوازى میخواهد به ما 
بدهد. ما فراموش میکردیم که آن سازمانهاى خرده 
بورژوامى که براى جمله "مارکسیسم بیرون طبقه 
کار است" و نظایر آن هورا میکشیدند، خود به 
راستى از لحار طبقاتى بیرون طبقه کارگر بودند. 

، از ابتدا به هیب وجه ٥سازمانهاى پوپولیستى خط 
مارکسیسم را به عنوان جریانى در جنبش طبقه 

گذاران و رهبران  کارگر نشناختند. بسیارى از پایه
و متفکران این سازمانها، اساسا مارکسیسم را به 
عنوان آنتى تز مذهب امثال مجاهدین آموختند و 
گمان کردند که بمحض آنکه دیگر دست از اسالم 
بکشند، کمونیست هستند. آنها ماتریالیسم، آنهم از 
نوا مکانیکى آنرا با کمونیسم اشتباه گرفتند. آنها 
هرگز به این اندیشه نکردند که مارکسیسم یک 

دار در جنبش طبقه کارگر جهانى  جریان ریشه
است، که سنتها و روشهاى عملى خاص خود را 
داشته است، احزاب خود را بوجود آورده است، 
مداوما در درون طبقه کارگر پایگاههاى 
کمونیستى بوجود آورده است، در طول دهها سال 
طبقه کارگر را در مبارزات طبقاتى و انقالبى 

مارکسیست شدن مستلزم هدایت کرده است و لذا،
درک آنان از  .آموختن این سنت ها نیز هست

کمونیسم سطحى و تجریدى بود و ما نیز در عمل، 
یعنى در درک عملى مان از کمونیسم، به این 
روایت خرده بورژوامى تمکین کردیم. اینجا 

اى و سیاسى ما نیست،  منظورم ابدا نظرات برنامه
تمکین کردیم، زیرا در تشکیالت و  پراتیک ما در

تئورى تشکیالت، که رکن و شرط الزم هر عمل 
اى غیر  انقالبى براى کمونیست هاست، به شیوه

انتقادى از ادراکات خورده بورژوامى رایج دنباله 
 ...روى کردیم

همانطور که گفتم مسئله دقیقا اینجا بود که ما عمال 
انقالبیگرى خرده بورژوامى را به عنوان تنها 
شکل انقالبیگرى و انقالب همگانى و ماوراء 
طبقاتى را به عنوان تنها انقالب واقعى در نظر 
گرفتیم. ما انقالب سوسیالیستى خود را از سطح 
یک واقعیت به سطح "اهداف" سوق دادیم و 
انقالبیگرى خود، یعنى انقالبیگرى سوسیالیستى 

اى  انقالبیگرى -را که مدتهاست در دستور است 
را که نارر به سازماندهى و بسیج طبقه کارگر 
تحت پرچم حزب کمونیست و مبارزه براى کسب 

 -قدرت و استقرار دیکتاتورى پرولتاریاست 
ندیدیم. براى ما،  در دستور و واقعى امرى

، یعنى انقالب سوسیالیستى، یک انقالب ما انقالب
واقعى و در دستور نبود که مدتهاست عمل انقالبى 
براى تحقق آن جریان دارد، مدتهاست براى آن 
گردآورى قوا میشود، سازماندهى مى شود و مى 
تواند به اعتبار همین فعالیت و عمل انقالبى 
کمونیستها، اوج گیرد و به قیام و به کسب قدرت 
توسط طبقه کارگر منجر شود. اعتقاد به در 

 دستور بودن انقالب سوسیالیستى در انتهاى قرن 

میگیرد و به راه میافتد. یکى از این اشکال، 
حرکت سندیکامى است. اما کجاى جنبش سندیکامى 
براى مثال در انگلستان، خود بخودى است؟ آنجا 
جنبش سندیکامى دفتر و دستگاه و مقر و اداره و 

هاى متعدد دارد، در موارد  مشاوره و تئوریسین
هاى  زیادى شریک دولت در امر پیشبرد برنامه

اقتصادى است، با این حال کمونیستهاى ایران بى 
هیب تعمقى نام آن را جنبش "خود بخودى" طبقه 
کارگر میگذارند. گومى طبقه کارگر یک 
موجودیت صرفا ملى و کشورى است و طبقه 
کارگر ایران امروز بدنیا آمده، نظرات درون 
خودش را از نو و از صفر ساخته و پرداخته 
میکند و لذا سندیکالیسمش هم الجرم گرایش "خود 

ایم که خود  بخودى" اوست. گومى چون ما ندیده
مارکس و انگلس و لنین حضورا در درون طبقه 
کارگر ایران فعالیتى داشته باشند، اما کارگران 

ایم، چنین  ایرانى سندیکالیست و فعال زیاد دیده
نتیجه میشود که مارکس و انگلس و لنین و 
کمونیسم و ما کمونیستها "بیرون طبقه کارگر" 
قرار داریم و جنبش سندیکامى طبقه کارگر ایران 
جنبش "خود بخودى و اصیل" اوست! پوپولیستها 

اش در طى  اى را که تمام مبانى جنبش سندیکامى
سالها توسط بخشهاى معینى از اشرافیت کارگرى 

هاى  اروپا و امروز مشخصا توسط تئوریسین
بورژوازى احزاب سوسیال دموکرات اروپاى 
غربى تئوریزه شده، در سطح جهانى متشکل شده 
و توسط همین عناصر و احزاب رهبرى میشود، 
به راحتى "خودبخودى" مینامند، اما هنگامى که 
از آنها میخواهیم کمونیسم را بمثابه گرایش 

برسمیت  در درون جنبش طبقه کارگرمشخصى
بشناسند، زبانشان قفل میشود و به عذاب وجدان 
دچار میشوند! اینها کمونیسم را، علیرغم 
گفتارشان، در عمل بعنوان جنبشى که الاقل صد و 
سى سال است با انتشار مانیفیست کمونیست، به 
عنوان جریانى در درون جنبش کارگرى وجود 
ملمو  و عینى داشته است و یک انقالب کارگرى 

سال قبل بمثابه آگاهترین بخش  ٥١عظیم را در 
خود طبقه کارگر رهبرى کرده و به پیروزى 

بینند. آنها به این عبارت، که  رسانده است، نمى
اش نقل  تمام مدت خارج از متن تاریخى و واقعى

میشود، میچسبند که: "سوسیالیسم باید از خارج به 
درون طبقه کارگر برود". بله! اما کمونیسم 
مدتهاست که کارگرى است. این را دیگر صاحبان 

 .اند ها هم بخوبى فهمیده ها و تراست کارتل

رفقا! ما نمایندگان مانیفیستیم، ما نمایندگان انقالب 
اکتبریم، که امروز پس از آنکه رویزیونیستها 
تشکیالت ما، حزب ما، و بین الملل ما را پاره پاره 

ایم تا  اند، از نو پا به صحنه گذاشته کرده
ایم.  مان را بسازیم. ما کارگرى بوده تشکیالت

میلیونها و دهها میلیون کارگر انقالبى در صفوف 
اند. تصویر  ما بودند. اینها دود نشده و به هوا نرفته

لنین ما، تصویرى است که در میلیونها خانه 
کارگرى بر دیوارها آویخته بوده و هست. "مرگ 

دارى"، این شعار کمونیستها، امروز  بر سرمایه
شعار کودکان کارگران است. و در همین انقالب 
ایران دیدیم که خصلت کمونیستى و میراث 
کمونیستى مبارزه بخشى از خود طبقه کارگر 
جهانى چنان زنده است که هنگامیکه طبقه کارگر 
ایران مبارزه خود را راهرا علیه استبداد و 

دارى را نیز  سلطنت آغاز میکند، همراه آن سرمایه
بى اعتبار میکند، به نحوى که تا ماهها پس از قیام 

دار فربه براى آنکه سالم از خیابان عبور  سرمایه
کند و به خانه برسد باید شعار مرگ بر 

دارى بدهد. و این تازه انقالبى بود که در  سرمایه
اش ابدا  شعارهاى علنى و در کالم مدعیان رهبرى

داعیه ضربه اساسى زدن به بورژوازى و مالکیت 
خصوصى نداشت. لنین این واقعیت را خاطرنشان 
کرده است که چگونه با انقالب اکتبر جنبش 
شورامى، یعنى جنبشى براى زندگى بر طبق 
الگوى یک انقالب کمونیستى، به خواست و آرمان 
صدها میلیون کارگر و زحمتکش در اقصى نقاط 
جهان بدل شد. این معنامى جز این ندارد که 
آرمانهاى کمونیستى، به همان صورتى که 
آرمانهاى سندیکالیستى در ذهن طبقه جاگیر 

اند، در درون طبقه کارگر نفوذ و رسوب  شده
اند. آرى پوپولیستها تکامل و رشد جنبش  کرده

طبقه کارگر را در طى دهها سال نمیبینند، اینها 
هاى "خودبخودى" کارگران  تکامل سنتها و گرایش

را نمیبینند. اینها کمونیسم را، اینک پس از انقالب 
اى کمونیستى، به مثابه یک تجربه  کبیر و توده

تشکیالتى ابزارى نیست که براى آن اهداف ساخته 
شده باشد. تشکیالتى که بر این مبنا عمال سازمان 
یافته است که اقشار همگانى مردم، اعم از 
دانشجو، کاسب، کارمند و کارگر و غیره را براى 
تحقق جمهورى انقالبى بسیج و سازماندهى کند، 

ها باشد،  اگر هم صادقانه نخواهد که نایب توده
چگونه میتواند ابزارى براى سازماندهى انقالب 
اجتماعى پرولتاریا باشد. خوب بدیهى است که بر 

هاى حزبى متکى نمیشود، بدیهى است که  حوزه
باید با آن کلنجار رفت تا برنامه حزب کمونیست 
را مبناى فعالیت روزمره سازمانى و تبلیغ و 
ترویج خود قرار دهد، بدیهى است که از ترویج 
برنامه استنباطى آکادمیستى خواهد داشت. براى 
تشکیالتى با سبک کار پوپولیستى، سوسیالیسم به 

 -یک امر مجرد تبدیل میشود و عمل انقالبى
دموکراتیک تنها عمل واقعى محسوب میگردد. 
چنین تشکیالتى قطعا سوسیالیسم را بطور کلى 
فراموش نمیکند، اما آن را صرفا امرى 
"ترویجى"، به همان مفهوم آکادمیک که اشاره 

هاى کارگر  کردم، در نظر میگیرد. او به توده
میگوید "سوسیالیسم را بدان"، "استثمار را 

ات  بشنا " اما علیه "رژیم" مبارزه کن. "آگاهى
دموکراتیک".  -سوسیالیستى باشد و عملت انقالبى

این تشکیالتى است که در سطح آگاهگرى  در 
بهترین حالت( سوسیالیسم را مطرح میکند، اما در 
سطح عمل مستقیم، در سطح عمل انقالبى، 
دموکراتیسم و صرفا دموکراتیسم را پیاده میکند. 
چنین تشکیالتى بناگزیر بافت همگانى و ماوراء 
طبقاتى به خود میگیرد و روشهاى متنارر با کار 

دموکراتیک را اتخاذ میکند، اما احتماال  -انقالبى
تئوریک از  -در سطح رهبرى نشریات سیاسى

 .سوسیالیسم سخن میگوید

این، آن خصوصیت اصلى سبک کار خرده 
بورژوامى است که در مورد سازمانهاى غیر 

اى هم صدق  سکتاریست و صاحب نفوذ توده
میکند. فرمولبندى رفیق تقوامى، یعنى جدامى 

ها شدن، وقتى به  ها و یا نایب توده سازمان از توده
اى نظیر  نمونه سازمانهاى صاحب نفوذ توده

له میرسیم کاربرد خود را از دست میدهد.  کومه
مسئله اصلى اینجاست که این گونه سازمانها نیز 

ها را به میدان میکشند، عمل  حتى وقتى خود توده
انقالبى معینى را در دستور آنها قرار میدهند و 
سازماندهى میکنند که صرفا معطوف به محدوده 
یک انقالب و جنبش بالفعل و حى و حاضر است 
و ابدا از آن فراتر نمیروند. انقالب و جنبشى که 
مشخصا بالواسطه سوسیالیستى نیست و داراى 

 .خصوصیتى همگانى و دموکراتیک است

بینش پوپولیستى در زمینه تشکیالت، از ساختن 
تشکیالتى انقالبى براى سازماندهى انقالب 
اجتماعى پرولتاریا طفره میرود، زیرا این امر را 

عمل  اساسا به معناى ملمو  و عینى کلمه
در نظر نمیگیرد و لذا هر کس به فوریت  انقالبى

خواهان سازمان دادن طبقه کارگر در حزب 
اش باشد، هر کس بر آگاه کردن  مستقل طبقاتى

پرولتاریا به منافع مستقل طبقاتى اش  یعنى منافع 
کار مبرم و روزمره  اش( بمثابه یک سوسیالیستى

اصرار ورزد، از جانب پوپولیسم چنین  سازمانى
پاسخ میگیرد که: "این کار آرام سیاسى است"! 

انقالب  شگفت انگیز است که سازمان دادن
امرى  - قدرت سیاسى پرولتاریا و گرفتن اجتماعى

 -که دهها سال است به تعویق و تاخیر افتاده است 
 !برچسب "کار آرام سیاسى" بخورد

نمونه دیگر مقاومت پوپولیستى در برابر اتخاذ 
سبک کار کمونیستى این است که پافشارى بر 
فوریت بخشیدن به کار سوسیالیستى  اعم از تبلیغ 
و ترویج و سازماندهى سوسیالیستى طبقه کارگر( 

گرامى میخورد. کار  بر چسب ولونتاریسم و اراده
سوسیالیستى براى پوپولیسم در تحلیل نهامى و 

اى از  علیرغم هر ادعامى که داشته باشد، به درجه
رشد جنبش خودبخودى طبقه کارگر منوط و 

سوسیالیستى   موکول میشود. در این دیدگاه جنبش
در نظر گرفته  طبقه کارگر اصوال بعنوان جنبش

نمیشود و صرفا به قطب مخالف جنبش 
"خودبخودى" تبدیل میشود. در اینجا این واقعیت 
فراموش میشود که جنبش "خود بخودى" 
پرولتاریا هر قدر هم خودبخودى باشد، دیگر 

اى  عصیان بردگان که نیست! این جنبش طبقه
است که در هر مقطع بر زمینه نظریات موجود و 
در دستر  خود، اشکال ابتدامى حرکت به خود 

 کمونیستها و پراتیک...

 

است. یعنى همواره و  دامما فورى داممى، امرى
ا انجام شود. انقالب فور در همه حال، باید

پرولترى براى ما باید چنین جایگاهى را میداشت. 
اما یک انقالب موجود، جارى و بالفعل ما را 
چنان به خود جذب کرده بود که اساسا مقوله 
انقالب و انقالبیگرى را به اعتبار آن درک و 

 -استنتاج میکردیم، و لذا هر نیروى اجتماعى
طبقاتى را، اعم از اینکه نایب آن بودیم یا خود 
آنرا فرا میخواندیم  که هر دو حالت صدق 
میکرد( صرفا به سمت این انقالب معین سوق 
میدادیم. چه آنجا که به سراغ طبقه نرفتیم و عمل 
مستقیم خود، آکسیون خود و نیروى سازمانى خود 
را بجاى آن نشاندیم و چه آنجا که به توده طبقه 
روى آوردیم و او را به عمل انقالبى فراخواندیم، 
در همه این حاالت عمل انقالبى مورد نظر ما، 
عملى صرفا در ارتباط با انقالب جارى و بالفعل 
موجود بود، و نه انقالبى که باید از دل این انقالب 

 .بالفعل و تالطمهاى طبقاتى متولد شود

که انقالب جارى ایران، یک  تاکید میکنم بر این
انقالب واقعى است. مهمترین تحول تاریخ معاصر 
ایران و عزیزترین واقعه تاریخى براى 
پرولتاریاى ایران و ما کمونیستهاست، و باید که 
گسترش و عمق یابد و رهبرى آن در دست 
پیشروان کمونیست طبقه کارگر قرار گیرد. اما 
منحصر کردن و منحصر دیدن انقالب و 
انقالبیگرى به یک انقالب بالفعل و صرفا 

اى آن، دقیقا آن  پاسخگومى به نیازهاى مرحله
خطرى است که تمام احزاب کمونیست را در 

هاى انقالبى تهدید میکند. ما چنین کردیم. ما  دوره
رو ساده انقالبى شدیم که  در کار سازمانى دنباله

اش در شکل  بنا به خصوصیات عینى و ذهنى
بالواسطه خود مضمونى محدودتر از انقالب 

اى داشت که فلسفه وجودى ما را  اجتماعى
میسازد. این دنباله روى عملى باعث شد که ما 

تر  براى نزدیک این انقالب حتى نتوانیم از نیروى
 .آنطور که باید استفاده کنیم آن انقالب کردن

پیش از این و بخصوص در همین کنگره، بارها 
علیه محدود کردن سوسیالیسم و مبارزه 
سوسیالیستى به ترویج و توضیح متون کالسیک 
مارکسیستى هشدار داده بودیم، اما براستى چرا 
سوسیالیسم براى ما به معناى عملى کلمه با انقالب 
تداعى نمیشد. چرا سوسیالیسم 

سوسیالیستى معادل نبود و چرا انقالب  انقالب با
سوسیالیستى به معناى واقعى کلمه براى ما 
فوریت عملى پیدا نمیکرد؟ همانطور که گفتم علت 

 -این بود که هنگامى که مسئله در سطح عملى
تشکیالتى براى ما مطرح میشد، عمال نقد 
انقالبیگرى خرده بورژوامى را از کف 
میگذاشتیم، ما انقالبیگرى خرده بورژوامى را در 
سطح نظرى و سیاسى از دیدگاه پرولترى کامال 
نقد کرده بودیم، اما در عمل مقوله عمل انقالبى را 
تا حد تعبیر خرده بورژوامى آن تنزل دادیم. 
نظرات و برنامه ما به روشنى مرز ما را با 
سوسیالیسم و انقالبیگرى خرده بورژوامى ترسیم 
میکرد، اما در عمل تئورى خرده بورژوامى 
تشکیالت بطور خود بخودى جایگزین تئورى 

سرمقاله "بسوى  لنینى تشکیالت میشد. ما در

هاى  و در مقاالت و نوشته "٦سوسیالیسم شماره 
گوناگون دیگر، این واقعیت را بر مال کرده بودیم 
که پوپولیستها، خرده بورژواها، حزب کمونیست 
را از نیازهاى یک جنبش دموکراتیک استخراج 

و سپس در برنامه  برنامه ا.م.ک میکنند. ما در
اى تئورى لنینى تشکیالت را به  حزب حکم پایه

روشنى اعالم کردیم، اما عمال این احکام اصولى 
را به بایگانى سپردیم و اتحاد مبارزان کمونیست 
و هر تک سازمان کمونیستى دیگر را با مالک 
نیازهاى یک جنبش دموکراتیک سنجیدیم و 
قضاوت کردیم؛ بدین شکل که اشکال تبلیغ، 
ترویج، سازماندهى، ورایف درون تشکیالتى و 

اى را در مقابل خود  بطور کلى پراتیک سازمانى
ایم که صرفا پاسخگوى امر انقالب  قرار داده

 .دموکراتیک جارى بود

بدین ترتیب بدیهى است که با تشکیالتى معطوف 
به انقالبیگرى محدود دموکراتیک نمیتوان اهداف 
و برنامه سوسیالیستى را پیاده کرد. چنین 

http://hekmat.public-archive.net/archive/BSa2/habib_farzad_BSa02.html
http://hekmat.public-archive.net/archive/BSa2/habib_farzad_BSa02.html
http://hekmat.public-archive.net/archive/BEMK/bemk_J.html
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اینجاست که ما در مییابیم نابودى فورى 
دارى در این یا آن مقطع معین الزاما  سرمایه

ممکن نیست و نیاز به اشکال ویژه مبارزه و 
 .هاى متنوا و تاکتیکى نبرد دارد شرکت در جبهه

ما از ابتداى کار خود همین بینش را مبنى قرار 
دادیم. ما نیامدیم مراحل تکامل اقتصادى و سیاسى 
جامعه را بشماریم و مانند دهها گروه اپورتونیست 
و رویزیونیست فعال در جنبش چپ ایران، به 
بهانه "مرحله انقالب" دموکراسى نوین و رشد 
نیروهاى مولده را هدف طبقه کارگر جا بزنیم و 
بر آگاهى طبقاتى همه جانبه او خاک بپاشیم. ما در 

"انقالب ایران و نقش  همان اولین جزوه خود،
اعالم کردیم که ما  پرولتاریا، خطوط عمده"

سوسیالیستیم و براى سوسیالیسم میجنگیم و سپس 
به عنوان یک تحلیل تاکتیکى نشان دادیم که چرا 
انقالب سوسیالیستى فورى و بالواسطه در آن 
مقطع مشخص ممکن نبود. بحث امروز ما بر سر 
سبک کار کمونیستى دقیقا باید بر این نکته 
متمرکز شود که چرا این بینش اصولى درباره 
هویت کمونیستى از یک سو و مسامل تاکتیکى از 
سوى دیگر، در عمل تشکیالتى ما به درست 
منعکس نشده و تفاوت عملى ما با پوپولیستها 
باندازه تفاوت نظرى ما با آنها واضح و برجسته 

 .نبود

ما کمونیستیم و باید در همه حال طبقه کارگر را 
براى کسب قدرت سیاسى آماده کنیم. اما مسئله 
تاکتیکها بر سر اینست که چگونه در دل شرایط 
ویژه، شرایطى که در آن کسب فورى قدرت 

آگاه  توسط طبقه کارگر ممکن نیست، پرولتاریاى
 .نزدیک شود باید به قدرت به منافع طبقاتى

پس عمل انقالبى داممى ما، همان کار انقالبى 
کمونیستى داممى ما و انقالبیگرى سوسیالیستى 
ماست و این عبارت است از سازمان دادن تنها 
عمل نهایتا انقالبى طبقه کارگر، یعنى اقدام به 
انقالب اجتماعى، آگاه گردن و متحد کردن طبقه 
کارگر و متشکل کردن بهترین و مبارزترین 
کارگران در صفوف حزب کمونیست. تئورى 
تشکیالت ما نیز نمیتواند جز تئورى ساختن و 
تحکیم تشکیالتى باشد که این عمل انقالبى را 
سازمان میدهد و هدایت میکند. تشکیالتى که 

ا فور و لذا در همه حال -دامما، بدون وقفه، همیشه 
سازماندهى کمونیستى کارگران را در دستور  -

قرار میدهد، طبقه کارگر را به منافع نهامى خود 
هاى کمونیستى  آگاه میکند، در درون طبقه پایگاه

بوجود میآورد و در عین حال ورایف ویژه خود 
را در هر دوره میشناسد و این توده متشکل شده 
طبقه و پیشروان او را در جهت انجام آن ورایف 
ویژه بسیج میکند. تاکتیک کمونیستى تنها براى 
سازمانى که این انقالبیگرى را فلسفه وجودى خود 

هاى  قرار داده است، معنى پیدا میکند. تنها تاکتیک
آن سازمانى که این چنین طبقه کارگر را بر مبناى 

اش متشکل میکند، میتواند  منافع مستقل و بنیادى
هاى طبقاتى باشد و نه "تاکتیک سازمانى"  تاکتیک

نظیر آنچه ما در تجربه سازمانهاى پوپولیست در 
ایم. کمونیستها بنا به تعریف  چند سال اخیر دیده

نمیتوانند جدا از انقالبات و حرکتهاى زنده و 
بالفعل قرار گیرند، زیرا آنان به کسب قدرت 
توسط پرولتاریاى آگاه میاندیشند و میدانند که 
قدرت را در جهان واقعى تنها میتوان از طریق 

هاى بالفعل و واقعى بدست  رشد و تکامل جنبش
آورد. اما براى دخالت در این سیر واقعى، 
سازمان و حزب کمونیستى باید بدوا  و دامما( 
بکوشد تا نیروى اتخاذ کننده تاکتیک، یعنى نیروى 
طبقه کارگر را، بر مبناى منافع بنیادى و طبقاتى، 

، متشکل کند. غیر تاکتیکى یعنى بر مبناى منافع
اى نیست که رابطه حزب  "تاکتیک" مقوله و مسئله

و طبقه از مجراى آن تعریف شود. بر عکس این 
هاى واقعا کمونیستى و پرولترى  پیاده شدن تاکتیک

است که منوط به مبارزه براى سازمان دادن طبقه 
حول منافع بنیادى اوست. یکى از رفقا در دفاا از 
این نکته گفته بسیار مهمى از لنین نقل کرد، با این 
مفهوم که مکانیسم دیکتاتورى پرولتاریا، یعنى 
دوام حکومت کارگران، مدیون وجود آن صدها و 
هزارها هسته کمونیستى کارگرى است که در 
طول سالها در دل طبقه کارگر جاى گرفته بودند و 
توانستند به موقع طبقه را به حرکت درآورند و او 
را در تسخیر و حفظ قدرت هدایت کنند، بعبارت 
دیگر دیکتاتورى پرولتاریا از سالها قبل و در 

هاى مختلف بطور داممى توسط بلشویکها از  دوره
 طریق کار کمونیستى در میان 

دموکراتیک داشته باشد، درک کنند و لذا براى 
آنکه ادعاى سوسیالیست بودن کنند، ناگزیرند بر 
واقعیات و ویژگیهاى اوضاا خارج ذهن چشم 
ببندند. در مقابل ما میگومیم انقالب سوسیالیستى را 
سازمان دادن براى ما یک امر هویتى، داممى، 

همواره  مستقل از شرایط زمان و مکان و لذا
سوسیالیست  همیشه است. ما میگومیم، ما فورى

و مستقل از "مرحله  همیشه ایم و هستیم، ما بوده
انقالب" به سازماندهى انقالب اجتماعى پرولتاریا 

طبقه کارگر را  همیشه و در همه حال مشغولیم، ما
به انجام انقالب اجتماعى و کسب قدرت سیاسى 

سوسیالیستیم و انقالب همیشه  فرامیخوانیم. ما
سوسیالیستى را در دستور طبقه کارگر قرار 
میدهیم. اما رابطه این مبارزه انقالبى داممى را با 
ویژگیهاى جهان عینى درک میکنیم. خصوصیات 

هاى  سیاسى و اقتصادى ویژه جامعه در دوره
معین، درجه معینى از تناسب قوا و وضعیت 
مشخص طبقه کارگر از نظر عینى و ذهنى در هر 

براى  اتخاذ تاکتیک دوره و مقطع، ما را به
نزدیک شدن واقعى به قدرت سیاسى و پیشبرد 
انقالب اجتماعى ناگزیر میکند. اما "هوادار 
تاکتیکى انقالب سوسیالیستى"، کارى به تغییر 
جهان واقعى ندارد. کارى به کسب واقعى قدرت 
توسط پرولتاریا ندارد. او تنها هنگامى 

بتواند  تاکتیک سوسیالیست است که بمثابه یک
فریاد بزند که "باید فورا قدرت سیاسى را قبضه 
کرد" و بدیهى است که هنگامیکه از نظر عینى 
نمیتوان فورا قدرت را قبضه کرد، براى این 
جماعت کارى باقى نمیماند. لیبرالیسم و پاسیفیسم 
عاقبت این وجه از دموکراسى خرده بورژوامى 
است که میخواهد خود را سوسیالیست قلمداد کند. 
او به جنگ واقعى بر سر قدرت کارى ندارد، به 
حل مسامل مشخصى که سد راه انقالب اجتماعى 
در هر دوره معین است کارى ندارد، او به متحدین 
مقطعى حزب کارگران کارى ندارد، او 
"سوسیالیست مقطع انقالب سوسیالیستى است" و 
لذا تا رسیدن عملى و واقعى آن "مقطع" یا باید به 
خانه برود و از عدم آگاهى سوسیالیستى پرولتاریا 
بنالد و بار دیگر در البالى متون و اسناد 
سوسیالیستى ذهن آسان طلب خود را ارضاء کند و 
یا به صحنه سیاست پاى بگذارد و رجز خوانى 
درباره سوسیالیست بودن خود را با پراتیک 
لیبرالى و رفرمیستى براى بهبود اوضاا به 
منظور "تدارک انقالب سوسیالیستى" تکمیل کند. 
از این روست که انقالبیگرى ورشکسته خرده 
بورژوامى که تا دیروز به بهانه دموکراتیک بودن 
"مرحله انقالب" از تبلیغ و ترویج و سازماندهى 
سوسیالیستى در میان طبقه کارگر میهراسید و مدام 
در مقابل "چپ روى" و "تروتسکیسم" و نظیر آن 
هشدار میداد، امروز پاسیفیسم، بى تاکتیکى و 
عجز سیاسى خود را در زیر پوشش "مرحله 
انقالب سوسیالیستى است" پنهان کرده است و به 
کار تئوریک در زمینه تئورى شناخت و بازیابى 

هاى مارکسیسم در هگل و پیشینیان او روى  ریشه
آورده است، و همچنان تبلیغ و ترویج و 
سازماندهى سوسیالیستى  و این بار حتى 
دموکراتیک( در میان طبقه کارگر را به ما وانهاده 

 .است

است که باید نتایج  هویتى پس بحث ما یک بحث
ما آشکار کند. وقتى  سبک کار داممى خود را در

ما از ضرورت اتخاذ انقالبیگرى سوسیالیستى 
سخن میگومیم، بحثى تاکتیکى در باره "مرحله 
انقالب" را مد نظر نداریم، بلکه دقیقا بر عکس در 

تر در باره ضرورت داممى  سطحى عمیق
سازماندهى انقالب اجتماعى پرولتاریا براى 

خصوصیات عینى این یا آن  مستقل از کمونیستها
مستقل  انقالب معین در این یا آن کشور،

مرحله انقالب ایران"، سخن میگومیم. ما  "از
به امر  دامماسوسیالیست هستیم؛  دامما میگومیم ما

ها و  کمونیست کردن کارگران و سازماندهى حوزه
هاى کمونیستى کارگران  کمیته

ضرورت کسب قدرت سیاسى را  دامما مشغولیم؛
به کارگران میآموزیم. فعالیت ما هدف خود را 
کمونیست کردن کارگران و تشکیل صف کارگران 
پیشرو و کمونیستى قرار داده است که این را 

اند که حتى یک روز ادامه  عمیقا درک کرده
دارى بمعناى یک روز ادامه بقاى کلیه  سرمایه

مشقات بشر است و خواهان آنند که فورا و بدون 
تاخیر به حیات سرمایه دارى خاتمه داده شود. و 
درست اینجاست که این صف کمونیستى، این 
حزب کمونیست به مقوله "تاکتیک" میرسد، 

بنابراین نمیتوان از ساختن تشکیالتى براى 
سازماندهى انقالب سوسیالیستى طفره رفت، 
تشکیالتى محدود به نیازهاى یک انقالب 
دموکراتیک بوجود آورد و مدعى شد که این "امر 
تاکتیکى" ماست. سازماندهى انقالب و جنبش 
دموکراتیک براى چه کسى "امرى تاکتیکى" 
است؟ براى کسى که سازماندهى این انقالب 

اى در  تر و حلقه جزمى از یک استراتژى عمومى
اش باشد. براى کسى که به  رسیدن به هدف نهامى

اى  یک چنین انقالبى بمثابه شرایط مساعد ویژه
بنگرد که تحقق اهداف پایدار و اساسى او را 

تر  تسهیل میکند. براى کسى که انقالبیگرى وسیع
تر سوسیالیستى بر کارش نارر باشد  و همه جانبه

به یک انقالب بالفعل غیر  بر این مبنا و
به همین سوسیالیستى برخورد کند و لذا 

بداند که باید در را  این انقالب آن را به  اعتبار
ترین نیروى هدایت  تمر برساند و خود انقالبى

کننده این انقالب بالفعل باشد. انقالب دموکراتیک 
، براى سازمان و کمونیست براى سازمان و حزب

حزبى که عمل انقالبى پایدار، داممى و 
ناپذیر خود را سازماندهى انقالب اجتماعى  تخطى

به این  پرولتاریا قرار داده است و اساسا
میداند، یک "امر تاکتیکى"  انقالبى خود رااعتبار

است. نه براى آن نیرومى که تمام انقالبیگریش 
محدود و معطوف به این انقالب بالفعل معین 
است. براى این یکى سازماندهى انقالب 
دموکراتیک هم استراتژى و هم تاکتیک است. 
تاکتیک و استراتژى در پوپولیسم بر هم منطبق 
است و آنهم به تمر رسانیدن انقالب دموکراتیک و 
تشکیل جمهورى دموکراتیک خلق است. بى دلیل 
نبود که پوپولیستها برنامه شامل اهداف 
سوسیالیستى نداشتند، در بحث راجع به برنامه 

 .خود را ذینفع نمیدیدند و به آن وارد نمیشدند

بله، این امکان وجود دارد که یک سازمان و 
اى دچار "محدود کردن  حزب کمونسیت در دوره

مبارزه به مبارزه تاکتیکى" شود. و براى مثال 
شرکتش در یک جبهه ضد فاشیستى به تضعیف 

اش منجر شود.  استقالل طبقاتى و کار کمونیستى
اما آن نیرومى که ضرورت مبارزه همه جانبه 
کمونسیتى را اساسا در عمل نقص کرده است، 

، در عمل و در اسا  آنکه این مبارزه همه جانبه،
روح و فلسفه تشکیالتش را تشکیل نداده و نمیدهد، 
با یک جریان و سازمان خرده بورژوامى تفاوتى 

انقالب  در عمل ندارد. آرى، ما نیز تا حدود زیادى
سوسیالیستى را بعنوان یک انقالب زنده، واقعى و 

اگر عملکرد روزمره  فورى در نظر نگرفتیم، و
، ما تشکیالتى خود را مبناى قضاوت قرار دهیم

نیز انقالب سوسیالیستى خود را به نحوى به 
 .دورتر و دیرتر موکول کردیم

اما این بحث من چه تفاوتى با بحث کسانى دارد که 
معتقدند انقالب جارى در ایران سوسیالیستى است 

اساسا کار سازماندهى  به این اعتبار و کار ما نیز
انقالب سوسیالیستى است. اتفاقات با توضیح این 
تفاوت میتوانم جوهر بحث خود را روشن کنم و 
خصلت هویتى مسئله سبک کار کمونیستى را 

 .توضیح بدهم

آنان که براى آنکه سوسیالیست باشند، ناچارند این 
انقالب معین در ایران را سوسیالیستى بدانند، دقیقا 
خرده بورژواهایى هستند که انقالبیگرى و عمل 

شان را از تاکتیکها و مسامل تاکتیکى نتیجه  انقالبى
میگیرند. آنها براى آنکه سوسیالیست باشند، 
ناگزیرند انقالب سوسیالیستى را بمثابه 

مطرح و درک کنند، زیرا آنان نیز بر  تاکتیک یک
مبناى متدولوژى مشترکشان با پوپولیستهاى 
متعارف انقالبیگرى خود را از خصوصیات عینى 
اوضاا روز و از مسامل تاکتیکى اخذ میکنند آنها 
میگویند این "خود انقالب موجود است که 
سوسیالیستى است" و لذا ضرورت سازماندهى 
سوسیالیستى را از این حکم نتیجه میگیرند. 
اختالف اینها با پوپولیستهاى متعارف، دقیقا 
اختالفى بر سر "مرحله انقالب" است و نه بر سر 
هویت کمونیستى؛ و اگر کسى بتواند به اینها تابت 
کند که "مرحله انقالب" هنوز سوسیالیستى نیست، 
آنها نیز مانند همه پوپولیستها عمل انقالبى را به 

انقالبى منحصر میکنند. کما  -عمل دموکراتیک
اینکه بسیارى از آنان پیش از آنکه به 

جدید خود برسند چنین میکردند.  تاکتیکى نظرات
آنها قادر نیستند ضرورت کار سوسیالیستى داممى 
کمونیستى را، حتى هنگامیکه انقالب جارى و 
بالفعلى که در آن شرکت میکنند خصلت 

 کمونیستها و پراتیک...

 

بیستم ابدا ولونتاریستى نیست. امروز 
دارى در اوج بحران و انحطاط است.  سرمایه

امروز انقالب سوسیالیستى بر متن هر بحران 
دارى میتواند شکل بگیرد  اقتصادى جامعه سرمایه

ها و  و اگر حزب کمونیست باندازه کافى توده
پیشروان طبقه کارگر را در صفوف خود متشکل 
کرده باشد، هر بحران اقتصادى ناقو  مرگ 

 !جامعه بورژوامى را به صدا در میآورد

ما همه اینها را میدانستیم، در نشریات خود به 
وضوح بیان کرده بودیم و خود سهم زیادى در 
بیدار کردن و زنده کردن وجدان سوسیالیستى 
جنبش کمونیستى ایران داشتیم. از این رو در 
طول بحث همه جا بر این تاکید کردم که ما 

خود از این درک نظرى خود  عمل تشکیالتى در
دور افتادیم. ما جایگاه انقالب دموکراتیک جارى 
را در جهت رسیدن طبقه کارگر به اهداف طبقاتى 
و سوسیالیستى خود، که بسیار از محدوده این 
انقالب فراتر میرود، به روشنى توضیح داده 
بودیم. ما مبارزه براى پیروزى دموکراسى 
انقالبى و انقالب دموکراتیک را به درستى 

اى میدانستیم که بطور کلى در  مبارزه
قرار میگیرد. و این را نیز  تاکتیکها قلمرو

میدانستیم که مبارزه ما بسیار از مبارزه براى 
اهداف تاکتیکى فراتر میرود. از این رو در ابتدا 
هنگامیکه دریافتیم در عمل انقالبیگرى همه جانبه 
و فراگیر سوسیالیستى خود را به معنى واقعى 

ایم، اشکال خود را  کلمه در دستور نگذاشته بوده
به صورت "محدود ماندن در سطح تاکتیکها" و یا 
"عدم درک رابطه کار روتین کمونیستى با 
تاکتیکها" فرمولبندى کردیم. اما آیا این فرمولبندى 
براى توضیح مطلب کافى است؟ به نظر من نه، 
این فرمولبندى به عمق مسئله نمیرسد. زیرا آنچه 
قاعدتا براى کمونیستها در قلمرو "تاکتیک" قرار 
میگیرد براى خرده بورژوازى "هم استراتژى و 

کل    هم تاکتیک" است. این براى خرده بوروازى
است. پس این نقد که سبک کار ما  اش انقالبیگرى

نادرست بود زیرا "تاکتیک همه چیز ما شده بود" 
بینانه است. مشکل ما نه  خود نقدى محدود و کوته

"محدود دیدن مبارزه در تاکتیکها" بلکه 
روى از خرده بورژوامى در عمل" بوده  "دنباله

است. واقعیت این بود که این "تاکتیک" نبود که 
همه چیز ما شده بود، این انقالبیگرى خرده 
بورژوامى بود که برخورد به مسامل یک انقالب 

امرى که براى کمونیستها در  -دموکراتیک 
همه چیزش  -محدوده مقوله تاکتیکها قرار دارد 

اش بود. این دقیقا  بود، هم استراتژى و هم تاکتیک
تمکین به انقالبیگرى خرده بورژوامى در عمل 
بود که به صورت وارونه تحت عنوان برجسته 

 .شدن مسامل تاکتیکى فرموله میشود

آرى، هنگامیکى انقالبیگرى کمونیستى بطور 
زنده جریان داشته باشد و توسط تشکیالت اتخاذ 
شود، آنگاه انقالبیگرى طبقات دیگر در تاکتیکهاى 
ما تامین میشود. در این جاى تردید نیست. 

اى از  انقالبیگرى خرده بورژوامى حداکثر گوشه
انقالبیگرى همه جانبه پرولترى و یک بعد محدود 
آن در شرایط سیاسى و اجتماعى ویژه است. 
دموکرات خرده بورژوا دموکراسى میخواهد، 

اى محدود از این دموکراسى دارد و در  تلقى
مبارزه براى تحقق آن نیز ناپیگیر است. ما نیز، 
به عنوان یک بعد از مبارزه انقالبى خویش، براى 

ترین شکل آن میجنگیم.  دموکراسى، آنهم به وسیع
به این ترتیب تمام انقالبیگرى خرده بورژوامى 

اى از مبارزه تاکتیکى ماست. اما اگر خود  گوشه
ما هم تمام مبارزه خود را به یک گوشه معین، 
یعنى مساملى در محدوده تاکتیکها، محدود و 
منحصر کنیم، آنگاه دیگر مرزى میان انقالبیگرى 
ما و خرده بورژوازى در عمل وجود نخواهد 
داشت. اینجا به روشنى میبینیم که چرا حتى 
فرمول "محدود کردن مبارزه به تاکتیکها" و یا 
"مخدوش کردن کار روتین کمونیستى با تاکتیک" 
حق مطلب را ادا نمیکند، زیرا این دقیقا 
سوسیالیسم خرده بورژوامى و انقالبیگرى خرده 
بورژوامى است که افق و توانش را در این حد 
محدود مینماید. این انقالبیگرى خرده بورژوامى 
است که با کار روتین کمونیستى بیگانه است و 

اش در بهترین حالت به  تمام آرمان و مبارزه
مبارزه براى همان اهداف تاکتیکى کمونیستها 

 .محدود میماند
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سازماندهى حزب لنینى یعنى عمال دست بکار 
مبارزه به شیوه حزبى  کمونیستى( شدن. ما مدعى 
هستیم که تنها روشهاى به راستى کمونیستى 
فعالیت، روشهامى که نارر بر اتخاذ برنامه 
کمونیستى ما باشد و از این برنامه منتج شده باشد، 
میتواند حزب کمونیست را ببار آورد و ترسیم کند. 
موجودیت حزب کمونیست به امر اتخاذ روشهاى 
کمونیستى گره خورده است. حزب، در صورت 
در پیش گرفتن روشهاى غیر کمونیستى از بین 
میرود. زیرا اگر اتحاد مبارزان کمونیست نمیتواند 

هاى کمونیستى اهداف کمونیستى  بدون اتخاذ شیوه
را پیاده کند، اگر نام خود را حزب کمونیست هم 
بگذارد همین اتفاق میافتد. امروز توضیح و تثبیت 
لزوم اتخاذ روشهاى کمونیستى به اندازه مبارزه 
براى تثبیت برنامه حزب کمونیست در چند ماه قبل 
حیاتى شده است، و این وریفه خطیر کنگره 
ماست، که این موازین را نه صرفا در درون 

 .ا.م.ک، بلکه در جنبش کمونیستى تثبیت کند

ما امروز با پرچمى قدیمى از کنگره بیرون 
میرویم، پرچم مبارزه به شیوه حزب لنینى. به 
اعتقاد من با کنگره ما، کمونیستها پس از دوره 
فترتى طوالنى، بار دیگر با تئورى حزب لنینى و 
با عزم راسخ براى ساختن یک چنین حزبى پا به 

اند. ما دیگر نه فقط از لحار نظرى،  میدان گذاشته
بلکه در عمل نیز گریبان خود را از میراث 
تحریفات بورژوامى و خرده بورژوامى کمونیسم و 

ایم. من مطمئنم اگر  کار کمونیستى خالص کرده
هاى کار  اکنون بحث را فراتر ببریم و شیوه

هاى مختلف را یک به یک  کمونیستى در عرصه
تعریف کنیم، آنگاه روشن خواهد شد که چگونه 
حتى در دل این شرایط اختناق و سرکوب نیز 

هاى بسیار مساعدى براى رشد و استحکام  زمینه
تشکیالتى ما وجود دارد و بورژوازى آن کارامى 

 -را که در قبال سازمانهاى خرده بورژوا
سوسیالیست داشته است، در مقابل کمونیستهامى که 

  .به شیوه کمونیستها فعالیت میکنند، نخواهد داشت

 
 

 منصور حکمت

، ٢نشریه بسوى سوسیالیسم، دوره اول شماره 

 ٠٠٢٦مرداد  ٦٣

کند و در دل هر شرایط ویژه طبقه را در پرتو 
هاى مختلف به هدف نهامیش  مبارزه در جبهه

تر گرداند. خوب، یک چنین حزبى،  واقف
اش چیست؟ اگر نقطه  روشهاى عملى روزمره

عزیمت فوق را مبناى تعریف موجودیت 
تشکیالتى خود قرار دهیم، پاسخ به این سؤال 
یعنى تعیین این روشهاى عملى بسیار ساده 
میشود. اما اگر انقالبیگرى خود را مانند خرده 

سوسیالیستها در مبارزه "ضد رژیمى"  -بورژوا
و یا حتى در مبارزه دموکراتیک خالصه کنیم، 
بدیهى است که همه عوارضى که یک به یک 
برشمردیم بر ما عارض میشود. آنگاه کار 
کمونیستى غامض و پیچیده درک میشود، آنگاه 
حرکات آنارکوسندیکالیستى فعالیت کارگرى ما 
را در بر میگیرد، آنگاه تشکل سوسیالیستى طبقه 
کارگر فراموشمان میشود. آنگاه کار کمونیستى و 

پذیرى تاکتیکى در  انقالبى را با فعالیت و انعطاف
تعارض مییابیم، آنگاه خطر تشکیالتچیگرى ما 
را تهدید میکند. بله همه اینها ممکن است زیرا 
تنزل ما از اهداف طبقاتى که پیشاروى خود 

نظرى سیاسى به ما اجازه میدهد  ایم و کوته گذاشته
که علیرغم همه این عوارض باقى بمانیم و براى 

هاى موفقیت پیدا کنیم. اما پیشرفت  خود شاخص
هاى خود را دارد و هیب  انقالب اجتماعى شاخص

آنارکوسندیکالیست و تشکیالتچیگرى نمیتواند بر 
خود را موفق بداند. رژیم  ها این شاخص مبناى

سندیکالیستها، نه  -شاه و خمینى را نه تنها آنارکو
تنها پوپولیستها، نه تنها سکتاریستها، بلکه حتى 

ها هم ممکن است بتوانند سرنگون کنند.  کودتاچى
اما انقالب اجتماعى پرولتاریا ما را به اتخاذ 
روشهاى کمونیستى مورف میکند. با روشهاى 
خرده بورژوامى نمیتوان به اهداف کمونیستى 
دست یافت. کسى میتواند مدعى مبارزه و 

شود که سازمان خود را به اعتبار  وقفه بى انقالب
مبارزه "ضد رژیمى" و حتى انقالب دموکراتیک 
تشکیل ندهد و تمام هستى خود را به یک چنین 

اکنون  اى منحصر نکند. کسى که از هم مبارزه
روشهاى کمونیستى داشته باشد و براى انقالب 
سوسیالیستى، براى دیکتاتورى 

کند. زیرا  سازماندهى، تبلیغ و ترویج پرولتاریا،
وقفه بودن انقالب موجود یک  ضامن بى

پرولتاریاى سوسیالیست قدرتمند است که 
متشکل شده باشد. در غیر این  امروز باید

صورت هر انقالبى، هر قدر عظیم، دو دوستى 
 .تحویل بورژوازى میشود

الزم است به یک نکته دیگر اشاره کنم. 

هاى وسیع کارگر  کردن کارگران پیشرو و توده
به منافع مستقل طبقه خویش، مستقل از هر 
شرایط ویژه، متحد کردن صفوف طبقه کارگر 
هر جا بورژوازى آگاهانه و عامدانه در صفوف 
طبقه کارگر تفرقه افکنى میکند و هر جا که 
واقعیات اقتصادى، سیاسى و فرهنگى جامعه 
بورژوامى این شکافها را موجب میشود، مبارزه 
خستگى ناپذیر در این راه و تالش در جهت 
نزدیک کردن طبقه کارگر به قدرت سیاسى در 
دل هر شرایط ویژه و عمق بخشیدن و هدایت هر 
جنبش انقالبى که راه سوسیالیسم را هموار 
میکند، آرى این کار انقالبى کمونیست به اعتبار 

چه انقالبى در کار باشد، چه نباشد،  .خود است
چه دوره افول باشد و چه دوره اعتال، 
انقالبیگرى ما به وضعیت سیاسى گره نخورده 
است. انقالبیگرى ما قامم به ذات است و به 
اعتبار اهداف کمونیستى ما و به اعتبار رابطه 
تنگاتنگ این اهداف ما مبارزه داممى و وقفه 
ناپذیر یک طبقه معین در جامعه بورژوامى، 
یعنى پرولتاریا، معنى میشود. این آن سوسیالیسم 

 .اى است که ما میشناسیم رزمنده

بنابراین مسئله گرهى بحث را یکبار دیگر تکرار 
میکنم. ما در حالى که در آگاهگرى، سوسیالیسم 
را مد نظر داشتیم، در سازماندهى عمل انقالبى، 
یعنى در امر سازماندهى بطور کلى، عمال به 
انقالبیگرى خرده بورژوامى تمکین کردیم و لذا 
سازمانى متناسب و متنارر با یک انقالب 
دموکراتیک همگانى ساختیم. واقعیت این است 

برنامه اولیه خود و اینک در  ٢که ما در بند 
برنامه حزب کمونیست رمو  تئورى لنینى 

ایم. این تئورى فلسفه  تشکیالت را بیان کرده
وجودى و هدف تشکیالت کمونیستى، 
خصوصیات و محتواى فعالیت آن و همینطور 
اصول نارر بر روشهاى عملى آن را بیان کرده 

اى که ما را به صحنه  است. انقالب اجتماعى
هاى  مبارزه فراخوانده است. تشکیالت و روش

متناسب با خود را هم به روشنى تعریف کرده 
است. حزب کمونیست میخواهد کارگران را به 

شان آگاه کند، آنها را در  منافع مستقل طبقاتى
صف مستقل خود متشکل کند، طبقه کارگر را 
براى کسب قدرت سیاسى به حرکت درآورد، و 
این را درک میکند که در هر شرایط مشخص 
سیاسى و در هر مقطع معین چگونه باید به 
قدرت نزدیک شود، حزب کمونیست مداوما 
میکوشد تالشهاى ضد انقالب را، اعم از ضد 
انقالب متشکل در دولت و در اپوزیسیون خنثى 

 کمونیستها و پراتیک...

 

 .یافته است کارگران سازمان مى

اى که از این امر غفلت  ایم؟ به درجه اما ما چه کرده
ترین اصل تئورى  ایم، به همان درجه ابتدامى کرده

تشکیالت، یعنى قرار دادن سازماندهى انقالب 
اجتماعى در دستور داممى تشکیالت را متحقق 

ایم. یعنى به همان درجه بر تئورى لنینى  نکرده
ایم و در حالى که در سطح  تشکیالت متکى نبوده

نظرى و حتى در عرصه تبلیغ و ترویج براى 
ایم، در عمل تشکیالتى به  سوسیالیسم مبارزه کرده

دموکراتیک محدود مانده ایم، و این  -عمل انقالبى
معنامى جز تمکین به انقالبیگرى خرده 

ندارد. اگر کسى سوسیالیسم را  در عمل بورژوامى
بمعناى عملى کلمه متشکل کردن کارگران 
کمونیست نبیند، طبعا صف کارگران کمونیست را 
سازمان نمیدهد. اینجا جا دارد به استنتاج یکجانبه 
یکى از رفقا از همان فرمولبندى محدود 
"تشکیالتچیگرى" اشاره بکنم. رفیق از این 
فرمولبندى به این نتیجه رسید که "ما کارگران را 
سوسیالیست میکنیم، حال آنکه پوپولیستها آنها را 

 خود فرا میخواندند". من میگویم  تشکیالت به

اگر تشکیالت ما کمونیستى باشد وریفه دارد که 
فقط تشکیالت  حتما کارگران را به تشکیالت خود و

فرا بخواند. کارگران کمونیست باید متشکل  خود
باشند و در صفوف ما متشکل باشند. چرا متفرق 
باشند و یا به تشکلهاى دیگر، به خرده بورژوازى 
بپیوندند؟ آخر مگر کمونیستى غیر از حزب 
کمونیست هست و رهامى طبقه کارگر جز از طریق 
متشکل شدن او در سازمان و حزب کمونیستش راه 
دیگرى دارد؟ امروز وریفه مبرم ما نه فقط 
سوسیالیست کردن کارگران، بلکه سازمان دادن آنها 
در صفوف حزبى خودمان است. این کار مبرم، 

 .داممى و روزمره ماست

خوب، این کار چرا باید کار آرام سیاسى لقب 
بگیرد؟  و تازه از این بگذریم که عبارت کار آرام 

هاى قبل به کار سیاسى صرفا "ضد  سیاسى در دوره
رژیمى" اطالق میشد(. کار ما آرام نیست. 
سازماندهى داممى انقالب اجتماعى پرولتاریا کار 
"آرام" نیست. کار کمونیستى رزمنده است. 
سوسیالیسم از روز انتشار مانیفست کمونیست 

متشکل کردن کارگران در حزب  .رزمنده بوده است
کمونیست، وسعت بخشیدن به مفهوم حزب، آگاه 

است! ما مردم ده ما فرهنگ مردم را عوض میکنیم. بجاى این که شما بیایید نیمى از جامعه را قربانى بکنید، میتوانید آن فرهنگ را قربانى بکنید. خیلى سا

داشته باشد، ود مترقى و پیشرو آن مملکت را بسیج میکنیم و سازمان میدهیم. ما کنار هر مدرسه دخترانه یا هر مدرسه مختلطى که قرار است در آن مملکت وج

زنان در فعالیت  هایى تضمین میکنیم که ضامن شرکت رادیکالهایى را میگذاریم که جلوى اوباش را بگیرند. ما قوانینى را میگذرانیم و این قوانین را با بودجه

ى زن و امر هایاجتماعى باشد، جلوى تحریک علیه آنها را بگیرد، جلوى نیروهاى قشرى و عقب مانده را بگیرد. ما کارى خواهیم کرد که کسى که مزاحم امر ر

کلى شده،  طوربرابرى زن و مرد بشود، جامعه او را به چشم خطاکار نگاه کند، درست مثل کسى که مزاحم بهداشت مردم شده، کسى که مزاحم خوشبختى آدمها ب

ه کنند نگادرست مثل کسى که از اموال دولتى و اموال کشور اختالس کرده، درست مثل کسى که مانع رساندن بیمار به دکتر شده... به همان چشم به کسى 

وض میکنیم. بجاى ا عکه مانع درس خواندن دخترى شده، مانع اشتغال زنى شده، یا مانع این شده که زنى هر لباسى میخواهد بپوشد و به سر کار برود. ما فرهنگ ر

 این که خودمان را عوض کنیم، یا حقیقتى که به آن معتقدیم زیر پا بگذاریم، آن فرهنگ را عوض میکنیم. 

بدرد که آن فرهنگ از کجا آمده؟ آن فرهنگ هم تاریخا محصول طبقات حاکمه در آن کشور است، فرهنگى است که بدرد سودآورى سرمایه میخورده، فرهنگى 

همه جاى دنیا همینطور است. شما  .حاکمیت همین الت و لوتایى که در ایران بر سر کارند میخورده... ما حکومت را عوض میکنیم، فرهنگ را هم عوض میکنیم

کثریت عظیمى از مردم م انمیتوانید آزادى بیاورید بدون اینکه به سنتهاى عقب مانده هجوم ببرید. ما این سنتها را عقب میزنیم، نیم بیشتر مردم ایران، فکر میکن

ان روى جگر بگذارند. اى ندارند، باید دند ایران در حرکت علیه فرهنگ عقب مانده با ما خواهند بود. اگر هم بخشهایى قشرى و عقب مانده و متحجر پیدا بشود، چاره

ما در این قضیه  رد.باالخره کسى باید دندان روى جگر بگذارد. یا زن باید دندان روى جگر بگذارد و تحت ستم بماند، یا آن حاج آقا باید دندان روى جگر بگذا

 …میگوییم حاال حاج آقا لطفا دندان روى جگر بگذارد

 منصور حکمت

http://hekmat.public-archive.net/archive/BSa6/BSa6_10.html
http://hekmat.public-archive.net/archive/BSa6/BSa6_10.html
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کمیته های ”سند 

 “کمونیستی جنبشی

 مصوبه کمیته رهبری
 ٠٢۲۲مه  ٠۲

کمونیستها برای انقالب کارگری، خلع یهد  مقدمه:
از بورژوازی، و کسهب قهدرت سهیهاسهی مهبهارزه 
میکنند. انقالب کهارگهری مهحهصهول مهبهارزه یهک 
طبقه عظیم اجتماعی علیه سرمایه داری،  و برای 
لغو بهههره کشهی انسهان از انسهان اسهت. جهایهگهاه 
پرولتاریای صنعتی، در مرکز چنین تحول انقالبی 
است. چنین انهقهالبهی بهدون شهکهل گهیهری احهزاب 
کمونیستهی کهارگهری بهانهفهوذ و قهدرتهمهنهد، انهجهام 
نخواهد گرفت. حزب حکمتیست برای ایفای چنیهن 
نقش و احراز چنین جایگاهی تشهکهیهل شهده اسهت. 
امهها بههرای ایههفههای چههنههیههن نههقههش و احههراز چههنههیههن 
جایگاهی، ارامه بهترین طرح ها، بدون رجوا بهه 
فاکتورها عینی و در نظهر گهرفهتهن شهرایهط روز، 

 عملی و موتر نخواهد بود.

 

 فاکتورهای عینی:

ـ امروز دامنه دسترسی حزب حکمتیست و همهه ١
احزاب و سازمانهایی که به خود چپ و کمونیست 
میگویند، به فعالین کمونیست طبقه کارگر،  نهفهوذ 
در میان شبکه های فی الحال موجود آنها، و ایفای 

نقش بعنوان لوالی اتهحهاد آنههها، بهدالیهل مهخهتهلهف 
 محدود است.

ـ بهعهالوه بهعهنهوان یهک فهاکهتهور تهاریهخهی، در ١ 
صهفههوف طهبههقههه کههارگههر ایههران، در مههیههان طههیههف 
کارگران رادیکهال سهوسهیهالهیهسهت، آژیهتهاتهورههای 
سوسیالیست، و رهبران عملی و  سازماندههنهدگهان 
مبارزات جاری طبقه کارگر، هنوز تجزیه خهطهی 

 صورت نگرفته است. 

از این رو: حزب حهکهمهتهیهسهت ارتهقها شهبهکهه هها، 
محافل، و جهمهع ههای مهوجهود در مهیهان فهعهالهیهن 
کمونیست طبقه کارگر،  به سطحی باالتر، حهزبهی 
و کمونیستی در ابعادی وسیع و اجتماعی را، یکی 
از اهداف  مهم خود میداند. در این راستها ، بهرای 
ارتقا شبکه های فعالین، رهبران و آژیهتهاتهورههای 
سوسیالیست موجود این طبقه،  به سطحی متعهالهی 
تر در قالب "کمیته های کمونیستی جنبشی" تهالش 

 میکند. 

از نظر حزب حکمتیست، دامهن زدن و گسهتهرش 
جنبش تشکیل "کمیته های کمونیهسهتهی جهنهبهشهی"، 
عالوه بر اهمیهت آن از زاوایهه نهیهازههای فهوری 
امروز طبقه کارگر،  تحول بزرگی در تهحهزب و 
اتحاد آگاهانه رهبران و فعالین کمونیست این طبقه 

 در خدمت انقالب کارگری است. 

 

 کمیته های کمونیستی جنبشی: 

ـ هدف از تشکیل این کمیته ها تحزب بهخهشهیهدن  ١
به یک فعالیت فی الحال موجود اجتماعی در طبقه 
کههارگههر، و ارتههقهها آن تهها سههطههح "کههمههیههتههه هههای 
کمونیستی" است که در این سند مختصات آن ذکر 

 شده است.

ـ ارتقا آگاهانه تحزب کمونیستی موجود در طبقه ١
کارگر، تنها بر متن سازمهان تهولهیهد و سهوخهت و 

 ساز اجتماعی و واقعی در جامعه صورت میگرد. 

ـ کمیته های کمونیستی جمهع آگهاههانهه رههبهران، ٥
آژیتاتورها و فعالین کمونیست فهی الهحهال مهوجهود 
در طبقه کارگر در یک جغرافیای معین است،  که 
با هدف رهبری کردن مهبهارزه طهبهقهه کهارگهر در 
تمام وجوه آن در حوزه فعالیت خود، متشکل شهده 

 اند. 

ـه "کهمهیهتهه ههای کهمهونهیهسهتهی"، در تهفهاوت بها  ۰
های محافهل مهوجهود در طهبهقهه کهارگهر، از  شبکه

سههطههح بههاالتههری از تههحههزب و سههازمههان و قههبههول 
مسئولیت و موازین برخوردار است.  بعالوه  ایهن 
کمیته ها معطوف به یک جغرافیای معیهن ، مهثهال 
یک کارخانه، یک محله  که ممکن اسهت یهک یها 
چند کارخانه و کارگاه و محل را هم در بر بگیرد(

، یک شهر و یا ههر مهحهدوده جهفهرافهیهامهی دیهگهر 
 است.

ـ  اعضا این کمیته ها میتوانند بهر مهحهور آنهچهه  ۲
که مانیفیسهت بهیهان کهرده اسهت،  جهمهع شهونهد و 
"کمیته کمونیستی" خود را تشکیل دهنهد. پهالتهفهرم 
این کمیته ها میتواند ازجمله این باشد کهه: کهمهیهتهه 

ن دبرای اتحاد طبقه کارگر به منظهور سهازمهان دا
انهقههالب سههوسهیههالهیههسهتههی و سههرنهگههونهی حهکههومههت 

 بورژوازی تالش میکند. 

ـ  اعضا کمهیهتهه ههای کهمهونهیهسهتهی، عهالوه بهر  ۲
کارگران کمونیسهت،  مهیهتهوانهد کهمهونهیهسهت ههای 
برجسته ای که در آن جغرافیای معیهن در اتهحهاد، 
آگاهی و مبارزه طبقه کارگر نقش دارند،  را  نهیهز 

 در بر گیرد. 

ـ  فعالیت کمیته ههای کهمهونهیهسهتهی ههمهه وجهوه  ٥
مبهارزه و زنهدگهی طهبهقهه کهارگهر را، در حهوزه 
فعالیهت خهود، تهحهت پهوشهش قهرار مهی دههد. از 
مبارزه دایم برای رفهاه و بهههبهود شهرایهط کهار و 

های سیاسی بورژوامی و   زندگی، تا مبارزه با داده

مبارزه با مرد ساالری در تفکر و عمل کارگران، 
از نشان دادن نقش مذهب در دامن زدن به توهم و  

ههای  پراکندگی در طبقه کارگر، و مهبهارزه بها داده
ناسیونالیستی از هر نهوا، تها مهبهارزه بها مهحهدود 

نگری ها و محافظه کاری های مهوجهود در مهیهان  
فعالین طبقه، و تالش برای ایهنهکهه طهبهقهه کهارگهر 
بیاموزد که به هر سیاست و تهحهول اجهتهمهاعهی از 
زوایه منافع طبقه کارگر بنگرد، و بهرای تهحهکهیهم 
اتحاد طبقاتی در مقابل هر نوا تهفهرقهه صهنهفهی یها 
قومی و ملی و جنسی در میان طهبهقهه کهارگهر سهد 
ببندد، تا آگاهگری نسبت به تفاوت منهفهعهت طهبهقهه 
کارگر با همه طهبهقهات دیهگهر، مضهمهون فهعهالهیهت 

 کمیته های کمونیستی است. 

ـ  مبارزه با پلیس و حفظ امنیت کمیته و اعضها  ٢
آن،  یکی از ارکان کار جدی این کمیته هها اسهت. 
از آنجا که اعضا این کمیته ها رهبران و فهعهالهیهن 

اجتماعی و بانفوذ و مهوتهر در طهبهقهه کهارگهرنهد،  
نقش و تهاتهیهر کهمهیهتهه، در بهلهنهد مهدت،   از دیهد 
کارفرما و پلیس مخفی نمی ماند. لذا فعالیت و کار 
بر اسا  توازن قوای واقعی، آموزش نسهل جهدیهد 
کارگران کمونیست، تلفهیهن درسهت کهار عهلهنهی و 
مخفی، فن مبارزه با پلیس، مهخهفهی مهانهدن اعضها 
کمیته و محل جلسات و ارتباطات کمیته با کهمهیهتهه 
 های دیگر و... از اهمیت جدی برخورد دار است.

ـ حزب حکمتیست بعنوان بهخهش تهحهزب یهافهتهه  ٠
کارگران کمونیست و رادیکال سوسیالیست،  خهود 
را متهعهههد مهیهدانهد کهه بها تهامهیهن افهق مهانهیهفهسهت 

ایدمولوژیک و سهبهک -کمونیست وهژمونی سیاسی
کاری خود، تمام نیروی خهود را بهرای تشهکهیهل، 
اتحاد و انسجام سیاسی مبارزاتی این کمیته هها بهه 

 کار گیرد.

 چرا هفته حکمت؟

 

 

 
 

 خالد حاج محمدی

حزب حکمتیست هر سال هفته ای را  حکمتیست:
به معرفی دستاوردهای منصور حکمت 
اختصاص داده است. تاریخ جنبش کمونیستی در 
جهان، عالوه بر حکمت، صاحب شخصیتها و 

سوال  ٬رهبران فکری و عملی بیشماری است
اینست که چه نیازی بازخوانی حکمت را در 
اولویت حزب قرار می دهد؟ سوال میشود چرا 
حزب بازخوانی مارکس یا لنین را در دستور 

 نمیگذارد؟

 

همه جنبشهای سیاسی در دنیا خالد حاج محمدی: 
از راست تا چپ، رهبران، ایدمولوگها و 
تئوریسین های خود را گرامی میدارند، آنها را 
معرفی میکنند، تجارب و سیاستهای آنها را تبلیغ 
میکنند و سعی میکنند نسلهای بعدی را با تئوری، 
سیاست و پراتیک اجتماعی آن آشنا کنند و بار 
آورند. طبیعی است حزب حکمتیست و هر 
دوستدار حکمت تالش کند حکمت را بعنوان 
تئوریسین و رهبر کمونیسم معاصر به دنیا معرفی 
کند. هفته حکمت با همین هدف به معرفی تئوری 
ها، درافزوده های منصور حکمت به مارکسیسم، 
درافزوده هایی که جواب مارکسیستی به 
معضالت امروز کاپیتالیسم در ابعاد جهانی است، 

 برگزار میشود. 

برای شناختن درافزوده های منصور حکمت به 
مارکسیسم خوب است به دو دوره تاریخی نگاهی 
بیندازیم. دوره قبل از فروپاشی بلوک شرق، دوره 

ای که عدالتخواهی، برابری طلبی، انساندوستی 
در دنیا خود را با کمونیسم تداعی میکرد، دوره 
ای که هر جریان معترضی از مدافعین حق زن تا 
مخالفین جنگ، از جنبش روشنفکران معترض تا 
جنبش های ملی در کشورهایی مانند ایران خود 
را با کمونیسم تداعی میکردند. دوره ای که 
کمونیسم پرچم اعتراض همه بود جز طبقه 
کارگر، دوره ای که کمونیسم یا آنچه به نام 
کمونیسم معرفی میشود، اعتراض ناراضیان 
جامعه از اقشار مختلف به نام و زیر چتر 
کمونیسم است. دوره دوم، دوره بعد از فرو 
ریختن دیوار برلین و فروپاشی بلوک شرق و 
شکست آن به نام کمونیسم و پیروزی بازار آزاد 
است. دوره ای که بخش اعظم آنچه به خود 
کمونیسم میگفتند، اسم خود را عوض کردند و 
پرچمهای و شعارهای خود را در جهت آنچه 
جناح پیروز و بازار آزاد به نام دوره "دمکراسی 
و پایان کمونیسم" نام میبرد عوض کردند. همه 
کمونیستهای سابق به اصل خود بازگشتند و 
لیبرال، دمکراسی خواه، ملی و مذهبی شدند. در 
هر دو دوره منصور حکمت با احیا مارکسیسم در 
همه ابعاد آن، تئوری، سیاست، سنت، سازمان، 
فرهنگ و ..... به جنگ کل این کمونیسم 
غیرکارگری رفت. از این زاویه اتفاقا معرفی 
منصور حکمت دریچه ای به معرفی و بازگشت 

 به مارکس و لنین است. 

که جدال اساسا با چپ در  ٥١تا  ٣٥در سالهای 
ایران بود کمونیسمی که منصور حکمت نمایندگی 
کرد از خانواده چپ چه از نوا اردوگاهی، 
روسی و چینی، و چه از نوا چریکی و 
چگوارامی آن نبود و مستقیم به مارکس و لنین و 
انقالب اکتبر وصل بود. این کمونیسم در تئوری و 
سیاست، در پراتیک اجتماعی، در سنت و سبک 
کار و در کل اهداف خود، به چیزی کمتر از 
انقالب کارگری رضایت نمیداد و از همان روز 
اول عروج خود، در مقابل کل این چپ و اساسا با 
نقد عمیق کل بنیادهای فکری، سیاسی و سبک 

و  ٬کاری این چپ در همه عرصه ها عروج کرد
تحولی عظیم را در کل چپ ایران ایجاد کرد. 
مباحثی چون "سه منبع و سه جزء سوسیالیسم 
خلقی در ایران"، "اسطوره بورژوازی ملی و 
مترقی"، "نظری به تئوری مارکسیستی بحران 

راهرا جدال با چپ سنتی در ایران بود اما  ٬و..."
این همزمان جدالی با مبانی تئوریک و سیاسی 
بخش اعظم چپ آندوره در دنیا بود. چپی که یا 
مامومیست بود یا طرفدار شوروی، چریک شهری 
بود یا چپ نویی، چپی که جنبش اعتراض همه 

بود جز طبقه کارگر، چپی که یا در جنبشهای 
دیگر غرق شده بود یا با منزه طلبی "کارگری" 
خود در حاشیه جامعه قرار گرفته بود و منشا هیب 
اتری نبود. به همین دلیل مبانی تئوریک و سیاسی 
نقد این چپ امروز هم معتبر و قابل اتکا است. نقد 
و جدالی که مارکسیسم و کمونیسم مارکس و لنین 
را از زیر آوار کمونیسم خرده بورژوایی و 
بورژوایی بیرون کشید.  برنامه یک دنیای بهتر و 
نقد این برنامه به کاپیتالیسم در همه ابعاد وجودی 
آن، ادامه نقد مارکس به سرمایه و ادعانامه طبقه 
کارگر وکمونیستهای دنیای امروز علیه سرمایه 

 است. 

مباحثی که منصور حکمت در نقد تجربه شوروی 
طرح میکند دیوار "ایرانی" بودن مباحث او را 
شکست. نقد منصور حکمت از تئوری های 
غیرمارکسیستی از انقالب اکتبر و شکست آن با 
اتکا به تئوری مارکسیستی سرمایه و کارکرد آن 
در کاپیتال مارکس، گام دیگری در احیا 
مارکسیسم در مقابل کل کمونیسم بورژوایی حاکم 
در دنیا بود.  بحث "دمکراسی تعابیر یا واقعیت" 
ادامه نقد لنین به دمکراسی بورژوایی و آلترناتیو 
دمکراسی پرولتری او است. تشخیص کارکرد 
امروز ناسیونالیسم و مذهب و باز کردن جبهه 
جدالی در همه ابعاد آن با این جنبشها را باید در 
ادامه جدالهای لنین و مارکس علیه این جنبشهای 
ارتجاعی دانست. مباحث منصور حکمت در 
رابطه با دنیای پس از شکست بلوک شرق، دنیای 
پس از جنگ سرد، تبیین از روندها و تحمیل 
عقبگردی که بورژوازی پیروز به دنیا تحمیل 
میکند، تناقضات و معضالت بلوک پیروز پس از 
پایان دنیای دوقطبی همه و همه نه فقط  درافزوده 
های منصور حکمت به مارکسیسم، تبیینی که 
امروز هم معتبر است، بعالوه نشان دادن جبهه 
های جنگ طبقاتی است در عرصه سیاست، 
اقتصاد، ایدمولوژی و ... که به روی طبقه کارگر 
باز شده و آماده و مسلح کردن کمونیستها و طبقه 

 کارگر برای ورود به این جدالها است. 

به این اعتبار منصور حکمت کمونیسم مارکس را 
در دوره معاصر و در تحوالت دنیایی ما 
نمایندگی کرد. متاسفانه کمونیسمی که در بعد 
جهانی اساسا به فرقه های ایدمولوژیک و 
نامربوط به مبارزه طبقاتی تبدیل شده است و 
تئوری مارکسیسم را به آیه های مذهبی تبدیل 
کرده است. آیه هایی نامربوط به زمان که قرار 
نیست جواب هیب کدام از معضالت مبارزه 
طبقاتی و جدال کارگر با سرمایه را بدهد. این 
بالیی است که این چپ بر سر لنین و مارکس و 

انقالب اکتبر آورده و این بالیی است که در همین 
دوره بر سر تئوری های منصور حکمت هم می 

 آورند. 

نسل جدید کارگران کمونیست و سوسیالیستها در 
این دوره الزم است که با مارکسیسم و کمونیسم 
مارکس و تاریخ جنبش خود آشنا شوند. این 
کمونیسم و متد و جهت مارکس و لنین در این 
دوره را حکمت نمایندگی کرد. معرفی حکمت و 
تئوری و سیاست و سبک کار او و تاریخی از 
ادبیات کمونیستی او در این دوره عالوه بر اینکه 
یک نیاز جدی جنبش ما است، در دنیای واقعی 

 معرفی کمونیسم مارکس و لنین هم هست. 

منصور حکمت کمونیسم مارکس را در دوره ما 
نمایندگی کرد. شناخت این رگه فکری در سیاست 
ایران و حتی جهان، نیاز جنبش ما برای پیشروی 
است. کمونیسم دوره ما در مقابل خرواری از 
تولیدات سیاست و تئوری بورژوازیی به نام 
کمونیسم، الزم نیست از صفر شروا کند. 
کمونیستها خصوصا در ایران یک پشتوانه عظیم 
مارکسیستی در جدالی همه جانبه با انواا شاخه 
های کمونیسم بورژوایی را که حکمت در را  

در همین دوره در دستر  دارند. جنبش  ٬آن بود
ما به حکمت و به شناخت تاریخ خود و جدالهای 
سیاسی، تئوریک آن نیاز دارد. لذا هفته حکمت از 
روی تقدیس شخص حکمت و اینکه گویا داریم به 
منصور حکمت لطفی میکنیم نیست بلکه نیاز 
جنبش کمونیستی برای پیشروی است. ما به این 
گنجینه مارکسیستی که حکمت تئوریسین، رهبر و 
نماینده و سخنگوی آن بود احتیاج داریم و نسل 

 خود و نسلهای جوان را باید با آن آشنا کرد. 

هفته حکمت با هدف معرفی کمونیسم مارکسی، 
کارگری و اجتماعی و پراتیک و این رگه فکری 
معین در این دوره است. تمام تالش ما در هفته 
حکمت این است که خود منصور حکمت را به 
زبان خودش معرفی کنیم. از بازخوانی مستقیم 
آتار او تا چا  آتار او از جمله اقداماتی است که 
ما در این هفته در دستور حزب حکمتیست 
میگذاریم و از همه دوستداران منصور حکمت 

 میخواهیم در دستور خود بگذارند. 

به این اعتبار یک بار دیگر همه دوستداران 
حکمت، همه کمونیستها و خصوصا کارگران 
کمونیست را به بازخوانی حکمت، به شناخت او 

 و به معرفی آتار منصور حکمت دعوت میکنم.



 

 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !
 

 
معدن طال و شالق 

 سرمایه!
کارگر معدن طالی "آق دره " در آذربایجان  ١٥

غربی به شکایت کارفرمای پیمانی معدن "پویا 
 زرکان" جریمه شدند و شالق خوردند. 

کارگر معدن آق دره از دل کوه و  ٣١١بیش از 
تونل بدون هیب حقوق قانونی و با قراردادهای 
یک ماهه برای کارفرما طال استخراج می کنند. 
در یک سال اخیر کارفرما کلیه قراردادهای 
قدیمی تر را لغو و همه را به قرارداد یک ماهه 
تبدیل کرده است. کارگران در پایان هر ماه و 
پایان اعتبار قرار داد منتظر استخدام جدید و یا 
اخراج هستند. این کابوسی است که استخراج 

 کنندگان طال، شبانه روز را با آن سر می کنند. 

شرکت "پویا زرکان" به   ٠٥در پایان سال  
 ٥۲١دره  عنوان پیمانکار اصلی معدن طالی آق

نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام 
شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل "اخراج" کرد. 

کارگران با تجمع خود در مقابل نگهبانی به این 
اخراج اعتراض کردند. یک کارگر اخراجی تحت 
فشار روحی و یا  و ناامیدی خودکشی کرد. اما 
دستگاه قضایی در حمایت از کارفرما با پرونده 

 ١٥سازی های رایج و به جرم "اغتشاش"، 
کارگر معترض را به جریمه نقدی و زندان و 

 شالق محکوم کرد!

این است خصلت دولتی که در خدمت منافع سود 
و سرمایه است. دولتی که ابزار بورژوازی برای 
سرکوب کارگران است. دولت، مجلس، دستگاه 
قضایی، حوزه های علمیه و نیروهای امنیتی و 
نظامی که وریفه شان تحمیل استثمار و بیحقوقی 
به ضرب دستگیری، زندان و شالق  کارگر 

 است. 

از زمان برده داری و درجوامع طبقاتی تا کنون، 
شالق و تازیانه و سرکوب طبقات دارا و صاحبان 
تروت و قدرت بر گرده انسان کارکن فرود آمده 
است. قیام بردگان شالق را از دست صاحبان 
معادن و تروت و قدرت انداخت. اما بورژوازی 
و دولت نماینده آن در کمال بیشرمی عهد عتیق 
ترین مجازاتها را علیه طبقه کارگر احیا کرده 

 است. 

 رفقای کارگر!

طبقه کارگر ایران  زخم های عمیقی از جریمه و 
اخراج و استثمار و بی حقوقی و بیکاری و فقر و 
دستمزد کم و زندان و شالق و ... بر بدن دارد. 
اما این ازلی ابدی نیست. طبقه کارگر و کارگران 
کمونیست و آگاه به منافع طبقاتی خود نباید از این 
جنایات چشم پوشی کنند. نباید بیش از این توحش 
سرمایه داری را تحمل کرد. نمیتوان بیش از این 
شاهد شالق زدن کارگر به جرم اعتراض به 
اخراج بود. این نه تنها توهین به طبقه کارگر که 
در حقیقت صاحب اصلی و گرداننده چر  های 
جامعه است بلکه عقب گرداندن کل جامعه به 

 قرون وسطی است.

این بخش کارگری به همیاری و همبستگی 
صفوف طبقه خود نیاز دارد. هر شالقی بر بدن 
یک کارگر فرود می آید شالقی است بر بدن کل 
طبقه ما. این اهانت و گستاخی بیشرمانه سرمایه 
داران و دستگاه های قضایی و پلیسی حامی شان 
را نباید بی جواب گذاشت. کارگران صنایع و 
مراکز بزرگ و کوچک کارگری بهر شکل 
ممکن شالق زدن همسرنوشتانشان را محکوم و 
این را با صدای بلند وبهر وسیله ممکن اعالم می 
کنند. بورژوازی و دولت حامی شان باید این 

واقعیت را بپذیرند که تاوان سیاست و عملکرد 
ننگین توهین و تحقیر و تنبیه کارگران را در 

 خدمت سود بیشتر سرمایه هایشان خواهند داد. 

نمی توان بیش از این نظاره گر تصرف و غارت 
معادن و منابع و همه درآمدهای سرشار جامعه از 
جانب سرمایه داران بود و انتظار کشید. نباید بیش 
از این نظاره گر عملکرد دولت بورژوازی در 
خدمت سرمایه و سود و بر علیه طبقه کارگر بود 
و منتظر ماند. باید این جانیان صاحبان سرمایه و 

 دولتشان را بزیر کشید. 

طبقه کارگر و افق انقالب کارگریش این است که 
تروت و قدرت را از بوژوازی بگیرد و جامعه 
ای ازاد و برابر بسازد. جامعه ای بری از 
استثمار و تحقیر و تهدید انسان و شالق زر و 

 زور. جامعه ای آزاد و برابر که شایسته انسان.

 

حکمتیست )خط  -حزب کمونیست کارگری
 رسمی(

 (٦٣٠٢مه  ٦٥) ۲١خرداد  ٥

کمونیست      19
07٠  

جمهوری اسالمی 

مسئول جان و سالمت 

 زندانی سیاسی
اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی،  جعفر 
عظیم زاده رمیس هیات مدیره اتحادیه آزاد، 
اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران، و 
محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی 
معلمان ایران که از روز دهم اردیبهشت سال 

جاری آغاز شده بود، با اعتصاب غذا و در زندان 
 نگاه داشتن جعفر عظیم زاده، ادامه دارد. 

این اعتراض که از جمله در مقابل پرونده سازی 
های خطرناک امنیتی وزارت اطالعات، آغاز شده 
بود، سرانجام با به وخامت کشیده شدن حال محمود 
بهشتی لنگرودی و تحت تاتیر فشارهای اعتراضی 

در داخل و خارج از زندان، جمهوری اسالمی را  
 ناچار به آزادی لنگرودی و عبدی کرد. 

در حبس نگاه داشتن جعفر عظیم زاده، و عدم 
پاسخگویی به مطالبه برحق او و همه گروگانهایی 

تنها و تنها  ٬که در اسارت جمهوری اسالمی هستند
برای ارعاب، ساکت و خفه نگاه داشتن پایین، 
 است. تعرض به هر صدای اعتراضی، بخصوص

متشکل و متحد، گرو گرفتن جان و سالمت 
زندانی سیاسی، نه برای امنیت جامعه که تنها و 

تنها برای حفظ امنیت خود در مقابل تعرض 
کارگر حق طلب، دختر و پسر آزادیخواه و 
برابری طلب، کمونیست و سوسیالیست، معلم و 
دانشجویی است که بیش از این به بی حقوقی، 
تحقیر، آپارتاید جنسی، و بهره کشی افسار 
گسیخته از کارگر، رضایت نمی دهد و نداده 

 است. 

باید در مقابل این ارعاب و گروگشی از جان و 
سالمت زندانیان سیاسی و از جمله گرو گرفتن 
جان و سالمت جعفر عظیم زاده، در مقابل 

دستگاه قضایی و وزارت  ٬تعرض دستگاه امنیتی
اطالعات و دفتر رمیس جمهور و بیت رهبری، 

 ایستاد. 

جمهوری اسالمی مسئول مستقیم جان و سالمت 
جعفر عظیم زاده است و باید برای هر صدمه 

جسمی و روحی که همه اعتصاب غذا کنندگان، 
همه زندانیان، و همه زندانیان سیاسی و مدنی، که 
در زمان در اسارت بودن متحمل میشوند، 

 پاسخگو باشد. 

باید به همه مراجع بین المللی، افکار عمومی در 
ایران  و در خارج کشور، و بعالوه به قدرت 
طبقه کارگر برای اعمال قدرت در مقابل این 

 تعرض، رجوا کرد.  

  

 مرگ بر جمهوری اسالمی ایران

حکمتیست )خط  -حزب کمونیست کارگری
 رسمی(

 ٦٣٠٢مه  ٦٦ -۲١دوم خرداد 

توافق نامه ای در میان  ١١١٠مه  ١٥روز 
اتحادیه میهنی و جنبش تغییر در شهر سلیمانیه به 
امضا رسید. توافق جنبش تغییر و اتحادیه میهنی 

 ٬در شرایط خیلی ویژه و منحصر به فرِد منطقه
عراق و کوردستان پیش آمدی قابل پیشبینی و نیاِز 

 گریز ناپذیر هر دو طرف بود.

 

رقابت قدرتهای بزرگ دنیا در این منطقه و تغییر 
باالنس قدرت در میان آنها  و بخصوص آمریکا و 
غرب در یک طرف و روسیه و چین در طرف 
دیگر، باعث تغییر در توانایی و توازن میان 
دولتها و نیروهای محلی در خاورمیانه گشته 
است. ناکامی سیاسی آمریکا در منطقه و به ویژه 
در عراق و سوریه در رقابتش با ایران و با 
دخالت مستقیم روسیه در رقابت در این منطقه و 
مشخصاً در سوریه و شکل گرفتن مثلث عراق و 
ایران و سوریه در برابر قطبِ عربستان و ترکیه 
و قطر... تا کاهش توانایی مالی و نظامی و 
جغرافیایی داعش و شروا روند روبه پایان آن، 
وجود این شرایط است که تمام احزاب و نیروهای 
سیاسی منطقه را در برابر بازنگری به اتحادهای 
پیشین خود و بازتعریف اتحاد و توافق های جدید 
جهت آماده شدن برای تغییرات و پیش آمدهای 

 آینده، قرار داده است.

اتحادیه میهنی و جنبش تغییر گوران(مانند دو 
حزب و نیروی سیاسی نزدیک به هم، در یک 
منطقه مشخص و نزدیک به قطب ایران، 
میخواهند از تغییر باالنس نیروهای منطقه ای با 
نزدیک شدن به هم و امضا و مهر چنین توافقنامه 
ای به نفع خود استفاده کنند و از آن شرایط 
ناخواسته و بحرانی قبلی در مناسبات میان خود 

 عبور کنند.

اتحادیه میهنی به عنوان یک شریک قدرت با 
حزب بارزانی،احسا  حاشیه ای شدن میکند و 

در محدوده قدرت خویش هم از جانب جنبش تغییر 
برایش مشکالت و درد سرهایی ایجاد گردیده و 
این باعث تضعیف بیشتر این حزب در برابر 
حزب بارزانی گردیده است. عالوه بر این اتحادیه 
میهنی در کریدورهای سازمانی خود هم دچار 
مشکالتی است و از نداشتن یک رهبری یکدست 

 رنج میبرد.

جنبش تغییر هم با یک فراخوان بزرگ به میدان 
آمد و در ابتدا قادر گردید که نارضایتیهای برحق 
مردم کردستان بر علیه حاکمیت میلیشیای و 
غارتگر را از ریل خارج کند، و اما زودتر از 
پیشبینیهای خود آنها و دنیای بیرون، پروژه 
سیاسی آنها شکست خورد و خوش باوری مردم 
به فراخوانها و سیاستهای آنها روبه کاهش رفت و 
ناامیدی و یأ  هم به صفوفش سرایت کرد و 

 پروسه روبه افول آن شروا گردید.

 

در واقع در شرایط سیاسی اینچنینی،این توافق 
هدفش این است که همزمان با آماده شدن برای 
پیش آمدهای سیاسی بعد از نماندن داعش و 
توافقات ژنو و پیدا کردن جای پای سیاسی ای 
برای خود و در همزمان تالشی است برای 

جلوگیرِی از و روبرو شدن با میل سیاسی بی 
پایان حزب دمکرات کردستان عراق پارتِی( و 
ایجاد حد و مرزی برای قدرت و گروکشی این 

 حزب.

تمام آن بند و نکاتی که در توافقنامه اتحادیه میهنی 
و جنبش گوران  تغییر( به اسم خواسته های مردم 
ردیف کرده اند، تنها برای پوشاندن هدف اصلی 
این توافقنامه است. واال این نکات هیب ربطی به 
بهتر نمودن زندگی مردم کارگر و زحمتکش 
کردستان و حقوق فردی و مدنی آنها و آزادیهای 
سیاسی و خواسته های برحق این مردم ندارد. 
همزمان راهی را برای جواب دادن به مشکالت 
بنیادی مردم کردستان و مسئله استقالل و ایجاد 
دولت و پایان دادن به حاکمیت میلیشیایی را نه 
تنها پیش رو قرار نمیدهد، بلکه حاکمیت 

 میلیشییایی را برجسته می کند.

کارنامه سیاسی جامعه کردستان و رقابتها و 
نیروهای سیاسی بورژوازی کرد، این    توافقهای

را به روشنی به نشان داده است که درگیری و 
رقابت و توافقات آنها هیب قرابت و سنخیتی با 
خواسته ها و آرزوها و منافع سیاسی مردم 
کردستان نداشته و این توافِق میان اتحادیه میهنی 

 و جنبش گوران هم از این حکم کلی خارج نیست.

در نتیجه مردم کردستان نباید هیب خوش باوری 
ای به این توافقنامه و این فراخوان داشته باشند. 
زیرا حکومت و پارلمان وجود داشته باشند و یا 
باشند، کارا باشند و یا فلج، و در دست اتحادیه 
میهنی و جنبش تغییر و قطب ایران باشد، و یا در 
دست حزب بارزانی و قطب رقیب، یعنی دولت 
ترکیه، هیب چیزی این واقعیت را تغییر نمیدهد که 
حکومت و پارلمان تحِت حاکمیت احزاب 
میلیشیایی به غیر از یک حکومت کارتونی و یک 
فریب کاری به اسم قانون، برای شکل دادن به 
افکار عمومی در دنیای خارج، چیز بیشتری 

 نیست.

بهبود زندگی و پایان دادن به بحرانهای گوناگون 
بورژوازی کرد و احزاب و نیروهای سیاسی اش، 
از راه سیاستهای این احزاب که سالهاست مشغول 
غارت سفره خالی مردم هستند مقدور نیست، از 

اینها کنار گذاشته  راه پارلمان و انتخابات حاکمیت
نمیشود و تغییری بنیادی به سود مردم کم درآمد و 
فقیر حاصل نخواهد شد. راه رسیدن به آن 
خواستها و آروزها راه انقالب و به میدان آمدن 
نیروی سازمان یافته و مستقل طبقه کارگر و توده 
استثمار شده و فقر زده کردستان در زیر پرچم 
سوسیالیستی طبقه کارگر است. راه مبارزه 
سازمان یافته و هوشیارانه و متحد خود ما است 
برای ایجاد تغییر در زندگی و تعیین آینده سیاسی 
خود ما به دست خود ما است. حزب کمونیست 
کارگری کردستان در پیشاپیش این مبارزه میایستد 

 و برای عملی کردن این تغییرات تالش می کند.

 
  ٦٣٠٢مه  ٠۲

ترجمه دفتر کردستان حزب حکمتیست )خط 
 رسمی(

 بیانیه حزب کمونسیت کارگری کردستان

پیرامون توافق اتحادیه میهنی و جنبش تغییر

 )گوران(



 

 زنده باد سوسیالیسم

 

 

 

 

 نشریه ماهانه کمونیست

 -نشریه ای از حزب کمونیست کارگری 
 حکمتیست )خط رسمی(است

 مسئولیت مقاالت کمونیست 

 با نویسندگان آن است

 سردبیر: خالد حاج محمدی

khaled.hajim@gmail.com 

 دستیار سردبیر: سپیده آژند

Sepideazhand@gmail.com 

 تماس با حزب حکمتیست
شیوا امید  ٬دبیرخانه حزب  

hekmatistparty@gmail.com 

  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com 

خالد حاج محمدی:کمیته رهبری  

Khaled.hajim@gmail.com 

 دفتر کردستان: مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com 

: امان کفاتشکیالت خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

تمـاس بـا واحـدهای تشکیـالت خـارج 

 کشـور  حـزب حـکمتیست

www.hekmatist.com 

١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠بختیار پیرخضری:تلفن  انگلستان:   

pirkhezri.bakh@gmail.com 

١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤رعنا کریم زاده: تلفن استکهلم:   

rana.karimzadeh@ymail.com 

١١٢٦٧٠٥٠٠٧١٢٢وریا نقشبندی: تلفن یوتبوری:   

verya.1360@gmail.com 

00491774012682الدن داور: تلفن  آلمان:   

ladann@netcologne.de 

ابراهیم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کریمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

کیوان آذریبلژیک:   

keyvan_1966@yahoo.com 

١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧پرشنگ کنعانیان: تلفن سویس:   

sunshayn2@gmail.com 

سهند حسین زادهتورنتو:   

sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤دلشاد امین: تلفنونکوور:   

shashasur1917@gmail.com 

اسد کوشاآمریکا:   

akosha2000@gmail.com 

 رفقاي عزیز  

اراده شما براي مقابله  
مستقیم علیه تصمیم دولت 
اوالند به تغییر در قانون 
کار، تا کنون موجي از 
امید و حمایت طبقه 
کارگر اروپا را با خود به 
همراه داشته است و 
سرها را به سمت شما 

 چرخانده است.

مبارزات طبقه کارگر 
فرانسه در به تصویب 

ساعت کار  ٥۲رساندن 
ساعت  ١١در هفته، 

استراحت ممتد بین هر 
 ٥۲دو روز کار و 

ساعت استراحت ممتد در 
هر هفته، از جمله 
پیشروي هاي اساسي 
طبقه کارگر علیه 

 ١١بورژوازي در قرن 
است. چنین دستآوردهایي 
باعث افتخار طبقه کارگر 
در سراسر جهان است. و 
امروز نیز مبارزه جاري 
شما از پشتیباني کارگران 
کشورهاي دیگر 

 برخوردار است.

سرمایه داران و دولت 
هایشان دامما و بي وقفه 

سعي بر این دارند که 
عملکرد نظامشان در 
بوجود آوردن ارتش 
ذخیره کار را پنهان کنند، 
و به این ترتیب به تفرقه 
میان کارگران و پایین 
آوردن سهم شان از کل 
تولید در جامعه دامن 
زنند. میدیاي آنها نیز بي 
شرمانه بلندگوهایش را 
بکار گرفته تا اراجیفي 
چون "زندگي آسوده 
کارگران در فرانسه" و 
"حق کارفرمایان در 
بیکار سازي کارگران" 
و غیره را نعره زنند تا 
سرمایه داري و حرکت 
کور آن بدنبال سود را از 
دیده ها پنهان سازند. 
تغییراتي که در قانون 
کار در فرانسه در 
دستور است، خود یکي 
دیگر از روش هاي 
تحمیل ریاضت اقتصادي 
و انداختن بار بحران 
سرمایه بر دوش 

 کارگران است.

با وجود تمام تالش 
سخیفانه بورژوازي و 
پرده ساتري که میدیا پهن 
کرده است تا مبارزه شما 

را هرچه بیشتر سانسور 
کند، هم طبقه اي هاي 
شما در کشورهاي دیگر 
بدقت مبارزات شما را 
دنبال مي کنند. این 
مبارزه تنها محدود به 
فرانسه و امري فرانسوي 
نیست و تاتیراتي بمراتب 
بین المللي دارد. 
همانگونه که بورژوازي 
فرانسه حمایت طبقاتي 
جهاني خود را دارد، شما 
نیز تنها نیستید و از 
پشتیباني و همبستگي 
کارگران در سراسر دنیا 

 برخوردارید.

واضح است که دولت 
فرانسه حاضر نیست به 
آساني دست از این 
تصمیم خود بکشد، و 
بایستي آنچنان تحت فشار 
قرار گیرد تا مجبوربه 
پذیرفتن یک عقب نشیني 
کامل شود. براي اعمال 

فشاري، همبستگي   چنین
طبقاتي با مبارزه شما 
نیز، مسلما امري حیاتي 
است. ما با سازمان دادن 
اعتراضات و هر آنچه 

براي   در توان داریم
اعمال فشار بر دولت 

فرانسه وارد عمل 
خواهیم شد تا شکست را 
بپذیرد و تمامي تغییرات 
را در قانون کار ملغي 
اعالم کند. ما تمامي 
کارگران و تشکالت 
کارگري را فرا مي 
خوانیم تا با استفاده از 
هرگونه امکاناتي که در 
اختیار دارند، همبستگي 
شان را از اعتراضات و 
اعتصابات سراسري شما 

 ابراز کنند.

بي شک پیروزي شما در 
عقب راندن دولت فرانسه 
و ملغي کردن تمامي 
تغییرات در قانون کار، 
یک پیروزي براي ما و 
کارگران تمامي 

 کشورهاست.

  

زنده باد همبستگي بین 
 المللي

 طبقه کارگر

تشکیالت خارج کشور 
حزب حکمتیست )خط 

 رسمي(

  ٦٣٠۲مه  ٦٥

 به طبقه کارگر در فرانسه و مدافعین این طبقه

کمونیست      20 
07٠  
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