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كميته مركزی حزب حكمتيست با  ٤٣پلنوم 

 ...موفقيت برگزار شد 

تمرکز بر مسائل گرهی و تاکتيکی جنبش کارگری، ما چه می گوئيم؟  -٤
 سياوش دانشور: معرف

 .تعيين تاريخ پلنوم حضوری و کنگره دهم حزب -٥

 .قرارها و قطعنامه ها -٦

 .انتخابات -٧

 

گزارشهای مسئولين کميته ها و ارگانهای حزب همراه با رئوس مباحثی 
که در دستور پلنوم قرار گرفتند به صورت کتبی از قبل در اختيار 

تمام مباحث توسط رفقای معرف به .  شرکت کنندگان گذاشته شده بود
نشست کميته مرکزی ارائه شدند و رفقای کميته مرکزی پيرامون جوانب 

سند اوضاع جهانی با .  گوناگون آنها فعاالنه دخالت و اظهار نظر کردند
به سرانجام .  اکثريت آراء و يک رای ممتنع به تصويب پلنوم رسيد

رساندن بحثهای اوضاع سياسی و مسائل گرهی جنبش کارگری و 
استنتاجات سياسی و عملی از آنها بر عهده رهبری منتخب پلنوم گذاشته 

 . شد

 

و کنگره دهم  ٢٠٢٢حضوری در ماه آپريل حزب بصورت   ٤٤پلنوم 
 . برگزار خواهد شد ٢٠٢٢حزب در ماه سپتامبر 

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 . در بند قرارها سه قرار داخلی به تصويب پلنوم رسيد

 

در بند انتخابات برای دبير کميته مرکزی، جمال کمانگر به اتفاق آراء 
انتخاب شد و برای دفتر سياسی سيزده عضو کميته مرکزی انتخاب 

ابراهيم باتمانی، پروين کابلی، رحمان حسين زاده، :  به ترتيب الفبا. شدند
رضا کمانگر، سعيد يگانه، سياوش دانشور، سيوان کريمی، صالح 
سرداری، عبدهللا دارابی، کريم نوری، ملکه عزتی، ناصر مرادی و 

 .همايون گدازگر

 

مرکزی حزب حکمتيست پس از دو روز کار فشرده با کميته  ٤٣پلنوم 
سخنان اختتاميه جمال کمانگر دبير کميته مرکزی درباره موفقيت کامل 
نشست در رسيدن به هدف خود در پاسخگويی به نياز و چشم اندازهای 

 .پيش رو، با نواختن سرود انترناسيونال پايان يافت

 

پس از پايان پلنوم، دفتر سياسی منتخب در نشستی سياوش دانشور را به 
اتفاق آراء به عنوان رئيس دفتر سياسی و پنج عضو ديگر خود را برای 

: به اين ترتيب هيئت اجرايی عبارتند از.  هيئت اجرايی انتخاب کرد
سياوش دانشور، رحمان حسين زاده، سعيد يگانه، پروين کابلی، صالح 

  .سرداری و عبدهللا دارابی
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 ٦٢٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣صفحه    

جهان با تغييرات شگرفی روبرو است که حتی نسبت به چند دهه پيش، 
کارکرد استثمارگرانه شديد کاپيتاليسم از يک سوبه .  قابل مقايسه نيست

تشديد هر روزه فقر و گرسنگی و تبعيض و نابرابری و محروميت 
ميلياردها انسان از ابتدايی ترين امکانات زندگی، و از سوی ديگر به 
جدال و کشمکش اقتصادی و سياسی و عملکرد نظامی مستقيم و يا 

پيامدهای مخرب .  منجر شده استنيابتی قطب های اصلی سرمايه داری 
جهانی و منطقه ای و محلی عملکرد سرمايه و اين کشمکش، گسترش 
تروريسم دولتی و غير دولتی و گسترش جنگهای نيابتی منتج از آن، که 

، است با افول موقعيت اقتصادی و سياسی آمريکا در جهان تشديد شده
جهان .  حال و آينده پرمخاطره ای را در مقابل بشريت قرار داده است

دارد دور ديگری از مصائب و مشقات نظم وارونه کاپيتاليستی را به 
 . سختی تجربه ميکند

 
جدال و رقابت سبعانه کنونی، دقيقا انعکاسی از اين وضعيت و در سطح 
پايه ای تری از رقابت فزاينده غولهای اقتصادی سرمايه داری برسر 
. سهم بری بيشتری از ارزش اضافه حاصل کار طبقه کارگر است

به کمک رشد سريع تشديد کشمکش و رقابت برسر بارآوری باالی کار 
تکنولوژی ديجيتال و کاربست بيسابقه روباتها و سيستمهای کامپيوتری 
بسيار پيشرفته در توليد و توزيع، مسابقه در توريسم فضائی 
ميلياردرها، گويای جدال برسر فتح جهانی ثروت و سود اندوزی 
حريصانه ايست که ميان سرمايه داران مقتدر و دولتهای کارگزارشان 

تحوالت در دنيائی رخ ميدهد که هيچوقت اين .  سرعت گرفته است
تکميل شدن تمام و کمال جهانی شدن سرمايه . اينقدر بهم تنيده نبوده است

، امکان دسترسی به جديدترين اخبار و تحوالت )گلوباليزه شدن(
اجتماعی و سياسی و سرعت حمل و نقل، جهان را عمال بصورت 

 . است  دهکده کوچکی درآورده
 

نتايج تقالی مخرب و سيری ناپذير بورژوازی برسر انباشت و تراکم 
هرچه بيشتر سرمايه را در ابعاد عظيم مصائب و مشقاتی شاهديم که در 
متن همين پيشرفت صنعتی و انفورماتيک و در عصر فراوانی، در 
ابعاد صدها ميليونی به طبقه کارگر و ديگر مردم کم درآمد تحميل 

فقر ميلياردی از سويی و تراکم سرمايه و ثروت اجتماعی در .  ميشود
دست سرمايه داران متکی به دولت و کل ابزارهای سرکوب و تحميق و 
سلب اراده از ميليونها انسان فاقد مالکيت از سوی ديگر، سيمای وارونه 

تناقض عميق شيوه توليد کاپيتاليستی .  جهان کاپيتاليستی را ترسيم ميکند
با نيازهای انسان و برخورداری از يک زندگی شايسته انسان، هر روز  

 .اين پايه ای ترين معضل جهان امروز است. برجسته تر ميشود
 

افته به نيطبقه کارگر هيچ راهی جز اين ندارد، که آگاهانه و سازما
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 !مخاطرات پيش رو، موقعيت طبقه كارگر و كمونيسم، جهاناوضاع 
 كميته مركزی حزب ٤٣مصوب پلنوم 

ميدان بيايد و اساس اين نظم وارونه را واژگون و کار مزدی را در 
هرکشوری که ممکن است، در هر کشوری که حلقه ضعيف بورژوازی 
است، برچيند و همراه خود همه شهروندان جامعه را از زير سلطه توليد 

در غير .  کاپيتاليستی و پيامدهای مخرب و هر روزه آن آزاد کند
اينصورت تا وقتی که توليد و وسايل توليد اجتماعی زير سلطه 
بورژوازی و با هدف کسب سود است، اين وضعيت و بدتر از آنهم 

 . همچنان ادامه خواهد يافت
 

لذا تنها راه پايان دادن به اين شرايط، لغو کار مزدی، لغو مالکيت 
خصوصی، لغو طبقات، لغو کليه تبعيضات و پايان دادن به از 
خودبيگانگی بشر با بزير کشيدن حاکميت سرمايه و طبقه حاکمه و 

  .استقرار حکومت کارگری و نظم سوسياليستی است
 

 !افول آمريکا، جهان چند قطبی
افول موقعيت اقتصادی و سياسی آمريکا به دنبال پايان جهان دوقطبی 
شرق و غرب، شکست استراتژی برتری طلبی نظامی آمريکا بر جهان و 

که عقب نشينی از افغانستان و عراق و خاورميانه به "  نظم نوين جهانی"
آن قطعيت بخشيد، همراه خود قطبهای درگير در اين کشمکش را در 
پيمانها و اتحادهای اقتصادی، سياسی و نظامی جديد و در حال گسترش 

پيامدهای مخرب جهان چند قطبی تثبيت نشده، .  به ميدان آورده است
همانند اثرات مصيبت بار جهان دو قطبی سپری شده، از خالل مانورهای 
مشترک نظامی و  بند و بست های آنان با دول ارتجاعی هم پيمان خود 

اين پديده و مسابقه تسليحاتی همراه .  در مناطق مختلف، در جريان است
آن به رقبای آمريکا مانند چين و روسيه محدود نمانده است، بلکه اردوی 
بورژوازی غرب را هم دربرگرفته و به رقابت و مسابقه تسليحاتی 
دولتهای بورژوازی کشورهای اروپای واحد، ناتو و آمريکا نيز دررقابت 

 . با هم دامن زده است
 

آمريکا، چين، روسيه، اروپای واحد، ژاپن، هند و بعضی از دول 
بورژوازی و هم پيمانان آنان در سطوح جهانی و منطقه ای و محلی در 

چين قطب  بورژوا .  پيشبرد اين سناريو عليه بشريت شرکت دارند
امپرياليستی در حال صعود قرن بيست و يکم است که با دولتی مستبد و 
تماما پليسی و جامعه ای کامال بسته در عين حال متکی به کار بسيار 
ارزان طبقه کارگر پا به صحنه اين رقابت بويژه در عرصه اقتصادی 

. گذاشته است و چشم انداز تبديل شدن به قدرت اقتصادی اول دنيا را دارد
اين دولت هم از کار ارزان کشورهای کمتر توسعه يافته استفاده ميکند، و 
هم با پائين نگاهداشتن سطح بسيار نازل کار ارزان صف چند صد 
ميليونی طبقه کارگر در چين، کاهش دستمزدها و ديگر مطالبات را به 

  ٤صفحه   کارگران ديگر کشورها ازجمله و بويژه کارگران 

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  



کشورهای غربی به نفع دول بورژوازی در اين کشورها تحميل کرده 
 . است

 
روسيه تحت هدايت پوتين ناتوان از رقابت اقتصادی موثر در سطح 
جهانی و اساسا متکی به قدرت و زورگويی نظامی، متحد و همدست 

اين دو دولت، علنا و عريان از دولتهای مستبد .  چين در اين روند است
و جنايتکار بورژوازی دست به ماشه در دنيا عليه کارگر و کمونيسم و 
آزاديخواهی، تحت عنوان رقابت با آمريکا و ديگر دول غربی، حمايت 

کارکرد اين قدرتهای ارتجاعی به همراه کارکرد هيئت حاکمه .  ميکنند
امپرياليست غربی جهان را در   –آمريکا و ديگر قدرتهای بورژوا 

 .مسير قهقرا قرار داده است
 

 !کانونهای بحران در سطح جهان
سياسی، مستقيما در کانونهای بحرانی جهان   -جدال قدرتهای اقتصادی 

افول  موقعيت آمريکا و عرض اندام گسترده تر .  بازتاب داشته و دارد
اقتصادی و سياسی چين، محوری ترين کشمکش کنونی،  و معادالت 

پيامدهای کشمکش قطب .  جهانی را به شدت تحت تاثير قرار داده است
های بزرگ اقتصادی و سياسی جهان، در کانونهای اصلی بحران، 
خاورميانه، جنوب شرق آسيا، و ديگر مناطق پرتنش مانند آمريکای 

 . التين و آفريقا و در خود غرب و اروپا قابل مشاهده است
 

 !کانون اصلی معضالت قديم و جديد: خاورميانه
خاورميانه پرتنش، با مکان استراتژيکی، اقتصادی آن برای قطبهای 
بورژوازی جهان، با حل نشدن مسئله قديمی فلسطين، با گسترش اسالم 
سياسی و کشمکش تروريسم دولتی و اسالمی در آن و با گانگستريسم و 
تروريسم جمهوری اسالمی که به منطقه و فرامنطقه صادر شده است، 

برخالف فضاسازی .  هنوز مهمترين کانون بحران در جهان است
قدرتها و دولتهای بورژوايی و رسانه هايشان، پايه ای ترين تناقض و 
به معنايی بحران ادامه دار در خاورميانه، شکاف عميق بين فقر و 
ثروت و برآيند انزجار و نارضايتی از وضع موجود است که در غياب 
افق و رهبری راديکال و به ويژه زير فشار جنگ و کشمکشهای قديم و 

ديگر بحرانهای منطقه از .  جديد ملی و مذهبی نتوانسته به فرجام برسد
 . اين واقعيت ريشه ميگيرند

 
فراتر از روندها و معادالت و طرحهای قدرتها و دولتهای مرتجع 
بورژوايی برای شکل دادن به آرايش جديد در خاورميانه که اکنون با 
ناکاميها و عقب نشينی دولت آمريکا در آنجا، چين و نظاميگری روسيه 
در آن وارد عمل شده اند، تا زمانی که در يک طرف فقر شديد صدها 
ميليونی و استبداد خشن و تروريسم حکومتهای تا مغز استخوان 
ارتجاعی و در طرف ديگر کارکرد تروريسم دولتی قدرتهای بزرگ و 
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مخاطرات پيش رو، ، جهاناوضاع 

 ...موقعيت طبقه كارگر و كمونيسم 

متحدانشان در خاورميانه عمل کند، اين منطقه کماکان کانون بحرانی در 
اين معضل ريشه ای خاورميانه است که .  جهان معاصر باقی خواهد ماند

تمامی قدرتهای بزرگ کاپيتاليستی و دولتهای مستبد ملی مذهبی مرتجع 
 . سرمنشاء آن هستند

 
حل مساله فلسطين و برسميت شناختن دولت فلسطينی در جوار اسرائيل و 
پايان دادن به اين زخم عميق، راه حل فوری و ريشه ای خالی کردن زير 
پای تروريسم اسالمی و تروريسم دولتی اسرائيل و پايان دادن به سوختی 
است که اين دو در تقابل با هم از آن عليه مردم در فلسطين و اسرائيل و 
فراتراز آن تروريسم اسالمی در منطقه و در ابعاد جهانی از آن استفاده 

اين اتفاق بخشأ درگرو ادامه پيدا نکردن حمايت دايمی و يکجانبه .  ميکند
هيئت حاکمه آمريکا و متحدينش از زورگويی دولت اسرائيل عليه مردم 

 .  فلسطين است
 

قرار بود در غياب کارکرد افراطيون دو طرف حل اين مساله به فرجام 
قومی در دوره   –بازگشت تروريسم دولتی افراطيون مذهبی .  برسد

شارون به قدرت در اسرائيل و در ادامه آن نتانياهو، و همزمان سنگ 
حماس و جهاد (اندازی گروههای تروريستی طرف مقابل در غزه 

" اسلو"در مقابل پروسه توافق با دولت اسرائيل حول قرارداد )  اسالمی
 .مساله دولت فلسطينی را عمال نقش برآب کرد

 
اکنون قدرتهای بزرگ زورگو و دولتهای مرتجع منطقه عامدانه مسئله 

را به بهانه "  اعراب و اسرئيل در پيمان ابراهيم"اتحاد و همگامی 
در اين معادله، مجددأ .  تروريسم جمهوری اسالمی برجسته ميکنند

قربانی شده و دارند آن "  حقوق مردم فلسطين"موضوع برحق و ديرينه 
مسأله زخم را به مسأله حاشيه ای تبديل ميکنند که عمال به نهادينه کردن 

 .فلسطين و ادامه استفاده تروريسم اسالمی از آن خدمت ميکند
 

کانون بحران ديگری است که اکنون و به ويژه   اينجا:  جنوب شرق آسيا
در آينده به مرکز زورآزمايی روز افزون چين و آمريکا و متحدان منطقه 

تالش آمريکا برای جبران موقعيت رو به افول .  ای آنها تبديل خواهد شد
خود با قدرت نمائی نظامی در اين منطقه همراه متحدين خود مشخصا 

بين آمريکا، بريتانيا و استراليا،  AUKUSپيمان نظامی اخير موسوم به 
در مقابل چين، انعکاس کشمکش اقتصادی و سياسی چين و آمريکا در 
ديگر نقاط جهان و تبديل کردن اين منطقه به کانون پرمخاطره ديگری 

در کل مناقشات جنوب شرق آسيا تايوان و آينده آن يکی ديگر از .  است
کانونهای بحرانی اين دوره است، که چين و کشورهای غربی بر ادعای 

 .خود در قبال آن مصر و طرفين بر هزينه پردازی آن واقفند
 

 ! جوامع پرتنش و رنج و ستم فراموش شده
معضالت عميق اقتصادی و معيشتی روزمره زندگی ميليونها :  آفريقا

انسان، و بحران زيستی و اجتماعی و انسانی عميق و دردناک، بيش از 
هر جای ديگر دنيا در قاره آفريقا عمل ميکند و عامدانه به حاشيه رانده 

پشت همه جنگ ها و فقر و آوارگی و گرسنگی دادن مردم اين .  ميشود
قاره، منافع ستمگرانه دولتها و اقشار مخلتف بورژوازی اين کشورها و 

ديگر دول بورژوازی جهانی و شرکتها و کمپانيهای مقتدر 

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  ٥صفحه     
  ٥صفحه   



آنان قرار دارند، که اختالفات مذهبی و قبيله ای را نيز در خدمت آن به 
رنج و محنت و آوارگی و مرگ تدريجی انسانهای بيشمار .  کار ميگيرند

در قاره آفريقا که گاها در رسانه ها بروز پيدا ميکند، ننگ ديگری بر 
 .  پيشانی نظم سودپرست سرمايه و همه کارگزاران آن است

 
يکی ديگر از مناطق پرتالطم و ستم و استثمار :  آمريکای التين

در اين کشورها دولتهای عمدتا نظامی و استبدادی .  فراموش شده است
غرق در فساد اداری و رشوه خواری با اعدامها و کشتارهای دسته 
جمعی ازمردم خواهان آزادی و رفاه، بويژه بعداز جنگ جهانی دوم با 

شبهه سوسياليسم بورژوايی .  حمايت دولت آمريکا به مردم تحميل شدند
و ضد امپرياليستی به قدرت رسيده، در کوبا، نيکاراگوئه، ونزوئال و 
برخی کشورهای ديگر، عليرغم تالش برای اجرای برخی رفرمهای 
مقطعی، اساسا به دليل محتوای بورژوايی پالتفرمهای خود و بخشا زير 
فشار تحريمهای اقتصادی آمريکا، نه تنها نتوانستند بهبود جدی ادامه 
دار در زندگی مردم ايجاد کنند، بلکه ادامه حاکميت شان با گسترش فقر 

 .و بی بضاعتی توده مردم همراه بوده است
 

دولتهای استبدادی موجود به جای ايجاد بهبود در وضعيت معيشتی طبقه 
کارگر و ديگر اقشار محروم آن جوامع، بخش اعظم درآمد آن کشورها 
را صرف نيروی سرکوب و ساکت کردن اعتراضات اکثريت عظيم 
. مردم کرده اند و با آن از بورژوازی و سرمايه حمايت ميکنند

مهاجرتهای دسته جمعی برای تامين معيشت روزانه، محصول 
 . سياستهای ضد کارگری دولتهای  بورژوايی اين کشورها است

 
 !فاجعه کرونا! کاپيتاليسم و فجايع انسانی انبوه

شيوع ويروس کرونا تاثيرات جدی بر معيشت و جان و سالمت انسان 
اين پديده به نوبه خود تفوق سودپرستی کاپيتاليسم بر حيات . گذاشته است

انسان و ناآمادگی و ناتوانی دولتهای بزرگ و کوچک سرمايه داری، 
بر اين اساس، .  را به نمايش گذاشت ١٩  -برای مقابله با ويروس کوويد

ويروس کرونا مسأله عدم تامين معيشت و سالمت و گسترش بيکاری را 
در .  به معضل عاجل طبقه کارگر و مردم محروم  تبديل کرده است

غياب نبودن امکانات پزشکی و بهداشتی و ديرکرد در تامين واکسن، 
 ١٩  -روش قرنطينه انسانها قطعا در تخفيف ابعاد ابتال به ويروس کوويد

نقش مثبت ايفا کرد، اما پاسخگو نبودن دولتهای زيادی در دنيا و حتی 
در کشورهای پيشرفته در تامين معيشت و بهداشت و سالمت انسانها و 
اتميزه شدن انسانها و به هم خوردن روابط اجتماعی گسترده، اثرات 

 . مخرب معيشتی، روحی و جسمی جدی ببارآورده است
 
اما رقابت موسسات سازنده .  توليد واکسن قدمی مثبت و اميد بخش بود 

واکسن و دولتهای حامی شان به جای تعاون در جهت سرعت عمل 
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سريعتر و با کيفيت تر برای مقابله با اين ويروس، لطمات انسانی جبران 
در يک کالم سودپرستی سرمايه در عرصه سالمت و .  ناپذيری ببارآورد

پزشکی از ديگر حقايق تلخ نظم وارونه کنونی و خطر اصلی عليه 
 . زندگی بشريت است

 
بر خالف پروپاگاند وارونه، آنچه تاکنون از مصائب کرونا بيشترين 
لطمه را خورده است، نه سرمايه داران و کمپانيهای آنها و نه دولتهای 
سرمايه داری، بلکه تا هم اکنون طبقه کارگر جهانی و بخش عظيم 

ابرسرمايه داران .  شهروندان، فشار نتايج مخرب کرونا را تحمل کرده اند
و شعبات وابسته شان در همين دوران روزمره سودهای ميلياردی به هم 

ترديدی نيست ارکان پالتفرمهای معماران نظم استثمارگر .  زده اند
کاپيتاليستی برای غلبه بر پيامدهای کرونا، بر مبنای تامين سودجويی 
نجومی سرمايه و تشديد فشاربر طبقه کارگر در راستای بارآوری کار، 
سرشکن کردن پيامدهای مخرب رکود اقتصادی و بحران احتمالی بر 
کارگران و مردم محروم طراحی شده که چيزی جز گسترش بيشتر رنج 
و فقر و گرسنگی و بيکاری و تباهی بر طبقه کارگر و مزدبگيران و 

 . محرومان جامعه نيست
 

 : محيط زيست
تخريب محيط زيست و فجايع کنونی ناشی از آن از ديگر مخاطرات 

مسأله محيط زيست يکی ديگر از مواردی است . جدی مقابل بشريت است
که رياکاری و عوام فريبی همه دول بورژوازی و سرمايه داران را به 

از پيمان پاريس و کف زدنهای پايانی شرکت کنندگان آن . نمايش ميگذارد
و نمايشاتی که حول آن راه انداختند، تا نشستی که اين روزها تحت نام 

“Cop26”   در اسکاتلند برگزار شده است، تا وعده وعيدهای توخالی ای
محيط زيست به مردم جهان ميدهند، همگی اوج اين "  حفظ"که در مورد 

کارکرد معضل زيست محيطی، حاصل .  رياکاری را به نمايش ميگذارند
سرمايه در خدمت کسب سود است که اثرات مخربی بر محيط زيست 

تا اين کارکرد .  انسان و همه وجوه حيات در کره زمين گذاشته و ميگذارد
 .هست، تخريب محيط زيست هم ادامه خواهد يافت

 
از وقتی که .  ميان انسان و طبيعت رابطه هارمونيکی وجود داشته است

انسان توليد معيشت و مايحتاج زندگی روزانه خود را شروع کرد و با 
ابزار و صنعت خود مواد زمين را بدين هدف تغييرداد، اين هارمونی و 

سرمايه داری به هدف صرف .  وحدت خود را با طبيعت بيان کرده است
طبيعت جامد، تعهدی در مقابل .  کسب سود اين رابطه را قطع کرده است

اين انسان است که برای توليد معيشت و شرايط مادی .  انسان ندارد
انتظار حفظ محيط .  زندگی خود به طبيعت و حفظ طبيعت متعهد است

حفظ .  زيست از سرمايه و دولتهای بورژوا، انتظاری بيهوده و توهم است
محيط زيست و تعهد انسان به آن، عميقا به رفاه افراد جامعه، به 
برخورداری يکسان افراد جامعه از توليد و ثروت جامعه گره خورده 

در محدوده معينی در بعضی از کشورهای اسکانديناوی که درجه .  است
ای از رفاه موجود بوده، حفظ محيط زيست در ميان افراد آن جوامع نيز 

وقتی توليد و وسايل توليد در دست يک عده .  به سنتی تبديل شده است
تماما به هدف کسب سود است، نه توليد بر اساس نيازهای زندگی افراد 

جامعه، نمايشات و وعده و وعيدهای آنان نيز توخالی بوده 
٦صفحه     

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  



در اين عرصه همانند ديگر ابعاد .  و تنها رياکاری آنان را نشان ميدهد
زندگی اجتماعی هر تالشی در خدمت تخفيف مصائب محيط زيستی، 
تالش نيروها و جنبشهای آزاديخواه و مشخصا در اين دوره تحرک از 
پايين نسل جوان در عقب راندن توحش سرمايه عليه طبيعت و حيات 
ضروری و مثبت است، اما راهی برای نجات قطعی محيط زيست 

حفظ محيط زيست سالم هم در گرو تعيين تکليف قطعی با .  نيست
توهم است، اينجا "  کاپيتاليسم سبز. "عملکرد نظم وارونه سرمايه است

نيز بايد انتخاب کرد، يا پايان دادن به سرمايه داری يا قبول فجايع بيشتر 
 . محيط زيستی

 
 : کشمکش  جناحهای راست و چپ بورژوازی

راست ترين سياستهای هم اکنون :  موقعيت راست بورژوازی:  الف
اين پديده بدون پيشينه نبوده و .  بورژوازی سرنوشت بشر را رقم ميزند

از اوايل دهه هشتاد ميالدی، با عروج تاچريسم و ريگانيسم در اقتصاد 
نگهداشتن بخش اعظم طبقه کارگر زير .  و سياست جهانی شروع شد

خط فقر، يورش به طب عمومی و زير و رو کردن آن توسط بخش 
خصوصی، کاهش کادر پزشکی و درمانی و امکانات مقابله با 
بيماريهای جديد، زدن بيمه های اجتماعی و درمانی و راندن هرچه 
بيشتر طبقه کارگر به زندگی بسيار پائين تر و تسری آن به کل جامعه 
در طول چهار دهه گذشته، سياست اقتصادی بوده، که توسط راست 

در زمينه سياسی هم تقويت و رها کردن .  بورژوازی اعمال شده است
راست افراطی در همه کشورهای سرمايه مشخصا افسار راست و 

نه فقط در کشورهای استبداد زده و متکی .  داری محصول آن بوده است
به کار ارزان، بلکه در آمريکا و اروپای صنعتی و پيشرفته، نيز به 
عميق تر کردن هرچه بيشتر شکاف فقر و ثروت و بر بستر آن دامن 
زدن به شکاف عميق طبقاتی، شکل دادن به شکافهای ملی، مذهبی، 
نژادی، جنسی به منظور شقه شقه کردن صفوف طبقه کارگر و تقويت 

 .راسيسم و فاشيسم منجر شده است
 

اين ترند در .  خطر راست افراطی و رشد فاشيسم را بايد جدی گرفت
راست در قدرت "  سوپاپ اطمينان"کشورهای غرب عموما بعنوان 

مردم را مجبور ميکنند از ترس راست افراطی به انتخاب .  عمل ميکند
اما در ادامه دست باال پيدا کردن راست .  راست غير افراطی رأی بدهند

ترين سياستهای بورژوازی در همه کشورها و نتايج حاصله از آن، 
عروج راست افراطی و .  راست افراطی ميدان عمل بيشتری پيدا کرد

فاشيسم قبل از هر جا در آمريکا و اروپا به عنوان کشورها و قدرتهای 
و تاثيرگذار بر جهان "  دمکراسی پارلمانی"پيشرفته صنعتی متکی به 

تاثيرات اين پديده را در . معاصر، محصول سياستهای  بورژوازی است
چهار دهه اخير در گرايش به قدرت گيری بيش از پيش سياستهای 

يافته " مقبوليت"راست ترين جناحهای بورژوايی در پروسه های ظاهرا 
 . در کشورهای غربی، شاهديم" انتخاباتی"پارلمانی و 

 

دوره چهارساله دولت راسيستی ترامپ عقب گردهای جدی به جامعه 
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شکست ترامپ در انتخابات .  آمريکا و به جامعه جهانی تحميل کرد
و ناتوانی و عدم کارآئی راست بورژوازی در کشورهای اروپائی  ٢٠٢٠

در مهار ويروس کرونا و تلفات باالی آن و اين اواخر تلفات بسيار زياد 
سيل بويژه در آلمان، هم راست بورژوازی را زيرسئوال برده است و هم 

اما مخاطره ميدانداری .  روند پيشروی راست فاشيست را کند کرده است
طبقه .  راست افراطی در آمريکا و به تبع آن در جهان کم نشده است

 . کارگر و ديگر مردم آزاديخواه آن را بايد جدی بگيرند
 

 ! سترونی و بن بست جناح چپ بورژوازی در اقتصاد و سياست جهان -ب 

پابپای عروج راست افراطی، شاهد سيرنزولی نقش جناح چپ 
سترونی جناح چپ .  بورژوازی در اقتصاد و سياست جهانی هستيم

با سياستهای اقتصادی راست بورژوازی ريشه در منطبق شدن اين چپ 
طوريکه اکنون خارج از چهارچوب سياست اقتصادی .  بورژوازی دارد

نه حرفی برای گفتن و نه ادعايی  برای کارگران و راست بورژوا، 
 . اقشارو اليه های ميانی بورژوازی دارد

 
شيفت کردن جناح چپ بورژوازی خود را در تطبيق و مشارکت آن در 

تونی بلر رهبر .  پيشبرد سياست اقتصادی راست بورژوا ترجمه کرد
(ليبر جديد"سابق حزب کارگر تحت نام   "New Labour  ( اولين جاده

صاف کن اين راه و درپيش گرفتن اين سياست برای ديگر احزاب 
و سوسيال دمکرات در کشورهای اروپائی و ازجمله احزاب "  کارگر"

مشی اقتصادی تونی .  سوسيال دمکرات در کشورهای اسکانديناوی شد
، که بعدها مورد قبول "آزادی بازار با کمی دخالت دولت"بلر، مبنی بر 

نيز قرار گرفت، تئوری توجيه هماهنگی و "  کنفرانس جهانی داووس"
ادامه خصوصی .  مشارکت چپ بورژوا با سياستهای راست خود شد

. سازی در طب عمومی توسط حزب ليبر در دوره رهبری بلر ادامه يافت
در اين دوره بويژه از دو دهه قبل شاهد اين تغيير شيفت در احزاب 

و سوسيال دمکرات از بريتانيا تا آلمان و فرانسه تا کشورهای "  کارگر"
طوری که اين جوامع، از جمله اسکانديناوی نيز در .  اسکانديناوی هستيم

مقايسه با رشد بيکاری و شکاف فقر و ثروت در اين جوامع تا کاهش بيمه 
های اجتماعی و درمانی و کاهش مراکز درمانی و بهداشتی حتی نسبت 

 .به دو دهه قبل قابل شناسائی نيستند
 

ادامه سياست اقتصادی راست بورژوازی و نتايج مخرب آن بر زندگی 
طبقه کارگر و ديگر اقشار کم درآمد توسط احزاب کارگر و سوسيال 

و رفاه "  رفرم"تقال برای اصالحات دمکرات، عمال نه تنها جائی در 
جامعه باقی نگذاشته است، بلکه حفظ بعضی از دستاوردهای بعد از 

مشهور شد را در معدود "  دولت رفاه"جنگ جهانی دوم آنچه که به 
چپ بورژوا مدتهاست به .  کشورهای اسکانديناوی نيز از بين برده است

، خط مشی در اپوزيسيون ماندن در مقابل راست خود را "گشايشی"اميد 
جناح چپ بورژوازی بارها نشان داده است، در مواقع .  پيشه کرده است

نمونه .  رکود و بحران اقتصادی، به ياری راست بورژوای خود ميايد
جناح .  های اخير آن چپ سريزا در يونان و پودوموس در اسپانيا است

چپ بورژوازی هم اکنون بی نقشی خود را در حل معضالت زندگی 
روزانه توده کارگر و ديگر اقشار کم درآمد، به نام ويروس کرونا در 

 . همکاری با راست بورژوا، توجيه ميکنند
 

 روندهای در حال جريان و چشم انداز تحوالت اقتصادی و سياسی
  ٧صفحه   روندی .  تغييرات شگرف سرمايه داری است :روند اول 
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 : تشديد رقابت قدرتهای جهانی سرمايه: روند سوم
رقابت قدرتهای جهانی سرمايه به هدف دست باالپيداکردن اقتصادی و 
سياسی خود در جهان بويژه در حوزه های عمدتا زير نفود آمريکا و بردن 
سهم بيشتری از ارزش اضافه که با افول اقتصادی و سياسی آمريکا شدت 
گرفته است، جهان را وارد دور ديگری از گسترش رقابت و ميليتاريسم و 

به گسترش استثمار و تحميل فقر و .  مخاطرات منتج از آن خواهد کرد
فالکت و جنگ و آوارگی بيشتری عليه زندگی اکثريت عظيمی از مردم 

هدف بالواسطه ديگر آن گسترش فضای نا امنی و رعب . جهان می انجامد
و وحشت در جهان و عقب راندن کمونيسم و کارگر و چپ و هر نوع 

 . آزاديخواهی و موج اعتراضاتی است که انتظار آن را دارند
 

پوالريزه شدن طبقاتی، اجتماعی و سيمای سياسی و :  روند چهارم
 ! مبارزاتی جوامع

سرنوشت بشريت و .  سرنوشت جهان و بشريت نميتواند و نبايد اين باشد
جهان را آمريکا، اروپای واحد، چين و روسيه و اکنون تشديد رقابت 
قطبهای اقتصادی و سياسی سرمايه، تعيين نخواهند کرد، همانطور که 
جنگ دو اردوی تروريستی، تروريسم دولتی آمريکا و تروريسم اسالم 

جامعه، محل و مرکز تقابل و جدال گرايشات و .  سياسی، نيز تعيين نکرد
اين جدال قبل از اينها وجود داشته .  طبقاتی است  -جنبشهای اجتماعی 

کشمکش شبانه روزی و بال انقطاع تقابل آنهاست که موتور محرکه .  است
سرنوشت و آينده جهان و .  و پيشبرنده تاريخ همه جوامع بوده و هست

اوضاع .  کشورهای مختلف را اين کشمکش و تقابل تعيين خواهد کرد
جديد، عقب نشينی آمريکا از افغانستان و عراق و خاورميانه و اکنون 
تشديد رقابت قطبهای اقتصادی و سياسی مدعی قدرت، خود در متن اين 

 . تاريخ قرار ميگيرد و معنی ميشود
 

پوالريزه شدن طبقاتی و اجتماعی و مبارزاتی را به طور برجسته برمتن 
و در سه ساله بعد از آن به يمن  ٢٠٠٨بحران اقتصادی جهانی سال 

اعتراضات کارگری در فرانسه و کشورهای ديگر به کاهش دستمزدها و 
بيکارسازيها و افزايش سن بازنشستگی، مقابله باتشديد فشار بر بخش 

از طرف "  رياضت کشی اقتصادی"شاغل طبقه کارگر و تحميل سياست 
شکل گيری موجی از اعتراضات عليه .  دولتهای بورژوازی شاهد بوديم

فقر، تبعيض و نابرابری در آمريکا و کشورهای اروپايی و آمريکای التين 
" جنبش اشغال"به شکل گيری اعتراضاتی عليه سرمايه موسوم به 

اين جنبش اگرچه بخشا اعتراض خرده بورژوازی را هم عليه .  انجاميد
سرمايه منعکس ميکرد، با اين حال جنبشی عليه وضع موجود بود و 

در .  مستقيما سرمايه داری را مسبب اوضاع ناهنجار کنونی معرفی ميکرد
در کشورهای عربی و   ٢٠١١فاصله کوتاهی بعدتر رويدادهای سال 

نام گرفت، اعتراض کارگر و ديگر مردم "  بهار عربی"شمال آفريقا که 
حضور طبقه کارگر را در .  معترض به وضع موجود را بيشتر رو آورد

توانست فضای نااميدی و يأسی .  صحنه سياسی و اجتماعی برجسته کرد
را که توحش لجام گسيخته تروريسم اسالمی عليه مردم و کارگر و 

جنگ (  ٢٠٠١کمونيسم و چپ و آزاديخواهی که بعد از يازده سپتامبر 
بويژه با حمله نظامی آمريکا به افغانستان و )  ميان دو اردوگاه تروريستی

عراق بخش وسيعی از کشورهای اسالم زده و فراتر از آن را فراگرفته 
کل .  حاشيه برانده درجه زيادی به بود، شکسته و تروريسم اسالمی را ب

اين تحوالت در سطح جهانی هرچند با خالء افق و سياست و رهبری 
سوسياليستی موثر به فرجام مثبت نرسيد، پديده ای جدی و  مساله مهم 

اينست، در اکثر کشورها و در همين دو دهه اين جدالهای 

که در چند سال آينده و بعد از آن نيز بر سر بارآوری کار در همه 
اين تغييرات که با مسابقه برقی  .ارکان توليد و توزيع ادامه خواهد يافت

کردن صنايع اتومبيل سازی و گسترش آن در ابعاد مختلف، رشد سريع 
تکنولوژی ديجيتال، به کارگيری تکنولوژی بسيار پيشرفته در طب، از 

گرفته تا توليد )  طی کردن فاصله ده سال در يکسال(توليد واکسن 
وسايل تشخيص بسيار سريع عالئم انواع بيماريها که پاندمی کرونا آن 

اين تحوالت بر سيمای جهان و .  را تسريع کرده، خود را نشان ميدهد
مستقيما بر کار و معيشت طبقه کارگر در تحوالت اجتماعی و سياسی 

 .جهان تاثير ميگذارد
 

گسترش فقر و تبعيض و تشديد تناقض سرمايه داری با :  روند دوم
 !نيازهای زندگی شايسته انسانی امروز

وقتی که اقليتی انگل وسايل توليد اجتماعی را تنها به هدف کسب سود 
زير سلطه خود گرفته اند، اين درجه از پيشرفت و تکامل ابزار توليد با 
بارآوری کار به کمک وسايل بسيارپيشرفته در توليد به جای کار زنده، 
به جای اينکه در خدمت فراغت انسان باشد، موج بيکاری و ارتش 

انباشت و تراکم سرمايه و ثروت .  ذخيره کار را افزايش ميدهد
اجتماعی در دست يک عده درقطبی، به گسترش مداوم فقر و گرسنگی 
. و نابرابری اکثريتی عظيم در قطبی ديگر منجر شده و منجر ميشود

وقتی که دوره فراوانی را به دوره تحميل امساک هر روزه به توليد 
کنندگان واقعی سرمايه و ثروت اجتماعی و واداشتن آنان به زندگی 
دائمی زير فقر تبديل کرده اند، وقتی که جنگ و آوارگی و گرسنگی 
دادن را به زندگی بخش بزرگی از مردم جهان تحميل نموده اند، بخش 
عظيمی از طبقه کارگر را از حقوق اقتصادی و سياسی و اجتماعی 
خود توسط ابزار سرکوب و تحميق بورژوازی محروم کرده اند، در 
اکثر کشورهای سرمايه داری جهان نه تنها با ارزان نگاهداشتن کار که 
با ابزار سرکوب و ارعاب، آگاهانه کارگران را گرسنه نگاه ميدارند تا 
توقع آنها را از رفاه و از تالش در بهبودی شرايط کار و زندگی پايين 
بياورند، استفاده از کار کودکان و مراکز کار بردگی مزدی بدون 
استثناء در همه کشورهای سرمايه داری جهان وجود دارد، لذا 
پيشرفتهای علمی و تکنيکی بورژوازی نيز عمال در خدمت اين است 

گسترش علمی در زمينه .  که چگونه استثمار طبقه کارگر را تشديد کنند
پزشکی و فراورده های آن هم به جای اينکه به طب مجانی، به داروی 
مجانی و بهداشت مجانی منجر شود به وسيله ای برای رقابت و 

ساليانه .  سوداندوزی دولت و سرمايه داران بورژوا تبديل شده است
ميليونها انسان به دليل عدم دسترسی به اين امکانات جان خود را از 

اکنون به وضوح ديده ميشود، پيشرفت سرسام آور و همه . دست ميدهند
جانبه علم و تکنولوژی تحت کنترل سودورزی سرمايه، عمدتا عليه 
زندگی شايسته انسان امروز و خيلی محدود در خدمت تامين رفاه و 

به اين وضعيت و .  امنيت و فراغت و سالمت انسان بکارگرفته ميشود
به اين ترازنامه کاپيتاليستی، نامی جز بربريت مدرن بورژوازی و 

 .دولتهای مربوطه نميتوان گذاشت

مخاطرات پيش رو، ، جهاناوضاع 

 ...موقعيت طبقه كارگر و كمونيسم 

  ٨صفحه   
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اجتماعی و اعتراضی با محوريت طبقه کارگر و مردم محروم عليه 
سرمايه داری به عنوان منشاء فقر و تبعيض و نابرابری است که در 

 . تالش تغيير وضع موجود است
 

در تقابل با وضع موجود، مبارزه و اعتراض، عليرغم کشنده بودن و 
. لطمات وسيع ويروس کرونا، مداوما موجود و ادامه داشته است

بروزات خشم شديد معترضين در اعتراضاتی که حتی بر سر مطالبات 
ساده اجتماعی شاهد آنيم، بيانگر تنفر و انزجار عميق توده کارگر بويژه 
نسل جوان امروز از وضع موجود و از دولتها و طبقه حاکمه 

 . بورژوازی حامی آنها است
 

فجايع و مصائبی که از سر و روی سرمايه داری می بارد، از نظر خود 
سرمايه داران و سخنگويان و پژوهشگران و مصلحين سرمايه نيز پنهان 

تغييراتی "لذا آنان را به صرافت .  نمانده است و به آن اذعان ميکنند
در عين .  ، از نظر خود، در سيستم سرمايه داری انداخته است"اساسی

حال به هدف تبرئه کردن کليت سرمايه داری، گناه وضع موجود را به 
و انقالب    می اندازند تا نهايتا به بحران سياسی"   نئوليبراليسم"گردن 

  .کارگری منجر نشود
 

آنچه معلومست جوامع پالريزه تر و کشمکش گرايشات طبقاتی و 
اجتماعی گسترش می يابد و هرکدام پرچم راه حل های خود را در متن 

اکنون دنيا و .  تحوالت کنونی در جواب به وضع موجود، باال ميگيرند
بشريت در مقابل دوراهی، از يک طرف تداوم پالتفرم اسارتبار 
بورژوازی و قطب های اصلی آن و از طرف ديگر عروج دادن راه حل 
راديکال کارگری و کمونيستی با برافراشتن پرچم تحول سوسياليستی 

اين دو راهی چشم انداز پيش .  راه ميان بری وجود ندارد.  قرار دارد
روی تحوالت سياسی و اجتماعی آتی جهان معاصر و از آن گريزی 

 .نيست
 

موقعيت و رسالت طبقه کارگر و کمونيسم در تحوالت سرنوشت ساز 
 !دنيای معاصر

از موقعيت  تحوالت اجتماعیطبقه کارگر هم اکنون در توليد و در
تحوالت جديد نه تنها . قدرتمندتری نسبت به چند دهه قبل برخوردار است

از وزنه اجتماعی، مبارزاتی اين طبقه کم نميکند، بلکه بالفعل بودن اين 
زير پوست هر .  طبقه را در تحوالت سياسی آتی نيز بيشتر ميکند

اعتراض به استثمار و استبداد، خواست آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی 
بدون ترديد اگر ويروس کرونا نبود، .  طبقه کارگر را در آن خواهيد ديد

ما شاهد گسترش اعتراض و مبارزه گسترده و کوبنده اين طبقه در اين 
هم اکنون دولتهای بورژوازی در کشورهای پيشرفته و کمتر . دوره بوديم

جهان، با گذراندن "  دور از چشم"پيش رفته، با استفاده از پاندمی کرونا، 
قوانين سفت و سخت تری در تحديد آزاديهای سياسی و اعتراضی، دارند 
خود را برای روياروئی آتی با اين طبقه و ديگر مردم معترض به وضع 

 . موجود آماده ميکنند

وزنه اجتماعی، مبارزاتی طبقه کارگر در سطح جهان و در کشورهای 
مختلف متاسفانه با حضور نمايندگان و پرچمداران کمونيسم کارگری، 

. جنبش و تحزب کمونيستی اين طبقه، در صحنه سياسی خوانائی ندارد
اين خالء موجود در رهبری طبقه کارگر در اعتراضات و تحوالت 

ديدن خالء رهبری .  سياسی آتی در کشورهای سرمايه داری است
راديکال کمونيستی و پرکردن اين خالء کار جنبش کمونيسم کارگری 

کار بسيار سختی است اما کار ما کمونيستهايی است که در هر .  است
لحظه منافع عمومی طبقه کارگر را نمايندگی ميکنند، پاسخگويی به 
نيازهای مبارزاتی کمونيسم اين طبقه در تغيير وضع موجود را رسالت 

واضح است، پراتيک و مشغله های ماکروی سياسی . طبقاتی خود ميدانند
و فکری کمونيستهای ماکسيماليست، نه قانع شدن و دلخوش کردن به 
صرف مقداری وقت در کارها و مشغله ها جزئی و کم تاثير، الزمه 

 .پاسخگويی به اين رسالت و در اين جدال بايد خود را نشان دهد
 

ما به مثابه .  ما فقر و تبعيض غير قابل تحمل بر جهان را نميپذيريم
کمونيسم طبقه کارگرقصد نداريم به دور جديد ميليتاريسم و رقابت 
قطبهای بورژوازی که جهان را با مخاطرات جدی ای روبر کرده اند، 

ما برج و بارو گرداگرد اروپا و آمريکا و ديگر کشورهای !  تن دهيم
ما به تبعيضات اجتماعی و شغلی و جنسی و !  سرمايه داری نميخواهيم

ما در !  ملی و مذهبی و نژادی و راسيسم و قومپرستى گردن نميگذاريم
قصد نداريم اسالم سياسى و حکومتهاى اسالمى را تحمل خاورميانه 

ما قصد !  کنيم، افغانستان را زير دست باند آدمکش طالبان رها کنيم
نداريم به بى کشورى مردم فلسطين و سرکوب هرروزه شان رضايت 

ما سياست سرنگونی حکومتهای بورژوايی و اسالمی و مستبد و !  بدهيم
ما عروج نسلی جديد از احزاب کمونيستی کارگری و !  پليسی را داريم

انقالبی و مارکسيست را از نيازهای حياتی اين دوره مهم تاريخ بشر 
ما طبقه کارگر و مردم آزادانديش جهان را به سوسياليسم بعنوان !  ميدانيم

 ! تنها راه نجات بشريت فراميخوانيم
 

اکنون چشم انداز تحوالت بزرگ در ايران، حضور گسترده و تعيين 
کننده  بالفعل و بالقوه طبقه کارگر در آن و خوش نام بودن و نفوذ 
کمونيسم و کارگر در جامعه ايران وجود کمونيسم متشکل و حزب ما در 
بطن اين تحوالت، شانس تامين رهبری کمونيستی بر اين تحوالت و 
عروج آلترناتيو کمونيستی را بيش از هر کشوری در دنيا فراهم کرده 

جامعه ايران در آستانه  تحوالت سرنوشت سازی قرار گرفته .  است
ما بر نقش تاريخ ساز طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگرى در .  است

شکل دادن به آينده ايران و فرصت کم نظيرى که براى ايفاى نقش کارگر 
و کمونيسم بعنوان رهبر يک جنبش عظيم براى آزادى و برابرى در 

قطعا وقوع چنين تحول انقالبی و راديکال اثرات . ايران فراهم شده واقفيم
اين سرراست ترين .  جهانی و منطقه ای مهمی را بدنبال خواهد داشت

مسير و راه حل اميد بخش تحول سوسياليستی در مقابل ما کمونيسم 
اما واضح است به فرجام رساندن چنين . کارگری متحزب در ايران است

تحول سرنوشت ساز در گرو تامين رهبری کمونيستی ای است که تماما 
به پراتيک کارگران راديکال سوسياليست جنبش کمونيسم کارگری علی 

حکمتيست علی الخصوص   -العموم و حزب کمونيست کارگری ايران
 . گره خورده است

 
 ٢٠٢١اکتبر 

*** 

مخاطرات پيش رو، ، جهاناوضاع 

 ...موقعيت طبقه كارگر و كمونيسم 
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حفظ محيط زيست از ديگر مواردی است که رياکاری و عوام فريبی 
بعد از .  همه دول بورژوا و سرمايه داران آنان را به نمايش ميگذارد

که با کف زدنهای پايانی شرکت کنندگان  ٢٠١٥در سال "  پيمان پاريس"
آن و نمايشاتی که حول آن راه انداختند پايان يافت، رياکاری دول بورژوا 

اين بار در کنفرانس .  در مورد حفظ محيط زيست نيز ثابت شد
“Cop26”  در اسکاتلند خواستند همان وعده و وعيدهای توخالی سابق
 . به افکار عمومی جهان بقبوالنند" دست آورد"را به عنوان 

 
ميديای بورژوازی مثل همه موارد که کارشان .  تالش بيهوده ای بود

دول "  قول و قرارهای"جعل واقعيات است کوشيدند با ليست کردن 
شکست اين .  بورژوا آن را به موفقيتی تبديل کنند اما موفق نشدند

کنفرانس و رياکاری شرکت کنندگان در آن نيز از افکار عمومی جهان، 
واقعيت تخريب محيط زيست و فجايع ناشی از آن به اندازه .  پنهان نماند

کافی گويای اين است که معضل محيط زيست، جزو کارکرد سرمايه 
داری است و تا سرمايه داری وجود دارد مصائب و خطرات و فجايع 
ناشی از محيط زيست نيز وجود خواهد داشت و بشريت را تهديد خواهد 

شوهای هرازگاه نمايندگان طبقه حاکمه در مورد حفظ محيط زيست . کرد
و ادامه تخريب آن توسط سرمايه داران در روز بعد، اين واقعيت را هر 

 . روز به بشريت ناظر و درگير با آن ثابت ميکند
   

کميته مرکزی حزب که در چند  ٤٣در اين مورد در بيانيه مصوب پلنوم 
بيانيه دارد .  روز گذشته برگزار شد، بطور موجزی پرداخته شده است

ميگويد که الزم است به مشکل محيط زيست در سطح پايه ای آن نگاه 
 .کرد و برای راه حل واقعی آن تالش کرد

  
ميان انسان و طبيعت هارمونی و وحدتی وجود داشته است که از نياز 
انسان به طبيعت برای توليد مايحتاج و معيشت روزانه او سرچشمه 

از وقتی که انسان ابزار ساخته و صنعت را تکامل داده و با . گرفته است
آن برای تامين معيشت روزانه خود مواد آن را تغيير داد، اين هارمونی 

سرمايه داری به هدف .  و وحدت خود را با طبيعت بيان کرده است
با رقابت حريصانه ای .  صرف کسب سود اين رابطه را قطع کرده است

که بر سر کسب سود راه انداخته است نه تنها انسان را نسبت به توليد 
 . حاصل کار خود، که نسبت به طبيعت نيز بيگانه کرده است

 
اين انسان است که به .  طبيعت بی جان، تعهدی نسبت به انسان ندارد

توقع تعهد به محيط زيست .  طبيعت و حفظ محيط زيست خود متعهد است
حفظ محيط .  از سرمايه داران و دول بورژوا بيهوده است، توهم است

به  .  زيست اساسا به رفاه شهروندان جامعه گره خورده است
برخورداری آنان از سهم يکسان و مطابق نيازخود از توليد و توزيع آن 

هرجا که در محدوده معينی درجه ای از رفاه بوده .  گره خورده است
 . است، شهروندان آن نيز در جهت حفظ سالمتی محيط زيست کوشيده اند

 

وقتی توليد صرفا به هدف کسب سود 
است نه بر اساس جوابگوئی به 
نيازهای همه افراد جامعه، وقتی  
ميليونها تن مواد خوراکی را هر 
روز به آشغال دانی ها به خاطر 
اينکه قيمت آنها در روز بعد پائين 
نيايد ميريزند، بحث حفظ محيط 
زيست از طرف دول بورژوازی و 
سرمايه داران آن اوج رياکاری آنان 

پيام هزاران .  را به نمايش ميگذارد
کارگر رفتگر و جمع آوری زباله ها که قراربود از روز اول نوامبر، 
روز شروع اين کنفرانس در اسکاتلند، برای اضافه دستمزد و مزايای 
کار خود دست به اعتصاب بزنند و به اين هدف زبالها را جلو در 
ورودی آن کنفرانس جمع کردند اين بود که گفتند، اگر در مورد حفظ 
محيط زيست رياکاری نميکنيد، به رفاه ما کارگران توجه کنيد، اگر ما 
يک هفته اين زباله ها را جمع نکنيم موشها از سر و کول شماها باال 

در آخرين ساعات "  آبروريزی"به خاطر جلوگيری از .  خواهند رفت
 .اکتبر ناچار به مطالبات آنان تن دادند ٢٩روز جمعه 

  
در بريتانبا مدتهاست که گنداب و فاضالب کارخانه ها به جويبارها و آب 
آشاميدنی مردم سرازير شده است تا حدی که مناطق خوش آب و هوای 
اسکاتلند را نيز مورد تهديد قرار داده است، شرم آور نيست که نخست 

! وزير دولت ميزبان اين کنفرانس حرف از حفظ محيط زيست ميزند
ميليون نفر در هند به توالت دسترسی  ٥٠٠مطابق آمارهای منتشر شده، 

شرم آور نيست نخست وزير آن بجای حل اين مشکل انسانی و !  ندارند
به جای آن، دو .  محيط زيستی، در مورد حفظ محيط زيست صحبت کند

 . ميليارد دالر صرف فرستادن بيهوده راکت به خارج جو زمين ميکنند
 

هم اکنون ميليونها تن .  ميتوان دهها نمونه از اين موارد را رديف کرد
مواد پالستيکی جمع شده است، حتی بسته بندی شده است، آن را رها 
کرده اند، هيچ کدام از دول بورژوازی حاضر نيستند خود را صاحب آن 

شرکت کوکاکوال اذعان ! بکنند و کمکی به پاک کردن محيط زيست بکنند
کرده است که ساليانه سی ميليون تن بطری و بسته بندی پالستکی توليد 

با قاطی کردن .  آمار آن قطعا بسيار باالتر از اين است!  ميکند
ميکروپالستها در مايعات دستشوئی و استحمام و غيره، که کامال غير 
ضروری است، به آب آشاميدنی ساکنين کره زمين هم رحم نميکنند و از 

ساليانه بيشتر از هفت ميليون .  اينطريق آن را به درياها سرازير کرده اند
 . نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست ميدهند

 
مطابق آمار رسمی خودشان که چند ماه پيش منتشر کردند و ليست بيست 
و هفت کشور در آن قيد شده بود که اکثر سران دول بورژوای آن در اين 
کنفرانس شرکت داشته و شرکت دارند، سرمايه گذاری شرکتها و 

. کمپانيهای آنان در سوخت فسيلی نسبت به سال قبل دو برابر شده است
بنا به گزارش )  SHELL(و شل )  BP(دوشرکت نفتی بريتيش پتروليوم 

پنج روز پيش از اين کنفرانس منتشر شد، سه سال   -گاردين، که چهار
رئيس شرکت شل ميگويد، اگر . است يک پنس ماليات پرداخت نکرده اند

بخواهند از اين شرکت تعهد مالی ای بگيرند، بايد آن را از استخراج و 
 . گاردين  چهار نوامبر! فروش نفت و گاز تامين کند

 !توهم است" كاپيتاليسم سبز" 
 

 حسين مرادبيگى

  ١٢صفحه   
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دنيای امروز در کنار انقالبات تکنولوژيک و انفورماتيک در عين حال 
در جهانی که غرق ثروت است بيش از .  دنيای عقبگردهای وسيع است

يک ميليارد نفر گرسنه اند و تعداد بسيار بيشتری از بشريت کارگر به 
رشد توان علمی و تکنولوژيکی .  اوج بيحرمتی و بيحقوقی رانده شده اند

و قدرت توليدى و خالقيت بشر، که علی القاعده و با هر منطق ساده ای 
بايد به رشد رفاه و تعالی و آزادی عمل انسانها ترجمه شود، در مناسبات 
سرمايه داری به ابزار انقياد سياسی و اقتصادی و واپسگرائی فکری و 

آنچه در قبال چشمان ما رژه ميرود، اعم از .  فرهنگی تبديل شده است
جنگ و تروريسم و فعال مايشائی مشتی اقليت زورگوى بورژوا و 
دولتها و سخنگويانشان، اگر يک وجه آن تداوم مناسبات استثماری و 
قانون بردگی مزدی است اما وجه ديگر آن مديون شکست انقالب اکتبر 
و پسرفت جنبشی است که برای دهه های متمادی در بخش اعظم جهان 

 .به بورژوازی افسار زده بود
 

سرمايه داری بدون جنگ، بدون توسعه طلبی امپرياليستی، بدون اعمال 
تبعيض و ايجاد تفرقه در اردوی بشريت کارگر، بدون استفاده از نهاد 
مذهب، و بدون اتکا به پليس و نيروی سرکوب و بوروکراسی هيچوقت 

اما چند اخير و بويژه روندی که با سالهای دهه هشتاد . معنی نداشته است
شروع شد، روندی که مشخصه اش تعرض راست افراطی در قلمرو 
سياست و اقتصاد و فرهنگ و ايدئولوژی به هر دستاورد و ته مانده 
. جنبش سوسياليستی طبقه کارگر بود، چهره جهان را تماما دگرگون کرد

بازار آزاد افسار گسيخت، هر نوع حق و امنيت اجتماعی پوچ اعالم شد، 
سرمايه و سود حرف اول و آخر هر بورژوائی شد و جنگی تمام عيار 
عليه طبقه کارگر و آرمانهای شريف سوسياليستی و کمونيستی کارگری 

دنيا به محل تاخت و تاز تروريسم عنان گسيخته زير پرچم .  شروع شد
آنها .  دمکراسی تبديل شد و کرور کرور انسان بيدفاع قربانی سرمايه شد

که توانسته بودند در جنگ درون طبقاتی دو بلوک سرمايه داری شرق و 
غرب پيروز شوند، در ادامه تالش کردند برای هميشه کارگر و آرمان 
کارگری تغيير انقالبی جهان را زير آوار ديوار برلين مدفون کنند و 

و يادمان هست که .  عقربه ساعت جهان را به قرون وسطی برگردانند
چگونه نان به نرخ روز خورهای سياست رو به قبله تاچريسم و 
ريگانيسم و بازار بخط شدند، در دانشگاهها و هر تريبونی به کمونيسم و 
آرمان کارگری ليچار گفتند، و حتی ساده ترين اصول ليبراليسم و 

 .مدرنيسم را با ترهات پست مدرنيسم زير پا له کردند
 

اين دوره اگر از نظر سياسی بعد از چند سال به ته رسيد اما از نظر 
اقتصادی به يمن بازارهای تازه فتح شده بلوک شرق سابق و تهاجم به 
طبقه کارگر دوره طوالنی تری نياز داشت که به بن بست و بحران 

 زنده باد اكتبر، 

 !زنده باد انقالب كارگرى
 

 سياوش دانشور

! اعدام قتل عمد دولتى است  

راست افراطی در متن تسليم و .  برسد
شکست سرمايه داری دولتی در شرق 
و کينرگرايان سوسيال دمکرات در 
غرب، و مهمتر روي دوش تهاجم به 
سازمانهای کارگری و عاشورای ضد 

، هنوز "پايان تاريخ"کمونيستی 
. ميتوانست سود سرمايه را تامين کند

اما با بحران اقتصادی جهانی که بارقه 
شروع شد جشن  ٢٠٠٧های آن از سال 

و "  پيروز"معلوم شد بورژوازی .  راست افراطى بازار هم بپايان رسيد
معلوم شد که چگونه حتی در .  شکست خورده حرفی برای زدن ندارند

اوج فالکت عمومی صدها ميليارد دالر از جيب کارگران خالی و به 
جيب سرمايه داران و بانکداران و سيستمی واريز ميشود که خود مسبب 

معلوم شد دمکراسی و صدور آن به جهان .  تمام مشقات بشر امروزند
سوم تنها با موشک کروز و تروريسم هوائی و نابودی کل يک جامعه 

چيزی بيشتر "  نظم نوينی"معلوم شد تحفه های دمکراسی .  ممکن است
از نيروهای پس مانده تاريخ و انواع ارتجاع قرون وسطائی که تنها در 

 .چنين اوضاع درهم ريخته ای ميتوانند به مردم تحميل شوند نيست
 

شکست راست افراطی و جلو آمدن جناح مرکز با وعده های پوچ و 
تداوم همان پالتفرم فقر و فاقه، تنها بيانگر اين حقيقت بود که سرمايه 

مستقل از اينکه چه کسی و چه .  داری به انحطاط خود رسيده است
جناحی از طبقه حاکم سرکار است و چه وعده ای ميدهد، سرمايه داری 
برای خروج از بحران تنها يک راه دارد و آن کوبيدن طبقه کارگر و به 
اين اعتبار نابودى کل لنگر انسانی و حقوق و حرمت در جامعه و 

به همين اعتبار است که بار .  سازماندهی يک بردگی تمام عيار است
ديگر مارکس با کمال احترام به صحنه وارد ميشود و اعتبار نقد 

به دليل .  مارکسی به دنيای موجود بيش از هر زمان حقانيت پيدا ميکند
اين کارنامه سياه و گندابی که سرمايه دارى در چهار گوشه جهان بپا 
کرده است، و همينطور اثبات عملی و عينی سراب بودن وعده های 

است که کل زرادخانه تبليغات "  آزادی"دمکراسی و بورژوازی برای 
 . ضد کمونيستی بی ارزش و پوچ ميشود

 
از ژوکرهای سياست و کسانی که . اما اينها هنوز از تک و تا نيافتاده اند

نقش شان فقط اينست مثل دالالن برای سرمايه و انتخابات های مسخره 
اش بازار گرمی کنند تا متوهمان و نوکران اين بارگاه که آرزوی کسی 
شدن در نهاد سياسی و اداری بورژوازی را در سر ميپرورانند، هنوز 

هنوز حمله به .  بدون تهاجم به کمونيسم نميتوانند خود را تبئين کنند
انقالبيگری و رهبران کمونيست و انقالبی يک شغل نان و آب دار برای 

و اين .  بسياری و يک شاخص مهم تعلق به اردوی وسيعتر راست است
برای هزارمين بار اثبات ميکند که مادام که سرمايه داری برجاست و 
مادام که قرار است سرمايه روی دوش بردگی کارگر ارتزاق کند، و 
مادام که خطر بالقوه يک انقالب کارگری وجود دارد، آنوقت يک حزب 
جهانی اعالم نشده آنتی کمونيستی وجود دارد که شغل ناشريف آن توليد 

اين صنعت مانند هر صنعت ديگر برای .  دروغ و اشاعه خرافه است
بورژوازی و تداوم حاکميت و قلدری سرمايه و کوبيدن کارگر مهم است 

 .و در کنار نهاد مذهب نقش مهمی را در بقای وضع موجود ايفا ميکند
 

 

  ١١صفحه   
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 کمونيسم کارگری
اعتبار و حقانيت انتقاد مارکسيستی اما مادام که به پرچم سياسی طبقه 

اگر با .  کارگر تبديل نشود سرمايه داری از جايش تکان نميخورد
فروپاشی سرمايه داری دولتی شوروی و بلوک شرق و سوسيال 
دمکراسی در کشورهای غربی اين نوع سوسياليسم بورژوائی بپايان 
رسيد و بی اعتبار شد، با بن بست و شکست افقهای راست پيروز در 
خود کشورهای غربی امکان بازگشت به جناح چپ و مرکز و 

اين جنبشها منشا .  چهارچوبهای اقتصاد نيمه دولتی و کينزی وجود ندارد
هر نوع بسيج نيرو در دوره بی افقی و فقدان آلترناتيو برای نيروهای 
طبقه حاکم شوند، اما نميتوانند منشا بسيج طبقه کارگر برای و تحت نام 

 .سوسياليسم باشند
 

امروز بيش از هر زمان کمونيسم بعنوان جنبش سياسی طبقه کارگر تنها 
ميتواند بر پرچم انتقاد زير و رو کننده مارکس و منصور حکمت برای 

امروز بيش از هر زمان کمونيسم تنها بعنوان .  تغيير جهان متکی شود
کمونيسم کارگری، کمونيسم خود طبقه کارگر که افق نابودی و واژگونی 
سرمايه داری و برقراری نظامی برتر و متکی بر رفع نيازهای انسانها 

اين .  را هدف خود قرار داده است ميتواند موضوعيت داشته باشد
کمونيسم نه برای تفسير فلسفی جهان، نه برای تحبيب بخشی از 
بورژوازی، نه برای اهداف قسمتی و دمکراتيک و ناسيوناليستی، نه 
برای برپائی سرمايه دارى دولتی تحت عنوان سوسياليسم، نه برای رفرم 
در بازار و مقيد کردن مجدد آن به قوانين، نه برای کنترل بانکداران و 

" خلق"و "  ملت"سفته بازان، نه برای آزادی و استيفای حقوق اين و آن 
برتری "و يا هر نوع "  نژاد کارگر"، نه برای اثبات برتری "قوم"و 

، بلکه امرش تغيير جهان و آزادی کل "ايدئولوژيک"سياسی و "  جوئی
کمونيسم مارکسی، کمونيسم کارگری، کمونيسم پراتيک، .  جامعه است

جنبش واقعی و عينی و انقالبی طبقه کارگر برای نفی وضع موجود 
اين کمونيسم نيازمند حزب سياسی طبقه کارگر، حزب کمونيستی .  است

کارگری است که در هر کشور بطور عينی قادر باشد سوسياليسم را 
بعنوان يک آلترناتيو سياسی ممکن و مطلوب در مقابل کل جامعه 

آلترناتيوی قدرتمند که قادر باشد کل حاکميت طبقه بورژوازی .  بگذارد
را همراه با دستگاه سرکوب و بوروکراسی و قوانين تبعيض گرش بزير 

 .بکشد و افق يک دنياى بهتر را به روی بشريت بگشايد
 

 اکتبر و لنينی ديگر الزم است
انقالب کارگری اکتبر عليرغم شکست آن در مرحله تعيين کننده، يعنی 
اجرای فرمان اقتصادی انقالب سوسياليستی، عليرغم کمبودها و 
محدوديتهای حزب بلشويک، عليرغم تبليغات زهر آگينی که بيش از 
هشتاد سال عليه اش صورت گرفت و هنوز ادامه دارد، مهمترين واقعه 

اين انقالب جنبش طبقه ما برای تغيير جهان بود و همه .  قرن بيستم بود

 زنده باد اكتبر، 

 ...زنده باد انقالب كارگرى 

!آموزش رايگان برای همگان  

. افتخارات و محدوديتها و کمبودهايش هم بر عهده طبقه و جنبش ماست
اين انقالب حقانيت داشت و بايد در سالروز اکتبر قبل از هر چيز بر 
حقانيت عمل انقالبی و دورخيز کارگر برای خلع يد سياسی و اقتصادی 

اين انقالب و رگه لنينی حزب بلشويک، در .  از بورژوازی تاکيد کرد
تقابل با سنت رايج و مسلط آندروان يعنی سنت دترمينستی احزاب 
انترناسيونال دوم که بر عمده رهبران حزب بلشويک نيز تسلط داشت، 
بر نقش اراده انقالبی و سياست و پراتيک انقالبی و امکانپذيری 

تزهای آوريل لنين فقط يک مجموعه .  سوسياليسم و اثبات آن تاکيد ميکند
عقايد و تبئين سياسی و تاکتيک انقالبی نبود بلکه يک خط مشی سياسی 

پراتيکی و يک شم سياسی تيز و يک   -و يک متدولوژی ماترياليستی 
امری که هر حزب قدرتمند .  درک موقعيت و قاپيدن فرصت هم بود

لنين .  کمونيستی بدون آن ميتواند شکست را برای هميشه از آن خود کند
برخالف خزعبالتی که عده ای راجع به او ميگويند، اعم از 

نام ميگذارند تا شبه "  کودتا"بورژواهائی که انقالب اکتبر را 
سوسياليستهائی که از موضع دمکراسی بورژوائی و در بهترين حالت 
انقالب را کار اکثريت طبقه کارگر ميدانند، با توسل به اقليتی با نفوذ از 

در تابستان .  طبقه کارگر قيام کارگری را سازمان داد و پيروز شد
نماينده  ٨٠٠و در ماههای ژوئن و ژوئيه در شوراها از ميان  ١٩١٧

و منشويک بودند و کمتر "  اس آر"بقيه .  نفرشان بلشويک بود ١٠٥تنها 
از يکماه قبل از قيام اکتبر، آنهم طى يک واقعه سياسی يعنی شکست 
کودتای ژنرال کرنيلوف، بلشويکها تنها در دو شورای مسکو و 

حزب بلشويک حزبی کارگری بود .  پتروگراد اکثريت پيدا کرده بودند
اما نه اکثريت طبقه کارگر روسيه و نه اکثريت مردم را در آنزمان و 

اما اين مسئله باعث نشد که لنين از .  قبل از قيام اکتبر با خود نداشت
موضع دمکراسی شرايطی که امکان گرفتن قدرت هست را نبيند، و 
قدرت را به اقليت زورگو بورژوا متشکل در دولت کرنسکی واگذار 

کسانى که مخالف بحث .  اقدام لنين شرط اکثريت شدن بلشويسم بود.  کند
حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه منصور حکمت هستند، در واقع 

 .   مخالف سياست لنين هستند
 

بدون انقالب . بدون انقالب اکتبر مهمترين واقعه قرن بيستم رقم نميخورد
اکتبر الگوی آزادی طبقه کارگر و الگوی قيام بلشويکی در طول قرن 

بدون انقالب اکتبر بسياری .  بيست به پرچم آزادی در جهان تبديل نميشد
. از تغييرات و رفرمها در قلمروهای مختلف به بورژوازی تحميل نميشد

ايدئولوژيکی جهان به   -بدون انقالب اکتبر موازنه فکری و سياسی 
بدون انقالب اکتبر ضرورتی بر سر .  سمت چپ بطور کلی نميچرخيد

کار آمدن طيفی از دولتهای رفاه در خود اروپای غربی که يک هدف آن 
بدون انقالب .  جلوگيری از تکرار الگوی اکتبر بود ضروری نميشد

اکتبر طيف متنوع جنبشهای ناسيوناليستی، صنعت گرا، استقالل طلب، 
" سوسياليست"دمکرات و رفرميست، و انواع افسران کودتاچی خود را 

انقالب اکتبر جنبش سوسياليستی بين المللی را در موقعيت .  نميخواندند
تبديل "  مد روز"جديد و هژمونيکی قرار داد و عقايد سوسياليستی را به 

اين جنبشهای .  افتخار شد أکرد و سوسياليست بودن برای بسياری منش
غير سوسياليستی با شکست و فروپاشی شوروی، و حتی از اواخر دهه 
هفتاد، ديگر خود را سوسياليست نمی ناميدند بلکه به دمکراسی 

" مد روز"چون دمکراسی خواهی دست باال پيدا کرده بود و .  چرخيدند
امروز و در شرايطی که سرمايه داری جهان را به گند کشيده و .  بود

ميلياردها نفر را به گرسنگی و بيکاری و فقر و سرکوب 
  ١٢صفحه   
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شرکت استاندارد اويل يکی از بزرگترين شرکتهای توليد 
نفت و گاز، ميگويد که برای هر ذره سوخت فسيلی، ذغال 
سنگ و نفت و گاز، پول داده است، تمام آن را نيز از زمين 
بيرون مياورد و بفروش ميرساند کسی هم نمی تواند جلو او 

مصرف ذغال سنگ در بعضی از کشورها آنقدر !  را بگيرد
زياد شده است که نفس کشيدن انسان را نيز مختل کرده 

جنگل زدائی بويژه در آمازون تنها به دول بورژوا و .  است
سرمايه داران آن محدود نمانده است، باندها و گنگهای 
مختلف هم شبانه درختان چند صد ساله را فطع کرده و به 

جنگل زدائی آنقدر سرعت گرفته است که .  فروش ميرسانند
معلوم نيست تا دو دهه ديگر چيزی از آن باقی خواهد ماند يا 

 !نه
  

 سخن کوتاه، 
حفظ محيط زيست سالم هم در !  توهم است"  کاپيتاليسم سبز"

گرو تعيين تکليف قطعی با عملکرد نظم وارونه سرمايه 
اينجا نيز بايد انتخاب کرد، يا پايان دادن به سرمايه .  است

انتخاب ما، راه حل . داری يا قبول فجايع بيشتر محيط زيستی
 !  طبقه کارگر، تعيين تکليف قطعی با سرمايه داری است

 
 
 ٢٠٢١نوامبر  ٤

 ...توهم است " كاپيتاليسم سبز" 

! آزادی، برابری، رفاه همگانى  

و زندگی تحت تروريسم محکوم کرده است، بيش از هر زمان جهان نيازمند اکتبر 
امروز بيش از هر زمان جهان نيازمند احزاب کمونيستی کارگری و .  ديگری است

احزابی که تجربه و محدوديتهای فکری و سياسی و عملی .  رهبرانی چون لنين است
اين انقالب و کل جنبش موسوم به سوسياليسم قرن بيستم را جمعبندی کرده، احزابی 
که سواالت امروز و موئلفه های دنياى امروز را ميشناسند، کمبودهای انقالب اکتبر 

 .را ميشناسند و از تکرار آن اجتناب و برای اکتبر ديگری تالش ميکنند
 

برای ما کمونيستهای کارگری سالروز انقالب اکتبر و نگاهی به تاريخ و مسائل آن 
انقالب نه يک برخورد نستالژيک و يادواره ای شبه مذهبی، نه شانه باال انداختن در 
مقابل تفاوتهای امروز با آندوران، نه تعميم دلبخواهی چهارچوبهای اجتماعی و 
تاريخی انقالب روسيه به ايران امروز و يا هر کشور ديگر، نه چشم بستن به 
محدوديتها و کمبودهای آن انقالب، بلکه تالش برای تکرار اکتبر ديگری در 

 .چهارچوب موئلفه های دنيای امروز است
 

در اينروز شهامت و فداکاری جمعی و فردی بلشويکها و ميليونها کارگر 
در .  سوسياليست و کمونيست را که برای آزادی بشر تالش کردند ارج می نهيم

اينروز از حقانيت عمل انقالبی جنبش طبقه مان در هر گوشه کره خاکی دفاع 
در اينروز بر ضرورت عروج مجدد لنين ها و رهبران هشيار و انقالبی .  ميکنيم

بشريت امروز برای رهائی راهی جز انقالب .  کمونيست طبقه کارگر تاکيد داريم
. جهان برای تغيير انقالبی نيازمند برپائی اکتبر ديگری است.  عليه سرمايه ندارد

انقالب اکتبر الهام بخش طبقه ما برای تکرار اکتبر ديگرى عليه نظام منحط سرمايه 
 . *داری و برپائی يک جامعه آزاد و مرفه سوسياليستى است

 ...زنده باد اكتبر، زنده باد انقالب كارگرى 

!زنده باد شوراها  
 

ارگانهای اعمال اراده مستقيم 
! توده ای را همه جا ايجاد كنيد  

در كارخانه ها و محالت شوراها 
!را برپا كنيد  

  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و 
!فردا ارگان حاكميت  
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بدون نقش لنين و سياست و پراتيک متمايز لنينی به ويژه در فاصله 
تا اواخر اکتبر يعنی مقطع سازماندهی قيام کارگری  ١٩١٧زمانی آوريل 

و واژگونی حاکميت سرمايه در روسيه، تحقق انقالب عظيم کارگری 
اين تاکيد يکجانبه بر نقش لنين و سياست لنينی در .  روسيه ممکن نبود

ماهه قبل از پيروزی انقالب اکتبر شايد به مذاق  ٧فاصله زمانی کوتاه 
احتماال .  خوش نيايد"  عينی گراهای همه جانبه نگر و متخصص"

بپرسند؛ پس زمينه های عينی انقالب را نمی بينی؟ پس نقش خود حزب 
نديدن "بلشويک به مثابه نيروی ذهنی را نمی بينی؟ احتماال ما را به 

" روندهای تاريخی، لنين پرستی، بالنکيسم، ولونتاريسم و محدود نگری
گره زده "  يک شخصيت"متهم کنند که تحقق يک تحول عظيم را به نقش 

در جوابيه کوتاه و در تاکيد بر زمينه عينی انقالب و تحوالت در .  ايم
جامعه روسيه آن زمان همين بس، که زمينه های عينی چنان فراهم بود 
که شرايط وقوع دو انقالب در فوريه و اکتبر و در فاصله زمانی هشت 

و در مورد موقعيت نيروی ذهنی، اين جوابيه لنين .  ماهه را ممکن کرد
" چرا طبقه کارگر در انقالب فوريه قدرت را نگرفت"در مقابل سئوال 

لنين مسئله را از حوزه عينی گراهای قالبی که "را ميتوان تاکيد کرد که 
طبقه .  تسليم شدگان در پشتش سنگر گرفته بودند، به قلمرو ذهنيات کشاند

کارگر به اين دليل قدرت را در ماه فوريه تصرف نکرد که حزب 
بلشويک طالب وظيفه عينی خود نبود و نتوانست مانع از آن شود که 
سازشکاران توده های مردم را از لحاظ سياسی به نفع بورژوازی خلع 

 ".*  يد کنند

  

نقش يکه تاز لنين از مقطع بازگشت به روسيه در ماه آوريل اين بود که 
با سياست و پراتيک متمايز و انتقادی نه تنها عليه کليت بورژوازی و 
کمونيستهای بورژوايی آن دوره بلکه عليه خط سياسی حاکم بر رهبری 

را از جاخوش کردن در  بلشويکتوانست حزب .  حزب خود شوريد
جناح چپ جنبش دمکراسی و فرايند دمکراتيک نجات دهد و حزب را به 
مثابه تجسم آگاهی و تشکل طبقه کارگر آماده سازد که طالب انجام وظيفه 
عينی خود يعنی تصرف قدرت و انجام انقالب سوسياليستی در ماه اکتبر 

اين بود جوهر سياست و پراتيک متمايز حزب .  شود و اينکار را کرد
ماه قبلترش  ٨بلشويک مقطع انقالب اکتبر در مقايسه با حزب بلشويک 

همين است تمايز سياست لنينی با بلشويسم در .  در مقطع انقالب فوريه
 . مقطع انقالب فوريه

 

پيروزی انقالب فوريه درشرايطی اتفاق افتاد که لنين به عنوان نظريه 
پرداز و رهبر اصلی حزب بلشويک در تبعيد و در سويس بسر ميبرد و 
اجبارا دخالتی در روند تحوالت جاری آن زمان و سمت و سو دادن به 

لذا روزها و يکی دو ماهه اول آن انقالب، دوره .  حزب بلشويک نداشت

 لنين و انقالب اكتبر 

 رحمان حسين زاده 

! اعدام قتل عمد دولتى است  

ای از سردرگمی و ترديد و راست روی 
بر کميته مرکزی حاضر درصحنه 

از مبارزه ای .  حزب بلشويک حاکم بود
مستقل برای تسخير قدرت سرباز زدند 
و عمدتا همچون جناح چپ جنبش 
عمومی و دمکراسی  بر آن شدند که تا 
مدتی نامعلوم نقش مخالفان وفادار و 

 .  اهرم فشار را بازی کنند

 

در اين راستا الزم است به محورهای مهمی از تفاوت خط مشی کميته 
مرکزی حزب بلشويک در داخل در آن مقطع با لنينی که با محدوديتهای 
فراوان و با تلگراف و نامه های از راه دور گاها پرتوی می افکند بر 
آن فضای پرتپش و روزمره تحوالت سياسی روسيه و سياست حزب 

 :از جمله. بلشويک نگاهی بيندازيم

  

دراعالميه کميته مرکزی حزب بلشويک که بالفاصله پس از پيروزی 
قيام فوريه نوشته شد، از کارگران کارگاهها و کارخانه ها و 

بايد بيدرنگ نمايندگان خود "همچنين نيروهای شورشی خواست 
 ".را برای مشارکت در حکومت موقت انقالب انتخاب کنند

در روز يکم مارس و در جريان تحرک و بحث داغ در ميان کميته 
اجرايی شوراها بر سر چگونگی تحويل دادن قدرت به 

کوچکترين صدای اعتراضی برنخاست در "بورژوازی، 
نفر عضو کميته اجرايی، يازده تن بلشويک  ٣٩شرايطی که از 

 ". بودند و سه نفر از آنها عضو مرکزيت  حزب بودند

کامنف و استالين با بازگشت از تبعيد از پانزدهم مارس زمام امور 
هيئت تحريريه .  حزب و هيئت تحريريه پراودا را به دست گرفتند

جديد ضمن اعالم برنامه سياسی خود، قاطعانه از حکومت موقت 
 . حمايت کرد

هيئت تحريريه جديد پراودا در خصوص جنگ امپرياليستی هم موضع 
مشابه دفاع طلبان و ميهن پرستان سوسياليست را گرفت و اعالم 

مادام که ارتش آلمان از امپراطور فرمانبرداری ميکند، "کرد 
سرباز روسی بايد گلوله را با گلوله و خمپاره را با خمپاره پاسخ 

 ". دهد

کنفرانس سراسری شوراهای کشور، مرکب از نمايندگان "سرانجام در 
هشتاد و دو شورا در اواخر مارس و اوايل آوريل بلشويکها به 
قطعنامه رسمی کنفرانس در خصوص مسئله قدرت رای موافق 

 .در واقع به تحويل  قدرت به بورژوازی موافقت کردند" دادند

 

اين کرنش آشکار سياسی کميته مرکزی حزب بلشويک در قبال تحوالت 
اوال .  بورژوايی در جريان، چند عکس العمل فوری را به دنبال داشت

روزنامه پراودا اين .  اين سياستهای راست مورد تاييد کل حزب نبود
کميته .  تشتت و پراکندگی سياسی را از خود نشان ميداد

 

١٤صفحه     
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کارگری وايبورگ تجمعاتی با شرکت هزاران کارگر و سرباز تشکيل 
داد که همه تقريبا متفق القول قطعنامه هايی را تصويب کردند دائر بر 

دوما اين خط مشی به عنوان .  لزوم تسخير قدرت به وسيله شوراها
در مديای "  پيروزی بلشويکهای ميانه رو و عاقل بر بلشويکهای تندرو"

بورژوازی و نزد حکومت موقت و کمونيستهای بورژوايی آن دوران 
سوما تمايل وسيع به اتحاد و نزديکی با منشويکها را دامن .  جار زده شد

و چهارم و مهمتر هر درجه اطالع لنين از اتخاذ اين سياستهای شبه .  زد
منشويکی توسط حزبش خشم و عصبانيت و بيقراری اين رهبر تيزبين 

با .  مارکسيست را در شرايط محدوديتهای تبعيد آن زمان به اوج ميرساند
. تقالی فراوان در صدد رفع محدوديتها و رساندن صدايش به حزب بود

 : از جمله

 

در تلگراف روزششم مارس از طريق استکهلم به پتروگراد لنين اعالم 
تاکتيک ما رای عدم اعتماد، حمايت نکردن از حکومت : "ميکند

موقت، ظن ويژه به کرنسکی، تسليح طبقه کارگر و عدم توافق با 
 ". ساير احزاب

مورد ديگر وقتی که لنين نتيجه ميگيرد که حکومت موقت موفق شده 
است کارگران را فريب دهد و جنگ امپرياليستی را يک جنگ 
تدافعی وانمود سازد، از طريق دوستانش در استکهلم نامه ای 

اگر حزب : "نوشت به پتروگراد پر از نگرانی و هشدار از جمله
ما در اين فريب بزرگ کوچکترين مشارکتی بجويد، خود را تا ابد 
بی آبرو خواهد ساخت و با اينکار حکم مرگ سياسی خود را 

من ترجيح ميدهم که با هر عضوی از ...  امضا خواهد کرد
اعضای حزب، حال هر که ميخواهد باشد، قطع رابطه کنم و تن 

 ." به وطن پرستی سوسياليستی ندهم

قبلتر در هلسينکی، .  عاقبت روز سوم آوريل لنين به پتروگراد برگشت
در اولين برخورد با کامنف از رهبری موثر حزب در داخل که به 
استقبالش رفته بود، خشم خود را از سياستهای راست اتخاذ شده 

"در پراودا چنين بيان کرد اين مزخرفات چيست که در پراودا : 
می نويسی؟ ما دو سه شماره اش را ديده ايم و حسابت را چنان که 

بعد از رسيدن به پتروگراد و در ساعتهای ".  حقت بوده، رسيده ايم
پايانی آنروز در نطق آتشين اولين متينگ اعضای حزب بلشويک 

ما نياز به جمهوری پارلمانی نداريم، ما دمکراسی "اعالم کرد 
بورژوايی نمی خواهيم، ما نيازی به هيچ حکومتی نداريم مگر به 
شورای نمايندگان کارگران، سربازان، و دهقانان و در عين حال 
لنين خود را صراحتا از اکثريت شورا جدا دانست و آن اکثريت را 

 ".تماما متعلق به اردوی دشمن دانست

 

لنين تاکتيک :  راسکولينکوف، بلشويک حاضر در اين جلسه ميگويد

 ...لنين و انقالب اكتبر 

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

هايی که گروههای حاکم در حزب و تک و توکی از رفقا پيش از 
بازگشت .  بازگشت او دنبال ميکردند، با قاطعيت تمام به باد حمله گرفت

لنين در روز سوم آوريل سرآغاز نقطه عطف اساسی در تغيير 
فقط از اين لحظه به بعد حزب بلشويک . "سياستهای حزب بلشويک بود

با صدای بلند آغاز به سخن ميکند و مهمتراز آن با صدای خويش آغاز 
سوم آوريل روز پی افکندن قطعی پايه های انقالب و ".  به سخن ميکند

سراسر گيتی  ١٩١٧اکتبر  ٢٥ماه بعد در  ٧حکومت  کارگری بود که 
روز بعد چهارم آوريل لنين تزهای مشهور .  را تحت تاثير قرار داد

خصومت "تزهايی که در وهله اول .  آوريل را به حزب تسليم کرد
سازمانهای مرکزی حزب را برانگيخت، هيچ کس حتی يک سازمان يا 

فضای اوليه در ". گروه و فرد امضای خود را بر پای اين تزها نگذاشت
درون و بيرون حزب در برخورد به سخنرانيها و به تزهای آوريل در 
ماليمترين حالت اين بود که اين سياستها ذهنی است و لنين مدتی در 

اما ".  خارج زيسته و مجال نيافته است تا با حقايق امور خود را آشنا کند
بسيار سريع خط مشی سياسی و عملی لنين به پرچم بی اما واگر 
پرولتاريای روسيه و سربازان و دهقانان و همه رنج ديدگان تشنه 
رهايی و آزادی تبديل شد و به تصرف قدرت سياسی توسط طبقه کارگر 

انقالب اکتبر حاصل اين خط مشی و يک پروسه نقشه مند و .  انجاميد
هدفمند کار هرکولی حزب بلشويکی بود که سکان آن را مستقيما لنين به 

 .  دست گرفت

  

به عنوان گفته پايانی بی ترديد بدون تزهای آوريل و سياستهای متمايز 
لنين، حزب بلشويک به عنوان جناح چپ منشويکها همان راهی را 
ميرفت که منشويکها و کل کمونيسم بورژوايی آن دوره در روسيه و 

در آن صورت به اعتقاد من برخالف .  حتی در سطح جهانی طی کردند
سوسياليسم "عقيده کمونيستهای تدريج گرا و پاسيو ميخ شده به شعار 

، اثری از انقالب سوسياليستی اکتبر وجود "اجتناب ناپذير است
به عنوان عاجلترين درس انقالب کارگری اکتبر، برای طبقه .  نميداشت

کارگر جهانی، برای طبقه کارگر اروپای صنعتی درگير مبارزه حاد با 
بورژوازی در اين دوران، برای طبقه کارگر درگير در تالطمات 
بزرگ خاورميانه و برای کمونيستهای ايران درگير با بورژوازی مستبد 
و خشن و جناحهای راست و چپ بورژوايی و رژيم هار جمهوری 
اسالمی، بدون پرچم متمايز سياسی و روشن و بدون تحزب کمونيستی 
مدعی قدرت و رهبری مارکسيستی تيزبين، طبقه کارگر و جامعه رها 

بدون ساختن و مهيا کردن اين ساز و برگهای جنگ طبقاتی .  نميشود
. رهايی کارگر و انسان و جامعه و تحقق کمونيسم اجتناب ناپذير نيست

لنين و متد لنينی به ما می آموزد اراده آگاهانه انسان نيروی فعاله تغيير 
 . است

 

مواردی که در اين مطلب در گيومه گذاشته شده، نقل قول از جلد اول  * 
 . کتاب انقالب روسيه نوشته تروتسکی است

اين مطلب قبال به مناسبت گراميداشت انقالب کارگری اکتبرنوشته  شده 
 .    ،که اکنون مجددا منتشر ميشود

*** 
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ما می گوئيم، کارگران بايد فورا و کامال مستقل از "  :منصور حکمت
مجمع عمومى .  دولت دست بکار ايجاد تشکالت واقعى خود شوند

کارخانه خود را تشکيل دهند، جلسات آن را منظم کنند و آن را به عنوان 
عاليترين ارگان تصميم گيرى کارگران به رسميت بشناسند و در مقابل 

مجمع عمومى رسمى و منظم . دولت و کارفرما و وزارت کار قرار دهند
ما حوزه هايی نمی خواهيم که يکبار در .  اولين رکن شوراى واقعى است

يک اعتصاب خوش بدرخشند و بعد صحنه را برای مدت طوالنی خالی 
 ."کنند

 
هر چه زودتر .  زن جوانت مريض شده، برای تو بی تابی می کند"

 ". خودت را به تهران برسان
 

اين تلگرافی است که مامورين نظميه رضا خان برای مرتضی حجازی 
. از رهبران اتحاديه کارگران چاپ با امضای مادرش ارسال می کنند

مرتضی که به جرم فعاليت در اتحاديه متواری شده و به تاجيکستان 
او را .  گريخته بود فريب می خورد و برای تيمار همسرش بازمی گردد

به محض ورود به ايران در همان رشت دستگير و يکراست به شکنجه 
مرتضی حجازی طی آخرين ديدار . گاههای مخوف تهران منتقل می کنند

اطمينان دارم من زنده از :  خود در زندان به جعفر ارودبادی می گويد
. چند شب است از سينه ام خون می آيد   .اين محبس بيرون نمی روم

اينطور سرنوشت من بود که در اول جوانی، در تنگنای نظميه با اين 
سالم مرا به دوستان و همرزمان . فشار سختی که مالحظه می کنيد بميرم

بگو بين ما . مخصوصا فالنی که حال مرا پرسيده سالمش برسان. برسان
من اميدی به زنده ماندن ندارم، به سراغم .  ديگر ديداری نخواهد بود
اميدوارم رفقای من به هدف مقدس خود نائل .  نياييد بلکه فراموشم کنيد

ما غرض و .  آيند و قاتلين من به سزای اعمال بی رحمانه خود برسند
 . نظری جز سعادت و رفاه زحمتکشان نداشتيم

  
قتل فجيع مرتضی حجازی آن هم بدين شکل رذيالنه توسط حکومت 
رضا خان مشتی است نمونه خروار و گواه اين حقيقت تلخ که اينجا 

اينجا سنت سنديکا سازی و تحزب .  ايران است نه فرانسه و انگلستان
در جوامع اختناق .  گرايی هيچگاه دوام نداشته و الجرم جا نيفتاده است

زده، تشکالت کارگری اعم از اتحاديه، سنديکا و شورا جز در مقاطعی 
اساسا حکومت های مستبد، .  کوتاه تحمل نشده آنچنانکه احزاب سياسی

احزاب سياسی را منحل و ممنوع کرده اند تا مستمسکی يابند برای قلع و 
. جرم و مجازات آن را هم از پيش آماده کرده اند.  قمع تشکالت کارگری

می گويند اگر تشکل کارگری ايجاد کنيد می گوييم وابسته به احزاب غير 

 تحقير مجمع عمومى، 

 تحت لوای بحث در باره سنديكا، شورا و ضرورت تشكل يابى
 ١٩٢٨-١٩٠٢به ياد مرتضى حجازی 

 جاويد حكيمى

!جنبش مجمع عمومى كارگری را گسترش دهيم  

قانونی هستيد و حبس های طويل المدت و حتی مرگ در انتظارتان 
آوتيس سلطانزاده در خصوص فقدان سنت ديرپای سنديکاسازی .  است

نخستين کوشش ها برای سازمان دهی :  در ايران و چرايی آن می نويسد
جنبش (؛ در زمان نخستين انقالب ١٩٠٦سنديکايی در ايران به سال 

، هنگامی که کارگران چاپخانه های تهران تحت نفوذ نيرومند )مشروطه
. حزب دموکرات نخستين اتحاديه ی خود را ايجاد کردند، انجام گرفت

بعدها هنگامی که ارتجاع در سرکوب بيداد ميکرد و حزب دموکرات 
انحطاط يافت، هنگامی که رهبران آن با تحصيل مقام وزارت به 
محافظين باوفای تاج و تخت ايران بدل گشتند، اين سنديکا بدون آنکه 

اين وضع بدون تغيير تا .  نتايج جدی ای کسب کرده باشد، منحل گشت
 .دوام يافت ١٩١٨

 
در پرتوی حقايق فوق بطالن نظريه شورا برای دوره انقالبی است و 

. سنديکا ويژه دوره متعارف در خصوص جامعه ايران آشکار می شود
در جامعه ای که نه فقط احزاب انقالبی بلکه سازمان های رفرميستی 

سنديکای سرخ سهل است، تشکل های زرد و دست ساز  ،ممنوع هستند
حاال .  نيز شکل نمی گيرند مگر برای جاسوسی و شناسايی عناصر آگاه

ديگر برای هر کارگر آگاه و هر انسان آزاده ای بايد روشن شده باشد 
بحث های اخير پيرامون اتحاديه، سنديکا و شورا و ضرورت ايجاد 
تشکالت پايدار،  آن هم در گرماگرم اعتصابات شکوهمند هفت تپه تنها 

. يک هدف را پی می گيرد و آن عبارت از تحقير مجمع عمومی است
می گويند ما جمع چند نفره و حتی تک نفره، تشکل کارگری هستيم آن 
هم از نوع پايدارش؛ اين را حسن سعيدی، رضا شهابی و علی نجاتی 

در مقابل مجمع عمومی تشکل نيست و جنبش مجامع عمومی .  می گويد
من درآوردی است؛ اين را روبن مارکاريان، بهروز فراهانی و منصور 

تاکيد می کنند بيست سال سهل است، دويست سال ديگر . اسانلو می گويد
هم سنديکاهای ما با دو نفر و نصفی اعضا و بدون برگزاری حتی يک 
مجمع عمومی، همچنان تشکل پايدارند؛ در مقابل، کارگرانی که به مدت 
چندين سال با اتکا به مجمع عمومی و خرد جمعی غول استبداد را به 

اين جان کالم    .زانو درآورده و از زالو خلع يد کرده اند، متشکل نيستند
 .  نظرات اين دوستان است

 
تحقير مجمع عمومی آن نقطه تالقی نامبارکی است که مدافعين 

وقتی ميدان .  و سلطنتی به يکديگر می رسند"  سوسياليستی"سنديکاهای 
بازی را تحقير مجمع عمومی تعريف نماييد آنگاه ناگزير از بستن 

مگر از او .  بازوبند کاپيتانی بر بازوی منصور اسانلو خواهيد شد
فرموله تر، مجرب تر و پرشورتر در ستايش از سنديکا و تحقير مجمع 

دوستان، اِشکال در .  حاشا و کال!  عمومی کسی هست؟
١٦صفحه     
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مايه تاسف است؛ درست .  مسيری است که برگزيده ايد نه مسافران
زمانی که حکومت از تبديل تجربه نسبتا موفق هفت تپه به الگوی 
مبارزاتی کارگران نفت و برپايی جنبش مجامع عمومی، احساس خطر و 
ابراز ناخرسندی می کند، روسای سنديکاهای نيابتی و مدافعين اين 

 .روشها نيز در اين احساس ناخوشايند با دشمنان طبقه سهيم شده اند
 

دوستان مدافع سنديکای ما مدعی اند حکومت مانع از برگزاری مجمع 
عمومی ساالنه آنها شده و در نتيجه اعتبار نمايندگی آنان عجالتا و تا 

اين در حالی است که اکنون پنج سال است .  اطالع ثانوی معتبر است
هفت تپه ای ها دارند مجمع عمومی خود را به شهادت هشتاد ميليون 

آيا يک نفر از هيئت مديره سنديکا .  جمعيت ايران برگزار می کنند
خواستار برگزاری مجمع عمومی اعضای سنديکا و تجديد انتخابات شده 
است؟ آيا اساسا در اين پنج سال ارتباط متقابل و دوسويه جدی ای ميان 
کارگران و سنديکا مشاهده شده است؟ آيا کسی شاهد دخالت هيئت مديره 
سنديکا در دور اخير اعتراضات هفت تپه بوده است؟ کامال آشکار است 

است نه "  ابزار"و خود اين دوستان صريحا می گويند که مجمع عمومی 
اصل، ابزاری برای انتخاب و ارتقاء آقايان از کارگر ساده به بنيانگذار، 

آن مجمع عمومی که ابراهيم .  خزانه دار، بازرس و ديگر مناصب
عباسی از آن به مثابه شورای پنج هزار نفره ياد می کند هيچ سنخيتی با 

اولی پرولتری است و ظرف .  مجمع عمومی سنديکاليست های ما ندارد
دخالت مستقيم کارگران، دومی براساس ساختار موجود نيابتی است و 

 .ابزار اعمال قدرت بر کارگران
 

حسن سعيدی مدام نمونه کارگران فوالد را مثال می زند و می گويد از 
آن همه اعتراضات شکوهمند اکنون هيچ نمانده است و اين يعنی مجمع 

از قضا کريم سياحی کارگر .  عمومی تشکل نيست و زنده باد سنديکا
مبارز فوالد بی آنکه نامی از حسن سعيدی ببرد به نقد و در واقع بهانه 

کريم گفت خيلی خوشحالم که در جمع شما هستم اما .  او پاسخ شايسته داد
دوستان، شما فکر می کنيد اگر من .  حرفهای دوستان باب دلم نبود

سنديکا يا شورا می زدم دولت می گذاشت ما سالم بمانيم؟ مگر نديديد با 
مگر نديديد چه به روز کارگرانی آوردند که در شمال و !  ما چه کردند

کريم سياحی با کالمی ساده ! جنوب و شرق و غرب سنديکا و شورا زدند
و صميمی از اشتياق بی حد و حصر خود برای ديدن بچه های هفت تپه 

ميزان همدلی . گفت وقتی که به اهواز رفته بودند و در حسرت نديدن آنها
و همبستگی کريم سياحی را مقايسه کنيد با بنيانگذار سنديکای هفت تپه 
که می گويد هفت تپه شورای پنج هزار نفره ندارد چون کارگران پنج 

اين چيزی نيست جز تمسخر شورا تحت پوشش واقع .  هزار نفر نيستند
 . گرايی

 تحقير مجمع عمومى، 

تحت لوای بحث در باره سنديكا، شورا و 

 ...ضرورت تشكل يابى 

!زنده باد شوراها، شوراها را برپا كنيم  

کنيم حسن سعيدی درست می گويد و مجمع عمومی  وانگهی فرض  
تشکل نيست و بزرگترين خطای کارگران فوالد عبارت از اين بود که 
مثل شما تشکل پايدار با هر نامی اعم از اتحاديه، سنديکا و شورا ايجاد 

بياييد برای لحظه ای تصور کنيم فوالدی ها از دل آن .  نکردند
نامی که شما   -اعتراضات شکوهمند يک تشکل پايدار به اسم سنديکا

 -عجيب شيفته آن هستيد و با اين همه ادعا می کنيد سنديکاليست نيستيد
به احتمال قريب به يقين نمايندگان اين سنديکای پايدار .  ساخته بودند

فرضی همانا به دليل اخراج از کار، ديگر مجوز برگزاری مجمع 
حاال فرض کنيم که اين افراد اخراجی درست  .عمومی مجدد را نداشتند

بدليل اخراج خود را نماينده مادام العمر کارگران فوالد معرفی می 
بعد اين سه سنديکای بزرگ و بريده از بدنه با مجموع تعدادی .  کردند

آيا توانايی بسيج کارگران ! فعال، می خواستند چه گلی به سر طبقه بزنند
خير دوستاِن !  با مطالبه بازگشت به کار خودشان را هم داشتند؟

سنديکاليست، شما الگوی خوبی نيستيد، نه برای خودتان و نه برای هم 
 .کارگر بدون مجمع عمومی هيچ است و نه برعکس. طبقه ای هايتان

 
 و در خاتمه چند کلمه با تاريخدانان مخالف جنبش مجمع عمومی؛ 

برخی فعالين چپ از گرايشی استالينيستی در جنبش چپ نام می برند که 
با برخورد ايدئولوژيک و فرقه گرايانه بر طبل توخالی جنبش مجمع 

فعالً از درجه شناخت گويندگان اين نوع سخنان از !  عمومی می کوبند
فقط اين .  يک سنت مبارزاتی در درون طبقه کارگر جهانی ميگذريم

" من درآوردی"اشاره کافی است که نه جنبش مجمع عمومی تئوری 
برخالف بسياری از   -است و نه ما مدافعين آزادی بی قيد و شرط بيان 

اگر مجمع عمومی تشکل .  نسبتی با استالين داريم  -شماها در گذشته
نيست و جنبش مجمع عمومی من درآوردی است آنگاه خيل عظيم 
کارگرانی که در بخش های مهم و کليدی توليد فی الحال در مسير هفت 
تپه و برپايی جنبش مجامع عمومی گام می بردارند جملگی 

از قضا اين شماييد که فرقه !  می روند"  بيراهه"هستند و "  استالينيست"
  منصور حکمت کوهی از ادبيات.  ای عمل می کنيد و سکتاريست هستيد

و گنجينه گرانبهايی در باره سازماندهی طبقه با تاکيد ويژه بر مجمع 
برخی از شما رو به جامعه و .  عمومی از خود به يادگار گذاشته است

علی الخصوص طبقه کارگر هيچگاه از منصور حکمت کالمی بر لب 
اکنون که .  و انتساب وی به اسرائيلتهمت نياورده ايد مگر به قصد 

کارگر به حکم شم طبقاتی متوجه ظرفيت بيکران نهفته در مجمع 
عمومی و قدرت مهيب و شکست ناپذيرش آنگاه که به صورتی جنبشی 
درآيد شده است، شما به جای خوشحالی، دچار اضطراب و افسردگی 

نگران اين هستيد مبادا کارگران شما را مواخذه کنند که چرا .  گشته ايد
منصور حکمت اين کارگری ترين شخصيت سياسی جنبش کمونيستی 

آری اين شما هستيد که .  را چنين نادرست و نامربوط به ما شناسانده ايد
استخوان منصور حکمت در گلويتان گير کرده و حرف هايتان بوی 

تحقير توامان جنبش مجمع عمومی و تهمت .  خون دلمه بسته می دهد
طبقه کارگر اما نه از .  زدن به منصور حکمت از اين جا مايه می گيرد

منصور حکمت بت می سازد و نه کار سترگ او را در کارگری کردن 
کمونيزم تازه دارد به بستر اصلی خود باز می .  کمونيزم ناديده می گيرد

 .اين آغاز راه است. گردد
 
 

  ٢٠٢١نوامبر  ٤
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 تجمع کارگران مجتمع پتروشيمی آبادان 
ماه تعدادی از کارگران پتروشيمی آبادان با تجمع  روز شنبه هشتم آبان

اصالح طرح  .در مقابل اين شرکت خواستار تحقق مطالبات خود شدند
نفر از همکاران  ۴بندی مشاغل، امنيت شغلی، بازگشت به کار  طبقه

شان از جمله  اخراجی و ايجاد تشکل کارگری برای پيگيری مطالبات
های  کارگران ايران اجازه ايجاد تشکل.  مطالبات اين کارگران است

در پتروشيمی آبادان کارگران بخاطر عدم .  مستقل کارگری را ندارند
امکان تشکل مستقل به ناچار برای ايجاد شورای اسالمی جهت پيگيری 

شان اقدام کردند که حتی اجازه آن هم به کارگران داده نشد و  مطالبات
کارگران .  نفر از کارگران شرکت اخراج شدند ۴برسر همين موضوع 

های  مراکز مختلف بايد هوشيار باشند، نبايد در دام ايجاد تشکل
های  هايشان را در راستای ايجاد تشکل ساز دولتی بيفتند و تالش دست

ماه نيز جمعی از  روز يکشنبه نهم آبان.  مستقل خود به کار ببندند
کارگران پتروشيمی آبادان برای دومين روز متوالی در اعتراض به 

 .عدم تحقق مطالباتشان در محوطه شرکت تجمع کردند
 

 تداوم اعتصاب کارگران پتروشيمی رازی
آبانماه کارگران پتروشيمی رازی برای چندمين روز پياپی  ٨روز شنبه 

در اعتراض به عدم تحقق وعده های مديران و مشکالت حقوق و مزايا 
. دست از کار کشيدند و مقابل ساختمان مرکزی شرکت تجمع کردند

. اند کارگران از هفته گذشته دور جديد اعتراضات خود را آغاز کرده
های کارگران معترض تخصيص پاداش و مزايای  از جمله خواسته

رفاهی متناسب با منطقه، افزايش کيفيت وعده های غذايی، 
. بروزرسانی طرح طبقه بندی مشاغل و بيمه تکميلی بوده است

روز .  اعتصاب کارگران باعث شده آورهال شرکت نيز متوقف گردد
آبانماه کارگران پتروشيمی رازی برای چندمين روز پياپی  ١٠دوشنبه 

در اعتراض به عدم تحقق وعده های مديران و مشکالت حقوق و مزايا 
 .دست از کار کشيدند

 
اعتصاب کارگران پيمانکاری پتروشيمی کوه مبارک جاسک و 

 پتروشيمی بيستون کرمانشاه
آبان کارگران پتروشيمی کوه مبارک جاسک در اعتراض  ٨روز شنبه 

  کارگران پروژه. به عدم دريافت معوقات مزدی دست به اعتصاب زدند
نفتی کوه مبارک شهرستان جاسک که زيرنظر شرکت پيمانکاری 

ماه است که هيچ حقوق و  ۶کيسون مشغول به کار هستند، بيش از 
مزايايی دريافت نکرده و پيمانکار نيز در اينمدت از پاسخگويی به 

همچنين کارکنان قراردادی اتاق .  مطالبات کارگران سرباز زده است
کنترل، سايت و کارگران واحد تعميرات پتروشيمی بيستون کرمانشاه 
در اعتراض به عدم رسيدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زدند و 

شود که اعتصاب کارگران  گفته می.  در محوطٔه شرکت تجمع کردند

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

نشينی  منجر به عقب »کمپين بيست ده«ای صنايع نفت و گاز ذيل  پروژه
موقتی کارفرمايان گشته، اما با پايان کمپين و عهدشکنی پيمانکاران، باز 

 .هم شاهد رشد اعتصابات کارگران در اين صنايع خواهيم بود
 

 تجمع اعتراضی کارگران اورهال شرکت پااليش گاز پارسيان
آبانماه کارگران اورهال پااليشگاه گاز پارسيان در  ١٢روز چهارشنبه 

های معوقه در محوطه شرکت دست به  اعتراض به عدم پرداخت حقوق 
پااليشگاه گاز پارسيان در شهرستان ُمهر استان فارس واقع .  تجمع زدند

شده است و ماه گذشته اعالم شد که اورهال و تعميرات کلی شرکت به 
ً به تعويق افتاده و پرداخت  اتمام رسيده است اما حقوق کارگران مداوما

 .نشده است
 

سازی تبريز، مديران و مشاوران جديد اين  کارگران معترض ماشين
 کارخانه را بيرون کردند

سازی تبريز، در ادامه اعتراضات پيشين  آبان کارگران ماشين ٨روز شنبه 
ها در اين مجموعه بزرگ صنعتی،  و در اعتراض به تداوم سوءمديريت

. نفر از مديران و مشاوران جديد اين کارخانه را بيرون کردند ١١
مديرعامل کارخانه نيز همزمان با اين حرکت درست کارگران، برای 

ها، به سرعت اقدام به خروج از کارخانه  جلوگيری از تنش و درگيری
 .اند کرده

 
 دهمين روز از تجمع اعتراضی کارگران معدن سرب و روی گوجر

دوشنبه دهم آبانماه کارگران معدن سرب و روی گوجر در شهرستان راور 
در دهمين روز از تجمعات اعتراضی خود مقابل اداره کار اين شهرستان 

اين کارگران نسبت به وضعيت بد معيشتی خود اعتراض .  تجمع کردند
کارگران معدن گوجر واقع در  .داشته و خواهان افزايش دستمزدها هستند

درصد به  ٣٠شهرستان راور استان کرمان خواهان افزايش حداقل 
. ها مانند کارگران معادن زغال سنگ در استان کرمان هستند حقوق

کارگران معادن زغال سنگ کرمان پس از اعتصاب گسترده و چندين 
. درصدی دستمزد کنند ٣٠روزه توانستند کارفرمايان را وادار به افزايش 

 .کنند کارگران معدن گوجر اکنون پايه حقوق قانون کار را دريافت می
 

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ماشين سازی اراک
از روز نهم آبانماه کارگران کارخانه ماشين سازی اراک با خواست 

های زندگی در محوطه  افزايش حقوق متناسب با تورم واقعی و هزينه
چهارشنبه دوازدهم آبانماه نيز .  شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند

کارگران کارخانه ماشين سازی اراک برای چندمين روز متوالی در 
کارگران کارخانه ماشين .  محوطه شرکت دست به تجمع و اعتراض زدند

ادغام کارگران شرکتی و تبديل   -افزايش دستمزدها  -سازی اراک خواهان 
  ١٨صفحه   برگشت به کار کارگران اخراجی و تغيير مدير   -وضعيت 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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آبانماه نيز کارگران خدماتی  ١٢دست به تجمع زدند روز چهارشنبه 
هايشان در  شهرداری کوت عبدهللا در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

 .سطح شهر دست به راهپيمايی زدند
 

 ماه حقوق نگرفتند  ۴کارگران شهرداری بيدروبه خوزستان 
ماه حقوق خود را دريافت نکرده اند،  ۴کارگر شهرداری بيدروبه  ١۶

 . ماه حقوق معوقه دارند ٢ضمن اينکه کارمندان شهرداری نيز 
 

 تجمع اعتراضی کارگران متروی صادقيه
آبان کارگران متروی صادقيه در اعتراض به وضعيت  ٩روز يکشنبه  

 .بد معيشتی و سطح نازل حقوق و مزايا دست به تجمع اعتراضی زدند
 

 اخراج تعداد ديگری از کارگران آب معدنی داماش
های گذشته تعداد ديگری از کارگران باقيمانده کارخانه آب  طی روز

های توليد از کار بيکار شدند و تنها  معدنی داماش به بهانه افزيش هزينه
 ١٦در يکماه و نيم گذشته .  اند مانده  کارگر در کارخانه باقی ٣٠حدود 

 .کارگر عليرغم تعهد کارفرما به حفظ امنيت شغلی از کار اخراج شدند
  

ريسندگی و بافندگی شاهين شهر خواستار   کارگران اخراجی کارخانه
 بازگشت به کار هستند

در اين :  نماينده کارگران کارخانه ريسندگی و بافندگی شاهين شهر گفت
کردند  سال امرار معاش می ١٨کارگر با سابقه بيش از  ١۵٠کارخانه 

وی که از کارگران بيکار .  که هم اکنون تمام اين افراد بيکار شده اند
بسياری از کارگران اين شرکت برای :  شده اين کارخانه است، افزود

های سفيد امضا مشغول به کار بودند و در نامه  کسب درآمد با قرارداد
اند و از مسئوالن  های متعدد در رفع مشکلشان به نتيجه نرسيده نگاری

وی فعاليت اين کارخانه را از نيمه تيرماه .  خواستار رفع مشکل هستند
در آنزمان :  امسال به بهانه بازسازی و تجهيز متوقف اعالم کرد و گفت

بيش از نيمی از کارگران اين کارخانه به بهانه يک هفته تعطيلی از کار 
اخراج شدند و بقيه هم در ابتدای شهريور به طور ناگهانی از کار بيکار 

اين نماينده کارگران کارخانه ريسندگی و بافندگی شاهين شهر .  شدند
در ادامه هم پس از پاسخگو نبودن مسئوالن کارخانه به اداره :  افزود

نفر از کارگران بازگشت به  ٣٠کار شاهين شهر و دفتر نماينده مجلس، 
وی با بيان .  کار شدند و اين بار نيز با اين کارگران قراردادی امضا نشد

اينکه خواسته ما قانونی است و خواستار قانون بازگشت به کار هستيم، 
سال  ١٧از سوی ديگر نيز ما انتظار احقاق حقوق خود پس از :  گفت

وی اين کارخانه را از دو خط توليد با .  کار را در اين شرکت داريم
های متفاوت بيان و تاکيد  تن نخ با ضخامت ١٠ظرفيت توليد روزانه 

کرد هم اکنون آگهی فروش شرکت اعالم و اين در حالی است که حقوق 
 .ما پايمال شده است

 
 ای آذربايجان شرقی تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات منطقه

شنبه يازدهم آبانماه جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات  روز سه 
بندی  ای آذربايجان شرقی در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه منطقه

مشاغل مقابل دفتر مدير منطقه استان و ساختمان مرکزی مخابرات 
نفر بودند اغلب با  ١٠٠تجمع کنندگان که حدود .  تجمع برگزار کردند

مشغول  ۶مدارک ليسانس، فوق ليسانس و دکترا با قراردادهايی با گروه 
 .به کار هستند و نسبت به اين وضعيت اعتراض دارند

 

 ٩٠٠تا  ٧٠٠کارگران پيمانکاری شرکت که در حدود .  کارخانه هستند
همچنين از ماه .  باشند نفر هستند خواستار قرارداد مستقيم با شرکت می

گذشته و با شروع اعتراضات کارگران، حراست شرکت اقدام به اخراج 
نفر از کارگران نموده که بازگشت به کار اين همکاران اخراجی از  ٧

 .های اصلی کارگران است خواسته
 

 تجمع کارگران روغن نباتی گلنار 
در  »روغن نباتی گلنار«آبان جمعی از کارگران کارخانه  ٨روز شنبه 

اعتراض به بالتکليفی در وضعيت شغلی خود و کارخانه در محوطه 
ی کارگران؛ با افزايش مشکالت  طبق گفته.  داخلی کارخانه تجمع کردند

به مدت (اين کارخانه، کارفرما هر ماه با اعالم تعطيلی موقت کارخانه 
کارگر اين واحد توليدی را به مرخصی  ٣٠٠حدود )  يک تا دو هفته

مهر ماه گذشته نيز اين تعطيالت حدود دو هفته طول .  فرستد اجباری می
کارگران که نگران امنيت شغلی خود هستند، درباره ساير .  کشيد

قرارداد کاری همه کارگران به صورت يک :  مشکالت خود ميگويند
های کارکرد به کارگران حقوق  ماهه است اما کارفرما به ازای روز

بعنوان نمونه ماه پيش به ازای دو هفته کار به حساب هر . کند پرداخت می
اين در .  يک از کارگران حدودا سه ميليون تومان واريز شده است

حاليست که کارگران طبق قرارداد منعقده هر روز آماده کار و حضور 
های  در کارخانه هستند و اين کارفرماست که کارگران را به مرخصی

 .فرستد اجباری می
 

 تجمع کارگران شهرداری خرمشهر مقابل فرمانداری اين شهر
ماه جمعی از کارگران شهرداری خرمشهر در  آبان ۶روز پنجشنبه 

هايشان در مقابل فرمانداری اين شهر  اعتراض به عدم پرداخت حقوق
ماه است که حقوق خود را  ۶کارگران شهرداری خرمشهر .  تجمع کردند

های فرهاد دربندی نور،  دريافت نکرده اند و بر اساس آخرين گفته
ماه آنها به  ٢سرپرست شهرداری خرمشهر تا پايان ديروز بايد حقوق پايه 

 . شد که تاکنون اين کار صورت نگرفته است حسابشان واريز می
 

 اعتصاب کارگران فضای سبز در قزوين
روژان دشت )  پارک ملت(روز يکشنبه نهم آبانماه کارگران فضای سبز 

کاسپين در قزوين در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست 
 .ماه حقوق معوقه دارند ۴اين کارگران . به اعتصاب زدند

 
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدهللا

تنها «:  کارگران شهرداری کوت عبدهللا مقابل دوربين صدا و سيما
گويند آخرين دستمزد  اين کارگران می.  »مان اعتصاب است اسلحه

دريافتی آنها مربوط به خرداد ماه است و بعد از آن ديگر پولی به 
آنها پرداخت   همچنين چندين ماه هم حق بيمه.  حسابشان واريز نشده است

آبان کارگران شهرداری کوت عبدهللا در  ۶نشده است  از روز پنجشنبه 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان مقابل استانداری خوزستان 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٩صفحه   



 ٦٢٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٩صفحه    

 رشت، اهواز و تهران
آبانماه بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی  ٩روز يکشنبه 

مشهد و تهران نيز مقابل اداره تامين اجتماعی اين شهرستانها تجمع 
 .اعتراضی برپا کردند

 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات ايران  

آبانماه جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات ايران در  ٩روز يکشنبه 
محوطه ساختمان معاونت مالی مخابرات ايران تجمع اعتراضی برپا 

 .بازنشستگان مخابرات ايران خواهان تحقق مطالبات خود هستند. کردند
 

 ابالغ حکم قضايی به کاميار فکور
دادگاه انقالب تهران برای کاميار فکور  ٢۶طی حکمی که توسط شعبه 

صادر شده است وی از اتهام تبليغ عليه نظام تبرئه و بخاطر اتهامات 
نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و اخالل در نظم عمومی، به 

ميليون تومان جريمه نقدی محکوم  ١۵ضربه شالق و  ۵٠ماه حبس،  ٨
اين محکوميت .  سال به حالت تعليق درآمده است ۵شده که به مدت 

 :کردند" مراقبتی"تعليقی را هم به صورت زير 
 کسب مجوز از مقام قضايی برای سفر خارج کشور .١
شرکت در جلسات مشاوره برای کنترل هيجان و پرهيز از نااميدی  .٢

 در موسسه روانشناسی ماوای قم
 جايی به مقام قضايی اعالم هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه .٣
 های اجتماعی خودداری از فعاليت اجتماعی و سياسی در شبکه .۴

 .است »رپ«کاميار فکور، فعال کارگری و خواننده موسيقی اعتراضی 
اسفند سال جاری در تجمع کارگران،  ١٧اين فعال کارگری روز 

  معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
 .همراه چند نفر ديگر بازداشت شده بود  به
 

گوهر عشقی و سحر بهشتی، مادر و خواهر ستار بهشتی بازداشت 
 اند شده

ماه با  دقيقه چهارشنبه دوازدهم آبان ٢٢:٢٠ماموران امنيتی ساعت 
ضمن بازرسی و جمع آوری لوازم  يورش به منزل خانم سحر بهشتی 

 .ارتباطی آنان، اعضای خانواده ستار بهشتی را بازداشت کردند
مصطفی اسالمی همسر سحر بهشتی که به رفتار ماموران با همسر و 

شتم شديد قرار  مادر همسرش اعتراض کرده بود، نيز مورد ضرب و
 .گرفت و بازداشت شده است

 
 نصرت بهشتی ی پايان اعتصاب غذا

خانم نصرت بهشتی پس از اعزام به بيمارستان، به اعتصاب غذای خود 
نصرت بهشتی معلم بازنشسته و معترض، به خاطر حضور  .پايان داد

 ١٣در اعتراضات صنفی فرهنگيان نزديک به دو ماه است از تاريخ 
 ٢وی که از تاريخ  .مرداد ماه در زندان وکيل آباد مشهد به سر می برد

دست به اعتصاب غذا زده بود، ديروز پس از اعزام به  ١٤٠٠آبان ماه 
نصرت بهشتی که  .بيمارستان  به اعتصاب غذای خود پايان داد

مدتهاست از درد کليه رنج می برد، به خاطر جلوگيری مسئوالن زندان 
  .و نيروهای امنيتی، از اعزام وی به بيمارستان اعتصاب غذا کرده بود

 
 دادگاە مشهد ٤حضور وکيل و خانوادە نصرت بهشتی در شعبه 

آقای طباطبايی  ٩ساعت  ١٤٠٠آبان ماه  ٩روز يکشنبه 

 هزار کارگر ساختمانی خواهان بيمه تامين اجتماعی هستند ۶٠٠
و عدم  ۵اين کارگران نسبت به تعلل رسيدگی به طرح اصالح ماده 

فعاالن صنفی کارگران .  تخصيص سهميه جديد انتقادات فراوانی دارند
ساختمانی باور دارند، نفوذ کارفرمايان صنعت ساختمان در مجلس سبب 

روال فعلی .  بيمه کارگران ساختمانی کند شود ۵شده تا اصالح ماده 
اينگونه است که منبع درآمد بيمه کارگران ساختمانی از محل صدور 

شود به اين شکل که در ازای صدور هر  های ساخت تامين می پروانه
درصد هزينه به حساب سازمان واريز و بابت بيمه کارگران،  ١۵پروانه، 

درصد  ١۵کند اين  سازمان تامين اجتماعی ادعا می.  شود صرف می
دهد؛ به همين دليل  هزار نفر بيمه شده بخش ساختمان را نمی ۶٠٠کفايت 

اعضای انجمن .  اصالح شود ۵درخواست کرده تا منابع درآمدی در ماده 
صنفی کارگران ساختمانی باور دارند، هيات رييسه مجلس در برابر 
اقشار محروم جامعه ايستاده و نمايندگان مجلس از کارفرمايان 

های اجتماعی هستند، حمايت  ترين گروه سازی که جزو مرفه ساختمان
سازمان تامين اجتماعی همواره کمبود تامين منابع را عامل .  کنند می

مسکوت ماندن تخصيص سهميه جديد برای کارگران ساختمانی اعالم 
 .کرده است

 
 تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه آزاد شوشتر

شنبه يازدهم آبانماه کارکنان دانشگاه آزاد شوشتر مجدداً در  روز سه
ها و شرايط نامناسب شغلی و معيشتی  اعتراض به عدم پرداخت حقوق

 .محوطه اين دانشگاه زدند  دست به تجمع در
 

 تجمع معلمان و فرهنگيان کشور مقابل مجلس
آبانماه جمعی از معلمان و فرهنگيان شهرهای مختلف کشور  ٨روز شنبه 

معلمان شاغل و بازنشسته خواهان .  اند مقابل مجلس دست به تجمع زده
درصد هيأت علمی برای معلمان  ٨٠بندی به ميزان  اجرای طرح رتبه

سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق ديگر  شاغل، اجرای همسان
آبان جمعی از  ٨همچنين همانروز شنبه .  های خود هستند خواسته

خدمتگزاران و سرايداران مدارس همزمان با تجمع معلمان، در اعتراض 
ها مقابل مجلس دست به تجمع  به وضعيت بد معيشتی و سطح پايين حقوق

 .زدند
 

 تجمع بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی کرمانشاه  
آبانماه بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی  ٩روز يکشنبه 

کرمانشاه مقابل اداره تامين اجتماعی اين شهرستان تجمع اعتراضی برپا 
بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی نسبت به سطح .  کردند

ها ،مشکالت بيمه تکميلی و وضعيت بد معيشتی  نازل حقوق و مستمری
بازنشستگان تأمين اجتماعی خواهان افزايش و .  خود معترض هستند

 .ها هستند همسان سازی کامل حقوق
 

تجمع بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی مشهد، تبريز، 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ٢٢صفحه   



 ٦٢٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٢٠صفحه    

انتخاب باورهاى قابل احترام مردم 
هر کس هر چه بگويد، به هر .  است

حال همه دارند باورهاى باب ميل 
و الجرم .  خودشان را انتخاب ميکنند

آنها که تحت لواى حرمت باورهاى 
مردم، نقد به اسالم را پس ميزنند، 
دارند فقط انتخاب معنوى و سياسى 

اسالم را .  خود را بيان ميکنند و بس
به عنوان يک عقيده قابل احترام 
برميگزينند و فقط براى مشروعيِت 

" اعتقادات مردم"بندى  دادن به انتخابشان، عقايد خود را در بسته"  خلقى"
اى، به هيچ ناحقى، حتى اگر همه مردم  من به هيچ خرافه.  عرضه ميکنند

اين را البته حق هر کس .  جهان به آن صحه بگذارند، احترام نميگذارم
اما ميان احترام به آزادى .  ميدانم که به هر چه ميخواهد باور داشته باشد

ما بر فراز جهان .  عقيده افراد با احترام به عقيده افراد فرق اساسى هست
بازيگران و شرکت کنندگان در آن .  ايم و داور اين دنيا نيستيم ننشسته
جهانى هستيم که به نظر   -اى از اين جدال تاريخى هر يک گوشه.  هستيم

من از آغاز تا امروز بر سر آزادى و برابرى انسانها در جريان بوده 
من به خرافاتى که با آنها در حال جنگم و زجر انسانها را در .  است

 . ام، احترام نميگذارم چنگال آن ديده
 

يک مساله ديگر در اين مورد که نه فقط توسط برخى از جريانات  :نگاه
هاى گروهى غرب گفته ميشود، بلکه در بين  سياسى و مستشرقين و رسانه

بعضى از متفکرين و روشنفکران اين کشورها هم طرفدار دارد، اين 
است که مردم اين کشورها مسلمانند و آنچه که در آنها جريان دارد، براى 

آيا . شان است مثال موقعيت زنان و حجاب اجبارى، جزو فرهنگ و هويّت
به نظر شما، مردم ايران مسلمانند؟ ايران کشورى اسالمى است؟ و آيا 

 مالحظات فوق صحيح هستند و بايد آنها را رعايت کرد؟ 
 

بندى کردن واقعيِت ُمرکبّى  بندى کردن و بسته نفس دسته :منصور حکمت
گرايانه مذهبى يا قومى و ملى،  نظير يک جامعه، زير يک برچسب تقليل

جويانه  بخودى خود گواه اين است که ما با يک تبيين علمى يا حقيقت
اى اسالمى نام ميگذارد،  کسى که جامعه ايران را جامعه.  روبرو نيستيم

درست نظير کسى که آن را آريايى، شاه پرست، ايرانى، شيعى و غيره 
سؤال اين است .  توصيف ميکند، دارد در قلمرو پروپاگاند حرکت ميکند
اى دارد ايران را  که چه کسانى و در چه چهارچوب سياسى و تاريخى

اى اسالمى توصيف ميکنند و چه نتايجى ميخواهند از اين توصيف  جامعه
براى مثال معلوم است که رژيم اسالمى بايد جامعه ايران را .  بگيرند
اى اسالمى توصيف کند، تا به وجود يک حکومت اسالمى در  جامعه

واضح است که يک راسيست و .  جامعه رنگ مشروعيت بزند
اى اسالمى بخواند تا شکاف ميان  ستيز غربى بايد ايران را جامعه مهاجر

. آدمى که از ايران آمده است را با مردم محل باز و پرنشدنى نگاه دارد
واضح است که يک ژورناليست نان به نرخ روز خور بايد اين عبارت را 
استفاده کند و اين باور را اشاعه بدهد، چون مدل تبليغى و نگرش محافل 

به همين ترتيب محافل .  سياسى حاکم در جامعه غربى امروزه اين است
دانشگاهى از اين الگو تبعيت ميکنند، افکار عمومى در اين جهت سوق 

 . داده ميشود و غيره
 

هدف اين .  بندى کاذب است گذارى و دسته واقعيت اين است که اين اسم
گذارى، از هر سو که باشد، اين است که کاراکتر  اسم

وجود و عملکرد جريانات و دولتهاى اسالمى در سالهاى اخير در  :نگاه
خاورميانه و شمال آفريقا، در عين حال سبب اختالفاتى در برخورد به 

هستند کسانى که .  مذهب و جريانات و دولتهاى مذهبى شده است
دولتها و جريانات اسالمى و مذهب اسالم را بايد از هم جدا "ميگويند 

آنچه که در اين کشورها ميگذرد، ربطى به اسالم ندارد و ناشى از . کرد
به عالوه ".  درک و استنتاج غلط اين جريانات و دولتها از اسالم است

نبايد عليه مذهب موضع گرفت و حرفى زد، چون اين توهين "ميگويند 
نظر شما در اين "...  به عقيده مردم است و باعث تفرقه بين آنها ميشود

 مورد چيست؟ 
 

اى چنين اقتضا  من اين را درک ميکنم که منافع عده :منصور حکمت
ميکند که تا حد امکان اسالم را از زير تيغ خشم مردمى که قربانى يا 

من اين را .  اند، بدر ببرند شاهد جنايات غير قابل توصيف اسالميون
چنان  [halocaust] درک ميکنم که ابعاد اين جنايات و اين هاالکاست

است که حتى در ميان صف اسالميون هم کسانى پيدا ميشوند که 
نميخواهند مسئوليت اين همه پليدى و زشتى را بر عهده بگيرند و الجرم 

و "  اسالم راستين"به نظر من طبيعى است که در چنين اوضاعى بحث 
اما از نظر مِن .  يک بار ديگر باال بگيرد"  اسالم پراتيک"رابطه آن با 

کمونيست، مِن آتِئيست، از نظر ما شاهدان و قربانيان جنايات اين اسالم، 
از نظر من و امثال من که در يک جدال سهمگين اجتماعى و سياسى و 
فکرى با اين هيوال بسر ميبريم، اين اظهارات و توجيهات از فرط 

مبانى عقيدتى اسالم، مبانى قرآنى اسالم، .  رندى، احمقانه جلوه ميکند
انکشاف تاريخ اسالم، هويت و تعلق سياسى اسالم و اسالميون در جدال 

تر از آن  تر و غير قابل پوشاندن آزادى و ارتجاع در عصر ما عيان
است که اجازه بدهد بحث روايات مختلف اسالم و وجود و احتمال وجود 
روايت ديگرى از اسالم، ولو در آينده و در ُکرات ديگر، که در آن 

ترين حقوق و عواطف بشرى لعن و لگدمال نشده باشد، جدى  ابتدايى
حرمتى به ِعلم و به شعور  به نظر من، اين نهايِت بى.  گرفته بشود

اجتماعى انسان زمان ماست، اگر هر توجيه و هر َمهملى که اسالميوِن 
در حاِل هزيمت به روى جامعه پرت ميکنند را به عنوان مبحثى براى 

فرد در اسالم، چه راستين ...  تجزيه و تحليل و موشکافى علمى بپذيريم
. زن در اسالم بَرده است.  حرمت است حقوق و بى و چه غير آن، بى

عقيده آزاد در اسالم معصيت و .  کودک در اسالم در رديف احشام است
سکس، بدون جواز و بدون .  موسيقى فساد است.  مستوجب عقوبت است

اين ديِن مرگ و خون و .  داغِ مذهب بر َکپَِل مرتکبينش، گناه کبيره است
اند، اما بيشتر اديان را بشريت  راستش همه اديان همين.  عبوديت است

اين .  آزادانديش و آزاديخواه در طول صدها سال در قفس کرده است
 . چرخ ميزند و نکبت ميآورد. يکى را هرگز نگرفتند و مهار نکردند

 
دفاع از موجوديت اسالم تحت لواى بحث احترام به باورهاى مردم، به 

در ميان مردم، باورهاى مختلفى .  اعتبار و رياکارانه است نظر من بى
بنابراين بحث نه بر سر احترام به باورهاى مردم، بلکه بر سر .  هست

 اسالم و اسالم زدايى
 

 نشريه كانون پژوهشى نگاه، " نگاه"مصاحبه منصور حكمت با 

 ١٩٩٩دفتر اول، ژانويه 

 

  ٢١صفحه   
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مذهبى  [hierarchy] بايد انشعابى دينى ايجاد کند و قبله و هيرارشى
کارى .  جديدى ايجاد کند و توده مردم را به اين اسالم نوع ديگر فرابخواند

هاى يک استاد دانشگاه مذهبى از  ِشکوه.  که شايد بهائيت قرار بود بکند
حکومتى که ناگاه به او جفا کرده است را نميتوان با اين تحوالت و 

اسالم در روبناى .  چرخشهاى بزرگ تاريخى در غرب قياس کرد
خاورميانه و ايران امروز و در رابطه با اقتصاد سياسى جامعه کنونى، آن 

. دارى در غرب داشت نقشى را ندارد که مسحيت در دوران عروج سرمايه
اى فرعى  تطبيق يافتن اسالم با سير تکوين اقتصادى اين جوامع، مقوله

اين سير اقتصادى، مستقل از حال و هواى اسالم و چند و چون .  است
جامعه ايران .  قدرت تطبيقش با جامعه مدرن به هر حال طى ميشود

ندارد،  [John Calvin] و کالون [Martin Luther] احتياجى به لوتر
چون حاکميت اسالم بر آن نه يک هژمونى عقيدتى، روانشناسانه و 
ساختارى، بلکه يک سلطه سياسى و پليسى است که به طرق سياسى 

 . برانداخته خواهد شد
 

هاى فراوان و کّشافى  مطبوعات ايران را که ورق ميزنيد، به بحث :نگاه
درباره رابطه حکومت دينى و مردم، دين و آزادى، دين و تعقل، دين و 

در مورد اينها چه فکر ميکنيد؟ رابطه مذهب . برميخوريد... جامعه مدنى و
را ...  و در اينجا اسالم، با حاکميت مردم و جامعه مدنى و آزادى و تعقل و

 چگونه ميبينيد؟ 
 

العاده خشن در  مذهب، ايدئولوژى رسمى يک دولت فوق :منصور حکمت
در نتيجه براى قشر روشنفکرى که در ايران زيست ميکند، .  ايران است

بينى  اى از جهان هر موضوعى بايد در متن اسالم و به عنوان گوشه
اسالمى بررسى بشود ويا الاقل تنشهاى هر نظرى با اسالم حاکم مورد 

مباحثى نظير حقوق بشر، آزاديهاى مدنى، نظام .  اشاره قرار بگيرد
سياسى، سياست اقتصادى، علم، فرهنگ و هنر و غيره همه مباحث مهم و 

در .  مبرمى هستند که اِليت فکرى جامعه در همه جا دائما به آن ميپردازد
اين به اين معنى نيست . اضافه شود" اسالم"ايران به همه اينها بايد عبارت 

اين .  که اسالم در خوِد پروبلماتيک مورد بحث جاى علمى مشروعى دارد
اين دوره .  شناسانه يا حتى تاريخى يک اجبار سياسى است و نه شناخت

تر، بدون  بزودى ميگذرد و مجالت ايران به اين مفاهيم در يک قالب جدى
الزام تطبيق چيزى با اسالم و يا نشان دادن تناقض چيزى با اسالم، خواهند 

به نظر من مباحث اپوزيسيون مجاز و منتقدين قانونى در يک .  پرداخت
رژيم استبدادى هيچ وقت نبايد در صورت ظاهر آنها و بر مبناى تعاريف 

مباحث واقعى در جامعه .  و مقوالتى که خود به دست ميدهند، جدى گرفت
ايران وقتى به جلوى صحنه و صفحات نشريات داخل کشور رانده خواهند 

بنابراين، راستش من مطالب نشريات .  شد که اختناق سست شده باشد
روشنفکرى داخل کشور را از نظر محتوايى مهم و جدى و مربوط 

اى که پشت رابطه و کشمکش دولت و اين  بيشتر جدال سياسى.  نميدانم
 . مجالت هست به نظر من قابل توجه است

 
به عنوان آخرين سؤال، نظرتان درباره وضعيت جنبش ضد مذهبى  :نگاه

در قرن اخير در ايران چيست؟ فکر ميکنيد اين جنبش چه مختصات و چه 
جايگاهى در مبارزه و تالش عمومى توده مردم براى يک زندگى بهتر 

 دارد؟ 
 

اسالمى قوانين و مناسبات حاکم بر جامعه ايران، نه محصول يک 
تحميل و فشار سياسى، بلکه ناشى از نگرش و بارورهاى خود مردم 

اگر واقعا حجابى بر سر زنان ايران است، انتخاب .  قلمداد شود
شان به جهان مايه بگيرد، چقدر  خودشان باشد و از نگاه اسالمى

هاى  تر ميشود، چقدر معامالت و بند و بست وجدانها در غرب آسوده
 رژيمهاى دمکرات و الس زدن روشنفکران و ژورناليستهاى ياپى

[yuppie]  غربى با دولت ايران موجه ميشود، چقدر خفه کردن صداى
اى  اعتراض زن آزاده و اپوزيسيون انقالبى ايران به عنوان عده

بندى مذهبى و  بسته.  تر ميشود ساده"  جدا از مردم"ناراضى افراطى و 
فرهنگى و قومى و ملى مردم، هميشه قدم اول در انکار حقوق 

ُکشى در  اگر نسل.  يونيورسال و جهان شمول آنها به عنوان انسان است
ادامه يک سنت آفريقايى است، اگر سنگسار يک  [Rwanda] روآندا

رسم اسالمى مردم ايران است، اگر حجاب بخشى از فرهنگ زن در 
است، اگر شوهر دادن دختر نُه ساله رسم و رسوم "  جوامع اسالمى"

خود مردم آن ممالک است، آنوقت واقعا ميشود فراموششان کرد، 
ميشود تحقيرشان کرد، ميشود بمبارانشان کرد و در پشت ديوار بلند 

اما .  مدّنيت و دمکراسى غربى زير دست ُحّکام خودشان رهايشان کرد
دارى  اى سرمايه اگر معلوم شود که اين انسانها چون ديگران در جامعه

و در يک بازار جهانى، توليد و زيست ميکنند، اگر معلوم شود که اين 
گاه و اعدام و  ها و قوانين اسالمى به زور زندان و شکنجه راه و رسم

گشت خيابانى و دشنه و اسيد و سنگسار به اينها تحميل شده است، اگر 
معلوم شود که اين مردم نظير همه جاى ديگر تشنه آزادى و برابرى و 

ترين خصيصه اين مردم،  اند، اگر معلوم شود که قوى رفع تبعيض
عليرغم همه اين فشارها، عطششان براى فرهنگ و زيست نوع غربى 

فريبانه فروميريزد و  است، آنوقت تمام اين عمارت ايدئولوژيکى عوام
 . خسارات غيرقابل توصيفى به بار ميآورد

 
رژيم استبدادى حاکم بر ايران .  اى اسالمى نيست جامعه ايران، جامعه

يک رژيم اسالمى است، که عليرغم همه اين فشارها، هنوز نتوانسته 
است مردم را مجبور ناگزير کند تا اين هويت اسالمى را بر خود 

من يک غاز براى روشنفکرى که با ارجاع به آمار ثبت احوال . بپذيرند
گذارى رياکارانه  ُمهر تأييد پاى اين اسم"  مذهب رسمى"و مقوله 

پذيرش اين مقوله، و از آن بدتر تبليغ اين .  ميگذارد، ارزش قائل نيستم
اى است که در ايران و کشورهاى  مقوله، يک رکن تداوم فاجعه

 . زده جريان دارد اسالم
 

" پروتستانيسم اسالمى"و "  مذهب مترقى"نظرتان در مورد  :نگاه
هاى فرهنگى گرفته تا سازمانهاى  ها، از شخصيت چيست؟ خيلى

سياسى، ميگويند بايد از شريعتى و سروش و ساير دگرانديشان اسالمى 
ميگويند با ميدان دادن و حمايت از .  دفاع کرد"  سنت گرايان"در مقابل 

نظر شما در اين .  اينان، اوضاع جامعه و زندگى مردم درست ميشود
 مورد چيست؟ 

 
پروتستانيسم اسالمى اگر بناست پروتستانيسم باشد،  :منصور حکمت

 ...اسالم و اسالم زدايى 

!نه به آپارتايد جنسى، نه به حجاب اسالمى  
٢٢صفحه     
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 ٤وکيل پرونده خانم نصرت بهشتی به همراه خانواده وی به شعبه ی 
دادگاه با تبديل قرار بازداشت به . دادگاه انقالب مشهد مراجعه نمودند

به گفته وکيل .  وثيقه و درخواست آزادی نصرت بهشتی موافقت نکرد
اقدام عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام، "پرونده اتهامات خانم بهشتی 

نصرت بهشتی اتهامات وارده را رد .  می باشد...  و "  توهين به مقدسات
کرده و گفته است هيچ زندانی نخواهد توانست وی را از موضع مبارزه 

 .با ستم پايين بکشد و هر جا ظلمی ببيند فرياد خواهد زد
 

 ميليون نفر در افغانستان آواره شده اند ٣.۵: سازمان ملل
کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور افغانستان با 
هشدار در باره يک بحران انسانی در اين کشور اعالم کرد در پی 

ميليون نفر در اثر جنگ و ناامنی در اين کشور  ٣.۵افزايش درگيری ها 
براساس گزارش کميساريای عالی سازمان ملل در امور .  آواره شده اند

هزار نفر در  ٢٧٠کم  ميالدی دست ٢٠٢١پناهندگان، از ژانويه سال 
ها آواره شده باشند؛ رقمی که  ها و ناامنی داخل اين کشور به دليل خشونت

 .رساند ميليون نفر می ٣.۵شمار کل آوارگان افغانستان را به بيش از 
اند،  هايشان شده های اخير مجبور به ترک خانه هايی که در هفته خانواده

بسياری .  کنند وخامت وضعيت امنيتی را دليل اصلی فرار خود اعالم می
های  های مداوم، خشونت اند که عالوه بر درگيری از آنها گزارش داده

های دست  اعمال شده از سوی گروههای مسلح غيردولتی و استقرار بمب
های اصلی، همچنين قطع خدمات  ساز در مناطق مسکونی و جاده

اجتماعی و از دست دادن درآمد به دليل افزايش ناامنی از ديگر داليل آنها 
 .برای ترک خانه و پذيرش رنج آوارگی بوده است

 
 اند ای در نيجريه؛ صد کارگر زير آوار مانده  طبقه ٢٢سقوط ساختمان 

حدود يکصد نفر بر اثر فرو ريختن يک برج مسکونی لوکس در حال  
 .ساخت در الگوس، پايتخت اقتصادی نيجريه، زير آوار ماندند

آبان به نقل از شاهدان عينی  ١٠خبرگزاری رويترز روز دوشنبه 
 .اند گزارش داد که کارگران ساختمانی زير تلی از آوار سنگ و بتن مانده

های امداد و نجات تا شامگاه دوشنبه يک  افزايد که گروه اين گزارش می
. اند کم سه نفر نيز نجات يافته اند و دست جسد را از زير آوار بيرون کشيده

اين ميان اما گذر سريع زمان عليه ديگر کارگرانی است که همچنان زير 
های  های امداد و نجات در اين عمليات از بيل گروه .اند آوار مانده

 .کنند های با قدرت باال مخصوص سيالب استفاده می مکانيکی و المپ
اند، شمار کارگرانی که در لحظه  کارگران به خبرگزاری رويترز گفته

فرو  .اند احتماال به يکصد نفر برسد فرو ريختن ساختمان در آنجا بوده
ريختن ساختمان در نيجريه امر نادری نيست، بلکه به دفعات اتفاق افتاده 

سازی و استفاده از  است، امری که دليل آن عدم اجرای مقررات ساختمان
به گفته مقامات الگوس، برجی که روز  .مصالح غيراستاندارد است

ای بود و يک شرکت بخش خصوصی نيز  طبقه ٢٢دوشنبه فروريخت 
اين حادثه چيزی جز سودپرستی .  کار ساخت و ساز آن را بر عهده داشت

نظام سرمايهداری نيست که برای انباشت سود بيشتر جان کارگران 
ما سود پرستی نظام سرمايهداری را عامل اصلی .  برايشان اهميتی ندارد

کشتار کارگران ميدانيم و با بستگان و همکاران قربانيان اين حادثه اعالم 
 *.همبستگی ميکنيم

 ...ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى 

هم جنبش مذهبى و هم جنبش ضد مذهبى در ايران  :منصور حکمت
ترى  المللى مهم براى بخش اعظم قرن بيستم، تحت تأثير تِِرندهاى بين

قرار گرفتند که به اينها رنگى متفاوت از کشمکش مذهب و روشنگرى 
اشاره من به انقالب اکتبر و ظهور شوروى و .  در اروپاى قرون قبل زد

هم اسالم و هم روشنگرى ضد اسالمى در .  باالخره جنگ سرد است
هاى تاريخى ديگرى قالب  المللى، در ظرفيت تر بين متن يک تالقى مهم

روشنگرى ابتدا به .  زده شدند، يا شايد بتوان گفت از نو تعريف شدند
بخشى از تحرک سوسياليستى در جامعه بدل شد، اما خيلى سريع با 
ظهور شوروى به عنوان يک اردوگاه بورژوايى جهانى، عمال به يک 

به نظر من لبه انتقادى و .  جنبش ابزارى و دُم بريده تبديل شد
محاباى اين جنبش محو شد، چرا که  انديشانه و بى ستيزى آزاد مذهب

بخشى که ميتوانست  اکنون آخونِد ملى و مذهِب خلقى، و الهياِت رهايى
مؤتلف اردوگاه شوروى در مقابل آمريکا باشد، کشف شده بود و اسالِم 

ايست شدن  با استالينى شدن و توده.  قابل دفاع يا قابِل مدارا يافت شده بود
جامعه روشنفکرى ايران و ورود مالحظات تاکتيکى در برخورد به 

اى که از قرار ميتوانست عليه سلطنت و آمريکا  مذهب به عنوان پديده
. کارساز باشد، دور ارفاق به اسالم و بعد حتى تطهير آن شروع ميشود

در قطب مقابل، اسالم ضد کمونيست به يک اسلحه قوى غرب در جنگ 
اين بارورهاى مذهبى مردم و .  با کارگر و کمونيسم ايران بدل ميشود

قدرت اسالم به مثابه يک دين نبود که جمهورى اسالمى را ساخت، بلکه 
نياز موّکلين سابق رژيم شاه براى ادامه سياست سرکوب چپ در ايران 
بود که اسالِم در حال اضمحالل و منزوى خمينى را به جلوى صحنه 

انديشى با  همه اينها، خيلى خالصه، به اين معناست که جدال آزاد. کشانيد
هاى  اسالم به عنوان يک مذهب به سرعت تحت تأثير فعل و انفعال بخش

المللى، با اسالم سياسى و  هاى بين مختلف جامعه، و همينطور قدرت
اگر کسى سى سال قبل از يک موضع .  جنبش اسالمى، قرار ميگيرد

آتئيستى بنياد اسالم را به ريشخند و نقد ميگرفت، نه فقط از طرف 
استبداديون مورد حمله قرار  دستگاه اسالم، بلکه از طرف خلقيون و ضد

ها، و کسانى که نگرش  کما اين که امروز هم همان اردوگاهى.  ميگرفت
شان محصول آن اردوگاه است، به ما منتقدين قاطع اسالم و  سياسى

خواهى نه در  از نظر اينها انقالبيگرى و ترقى.  مذهب حمله ميکنند
کوبيدن اسالم و مذهب، بلکه در کنار آمدن و همزيستى با آن و ابداع 

 . و غيره است" امروزى"و " نو"يک اسالم 
 

است و نفرت عميق )  کمونيسم کارگرى(به نظر من، امروز جنبش ما 
توده وسيع مردم ايران و بويژه زنان و جوانان در ايران از اسالم، که 
ماتريال يک تحول جدى ضد مذهبى و اسالم زدايانه را در ايران 

اگر مردم ايران بناست چيزى از جنس سعادت را تجربه کنند، .  ميسازد
مطمئنم که در اين مسير، و با تکان خوردن .  اين جنبش بايد پيروز شود

مردم، يک قشر از روشنفکران آزادانديش، روشن و روشنگر، به اين 
 . جبهه خواهند پيوست

 
اسفند   -  ٢٨به نقل از انترناسيونال، نشريه حزب کمونيست کارگرى ايران، شماره  

١٣٧٧  
 کلمات انگليسى داخل کروشه را سايت حکمت به متن اضافه کرده است []
 

*** 

 ...اسالم و اسالم زدايى 
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بی .  مردساالری و قانون حجاب اجباری
حجابی تف انداختن به حجاب اسالمی 
بعنوان سمبل و پرچم حکومت آپارتايد 

بی حجابی و .  در مراکز قدرت آنست
برداشتن حجاب ها در قم و تهران و 
مشهد و هر جای ايران، يعنی دوران شما 

اگر ما .  بسر آمده و بايد رفع زحمت کنيد
و مردم نجنبيم و دستگيرتان نکنيم، 
بسرعت بجای پرت و پالگوئی آخوندی، 

 .با گرين کارتهای رزرو شده پيش نکبت زاده هايتان خواهيد رفت
 
 نوامبر ٤

 جامعه زن كش و قتل سريال زنان
 

جامعه ايران زن کشی و  »افتخارات ملی و ميهنی و مذهبی«يکی از 
همانطور که جنگها و فتوحات کوروش و شاهان و به .  زن ستيزی است

همانطور که در . برده کشيدن زن و مرد از افتخارات اين سرزمين است
قرآن و نظام فکری مذهب اسالم زن آزاری و انکار موجوديت 

 .اجتماعی و حقوق زن از افتخارات تاريخی اين سرزمين است
  

اينبار .  آزار و حتی قتل زن ساده شده، دليل ويژه و خاصی نياز ندارد
ساله در  ۴٠ساله توسط همسرش سيدنبی حسينی  ٣۵آسيه اکبری 

مشاجره برسر پرداخت شهريه و بيمه :  دليل.  شهرستان سنقر کشته شد
فقر مالی که .  فرزندان برای درس خواندن در مدرسه مخروبه روستا

گرداند،  توقع انسان را پايين مياورد، همه عقربه ها را به عقب برمی
زير فشار يک جدل لفظی و خانوادگی برای بهبود وضع فرزند را به 

 .کند نابودی مادر و دنيای کودکان بدل می
  

ترديدی نيست که جايی منطق سلطه و مردساالری وارد معادله ميشود و 
راستی اين مرد، پدر، برادر، .  خروجی آن ضرب و شتم و قتل زن است

چرا وقتی افسار پاره ميکند بجای حمله به زن يا فرزند به خودش حمله 
 .نميکند؟ اين سوالی است که همه مردان عالم ضد زن بايد جواب بدهند

 
اخبار زن کشی مانند اخبار مرگ و مير بر اثر فقر و نداری و تصادف 

بعبارتی ديگر روزمره ما .  روزمره شده است...  و بيماری و اعتياد و 
اين چيزی .  گردانند، بدون اينکه متوجه باشيم را به دنيای وحوش برمی

 .جز تحقير عمومی و سند حقارت جمعی يک جامعه نيست
 

مشکل اينست که سير قهقرايی کنونی خيال توقف ندارد، سهل است، از 
اين فاکتوری .  ها توسط نقاره کشان تمجيد و تشويق می شود تريبون

 .بسيار منفی در جدال برسر آزادی و رهايی است
  

اليروبی رسوبات مردساالری و زن کشی، اين اليه ضخيم لجن تاريخ 
جوامع طبقاتی، کار کسانی نيست که مشغول َمرّمت و بازسازی اساِس 
تفکر و تعقل و کارکرد اين نظام اند، کار جنبش سوسياليستی طبقه 
کارگر و زنان و مردانی است که منفعتی در ادامه اين شناعت ندارند و 

 .برای پی افکندن جهانی نو در نبرد و مبارزه اند
 
 نوامبر  ٣

 آمريكا در قم
 

. بنظر ميرسد که آمريکا بدون شليک يک گلوله قم را تسخير کرده است
آيات "با ارتشی از الشخوران مذهبی، "  جهان اسالم"قم، اين مرکز 

ً براساس منويات و افکار "  عظام و دايناسورهای عهد بوق، و دقيقا
مريض و جنايتکار همين حضرات، به مرکز سازماندهی فحشای اسالمی 

در کنار قم، مشهد پايگاه با رونق ديگر سازماندهی فحشای . بدل شده است
برای مسلمانان اهل "  توريسم"اسالمی است و هر دو از جاذبه های 

 .زيارت است
 

، رسمی "صيغه"راه دوری نبايد رفت، تعداد مراکز موقت و غير موقت 
و غير رسمی، کارتی و شماره ای، از حد و کنترل خارج شده و هنوز از 

به اينها صدها .  ميزان گردش مالی آن ارزيابی دقيقی در دست نيست
مرکز و شبکه غير رسمی و اجبار به تن فروشی در خيابان و خانه را 

 . بايد اضافه کرد
 

ً از شهرهايی بودند که مردم آزاديخواه بسيار تند عليه  قم و مشهد، اتفاقا
بعبارت ديگر آنتی .  حکومت اسالمی در نبردهای سالهای اخير بپاخاستند

امروز .  اسالميسم جامعه در مراکز اصلی اسالمی حکومت شديدتر است
که نکبت از سر و روی نظام می بارد، مسببان و بانيان اين وضعيت 

مجتبی ذوالنوری .  شيپور را از سر گشاد ميزنند تا از منافع شان دفاع کنند
بندوباری،  ترويج فرهنگ بی"در طويله اسالمی موسوم به مجلس، از 

ابراز نگرانی کرده و ضد آمريکائی "  حجابی و ابتذال در قم حيايی، بی بی
: وی می گويد.  گری مبتذل حکومتی را تا حد يک فوبيا ارتقا داده است

 !!!"های قم است ها و خيابان امروز محل مبارزه با آمريکا در کوچه"
 

اگر سخنان اين آخوند شکمباره را باور کنيم، جمهوری اسالمی در تبديل 
کاخ سفيد به حسينيه شکست خورد و آمريکا در فتح قم و تبديل حوزه و 

! زيارتگاه به يک پايگاه بزرگ اقتصادی سازماندهی فحشا موفق
ذوالنوری آخوند است و هنر آخوند جماعت اينست که بوقت خودش 

کنند و بوقت خودش کبوتری از کاله در بياورند و روايتی هم مثل "  تقيه"
 .کالهک بر آن سوار کنند تا دکان خر رنگ کنی بردوام باشد

  
از اين فعال بگذريم که ذوالنورها بايد .  واقعيت اما عيان تر از اينهاست

کنند که در يک برهه زمانی و بنا به "  دعا"هر روز برای دولت آمريکا 
انقالب "منافع درازمدت تر خودش پشت جريان اسالمی رفت تا سناريوی 

روی دوش عموزاده های مکاليشان در ايران پياده شود که "  اسالمی
واقعيت اينست که نفس آخوند بودن .  تاکنون چند نسل از آن خورده اند

. َسمبل بی حيائی و دهن دريدگی و ابتذال و جنايت عليه زن است
جهاد نکاح "شماهائی که از تريبون نماز جمعه مثل ديلرهای حرفه ای از 

 .حرف ميزنيد، بهتر است دهانتان را ببنديد" و صيغه و ثواب آن
  

بی حجابی نه آمريکائی است نه اسالمی، مشت زن است بر دهان اسالم و 

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور
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!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را منتـشـر   .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافـت شـده     .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 

را بطور زنده و از طريق تلفن و يا اينترنت همه جای تلويزيون آلترناتيو شورايى كانال 

ساعته شورای همكاری نيروهای چپ و  ٢٤شبكه مشترک ماهواره ای . جهان دنبال كنيد

:كمونيست را به دوستانتان معرفى كنيد آدرس  

https://alternative-shorai.tv/  

 دانشگاه تهران در پايان مراسم فارغ التحصيلى

! نابود باد حكومت آپارتايد جنسى! نه به حجاب اسالمى! نه روسری نه تو سری  


