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 کارگران سراسر جھان
 متحد شويد! 

٢درصفحه   ۵درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ١٢درصفحه 

با شعار کار نان آزادی 
حکومت شورايی به 

 استقبال بھار خواھيم رفت

 مان را دور نيست روزی که مزارع مرده
 ھای بلند گندم سرشار سازد ساقه

 ھامان را و دشت
 ھای سرخ شقايق

رسد از راه" سروده رفيق  شعر "بھار می
 مرضيه احمدی اسکويی

 
در آخرين روزھای سالی ھستيم که  در سايه 
مبارزات کارگران و زحمتکشان برای کار، نان، 
آزادی، حکومت شورايی به سالی ماندگار در 
تاريخ جنبش کارگری و ديگر زحمتکشان جامعه 
تبديل شد و صفحاتی ماندگار در مبارزه عليه 
رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی و مناسبات 

داری حاکم رقم خورد، مبارزاتی  سرمايه
قھرمانانه که جز با فداکاری و از خودگذشتگی 

ھا ممکن نبود. مبارزاتی که بارھا از من، ما  آن
 ساخت.

تواند نويد بھار زندگی را با  مبارزاتی که می
ھای نوروزی برای تمامی کارگران و  نسيم

زحمتکشان به ارمغان آورد، مبارزاتی که 
تواند بھار طبيعت را به بھار زندگی پيوند زند  می

و به ھمين اميد سال نو را دست در دست ھم 
 آغاز خواھيم کرد.

در اين سال کارگران در اقصا نقاط کشور با 
ای قھرمانانه، ھمراه با  برافراشتن پرچم مبارزه

، عليه نظم  ھا ھا و از خودگذشتگی فداکاری
ظالمانه حاکم بر ايران برخاستند. کارگران 

تپه و کارگران فوالد اھواز  مجتمع نيشکر ھفت
پرچمداران پيشرو طبقه کارگر در اين مبارزه و 

واگذاری "شستا" و تعرض 
 طبقه حاکم عليه طبقه کارگر

 
چندی پيش حسن روحانی در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در جمع مديران ارشد اين 

خانه، سخنانی در مورد واگذاری  وزارت
ھای اقتصادی وابسته به سازمان  ھا و بنگاه شرکت

تامين اجتماعی بيان کرد که در مطبوعات داخلی 
ای يافت. حسن روحانی ضمن  بازتاب گسترده
ميليون نفر زير پوشش تامين  ۴٢که  اشاره به اين

ھای  اجتماعی ھستند و بخشی از ھزينه صندوق
بازنشستگی بر دوش دولت است، از 

داری" و "فعاليت اقتصادی" سازمان تامين  "بنگاه
گونه تأکيد کرد که  اجتماعی شديدا انتقاد و اين

دار باشد و تمام  صندوق بازنشستگی نبايد بنگاه
ھای زير مجموعه شستا (شرکت  شرکت
گذاری تامين اجتماعی) بايد به بخش  سرمايه

خصوصی واگذار شوند. وی در تعريف از 
جايگاه شستا گفت، شستا "چيزی بين خصولتی و 
دولتی است" و اقتصاد "خصولتی" را بدترين  
اقتصاد توصيف کرد. روحانی تاکيد کرد در سال  

 دريوزگی به درگاه آمريکا در ھراس از انقالب
 

بود که دولت آمريکا برای سرنگونی طالبان طی عمليات موسوم به "عمليات  ٢٠٠١در اکتبر سال 
سال بعد، آمريکا با اين نيرو بر سر  ١٨بلندمدت آزادی" به افغانستان حمله نظامی کرد. اکنون نزديک به 

ميز مذاکره نشسته است تا "صلح" را در افغانستان برقرار کند. در اين مذاکرات که بدون حضور 
نمايندگان دولت افغانستان برگزار شد، زلمی خليلزاد، نماينده ويژه آمريکا برای "گفتگوھای صلح 

ھا ھنوز طرفين به توافق جامعی دست  افغانستان" طرف مذاکره با طالبان بود. با آن که به گزارش رسانه
نويس" خروج نيروھای  اند، خليلزاد پس از پايان اين دور از مذاکرات گفت، دو طرف بر سر "پيش نيافته

اند. قرار است اين  ھايی برای مبارزه عليه تروريسم "توافق" کرده آمريکايی از افغانستان و تضمين
 مذاکرات در اواخر ماه مارس ادامه يابند. 

، آمريکا ھدف از حمله به افغانستان را "جنگ با تروريسم" اعالم کرد، به ظاھر برای آن ٢٠٠١در سال 
الدن به آمريکا خودداری کرده بود، اما اين ادعای رسمی دولت آمريکا بود و علل  که طالبان از تحويل بن

از حمايت سازمان  ١٩٩۴واقعی در جايی ديگر نھفته بود. طالبان از زمان تشکيل خود، يعنی از سال 
جاسوسی آمريکا برخوردار بود. پس از به قدرت رسيدن طالبان، نيز، به شھادت يکی از دستياران ويژه 

، "سياست دولت در نھان آن است که طالبان را ٢٠٠٠کاخ سفيد در زمان بوش در برابر کنگره در سال 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨١۴شماره    ٩٧اسفند  ٢٧ –سال  چھل و يکم 

 پاسخ به سؤاالت 

چرا سازمان فدائيان(اقليت) با پيوستن حزب کمونيست  
 کارگری به آلترناتيو سوسياليستی مخالف است؟ 

 از کوزه برون ھمان تراود
 که در اوست 

 
خامنه ای با  ٩٧اسفند ماه  ١۶روز پنجشنبه 

صدور حکمی ابراھيم رئيسی را به عنوان رئيس 
جديد قوه قضاييه منصوب کرد. خامنه ای در 
حکم خود از رئيسی خواست، تا "آغاز پرقدرت 
دوران جديدی" باشد که به گفته او "زيبنده گام 
دوم انقالب باشد". ابراھيم رئيسی بعد ازمحمد 
بھشتی، موسوی اردبيلی، محمد يزدی، محمد 
ھاشمی شاھرودی و صادق آملی الريجانی 
ششمين رئيس قوه قضائيه در تاريخ جمھوری 

نفر، بھشتی و موسوی  ۶اسالمی است. از اين 
اردبيلی در دوران ده ساله رھبری خمينی در 

 ۴راس دستگاه ستمگر قوه قضائيه قرار گرفتند و 
قاضی القضات بعدی در دوران سی ساله واليت 
مطلقه خامنه ای و با صدور احکام او به رياست 

 اين دستگاه فاسد و تبھکار منصوب شدند.
محمد بھشتی، اولين قاضی القضات جمھوری 

در انفجار دفتر    ۶٠ تيرماه سال    ٧ اسالمی در تاريخ  
حزب جمھوری اسالمی کشته شد و لذا دوران  

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   
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١از صفحه   

 با شعار کار نان آزادی حکومت شورايی به استقبال بھار خواھيم رفت

 ايم. در سالی بودند که به روزھای آخر آن رسيده
ايده تشکيل شوراھای کنترل کارگری به ھمراه 
شعار "نان، کار، آزادی، اداره شورايی" که در 

تپه جاری شد، بدليل  شوش بر زبان کارگران ھفت
ھا  شرايط مشخص جامعه و آگاھی ناشی از سال

سرعتی  ھا عليه نظم حاکم، با  مبارزه توده
آور در جامعه راه خود را پيدا کرد و ھر  شگفت

ھا نشست و آن را به تسخير  کجا که رفت بر دل
درآورد. از خانه تا کارخانه، در ميان 
بازنشستگان تا معلمان، در ميان دانشجويان تا 
زنان. سخنان اسماعيل بخشی کارگر پيشرو و 

تپه که "شورا را بايد زندگی  نماينده کارگران ھفت
ھا جاری شد و سرکوب و ددمنشی  کرد" بر زبان

رژيم نتوانست مانعی بر سر راه اين آگاھی 
 ای ايجاد کند. توده

رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی با مديران و 
ترين  حاکمان دزد و فاسد، رژيمی که سرسخت

داران زالوصفت است، به ھر  حامی سرمايه
کاری دست زد. از "طراحی سوخته" تا به بند 

ھا، از به بندکشيدن  ھا و حبيبی کشيدن بخشی
ھا. اما فرياد  دختران خيابان انقالب تا سپيده قليان

ھا  "شکنجه، مستند ديگر اثر ندارد" بر زبان
جاری شد و تمام حيله و مکر رژيم را خنثا 

 ساخت.
سالی که گذشت سال مبارزه بود، در ھر کوی و 
برزن، از مبارزات کارگران تا جوانان بيکار. از 
محله شاھپور جديد در اصفھان تا کرج و شيراز 
و رشت و تھران و مشھد و اھواز و ديگر 
شھرھا. از کارگران تا رانندگان کاميون، از 
معلمان تا بازنشستگان. حتا در بسياری از شھرھا 
دھقانان زميندار (متوسط) نيز که در تمام اين 

ھا تنھا تماشاگر شرايط حاکم بر جامعه بودند،  سال
به اعتراض درآمدند، چرا که فقر به در خانه 

ھا رسيده بود. از رانندگانی که کارگر ھستند تا  آن
رانندگانی که صاحب کاميون و تريلی ھستند، 
دست در دست ھم نھاده و چندين اعتصاب بزرگ 

 برپا ساختند.
آھن تا کارگران عسلويه، از  از کارگران راه

اھواز تا تھران ھمه جا فرياد بود و اعتراض، 
ھمه جا کينه و خشم سرريز شده زنان و مردانی 
بود که از ظلم و ستم جان به لب آمده بودند و اين 

شان ديد: "عزا عزاست  شد در شعارھای را می
امروز، روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته 
زير عباست امروز"، "مرگ بر بيکاری"، 
"مرگ بر ديکتاتور"، "مرگ بر گرانی"، 
"کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد"، 

طلب، اصولگرا، ديگه تموم ماجرا"، "نه  "اصالح
حاکم، نه دولت، نيستند به فکر ملت"، "کارگر 

پذيرد"، "ما کارگران فوالد  ميرد، ذلت نمی می
جنگيم" و ھمين  جنگيم می عليه ظلم و بيداد می

کارگران فوالد بودند که به پيروی از جليقه 
زردھای فرانسوی و شعاری که بر پشت 

ھای زرد خود نوشته بودند، بر روی  جليقه
پالکاردی نوشتند: "دولت در حال ادرار کردن 

گويد باران  روی زندگی ماست، اما رسانه می
داری از دولت  گونه تمام نظم سرمايه است" و اين
ھای در خدمت نظم حاکم را به چالش  تا رسانه

کشيده و آگاھی خود از نظم موجود را به نمايش 
گذاشتند. کارگرانی که بيش از چھل روز 

ھای اھواز را به تسخير خود درآورده و  خيابان

ترتيب به  مارش مبارزه و مقاومت نواختند و بدين
رفقای کارگرشان در ديگر نقاط کشور و نيز 
ديگر زحمتکشان جامعه درس پايداری آموختند. 
اعتصاب و تظاھرات طوالنی مدت کارگران 

تپه نيز که نه فقط ھمدلی که حتا ھمراھی  ھفت
ھايی از جامعه را به دست آورده بود،  گروه

اگرچه با سرکوب وحشيانه رژيم در اين مرحله 
ھا را  شکست خورد و رژيم شورای مستقل آن

تپه  برچيد، اما مبارزات و تجارب کارگران ھفت
چنان دستاوردھايی برای کارگران و  آن

چنان تاثيری در فضای  زحمتکشان داشت و آن
ھا گذاشت که حتا  سياسی جامعه و آگاھی آن

ھای رژيم نيز مجبور به واکنش شدند و ھر  رسانه
کدام ماسک طرفداری از کارگران را بر چھره 
کثيف خود زدند. در اين ميان حتا اعضای خانه 
کارگر که چھل سال نقش سرکوب کارگران را 
برعھده داشتند به ناچار گفتند "در شرايط کنونی 
ديگر شوراھای اسالمی در ميان کارگران 

 کارکردی ندارد".
با سرکوب اعتصاب و دستگيری تعدادی از 

تپه، دانشجويان فرياد برآوردند  کارگران ھفت
مانيم". دستگيری  "فرزند کارگرانيم کنارشان می

و شکنجه اسماعيل بخشی و سپيده قليان نيز 
ساز شود چرا که  نتوانست برای حاکمان چاره

توان بازگرداند"،  "آب رفته را به جوی ديگر نمی
و ھمين شد که فريادی از جامعه برخاست و 
فراگير گرديد "ما ھمه اسماعيل بخشی ھستيم" 
"ما ھم سپيده قليان ھستيم"، و تصاوير زندانيان 

ھا و سپيده  سياسی، تصاوير اسماعيل بخشی
ھای تظاھرکنندگان قرار گرفت  ھا در دست قليان

 و بر ديوارھای شھر نيز نقش بست.
در حالی به آخرين روزھای سال رسيديم که 

رسد. حتا در  ھنوز صدای اعتراض به گوش می
آخرين روزھای سال کارگرانی در اعتراض به 
وضعيت معيشتی و يا عدم پرداخت دستمزدھای 

تپه که  ھا ھستند. از کارگران ھفت خود در خيابان
برای آزادی اسماعيل بخشی تجمع کردند تا 

تپه، از کارگران پااليشگاه  بازنشستگان ھفت
آبادان تا کشتارگاه نھاوند، از کارگران شرکت 
واحد اتوبوسرانی تھران و حومه تا کارگران 

ھا در بسياری از شھرھای کشور، از  شھرداری
آھن، از  کارگران پارس جنوبی تا کارگران راه

پرستاران علوم پزشکی بابل و بيمارستان 
"بھشتی" کاشان تا پرستاران بيمارستان "خمينی" 
کرج، از دانشجويان دانشگاه خواجه نصير تا 
مالباختگان موسسات مالی کاسپين، آرمان، 
وحدت، البرز ايرانيان و طالی ثامن با شعار 

 "حاصل يک عمر ما زير عباست امروز".
ای که کارگران و  اما ھمه اين مبارزات و تجربه

زحمتکشان جامعه در اين سال آموختند يک 
که  موضوع را به وضوح ثابت کرد و آن اين

بار کنونی تنھا يک راه  رھايی از شرايط مصيبت

دارد و آن انقالب است. بيھوده نيست که شعار 
"نان، کار، آزادی، اداره شورايی" با اين سرعت 
در جامعه فراگير شد. نه تنھا عدم پاسخ رژيم به 

ھا و سرکوب و کشتار و  ھای توده خواست
دستگيری معترضين، بلکه شعارھا و اشکال 

ھا  ھا نيز اين را ثابت کرد که توده مبارزاتی توده
اند. مبارزاتی که ھرگز  به اين آگاھی دست يافته
ھای قانونی محدود نکرد و  خود را در چارچوب

ھای قانونی و با  با فراتر رفتن از چارچوب
شان نه فقط کليت نظم سياسی و  شعارھای

اقتصادی حاکم را مورد ھدف قرار دادند، بلکه 
ھر جا که توانستند آلترناتيو حکومتی خود را نيز 

چنين دريافتند که تنھا راه  ھا ھم شعار دادند. توده
برای تحقق اين تغيير نه فقط اعتصاب و 

يافتن و اتحاد  تظاھرات پراکنده، بلکه سازمان
کارگران و زحمتکشان است و اين را در تالش 

شان و در  يابی و در شعارھای برای سازمان
توان  خوبی می شان از يکديگر به ھای حمايت

 دريافت.
به ھمين دليل بايد اميدوار بود و با ھزار اميد و با 
ھزاران گل سرخ به استقبال نوروز و بھار رفت، 
برای روزی نو و برای بھاری نو، بھاری عاری 
از ظلم و ستم. اين را مبارزات سالی که در 
روزھای آخر آن رسيديم به ما آموخت. به ما 

توانيم، به ما آموخت که  آموخت که ما می
پذير است، به ما آموخت که زندگی سبز  امکان

است، زندگی زيباست و برای آن بايد متحد شد و 
جنگيد. برای فردايی ديگر، برای خود، برای 

 مان. مان، و برای فرزندان پدران و مادران
و از ياد نبريم که در اين روزھا بويژه بايد در 

ھای  ھای زندانيان سياسی و خانواده کنار خانواده
ھای سرخی باشيم که در طول حاکميت  الله

اسالمی جان در راه آزادی و رھايی از بند 
 داری فدا کردند. حکومت اسالمی و نظام سرمايه

 
رويد از ھر درد  ئی می از ھر خون سبزه

 ئی خنده لب
 ست. چرا که ھر شھيد درختی

 ھای انبوه به سوی تو آمدم من از جنگل
 تو طلوع کردی
 من ُمجاب شدم،
 من غريو کشيدم

 و آرامش يافتم،                  
  بھار به ھر برگ سوگند خوردم ِکنار
 و تو
 ده ز ھاِی شب در گذرگاه     

 عشِق تازه را اخطار کردی.
.... 

ھای  ھاِی باران خورده از خرمن بگذار از جنگل
 پُر حاصل سخن بگويم

 ِی تقديِر مشترک سخن بگويم! بگذار از دھکده
 شعر "بھاِر ديگر" سروده احمد شاملو

 رژيم جمھوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب 
 عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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١از صفحه   

۶درصفحه   

ھای گذشته از    که دولت در طول سال   سوای آن 
طريق کارگزاران و مديران خود و زدوبندھای  
اقتصادی سرگرم غارت و چپاول ذخائر کارگران  

است و حق بيمه برخی اقشار غيرکارگری از    بوده 
بازان و    ھا و جان   زاده   قماش خادمين مساجد و امام 

امثال آن را نيز بر دوش سازمان تامين اجتماعی يا  
در واقع بر دوش کارگران انداخته است، اکنون  

ھای تابعه آن را    مصمم است شستا و کل شرکت 
مجاناً به بخش خصوصی واگذار کند. سران دزد و  

گر حکومت اسالمی که در غارت و دزدی و    غارت 
ھای عمومی از نفت و گاز    باالکشيدن اموال و ثروت 

و معدن گرفته تا آب و خاک و جنگل دست ھمه  
اند و ھر    گران عالم را از پشت بسته   دزدان و غارت 

چه را که قابل چاپيدن و بردن و مصرف کردن  
است، غارت کرده، برده و تا آخرين قطره مصرف  

اند شستا را مجانا يکجا    اند، اکنون تصميم گرفته   نموده 
 ببلعند و آن را "جمع" کنند. 

داند که تمام سرمايه اوليه شستا از    ھر کس اين را می 
درصد    ٢٠ درصد بيمه پرداختی کارگران،    ٧ محل  

بيمه سھم کارفرما که آن ھم در واقع از دستمزد  
درصد سھمی که دولت    ٣ کارگر کسر شده است و  

کند که آن ھم در اساس حاصل    آن را پرداخت می 
دسترنج کارگران است تامين شده است. بنابراين  

ھای شستا ، اموال و ذخائر کارگران    اموال و دارايی 
است و ربطی به دولت ندارد و ھرگونه اقدامی در  

اندازی آشکار به ثمره کار    زمينه واگذاری آن، دست 
کارگران است. سازمان تامين اجتماعی و شستا در  

حال يک نھاد عمومی و غير دولتی است که حتا    عين 
سازی يا    در چارچوب مقررات رسمی خصوصی 

واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی  
 گنجد.   نيزنمی 

حال بپردازيم به "طرح اصالحات پارامتريک"  
تامين اجتماعی که کابينه حسن روحانی در ھمدستی  
نزديک با مجلس ارتجاع اسالمی درصدد تصويب و  
تحميل آن بر طبقه کارگرند. "طرح اصالحات  
پراسنج (پارامتريک) قانون تامين اجتماعی" طرحی  
است که از مدتی قبل در مجلس اعالم وصول شده و  
مشتمل بر تغيير چندين ماده و تبصره از قانون تامين  
اجتماعی به زيان کارگران است. از جمله اين  

 ھای زير اشاره کرد:   توان به نمونه   تغييرات می 
در حال حاضر مبنای تعيين مستمری بازنشستگی  

) سال آخر است.  ٢ کارگران، ميانگين دستمزد دو ( 
اما بر پايه "اصالحات" مورد نظر، مبنای تعيين  

)  ٢٠ مستمری بازنشستگی، ميانگين دستمزد بيست ( 
سال آخر است که با توجه به دستمزدھای بسيار  

ھای گذشته، اين تغيير،    ناچيزتر کارگری در سال 
مستمری بازنشستگی کارگران را به شدت کاھش  

 دھد.   می 
نمونه ديگر افزايش سھم بيمه پرداختی کارگر است.  

درصد    ٧ درحال حاضر سھم بيمه پرداختی کارگر  
دو سال به   است اما طبق طرح ياد شده، اين رقم طی 

 درصد خواھد رسيد.   ٩ 
مورد ديگر سابقه پرداخت حق بيمه جھت  

)  ٢٠ بازنشستگی است که در حال حاضر بيست ( 
سال است. اما در طرحی که کابينه حسن روحانی به  

سال، ھر سال يک سال    ۵ مجلس ارائه نموده، طی  
شود به نحوی که پس از پنج سال،    به آن اضافه می 

حداقل سابقه پرداخت حق بيمه جھت بازنشستگی از  
يابد. در عين حال    سال افزايش می   ٢۵ سال به    ٢٠ 

ھر کارگر تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی برای  
سال، بايد    ٢٠ بازنشستگی پيش از موعد، به جای  

گذاری تامين اجتماعی)    شستا (شرکت سرمايه 
شرکتی است که بر پايه ذخيره پولی از محل حق  
بيمه کارگران و ساير بيمه شدگان تامين اجتماعی  
بوجود آمده است. مطابق مقررات رسمی، بابت بيمه  
ھر کارگر و بيمه شده تامين اجتماعی، ھر ماه  

درصد ميزان دستمزد يا حقوق بيمه شده    ٣٠ بايستی  
درصد بود) به حساب سازمان تامين    ٢٨ ترھا    (پيش 

درصد آن را کارگر    ٧ اجتماعی واريز شود که  
درصد آن را    ٢٠ کند،    (بيمه شده) پرداخت می 

درصد بقيه برعھده دولت    ٣ پردازد و    کارفرما می 
است که بايد آن را به حساب سازمان تامين اجتماعی  
واريز کند. اما دولت طی ساليان متمادی سھم بيمه  
خود را به سازمان تامين اجتماعی نپرداخته و در  
موارد زيادی به جای پرداخت نقدی، سھام برخی  

ده يا غير    ھا و موسسات اقتصادی (زيان   شرکت 
ده) را به اين سازمان داده است. شستا در واقع    زيان 

ھا و    بر پايه اين وضعيت و برای اداره اين شرکت 
که تشکيل شستا برای    ھا بوجود آمد. ضمن آن   بنگاه 

گذاری نيز با قوانين رسمی و مقررات تامين    سرمايه 
اجتماعی منافاتی نداشت. دارودسته حسن روحانی  

داری" و "فعاليت اقتصادی"    که امروز از "بنگاه 
گيرند و آن را    سازمان تامين اجتماعی ايراد می 

دانند که خود دولت به    کنند خيلی خوب می   مزّمت می 
ھای اقتصادی را در    جای پرداخت پول نقد، اين بنگاه 

اختيار سازمان تامين اجتماعی قرار داده و خود،  
داری" و "فعاليت    نقش اصلی را در "بنگاه 

اقتصادی" اين سازمان داشته است. دولت در ازاء  
ھا و موسسات دولتی    ھای خود سھام کارخانه   بدھی 

را به اين سازمان واگذار کرد و عمال سازمان تامين  
اجتماعی را حتا اگر ھم اين سازمان خود  

داری" و "فعاليت    خواست ، درگير "بنگاه   نمی 
اقتصادی" کرد. افزون بر اين دولت با به کارگماری  
مديران خود درشستا و در دست گرفتن مديريت آن ،  
نقش برترو دست باال را در ساز و کار آن ايفا نموده  
ً ازاين شکوه می کند که   است.حسن روحانی ظاھرا
شستا "چيزی بين خصولتی و دولتی است".اين  

 –ست که خود دولت، پای اصلی خصولتی    درحالی 
دولتی شستا بوده وسرنوشت امروزآن را رقم زده  

 است. 
در حال حاضر بدھی دولت به سازمان تامين  
اجتماعی که سال به سال بر آن افزوده شده، به  

ھزار مليارد تومان رسيده    ٢٠٠ رقمی متجاوز از  
است. اين موضوع به سھم خود باعث کسری نقدی  
سازمان تامين اجتماعی شده تا جايی که عالوه بر  
فروش اموال خود، به استقراض نيز متوسل شده  

بايستی به حساب تامين    است. پول ھنگفتی که می 
شده در دست دولت بلوکه شده    اجتماعی واريز می 

در عين حال سال به سال از ارزش آن نيز کاسته  
ھای گذشته به کنار در ھمين سال    شده است. سال 

جاری طلب سازمان تامين اجتماعی از دولت دست  
کم يک سوم ارزش خود را از دست داده است.  

ای که دولت صرف    دارودسته روحانی از ھزينه 
کند داد و    حقوق بازنشستگان و تامين اجتماعی می 

ھا طرح    گويند ھزينه ده   اند اما نمی   ھوار راه انداخته 
طرح) از منابع مالی کارگران در    ٣٠ را (قريب به  

سازمان تامين اجتماعی پرداخت نموده و برای  
جبران کسری بودجه نيز به کرات از اين منبع  

 اند.   برداشت کرده 

ھای شستا" بايد محقق    "واگذاری بزرگ شرکت   ٩٨ 
و شستا بطورکلی بايد "جمع" شود! حسن روحانی  

که در مجلس ضرورت واگذاری    چنين با ذکر اين   ھم 
شستا را اعالم و قول آن را به مجلسيان داده است،  
برای اثبات جدی بودن اين تصميم و محکم بودن  
پشتوانه آن گفت "تاکيد صددرصدی من و مقام  
معظم رھبری واگذاری شستا است"، و باالخره در  

ھای    ھا و مجموعه بنگاه   که شرکت   مورد اين 
اقتصادی وابسته و متعلق به سازمان تامين اجتماعی  
چگونه و به چه بھايی واگذار شود گفت "اگر بخش  

ھا را به سوددھی    تواند شرکت   خصوصی می 
واگذار کنيم" (تاکيد از  مجانی  ھا    برساند، بايد به آن 

 ماست). 
ھا و    بيانات حسن روحانی در مورد واگذاری شرکت 

ھای سازمان تامين اجتماعی به بخش    اموال و دارايی 
خصوصی، آن ھم در شرايطی که عملکرد دولت و  

سازی آن در زمينه واگذاری    سازمان خصوصی 
ھای دولتی از نمونه آذرآب،    موسسات و کارخانه 

تپه، مجتمع ملی فوالد، حتا از درون    ھپکو، ھفت 
خود رژيم نيز شديدا زير سوال رفته و نتايج  

بار اين سياست در معرض ديد ھمگان قرار    فاجعه 
ھای بسيار گسترده و موجی از    گرفته است، واکنش 

مخالفت را در پی داشت. سکوت اوليه روحانی و  
ھا، در نگاه اول    کابينه وی در قبال اين مخالفت 

نشينی وی باشد. اما تمام    توانست حاکی از عقب   می 
شواھد بعدی از جمله سخنان وزير کار و ديگر  
مقامات دولتی گويای اين واقعيت است که سران  
رژيم برای چاپيدن و حيف و ميل اموال و  

ھای سازمان تامين اجتماعی که در اساس    ثروت 
متعلق به کارگران است، خود را آماده نموده و  

 اند.   تصميم قطعی خود را گرفته 
زمان با اين تعرض جديد و برمال شدن تصميم    ھم 

ھای زير    قطعی دولت برای حراج شستا و شرکت 
مجموعه آن، طبقه حاکم تعرض ديگری را نيز عليه  
طبقه کارگر تدارک ديده است. دارودسته روحانی به  
اين بھانه که سازمان تامين اجتماعی در پرداخت  
نقدی ماھيانه خود مشکل دارد و دولت ھر ماه مبالغ  
زيادی را از محل درآمدھا و منابع عمومی صرف  
پرداخت حقوق بازنشستگان نموده است، درصدد  
تحميل فشارھای اقتصادی جديدتری بر کارگران و  

است. در    شدگان تامين اجتماعی برآمده   عموم بيمه 
ھمين رابطه کابينه روحانی  طرحی را به نام "طرح  
اصالحات پارامتريک سازمان تامين اجتماعی"  

سروصدا به مجلس ارائه داده و بر تصويب و    بی 
اجرای آن تاکيد نموده است. محمد حسن زاده معاون  

که    فنی درآمد سازمان تامين اجتماعی با ذکر اين 
ھزار ميليارد تومان از محل درآمد    ٢۵ امسال حدود  

و منابع عمومی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان  
شده است، بر افزايش سن بازنشستگی و بر  
ضرورت "اصالحات پارامتريک" تاکيد کرد. محمد  

اسفند با مطرح    ١٩ شريعتمداری وزير کار نيز روز  
ھای مشابھی، طرح    ھا و بھانه   کردن حرف 

اصالحات پارامتريک تامين اجتماعی، تصويب و  
 اجرای آن را يک ضرورت خواند. 

اما ببينيم واقعيت ماجرا چيست؟ شستا چيست و  
چگونه به وضعيت فعلی درآمد و باالخره اصالحات  
پارامتريک چه ھست و طبقه حاکم دنبال چه ھدفی  

 است؟ 

 واگذاری "شستا" و تعرض طبقه حاکم عليه طبقه کارگر
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١از صفحه   

  ۶درصفحه 

از کوزه برون ھمان تراود 
 که در اوست

کوتاھی را بر اين مسند حکم روايی کرد. پس از  
سال عھده دار    ٨ بھشتی، موسوی اردبيلی به مدت  

رياست اين قوه شد. اردبيلی بعد از مرگ خمينی و با  
روی کار آمدن خامنه ای از مقام خود عزل شد. اين  
دوران يکی از مخوف ترين دوره ھای حاکميت  
ارتجاعی جمھوری اسالمی است. دورانی که  
شکنجه در زندان ھای جمھوری اسالمی بيداد می  
کرد، ده ھا ھزار نفر با احکام و بدون احکام قضايی  
دستگير و در زندان ھای جمھوری اسالمی به بی  
رحمانه ترين شکل ممکن شکنجه شدند، ھزاران  
زندانی کمونيست و انقالبی قلب ھای گرم و تپنده  
شان آماج گلوله جوخه ھای اعدام شد و صدھا نفر  
از ورزيده ترين اعضاء و کادرھای سازمان ھای  
چپ و کمونيست و نيروھای مبارز و آزادی خواه  
زير شکنجه و بازجويی جان باختند. در ھمين  
دوران بود که حکم "شرعی" تجاوز به دختران  
باکره محکوم به اعدام، توسط خمينی صادر و  
اجرای آن توسط "سربازان گمنام امام زمان" در  
شب ھای قبل از اعدام دختران جوان عملی شد.  
فاجعه بارتر اينکه، کشتار جمعی زندانيان سياسی  

نيز در دوران رياست موسوی    ۶٧ در تابستان  
اردبيلی صورت گرفت. قتل عام فجيعی که بيش از  

ھزار زندانی سياسی در ماه ھای مرداد و    ۵ 
 به يکباره  کشتار شدند.     ۶٧ شھريور  

بعد از خمينی و قدرت گيری خامنه ای، اردبيلی از  
رياست قوه قضائيه رژيم عزل و محمد يزدی  
جانشين او شد. يزدی، اولين انتخاب خامنه ای برای  

  ١٠ به مدت    ۶٨ رياست قوه قضائيه بود که از سال  
ساله) با صدور احکام زندان و    ۵ سال (دو دوره  

مرگ بر توده ھای مردم ايران حکم روايی کرد.  
ھمانگونه که قاضی القضات ھای پيش از او در  
دوران رھبری خمينی انجام داده بودند، قتل ھای  
زنجيره ای شاعران و نويسندگان نيز در دوره  
رياست محمد يزدی رخ داد. بعد از يزدی، محمد  
ھاشمی شاھرودی سکان دار بيدادگاه ھای جمھوری  
اسالمی شد. شاھرودی وقتی بر اين مسند نشست،  
در يکی از اولين مصاحبه ھای خود گفت، "ويرانه  
ای" به نام قوه قضائيه را تحويل گرفته است. با اين  

سال بر    ١٠ ھمه، او نيز ھمانند يزدی به مدت  
صندلی رياست دستگاھی که خود پيش از آن  
"ويرانه" اش خوانده بود، نشست و يکسره به  
منويات مستبدانه نظام و رھبری آن تن سپرد. دوران  
رياست او نيز بر توده ھای مردم ايران، ھمان  
سرکوب و ستمی رفت که پيش از آن رفته بود. با  
اين تفاوت که در دوران ده ساله او، فساد حاکم بر  
اين دستگاه جور و ستم، گسترده تر و ويرانی حاکم  
بر آن نيز عميق و عميق تر شد. بعد از شاھرودی  
نوبت به صادق آملی الريجانی رسيد. او نيز با  

سال بر اين مسند جا    ١٠ فرمان خامنه ای نزديک به  
خوش کرد. ده سالی که توده ھای مردم ايران در  
تمام عرصه ھای سياسی و اجتماعی آشکارتر از  

  ١٠ دوران شاھرودی سرکوب شدند. در دوران  
ساله رياست الريجانی بود که کارگران با صدور  
احکام شالق مواجه شدند، بی امنيتی در جامعه  
بيشتر شد، اسيد پاشی بر زنان و دختران جوان  

به وقوع    ٨٨ دوباره رايج شد، کشتار ھای سال  
پيوست و فاجعه تجاوز به بازداشت شدگان از جمله  

در بازداشتگاه کھريزک تکرار شد و مرگ زندانيان  
در زير شکنجه و بازجويی مجددا به امری عادی  
تبديل گشت، دادگاه ھای جمھوری اسالمی نيز بيش  
از گذشته به ميدان نمايش خيمه شب بازی دستگاه  
ھای امنيتی و قضايی رژيم تبديل شدند، ھزاران نفر  
از جوانان و توده ھای معترض بويژه در يک سال  
گذشته دستگير و به زندان و بند محکوم شدند.  
شکنجه بازداشت شدگان در اين دوره ھمانند سال  

رواج عمومی يافت تا جاييکه از دی    ۶٠ ھای دھه  
نفر از بازداشت شدگان    ٢٠ تاکنون دست کم    ٩۶ ماه  

 در زير بازجويی و شکنجه کشته شده اند. 
حال در چنين وضعيتی که جمھوری اسالمی از  
جميع جھات با بحران ھای ناعالج مواجه است، در  
دورانی که فساد نھادينه شده کل دستگاه ھای اجرايی  
و قضايی را فرا گرفته است، در دورانی که  
کارگران و معلمان، زنان و دانشجويان،  
بازنشستگان، کشاورزان و مالباختگان و عموم توده  
ھای مردم ايران به مبارزات علنی عليه جمھوری  
اسالمی برخاسته اند، خامنه ای ابراھيم رئيسی، اين  
پرورش يافته خدمتگزار سرکوب و کشتار در  
سيستم قضايی جمھوری اسالمی را به رياست قوه  
قضائيه منصوب کرده است. کسی که در دوران ھر  
پنج رئيس قوه قضائيه پيش از خود مسئوليت داشته  
و ھمواره در پست ھای کليدی اين دستگاه  
 سرکوبگر به کسب و کار مرگ مشغول بوده است. 

ابراھيم رئيسی، شاخص ترين و شناخته ترين فرد  
ھيات مرگ چھار نفره منتخب خمينی در کشتار  

بوده است. او    ۶٧ جمعی زندانيان سياسی در تابستان  
سال داشت به    ٢٠ درست زمانی که    ۵٩ در سال  

مقام دادياری شھرستان کرج منصوب شد. پس از  
دادستان کرج شد و پس از    ۶۴ چند ماه تا سال سال  

آن مسئوليت جانشينی دادستان انقالب تھران به او  
واگذار گرديد. در ھمين ايام و درست در زمانی که  
در مقام جانشينی دادستان انقالب تھران حکمرانی  
می کرد در زمره افراد مورد وثوق خمينی قرار  
گرفت. تا جاييکه از طرف خمينی به عنوان عضو  
موثر و کليدی ھيات مرگ چھار نفره در کشتار  
جمعی زندانيان سياسی منصوب شد. با چنين پيشينه  

با حکم خامنه ای    ۶٨ ای وقتی محمد يزدی در سال  
رئيس قوه قضائيه شد، رئيسی نيز با حکم يزدی به  

سال دادستان تھران شد.  پس از دادستانی    ۵ مدت  
سال رياست سازمان بازرسی    ١٠ تھران، به مدت  

کل کشور به او واگذار شد. در دوران رياست  
ھاشمی شاھرودی به عنوان معاون اول رئيس قوه  

سال  در اين    10قضائيه منصوب شد و به مدت  
طی حکمی از طرف    ٩٣ پست باقی ماند. در سال  

صادق آملی الريجانی که سومين برگزيده خامنه ای  
برای رياست قوه قضائيه بود، به مدت دو سال  

  ٩١ دادستان کل کشور شد. عالوه بر اين، از سال  
تاکنون با حکم مستقيم خامنه ای مسئوليت دادستانی  

 کل ويژه روحانيت نيز به او واگذار شده است. 
ابراھيم رئيسی با چنين پيشينه ای از جنايت و کشتار  
که تماما برگرفته از ماھيت ارتجاعی و  
سرکوبگرانه نظام حاکم بر ايران است، اکنون با  
حکم خامنه ای بر مسند رياست قوه قضائيه نشسته  

، حتی  ٩۶ است. کسی که در انتخابات فرمايشی  
برخی از "اصالح طلب"ھای فعلی و پيشين  
جمھوری اسالمی، از او به عنوان "آيت هللا قتل  
عام" نام بردند و حسن روحانی، رئيس جمھور نظام  

خود    ٩۶ ارديبھشت    ١٨ نيز در سخنرانی انتخاباتی  
در ھمدان گفت: "مردم ايران اعالم می کنند، آنھايی  

سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را    ٣٨ که در طول  

قبول ندارند". حال حسن روحانی و بخش اعظم  
"اصالح طلبان" حکومتی از جمله نمايندگان  
فراکسيون "اميد" مجلس ارتجاع و نيز حسين  
موسوی تبريزی، دبير کل مجمع محققين و مدرسين   
و دادستان سابق جمھوری اسالمی در زمان خمينی،  
انتصاب رئيسی را انتخابی شايسته با "مديريت  
قوی" و "اميدوار" کننده دانسته اند و بعضا حتی  
اعالم کرده اند که: "رفتارش ھم در آن زمان [دوره  
خمينی] با مردم ماليم بوده و اصال روحيه خشنی  

  ١۵٧ نداشت". عده ديگری ھم با استناد به اصل  
قانون اساسی جمھوری اسالمی، مبنی بر اينکه  
رئيس قوه قضائيه بايد "مجتھد عادل" باشد، گفته اند،  
رئيسی دروغگو" و "جنايتکار تاريخ" است و از  
اين نظر نمی تواند "مجتھد عادل" و به طرق اولی  

 نمی تواند رئيس قوه قضائيه باشد. 
اينان فراموش کرده اند که رئيسی خدمتگزار مورد  
وثوق نظام و پرورش يافته تام و تمام ھمين نظام  
ارتجاعی، ستمگر و آدمکش حاکم بر ايران است.  
پوشيده نيست کارنامه جنايات او در چھار دھه  
گذشته، بخشی از عملکرد طبقه حاکم و صد البته  
تنھا صفحاتی از کتاب قطور سرکوب و کشتار  
جمھوری اسالمی و دستگاه قضايی آن از آغاز تا به  
امروز است. ترديدی نيست که بررسی عملکرد ھر  
مسئولی در درون نظام جمھوری اسالمی، بويژه  
سيستم قضايی آن، بدون در نظر گرفتن ماھيت  
ارتجاعی اين نظام سرکوبگر و بدون توجه به  
ايدئولوژی و ساختار حکومتی حاکم بر نظام  
جمھوری اسالمی که در آن دين و دولت به شدت در  
ھم تنيده شده اند، ھمواره به معنای تطھير کردن  
بخش ھايی از نظام و مسئولين آن از بخش ھای  
ديگر نظام است. اين امر چيزی نيست که از چشم  
ھمگان پنھان بماند. خود ابراھيم رئيسی که اکنون بر  
رياست قوه قضائيه رژيم نشسته است، بيش از ھمه  
بر اين امر واقف است. او بعد از حکم خامنه ای، در  
اولين اظھار نظر خود اعالم کرد از اين پس به  
کسی اجازه نخواھد داد که "قانون" را دور بزند.  
يک روز بعد از اين اظھار نظر، ريئسی متوجه شد  
که چه حرف بی ربطی زده است. چون در يک  
رژيم استبدادی ، قانون بی معناست. لذا در سخنرانی  
روز معارفه اش در صدد اصالح اظھار نظر قبلی  
اش برآمد و به جای واژه روشن و شفاف "قانون"  
از کلمه "عدالت" استفاده کرد و گفت، در دستگاه  
قضايی جمھوری اسالمی اجرای "عدالت فرع بر  
امنيت" است. ابراھيم رئيسی که خود چھل سال در  
مدار قدرت بوده و ھمواره در پست ھای کليدی  
دستگاه قضايی آن انجام وظيفه کرده است، بيش از  
ھمه می داند که اُس و اَساس اين نظام و سيستم  
قضايی آن بر استبداد استوار است. او خوب می داند  
 که جمھوری اسالمی بدون شکنجه و کشتار، بدون 
قتل ھای خيابانی، بدون اعمال بی عدالتی، بدون  
دستگيری ظالمانه فعاالن اجتماعی و سياسی، بدون  
سلب حق انتخاب وکيل از زندانيان، بدون ممنوعيت  
حق اعتصاب و تشکل، بدون ايجاد رعب و وحشت  
در سطوح مختلف جامعه، بدون آزار و اذيت زنان،  
بدون به قتل رساندن بازداشت شدگان در زير  
بازجويی و شکنجه، بدون يورش به منازل فعاالن  
کارگری و صدھا عملکرد غير "قانونی" ديگر،  
حتی يک روز ھم قادر به ادامه حيات نيست. اکنون  
ديگر بر ھمگان روشن است که کل حاکميت  
جمھوری اسالمی و استمرار آن بر "بی قانونی"،  
دروغ گويی و تحميق مردم استوار است. در واقع  
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 دريوزگی به درگاه آمريکا در ھراس از انقالب
١از صفحه   

۶درصفحه   

در قدرت نگاه دارد" با اين فرض که "طالبان به  
افغانستان ثبات بخشد تا امکان احداث خطوط لوله  
برای انتقال نفت و گاز از کشورھای آسيای مرکزی  
به پاکستان از طريق افغانستان ميسر گردد." با  
اثبات ناتوانی طالبان در ايجاد ثبات و پايان بخشيدن  
به جنگ داخلی در افغانستان، مقامات آمريکايی از  

تالش کردند تا طالبان    ٢٠٠١ تا تابستان    ٢٠٠٠ سال  
را قانع سازند برای ايجاد ثبات در افغانستان با ساير  

گرای متشکل در "ائتالف شمال" بر    نيروھای اسالم 
سر تشکيل يک دولت فدرال به توافق برسد. اما با  
سرسختی طالبان و عدم صدور مجوز برای ايجاد  

  ١١ خطوط انتقال نفت، آمريکا به بھانه حمله  
الدن، حتا    سپتامبر و عدم موافقت طالبان با تحويل بن 

المللی و اجازه شورای    بدون رعايت تشريفات بين 
 امنيت سازمان ملل، حمله به افغانستان را آغاز کرد.  
گرچه دخالت آمريکا در امور افغانستان محدود به  

ھا      ھا نبوده است. بنا به گزارشات حتا ماه   اين سال 
پيش از اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش  

ميالدی، "سيا"    ٧٠ شوروی در اواخر دھه  
گرای موسوم    رسانی و تقويت نيروھای اسالم   کمک 

به "مجاھدين" را آغاز کرده بود. سرانجام با خروج  
نيروھای شوروی از افغانستان و سقوط رژيم  

گرا که از    ، نيروھای اسالم ١٩٩٢ هللا در سال    نجيب 
ھای آمريکا، پاکستان،عربستان و جمھوری    حمايت 

اسالمی ايران برخوردار بودند، به قدرت رسيدند،  
اما اين به معنای پايان جنگ داخلی در افغانستان  

الدين    نبود. تمامی رھبران مجاھدين از جمله برھان 
ربانی، رھبر "جمعيت اسالمی" و اولين رئيس  
جمھور رسمی حکومت مجاھدين در افغانستان، از  
سوی نھادھای حقوق بشری به اتھام کشتار ھزاران  
غير نظامی، شکنجه، اختالس، تجاوز جنسی و  

شود    غيره  به"جنايات جنگی" متھم شدند. گفته می 
  ۶۵ تنھا در کابل    ٩۶ تا    ٩٢ ھای    در فاصله سال 

ھزار نفر به قتل رسيدند. فساد و اختالس نيز از  
ھای دوران حاکميت "مجاھدين" بود،    ديگر ويژگی 

ميليارد دالر از    ۵٠ چنان که ھنوز ھم از سرنوشت  
ميليارد دالری به افغانستان اطالعی    ١٢٠ ھای    کمک 

در دست نيست. باری اين شرايط افغانستان تا سال  
بود و در اين مدت آمريکا و کشورھای    ١٩٩۶ 

اعتنا به "بشردوستی"، "حقوق    پيمان وی بی   ھم 
ھايی از    زنان" و "دمکراسی"، از گروه يا گروه 

ھای الزم    گرايان جانبداری کرده و کمک   اسالم 
ای را در اختيار آنان    نظامی، مالی و مشاوره 

 گذاشتند.   می 
ھا به نام    ، سرانجام يکی از اين گروه ٩۶ در سپتامبر  

"طالبان" با تصرف کابل قدرت را به دست گرفت.  
در آن زمان، يکی از سخنگويان وزارت امور  
خارجه آمريکا، اعالم کرد "اعتراضی" به اين  
موضوع "وجود ندارد". يک سال بعد يکی از  

ھای آمريکايی گفت: "طالبان احتماال به يک    ديپلمات 
جا،    خاندان سعودی ديگر تبديل خواھد شد... در آن 

[کنسرسيوم نفتی] آرامکو خواھد بود، خطوط لوله  
انتقال نفت، يک امير، بدون پارلمان و مقدار زيادی  

گونه که در باال اشاره شد،    قوانين شرعی." ھمان 
تنھا پس از آن که طالبان از خواست  آمريکا سر باز  
زد، آمريکا با ادعای برقراری "حقوق بشر"،  
"حقوق زنان" و صدور "دمکراسی" برای توجيه  
حمله نظامی خود نزد افکار عمومی کشورھای  

 غربی، به تجاوز نظامی به افغانستان دست زد. 

تاکنون نيز تغييری در وضعيت    ٢٠٠١ از سال  
پيشين افغانستان پديد نيامده است، به جز ويرانی و  

ديده اين    تر مردمان ستم   مرگ و آوارگی بيش 
تر قدرتمداران    سرزمين و فساد و چپاول بيش 

تر کشورھای    ھای گسترده   گرا و دخالت   اسالم 
امپرياليستی غربی از يک سو و کشورھای مرتجع  
منطقه نظير پاکستان، ايران، عربستان، ترکيه در  

 امور داخلی اين کشور از سويی ديگر. 
دستاوردھای "دمکراسی" آمريکايی برای اين  
کشور، نظام انتخاباتی و پارلمانی است که نه تنھا  

گرا    ھای اسالم   مردم بلکه حتا رھبران احزاب و گروه 
نيز به فساد و تقلب سيستماتيک آن واقفند و به آن  

اعتماد. "حقوق زنان" در اين کشور به حضور    بی 
ھای مديريتی و    نمايشی چند زن در پارلمان يا پست 

سياسی تقليل يافته که به اقرار خود نمايندگان زن نيز  
تأثير مؤثری در بھبود وضعيت زنان در افغانستان  
ندارند. شايد به جز در کابل و چند شھر بزرگ ديگر  
که ھنوز تحت کنترل دولت مرکزی قرار دارند،  

چون    وضعيت زنان در ساير نقاط افغانستان ھم 
دوران طالبان يا مجاھدين است و در ناآگاھی و  

برند. فساد در تمامی    حقوقی کامل به سر می   بی 
نھادھای دولتی و حکومتی رخنه کرده است. ھمين  
چندی پيش بود که معلوم شد يکی از اين مراکز  
فساد، وزارت آموزش و پرورش اين کشور است و  
آمارھای ارائه شده درباره نرخ باسوادی به ويژه  
باسوادی دختران ھمگی کذب و دروغ ھستند. حتا  

ھای به ظاھر تحت کنترل دولت نيز    شھرھا و استان 
شوند و ھر    الطوايفی اداره می   با روش ملوک 

گرا در اختيار    ای را يکی از رھبران اسالم   گوشه 
چون ملک شخصی آن را اداره    خود گرفته و ھم 

کند. ھمين چند روز پيش بود که ميان افراد مسلح    می 
حامی والی بلخ و فرمانده جديد پليس اعزامی از  
سوی دولت مرکزی درگيری مسلحانه روی داد.  

ھا را در رديف    استمرار جنگ و آوارگی ھنوز افغان 
ھای پناھجو و پناھنده    ترين جمعيت   يکی از بزرگ 

جھان قرار داده است. جمھوری اسالمی با سوء  
استفاده از فقر و بيکاری گسترده در افغانستان، با  
وعده و تطميع و ارعاب چند ھزار تن از آنان، حتا  
کودکان را واداشته تا در لشکر فاطميون برای  
اھداف جمھوری اسالمی در سوريه بجنگند. در  
ژانويه سال گذشته، يکی از مسئوالن اين لشکر که  
زير نظر سپاه پاسداران قرار دارد، از کشته شدن  

ھزار افغان "در    ٨ ھزار و زخمی شدن    ٢ کم    دست 
 راه اسالم" خبر داده بود. 

و اکنون آمريکا، دست شسته از "عمليات بلندمدت  
آزادی"، با طالبان بر سر ميز مذاکره نشسته است تا  

گرايان حاکم بيفزايد. باشد    آنان را نيز به جمع اسالم 
که ھمراه با يکديگر به چپاول و غارت و قتل و  

تر بپردازند، به شرطی که از    کشتار و ويرانی بيش 
منافع آمريکا پاسداری کنند. در اين مذاکرات  
"صلح" نه سخنی از "دمکراسی" است نه از  
"حقوق بشر" و نه از "حقوق زنان". دو شرط  

ھای    آمريکا برای "صلح"، مقابله طالبان با گروه 
تروريستی و عدم ضديت با منافع آمريکا در اين  
کشور است، شروطی که ظاھرا طالبان در برابر  
خروج نيروھای آمريکايی از افغانستان پذيرفته  
است. آمريکا در اين مذاکرات حفظ ظاھر را نيز  
کنار گذاشته و اصراری برای حضور دولت  

اش در افغانستان ندارد، تا جايی که    نشانده   دست 

شکوه و ناله آنان را درآورده است. مشاور امنيت  
ملی افغانستان معتقد است زلمی خليلزاد در مورد  
مذاکرات آمريکا با طالبان، با حکومت افغانستان  

کند و معلومات کمی به دولت ارائه    مشورت نمی 
رو،    شود و اين روند غيرشفاف است. از اين   می 

سران سياسی افغانستان دست به دامان کشورھای  
اند. رئيس    پرنفوذ در افغانستان از جمله ايران شده 

دبيرخانه شورای عالی صلح و نماينده  
ای برای    جمھوری افغانستان در "امور منطقه   رئيس 

وگو با    اسفند برای گفت   ٢٣ اجماع صلح"، روز شنبه  
مقامات جمھوری اسالمی در مورد صلح افغانستان  

زيرا جمھوری اسالمی به اعتراف    .به تھران آمد 
ظريف، وزير امور خارجه، با گروه طالبان "به  

ھای اطالعاتی غير    خاطر امنيت ايران، تماس 
رسمی و محدود" داشته و به قول مقامات آمريکايی  
و سران نھادھای امنيتی افغانستان به اين گروه  

 کند.   ھای تجھيزاتی و نظامی" می   "کمک 
 تجربه افغانستان برای مردم ايران 

به جز تجارب تاريخی و رويدادھای کشورھای  
ديگر، اتفاقات جاری در ھمين کشور ھمسايه،  

ھای    نما از سياست   ايست تمام   افغانستان، آينه 
خواھانه" کشورھای    "بشردوستانه و "دمکراسی 

امپرياليست غربی، به ويژه آمريکا. کشورھايی که  
در آمريکای التين، آفريقا و آسيا بسيارند. برای  
تکميل اين تصوير و ارزيابی ادعاھای  
"بشردوستانه" امپرياليسم آمريکا بايد به خبر ديگری  

مارس، مايک پمپئو، وزير    ١۵ نيز اشاره کرد. در  
خارجه آمريکا اعالم کرد که به بازرسان دادگاه  

المللی که بخواھند برای تحقيق درباره    کيفری بين 
اتھامات جنگی عليه نيروھای اين کشور در  
افغانستان به آمريکا سفر کنند، ويزا نخواھد داد و  

المللی رفتار    حتا تھديد کرد: "اگر ديوان کيفری بين 
تر از    ھای بيش   خود را تغيير ندھد، آماده ھستيم گام 

 ھای اقتصادی را عليه آن وضع کنيم."   جمله تحريم 
ھای غربی، به ويژه    رغم شناخت از اھداف دولت   به 

آمريکا، طيفی از "اپوزيسيون" راست داخل و  
خارج از کشور برای "براندازی" جمھوری  
اسالمی و برقراری "دمکراسی" در ايران دست به  

شوند که ساليان    دامان ھمين کشورھايی می 
درازيست تنھا ھدفشان حفظ منافع طبقه حاکم و  

داران آمريکايی و اروپايی بوده و در اين راه    سرمايه 
از ارتکاب ھيچ جنايتی البته زير نقاب دفاع از  

اند. آنان    "حقوق بشر" و "دمکراسی" ابايی نداشته 
شوند و    ھا می   ای خواھان تشديد تحريم   گاھی با نامه 

گاھی برگزاری رفراندوم را تحت سايه اين کشورھا  
طلبند. جناحی از آنان    و نھادھای تحت سلطه آنان می 

شرم ھستند که حتا از حمله نظامی    به حدی بی 
کند. در حالی که نه آمريکا    آمريکا به ايران دفاع می 

در پی سرنگونی جمھوری اسالمی است و نه اروپا.  
تنھا ھدف آمريکا از فشار به جمھوری اسالمی به  

ی سران آمريکا "تغيير رفتار" و "حفظ منافع    گفته 
تر"    بينانه   آمريکا"ست، اما سياست اروپا که "واقع 

است، خطر انقالب و سرنگونی جمھوری اسالمی  
دريغ از اين رژيم    را دريافته و سياست حمايت بی 

اسالمی جنايتکار را در پيش گرفته است. بديھی  
است که نه آمريکا و نه اروپا به خاطر معدودی  

ی سياسی، منافع خود را به خطر نخواھند    وامانده 
 انداخت.  

اين دريوزگان از ترس انقالب است که به درگاه  
برند. تمام    کشورھای امپرياليستی غربی پناه می 

ھراس طرفداران حفظ نظم موجود، سرنگونی  
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  ۵ازصفحه 

٣از صفحه  ۴از صفحه    

 از کوزه برون ھمان تراود
 که در اوست 

رژيمی که زير بنای حکومتی اش بر مبنای اصل  
"مصلحت نظام" پايه ريزی شده است، نمی تواند به  
اجرای "قانون" حتا قوانين خود متعھد و پای بند  
باشد. چنانکه در تمام اين چھل سال اين چنين بوده  
است. پوشيده نيست، آنچه جمھوری اسالمی را تا به  
امروز سر پا نگه داشته اجرای ھمين اصل  بر  
قانونی"مصلحت نظام" بوده است. اصلی که خمينی  
در تبيين آن گفت: "مصلحت نظام از ُعلُو واجبات  
است" و چنانچه "مصلحت نظام" حکم کند، ولی  
فقيه می تواند و بر او واجب است که واجبات ديگر  
حتا "نماز و روزه" را ھم تعطيل کند. طبيعتا ھمه  
دست اندر کاران حکومتی و بخصوص رئيس قوه  
قضائيه که خود از جمله مجريان اصل مصلحت  
نظام" ھستند، ھرگز نمی توانند مدعی اجرای  
"قانون" باشند. مصلحت نظام يعنی امنيت آن و  
امنيت نظام ھم يعنی متوسل شدن به تمام شيوه ھای  
بی قانونی در سطوح مختلف جامعه، اعمال رعب  
و وحشت درجای جای کشور، ھجوم گله ھای  
حزب اللھی به زنان و مردان در ھر خيابان و معبر  
عمومی تحت عنوان امر به معروف و نھی از  
منکر، دستگيری و پرونده سازی ھر فعال سياسی و  
اجتماعی آنھم تحت عنوان "اخالل در امنيت  

سال گريبان    ۴٠ کشور". اتھام و جرمی که در طی  
ھر معترض و منتقد اجتماعی را گرفته و آنان را  
بدون حق دسترسی به يک وکيل انتخابی راھی  
زندان و بند کرده اند. لذا، رئيس جديد دستگاه  
قضايی برای آبرو ريزی کمتر از کاربرد جمله  
شفاف و ھمه فھم "قانون فرع بر امنيت" است،  
فلسفه وجودی مصلحت نظام و اعمال بی قانونی  
حاکم بر دستگاه قضايی جمھوری اسالمی را بر  
پايه "عدالت فرع بر امنيت است"، تبيين کرد. يعنی  

رخ داد و ھزاران زندانی    ۶٧ آنچه در تابستان  
سياسی با صدور حکم اعدام ھيات مرگ خمينی  
شامل ابراھيم رئيسی، رئيس جديد قوه قضائيه،  
حسينعلی نيری، مرتضی اشراقی و مصطفی  
پورمحمدی در اوين، قزلحصار و ديگر زندانی  
ھای جمھوری اسالمی رخ داد، تماما بر گرفته از  
اجرای ھمين اصل "عدالت فرع بر امنيت" است،  

 سازماندھی شد. 
با انتصاب رئيسی، منتقدان حقوق بشری نظام   

جمھوری اسالمی به جای اينکه بر بنيان ھای  
سرکوبگرانه ھيات حاکمه متمرکز شوند، بجای  
اينکه دريابند رئيسی پرورش يافته ھمين نظام  
اسالمی است، بجای اينکه بر ماھيت وجودی نظام  
جمھوری اسالمی و ساختار سرکوبگرانه حکومتی  
اش متمرکز شوند، تنھا به اين بسنده کرده اند که  
انتخاب رئيسی يک "دھن کجی" آشکار به اعدام  

و خانواده ھای آنان است. آنان    ۶٧ شدگان تابستان  
ھنوز نمی خواھند قبول کنند که ماھيت وجودی و  
فلسفه تبيين و استقرار اين نظام اسالمی، سرکوبگر  
و آدمکش، خود بزرگترين "دھن کجی" به بشريت،   
زندانيان جانفشانان، خانواده ھای آنان و کل توده  
ھای زحمتکش مردم ايران است. اين جماعت  
متوھم ھنوز در انتظارند که روزی از درون اين  
نظام متعفن، قاضی القضاتی با رايحه خوش بر  
مسند قضاوت بنشيد. غافل از اينکه که ھمواره "از  

 کوزه برون ھمان تراود که در اوست". 

 سال کارکرده باشد.   ٢۵ 
سال    ٣٠ ھا، در حال حاضر کسانی که    عالوه بر اين 

توانند درخواست    تمام کار کرده باشند می 
بازنشستگی کنند اما در طرح اصالحات  

  ٣۵ پارامتريک، سابقه کار برای بازنشستگی به  
 سال افزايش يافته است. 

در طرح اصالحات پارامتريک، قانون بازنشستگی  
آور نيز دچار تغيير شده    در مشاغل سخت و زيان 

است. اين تغييرات به نحوی است که صفت "سخت  
آور حذف    آور" از اکثر مشاغل سخت و زيان   و زيان 

شود و در نتيجه استفاده از مزايای آن را منتفی و    می 
 سازد.   يا بسيار دشوار می 

چنين براساس اين طرح "قانون معافيت از    ھم 
ھای توليدی، فنی و    پرداخت سھم کارفرمايی کارگاه 

به    ۶١ کارگر دارند" و سال    ۵ صنعتی که حداکثر  
کند "از سال    تصويب رسيده به شرح زير تغيير می 

درصد حق بيمه سھم    ٢٠ ميزان معافيت    ٩٧ 
سال    ۵ ھای مشمول اين قانون طی    کارفرمايی کارگاه 

يابد تا به    درصد کاھش می   ۶ ،  ۵ ،  ۴ ،  ٣ ،  ٢ به ترتيب  
ھای    صفر برسد" به عبارت ديگر معافت کارگاه 

سال    ۵ کارگر به تدريج طی    ۵ تر از    کوچک کم 
ھا بايد پول بيشتری برای    کامال برداشته و اين کارگاه 

شان بپردازند که قطعا اين پول نيز از    بيمه کارگران 
 شود.   دستمزد کارگر کسر می 

ھا رئوس تغييرات مھمی است که با    اين نمونه 
تصويب "طرح اصالحات پارمتريک"، قانون تامين  
اجتماعی را به زيان بيشتر طبقه کارگر دگرگون  

ھای مجلس ارتجاع،    خواھد کرد. مرکز پژوھش 
درست مانند روحانی و کابينه ضد کارگری وی با  

ھا و توجيھات گوناگونی از قبيل    توسل به بھانه 
ھای بازنشستگی، تقويت    ھای صندوق   افزايش ھزينه 

ھای مشابه، اين    ھا و بھانه   بنيه مالی اين صندوق 
 اند.   ناپذير خوانده   تغييرات را ضروری و اجتناب 

تصميمات کابينه روحانی و مجلس ارتجاع و کل  

 واگذاری "شستا" و تعرض طبقه حاکم عليه طبقه کارگر

ای در راس آن است، چه در مورد    رژيمی که خامنه 
ھای زير مجموعه سازمان تامين    واگذاری شرکت 

کردن" شستا، چه در رابطه با    اجتماعی و "جمع 
"اصالحات پارامتريک قانون تامين اجتماعی"  
آشکارا سازماندھی و تدارک يک تعرض ديگر عليه  
طبقه کارگر است. رژيم جمھوری اسالمی بيش از  

ھای نوليبرالی و باب ميل    سال است که سياست   ٣٠ 
المللی پول را با شدت و    بانک جھانی و صندوق بين 

حدت و به نحوی که رضايت اين نھادھا را در پی  
داشته، عمل نموده است و در ھمين راستا تعرضات  
متعددی را عليه حقوق اجتماعی و سطح معيشت  
کارگری سازمان داده و به مرحله اجرا گذاشته  

ھا و پتانسيل خود    است. ارتجاع اسالمی تمام ظرفيت 
کار    برای تامين منافع حداکثری استثمارگران را به 

حقوقی کارگران را پيوسته    بسته و استثمار و بی 
تشديد نموده است. واگذاری شستا و طرح اصالحات  
پارامتريک قانون تامين اجتماعی نيز جزء ديگری  

ھاست. تالش مذبوحانه اخير رژيم    از ھمين سياست 
گونه خالصه    توان اين   و سياست ناظر بر آن را می 

کرد، تشديد فشارھای اقتصادی و معيشتی بر طبقه  
کارگر، گسترش بيش از پيش اخراج و بيکارسازی  
کارگران، تشديد بيش از پيش رقابت در ميان  

تر    سازی وحشتناک   کارگران شاغل و بيکار، ارزان 
رحمانه دسترنج    نيروی کار، غارت و چپاول بی 

 کارگران و تشديد استثمار طبقه کارگر! 
در برابر اين تعرض ھمه جانبه و آشکار طبقه حاکم  
عليه طبقه کارگر بايد ايستاد. در برابر اين تعرضی  

ھای حکومتی از قوه اجرايی تا    که ھمه دستگاه 
گذاری و تا شخص اول و رھبرحکومت    قانون 

اند و جملگی برسراجرای    اسالمی آن را تدارک ديده 
آن توافق دارند، بايد ايستاد . به ھرشکل ممکن بايد  

ھای    دست به اعتراض زد و اھداف و تالش 
 مذبوحانه و ضدکارگری طبقه حاکم را خنثا کرد. 

 
 

انقالبی جمھوری اسالمی به دستان توانای کارگران  
و زحمتکشان است. زيرا انقالب اجتماعی در ايران  
نه تنھا رژيم جمھوری اسالمی را سرنگون خواھد  
کرد بلکه با برقراری حکومت شورايی کارگران و  
زحمتکشان نظم موجود را ديگرگون کرده و دست  
آنان را از قدرت سياسی و استثمار و چپاول دسترنج  

 کند.   ھای مردم کوتاه می   توده 
کارگران و زحمتکشان ايران در مبارزات و  

اند ھيچ توھمی به    اعتراضات خود ھمواره نشان داده 
آمريکا يا کشورھای غربی ندارند و از ھر گونه  

دخالت خارجی در امور داخلی ايران بيزارند. آنان  
ھم به حافظه تاريخی خود تکيه دارند و ھم به  
وضعيت کشورھای ديگر واقفند و سرنگونی انقالبی  

دانند نه ھيچ کشور    جمھوری اسالمی را امر خود می 
خارجی، خواه آمريکا، خواه اسرائيل، خواه  

روست که کارگران    کشورھای مرتجع منطقه. از اين 
ھای اين پادوان    و زحمتکشان به شکوه و ناله 

امپرياليسم و ھوراکشان کشورھای مرتجع منطقه  
اعتنايند و مبارزه با جمھوری اسالمی و نظم    بی 

 اند.   موجود را خود به دست گرفته 

 دريوزگی به درگاه آمريکا در ھراس از انقالب

 خوانندگان گرامی نشريه کار
 ٩٨فروردين  ١٢) درتاريح  ٨١۵شماره بعدی نشريه کار (

 منتشر می شود
 نوروزتان پيروز
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١٢از صفحه   

  ٨درصفحه 

گردد، تحريف واقعيت است. کسی که بخواھد واقعيت را بداند، بايد به    بازمی 
 ۶١مواضع اوليه آن به ھنگام تشکيل حزب کمونيست  رجوع کند.  تيرماه سال  

له و اتحاد مبارزان کمونيست، سازمان ما در چندين نوشته    در جريان اتحاد کومه 
آن را مورد نقد جدی قرارداد. در      سازی   مواضع نظری اين جريان و شيوه حزب 

ای تحت عنوان "کاريکاتوری از برنامه حزب کمونيست"، مواضع    نوشته 
نقد کشيد. در اين نوشته نشان داده شد، حزبی که    بورژوائی اين جريان را به   خرده 

شود، خواھان يک انقالب اجتماعی و    به نام کمونيسم وعده تشکيل آن داده می 
"انقالب دمکراتيک  اش وعده    حکومت کارگری در ايران نيست و بر طبق برنامه 

دھد که چيز    " را می جمھوری دمکراتيک انقالبی و استقرار يک "   پيروزمند" 
اضافه  يک جمھوری    داری موجود به   ديگری جز حفظ ھمين نظم سرمايه 

گاه حاضر نشدند ترکيب    ھا ھيچ   رغم پافشاری سازمان ما، آن   بورژوائی  نيست. به 
طبقاتی اين انقالب دمکراتيک پيروزمند و مضمون طبقاتی قدرت سياسی را نشان  

شد که اين "جمھوری دمکراتيک انقالبی"     دھند.  اما چيزی پوشيده نبود. ادعا می 
"  شوراھای مردم " از طريق " حق حاکميت مردم بنا شده و "   "حاکميت مردم" بر  

سروته و ماورای طبقات "مردم"، جای طبقات    جا واژه بی   شود . در ھمه   اعمال می 
ھا بعدھا تغييراتی در برنامه خود دادند ، اما تغييری اساسی    را گرفته بود. البته آن 

ھا رخ نداد. اکنون آن چيزی که تغيير کرده، "انسان" جای مردم را    در مواضع آن 
 گرفته است.   

ھا بود.    سازی آن   نکته ديگری که سازمان ما در نقد خود برجسته کرد، شيوه حزب 
توان جدا از طبقه    کرد که حزب طبقاتی کارگران را نمی   سازمان ما تأکيد می 

کارگر در روستاھای کردستان تشکيل داد. اگر چنين حزبی بخواھد تشکيل شود،  
نه حزب کمونيست خواھد بود و نه ربطی به طبقه کارگر خواھد داشت. اما اين  

آفرينی  ھمواره يکی از خصائل بارز آن بوده است،    گرايش که ھياھو و جنجال 
زودی در ايران طوفان به    داد که به   حزب خود را تشکيل داد و به ھمگان وعده می 

پايه خود را به ايران ھم محدود نکرد، وعده داد که    پا خواھد کرد. اما ادعاھای بی 
 زودی در ھمين يکی، دو سال آينده انترناسيونال خود را نيز برپا خواھد ساخت.    به 

اما روشن بود که با ھياھو نه حزب طبقاتی کارگران تشکيل خواھد شد و نه  
بايستی حدود يک دھه بگذرد    جايی خواھد رسيد. می   شوخی تشکيل انترناسيول به 

تا خودشان اعالم کنند حزبی که قرار بود ھم کمونيست باشد و ھم کارگری، نه  
داری در درون خود عجين    کمونيست بوده و نه کارگری، بلکه با ناسيوناليسم ريشه 

 بوده و از کارگرانی ھم که قرار بود به حزب بپيوندند خبری نشده است. 
که کار به اين مرحله رسيد، حزب جديدی به نام حزب کمونيست کارگری را    وقتی 

نيافته را عملی کنند. اما در اينجا نيز نه گامی    ھای تحقق   تشکيل دادند، تا گويا وعده 
ھای     پيش بلکه به عقب، به قھقرا برداشته شد. مدتی گذشت و برخالف وعده   به 

 پرطمطراق، از کارگری شدن حزبشان خبری نشد. 
ای مبارز در    ھرحال يک سازمان توده   ای ھم که به   له   اکنون ديگر اما کومه 

شان محدودتر شد،    ای   ھا نبود و ھر چه پايگاه توده   کردستان  بود، در ميان آن 
ً در تحليل  ھای اين حزب کنار    يکسره به پنداربافی روی آوردند. طبقات تدريجا

وسفيد، جای طبقات را گرفت. در اين    گذاشته شدند و سناريوسازی  نيروھای سياه 
پنداربافی که ربطی به واقعيت عينی جامعه ايران نداشت، ادعا شد که  اتفاقات  

خواھد رخ دھد "وقوع سناريوى سياه در ايران يک    ای در ايران می   العاده   خارق 
ای ھم برای آن نيست و ما بايد برای آن    احتمال واقعى است." نمونه و تجربه 

جوئی و اقدام کنيم. حکمت نوشت "اما من سناريوى سياه را به وضعيتى    چاره 
کنم که در آن صحبت نه بر سر تحول جامعه، بلکه بر سر تخريب    اطالق می 

چھارچوب مدنى جامعه برخالف ميل و اراده مردم و در متن عجز و استيصال  
ترين فاکتور، نحوۀ اضمحالِل جمھورى اسالمى    عمومى است." "به نظر من مھم 

اى است که از آن به جا ميماند. ماحصِل تخريب جمھورى اسالمى،    و آوار سياسى 
بوجود آمدن يک صفحه سياسى خالى براى برقرارى يک دولت جانشين نيست.  
بلکه پيدايش طيفى از دستجات و جريانات مسلح اسالمى است که در صحنه  
ميمانند و براى حفظ قدرت خويش، چه بطور سراسرى و چه در شکل تقسيم  
کشور به مناطق تحت تصرِف دستجات مختلف، وارد جنگ با يکديگر ميشوند و  
از آن مھمتر جلوى جنبش مردم قد َعلم ميکنند. ھر جريان و آلترناتيوى که بخواھد  
با سقوط جمھورى اسالمى بعنوان دولت ايران عمل کند، بايد بتواند اينھا را از  
ً به اين   ميدان به در کند. منحل کند. دستجات مسلح و خانخانى نظامى صرفا
احزاب اسالمى منحصر نخواھد ماند. اگر اين فضا بوجود بيايد و نسبتاً به طول  

ھاى سياسى، جريانات قومى و    بينجامد، آنوقت طيف وسيعى از باندھا و فرقه 
 اوباش نظامى به صحنه ميريزند."  

ھا    اما در اين معادله طبقات در کجا قرار دارند و نقش طبقه کارگر چيست؟ آن 

نقشی ندارند. آنچه ھست برخی "نيروھا" ھستند که نقش نيروھای سفيد و برخی  
گرفتند. "بعضى    بندی جای می   کردند و در اين يا آن دسته   ديگر سياه را بازی می 

ً به سناريوى سياه تعلق دارند و بعضى در وقوع   نيروھاى اجتماعى خصلتا
گرايان    گرايان و قوم   ھا که ھستند؟ نيروھای سياه، اسالم   سناريوى سفيد ذينفعند." اين 

ھا،    ھا، ليبرال   اند و نيروھای سفيد طيفی از چپ   ھای نظامی   و دسته 
تر از ھمه جريان به اصطالح سلطنت طلب    طلبان کردستان و مھم   خودمختاری 

 تر است ."   از ھمه نيروھای اپوزيسيون بورژوائی به قدرت نزديک ”است که  
وسفيد زده شود، نگرش غير طبقاتی و فرا    اگر حشو و زوائد اين سناريوی سياه 

ھای سياسی را تعيين کرد؟    بندی   طبقاتی آن، آشکار و عيان است. چگونه بايد صف 
ھای سياسی.    شان و نه ماھيت طبقاتی احزاب و سازمان   وسفيد بودن   حسب سياه   به 

ھايی که به مدنيت باور    ھا سفيدند و آن   جرياناتی ھستند که به مدنيت باور دارند. آن 
 اند.   ندارند سياه 

خورد؟ نيروھای سفيد بايد تعھد و بيانيه    وسفيد کردن به چه دردی می   اما اين سياه 
دادند که جلوی سناريوی سياه را خواھند گرفت. چون اين سناريوسازی بيش    می 

از آن ذھنی بود که واکنشی را برانگيزد، کسی پاسخی به آن نداد. اما حزب  
کرد "مستقل    کرد اعالم می   کمونيست کارگری چون خيلی احساس قدرتمندی می 

کند، حزب کمونيست کارگرى بايد رأساً تعھد خود را    از اينکه اپوزيسيون چه می 
به جلوگيرى از سناريوى سياه در جريان سرنگونى رژيم ارتجاع اسالمى اعالم  

تر اين وضعيت اقدام    کند.... و در صورت لزوم نظامى براى ختم ھرچه سريع 
 خواھد کرد." 

درنھايت، پنداربافی که پايه آن بر يک تحليل ذھنی و خيالی و عدم شناخت از  
ای که در پی داشت، ھمکاری رسمی و    جامعه ايران قرار داشت، تنھا نتيجه 

ھای متعددی از آن در    طلبان بود که نمونه   غيررسمی اين سازمان با سلطنت 
 ھا ديده شد.    ھای مشترک آن   آکسيون 

جايی نرسيد، سناريو پوچ از کار درآمد  و طوفان    که پنداربافی به   خالصه کالم اين 
فرونشست. حزب کمونيست کارگری بار ديگر به مشکل برخورد کرد. مشکل در  

حساب آن    له ای در درون حزب نبود که مشکالت به   کجاست؟ اکنون ديگر کومه 
جايی نرسيد؟ چرا کارگران به آن    گذاشته شود. چرا حزب کمونيست کارگری به 

اند، حزب را    ھايی ھم که احتماالً تحت اتوريته کومه له بوده   نپيوستند و تازه آن 
ھای    اند؟ پاسخ اين بار چيز ديگری بود. اشکال نه در حزب و تئوری   ترک کرده 

گردد. حاال زمان آن فرارسيده بود که نقش و    می   آن، بلکه به خود کارگران بر 
رسالت طبقه کارگر برای دگرگونی نظم موجود يکسره انکار شود و حزب بی  
طبقه، خودش در نقش جايگزينی برای طبقه کارگر ظاھر شود. اين کار نياز به  
تعريفی از "کمونيسم نوع جديد" در مقابل "کمونيسم نوع قديم" داشت. البته  

ھای جديدی نبود. چون يک قرن پيش يکی از مباحث مھم حزب کمونيست    حرف 
روسيه، مسئله رابطه حزب و طبقه، رھبری حزب و حکومت طبقه کارگر و  

بايستی    ھرحال گويا می   ويژه ميان استالين و زينويف بود. اما به   ديکتاتوری طبقه  به 
و "کفرآلود"ی در جنبش کمونيستی ايران زده شود.      ھای جسورانه   حرف 

گفت طبقه کارگر بايد قدرت سياسی را قبضه کند و خود    "کمونيسم نوع قديم" می 
صورت طبقه حاکم سازمان دھد، "کمونيسم نوع جديد" که حاال در سيمای    را به 

گفت، نبايد روی اين کارگران    حزب کمونيست کارگری ظاھرشده بود، اما می 
شوند،    آيند به مبارزه بعد خسته می   ھا برای مدت کوتاھی می   حساب باز کرد. آن 

کشند و بعد ھم    دھند  و کنار می   می   شان. تشکيل خانواده    روند دنبال زندگی   می 
آيند    شوند. درنھايت دو، سه ماھی قبل از قيام است که می   بازنشسته می 

کنند. حزب خودش بايد برود قدرت را بگيرد. گروھی از    ھايشان را گره می   مشت 
ھا پيدا شد.  خستگی آن حواريون ھم ھورا کشيدند که باالخره داروئی برای رفع 

که مستند حرف زده باشيم و ماھيت حزب کمونيست کارگری را  برای اين
ھای طوالنی  ھای قول نشان دھيم، با پوزش از خوانندگان به ناگزير بايد نقل

از دو اثر منصور حکمت که خط راھنما و بنياد نظری کنونی اين حزب را 
 شود:   در "حزب و قدرت سياسی" گفته می   دھند، ذکر کرد. تشکيل می

"اما من ميخواھم اينجا يک سئوال کفرآلود ديگر مطرح بکنم: اگر اين 
پروسه (منظور نويسنده، قدرت گيری سياسی و فعاليت در درون طبقه 

سال طول بکشد((چی؟)) يعنی ما شروع کنيم به  ٢٠است) بيش از 
ساله  ٢٢و  ٢٠سازماندھى در ميان کارگران و مثال کارگرانى که االن 

سال يک عده  ١۵تا  ١٠ھستند را سازماندھى کنيم. در اين صورت بعد از 
از آنھا بچه دار ميشوند، تعدادى مريض ميشوند و يک عده از آنھا از کار 
سياسى کنار ميکشند. درآخر ميبينيم که بعد از اين سالھا ما ظاھرا از يک 

 پاسخ به سئواالت ؟ چرا سازمان فدائيان(اقليت) 
 با پيوستن حزب کمونيست کارگری به آلترناتيو سوسياليستی مخالف است؟   
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٩درصفحه   

٨ 

٧از صفحه   

طرف آدمھا را کمونيست ميکنيم و از طرف ديگر آنھا بازنشسته ميشوند و 
از کار سياسى کناره گيرى ميکنند. مگر آموزش سوسياليستى، کمونيسم، 
سازمانيابى طبقه و رابطه حزب و طبقه، از نسلى به نسل ديگر منتقل ميشود 

ايران کار و فعاليت بکنيم و  ۵٠و  ۴٠که ما مثال بيائيم روى کارگران دھه 
ايران به قدرت برسيم؟ مگر ميشود  ٨٠و  ٧٠اميدوار باشيم با کارگران دھه 

 ۵٠سال يک حزب کمونيستى در ميان کارگران کار کند و بعد از  ۵٠طى 
 سال به قدرت برسد؟

براى من به عنوان يک عابر بى گناه در جامعه چنين انتظاری غير عقاليی 
بنظر ميرسد، به خاطر اينکه اين ميراث تشکيالتى، اين تعھد ايدئولوژيکى، 
اين آگاھى طبقاتى و اين رابطه حزب و طبقه به ھمين سادگى از نسلى به 
نسل ديگر منتقل نميشود. ما داريم اين را ميبينيم. شما کار ميکنيد و براى 

درصد نفوذ پيدا ميکنيد. اينھا بعد از مدتى  ٢٠مثال در ميان کارگران 
سر ميرود. مگر چقدر ميشود آمد و رفت؟ ما خودمان در شان  حوصله

زندگى سياسى باقى ميمانيم، در حالى که آن کارگرانى را که با آنھا کار و 
ايم، ميروند. و ما اين را در تجربه زندگى سياسى خودمان  فعاليت کرده

ميبينيم." "يکی از ايراداتی که از ما ميگيرند اين است که پس چه شد آن 
نفوذى که داشتيم؟" "معلوم است، حوصله ھمه سر رفت، ھمه که منتظر 
نميشوند تا انقالب بيايد و آنھا را با خودش ببرد. بعد از مدتى تصميم ديگرى 
در زندگيشان ميگيرند و کار ديگرى ميکنند و يا اصال ميگويند اين کار 

ندارد. محافل کارگری و فعالين کارگرى که در آن دوره با ای  فايدهنتيجه و 
 ما بودند، االن ميشنويم که دارند کار ديگرى ميکنند."

کند و تا تحقير و خوار کردن  بورژوائی غوغا به پا می زدگی خرده شتاب
رود. اشکال اما در کارگران نبود. در تفکری است  که از  می  کارگران پيش

داند. تصور نويسنده اين بود که  ھای مبارزه طبقاتی چيزی نمی قانونمندی
کارگران در ھمه حال بايد آماده انقالب باشند و چون چنين چيزی نيست، از 

داری دو دوران  که در ھمه جوامع سرمايه شود. درحالی کارگران مأيوس می
در زندگی سياسی مردم ھر کشوری وجود دارد. دوران رکود سياسی و 

ای بطئی در جريان است.  دوران انقالبی. در دوران رکود سياسی مبارزه
اشکال مبارزه طبقه کارگر در سطحی نازل با مطالباتی محدود و اقتصادی 

کوشيدند در  ھا کارگری که در يک دوران انقالبی می جريان دارد. ميليون
صفوف يک سازمان سياسی جامعه را زيرورو کنند، ديگر حاضر نيستند 

آفرينی پيشين را داشته باشند، حتی در ابعاد ميليونی از  ھمان حماسه
کشند. اگر ھم مثل جامعه  عضويت در سازمان سياسی طبقاتی خود کنار می

که  ايران ديکتاتوری عريان حاکم باشد، تکليف کامالً روشن است. اما ھمين
ً در يک دوره  دوران تغيير کند، بار ديگر ھمان کارگرانی ھستند که فرضا
انقالبی پيشين بودند. کسی که تاريخ جنبش کارگری را مطالعه کند، در 

 ١٩٠۵  –  ٧شود. برای نمونه، در انقالب سال  جا اين حقيقت ديده می ھمه
فقط آن توده وسيع کارگرانی که به انقالب  روسيه پس از شکست انقالب نه

ھای سياسی را ترک کردند و انشعابات  روی آورده بودند،  صفوف سازمان
ھای متعددی در درون حزب رخ داد،  بلکه بسياری از  گسيختگی و ازھم

ھای سياسی کارگری،  کادرھا و حتی برخی اعضای کميته مرکزی سازمان
صحنه مبارزه را ترک کردند. در اين ميان دو جناح انقالبی و رفرميست 

که دوباره  حزب توانستند، ھسته متمرکز و محدود خود را حفظ کنند تا وقتی
دورانی انقالبی فرارسيد و طبقه کارگر به انقالب روی آورد و جلو رفت تا 
جايی که بورژوازی را سرنگون کرد. در ايران ھم وضع بر ھمين منوال 
بوده و ھست. اما حزب کمونيست کارگری عزم جزم کرده بود در يک 
دوران رکود سياسی که کارگران ازنظر سياسی فعال نيستند و آمادگی برای 
گرفتن قدرت سياسی  ندارند، خودش برود و قدرت را بگيرد و اين نياز به 
تجديدنظر اساسی در مارکسيسم داشت. نيازی نيست که طبقه کارگر قدرت 

 گيرد.  را بگيرد. حزب به نيابت از کارگران اين وظيفه را بر عھده می
خواھم بگويم و شايد کفرآلود به    اى که من می   دھد: "اولين نکته   نويسنده ادامه می 

نظر برسد اين است که اين حزب به قدرت سياسى نظر دارد و ميخواھد قدرت  
سياسى را به دست بگيرد و اين نه فقط ھيچ تناقضى با به قدرت رسيدن طبقه  
کارگر ندارد، بلکه در اساس تنھا راه تصرف قدرت سياسى توسط طبقه کارگر  

گيرى    ھمين است که از طريق حزب خود به قدرت دست يابد. البته اينکه قدرت 
گيرى طبقه منجر نشود، بستگى به اين دارد که آن حزب    حزب ميتواند به قدرت 

 چگونه حزبى است. من از يک حزب کمونيستى کارگرى حرف ميزنم." 
"اولين نکته ای که مطرح است اينست که قدرت حزب يا قدرت طبقه؟ اين 
اولين سؤالى است که کسى وقتى به نتايج اين بحث فکر ميکند، از ما خواھد 
پرسيد. از ما خواھند پرسيد چرا داريد راجع به حزب و قدرت سياسى حرف 
ميزنيد؟ مطابق تئوری سوسياليستى قرار بود راجع به طبقه و قدرت سياسى 

حرف بزنيد، شما کمونيستھا قرار نيست راجع به قدرت حزبتان حرف بزنيد. 
قدرت حزب، رسيدن قدرت سياسی به حزب ظاھرا خالف  تئورى 
سوسياليستى است. به ما خواھند گفت به دليل اينکه تئورى ميگويد که طبقه 
کارگر قدرت را از بورژوازى ميگيرد و خود را به عنوان طبقه حاکمه 
سازمان ميدھد، معلوم نيست که حزب در اينجا چه موضوعيتى دارد و اصال 

حرف ميزنيد؟ اين "ممنوعيت" در رابطه با “  حزب و قدرت سياسى”چرا از 
حزب و قدرت سياسى فقط در مورد ماست. فقط ما کمونيستھا ھستيم که 

گيرى سياسى حرف ميزنيم، به ما ھشدار ميدھند که سر جاى  وقتى از قدرت
خود بنشينيد، شما مطابق تئورى خودتان قرار نيست به عنوان حزب به 
قدرت سياسى نزديک شويد، قرار است طبقه کارگر به قدرت سياسى 

 نزديک شود.
ما با اين موضع چه در خود جنبش سوسياليستى و چه در بيرون از ما مواجه  

ھاى ما است. اگر پنج نفر  “  ممنوعيت ”ميشويم و اين تذکر را ميشنويم. اين جزء  
ناسيوناليست جمع شوند و يک حزب جديد تشکيل بدھند، فورا از گرفتن قدرت  

 سياسى حرف ميزنند و ھيچکس ھم به آنھا ايرادى نميگيرد، ھيچکس!" 
ً ھمين طور است قراری نبوده و نيست حتی يک حزب کمونيست  بله دقيقا

واقعی و نه حزب کمونيست کارگری، قدرت سياسی را بگيرد. يک حزب 
تواند قدرت را بگيرد و حزبی که به ادعای اين  نفره ھم می ۵ناسيوناليست 

تواند قدرت بگيرد و  ميليون را ھم بسيج کند نمی ٣حزب حتی بتواند 
تواند حکومت کند. چراکه حزب، طبقه نيست. حزب کمونيست، بخش  نمی

پيشرو و آگاه است. پرقدرتمندترين حزب کمونيست، فقط  اقليتی از کارگران 
کند. قدرت سياسی متعلق به کل طبقه است.  را در صفوف خود متشکل می

عنوان اولين گام بايد ماشين دولتی  کسب قدرت سياسی به اين معناست که به
جای آن دولتی قرارگيرد که شبه دولت  شکسته شود و به بورژوائی درھم

است، ديگر دولت در شکل معمول و مرسوم آن نيست. اين بدان معناست 
ديگر بوروکراسی نبايد وجود داشته باشد. طبقه از طريق شوراھا و اعمال 

  خواھد به کند. اما حزبی که می حاکميت مستقيم، بوروکراسی را نفی می
عنوان جانشين و قيم طبقه،  قدرت را بگيرد، خود تبديل به سازمانده 

شود. بحث بر سر تسخير  بوروکراسی، نفی حاکميت طبقاتی کارگران می
گونه که حکمت مد  قدرت سياسی و به دست آوردن دولت بورژوائی آن

نظرش بود، نيست، بلکه نابودی آن است. يک حزب چندنفره بورژوا ھم به 
تواند به قدرت برسد. چون قراری نيست چيزی را تغيير  قول نويسنده می

وپرداخته خود را دارد.  اجتماعی ساخته-دھد. بورژوازی ساختار اقتصادی
يافته خود را به ھمراه يک بوروکراسی عريض و  دستگاه دولتی تکامل

کند. حاال حزب  وفتق می طويل دارد که امور او را حتی بدون حزب ھم رتق
کند. پرولتاريا اما بايد تمام  اش باشد يا نباشد فرقی ھم به حال او نمی چندنفره

اجتماعی، سياسی و فرھنگی موجود را نابود کند -اين ساختارھای اقتصادی
و تازه  آنچه را برپا دارد که با وظائف انقالب اجتماعی انطباق دارد. اين 

آيد و نه حزب. روشن است که  می وظيفه تنھا از عھده طبقه در کليت آن بر
 نظر حکمت ربطی به سوسياليسم و مارکسيسم نداشت.

نويسنده حتی اين ادعا را ندارد که الاقل اکثريت کارگران از حزب حمايت کنند،  
که ظاھراً اسمی ھم از کارگر برده شود،    يک اقليت ھم کافی است، اما برای اين 

بايد اقليتی مؤثر باشد.  "اقليت مؤثر و بُرائى از کارگران، اقليتِ با صدايی از  
ھا ديگر توجيه است. "اقليت مؤثر" "برا    کارگران و اقليت فعالى از کارگران" اين 

 و با صدا". 
داد: "آيا گرفتن قدرت    اصل بحث حکمت در عبارت ديگری خود را نشان می 

سياسى تابعى از نفوذ ما در طبقه کارگر است و ھر وقت به آن درجه رسيديم و  
گيريم؟ به نظر من نه. حزبى ميتواند    رويم و قدرت را می   ھر وقت ما بخواھيم می 

قدرت را بگيرد که شعور آن را داشته باشد که شرايطى را که در آن قدرت  
آويزان است و قابل گرفتن است، تشخيص بدھد. اگر اين ديد را نداشته باشيم ھيچ  
وقت نميتوانيم قدرت را بگيرد، حتى اگرنيروى عظيمى از کارگران را ھم با خود  

 داشته باشيم."  
ھای فرانسوی ھم با اين صراحت و شفافيت از کسب قدرت توسط يک    بالنکيست 

 اقليت صحبت نکردند.  
ای ديگر "آيا پيروزی کمونيسم در ايران ممکن است؟" تئوری تکميل    در نوشته 

که نقاط    گيرد. در اين نوشته وقتی   شود و گذار قطعی به ليبراليسم شکل می   می 
 گيرد، چنين آمده است:     ضعف و قوت حزبشان مورد بررسی مجدد قرار می 

نکته ديگر، ضعف ديگر، جنبش نسبتاً توسعه نيافته کارگرى است. اين ضعف    -" 
خيلى بزرگى است. کمونيسم ميخواھد در کشورى به قدرت برسد که جنبٮش  
کارگرى اش اشکال حتى مقدماتى از تشٮکل واعتراض اجتماعى را به دست نداده  

،  “کارگر آورديم ديوارمان را تيغه بکشد ”است...  در ايران کارگر ھمان تصوير  
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است. کارگرى که آوردند يک کار به او ميدھند و او ھم انجام ميدھد و مزد  
ميگيرد. کارگر ھنوز نتوانسته در جامعه ايران به عنوان يکى از پاھاى بحث  
اقتصادى، پاى بحث سياسى، پاى بحث دمکراسى و حقوق مدنى، با نمايندگانش و  
شخصيتھايش و سازمانھايش حضور بھم برساند... در ايران کارگر منفرد و  
اتميزه است. ساختارھاى مبارزه صنفى نداشته و مبارزه دفاعی را نتوانسته  
سازمان بدھد. در نتيجه يک حفره بزرگ پشت سر کمونيستھا بجا ميگذارد.  
ميروى جلو براى اينکه يک حرکت اساسى بکنى، مي بينى طبقه اى که حرکت  
دارد به نامش و يا الاقل از طرفش صورت ميگيرد، خودش معلوم نيست با چه  
استحکامى در صحنه است. براى دوره کوتاھى ميآيند در صحنه. معلمين،  
دانشجويان، زنان به طور کلى ممکن است يک جنبش طوالنى مدت اعتراضى  
سياسى داشته باشند و يا روشنفکران و ادبا بخصوص. ولى کارگر اين بخت و  
آزادى عمل را ندارد که دو سال، سه سال در قلمرو سياسى پرسه بزند. باالخره  
بايد سر و ته اين پروسه در سه ماه ھم بيايد. بيرون اين سه ماه ما کارگران را به  
صورت نيروى زنده فعال حامى اين خط نداريم. آن سه ماه داريم، آن سه ماه قيام  
و شورش و شوراھاى خودبخودى و اتحاديه و مجامع عمومى اى که کارگران  
دارند مشت گره ميکنند و سخنرانى ميکنند را ھمه ما ديده ايم و آن ھست، ولى تا  
آن سه ماه مانده به کسب قدرت، و در غياب يک جنبش اعتراض کارگرى شکل  
يافته که آگاھانه از اين چپھا دفاع کند، اين خط چکار ميتواند بکند؟ ... اولين  
خاصيتى که جنبش کارگرى از چپ حاشيه نشين تحت تاثير اختناق گرفته اين  
است که خود را غيرسياسى وانمود کند. در نتيجه حتى اگر به صحنه ھم بيايد به  
آن سرعت به نيروى ذخيره و به اصطالح به يکى از ارکان اين جنبش که  

 ميخواھد قدرت را بگيرد تبديل نميشود." 
ھای    آفرينی   اين بی باوری به نقش و رسالت طبقه کارگر را مقايسه کنيد با حماسه 

طور واقعی جنبش    جنبش طبقاتی کارگران فقط در دو دھه اخير و امروز که به 
کارگری تنھا جنبش زنده و فعال و يگانه نيرويی است که درعرصه مبارزه  

 حضور دارد. 
خواھد گرفته شود؟     ای می   اما ھدف از اين صغرا و کبرا چينی چيست و چه نتيجه  

وآب برای حزب کمونيست کارگری    نقد نان   به   بايد رفت پی "نقاط مثبتی"  که دست 
 دارد. 

"نقاط مثبتى که بخصوص اآلن بايد روى آن مکث کرد دو رکن اساسى در جامعه  
است. يکى مسئله سکوالريسم است. مسئله بعدى زنان ھستند.... کمونيسم کارگرى  
به نظر من سر مسئله مذھب و مسئله زن دو پشتوانه در آن جامعه دارد که  

اش و دفاع    ھای ديگر از آن برخوردار نيستند. ضد مذھبى گری   کدام از جنبش   ھيچ 
از حقوق زنان. مدرنيسم، سکوالريسم و غيره تبعات اينھا است. اگر مدرنيسم  
حزبى در چيزى ترجمه شود، ضد اسالمى گرى اش، ضد دينى گرى اش،  

 دفاعش از حقوق زنان، و خالصى اخالقى براى جوانان است."  
تمام ھياھوی چندساله در مورد کمونيسم و کارگر و وعده طوفان به پا کردن تمام  
شد و حزب ليبرال مدرنيست و سکوالريست با خواست يک دولت مدرن و  

زنی در مورد    سکوالر خالص بورژوائی پا به عرصه حيات نھاد. بعد چه ؟ الف 
 پيروزی در يک انتخابات آزاد و دمکراتيک. 

"و اگر روند را اينطور ببينيم که به سمت گسترش اعتراضات ميرود، ميتوانيم  
فرض کنيم که تناسب قوا به نفع کمونيسم کارگرى مي چرخد. در دو شرايط به  

 نظر من شانس سر کار آمدن ما بيشتر از بقيه است: 
يکى در شرايط دمکراتيک و انتخابات، و ديگرى در شرايط انقالبى. در ھر دو  
شرايط ما سر کار مي آئيم. در ھر دوى اينھا کمونيسم کارگرى سر کار مي آيد.  
ً بحث   من فرض اينکه ما اول بايد حضور داشته باشيم تا سر کار بيائيم را بعدا
ميکنم. فرض کنيم اين نيرو توانسته است خودش را به صحنه انتخاباتى آزاد در  
يک کشورى که جمھورى اسالمى نيست، برساند. در يک پروسه انتخاباتى  
دمکراتيک، اگر بنا باشد يک چنين پروسه اى در ايران پا بگيرد، ما سر کار  
ميآئيم. حزب کمونيست کارگرى بنظر من باالترين راى را بين مردمى که آزادانه  
به پاى صندوقھاى راى رفته باشند، بدست ميآورد. سلطنت طلب فکر نميکنم اين  
شانس را داشته باشد. اشتباه است اگر فکر کنيم که انتخابات به نفع آنھاست و فقط  
انقالب به نفع ما تمام ميشود. انتخابات ھم به نفع ما تمام ميشود. و دقيقاً به ھمين  
خاطر است که فکر ميکنم پاى انتخابات نميروند، مگر مجبورشان کنيم. پروسه  
اى که برويم مجلس آزادى برگزار کنيم و در حوزه مختلف کانديد معرفى کنيم و  
راى مردم را بشماريم، حزب کمونيست کارگرى به عنوان بزرگترين حزب  

 کشور وارد مجلس ميشود."  
بود صد نفر را      آوری! سازمانی که ھرگز نتوانسته   بافی خنده   ببينيد چه خيال 

گوييم در داخل ايران بلکه در خارج کشور بسيج کند، انقالب که بشود قدرت     نمی 
ترين حزب    در دست اوست. انتخابات آزاد موعود ھم که برگزار شود بزرگ 

طلب است که شانس چندانی    ھم سلطنت   پارلمان بورژوائی خواھد بود. رقيب آن 

ندارد. اين کمونيسم نوع جديد فقط يک بدبياری دارد و آن اين است که در ايران نه  
ھرگز تحت حاکميت بورژوازی انتخابات آزادی صورت گرفت و نه جايی حتی  

 برای يک سازمان واقعاً ليبرال و مدرنيست وجود خواھد داشت.  
شده باشد که تفاوت اين "کمونيسم نوع جديد" با "کمونيسم    تاکنون بايد کامالً روشن 

 نوع قديم" چيست. اما ماجرا ھنوز ادامه دارد. 
اصطالح "کمونيسم نوع جديد"  قدرت را ھم در عالم    خوب، حاال اين حزب به 

رؤيا گرفته است. آيا مشکلی که "کمونيسم نوع قديم"  با سرمايه جھانی و  
ھای امپرياليست داشت، اين کمونيسم نوع جديد ھم پيدا خواھد کرد يا نه؟    قدرت 

روشن است که نه. چراکه يکی ديگر از وجوه متمايزکننده "کمونيسم نوع جديد"  
از "کمونيسم نوع قديم" در ھمين است و با امپرياليسم و سرمايه جھانی به يک  

 "صلح پايدار" خواھد رسيد. توجه کنيد! 
ای که به نظر من مھم است اين است که اين کمونيسم نوع قديم    "اولين مسئله 

توانست    نيست. به نظرم کمونيسم نوع قديم در اين پروسه اگر ھم قدرت را می 
بدست بياورد، فوراً از دستش ميگرفتند. مشخصات کمونيسم کارگرى معاصر در  
ايران طورى است که بتواند اين کار را بکند. اوالً يک سنت اروپاى غربى است .  
مھمترين سرمايه حزب کمونيست کارگرى اين است که يک حزب غربى است.  
بگذاريد اين را معنى کنم. حزبى است که ريشه ھايش در انديشه و فرھنگ و  
مدنيت اروپاى غربى است. ... در خصومت فرھنگى و مدنى و نژادى ھم با  
غرب نيست. اين اولين سرمايه اين جريان است. يعنى در ايران با پيروزى حزب  
کمونيست کارگرى، مدنيت غربى پيروز ميشود. و اين خويشاوندى با غرب به  

ترين  سطحى رابطه ما را با جھان آن دوره تعيين ميکند. ... و    نظر من در عميق 
آن اينست که در کشور را باز کند به روى غرب و خودش را در امتداد مدنيت  
غربى و نقد غربى به جھان، با يک جھان نگرى غربى مطرح کند و در نتيجه  
منھاى اختالف سياسى روزمره با دولتھاى غربى که ممکن است پيش بيايد و يا  
پيش نيايد، به يک صلح عميق ترى با مردم اروپاى غربی وامريکا برسد.  
شرايطى که ھيچ کشورى در خاورميانه ندارد و نميتواند ھم داشته باشد. اين امکان  
وجود دارد که پيروزى کمونيسم کارگرى در ايران حتى به صورت پيروزى  

آيد    مدنيت غربى، در غرب تصوير شود. براى چه؟ براى اينکه حزبى سر کارمی 
که ھمان روز اول برابرى زن و مرد، لغو مجازات اعدام، آزادى بى قيد و شرط  
سياسى، آزادى فعاليت رسانه ھاى جمعى،  آزادى مطبوعات، آزادى انتخابات و  
آزادى تشکيل احزاب و بيانيه حقوق بشر که سھل است فراتر از آن را، اعالم  
ميکند. .... اين به اصطالح غربيگرى و آزادانديشى حکومت و اينکه اين پيروزى  
جناح چپ اروپاست، پيروزى چپ اروپاست که در ايران تحقق پيدا ميکند،  
پيروزى چپ اروپا و انقالبيگرى اروپاست که در ايران تحقق پيدا ميکند،اولين  
گارانتى است. به نظر من اينجاست که ما ميبينيم جدالھاى دو دھه بر سر اينکه  
کمونيسم چيست، ميتواند نتيجه سياسى ملموس داشته باشد. چنين حکومتى بايد يک  
ديپلماسى فوق العاده منعطف و عاقالنه اى داشته باشد به نظر من نبايد قصد جنگ  
و صدور چيزھاى اين چنينى را به ھيچ جا بکند. بايد اطمينان خاطر بدھد که ما با  
کسى سر دعوا نداريم. يک کشورى باشد که ميتواند با شما کنار بيايد. شما  
فاشيست ھستيد؟ بارک هللا، خوش بحالت! ما ميخواھيم اينجا کار ديگرى بکنيم. به  
نظر من نبايد دعوت به مخاصمه بکند. نبايد اصال پاى خصومت با غرب و  
کشورھاى منطقه برود. راھش اين است که يک ديپلماسى منعطفى داشته باشد  
براى اينکه بتواند خودش را در منطقه به اندازه کافى حفظ کند تا وقتى که آن  

 اعتماد به نفس و ائتالف بين المللى در دفاع از او شکل بگيرد."  
بينيد که "کمونيسم نوع جديد" به چه سادگی مشکالت را حل کرد. اگر    می 

بورژوازی اروپائی و آمريکائی "کمونيسم نوع قديم" را حتی در کشور خودشان  
اند و برای سرکوب و متالشی کردن احزاب کمونيست از ھيچ تالشی    تحمل نکرده 

اند، "کمونيسم نوع جديد" در ايران، از اين شانس برخوردار است    فروگذار نکرده 
تواند چنين باشد. چراکه "کمونيسم نوع    ھا قرار گيرد. البته می   که مورد حمايت آن 

المللی در    کند و با سرمايه بين   داری مبارزه می   قديم" برای سرنگونی نظم سرمايه 
تضاد قرار دارد، "کمونيسم نوع جديد" يک جريان بورژوا ليبرال است و پاسدار  
نظم موجود.  روشن است که يک حزب ليبرال در سياست خارجی بايد در کنار  

ھا ھم او را در آغوش بگيرند. چون در    المللی خود قرار بگيرد و آن   متحدان بين 
 ميان کار و سرمايه نيست.      اينجا ديگر بحثی از مبارزه 
که کمونيسم جديد چون يک    توان اشاره کرد. ازجمله اين   به تمايزات ديگری ھم می 

ھا باشد که در    تشکيالت ليبرال است، بايد يک حزب علنی و حزب شخصيت 
 ھای آن صادر شده است.    ھا مورد بحث قرارگرفته و رھنمود   ھمين نوشته 

ھايی که ذکر شد در دستگاه فکری و نظری حزب موسوم به    از اين نمونه 
ھا پشتوانه نظری محکمی برای آقای    توان يافت. اين   کمونيست کارگری فراوان می 

 ھا اعالم کرده است.   شود که وظيفه خود را تکامل بخشيدن به آن   تقوايی می 
آورد که به اوج "شکوفايی"    اين فرصت را برای اين حزب فراھم    ١٣٨٨سال  
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١١درصفحه   

شود که زير عبای کروبی و کاله موسوی سينه بزند.    خود برسد. حزب آماده می 
طلبان موسوم به سبز زير شعار رأی من کو؟ از سوی    اعتراض طرفداران اصالح 

شود. بله! "انقالب عظيمی" که به ادعای اين حزب،    اين حزب ، انقالب اعالم می 
چيز را زيرورو کرده است" انقالب تا ھمينجا جامعه را زير و رو کرده    ھمه 

است." "با پيشروی انقالب دستگاه سرکوب حکومت ضربه خورده و کل نظام  
جمھوری اسالمی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است." ناگفته نماند که اين  

يافته  و ادامه حيات کل نظام جمھوری اسالمی    ھمچنان تداوم   ٨٨انقالب از سال  
که در آستانه فروپاشی بود عجالتاً ده سال دوام آورده است. اما سؤالی که برای  
حزب پيش آمد، اين بود: اين انقالبی که کارگران و زحمتکشان در آن مشارکت  

طلبان است، چگونه بايد توضيح داده شود.    ھم در دست اصالح   ندارند و رھبری آن 
گونه که اين "کمونيسم نوع جديد" از "کمونيسم نوع قديم" متمايز    خيلی ساده، ھمان 

است، انقالب و حکومت ھم ديگر از نوع قديم نيست، بلکه از نوع جديد آن است،  
باد انقالب انسانی    نه کارگری است و نه بورژوائی، انسانی است. بنابراين  "زنده  

ھای    ھا و بيانيه   بخش اطالعيه   آذين   ٨٨برای حکومت انسانی!" در ھمان سال  
حزب شد. اما برنامه عمل اين انقالب انسانی چه بود؟ اعالم شد که "حزب  

منظور قدرت گيری ھر چه بيشتر انقالب، تثبيت    کمونيست کارگری به 
دستاوردھای آن، و تسھيل پيشروی آن در جھت سرنگونی جمھوری اسالمی  

 دارد:   ھای زير را اعالم می   خواست 
معرفی و محاکمه علنی عاملين و آمرين کشتار    -٢ آزادي ھمه زندانيان سياسي   -١ 

آزادی    -٥ لغو حجاب اجباری و جداسازی جنسيتی   -٤ لغو مجازات اعدام   -٣ مردم  
ميليون    حداقل دستمزد يک   -٦ قيدوشرط بيان، تشکل و اعتصاب و تظاھرات   بی 

 تومان " 
ھای فوری مردمی    ھا خواست   "اين فرمان جنبش آزاديخواھاِن مردم است. اين 

اند و شعار مرگ بر ديكتاتور سر    است كه در صفوف ميليوني به خيابان آمده 
اند. اين حداقل شرايطي است كه ھركس كه داعيه ھمگامي با اعتراضات مردم    داده 

خواند    را دارد بايد از آن دفاع كند. حزب كمونيست كارگري ھمه مردم را فرامی 
كه در تظاھراتھا و تجمعات و اعتراضات و اعتصابات خويش بر اين خواستھای  

 فوری تاكيد بگذارند." 
شد از حزب مدرنيست ليبرال،    البته چيزی فراتر از اين مطالبات را ھم نمی  

ببخشيد، "کمونيسم نوع  جديد" داشت. فقط ممکن است کسی سؤال کند در "اين  
چيز را زيرورو کرده است"،    انقالب عظيمی که در برابر چشمان ھمگان ھمه 

ھای قدرت خود را در ضد مذھبی بودن و دفاع    شد اين حزبی که يکی از پايه   نمی 
از حقوق زنان تعريف کرده بود، الاقل جدائی دين از دولت يا برابری حقوق  

ھای فوری خود اضافه کند تا در    اجتماعی و سياسی زن و مرد را به خواست 
ظاھر ھم که شده، رفرم بورژوائی مدنظر حزب  کمی راديکال جلوه  کند؟ پاسخ  
قطعاً منفی است. گويا قرار بود که حزب در "حکومت انقالبی موقت" حضور  
يابد که با حضور کروبی و موسوی و ديگر طرفداران دولت دينی، اين مطالبات  

شد. بنابراين در اين محدوده  نيز گنجاندن    مانع از حضور حزب در قدرت می 
مطالبه جدائی دين از دولت  و برابری حقوق زن و مرد ھم به صالح و مصلحت  
نبود. بنابراين مسئله اين نبود که اين حزب شعورش را نداشت که بفھمد در جامعه  

تواند انسانی باشد و نه حکومت انسانی. الزم    طبقاتی نه چيزی به نام انقالب می 
نيست که کسی الاقل مانيفست حزب کمونيست را خوانده باشد که اين را فھميده  

ھای تاريخ، يک محصل مدرسه ھم اين را    باشد. با کمی دقت در ھمين کتاب 
ھايی که در    فھمد که تاريخ بشر سراسر تاريخ مبارزه طبقاتی است. تمام انقالب   می 

اند و ھر    اند، مھر يک طبقه معين را بر پيشانی خود داشته   داده   طول تاريخ رخ 
 حکومتی که پديد آمده است، حکومت طبقه معينی بوده است. 

به تمام انقالبات که در طول تاريخ رجوع شود، چيزی به نام انقالب انسانی يافت  
ھم بر    نخواھد شد. انقالبات ھمواره مھر يک طبقه را بر خود داشته است. دليل آن 

که جامعه بشری به    کسی که الفبای مارکسيسم را بداند پوشيده نيست. از ھنگامی 
ھا به طبقات متخاصم، استثمارگر و استثمارشده، ستمگر و    طبقات تقسيم شد، انسان 

اند و    ستمديده تقسيم شدند. اين طبقات متخاصم به مبارزه عليه يکديگر برخاسته 
ترين مرحله خود به انقالب و    مبارزه ستمديدگان عليه ستمگران در عالی 

ھای ستمگر انجاميده است. چيزی به نام انقالب انسانی ھرگز    سرنگونی اين انسان 
ھا ھمواره خصلت طبقاتی داشته و خواھند    وجود نداشته و نخواھد داشت. انقالب 

کند خواھان برپائی يک انقالب انسانی است، يا قصد    داشت. کسی که ادعا می 
بينانه ترين حالت     ھای کارگر و زحمتکش را دارد و يا در خوش   فريب توده 

فھمد و نه از    داند و می   خرده بورژوای نادان است که نه از طبقات چيزی می   يک 
مبارزه طبقات. بر ھمين منوال است، ادعای اين سازمان سياسی در مورد  
حکومت انسانی. حکومت ھمواره خصلت طبقاتی داشته و خواھد داشت. در ھر  

کنند.    ھا اراده خود را بر بخشی ديگر اعمال کرده و می   حکومتی بخشی از انسان 
کند    دار است که حکومت می   داری يک طبقه معين، طبقه سرمايه   در جامعه سرمايه 

که طبقه    کند. ھنگامی   ھا  جامعه تحميل می   و اراده خود را بر اکثريت عظيم انسان 

که حکومت اکثريت عظيم جامعه    رغم اين   کارگر نيز قدرت را به دست بگيرد، به 
اند،    ھا تا روزی که طبقات محو نشده   است، اما در اينجا نيز اين اکثريت انسان 

که طبقات    ھا تحميل خواھند کرد و ھنگامی   اراده خود را بر اقليتی از ھمين انسان 
برافتند ديگر حکومتی وجود نخواھد داشت. نه انسانی و نه طبقاتی. بنابراين  
حکومت انسانی ھم ھمچون انقالب انسانی ھيچ ربطی نه به مارکسيسم دارد و نه  

حزب چيزی از کارل مارکس و      توان گفت که اين   کمونيسم و کارگر. نمی 
است. منافع طبقاتی معينی در    سوسياليسم علمی، طبقات و مبارزه طبقاتی نشنيده 

عنوان عاملين    ھا به   ھا ھدف معينی دارند.  ھدف آن   کند. آن   اينجا عمل می 
 ھای کارگر و زحمتکش است.    بورژوازی، فريب توده 

ً اين جريان را يک سازمان   اکنون بايد روشن باشد که چرا سازمان ما اساسا
بورژوازی     ترين حالت يک حزب خرده   بينانه   داند، بلکه در خوش   کمونيست نمی 

ای اصل ماجرا را متوجه    که ھنوز عده   آور اين   ليبرال دمکرات است. اما حيرت 
ً اين است که  چرا اين حزب به    اند. مسئله   نشده و به فرعيات چسبيده  شان صرفا

زند؟ چرا از مالقات مسيح علی نژاد با وزير خارجه    طلبان الس می   سلطنت 
کند و يک موی علی نژاد را به ھزاران "کمونيست نوع قديم"    آمريکا دفاع می 

داند؟ چرا به خانم مرکل    دھد؟ چرا خانم عبادی ليبرال را انقالبی می   ترجيح می 
کند؟ چرا در    نويسد؟ چرا از سنديکا سازی رژيم حمايت می   نامه فدايت شوم می 

تپه در نقش    کنار اتحاديه آزاد در جريان اعتصاب بزرگ کارگران نيشکر ھفت 
ھا اشتباھاتی خالف    ھا نمونه ديگر. اين   شکن ظاھرشده است و ده   اعتصاب 

 مشی نيستند بلکه اجزای الينفک آن ھستند.   خط 
باوجوداينکه تاکنون گروه زيادی از اين حزب جداشده و مواضع جديد و بعضاً  

اند. به ھمين "اتحاد    حساب قطعی نکرده   اند، اما اينان نيز تسويه   راديکال اتخاذ کرده 
حساب راديکالی کرده    سوسياليستی کارگری" که مدعی است با اين حزب تسويه 

است، نگاه کنيد. ھنوز جرئت آن را نيافته که شعار حکومت شورايی را که چيزی  
که چند    کند و از اين   جز يک حکومت کارگری در سيمای شورايی آن نيست اعالم  

حزب و سازمان عزم مشترک خود را به دفاع از استقرار يک حکومت شورايی  
اند، دچار نگرانی شده    و برپائی انقالب اجتماعی کارگری در ايران اعالم کرده 

 است.  
نگرانی در چيست؟ مگر آلترناتيو سوسياليستی قرار است طوفان به پا کند، يا  

جای طبقه کارگر قرار دھد؟ يا خطايی مرتکب شده است؟ نه    قرار است خود را به 
اند ما از آلترناتيو سوسياليستی کارگران    کدام. چند سازمان سياسی  اعالم کرده   ھيچ 

خواھيم که    کنيم. ما می   کنيم و ھمدوش کارگران برای تحقق آن مبارزه می   دفاع می 
قدرت سياسی در دست کارگران قرارگيرد و اين طبقه با درھم شکستن ماشين  

 روست؟     دولت بورژوائی، حکومتی شورايی برپا دارد. پس نگرانی ازچه 
بورژوائی حزب     ھا از طرفداران پرو پا قرض مواضع خرده   رضا مقدم که سال 

ً ادعا   کمونيست کارگری بود واصالنمی دانست حکومت شورايی چيست، اخيرا
کرده است که معلوم نيست ترکيب طبقاتی حکومت شورايی که فدائيان(اقليت)  

کنند چيست؟ در کنار آن استدالل مضحکی را نيز مطرح کرده که    مطرح می 
دھنده درک و برداشت نازل و مبتذل وی از شورا و حکومت شورايی است.    نشان 

ھای بورژوائی و    خواھد نمونه بياورد، به روژاوا و تشکل   که می   او وقتی 
ای از حکومت شورايی    عنوان نمونه   ھای روژاوا  به   بورژوائی آنارشيست   خرده 

کند و تصورش اين است که ھمچون درک خودش از "شوراھای    استناد می 
مردم"، آنچه در آنجا ايجاد شد، شوراست و حکومت شورايی در آنجا حاکم است.  

ھای مارکس و لنين در مورد مختصات يک دولت    بعيد است که وی نوشته 
شورايی را که با درھم شکستن ماشين دولتی و برچيدن بوروکراسی و نيروھای  

ھای    ريزد، نخوانده باشد. حال چرا به تشکل   مسلح ، دولت نوع نوينی را پی می 
بورژوائی و بورژوائی در روژاوا که ربطی به طبقه کارگر و حکومت    خرده 

اش خالی است و چيزی در رد حکومت    کند؟ چون چنته   شورايی ندارند استناد می 
اطالعی    حال حاضر نيست آن را بپذيرد. اگر وی آدم بی   شورايی ندارد و درعين 

خواست بداند سازمان فدائيان(اقليت) نظرش در مورد مضمون طبقاتی    است و می 
ای    ھا مقاله   اش به يکی از ده   سرائی   حکومت شورايی چيست، خوب بود قبل از ياوه 

که سازمان ما در مورد تمام جوانب مختلف يک دولت شورايی در ايران نوشته  
ھا در    زد. بعيد است کسی در اين سال   کرد و بعد مستند حرف می   است رجوع می 

جنبش کمونيستی و چپ فعال بوده است و نداند که  سازمان فدائيان(اقليت) تنھا  
داشتن سنت    سازمانی است که در چندين دھه گذشته تالش فراوانی برای زنده نگه 

ھا مقاله در مورد شوراھا و تجارب جنبش    شورايی را در ايران مبذول داشت .  ده 
شورايی در ايران نوشت و جوانب مختلف دولت شورايی را توضيح داد. با ھمين  
مقاالت ھم توانست طرفداران  مجلس مؤسسان و شوراھای غير طبقاتی مردمی  

کنيم    را در جنبش چپ و کمونيستی ايران منفرد کند. حاال ھم به ايشان توصيه می 
اند، به سايت سازمان ما مراجعه کنند    حال چيزی در اين مورد نخوانده   که اگر تابه 

و الاقل مجموعه پاسخ به سؤاالت در مورد حکومت شورايی را بخوانيد تا متوجه  
شويد که حکومت شورايی چيزی جز حکومت طبقاتی کارگران نيست. شورايی  
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کند، راه را بر پذيرش    بودن حکومت کارگری که سازمان ما بر آن تأکيد می 
خواھيد؟ به    بندد. آقای مقدم!  نمونه می   اپورتونيستی و لفظی حکومت کارگری می 

ھا سوگند ياد    ھا مراجعه کنيد. آن   ھای برنشتين و کائوتسکی و طرفداران آن   نوشته 
خواھند آن را مستقر سازند، اما    کنند که به حکومت کارگری باور دارند و می   می 

درھم شکستن ماشين دولتی بورژوائی، ديکتاتوری پرولتاريا و حکومت شورايی  
خواھيد نمونه ايرانی آن را به شما نشان دھيم. به سايت    کنند. می   را قاطعانه رد می 

ھايی را    سازمان انقالبی راه کارگر (جناح شالگونی) مراجعه کنيد. در آنجا نوشته 
پذيرد، اما قاطعانه ديکتاتوری    خواھيد ديد که اين سازمان حکومت کارگری را می 

پرولتاريا،  حکومت شورايی، کنگره سرا سری شوراھای کارگران و زحمتکشان  
دھد و آن را خط    ھا قرار می   کند و مجلس مؤسسان بورژوائی را بديل آن   را رد می 

 گری نکنيد.    کند. لطفاً توجيه   قرمز خود اعالم می 
ايشان در سخنرانی خود ادعای سخيف ديگری در مورد سازمان فدائيان (اقليت)  

دھند، اما سازمان    آزادی را می   -کار   -اند مردم شعار نان   اند و گفته   ھم مطرح کرده 
دھد.    حکومت شورايی را سر می   –آزادی  -نان   -فدائيان(اقليت) ھمچنان شعار کار 
که اقليت حاضر نيست انعطاف    خواھد بگويد؟ اين   يعنی چه؟ وی چه چيزی را می 

برای سازمان ما آنچه    -دھد. اوالً   به خرج دھد  و ھمچنان شعار خود را سر می 
ھا فاقد    وپيش بودن آن   ھاست و پس   مھم است طرح اين شعار با ھمين کلمات و واژه 

نان آزادی و حکومت شورايی در ايران تحقق    -خواھيم کار   اھميت است. ما می 
  ً لحظه از آسمان در ميان    داند که اين شعار يک   آقای رضا مقدم نمی   –يابد. ثانيا

کارگران نازل نشد. به نشريه کار ارگان سازمان ما مراجعه کنيد و خواھيد ديد که  
بافی و سناريوپردازی بوديد،    که امثال شما ھنوز دنبال خيال   ١٣۶٨از سال  

ای خود تبديل    سازمان ما اين شعار را به يکی از شعارھای استراتژيک مرحله 
سال پيش اين شعار   ٣٠توانست    کرد و آن را تبليغ و ترويج کرد. فقط سازمانی می 

را مطرح کند و پيگيرانه آن را تبليغ و ترويج کند که شناختی عميق از جامعه  
ھای زحمتکش داشت. اين شعار باالخره نتيجه    ايران و مطالبات کارگران و توده 

داد. برای اولين بار چند سال پيش کارگران و فعاالن کارگری در کردستان در  
تجمع خود اين شعار را سر دادند و سرانجام،  اين اسماعيل بخشی بود که آن را به  

ھای چپ،    از اين مرحله است که سازمان   ای تبديل کرد. تازه پس   يک شعار توده 
ای بر اين شعار که گويا شعار    يکی پس از ديگری  با افزودن و کاستن کلمه 

توانست    سازمان فدائيان (اقليت) نباشد، آن را پذيرفتند. قطعاً اسماعيل بخشی نمی 
شعار را به ھمان شکلی که سازمان ما طرح کرده بود، مطرح کند. کار درستی  

جای حکومت شورايی ھم اداره شورايی    وپيش کرد و به   ھم کرد که کلمات را پس 
تپه شعار اداره شورايی را مطرح    که کارگران ھفت   را مطرح کرد. خوب،  از اين 

جای حکومت شورايی، اداره شورايی را    کردند، آيا ما ھم موظف بوديم که به 
مطرح کنيم؟ روشن است که نه. زمان طرح حکومت شورايی ھنوز در آن  
اعتصاب فرانرسيده بود و اسماعيل بخشی اداره شورايی را مطرح کرد و ھرکدام  

تر بود قطعاً    از کارگران ھم برداشت خودشان را از آن داشتند. اگر جنبش پيشرفته 
ھيچ ترديدی در آينده    شد و بی   شعار حکومت شورايی در ميان کارگران مطرح می 

مطرح خواھد شد، چراکه آلترناتيو سياسی کارگران در برابر آلترناتيوھای  
ھای زحمتکش و ستمديده حول آن بسيج شوند،    تواند ھمه توده   بورژوائی که می 

حکومت    -آزادی   -نان   -حکومت شورايی است. بنابراين روشن است که شعار کار 
شورايی تا استقرار حکومت شورايی بايد ھمچنان شعار ما باقی بماند. باقی خواھد  

کند با حزب    ماند و تغيير نخواھد کرد. بھتر است رضا مقدم حاال که ادعا می 
کار به ارث برده از حزب    کمونيست کارگری مرزبندی دارد، الاقل سبک 

 آفرينی است، کنار بگذارد.    گری و جنجال   کمونيسم کارگری را  که ھمانا ھوچی 
اما اتحاد سوسياليستی کارگری در ھمان حال که ناگزير شده است بخشی از شعار  

دھد، اين شعار را در    را بپذيرد، تالش کرده است با تفسيری که از آن ارائه می 
داند که مردم ايران در    اعتبار کند. اين را ھرکس می   ھای مردم ايران بی   ميان توده 

خواھند.    چنگال استبداد و ديکتاتوری عريان اسير و گرفتارند. آزادی سياسی می 
اولين چيزی که مردم  از ھمان نخستين روز استقرار حکومت کارگری  

ھای سياسی    شده باشد. آزادی   شان تضمين   خواھند، اين است که رھايی سياسی   می 
است به ھمراه تمام حقوق دمکراتيکشان      ای که تاکنون نمونه نداشته   در گستره 

ترين  شکل دمکراسی که ھمانا دمکراسی شورايی    تأمين گردد. با برقراری عالی 
است بر سرنوشت خود حاکم گردند. اين معنای آزادی در شعاری است که  

گويد، آزادی    سازمان ما مطرح کرده است. اتحاد سوسياليستی در قطعنامه خود می 
ھدف آزادی در اين شعار  " است و " بيان فشرده رھايی طبقه کارگر در اين شعار " 

" است. بنابراين بحثی  رھايی کل مردم از چنگال قيدوبندھای اسارت آور طبقاتی 

از آزادی و رھايی سياسی مردم در اينجا مطرح نيست. ھمه بايد منتظر بمانند تا  
روزی که "قيدوبندھای اسارت طبقاتی" برافتد و رھايی طبقه کارگر که ھمانا  

که ديگر نياز به شعار آزادی نداشت. اتحاد    رھايی اجتماعی است محقق گردد . اين 
باد کمونيسم.  اين تفسير چيزی جز تحريف    توانست بگويد: زنده   سوسياليستی می 

ھا تن از مردم    شعار آزادی و تالش برای تخريب آن نيست. امروزه ميليون 
ھا نان    برند. آن   ھا ميليون زيرخط فقر به سر می   اند و ده   زحمتکش ايران گرسنه 

بار و بھبود وضعيت    ھا خواھان برافتادن فوری اين وضعيت اسف   خواھند. آن   می 
ھای دورودراز، بلکه    معيشتی خود ھستند. حکومت شورايی بايد نه با وعده 

فوريت پاسخی به اين مطالبه مردم بدھد و زحمتکشان از يک رفاه نسبی    به 
تواند برای پاسخ به اين مطالبه مردم که در    برخوردار شوند. حکومت شورايی می 

محض استقرار يک سيستم تأمين اجتماعی از گھواره    شعار نان نھفته است، به 
تاگور را برقرار کند، تاکسی ديگر گرسنه سر بر بالين نگذارد و از خدمات  
گسترده اجتماعی برخوردار باشد. اين طرحی است که زمانی در ھمين کشورھای  

ای فوری.     داری ھم عملی شد. اين است معنای شعار نان به عنوان مطالبه   سرمايه 
به معنای برابری در  اما در تفسيری که اين سازمان ارائه داده است. نان " 

شده    "  تعريف ھای اجتماعی برای ھمه مردم   برخورداری از ھمه امکانات و ثروت 
ھای    است. حال تا زمانی که ھمه مردم بتوانند از "ھمه امکانات و ثروت 

ھا گرسنه و    اجتماعی، برابر" برخوردار باشند، يعنی کمونيسم، تکليف نان ميليون 
شود؟ پاسخ اين است که منتظر    ھا داده می   شود و چه پاسخی به آن   فقير چه می 

بمانيد تا فاز کمونيسم فرابرسد. اما کارگران و زحمتکشان خواھند گفت ما را  
داری    روزھای دورودراز حواله ندھيد. نگاه کنيد به ھمين کشورھای سرمايه   به 

که در اين چند دھه اخير بورژوازی  بسياری از امکانات    رغم اين   پيشرفته که به 
شده است    ھا باز پس گرفته است، اما اين حق به رسميت شناخته   کارگران را از آن 

که بتواند غذا و لباس    نحوی   که ھر انسانی بايد يک حقوق حداقلی داشته  باشد به 
برای خودش، ھمسرش و فرزندانش تھيه کند. يک مسکن مناسب داشته باشد. اگر  

عنوان يارانه دريافت کند. بايد حتماً بيمه    بھای آن باالست تا نيمی از آن را به   اجاره 
تواند يارانه دريافت کند. فرزندان اين خانواده    باشد. برای بيمه کامل ھم می 

توجيبی دريافت کنند،    توانند از تحصيل و آموزش رايگان برخوردار باشند. پول   می 
توانند از امکانات ورزشی، فرھنگی  و حتی تفريحی رايگان برخوردار شوند.    می 

ھای فقير و    ھرسال مبلغی ھم برای تعطيالت تابستان دريافت کنند. برای توده 
ھا، در برنامه فوری سازمان ما نيز ھمين    زحمتکش ايران، نان عجالتاً يعنی ھمين 

ھا آمده    امکانات برای بھبود فوری وضعيت مادی و معيشتی مردم و تأمين نان آن 
اضافه امکانات ديگری که سازمان    است. البته تأمين اجتماعی از گھواره تاگور به 

تواند    ھاست و می   ما در برنامه مطالبات فوری، مطرح است، بسی فراتر از اين 
واقعاً يک رفاه نسبی فوری را برای ھمگان به بار آورد. اين است معنای نانی که  

خواھند و حکومت کارگری    در شعار سازمان ما آمده، زحمتکشان ايران آن را می 
ھا گفت منتظر    شود شعار نان داد اما به آن   درنگ آن را عملی کند. نمی   بايد بی 

ھای اجتماعی برابر    بمانيد تا روزی که ھمه مردم بتوانند از ھمه امکانات و ثروت 
برخوردار شوند. ترديدی نيست ھنگامی که سوسياليسم و کمونيسم مستقر گردد،  
مردم از سطح رفاه بسيار باالئی برخوردار خواھند بود، اما اين پاسخ امروز  
مطالبه نان نيست. شعار کار ھم بر ھمين منوال توسط اين گروه تفسير شده است.  

خواھد به    اکنون متجاوز از ده ميليون تن از مردم ايران بيکارند . شعار کار می 
محض به قدرت رسيدن حق تمام    ھا انسان بگويد که حکومت شورايی به   اين ميليون 

رشته اقدامات    فوريت با يک   مردم را به کار به رسميت خواھد شناخت و به 
شود به اين بيکاران گفت تا    اقتصادی برای  بيکاران کار ايجاد خواھد کرد. نمی 

گونه که    زمانی که سوسياليسم استقرار نيافته بيکاری وجود خواھد داشت يا آن 
مالکيت خصوصی  که "   گويد، به اين بيکاران گفته شود، وقتی   مفسر کلی باف می 

بر وسايل توليد و مبادله" ملغی گردد و "مالکيت اشتراکی برقرار گردد"، بيکاری  
ھا و ادارات دولتی جمع    . اين بيکارانی که امروز جلو درب کارخانه افتد   برمی 

روزه باالی سر شوراھای    که حکومت شورايی مستقر گردد، ھمه   شوند، وقتی   می 
ھا چه کرده است. يک سال ھم که بگذرد    نمايندگان ھستند که ببينند برای آن 

ھا حساب پس بدھد که برای چند ميليون از اين    حکومت کارگری بايد به آن 
بيکاران کار ايجاد کرده است. اما تحقق فوری مطالبات اين شعار در زمره  
نخستين وظايف حکومت شورائی کارگری است. حکومت شورائی در اينجا  
متوقف نخواھد شد. گذار به سوسياليسم، لغو مالکيت خصوصی و استقرار نظمی  
سوسياليستی وظيفه اصلی حکومت کارگری است. حقيقتاً اگر اتحاد سوسياليستی  

اعتبار کردن اين شعار نبوده است، بھتر بود که در اين مورد حرف    قصدش بی 
از حزب کمونيست  نزند. اين ھم از ادعاھا و اظھارنظرھای جناح جدا شده 

 حساب با آن را دارد.            کارگری که ادعای تسويه

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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٧درصفحه   

سؤال شده است چرا سازمان فدائيان(اقليت) با پيوستن حزب  
 کمونيست کارگری به آلترناتيو سوسياليستی مخالف است؟ 

عنوان يک سازمان کمونيست، از تمام تجارب جنبش کمونيستی، اين حقيقت را آموخته    سازمان ما به   -پاسخ  
دھد،    کند و عناوين و القابی که به خود می   حسب آنچه که خود ادعا می   است که ھر سازمان سياسی را بايد نه به 

حسب مواضع نظری و سياسی و عملکردش مورد ارزيابی قرارداد. حزب کمونيست کارگری ادعا    بلکه به 
کند که يک حزب کمونيست است و به سوسياليسم باور دارد. ببينيم مواضع نظری و عملکرد اين سازمان با    می 

 ادعاھای آن انطباق دارد؟ 
از "انقالب دمکراتيک پيروزمند" و "جمھوری دمکراتيک انقالبی" تا انقالب انسانی و حکومت انسانی"   

 چرخد.   در بر ھمان پاشنه می 
از ديدگاه سازمان ما حزب موسوم به کمونيست کارگری از ھمان بدو موجوديتش تابه امروز نه حزبی  

رغم تمام انشعابات و ادعاھای جديد، شکل    کمونيست بوده است و نه کارگری. مواضع امروز اين حزب به 
تری از ھمان مواضعی است که اتحاد مبارزان کمونيست ھنگام تشکيل حزب کمونيست    ترو راست   يافته   تعديل 

که اين حزب امروز مواضع يک    اند، مضمون راست آن اما ھمان است که بود. اين   ھا تغيير کرده   داشت. واژه 
سازمان ليبرال را در عرصه نظری و عملی اتخاذ کرده است، از آسمان نازل نشد. ريشه در اين سازمان داشته  

گردھای بيشتری از ھمان مواضعی است که فرضاً در جريان تشکيل حزب کمونيست داشت. ادعای    و  عقب 
کنند که گويا اين حزب تحت رھبری فردی به    ھايی که از اين حزب جدا شدند و چنين القاء می   ھا و سازمان   گروه 

نام تقوايی به مواضع کمونيستی پيشين اين حزب پشت کرده است و يا اشکال به کنگره دوم اين حزب  

٨ 

ـت)برای ارتباط با  یان (اق ـدا ھای خود را  نامه    سازمان 

 زيرارسال نمائيد.   به آدرس
 

 سوئيس:
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اره حساب  کمک ه شم ھای مالی خود را ب

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ
کی از آدرس ه ي ظر ب ورد ن د م ای  ک ھ

 سازمان ارسال کنيد. 
 شماره حساب:

 
Stichting ICDR  : نام صاحب حساب 
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 نشانی ما برروی اينترنت:

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 (اقليت) در تلگرام: 
 

https://t.me/karfadaianaghaliyat 
 آدرس کانال سازمان در تلگرام: 

http://T.me/fadaian_aghaliyat 
 آدرس سازمان در اينستاگرام:

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat 
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 پاسخ به سؤاالت؟ 

برابر  با  ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بھمن ١٢

Komala TV / Shora TVشود. پخش می 
 

وی" بدين  وی / شورا تی ای شبکه تلويزيونی "کومله تی مشخصات ماھواره
 قرار است:

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧فرکانس: ) yahsatياه ست (ماھواره 
 عمودیپوالريزاسيون 

 
 ھای تلويزيون دموکراسی شورايی: ساعات پخش برنامه

 ٢٣: ٣٠تا  ٢١: ٣٠دوشنبه: 
 بعدازظھر ١۵: ٣٠ -صبح  ٩: ٣٠ -بامداد  ٣: ٣٠شنبه: بازپخش  سه

 ٢٣: ٣٠تا  ٢١: ٣٠چھارشنبه: 
 بعدازظھر ١۵: ٣٠ -صبح  ٩: ٣٠ -بامداد  ٣: ٣٠پنجشنبه: بازپخش 

 ٢٣: ٣٠تا  ٢١: ٣٠جمعه: 
 بعدازظھر ١۵: ٣٠ -صبح  ٩: ٣٠ -بامداد  ٣: ٣٠بازپخش 

 ٢٢: ٣٠تا  ٢١: ٣٠شنبه: 
 بعدازظھر ١۵: ٣٠ -صبح  ٩: ٣٠ -بامداد  ٣: ٣٠يکشنبه: بازپخش 

 
، شماره تلفن: Shora.tv@gmail.comآدرس ايميل: 

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 
https://tvshora.com ،aghaliyat.org-https://fadaian 

  tvshora@، تلگرام: Shora shoraبوک:  فيس


