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كارگران هفت تپه
روز پنجشنبه هشتم آبان ،نيروهای انتظامی با
هجوم به منازل تعدادی از نمايندگان کارگران
هفت تپه را بازداشت کردند .بنا به منابع
خبری کارگران هفت تپه؛ يوسف بهمنی،
ابراهيم عباسی منجزی ،مسعود حيوری و
حميد ممبينی با ضرب و شتم و بی احترامی
بازداشت و به پاسگاه هفت تپه منتقل شدند.
قاضی کشيک در عصر پنجشنبه رای به
آزادی اين کارگران نداد لذا آنها را از اين
محل به بازداشتگاه اداره آگاهی شوش منتقل
کردند.
در اينروز اتفاق ديگری افتاد و آن درگيری
کارگران با فردی بنام آميلی نماينده کارفرمای
شرکت بود .آميلی در دفتر تهران مستقر است
و بدنبال حکم خلع يد از مالکان فعلی ،با اتکا
به وابستگان کارفرما در شرکت مرتبا ً در
تﻼش برای اذيت و آزار فعالين کارگری بوده
است .از جمله اقدامات اين فرد صادر نکردن
فيش حقوقی و عدم محاسبه اضافه کار فعالين
کارگری و در موردی تﻼش برای اخراج يکی
از آنها بوده است .ورود امروز وی به شرکت
با موجی از اعتراض و درگيری لفظی با
کارگران منجر شد که نهايتا وی را از محوطه
شرکت به بيرون فرستادند .دستگيری های
امروز فعالين کارگری را شايد بخواهند به اين
موضوع ربط دهند اما در حقيقت اين اقدامات
عليه فعالين کارگری در چند ماه
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اميدشان به كابوس مبدل شد!
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سعيد آرمان

بازهم در باره شورا
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آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!
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تهاجم جديد به نمايندگان
كارگران هفت تپه ...
گذشته از جمله با هدايت همين آميلی وسيعا تشديد شده بود و کارگران
با انواع شايعات ،انتشار اسناد تقلبی برای تخريب و ترور شخصيت،
تهديدهای لفظی ،حمله با سﻼح سرد و گرم از قمه کشی تا تيراندازی،
قطع حقوق و نپرداختن اضافه کاری مواجه بودند .سياستی که هدفش
تخريب و اعمال فشار به چهره های خوشنام و مورد اعتماد کارگران
در هفت تپه است.
واکنش کارگران به اين اقدامات حمايت از همکارانشان و اعﻼم اجتماع
و اعتصاب در روزهای آتی است .عدم پرداخت اضافه کاری های ماه
قبل هم به تجمعی اعتراضی در شرکت منجر شد .اينبار عدم پرداخت
ها با شکايت کارفرمايان شرکت و دستگيری و تﻼش برای باز کردن
پرونده قضائی ديگری ترکيب شده است .اين در حالی است که
کارگران هفت تپه صدها پرونده قضائی از اين دست دارند که هر کسی
به ميل خود چند شکايت عليه اين و آن فعال کارگری را با تحريک
کارفرما به جريان انداخته است .يک خواست کارگران مسدود و
مختومه کردن اين پرونده ها و بازگشت به کار همکاران اخراجی بوده
است.
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دارد .کارگران هفت تپه تاکنون در مقابل
هر تﻼش ضد کارگری و تفرقه افکنانه
هوشمندانه و موفق عمل کرده اند .آنها
خوب ميدانند که ايجاد درگيری و فضای
مملو از اتهام ،زمينی است که کارفرما و
عواملش در آن بازی ميکنند تا از آب گل
آلود ماهی بگيرند .آنها در حال حاضر
بدون نياز به کارفرما و مديران شرکت
را اداره ميکنند و نشان دادند برای اداره
شرکت به کارفرما و تيم مديران بی خاصيتش نيازی ندارند .عيان کردن
همين واقعيت از جمله با واکنش عوامل کارفرما و امثال آميلی و صابريان
روبرو شده است .کارگران در هر مورد که ضروری تشخيص دادند به
کارفرما و عواملش جواب درخور دادند از جمله دعوت به اجتماع و
اعتصاب برای روزهای آتی بدليل تهاجم به نمايندگان کارگران.
در عين حال اينهم روشن است که دولت و مقامات استان به بعد از اسد
بيگی و آينده مالکيت شرکت فکر ميکنند .برای آنها روشن است اسدبيگی
رفتنی است و در فرصت باقيمانده ميخواهند با اعمال فشار و تهديد و
پرونده سازی عليه فعالين کارگری ،کارگران را حدالمکان از اين پروسه
تغيير و تحول قيچی کنند .امری که در رودروئی با تجربه و هشياری
کارگران هفت تپه محکوم به شکست است!
سردبير.
 ٢٩اکتبر ٢٠٢٠

کارگران به آوردن نيروی انتظامی درون شرکت يا مجاور شرکت،
ايجاد فضای مختنق در کارخانه ،تحريک مرتب عوامل کارفرما عليه
کارگران و تيراندازی به وسائل شرکت در روز روشن اعتراض
دارند .کارگران ميگويند کارخانه که ميدان تير و پادگان نيست که در
مانور ميدهد .کارگران هفت تپه
آن تيراندازی ميشود و نيروی نظامی ّ
از اشاعه و انتشار اسناد جعلی عليه نمايندگانشان توسط عوامل
کارفرما در سوشيال ميديا عصبانی هستند و به آن اعتراض دارند.
کارگران اعﻼم کردند در صورتی که به تﻼش مستمر برای بی حرمتی
و تهديد فعالين کارگری پايان داده نشود آنها با اعتصاب و تجمع
قاطعانه پاسخ خواهند داد.
بنا به تصميم نهادهای حکومتی از جمله دادسرای ديوان محاسبات بايد
تا آخر ماه جاری خلع يد از کارفرمای هفت تپه و واگذاری به مالک
جديد صورت گيرد .در اين مدت نقل و انتقاﻻت مشکوک ،فروش
اموال ،اقدامات نمايشی توسعه و کشت ،تحريک قومی و اعمال فشار
به فعالين در جريان بوده تا شايد اين روند معکوس شود .کارگران
امروز در واکنش به اين اقدامات و بازداشت همکارانشان دعوت به
اجتماع و اعتصاب در روزهای شنبه و يکشنبه کردند .کارگران اعﻼم
کردند روزشمار خلع يد را آغاز و خواهان خلع يد فوری اند ،خواهان
غير پادگانی کردن شرکت و موظف بودن مديران و کارفرمايان به
رعايت حرمت و شأن کارگران هستند.
جدال برسر سرنوشت هفت تپه در زمين ناهموار و نابرابری ادامه

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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خامنه اى و رژيم اسﻼمى صﻼحيت ورود به
بحث آزادى بيان را ندارد!
جمال كمانگر
ذهن کنجکاو انسان و تﻼش برای فتح دنيای ناشناخته دور و برش
بسياری از مرزها را تاکنون درهم شکسته است و همچنان رو به جلو
در حال حرکت است .برخﻼف سطحی نگری بعضی ها آزادی بيان
و عقيده اختراع دنيای سرمايه داری نيست ،بلکه مفهومی است که به
شش قرن قبل از ميﻼد مسيح در يونان برميگردد! مفهوم آزادی بيان
قدمت  ٢۶٠٠ساله دارد .هر چند در يونان آنزمان برده ها و زنان و
كسانيكه "خون يونانى" نداشتند حق آزادى بيان نداشتند .اينکه در
دنيای مدرن سرمايه داری امروز چه استفاده ای از آن ميشود بحث
ديگری است ،ربطی به دفاع مشروط از آن تاريخ ندارد .يکی از
تبعات انقﻼب فرانسه در سال  ١٧٨٩به رسميت شناختن آزادی بيان
به معنی گسترده آن به عنوان حق تخطی ناپذير جامعه بود.
بحث آزادی بی قيد و شرط بيان بعد از سربريدن "ساموئل پتى" معلم
تاريخ توسط يك تروريست اسﻼمى با وجود بحران پاندمى كرونا ،بار
ديگر چنان در مرکز توجه مردم فرانسه و جهان قرار گرفته است كه
چهره هاى ضد آزادى هاى ابتدائى مردم هم ميدان را براى ابراز
وجود مناسب ديده اند .فضای عاطفی بعد از اين حادثه هنوز كم رنگ
نشده بود كه در كليسايى در شهر "نيس" فرانسه سه نفر ديگر روز
چهارشنبه  ٢٩اكتبر  ٢٠٢٠توسط يك چاقو كش اسﻼمى به قتل رسيده
اند.
اين سئوال دوباره مطرح شده است كه" :حدود آزادی بيان کجاست؟"
آيا اصﻼ خط قرمزی وجود دارد؟ چه کسانی آن خط را تعيين ميکنند؟
آيا تمسخر مقدسات ملی و مذهبی افراد مجاز است؟ آيا جوک کردن
مقدسات دينی ،ملی ،زبانی و غيره توهين به افراد است؟ تﻼش برای
جواب دادن به اين سئواﻻت به راس اکثر خبرگزاريها رانده شده
است .دهها ميزگرد و مناظره تهيه شده است و کماکان ادامه دارد.
تا جايی که به دولتها ،احزاب و شخصيتهای سياسی و مذهبی
برميگردد برخﻼف مسابقه ای که امروزه بر سر دفاع از "آزادى
بيان" به راه انداخته اند ،آزادی بيان نزد آنها "با قيد و شرط" و دفاع
امروزشان رياکارانه و با "قيد وشرط" است .طنز تلخ اين است
کسانی امروزدر صف اول دفاع از آزادى بيان حضور بهم رسانده
اند که خود از بانيان اصلی سرکوب آزادی بيان و عقيده در جهان
هستند .در کنار ماکرون و ترامپ و جانسون و سران مرتجع
عربستان سعودی ،خامنه ای و اردوغان هم فضا را مناسب ديده اند
که ابراز وجود کنند.
خامنه اى هنوز دستان خونينش از کشتار صدها نفر از جوانان در
آبان ماه  ٩٨خشک نشده است در پيام كوتاهى ظاهرا خطاب به
جوانان فرانسه اى از دوگانگی برخورد دولت فرانسه به
کاريکاتورهای ﷴ در مجله "شارلی هبدو" و انکار کنندگان
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هولوکاست پرداخته و آزادی بيان را يادآور شده است.
مخاطب خامنه ای آن بخش فاشيست و ضد يهود و
خارجی سيتز جامعه فرانسه است كه با وجود تمام
اسناد و شواهد حاضر نيستند جنايت و اردوگاه آدم
سوزى توسط نازيها و تعقيب و اذيت و آزار يهوديان
را برسميت بشناسند .خامنه اى رياكارانه بحث انكار
هولوكاست را هم تراز كشيدن يك كاريكاتور از ﷴ
ميداند .فاشيسم اسﻼمی با فاشيسم رايج در غرب پشت و روی يک سکه
هستند و هر دو ضد آزادی بيان و بشدت محافظه کار هستند .نه خامنه ای و
نه رژيم اسﻼمی که در چهار دهه اخير جواب هر اعتراض و مخالفی را با
گلوله و زندان و شکنجه داده اند ،نه تنها صﻼحيت ورود به بحث آزادی بيان
را ندارند بلکه خود جزو متهمين اصلی نقض آن هستند و بايد محاکمه شوند.
پاپ فرانسيس "رهبر کاتوليکهای جهان" قبﻼ اعﻼم كرده بود كه "اگر کسی
به مادر شما حرفی بزند من اولين کسی هستم که توی دهنش ميزنم و آزادی
بيان نبايد حوزه مذهب را مورد نقد قرار دهد چون باعث توهين به افراد
منتسب به آن مذاهب است".
مفهوم آزادی بيان در ميان بخش اعظم اليت سياسی ايرانی هم دست کمی از
برخورد سران حکومتها و پاپ و خامنه اى ندارند! همه برای اينکه مچشان
گرفته نشود که آزادی بيان را با قيد و شرط قبول دارند ،ابتدا سربريدن معلم
تاريخ و سه نفرى كه روز  ٥شنبه در كليسايى در جنوب فرانسه وحشيانه
توسط يك اسﻼمگرا به قتل رسيده اند ،را محکوم ميکنند .اما در ادامه با يک
"ولی" و "اما" کشيدن کاريکاتورهای "موهن" توسط روزنامه نگاران
"شارلی هبدو" که باعث "جريحه دار شدن مسلمان" شده است را دليل اين
وحشيگری ميدانند.
 ٢٢ارديبهشت ماه سال  ١٣٨۵در ايران برسر کاريکاتوری با دو واژه "سنه نه" و
"نه منه" که در بخش کودکان هفته نامه "ايران جمعه" منتشر شد ،تظاهراتهای
گسترده ای در تبريز و ساير شهرهای ايران به راه افتاد که خواهان محاکمه "مانا
نيستانی" کارتونيست خوش ذوق! و سردبير روزنامه ايران شدند .در پی اين
اعتراضات روزنامه ايران تعطيل و حکم بازداشت مانا نيستانی و سردبير روزنامه
ايران صادر شد! همان زمان ما خواهان آزادی فوری و بی قيد شرط آنها بوديم .اما
از طرف بعضی از کسانی که امروز برای "شارلی هبدو" و معلم تاريخى كه در
كﻼس درس اش كاريكاتور ﷴ را نشان شاگردانش را داده بود سينه چاک ميکنند،
مورد حمله قرار گرفتيم که از "آزادی بيان جمهوری اسﻼمی" طرفداری ميکنيم!
مورد بعدی ،پخش سريالی از تلويزيون دولتی جمهوری اسﻼمی که گويا به کلنل
اسعد شيرازی گفته شده "جاسوس انگليس" ،اين برش تاريخی از زندگی "سردار"
به ايل و تبار بختياريها برخورده بود .عده ای هم در اپوزيسيون جريحه دار شدند.
مجاهدتهای برادران رضايی در داخل و اپوزيسيون در خارج باعث تعطيلی سريال
و عذرخواهی کارگردان آن شد .دو نمونه باﻻ نشان داد که آزادی بيان نزد آنها
ميتواند قربانی انتخابهای سياسی شان قرار گيرد.

برای ما آزادى بى قيد و شرط عقيده ،بيان ،اجتماعات ،مطبوعات ،تظاهرات،
اعتصاب ،تحزب و تشکل ،تفسير بردار نيست! ما خواهان "آزادى کامل و بى قيد و
شرط انتقاد و نقد ،آزادى انتقاد به کليه جوانب سياسى ،فرهنگى و اخﻼقى و
ايدئولوژيکى جامعه ،لغو هر نوع ارجاع در قوانين به باصطﻼح مقدسات ملى و
ميهنى و مذهبى و غيره بعنوان عامل محدود کننده آزادى نقد و اظهار نظر مردم،
ممنوعيت هر نوع تحريکات و تهديدات مذهبى و ملى و غيره عليه بيان آزادانه
نظرات افراد" هستيم.
)برنامه يک دنيای بهتر(
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عليه فقر و فﻼكت
گفتگو با عبداله دارابى
کمونيست هفتگی :اکثريت عظيم از جامعه ايران در بدترين شرايط
اقتصادی و تنگناهای معيشتی قرار دارد .اخيرا کمبود کاﻻهای اساسی
از جمله آرد و گرانی مستمر در طول روز اضافه شده است .چرا اين
وضعيت ايجاد شده است ،چه کسی مسئول است و چه بايد کرد؟
عبداله دارابی :رژيم جمهوری اسﻼمی ،طی  ٤١سال اخير ،برای
تحميل کردن خود بر جامعه انقﻼب کرده ،با تمام امکانات امروزی بشر
و همه ابزارهای کشنده خرافی و عهد عتيقی خود به جنگ مردم کارگر
و زحمتکش رفته تا اعتراض آنها را در نطفه خفه کند و بدينوسيله آنها
را از اعتراض به موجوديت تحميلی و ساحت نامقدس و کذايی اش دور
بدارد و نگذارند گليم خود را از آب بيرون بکشند" .کار ارزان و کارگر
خاموش" ،آن خواست و آرزو ديرينه ای بود که اسﻼم سياسی و
ناسيوناليسم در ايران همواره در فکرش بودند و آنرا با اتکا به
رژيمهای استبدادی تعقيب ميکردند .اين حمﻼت همه جانبه هدفمند رژيم
عليه مردم کارگر و زحمتکش و جوانان مبارز ،از همان روزهای
آغازين تحميل شدنشان بر گرده مردم ايران ،شروع گرديد و به شيوه و
عناوين گوناگونی تا به امروز ادامه دارد .کمبود کاﻻهای اساسی چون
آرد و گرانی مستمر و روزمره شان ،ترکش هايی هستند که تاکنون
هزاران بار بر پيکر مردم مبارز و آزاديخواه ايران اصابت کرده و از
آن قربانی گرفته است ،هزاران زخمی و معلول از خود بجا گذاشته،
صد هزار نفر را نيز در دل خاک مدفون کرده و ميليونها نفر ديگر را
هم در زندانها به اسارت گرفته است.
ايجاد وضعيت موجود ،بخاطر بلعيدن ثروت يک جامعه بزرگ و ده ها
ميليونی است بدور از هر گونه ترس و وحشت از مردم .به منظور
عقب راندن و به تسليم کشاندن طبقه کارگر مبارز و مردم معترض و
ناراضی از وضع کنونی است .مسبب اصلی و بی برو و برگرد اين
سيه روزی تحميل شده بر مردم ايران ،سرمايه داری و رژيم بغايت
ارتجاعی اسﻼمی آن ميباشد که ماشين آدمکشی اش بی وقفه در حال
کار کردن است .رژيم جمهوری اسﻼمی بايد در برابر کمياب کردن و
گرانی روزمره کاﻻهای اساسی و مورد نياز مردم جوابگو باشد .ترجمه
عملی تعرض به خواست معيشت و سﻼمتی جامعه ،چيزی غير از
تحميل جنگ تمام عيار به کارگران و مردم تهيدست نيست .چون تاکنون
بخشی از مقامات ريز و درشت نظام هر کدام تحت عناوين خاصی
زندگی  ٪ ٦٥از جامعه را زير خط فقر اعﻼم کرده اند ،مضافا بر آن
نيز زندگی زير فقر را هم  ٧و نيم ميليون تخمين زده اند .در صورتی
که کارگر شاغل دستمزد ماهانه اش کمتر از  ٣ميليون تومان ميباشد.
با توجه به نکات فوق ،از طرف رژيم هيچ تﻼش و کوششی برای برون
رفت جامعه از اين سيه روزی به چشم نميخورد ،اما از طرف اکثريت
عظيم جامعه ايران ،سرنگونی رژيم بمنظور پايان بخشيدن به اين
نابسامانی در چشم انداز است و هيچ تﻼشی کمتر از سرنگونی رژيم
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نميتواند راه را برای نفس کشيدن و بهبود
بخشيدن به زندگی فراهم سازد .رژيم اين
صدا را شنيده و بهمين خاطر است سراپای
وجودش به لرزه افتاده است .با توجه به آن،
بايد رژيم را از اريکه قدرت پايين کشيد و
بر ويرانه ای که ايجاد کرده دوباره ساخت
و بدينوسيله زندگی شايسته انسان را به
خودش باز گرداند.
کمونيست هفتگی :حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست روی دو
خواسته معيشت و سﻼمت بعنوان خواستهای عمومی مردم کارگر و
زحمتکش تاکيد ويژه دارد .چرا اين دو خواست مهم و اساسی اند و دقيقا
منظورتان از تامين معيشت و سﻼمت چيست؟
عبداله دارابی :حمله رژيم جمهوری اسﻼمی به سطح معيشت و سﻼمت
اکثريت عظيم مردم ايران ،موقعيت و اوضاع و احوال جامعه را وارد
فاز تازه تری از جنگ طبقاتی تمام عيار بين طبقه کارگر و مردم
آزاديخواه با رژيم هار سرمايه داری ايران کرده و می رود تا حيات و
ممات اکثريت عظيم جامعه را در معرض قحطی و کمياب شدن مواد
غذايی هرچه بيشتر قرار دهد و از طريق فشار جانی و روانی هر بيشتر
بر اکثريت مردم ،راهی برای خروج از بن بست و تنگناهای سياسی
خويش بيابد .حمله به معيشت و سﻼمت مردم کارگر و زحمتکش جامعه،
عبور از خط قرمز زندگی و حيات آنها محسوب ميشود که تقبلش نه تنها
ممکن نيست بلکه در مقابلش خواهند ايستاد و آنرا قاطعانه پس خواهند
زد .رژيم ج ا بخاطر در وحشت از سقوط و برای بقای سياسی اش ،با
تشديد حمله به معيشت و سﻼمت جامعه ،آخرين تﻼش را به آزمون
ميگذارد .به فقر شديد کنونی ،سياست گرسنه نگهداشتن اکثريت عظيم را
اضافه ميکند .هدف اين سياست اينست که اعترض و نارضايتی گسترده
مردم از وضع موجود و خود رژيم را به بيراهه و تمکين و تسليم بکشاند
تا بلکه در پرتو آن چند صباحی ديگر بر عمر ننگين خود بيفزايد .زهی
خيال باطل .تاريخ نظام استثمارگران سرمايه و ارتجاع جهانی مملو از
اين نوع پندار و کردار و خياﻻت واهی است که يکی پس از ديگری ناکام
گشته و راه بجايی نبرده است .اين نظام استثمارگر ،با راه انداختن ده ها
جنگ ويرانگر با کشتارهای ميليونی و ويرانگری های سرسام آور ،و
گرسنه نگداشتن ميلياردها انسان ،غير از تلنبار شدن نفرت و کينه بيشتر
عليه خود ،نتوانسته توجه افکار عمومی جهان متمدن را بسوی خود جلب
نمايد .موقعيت کنونی رژيم دست ساز خودشان در ايران هم به مراتب
بدتر و بی پايه تر از اين گزافه گويی هاست .اين رژيم ،عليرغم حمايت
همه جانبه نظام سرمايه داری جهانی ،هم اکنون در اعماق نفرت و کينه
کم نظير اکثريت عظيم آزاديخواهان و برابری طلبان ايران و منطقه
خاورميانه و جهان بسر ميبرد .رژيم جمهوری اسﻼمی ،با اجرا گذاشتن
آخرين سياست نسل کشی اش ممکنه بتواند چند صباحی ديگر بر عمر
ننگين اش بيفزايد ولی اين را هم بايد بداند که ،پايان عمر ننگين و
جنايتکارانه اش بی هيچ اما و اگری قطعی و حتمی است .چون طول
عمرش به سر رسيده و مردم به هيچ وجه بقای اين جرثومه فساد و تباهی
را بيش از اين تحمل نخواهند کرد.
عﻼوه بر مردم ايران ،بشريت متمدن امروز خاورميانه و

اعدام قتل عمد دولتى است!
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كمونيست هفتگى

عليه فقر و فﻼكت
گفتگو با عبداله دارابى ...
حهان نيز از تمامی اعمال و کردار و جنايات  ٤١ساله حکمرانی اين
رژيم در حق مردم فهيم ايران ،کامﻼ آگاه و مطلع اند و نيک ميدانند که
طی اينمدت ،چه بﻼهايی برسر اين مردم آورده است .همه ميدانند اين
مردم حق به جانب و شريف را با چه روزگار و رنج و مصيبت هايی
گرفتار ساخته اند! طی اينمدت چون دوران توحش و بربريت به جان
مردم افتادند و چشم و گوش بسته قوانين و رسم و سنت های دوران
عتيق را برای سرکوب و کشتار و قلع و قم اين مردم بيدفاع بکار بستند
و از هيچ جنايتی در حق آنان دريغ نکردند .ولی عليرغم همه اين ها،
واقعيت نشان ميدهد تمام سياست و ترفندهای تاکنونيشان يکی پس از
ديگری ناکام و با شکست مواجه گشته اند .اگر اﻻن به موقعيت جمهوری
اسﻼمی نگاه کنيم متوجه خواهيم شد ترس و وحشت مردم خواب راحت
را از چشم همه سران ريز و درشت شان ربوده بطوريکه خودشان نيز
بارها به آن اقرار کرده اند .ولی با وجود آن ،هنوز تمام و کمال از آن
درس نگرفته و می کوشند در اين واپسين روزهای حيات ننگين شان
بسان همه رژيم های ديکتاتوری جهان ،با حمله به حيات و ممات مردم
کارگر و زحمتکش و جوانان تشنه آزادی در سراسر ايران ،به آزمون
نخ نمای ديگری دست بزنند تا بلکه در اثر آن مردم مبارز و آزاديخواه
را در برابر اين سلطه آبروباخته مقداری به عقب برانند .ولی واقعيت
نشان ميدهد سرنوشت اين آزمون شان نيز به سرنوشت بقيه دچار خواهد
شد و مسير مرگ سياسی رژيم را کوتاه تر خواهد کرد.
کمونيست هفتگی :چگونه بايد اين خواستها به حرکتی مادی و واقعی در
جامعه و اعتراضات توده ای بدل شود.
عبداله دارابی :سرنوشت و چشم انداز اين خواستها به چگونگی سير
روند واقعی مبارزات دۆ طبقه اصلی جامعه )کار و سرمايه( گره خورده
است .اگر اين واقعيت را بپذيريم قراين و سير روند واقعی مبارزات
طبقاتی چهار دهه اخير بين کار و سرمايه در ايران اين را به خوبی
نشان می دهد که سرنوشت و چشم انداز اين خواستها نيز از همين حاﻻ
معلوم و مشخص اند .چون قراين نشان داده است طبقه کارگر و مردم
مبارز جامعه ايران تا به امروز ،هيچ تعرض رژيم را دال بر حمله به
منافع عمومی و اجتماعی جامعه را بی پاسخ نگذاشته اند و بموقع جواب
مناسب با آنرا به رژيم داده اند .اما به طريق اولی دو خواست معيشت و
سﻼمت ،از ويژگی های خاص خود همانا حيات و نابودی انسان
برخوردارند که بهمين خاطر همواره آنرا بعنوان خط قرمز خود تعريف
و در اولويت قرار داده اند به طوريکه اجازه ورود به آن اکيدا ممنوع و
غير قابل قبول و تحمل بوده و هست .بهمين خاطر ،سرنوشت سياست
تعرض رژيم به حيات و ممات اکثريت جامعه ايران ،ويژگی خاص خود
را دارد و راهی غير از بحرکت در آمدن مادی و اجتماعی جامعه برای
آن قابل تصور نيست .با توجه به آن ،شکی در آن نيست که مردم در
برابر يورش رژيم به حيات و ممات خود ،زندگی و زنده ماندن را بر
مرگشان ترجيح خواهند داد و با مرگ سياسی رژيم به آن پاسخ خواهند
داد .زمينه واقعی و ذهنی پاسخ دادن به اين يورش ضد انسانی رژيم،
برای مردم بسيار قابل لمس و درک و فهم است بطوريکه براحتی
ميتوان اعتراض عمومی را حول آن سازمان داد و آنرا به عقب راند* .

اعﻼميه حزب حكمتيست

شبح آبان بر تاريكخانه اسﻼمى
در باره احكام زندان و شﻼق برای زندانيان آبانماه
 ٢١مهرماه  ٩٩شعبه  ١٠٢دادگاه کيفری شهرستان بهبهان به رياست
رسول اسدپور ٣۶ ،تن از بازداشت شدگان آبانماه سال گذشته را
مجموعا به  ١٠٩سال حبس تعزيری ٢۵٩٠ ،ضربه شﻼق و پرداخت
سه ميليون و سيصد هزار تومان جريمه نقدی محکوم نمود.
جمهوری اسﻼمی در سالروز خيرشهای توده ای آبان  ٩٨به اقدامات
مختلفی روی آورده است .صدور و اجرای احکام اعدام ،اعمال فشار بر
زندانيان از جمله در زندانهای فشافويه و رجائی شهر و قرچک،
احضارها و تهديدها ،استقرار نيروی انتظامی در اماکن حساس شهرها
و محﻼت ،محاکمات فرمايشی و صدور احکام زندان و شﻼق و جريمه!
آدمکشان اسﻼمی در رويدادهای آبان نود و هشت بيش از هفت هزار
نفر را بازداشت و زندانی کردند .تعدادی از عزيزان ما را زير شکنجه
به قتل رساندند و پيکرشان را در بيابان و جنگل و رودخانه رها کردند.
برای تعداد زيادی تحت شکنجه پرونده سازی و براين اساس حکم
صادر شد .توجيه اين احکام نيز گزارش نهادهای اطﻼعاتی ،اعتراف
گيری زير شکنجه و شکايت بانکهای خودشان است تا اتهامات نخ نمائی
مانند" :مشارکت در اخﻼل در نظم عمومی ،درگيری ،تجمع غيرقانونی،
مشارکت در تحريق اموال عمومی ،تخريب بانکها و پمپ بنزينهای
شهرستان بهبهان" را اثبات کنند!
شبح آبان و غرش اعتراض عليه فقر و گرانی و نکبت اسﻼمی بر فراز
تاريکخانه های اسﻼمی در گشت و گذار است .محاکمات نمايشی و
صدور احکام جنايتکارانه ،نمی تواند صورت نگران و کريه حکومت
اسﻼمی را استتار کند .اين اقدامات واکنش يک رژيم ترسيده از تکرار
آبانی ديگر است .ترس تان بجاست ،نسخه تان بيهوده است ،آبان ادامه
دارد ،الگوی آبان و سرنگونی خواهی به بستر اصلی سياست ايران بدل
شده است .جنبش برسر نفی جمهوری اسﻼمی و استيفای آزادی و
برابری و رفاه تازه آغاز شده است.
زندانيان آبانماه و کليه زندانيان سياسی بايد بدون قيد و شرط آزاد شوند!
احکام قرون وسطائی و جنايتکارانه اعدام و زندان و شﻼق و جريمه
بايد لغو شود! در اينروزها ياد عزيز جانباختگان آبانماه و خيزشهای
برحق توده ای و انقﻼبی را گرامی بداريم! دوباره برمی خيزيم و
کارتان را يکسره می کنيم!
مرگ بر جمهوری اسﻼمی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسياليستی!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٣آبان  ٢٤ – ١٣٩٩اکتبر ٢٠٢٠
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كمونيست هفتگى
جهان متحد شويد!

همصدا با اسماعيل ،عليه اختﻼسگران
جاويد حكيمى
در نگاه نخست شايد عجيب به نظر آيد که آدم بايد برای خواست
دستگيری و مجازات دزدان و اختﻼسگران ،ناگزير از بحث و جدل و
آوردن استدﻻل باشد .از ميان مطالبات کارگران نيشکر هفت تپه ،بدون
شک مشروع ترين ،به حق ترين و فوری ترين آن ،همانا خواست
دستگيری کارفرمای دزد و اختﻼسگر و حاميان اوست .آقازاده يک
ﻻقبايی که به قول اسماعيل بخشی نمی داند نيشکر ،بوته است يا درخت
ليکن در دزدی ،اختﻼس ،رشوه و بدتر از همه پرونده سازی عليه
کارگران معترض و حق طلب يد طوﻻيی دارد .هم از اينروست که
اسماعيل بخشی در توييتی به وعده استيضاح جناب وزير اقتصاد قانع
نبوده و خواهان مجازات وی شده است .نفس اين خواسته نه فقط شجاعت
و شهامتی می طلبد که در وجود هر کسی نيست بلکه نشان از هوشمندی
و درايت کسی دارد که تن به قواعد بازی اصول گرا-اصﻼح طلب نمی
دهد .استيضاح نه ،محاکمه و مجازات.
تا اينجای مساله بعيد می دانم هيچ مدافع کارگر و صاحب عقل سليمی با
موضع اسماعيل بخشی مخالفتی داشته باشد مگر کليه اختﻼسگران و
حاميانشان در هر سه قوه مجريه ،مقننه و قضاييه.
اگر چنين پنداشته ايد در کمال حيرت و تاسف بايد بگويم به خطا رفته
ايد .مارکسيست هايی هستند که در مقام دفاع از کارگران و زحمتکشان،
خواهان آزادی عمل کليه دزدان ،اختﻼسگران و جنايتکاران تا اطﻼع
ثانوی هستند .اينها به اسماعيل بخشی نهيب می زنند که همان قوه ای که
حق دستگيری تو را ندارد مجاز نيست اسدبيگی را هم دستگير و
محاکمه کند .اينها نگرانند مبادا اسدبيگی هم مثل اسماعيل بخشی خدای
ناکرده در زندان شکنجه شده و از آن بدتر اعدام شود .وای که چه
مصيبتی! اينها می گويند قوه قضاييه همانا چون از نظر ما فاقد
صﻼحيت است ﻻجرم کارگران حق ندارند با ارجاع شکايات ،بدان
مشروعيت بخشند .پس کارگران برای مقابله با اين همه ظلم و تعدی
اسدبيگی ها و حاميانشان فی الحال چه بايد بکنند؟ پاسخ اينان همان
چيزی است که مارکس در مانيفست کمونيست نوشته است؛ کارگران

مﻼحظه می فرمائيد؛ تمام حرف اينها به
کارگران اين است که تا زمانی که متحد و
متشکل نشده اند و حکومت کارگری را
مستقر نساخته اند حق مطالبه ،محاکمه و
مجازات هيچ اختﻼسگر و استثمارگری را
از قوه قضاييه فی الحال موجود ندارند .من
به جای وزير اختﻼسگر اقتصاد باشم از هر
اختﻼسی ،ثلث آن را به چنين مارکسيست های آشفته ای هديه ميدهم .اگر
هم از سر صدق گفتار و کردار ،رشوه را نپذيرفتند چه بهتر.
آيا يک اجتماع کوچک در کل جوامع بشری از لحظه تشکيل اجتماعات
انسانی تاکنون سراغ داريد که با چنين راه و روشهائی يک روز هم دوام
دوستان بدتر از
آورده باشد؟ من که نمی شناسم .اما خطای نظری اين
ِ
دشمن ،اين است که گمان می کنند مطالبه از فﻼن نهاد و دستگاه دولتی
الزاما برابر است با تاييد آن نهاد و دستگاه .هيهات اگر چنين باد .مگر
وقتی که اجرای فﻼن بند از قانون کار را درخواست می کنيم به معنی
تاييد و تصديق قانون کار و وزارت متبوع است؟ مگر زمانی که مطالبه
آموزش رايگان را طرح می کنيم وزارت آموزش و پرورش را تاييد
کرده ايم؟ اين چه استدﻻلی است که خواست بازداشت فﻼن وزير
اختﻼسگر را به منزله تاييد کل دستگاه قوه قضا قلمداد می کند؟
کارگران ضمن در نظرداشت چشم انداز نهايی برای به زير کشيدن کل
حکومت و محاکمه تمام کاربدستان ،موظف هستند از هر فرصت ممکن
برای هجوم به اردوی سرمايه و تحميل شکست به آنان غافل نشوند.
بدون ترديد استيضاح وزير نامحترم اقتصاد امری نيست که قوه مقننه به
ميل و اراده خود به آن تن داده باشد .اين در واقع خفتی است که
حکومت ،تحت فشار کارگران و افکار عمومی فی الحال فقط وعده آن
را داده است .کارگران نه فقط بايد به اين وعده های اغلب پوشالی و
دروغين اکتفا نکنند بلکه ضروری است برای خواست محاکمه علنی
جناب وزير و همه اعوان و انصارش مبارزه کنند .اين يک موضع
کارگری و حق طلبانه است .هر گونه سياستی غير از اين ،به نفع
دشمنان طبقه است ولو در قالب دفاع از کارگر صورت بندی شده باشد.

"مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده كارگر و زحمتكش

***

كارگران در اعتراضات به

قانونا زير سوال است ،كه در آفريقاى جنوبى ،ايران اسﻼمى،

مجمع عمومى متكى شويد!

مذهبى؛ آشكارا چنين است ،امر سوسياليسم به امر اعاده شخصيت

جنبش مجمع عمومى كارگری

عربستان سعودى و اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى ،نژادى و
و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره ميخورد".
منصور حكمت

را گسترش دهيد!
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نقش ويژه و متمايز لنين در انقﻼب اكتبر

شماره ٥٦٧

فراوان و با تلگراف و نامه های از راه دور
گاها پرتوی می افکند بر آن فضای پرتپش و
روزمره تحوﻻت سياسی روسيه و سياست
حزب بلشويک نگاهی بيندازيم .از جمله:

رحمان حسين زاده
بدون نقش لنين و سياست و پراتيک متمايز لنينی به ويژه در فاصله
زمانی آوريل  ١٩١٧تا اواخر اکتبر يعنی مقطع سازماندهی قيام کارگری
و واژگونی حاکميت سرمايه در روسيه ،تحقق انقﻼب عظيم کارگری
روسيه ممکن نبود .اين تاکيد يکجانبه بر نقش لنين و سياست لنينی در
فاصله زمانی کوتاه  ٧ماهه قبل از پيروزی انقﻼب اکتبر شايد به مذاق
"عينی گراهای همه جانبه نگر و متخصص" خوش نيايد .احتماﻻ
بپرسند؛ پس زمينه های عينی انقﻼب را نمی بينی؟ پس نقش خود حزب
بلشويک به مثابه نيروی ذهنی را نمی بينی؟ احتماﻻ ما را به "نديدن
روندهای تاريخی ،لنين پرستی ،بﻼنکيسم ،ولونتاريسم و محدود نگری"
متهم کنند که تحقق يک تحول عظيم را به نقش "يک شخصيت" گره زده
ايم .در جوابيه کوتاه و در تاکيد بر زمينه عينی انقﻼب و تحوﻻت در
جامعه روسيه آن زمان همين بس ،که زمينه های عينی چنان فراهم بود
که شرايط وقوع دو انقﻼب در فوريه و اکتبر و در فاصله زمانی هشت
ماهه را ممکن کرد .و در مورد موقعيت نيروی ذهنی ،اين جوابيه لنين
در مقابل سئوال "چرا طبقه کارگر در انقﻼب فوريه قدرت را نگرفت"
را ميتوان تاکيد کرد که "لنين مسئله را از حوزه عينی گراهای قﻼبی که
تسليم شدگان در پشتش سنگر گرفته بودند ،به قلمرو ذهنيات کشاند .طبقه
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
حزب خود شوريد .توانست حزب بلشويک را از جاخوش کردن در
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 انقﻼب سوسياليستی در ماه اکتبر
شود و اينکار را کرد .اين بود جوهر سياست و پراتيک متمايز حزب
بلشويک مقطع انقﻼب اکتبر در مقايسه با حزب بلشويک  ٨ماه قبلترش
در مقطع انقﻼب فوريه .همين است تمايز سياست لنينی با بلشويسم در
مقطع انقﻼب فوريه.
پيروزی انقﻼب 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 تحوﻻت جاری آن زمان و سمت و سو دادن به
حزب بلشويک نداشت .لذا روزها و يکی دو ماهه اول آن انقﻼب ،دوره
ای از سردرگمی و ترديد و راست روی بر کميته مرکزی حاضر
درصحنه حزب بلشويک حاکم بود .از مبارزه ای 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 ﻻزم است به محورهای مهمی از تفاوت خط مشی کميته
مرکزی حزب بلشويک در داخل در آن مقطع با لنينی که با محدوديتهای

دراعﻼميه کميته مرکزی حزب بلشويک که
بﻼفاصله پس از پيروزی قيام فوريه
نوشته شد ،از کارگران کارگاهها و
کارخانه ها و همچنين نيروهای
شورشی خواست "بايد بيدرنگ نمايندگان خود را برای مشارکت
در حکومت موقت انقﻼب 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
بورژوازی" ،کوچکترين صدای اعتراضی برنخاست در شرايطی
که از  ٣٩نفر عضو کميته اجرايی ،يازده تن بلشويک بودند و سه
نفر از آنها عضو مرکزيت حزب بودند".
کامنف و استالين با بازگشت از تبعيد از پانزدهم مارس زمام امور
حزب و هيئت تحريريه پراودا را به دست گرفتند .هيئت تحريريه
جديد ضمن اعﻼم 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 اعﻼم
کرد "مادام که ارتش آلمان از امپراطور فرمانبرداری ميکند،
سرباز روسی بايد گلوله را با گلوله و خمپاره را با خمپاره پاسخ
دهد".
سرانجام در "کنفرانس سراسری شوراهای کشور ،مرکب از نمايندگان
هشتاد و دو شورا در اواخر مارس و اوايل آوريل بلشويکها به
قطعنامه رسمی کنفرانس در خصوص مسئله قدرت رای موافق
دادند" در واقع به تحويل قدرت به بورژوازی موافقت کردند.
اين کرنش آشکار سياسی کميته مرکزی حزب بلشويک در قبال تحوﻻت
بورژوايی در جريان ،چند عکس العمل فوری را به دنبال داشت .اوﻻ
اين سياستهای راست مورد تاييد کل حزب نبود .روزنامه پراودا اين
تشتت و پراکندگی سياسی را از خود نشان ميداد .کميته کارگری
وايبورگ تجمعاتی با شرکت هزاران کارگر و سرباز تشکيل داد که همه
تقريبا متفق القول قطعنامه هايی را تصويب کردند دائر بر لزوم تسخير
قدرت به وسيله شوراها .دوما اين خط مشی به عنوان "پيروزی
بلشويکهای ميانه رو و عاقل بر بلشويکهای تندرو" در مديای بورژوازی
و نزد حکومت موقت و کمونيستهای بورژوايی آن دوران جار زده شد.
سوما تمايل وسيع به اتحاد و نزديکی با منشويکها را دامن زد .و چهارم
و مهمتر هر درجه اطﻼع لنين از اتخاذ اين سياستهای شبه منشويکی
توسط حزبش خشم و عصبانيت و بيقراری اين رهبر تيزبين مارکسيست
را در شرايط محدوديتهای تبعيد آن زمان به اوج ميرساند .با تقﻼی
فراوان در صدد رفع محدوديتها و رساندن صدايش به حزب بود .از
جمله:
در تلگراف روزششم مارس از طريق استکهلم به پتروگراد لنين اعﻼم
ميکند" :تاکتيک ما رای عدم اعتماد ،حمايت نکردن از حکومت
موقت ،ظن ويژه به کرنسکی ،تسليح طبقه کارگر و عدم توافق با
ساير احزاب".
مورد ديگر وقتی که لنين نتيجه ميگيرد که حکومت
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نقش ويژه و متمايز لنين
در انقﻼب اكتبر ...
موقت موفق شده است کارگران را فريب دهد و جنگ امپرياليستی
را يک جنگ تدافعی وانمود سازد ،از طريق دوستانش در
استکهلم نامه ای نوشت به پتروگراد پر از نگرانی و هشدار از
جمله" :اگر حزب ما در اين فريب بزرگ کوچکترين مشارکتی
بجويد ،خود را تا ابد بی آبرو خواهد ساخت و با اينکار حکم
مرگ سياسی خود را امضا خواهد کرد ...من ترجيح ميدهم که با
هر عضوی از اعضای حزب ،حال هر که ميخواهد باشد ،قطع
رابطه کنم و تن به وطن پرستی سوسياليستی ندهم".
عاقبت روزسوم آوريل لنين به پتروگراد برگشت .قبلتر در هلسينکی،
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
حقت بوده ،رسيده ايم" .بعد از رسيدن به پتروگراد و در ساعتهای
پايانی آنروز در نطق آتشين اولين متينگ اعضای حزب بلشويک
اعﻼم کرد "ما نياز به جمهوری پارلمانی نداريم ،ما دمکراسی
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".
راسکولينکوف ،بلشويک حاضر در اين جلسه ميگويد :لنين تاکتيک
هايی که گروههای حاکم در حزب و تک و توکی از رفقا پيش از
بازگشت او دنبال ميکردند ،با قاطعيت تمام به باد حمله گرفت .بازگشت
لنين در روز سوم آوريل سرآغاز نقطه عطف اساسی در تغيير
سياستهای حزب بلشويک بود" .فقط از اين لحظه به بعد حزب بلشويک
با صدای بلند آغاز به سخن ميکند و مهمتراز آن با صدای خويش آغاز
به سخن ميکند" .سوم آوريل روز پی افکندن قطعی پايه های انقﻼب و
حکومت کارگری بود که  ٧ماه بعد در  ٢٥اکتبر  ١٩١٧سراسر گيتی

زنده باد شوراها!

را تحت تاثير قرار داد .روز بعد چهارم آوريل لنين تزهای مشهور
آوريل را به حزب تسليم کرد .تزهايی که در وهله اول "خصومت
سازمانهای مرکزی حزب را برانگيخت ،هيچ کس حتی يک سازمان يا
گروه و فرد امضای خود را بر پای اين تزها نگذاشت" .فضای اوليه در
درون و بيرون حزب در برخورد به سخنرانيها و به تزهای آوريل در
مﻼيمترين حالت اين بود که اين سياستها ذهنی است و لنين مدتی در
خارج زيسته و مجال نيافته است تا با حقايق امور خود را آشنا کند" .اما
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
انجاميد .انقﻼب اکتبر حاصل اين خط مشی و يک پروسه نقشه مند و
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
حتی در سطح جهانی طی کردند .در آن صورت به اعتقاد من برخﻼف
عقيده کمونيستهای تدريج گرا و پاسيو ميخ شده به شعار "سوسياليسم
اجتناب ناپذير است" ،اثری از انقﻼب سوسياليستی اکتبر وجود نميداشت.
به عنوان عاجلترين درس انقﻼب کارگری اکتبر ،برای طبقه کارگر
جهانی ،برای طبقه کارگر اروپای صنعتی درگير مبارزه حاد با
بورژوازی در اين دوران ،برای طبقه کارگر درگير در تﻼطمات بزرگ
خاورميانه و برای کمونيستهای ايران درگير با بورژوازی مستبد و خشن
و جناحهای راست و چپ بورژوايی و رژيم هار جمهوری اسﻼمی،
بدون پرچم متمايز سياسی و روشن و بدون تحزب کمونيستی مدعی
قدرت و رهبری مارکسيستی تيزبين ،طبقه کارگر و جامعه رها نميشود.
بدون ساختن و مهيا کردن اين ساز و برگهای جنگ طبقاتی 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 انقﻼب روسيه نوشته تروتسکی است.
اين مطلب قبﻼ به مناسبت گراميداشت انقﻼب کارگری اکتبرنوشته شده
،که اکنون مجددا منتشر ميشود.
***

مليت برخﻼف جنسيت مخلوق طبيعت نيست ،مـخـلـوق
جامعه و تاريخ انسان است .مليت از اين نظر به مذهـب

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را

شبيه است .اما برخﻼف تعلق مذهبى ،تعلق ملى حتى در

همه جا برپا كنيد! در كارخانه ها و محﻼت

سطح فرمال هم انتخابى نيست .بعنوان فرد نميتوان بـه

شوراها را برپا كنيد! امروز شورا ارگان
مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت!

مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد.
منصور حكمت،
ملت ،ناسيوناليسم و برنامه كمونيسم كارگری

كمونيست هفتگى

صفحه ٩

كمونيسم تنها راه نجات بشريت است!
در سالروز انقﻼب اكتبر
سياوش دانشور
رجوع به تاريخ و مرور رويدادهاى مهم و دورانساز ،اگر هدفى در
امروز و تغيير وضعيت انسان امروز نداشته باشد ،به يک يادواره شبه
مذهبى و بى مصرف تبديل ميشود .مشقات نسل اندر نسل طبقه کارگر
ادامه دارد .نيروى شگرف بشريت کارگر در توليد ثروت ابعاد غول آسا
يافته است .به هر محاسبه اى بشر همين امروز ميتواند خوشبخت و مرفه
و آزاد زندگى کند .اما قوه قهريه سرمايه نميگذارد .خداى زمينى و
ساخت بشر به او حکومت ميکند .اين جهان ،اين قدرت ،سرمايه ،اين
کار انباشته کارگر ،هرچه قوى تر ميشود کارگر ضعيف تر ميشود.
کارگر بعنوان يک طبقه اجتماعى و جهانى زير فشار مخلوق خويش،
قدرت سرمايه ،دارد له ميشود .اگر سوالى در ذهن آحاد و توده کارگر
در سالروز اکتبر سرخ بايد مطرح باشد اينست؛ آيا تغيير ممکن است؟ آيا
ميتوان اين قدرت را بزير کشيد؟ آيا بشر ميتواند بر مقدرات زندگى
اجتماعى خويش حاکم شود؟ يا نه ،وضعيت همين است! سرمايه و
سرمايه دارى "اذلى و ابدى" است! بايد رقابت در باغ وحش بازار را
چسپيد! بايد گليم خود را از آب بيرون کشيد! بايد تسليم شد!
انقﻼب بلشويکى اکتبر ،عليرغم تمام محدوديتهايش ،براى بشريت کارگر
امروز يک پيام و يک درس ساده دارد :اين وضعيت قابل تغيير است.
اين وضعيت ميتواند و بايد تغيير کند .اين وضعيت هميشه نبوده است و
هميشه نميتواند بماند؛ اگر بشر اراده کند .زير و رو کردن اين دنياى
مملو از بيرحمى ،بى عاطفگى ،زن ستيز ،کودک آزار ،ضد کارگر،
ضد بشر ،خونريز ،مفتخر به قتل و جنگ و جنايت "مدرن" ،ممکن
است! امر تغيير مبرم و ضرورى و ممکن است! هر زمانى امر تغيير
محتاج هر پيشرطى بوده است ،امروز به هيچ شرط تاريخى ،اقتصادى و
فرهنگى گره نخورده است .تنها اراده متشکل طبقه اى را طلب ميکند که
ميتواند اين تغيير را عملى سازد! بايد عليه سرمايه و قدرتش انقﻼب
کرد .بايد اين نظام را با تمام جوارح و ارکانهائى که بقايش را تداوم
ميدهند بزير کشيد .خوشبختى از طريق بازى در زمين بورژواها و
دمکراسى و اصﻼحات تدريجى در چهارچوب اين نظام حاصل نميشود.
کارگر هر روز در صف مقدم اصﻼحات اجتماعى و گرفتن هر ذره از
حق خويش از سرمايه است .اما حاکميت و مناسبات اقتصادى مبتنى بر
بردگى مزدى و نابرابرى بنيادى در اين نظام ،تنها و تنها با انقﻼب عليه
کل بنيادهاى اين نظام جهنمى ممکن است .پيام اکتبر ساده است؛
کارگران ميتوانند دنيائى را فتح کنند! آنها بجز زنجيرهايشان چيزى
براى از دست دادن ندارند! اما اين جهان با صفى وسيعى از مخالفين
آرمان و افق آزادى جامعه مقاومت ميکند .عليه اهداف شريف انسانى
کارگر و کمونيسم به ناشريف ترين روشها دست ميزند .از قتل و جنايت
و ترور تا تبليغات کشنده و "علمى" و انزواى هر فرد در کنج خانه
خويش ،از غير ممکن بودن تغيير تا سرکوب و جنگ ،از جا انداختن
ارزشهاى وارونه و حيوانى رقابت تا ايجاد شکاف و تفرقه در صفوف
کارگر و کمونيسم و اردوى آزاديخواهى و برابرى طلبى ،از تئورى
بافى براى غير ممکن بودن تغيير تا اعﻼم شکست کارگر ،از عربده
هاى منفعت جويانه عليه انقﻼب و تﻼش کارگر تا شليک گلوله و خفه
کردن صداى اعتراض و اعتصاب ،اين نظام با چنگ و دندان از
موجوديت خود دفاع ميکند .سرمايه از آنجا که سرشتش ضديت با کارگر
و آرمان رهائى بشر است ،به هر شيوه اى تﻼش ميکند در مقابل حرکت
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براى تغيير بايستد .يک رکن اين تﻼش
تبليغات ايدئولوژيک عليه انقﻼب
کارگرى براى آزادى جامعه است.
اما انقﻼب يک اسطوره نيست ،يک فتيش
نيست ،يک حرکت عظيم اجتماعى است،
يک زلزله سياسى است ،سطح معينى از
جدال طبقات در دوره انقﻼبى است.
انقﻼب يک مکانيزم اجتماعى برون رفت
از بحران است وقتى که تمام راه حلهاى مهار بحران تست شدند و
شکست خوردند .انقﻼب يک انتخاب "ايدئولوژيک" عده اى انقﻼبى "تند
مزاج" نيست ،برآيند تقابل و نقد راديکال و اجتماعى طبقه اى است که
نفعى در حفظ وضع موجود ندارد .انقﻼب امرى دستورى نيست ،امرى
عقيدتى نيست ،يک "ده فرمان" مذهبى نيست ،تنها وقتى رخ ميدهد که
قدرت فائقه ديگر نميتواند به روشهاى سابق حکومت کند و اکثريت
عظيم توده کارکن و مردم محروم ديگر نميتوانند قبول کنند و ديگر
گردن نميگذارد .انقﻼب نقد است ،آنتى است ،عليه وضع موجود است
هر آنطور که هست .انقﻼب نه ميگويد ،شرايط موجود را نميخواهد ،نفى
ميکند ،سازش نميکند ،سلبى است ،راديکال است ،مهر خواست و
تمايﻼت محورى و عمومى طبقات اجتماعى معينى را برخود دارد.
هويت هر انقﻼب را تنها ميتوان با افقش ،با رهبرى اش ،و با حزب
انقﻼبى اش معنى کرد نه با جدولهاى رياضى و کميتهاى علم اقتصاد
بورژوائى .سرنوشت هر انقﻼب را رهبران انقﻼب و موقعيت و پراتيک
اجتماعى نيروى انقﻼبى تعيين ميکند.
اگرچه تاريخ بشر انقﻼبات زيادى را تجربه کرده است اما انقﻼب پديده
اى جديد است ،هيچ انقﻼبى مشابه ديگرى نيست ،هر انقﻼبى خود ويژه
است ،چون مجموعه شرايط و اوضاع و احوال و کشمکش اجتماعى که
به يک تحول انقﻼبى منجر ميشوند ،و انقﻼب خود يک محصول آنست،
متفاوت است .چون نيروهاى درگير و متخاصم در هر انقﻼب متفاوتند.
پرولتاريا و بورژوازى بعنوان دو طبقه متخاصم برسر افق جامعه و
سرنوشت جامعه وارد جدال ميشوند ،جامعه قطبى ميشود ،از هر منفذ
جامعه تﻼش براى تغيير و تﻼش براى دفاع از وضع موجود در اشکال
حاد بروز ميکند ،اما در هر انقﻼب موقعيت و ويژگى و شرايط نبرد اين
نيروهاى متخاصم ضرورتا يکى نيستند .حتى هيچ انقﻼبى را صرفا و به
تنهائى با شعارهايش نميتوان تشخيص داد ،چون شعارها ضرورتا بيان
اهداف نهائى حزب و طبقه انقﻼبى نيستند .نه شعار "نان و صلح" اهدافى
سوسياليستى اند و نه بلشويکها بدون طرح اين شعارها ميتوانستند براى
کسب قدرت سياسى خيز بردارند .هر انقﻼبى خود را با پاسخ به سواﻻت
محورى قلمرو سياست در هر دوره معنى ميکند .ترديدى نيست که
انقﻼب بورژوائى عليه نظام قرون وسطى اى کليسا و سلطنت نميتواند
پرولتاريا را مستقر سازد اما انقﻼب در عصر سرمايه دارى تنها ميتواند
انقﻼبى کارگرى و کمونيستى باشد .انقﻼبى عليه بنيادهاى نظام نابرابر
موجود ،عليه بردگى مزدى و مالکيت خصوصى ،عليه تنزل انسان به
راى در قلمرو سياست و عليه تنزل انسان به کاﻻ در قلمرو اقتصاد،
انقﻼبى عليه بنيادهاى تبعيض و نابرابرى در زندگى اجتماعى ،عليه
وارونگى بنيادى دنياى امروز ،انقﻼبى عليه سرمايه و هر آنچه که کهنه
است ،انقﻼبى براى پايان دادن به دوران تحجر بشر ،براى احياى
انسانيت و بازگشت انسان به انسانيت خويش.
بگذار بورژواها و سخنگويان مغرض و ناقص العقل شان روزى صد
من کاغذ عليه انقﻼب و تﻼش کارگر و کمونيسم براى تغيير اين نظام
سياه کنند ،اين بخشى از تﻼش براى کنترل جنبش
صفحه ١٠

كمونيست هفتگى

صفحه ١٠

كمونيسم تنها راه نجات بشريت است!
در سالروز انقﻼب اكتبر ...
کمونيستى طبقه کارگر براى زير و رو کردن راديکال وضع موجود
است .عليه انقﻼب سخن ميگويند تا پايه هاى ارتجاع را مرمت کنند،
عليه انقﻼب پروپاگاند ميکنند تا نفس تﻼش انسان امروز براى تغيير را
منتفى و بى حاصل اعﻼم کنند .انقﻼب را تحريف ميکنند تا استثمار و
فقر و بردگى را تثبيت کنند .رجزخوانى بورژواها عليه تﻼش انسانى
بشريت کارگر و انقﻼبيون کمونيست براى تغيير پشيزى ارزش ندارد.
ادعاهاى اينها پوچ و بيمايه و بيمارگونه است ،تبليغات زهرآگين عليه
انقﻼب تنها بازتاب جوهر طبقاتى و ضد انقﻼبى آنها ،و نشان سطحى
نگرى و وارونگى جامعه اى است که؛ خود را بر دروغ و ريا و
اخﻼقيات دلبخواهى و منافع و امتيازات اقتصادى و سياسى اقليتى
مفتخور بنا کرده است.
مارکس در قله تمدن بشر!
جامعه بورژوائى بدون حمله به کمونيسم و مارکس قابل تصور نيست.
ضد مارکس بودن ،ضد تئورى تغيير بودن ،مارکس و پراتيک انقﻼبى
را تحريف کردن ،هر جنايت و ناحقى را به کمونيسم چسپاندن ،و در
يک کﻼم از کمونيسم و جنبش آزادى انسان شيطان ساختن ،يک حرفه
روشنفکران بورژوازى است .صحنه سياست جهان را در دو دهه گذشته
مرور کنيد! به روند رويدادها از دهه هشتاد و تعرض راست افراطى و
بويژه با پايان جنگ سرد نگاه کنيد! به الفاظ و ادبيات سياسى و مکاتب
"نو" و چهره ها و سخنورانش نگاه کنيد! کوهى از کلمات قصار و
ژست هاى توخالى ،صفى از سياستمداران مبتذل و مکاتب پفکى ،رژه
وعده هاى کشيمنى ،انحطاط انسانى ،جنگها و نفرتهاى بى پايان،
کشتارهاى مخوف ،عروج نيروهاى دست راستى فاشيست ،فقر و فاقه
چند صد ميليونى ،ناتوانى در حل مسائل ساده و هزار درد بى درمان
ميبينيد! وعده دادند که دنيا به سمت "عدالت و رفاه و دمکراسى" و نفى
"توتاليتريسم" ميرود! نتيجه وعده "رفاه و امنيت و دمکراسى" چيزى
شبيه کشک شد! گفتند دوران "پايان ديکتاتوريها"؟ است! "پايان تاريخ"
است! "پايان کمونيسم" است! کسى ميداند کجا رفتند آن شبه حزب اللهى
هاى متعصب و ضد کمونيست طرفدار دمکراسى ريگان و تاچر؟ کسى
ميداند طرفداران "جامعه اطﻼعاتى" و پيروان الوين تافلر کدام سوراخ
قايم شدند؟ کجايند خيل شبه تئوريسين هائى که پيشرفت تکنيک و
بارآورى کار را نابودى کارگر و آرمان کارگرى معنى کردند؟ کجايند
خيل پست مدرنيستهاى عقب مانده اى که تاريخ و جهت رو به پيش
تاريخ و حقوق جهانشمول و دستاوردهاى يک قرن جامعه بشرى را
انکار کردند؟ کجايند کاريريست هاى تازه به دوران رسيده اى که از هر
تريبونى عليه کمونيسم و آرمان آزادى و برابرى بشر در خدمت ارتجاع
نظم نوينى خودشيرينى کردند؟ دو دهه در يک مقياس جهانى عليه
بشريت حرف زدند! ليچار گفتند! جنگ سازمان دادند! ميليون ميليون
کشتار کردند! جوامع را تکه پاره کردند! به نيروهاى گورستانى قومى و
ناسيوناليست و نژاد پرست تا متعصبين مذهبى و آدمکشان حرفه اى
ميدان دادند! کثيف ترين جنايات را در تاريخ جوامع ثبت کردند! فقر و
فاقه و فحشا و اعتياد و بى مسکنى و بيکارى و بيمارى را به جز ﻻينفک
زندگى صدها ميليون انسان تبديل کردند! زير پرچم بازار و دمکراسى و
"پايان ديکتاتوريها" و "پايان ايدئولوژى" شنيع ترين جنايات و
افسارگسيخته ترين ديکتاتورها را با ارتجاعى ترين ايدئولوژيها رسميت
دادند تا يک مشت حکم پادر هوا را اثبات کنند؛ سرمايه دارى "اذلى و
ابدى" است! "کمونيسم مرده است"! انقﻼب "خشونت" است! طبقه
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کارگر بايد تن دهد! زنده باد سود! زنده باد بربريت مدرن سرمايه!
سرمايه دارى مفلوک دولتى و به بن بست رسيده روسيه مدتها بود که از
نفس افتاده بود .هيچ تحليل گر جدى در غرب و نهادهاى آکادميک غربى
به اين بلوک "سوسياليسم" اطﻼق نميکرد .جامعه اى که براساس مزد و
روابط کاﻻئى و مبادله ميچرخد نميتواند سوسياليسم نام بگيرد .اينها براى
هر ناظر بورژوا هم مسجل بود .اما تﻼش اينها در جنگ بازار و
دولتگرائى اقتصادى ،به جنگ عليه آرمان کارگرى در خود اين جوامع
و جنگ عليه تﻼش براى تغيير بطور کلى ارتقا يافت .در اين جنگ قرار
بود مارکس و نقد مارکسيستى کارگر به اين نظام منکوب و منزوى شود.
قرار بود آرمان کمونيستى و مارکسيستى تغيير جهان همراه با ويرانه
هاى شوروى دفن شود .نتوانستند .دنيا متوجه شد که اين وعده هاى پوچ
و مناديان پوچتر و مرتجع آن راهى ندارند .نه فقط راهى ندارند بلکه
همين وضع موجود را هم نميتوانند نگه دارند .ميخواهند بشر را به
قهقراى تاريخ ،به دوره قرون وسطى ،به بربريت بازگردانند .معلوم شد
که حق با مارکس است و جاى او کماکان در قله تاريخ تمدن بشرى
محفوظ است .عليرغم تمام جست و خيزهاى روشنفکران بورژوازى و
رسانه هاى نوکر و تﻼش ارتجاعى پسا مارکسيست ها ،پست مدرنيست
ها ،نان به نرخ روز خورهاى تازه دمکرات نظم نوينى ،هنوز يک نقد و
يک بحث معتبر نتوانستند عليه تئوريهاى جامع مارکس و انتقاد
مارکسيستى به نظام سرمايه دارى تدوين کنند .هنوز مارکس در هر
رفراندومى در صدر مينشيند .هنوز مانيفست کمونيست کتاب پرفروش
است .نه فقط آثار مارکس بيش از پيش مورد رجوع هر انسان منصف و
حتى هر محقق بيطرفى است ،بلکه متخصصين بازار بورس وال
استريت اعتراف ميکنند که هيچ کسى مانند مارکس مکانيزمهاى سرمايه
دارى را تشريح نکرده است! بورژوازى در آلمان در انتخابات قﻼبى
اش از اعتبار مارکس و لنين مايه ميگذارد تا بى اعتبارى خود را
بپوشاند .مسلمان شکنجه گر و تازه تئوريسين در رژيم اسﻼمى وقتى
ميخواهد قمپز بدهد از هيجدهم برومر مارکس وام ميگيرد .آخوند در
ايران مجبور است راه را براى مارکسيسم قانونى باز کند تا به زعم خود
جلو رشد کمونيسم مارکسيستى را سد کند .مارکس در حرکت و
اعتراض کارگر کمونيست عليه سرمايه زنده است .مارکس مانند
اکسيژن و هواى تازه در فضاى خفه و گنداب سرمايه دارى براى انسانى
در جستجوى تغيير است .معلوم شد تئورى تغيير مارکس ،تئورى تغيير
جهان در مقابل فﻼسفه تفسيرگر دنيا ،تئورى ماترياليسم پراتيک ،تئورى
کمونيسم کارگرى ،هر زمان بدست گرفته شود انفجار مى آفريند.
مارکس هنوز در اوج نفرت حرفه اى بورژوازى از کمونيسم پيروز
است و پيروزى واقعى و در مقياس وسيع ممکن است اگر طبقه کارگر و
حزب انقﻼبى و کمونيستى اش نقد مارکس را به تغيير زير و رو کننده
نظم سرمايه عملى کند .و در سالروز انقﻼب اکتبر اين اساسى ترين امر
ماست.
حق با لنين بود!
لنين تجسم اراده انقﻼبى و تئورى تغيير مارکسى است .لنين و انقﻼب
اکتبر عليرغم محدوديتهاى تاريخى اش ،اين واقعيت را اثبات کرد که
تغيير ممکن است .لنين امکانپذيرى سوسياليسم را در مقابل تفکر رايج
عرفانى و دترمينيستى حاکم به احزاب انترناسيونال دوم اثبات نمود.
محدوديتهاى انقﻼب اکتبر را بايد شناخت .از درسها و تجارب اين
حرکت عظيم بايد آموخت .وظايف امروز و سواﻻت امروز را بايد
شناخت .انقﻼب اکتبر عليه وضع موجود را بايد تکرار کرد .اما لنينيسم
و چهارچوب تاريخى انقﻼب روسيه قابل تعميم به شرايط امروز نيست.
اين مکان انقﻼب اکتبر براى کمونيسم کارگرى امروز است .مستقل از
تبليغات ضد کمونيستى بورژواها و تئورى بافيهاى روشنفکران شان،
لنين براى کارگر کمونيست درس ممکن بودن ،ضرورى
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كمونيسم تنها راه نجات بشريت است!
در سالروز انقﻼب اكتبر ...
بودن ،و مبرم بودن کمونيسم را دارد .براى طبقه کارگر روسيه و دنيا
تبليغات ضد لنينى بى ارزش است .در اين سالها کارگر فهميد با زدن
لنين بيمه بيکارى و شغل و امنيت شغلى و آينده اش را گرو ميگيرند،
کارگر فهميد که برخوردارى از مسکن و سﻼمتى و آموزش و حرمت،
رابطه مستقيمى با حضور سوسياليسم و جنبش طبقاتى اش دارد .لنين
براى کسانى که در تله مافيا و فقر و فحشا اسيرند ،نشان انسانيت و
تمدن شد .همانروز که محرومان و مردم بى خانمان شده روسيه با
پرچمهاى سرخ و عکسهاى لنين در مقابل دوربينهاى سى .ان .ان.
فرياد ميزدند؛ لنين يعنى مسکن ،لنين يعنى امنيت و آموزش،
بورژوازى در عين سرمستى و عربده هاى ناهنجارش باخته بود.
حرکت کارگران و بشريت متمدن عليه تروريسم و ميليتاريسم ،عليه
فقر و يکه تازى سرمايه ،عليه دولتهاى سرمايه دارى ازجوامع غربى
تا آسيا و آمريکاى ﻻتين ،عروج انواع جنبشهائى که عليرغم محدويتها
به وضع موجود معترض بود ،به ميدان آمدن طبقه کارگر در آلمان و
فرانسه و ايتاليا و ايران ،موج برگشت در کشورهاى آمريکاى ﻻتين،
عوض شدن مسير تفکر و تعقل و عروج جنبش انتقادى  -پراتيکى
کمونيستى کارگرى نشان داد احکام بورژوازى پوچ بوده است .همان
روز که بورژوازى پيروزيش را بر "کمونيسم" اعﻼم ميکرد ،جنبش
ما ،کمونيسم کارگرى منصور حکمت ،اعﻼم کرد که اين هياهو ضد
کارگرى و ضد کمونيستى است .اعﻼم کرد بايد ايستاد و به جنگش
رفت و به جنگش رفتيم .اعﻼم کرديم که اين هياهو برسر پيروزى
جناح بازار بر جناح سرمايه دولتى نيست ،جنگى برسر عقب راندن
بشريت کارگر و آرمان و انتقاد کارگرى و انقﻼب کارگرى است.
همان زمان که مجسمه هاى لنين را بعنوان سمبل جسارت انقﻼبى
کارگر کمونيست به ساحت "مقدس" سرمايه بزير ميکشيدند ،داشتند
اعﻼم ميکردند که نبايد اجازه داد لنين ديگر و اکتبرى ديگر عروج کند.
ما اعﻼم کرديم که دنيا بدون فراخوان سوسياليسم ،بدون اميد
سوسياليسم و بدون "خطر" سوسياليسم به يک منجﻼب تبديل ميشود و
بورژوازى در اين سالها دنيا را به لجن کشيد .حکومت کارگرى لنين با
تمام محدوديتهاى تحميلى ناشى از جنگ و محاصره اقتصادى تنها
هشت سال طول کشيد .انقﻼب اکتبر ،همان سالهاى دهه بيست در متن
سازماندهى اقتصادى جامعه شوروى از ناسيوناليسم شکست خورد ،اما
بورژوازى با تمام قدرت هشتاد سال عليه کمونيسم و انقﻼب کارگرى
جنگيد .بورژوازى جناح بازار موفق شد بر جناح رقيب دولتگرا در
بلوک شرق پيروز شود اما نتوانست اعتراض کارگرى و آرمان انقﻼب
کارگرى و کمونيستى را شکست دهد.
حق با لنين بود! اگر جسارت انقﻼبى لنين و حزب لنينى و تزهاى
آوريل نبود ،سرنوشت دنيا در قرن بيستم طور ديگرى رقم ميخورد.
بمراتب سياهتر از اين بود که نسلهاى متمادى تجربه کردند .حق با لنين
بود ،چون او نمونه و سمبل نقد و اعتراض سوسياليستى طبقه اى بود
که تنها نيروى اعاده حرمت و خوشبختى بشر امروز است .انقﻼبات
بوقوع ميپيوندند و شکست ميخورند .دامنه عمل انقﻼبى در هر دوره
مشروط به چهارچوبها و مقدورات تاريخى و اجتماعى است که
نميتوان از آن انتزاع کرد .نکته اساسى اينست که در جدال جهانى
امروز بايد جائى ضربه کارى را وارد کرد .بايد جائى پيروز شد و راه
نشان داد .جهان امروز به لنين و اکتبر ديگرى نيازمند است .جهان
امروز به نسل احزاب کمونيست کارگرى که آلترناتيو سوسياليسم را
در مقابل کل جامعه قرار ميدهند محتاج است .يک انفجار عظيم ديگر

شماره ٥٦٧

ﻻزم است تا کليه ﻻيه
هاى ارتجاع را در
کره خاکى بلرزاند و
به عقب نشينى در
مقابل جنبش کارگرى
و سوسياليستى وادار
ديگر
بار
کند.
ضرورى است که در
متن جهان خون و جنگ و لجن سرمايه ،غول انقﻼب قد علم کند و پرچم
آزادى و برابرى و اعاده حرمت انسانى را برافرازد .سالروز انقﻼب اکتبر
روز دفاع از حقانيت اکتبر ،روز دفاع از حقانيت عمل انقﻼبى و
کمونيستى ،روز فراخوان انقﻼب کارگرى و سوسياليستى ،روز اعﻼم اين
عزم و اين هدف واﻻى انسانى و فورى و ضرورى و امکانپذير است.
در سالروز انقﻼب اکتبر
قرن بيستم اگر يک واقعه انسانى داشته باشد ،بدون شک انقﻼب کارگرى
اکتبر است .در ايران کمونيسم کارگرى نماينده اکتبر قرن بيست و يکمى
است .ما حزب پرچمدار اکتبر هستيم ،ما حزب تکرار اکتبر هستيم ،ما
حزب سوسياليسم فورا هستيم ،ما ميخواهيم نشان دهيم که کمونيسم
راديکال ميتواند روى راديکاليسمش توده اى و پيروز شود .ما ميگوئيم
تغييرات ميليمترى و شعارهاى خاکسترى راه چاره نيست ،ميخواهيم اثبات
کنيم راه حل تغييرات انقﻼبى و بنيادى است .ما نماينده تمام آزادى و اعاده
تمام آزادى هستيم .ما ميخواهيم لنين را در ايران تکرار کنيم و کره خاکى
را متوجه راديکالترين و پيشروترين حزب سياسى مارکسيستى در قلب
خاورميانه کنيم .ما مدعى هستيم که مسائل خاورميانه را ما ميتوانيم حل
کنيم .ما ميتوانيم به معضل اسﻼم سياسى در خاورميانه و حتى در
کشورهاى غربى پايان دهيم .ما عميقا اعتقاد داريم اگر طبقه کارگر و
حزبش در تحوﻻت سياسى ايران نتواند پيروز شود ،ايران به پرتگاهى
خواهد رفت که نمونه آن تاکنون تجربه نشده است و ميخواهيم مانع اين
کابوس شويم .ما عميقا اعتقاد داريم که کمونيسم کارگرى ميتواند و بايد به
اسطوره "اذلى و ابدى" بودن نظام سرمايه دارى و حاکميت احزاب
طبقات دارا خط بطﻼن بکشد.
گراميداشت انقﻼب اکتبر براى ما کارگران و کمونيستها و انسانهاى تشنه
تغيير ،نه تجليلى عرفانى از رويدادى متعلق به گذشته ،نه چشم پوشى از
کمبودهاى انقﻼب اکتبر و بلشويسم ،نه شانه باﻻ انداختن در مقابل مسائل و
موانع مبارزه کمونيستى امروز ،بلکه جزئى از تﻼش روزمره طبقه ما در
سطح جهانى براى تکرار آن است! حتى اگر دنياى بورژوازى دنيائى
نسبتا مرفه بود ما کمونيستها براى احقاق آزادى و رهائى بشر پرچمدار
انقﻼب کمونيستى بوديم .حال که بورژوازى اوج استيصال و بى
آلترناتيوى اش را عريان کرده است ،امروز که دنيا در ناامنى سياسى و
اقتصادى مزمن بسر ميبرد ،امروز که جهان دستخوش تروريسم و
ميليتاريسم و ارعاب و مجازات جمعى است ،بايد پرچم اکتبر را برافراشته
تر نگهداشت .چون دنياى امروز عليرغم تمام بدبختى هايش هنوز مديون
لنين و انقﻼب اکتبر ،و مهمتر ،نيازمند اکتبر ديگرى است! بايد با صداى
رسا اعﻼم کرد که بشريت کارگر براى آزادى خود و کل جامعه راهى جز
انقﻼب عليه سرمايه ندارد! بايد از تريبون اکتبر جهان را به تغيير و امر
انقﻼب کارگرى فراخوان داد! بايد از تريبون اکتبر دعوت به صف حزب
اکتبر کرد! بايد دور حزب متشکل شد و از تريبون آن دنيا را به انقﻼب
کارگرى و سوسياليسم و کمونيسم و تغيير فورى در زندگى انسان امروز
فراخوان داد! کمونيسم تنها راه نجات بشريت است!*
 اولين بار در شماره  ١۴يک دنياى بهتر ،مورخه  ٧نوامبر  ١٩٩٧برابر با ١۶آبان  ١٣٨۶منتشر شد.
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اميدشان به كابوس مبدل شد!
بازهم تراژدی دلخراش پناهجويان در كانال مانش
روز سه شنبه  ٢٧اکتبر ساعت  ٩:٣٠صبح يک قايق بادبانی متوجه
غرق شدن قايق حامل پناهجويان در  ٢کيلومتری فرانسه در کانال
مانش شد .قايق حامل جمعيتی در حدود  ٢٠پناهجوی ايرانی و عراقی
بودە است که با کمال تاسف يک خانوادە پنج نفرە اهل سردشت به
اسامی؛ رسول ايران نژاد  ٣٥ساله ،شيوا ﷴ پناهی  ٣٥ساله همسر
رسول ،آنيتا ايران نژاد  ٩ساله ،آرمين ايران نژاد  ٦ساله و همچنين
فرزند  ١٥ماهه اين خانوادە همگی جان باختهاند که جسد کودک
خردسال هنوز پيدا نشدە است .باقی سرنشينان اين قايق غرق شدە
توسط هليکوپترهای فرانسوی و بلژيکی و همچنين يک قايق
ماهيگيری که در محل بودە است ،نجات يافتهاند.
اين تراژدی دلخراش بار ديگر در حالی اتفاق می افتد که از ترکيه تا
يونان و بلغارستان و ايتاليا ده ها هزار پناهجوی فراری از دست
دولتهای فاشيست و جنايتکار و سازمانها و گروەهای اسﻼمی ،در
جستجوی مکانی ايمن برای خود و فرزندانشان هستند .اما متاسفانه اين
بی پناەترين انسانها نه تنها در همه اين کشورها با تحقير و بی حقوقی
روبرو هستند بلکه به وسيله ای برای باجگيری دولتها از هم و بند و
بست آنان بدل شدەاند .سيم های خاردار را مرتفع تر کردەاند و
نيروهای بيشتری را برای مسدود کردن مرزهايشان سازمان داده اند.
حتی از ارتش کمک گرفتهاند تا همه دريچه های ورود به اروپا را
ببندد .عليرغم اين اقدامات هزاران پناهجو مسيرهای پرمخاطرە مانند
کانال مانش ،دريای اژە و مديترانه را انتخاب و در اين مسيرها
سالهاست جسد بی جان انسانها به خوراک آبزيان تبديل شدەاند.
به خون کشيدن خيزش و شورش مردم در نقاط مختلف جهان عليه
وضع موجود ،براە انداختن جنگهای نيابتی و فرقه ای ميليونها انسان
را از خانه و کاشانه خود رانده است .با ساختن داعش امثال داعش و
توجيه راه انداختن جنگ ،مردم بيدفاع اين جوامع را اسير کردند تا
بتوانند سلطه خود را محکم تر کنند .اين وضعيت به جابجايی اجباری
صدها هزار انسان برای حفظ جانشان منجر شده که بيشترين رکورد
جابجايی انسان بعد از پايان جنگ جهانی دوم را رقم ميزند .به ادعای
کميساريای سازمان ملل در امور پناهندگی رقمی بالغ بر  ٦٠ميليون
انسان آوارە هستند.
در ايران ،محل تولد اين خانوادە نگونبخت ،شش سال قبل از بدنيا آمدن
اين زن و مرد ،شهرها و روستای آن با بمب و توپ و خمپارە شخم
زدە شدە و هزاران انسان توسط نيروهای سرکوبگر ارتش و سپاە به
کام مرگ فرو رفتند .کشتار و سلب آزاديهای فردی و سياسی به وسعت
ايران ادامه دارد و کمتر روزی می توان يافت که نيروهای انتظامی
خامنهای در مقابل ديدگان مردم کسی را به قتل نرسانند .بخشی از اين
مردم از جنايت و فقر به ستوە آمدە ،تتمه زندگی خود و خانوادەهايشان
را می فروشند و به قاچاقچيان ميدهند بلکه با اقامت در کشوری ديگر
از شر نظام اسﻼمی خﻼص شوند .اما دژ اروپا همه راهها را بسته
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است ،مردم اين کشورها محکوم به اين
وضعيت شدند و آنهائی هم که ميتوانند
فرار کنند ،بخشا با اين تراژدی ها روبرو
می شوند که تازەترين آن خانوادە ايران
نژاد می باشد.
در اين ميان اشک تمساح بخشی از بانيان
وضع موجود نفرت آور است .دولتهای
اروپايی که خود بخشا پديدآورندە جنگ و
ويرانگريهای دەها ساله در اين کشورها هستند ،شانه باﻻ می اندازند و از
چنين وقايعی ابراز تاسف ميکنند .به کدام بايد باور کرد؟ سازمان دادن و
حمايت از نيروهای تروريستی در جنگهای نيابتی ،مسابقه برای بمباران و
منهدم کردم شيرازە جوامع يا بستن مرزهايشان؟! اتحاديه اروپا و دولت
بريتانيا خود بخشی از مسببين جناياتی هستند که روزانه در خاورميانه،
آفريقا و کشورهائی مانند ايران و عراق و سوريه اتفاق می افتد.
پايان اين تراژديهای انسانی بدوا در گرو خاتمه دادن به قوانين سختگيرانه
و بغايت ضد انسانی از جانب دولتهای اروپايی است .از ترکيه تا يونان که
پناهجويان در اسفبارترين وضعيت در کمپهای فاقد امکانات و امنيت مرگ
را زندگی ميکنند ،شرايطی را ايجاد نموده اند که دولتهای اروپايی بانی و
باعث آن می باشند .دولتهای اروپايی بحران اقتصادی و ويروس کرونا را
دليل توجيه شرايط دهشتناک پناهجويان می دانند و با وضع قوانين
غيرانسانی عمﻼ اين شرايط را دو چندان سخت کردەاند .همين دولتها
برای قاتلين و عاملين فرار و آوارگی و پناهجويان ،فرش قرمز پهن
ميکنند ،اما قربانيان را به دام موجهای دريا می سپارند .اين وارونگی و
شناعت "حقوق بشر" در قرن بيست و يکم است!
اين تراژدی انسانی بايد بار ديگر نهادهای انساندوست و سازمانهای
پناهندگی را وادار به تحرک جدی نمايد و اعتراض به وضع موجود را به
فشاری به دولتهای اروپايی تبديل نمايد .ما نيز همانند ديگر سازمانهای
دفاع از حقوق انسانی و حق پناهندگی خواهان:
 -١پايان دادن به بستن مرزها و سختگيريهای مرزی هستيم .مرزها
را باز کنيد!
 -٢تغيير قوانين سختگيرانه پناهندگی و ايجاد تسهيﻼتی برای پذيرش
هزاران پناهجوی بﻼتکليف که بخشا برای رسيدن به بريتانيا با
خطر مرگ از همين کانال مانش عبور کردەاند.
از طرف سازمان سراسری پناهندگان ايرانی به خانوادە و بستگان اين
فاجعه دلخراش تسليت ميگويم .ما در اندوە بزرگ از دست دادن پنج تن از
بستگان عزيزشان شريک هستيم.

سعيد آرمان،
دبير سازمان سراسری پناهندگان ايرانی – بی مرز
 ٢٨اکتبر ٢٠٢٠
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دولت را موظف كنيم:


بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند ،نيازهای بهداشتى ،اقتصادی،
تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند!



بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى اختصاص دهد!



كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند .تداوم فعاليت
مراكز ضروری و اورژانس ،بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار باشد!



حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش يا تعويق پرداخت
شود!



هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود!



نيازهای معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين كند!



كودكان كار ،زباله گردها ،بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل
كرامت انسانى و تامين نيازهای معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد!



وسائل بهداشتى از قبيل ماسک ،دستكش و شوينده ها بصورت رايگان توزيع شود!



پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره و تلفن تا فائق آمدن كامل به بحران لغو شود!



كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی لغو شود!
حزب كمونيست كارگری ايران – حكمتيست
اسفند ١٣٩٨
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باز هم درباره شورا
منصور حكمت
در نوشته قبلى )"در مورد مسائل گرهى بحث شورا و سنديکا"( و
متعاقبا در جلسه هيات تحريريه مرکزى رئوس دﻻيلى را در مورد
ارجحيت ايده شورا و مجمع عمومى )در مقايسه با حرکت اتحاديهاى(
ارائه کردم .يکى از نواقص بحث ،که توسط رفقا خاطر نشان شد ،اين
بود که ايده شورا و مجمع عمومى ،در مقايسه با ايده اتحاديه هاى
کارگرى که مفهومى شناخته شده و تجربه شده است ،بويژه از نطر
فعاليت آن در مقياس سراسرى هنوز ناپخته و نامعين است" .مجمع
عمومى نميتواند چيزى بيشتر از يک تشکل توده اى-محلى باشد" .قرار
بر اين شد تا در ادامه بحث ما ،طرفداران ايده شورا دورنماى
سراسرى طرح خود را ارائه کنيم .چگونه ميتوان جنبش شورائى،
متکى بر ايده مجمع عمومى ،را در مقياس سراسرى مجسم کرد و تا
چه حد چنين ايدهاى قابلت ماديت يافتن دارد.
اين نوشته حاوى رئوس پاسخ ما به اين سئوال است .ابتدا تصويرى از
ساختمان سراسرى جنبش شورايى مورد نظر خود بدست ميدهيم و
سپس رابطه اين تصوير تجريدى را با واقعيات موجود در جنبش
کارگرى ايران بحث ميکنيم.
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آن تشکيل ميشود و غيره(
تابع عوامل فيزيکى و
سياسى مختلفى است.
کارخانه  ٢٠٠٠٠نفرى
نميتواند يک شوراى پايه
)يک مجمع عمومى( داشته
باشد .بطور واقعى نيز چنين
کارخانه اى از لحاظ سياسى
هم ارز يک کارگاه ٥٠
نفرى نيست .اين دشوارى
اى در طرح شورايى بوجود نمياورد .در عين اينکه کارخانه مورد نظر
ميتواند يک شورا داشته باشد ،اين شوراى واحد ميتواند شوراى نمايندگان
مجامع عمومى قسمت ها باشد .اين شورا ميتواند  ٤٠برابر تعداد
نمايندگانى که کارگاه  ٥٠نفره به ارگان باﻻتر ميفرستد ،نماينده بفرستد و
غيره .بحث شوراى متکى به مجمع عمومى در حل اين مساله با دشوارى
روبرو نيست.
ب -مجمع عمومى سازمانيافته به معنى مجمع عمومى هميشه دائر نيست.
مجمع عمومى ،شورا و منشاء قدرت آن است .اما سازمان ادارى شورا از
مقاماتى تشکيل ميشود که توسط مجمع عمومى انتخاب ميشوند .در طرح
مقدماتى ما ،همه اين مقامات را در يک کميته اجرايى شورا ،که در فاصله
دو نشست امور مربوط به شورا را حل و فصل ميکند ،جلسات شورا را
اداره ميکند و به مجمع عمومى گزارش ميدهد ،خﻼصه ميکنيم .بنابراين
شوراى پايه يک سازمان است که در آن تصميم گيرى ،سياست گذارى و
اجراء ميتواند مانند هر سازمان ديگر بطور پيوسته و مستمر سازمان يافته
باشد .کميته اجرايى شوراى يک کارخانه ،معادل ادارى مقامات اتحاديهها
در کارخانه است.

شوراها بعنوان يک آلترناتيو در سازمانيابى سراسرى کارگرى
- ١در تمايز با اتحاديه هاى کارگرى ،که مبناى آنرا سازمانيابى صنفى
يا رشته اى تشکيل ميدهد ،سازمان سراسرى شورايى متکى به بهم
پيوستن و اتحاد عملى شوراهاى کارخانه اى و کارگاهى در يک
جغرافياى اقتصادى و ادارى معين است .شوراهاى شرق و شوراهاى
گيﻼن ،نمونه هايى از اين نوع سازمانيابى فراکارخانه اى شوراها را
بدست دادهاند .اين بدان معناست که پايه اى ترين سلول جنبش سراسرى
شورايى ،همچنان خود يک شوراى تمام عيار است .بعبارت ديگر
سازمان سراسرى شوراها ،در نهايت چيزى جز يک هرم سازمانى
متشکل از شوراها نيست .در مورد نحوه ايجاد اين هرم سازمانى و
خصوصيات آن ميتوان دگم نبود .مساله اساسى درک اين مساله است
که چنانچه واحد پايه شورا بعنوان يک پديده معتبر شناخته شود ،آنگاه
ايجاد يک سازمان سراسرى شورايى ،که بتواند کل کارگران را
نمايندگى کند ،ناممکن نيست .در عمل سير مبارزه کارگرى،
خصوصيات اقتصادى ،سياسى و فرهنگى جامعه و عوامل متعدد ديگر
مشخصات عملى هرم شوراها ،نحوه ارتباط هر شورا با کل سازمان
سراسرى ،موازين اين اتحاد سراسرى و غيره را تعيين خواهد کرد.
آنچه ما اينجا طرح ميکنيم ،يک الگوى شماتيک تجريدى ،اما از لحاظ
عينى قابل ايجاد ،براى سازمانيابى سراسرى شوراها است.
- ٢شوراى پايه همان مجمع عمومى سازمانيافته است .اين ايده براى
حزب ما آشناست و لزومى به توضيح آن نيست .چند نکته را ميتوان
براى روشنى مطلب اضافه کرد:
الف -قاعدتا اندازه هاى کمى )تعداد اعضاء واحدى که يک شورا در

ج -خاصيت اساسى شوراى پايه ،اعمال دموکراسى مستقيم است .يکى از
تفاوتهاى اساسى جنبش شورايى با جنبش اتحاديه اى وجود اين دموکراسى
مستقيم در سطوح مختلف است و همين است که آن را در اساس از
انحرافات بوروکراتيکى که اتحاديه ها به آن دچار ميشوند مصون ميکند.
- ٣در سطح باﻻتر از فابريکها ،ما شوراى نمايندگان شوراها را خواهيم
داشت )در عمل اين ميتواند کانون شوراهاى فﻼن منطقه و غيره اسم
بگيرد يا هر چيز ديگر ،بحث بر سر محتواى واقعى اين شوراى عاليتر
است( خود اين شورا نيز يک مجمع عمومى متشکل از نمايندگان
شوراهاى پايه ،با خواص مجمع عمومى پايه است .اين شورا نيز کميته
اجرايى و مقامات ادارى "دائمى" )در تمايز با مجمع عمومى که نشست
هاى هر چند وقت يکبار دارد( خود را انتخاب ميکند .مصوبات شوراى
عاليتر براى شوراى پايينتر ﻻزم اﻻجراست .در واقع با ايجاد شوراهاى
عاليتر ،نمايندگى کارگران در برخى مسائل به آنها منتقل ميشود و از
حيطه اختيارات شوراى پايه حذف ميشود )البته در حالت ايده آل-واﻻ در
شرايط واقعى تمام قوانين مبارزه و کشمکش ميان نيروهاى واقعى اينجا
هم حکم ميکند( و لذا با تعريف و تفکيک اختيارات هر شورا ،ﻻاقل روى
کاغذ ،حيطه نفوذ تصميمات هر يک معلوم ميشود.
نمايندگان شوراى باﻻ ،از مجمع عمومى شوراى پايين انتخاب ميشوند و
توسط همين ارگان قابل فراخواندن و تعويض هستند .شوراى باﻻ نيز به
نوبه خود نمايندگانى را براى شوراى باﻻتر انتخاب ميکند .حق عزل و
نصب شوراى پايين تر فقط در يک حلقه وجود دارد )يعنى اگر نماينده
کارخانه Aدر شوراى منطقه  Bبه نمايندگى اين شورا در
صفحه ١٥
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باز هم درباره شورا ...
شوراى استان  Cانتخاب شد ،ديگر کارخانه Aحق فراخواندن او را
ندارد ،بلکه اين از حقوق شوراى سطح  Bاست( شوراى محلى با
انتخاب نمايندگان قبلى خود به شوراهاى دو مرحله باﻻتر ،بايد آنها را
جايگزين کند .در صورت عزل اينگونه نمايندگان ،آنها يکسره به پايين
ترين شورايى که هنوز اعتبارنامه شان را قبول دارد رجعت ميکنند.
)به دو مرحله پايين تر .در مثال باﻻ ،کسى که از  Bبه  Cانتخاب شده -
و در  Bتوسط  Aجايگزين شده  -با عزل توسط  Bبه مجمع عمومى A
برميگردد(.
- ٤اين سلسله مراتب شوراها و شوراهاى نمايندگان تا هر درجه که
ﻻزم باشد بسط مييابد .ممکن است نمايندگان شوراهاى چندين کارگاه
کوچک ابتدا در يک شوراى بزرگتر جمع شوند و سپس تنها يک
نماينده ،هم ارز نماينده مستقيم يک کارخانه بزرگ ،به شوراى منطقه
اى بفرستند .اين تابعى از قرار و مدار و توافقات خود شوراها و جزئى
از هر نوع سازمانيابى کارگران است و پيچيدگى اى در عمل بوجود
نميآورد .در اين شبکه ،بهر حال ،هرمى از شوراها و به موازات و
متصل به آن ،هرمى از کميته هاى اجرايى شوراها بوجود ميآيد .شبکه
هاى مجامع عمومى ،شبکه هاى تصميم گيرنده ،سياست گذار و
"مجمعى" هستند و شبکه هاى کميته اجرايى ها )و مقامات ستادى هر
مجمع عمومى( سازمان ادارى جنبش شورايى سراسرى را ميسازند.
در راس اين هرم شوراى سراسرى و کميته اجرايى شوراى سراسرى
قرار ميگيرد.
- ٥سيستم شورايى وجود اتحاديه ها و اتحاد آنها در اين شوراها را
يکسره منتفى نميکند .براى مثال ميتوان تصور کرد که در اصناف
معينى که اتحاديه فرم مناسب تشکل آنهاست )کارگران ساختمانى
منفرد ،کارگران خدمات خانگى ،رانندگان بنگاههاى ترابرى کوچک
و (...در سطوح معينى نمايندگان خود را به شوراهاى نمايندگان
بفرستند و بعبارت ديگر وابستگى خود را به سازمان شورايى
سراسرى اعﻼم کنند .در اينحالت يک شرط حياتى ،اتکاء اين سازمانها
به مجامع عمومى و راى عمومى اعضاء و قابل عزل و نصب بودن
مقامات آنها توسط انتخاب کنندگان مستقيم خواهد بود .سيستم شورايى
همچنين اين امکان را دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان ديگر را در
جهات ديگر و در هياتهاى اجتماعى ديگر به خود متصل نگاهدارد.
شوراهاى "روستايى" و يا شوراهاى سربازان ،ميتوانند در سطوح
معينى به اين جنبش متصل شوند) .جنبش تعاونى هاى کارگرى و غيره
نيز ميتواند جاى خود را در وابستگى به اين شبکه پيدا کند( .به اين
ترتيب سيستم شورايى امکانات بسيار وسيعترى را براى ايجاد يک
اتحاد سياسى وسيع در درون طبقه کارگر بوجود ميآورد که تاريخا
اتحاديه ها به انجام آن مايل نبوده اند و يا از آن ناتوان بوده اند.
همانطور که گفتيم طرح سراسرى شوراها )همچنان که طرح سراسرى
اتحاديه ها( ،در اين مقطع بناگزير طرحى تجريدى است .آنچه مورد
نظر ماست تاکيد بر اينست که جنبش شورايى بخوبى امکان ابراز
وجود بعنوان يک آلترناتيو سراسرى با ساختار ادارى ادامه کار را
دارد .خصلت شورايى اين جنبش اساسا از پايين به باﻻ سرايت ميکند.
شوراى پايه الگوى حرکت کل سازمان را تعيين ميکند .اگر تشکيل
اتحاديه ها در عمل بصورت جذب کارگران از لحاظ حقوقى بى
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سازمان به اتحاديه از پيش تعريف شده صورت ميگيرد ،سازمان
سراسرى شوراها حاصل اتحاد عملى شوراها است که حتى در انفراد خود
شورا هستند .جنبش شورايى تنها بعنوان جنبش شوراها ميتواند بوجود آيد
و لذا از پايين به باﻻ ساخته ميشود) .و يک نقطه قدرت آن در شرايط ما
همين است(.
جنبش مجمع عمومى ها ،نقطه حرکت اصولى و واقعى
طرفداران ايده سنديکا در خارج از حزب به تناقضات معينى برخورده اند
که ناگزيرشان نموده عمدتا به ايده سنديکاهاى مخفى متوسل شوند .در
واقع در مقابل بحث شوراهاى متکى به مجمع عمومى ايده هيات موسس
هاى مخفى سنديکا وجود دارد .صورت مساله به اين ترتيب عمﻼ تغيير
کرده است بحث قرار بود بر سر تشکل توده اى کارگران باشد ،مدافعان
سنديکا فعﻼ از خير اين گذشته اند.
در مقابل ،طرح جنبش شورايى راه حل واقعى به مساله نشان ميدهد.
واقعيات دوره اخير مبارزه کارگرى بر اين عوامل تاکيد کرده است:
- ١کارگر ايرانى در اين مقطع با سهولت بسيار بيشترى قادر به
سازمانيابى در سطح محلى جغرافيايى است تا سطح صنفى و رسته اى
)حتى شوراهاى اسﻼمى رژيم ناگزير شده اند مبنا را بر جغرافيا بگذارند(.
- ٢ساختمان ادارى پيچيده در قياس با ابزارهايى )نظير مجمع عمومى( که
بتواند به سرعت به ظرف عمل مستقيم کارگران تبديل شود ،از شانس
موفقيت بسيار کمترى برخوردارند .هم امروز ايده مجمع عمومى براى
کارگران بسيارى جا افتاده است و مجمع عمومى پديده شناخته شده اى در
ميان کارگران است.
- ٣تمام اخبار جنبش کارگرى حاکى از روياروئى سازمانهاى زرد با
تجمعات و مجامع عمومى کارگرى است .عمﻼ در برابر سازمانهاى زرد،
کارگران اجتماع اعتراضى خود را ،غالبا حتى تحت نام مجمع عمومى،
قرار داده اند.
- ٤کليه احزاب سياسى اپوزيسيون )مدعى سوسياليسم( ايده مجمع عمومى
را پذيرفته اند.
- ٥سطح کنونى مبارزه کارگران ايران ،سطح اقدام سراسرى نيست و
حتى در بهترين حالت اقدام همزمان و مشابه محلى ،از طريق اجتماعات
فابريکى-منطقه اى است .رهبرى سراسرى نيست ،موضوع مبارزه )نظير
قانون کار و بيمه بيکارى( عمومى است .اما رهبرى محلى است و عمدتا
از طريق اجتماعات مستقيم کارگرى اعمال ميشود.
- ٦پيدايش رهبران سرشناس کشورى ،در خارج جريان سازمانهاى زرد،
در کوتاه مدت مقدور نيست .اين رهبران اوﻻ :امکان ابراز وجود در اين
مقياس را ندارند) .دسترسى به رسانه هاى جمعى ،امکان سخنرانيهاى
خارج کارخانه اى و سراسرى ،طرف قرار گرفتن از جانب کل کارگران
با دولت( و ثانيا :به سرعت سرکوب ميشوند .مساله رهبرى محلى يکى از
دادههاى امروزى جنبش کارگرى است که در هر طرح سازمانيابى
کارگرى بايد ملحوظ شود )بنظر من اتحاديه کارگران ماشين ساز را
نميتوان براى مثال با يک هيات موسس صرفا آذربايجانى
صفحه ١٦
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باز هم درباره شورا ...
در تبريز ايجاد کرد ،يا در ناسيونال ،يا.(...
تمام اينها ،و فاکتورهاى متعدد ديگر ،حاکى از اينست که سازمانيابى
سراسرى کارگران بايد امروز از سطح محلى شروع شود .اين
سازمانيابى بايد بعﻼوه از هم اکنون توده اى-علنى باشد .همه اين
عوامل به يک چيز اشاره ميکند و آن مجمع عمومى است .ما بايد
طرفدار جنبش مجمع عمومى ها باشيم و اين جنبش را ،که هم اکنون
عمﻼ در شکل ابتدايى وجود دارد ،رشد بدهيم .سازماندهى جنبش
مجامع عمومى گام اول در راه ايجاد يک حرکت شورايى سراسرى
است.

- ٥تعلق جنبش مجمع عمومى به جنبش شورايى شايد هنوز مساله بازى
باشد .شايد طرفداران اتحاديه نيز اين فاز را فازى در کار اتحاديه سازى
تلقى کنند )که فعﻼ چنين برنامه اى ندارند( .اگر چنين شود ،چه بهتر .اما
مشخصات اين مجامع آنها را براى تبديل شدن به پايه هاى جنبش شورايى
بسيار مناسب تر ميکند .کار بعدى ما ،پس از اين مرحله تﻼش در طى
کردن مراحل زير خواهد بود:

جنبش مجامع عمومى يعنى چه؟
شايد توضيحات زير مساله را ملموس تر کند.

- ١منظم کردن مجامع .تشکيل هيات اجرايى
- ٢اطﻼق نام شوراهاى کارگرى به اينها

- ١اين سطحى از سازمانيابى شورايى است که در آن هنوز اوﻻ،
کارگران از شوراى پايه فراتر نرفته اند .تجمع نمايندگان هنوز مقدور
نيست .ثانيا ،مجامع عمومى نه بعنوان شوراى کارخانه ،بلکه بعنوان
مجمع عمومى و در نقش ارگان آلترناتيو سازمانهاى زرد کارخانه اى
عمل ميکند ،و ثالثا ،مستقل از درجه ارتباط عملى و فنى مجامع
عمومى باهم ،ايده صﻼحيت مجامع عمومى بعنوان ارگانهاى مستقل و
معتبر کارگرى تا درجه اى اشاعه يافته است و رابعا ،تماسهاى
مقدماتى ميان نمايندگان مجامع عمومى با يکديگر براى جلب همبستگى
و کسب اطﻼعات آغاز شده است.
- ٢به رسميت شناخته شدن مجامع عمومى توسط دولت ،بعنوان ارگان
تصميم گيرى ،هنوز مد نظر نيست .مساله اساسى اينست که اين مجامع
خود را بعنوان سخنگوى کارگران به رسميت بشناسند و در مقابل
شوراهاى اسﻼمى قد علم کنند .اين مجامع بايد هرچه بيشتر در قلمرو
قرارداد دسته جمعى ،حل اختﻼف ،ابراز نظر در باره طرحهاى دولت،
فعال شوند .رسميت يافتن مجامع بايد بعنوان يک شعار از طرف اين
جنبش مطرح شود.
- ٣منظم بودن مجامع عمومى نيز هنوز مﻼک نيست .مساله اصلى
تشکيل آنها در شرايط رودررويى کارگران با دولت و کارفرماست.
تﻼش براى منظم کردن تشکيل مجامع )مستقل از وجود اعتراض و
اعتصاب در واحد( کارى است که بايد در دل جنبش مجمع عمومى به
پيش برده شود.
- ٤تﻼش آگاهانه براى مرتبط کردن عملى مجامع با هم نيز يکى از
مشخصات وجود جنبش مجمع عمومى است .جنبش مجمع عمومى راه
انداختن يعنى هم ايجاد اين مجامع در کارخانجات بعنوان يک رهبرى
آلترناتيو محلى ،و هم ايجاد ارتباط ميان مجامع براى ايجاد يک حرکت
وسيعتر ،با رهبرى هاى منطقهاى و سراسرى ،قطعنامه ها و مصوبات
و غيره اش .اينها کارى است که يک کارگر فعال "جنبش مجمع
عمومى" در دستور ميگذارد.

- ٣برسميت شناخته شدن توسط )تحميل شدن آنها به( دولت .شخصيت
حقوقى يافتن مجامع
- ٤تشکيل ارگانهاى هماهنگى ميان مجامع بعنوان پايه هاى شوراى
نمايندگان
- ٥تشکيل شوراى نمايندگان در سطح منطقهاى و هياتهاى اجرايى
مربوطه.
- ٦تشکيل فراکسيون هاى کمونيست )مخفى و اعﻼم نشده( در درون
مجامع ،قرار گرفتن آژيتاتورهاى حزبى در راس مجامع و غيره.
- ٧وجود نشريات ،مصوبات و غيره به اسم مجامع ،شوراها و يا
شوراهاى نمايندگان.
- ٨گسترش اختيارات شبکه شوراها در امور کارگرى و قرارداد دسته
جمعى.
بعنوان شعارهاى تبليغى و عبارات کليدى در اين دوره بايد اينها را
بگوييم" :جنبش مجمع عمومى"" ،منظم شدن مجمع عمومى"" ،شوراى
اسﻼمى نه ،مجمع عمومى کارگران"" ،تشکيل هيات اجرايى مجامع
عمومى"" ،مجمع عمومى سازمانيافته شوراى واقعى کارخانه است"،
"سياست ما دامن زدن به جنبش مجامع عمومى کارگرى است"" ،مجمع
عمومى اراده مستقيم کارگران را بيان ميکند"" ،مجامع عمومى کارگرى
بايد با هم تماس و ارتباط بگيرند"" ،تنها مجامع عمومى کارگرى و
نمايندگان آنها حق عقد قرارداد از جانب کارگران را دارند" و غيره .در
يک کﻼم زبان تبليغىاى که مجامع عمومى را نه بعنوان پديده هاى
ايزوله ،بلکه بعنوان يک جنبش کارگرى براى ايجاد ارگانهاى تصميم
گيرى توده اى کارگرى مجسم کند.
موخره :تکرار برخى استدﻻﻻت
طرح جنبش شورايى طرح نوظهورى نيست .همين پروسه عمﻼ در جنبش
شورايى در روسيه طى شد .جنبش شوراى )و کميته
صفحه ١٧
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کارخانه اى( کارگران خود روشى در سازمانيابى کارگرى است که به
موازات )و نه در تداوم( جنبش اتحاديه کارگران ايجاد شده و وجود
داشته است .اين البته يک واقعيت است که ما بروز علنى و گسترده اين
جنبش را در دوره هاى انقﻼبى مشاهده کرده ايم .سوالى که بايد به آن
پاسخ داد اينست که آيا اين سرنوشت محتوم جنبش شورايى است؟ آيا
اين خصلت دورانى و گسستگى در پراتيک شوراها ناشى از خواص
در خود و يا موانع و ضعفهاى در شکل سازمانى اين جنبش است ،يا
عوامل ديگرى )که چه بسا در ايران امروز -يا حتى در دوران حاضر
 موجود نباشند يا حتى برعکس باشند( مانع تبديل جنبش شورايى بهيک آلترناتيو دائمى جنبش سنديکايى شده اند .بنظر من ،بدون اينکه
بخواهم اصرار داشته باشم ،اين تعبير دوم موجه تر است .ادامه کارى
اتحاديه ها گواه کارآيى ذاتى باﻻتر آنها و يا تناسب بيشتر آنها با مبارزه
کارگرى نيست بلکه ناشى از عوامل معينى است که امروز تا حدود
زيادى موضوعيت خود را از دست داده اند.
- ١جنبش اتحاديه اى ميتواند باقى ماندن در محدوده قانونيت بورژوايى
را تضمين کند .اين خاصيت اتحاديه است که عمل مستقيم کارگران را
کنترل کند و به مجارى بوروکراتيک بياندازد )دولت اتحاديه هاى
انقﻼبى به اندازه شوراها مستعجل بوده است( .لذا بخش معينى از
بورژوازى خود خواهان ادامه کارى اتحاديه هاست )همان بخشى که
در شرايط انقﻼبى رسما صﻼحيت و رسميت اتحاديه ها را در برابر
هر جنبش عمل مستقيم کارگرى جار ميزند).
- ٢جنبش اتحاديه اى با يک جريان حزبى دولتى بورژوازى جوش
خورده است .ادامه کارى جنبش اتحاديه اى روى ديگر سکه ادامه
کارى سوسيال دمکراسى در تمايز با کمونيسم و آنارکوسندياليسم است.
اتحاديه آلترناتيو سوسيال دموکراسى در سازماندهى کارگران است.
کمونيست ها ميتوانند )و در موارد زيادى که کار ديگرى از دستشان
بر نمى آيد ،بايد( اين آلترناتيو را بپذيرند .اما تاريخ جنبش انقﻼبى طبقه
کارگر گواه آنست که شوراها ،به مثابه ارگانهاى اعمال اراده مستقيم
کارگران  -نه فقط در امر اداره جامعه ،بلکه در هر مبارزه اقتصادى و
رفاهى نيز -آلترناتيو مستقل کمونيست ها هستند.
- ٣تداوم قانونيت بورژوايى -رونق سرمايه دارى .ظرفيت اتحاديه ها
در کار قانونى و يا در چهارچوب قانونيت بورژوايى ،نهايتا به
پابرجايى خود اين قانونيت محدود ميشود .ثبات سياسى بورژوازى
عاملى در تحکيم اتحاديه ها و بى ثباتى آن عاملى در تضعيف آن )به
نفع اشکال اعمال اراده مستقل تر و مستقيم تر کارگران  -نظير کميته
هاى کارخانه و شوراها( است .نوسانات اقتصادى و بويژه فرکانس
بحرانهاى عميق اقتصادى نيز همين نقش را دارد .تا امروز يک
اتحاديه کارگرى که توانسته باشد در متن بيکارى ميليونى مستمر
قدرت خود را حفظ کند وجود نداشته ،يا جنبش کارگرى از زير دست
اتحاديه خارج شده و يا اتحاديه خود به اضمحﻼل و رکود کشيده شده.
همين واقعيت امروز دارد جنبش سنديکايى را در سرزمينهايى که مادر
اين جنبش اند به قهقرا ميبرد ،و هم اکنون تﻼشهاى کارگران راديکال
و پيشرو براى ايجاد آلترناتيوهاى عملى و اشکال نوينى از مبارزه در
کنار و يا حتى در تقابل با اتحاديه آغاز شده است .بى ثباتى سياسى آتى
ايران و زير سوال بودن تاريخى قانونيت بورژوايى در ايران )حتى در
اوج استبداد آريامهرى( عاملى مهم در عدم رشد اتحاديه هاى کارگرى

است .اين فاکتورى است که ما نيز بايد در افقى که جلوى کارگر ايرانى
امروز ميگذاريم مد نظر داشته باشيم.
- ٤مبارزه جنبش اتحاديه اى عليه راديکاليسم کارگرى در اشکال ديگر.
چرا جنبش شورايى استمرارى مشابه اتحاديهها نداشته است؟ يکى از
دﻻئل ساده اين امر مخالفت سيستماتيک جريان اتحاديه اى با سازمانيابى
آلترناتيو کارگرى است .در آمريکا اين مساله پاى کانگستر ها را به محيط
کار گشوده است .در انگلستان هيچ رهبر  TUCرا پيدا نميکنيد که در اين
يا آن مقطع در فعاليتش اعتصابى را نخوابانده و کميته اعتصاب و کميته
عملى را از رسميت نيانداخته باشد .جنبش اتحاديه بطور قانونى )يعنى به
حمايت دادگسترى کشور مربوطه( ،بطور منظم حق عضويت دريافت
ميکند و به بودجه هاى کﻼنى دسترسى دارد .بخش مهمى از اين بودجه
صرف آموزش سنت اتحاديهاى به کارگران فعال و ترويج ايده اتحاديه
ميشود )که بجاى خويش نيکوست( .اينکه امروز هر جا نام مبارزه
اقتصادى و رفاهى کارگران برده ميشود" ،اتحاديه" به ذهن متبادر ميشود
ناشى از تعلق ذاتى و منحصر بفرد اتحاديه به اين امر نيست ،بلکه حاصل
پراتيک اجتماعى معينى است که يکى از آلتوناتيوهاى موجود در
سازمانيابى کارگران را-در تقابل با بقيه اشکالى که بدفعات در جنبش
کارگرى پيشنهاد شده و حتى پا گرفته است -به کرسى نشانده و در ذهنيت
خودبخودى توده کارگران جاى داده است.
عوامل زيادى را ميتوان در توضيح رونق اتحاديه ها در قرن بيستم
برشمرد .عواملى که امروز با کمرنگ شدن خود جنبش اتحاديه اى را به
موقعيت نابسامانى سوق داده است .بحث ما اينست که مبارزه اقتصادى و
رفاهى کارگرى فى النفسه با اتحاديه تداعى نميشود ،بلکه ميتوان در خود
جنبش کارگرى تﻼشهاى ديگرى را نيز مشاهده کرد .يکى از اينها تﻼش
در جهت سازماندهى جنبش شورايى و کميته هاى کارخانه است که سنتا با
جناح چپ جنبش کارگرى تداعى ميشود.
* در زمستان  ١٣٦٥بعنوان يک سند داخلى حزب کمونيست ايران نوشته شد و
اولين بار در بسوى سوسياليسم  ،٣دوره دوم ،بتاريخ مهرماه  ١٣٦٨بچاپ رسيد.
مجموعه آثار منصور حکمت ،جلد  ،٦صفحات  ١٤٩تا ١٥٨

منصور حكمت را بخوانيد و به ديگران معرفى كنيد!
http://hekmat.public-archive.net
www.hekmat.com

صفحه ١٨

شماره ٥٦٧

كمونيست هفتگى

جهان بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم ،بدون »خطر« سوسياليسم،
به چه منجﻼبى تبديل ميشود!
منصور حكمت

بارآوری كار و بيكاری
بهبود تكنيک و افزايش بارآورى و قدرت مولده كار ،به معنى جايگزينى هرچه بيشتر نيروى كار زنده با دستگاهها و ماشين آﻻت و سيستم

هاى اتوماتيک است .در يک جامعه انسانى و آزاد اين قاعدتا به معناى فراهم شدن فرصت بيشتر براى فراغت و لذت بردن از زندگى براى
همه است .اما در جامعه سرمايه دارى ،كه نيروى كار و وسائل كار صرفا كاﻻهايى هستند كه سرمايه با هدف كسب سود در اختيار گرفته

است ،جايگزينى ماشين بجاى انسان بصورت بيكارى و بيكارسازى دائمى بخشى از طبقه كارگر ،و محروم شدنش از امكان تامين معاش،
نمودار ميشود .پيدايش يک ارتش ذخيره از كارگران بيكار ،كه حتى امكان فروش نيروى كار خويش را ندارند ،يک نتيجه جبرى روند

انباشت سرمايه است كه در عين حال خود يک شرط وجودى توليد سرمايه دارى را تامين ميكند .وجود ارتش ذخيره اى از بيكاران ،كه
اساسا به هزينه خود بخش شاغل طبقه زنده نگاهداشته ميشود ،رقابت در صفوف طبقه كارگر را تشديد ميكند و سطح دستمزد را در حداقل
ممكن پائين نگاه ميدارد .اين ارتش ذخيره همچنين امكان ميدهد سرمايه با سهولت نيروى كار مورد استفاده خود را به تناسب نيازهاى

بازار كاهش يا افزايش بدهد .بيكارى ،يک عارضه جانبى بازار و يا نتيجه سياست غلط اين يا آن دولت نيست ،بلكه جزء ذاتى كاركرد
سرمايه دارى و جريان انباشت سرمايه است.

از يک دنيای بهتر ،برنامه حزب

به حزب كمک مالى كنيد!

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

حزب كمونيست كارگری -حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است .لطفا

سردبير :سياوش دانشور

كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد:

Siavash_d@yahoo.com

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

Norway
Account number: 0532 1432 400
Account holder: IKIR
IBAN: NO57 0532 1432 400
BIC: DNBANOKKXXX
Bank: DNB

سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را

منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنـبـه

دريافت شده باشند.

زنده باد سوسياليسم!

