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. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 

 
 سياوش دانشور

 
 در باره کنگره اول حزب

 

 کنگره اول حزب      ٢٠١١ فوريه    ٢١ تا    ١٨در روزهاى    
اين شماره  .  اتحاد کمونيسم کارگرى در آلمان برگزار شد        

. نشريه به اسناد تاکنون آماده شده کنگره اختصاص دارد           
مجموعه اسناد مصوب کنگره و مباحث طرح شده                         
بزودى در نشريه و سايت حزب در اختيار عموم قرار                 

 . خواهد گرفت
 

 ، کنگره کمونيسم منصور حکمت             ،کنگره اول حزب      
 کنگره انقالب             ،کنگره احياى سنتهاى کمونيستى                  

 کنگره کمونيستهائى بود که عزمشان را براى            ،کارگرى
يک پيروزى کمونيستى کارگرى در تحوالت ايران                      

در اين کنگره جاى بسيارى رفقاى       .  قاطعانه اعالم کردند  
 رهبران کمونيست     ، کادرها و اعضاى حزب        ،ارزشمند

اگرچه اختناق   .  اعتراضات کارگرى براستى خالى بود         
سياسى و مالحظات امنيتى مانع حضور رفقاى داخل                   
کشور در کنگره حزبشان شد اما ماحصل پراتيک                          

در خارج  .  کمونيستى شان در کنگره حضور جدى داشت       
 باز تعداد قابل توجهى       ،کشور که اين موانع وجود ندارد       

 کمونيستها و مهمانانى که     ،از رفقاى کادر و عضو حزب      
 بدليل موانع   ،عالقه مند به شرکت در کنگره حزب بودند         

کارى و فنى و مالى و حتى بيمارى نتوانستند در کنگره                
 . اما اميد و چشم شان به اين کنگره بود. شرکت کنند

 

تاريخ تقويمى اين حزب جديد است اما تاريخ واقعى اين              
سنت و کادرهايش تجربه بيش از سه دهه مبارزه                             

حزب اتحاد کمونيسم        .  کمونيستى را پشت سر دارد              
. کارگرى دوره پيچيده و سختى را از سر گذرانده است               

دوره اى که جنبش کمونيسم کارگرى و کادرهاى پرشور          
 و حتى گم      ، نااميدى ،و ارزشمندش بخشا دچار ابهامات       
. کردن قطبنماى سياسى شان شدند          

 

 پيام کنگره اول حزب به مردم بپاخاسته در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا
 

 !شما چهره جهان را تغيير داده ايد

 

 کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 با موفقيت بپايان رسيد 

 

 قطعنامه مصوب کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری و قدرت سياسی

 

پيام کنگره حزب اتحاد کمونيسم کارگری به 
 طبقه کارگر

 

 پيام کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به زندانيان سياسى

 !آزادتان ميکنيم

٢صفحه   

 يادداشت سردبير،

 

 "سازمان ابتکار کمونيسم کارگرى"پيام 
 به کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 

  زنان و جوانان،پيام کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به مردم آزاديخواه

جمهورى اسالمى را با يک انقالب 
 ! کارگری به زير کشيم



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دوره اى که لطمات سخت و                 
جبران ناپذيرى به حزب و                    
جنبش کمونيسم کارگرى وارد          

اين حزب تشکيل شد تا از          .  شد
زير آوار پرچم سياسى کمونيسم       
مارکس و منصور حکمت را             

 به جنگ پيامدها و              ،برافرازد
 ،ضربات سياسى تاکنونى برود       

اميد و اعتماد و خوشبينى به                 
آينده و پيروزى کمونيسم را احيا      

 جنبش کمونيسم کارگرى را     ،کند
از قلب کارخانه ها در                              
چهارگوشه ايران تا اعتراض            
عليه ارتجاع اسالمى در خيابان        

 و در         ،و دانشگاه متحد کند            
قلمرو سياست سراسرى در                 
ايران کمونيسم کارگرى را                  

 . نمايندگى کند
 

کنگره اول حزب کنگره                         
 ،برسميت شناسى اين واقعيات         

کنگره اعالم پايان يک دوره               
 کنگره اميد و اعالم        ،مشقت بار 

حضور کمونيسم کارگرى در            
اين .  صحنه سياست ايران بود        

کنگره نقاط قوت و تمايزاتش را       
بخوبى ميشناخت اما به تمجيد            

. خود و موفقيتهايش نپرداخت           
اين کنگره مارکسيستهائى بود           
که ميدانند چه ميگويند و ميدانند        

 صراحت  ،شادابى.  چه ميخواهند 
 اميد به    ، نگرش انتقادى   ،سياسى
 راديکاليسم کارگرى بدون     ،آينده
 و حقانيت سياسى تصوير       ،ابهام

اوليه اى بود که هر ناظر                        
کنگره .  سياسى ميتوانست بگيرد   

اول حزب صرفا به تحوالت               
رويدادهاى .  ايران محدود نشد       

منطقه اى و جهانى و تالش                   
براى دخالت کمونيستى کارگرى    
يک رکن مباحث رسمى و غير         

 . رسمى در طول کنگره بود
 

کنگره اول حزب بر کمبودهايش     
آگاه بود اما تسليم نشد و حکم بر         
تالش براى رفع آنها و فراخوان        

اين کنگره     .  به پيشروى داد         
سرمست سياستها و کارنامه قابل     
دفاع اش نشد بلکه اشتهاى                     
سياسى اش بر پيشروى و                      

 

 

 ...در باره کنگره اول حزب 

پيشروى و فتح سنگرها تاکيد             
اين کنگره بر دفاع                   .  کرد

قاطعانه و بدون ابهام از سنت             
کمونيستى کارگرى مارکس و          
منصور حکمت و حضور                    
قدرتمندتر در جنبش طبقه                    

اين کنگره بر   .  کارگر تاکيد کرد  
دادن راه حل و رفع نيازهاى               
مبارزه توده اى و انقالبى براى        
سرنگونى جمهورى اسالمى و         
قرار گرفتن در پيشاپيش اين               

 ،اين کنگره  .  مبارزه تاکيد کرد     
کنگره کارگران کمونيست و              
مارکسيستهائى بود که در                     
تحوالت سياسى ايران به يک            
پيروزى کمونيستى کارگرى             
چشم دوخته اند و براى تامين              
ملزومات اين پيروزى خود را          

 . آماده ميکنند

 

برگزارى کنگره اول حزب را         
 به جنبش   ،به طبقه کارگر ايران    
 به زنان         ،کمونيستى کارگرى    

 به نسل جوان و         ،برابرى طلب  
 و همه کسانى که                        ،پيشرو

آرزوى شيرين سرنگونى                    
حکومت اسالمى را در سر                 
ميپرورانند صميمانه تبريک             

اين حزب افقهاى              .  ميگويم
 حزب سنتهاى                            ،بزرگ

 حزب         ،کمونيستى کارگرى        
 حزب      ،کارگران سوسياليست     

زنان دشمن زن ستيزى و                      
 حزب جوانان     ،آپارتايد اسالمى  

 حزب تمام   ،انقالبى و ضد اسالم   
کسانى است که براى سرنگونى      
جمهورى اسالمى و برپائى يک      
جامعه آزاد و خوشبخت                         

 . سوسياليستى مبارزه ميکنند

 

کنگره اول حزب کنگره آرزوها     
اين کنگره  !  و آرمانهاى شما بود   

شما بود و حزب اتحاد کمونيسم        
به !  کارگرى حزب شماست          

آينده از آن        !  حزبتان بپيونديد   
 ! ماست

 

  ٢٠١٠ فوريه ٢۴
 

١٩١شماره   
 

 پيام کنگره اول حزب به مردم بپاخاسته در کشورهاى 
 خاورميانه و شمال آفريقا

 

 !شما چهره جهان را تغيير داده ايد
 

اعتراض و قيام برحق شما عليه فقر و اختناق و فساد و ديکتاتورى                                       
 تن  ،تالش انقالبى براى بزير کشيدن ديکتاتوريهاى سرمايه        .  شورانگيز است 

ندادن به زورگوئى ژنرالها و شيوخ مرتجع و نظامهاى سلطنتى و عهد                            
شما حق داريد که    .   مورد حمايت هر انسان آزاد انديش در جهان است          ،عتيقى

 بارزانى ها و     ، عبداهللا صالح ها    ، قذافى ها   ، بن على ها    ،حاکميت مبارک ها   
شما حق داريد عليه گرسنگى و بيکارى و       ! انواع مرتجعين سياسى را نپذيريد 

شما حق داريد با قدرت انقالبى اين              !  ناامنى سياسى و اقتصادى بپاخيزيد         
در اين مبارزه انقالبى       !  مرتجعين سياسى و رژيم هايشان را بزير بکشيد               

 !بشريت آزاديخواه در کنار شماست
 

 ،کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مفصال در باره اين دوران جديد                 
 نقاط قدرت و ضعف آن تمرکز          ،تاثيرات آن بر سياست منطقه اى و جهانى          

کنگره حزب همراه با طبقه کارگر و جنبش سوسياليستى در ايران خود              .  کرد
! را در کنار شما ميداند و به تالش بزرگ و دورانساز شما دورد ميفرستد                      

کنگره حزب در عين حال بر مخاطراتى که در مقابل مبارزه برحق شما                         
 . صف کشيده اند و بر رفع انقالبى محدوديتهاى اين مبارزات تاکيد کرد

 

ما براين باوريم که پيشروى و پيروزى شما در هر کشور در گرو نفى کامل                 
بن على و مبارک رفته اند و قذافى و         .  نظامى است که عليه آن بپا خواسته ايد       

اما حکومت و نظامى که بن على ها و مبارک            .  ديگران هم در حال رفتن اند      
 بدون منحل    ،بدون نفى کامل نظام کنونى      .  ها سمبل آن بودند سرجايش است       

 بدون دخالت      ، بدون لغو ديپلماسى سرى           ،کردن کليه ارگانهاى سرکوب        
 بدون خلع يد سياسى و اقتصادى از         ،گسترده و مستمر توده مردم در سياست       

با .   اين مبارزات عليرغم تمام جانفشانى ها شکست ميخورد                    ،طبقه حاکم  
اينحال تالش تاکنونى شما کل صفبنديهاى سياسى در منطقه را تغيير داده و                   

شما فى  .  پايه هاى نظامهاى مبتنى بر فقر و ديکتاتورى را بلرزه انداخته است           
الحال چهره جهان را تغيير داده ايد و بار ديگر اميد آزادى و انقالب عليه                         

 !وضع موجود را به افق و روش مبارزه صدها ميليون تبديل کرده ايد
 

ما با عالقه رويدادهاى سياسى در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا را                      
شرط پيشروى  .  ما هر پيروزى شما را پيروزى خود ميدانيم             .  دنبال ميکنيم 

 به جريانات مرتجع جنبش اسالم سياسى              ،اينست که به کم رضايت ندهيد           
 به ارتش بعنوان        ،اعتماد نکنيد و وارد هيچ ائتالف سياسى با آنها نشويد                     

بر .  نهادى سرکوبگر و مافوق مردم اعتماد نکنيد و خواهان انحالل آن شويد              
 آزادى بيقيد و شرط بيان       ، برابرى همه شهروندان   ، رفع تبعيض  ،سکوالريسم
 آزادى احزاب تاکيد کنيد و هيچ قانون اضطرارى و حق ويژه                   ،و اعتراض 

شرط پيشروى در شرايط کنونى اتکاى            .  قدرت فائقه را برسميت نشناسيد         
بالفصل بر ارگانهاى اعمال اراده توده اى يعنى شوراها و ايجاد و گسترش                   

بايد در مقابل قدرت رو به زوال باالئى ها قدرت آلترناتيو را قرار                 .  آنهاست
بويژه کارگران بايد حزب سياسى کمونيستى کارگرى شان را بسرعت            !  دهيد

 ! بسازند و بعنوان رهبر آزادى جامعه قد علم کنند
 

اين .  گذشته با تمام کراهت اش زير سوال رفته است اما آينده نامعلوم است                    
اين آينده ميتواند آينده اى آزاد و برابر و                .  شما هستيد که آينده را ميسازيد         

 . مرفه سوسياليستى باشد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
 ٢٠١١فوريه 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اولين کنگره حزب اتحاد کمونيسم       
 21 تا        18کارگری در تاريخ            

. فوريه در کشور آلمان برگزار شد     
اکثريت نمايندگان، تعدادی از                 
اعضای حزب بعنوان ناظر و                 
شماری ميهمان در کنگره شرکت        

کنگره با خوش آمد گويی        .  داشتند
علی جوادی، يک دقيقه سکوت             
بياد منصور حکمت، جانباختگان        
راه آزادی و سوسياليسم،                            
جانباختگان مبارزات اخير ايران        
و خيزش های توده ای تونس،                 
مصر و ساير کشورهای                             
خاورميانه و آفريقای شمالی و                
سرود انترناسيونال کار خود را             

 .آغاز کرد

 

ابتدا آئين نامه پيشنهادى باتفاق                
گزارشی .  آراء به تصويب رسيد       

از روند انتخابات کنگره توسط              
آذر ماجدی ارائه شد و صحت                 
انتخابات و اعتبار نامه نمايندگان          

بعد از  .  توسط کنگره تصويب شد     
آن هيات رئيسه انتخاب و دستور           

 . جلسه کنگره تصويب شد

 

اولين دستور چشم اندازها و                     
اولويت ها بود که بترتيب توسط            
علی جوادی تحت عنوان جايگاه           
ويژه حزب اتحاد کمونيسم                         
کارگری، سياوش دانشور با تم               
پايان يک دوره و مصافهاى                      

 نسرين            ،کمونيسم کارگرى           
رمضانعلی با عنوان جايگاه حزب      
در ميان طبقه کارگر و آذر                         
ماجدی تحت عنوان حزب و                     
جنبش کمونيسم کارگری، حزب و      

 سپس     .قدرت سياسی ارائه شد            
نمايندگان پيرامون مباحث ارائه            

سپس .  شده اظهار نظر کردند             
نيکال دسو پيام ابتکار کمونيسم               
کارگری، جريانی که اخيرا در              
فرانسه بنيان گذاشته شده را به                

 .کنگره اعالم کرد

 

اجالس بعدى کنگره به مبحث                 
گزارش فعاليتهاى حزب و بحث           
پيرامون گزارش اختصاص                    

 

 با موفقيت بپايان رسيد کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری

ی از    ئابتدا اساليد شو      .  داشت
گزيده ای از فعاليت های حزب       
پخش شد که مورد استقبال                  

. پرشور حاضرين قرار گرفت      
آنگاه آذر ماجدی گزارشی                 
عمومی از فعاليتها و موقعيت          
حزب، ضعف ها و نارسايی             
های حزب و چگونگی غلبه بر       

سپس مسئولين   .  آنها ارائه داد     
عرصه های مختلف فعاليت              
حزب، نسرين رمضانعلی                 
مسئول کميته سازمانده، مجيد         
پستنچی مسئول سايت حزب و        
سايت راديوی يک دنيای بهتر،      
سيروان قادری مسئول دفتر             
دفاع از حقوق پناهندگی حزب،      
شهال نوری مسئول امور مالی        
و مريم کوشا مسئول کميته                 
روابط بين الملل حزب و                      
برنامه راديوئى بنياد منصور          
حکمت گزارشی از فعاليت               

. های عرصه خود ارائه دادند         
پس از آن در مورد گزارش ها         
و موقعيت حزب و نکاتی که             
بايد در فعاليت آتی مورد توجه        
خاص و تمرکز قرار گيرد                 

 . بحث شد

 

جلسه سوم کنگره به مبحث                
قطعنامه ها و قرارها                              

علی جوادی   .  اختصاص داشت  
حزب اتحاد کمونيسم    "قطعنامه  

را "  کارگری و قدرت سياسی       
بحث زنده و داغی . معرفی کرد 

. پيرامون اين قطعنامه انجام شد     
اصالحيه های ارائه شده مورد       

آنگاه .  بحث و رای قرار گرفت     
کليت قطعنامه به رای گذاشته          
شد و به اتفاق آراء به تصويب          

قطعنامه بعدی،              .  رسيد
دورنمای فقر و فالکت و                   "

جايگاه کارگر و کمونيسم در            
توسط "  تحوالت سياسی جاری   

سياوش دانشور معرفی گرديد        
و بحث داغ و مفصلی حول آن         

در انتهای اين        .  جريان يافت   
مبحث اين قطعنامه با رای                  
اکثريت تصويب شد و برای              
بررسی نهايی به دفتر سياسی          

١٩١شماره   

 .ارجاع شد

 

در بخش قرارها ابتدا کنگره طى               
قرارى، منتخبى از اسناد، قطعنامه          
ها و بيانيه هاى حزب اتحاد                            

. کمونيسم کارگرى را تصويب کرد       
همينطور چند قرار در باره ايجاد              

 سازماندهى     ،کميته خارج کشور         
خانه هاى حزب و انتشار آثار                      

 . منصور حکمت را تصويب کرد

 

 دو سمينار     ،عالوه بر مباحث فوق       
مبحث .  در جوار کنگره تشکيل شد        

تحزب و حزبيت و لزوم انسجام و             
رشد و قدرت گيری حزب توسط               
آذر ماجدی و اوضاع بين المللی،              
تحوالت انقالبی و سياست کمونيسم        
کارگری توسط سياوش دانشور                 
ارائه شد و مباحث بسيار جالبی در           
هر دو سمينار توسط شرکت                         

در مبحث    .  کنندگان مطرح گرديد      
حزبيت تاکيد بسياری بر ضرورت         
تحکيم حزبيت، شکل دادن به ارگان        
های حزبی، ارتقاء ديسيپلين                         
تشکيالتی و تشکيل منظم خانه های         
حزبی توسط واحد های حزب در              

 در مبحث    .خارج کشور گذاشته شد     
بويژه به      ...  اوضاع بين المللی          

موقعيت خاورميانه و آفريقای                     
شمالی، خيزش های توده ای اخير            

بر وجه  .  در اين منطقه پرداخته شد      
بسيار روشن ضد کاپيتاليستی اين             

همچنين به     .  جنبش ها تاکيد شد            
بحران عميق و گسترده سرمايه                  
داری در دو سال گذشته و تاثيرات           
خانمان برانداز آن بر مردم جهان،           
لزوم تاکيد بر سازمانيابی کارگران         
و مردم و ايفای نقش فعال توسط                 

اين مبحث مورد   .  حزب پرداخته شد  
استقبال گرم حاضرين قرار گرفت و      
کنگره رهبری حزب را موظف کرد      
که پيامی خطاب به کارگران و                    
مردم بپاخاسته اين کشورها تنظيم و        

 .منتشر کند

 

سپس کنگره وارد دستور انتخابات          
ابتدا کنگره تصويب کرد که             .  شد

تعداد اعضای کميته مرکزی به                  

رفقای .  بيست و يکنفر افزايش يابد    
زير به عضويت کميته مرکزی            

هما ارجمند، محمود   :  انتخاب شدند 
احمدی، احمد بابايی، جليل                       
بهروزی، کامران پايدار، مجيد            
پستنچی، علی جوادی، فخری               
جواهری، سياوش دانشور،                     
نسرين رمضانعلی، مهيار شاهی،      
جمشيد عزيزی، سيروان قادری،       
پروين کابلی، مريم کوشا، مهرداد      
کوشا، آذر ماجدی، سعيد مدانلو،         
پدرام نوانديش، شهال نوری و                

 .کريم نوری

 

پس از آن آذر ماجدی از طرف              
کميته تدارکات کنگره از رفقايی          
که برای تدارک هر چه بهتر و با          
شکوه تر کنگره فعاليت کرده                  

ضمنا حامد   .  بودند، قدردانی کرد    
محمدی در اين کنگره به                            
عضويت حزب درآمد و صحبت         
کوتاهی در مورد دليل انتخاب               
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               

هيات رئيسه کنگره       .  ارائه کرد   
ضمن استقبال از اين تصميم و               
تبريک به حامد محمدی، يک                 
شاخه گل و يک نسخه از برنامه           
يک دنيای بهتر، برنامه حزب، را      

 .به او تقديم کرد

 

برای اختتاميه، ويدئوی سخنرانی      
منصور حکمت در کنگره سوم             
حزب کمونيست کارگری تحت            
عنوان اوضاع سياسی و موقعيت        
ويژه حزب پخش شد که با استقبال      

. پرشور حاضرين مواجه شد                 
سپس کنگره با پخش سرود                       
انترناسيونال رسما به کار خود             

 . پايان داد

 

پس از خاتمه کنگره پلنوم کميته            
مرکزی با شرکت اکثريت                        

پلنوم به   .  اعضای آن تشکيل شد       
انتخاب دبير کميته مرکزی و دفتر      

علی جوادی      .  سياسی پرداخت     
باتفاق آراء به دبيری کميته                       

: مرکزی انتخاب شد و رفقا                     
۴صفحه محمود   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

احمدی، جليل بهروزی،              
علی جوادی، سياوش                    
دانشور، نسرين                                 
رمضانعلی، سيروان                     
قادری، مريم کوشا، آذر              
ماجدی، سعيد مدانلو و شهال     
نوری براى دفتر سياسى             

 . حزب انتخاب شدند

 

سپس در جلسه دفتر سياسی       
هيات دائر حزب انتخاب             

رفقا جليل بهروزی،    .  گرديد
علی جوادی، سياوش                    
دانشور، نسرين رمضانعلی     
و آذر ماجدی بعنوان                       
اعضاى هيات دائر دفتر              
 .سياسی حزب انتخاب شدند

 

کنگره اول حزب در يک            
فضای بسيار رفيقانه و                  

. صميمانه برگزار شد                   
شرکت کنندگان با حرارت         

. در مباحث شرکت کردند          
 ،سطح باالى مباحث                      

 احساس       ،صراحت لهجه      
حقانيت و اشتهاى باالى               
سياسى تصوير اين کنگره          

فرصت کافى براى          .  بود
 ،اظهار نظر نمايندگان                 

ناظرين و ميهمانان                          
 . اختصاص داده شد

 

کنگره اول حزب اتحاد                 
کمونيسم کارگری يک                  
کنگره جدی مارکسيستى            
بود که صالبت کمونيسم              
کارگری منصور حکمت را     

. بخوبی نمايندگی می کرد         
اين کنگره بار ديگر نشان           
داد که حزب اتحاد کمونيسم       
کارگری حزب ادامه دهنده        
کمونيسم کارگری منصور        

 .حکمت است

 

 ٢٠١٠ فوريه ٢۴
 

 

کنگره اول حزب 
اتحاد کمونيسم 

با موفقيت  کارگری
 ...بپايان رسيد 

١٩١شماره   
 

 پيام کنگره حزب اتحاد کمونيسم کارگری به طبقه کارگر
 

 !رفقای کارگر

يکی از مباحث اصلی اين        .  کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری در فضايی پرشور و با موفقيت برگزار شد                       
 ، برابر ،کنگره بررسی نقش کارگر و کمونيسم در سرنگونی رژيم اسالمی و چگونگی برپايی فوری جامعه ای آزاد                    

 جامعه ای بدون تقسيم      ،جامعه ای عاری از استثمار و مصائب و مشقات نظام سرمايه داری              .  مرفه برای همگان بود   
 يک جامعه آزاد انسانی متکی بر اشتراک               ، بدون مزد بگيری      ، بدون مالکيت خصوصی بر وسايل توليد            ،طبقاتی

اين کنگره شما کارگران راديکال، آزاديخواه و                 .  همگان در ثروت جامعه و در تعيين مسير و سرنوشت آن                           
 .سوسياليست بود

  

کنگره تاکيد کرد که برخالف تحوالت سياسی دورانهای گذشته که کارگران و مردم زحمتکش هيچگاه در جدال بر                          
 ، اين بار به لطف وجود جنبش عظيم کمونيسم کارگری              ،سر قدرت سياسی در جامعه و تحوالتش نمايندگی نميشدند            

 و با توجه به موقعيت جنبش آزاديخواهانه و برابری             ،جنبش آنتی کاپيتاليستی طبقه کارگر و نيروی تحزب يافته اش            
 بطور عينی شانس    ،متشکل شوند "   حکومت کارگری  ، برابری ،آزادی"طلبانه زنان و جوانان که ميتوانند بزير پرچم          

پيروزی دارند و ميتوانند جامعه ايران را بطور بنيادی دگرگون کرده و يک نظام پايدار و متضمن خواستهای ديرينه                      
 . توده های مردم را پايه ريزی کنند

تالشی که تضمين کننده فردايی است که در آن کسی              .  اين واقعيت شيرين تالشی عظيم را در دستور ما قرار ميدهد              
 کودکی از گرسنگی و سوء تغذيه جان خود را            ، کسی شب را در خيابان بسر نبرد         ، کسی بيسواد نباشد    ،گرسنه نباشد 

آرزوها و  .  استعداد و خالقيت هيچ انسانی بخاطر تولدش در صفوف طبقه کارگر و محروم نابود نشود                .  از دست ندهد  
فردايی که جايی از زن ستيزی در آن           .  آمال توده انسان کارکن بخاطر سود و انباشت سرمايه به خاک سپرده نشود                 

خرافات و تحجر و عقب ماندگی و مذهب زندگی مردم را در             .   زن بودن جرم نباشد    ،زن انسان فرودستی نباشد   .  نباشد
 کار مزدی   ،کسی برای زندگی ناچار نباشد نيروی کار خود را به فروش برساند             .  چنگال خود به اسارت نگرفته باشد     

 برعکس کار فعاليتی خالق برای رفع           ،کار فعاليتی کسل کننده و عذاب آور نباشد            .  دون شان انسان و جامعه باشد        
نيازمنديهای همگان در جامعه باشد و هرکس به اندازه نيازش از محصوالت توليد شده که حاصل تالش همگان است                     

سهم جوان از زندگی بيکاری و تباهی آينده           .  برخوردار باشد و به ميزان توانش در رفع نيازمنديهای همگان بکوشد              
کنگره تاکيد داشت که اگر حکومت در دست ما باشد تحقق چنين جامعه ای در فردای سرنگونی رژيم                              .  اش نباشد 

 .اسالمی تماما ممکن و مقدور است

  

 که جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم سياسی قرار دارد و مردم برای سرنگونی                     ،کنگره با تاکيد بر اين واقعيت       
 اعالم کرد که پيروزی جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم هر چه                 ،تمام و کمال رژيم اسالمی به ميدان آمده اند           

کنگره تاکيد داشت که طبقه کارگر     .  گره خورده است،بيشتر به نقشی که کارگر و کمونيسم در اين تحوالت ايفا ميکنند 
 در اين اعتراضات شرکت کند و رهبری آن را در دست                 ، متشکل و متحزب    ،بايد با پرچم مستقل سوسياليستی خود       

از اين رو کنگره بر برپايی فوری و همه جانبه جنبش مجامع عمومی کارگری و سازمان يافتن آن و شکل                                .  گيرد
کنگره .  دادن به شوراهای کارگری و همچنين شوراهای کارگران و مردم زحمتکش و جوانان در محالت تاکيد داشت                 

از اين رو شکل دادن به حزب سياسی طبقه کارگر و                .  تاکيد کرد که طبقه کارگر تنها با حزبش ميتواند پيروز شود               
کنگره تاکيد  .  تبديل حزب اتحاد کمونيسم کارگری به حزب تمام عيار سياسی کارگران را در دستور حزب قرار داد                      

سوسياليست کارگری و ظرف تحزب اعتراضی اين بخش از           -کرد که حزب بايد به تشکل و تحزب رهبران راديکال          
 .کارگران تبديل شود

  

بايد بر مشکالت و معضالت         .  کنگره در عين حال بر اين واقعيت تاکيد داشت که راه پيشروی ما هموار نيست                            
بايد در راس اعتراض توده های مردم برای سرنگونی رژيم                 .   بايد متحزب شد     ،بايد متشکل شد   .  بسياری فائق آمد   

اسالمی را در      –بايد تالش نيروهای جنبشهای ارتجاعی ناسيوناليسم پرو غربی و جنبش ملی                 .  اسالمی قرار گرفت   
بايد اعتماد و باور بخش قابل مالحظه ای         .   اسالمی و ناسيوناليستی خنثی کرد      ،حقنه کردن آلترناتيوهای ضد کارگری    

 .از جامعه به آلترناتيو کارگری و کمونيستی را جلب کرد

  

 ! رفقای کارگر

کنگره حزب اتحاد کمونيسم کارگری همه شما را بمنظور رهبری مبارزه برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی و                           
 .سازماندهی يک انقالب عظيم کارگری و استقرار حکومت کارگری به صفوف خود فراميخواند



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جامعه ايران دوران پر تحول           -١
. و تالطمی را از سر ميگذراند               

خيزش توده های مردم در سال               
 تنها حلقه ای از تحوالت                     ٨٨

 ، اعتصابات ، خيزشها ،سياسی آتی 
 قيامها و             ،اعتراضات شهری      

انقالبی است که ميتواند از دل                 
جنبش توده های مردم برای                      
سرنگونی رژيم اسالمی عروج            

اين نبردها سرنوشت حکومت    .  کند
 -اسالمی و تکليف نظام سياسی             

اقتصادی آتی ايران را مشخص             
حکومت اسالمی که     .  خواهد کرد  

تاکنون بزور سرنيزه و اعدام و              
تحميل فقر و فالکت گسترده قادر          

 بمثابه يک   ،به بقاء خود شده است     
 ضد   ، اسالمی  ،حکومت استبدادی  

 و عقب مانده            ، استثمارگر   ،زن
مورد تعرض توده های وسيع                 
مردم و مشخصا نسل جوان قرار          
داشته و سرنگونی اش در دستور         

يک نتيجه  .  روز جامعه قرار دارد    
بالفصل اين تحوالت سرنگونی            
رژيم اسالمی و جارو شدن بساط          

 اسالم و زن                 ،استبداد مذهبی     
 . ستيزی از جامعه ايران است

  

 ،بن بست حکومت اسالمی             -٢
بحران العالج اقتصادی و                        

 و خطر دائمی سرنگونی        ،سياسی
و انقالب کارگری به شکافهای               
درون جناحهای رژيم اسالمی                
ابعاد ويژه و متفاوتی بخشيده                    

حکومت اسالمی اکنون           .  است
شکننده تر از هر زمان با شدت               
بيشتری سياست قداره بندی                      
اسالمی و تشديد اختناق و فالکت          
اقتصادی را در دستور کار خود            

اما اين سياستها از    .  قرار داده است  
پيش شکست خورده و عامل                     
انزجار بيشتر مردم و نه ابزار                

از طرف ديگر      .  ارعاب آنهاست  
پروژه تعديل و اصالح حکومت           
اسالمی و کنترل و مهار                              
اعتراضات مردم در چهارچوب          
قانون اساسی در قالب جنبش سبز         
هم عمال شکست خورده و به                    

اصالح .  کناری زده شده است            
طلبان حکومتی اکنون عمال از               

 

 قطعنامه مصوب کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری و قدرت سياسی
مراکز اصلی قدرت سياسی              

يک نتيجه   .  کنار زده شده اند        
اين تحوالت اين است که                      
صورت مساله اصلی سياست         
در ايران يعنی نخواستن مردم         
و نتوانستن حکومت با شدت             
هر چه بيشتری در سطح                     

اين .  جامعه مطرح خواهد شد       
رويدادها به کشمکش جنبشهای     
اصلی جامعه بر متن تقابل                  
طبقات اصلی جامعه حدت                 

نتيجتا .  بيشتری می بخشد            
جنبش اعتراضی بخشهای                 

 جنبش              ،مختلف جامعه             
 جوانان و           ، زنان     ،کارگران

دانشجويان در اشکال مستقل            
از .  تری بروز پيدا خواهند کرد    

سوی ديگر رابطه اين                           
اعتراضات مشخصا با آرمان و     
سياستهای جنبش کمونيسم                 

 ،کارگری در تحق آزادی                   
 رفاه و برقراری يک        ،برابری

جامعه سکوالر و سوسياليستی       
 . نزديکتر ميشود

  

حزب اتحاد کمونيسم                 -٣
کارگری بمثابه نوک کوه يخ             
جنبش عظيم کمونيسم کارگری      
برای سرنگونی همه جانبه                
رژيم اسالمی و تصرف قدرت       
سياسی در ايران و استقرار               

 برابر و     ،فوری حکومتی آزاد    
 يعنی يک     ،مرفه برای همگان    

 تالش    ،جمهوری سوسياليستی   
ما ميکوشيم در صف          .  ميکند

مقدم جنبش سرنگونی رژيم              
اسالمی قرار گرفته و حکومت      
اسالمی را در پس يک انقالب         
عظيم کارگری و با کمترين               

اين .  مشقت سرنگون کنيم            
مطلوبترين سناريوی تحوالت        

.  اما تنها سناريو نيست           ،است
تحوالت آتی ايران ميتواند سير      

. پيچيده و کشداری بخود بگيرد      
رژيم اسالمی ميتواند در پس            
خيزش و قيامهای توده ای                  
مردم فروبپاشد بدون آنکه                  
الزاما سرنوشت قدرت سياسی       
و تکليف نهايی نظام سياسی و         

١٩١شماره   

اقتصادی آتی در ايران فيصله يافته         
 . باشد

  

سرانجام تحوالت سياسی آتی             -۴
محصول تالقی سه جنبش اصلی               

 ، جنبش کمونيسم کارگری          ،جامعه
 و جنبش        ،ناسيوناليسم پرو غربی       

در اين    .  اسالمی است     -ناسيونال    
جدال هم اپوزيسيون بورژوايی و هم      
جنبش کمونيسم کارگری شانس                 

اما جنبش     .  عينی پيروزی دارند        
کمونيسم کارگری عليرغم کمبودها        
و ضعفهای کنونی بنا به موقعيت               
عينی گرايش سوسياليستی طبقه                
کارگر و جنبشهای اعتراضی زنان         
و جوانان که ميتوانند بزير پرچم                
آزادی و برابری و رفاه همگان                   
بسيج شوند تنها جنبشی است که                  
متضمن خواستهای واقعی و عميق          
توده های مردم بوده و از اين امکان         
برخوردار است که بتواند يک                     
حکومت پايدار و متضمن                               
خواستهای ديرينه مردم را در ايران       

اين جنبشی است که نه          .  شکل دهد  
تنها ميتواند حضور مستقل طبقه                
کارگر با پرچم سوسياليستی در                  
تحوالت آتی جامعه را تضمين کند           
بلکه در موقعيتی است که ميتواند              
توده های مردم را در سرنگونی                
رژيم اسالمی با کم ترين مشقت                  

 . رهبری و هدايت کند

  

سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی        -۵
مستلزم شکل گيری رهبری                          
کمونيستی در راس جنبش سرنگونی     

بدين .  طلبی توده های مردم است           
منظور يک رکن تالش ما نقد همه             

 سياست و آرمانهای دو          ،جانبه افق  
جنبش اصلی ديگر جامعه يعنی                  
جنبش ناسيوناليسم پرو غربی و                 
جنبش ناسيونال اسالمی و کنار زدن       
نقطه سازشهايی است که نيروهای          
متنوع اين جنبشها در مقابل                           

از .  اعتراضات مردم قرار ميدهند        
طرف ديگر تالش برای سازماندهی      
حزبی و توده ای کارگران و                         
سازماندهی جنبشهای اعتراضی              
زنان و جوانان و دانشجويان يک              

در اين     .  وظيفه حياتی ما است             

چهارچوب حزب اتحاد کمونيسم         
کارگری بر برپايی شوراهای                
کارگری متکی بر مجامع عمومی      
روتين و منظم و همچنين                            
شوراهای سرخ جوانان در                      

شکل گيری   .  محالت تاکيد ميکند    
رهبری کمونيستی در عين حال            
منوط به قرار گرفتن شخصيتها و        
رهبران جسور کمونيست و حزبی     
در راس جنبشهای اعتراضی                 
آزاديخواهانه و برابری طلبانه              

 .جامعه است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -۶
برای پيشروی و پيروزی بايد به          
ضعفها و کاستی های متعددی                

مرگ نابهنگام منصور     .  فائق آيد  
حکمت و جدايی ها در صفوف              
اين جنبش ضربات متعددی را بر        

حزب .  پيکر ما وارد کرده است         
اتحاد کمونيسم کارگری بايد بر             

 بايد خوش     ،اين شرايط غلبه کند       
بينی و اميد به پيروزی کمونيسم           
کارگری را در يک پروسه                      
اجتماعی و حقيقی در جامعه                   

بدين .  بازسازی و اعاده کند                
)  الف         ،منظور حزب بايد                  

نيروهايی را که به اسم کمونيسم           
کارگری عمال سياستها و اهداف          
جنبشهای غير کمونيستی و غير           
کارگری را تبليغ و پراتيک                      

 ، بطور همه جانبه نقد کند       ،ميکنند
به نيروی بالمنازع سازمانی      )  ب

 به تحزب گرايش              ،اين جنبش    
سوسياليستی و راديکال طبقه                 
کارگر و جامعه و به حزب                        
سياسی کارگران و نماينده قيام               

به پرچمدار    )   ج   ،کارگری آتی   
 پرچمدار   ،چپ افراطی اجتماعی     

 مذهب ستيزی و                   ،مارکسيسم
 ،مقابله با فرودستی زن در جامعه      

 . تبديل شود

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -٧
در تببين استراتژی سازمانی خود       
برای سرنگونی رژيم اسالمی بر        

حضور )  الف:  حلقه های زير        
قدرتمند در جدال بر سر قدرت              

۶صفحه )  ب    ،سياسی  
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سازماندهی و رهبری اعتراضات                 
)  ج     ،جاری و راديکال کارگری                 

گسترش همه جانبه سازماندهی حزبی        
تالش برای   )   د  ،و توده ای کارگری       

کسب هژمونی سياسی در جنبش                     
) سرنگونی طلبانه توده های مردم، ه           

تبديل شدن به يک حزب بزرگ توده             
سازماندهی )  ای با نيروی مسلح، و            

قيام و جنگ توده ای برای سرنگونی            
 .  تاکيد ميکند،رژيم اسالمی

  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                -٨
 ،فعالين راديکال سوسياليست کارگری      

رهبران عملی کارگری و فعالين                     
کمونيست را بمنظور رهبری مبارزه          
برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی        
و سازماندهی يک انقالب عظيم                       
 . کارگری به صفوف خود فرا ميخواند

 

 .اين قطعنامه به اتفاق آراء تصويب شد

 

حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری و قدرت 

 ...سياسی 

١٩١شماره   

 

 پيام کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به زندانيان سياسى
 

 !آزادتان ميکنيم
 

 ! خانواده هاى زندانيان،زندانيان سياسى

کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به مبارزه آزاديخواهانه و اعتراض برحق شما عليه حکومت                          
مرتجع اسالمى درود ميفرستد و در تالش انقالبى خانواده هاى زندانيان سياسى و آزاديخواهان براى                               

 .آزادى فورى و بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى و برچيدن زندانهاى سياسى خود را شريک ميداند

 

 نامشروع   ، حکم بر ورشکستگى      ، نفس وجود مقوله جرم سياسى در قوانين              ،نفس وجود زندانى سياسى      
زندان هاى سياسى و بساط      .   و لزوم سرنگونی جمهورى اسالمى و حکومتهائى از اين دست ميدهد               ،بودن

 يک رکن اساسى قدرت سياسى       ، بيدادگاههاى فرمايشى و پرونده سازى براى مخالفين سياسى          ،شنيع اعدام 
سه دهه کشتار و فعاليت       .  جمهورى اسالمى است و بدون آن نميتواند حتی يک روز قدرتش را حفظ کند                    

 ، تالش براى ارعاب و به سکوت کشاندن جامعه و مخالفين                ،بيوقفه ماشين اعدام و سرکوب و جاسوسى          
براين واقعيت تاکيد دارد که جنبشى عظيم براى آزادى و برابرى و رفاه در جريان است و ارتجاع سياسى                      
براى تداوم حاکميت ننگين خويش راهى جز اعمال خشونت عريان و سلب آزادى و سلب حق حيات                                   

 .مخالفين ندارد

 

مبارزه اى که   .  اما يک روی ديگر سکه سرکوب و اختناق مبارزه براى برچيدن بساط اين حکومت است                   
تاکنون قربانيان بيشمارى توسط حکومت اسالمى گرفته است و خاوران ها و گورهاى دسته جمعى بى نام                    

اما اين دوران دارد به       .  و نشان و کهريزک ها و کشتارهاى مخوف را در کارنامه خود ثبت کرده است                      
کارگران و مردمى که عليه حکومت      .  جمهورى اسالمى در سراشيب سقوط قرار گرفته است        .  پايان ميرسد 

 با مشاهده موج اعتراضات توده اى عليه حکومتهاى مرتجع در خاورميانه و                 ،هار اسالمى بپا خواسته اند     
تجمعات .   اميدشان به آزادى و ممکن بودن سرنگونى حکومت اسالمى بيش از پيش شده است               ،شمال آفريقا 

 عطش براى درهم شکستن درب زندانها و آزادى زندانيان سياسى بيش از هر زمان                  ،مستمر مقابل زندانها  
 وقتى همه ميبينند     ،شنيده ميشود "  زندانى سياسى آزاد بايد گردد     "وقتى در خيابانها شعار      .  ديگر شده است  

 اميد آزادى و درهم       ،که با يک تحرک انقالبى ديکتاتوريهاى مشابه فرو ميريزند و زندانيان آزاد ميشوند                   
 . شکستن ماشين سرکوب واقعى تر و توده اى تر ميشود

 

آنروز که بار ديگر درب زندان اوين و صدها زندان و سياهچال اسالمى به نيروى مبارزه انقالبى گشوده                      
آنروز که زندانيان سياسى نه بعنوان اسراى بيدفاع بلکه بعنوان سمبلهاى مبارزه با                            .  شود دور نيست    

نه فقط جنبش توده های بجان       .  ارتجاع توسط آزاديخواهان و بستگانشان در آغوش کشيده شوند دور نيست            
آمده مردم براى سرنگونى جمهورى اسالمى شما زندانيان را از چنگ ارتجاع بيرون مى آورد بلکه در                          

 .  سياست اعدام و شکنجه و نفس جرم سياسى را ملغى و زندانهاى سياسى را برميچيند،بيانيه پيروزى اش

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١فوريه 

 

کنترل کارگرى کتاب   
!را از سايت  حزب دريافت و توزيع کنيد  

 

 زنده باد 

 ،آزادى
  ،برابرى
!رفاه  
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  ،رفقاى عزيز

سازمان "خوشحالم از اينکه پيام           
را در   "  ابتکار کمونيسم کارگرى    

بايد از  .  اين کنگره برايتان ميخوانم   
آذر ماجدى تشکر کنم که من را              

رفقاى ديگرم نيز که      .  دعوت کرد 
نميتوانستند در کنگره شما شرکت       

. کنند به شما درود ميفرستند                     
ميبخشيد که نميتوانم فارسى                      
صحبت کنم به همين دليل به                      
انگليسى صحبت ميکنيم که اکثر           

 . رفقا متوجه شوند

 

ابتکار کمونيسم             "سازمان             
هنوز يک گروه کوچک    "  کارگرى

در ماه اوت   .  از فعالين متعهد است   
به کارهائى   .   تشکيل شديم    ٢٠١٠

که تاکنون در طول اين شش ماه             
کارهائى .  کرديم افتخار ميکنيم         

نشريه انتشار ماهانه مان          :  نظير
 فعاليتهايمان   ،"کمونيسم کارگرى  "

 ، اعتصابات       ،در اتحاديه ها               
 و همه کارهائى که براى        ،جلسات

بنياد گذاشتن يک هسته گروه                   
کمونيسم کارگرى در فرانسه و              

 . بلژيک کرديم

 

 بعنوان يک         ،کمونيسم کارگرى    
 يک   ،گرايش جنبش طبقه کارگر       

پديده جهانى در مبارزه طبقاتى              
بعنوان يک    .  عليه سرمايه است      

 کمونيسم کارگرى       ،گرايش معين   
براى اولين بار در ايران ظهور             
کرد ولى هيچگاه به خاورميانه               
براى تامين نيازهاى طبقه محدود         

 . نماند

 

با خواندن دقيق آثار منصور                     
 تا آنجا که به انگليسى و            ،حکمت

ساير زبانهاى اروپائى ترجمه                
 متوجه ميشويم که منصور            ،شده

حکمت به اين نکته توجه دارد که          
دير يا زود احزاب کمونيسم                      

 در  ،کارگرى در کشورهاى غربى    
. اروپا و آمريکا رشد خواهد کرد          

تشکيل محافل کمونيسم کارگرى          

 

 "سازمان ابتکار کمونيسم کارگرى"پيام 
 به کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

در کشورهاى مختلف اروپائى       
قدم برداشتن در جهت تشکيل           

 .    حزب است

 

منصور حکمت در بسيارى از       
آثارش به نکاتى اشاره ميکند            
که به موقعيت و مشکالت                   
سياسى جنبش کمونيستى اين            

 ، پارلمان  ، اتحاديه ها    ،کشورها
 جنبش کارگرى و          ،دمکراسى

اميدورام .  غيره ربط کامل دارد   
آثار منصور حکمت که در                
حال حاضر در دست ترجمه            
توسط رفقاى گروه ما است                

 . بزودى چاپ شود

 

بايد توجه کرد و به همه فهماند         
که کمونيسم کارگرى فقط يک         
شعبه حرفه اى مارکسيسم براى    

 فقط    ،مسائل خاورميانه نيست      
يک نقد مارکسيستى از اسالم           

 اين دقيقا کارى       ،سياسى نيست  
است که اکثر چپ و                                 
سکوالرهاى کشورهاى غربى      

آنها از        :  ميخواهند بکنند       
کمونيسم کارگرى و شخصيت        
هاى معروف آن استفاده ميکنند      
براى مباحث درونى خود ولى        
آنرا بعنوان مسائل خود جدى            

وقت آن رسيده که          .  نميگيرند
کمونيسم کارگرى در                             
کشورهاى غربى فرود آيد و             
جواب کمونيستى به مسائل                
 . طبقه کارگر اين کشورها بدهد

 

 ، سال گذشته        ١٠حداقل در         
فعالينى که در اروپا به دنيا آمده   
اند با مسائل احزاب کمونيسم            

از .  کارگرى درگير بوده اند          
 سال   ٨االن  .  خودم شروع کنم   

است که منصور حکمت را               
کشف کرده ام و با رفقاى                     

. کمونيسم کارگرى فعال بوده ام    
سالها اولين وظيفه ما مبارزه            

در درون  "  چپ اسالمى "عليه  
مسائلى از قبيل   .  جنبش چپ بود  

١٩١شماره   

 افغانستان و غيره از زاويه           ،عراق
فکر .  جنبش طبقه کارگر و زنان            

ميکنم هر چقدر محدود ولى در                   
مبارزه .  مباحث مربوطه تاثر داشتيم    

عليه اسالم سياسى در درون چپ              
وظيفه مهمى است و ما افتخار                     
ميکنيم که چنين وظيفه اى را در                 

ولى اين کافى      .  دستور گذاشته ايم     
ما فقط يک جنبش سکوالر          .  نيست
حتى فقط يک گرايش                  .  نيستيم

سکوالر در درون جنبش چپ                      
 بلکه فعالين جنبش طبقه                  ،نيستيم

 . کارگر هستيم

 

هدف ما حکومت سکوالر و                         
جمهورى نيست بلکه يک جامعه               

. کمونيستى بدون دولت و طبقه است      
به همين دليل بايد به جلو برويم و                
اولين پايه ها براى تشکيل يک                     
سازمان کمونيسم کارگرى در                     
کشورهائى که زندگى ميکنيم را                

اين وظيفه اى است که      .  درست کنيم 
نميتوانيم بيشتر از اين به تاخير                   

اين يک پروسه طوالنى         .  بياندازيم
از يک گروه کوچک به يک         :  است
ما به اين امر واقفيم ولى از           .  حزب

تحوالت جارى در    .  آن ترس نداريم   

 در اروپا و                 ،مبارزه طبقاتى     
 ممکن است تاثير                 ،خاورميانه

در .  مثبت به اين پروسه بگذارد         
نتيجه اميدواريم که موفق شويم و         

اين پروسه    .  بيشتر فعاليت کنيم       
همچنين ميتواند در شرايط                        
متفاوتى در کشورهاى ديگر اروپا     

 . شروع شود

 

با تشکر از اينکه من را دعوت              
کرديد و به صحبتهاى من گوش            

 . کرديد

 

 زنده باد      ،با اميد موفقيت کنگره       
 !کمونيسم کارگرى

 

  ،نيکال دسو

ابتکار کمونيسم           "سازمان           
 فرانسه   -" کارگرى

 

 ٢٠١١ فوريه ١٩

 

 آثار 
!منصور حکمت را بخوانيد  

 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه 
ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و 

ممکن ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی 
.آموزش است  

 

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم           
کارگرى به شما مردم آزاديخواه           
که هيچوقت طوق لعنت اسالم و            

 به شما        ،حکومتش را نپذيرفتيد       
زنان برابرى طلب و دشمن                      

 به شما جوانان            ،آپارتايد جنسى   
انقالبى که روزمره حکومت و               
دستگاه سرکوبش را بمصاف                  

اگر .   درود ميفرستد            ،ميطلبيد
جمهورى اسالمى همراه با طيف          
نيروهاى اسالم زده نتوانسته ايران     

و مردم   "  جامعه اى اسالمى    "را   
ايران را طرفدار قوانين ارتجاع           

 مديون        ،اسالمى معرفى کند              
اگر !  مبارزه آزاديخواهانه شماست  

ارتش ضد زن و چماقداران                      
 اين      ،حکومت نتوانسته حجاب          

سمبل بردگى زن و پرچم اسالم              
سياسى را بدنبال سه دهه سرکوب        

 ،به واقعيتى پذيرفته شده تبديل کند       
مديون مبارزه سرنگونى طلبانه و       

اگر اين     .  آزاديخواهانه شماست    
حکومت حتى نتوانسته نسلى را که  
در جمهورى اسالمى چشم به                  
جهان گشوده اند به چهارچوبهاى         
فکرى و فرهنگى اسالمى مجاب          

 مديون مبارزه شما برای                  ،کند
خواستهای برحق تان برای                       

 .آزادی، برابری و رفاه است

 

کمونيسم کارگرى برسر تصوير          
 برسر ماهيت   ،واقعى جامعه ايران  

 ،اعتراض اکثريت عظيم مردم              

 

  زنان و جوانان،پيام کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به مردم آزاديخواه
 

 ! جمهورى اسالمى را با يک انقالب کارگری به زير کشيم

برسر دره عميقى که بين                      
تصور مردم از زندگى و                     
خوشبختى و تصور حکومت و      
رسانه ها از ايران وجود دارد          

ما و     .  همواره جنگيده است        
 ما و        ، ما و زنان          ،کارگران

جوانان در يک سنگر واحد               
عليه نابرابرى و بيحقوقى و              
بيحرمتى و فقر و اختناق                      

 ،همين مقاومت    .  جنگيده ايم    
 همين اميد به        ،همين نخواستن  

 ،ممکن بودن يک دنياى بهتر          
ما .  پرچم حزب و جنبش ماست     

آماده ايم که اين جنگ را به                 
 . پيروزى برسانيم

  

با .  جمهورى اسالمى بايد برود    
همه جناح ها و دستگاه                          

اين .  سرکوب اش بايد برود           
حکم طبقه کارگر و کمونيسم            

 حکم زنان برابرى           ،کارگرى
 ، حکم جوانان انقالبى            ،طلب

حکم جامعه و مردمى است که         
يک .  اين اوضاع را نميپذيرند      

شرط مهم پيروزى اينست که           
کليه نقطه سازهاش هائى که از       
جانب نيروهاى حکومتى و               
بيرون حکومتى به اعتراض            
برحق ما تحميل ميشود را                   

ما .  درهم شکنيم و شکست دهيم    
کل اختناق و حاکميت مبتنى بر       
فقر و بيحرمتى و بيکارى و               

ما کل    .  ندارى را نميخواهيم       

١٩١شماره   

ما .  حکومت اسالمى را نميخواهيم       
کل نظام ضد زن اسالمى را                          

ما براى تحميل هر               .  نميخواهيم
درجه عقب نشينى به حکومت                     
اسالمى به نيروى اعتراض خود               
مبارزه ميکنيم و از آن در خدمت               
تهاجم بيشتر به کل حکومت استفاده         

اما ما براى يک ذره         .  خواهيم کرد  
 ما کل آزادى را          ،آزادى نيامده ايم    

 ! ميخواهيم

 

امروز که تاثير و رد پاى سنتهاى              
اعتراضى توده هاى انقالبى و                     
جوانان و زنان بپاخواسته در ايران         
را در اعتراض و تحرک انقالبى               
کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا      

 امروز که موجى از      ،مشاهده ميکنيد 
اعتراض عليه فقر و بيکارى و فساد       
و ديکتاتورى کشورهاى منطقه را           

 امروز که کاخ            ،درنورديده است   
آخوندها و خليفه ها و ژنرال ها و               
شاهان به لرزه در آمده و يکى بعد             

 امروز که   ،از ديگرى سقوط ميکنند    
با صداى بلند اعالم کرده ايم که بعد          
از بن على و مبارک نوبت سيد على         

 وقت آنست که بساط نظام                 ،است
. اسالمى در ايران جارو شود                      

برچيدن حکومت اسالمى در ايران         
کمر جنبش تروريستى اسالم سياسى      
 . در منطقه و جهان را درهم ميشکند

 

کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم                

کارگرى بر تشديد مبارزه انقالبى       
و آزاديخواهانه براى سرنگونى           
جمهورى اسالمى و برپائى جامعه     
اى آزاد و برابر و مرفه                               

کنگره .  سوسياليستى تاکيد کرد        
حزب بر برافراشتن پرچم                        
مقاومت و اعتراض انقالبى و                
سازماندهى و رهبرى جنبش                  
سرنگونى بيش از هر زمان تاکيد        

هيچ زمان مانند امروز               .  کرد
شرايط براى جمع کردن بساط               
حاکميت اسالمى فقر و اختناق و           

بايد .  سرکوب آماده نبوده است          
بايد .  فرصت ايجاد شده را دريافت    

 با افق    ، متشکل شد   ،سازمان يافت 
سرنگونی انقالبی جمهورى                   

نبايد به هيچ     .  اسالمى بميدان آمد    
بخش حکومت و هيچ نوع اسالم           

نبايد به وعده            .  رضايت داد     
ديکتاتورهاى در حال احتضار و         
مباشران و اپوزيسيون دربارى که     
همان نظام را اعاده ميکنند                        

 زير   ،بميدان بيائيد  .  رضايت داد  
پرچم حزب انقالبى تان متشکل            

 تا با هم بساط اختناق، فقر           ،شويد
و استثمار و تحميق اسالمى را               

مردم ايران شايسته             .  برچينيم
جمهورى .  زندگى بهترى هستند      

اسالمى بايد بقدرت يک انقالب             
آينده از   .  اجتماعی سرنگون شود    

 !آن ماست
 

 ٢٠١١فوريه 

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه منجالبى ،سوسياليسم” خطر“
!تبديل ميشود  

 منصور حکمت

 

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را 
 حال آنکه مسئله ،تفسير کرده اند

!بر سر تغيير آنست  
کارل مارکس                      

  



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رهبران شاخص جدال طبقاتى در        
. تاريخ همواره موضوع جدال اند        

منصور حکمت، نه فقط در مرکز        
جنبش کمونيستى طبقه کارگر،              
بلکه در ميان نيروهاى اپوزيسيون      

 از شاخص ترين         ،رژيم اسالمى  
شخصيتهاى سياسى است که                    

هر .  همواره مورد بحث بوده است     
کس که ميخواهد با رژيم اسالمى          
بسازد بايد با منصور حکمت و               
سازش ناپذيرى انقالبى کمونيستی      

هر کس که    .  او تسويه حساب کند     
ميخواهد در طيف چپ خود را               

" سوسياليست، انقالبى و کارگرى  "
نام بگذارد بايد حسابش را با                     

هر .  منصور حکمت صاف کند          
کس که تا ديروز کارى ميکرد و            
امروز نميخواهد بکند خود را                 
ناچار می بيند با منصور حکمت           

هر کس که تا ديروز به          .  دربيافتد
چپ و سوسياليست بودن و                        
همراهى با منصور حکمت افتخار      
ميکرد و امروز ميخواهد                            
ناسيوناليست، قوم پرست،                         
دمکرات، دگرانديش و پست                    

 اول سنگى به             ،مدرنيست باشد    
سوی منصور حکمت پرتاب                   

هر کس که ميخواهد ديدگاه      .  ميکند
هاى عتيق در چپ ايران را                       
بازسازى کند و نميتواند از اعتبار        
و ميزان نفوذ کمونيسم کارگرى            

 پشت منصور       ،صرف نظر کند      
منصور .  حکمت سنگر ميگيرد        

 چه زمانى که زنده بود و          ،حکمت
 از     ،چه پس از درگذشت اش                

معدود کسانى است که همراه با              
توجه وسيع به عقايد و ديدگاه                    
هايش همزمان مورد تعرض و              
تحريف سياسى و حتى حمله                     

به همين      .  شخصى بوده است          
اعتبار دفاع از منصور حکمت              
ادامه کشمکشى است که کمونيسم        
طبقه کارگر با جريانات متفرقه              
بورژوائى و جناح هاى مختلف آن       

 .داشته است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                
 تصريح ميکند؛ 

 

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  در باره نقش و جايگاه منصور حکمت
 

 !کمونيسم منصور حکمت پرچم حزب ماست
 

 منصور حکمت برجسته          -١
ترين نظريه پرداز مارکسيست      
و رهبر انقالبى و کمونيست              

بدنبال شکست    .  معاصر است   
 ،انقالب اکتبر و مرگ لنين                

منصور حکمت تنها کسى است      
که روشن ترين رگه                                
مارکسيستى را نه فقط در                    
ايران، بلکه در قلمرو جهانى           

او صريح  .  نمايندگى کرده است  
 با اعتماد به نفس ترين و        ،ترين

انقالبى ترين نماينده کمونيسم          
او در مقاطع        .  پراتيک است   
 که ويژگى               ،مهم تاريخى       

عمومى آن عقب نشينى و                    
سرخوردگى و انفراد و تسليم           

 يعنى در اوج سرکوب                ،بود
و در اوج   "  ۵٧انقالب  "خونين  

آنتى کمونيسم بين المللى در               
 ،مقطع فروپاشى بلوک شرق          

پرچم تشکيل حزب کمونيستى        
طبقه کارگر و پرچم حق با                 
مارکس و طبقه کارگر است را       

منصور حکمت در    .  برافراشت
يک مقياس تاريخى و از نظر           
فکرى و سياسى نماينده                        
انسانيت طبقه کارگر، حقانيت         
مارکس و انقالبيگرى کمونيسم      

 . کارگرى است

  

 منصور حکمت بعنوان            -٢
يک تئوريسين مارکسيست سهم     
و مکان ويژه اى در دفاع از               
مارکسيسم داراست و درافزوده     
های عميقی به تئورى                            

حجم آثار او    .  مارکسيستى دارد 
 ،ايران"  ٥٧انقالب  "در مقطع    

يعنى دورانى که چپ ايران تا          
مغز استخوان زير سلطه                     
کمونيسمهاى بورژوائى                      
اردوگاههاى شوروى، چين و         

 از زير آوار             ،پوپوليسم بود    
بيرون کشيدن کمونيسم و                    
مارکسيسم و تالش براى ناظر        
کردن اين پرچم به حرکت                  
سوسياليستى طبقه کارگر يک         

. استثناء در تاريخ جامعه است       
تالش هاى فکرى و سياسى               
منصور حکمت و دفاع                         

١٩١شماره   

 چپ   ،پرشورش از مارکس و لنين         
ايران را دگرگون کرد و تشکيل                 
حزب کمونيست ايران تنها يک                  

منصور .  محصول سياسى آن بود         
حکمت به نماينده بالمنازع                            

در .  مارکسيسم در ايران بدل شد            
تداوم اين تالش ها و در چهارچوب          
مباحث کمونيسم کارگرى درافزوده       
های تئوريک، سياسی و پراتيک              
منصور حکمت بسيار تعيين کننده            

آثار متعدد و ماندگارى که از        .  است
او بجا مانده است در موارد زيادى            
از متون مشابه مارکسيستى عميق            

اين افتخار بزرگ از آن          .  تر است  
اوست که موفق شد پرچم انقالبى و          
کارگرى مارکسيستی را بعنوان                
پرچمى سياسى، بسيار جذاب و قابل       
توجه در يک دوره بشدت تاريک             

 . در دنيا تبديل کند

  

 از زاويه دستاوردهاى                       -٣
 منصور حکمت منشاء و       ،تشکيالتى

رکن اساسى فکرى، سياسى و عملی      
اتحاد مبارزان      "تشکيل سازمان           

"،"کمونيست حزب کمونيست           
" حزب کمونيست کارگرى   "،"ايران
حزب کمونيست کارگرى               "و        
وی همچنين مبتکر و     .  است"  عراق

فدراسيون "طراح پروژه هائى مانند      
"،"سراسری پناهندگان ايرانى     اول  

"،"کودکان و "  کنوانسيون خط نو       
بسيارى از پروژه هاى حزبى و                 

از نظر  .  غير حزبى ديگر بوده است    
سنتهاى کار سياسى و تشکيالتى، او       
نماينده چهارچوب هاى اجتماعى و         
غير فرقه اى فعاليت کمونيستی                  

منصور حکمت تصويرى          .  است
اجتماعى از جنبش کمونيستى طبقه         
کارگر ارائه داد و با روشها و                       
سنتهاى کار فرقه اى و حاشيه اى               
که طى دهه هاى متمادى هويت چپ       

يکی .    تعيين تکليف کرد      ،شده بود  
از دستاوردهای مهم وی تبديل                    
کمونيسم به يک جنبش سياسى است        
که روزمره در جدال قدرت شرکت         

منصور حکمت در زمان              .  دارد
حياتش بيوقفه تالش کرد که نه فقط           
از مارکس و کمونيسم با تمام قدرت         
دفاع کند، بلکه کمونيسم را از                      

تصوير سنتى و خاکسترى موجود      
خالص سازد و بعنوان يک سنت         
سياسى، مطرح، جذاب، مدرن و         

. انسانى در مقابل جامعه قرار دهد      
در نتيجه کار و تالش او انقالبى            
زير و رو کننده در سيماى فکرى         
و سياسى، سنت ها و سبک کار             

منصور .  چپ موجود بوجود آمد       
حکمت ارکان اساسى و هويتى              
يک کمونيسم کارگرى مارکسى،        
سياسى و خالف جريان را ترسيم        

براى او طى کردن اين                .  کرد
مسير و تبيين استراتژى پيروزى        
کمونيسم در ايران تنها راه احياء          

 . کمونيسم در مقياسى جهانى بود

  

 به اين اعتبار منصور حکمت        -۴
. دشمنان طبقاتى بيشمارى داشت        

او قادر شد پرونده کمونيسم                      
بورژوائى را در قلمروهاى                     
فکرى، سياسى، تئوريک و سبک       
کارى در جامعه ايران ببندد و                 
کمونيسم مارکسى و کارگرى را          
مجددا به يک جنبش سياسى معتبر      

منصور حکمت قادر شد     .  بدل کند 
يکبار ديگر بعد از لنين و                            
بلشويکها در جنگ اول، مرز                
روشنى با ناسيوناليسم و روايات          
مختلف نگرش ناسيوناليستى و              
پوپوليستى حاکم بر چپ ترسيم              
کند و در قلمرو سياسى                                
ناسيوناليسم مرتجع و ضد                         

. کمونيست را سرجايش بنشاند             
 تحريف  ،حمله به منصور حکمت     

قهرمانان " داستان تراشى                ،او
که تمام جمال و جبروت      "  پوشالى

جنگ با منصور        "شان را در           
تبيين ميکنند و تالش            "  حکمت

دارند در بازار آنتى کمونيسم                  
 همه      ،کارگرى سهمى بگيرند           

براين واقعيات تاريخى، مکتوب و     
مدون و تالش بيوقفه و دورانساز         

 . او متکى است

  

 به همين اعتبار درگذشت               -۵
نابهنگام او توازن سياسى را نه             

فقط در ميان     
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چپ، بلکه در اپوزيسيون ايران             
منصور حکمت قطبى    .  بهم ريخت 

بود که سياست در ايران از او                  
منصور حکمت  .  تاثير مي پذيرفت  

در سطح چپ ايران ستونى بود که       
به چپ امکان می داد در مقابل                

فقدان او     .  راست سر بلند کند            
تاثيرات تعيين کننده ای دراين                 
شرايط گذاشت و انشقاق در حزبى       
که او ساخته بود و دستاورد دو                
دهه تالش کمونيسم مارکسى نوين       

 راه را بر ميدان                ،معاصر بود   
دارى جريانات حاشيه اى و                      

. تعرض به منصور حکمت گشود       
حمله به منصور حکمت عميقا                

ادامه جدال . سياسى و طبقاتى است
تمام نشده ناسيوناليسم و جنبشهاى        
غير کارگرى و غير مارکسيستى         

. با کمونيسم طبقه کارگر است                
آنهائى که در زمان حيات او به                
کنج عزلت خزيده بودند و توان              
عينى هماوردى فکرى و سياسى با   

 ،کمونيسم طبقه کارگر را نداشتند        
بدنبال درگذشت وی و بويژه                    
بدنبال انشعاب در حزب او بيرون        

" قهرمانى"تاريخ مجعول       .  آمدند
هاى ناقهرمانان در اين دوره                   

 

کمونيسم منصور حکمت پرچم 
 ...حزب ماست 

نگارش شد و کمپين ضد                      
کمونيستى حمله به منصور               
حکمت و حتى حمله به حرمت        
زندگى شخصى او تنها در اين         
دوران و در متن دنياى مملو از       
ارتجاع و بى پرنسيپى و حاشيه      

 . شدن انسانيت ممکن شد

   

 حزب اتحاد کمونيسم                 -۶
کارگرى بر پايه دفاع از                       
منصور حکمت و برافراشتن          
پرچم سياسى و  کمونيستی                 

. کارگرى او بنا شده است                   
منصور حکمت پرچم سياسى          

اين حزب خود      .  حزب ماست  
را موظف به دفاع مستمر از             

اين .  منصور حکمت ميداند         
حزب خود را موظف به                      
پراتيک سنت کمونيستى و                 
کارگرى و مارکسى منصور           

اين هويت اعالم   .  حکمت ميداند 
اين حزب در مقابل     .  شده آنست 

هر تعرض به منصور حکمت        
از هر سو و در هر قالبى                      

اين حزب   .  قاطعانه مى ايستد     
اجازه تحريف منصور حکمت       

١٩١شماره   
 چه از جانب جريانات رسما                 ،را

ضد کمونيست و چه از جانب                       
" کمونيسم کارگرى "کسانى که با نام   

تالش دارند سياستهاى راست و                  
 ،پوپوليستى خود را توجيه کنند                  

دفاع از منصور حکمت    .  نخواهد داد 
براى ما دفاع از کمونيسم کارگرى          

دفاع از منصور حکمت براى      .  است
ما امرى صرفا شخصى، عاطفى و         

" ايدئولوژيک"يا کليشه اى و                      
 امرى سياسى، اجتماعى و            ،نيست

منصور حکمت يک      .  طبقاتى است  
سنت متمايز در کمونيسم معاصر             

سنتى که به روشن ترين                 .  است
وجهى ادامه ماترياليسم پراتيک                
مارکس و لنين است و تاريخ                         
جدالهاى سياسى و فکرى پيروز و            

. پر افتخار را پشتوانه خود دارد                
منصور حکمت و کمونيسم کارگرى      
او تنها افقى است که در صورت                
ناظر کردن آن به اعتراض ضد                 
سرمايه دارى طبقه کارگر ميتوان            
افق پيروزى کمونيسم در ايران را           

پيروزى کمونيسم در ايران        .  گشود
در گرو پيشروى اين سنت متمايز             
اجتماعى در تقابل با سنتهاى متفرقه        
غير کارگرى و بقاياى کمونيسمهاى       

دفاع از منصور       .  اردوگاهى است   
حکمت به اين اعتبار تداوم جدال ما          

در قلمروهاى متعدد جدال طبقاتى             
 .با جريانات بورژوائى است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى      -٧
بر تداوم دفاع قاطع و روشن و               
مستدل و سياسى از منصور                    
حکمت و بر برافراشتن قدرتمند           
تر اين پرچم در متن اعتراض                

. سياسى و طبقاتى تاکيد ميکند               
حزب بر معرفى وسيعتر منصور       

 بويژه   ،حکمت و انتشار آثار او          
در اوضاع کنونى جهان که                      
کمونيسم و مارکسيسم بار ديگر            

 ،مورد توجه طبقه کارگر است             
فقدان پرچم و سنت        .  تاکيد ميکند  

کمونيستى کارگرى بناگزير                   
اعتراض واقعى کارگران را پشت     
جريانات چپ بورژوائى و                       
رفرميستى و آنارشيستى بسيج              

 کارگران      ،حزب.  خواهد کرد     
 مارکسيستها و                         ،کمونيست

طرفداران کمونيسم کارگرى را به     
پيوستن به صفوف حزب منصور       

 . حکمت فرا ميخواند

    

  مصوب پلنوم چهارم به اتفاق آرا

 ١٣٨٧بهمن  – ٢٠٠٩ژانويه 

 

ح وضي کى از        :  ت وق ي ه ف ي ان ي ب
ه در                 ادى است ک وعه اسن مجم
کنگره اول حزب بازتصويب شده       

 سردبير. است

 

 عکسهائى از کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١٩١شماره    



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١٩١شماره    

١٠صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


