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اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 کارگران 
 و انقالب

 

 منصور حکمت
 

اما کدام انقالب؟      .  کارگران کمونيست خواهان انقالبند        
طبقات مختلف و گرایشات سياسى و اجتماعى مختلف                 

دنياى .  را به معانى بسيار متفاوتى بکار ميبرند       "  انقالب"
اى بخود دیده   "انقالبى"و همه نوع    "  انقالب"ما همه نوع    

تقریبا هر کس و هر جریانى که ميخواهد وضع                 .  است
موجود در جامعه را بشيوه اى ناگهانى و بطور                                  
غيرمسالمت آميز تغيير بدهد از انقالب حرف ميزند و                 

خيلى از این انقالبات چيزى         .  خودش را انقالبى مينامد      
" انقالب اسالمى "نمونه  .  بيشتر از ارتجاع صرف نيستند     

عقب مانده ترین   .  زنده و حى و حاضر جلوى چشم ماست       
خرافات و مشقت بارترین اوضاع را انقالب نام گذاشته              

مرتجع ترین و کثيف ترین عناصر نام انقالبى                       .  اند
کارگر کمونيست پيگيرترین دشمن           .  برخود نهاده اند      

 .چنين انقالبات و انقالبيون دروغينى است

 

برخى دیگر از انقالبات چيزى فراتر از اصالحات                        
خالصى از استبداد،      .  محدود در وضع موجود نيستند           

کسب استقالل اقتصادى، برنامه ریزى و بهبود سطح                   
ثروت و غيره     "  عادالنه تر  "توليد، توزیع به اصطالح         

مضمون اصلى بسيارى از تحوالتى بوده است که در                   
کشورهاى مختلف تحت عنوان انقالب صورت گرفته                 

در همه این موارد بنياد مناسبات موجود در جامعه          .  است
و کل نظامى که مایه مشقات و محروميت هاى توده                        
مردم کارگر و زحمتکش را تشکيل ميدهد دست نخورده            

دو دهه قبل شاهد انقالبات متعدد                  .  باقى مانده است       
امروز .  اینچنينى در کشورهاى تحت سلطه بوده است               

وقتى به این کشورهاى انقالب کرده نگاه ميکنيم دیگر                  
حتى نشانى از همان تحوالت محدود ناشى از انقالب هم             
باقى نمانده است و منطق نظام سرمایه دارى بار دیگر                 
این واقعيت را آشکار کرده است که مادام که اساس                        
سرمایه و سرمایه دارى پابرجاست نصيب توده کارگر و          

زحمتکش جز فقر و بى حقوقى                     

 ،سرنوشت درياچه اروميه
  سياستهای حزب،اعتراضات مردم آذربايجان

 

  :هيات داير حزب پاسخ ميدهد

 ايران خودرو، مهر کام پارس
 !  شيفت کاری، عقب نشينی کارفرما در برابر کارگران3حذف 

 

" سربلند"و " جديد"مدافعان 
 سنديکاليسم در ايران

 

 ٩صفحه على جوادى                                                 

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

  ،دوران تالطمات تاريخساز جهانی
 !دوران تعرض مستقيم کمونيستی

٢صفحه   

 

 ! منابع کذب تر،ادعاى کذب
 

 ١١صفحه سياوش دانشور                                                                     



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .سياسى و اجتماعى نخواهد بود

 

خاصيت مشترک همه این انقالبات     
دروغين و نيم بند این است که                  
تماما تحت تاثير اهداف و مقاصد          
بخش هائى از خود طبقات حاکمه         
قرار داشته اند و رهبرى سياسى و       
عملى آنها بدست همين اقشار بوده        

کارگران همواره بعنوان         .  است
نيروى ذخيره و کمکى به ميدان             
کشيده شده اند، جنگيده اند و                      
فداکارى هاى بى نظير از خود                

اما حاصل کار جز     .  نشان داده اند   
دست بدست شدن قدرت در درون        
خود طبقه سرمایه دار و جز                      
پيدایش شکل هاى جدیدى براى              
اداره نظام استثمارگر موجود                  

در بسيارى موارد        .  نبوده است   
اولين کسانى که مورد تعرض                 
بخش هاى تازه بقدرت رسيده                  
طبقه حاکمه قرار گرفته اند خود            
کارگران بوده اند و انقالب خود به       
دستاویز جدیدى براى سرکوب              

 .جنبش کارگرى تبدیل شده است

 

بنابراین وقتى کارگر از انقالب             
صحبت ميکند باید دقيقا بداند که             
چه چيز ميخواهد و چه چيز                       

ما خواهان انقالب             .  نميخواهد
کارگرى عليه کل سيستم سرمایه          
دارى و کل قدرت طبقه سرمایه             

ما خواهان انقالب       .  دارى هستيم   
کمونيستى هستيم که جامعه موجود     

 .را از بنياد دگرگون ميکند

 

انقالب کارگرى چه هدفى را دنبال      
ميکند؟ پاسخ این سوال در همين            

. جامعه سرمایه دارى نهفته است         
هر کارگرى که ده دقيقه به                         
اوضاع خودش فکر کند ایراد                  
اصلى اى را که باید در دنيا                        

این .  برطرف شود تشخيص ميدهد    
توليد کنندگان  .  جامعه وارونه است  

ثروت جامعه، کارگران، بى                    
پست .  چيزند و بيکارگان ثروتمند     

 

 کارگران 
 ...و انقالب 

ترین و فرومایه ترین عناصر،       
نجبا و عاليجنابان این جامعه            
اند و شریف ترین مردم، توده          
زحمتکشان فرودست و بى                

آنها که یک عمر          .  حقوق اند   
کار کرده اند و ثروت ساخته             
اند حتى پس از سى سال براى          
گذران هر روز از زندگى خود       
باید از نو براى کارشان                        

قدرت خالقه  .  مشترى پيدا کنند   
و مولد کارگر خود را در                     
قدرت اجتماعى و سياسى                   
روزافزون سرمایه و فرودستى     
هرچه بيشتر خود کارگر نشان        

براى حفظ این جامعه         .  ميدهد
وارونه دولت ها پيدا شده اند،           
ارتشها ایجاد شده اند، زندانها و      
شکنجه گاهها بنا شده اند،                    
خدایان آفریده شده اند و مذاهب       

مساله از روز    .  ساخته شده اند   
این جامعه    .  روشن تر است       

بردگى .  مبتنى بر بردگى است      
هيچ درجه رشد خدمات     .  مزدى

اجتماعى و بيمه ها و افزایش            
درآمد کارگران که تازه همه             
باید با نبرد و با زور از حلقوم           
طبقات حاکم بيرون کشيده                  
شوند، در اساس این موقعيت            
برده وار کارگر تغييرى                      

کودکى که امروز در        .  نميدهد
ميان ما متولد ميشود مهر                    
استخدام سرمایه شدن را بر               

 .پيشانى خود دارد

 

کل تبعيضات اجتماعى و                    
سياسى و کل فساد و تباهى                  
اخالقى جامعه حاضر، از                  
ستمگرى بر زنان و تبعيض             
نژادى تا اعتياد و فحشا، از                
رقابت و منفعت طلبى فردى که      
در خون جامعه جریان دارد تا         
قحطى و گرسنگى و بيمارى            
که هر روز ميليونها انسان                 
محروم را بکام مرگ ميکشد،         
همه حاصل این وارونگى                  

جامعه اى که            .  جامعه اند     
صاحبان برحق و آفرینندگان           

٢٢٠شماره   
واقعى آن، کارگران، اسير بردگى           

انقالب کارگرى بر سر       .  مزدى اند  
در هم کوبيدن بنياد این جامعه                      

 .طبقاتى است

 

بنياد این نظام مالکيت خصوصى             
اقليتى کوچک بر وسائل توليد در              

مادام که انسانها براى      .  جامعه است 
نان خوردن و براى برخوردار شدن       
از حداقلى از رفاه ناگزیرند براى              
کس دیگرى کار کنند که اختيار                  
وسائل توليد را در دست گرفته                    
است، مادام که توليد اجتماعى و                 
تامين مایحتاج بشر تنها از طریق              
سود رسانى به مالکان انگل وسائل          
توليد ممکن است، صحبتى از                     
آزادى و برابرى انسانها و از ميان           
بردن محروميت ها و تبعيضات                 

انقالب .  نميتواند در ميان باشد               
کارگرى در اساس خود انقالبى عليه      
مالکيت خصوصى طبقه سرمایه دار     

. بر وسائل توليد اجتماعى است                  
انقالب کارگرى انقالبى براى                     
برقرارى مالکيت و کنترل اشتراکى      
و دسته جمعى توليد کنندگان بر                   

انقالب .  وسائل کار و توليد است            
کارگرى انقالبى براى محو طبقات         

 .و استثمار طبقاتى است
 

بورژوازى به زبان خوش دست از          
قدرت اش بر نميدارد و بساط                       

پس باید  .  استثمارش را جمع نميکند     
انقالب کرد، حکومتى کارگرى                 
برقرار ساخت که مقاومت                             
استثمارگران را در هم ميشکند و               
راه را براى جامعه اى بدون                          
استثمار و الجرم بدون نياز به هيچ           
نوع حکومت و ستم و خرافه باز                

 .ميکند
 

براى کارگر کمونيست انقالب یعنى       
خيزش طبقه کارگر براى عملى                 
کردن تمام این تحول عظيم                            

مبارزه براى آزادى،            .  اجتماعى
اگر .  برابرى و حکومت کارگرى         

کارگر به ميدان سياست مياید باید              
باید بعنوان رهبر      .  براى این بياید     

. رهائى کل جامعه به ميدان بياید               
دوران کشيده شدن کارگران بدنبال          

جریان .  این و آن بسر رسيده است          
کمونيستى در درون طبقه کارگر              
هدف خود را این قرار داده است که         
کارگران را به این دورنما مجهز               
کند و حرکت مستقل کارگران براى        
کسب قدرت سياسى و انجام انقالب          

 .کارگرى را سازمان بدهد
 

اگر چيزى گرایش کمونيستى را          
از سایر گرایشات در درون                     
جنبش کارگرى متمایز ميکند                 
همين تالش براى جایگير کردن           
آرمان انقالب کارگرى در درون         
طبقه کارگر و سازمان دادن                    

کارگر .  نيروى این انقالب است        
کمونيست در صف مقدم هر                    
مبارزه براى بهبود شرایط کار و         

اما او در     .  زندگى کارگران است   
این مبارزه هدف عالى ترى را              

از نظر ما در دل     .  نيز دنبال ميکند  
این مبارزات است که کارگر خود       
را به عنوان یک طبقه ميشناسد،           
به قدرت خود واقف ميشود و با             
راه رهائى خود، انقالب کارگرى        
عليه کل نظام اقتصادى و                           

. اجتماعى موجود آشنا ميشود                
سازماندهى انقالب کارگرى امرى    

این .  مربوط به آینده دور نيست          
. تالش هم اکنون در جریان است         

هرجا اتحاد کارگران و آگاهى آنها      
نسبت به اینکه اعضاء یک طبقه          
جهانى اند تقویت ميشود، هرجا             
کمونيسم بعنوان دورنماى انقالب       
کارگرى در ميان کارگران رسوخ     
ميکند و با هر رفيق کارگرى که           
به کمونيسم و به محافل و سلول             
هاى کمونيستى کارگران نزدیک        
ميشود، یک گام به انقالب                         

. کمونيستى نزدیک تر شده ایم               
سلول ها و محافل کمونيستى                   
کارگرى که امروز تشکيل                       
ميشوند، فردا کانون هاى رهبرى        
انقالب کارگرى و پایه هاى قدرت      
حکومت کارگران را تشکيل                  

 .خواهند داد
 

هيچکس تردید ندارد که حکومت        
و اقتصاد سرمایه دارى در ایران         
دچار یک بحران عميق است و              

جامعه ایران    
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در آستانه تحوالت سياسى تعيين کننده اى قرار گرفته           
دیر یا زود جدال طبقات اجتماعى در ایران                  .  است

احزاب و نيروهاى        .  اوج تازه اى خواهد گرفت              
بورژوازى، چه در داخل حکومت اسالمى و چه در              
خارج آن دارند خود را براى زورآزمائى هاى نهائى            

اینبار ما باید تضمين کنيم که طبقه                   .  آماده ميکنند   
کارگر بعنوان یک نيروى مستقل، زیر پرچم خود و              

این .  با آرمان انقالب کارگرى به ميدان خواهد آمد                
جریان کمونيستى در درون طبقه           .  کار عملى است     

حزب کمونيست ایران   .  کارگر جریان قدرتمندى است    
گوشه اى از یک حزب کمونيستى کارگرى به مراتب          
نيرومندتر است که هم اکنون ریشه هاى خود را در                
درون طبقه کارگر و جنبش هاى اعتراضى کارگران           

شعارهاى ما و افق هاى ما هم                .  محکم کرده است     
اکنون راه خود را در ميان توده هاى وسيع طبقه                        

حکومت اسالمى هم اکنون فشار      .  کارگر باز کرده اند   
این حزب وسيع و اعالم نشده کارگرى را بشدت بر                

به سرنوشت قانون کار         .  پيکر خود احساس ميکند        
اسالمى نگاه کنيد، به حال و روز شوراهاى اسالمى              
نگاه کنيد، مجامع عمومى کارگران و مطالبات آنان               
را ببينيد، همه گواه یک رادیکاليسم قدرتمند کارگرى           

 در ایران    ٥٧است که در طول دوره پس از انقالب              
 . شکل گرفته است

 

اگر بناست طبقه کارگر ایران در تحوالت آتى بار                   
دیگر قربانى نشود، این حزب عظيم و اعالم نشده باید          

اجزاء مختلف آن، حزب             .  سر و سامان بگيرد            
کمونيست ایران، شبکه هاى گسترده محافل کارگران          
کمونيست، جنبش مجامع عمومى و سلول هاى                          
رهبرى اعتراضات کارگرى باید در یک حرکت                    

این عاجل ترین کارى        .  واحد کارگرى ادغام شوند       
است که کمونيسم کارگرى در ایران در برابر خود                 

برنامه ما براى جامعه، راه حل هاى ما            .  قرار ميدهد 
براى رفع مشقاتى که دامنگير توده هاى وسيع                            
زحمتکشان است، شعارها و خواستهاى ما همه روشن        

شعار آزادى، برابرى، حکومت کارگرى ،                .  است
یعنى چکيده انقالب اجتماعى کارگران، هم اکنون در           

تبدیل .  دل توده هاى وسيع طبقه ما جاى گرفته است              
همه این مصالح و امکانات به یک حزب قدرتمند                     
اجتماعى که قادر به هدایت کل طبقه کارگر در نبرد               

این .  هاى تعيين کننده آتى باشد، این کار ماست                       
 .اولویت اساسى کارگران کمونيست در ایران است

 

اولين بار در کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست                    
 .  منتشر شد١٣٦٨، شهريور ٥٣ شماره ،ايران

 

 کارگران 
 ...و انقالب 

٢٢٠شماره   
 

 ايران خودرو، مهر کام پارس
 

 !  شيفت کاری، عقب نشينی کارفرما در برابر کارگران3حذف 
 

 کار سه    ،در اطالعيه های قبلی اعالم داشتيم که در شرکت مهر کام پارس ایران خودرو                      
 ماه گذشته تا امروز مبارزه      18طى  .   ساعته تغيير یافته است    12شيفته حذف و به دو شيفت       

 3 ساعته کاری و بازگشت به شرایط کاری سابق یعنی               12کارگران برای حذف دو شيفت       
 .  ساعته در جریان و به ليست خواستهاى معوق مانده کارگران اضافه شد8شيفت 

 

طی اینمدت مبارزه کارگران در اشکال متفاوتى از جمله طومار نویسی تا اعتراضات دسته               
 بر خواسته های برحق خود از جمله             ،جمعی و حتی با افزایش ضایعات در خطوط توليد             

همينطور طى یکسال و نيم گذشته کيانمهر مدیر           .  بازگشت به سه شيفت کاری پای فشردند         
مهر کام و همدستانش کوشيدند با توسل به انواع حربه ها و ایجاد فضای رعب و وحشت، با             

 ،گسترش فضای جاسوسی در کارخانه، با انواع گروکشی و تهدید و اخراج کارگران                              
اما عزم  .  شيفت کاری را سرکوب و شکست دهند            3مبارزه کارگران برای بازگشت به          

سرانجام در روز شنبه        .  قاطع و مبارزه پيگير و پافشاری اصولی کارگران نتيجه داد                       
کيانمهر و همدستانش در مقابل خواست برحق و صف متحد کارگران تسليم و                 19/6/90

 ساعته حذف و       12شيفت    2از روز شنبه تا امروز کار              .  مجبور به عقب نشينی شدند        
 .  ساعته مشغول به کارند8 شيفت 3کارگران طبق روال سابق در 

 

حزب تالش و مبارزه خستگى ناپذیر کارگران مهر کام پارس را ارج مينهد و پيروزى                            
اگرچه در مقابل تلفاتى که کارگران در       .  کارگران را بر باند کيانهمر و شرکا تبریک ميگوید        

قصابخانه ایران خودرو بر اثر شرایط سنگين و برده وار تحميلى متحمل شدند و در قياس با             
اما واقعيت اینست که      .  خواستهاى دیرین آنها شاید این موفقيت کوچک و دفاعى جلوه کند                

تثبيت افزایش ساعت کارى در مهر کام مقدمه اعمال این قانون ضد کارگرى در مجموعه                     
این موفقيت کارگران بيگمان ثمره مبارزه متحد و قاطع و                   .  صنعتى ایران خودرو ميبود      

جمعی آنهاست و تحقق دیگر خواستهاى کارگران در گرو تقویت این اتحاد و بميدان آوردن                  
ما کارگران از تحقق خواستهاى فورى و پایه اى مان تا سرنگونى حکومت اسالمى                  .  آنست

باید پيشروى کنونى را به اتحاد قویتر        .  و نفى نظام بردگى مزدى راه درازی در پيش داریم           
باید مجامع عمومی و شوراها را برپا نمود و مقدمات                   .  و عميق تر کارگران تبدیل کرد          

اعتراضات و اعتصابات سراسری و کوبنده تا سرنگونی حکومت اسالمی سرمایه داران را             
 . فراهم نمود

  

 نفر کارگر      3500شرکت مهر کام پارس واقع در جاده مخصوص کرج با بيش از                                   
 هزار   330قراردادی و روزمزد با قراردادهای سفيد امضا و یکطرفه و دستمزدهای                             

 سازنده انواع سپر و     ، ساعته کاری  12 شيفت   2 طى یکسال و نيم گذشته تا کنون با           ،تومانی
 . داشبرد و لوازم جانبی خودرو و عمدتا طرف قرارداد شرکت ایران خودرو ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ سپتامبر ١٣ - ١٣٩٠ شهریور ٢٢



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در دوران اخير ما شاهد یک                     
سلسله از مهمترین تحوالت تاریخ       

خيزش عظيم    .  معاصر بوده ایم       
 اعتراضات    ،توده ای در ایران           

گسترده در کشورهاى اروپائى              
 ، فرانسه  ، اسپانيا  ،بویژه در یونان    

 و باالخره خيزش و قيام       ،انگلستان
توده های مردم کارگر و                              

کشورهاى زحمتکش در                             
و خاورميانه و شمال آفریقا                       

اسرائيل از جمله رویدادهای شکل      
این .  دهنده دوران حاضرند               

تحوالت سيمای جهان معاصر را         
 اجتماعی و           ،به لحاظ سياسی          

ایدئولوژیک دگرگون کرده و                 
تاثيرات بسزایی بر نگرش انسان         
امروز و همچنين بر شرایط                      
مبارزه و فعاليت کمونيستی و                  

این تحوالت    .  کارگری ميگذارند   
بيانگر آغاز دوره ای جدید در                 
تاریخ مبارزاتی بشریت معاصر          

 . است
 

در دهه های پایانی قرن بيستم ما            
شاهد یک مجموعه از تحوالتی             
بودیم که در کل قرن گذشته بی                

آن دوره را بورژوازی     .  سابقه بود 
مرگ "با کلمات کليدی چون                    

"،"کمونيسم  ،"پایان دیکتاتوریها     
"،"پایان تاریخ     " پایان مبارزه       

" آغاز نظم نوین جهانی    "،"طبقاتی
نام "  صلح و دمکراسی   "و دوران    

سقوط سرمایه داری بلوک         .  نهاد
شرق را آگاهانه سقوط کمونيسم و        
پيروزی قطعی سرمایه داری                 

مذبوحانه کوشيدند   .  تعریف کردند  
 ،هرگونه تالش برای برابری                 

 رفاه   ، ترقی خواهی     ،آزادیخواهی
و آرمانهای واالی بشری را تمام           

رسما به جنگ      .  شده قلمداد کنند     
 از    ،غولهای فکری جهان مدرن         

ولتر و روسو تا مارکس و لنين                
کوشيدند کل جهان را از            .  رفتند

تاریخ عقاید و تالشهای                                
سوسياليستی و انسانگرایانه اش            

کوشيدند تا بشریت را        .  پاک کنند  
. مقهور و تسليم وضع موجود کنند      

در این دوره بزرگترین                                
عقبگردهای فکری و سياسی و              

 

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 ! دوران تعرض مستقيم کمونيستی،دوران تالطمات تاريخساز جهانی

فرهنگی را به جامعه تحميل             
کرده و هستی و زندگی                         
ميلياردها انسان از کودک و              
پير و جوان را تماما به دست             
بيرحم بازار آزاد و رقابت                  

 . سپردند
 

اما این دوره مدتهاست که به             
حکم شرایط مادی و عينی                  

آن گرد  .  جهان پایان یافته است    
. و خاکها خيلى زود خوابيد                

معلوم شد که حاکميت بالمنازع      
سرمایه داری در جهان نه تنها        

" آرامش"و   "  صلح"به معنای     
توده های مردم نيست    "  رفاه"و  

بلکه برعکس در این دوران ما       
شاهد گسترش فقر و فالکت و           
شکاف طبقاتی و محروميت             
بيشتر اکثریت عظيم جامعه               

بيکاری گسترده و مساله    .  بودیم
بقاء فيزیکی به معضل صدها          
ميليونها انسان در گوشه و کنار      
جهان از کشورهای فقر زده              
گرفته تا قلب پایتختهای اروپا و      

. آمریکا تبدیل شده است                       
بورژوازی نه تنها نتوانست              
جهان را مقهور پيروزیهای              
خود کند بلکه واقعيات مادى             
جامعه و بویژه بحران                           
اقتصادى حاضر بيش از پيش         
سرمایه دارى را بى اعتبار                

به حکم     اکنون     .  کرده است    
مجموعه شرایط سياسی و                  

بيش از پيش روشن        اجتماعی   
 ،شده که تحقق هر ذره آزادی           

 رفاه و پيشرفت تنها           ،برابری
ميتواند حاصل مبارزه آگاهانه        
و متحدانه توده های کارگر و           

 . مردم زحمتکش باشد
 

اکنون ما در بطن یک دوره پر        
. تالطم در کل جهان قرار داریم     

اعتراضات در قلب اروپا و               
خاورميانه و شمال آفریقا گوشه     
ای از این تحوالت تاریخی                

دوران تغيير و         .  دورانسازند
 ،تحوالت سترگ و تاریخی              

دوران بيداری و بخود آمدن              

٢٢٠شماره   

بورژوازی جهانی   .  آغاز شده است    
فاقد یک چشم انداز و چهارچوب               
روشن و انسجام فکری و سياسی               

سرمایه داری دچار بحران          .  است
به لحاظ     .  عميق اقتصادی است         

ایدئولوژیک ورشکسته و فاقد                     
حکومتهای .  مشروعيت سياسی است  

رنگارنگ سرمایه در گوشه و کنار        
جهان زیر ضربات مهلک توده های       
کارگر و مردم زحمتکش و جوانان          

شناخت ویژگيهای این     .  قرار دارند  
دوره نقش تعيين کننده ای در شرایط       
زیست و مبارزه کارگر و کمونيسم          
 . و آزادیخواهی در جهان ایفا ميکند

 

در این شرایط بر واقعيات مهمی               
 :باید تائيد کرد

 

توسعه عظيم سرمایه داری در            -١
دوره کنونی و تحوالتی که در                      
ظرفيت توليدی جامعه بوقوع پيوسته    
است از یکسو و از سوی دیگر                    
ابعاد مشقت و فقر و محروميتی که           
بر انسان زحمتکش و فاقد مالکيت            
تحميل ميشود بار دیگر جامعه                     
بشری را به جستجوی راه حلی                   
برای خالصی از این وضعيت                    

راه حل    .  نکبت بار انداخته است          
های کالسيک بورژوایی مبنی بر            
تحميل بار بحران سرمایه و زدن               
خدمات و مزایای اجتماعی و تشدید         
استثمار نه تنها تاکنون قادر به                     
خروج سرمایه از بحران اقتصادی         
نشده بلکه عمال با مقاومت توده های       
مردم زحمتکش در مراکز مهم                   

بدون تردید  .  جهانی مواجه شده است   
این اعتراضات ابعاد گسترده تری           

در بخشهایی   .  بخود خواهند گرفت     
کل سيستم اقتصادی سياسی موجود         
زیر ضرب قرار دارند و ما شاهد              
جنبشهایی عظيم برای سرنگونی              

در بخشهای  .  نظامهای موجود هستيم  
دیگری هدف اعتراضات در هم                
شکستن سياستهای ریاضت کشی             
اقتصادی بورژوازی و مبارزه برای    

. اصالح وضع موجود است                         
وضعيت حاضر اما بيش از هر                  
زمان بر ضرورت و مطلوبيت                   

انقالب کارگری برای پایان                     
بخشيدن به اسارت و انقياد                        

 تاکيد    ،اقتصادی و سياسی بشر          
در این شرایط کمونيسم           .  ميکند

کارگری ميتواند و باید به عنوان          
آلترناتيو نجات بخش جامعه در             
راس اعتراض برای تغيير قرار          

 . گيرد
 

 بر خالف دورانهای گذشته که        -٢
جنبشهای غير کمونيستی غير               
کارگری از قبيل سوسيال                          

 انواع سوسياليسم های      ،دمکراسی
 جنبشهای خلقی و ضد      ،بورژوایی

امپریاليستی عمال اعتراضات               
توده های کارگر و مردم                             
زحمتکش را در چهارچوب                    
کشمکشهای بخشهای مختلف طبقه    
حاکمه و مناسبات بورژوایی به            

 امروز با بن بست     ،بند می کشيدند  
 ،و شکست و بى افقى این جنبشها        

تقابل کارگر و سرمایه بيش از هر       
زمان و با شفافيت و گسترده خود         
را به صحنه سياسى در اقصى               

در .  نقاط جهان تحميل کرده است      
شرایط کنونی نشان داده شد که              

سوسيال جنبشهای بورژوایی مانند    
  ليبراليسم و دمکراسی     ،دمکراسی

غربی پاسخی برای این اوضاع           
 دوران       ،دوره کنونى      .  ندارند

تعرض مستقيم و رادیکال                         
نظم موجود نظر     .  کارگری است  

به خصلت سرمایه دارنه اش                   
جدال کار و         .  مورد نقد است        

سرمایه در محور مبارزات و                 
کشمکشهای جاری قرار گرفته و        
عمال به نيروی پيشبرنده تحوالت       
کنونی در جهان تبدیل شده و مهر         
خود را بر هر کشمکش سياسی             

 . عمده عصر ما کوبيده است
 

 در این دوران کمونيستها                    -٣
خود "  نه"ميتوانند و باید پاسخ و         

به وضع موجود را در اشکال                 
و اعتراض      "  نه"مختلف به           

کارگر و بشریت متمدن برای                 
کمونيسم .  تبدیل کنند     "  تغيير"

۵صفحه کارگری باید      



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کاری کند تا توده های مردم                       
جستجوگر پاسخ خود را در نقد               
مارکس از نظام سرمایه داری پيدا       

 بار دیگر دوره         ،این دوره  .  کنند
. تعرض مستقيم کمونيستی است           

یکبار دیگر دوران تعرض                       
گسترده مارکسيستی و کمونيستی        
کارگر در سطح جهانی به نظام              

. سرمایه داری فرا رسيده است              
کمونيسم کارگری ميتواند و باید            
در قامتی اجتماعی و بدون تخفيف       
پا به ميدان اصلی نبرد سياسی و            

باید .  طبقاتی جاری بگذارد               
جنبشهای دیگر را از زاویه پاسخ         

. کمونيسم کارگری عميقا نقد کرد        
جهان بيش از هر زمان نيازمند              

. یک راه حل کمونيستی است                  
نظامی که به آرمان آزادی و                     
برابری انسانها به معنای واقعی            

آزادی انسان   .  جامه عمل بپوشاند    
 سرکوب      ،امروز را از ستم                 

 اجبار به     ، اسارت فکری    ،سياسی
فروش نيروی کار و مناسبات                 
انقياد آميز اقتصادی سياسی                      

 .سرمایه خالص کند
     

 در این دوران باید پرچم                       -٤
کمونيسم کارگری مارکس و                    
منصور حکمت را با شفافيت به             
اهتزاز در آورد و مطلوبيت و                 
ضرورت پاسخ کمونيسم کارگری      
به وضع موجود در تمایز با سایر          
آلترناتيوها را برجسته و بر                       
ویژگی های پایه ای این جنبش                

 .تاکيد کرد

 

این اعتراضات خصلت ملی      :  الف
برعکس .  و ناسيوناليستی ندارد        

حتی در متن تخاصمات تاریخی            
منطقه ای توده های کارگر و                    
زحمتکش بر همبستگی مبارزاتی       

این .  فرا ملی خود تاکيد ميکنند            
مشخصه را باید با نقد همه جانبه            
عملکرد و سياست ناسيوناليستی به     
خود ویژگی آگاهانه اعتراضات           

  .این دوره تبدیل کرد

 

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 دوران ،دوران تالطمات تاريخساز جهانی
 ...تعرض مستقيم کمونيستی 

مبارزات جاری هم برای        :  ب
در هم شکستن سياستهای                    
اسارت آميز جاری بورژوایی        
و برای خالصی از مناسبات            
سياسی و اقتصادی اى است که       
مسبب این وضعيت ضد انسانی     

و این یک ویژگی ذاتی             .  اند
. جنبش کمونيسم کارگری است     

از این رو کمونيسم کارگری            
باید در عين دخالت گسترده در       
متن اعتراض جاری برای در         
هم شکستن سياستهای عسرت        
کشی اقتصادی بورژوازی بر        
اهداف انقالبی طبقه کارگر               
برای دگرگونی پایه ای                         
مناسبات سياسی و اقتصادی            

تقویت مبارزه   .  حاکم تاکيد کند    
برای اصالحات اقتصادی و             
سياسی و فرهنگی و همچنين           
مبارزه برای انقالب کارگری         
و برپایی یک جامعه آزاد                    

 ارکان فعاليت                  ،کمونيستی
کمونيسم کارگری را تشکيل            

 . ميدهند
 

سازماندهی اعتراضات       :  ج
جاری و تامين رهبری سياسی        
و فکری در آن نيازمند حضور       
احزاب کمونيستی کارگری              

تالش برای شکل دادن به  .  است
این احزاب در متن تحوالت              
عظيم معاصر یک وظيفه                   

این .  حياتی و مبرم است                 
احزاب باید وظيفه متحد کردن        
جنبش طبقه کارگر بعنوان یک       
صف قدرتمند و موثر در                     

 ،سرنوشت تغييرات در جامعه       
تبدیل کردن جنبش طبقه کارگر      
به یک جنبش مدعی قدرت                
سياسی و یک آلترناتيو                          
اجتماعی در تحوالت حاضر           
را در دستور عاجل خود قرار         

 .دهند

 

 مبارزات توده های مردم            -٥
کارگر و زحمتکش در گوشه و       

٢١٩شماره   

 برابری و    ،کنار جهان برای آزادی     
بورژوازی این          .  رفاه است         

اعتراضات را مانند هميشه یا                       
مستقيما سرکوب ميکند و یا تالش             

 ،ميکند با تحميق و تحریف                            
را به     "  پارلمان"و     "  دمکراسی"

عنوان راه حل اوضاع به مردم                   
مردم آزادى    .  معترض تحميل کند      

ميخواهند و جناحهاى متفرقه راست       
 اشکالی از          ،و چپ بورژوازى         

دمکراسى و پارلمان را بعنوان                   
چهارچوب اعتراضى در مقابل                 
اراده مستقيم مردم و جنبش شورایی       

دمکراسی فورمولی    .  قرار ميدهند   
برای مشروعيت بخشيدن به                         
حاکميت بورژوازی و پنهان کردن         

 ،پارلمان.  خصلت طبقاتی آن است       
مجلس موسسان و قوانين ليبرالی              

حتی در تکامل یافته ترین شکل             
آن ظرف اعمال اراده توده های            

نقد همه    .  کارگر و مردم نيستند        
جانبه و مستمر و خنثی کردن این         
تالش بورژوازی یک وظيفه مهم       

  .کمونيسم کارگری است

 

جهان دستخوش تالطمات وسيع           
چهره .  سياسی و اجتماعی است        

سياسی و اقتصادی جهان در حال        
معادالت پيشين در هم    .  تغيير است 

کارگر و بشریت        .  ریخته است   
متمدن و معترض در جستجوی            

اعتراض و تغيير         .  پاسخ است    
وضع موجود یک مولفه قوی و             

. ریشه دار در شرایط کنونی است      
کمونيسم کارگری باید به پرچمدار     
عملی اميد و اعتقاد انسانهای                   

 ،بيشمار در ساختن یک آینده بهتر      
 بدست خود          ،یک جهان بهتر         
 .  انسانها تبدیل شود

 
 مصوب کنفرانس کادرهاى حزب 

 به اتفاق آرا

 ٢٠١١سپتامبر 

 

 برابرى و رفع تبعيض
 

برابرى انسان ها يک مفهوم محورى در جنبش کمونيسم                                
کارگرى و يک اصل بنيادى جامعه آزاد سوسياليستى است که بايد                
با برچيدن نظام طبقاتى، استثمارگر و پر تبعيض سرمايه دارى                       

برابرى کمونيستى مفهومى بسيار وسيع تر و                       .  برقرار گردد   
جهانشمول تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول يکسان                 

برابرى کمونيستى  .  قوانين و مقررات دولتى بر آنان را در بر دارد             
يک برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى، اجتماعى و سياسى             

برابرى نه فقط در حقوق سياسى، بلکه                 .  ميان انسان ها است        
همچنين در برخوردارى از امکانات و مواهب مادى و محصوالت                
تالش جمعى بشر، برابرى افراد در جايگاه اجتماعى و مناسبات                    
اقتصادى، برابرى نه فقط در محضر قوانين، بلکه در مناسبات                       

 . مادى متقابل انسان ها با يکديگر
 

برابرى کمونيستى، که در عين حال شرط الزم شکوفايى توانها و                 
استعدادهاى مختلف و متنوع همه افراد و شادابى مادى و معنوى                 
جامعه است، تنها با از ميان رفتن تقسيم انسان ها به طبقات امکان              

جامعه طبقاتى بنا به تعريف نميتواند جامعه اى برابر            .  پذير ميشود 
 .و آزاد باشد



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 در هفته های          :يک دنيای بهتر      
اخير اعتراضات در برخی از                
شهرهای آذربایجان پيرامون آینده       
دریاچه اروميه باال گرفته است و         
شما در این مورد در رادیو صدای       
کمونيسم کارگری اظهار نظر                

تاثيرات محيط زیستی            .  کردید
نابودی این دریاچه چيست؟ اهداف     
رژیم اسالمی از پيگيری این                   
سياستها کدام است؟ کال چه                       
ارزیابی ای از سياستهای رژیم              
اسالمی در قبال محيط زیست                  

مسائل عمده دیگر در این          .  دارید
راستا کدام اند؟ نگرانيهای عمومی     

 چيست؟

 

در مورد ابعاد      :  سياوش دانشور  
مخرب محيط زیستى خشک شدن        
این دریاچه باید کارشناسان محيط        

اما این    .  زیست اعالم نظر کنند         
دانسته همگانى است که اکوسيستم       
هاى آبى و نگهدارى از آنها یک            
فاکتور مهم در سالمت محيط                   

. زیست هر جامعه اى است                       
مردمى که در حاشيه و حومه این          

 کار و     ،دریاچه ها زندگى ميکنند      
مجموعه فعاليتهاى اقتصادى که به     
اعتبار این دریاچه ها صورت                

 منابع موجود و                              ،ميگيرد
محصوالت جانبى و استخراج و           

 همه با نابودى هر کدام از            ،غيره
این دریاچه ها بدرجات متفاوت             
نابود و مشقات دراز مدتى را                   

ویژه .  براى مردم ایجاد ميکند            
دریاچه شور اروميه با خشک                 
شدن و ميزان زیادى نمک که بجا         

 موجب طوفانهاى نمک        ،ميگذارد
و پيامدهاى تخریبى وسيع تر                   

 . ميشود

 

بطور کلى سوال محيط زیست و            
مخاطراتى که کره خاکى را تهدید        

 سوالى است که با سرمایه          ،ميکند
. دارى و عملکرد آن عجين است          

نميتوان از محيط زیست دفاع کرد       
و عملکرد این نظام را فاکتور                  

 

 ،سرنوشت درياچه اروميه
  سياستهای حزب،اعتراضات مردم آذربايجان

 

 :هيات داير حزب پاسخ ميدهد

در این نظام سود و              .  گرفت
تامين سود سرمایه محور                   
مناسبات اقتصادى و اجتماعى        

انسان و محيط    .  و حقوقى است   
زندگى او براى سرمایه درجه         
دوم و چه بسا درجه چندم                     

سرمایه دارى طبيعت و       .  است
معادن و منابع و آب و هوا را            
بخاطر سود هر روز تخریب و       

فجایع .  مسموم و نابود ميکند         
محيط زیستى در دنياى امروز        
بحدى وسيع است که صدها               
کنفرانس و دهها پيمان و                      
کنوانسيون و تعهد دولتها                     
نتوانسته حداقل استانداردهاى         
جهانى را در این زمينه اجرائى      

دليل بسادگى اینست که           .  کند
ماجراى قرارداد    .  نمى صرفد   

کيوتو و امتناع آمریکا از                    
اجراى تعهداتش را همه                       

بطور خالصه مراکز و    .  ميدانند
 دفن زباله     ،تاسيسات هسته اى    

 آلوده کردن آبها    ،هاى هسته اى  
با پس مانده هاى صنعتى و در         

 ،موارد زیادى با فاضالب                 
آلودگى هوا و بيماریها و تلفات        

 در اولویت نبودن     ،ناشى از آن   
سياست ارتقا فرهنگ جامعه            
در مورد تفکيک و بازیافت               

رى "زباله و به اصطالح                   
 ، نابودى جنگلها        ،"سایکلينک

عدم الیروبى رودخانه ها و               
هر کدام تاثيرات       ...   و       ،آبها

جدى و مخرب بر محيط زیست     
دارد و ترکيب آنها در مواردى        
اوضاع را به نقطه بحرانى                

به این اعتبار                 .  ميرساند
جمهورى اسالمى بعنوان یک        
حکومت سرمایه دارى و                    

 بدتر از دیگر                        ،عقبمانده
حکومتهاى سرمایه دارى بانى       

. نابودى محيط زیست است              
کافى است به کارنامه و رتبه            
جهانى جمهورى اسالمى نگاه        
 . کنيد تا این مسئله روشنتر باشد

 

بنا به گزارش یک تحقيق                     

٢٢٠شماره   

مشترک دانشگاه آلمبيا با همكارى          
دانشگاه یيل پيرامون وضعيت محيط     

 ایران در     ،زیست آشورهاى جهان    
 را  ١٣٢ آشور جهان رتبه     ١۴۶بين  

این آمارهائى     .  آسب آرده است        
است که سال گذشته در روزنامه               

: هاى ایران هم منتشر شده است                 
 هزار تن منواآسيد    ٣روزانه حدود   "

 تن هيدروآربن سوخته،       ۴۵آربن،   
 تن اآسيد    ٣٠ تن اآسيد ازت،       ١٣٠

 تن   ٢ تن ذرات معلق،        ٣٠گوگرد،  
سرب در تهران توليد و به هوا                     

 درصد این      ٨٠.  متصاعد مى شود    
آلودگى ها در شهر تهران، ناشى از         

آلودگى .  وسایل نقليه موتورى است      
 برابر استاندارد       ٨/ ٢هاى تهران       
آلودگى هائى آه منجر     .  جهانى است 

به مشكالت تنفسى، روحى،                          
در .  گوارشى و حتى مرگ مى شود       

این رابطه، آمارها حاآى است حدود      
 هزار نفر در سال بر اثر آلودگى            ٧

. هوا جان خود را از دست مى دهند         
 ميليون    ١٨جنگل هاى آشور از             

 ميليون در خالل سه          ١٢هكتار به     
نسل .  دهه گذشته آاهش یافته است         

برخى از جانوران وحشى نيز در              
معرض انقراض قرار گرفته و                   
دیگر این آه اآثر رودخانه هاى                 
آشور، آلودگى هاى شدیدى را                    

بازهم به ادعاى      ."  تجربه مى آنند     
 ١٣٨٩سال   "روزنامه هاى ایران         

" سياه ترین سال محيط زیست ایران      
 ٢٠٠سالی که بيش از       : "بوده است 

هزار هکتار از محدوده طبيعی                  
دریاچه اروميه به نمک زار تبدیل            
شد؛ دریاچه پریشان با عنوان                       
بزرگ ترین دریاچه آب شيرین                  
داخلی کشور، کامًال خشک شد و               
بسياری دیگر از تاالب ها و دریاچه        
های دیگر کشور هم بدترین                          
وضعيت خود را تجربه کردند که از       
آن ميان باید به تاالب بختگان،                     
انزلی، گاوخونی، ميقان، طشک، کم     
جان، هامون، مهارلو، ميانکاله،               
گندمان، شادگان، هورالهویزه،                  

 ".اشاره کرد… هورالعظيم و 

 

این گوشه اى از کارنامه محيط              
زیستى حکومت اسالمى است که        

. با واقعيات هم بسيار فاصله دارد       
اینها از یکطرف جنگلها و فضاى       
سبز را نابود ميکنند و از طرف            
دیگر وعده ایجاد فضاى سبز                  

از یکطرف به توليد               .  ميدهند
گازهاى گلخانه اى توسط دیگر             
کشورها انتقاد ميکنند از طرف             
دیگر خودشان در این زمينه                    

از یکطرف  .  کارنامه سياهى دارند  
براى مردم در باره محيط زیست         
و آلودگى و غيره موعظه ميکنند          
و از طرف دیگر مجوزهاى                    
صنعتى و اجراى طرحهائى را             
در دستور ميگذارند که تاثيرات           

. مخرب محيط زیستى ایجاد ميکند     
اگر چه   .  این سرمایه دارى است      

در کشورهای غربی تالش                       
مدافعين محيط زیست توانسته                
است مسئله دفاع و نگهدارى از            
محيط زیست را به سطح برنامه           
احزاب و دولتها براند و جریانات        
مدافع محيط زیست جایگاه                       
باالترى در قياس با دو سه دهه               

 و همينطور    ،گذشته پيدا کرده اند     
فرهنگ جامعه مرتبا در این                    

 باز با       ،زمينه ارتقا داده ميشود         
فجایع محيط زیستى روبرو                     

پيامدهاى بالفصل و              .  هستيم
درازمدت نابودى و تخریب محيط      
زیست کم نيستند و قربانيان آن               
مردم بيدفاعى هستند که حقى در          
تعيين سرنوشت خود و کنترلى بر       

بطور .  محيط زیست خود ندارند       
واقعى حکومت و نظامى که براى      
جان انسانهاى کنکرت پشيزى               
ارزش قائل نيست روشن است              
براى محيط زیست این انسانها به         

 . طریق اولى ارزشى قائل نيست

 

مردم حق دارند نگران محيط                  
زندگى خود و پيامدهاى ناشى از          

مردم .  فجایع محيط زیستى باشند       
حق دارند           

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

عليه این اوضاع اعتراض کنند و          
مسببين واقعى این وضعيت را                

اما در    .  مورد تهاجم قرار دهند         
عين حال سو استفاده هاى سياسى         
اى نيز در جریان است که از                    
دریچه این سوال خود را بروز               

سو استفاده هائى که بيشتر       .  ميدهد
از تخریب محيط زیست خطرناک      
نباشد کمتر نيست و از جنس همان       

 .   سياستهاى جمهورى اسالمى اند

 

 رژیم اسالمی       :يک دنيای بهتر      
این اعتراضات را مانند هر                      
اعتراض دیگری با سرکوب                   

موضع حزب   .  وحشيانه پاسخ داد    
اتحاد کمونيسم کارگری در این              
زمينه و همچنين در زمينه                         
اعتراضات مردم چيست؟ حزب           
چه تاکيدات و مالحظاتی در این            

 راستا دارد؟

 

 حزب تهاجم          :سياوش دانشور    
وحشيانه حکومت به مردم                         

 دستگيرى و به قتل                   ،معترض
 پرونده سازى براى       ،رساندن آنها  

فعالين شریف مدافع محيط زیست        
حزب حق   .  را قویا محکوم ميکند     

مردم ميداند که عليه سياستهاى               
ضد انسانى و ضد اجتماعى و ضد       
محيط زیستى حکومت اسالمى و         
سرمایه داران سودجو اعتراض           

حزب مدافع یک محيط               .  کنند
زیست ایمن براى کليه شهروندان        

حق "برنامه حزب بر                .  است
برخوردارى از یک محيط زیست       

 آزادى ساکنين کشور     ،سالم و ایمن  
و نمایندگان آنها در کنترل و                      
حسابرسى تاثيرات فعاليت هاى             
دولت و بنگاه هاى مختلف بر                   

 . تاکيد دارد" محيط زیست

 

نکته اى که باید مورد توجه قرار           
گيرد و با حساسيت به آن برخورد        
شود سو استفاده سياسى اى است           
که عده اى حول فاجعه دریاچه                

اپوزیسيون .  اروميه راه انداخته اند   
بورژوائى ایران طورى در                      
اینمورد حرف ميزند که انگار این       

 

 ،سرنوشت درياچه اروميه
 ... سياستهای حزب ،اعتراضات مردم آذربايجان

اولين فاجعه محيط زیستى است     
زنده باد         "و با شعار                         

اهداف سياسى و        "  آذربایجان
مشخصى را دنبال ميکند که              
ربط  خاصى به مسئله دریاچه         

مردم تهران هر    .  اروميه ندارد 
روز در اثر آلودگى هوا کشته          

ميزان خسارت جانى و    .  ميدهند
اقتصادى ناشى از این آلودگى         

محيط زیست     .  نجومى است    
یک سوال واقعى و سراسرى          

بنا به بسيارى     .  در ایران است   
گزارشات محيط زیست ایران        

کسانى .  در آستانه نابودى است    
که واقعا ارزشى براى محيط           

 ،زندگى انسانها قائل هستند               
على القاعده باید انگشت اتهام          
را به سمت عامل و بانى                       
تخریب محيط زیست یعنى                
سرمایه داران و حکومت                   

اما امروز  .  اسالمى نشانه روند   
مدافعان دریاچه اروميه در                
اپوزیسيون یادشان رفته یا خود      
را به بى اطالعى ميزنند که               
دریاچه اروميه تنها سوال                   

. محيط زیستى ایران نيست               
تالش این جریانات براى بهره        
بردارى سياسى از این                          
موضوع و برجسته کردن                  

و دميدن در          "  هویت ملى    "
 ،شيپور ناهنجار ناسيوناليسم           

درست مانند اقدامات                              
سرکوبگرانه جمهورى اسالمى    
و تالشهاى نيروهاى قوم                     
پرست براى سو استفاده                       

 هيچکدام پاسخ به                  ،سياسى
محيط زیست عموما و مسئله            
دریاچه اروميه خصوصا                   

همانطور که تحریکات     .  نيست
سياسى حول مسابقات فوتبال           

ربط خاصى به     "  تيم تراکتور  "
مردم باید هوشيار  . فوتبال ندارد 

باشند و در عين دفاع برحق از        
یک محيط زیست سالم و ایمن          
و اعمال فشار به حکومت                   
اسالمى و حمایت از فعالين               

 در عين حال باید     ،محيط زیست 
در مقابل سو استفاده سياسى              
جریانات متفرقه حکومتى و             
جریانات قومى و مرتجع غير          

 . حکومتى بایستند

٢٢٠شماره   

 جریانات          :يک دنيای بهتر                   
قومپرست و ناسيوناليست طوق                 
کوشيدند مثل هميشه بر طبل نفرت           
و کينه قومی و تخاصم به اصطالح          

این .  بکوبند"  ملتهای ترک و فارس   "
جریانات چه جایگاهی در این                      

چگونه باید با       .  اعتراضات داشتند   
 آنها مقابله کرد؟ 

 

 خوشبختانه این        :سياوش دانشور   
جریانات نفوذى جدى در ميان مردم       
ندارند اما سر و صدایشان زیاد                   

و عده اى را به این اشتباه مى         .  است
اندازند که گویا همه تحرکات در                
استان آذربایجان زیر نگين                            

این .    اینطور نيست   ،خير.  اینهاست
طى این ماجرا از     فرقه هاى سياسى     

تریبونهایشان تالش کردند و به                   
گذاشتند که   "  سنگ تمام  "اصطالح   

نفرت قومى را دامن بزنند اما تا                  
کنون از جانب مردم دست رد به                

با اینحال   .  سينه شان خورده است        
نباید از زهرى که به پيکره جامعه و  
اعتراض برحق به تخریب محيط              

 ،زیست، اعتراض به فقر و بيکاری       
حق همه شهروندان براى تکلم و          و  

 تزریق     آموزش به زبان مادرى             
سياست مشترک    .  ميکنند غافل شد     

جمهورى اسالمى و بخش عمده                 
اپوزیسيون مرتجع بورژوائى اینست    
که هر تحرک سياسى در این منطقه         
را بالفاصله به مسائل قومى ربط              

جریانات قومى نيز آتش بيار          .  دهد
باید بين اعتراض        .  معرکه هستند   

واقعى و برحق و آزادیخواهانه                   
مردم با سياستهاى این مجموعه                  

افشاى بيربطى این   .  تفکيک قائل شد  
جماعات قوم پرست به خواستهاى           
برحق مردم یک رکن اساسى                       

گروههاى قوم  .  سياست حزب ماست  
پرست اگر واقعا ریگى به کفش                  
ندارند و سياست تفرقه قومى و                    

 ،نفرت ملى را نميخواهند دامن زنند       
ميتوانند مستقيما سراغ سرمایه                   

و ابواب جمعى           "  ترک"داران      
جمهورى اسالمى بروند و به                       
اقدامات آنها عليه محيط زیست                   

ميتوانند کمى از         .  اعتراض کنند    
هویت کاذب ملى و قومى فاصله                
بگيرند و سوال محيط زیست را                 

سراسرى ببينند و مسئله دریاچه           
اروميه را در کنار دیگر فجایع              

اما اگر  .  محيط زیستى طرح کنند     
 دقيقا به این دليل          ،اینطور نيست  

است که معضل آنها نه محيط                  
زیست بلکه سو استفاده سياسى از       
هر سوالى در این منطقه است که         

و "  ترکى"بزعم آنها ماهيت               
موضع اصولى ما    !  دارد"  آذرى"

اینست؛ دفاع از محيط زیست                 
 سرکوب سياسى حکومتى و      ،آرى

 !دامن زدن به نفرت قومى نه

 

" مرده" جریان     :يک دنيای بهتر    
 جریانات  ،اصالح طلبان حکومتی   

 ميکوشند خود را در کنار             ،سبز
حقوق اقليت   "این اعتراضات و         

نقد حزب به این       .  قرار دهند  "  ها
 جریانات چيست؟ 

 

 اصالح طلبان       :سياوش دانشور   
زنده "حکومتی در پس هر تحرک      

را جستجو     "  شدن جنبش سبز         
در واقع دارند توهماتشان      .  ميکنند

نزدیکى شان به    .  را بروز ميدهند   
جریانات قومى و بده بستانهاى              

اقوام "سياسى با سران خودگمارده   
 عامل سوق دادن این            ،"و ملتها  

جریانات به سمت این موضع                 
تا به  .  سياسى ارتجاعى شده است     

معضل محيط زیست در ایران               
 اصالح طلبان                         ،برميگردد

حکومتى همراه با دیگر برادران         
اسالمى شان دستجمعى در خلق            

. فجایع محيط زیستى شریک اند          
اینها کارنامه متفاوتى از کل                    

اشتباه .  حکومت اسالمى ندارند        
کرده "  تغيير"است که فکر کنيم         

اگر واقعا این جناح حکومتى        .  اند
و موئتلفين پان ایرانيست شان از          
سياستهاى سرکوبگرانه سابق               

 کافى است حقوق    ،گرفتند"  درس"
برابر شهروندان ایران را مستقل         
از تعلقات ملى و مذهبى و عقيدتى       
برسميت بشناسند و جوانب این             
موضوع را در برنامه و                             
سياستهایشان بدون تفسير بازتاب        

اما عقب نشينى ظاهرى از        .  دهند
سياستهاى سابق و عده اى فرقه             

نماینده "سياسى را بعنوان                         
برسميت "  خودگمارده اقليت ها       

 پشت سکه همان سياست       ،شناختن
فرقه .  سرکوبگرانه حکومتى است  

هاى متفرقه دست ساز قومى                   
همانقدر 

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و "  کرد"مردم منتسب به     "  نماینده"
و غيره هستند که    "  بلوچ"و  "  ترک"

مردم "  نماینده"جمهورى اسالمى       
 "! فارس"منتسب به 

 

حزب و جنبش آزادیخواهانه                       
کمونيستى کارگرى بر هویت                     

 حق برابر             ،جهانشمول انسانى      
 جامعه   ،شهروندان در مقابل قانون      

اى سکوالر و غير قومى و غير                
 و برابرى اقتصادى و                   ،مذهبى

اجتماعى کليه ساکنين ایران تاکيد            
زبان "حزب بر الغاى                .  ميکند
 انتخاب یکى از زبانهاى          ،"رسمى

رایج کشور بعنوان زبان ادارى و            
 و حق همه شهروندان               ،آموزشى

براى تکلم و آموزش به زبان                       
پاسخ هر نوع     .  مادرى دفاع ميکند    

 رفع     ،ستم و مشخصا ستم ملى                
تبعيض و ستم و تضميمن برابرى           

امرى که مجموعه   .  شهروندان است 
جریانات حکومتى تا اپوزیسيون             
بورژوائى و جریانات قوم پرست با       

حزب بر هوشيارى و    .  آن بيگانه اند  
تقابل مردم در قبال ایجاد کينه و                 

 تقویت حس همبستگى     ،نفرت قومى 
و همسرنوشتى مردم کارگر و                   
زحمتکش در ایران و کشورهاى             

در جائى که در     .  منطقه تاکيد ميکند  
کل منطقه سياست همسرنوشتى و           
انترناسيوناليسم در تقابل با هویتهاى     

 سياست  ،ملى و مذهبى جارى است      
جریانات ناسيوناليست و قوم پرست      
در این روند بيشتر شبيه پارازیت            

پارازیتى که بوى         .  سياسى است    
خون ميدهد و باید هوشيارانه و                  

. قاطعانه آنرا افشا و منزوى کرد             
یک شرط حاشيه اى کردن این                   
جریانات بميدان آوردن نيروى                 
پيشرو و برابرى طلب و پاسخ دادن       
اصولى و سياسى به سواالت و                  

این .  معضالت اجتماعى است            
وظيفه و امر جنبش کمونيستى                   

 . کارگرى و حزب ماست

 

 چه ارزیابی و          :يک دنيای بهتر      
نقدی به سياست جریانات                              
ناسيوناليسم عظمت طلب ایرانی در      

 

 ،سرنوشت درياچه اروميه
 ... سياستهای حزب ،اعتراضات مردم آذربايجان

 این راستا دارید؟ 

 

 این راست امروز       :سياوش دانشور  
یا بخشا همراه     .  دچار سرگيجه است    

با جنبش موسوم به سبز و اصالح               
طلبان حکومتى دنبال بند و بست با             
جریانات قومى است و یا با هر                      

تجزیه "تحرکى در این مناطق بوى           
به مشامش ميرسد و پوتين            "  طلبى

هایشان را بپا ميکنند و تبليغات                      
بند و   .  نژادپرستانه راه مى اندازند        

بست امثال رضا پهلوى و جریانات           
نزدیک به او با نيروهاى                                   
ناسيوناليست قوم پرست در باره                  

و "  دفاع از تماميت ارضى       "مسئله   
 روى یک توافق     ،"فدراليسم"فرمول  

سست بنا شده که هيچ پایه واقعى و              
نزدیکى اصالح      .  اجتماعى ندارد     

طلبان حکومتى به قوم پرستان و                 
غش کردن ناسيوناليستها به طرف             
موسوى و کروبى نيز مبنائى جز بده         

 . بستان سياسى تاکتيکى ندارد

 

پاسخ ستم ملى نه ارتجاع فدراليسم              
است و نه ارتجاع ناسيوناليسم                       

پاسخ ستم ملى    .  عظمت طلب ایرانى   
را کارگران و کمونيسم کارگرى                 

حکومت آینده ایران        .  ميتواند بدهد   
اگر واقعا حکومتى آزاد و پيشرو                 

 باید از هویتهاى کاذب قومى و         ،باشد
ملى و مذهبى تماما گسست کند و                  
انسان و شهروند برابر و متساوى               
الحقوق را نقطه عزیمت و محور                

ادارى کشور و               -نظام سياسى      
اجتماعى و         -مناسبات اقتصادى      

این .  قوانين مترتب به آن قرار دهد           
هدف و امر جنبش کمونيسم کارگرى       
و حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                  

 ،فراخوان ما به طبقه کارگر          .  است
مردم پيشرو و آزاداندیش در سراسر        
ایران اینست که عليه سرکوبگرى              
جمهورى اسالمى و سياست تفرقه             
ملى و قومى و مذهبى قاطعانه                        
بایستند و با برافراشتن پرچم آزادى           
و برابرى و رفاه و بسيج جامعه حول       

 نيروهاى ضد جامعه را منزوى          ،آن
 . * و خطر شان را منتفى کنند

 

٢٢٠شماره   
 

 کارکنان روزنامه اطالعات
  ! يکماه دستمزد معوق

 

روز از پایان مرداد ماه گذشته است اما               18،بنا به خبر دریافتى     
 نفر از      1500همچنان خبری از پرداخت دستمزدهای بيش از                    

کارکنان روزنامه    .  کارکنان زحمتکش روزنامه اطالعات نيست            
اطالعات که در حالت کلی هر کدام از یک تا ده سال سابقه کار                         

 هزار   300دارند بعلت قراردادهای موقت یکساله و دستمزدهای                
تومانی و شرایط نا ایمن کاری در شرایط بسيار دشوار معيشتی به                

 . سر ميبرند
 

 با اضافه   ، سال سابقه کار دارم    9:  یکی از کارگران چاپخانه ميگفت    
 هزار تومان به من می        450کاری هر روزه تا شب ماهيانه حدود           

از مسکن  .  این مبلغ ناچيز به هيچ کجای زندگی ما نميرسد          .  پردازند
 از دوا و درمان، از بهداشت و تفریح و حتی                    ،و امکانات رفاهی   

در اینجا در محيط کارمان هم          .  خوراک مناسب و غيره محروميم       
فشارهای سنگين و پر استرس کاری از یکطرف و فضای ترس و                 

. وحشت مداوم از اخراج و بيکاری هميشه باالی سرمان است                        
محمود دعایی مدیر این مرکز که از اوباش درجه یک حکومت                       
اسالمی است به همراه اطرافيانش در ميان کارکنان روزنامه آنچنان          
فضای رعب و وحشتی ایجاد نموده که کارکنان جرات نداشته باشند            

جواب هرگونه   .  خواسته ها و حق و حقوقشان را عنوان نمایند                     
اعتراض به شرایط کاری و عدم پرداخت دستمزدهای ناچيزمان با              

فضا بسيار سنگين است اما در عين           .  اخراج فوری روبرو ميشود     
حال بعلت خشم و تنفر فرو خفته کارکنان بسيار بحرانی و شکننده                  

فقط شرایط اینجا را به ضرب اخراج و سرکوب و سانسور و             .  است
 . تهدید نگه داشته اند

 

روزنامه اطالعات که هم اکنون یکی از تریبونهای مجيزگوی                        
 1500حکومت اسالميست فقط در سطح شهر تهران دارای بيش از            

قراردادهای کاری یکساله و دستمزدهای     .  نفر کارمند و کارگر است    
 عصر، استثمار و     5 صبح تا     8 هزار تومانی و ساعت کاری         300

تاخير در پرداخت همين دستمزدها و فقر و محروميت در این                           
 خشم و انزجار و تنفر عمومی عليه                ،فضای سانسور و سرکوب      

ساختمان مرکزی  .  حکومت اوباش اسالمی را بشدت دامن زده است        
 روزنامه اطالعات در خيابان مير داماد تهران واقع

 . است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ سپتامبر ١٠ -  ١٣٩٠ شهریور ١٩

 !نه به اعدام
امی             "  م ه ت آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی ک

که آهنگ              ،اين جنايات را توليد ميکند     ن ا اي  عميقا انديشيد؛ ت
ا اعدام                          ه ب ان جالدی ک م؛ هم ي ستايش در باره جالد سرده

يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟                
 

 کارل مارکس



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اخيرا مظفر محمدی در مطلبی              
جنبش سندیکایی در    "تحت عنوان    

تالش "   تفاوتها و مصاف ها    ،ایران
کرده است یک مجموعه استدالل         

در دفاع از سندیکاليسم           "  جدید"
ارائه داده و دمی در کالبد این                   

تزهای اصلی این        .  جنبش بدمد   
 -١:  نگرش از این قرارند                    

سندیکاليسم در ایران جنبشی                   
سازشکار و رفرميست و                            

برعکس جنبشی  .  بورژوایی نيست 
برای ایجاد تشکل های کارگری            

مستقل از دولت و سرمایه                       "
سندیکاليسم در     -٢.  است"  داران

احزاب "ایران جنبشی در تقابل با        
و .  است"  و سياستهای بورژوایی    

باالخره نتيجه ميگيرد و رهنمود           
"ميدهد که       جنبش سندیکایی       : 

کنونی با هر نقيصه و کمبود                     
باید .  احتمالی را نباید تنها گذاشت       

در مصافهای این جنبش که مقابله         
با پراکندگی طبقه کارگر، متشکل        
و متحد کردن بخشهای هر چه                 
بيشتری از طبقه، مبارزه بی امان        
و بی وقفه عليه کار ارزان و برای      
افزایش دستمزدها در شرایط                   
گرانی و تورم و تحميل                                 
قراردادهای دستجمعی، عليه                  
شرکتهای پيمانکاری و عليه                    
بيکاری و تضمين بيمه بيکاری             

... مکفی برای لشکر بيکاران و            
در این زمينه   ."  است، شرکت کرد  

 .باید به نکات متعددی اشاره کرد

 

 آنچه مظفرمحمدی در زمينه            -١
خصوصيات سندیکاليسم در ایران      
ميگوید اساسا ساختگی و جعلی             

تالشی بيهوده برای رنگ         .  است
آميزی جنبشی رفرميستی و                     

. محافظه کار و بورژوایی است            
تالشی برای ایجاد کارنامه ای                
جعلی برای جنبش سندیکاليستی           
است که بر مبنای آن خود بتوانند           
چرخش سياسی و تمام عيار به                
سياستهای راست و غير کمونيستی     
کارگری را کامال توجيه کنند و              

. بخود بگيرند "  کارگری"ظاهری  

 

 " سربلند"و " جديد"مدافعان 
 سنديکاليسم در ايران

 

 على جوادى

این هم از قرار شيوه ای                        
در دفاع از یک          "  سربلندانه"

چرا؟ .  جنبش بورژوایی است      
 چگونه؟ 

 

سندیکاليسم یک گرایش                       
اجتماعی سياسی داده شده در           

دارای پيشينه       .  ایران است      
سنت .  تاریخی و روشنی است      

فکری سياسی و اجتماعی و              
مجموعه روشنی از اهداف را        

ميراث سياسی  .  نمایندگی ميکند 
. معينی را بر دوش ميکشد                 

تعابير روشنی از تشکل و                  
یک .  سياست کارگری دارد         

گرایش محافظه کارانه و                     
بورژوایی در صفوف طبقه              

این گرایش       .  کارگر است      
تاریخا و امروز اساسا در سنت      

دو سندیکای  .  توده ایسم ميگنجد  
عمده که در این دوره شکل                

 سندیکای کارگران               ،گرفتند
شرکت واحد و سندیکای                     
نيشکر هفت تپه عليرغم                       
ویژگی ها و تفاوتهایشان اساسا      

. در این چهارچوب می گنجند         
اطالق سياستهای رادیکال و            
کمونيستی به سندیکاهای                    
موجود وصله نچسبی بر پيکر        

. سندیکاليسم در ایران است              
خطوط اصلی سياسی و                        
اجتماعی سندیکاليسم در ایران       
روشن اند و هيچ تاریخ نگار             
ساده انگاری نميتواند این تاریخ     

خصوصياتی که   .  را جعل کند    
مظفر محمدی برای این جنبش        
برميشمرد نه تنها در هيچ                    
زمان توسط ثقل این جنبش                 
ابراز نشده است بلکه اساسا              

. چنين ادعایی هم ندارند                      
رهبری اصلی سندیکای واحد         
همواره مدافع سياستهایی بوده        
است که اساسا توسط جریانات        
اصالح طلب حکومتی و                     
حواشی آن فورموله و بيان شده      

افق این جنبش تماما در         .  است
چهارچوب مناسبات بورژوایی     

٢٢٠شماره   

و پذیرش بردگی مزدی کارگر قرار       
سندیکاليسم در ایران عليرغم      .  دارد

برخی تفاوتها با سنت سندیکاليستی         
 کماکان جنبشی بورژوایی    ،در غرب 

و اصالح طلب و در چهارچوب                
به لحاظ   .  مناسبات بورژوایی است     

سرنگونی .  سياسی رادیکال نيست      
گرایشی برای اهداف      .  طلب نيست  

 ،عمومی و پایه ای طبقه کارگر                 
یک .   نيست  ،اتحاد کل طبقه کارگر      

سنت محافظه کار و رفرميستی                  
قانونيت مناسبات بورژوایی       .  است

بدنبال مزد و شرایط      .  را می پذیرد   
کاری بهتر در چهارچوب مناسبات        

  .اقتصاد سياسی حاکم است

 

این تصویر که سندیکاليسم در ایران       
جنبشی در تقابل با سرمایه و                         
بورژوازی است تماما ساختگی و            
اگر نشان تالش آگاهانه ایشان برای        

 حداقل  ،جعل تاریخ این جنبش نباشد      
نشان آشفته نظری و فکری ایشان             

آیا ایشان ميتواند یک نمونه از      .  است
سياست سندیکاليسم در ایران را در         
تقابل با نفس مناسبات اسارت آميز           
کار مزدی نشان دهد؟ آیا سياستهای         
سندیکای هفت تپه در دفاع از                       
سياست پروتکشنيسم اقتصادی و              
مقابله با واردات شکر ارزان را به           
یاد ندارد؟ آیا ميتواند نشان دهد که             
خصوصيت پایه ای و داده شده                    
سندیکاليسم در ایران تقابل با                        

است؟ اما   "  سرمایه و بورژوازی     "
. چنين جعلی بسادگی ممکن نيست           

ایکاش چنين تاریخی برای                            
سندیکاليسم در ایران واقعی و غير          

اما واقعيت این است    .  قابل انکار بود  
که نميتوان جعليات را به جای تاریخ  

تاریخ .  مادی جامعه قرار داد                 
سندیکاليسم در ایران تاریخ مادی و         

تاریخ نيات  .  واقعی این جنبش است     
آشفته و پراکنده گویی مظفر محمدی       

 اما چرا چنين تالشی؟ . نيست

 

 یک رکن مهم سياست اعالم شده        -٢
در مطلب مظفر محمدی اعالم تعلق        

ایشان به جنبش سندیکاليستی در          
ایشان که در زمانهای    .  ایران است 

نه چندان دور مدافع جنبش                        
جنبش "شورایی بود و کتاب                   

را تدوین   "  شورایی در کردستان    
 تالش کرده بود که               ،کرده بود   

 ،عنصر فعاله جنبش شورایی باشد    
اکنون با چرخش سياسی و نظری       
به راست به نتيجه منطقی این                  
چرخش در قبال جنبش کارگری          
رسيده و سربلندانه پرچم                            

را در دست گرفته       "  سندیکاليسم"
کمونيسم کارگری همواره      .  است

از هر تالش کارگر برای متشکل        
شدن و ایجاد سنگری کارگری              

تاریخا .  دفاع کرده است                   
کمونيستها همواره جزیی از                   
عنصر فعاله در سندیکاها و                     

اما پرچمدار   .  اتحادیه ها بوده اند      
جنبش سندیکایی و یا تریدیونيونی      

 ،پرچم جنبش خودشان    .  نبوده اند  
جنبش مجمع عمومی و جنبش                

. شورایی را همواره برافراشته اند    
چرا که این جنبش متضمن اراده           

این .  مستقيم توده های کارگر است    
جنبش بيانگر منافع آنی و آتی                 
کارگر اعم از شاغل و بيکار                   

هم برای بهبود وضع                 .  است
کارگر و افزایش دستمزد مبارزه         
ميکند و هم برای نابودی مناسبات       
استثمارگرایانه ای که کارگر                  
ناچار ميشود برای بقاء و زندگی          
نيروی کار خود را بفروش                      

سندیکاليسم و جنبش            .  برساند
مجمع عمومی شورایی دو جنبش        
متفاوت اجتماعی با افقهای                       

. متفاوت در جامعه هستند                         
الگوهای تشکل یا بی اختياری               
برای کارگر نيستند که بر حسب           
سليقه زمانى این و زمانی آن را             
محور تشکل یابی کارگر قرار               

 .داد
 

اما مظفر محمدی و جریان فکری       
ایشان این مطالب را خوانده و                 

١٠صفحه . شنيده اند             



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بروزات متفاوت این جنبش را                
منصور حکمت  .  مشاهده کرده اند   

یک مجموعه تاریخی و روشن در       
جنبش طبقه      .  این زمينه دارد          

کارگر این سياستها را در ابعاد               
تغيير .  گسترده پراتيک کرده است    

سياست کنونی ایشان ناشی از عدم       
بر .  درک و یا معرفتی نيست               

عکس انتخابی سياسی و اجتماعی       
حلقه ای دیگر در چرخش          .  است

به راست این جریان فکری و                  
 . سياسی حاشيه ای است

 

 آیا از این پس باید این ادعای              -٣
" سندیکاليستی"و        "  کارگری"

مظفر   –جریان کورش مدرسی          
محمدی را جدی گرفت؟ آیا باید              
پذیرفت که این گرایش به ته خط            

نظری خود رسيده است       –سياسی  
و اکنون پرچمدار سندیکاليسم شده       
است و فردا سياست راست                        
دیگری را در دست خواهند                      
گرفت؟ آیا باید تعلق آتشين و تازه          
یافته ایشان به سندیکاليسم را جدی       

. گرفت؟ پاسخ تماما منفی است              
حزبی که مظفر محمدی به آن                  

 دارای دو گرایش               ،تعلق دارد    
یک گرایش ویژه آن                   .  است

" تالشی"و     "  کارگر کارگری    "
برای اضمحالل تحزب کمونيستی      

. و تنها راه شکل دادن به آن است          
نه مظفر محمدی و نه کورش                   
مدرسی بيانگر و پرچمدار گرایش      

این .  سندیکاليستی در ایران نيستند    
ژستها تالشی در پروسه عقب                 
نشينی و فرار از سنگرهای                      

مظفر .  کمونيسم کارگری است         
محمدی نباید فراموش کرده باشد          

کيان "که چگونه تالش کارگران          
و بستن جاده کرج و رساندن      "  تایر

فریادشان به گوش مردم را به                  
مظفر محمدی      !  سخره ميکشيد     

متعلق به حزبی است که با هر                 
 فاقد کوچکترین ارتباط         ،شاخصی

با طبقه کارگر و مبارزات آن                   
اما تا بخواهيد دارای ادعای      .  است

این سنت ربط    .  کاذب کارگری اند   
چندانی به سندیکاليسم در ایران             

سندیکاليسم یک جریان جا       .  ندارد
افتاده و سنت دار و با سابقه                        

 

 " سربلند"و " جديد"مدافعان 
 ...سنديکاليسم در ايران 

عليرغم افت و خيزهایش در             
اما حزب متبوع      .  ایران است  

ایشان فاقد کوچکترین                           
یک .  اعتبارنامه کارگری است   

جریان غير اجتماعی و                        
. مستاصل و پا در هوا است               

یک روز از فرط حرارت و              
بی حوصلگی مدافع مصادره          
اموال و انبارها برای جامعه             

ميخواهد نقش رابين هود     .  است
روز دیگر از       .  را بازی کند      

راست ترین گرایشات درون            
جنبش کارگری تحت لوای                

دفاع "  باالخره کارگرند         "
دفاع این جریان از              .  ميکند

سندیکاليسم و گرایشات راست       
در جنبش کارگری تالش برای       
دریافت بليط ورودی و استفاده        
از چهارچوبهای این سنت                  

از طرف دیگر                    .  است
سندیکاليسم نميتواند اميد                     
چندانی به نيروی این جریان            

این جریان دفاعش    .  داشته باشد 
از سندیکاليسم آن یک ذره                  

سندیکاليسم را هم بر     "  آبروی"
 . باد ميدهد

 

 اما سندیکاليسم هنوز پوشش     -۴
برای سياستهای        "  لوکسی"

کارگری اخير این جریان                   
کاله گشادی بر سر این         .  است

این جریان به        .  جریان است   
سنتی تعلق دارد که از راست           
ترین گرایشات در صفوف                
کارگر آشکارا به این بهانه که          

است دفاع کرده             "  کارگر"
دفاع مفتخرانه این              .  است

جریان از سياستهای راست و          
ضد کارگری رضا رخشان که       
از طرح حذف سوبسيدها دفاع        
کرده و در پشتيبانی خجوالنه           
از احمدی نژاد خواهان حضور     
کارگران در مجلس اوباش                
اسالمی و نظارت بر اجرای            
این طرح بر طبق اهداف این            

 نقطه  ،جناح رژیم اسالمی است   
و به اعتباری             "  درخشان"

واقعی تر کارنامه معاصر این        
یکی از  .  جریان پا در هوا است    

اعضای رهبری این جریان در      

٢٢٠شماره   
کارنامه اش ثبت است که اظهار                 

من نميدانم رضا          :  کرده است          
 اما ازش دفاع       ،رخشان چه ميگوید    

 ؟ !ميکنم

 

 در خاتمه باید بر یک نکته مهم             -۵
مظفر محمدی به حزبی       .  تاکيد کرد  

حزب "تعلق دارد که نام خود را                 
" حکمتيست  –کمونيست کارگری       

اگر ایشان با خود و          .  گذاشته است  
سياستهایش صادق باشد باید تالش           
کند که این حزب نام و تعلق کاذب              
خود به کمونيسم کارگری و                           

حکمتيست را به کناری بگذارد و        
خود و حزبش را از شر آن سنت           

همانطور که سایر       .  خالص کند   
. گرایشات کومه له چنين کردند            

همانطور که ایشان در مقابل                   
جنبش مجمع عمومی و جنبش                
شواریی پرچم سندیکاليسم کهنه را     

 ميتواند        ،بدست گرفت است              
براحتی هم پرچم کمونيسم                        
کارگری و حکمتيست را زمين             
بگذارد و نامی دیگر و متناسب با         

ما .  فعاليتهای اخيرشان اتخاذ کنند     
کمکشان خواهيم کرد تا این نقل و        

  . *انتقال را انجام دهند

 

  ،کارگر زندانى
!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

 

در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى ! کارگران
مجمع عمومى تجمع طبيعى و ظرف اعمال اراده ! شويد

!مستقيم و مستمر توده کارگران است  

 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم” خطر“بدون 
!به چه منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

که بقول آذر      "  به پيش  "گاهنامه   
به پس وصف حال تر            "ماجدى   

 و سایتهاى شبه                                 ،"است
 مرتبا و به هر     ،سوسياليست جانبى 

بهانه اى و تحت نامهاى یکبار                 
مصرف اکاذیبى به منصور                     

این تحليل   .  حکمت نسبت ميدهند     
هاى پوک و بى اساس تکرارى که       
همه از یک ادبيات و عبارات                  

 اینبار در       ،کليدى استفاده ميکنند      
 این نشریه با امضاى          ۶٧شماره   

و با عنوان         "  زنده رودى    .  م"
فعاليت جنبشی یا کار برنامه دار        "

 . تکرار شده است" و حزبی؟

 

که تا حاال کسى      "  زنده رودى .  م"
از ایشان پنج خط در دفاع از                     
کارگر و کمونيسم و مارکسيسم              

غير " ناگهان حکم به        ،ندیده است 
 ،بودن کل چپ ميدهد        "  کارگرى

نقل "اکاذیب خود را تحت عنوان          
راجع به منصور حکمت   " به معنى 

حزب و قدرت سياسى و   "و مبحث  
 اما  ،تکرار ميکند "  حزب و جامعه  

همان چپ    "با بخش دیگرى از             
با زبان هم خانواده     "  غير کارگرى 

جنبش "و         "  کمونيستها"و         
و !  صحبت ميکند     "  کمونيستى

باالخره براى اثبات ادعاهایشان           
 جماعت را به             ،بطور مشروح    

جزوه کات و پيست رضا مقدم و            
 . جزوه ایرج آذرین رجوع ميدهد

 

همانطور که از عنوان مقاله اش            
پيداست ظاهرا ایشان با گرایشى           

قائل نيست و    "  کار حزبى "که به    
را تبليغ ميکند بحث    "  کار جنبشى "

این ادعا را البته نباید جدى         .  دارد
" منابع"گرفت چون نه ایشان و نه        

شان فاقد برنامه حزبى و سياست          
قابل دفاع و نفوذى در جنبش                    

دوستان و متحدین   .  کارگرى هستند 
سابق آقایان آذرین و مقدم نيز با              

" زنده رودى    .  م"تکرار بقول         
عليه منصور      "  ترهات"همين      

هر .  حکمت خود را معنى ميکنند       
چند که چشم دیدن همدیگر را                   

چپ "ندارند و هر کدام دیگرى را        

از این  .  مينامد"   غير کارگرى 
بگذریم که تاکنون دسته جمعى        
هيچ گلى به سر طبقه کارگر              

اگر قبول کنيم که           .  نزده اند   
" کار جنبشى        "بحث نقد                 

انعکاسى از شکست پروژه               
این محفل دو      "  بسوى حزب  "

 اما هدف اصلى      ،خردادى باشد 
نشر اکاذیب عليه منصور                   

براى این        .  حکمت است        
رفع منصور            "جماعات            

هویت "جوهر تبئين       "  حکمت
 !شان شده است" سوسياليستى

 

 و ساير        ، مقدم   ،آقاى آذرين   
 ! امضاهاى تاکنونى و منبعد

ادعاهاى کذب شما با مباحث            
مکتوب منصور حکمت و                  

. حزب ما پاسخ گرفته است               
معضل شما و همه کسانى که            
در باره منصور حکمت                       
استداللهاى مشابهى دارند بد            

.  نفرت است            ،فهمى نيست      
نفرتى شخصى و زشت که                 
براى بروز خود هر معيار                 
ساده اخالقى و سياسى را زیر         
پا ميگذارد و ناتوانى سياسى             
اش را با اشاعه دروغ و نشر            
اکاذیب عليه منصور حکمت            

فکر ميکند در       .  استتار ميکند   
عالم سياست کسى شدن و                    
حرف خود را به کرسى نشاندن   

 ،"رفع منصور حکمت     "بدون   
عبور از منصور               "بدون        
منصور .  عملى نيست  "  حکمت

حکمت قابل مراجعه و مکتوب       
براى هر کسى     .  و مدون است    

که وجدان علمى و حقيقت                   
جوئى را به مصالح خرد                     
سياسى و فرقه اى و کمپلکس           

 ،هاى فردى نفروخته باشد                 
منصور حکمت واقعى و                     
کارنامه و پراتيکش موجود              
است و ميتواند با ادعاهاى                  
مخالفين غير سياسى منصور          

. حکمت مقایسه و بررسى شود      
.  همين جا کم مى آورید       ،شماها

آخر چطور ميتوان با تئورى            
جنبش " با تئورى          ،دو خرداد   

٢٢٠شماره   
 سکتاریسم       ،"پایدار اصالحات      

چپ غير   "شدید در ميان همان            
 ،"مدافع کار جنبشى  "و  "  کارگرى

دعوت کارگران به موئتلف بخشى   
از بورژوازى شدن بنام                             

 عملکرد ارتجاعى       ،"مارکسيسم"
و توده ایستى عليه مخالفين                       

 و     ،سياسى و دانشجویان چپ             
کمپين نفرت از منصور حکمت           

" کارگرى و سوسياليستى    "حزب   
ساخت؟ اگر معضل منصور                  
حکمت و تاثير نگرش و                             
سياستهایش در جنبش کارگرى و        
کمونيسم ایران و در قلمرو                       
سياست با کمپين ليچار و قمپز در        
کردن و انتشار دو جزوه برطرف      

 بسيار زودتر از شماها                ،ميشد
همان سران و ایدئولوگهاى                      

 ! کرده بودند" جنبش اصالحات"

 

باور کنيد دارید عمر خود را تلف        
شماها که توان عينى              .  ميکنيد

 نفره و   ١۵متحد نگهداشتن محافل    
 شماها  ، نفره و کمتر را ندارید         ٧

که بجز سياست تفرقه و جنگ                
فرقه اى و بحثهاى بيربطى که با          

مزین شده اند        "  کارگرى"آرم    
 نميتوایند با       ،کارنامه اى ندارید      

کمپين ترور شخصيت و نشر                 
 منصور حکمت و نگرش     ،اکاذیب

کمونيستى کارگرى اش را از                
منصور .  صحنه کنار بزنيد             

 مستقل از اینکه هر کسى       ،حکمت
تا چه اندازه موافق و یا مخالف              

 بطور ابژکتيو           ،دیدگاهایش است     
کمونيست انقالبى اى است که                      

 شکل دادن به                ،توانائى رهبرى     
بزرگترین جریانات کمونيستى                   

 تئوریسين مارکسيست و                  ،ایران
شکل دهنده به ترند سياسى معتبر و          

 با تاثيرات جدى و دیرپا در          ،با نفوذ 
سياستهاى اپوزیسيون ایران و منطقه     

شماها اما نميتوانيد روى     .  بوده است 
پاى خودتان و بر اساس دیدگاهها و           
پراتيک متمایزتان حتى به جریانى          
شبه انقالبى و شبه کارگرى شکل              

 نه فقط تاکنون نتوانسته اید                ،دهيد
بلکه همان معدود افراد هم محفلى              

. تان را نتوانستيد متحد نگهدارید               
سياستها و تحليل ها و ارزیابى                     
هایتان که امروز باید بيشترشان را           

آیا واقعا    .  دور بریزید بجاى خود         
فکر ميکنيد با این ظرفيتها که                       

 ميتوانيد حتى    ،تاکنون نشان داده اید     
به جنگ سایه منصور حکمت                      

 بروید؟ 

 

معضل شما همان است که منصور           
حکمت در یادداشت کوتاه                               

سياستها و   .  بيان کرد  "  ناقهرمانان"
عملکرد و مشغله هاى محفلى و                   
پراتيک واقعى شما قد و قامت تان             

با این قواره و    .  را خوب نشان ميدهد   
که براى خود ببار              "  خوشنامى"

 نميتوان به جنگ منصور      ،آورده اید 
 کمى  ،کمى جدى باشيد  .  حکمت رفت 
 ! رشد کنيد

 

 ! منابع کذب تر،ادعاى کذب
 

 سياوش دانشور



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢٢٠شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب

 

مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم       .  بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است                -١
پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق               .  اسالمی داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند                      

سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و                            
 . اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است

 

اين ارگانها ابزار متحد      .  يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم است                           -٢
 سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى                     ،شدن

 در محيط زيست و کار در سطح           ،بايد همه جا  .  شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند           .  اسالمی است 
 . محلی و سراسری شوراها را سازمان داد

 

شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و        .  شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است                    -٣
 .مستمر توده های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود

 

 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ      ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران    .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند           -۴
شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه              .   سياست کنترل کارگرى را تسهيل ميکند      

 . کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند .توده های مردم را فراهم مياورد
 

تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و         .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است  -۵
بايد کنترل محالت را از       .   پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است               ،تجمعات مبارزاتى در آن    

 .  دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

 .  کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى شوراها فراميخواند،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى -۶
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣


