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

.اختيار به انسان است  
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 سياوش دانشور

 

 
 

 شهابى و خاورى؛
 !کارگران و سرمايه داران

 
رضا شهابی را به جرم دفاع از                        بيدادگاه اسالمى        

کارگران به شش سال حبس تعزیری و پنج سال                                 
تا زمان اعالم این حکم     .  ممنوعيت از فعاليت محکوم کرد    

رضا شهابى قریب دو سال زندانى و تحت آزار و                             
 . شکنجه و دردهاى شدید ناشى از آنها بود

 
جناب محمود خاورى را هم که البد ميشناسيد؟ مدیر                      

 ٣عامل بانک ملی که در ماجراى اختالس و دزدى                        
 ،هزار ميلياردی در هفت بانک همراه با سران حکومتى           

جناب .  به کانادا فرستادندش و بعد به آمریکاى التين                   
رهبر هم قبال امر کردند که در مورد این پرونده زیاد                     

 . حساسيت نشان ندهند و شلوغ نکنند
 

نه دزد و سارق مسلح         ،رضا شهابى نه تروریست است      
. نه کسى را اعدام کرده یا به قتل رسانده است                       ،است

رضا شهابى یک کارگر شریف و عضو هيئت مدیره                    
. سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه است                

. او کارگر بودن و دفاع از منافع کارگران است             "  جرم"
قانون اسالمى سرمایه در برابر کارگر و هر کسى که                   

 . شوخى ندارد ،سوداى آزادى و رفع تبعيض دارد
 

خاورى اما یکى از دهها هزاران دزد و فاسدى است که               
ایشان جزو نجباى      .  حکومت اسالمى توليد کرده است          

اسالمى و عاليجنابان سرمایه و روساى نهادهاى مهم                   
کسانى که از طرق مختلف از شيره          .  مملکتى بوده است   

جان و زحمت و کار همين رضا شهابى ها ارتزاق                           
قانون اسالمى در مورد خاورى               .  ميکنند و ميچرند       

برخالف رضا شهابى پر از                          

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه

 !يک دنيای بهتر ممکن است ،سرمايه دارىبه " نه"

  ،يادداشت سر دبير
 
 

 به مناسبت اول ماه مه
 چگونه حضور مستقل طبقه کارگر در راس تحوالت جامعه را تامين کنيم؟

 گفتگو با اعضائی از هيات داير حزب

 !اول مه را به روز اعتراض و اعتصاب تبديل کنيم
 

 دادگاه جمهوری اسالمی ايران برگزار می شود
 ٢٠١٢ژوئن  ٢٢تا  ١٨لندن 

٢صفحه   

 

 :کومه له و منصور حکمت
 !منصور حکمت در دو دوره

 

 تحليلی مارکسيستی يا يک سياست چرتکه اندازانه؟
 

 ٧صفحه آذر ماجدی                                                  

 

 پيام شور انگيز اول ماه مه،
 ! نه به کاپيتاليسم، نه به جمهوری اسالمی

 
 ١۴صفحه پدرام نوانديش                                                 

 

 " ادامه"گرفتن قدرت سياسی به 
 !انقالب موکول شد

 

  ١١صفحه حامد محمدی                                                  

 حاکمان مذهبی عراقبه 
 !زن کاال نيست، انسان است

 

 ١٣صفحه على سعيد                                                داليا 



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

 . است" عطوفت"
 

شهابى از اولين کسانى نيست که قربانى سرکوبگرى جمهورى                
این رژیم آشویتس اسالمى است که ليست                      .  اسالمى ميشود   

قربانيانش طوالنى است و بویژه ضدیت با برابرى طلبى و                           
این رژیمى   .  تمایالت عدالتخواهانه سوسياليستى مشخصه آنست        

انحالل احزاب سياسى و           ،است که پرونده صدها هزار اعدام            
گستراندن اختناق با اتکا       ،سازمانهاى کارگرى و نهادهاى مستقل      

به توحش و سرکوب خونين کمونيستها و فعالين کارگرى را زیر             
 . بغل دارد

 
حکم رضا شهابى چکيده قانون مشت آهنين سرمایه                  ،با اینحال  

این حکم هر مصرفى از قبيل ارعاب        .  داران عليه کارگران است   
اما   ،و دست و پا بسته نگهداشتن فعالين کارگرى را داشته باشد                

اساسا بيان یک وحشت از کارگر و جنبش اش بعنوان یک فاکتور     
" فعاليت عليه نظام و امنيت ملی       "اتهام پوچ    .  مهم اجتماعى است   

تنها بيانگر اینست که این نظام و          ،براى توجيه حکم رضا شهابى     
اش ضد بدیهى ترین تحرک و تالشهاى کارگران             "  امنيت ملى "

این حکم بيانگر اینست که منافع کارگران با منافع این نظام            .  است
 . نه فقط قابل جمع نيست بلکه در تخاصم شدید است

 
در اول مه کارگران عليه این حکم ضد کارگرى رژیم اسالمى                   
سرمایه داران از رضا شهابى ها دفاع خواهند کرد و به سرمایه                

 . *داران نشان خواهند داد که قانون بازى را خوب ميشناسند

 

 شهابى و خاورى؛
 ...کارگران و سرمايه داران 

٢۵١شماره   
 

 اول مه را 
 !به روز اعتراض و اعتصاب تبديل کنيم

 

عليه فقر    ،تظاهرات کند   ،اعتصاب کند   ٢٠١٢جهان قرار است در اول مه سال         
عليه سرمایه دارى بعنوان بانى این وضع              ،و بيکارى و بيحقوقى حرف بزند         

صدایش را به وسعت جهان بلند کند که کارگران این وضع را نمى                   ،فریاد بزند 
 ! پذیرند

 

در ایران نيز این صدا باید قوى و کوبنده و منعکس کننده اوضاع و شرایط                             
کارگران در اول مه باید عليه سياست حذف                          .  واقعى طبقه کارگر باشد          

عليه ساقط    ،عليه بيکارى و اخراجها     ،"جهاد اقتصادى "عليه سياست     ،سوبسيدها
 . شدن از زندگى دهها ميليون نفر اعضاى خانواده هاى کارگرى فریاد بزنند

 

این روز به حکومت       .  در اول مه خيابانها و تریبونها به کارگران تعلق دارد                  
نباید اجازه  .  اسالمى و مناسک شوراهاى اسالمى و خانه کارگرش ربطى ندارد            

سرمایه ایرانى و    "داد جریانات دولتى روز کارگر را به روز چاپلوسى براى                  
اول مه روز کارگران است و کارگران هر جا که جمع                .  تبدیل کنند "  توليد ملى 

هستند باید آنجا را به محل اعتراض برحق طبقه کارگر عليه سرمایه دارى تبدیل     
 . کنند

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !حکومت کارگری ،برابری ،آزادی

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 ٢٠١٢آوریل  ١٨

 " آزادى"
يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و فرهنگى سرمايه و سرمايه دارى، يعنى                          
رهايى از کليه روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت آور و سرکوبگر جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از                   
چنگال بردگى مزدى، رهايى از انقياد طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين دولتى بورژوازى، رهايى از                   
بى حقوقى سياسى و انقياد فرهنگى، رهايى از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى خرافه                           
آميز و عقب مانده جامعه موجود، رهايى از ستم هاى مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از فقر و فالکت،                

  .جهل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى

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



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

اول ماه نزدیک      :يک دنيای بهتر   
عالوه بر تالش برای بهبود       .  است

شرایط کار و زندگی و حقوق                   
مدنی مساله اساسی تری در محور      

چگونه .  جدالهای جامعه قرار دارد   
از شر رژیم اسالمی باید خالص           
شد؟ کدام آینده در چشم انداز                     
است؟ چگونه طبقه کارگر ميتواند       
یک آینده شایسته انسان را برای            
همگان فراهم کند؟ حلقه های                    

 گرهی در این راستا کدامند؟ 
 

اجازه دهيد قبل از           :علی جوادی  
آنکه به کليت سئوال شما بپردازم          
به این نکته اشاره کنم که دیوار               
چينی تالش ما برای تغييرات                  
بنيادی را از تالش برای اصالح و       

ما .  بهبود وضع موجود جدا نميکند    
با همان شدتی که برای انجام                    
انقالب کارگری و نابودی                          
مناسبات استثمارگرایانه طبقاتی           

با همان        ،موجود مبارزه ميکنيم      
شدت هم روزمره برای بهبود                 
شرایط کار و زندگی و حقوق                   
مدنی کارگر و تمامی شهروندان           

انقالب .  جامعه مبارزه ميکنيم           
اجتماعی امری نيست که بنا به               
اراده ما در هر زمان قابل تحقق             

یک واقعيت عينی و                    .  باشد
. اجتماعی و تاریخی است                         

محصول یک دگرگونی عميق و           
تالقی عظيم اجتماعی و طبقاتی             

هر روزه قابل      .  در جامعه است     
دوره ای و تاریخی       .  تحقق نيست  

از این رو مبارزه برای              .  است
رفرم و اصالحات یک رکن تالش       

اما در عين حال          .  دائمی ماست   
توضيح ميدهيم که هيچ رفرم و               
اصالحی مادام که ساختارهای               
اقتصادی و اجتماعی جامعه و                
نظام حاکم را دست نخورده نگاه            

 ،داشته باشد نميتواند پایدار باشد           
نميتواند جامعه را از شر مبانی               
پایه ای و تعيين کننده ستم و                        
استثمار و تبعيض طبقاتی و                      

ما .  اجتماعی موجود خالص کند        
برای اصالحات مبارزه ميکنيم             
بدون اینکه ذره ای به سرمایه                  

رضایت دهيم  "  اصالح شده"داری 

 به مناسبت اول ماه مه
 چگونه حضور مستقل طبقه کارگر در راس تحوالت جامعه را تامين کنيم؟

 گفتگو با اعضائی از هيات داير حزب

ما .  و یا توهمی داشته باشيم            
برای بهبود روزمره موقعيت          
کارگر و توده مردم زحمتکش         
مبارزه ميکنيم بدون آنکه ذره          
ای توهم به سرمایه داری با               

 . داشته باشيم" انسانی"چهره 
  

 ،اما بپردازم به سئوال شما                
واقعيت این است که اتفاقا در            
دوران کنونی بيش از هر زمان      
شرایط جامعه برای تغييرات           
بنيادی و دگرگون کننده آماده و       

مناسبات مردم با       .  مهيا است   
رژیم اسالمی کامال تغيير کرده      

ما با جامعه ای روبرو          .  است
هستيم که هر لحظه ميتواند                

خرمنی است که با    .  منفجر شود 
هر جرقه ای ميتواند شعله ور          

مساله تغيير قدرت               .  شود
سياسی عالوه بر تغيير شرایط        
کار و زندگی در دستور روز           

و مساله اساسی      .  جامعه است  
این است که چگونه کارگر و            
کمونيسم جامعه ميتوانند                      
تضمين کنند که در این تحوالت    
نه تنها با موجودیت رژیم کثيف   
اسالمی تعيين تکليف شود بلکه      
این تحوالت در کم مشقت ترین       

 ،برابر   ،شکلی به نظامی آزاد       
یک جامعه آزاد                           ،مرفه

مسلما .  کمونيستی دگرگون شود  
ما برای چنين چشم انداز و                 

در عين   .  هدفی مبارزه ميکنيم    
حال عميقا واقفيم که این تنها              

. آلترناتيو آینده نيست                             
 ،اپوزیسيون بورژوایی                      

جریانات راست و محافظه کار       
پرو غربی نيز یک پای جدال           

از این رو       .  بر سر آینده اند         
تالش برای خنثی کردن آینده           
ای که در آن بار دیگر طبقات           
استثمارگر ماحصل تالش و             
فداکاری جامعه را از آن خود           

یک وظيفه دائمی حزب           ،کنند
. اتحاد کمونيسم کارگری است       

کنار زدن موانع و ایستگاههایی     
که این جریانات در مقابل                    
تحوالت جامعه قرار ميدهند             

 .یک امر هميشگی ماست

٢۵١شماره   

از نقطه نظر ما مساله محوری این         
است که چگونه طبقه کارگر و                     
کمونيسم ميتوانند در شرایطی که              
جامعه دستخوش یک تحول عظيم            
اجتماعی است در راس این                           

آن را          ،اعتراضات قرار گرفته         
توده عظيم      ،رهبری و هدایت کنند       

مردم را به اردوی آلترناتيو                           
رهایبخش و سوسياليستی خود جلب       
کنند تا بتوانند یک جامعه آزاد و                  

. برابر و مرفه را پایه گذاری کنند             
در حل این معادله به چند فاکتور                 

 :باید اشاره کرد
 

در درجه اول باید تاکيد کرد که            -١
جامعه .  در کار نيست  "  همه با همی  "

به دو اردوی چپ و راست تقسيم               
اسالمی   –جریانات ملی    .  خواهد شد 

مفلوک تر از آنند که آلترناتيوی                  
. برای آینده سياسی در ایران باشند          
 ،در یک طرف کارگر و کمونيسم            

جنبش      ،جنبش کمونيسم کارگری         
آزادی زن و جنبش خالصی                         
فرهنگی جوانان قرار دارد و در                
طرف دیگر معادله جریانات راست       

هرگونه .  و محافظه کار پرو غربی       
ميان این  "  اتحاد"تالش برای ایجاد      

دو اردو تالشی برای به مسلخ بردن        
در این    .  کارگر و کمونيسم است          

چهارچوب همانطور که منصور              
آیا کمونيسم در    "حکمت در سمينار      

تاکيد کرده    "  ایران پيروز ميشود       
دو پروسه برای به قدرت                  ،است

. رسيدن اردوی ما قابل تصور است       
یکی انقالب و دیگری انتخابات آزاد       
در فردای سرنگونی رژیم اسالمی          

و مساله انقالب کارگری به          .  است
این امر گره خورده است که آیا                    
کارگر و کمونيسم توان آن را دارند          
که رهبری این اعتراضات را در              
دست بگيرند؟ آیا آن نيرویی ميتوانند      
بشوند که در پس تحوالت جامعه به         
راس اعتراضات عروج کنند و                  
جامعه را پيرامون اردوی خود                   

 .قطبی و پالریزه کنند

  

اما انتخاب جامعه یک انتخاب              -٢
مقبوليت و    .  سياسی و مادی است         

مطلوبيت سياسی یک پایه آن                  
. است اما تمام آن نيست                               

فاکتورهای دیگری از جمله قادر         
مورد     ،قابل اتکاء بودن           ،بودن

اعتماد واقع شدن و مجموعه ای            
از فاکتورهایی این چنينی در این         

از .  چهارچوب تعيين کننده است       
این رو تالش ما عالوه بر طرح             
هميشگی سياست ها و جلب نيرو         
به اردوی خود در عين حال باید            
متوجه ایجاد امکانات و توانی                
باشد که قدرت جاذبه عميقی در             

تالشی که اعتماد   . جامعه ایجاد کند
توده کارگر و مردم زحمتکش را         
به قابل تحقق بودن چنين پروژه             

نميتوان از توده        .  ای جلب کند       
مردم انتظار فداکاری و قرار                  
گرفتن در این اردو را داشت                   
بدون آنکه به درجه ای قابليت                 
تحقق این آلترناتيو اثبات شده                  

در این راستا چنانچه طبقه         .  باشد
کارگر با جنبش خود بطور                       
متشکل و با پرچم سوسياليستی              
وارد ميدان جدال بر سر قدرت              

بخش مهم این                 ،سياسی شود     
آن .  معمای عظيم حل خواهد شد         

زمان خاطره ها یاد آور روزهایی      
 ،خواهد شد که جامعه فریاد ميزد         

رهبر سرسخت      ،کارگر نفت ما    "
و این بار اگر کارگر با                  "!  ما

 ،حزب متشکل و کمونيستی خود        
حزبی مانند حزب اتحاد کمونيسم        

پا به این عرصه                        ،کارگری
بگذارد آن زمان شمارش معکوس      
عمر رژیم اسالمی آغاز خواهد            

شانس آلترناتيوهای راست و        ،شد
. مرتجع به شدت افت خواهد کرد        

از این رو طبقه کارگر باید                        
. باید متحزب شود        ،متشکل شود  

آیا باز هم باید تاکيد کرد که طبقه           
کارگر بدون حزبش به پيروزی            

 نميرسد؟ 
 

فاکتور مهم دیگر این است که          -٣
جامعه ای که در حال طغيان و               

۴صفحه  ،تحول است      
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در هر حال دارد به وضع موجود          
سئوال این است که      .  ميگوید"  نه"

در راس اعتراضات        "  نه"کدام    
"قرار ميگيرد   به گوشه از      "  نه. 

به کليت   "  نه"وضعيت موجود یا       
نظام اسالمی و سرمایه داری؟               

به ذره ای از نابرابری و              "  نه"
به تمامی اشکال و    "  نه"تبعيض یا   

همچنين مبانی نابرابری سياسی و       
به گوشه  "  نه"طبقاتی در جامعه؟      

ای از استبداد و خفقان و بی                       
به هر آنچه که نافی " نه"حقوقی یا 

حقوق آزاد و برابر شهروندان                
به بخشی از      "  نه"جامعه است؟      
به هر آنچه که    "  نه"زن ستيزی یا    

باعت تحقير و فرودستی و ستم بر        
به گوشه از          "  نه"زن است؟          

حاکميت مذهب در حکومت و                 
" نه"شئونات زندگی اجتماعی یا          

به ذره ای      "  نه"به تماميت آن؟         
به کليت مبانی و      "  نه"استثمار یا    

پایه های استثمار و کار مزدی در         
تبليغات و  .  جامعه؟ مساله این است   

پراتيک روزمره ما باید چنين                 
 .جهت و چهارچوبی داشته باشد

 

تاکيد آخر من بر کارها و                      -۴
ما .  مشغله های این کمونيسم است      

مدتی است که از کمونيسم                          
. سازمانده و رهبر صحبت ميکنيم      

این یک ویژگی متمایز کننده ما از        
سایر جریانات مدعی کمونيسم               

این تالش تاکنون نتایج مهم        .  است
و تعيين کننده ای برای جریان                 

این .  کمونيسم کارگری داشته است    
متحقق .  یک حلقه گرهی است            

کردن شرایط ذکر شده در باال                  
تماما در گرو پيشبرد دائمی این              

 . امر است
 

واقعيت شيرین این         ،خالصه کنم  
. است که ما شانس پيروزی داریم        

اما مسيری   .  ميتوانيم پيروز شویم    
که باید طی شود الزاما سرازیری         

دریچه ای به روی ما باز          .  نيست
از این دریچه ميتوان چشم         .  است

انداز یک دنيای زیبا و انسانی و             
شاد و مرفه و خوشبخت را                        
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مساله این که آیا       .  مشاهده کرد  
ميتوانيم این پلکان را طی کنيم؟      
مساله این است که انتخاب                  

باید .  دیگری در مقابلمان نيست    
تمام     ،تمام آزادی را خواست         
تمام .  رهایی را خواست               

خوشبختی و سعادت را                        
باید .  ما مخير نيستيم    .  خواست

 .برای تمام پيروزی تالش کنيم
 

یک رکن          :يک دنيای بهتر        
تامين حضور مستقل طبقه                 
کارگر مستلزم شکل گيری                
تشکالت توده ای کارگران در        

اما مساله  .  تحوالت جاری است  
تشکل پایه کارگری کماکان              
یک مساله گرهی در مبارزات       

بنظر شما اکنون     .  جاری است  
در کجای این مسير قرار                     
داریم؟ مسائل و موانع مقابل ما       
کدامند؟ چگونه باید مسائل                 
پيشاروی را حل کرد؟ چگونه         

کمونيستی   -تشکالت کارگری     
ميتوانند در راس اعتراضات           
جامعه قرار گيرند؟ چه باید                

 کرد؟ 
 

روشن :  نسرين رمضانعلی       
است که مهمترین مانع مقابل            
ایجاد آزادانه سازمانها و                     
تشکلهاى توده اى توسط خود           

فضای ارعاب و              کارگران
سرکوب جمهوری اسالمی               

کارگران به مجرد اینکه      .  است
تالش کردند تشکلهای واقعی           
خود را سازمان دهند بالفاصله       
با تعرض اوباش حراست و               
شوراى اسالمی و بسيج و                   

مسئله .  اطالعات روبرو شدند     
دیگر شرایط کار طبقه کارگر         
است که مسئله سازمانيابى را          

بسيارى از   .  حادتر کرده است    
کارگران قراردادهای موقت           
دارند و یا کارهای پروژه ای            

یعنى بعد از اتمام هر          .  ميکنند
پروژه کارگران بيکار ميشوند       
و محل مربوطه را ترک                      

در واقع روز از نو             .  ميکنند
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روزی از نو و کارگران دربدر                  
عدم ثبات    .  دنبال کار جدید هستند         

کارگران در یک مرکز صنعتى که          
نتيجه قراردادى شدن کار و ورود            
شرکتهاى پيمانى و واسطه به بازار         

یک نوع ناامنى مزمن            ،کار است  
شغلى و موقعيتى براى کارگران               
ایجاد ميکند که تاثير فورى اش بر            
ایجاد تشکل کارگرى در هر مرکز          

کارگران در   .  صنعتى عریان است     
خيلی از مراکز مجامع عمومی خود       

مثال کارگران    .  را برگزار کردند       
سيمان کرمانشاه مرتب در ساعات          
استراحت ظهر مجامع عمومی را            
برگزار ميکردند اما بعد از مدتی               
تعداد زیادی از این کارگران                        
قراردادی با اتمام قراردادشان از              
این مرکز بيرون آمدند و همين                    
باعث شد که در این مرکز دیگر                 
مجامع عمومی کارگران تشکيل               

به هر حال این یک گره است        .  نشود
که در جا انداختن سنت مجمع                       

شورائى و بطور کلى             -عمومى    
ایجاد تشکل کارگرى بعنوان عامل          

 . منفى عمل ميکند
 

بنظر من در خيلی از مراکز                          
کارگری سنت مجمع عمومی و                  
شورا دارد پا ميگيرد و اقدامات                  
جدی و سازمان یافته ای را در                     

یک معضل    .  دستور خود بگذارد       
جدى امروز موقعيت اقتصادى                  

هر روز مراکز کار تعطيل           .  است
قرارداد کارگران تمام        .  می شوند   
پيمانکار و یا شرکت           .  شده است   

با عوض شدن اینها      .  عوض ميشود 
یک جابجائى هائى ميان کارگران            

عمدتا یک سری      .  صورت ميگيرد  
از کارگران اخراج و یا بيکار                      
ميشوند و کارگران دیگری استخدام        

بخاطر فضای ارعاب و            .  ميکنند
کارگران براى          ،تهدید به اخراج        

تداوم کار به زمانی نياز دارند که               
کارگران دیگر را بشناسند و مجددا         
فضای اعتماد و همسرنوشتی بين             

. کارگران در محيط کار ایجاد شود         
چنين معضالتى باعث ميشود که               

شورائى   –سنت مجمع عمومى              
با .  کارگران به سختی پيش برود            

اینحال مسئله ایجاد تشکلهاى توده       
اى کارگران در مراکز اصلى                
کارگرى یک سوال محورى و در       

امروز جنبش        .  جریان است       
کارگری عليرغم تمام موانع و               

در این راستا      ،مشکالتی که دارد   
گام برميدارد و شاهد انواع تالش         
براى متشکل شدن ميان کارگران       

. در صنایع بزرگ هستيم                          
بخصوص در مراکز اصلی که             
کارگران حرفه ای مشغول بکار          

بطور عمومی ميتوان گفت    .  هستند
امروز در خيلی از پتروشيمها و           
یا پاالیشگهای نفت و گاز و                       
صنایع بزرگ کارگران کم و بيش       
مجامع عمومى خود را تشکيل               
ميدهند و تالش دارند خواسته ها           
و مطالباتشان را از این طریق                

امروز سنت مجمع      .  پيگرى کنند  
عمومى و ایجاد شوراها وسيعتر          
و شناخته شده تر از هر زمانى               
براى توده کارگران است و عمال         
کارگر قدرت خود را در آن ميبيند       

کارگران .  و از آن استفاده ميکند        
در این مراکز و طى اعتصابات و       

عليرغم همه موانع و       ،اعتراضات
به این نکته مهم           ،تهدیدات رژیم  

رسيده اند که بدون اعمال قدرت           
جمعى نميتوان به هيچ نتيجه اى            

. در نتيجه باید متشکل شد        .  رسيد
چند وقت پيش با یکی از کارگران       
در تبریز صحبت می کردم و او            
با حرارت زیادی از اینکه نه تنها         
مجمع عمومی بلکه شورای                     
مستقل خود را دارند و به طور               
روتين مجامع خود را تشکيل                  

این روش کار آنجا سنت          ،ميدهند
شده است و حتى اداره کار و                    
مدیریت و غيره را مجبور کردند         
که شورا را به رسميت بشناسند             

اگر خالصه کنم        .  سخن ميگفت   
موقعيت تشکل یابی کارگران و            
تالشها برای ایجاد تشکلهای توده        
ای یک سير رشد را داشته است            
و این جای خوشحالی و اميد است        

و صد البته         
۵صفحه   
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باید تالش کنيم این تجارب را                   
بيشتر منعکس کنيم و انتقال بدهيم         
که حتی در مراکزی کوچکتر و به       
لحاظ توليدی هم کم اهميت تر در           
اقتصاد کشور ميتوانند با ایجاد                
مجامع عمومی و شوراهای خود و      
درگير کردن همه کارگران                       

از .  راحتتر به خواستهایشان برسند   
فرصتهای ایجاد شده برای اعالم          
حضور و ایجاد و اعالم تشکل                
واقعى کارگران بهره بجویند و از        
این طریق مشروعيت این تشکلها        
را بعنوان تشکلهاى مستقل                        
کارگران به نهادهاى حکومتى               

 . تحميل کنند
  

در ادامه سوال شما آمده است                   
چطوری باید رهبران کمونيست           
در راس اعتراضات جاری قرار          

من باید اینجا کوتاه اشاره       .  بگيرند
کنم که طبقه کارگر در دوره شاه            
هم تحت خفقان بود اما کارگران            
مبارزات زیادی کردند که در                  

با ایجاد شوراها که              ۵٧انقالب    
دربرگيرنده توده هاى وسيع                     

تالش کردند در         ،کارگران بودند  
راس اعتراضات قرار بگيرند و با      
ایفاى نقش درخورشان نهایتا                   
سرنگونى حکومت قبلى را ممکن       

در دوران انقالب شاهد           .  کردند
بودیم چه سریع شوراهای                          
کارگری در بيشتر مراکز                          

بنابراین این  .  کارگری ایجاد شدند   
تنها     ،تجربه آنهم سه دهه پيش              

ميتواند یک معنی داشته باشد و آن        
اینست که سنت شورائى کارگرى        
اگر چه سرکوب شده بود و کمتر           
می توانست در حکومت شاه ابراز      
وجود بکند اما با تغيير در اوضاع        

با .  شوراها عين قارچ سبز شدند         
سرکار آمدن جمهوری اسالمی و         

شورا "صدور حکم بنی صدر که         
تعرض وسيعی آغاز     ،"پورا ماليده 

شد و با اعالم انحالل شوراهاى              
کارگران و دستگيرى رهبران               
کارگرى کمونيست و پيشرو بخش      
زیادی را به جوخه های اعدام                 
سپردند و تعداد بيشترى را زندانى       

 . یا اخراج و فرارى دادند
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دهه   3امروز که تقریبا بيش از      
از آن تجربه شوراها در انقالب      

نسلی از    .  ایران ميگذرد       ۵٧
فعالين کمونيست و سوسياليست     
مشغول به سازماندهی هستند          
که اوال تجاربشان با تجارب              
نسل کارگران دوران انقالب            

دیدشان به    .  متفاوت تر است      
سازماندهی کمونيستی طبقه             
خيلی روشنتر است و بنظرم             

به .  این نقطه اميد بزرگی است      
این همه اعتصابات و                             
اعتراضات در پتروشيمى ها           
از تبریز و ماهشهر و عسلویه         

به مبارزان در ذوب     .  نگاه کنيد 
 ،آهن و پاالیشگاههاى نفت                

ماشين سازیها و بسيارى                     
. مراکز بزرگ و کوچک دیگر     

اینها دیمى نيست و کارگران             
خودجوش به خيابان نمی آیند و       

هفته     2در مواردى بيش از             
اعتراض و اعتصاب کنند تا به        
خواستهایش برسند؟ اینها همه         
با تالش فعالين کارگرى و                  
هوشيارى و توانائى آنها در               
شرایط بسيار نابرابر ميسر شده     

بنابراین تصویر واقعی       .  است
این هست که همين امروز                  
کارگران در فاز و مرحله اى           
هستند که تشکلهای خود را                
بدرجاتى سازمان دادند و یا               
جنب و جوش براى ایجاد و                
گسترش تشکل کارگرى وسيع       

این فى النفسه یعنى        .  تر است  
تالش و اعالم حضور                           
کارگران پيشرو و سوسياليست      
و کمونيست و قد علم کردن                

بنظرم پله      .  جنبش کارگرى     
بعدی اعالم رسمی این                          

این .  تشکلهای توده ای است          
تشکلهاى ایجاد شده باید تجارب     
خود را در شرایط خفقان و                 
سرکوب جمهوری اسالمی با          
دیگر بخشهاى طبقه کارگر               
شریک شوند و آنها را انتقال             

همانطور که تشکل شان       .  دهند
را به اداره کار و مدیریت و               
پيمانکار تحميل کردند و                      
مجبورشان کردند آنها را                    
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گام بعدی اینست        ،برسميت بشناسند  
که بطور علنی و رو به جامعه و رو  

. به هم طبقه های خود صحبت کنند          
تالش کنيم این تشکلها محلی باقی              

خواست .  نماند و سراسری بشود           
ميليون افزایش دستمزد در       2فرضا  

آبادان باید خواست کارگر پاالیشگاه       
بندر عباس و نفت شهر و کرمانشاه          

 . و اصفهان و تهران باشد
 

تحزب کمونيستی      :يک دنيای بهتر    
متحد کردن گرایش           ،طبقه کارگر   

سوسياليست کارگران       –رادیکال     
رکن دیگر حضور مستقل کارگر در      

تاکيدات .  راس تحوالت جامعه است     
حزب در این چهارچوب کدام است؟       
معضالت و حلقه های گرهی                       

 کدامند؟
 

کشمکش طبقات      :سياوش دانشور   
اجتماعى نه بالواسطه بلکه از                    
طریق جنبشها و احزاب سياسى                 

در هر تحول          .  صورت ميگيرد    
سياسى راست و چپ در یک مقياس        
سراسرى تر در مقابل هم قرار                    

احزاب سياسى اى که              .  ميگيرند
توانسته اند به نماینده و حزب                       
سياسى و در برگيرنده جنبش سياسى   

امکان    ،و طبقاتى شان تبدیل شوند         
عملى و مادى شرکت در جدال                    
قدرت مى یابند و بطور عينى شانس        

وقتى بحث از           .  پيروزى دارند     
حضور مستقل طبقه کارگر در                   

یعنى    ،تحوالت سياسى ایران است       
اینکه طبقه کارگر بعنوان یک                     
جنبش سياسى و طبقاتى با پرچم و             

در تمایز با کل                ،سياست مستقل   
 ،بورژوازى حکومتى و اپوزیسيونى   

و براى اهداف کمونيستى و                           
سوسياليستى خود بميدان بياید و                 

نه فقط      .  براى پيروزى بجنگد           
تجارب طبقه کارگر در ایران بلکه          
تجربه جنبش بين المللى طبقه کارگر      
نشان ميدهد اگر طبقه کارگر در هر        
تحول سياسى بعنوان یک جنبش                
متمایز و یک راه حل سياسى بميدان        

ليرغم هر تالشى نه فقط به          ع  ،نياید
نيروى جنبشهاى طبقات دارا و ضد        

کارگر تبدیل ميشود بلکه خود در         
صف اولين قربانيانى است که در        
فرداى پيروزى بورژوازى باید به     

 .  مسلخ برود
 

بنا براین اولين و اساسى ترین                
تاکيد حزب اینست که بحث برسر        

. قدرت و دولت و حکومت است          
بحث بسادگى برسر اینست که ما         
یا آنها؟ آزادى یا اختناق؟ حکومت       
کارگرى یا حکومت بورژوائى؟         
سوسياليسم یا سرمایه دارى؟ رفاه       
یا فالکت؟ حکومت سکوالر و               
پيشرو یا حکومت مذهبى و                      
قومى؟ آزادى زن یا آپارتاید                     
جنسى و مردساالرى؟ آیا طبقه ما        
ميخواهد از نظر اقتصادى جنبشى      
صرفا مطالباتى و از نظر سياسى        
گروه فشارى براى پيشروى یک         
جنبش بورژوائى باشد یا ميخواهد       
خود راسا زمام امور را بدست               

 بگيرد؟ 
 

در جامعه سرمایه دارى طبقه                
کارگر مهمترین و کليدى ترین و          
پيشروترین جنبش اجتماعى است       
که تاریخا هر نوع بهبود در                      
حقوق و رفاه شهروندان رابطه             
مستقيمى با تالشهاى این طبقه                

مسئله اساسى اینست که در       .  دارد
متحول و    ،یک جامعه بحران زده    

حتى تحقق            ،در حال سقوط           
مطالبات رفاهى و آزادیهائى که            

بدون        ،کارگران خواهان آنند            
درگير شدن در جدال قدرت                     
سياسى بعنوان یک نيروى                       
قدرتمند و سراسرى و آلترناتيو             

جامعه   ،مهمتر اینکه .  عملى نيست 
به بعد از جمهورى اسالمى فکر           

. ميکند و دنبال راه حل ميگردد             
این راه حل ميتواند و مطلوب                  

. است که راه حل کارگرى باشد            
راه حل سياسى طبقه کارگر                     
ميتواند به انتخاب مردم تبدیل                 

۶صفحه جنبش .  شود  
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کمونيستى طبقه کارگر این                        
ظرفيت را دارد که بسرعت                      

برابرى         ،پتانسيل آزادیخواهى       
سکوالریسم و رفع تبعيض        ،طلبى

را حول راه حل سوسياليستى خود        
براى تامين حضور        .  بسيج کند   

مستقل طبقه کارگر در تحوالت             
سياسى باید ملزومات این حضور        

. مستقل تامين و پاسخ داده شود               
تاریخا کارگر بدون کمونيسم و               
کمونيسم بدون کارگر شکست                

جنبش کمونيستى طبقه   .  خوده است 
جنبش اعتراض ضد                    ،کارگر

سرمایه دارى با پرچم انتقادى و             
باید بعنوان          ،انقالبى مارکسيسم    

آلترناتيو مطلوب و ممکن در                   
باید این افق به     .  جامعه طرح شود   

افق هر رهبر کارگرى تبدیل شود        
و این قطبنما در هر مبارزه                        

باید حزب   .  روزمره ملحوظ شود    
سياسى کارگرى و کمونيستى و             
دربرگيرنده رهبران و پيشروان و       
کمونيستهاى کارگرى قدرتمند               
داشت که در قلمرو سراسرى راه         
حل کارگرى را نمایندگى کند و              
در قلب کارخانه ها و خيابان متحد        
کننده و سازمانده اعتراض توده             
اى عليه حکومت سرمایه دارى             

 . اسالمى باشد

 
سياست کمونيسم کارگرى در                 
ایندوران پرتحول تالش براى رفع      
موانع تشکل حزبى و توده اى                  
کارگران و بميدان کشيدن نيروى         
این جنبش بعنوان یک نيروى                  

اما کارگران مادام    .  آلترناتيو است 
که جمهورى اسالمى و شمشير              

 

 به مناسبت اول ماه مه
 ...چگونه حضور مستقل طبقه کارگر در راس تحوالت جامعه را تامين کنيم 

خونين اش سرجایش است                 
ناچارند که در ميدان مين جلو          

ناچارند با در نظر               .  بروند
گرفتن مجموعه شرایط و                   
تناسب قوا حرف بزنند و در              
عين حال براى تغيير تناسب             

کارگران در    .  قوا تالش کنند      
این اوضاع باید بر نقاط قدرت         
شان متکى شوند و از این                    
دریچه پيشروى جنبش شان را        

بعنوان مثال        .  تامين کنند       
یکصدائى کارگران در قبال              
کار قراردادى و لغو آن و یا               
نفى شرکتهاى انگل پيمانى                
بعنوان واسطه قرارداد و                    

 ،استخدام شدن توسط شرکتها         
از ميان دیگر مطالبات                          
کارگران ظرفيت بيشترى براى    

چون اوال       .  پيروزى دارد      
صنایع بزرگ نيازمند نيروهاى    
متخصص و فنى اند که فى                 

و   ،الحال کمبود آنها دیده ميشود    
ثانيا تحرک در این صنایع                  
براى کارگران بنا به اهميت              
اقتصادى این مراکز براى                 

. حکومت زودتر نتيجه ميدهد         
ثالثا تحرک در صنایع مهم                 
کارگرى و هر درجه پيروزى         

هم    ،و برداشتن گامهائى بجلو       
اتحاد و تشکل تاکنونى                          
کارگران را تقویت ميکند و هم        
توجه ها را در جامعه و در                 
قلمرو سراسرى تر به تحرک          
جنبش کارگرى معطوف                    

در نتيجه بحث برسر          .  ميکند
تاکتيکهاى مبارزاتى طبقه                 
کارگر در شرایط کنونى براى        
پيشروى دقيقا با بحث تامين               

٢۵١شماره   

استقالل سياسى طبقه کارگر در                 
. تحوالت جارى مربوط است                      

کارگران همه نوع مطالبه سياسى و        
رفاهى دارند و همواره آنها را                     

اما در هر مقطع        .  عنوان کرده اند    
مبارزه کارگرى روى مسائلى                    
خاصى متمرکز ميشوند که قدرت            

امروز اعتراض  .  بسيج عمومى دارد  
به فقر و گرانى و خواست افزایش             

و اعتراض به کار                           ،دستمزد
قراردادى و شرکتهاى پيمانى که               
عمال بازار کار را قبضه کرده اند و         
مثل هزارپا به جان کارگران افتاده           

و تالش براى شرایط بهتر                      ،اند
استخدام و تامين امنيت شغلى دریچه      
هائى است که کارگران را در                      
شرکتها و موسسات بزرگ متحد               

کارگر .  ميکند و بميدان مى آورد            
قراردادى و غير قرادادى و                           
روزمزد و غيره را کنار هم قرار              
ميدهد و براى دخيل کردن و متکى           
شدن به توده کارگران معترض                  
راهى جز متکى شدن به سنت مجمع       

. شورائى وجود ندارد         –عمومى    
بدرجه اى که کارگران در این                     
چهارچوب و براى بهبود و رفاه                 
جلو مى آیند مکان اجتماعى آنها در         
جامعه سنگين تر ميشود و امکان               
طرح خود بعنوان یک راه حل را              

 . بيشتر پيدا ميکنند
 

در اول مه اما باید فضاى کارخانه            
را ترک و به جامعه در وسعت                    

دنيا دارد به ایران       .  جهانى اش آمد    
هم نگاه ميکند و همه در انتظار دور        
جدیدى از اعتراض و قيام مانند بقيه        

در اول مه       .  کشورهاى منطقه اند      

کارگران در همه جا عليه سرمایه          
دارى و سياستهایش سخن خواهند         

کارگران در ایران نيز                .  گفت
ميتواند گوشه اى از این تصویر              

جنبشى که از اعتراضات         .  باشند
کارگران در همه جاى جهان عليه         
سرمایه دارى دفاع ميکند و بر                 
ضرروت راه حل کارگرى در                
مقابل راه حل دولتها و حکومتهاى        
 . متفرقه سرمایه دارى تاکيد ميکند

 

اول مه فرصتى است که با                          
شوریدن عليه سياستهاى ریاضت         
اقتصادى در عين حال پاسخ خامنه       
اى مرتجع و سياست اسالمى                    

عليه      ،را داد    "  جهاد اقتصادى    "
سياست حذف سوبسيدها و گرانى          

و بر ممکن بودن       ،و فقر فریاد زد    
جامعه اى آزاد و برابر و مرفه                 

حرف من اینست که          .  تاکيد کرد   
کارگران هميشه مطالبه اى از                 

بلکه براى        ،کسى طرح نميکنند       
تحقق مطالباتشان به نيروى خود            

 . ميجنگند
 

اما براى اینکه این جنگ در                       
حواشى سياست گم و گور نشود و          
به جنگى مهم و تعيين کننده و                    
موثر در صفبندیهاى جامعه تبدیل         

باید رهبران کارگرى براى          ،شود
طرح حرفهایشان خود را تا سطح         

و .  رهبر آزادى جامعه باال بکشند       
تنها در چنين تصویرى از خود و           
باال بردن واقعى خود به این                       
موقعيت است که افق پيروزى                  

اميدها و          ،کارگرى باز ميشود         
چشمها به سمت جنبش کمونيستى          

تشکل       ،طبقه کارگر برميگردد          
حزبى و سياسى و توده اى طبقه              

و استقالل      ،قوام بيشترى ميگيرد     
سياسى و فکرى و برنامه اى و                
تشکيالتى طبقه کارگر در مقابل             
کل اردوى بورژوازى تامين                    

 . *ميشود

 انقالب کمونيستى 
انقالب .  محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است                                 

. بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند          .  کمونيستى به تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد                       
کار، که در جامعه سرمايه     .  بجاى توليد براى سود، توليد براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند                   

دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعاليت خالق و                              
هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه                .  داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر کردن زندگى انسانى ميدهد                  

از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به          .  انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى برخوردار خواهد بود               
 .اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است
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اخيرا تعدادی از رهبری حزب              
کمونيست ایران و کومه له                         
سازمان کردستان این حزب، به            
نقد منصور حکمت از سوراخ نقد        

نقد .  جریانات دیگر پرداخته اند          
می تواند موثر و پيشبرنده باشد و          
ما، همچون خود منصور حکمت،       

. از چنين نقدهایی استقبال می کنيم      
اما مساله اینجاست که نقد این                   
رهبران کومه له از اساس فرصت       
طلبانه و مصداق این ضرب المثل        

"معروف است   خشت اول چون     : 
نهد معمار کج، تا ثریا می رود                

مدتی پيش هلمت          ."  دیوار کج    
احمدیان در نقد محفل ایرج آذرین         
و رضا مقدم، فرمانش منحرف شد       
و سر از نقد منصور حکمت                     

خواننده هاج و واج می          .  درآورد
ماند که چگونه نقد دوستان پيشين          
حزب شان، که آثارشان را در                 
کومه له جزو ليست خواندنی ها             
قرار داده بودند و تزهایش را در            
نقد کمونيسم کارگری منصور                
حکمت استفاده می کردند، به نقد           
منصور حکمت ختم می شود؟ یک      
توضيح تاریخی برای روشن شدن      

 . برخی ابهامات الزم است
 

حزب و قدرت سياسی بی تقصير          
 !است

ایرج آذرین از همان ابتدای                       
تشکيل حزب کمونيست کارگری         

اولين روز اولين   .  قهر کرد و رفت   
پلنوم بعد از اولين کنگره حزب              
کمونيست کارگری آخرین باری          
بود که ایرج آذرین در هيچ جلسه          
حزبی و فعاليت حزبی شرکت                

پيش نویس اساسنامه اش را        .  کرد
نقد کردند، به او برخورد و رفت           

. و پشت سرش را هم نگاه نکرد             
اما او هم فرصت طلبانه بعد از                
عروج جنبش دوم خرداد که باعث       
شد فيل بخشی از کادرهای حزب          
یاد هندوستان کند، جلوی صف آمد      

 

 :کومه له و منصور حکمت
 !منصور حکمت در دو دوره

 

 تحليلی مارکسيستی يا يک سياست چرتکه اندازانه؟
 

 آذر ماجدی 

سال   ۵تا استعفا نامه ای را که         
پيش ننوشته بود، بنویسد و                 

رضا مقدم نيز      .  یارگيری کند  
در ميان آن کادرهایی بود که            
عروج دو خرداد یاد کارگران         
انداختش، این شرایط سياسی با       

 -یک سری مسائل شخصی              
رقابتی درون حزبی او را به             

" بطرق دیگر    "ادامه فعاليت         
اینها با شعار         .  رهنمون شد    

کارگری رفتند تا            -کارگر     
شانس خود را در شرایط                     

طی .  عروج دو خرداد بيازمایند   
این سيزده سال فعاليت بطرق          
دیگر جزء تنهایی و انزوا ثمر         

. دیگری عایدشان نشده است           
دو خرداد  "  جامعه مدنی "نسيم  

اما .  اینها را هوایی کرد و برد        
ژست تئوریک شان نقد تز                 

" حزب و قدرت سياسی                   "
منصور حکمت و پيوند با طبقه      

 .کارگر بود
 

جالب اینجاست که ژست                     
تئوریک این جریان که در                 
نقدشان هلمت احمدیان نقبی به        
کمونيسم کارگری و منصور            
حکمت زده بود، الهام عضو             
دیگر رهبری کومه له برای نقد      

اینبار .  منصور حکمت شد           
محمد نبوی به بهانه نقد کورش       
مدرسی و حزب حکمتيست به        
نقد منصور حکمت پرداخته             

او هم ظاهرا در نقد تز           .  است
حزب و قدرت سياسی منصور       
حکمت می نویسد، یعنی همان        
تزی که دوستان قدیمی شان              
بعدا بعنوان بهانه جدایشان                 
اعالم کردند، اما تنها نقدی که          
ما در این نوشته طوالنی می             

"خوانيم چنين است         تزهای : 
و "  حزب و قدرت سياسی           "
که در تقابل    "  حزب و جامعه   "

با مبانی یک استراتژی                         
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سوسياليستی و اصل مارکسيستی             
قرار       خود رهائی طبقه کارگر               

(دارد در بر روی     "محمد نبوی،     ." 
، نشریه     "همان پاشنه می چرخد            

، خط تاکيد از          ٢٨٨جهان امروز       
 ) .خود متن است

 
عبارت تز حزب و قدرت سياسی              
بارها و بارها در این نوشته تکرار           
می شود، نویسنده مقاله تا آنجا پيش          
می رود که منصور حکمت را بر             
اساس این تز به جوان و پير تقسيم             
می کند، اما تمام نقدی که بر این تز           

ارائه می شود همين              "  شيطانی"
ما اینجا قصد    .  جمله هيچ نگو است     

پلميک با آقای نبوی در مورد                       
" مبانی یک استراتژی سوسياليستی   "

اصل مارکسيستی خود رهایی         "و   
صرف  .  را نداریم    "  طبقه کارگر    

ذکر تعبير غير مارکسيستی ایشان           
از سوسياليسم، تفاوت از زمين تا              
آسمان کمونيسم مارکسی منصور            

ماتریاليسم "حکمت را با بينش                    
از نوع استالين اینها بيان         "  تاریخی
زمانی که هدف دو تا است،      .  می کند 

نيازی به پلميک درباره استراتژی          
 .رسيدن به هدف باقی نمی ماند

 
های  ه سوسياليسم یک شيوه از شيو     "

در این شيوه    .  مناسبات توليدی است   
توليدی اگر طبقه کارگر کنترل توليد      
و سياست جامعه را در دست داشته          
باشد و توليد را براساس رفاه جامعه        
سازمان دهد، سوسياليسم قابل تحقق       

(است همين تعبير        )  همانجا." 
غيرمارکسيستی از سوسياليسم                  
بنظرم کافيست تا دنبال نقد عميقتری       
از تز حزب و قدرت سياسی                          

زمانيکه درک از                    .  نگردیم
سوسياليسم یک درک رفرميستی و         
سرمایه داری دولتی باشد، روشن            

مبانی یک استراتژی          "است که          
نزد ایشان بر چه              "  سوسياليستی

باید به رفيق   .  مبانی ای استوار است   

نبوی گفت که دوست عزیز                      
سوسياليسم یک شيوه توليدی                  
نيست که طبقه کارگر در آن                    
کنترل توليد و سياست جامعه را           
بدست دارد؛ سوسياليسم جامعه ای     
است که در آن مالکيت خصوصی      
بر وسایل توليد و مبادله ملغی شده       
است، کار مزدی در آن لغو گشته         
است؛ دیگر نه طبقه کارگر و نه            
بورژوازی محلی از ارعاب                   
ندارد؛ جامعه ای است که توسط           

 . نظام شورایی اداره می شود
 

جالب است که ایشان نوشته های          
منصور حکمت در رابطه با                    
مساله شوروی را بعنوان یکی از        

منصور "  خدمات ارزندهء          "
حکمت به جنبش کمونيستی یاد              
می کند، اما ظاهرا یا بخود                        
زحمت مطالعه آنها را نداده است         
و یا همانگونه که مباحث حزب و         
قدرت سياسی را دنبال کرده آن             

. مباحث را نيز مطالعه کرده است      
تز اصلی این مباحث بر این متکی   
است که دولت کارگری در                       
شوروی بر سر مساله اقتصادی           

بيک معنا عمال       .  شکست خورد   
سرمایه داری دولتی را بعنوان              

همين کاری که   .  سوسياليسم جا زد  
محمد نبوی در این نوشته انجام             

  .داده است
 

برخورد دو گانه به منصور                     
 حکمت

اما چرا این عضو رهبری کومه           
نقدی .  له این نقد را الزم دیده است  

که انصافا باید اذعان کرد در                   
. سنت این حزب بی سابقه است             

چه شده است که بيست سال پس             
از جدایی منصور حکمت از                   
حزب کمونيست ایران، یکی از            

٨صفحه رهبران   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

کومه له بفکر قدردانی از خدمات         
برجسته منصور حکمت به جنبش       
کمونيستی افتاده است؟ ابتدا از               

 :زبان محمد نبوی بشنویم
 
های مکتوب و       دقت در اندیشه     "

پراتيک مشهود منصور حکمت            
) متأسفانه(در طول حيات                          

کوتاهش نشان ازاین واقعيت دارد،     
های نظری و      که باید بين دیدگاه       

سياست و پراتيک منتج از آنها در        
دو دوره از حيات مبارزاتی                      
منصور حکمت تمایز کامل قائل           

در دوره اول، منصور حکمت   . شد
با تحليل مارکسيستی زیربنای                
اقتصادی جامعه ایران، نقد دیدگاه        

از "  بورژوازی ملی و مترقی          "
زوایه منافع مستقل طبقه کارگر،          
نقد سوسياليستی پوپوليسم حاکم بر      
چپ ایران، نقد سبک کار                           
پوپوليستی، وارد شدن به پروسه          
تشکيل حزب کمونيست ایران و            

های ارزنده ای که در این             تالش
زمينه انجام داد، نظریه دولت در          
دوره های انقالبی، سياست ها و            
جهت گيری هایش در این راستا            
که حزب کمونيست ایران به                     
بخشی از جنبش کارگری ایران             

خدمات شایانی به   ...  تبدیل شود و     
جنبش کمونيستی ایران، به کومه          
له و حزب کمونيست ایران و                   
جنبش انقالبی مردم کردستان                 

عليرغم هرگونه انتقادی که      .  نمود
های  به این یا آن گوشه از دیدگاه           

نظری و پراتيک منصورحکمت         
در این دوره  وارد باشد خدمات              
ارزنده وی برای هر ناظر اندک           

 ".منصفی غيرقابل انکار است
 

این اولين بار است که یک عضو           
رهبری این حزب در یکی از                   
نشریات رسمی و در سایت رسمی      
این حزب این چنين از نقش                        
منصور حکمت تا زمان جدایی از        
حزب کمونيست ایران قدردانی             

 :کومه له و منصور حکمت
 !منصور حکمت در دو دوره

 

 ...تحليلی مارکسيستی يا يک سياست چرتکه اندازانه 
 

می کند و تا آنجا پيش می رود           
"که مدعی می شود         خدمات : 

ارزنده وی برای هر ناظر                 
اندک منصفی غير قابل انکار          

این .  جالب توجه است    ."  است
ميزان پيشروی را باید به این            

زیرا خود   .  حزب تبریک گفت    
باین ترتيب اذعان کرده اند که         
تاکنون تا چه ميزان                                 

. بوده اند           "  غيرمنصف"
زمانيکه خواندن نوشته های او      
را در مقرشان در کردستان               
عراق ممنوع کرده بودند؛                  
زمانيکه با چراغ قوه دنبال                 
طرفداران منصور حکمت و           
کمونيسم کارگری در                             
تشکيالتشان می گشتند؛ در آن         
زمان کسی خدمات ارزنده                 
منصور حکمت را به آنها                   

 .ظاهرا یادآوری نکرده بود
 

آیا این یک الهام نهانی است؟            
نتيجه تامل و تعمق و مطالعه            
است؟ یا نتيجه یک چرتکه                 
اندازی خردبورژوا مابانه در         
عرصه سياست؟ کاری که                 
احزاب چپ سنتی و نيروهای          
خرده بورژوا و ناسيوناليست          

. در آن تبحر خاصی دارند                 
بنظر من شق آخر را باید در              
توضيح این تغيير موضع از             
جانب رهبری کومه له در نظر       

همين چند ماه پيش بود        .  گرفت
که ابراهيم عليزاده دبير اول             
این حزب جنگ با حزب                      
دموکرات کردستان را بر سر          

این .  اعالم کرد  "  دموکراسی"
موضع هنوز موضع رسمی             

همان زمان ما   .  این حزب است  
از .  این سياست را نقد کردیم          

آنها خواستيم یا رسما سياست           
ها و مصوبه وقت را پس                     
بگيرند، یا تناقض این موضع          
را با آن سياست ها توضيح                 

جواب اصولی، سياسی و    .  دهند

٢۵١شماره   
اما اکنون   .  معقولی از آنها نگرفتيم      
 :محمد نبوی اعالم می کند

 
: بعنوان مثال قطعنامه درباره                  "

استراتژی ما در کردستان مصوب          
له، سازمان       کنگره ششم کومه          

کردستان حزب کمونيست ایران ،            
اگرچه پيش نویسش توسط منصور         
حکمت تهيه شده، اما خود منصور           
حکمت دو دهه پيش این استراتژی           

این قطعنامه مصوب     .  را رها کرد    
کنگره جریانی است که تاکنون هفت      
کنگره دیگر برگزار کرده و این                
استراتژی را در عمل بکار گرفته            

حکمتيست ها نمی توانند تحت     .  است
پروژه گارد آزادی و در ضدیت با            

ای را   له و در خفا مفاد قطعنامه کومه
اجرا کنند و تصورشان این باشد که         

های کردستان، همگی          کمونيست
اند و حافظه شان       دچار آلزایمر شده   

گارد آزادی   .  را از دست داده اند           
قادر نيست آلترناتيو پيشمرگ کومه      

له باشد و اعضای حکمتيست که                
روزی و روزگاری از فعالين کومه       

له بوده اند، امروز اگر بخواهند                  
تصور کنند از همان جایگاه و                      
اعتبار برخوردارند، فقط خودشان          

 ".دهندرا فریب می
 

درباره "پس معلوم شد که قطعنامه           
که "  استراتژی ما در کردستان              

توسط منصور حکمت تبيين شد                 
محمد نبوی زیرکانه نوشته پيش              (

نویس آن توسط منصور حکمت تهيه  
شده تا تلویحا این تصور را الغاء                
کند که این قطعنامه در کنگره                      

ما سند  .  تغييرات متعددی کرده است    
تهيه شده توسط منصور حکمت را           
در اختيار داریم و از اینروست که            
لفظ تبيين شده را واقعی تر و                         

هنوز در  .)  مناسبتر تشخيص داده ایم   
ميان اسناد رسمی این حزب است و         
آنها مدعيند که آنرا پراتيک می                   

اگر چنين است آنگاه باید به             .  کنند
حزب و سازمان خویش و مردم                  
توضيح دهند چرا سياست های                    
بيست سال اخيرشان تا این حد با این        
قطعنامه در تناقض قرار دارد؟ یک        
بام و دو هوا که نمی شود؟ وقتی                  
بنفع تان است از مصوبه تبيين شده           
توسط منصور حکمت دفاع کنيد و           
حتی تا آنجا پيش بروید که او را به            

زیرپا گذاشتن سياست های خود           
متهم کنيد؛ اما در مقرهایتان نام             
بردن از منصور حکمت و                       
مطالعه آثار او را ممنوع اعالم              

 کنيد؟
 

فشار جنبش کمونيسم کارگری در     
 کردستان

دالیل این چرخش مواضع تا                   
سطح اعالم رسمی آن روشن                  

نه تنها کومه له، بلکه                  .  است
سازمان های باند سياهی                            
زحمتکشان نيز مدام با رجوع                
کمونيست های جوانی مواجهند که     
بخاطر کمونيسم، تداعی شدن نام         
کومه له با کمونيسم در کردستان          
و گذشته درخشان دهه اول فعاليت      
حزب کمونيست به این سازمانها         

اما سریعا      .  مراجعه می کنند          
متوجه می شوند که آن کمونيسمی       
که آنها را بحرکت درآورده است؛       
آن کمونيسمی که رادیکاليسمش،         
انقالبيگریيش، برابری طلبی و            
آزادیخواهيش الهام بخش آنها بوده      
است؛ ربطی به سياست ها و                   
پراتيک سازمانی که به آن پيوسته       

آنچه با آن مواجه می        .  اند، ندارد 
شوند بنا به سازمانی که در آنرا             
کوبيده اند، انواع و اقسام                            
ناسيوناليسم است، از راست ترین       
و کثيف ترین شکل آن تا                              

ما .  ناسيوناليسم چپ و رادیکال         
مداوما با این جوانهای بخت                     
برگشته که با مشاهده واقعيت، یا          
دلسرد شده اند و یا دنبال کمونيسم        
کارگری منصور حکمت می                 

 .گردند، روبرو هستيم
 

یک دليل اصلی قدردانی از                      
خدمات ارزنده منصور حکمت و        

استراتژی ای که        "اعالم اینکه        
منصور حکمت تا مدتی بعداز               
تشکيل حزب کمونيست ایران به         

در پرتو این         .  آن باور داشت        
استراتژی برای تشکيل حزب               
کمونيست ایران بزرگترین خدمت     
را به جنبش کمونيستی بعمل                   

با این استرتژی قدرت              .  آورد
کمونيسم را در کردستان ارتقا               

با این استراتژی شعار                  .  داد
آزادی، برابری، حکومت                     "

٩صفحه را "  کارگری  



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

به شعار محوری حزب کمونيست       
دولت در دوره     .  ایران تبدیل کرد    

های انقالبی را به رشته تحریر              
های انحراف و       درآورد و زمينه     

شکست انقالب کارگری شوروی        
  ".را بررسی کرد

 
این .  این متن بسيار گویا است              

اعالميه خطاب به حزب                              
. حکمتيست یا ما نوشته نشده است       

این اعالميه خطاب به کمونيست           
های هوادار منصور حکمت در            
تشکيالت خودشان و نسل جوان            
کمونيست در کردستان نوشته شده       

تقسيم منصور حکمت به دو      .  است
دوره که در یکی از آنها منصور           
حکمت بيشترین خدمات را به                 
جنبش کمونيستی کرده است و                
حزب کمونيست را تشکيل داده              
است و حتی خدمات ارزنده ای به         
کمونيسم در کردستان کرده است؛       
و دوره دوم که عمال در جهت                  
عکس این عمل کرده است و                    
باعث تضعيف کمونيسم و رشد              

تالشی !  ناسيوناليسم شده است          
عجيب اما شاید باید گفت                              
مستاصالنه برای اقناع این نسل            
جوان کمونيست در کردستان                  

از اینجا مانده و از آنجا                .  است
رانده، حاال که نتوانسته اند                        
منصور حکمت را در کردستان و        
در ميان جنبش جوان کمونيست             
بدنام کنند و از سکه بياندازند؛ پس        
باید خود را پيرو اصلی او جلوه             

اما با یک کلک مرغابی، با       !  دهند
تقسيم منصور حکمت به دو دوره،      
به عرش اعالء رساندن دوره اول        

باین ترتيب با      .  و نفی دوره دوم       
خيال راحت می توانند ادعا کنند            
که کومه له و حزب کمونيست                 
ایران پيروان واقعی منصور                   

منصور حکمت   "حکمت اند، اما        
  !"دوره اول

 
و جالب اینجاست که بشکلی بسيار      

 

 :کومه له و منصور حکمت
 !منصور حکمت در دو دوره

 

 ...تحليلی مارکسيستی يا يک سياست چرتکه اندازانه 

زیرکانه و متاسفانه فرصت              
طلبانه در این تقسيم منصور             
حکمت به دو موجود، تا آنجا            
پيش می روند که حتی ضعف          
کومه له فعلی و تسليسمش به             
گرایش ناسيوناليستی و                        
انشعابات مکرر راست                        
ناسيوناليستی از آنرا نيز بپای          

 :منصور حکمت می نویسند
 
دوره دوم از حيات سياسی و          "

مبارزاتی منصور حکمت، با          
تالش برای سازماندهی                       
انشعاب در حزب کمونيست             
ایران آغاز شد، دوره ای که              
در داخل حزب، بدنبال موانع           
سر راه اجتماعی شدن و                      
کارگری شدن حزب می گشت،     

دوره ای   .  نه در داخل جامعه       
که وجود گرایش ناسيوناليستی       
در درون حزب را مانع اصلی        
کارگری نشدن حزب می                    
دانست نه اختناق سياه                            

دوره ای  .  جمهوری اسالمی را   
که در آن بجای آنکه به ميدان            
آوردن نيروی اجتماعی طبقه          
کارگر جهت به عقب راندن              
اختناق جمهوری اسالمی را در     
اولویت قرار دهد، تصفيه                   
حساب با رفيق بغل دستی خود        

. را در دستور کار قرار داد               
دوره ای که با سازماندهی                  
انشعاب در حزب کمونيست،           
کومه له را در مقابل جبهه                   
نيروهای ناسيوناليست در                  

 ".کردستان تضعيف کرد
 

حاال که منصور حکمت به دو          
دوره مارکسيست و خرده                   
بورژوا تقسيم شد، با یک حمله        

کيش "از زاویه پا خورده                    
سراغ احزابی می       "  شخصيت

آیند که خود را در خط                            
کمونيسم کارگری منصور                

قرار است با    .  حکمت می دانند   

٢۵١شماره   
این حمله کارشان را دو قبضه               
کرده باشند و از این پس این                     
نوشته را در اختيار تمام جوانان           
جویای کمونيسم کارگری                         
رادیکال و بری از هر گونه شائبه     

 :ناسيوناليستی قرار دهند
 

با اینکه تمایز واقعی بين این دو         "
دوره تاریخی از حيات سياسی و         
مبارزاتی منصور حکمت با اتکا        

های عينی زیادی قابل          به فاکت  
تبيين و ارزیابی می باشد، اما                 
هواداران منصور حکمت در                
احزاب چهارگانه با برخورد                  
سکتی به شخص منصور حکمت       
و دیدگاههایش، خود را از هر                
نوع برخورد تاریخی به این پدیده       

این .  عاجز و درمانده کرده اند            
دوستان و رفقا با دگم هایی که                 
برای خود ساخته اند بدون اینکه          
زحمت مراجعه به مارکسيسم و           
مبانی سوسياليسم علمی را به                 
خود بدهند راه هر گونه برخورد          
انتقادی به نوآوری های منصور         

 ".حکمت را بسته اند
 

بيان این دفاعيه از مارکسيسم و            
سازماندهی طبقه کارگر برای              

رهبری سازمانی که هر روز                       
مشغول مذاکره با سازمانهای                       
ناسيوناليست آدمکش است و هر                
نوع پاسيسفيسم و بی تحرکی خویش       
در قبال مبارزات کارگران و                        
زحمتکشان دم در مقرشان را با                  
اعالم اینکه در گير مالحظات                      
دیپلماتيک هستند، توجيه می کند،             

! کمی غلو آميز و زیاده روی است           
سازمانی که از شرکت در مراسم              
یادبود همان کمونيستی که اکنون از         
خدمات ارزنده اش به جنبش                          
کمونيستی و رشد کمونيسم در                      
کردستان داد سخن می دهند،                         
خودداری می کند اما تابوت شيخ               
عزالدین حسينی را از کشور به                   
کشور مشایعت می کند کمی                          
ریاکارانه است؛ بهتر است سازمانی      
که تنها حرکت اجتماعی چند سال              
اخيرش دعوت دکانداران کردستان         
به اعتصاب عمومی بوده است،                 
منصور حکمت و جنبش کمونيسم             
کارگری را متهم به عبور از طبقه             
کارگر و پيوند با خرده بورژوازی           

حس تناسب هم چيز خوبی              .  نکند
 . *است
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 نسلبرای نخستين بار در تاریخ ایران و جهان، مردمی ظلم دیده و تحت ستم، که شاهد یکی از فجيع ترین جنایات تاریخ معاصر بشری و کشتار یک                                
پرچم   -در حالی که دادگاه ها و نهادهای حقوقی و قضائی بين المللی از رسيدگی به آن اجتناب می کنند                                    -از مبارزان سياسی در زندان بوده اند            

 .  دادخواهی و رسيدگی به آن را به دست گرفته اند
  

، جمعی از اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت و جان بدربردگان از                        ٢٠٠٧برابر با سپتامبر      ١٣٨۶چهار سال پيش، اواخر شهریور          
ده آینکشتار زندانيان سياسی در این دهه، با یاری و همراهی فعاالن عرصه های سياسی و اجتماعی، حرکتی را آغاز کردند که در بدو امر تصویر و                                

با .  می دانستيم رسيدگی مردمی به هولناک ترین کشتار تاریخ معاصر ایران، کار بسيار دشوار و صعب العبوری است                           .  آن به روشنی امروز نبود      
هه ر د دست خالی و تنها با اتکا به انگيزه و تالش مشترکمان، می خواهيم جمهوری اسالمی را به خاطر کشتار بيش از پانزده هزار زندانی سياسی د                               

 . شصت به محاکمه مردمی بکشيم
 

این دادگاه مردمی، رژیم جمهوری      .  چهار سال تالش بی وقفه مردمی مصمم برای رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در دهه شصت به بار نشست                          
به اوج رسيد، به        67آغاز و در تابستان         60اسالمی ایران و رهبران و دست اندرکاران کشتار زندانيان سياسی را، که از روزهای پایانی خرداد                           

هيچ یک از ده ها هزار      .  کشتار مخالفان در زندان در دهه شصت، مصداق جنایت عليه بشریت است            .  ارتکاب جنایت عليه بشریت محاکمه خواهد کرد      
و يل  زندانی سياسی، چه آن ها که اعدام شدند و چه آن هائی که جان سالم بدر برده و از زندان بيرون امدند، درهيچ دوره ای از دهه شصت به وک                                          

محاکمات بدون طی پروسه حقوقی با ملزومات یک دادگاه واقعی، تنها      . تسهيالت و مشاوره حقوقی و خانواده خود دسترسی و حق دفاع از خود نداشتند
کشتار .  با طرح چند سئوال و در اغلب اوقات تنها با ابالغ اتهامات به زندانی برگزار می شد و وی را طی چند دقيقه به اعدام محکوم می کردند                                            

ی زندانيان سياسی در دهه شصت، هم چنين به لحاظ جغرافيائی، تعداد و تنوع گرایشات سياسی و عقيدتی گسترده و طبق قوانين جزائی بين الملل                                         
هزار زندانی  15، حدود   63تا    60طبق آمارها و شواهد موجود، جمهوری اسالمی به فاصله سال های            .  مصداق جنایت عليه بشریت محسوب می شود       

،  67جمهوری اسالمی به فاصله ماه های خرداد تا اسفند             .  سياسی؛ روزانه به طور متوسط چهارده نفر و هر دو ساعت یک نفر را اعدام کرده است                      
نفر و هر دو ساعت یک نفر را مخفيانه اعدام و در نهان در گورهای دسته جمعی دفن                         15چهارهزار زندانی سياسی؛ روزانه به طور متوسط حدود           

 .  کرد
 

در مرکز حقوق بشر سازمان عفو        ٢٠١٢ژوئن      ٢٢تا    ١٨مرحله اول به مدت پنچ روز، از          .  دادگاه جمهوری اسالمی در دو مرحله برگزار می شود        
دادگاه مردمی ایران تریبونال،      .  مرحله دوم، چهار ماه بعد از آن، در ماه اکتبر در الهه برگزار خواهد شد                           .  بين الملل در لندن برگزار می شود           

 .  بزرگترین و بی سابقه ترین پروژه دادخواهی مردمی است که در تاریخ معاصر، با حضور بيش از صد شاهد، برگزار می شود
 

ک، یک تيم بين المللی حقوقی، متشکل از سرشناس ترین و مجرب ترین حقوقدانان بين المللی و ایرانی؛  پرفسور جان کوپر، پروفسور ریچارد فال                                  
 2011زوئيه  (سير جفری نایس، پروفسور اریک دیوید، پرفسور پيام آخوان، دکتر نانسی هورماشيا، دکتر هدایت متين دفتری و پروفسور کادر اسمال                      

، این دادگاه مردمی را سازماندهی کرده و با دعوت از شخصيت های حقوقی و غيرحقوقی و قضات سرشناس جهانی                           )در اثر سکته قلبی در گذشت       
 .نندی کهمراه با یک تيم دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غيرایرانی به سرپرستی پرفسور پيام اخوان و سير جفری نایس، آن را برگزار م

 

رسيدگی به  ها  این دادگاه، بخشی از مبارزه توده رنچ کشيده مردم ایران عليه تاریک اندیشان کوردل و جنایتکار حاکم بر ایران است، که وظيفه آن نه تن 
ه کشتار زندانيان سياسی و محاکمه جمهوری اسالمی به جرم جنایت عليه بشریت است، بلکه این وظيفه را نيز دارد که این تراژدی انسانی را ب                                           

 . قضاوت افکار عمومی جهانيان بگذارد و آن را در تاریخ ایران و جهان برای آیندگان به ثبت برساند
 

 شرکت در دادگاه

عالقه مندان به شرکت در هر       .  اما، براي حضور در آن ها ثبت نام ضروري است           .  حضور در هر دو مرحله دادگاه برای عموم آزاد و رایگان است              
 . یندیک از مراحل این دادگاه مردمی، یا هر دو مرحله، مي توانند از طریق تماس با آدرس ایميل زیر، با ذکر نام و نام خانوادگی ثبت نام نما

 

 کارزار مردمی ايران تريبونال
 ١٣٩١فروردین  ١١برابر با  ٢٠١٢آوریل  10جمعه 

info@irantribunal.com  

 com.irantribunal.www 

 

 دادگاه جمهوری اسالمی ايران برگزار می شود
 ٢٠١٢ژوئن  ٢٢تا  ١٨لندن 

 ”دادخواهی عدالت ودر جستجوي : دهه شصتکشتار زندانيان سياسي ايران در ” 

٢۵١شماره   



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

حميد تقوایی اخيرا در مقاله ای با          
سياست غرب در برخورد       عنوان

جایگزینی یا  :  به جمهوری اسالمی  
رسيده است         جالبی      تعدیل؟ به تز    

که البته براى ایشان جدید هم                     
نيست، ولی نه ميتوان از آن                       
گذشت و نه ميتوان راست روی             
این جریان را تا این حد از دیده ی          

 .اغماض گذراند
 

حميد تقوایی مقاله ی خود را                     
 :اینگونه به پایان ميبرد که

 مشخصابرای چپ انقالبی و                "
سرنگونی حزب ما مساله بر سر          

به شيوه ایست        جمهوری اسالمی  
که هيچ منفذی برای دخالتگری              
دولتهای غربی در جهت مهار و            
قيچی کردن انقالب و                                     
آلترناتيوسازیهائی شبيه دولت                
طنطاوی و شورای بنغازی در               

 ". ایران باقی نگذارد
 
ساده ميگوید      حميد تقوایی خيلی      تز

آمریکا     سياست غرب، یعنی  "چون  
نسبت به رژیم بر تعدیل آن                         
چرخيده است، پس انقالب ادامه            

 . تز جدیدی نيست !"دارد
 

اینکه فقر و بيحقوقی گلوی جامعه        
و خطر طغيان خواب را از                       
چشمان سران جمهوری اسالمی          
گرفته است، مستقل از اینکه روند        
اوضاع به نفع چه جناحی در پيش         
است یک فرض بدیهی جامعه                 

پرو رژیم در            .  ایران ميباشد     
ساختار شکن،      (کليترین حالت           

یا ...)  اصالح طلب، رژیم سابقی       
پرو غرب و یا حتی جمهوری                 
اسالمی به این واقعيت آگاهند و              
تمام تالشهاى در صحنه نيز براى        
پاسخ به همين وضعيت نامعلوم              

تعدیل یا   "مشکل این بحث       .  است
اینست که ظاهر این         "  جایگزینى

دو قطبى خشک را ميپذیرد تا                  
هر .  نتایج سياسى دیگرى بگيرد        

 
 

 !انقالب موکول شد" ادامه"گرفتن قدرت سياسی به 
 

 حامد محمدی

دو اگرچه در پروسه هاى                   
مختلف اما ميخواهند به یک              

مشکل دیگر      .  نتيجه برسند     
اینست که مردم هم حرف                    
خودشان را دارند و این دو                 

 .    قطبى ها دوام نمى آورد
 

سياست غرب    خارج از اینکه     
ول چند   طبه ویژه آمریکا در          

سال اخير چرخش های                        
متفاوتی نسبت به ایران داشته          

فشار تا    است یا نه، سياست             
 تعديل حکومت يا جنگ      آستانه

در این دوره، نه به خاطره                  
در ایران بلکه   "    انقالب انسانی "

به خاطره روشن نبودن آیندٔه            
ایران و مهم تر از آن، سياست         
رژیم جمهوری اسالمی در               

های     برخورد به تغيير رژیم           
. منطقه، صورت گرفته است          

این را آمریکا به وضوح بعد             
سپتامبر از سمت ایران        ١١از  

در عراق و افغانستان تجربه            
با این حال بعد از        .  کرده است 

تحوالت منطقه و تقسيم دوبارٔه        
منطقه بين اسالم سياسی و                  
غرب، غرب در موضع                      
باالتری تا اسالم سياسی در               

. خاورميانه قرار گرفته است          
عقب نشينی حماس یک گواهی      
دیگر بر موضع ضعف اسالم          

 .  سياسی است
 

چرا حميد تقوائی از رفتار                  
  خواهد به تز     می  غرب با ايران   

انقالب در ایران ادامه دارد               
 برسد؟

 
قدرت سياسی در ایران باز                

تا  فشار آمریکا     :  شده است     
یا "  تعدیل حکومت    "          آستانٔه

جنگ، در راستای هر چه هم           
جهت تر شدن ایران با                           

های غرب در منطقه،           سياست
این فشار  .  استصورت گرفته    

ميتواند قدرت سياسی         آمریکا

٢۵١شماره   

را در آتی برای چپ به شرط                        
مطرح کردن آلترناتيو متفاوت تری        
در مقابله با سناریوی آمریکا در                

باز کند چرا که مردم                            جامعه
تعدیل جمهوری اسالمی        خواستار    

    در راستای منافع آمریکا در منطقه       
نيستنند، لذا سناریوی آمریکا را                 
بسته به دیده شدن آلترناتيو ما در                
جامعه نميپذیرند، چون شاخص و             

 .های جامعه متفاوت تر است اولویت
 

اصوال آمریکا هيچ راه حل                            
تواند داشته    برای ایران نمی    ای  ویژه

باشد چون اصوًال آینده ی پذیرش               
این حکومت از سمت مردم کور                

مردم جمهوری اسالمی را           .  است
نميخواهند، در نتيجه نه تنها حفظ آن        
را با منافع خود یکسان نميداند، بلکه       
هيچ منافعی با غرب در حفظ رژیم           

اگر آمریکا و سرمایه غرب       .  ندارند
پاسخ گوی فقر بيکاری و فالکت در        
آن جامعه بود، و در کمترین حالت           
اگر امکان آن بود که با تعدیل رژیم          
مردم در نقطه تعادل باالتری از هر         

تعدیل "لحاظ قرار بگيرند آنگاه                  
به عنوان یک فرض هم                "  رژیم

برای غرب و هم مردم و هم رژیم             
اما نه تعدیل براى     .  گشت  مطرح می 

چنين حکومتی امکان پذیر است، و         
نه رژیم و نه غرب، در هر عرصه          
  ای حاضر به پذیرش چنين ریسکی        

تعدیل رژیم برای طرفين     .  می باشند 
مخاطرات جدی به بار خواهد آورد         
چرا که اسالم سياسی به عنوان یک         

بنابر .  رکن آن حکومت پابرجاست       
نه برای         این تعدیل چنين رژیمی،       

و نه غرب و نه جمهوری               مردم   
سياست فشار   .  اسالمی مطرح است    

همسو شدن با غرب از                 تا آستانهٔ  
آنجایی برای آمریکا و ایران اتفاقا            
پوینت محسوب ميشود که این                      
سياست غرب باعث کاهش فشار              

المللی به ایران در کنترل و                      بين
سرکوب سرنگونی گری رژیم                   
ميتواند داشته باشد، غرب هم، با                

روند اوضاع در          ثبات بيشتری         

ميتواند زیر نظر          خاورميانه را    
 .داشته باشد

  

با این حال حياط خلوت سياست             
آمریکا آلترناتيو سازی                    فعلی

اپوزیسيون راست است تا در هر         
از نزدیک کردن ایران به   احتمالی 

غرب، امکان پيشروی مردم را            
این سياست آمریکا              .سلب کند    

. برای هر گروه ملموس است                
رفتار حکومت خود را در سازش       

. ای نشان داد     بر سر برنامٔه هسته     
های قدرت سياسی، مثل                  کفتار

ها تا مليون و                       رژیم سابقی     
ها هم         مذهبيون و فدراليست چی       

در مرکز اوالف پالمه و واشنگتن        
رفتار مردم هم بسته         جمع شدندز  

به ميزان اضمحالل جامعه و                  
افزایش استيصال در فقدان راه              

در این  .  حل آلترناتيو، کور ميشود   
 :ميان حميد تقوایی هم ميگوید               

 مشخصابرای چپ انقالبی و                  
مساله بر سر سرنگونی      حزب ما    

جمهوری اسالمی به شيوه ایست          
هيچ منفذی برای دخالتگری        که   

دولتهای غربی در جهت مهار و          
قيچی کردن انقالب و                                    
آلترناتيوسازيهائی شبيه دولت            
طنطاوی و شورای بنغازی در              

 . ايران باقی نگذارد
 

قدرت سياسی را به فردا         این یعنی 
ما به             .  موکول کردن            

کنيم که غرب     انقالب می  ای    شيوه
نتواند آن را قيچی کند و از این                
قبيل، مفهوم روشنی مبنی بر کفر        
بودن پيروزی و گرفتن قدرت                

 . سياسی را ميرساند
 

من به شخصه اطمينان دارم اگر           
  کمونيسم کارگری در لحظه کنونی  

عزم جدی برای گرفتن قدرت                
١٢صفحه سياسی نماید،    
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چرا که جامعه ی       ِ انتخاب مردم در ایران باشد،           ميتواند یک گزینٔه واقعی     
در استيصال و نااميدی نسبت به فردای رژیم به                  ایران یک دورٔه طوالنی     

به هر ميزان این    .  متفاوت تر است    های انتخاب مردم    شاخصبرد و     سر نمی 
روند بدون حضور آلترناتيو کمونيستی بيشتر ادامه یابد شانس کمونيسم                        

از طرفی   .  کارگری نسبت به اینکه بتواند انتخاب مردم شود کمتر است                    
ای به مرگ گرفتن است تا         رژیم و غرب نسبت به جنبش توده           سياست فعلی 

در این اوضاع اتخاذ سياست من بازی نميکنم چون                 .  شود      به تب راضی    
 . همراه شدن با غرب  زمين مال من نيست یعنی

 
ممکن   کمترین درد اتخاذ سياست        یعنی سياست اخير غرب نسبت به ایران        

چرا که اسالم سياسی در موضع ضعف قرار دارد و                 .  برای زایمان رژیم   
های خود در منطقه و ایران            آمریکا نقش عمل بيشتری در پيشبرد سياست          

در این اوضاع حزبی که        .ميتواند ایفا کند که همراه با دردسر کمتری باشد           
بيند، خواست زن در آن جامعه را ميشناسد، و           خواست اقتصادی مردم را می    

ترین   نميدهد، در اصولی       ميداند جامعه کوچکترین آوانسی به حقوق ابتدایی         
کند تا حداقل           حالت امکان انتخاب دیگری را برای جامعه مطرح می                        

امکان پيشبرد   و      جمهوری اسالمی از این زایمان جان سالم به در نبرد                     
کمتر شود تا بتوان      های نيروهای جمع شده در حياط خلوت آمریکا              سياست

شانس و افق پيشروی انقالب و گرفتن تمام قدرت به دست جامعه هموار تر                 
 .گردد

 
تمام صورت مساله اتفاقا بر سر ایستادن عليه آلترناتيو فعلی غرب و به                          

چه جنگ و چه       (این که این سناریو      .  ویژه آمریکا برای مردم ایران است          
. ای نيست   ی ویژه   چه به سر مردم ایران خواهد آورد، تحفه             ...)  و"تعدیل"

پس امکان نپذیرفتن آن بنا به امکان انتخاب              .  مردم هم ميدانند    .  سياه است 
شورای پایه   اتخاذ سياست   .و ممکن است      آلترناتيو دیگری، یک بحث واقعی    

اتفاقا   حزب اتحاد کمونيسم کارگری    سوسياليستی    -گذاری حکومت کارگری   
 .سياستی در مقابله با سياست آمریکا و غرب نسبت به ایران است

 
 

انقالب " ادامه"گرفتن قدرت سياسی به 
 ...موکول شد 

٢۵١شماره   

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را 
  ،تفسير کرده اند

حال آنکه مسئله بر سر تغيير 
!آنست  

کارل مارکس                      



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

در شهر        15/04/2012یکشنبه    
نوزاد   50  ،قالدزه در شمال عراق    

که در همان بدو تولد                ،دختری
توسط خانواده و فرهنگ کثيف              
اسالم به عقد پسران در برابر پول       

 ،درآمده بودند    -جای خون بها       -
دخترانى که با توجيه صلح و اتمام        
جنگهای عشيرتی، در مقابل                    
دختران بزرگ معاوضه شده                  

این زنان    .  طالق گرفتند       ،بودند
قربانى لجن ترین فرهنگ مرتجع        
و عشيره گری هر کدام در مقابل           
رضایت مردان و با پرداخت                   

 .مبالغی طالق داده شدند
 

در کشورهائی اسالم زده که                     
فرهنگ عقب مانده قومى و                       

زنان     ،عشيره اى را باد ميزنند            
هميشه مورد تهاجم قرار گرفته اند       
و از هر قانون خرافی و مذهبی              
برای قربانی کردن و ستم کشی از        

اما خبر     .  آنان بهره گرفته اند            
طالق گرفتن این زنان در قبال                

 

 حاکمان مذهبی عراقبه 
 !زن کاال نيست، انسان است

 

 على سعيد داليا 

پول با تبليغات فراوانی در                 
کانالهای ماهواره ای                              
ناسيوناليزم مرتجع کرد روبرو     

طورى وانمود ميکردند که    .  شد
گویا انقالبى صورت گرفته و          
دیگر زنان تحت بردگی و ستم         

 ! کشی قرار نميگيرند
 

اما در اساس این خبر حاوی              
نکات فراوانی است که هر                
انسان با آگاهى متوسط آنرا                

براحتى ميتوان    .  درک ميکند   
دید و نشان داد که چگونه همين       
حکومت قومى و مذهب زده از       
نفوذ اسالم و اجرای احکام ضد      
انسانی اسالم برای تثبيت و               
تداوم حاکميت سرمایه خود و          
استثمار زنان و طبقه کارگر             

 . بهره برداری ميکنند
 

کاال حساب کردن و معاوضه           
زن در مقابل پول یکی از                    

احکام اسالم است که در آن                 

٢۵١شماره   
زن در زمره اشيا و وسيله به حساب          

مالکيت مرد بر زن و       .  آورده ميشود 
دخترانش هم یکی از احکام اسالم               
است که تا مردان مرتجع و                               
مردساالر راضی نباشند نميتوانند که       
نوزادان دختر عقد شده را از زیر                

مشروعيت دادن     .چنگالشان درآورد  
به زن ستيزی و مرد ساالری یکی              
از ابزارهایی است که حاکميت                     
ناسيوناليسم کرد در کردستان عراق         
به خوبی از آن بهره ميگيرد و با                   
تبليغ و ترویج اسالم در ميان مردم              
ناآگاه بر عمر حاکميت خود می                    

 .افزاید
 

خود این عمل یعنى معامله و فروش          
زنان درخود قبيح و غير انسانی است  
و بایستی بانيان این عمل کثيف که               
همانا آخوندها و عشایر مرتجع                     

همينطور باید  .  هستند را محاکمه کرد   
قانون جامعه این نوع اقدامات را از           
جانب خانواده ها رواج برده دارى             
تلقى کند و با کسانى که به این عمل             
به هر دليلى مبادرت ميکنند قاطعانه         

و باالخره باید دخترانی    .  برخورد کند 
را که قربانی چنين عمل ضد انسانی         
قرار گرفته اند به گرمی در آغوش             
جامعه مورد حمایت قرار داد و به               

 . حقوق انسانيشان آشنا کرد
  

ما به عنوان نيروهای کمونيسم              
کارگری براى برابرى کامل و              
بيقيد و شرط زن و مرد مبارزه              

ارتجاع ضد زن را در               ،ميکنيم
هر شکلى نقد ميکنيم و در عرصه       
سياسى به مبارزه با آن خواهيم              

زنان براى رهائى از          .  پرداخت
شر بختک اسالم و ناسيوناليسم و         

 ،فرهنگ واپسگراى ضد زن                
راهى جز متشکل شدن و مبارزه          
با کل این ارتجاع ضد زن را                    

تبليغات ناسيوناليستها از       .  ندارند
سر خشنودى شان راجع به این              

از سر آگاهى            ،موضوع نيست   
شان به عملکرد شدیدا ضد زن               
 . حکومتشان و وصله و پينه آنست

 
*** 

 کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى                               

تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان       .  نقدى از زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى                       .  است
غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى                           

تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى             .  حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است                  
. فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد

اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از هر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار                       
پرولتاريا .  اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد                           

برابرى امرى نه . نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود
  .اجتماعى است -صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در اساس اقتصادى 

 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق                                 
اهداف و برنامه عملى اين      .  ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند                    

جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه                          
 . طبقاتى، مبتنى است
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ضدیت رژیم اسالمی با اول ماه             
مه روز جهانی کارگر تاریخچه            

ساله این        33ای به طول عمر             
یورش این رژیم به         .  رژیم دارد  

مبارزات طبقه کارگر و برای                 
محو اول ماه مه از همان ابتدا                   

گفته خمينی جنایت       .  آغاز گشت   
" اقتصاد مال خر است        "کار که      

فرمانی برای سرکوب کارگران و       
علم کردن روز   .  مبارزات آنها بود  

اردیبهشت، یعنی روز قبل از         ١٠
اول ماه مه، بعنوان بزرگداشت              
آخوند مرتجع، مطهری، ترفند               
 .دیگری برای محو اول ماه مه بود

 
تالش های مذبوحانه رژیم اسالمی     
برای زدودن اول ماه مه، از جمله        
نام گذاری هفته ای به نام کار و               
کارگر و برگزاری مراسم ضد               
کارگری انتخاب کارگر نمونه،             

. همگی شکست خوردند                             
بورژوازی و دولتهای مختلفش در      
هر شکل و فرمی، تاریخا کوشيده        
اند روز اول ماه مه را بيک روز           

اما هر سال         .  عادی بدل کنند         
کارگران در گوشه و کنار جهان            
در این روز بر مبارزه خود برای         

. یک دنيای بهتر پای می فشرند             
دشمنی بورژوازی با اول ماه مه           
در ماهيت طبقاتی این روز نهفته          

مبارزه طبقاتی ميان طبقه         .  است
کارگر و بورژوازی در این روز         

در .  شفافيت بيشتری می یابد               
سالهای اخير که بحران سرمایه             
داری جهان را در کام خود کشيده         
است، نبرد طبقاتی روشنتر و                  

بورژوازی .  شفاف تر گشته است      
جهانی به هر دری می کوبد تا این         

. بحران را بی بال پشت سر گذارد         
سير رویدادها نشانگر عمق بيشتر       
بحران و شداید و مشقات هر چه             
بيشتر برای اکثریت مردم،                        

روز .  کارگران و زحمتکشان است   
اول ماه امسال از اهميت و جایگاه        

 

 پيام شور انگيز اول ماه مه،
 ! نه به کاپيتاليسم، نه به جمهوری اسالمی

 
 پدرام نوانديش

  .ویژه ای برخوردار است
 

سير رویداد های تا کنونی از            
جمله در متن  بحران جهانی              
سرمایه داری و پاسخ های بی         
شرمانه و ضد انسانی تاکنونی        
دولت های بورژوازی به                   
مطالبات بر حق طبقه کارگر            
در کشورهای جهان، اول ماه           

را حامل پيامی شور       2012مه  
پيامی که    .  انگيز ساخته است      

بورژوازی در مقابل آن، تمام          
برگهای خودش را یک به یک        
رو کرده و اکنون شمشيرش را       
در برابر کارگران از رو بسته        

از ماریو مونتی در ایتاليا   . است
تا راخوی در اسپانيا، از مرکل       
در آلمان تا سارکوزی در                    
فرانسه، از نوری مالکی و                
بارزانی در عراق تا خامنه ای        
در ایران همه و همه این                       
جنایت کاران و دم و                                
دستگاههای سرکوبگرشان به        
مقابله کارگران و توده های               
کارکنی ایستاده اند که خواهان        
بر چيدن بساط استثمار و                     
کارمزدی و برخوردارى از            

 .یک زندگی انسانی هستند
 

از اول ماه مه سال گذشته تا                
کنون دولتهای بورژوازی به           
تشدید سياست های ریاضت              
کشی اقتصادی در کشورهای          

جنبش .  مختلف، دست زده اند       
های مختلفی در                                          
برابربورژوازی به ميدان                 
مبارزه گام گذارده که مهمترین      

 99آن جنبش ضد کاپيتاليستی         
درصدی ها در سراسر جهان          

تمام بورژوازی و               .  است
دولتهای مرتجع آن در حالی که      
هر روز فشار بر طبقه کارگر          
و توده های کارکن را تشدید              
می کنند، در رسانه های خود           

٢۵١شماره   
از فروکش کردن جنبش ضد                        

درصدی ها دم               99کاپيتاليستی     
سياست های ریاضت کشی       .  ميزنند

خود را با نام های گوناگون به اجرا          
ميگذارند در حالی که ماهيت تمام             
طرح ها و سياست های آنها تعرض        

  .به زندگی ميلياردها انسان است
 

در چنين شرایطی پاسخ قاطع طبقه          
کارگر در کشورهای مختلف، تشکل     
و سازمان دهی و تشدید مبارزه                   
طبقاتی بر عليه سرمایه داری باید            

طبقه کارگر آنچنان که نشریه       .  باشد
مارس   19در  "  کارگر"آلمانی زبان   

"نوشت     1886 اگر ما هر چه             : 
زودتر خود را برای انقالبی خونين         
آماده نکنيم، ميراثی جز فقر و                      
بدبختی برای خود و فرزندانمان بر         

بنابراین خود  .  جای نخواهيم گذاشت   
را برای انجام انقالب بایستی مجهز        

به هر ميزان مبارزات            ."  ساخت
کارگران متشکل تر و سازمان یافته        
تر باشد، بورژوازی مجبور به عقب      

سالح ما عليه       .  نشينی خواهد شد      
بورژوازی و دولتهای وحشی آنها           

تشکل و سازمان دهی برای امر           
در این    .  انقالب کارگری است       

روز در سرتاسر جهان باید دست        
از کار کشيد؛ باید توليد را متوقف        

این جهان استثمار و مبتنی        .  نمود
بر کار مزدی را باید در هم                       
ریخت و یک دنيای آزاد، برابر و        
مرفه و انسانی، یک جامعه                      

 . سوسياليستی بنا نهاد
 

زنده باد اول ماه مه روز                             
همبستگی بين المللی کارگران               

کارگران جهان متحد             !  جهان
  !شوید

 

! اول مه روز کارگر است  
 

در اينروز نه شاهى 
نه دين و  ،تاجگذارى کرده

“ ملتى”و نه  ،آئينى آمده
! درست شده است  

 

اول مه روز فرياد نه به 
سرمايه دارى و زنده باد 

!   انقالب کارگرى است  
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 کانادا جای سفيران 
 !حکومت تجاوز و اعدام نيست

 !مراسم رژيم اسالمی را بر سرشان خراب ميکنيم
  

از     سلسله سخنرانيهایی توسط یکی     ٢٠١٢آوریل    ١٣-٣در روزهای   
مسجد "پادوی مکالی رژیم جمهوری اسالمی بنام ميرباقری در                     

 ،از مراکز رژیم جنایتکار اسالمی در تورنتو است            که یکی "  المهدی
چماقداران و آدمکشانی که خيابانهای ایران را قرق                   .  برگذار شد  

قاتالنی که کودکان خيابانی، گورهای دسته جمعی، سنگسار          ،اند  کرده
شان   و اعدام و اسيد پاشيدن بر روی زنان بخشی از کارنامه کثيف                  

مفت خورانی که با عدم پرداخت حقوق ماهانه هزاران هزار                ،است
 ،اند   تر کرده        آنان را خالی          کارگر و مردم زحمتکش سفره خالی           

اند و هزاران زندانی سياسی را          جنایتکارانی که زندانها را پر کرده       
بيشرمانه تالش  .  اند  های زندان و تحت کنجه به بند کشيده             پشت ميله 

دارند تا از طریق مانور سياسی در خارج از کشور چند صباحی به                
 .شان بيفزایند عمر ننگين رژیم

 

اما مردم آزادیخواه اجازه نخواهند که این مزدورن در ایران مردم                  
و "  مذهبی"های      را سرکوب کنند و در خارج از طریق کنفرانس                 

ما این اجازه      .  این الشه مرده را زنده کنند             "  هنری"فستيوالهای   
مردم حکم به        .  اینها عمرشان به سر آمده است                 .  نخواهيم داد   

 .سرنگونی شان داده اند

 

نفر از مخالفين رژیم اسالمی در        ١٠٠بيش از     ٢٠١٢آوریل    ١٢در  
تورنتو اجتماع کرده و در تظاهرات                     "  مسجد المهدی    "مقابل     

، "مرگ بر رژیم اسالمی          "شعارهای    .  قدرتمندی شرکت کردند      
زندانی سياسی آزاد باید      "،  "زنده باد آزادی   "،  "مزدور برو گمشو   "

های     و سخنرانی   "  جمهوری اسالمی نابود باید گردد                 -گردد    
سراسيمه به  .  سخنرانان لرزه بر اندام مزدوران سفارتی انداخته بود          

یکدیگر و پليس رجوع کرده و دنبال این بودند که چگونه از زیر                       
اعتراضات نيروهای معترض به رژیم جنایتکار اسالمی در امان                  

تظاهرات قدرتمند و کوبنده به این جماعت نشان داد که مردم              .  باشند
جان به لب رسيده، حضور رژیم و عوامل ریز و درشتش را در                        
هيچ جا و تحت هيچ عنوانی تحمل نخواهند کرد و رژیم و حاميان                      
آن، از زیر اعتراضات و افشاگریهای آزادیخواهان در امان نخواهد             

 .بود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعالم ميکند که خارج کشور جوالنگاه          
ما اعالم ميکنيم که هر تجمع این اوباش را بر           .  اوباش اسالمی نيست  

این سياست ما گوشه ای از مبارزات            .  سرشان خراب خواهيم کرد     
مردم آزادیخواه و  برابری طلب برای سرنگونی انقالبی رژیم                          

 ،برابری و رفاه همگان         ،اسالمی و برپایی نظامی متضمن آزادی          
 .است ،یک جمهوری سوسياليستی

 

 تشکيالت کانادا –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 ٢٠١٢آوریل  ١٣

 

٢۵١شماره   
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 کارگران کارخانه دمافين
 !بيمه بی بيمه، سنوات و مرخصی معوق

 

نفر از    120ماه حق بيمه بيش از         4  ،بنا به خبر دریافتى    
کارگران توسط وزیریان مالک کارخانه دمافين پرداخت          

عالوه برحق بيمه مبالغ مربوط به سنوات و              .نشده است 
مرخصی های استفاده نشده کارگران در پایان سال                        
گذشته نيز پرداخت نشده و بالتکليف به قوت خود باقی                

مبالغ حق بيمه هر ماهه از جانب وزیریان بطور              .  است
منظم از دستمزدهای ناچيز کارگران کسر و برداشت                  
ميشود اما عوامل کارفرما به جای واریز مبالغ به اداره               
بيمه این پولها را در حسابهای شخصی خود نگاه داشته و           

هم اکنون بعلت عدم واریز حق بيمه ها از          .  باال کشيده اند  
جانب کارفرما دفترچه های خدمات درمانی خانواده های         

که مراکز درمانی بدون امکانات و درجه چندم          ،کارگران
از پذیرش کارگران و               ،هم طرف قراردادش هستند          

 .خانواده هایشان خودداری می ورزند
 

بخاطر دستم که بر اثر کار در        :  یکی از کارگران ميگفت   
ساعته   24همين کارخانه صدمه دیده دچار درد و رنج               

پزشکان ميگویند نياز به جراحی با هزینه چند                         .  ام
حاال من مانده ام با بيماریم، با دفترچه بی            .  ميليونی دارد 

اعتبار خدمات درمانيم و با هزینه های چند ميليونی دوا               
این نسخه جنایت و دزدی است که سرمایه داران         .  و دکتر 

و حکومت اسالميشان برای ما کارگران و خانواده                         
 .هایمان پيچيده اند

 

نفر کارگر قراردادی با                   120کارخانه دمافين با              
هزار   300قراردادهای سه ماه تا یکسال و دستمزدهای            

و اضافه کاری     30/4تا    30/7تومانی و ساعت کاری از      
واقع در جاده مخصوص کرج سازنده              ،اجباری تا شب    

انواع رادیاتورها و خنک کننده های بزرگ صنعتی                      
 .ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 ٢٠١٢آوریل  ١۶

٢۵١شماره   
  

 اخراج کارگران 
 !کارخانه فرآورده های گوشتی رباط

 

نفر از کارگران کارخانه فرآورده های گوشتی رباط از کار              8در طی روزهای گذشته      
عوامل کارفرما با عدم تمدید قراردادهای کاری در سال جدید با                           .  اخراج شده اند     

نفر اعالم نموده اند بعلت عدم نياز کاری و فشارهای مالی نيازی به                8کارگران، به این    
اعتراض و پيگيریهای تا امروز کارگران اخراجی برای بازگشت به کار             .  شماها نيست 

عوامل کارفرما بنا به دستور قازیان مالک کارخانه که ایشان در                .  بی نتيجه بوده است    
در اولين روزهای کاری در سال          !  آمریکا تشریف حضور داشته و زندگی ميفرمایند           

جدید عالوه بر اخراج تعدادی از کارگران از تمدید قراردادهای کاری یکساله نيز با                        
ماه   3ماه تا     1کارگران خودداری نموده و قراردادهای کاری کارگران را از یکسال به              

یکی از مدیران کارخانه گفته است با این اوضاع و احوالی که هست و                    .  تقليل داده اند  
افزایش هر روزه مواد اوليه و گوشتی و همچنين افزایش دیگر هزینه های کارخانه تنها                
راه برای برای سود آوری بيشتر و مناسب تر ایجاد تغييراتی در چگونگی و شرایط                         
کاری کارگران و از جمله اخراج و بيکاری سازی تعدادی از کارگران و همچنين                             

 .کاهش قراردادهای کاری برای تعدیل های احتمالی کارگران در آینده است
 

این ترفند به زبان آدميزاد یعنی باید بر شدت تحقير و بيحقوقی و فقر و محروميت و                           
تحميل استثمار و اخراج و بيکاری سازی بيشتر کارگران کوشيد باید خانواده های                            
کارگری از همه چيز از حق حيات و زندگی ساقط نمود تا سودهای ميلياردی باد آورده                  

 .  به جيبهای گشاد امثال قازیان سرازیر شود
 

ماه   3ماه و      1اخراج کارگران از یکطرف و کاهش قراردادهای کاری از یکسال به                   
اقدامی جنایتکارانه است که قدرت مانور و دست سرمایه داران را برای اخراج و بيکار    
سازیهای بيشتر و در جهت نابودی خانواده های کارگری و تحميل و افزایش وحشيانه                    

. شدت استثمار و در نتيجه راه سود آوری بيشتر را برای سرمایه داران هموار ميسازد                  
این جنایت سازمانيافته حکومت اسالمی و همه سرمایه داران برای انتقال بحرانها و                       

 .فساد و ورشکستگی ماليشان به زندگی کارگران است
 

قم ابتدای جاده رباط کریم        –کارخانه فرآورده های گوشتی رباط واقع در اتوبان تهران            
هزار   300نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از یک تا سه ماه و دستمزدهای                150با  

شب توليد کننده انواع مواد گوشتی از قبيل                8صبح تا      7تومانی و ساعت کاری از          
 .سوسيس و کالباس ميباشد

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 ٢٠١٢آوریل  ١۶

 

 !نه به اعدام
آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی اين " 

عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ستايش  ،جنايات را توليد ميکند
ه از              کدست ا اعدام ي در باره جالد سردهيم؛ همان جالدی که ب

 جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟
 

 کارل مارکس
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سرمایه دارى در عميق ترین                   
بحران اقتصادى تاریخ خویش               

 ،این بحران   .  دست و پا ميزند           
بعلت تناقضات و ناتوانى سرمایه         

در حوزه هائى از           ،در مهار آن     
جمله یونان و اسپانيا تدریجا به                
بحران بى اعتبارى و بحران                    
مشروعيت کل طبقه بورژوازى           

پاسخ بورژوازى به    .  تبدیل ميشود 
بحران کالسيک است؛ اعمال                 
فشار بيشتر به طبقه کارگر و                   
ارزان تر تمام کردن کل هزینه               

جنگ و    ،بازتوليد طبقه بطور کلى    
تحدید حقوق و        ،تقابل سرمایه ها    

و پليسى    ،آزادیهاى سياسى و مدنى   
پاسخ .  تر کردن سيستم دمکراسى      

سرمایه دارى براى برون رفت از       
بحران کنونى بجز استثمار                        

قربانى        ،گسترده طبقه کارگر            
کردن خيل عظيمى از خانواده                

و پس زدن                    ،هاى کارگرى      
دستاوردهاى نسل هاى متمادى              

 .طبقه کارگر نيست

 

 

  ،اطالعيه به مناسبت اول مه
 

 ! زنده باد انقالب کارگرى
 

اما تالشهاى تاکنونى با موجى         
از مقاومت جهانى روبرو شده        

نه فقط خيزشهاى توده          .  است
اى و انقالبى در کشورهاى                
خاورميانه و آفریقا بلکه عروج      
جنبش ضد سرمایه دارى در             
قلب آمریکا و اروپاى غربى             
جلوه هاى این مقاومت جهانى          

"اند ساده "  ٪ هستيم    ٩٩ما     . 
ترین بيان شکاف عظيم طبقاتى      
در دنيائى است که سرمایه                 

 . ساخته است

 

اما این جنبش هنوز با                             
محدودیتهاى زیادى                                

هنوز یک افق           .  روبروست
سوسياليستى و کارگرى و                  

. آلترناتيو مطرح نکرده است          
هنوز جنبش عمل مستقيم                     

جنبش کنترل                        ،کارگرى
جنبش شوراهاى        ،کارخانه ها  
و فقدان احزاب                    ،کارگرى

سياسى اى که بتواند براستى             

٢۵١شماره   
نماینده طبقه کارگر در این جدال                

از محدودیتهاى این           ،جهانى باشد   
امرى که باید براى آن          .  جنبش اند  

تالش کرد در غير اینصورت                      
اعتراض برحق کارگران با                          
پرچمهاى رفرميستى و اصالح                  
طلبانه جناح هاى چپ بورژوازى به      

 . هدر و یا منحرف ميشود

 

در اول مه امسال باید عليه تماميت           
بحران کنونى  .  نظام کنونى بپاخاست  

نه بحران نئوليبراليسم و یا جناحى            
بلکه بحران نظام                  ،از سرمایه     

از موضع طبقه   .  سرمایه دارى است  
از موضع ميلياردها        ،کارگر مزدى  

پاسخ بحران    ،انسان قربانى این نظام   
! ساده است؛ سرمایه دارى باید برود     

انسانها !  جهانى دیگر ممکن است         
ميتوانند خود راسا اداره امور را               

خود ميتوانند تشخيص    .  بدست گيرند 
دهند و تصميم بگيرند که بر اساس           

 ،نيازهاى همگان چه توليد کنند                  
بعنوان و            ،چگونه توزیع کنند           

شهروندان آزاد در سرنوشت و                  
مقدرات جامعه بطور مستمر شرکت     

اقتصاد سوسياليستى و سيستم       .  کنند
اصولى    ،سياسى شوراها مناسبترین    

ترین و کوتاه ترین راه رفع سرمایه          
 . دارى و تحقق آزادى بشریت است

 

در اول مه امسال بر سياست                         

بر همبستگى          ،انترناسيوناليستى
جهانى کارگران و بر ضرورت و       
مبرميت انقالب کارگرى تاکيد              

 . ميکنيم
 

 ،در اول مه امسال اعتصاب کنيم        
اعتصابى نفس گير که قدرت                  
جهانى کارگران را به همه نشان          

در اول مه با برافراشتن               .  دهد
 ،پرچم سرخ طبقه جهانى کارگر         

در مقابل حکومتهاى سرمایه                  
دارى و در مقابل حکومت جهل و        
جنایت سرمایه دارى اسالمى و            

از آلترناتيو      ،موئتلفين راست آنها    
 . کارگرى دفاع کنيم

 

در اول مه پرچم انقالب کارگرى         
 ! را برافرازیم

 

 !کارگران جهان متحد شويد

زنده !  زنده باد انقالب کارگرى
 !باد سوسياليسم

 

شورای حمايت از مبارزات 
 –آزاديخواهانه مردم ايران 

 استکهلم

 جمعى از چپ هاى کلن

 ٢٠١٢آوریل  ١۶

 يک دنياى بهتر
تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى                              

عليرغم رواج ايده   .  انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است          
هاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى    
باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى عالج                               
ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و        
عمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و                      
باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر                

اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و                  .  است
کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز                 
انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا                  
موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که                         

 .زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد
 

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و                          
اعتقاد انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک              
آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر                  

 .است
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 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         .  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            ،و 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
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣
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ده سال است که جنبش        .  نزديک به ده سال از درگذشت نابهنگام منصور حکمت ميگذرد                 
کمونيسم کارگری اين متفکر بزرگ مارکسيست و تئوريسين و سازمانده برجسته خود را از                

زمانی که چشم از اين جهان فروبست گويی طبقه کارگر و بشريت متمدن                   .  دست داده است   
 . گوشه ای از روشنايی و تيزبينی و چراغ راهنمايی خود را از دست داده است

 

اما گنجينه سياسی و نظری اش راهنمای ما برای پيروزی              .  جای خالی اش پر نشدنی است       
 . کمونيسم و کارگر و آزاديخواهی در جامعه است

 

به طبقه کارگر جهانی تعلق      .  منصور حکمت فقط به ما فعالين کمونيست کارگری تعلق ندارد           
به تمامی کسانی متعلق . به آزاديخواهی و تالش برای آزادی و رهايی جامعه تعلق دارد. دارد

زندگی و افق سياسی و توقع آنها را از خود و                ،نظراتش  ،سياستهايش  ،است که تالش اش    
 . از زندگی دگرگون کرده است

 

بنياد "در دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت که در هفت ژوئيه در هايگيت لندن توسط               
اين مراسم را به مکانی بزرگ و شايسته برای گراميداشت ياد و دست آوردهای اين                         .  شرکت کنيد   ،برگزار ميشود "  منصور حکمت 

از تمامی عالقمندان و دوستداران منصور حکمت انتظار ميرود که سهم خود را           . متفکر بزرگ مارکسيسم و کمونيسم کارگری تبديل کنيم
 . در برگزاری موفق اين رهبر کمونيست و دوست داشتنی ايفا کنند

 

از .  اما همزمان در هر گوشه ای از اين دنيا که هستيم ميتوانيم يادش را در اين روز گرامی بداريم                         ،اين مراسم در لندن برگزار ميشود      
 . به هر شکلی که ميتوانيم ،هر کجا که هستيم. مراکز کار و زندگی گرفته تا دانشگاهها و خيابانها

 

و از همه کسانى که        ،از انقالبيون   ،از دوستدارنش   ،از کارگران کمونيست    ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از همرزمان منصور حکمت          
دعوت ميکند که در مراسم يادبود و بزرگذاشت دهمين سالگرد او که توسط بنياد منصور حکمت                    ،تحقق آزادى را در کمونيسم ميجويند     
 .  سازمان داده شده است شرکت کنند

 

 زنده باد کمونيسم منصور حکمت
  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢آوريل  ٢

 

 !در مراسم دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت شرکت کنيد
 

٢۵١شماره   

 

!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 



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٠صفحه     

کارنامه سرمایه داری مملو از               
. جنایت عليه ما کارگران است               

همه می بينيم که فقط در این چند             
سال چگونه طبقه ما را به فالکت           

دیگر فقط کار   . وسيع تر کشانده اند
شاق و استثمار نيست، بردگی و            
کار مجانی به سهم و زندگی                      

. بخشی از طبقه ما تبدیل شده است       
در این اوضاع که ميليون ميليون          
کارگر به خيابان پرتاب و زندگى         

سرمایه داران      ،شان نابود ميشود    
از صدها ميليون دالر جایزه و                
حمایت دولت از جيب کارگران             

امروز دیگر    .  بهره مند ميشوند       
همه ميبينند که    .  صحنه عيان است   

جنگی کالسيک، جنگ بورژواها       
و دولتهایشان عليه طبقه کارگر و         

ما .  سوسياليسم در جریان است          
کارگران باید از موضع دفاع به             

مسئله .  موضع تهاجم خيز برداریم    
بحران اقتصادى       :  ساده است      

کنونى دو راه حل بيشتر ندارد؛ یا          
سرمایه دارى بقایش را با کوبيدن         
طبقه کارگر به طرق مختلف حل          

 

 

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه
 

 ،سرمايه دارىبه " نه"
 !يک دنيای بهتر ممکن است

و یا طبقه کارگر با نفى          ،ميکند
نظام مبتنى بر بردگى مزدى و        

 ،استثمار و مالکيت خصوصى      
بحران را به نفع بشریت ختم             

 . ميکند

 

طبقه ما باید براى این جنگ               
. سازمان یابد و بميدان بياید               
 ،بدون تشکل توده اى و حزبى        

بدون راه حل اجتماعى و                     
و بدون وحدت وسيع           ،سياسى

طبقاتى پيروزى غير ممکن              
طبقه کارگر بدون سنت       .  است

رادیکال مبارزاتى و بدون                 
ظاهر شدن بعنوان پرچمدار             
آزادى جامعه در قالب یک                 
حزب سياسى کمونيستى                     
کارگرى نميتواند این وضعيت       

. را بطور بنيادی تغيير دهد               
طبقه ما باید عليه فقر و فالکت         
و کليت سرمایه با پرچم                        
کمونيستى کارگرى بميدان                

مبارزه طبقه ما در هر           .  بياید

٢۵١شماره   

گوشه اى از استراتژى بين         ،کشور
المللى سوسياليستى کارگران عليه         

همزمان باید   .  سرمایه دارى است     
سازمانهاى توده اى و رادیکال و             
شورائى کارگران را تحکيم کنيم و         
بعنوان ابزارهاى جدال برسر                   

کارگران .  آزادى و رفاه بکار گيریم    
 ،همه جا خواهان لغو کار قراردادى     

افزایش دستمزدها براساس تامين           
کار یا بيمه           ،یک زندگى انسانى      

حق بى قيد و شرط        ،بيکارى مکفى 
و تغيير فورى        ،تشکل و اعتصاب    

زندگى طبقه کارگر و مردم محروم       
مبارزه ما از تالش براى           .  هستند

بهبود روزمره زندگی طبقه کارگر       
و تعطيل نشدن مراکز کار تا                       
سياست کنترل کارگرى و کسب               
قدرت سياسى یک مبارزه واحد               

 .است
 

  !همرزمان ،کارگران

این نظام شایسته ما و بشر امروز            
این نظام بدون جنایت و              .  نيست

سبعيت و فقر و تبعيض و                             
در .  نابرابرى نميتواند سرپا بماند       

دست در دست هم و با                ،اول مه  
غریوى که خشت خشت کاخهاى           

 ،قدرت بورژوازى را بلرزاند                
بميدان آئيم و فریاد بزنيم؛ کارگران      

مرگ بر      !  جهان متحد شوید           
دنيایی بهتر باید        !  سرمایه دارى   

جهانى آزاد و برابر و              !  ساخت
 !یک جامعه آزاد کمونيستی ،مرفه

 

 !زنده باد انقالب کارگرى

حکومت  ،برابرى ،آزادى
 ! کارگرى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
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!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

!زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران  

!زنده باد شوراهاى کارگرى   
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده ! متکى شويد
! مستقيم و مستمر توده کارگران است  

 

 جنبش مجمع عمومى کارگرى را 
!تقويت و گسترش دهيد  

 

جهان بدون فراخوان 

  ،سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  

 منصور حکمت


