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 سياوش دانشور

 

 !بسوى اول مه
 !تداوم فقر و سرکوب ممکن نيست

 

از رويدادهاى دلپذير اين هفته آزادى                 
رهبر و فعال کارگرى محمود صالحى             

او يکسال ديگر را بدون هيچ دليل            .  بود
 مورد توهين و           ،موجهى زندان کشيد       

 در بيماريهاى   ،ضرب و شتم قرار گرفت    
 خواستند تدريجى جانش       ،شديد رنج برد    

" عبرت"را بگيرند تا بقيه کارگران                   
جنبشى که محمود    .   اما نتوانستند   ،بگيرند

صالحى به آن تعلق دارد در ابعاد جهانى          
جمهورى اسالمى اگرچه    .  اعتراض کرد 

زهرش را ريخت اما صالحى در دل                   
. ميليونها نفر در ايران و جهان جاگرفت         

اين رويداد در مورد اسانلو و دانشجويان         
آزاديخواه و برابرى طلب نيز صدق                   

سرکوب رژيم اسالمى اگرچه هر      .  ميکند
روز از مردم و معترضين قربانى                        

 اما بيش از پيش براى رژيم                   ،ميگيرد
 . گران تمام ميشود

 

راه تقابل با اين سرکوب اما تداوم مبارزه        
اگر کارگران سکوت ميکردند             .  است

محمود صالحى امروز موقعيت                             
 اگر دانشجويان              ،دشوارترى داشت      

سکوت ميکردند همرزمانشان در شرايط      
 اگر زنان به             ،بدترى قرار ميگرفتند        

هجوم اسالم و حکومتش تن ميدادند                     
در سال  .  امروز اوضاع بمراتب بدتر بود    

 روز جهانى     ،جديد و در آستانه اول مه          
.  موقعيت جنبش ما متفاوت است        ،کارگر

از يکسو فضاى بگير و ببند و وثيقه و                 
شايعات و جنگ روانى و کنترل پليسى             

 و از سوى ديگر جبهه            ،سنگينى ميکند  
هاى مختلف مبارزه           

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

ون                       :   در صفحات ديگر   وزيسي ان و سکوالريسم در اپ ي  ،! مذهب و مدافعين دروغين آزادی ب
  ٨صفحه  .و نامه ها ... ، نامه سنديکاى آموزگاران ترکيه،اسالميون جوانى را در سقز گردن زدند

 !محمود صالحى آزاد شد
آزادى محمود صالحى را به خانواده محترم ايشان؛ خانم نجيبه صالح                   

 همرزمان و    ، بستگان و دوستانش     ، فرزندانش سيامند و سامرند       ،زاد
 و تمام کسانى که طى اين سالها از آزادى و حقوق او و                  ،همسنگرانش

اميدواريم محمود    .   صميمانه تبريک ميگوئيم         ،امثال او دفاع کردند         
ما براى محمود صالحى و خانواده اش و        .  صالحى بعد از آزادى از زندان سالمتى اش را بسرعت بازيابد          

 . تالش گرانقدرش در دفاع از منافع کارگران آرزوى موفقيت ميکنيم
 على   ، پيمان پيران     ، بهروز کريمى زاده        ، بختيار رحيمى     ،تالشمان را براى آزادى منصور اسانلو              

 .  فرهاد حاج ميرزائى و کليه زندانيان سياسى گسترش دهيم،کانطورى

در حاشيه ابراز نظر حزب حکمتيست در 
 مورد حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 سکتاريسم 
  "هويت کمونيستى"در پوشش 

 

 ٩صفحه 

جنبش کارگری در 
 86سال 

سينه به سينه با بورژوازی 
 ضد کارگر اسالمی 
 

 ١۵صفحه على طاهرى                            

 يادداشت سردبير

  

 کمونيسم دخالتگر 
 !يا منزه طلب

 
 آذر ماجدی 

 ٢٠صفحه 

 ! بپاخيزيدکارگران 
 زنده باد اول مه

 ٢صفحه اطالعيه حزب                            

عليه فالکت 
 اقتصادی 

 

 ۴صفحه على جوادى                                   

آخه من نمی دونم مگه 
 کارگر آدم نيس؟ 

 گفتگوى کامران پايدار 
با يکی از کارگران کارخانه پوليران 

 تهران
 ١٣صفحه 



٢صفحه   يک دنياى بهتر   

يک طبقه   !  کارگران وطن ندارند    
جهانى اند که در مقابل سرمايه              

اول مه  .  داران منافع واحدى دارند   
-روز تاکيد بر اين هويت طبقاتی        

انترناسيوناليستى طبقه کارگر               
اول مه روزى در ميان              .  است

و "  ملت ها "روزهاى عوامفريبى    
 ،نيست"  مذاهب"و       "  قومها"

در اول  .  روزى عليه همه آنهاست   
مه طبقه کارگر با برافراشتن                  

 ،پرچم هويت طبقاتى و جهانى اش  
اليه هاى هويتهاى کاذب را کنار          
ميزند تا به هويت سوسياليستى و          
آرمان رهائى جهانشمول انسانى         

اول مه روز صاحبان       .  نقب بزند  
 روز بشريتى     ،واقعى جهان است    

است که جهان بدون کار او                       
روزى است   .  نميتواند سرپا بماند    

 ،که اسپارتاکوس هاى اين جنبش        
رهبران کمونيست و سوسياليست       

 اعالم ميکنند که براى         ،کارگران
رهائى جامعه راهى جز انقالب            
کارگری، انقالب بردگان مزدی،        
عليه سيستم بردگى مزدى وجود          

 . ندارد

 

اما آرمان رهائى بردگان همواره        
سوال کماکان   .  وجود داشته است    

اينست که استراتژى پيروزى                
جنبش لغو بردگى مزدى                            
کدامست؟ ترديدى نيست با                       
سياست حفظ سيستم سرمايه داری      
موجود امکان تغييرى پايه ای و           
بنيادی در زندگى ميلياردها انسان      

در اول مه مسئله         .  ممکن نيست  
تغيير ريشه ای اين نظام عالوه بر       
بهبود روزمره اين اوضاع سوال        
واقعى هر کارگر کمونيست و                
سوسياليست و پيشروان جنبش              

آنچه که آرمان        .  کارگرى است   
رهائى را به جنبشى قوى و                       

" شبحى در حال گشت و گذار             "
 آنچه که کل تبليغات       ،تبديل ميکند 

دروغين و شنيع بورژوازی عليه        
 ،بشريت کارگر را کنار ميزند              

قدرت تشکل و اتحاد جهانی طبقه        
کارگر در انفراد        .  کارگر است   

قدرت .  فاقد هرگونه قدرتى است       
کارگر در تشکل و وحدت طبقاتى       

سرمايه دارى قرن بيست و                  
يکمى در ماهيت و کارکرد آن           
چيزى شبيه سرمايه دارى قرن         

اين بربريت     .  هجدهمى است    
عنان گسيخته که امروز از                  
فرانسه و آلمان و روسيه تا                   
آمريکا و ترکيه و کره و چين و          
مصر و ايران و هر گوشه                     

 تنها   ،جهان را درنورديده است      
دارد؛ "  قديمى"يک پاسخ ظاهرا    

کارگران راهى جز متحد شدن          
و برپايی انقالبی عليه سرمايه           

 . ندارند

 

 ،جنبش رهائى از وضع موجود      
جنبش بردگان مزدى عليه                    

 اما با فراخوان و                     ،سرمايه
تقديس مذهبى  آرمانهاى واالى        

اين .  بشرى متحقق نميشود            
جنبش بايد سازمان يابد و بميدان      

امروز کمابيش در هر            .  بيايد
جاى جهان جنبش عمل مستقيم          
کارگرى و سنت شورائى                      
کارگران يک ضرورت عاجل         

هرجا طبقه کارگر در            .  است
متن همين بيحقوقى و سرکوب          
سرمايه به سنتهاى پيشرو طبقه        
اش رجوع کرده است قادر شده        
سدى در مقابل سرمايه و                        
دولتهاى سرمايه دارى ايجاد              

از فرانسه تا ترکيه و ايران       .  کند
 کارگر وقتى احساس           ،و کره   

قدرت ميکند که به سنت                         
اجتماعى و راديکال خود دست        

طبقه کارگر بدون سنت       .  ميبرد
راديکال مبارزاتى و بدون                   
ظاهر شدن بعنوان پرچمدار               
آزادى جامعه در قالب يک                   
حزب سياسى کمونيستى                       
کارگرى نميتواند اين وضعيت         

راه .  را بطور بنيادی تغيير دهد      
مقابله با سرمايه در مقياسى                 

 تحکيم هم سرنوشتى بين     ،جهانى
 متکى کردن        ،المللى کارگران   

جدال بيوقفه کارگر عليه سرمايه     
به سنت شورائى و عمل مستقيم        

 قد علم کردن بعنوان          ،کارگرى
يک راه حل و آلترناتيو                            
اجتماعى در مقابل کل                             

  ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه

 !کارگران بپاخيزيد
در اول مه تاکيد بر هويت          .  اوست

جهانى و انترناسيوناليستى کارگر          
عليه سرمايه حياتى است، اما کافى        

در اينروز بايد عزم زير و          .  نيست
رو کردن وضعيت موجود اعالم            

بر ضرورت گامهاى عملى         .  شود
اتحاد کارگران عليه سرمايه و                   
سنگربندى عليه نظام ضد انسانی           

در .  سرمايه داری تاکيد شود                
اينروز بايد به سرمايه داران و                  
دولتهايشان اعالم کرد که کارگران       

. ديگر اين وضعيت را نمی پذيرند         
خواهان نجات بشريت از مصائب          

 .کنونی اند

 

 کمابيش در     ،سرمايه دارى امروز    
 با تشديد فشار کار     ،هر گوشه جهان  

  ،و گرو گرفتن معيشت کارگر                  
موانع جدى در مقابل اتحاد و                       
تحرک وسيع طبقه ما ايجاد کرده             

اين تنها شمشير دامکلوس           .  است
بيکارى نيست که روى سر هر                 
کارگر و خانواده کارگرى قرار               

 ، بلکه ناامنى اقتصادى    ،گرفته است 
 محروميت از    ،عدم تامين اجتماعى   

 گسترش  ،آموزش و درمان مناسب     
سرطانى کار قراردادی و افزايش          
ساعات کار برای تامين معاش از           
موانع اقتصادی مبارزه گسترده               
طبقه کارگر در شرايط کنونی                   

مرتبط کردن کار با آنچه که         .  است
 ،نام گرفته    "  انعطاف در کار         "

گسترش روز افزون ارتش                          
 تالش سرمايه ها براى              ،بيکارى

استثمار شديدتر در متن رقابت                 
 نامربوط  ،جهانى براى فتح بازارها    

اعالم کردن وظيفه جامعه در مقابل       
معيشت کارگر و خانواده کارگرى        
و برده وار شدن بيش از پيش                      

 از نتايج تحوالت               ،شرايط کار    
سرمايه دارى براى طبقه کارگر و         
از موانع واقعى و جدى مبارزه                 

. کارگرى در تقابل با سرمايه است        
مديريت "آنچه زمانى الگوى                     

اطالق "  فورديسم"در مقابل "  ژاپنى
پيشرفته " امروز در اشکال          ،ميشد
به الگوى بردگى مدرن               "  ترى

سرمايه و شرايط وحشتناک کار در       
. هر گوشه جهان تبديل شده است             

۴۵شماره   

 . بورژوازى است

 

در ايران، سال گذشته سال                        
 ،مبارزات گسترده طبقه کارگر           

سال سرکوب وسيع فعالين                        
 سال حمايت بين المللى         ،کارگرى

 و سال        ،از طبقه کارگر ايران          
مطرح شدن جنبش کارگرى در            

سال .  قلمرو سياست جهانى بود         
گذشته در ايران نيز خطوط                      
مختلف در مبارزات کارگرى                

بار .  ظرفيتهاى خود را نشان دادند    
ديگر معلوم شد خطى که ميخواهد       
چرخ پنجم سرمايه شود و                          
کارگران را به حمايت از                           

حمايت "و    "  بورژوازى خودى   "
" از محصوالت داخلى                               

 ناتوان از متحد کردن      ،فراميخواند
. ارتجاعی است   .  کارگران است   

سال گذشته بار ديگر معلوم شد که       
ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى از     
کانال ضديت با احزاب                                
سوسياليستى و کمونيستى و نفى           
تالشهاى تاکنونى کارگران براى        

معلوم شد  .  ايجاد تشکل درنمى آيد    
در اوج اختناق و برو بياى                         
خصوصى سازيها و باالکشيدنهاى    
حقوق کارگران و سرکوب فعالين       

 تنها سنت عمل مستقيم          ،کارگرى
 جنبش مجمع عمومى            ،کارگرى

کارگران ميتواند کارگر را عمال          
 . متحد کند

 

اول مه امسال پرچم سوسياليسم            
کارگران عليه فقر و فالکت و                 

اول مه امسال   .  کليت سرمايه است  
بر حقانيت تالش براى ايجاد                    
سازمانها و تشکلهاى مستقل                    
کارگرى تاکيد کنيم و پرچم جنبش       
مجمع عمومى کارگرى را                       

اول مه بايد جمعبندى        .  برافرازيم
  ٣صفحه مبارزه طبقاتى   



٣صفحه   يک دنياى بهتر   

در جبهه هاى متنوع آن باشد و               
جنبش کارگرى و سوسياليستى را      
در تقابل هر روزه اش عليه                      
سرمايه و حکومت مرتجع                       
اسالمى در محور سياست                        

کارگران .  سراسرى قرار دهد         
 ،ايران خواهان لغو کار قراردادى     

خواهان افزايش دستمزدها                      
براساس تامين يک زندگى انسانى      

 خواهان کار يا بيمه              ،و مقدور   
 خواهان حق بيقيد      ،بيکارى مکفى 

 و    ،و شرط تشکل و اعتصاب              
خواهان تغيير فورى زندگى مردم      

اول مه امسال بايد از هم          .  هستند
طبقه اى هاى افغانستانى که سال          
گذشته توسط رژيم اسالمى قلع و         

 از دانشجويان                   ،قمع شدند         
 از    ،آزاديخواه و برابرى طلب           

مبارزه براى آزادی و برابرى زن      
 از آزادى فورى فعالين            ،و مرد  
 دانشجويان و کليه                   ،کارگرى

 .  زندانيان سياسى دفاع کنيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               
اول مه روز جهانى کارگر را به           
طبقه کارگر و بشريت آزاديخواه         
و برابرى طلب و به سوسياليستها        

 ! و کمونيستها تبريک ميگويد

 

: فراخوان ما به کارگران اين است     
جهان !  کارگران جهان متحد شويد   

به .  نيازمند انقالب کارگری است     
جهان سرمايه داری    !  ميدان بيائيد 

و تمام مصائب ناشی از آن را                 
تنها با انقالبات کارگری ميتوان           

 . زير و رو کرد

 

 !زنده باد اول مه

 !کارگران جهان متحد شويد
 حکومت ، برابرى،آزادى

 !کارگرى
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 فروردين ٢٠ – ٢٠٠٨ آوريل ٨

١٣٨٧ 

کردستان سهمى از قدرت را              
اين جريان نماينده عقب       .  بگيرد

مانده ترين و طفيلى ترين                      
بخشهاى جامعه است که دراين         
سالها توسط دو خرداد و                         
جناحهاى رژيم اسالمى مجددا          

روش کار اينها      .  باد زده شدند     
با .  مثل مقتدا صدر است                  

حمايتهاى مالى که از آن                         
برخوردارند و صندوق هاى              
چرکين شان تالش ميکنند در             
روستاها و شهرها از مردم فقير       

مفتى .  و گرسنه نيرو جذب کنند      
 فرقه هاى      ، سلفى ها     ،زاده ها  

مختلف اسالمى و از گور                      
 ماتريالى است که               ،برخاسته

رژيم اسالمى آن را باد ميزند و         
اين .  به جان مردم انداخته است       

در حالى است که هر کارگر                
معترض و دانشجو و جوان و             
زن را با شديدترين شکل                       
سرکوب ميکنند و در مواردى           
بدن تکه پاره و شکنجه شده شان  
را شبانه دفن ميکند يا در بيابان         

مفتى زاده و    .  و سد رها ميکنند     
خمينى و خلخالى و ديگران                 
براى مردم در کردستان يک              

هيچوقت در      .  پديده واحداند     
کردستان اين مرتجعين نتواستند      

اما دراين    .  رد پائى پيدا کنند          
سالها و زير سايه سرکوب                    
جمهورى اسالمى به فکر                     

فتوا ميدهند و    .  سلطنت افتاده اند   
 . ترور ميکنند

 

مردم کردستان براين امر آگاه           
اند که اين فرقه و فرقه هاى                  

کارگران 
 ...بپاخيزيد

 فروردين در           ١٨روز يکشنبه           
روستاى صالح آباد سقز جنايتى                 

يکى از    .  هولناک صورت گرفت       
هواداران مفتى زاده آخوند مرتجع           

 که از تخم و ترکه اخوان              ،"سنى"
 به سياق جريان             ،المسلمين است    

عبدالمالک ريکى در بلوچستان و             
 اقدام به زدن            ،القاعده در عراق       
شورش قربانى   !  گردن جوانى کرد    

سليمی فر نام دارد و قاتل ارسالن              
هر دو اهل روستای صالح       .  رضايی

بنا به اخبار شورش        .  آباد سقز اند     
سليمی فر عنوان کرده که احمد                   
مفتی زاده عامل جمهوری اسالمی          
است و سکت طرفدارش مشغول               
اشاعه افکار خرافى و ضد جامعه             

مال "آخوند مفت خورى بنام         .  است
شورش را بدليل اين                    "  محمد

اعالم "  مرتد و ملحد        "اظهارات     
کرده و فتواى قتل او را از طريق               

! صادر کرده است      "  گردن زدن   "
ارسالن رضايی از هوادارن مفتی           
زاده مجرى اين فتواى کثيف                         

او بعد از بريدن سر     .  اسالمى ميشود 
شورش سليمى فر به پاسگاه نيروی         

او .  انتظامی خود را معرفی ميکند         
حکم خدا را   "اعالم ميکند که امروز     

که همانا گردن زدن شورش بوده               
 "! اجرا کرده است

 

مردم کردستان جريان مفتى زاده را        
عملکرد ارتجاعى   .  خوب ميشناسند  

آنها در کنار نيروهاى جمهورى                
 عليه       ۵٧اسالمى در انقالب                    

کمونيستها و مردم آزاديخواه                        
مفتى .  کردستان شهره آفاق است           

زاده هم ميخواست با اسالم در                     

۴۵شماره   

مشابه سرشان به کجاها وصل             
ميدانند که در دشمنى با             .  است

آنها و آرمانهايشان از جمهورى         
اسالمى چيزى کم ندارند و در              

. موارد زيادى اين را نشان دادند        
اين فرقه هاى مذهبى آدمکش                
بدون وجود جمهورى اسالمى             

مسئله اينست  .  موضوعيتى ندارند 
که به اين مرتجعين هشدار داد که       

اينها در   .  پايشان را دراز نکنند       
اجراى "دوره اى به صرافت                

و تحکيم پايه هاى           "  حکم خدا   
دستگاه بوى خون گرفته اسالم             

 که مردم در کردستان               ،افتادند
بيش از هر زمان پرچم کارگر و         

اينها .  سوسياليسم را برافراشتند      
 ! درجاى بدى مانور ميدهند

 

ضرورى است کارگران و مردم       
آزاديخواه در کردستان در مقابل        
تحرکات اين باندهاى اسالمى              

اينها خواب و خيال     .  هشيار باشند 
طالبانى کردن کردستان را در             

 ،از نظر سياسى   .  سر ميپرورانند 
جاى آنها در همان زباله دانى                
است که اربابشان جمهورى                  

اين .  اسالمى بزودى خواهد رفت    
مرتجعين بايد اطمينان داشته                 
باشند که پاسخ قتل سروش                      
سليمى فر را روزى در                             

. دادگاههاى مردمى خواهند داد          
کردستان ايران جاى پهن کردن          

. بساط جنايتکارانه اينها نيست            
بايد مطمئن باشند که کارگر و               
کمونيسم در کردستان اين ها را           

 .*جمع ميکند

 يک دنياى بهتر 

 ،خبر از سايتهاى ديگر
 

 اعتصاب آارمندان و آارگران شهرداری حميديه از توابع شهرستان اهواز
آارمندان و آارگران شهرداری حميديه از توابع شهرستان اهواز روز يكشنبه برای دومين روز متوالی دست به                   

آنها در اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق و مزايای خود از رفتن به سر آار خودداری                        .  اعتصاب زدند 
آارمندان و آارگران شهرداری حميديه آه قصد دارند در مقابل استانداری رژيم در خوزستان تجمع                           .  آردند

 .اند تا حقوق و مزايای آنها پرداخت نشود، به اعتصاب خود ادامه خواهنداعتراضی برگزار آنند، تهديد آرده

 !اسالميها در کردستان جائى ندراند
 در حاشيه خبر گردن زدن يک بى دين توسط هواداران مفتى زاده

 حال آنکه ،تمام فالسفه جهان را تفسير کرده اند
کارل مارکس               ! مسئله برسر تغيير آنست  



۴صفحه   يک دنياى بهتر   

اگر مورخ منصفی بخواهد تاريخ        
اعتراض کارگری و تاريخ                      
سوسياليسم در ايران را در اين              
دوره به نگارش در آورد از                     
مشاهده چند نکته تعجب خواهد             

چگونه است   :  خواهد پرسيد  .  کرد
که جنبش کمونيستی و سوسياليسم      
در ايران قدرتمند است اما اين                
قدرت کمونيسم دارای ما به ازاء          
اجتماعی خود در صحنه سياسی          
و صحنه جدال و کشمکش طبقاتی      
نيست؟ به تغييرات محسوسی در         
زندگی اقتصادی کارگر و مردم           
زحمتکش منجر نشده است؟                    
چگونه است که اين کمونيسم در           
راس بخش اصلی اعتراضات               
کارگری قرار ندارد؟ چرا جامعه        
شاهد تحرک جدی و تعيين کننده           
ای در مراکز اصلی و کليدی                  
توليدی نيست؟ چرا کارگران                 
عليرغم مبارزات متعدد و گسترده     
خود اسير سخت ترين شرايط                 
فالکتبار اقتصادی و سياسی                    
هستند؟ چرا کارگری بخاطر عدم       

 ماه حقوق و مزايای           ۶پرداخت   
خود ناچار به خودکشی از طبقه            
ششم اداره مرکزی موسسه  خود         
ميشود؟ چرا حقوق صدها هزار           
کارگر بايد ماهها پرداخت نشود؟        
چرا کارگر برای دريافت حقوق          
خود ناچار به مبارزه و اعتصاب         
و اعتراض است؟ چرا حقوق و             
مزايای کارگر حتی يک سوم خط       
فقر هم نيست؟ چرا ما شاهد شکل         
گيری تشکالت توده ای کارگری        
نيستيم؟ چرا قرارداد سفيد در                  
مقابل کارگر ميگذراند و کارگر           
ناچار است برای اينکه بتواند                 
زندگی کند امضای خود را زير            
آن بگذارد؟ چرا دستمزد واقعی            
کارگر در حال نزول است؟ چرا          
هر زمان که کارفرما اراده کند،           
کارگران با سابقه را اخراج                     
ميکند؟ چگونه است که اين                      
شرايط برده وار را به کارگران            

 تحميل کرده اند؟ 

 

مساله چيست؟ مشکل کجاست؟            
معضل را در کجا بايد جستجو               
کرد؟ اين پديده معوج چگونه                  

پايه ای و نياز حفظ مناسبات                
ما .  سرمايه داری در ايران است    

به ازاء سطح پايين تکنولوژی و      
دانش فنی و ضعف ساختاری            
سرمايه را کارگر بايد با کار               
بيشتر و دستمزد کمتر جبران             

در اين الگوی اقتصادی،         .  کند
سياست رياضت کشی اقتصادی      

چند سال  .  يک رکن اساسی است   
پيش در اوائل شکل گيری دوم           
خرداد و اميدی که دوم خرداد            
در دل برخی از جناحهای                     
راست جنبش ملی اسالمی ايجاد      
کرده بود، ابراهيم يزدی جوهر        
اين توحش سرمايه در ايران را        

ايران :  "بطور گويايی بيان کرد     
نميتواند وارد عصر توسعه                 
اقتصادی شود بجز از طريق              

اما در يک       ...  انباشت سرمايه   
کشور توسعه نيافته مانند ايران         
چگونه ميتوانيم انباشت کنيم؟            
بجز از طريق رياضت؟ بجز از       
طريق اينکه از مردم خواسته             
شود، بيشتر توليد کنيد و کمتر            

جامعه ای که    ...  مصرف کنيد؟    
مردم آن بيشتر مصرف ميکنند         
و کمتر توليد ميکنند هرگز قادر        

ما .  ...  به توسعه نخواهند بود        
نميتوانيم نفتمان را که سرمايه           
ملی است بفروشيم و پنير و تخم        
و مرغ و کره و گوشت بخريم و        

مصرف !  بدهيم شماها بخوريد     
را بايد کم کرد، بايد قناعت کرد         

چندی پيش  ".  و توليد را باال برد    
داريوش همايون هم  نظرات              
مشابه ای را در يک مصاحبه            
تلويزيونی در اين زمينه ارائه           

بايد بيشتر کار کنيد،              .  "کرد
کمتر مزد        .  کمتر بخواهيد       

اين سهم کارگر در              "  بگيرد
اقتصاد سرمايه داری در ايران        

نيروهای سرمايه چه در       .  است
حاکميت و چه در اپوزيسيون بر      

اين .  اين سياست متفق القولند          
بربريتی است که تمام بودجه و         
درآمد جامعه و دستگاه سرکوب      
و تحميق و آخوند و پاسدار                   
برای حفظ و تداوم آن به پا شده           

 . است

 

 عليه فالکت اقتصادی 
 على جوادى

شکل گرفته است؟ چه بايد کرد؟               
 حلقه گرهی کدام است؟

 

کمونيسم کارگری بايد به اين                      
! سئواالت پاسخی پراتيک بدهد              

آنهايی که سئوالی ندارند مسلما راه        
بخشی از راه حل       .  حلی هم ندارند   

آنهايی که وضع     .  هم نخواهند بود    
موجود به فکر وادارشان نميکند،           
مسلما بخشی از واقعيت آتی هم                 

برای ما اما وضع          .  نخواهند بود   
بخاطر آينده  .  موجود بايد تغيير کند    

کارگر، بخاطر آينده جامعه و                     
. مردم، اين وضعيت بايد تغيير کند        

برای درک ملزومات تغيير بايد از         
شناخت مکان و جايگاه سياسی و             
اقتصادی فالکت اقتصادی در حفظ       

 . اسارت طبقه کارگر شروع کرد

 

 سياست فالکت اقتصادی 

آنچه در ايران شاهد آن هستيم                     
فالکت اقتصادی رو به گسترش               

. گسترده و همه جانبه است         .  است
پيکره جامعه و زندگی مردم کارکن      

. را در چنگال خود گرفته است                 
سرکوب سيستماتيک و وحشيانه             
رژيم اسالمی فاکتوری تعيين کننده       
در ايجاد و بقای چنين شرايطی                 

سرمايه داری در ايران بر           .  است
کار ارزان و کارگر                  "مبنای      
. سازمان داده شده است        "  خاموش

کار ارزان و کارگر خاموش بيان           
رابطه اقتصاد و سياست در ايران          

سرمايه داری   .  سرمايه داری است    
در ايران با توجه به سطح نازل                 
تکنولوژيک، دانش فنی و ضعف           
ساختارهای رو بنای توليدی برای         
سود آوری و انباشت سرمايه،                   
اساسا بر مبنای کار ارزان و                       
کارگر فوق استثمار شده بنا شده               

برای ارزان نگهداشتن              .  است
کارگر، برای جلوگيری از گسترش     
سهم طبقه کارگر از محصوالت              
اجتماعی توليد شده، بايد کارگر               

خاموش .  معترض را خاموش کرد     
هر اعتراضی را               .  نگهداشت

سرکوب روزمره     .  سرکوب کرد    
کارگر عالوه بر حفظ شرايط سلطه       
و بقای رژيم اسالمی، يک رکن               

۴۵شماره   
از طرف ديگر تحميل چنين                     
موقعيت اقتصادی فالکت آميزی         
به طبقه کارگر فقط عاملی در                 
کارکرد روتين سرمايه در ايران          
نيست، يک ضرورت سياسی                
حفظ دستگاه حاکم اسالمی در                 

بعضا اين  .  شرايط کنونی هم است    
 –فاکتور در عملکرد اقتصادی             

سياسی رژيم اسالمی کمتر مورد        
. ارزيابی قرار گرفته است                      

واقعيت اين است که فاکتور                      
نقشی .  اقتصاد نقشی دوگانه دارد      

تحميل فالکت  .  سياسی و اقتصادی  
اقتصادی يک رکن اساسی هدف          

. سرکوبگری رژيم اسالمی است       
تاکيد من بر اين نکته است که                  
اعمال سياست فالکت اقتصادی            
در عين حال جايگاه و مکانی                  
سياسی برای حکومت اسالمی              

يک نقش سياسی تعيين              .  دارد
اين فاکتور عامل مهمی در       .  کننده

تقليل انرژی و توان اعتراضی              
کارگر و عاملی در زمين گير                 

. کردن اعتراض کارگری است           
يک سياست آگاهانه از جانب                  
دولت اسالمی برای حفظ سلطه            

. سياه اسالم بر جامعه است                      
شرطی برای بقاء حفظ اسالم                  
سياسی در راس حاکميت سرمايه        

 .در ايران است

 

مساله اين است که وضعيت                     
اقتصادی طبقه کارگر در شرايط         
کنونی تماما محصول عملکرد              

. تعادل اقتصادی سرمايه نيست            
آنچه در حال حاضر سهم کارگر          
و موقعيت اقتصادی طبقه کارگر         
را تعيين ميکند بطور قابل                         
مالحظه ای در سطحی بسيار                 

" متعارف"پايين تر از ظرفيت             
سرمايه در اقتصاد جامعه ای                  

بررسی موقعيت  .  مانند ايران است  
سرمايه و نظام سرمايه داری                  
ايران در چند دهه گذشته و مقايسه      
موقعيت اقتصادی کارگر در اين          
دورانها نشاندهنده اين واقعيت               

حکومت سرمايه در ايران       .  است
نيازمند تحميل فقری مضاعف بر        

. کارگر و مردم زحمتکش است           
آنچه اين تعرض را ايجاب ميکند،       
نقش اقتصاد در مبارزه سياسی در      

جايگاه و مکان           .  ايران است     
سياست در خاورميانه و موقعيت         
سرمايه داری ايران در سرمايه            

به لحاظ سياسی         .  جهانی است    
مساله اين               

  ۵صفحه 



۵صفحه   يک دنياى بهتر   

کارگری که توان اقتصادی     :  است
دارد، ميتواند هزينه اعتراضات          
را بدون چشم انداز نابودی                       
خانواده کارگری خود تحمل کند،        
نيرويی تعيين کننده در مبارزه               
برای آزادی جامعه و رهبری                

 . اعتراضات مردم است

 

امروز حتی کودن ترين نمايندگان      
سياسی سرمايه در ايران ميدانند          
که تفنگ و سرنيزه و شالق قادر          
به مهار و کنترل طبقه کارگر                 

ميدانند .  معترض در جامعه نيست    
که بايد قدرت تحرکش را به لحاظ        

بايد .  اقتصادی هم محدود کنند           
طبقه کارگر را فاقد توان و تحمل         
اقتصادی هر گونه مبارزه جدی           

رابطه اقتصاد و سياست     .  ای کنند 
در حکومت اسالمی رابطه ای              
فرای مناسبات و ملزومات                       

. اقتصادی کارکرد سرمايه است         
از اين  .  در عين حال سياسی است     

رو در ايران مبارزه اقتصادی               
يک عرصه تعيين کننده و حياتی          

سرنوشت .  مبارزه طبقاتی است       
سرنوشت بسياری از     .  ساز است  

مبارزات کارگری را نه قدرت و         
زور اسلحه و توحش سرکوبگری      
سرمايه بلکه در عين حال فشار و        

. استيصال اقتصادی تعيين ميکند        
در يک کالم فالکت اقتصادی در         
ايران ضرورت و اهميتی سياسی       

از اين رو مبارزه عليه        .  هم دارد 
آن هم به همان اندازه حياتی و                 

 .تعيين کننده است

 

مکان مبارزه عليه فالکت                         
 اقتصادی

اگر تحميل يک فالکت اقتصادی          
گسترده و بازتوليد شده عالوه بر          
اينکه از ضروريات کارکرد                  
اقتصادی نظام سرمايه داری                  
نشات ميگيرد و دارای ضرورت        
سياسی در سرپا نگهداشتن                       

 در   ،حاکميت سياه اسالمی است        
طرف مقابل نيز مبارزه گسترده          
اقتصادی طبقه کارگر عالوه بر           
مکان آن در بهبود زندگی                          
روزمره کارگر و مردم                              

 دارای اهميتی سياسی       ،زحمتکش

مردم زحمتکش و به معنای                 
باالرفتن توان مبارزاتی برای           
حضور در تحوالت سرنوشت          

بهبود دائمی   .  ساز جامعه است     
موقعيت اقتصادی و اجتماعی           
کارگر امر هميشگی طبقه                    

کارگر بدون       .  کارگر است      
مبارزه دائمی، گاه آشکار گاه             
پنهان، برای بهبود موقعيت                 
اقتصادی خود اصوال قابل                   

اما مساله مبارزه   .  تعريف نيست 
عليه فالکت اقتصادی جايگاه             
بمراتب مهم تر و تعيين کننده              
تری از مبارزه هميشگی طبقه          

سرنوشت طبقه کارگر در     .  دارد
تحوالت جامعه به پيشبرد اين            

مساله .  مبارزه گره خورده است    
بر سر فنای تدريجی يا تغيير               

. بنيادی و دورانساز جامعه است    
واقعيت ساده اين است که هر              
چه طبقه کارگر از رفاه و                      
امنيت اقتصادی باالتری                       
برخوردار باشد به همان درجه         
شرايط برای يک تعيين تکليف         

 –قطعی با نکبت سياسی                        
اقتصادی موجود مناسب تر                

کمونيسم کارگری بايد در     .  است
صف مقدم چنين مبارزه ای                 

 .قرار داشته باشد

 

 سازماندهی توده ای

چنين مبارزه ای مستلزم                        
اين .  سازماندهی توده ای است       

مبارزه کار محافلی به نيابت از        
. رهبران و توده کارگر نيست           

کار و امر خود کارگران و                   
اما .  رهبران کارگری است           

چگونه ميتوان چنين مبارزه               
توده ای گسترده کارگری را در       
مقابله با فالکت اقتصادی به                
پيش برد؟ به يک مجموعه                   
سئوال در اين زمينه بايد پاسخ           
داد؟ چگونه بايد سازمان داد؟             
کدام پرچم سياسی را بايد در               
اين عرصه در دست گرفت؟              
ملزومات سياسی و سازمانی             
چنين مبارزه ای چيست؟ موانع        
سبک کاری و عملی کدام است؟      
نيروی اين مبارزه را چگونه             

 بايد گرد آورد؟

 

چنين مبارزه ای مستلزم                        
اما .  سازمان و تشکل است              

تشکل و سازمان با تبليغ آن                  
ايجاد نميشود و با تبليغ                             

 ... عليه فالکت اقتصادی
و تعيين کننده در افزايش توان                    
مبارزاتی طبقه و سرنوشت سياسی      

اين مبارزه ای است        .  جامعه دارد  
که هر بخش طبقه کارگر در                       
اشکال مختلف هر روزه با آن                    

بايد سازماندهی و        .  درگير است   
 .متشکل و هدايت شود

 

مساله ای که ما با آن مواجهيم اين             
است که طبقه ما در مبارزه                          
اقتصادی صدمات بسياری را                   

تالش برای بقاء    .  متحمل شده است   
و گذران زندگی يک مشغله اساسی       

بيکاری يک واقعيت     .  طبقه ماست  
تورم .  خشن زندگی کارگر است          

قدرت خريد کارگر را به شدت                  
دو شيف کاری    .  محدود کرده است   

واقعيت زندگی بخشهايی گسترده           
بيکار .  ای از طبقه کارگر است             

سازی و تعديل نيروی انسانی يک          
تهديد جدی در باالی سر کارگر                

رقابت برای کار و شغل در         .  است
حد بااليی در صفوف کارگران                

کار قراردادی و موقت      .  قرار دارد 
بر شدت نا امنی اقتصادی افزوده            

از اين رو مبارزه بر سر               .  است
مطالبات زير از اهم محورهای                

 : چنين مبارزه ای است

-٢پرداخت فوری دستمزدها،           -١
الغای -٣ممنوعيت اخراج،                         

" سفيد امضا "قراردادهای موقت و     
افزايش دستمزد،  -۴و کار کنتراتی،    

 .بيمه بيکاری مکفی-۵و 

 

مبارزه برای تغيير اين شرايط يک        
عرصه نبرد تعيين کننده در مبارزه       

طبقه کارگر    .  طبقه کارگر است       
بدون پيشرويهای جدی در اين                   
عرصه به سادگی قادر به ايفای                
نقش سياسی و تعيين کننده خود در          
تحوالت سياسی و کليدی جامعه               

اما کليد مساله در                         .  نيست
سازماندهی و مبارزه توده ای                    
قانونی و علنی برای خواستهای               

طبقه ما  .  مبرم و حياتی طبقه است       
زير فشار اقتصادی سهمگينی قرار      

بعنوان يک طبقه تحت فشار        .  دارد
اقتصادی خرد کننده هر درجه                   
بهبود اوضاع اقتصادی به معنای           
باالرفتن حرمت انسانی کارگر و            

۴۵شماره   
. ضرورت آن شکل نميگيرد                  

هدايت مبارزه کارگری بدون                 
وجود صف گسترده ای از                        
رهبران عملی و راديکال                          

ايجاد چنين  .  کارگری ممکن نيست  
سازمانی از باالی سر اين                         
رهبران و فعالين کارگری ممکن         

رهبرانی که مورد اعتماد       .  نيست
کارگران محيط کار و زندگی خود      

بر خالف تصور کودکانه       .  هستند
نيروهای چپ غير کارگری غير         
کمونيستی پيشبرد چنين تالشی از       
فرای سر فعالين و رهبران                       

. کارگری ممکن نيست                               
سازماندهی کارگری مستلزم                 
حضور دائم در محل و برخورد            
مدام به موانع کار و شناخت دقيق         
از نوع حرکتی است که بايد                     

چنين مبارزه   .  سازمان داده شود     
ای مستلزم دخالت علنی و داشتن         
عناصر علنی کار در جنبش                    
کارگری است که اين تالش را در        

به .  دستور کار خود قرار دهند            
اعتباری، مجموعه ای از فعالين و     
رهبران راديکال سوسياليست               
جنبش کارگری بايد پرچمدار                 

سياست .  چنين حرکتی شوند             
کمونيستی کارگری در شرايط              
کنونی بايد بر محور پيشبرد چنين       
امری و گرد آوری صفی از اين            
رهبران و فعالين در صفوف                   

. جنبش طبقه کارگر متمرکز شود       
اين رهبران و فعالين کارگری بايد      
ضرورت چنين امری را در                    

 .دستور خود قرار دهند

 

چنين مبارزه ای نميتواند يک                 
مبارزه مخفی، غير علنی و يا                 

" زير زمينی   "و    "  قانونی"غير    
مبارزه و سازماندهی توده        .  باشد

ای و ايجاد تشکل الزم بمنظور              
پيشبرد اين مبارزه مستلزم پيشبرد      

و علنی     "  قانونی"يک مبارزه         
مبارزه قانونی و       "مسلما    .  است
به معنای محدود کردن            "  علنی

مبارزه و اعتراض در چهارچوب      
. قوانين اعالم شده و مدون نيست         

مساله بر سر تحميل شرايط                      
مبارزه به    "  علنی"و    "  قانونی"

قانون .  دولت و طبقه حاکمه است       
واقعی در هر زمان محصول                  
توازن قوای سياسی در جامعه               

بعالوه مساله بر سر شکل         .  است
. مبارزه است و نه هدف مبارزه           

هدف اين مبارزه بايد تحميل                    
مطالبات 

  ۶صفحه 



۶صفحه   يک دنياى بهتر   

عمومی عليه فالکت اقتصادی بر        
طبقه حاکمه و کارفرما و دولت             

اما از کجا بايد آغاز کرد؟           .  باشد
مگر نه اينکه رژيم اسالمی هر             
تالش ساده ای را سرکوب ميکند؟       
چگونه در چنين شرايطی ميتوان        

 چنين امری را پيش برد؟ 

 

 جايگاه جنبش مجامع عمومی 

ظرف اصلی چنين اعتراضی                
کدامست؟ مجامع عمومی                         
کارگری مناسبترين و آماده ترين        
ظرف پيشبرد چنين مبارزه ای در      

. هستند  محيط کار و محل زندگی       
مجامع عمومی کارگران شکل              
عام تشکل در برگيرنده توده های        

تشکيل و راه          .  کارگری است    
اندازی مجامع عمومی يک هدف        

هيچ .  قابل حصول و عملی است        
مانع جدی و تعيين کننده ای در               
شکل دادن به مجامع عمومی                  
کارگری و روتين کردن آنها                   

روزمره به هر        .  موجود نيست   
بهانه ای ميتوان مجامع عمومی            

مجامع .  کارگری را شکل داد            
عمومی آن شکلی از تشکالت                
موجود کارگری اند که به عمل              

. مستقيم کارگری متکی هستند              
سلسله مراتب پيچيده و دور از               

در هر  .  دسترس توده کارگر ندارد   

انتخاب نمايندگان   .  مرتبط شوند  
کارگری در مجامع عمومی گام       

. کليدی در اين راستا است                    
مبارزه عليه فالکت اقتصادی            

. مبارزه ای اجتماعی است                  
سازماندهی متناسب با آن هم              
بايد سازمان و تشکلی فراگير و        

 .همه جانبه باشد

 

 رهبری 

هيچ مبارزه ای بدون وجود و             
نقش رهبران شناخته شده و                 

. مورد اعتماد امکان پذير نيست      
رهبری از باالی سر رهبران            

. در محيط کارگرى ممکن نيست    
موفقيت چنين مبارزه ای تماما          
به نقش و تحرک چنين رهبرانی      

چنين .  گره خورده است                 
رهبرانی را نميتوان به محل               

متقاعد کردن،    .  کرد"  صادر"
کار با رهبران عملی موجود،            
تالش برای جلب اين رهبران به      
چنين امری تنها کانال پيشبرد            

در اين رابطه    .  اين اهداف است   
تجربه عملی ما حاکی از آن                 
است که ما با دو نوع رهبر                   

. کارگری مواجه خواهيم شد              
رهبران عملی قديمی کار و                 
رهبران کارگری جديد و جوان        

کار با   .  و در حال شکل گيری        
رهبران جوان و جديد کارگری        
از معضالت و پيچيدگی های             

اين .  کمتری برخوردار است        

 ... عليه فالکت اقتصادی
محيط کاری و محل زيست ميتوانند       

توان رژيم برای          .  شکل بگيرد    
ضربه زدن و سرکوب آن به شدت         

تامين ادامه کاری و       .  محدود است  
فعاليتش مستلزم سازمان عريض و       

چنين مجامعی به        .  طويلی نيست   
سرعت در محيط های کاری دارای      
سنت مبارزه کارگری قابل شکل             

 . گيری هستند

 

کارگران شاغل ستون اصلی و                 
نيروی تعيين کننده چنين حرکتی             

بدون در برگرفتن           .  بايد باشند     
کارگران مراکز کليدی نميتوان در        

قدرت .  چنين مبارزه ای پيروز شد       
طبقه کارگر در اتحاد و تشکل و               
نقشی است که در کنترل چرخ                   

کارگر .  اقتصاد در جامعه دارد            
بيکار فاقد تمامی نقاط قدرت طبقه          
است، اهرم اقتصادی را در کنترل         

از اين رو حضور محوری        .  ندارد
و کليدی کارگر شاغل در اين                     

مجامع .  مبارزه تعيين کننده است         
عمومی کارگری در عين ايجاد                
تشکل عمومی و پايدار کارگری در      
عين حال ميتوانند ستون فقرات                

اما برای شکل   .  چنين حرکتی باشند  
دادن به يک حرکت توده ای در                 
سطح جامعه اين مجامع عمومی              
بايد در هر منطقه جغرافيايی به هم         

۴۵شماره   
دسته از رهبران کارگری اگر چه       
از تجربه کمتری برخوردارند اما       
کمونيسم و مصلحت کارگری را          

. به روايت واقعی آن شناخته اند           
کمتر تحت تاثير جريانات چپ               

. سنتی و پوپوليستی بوده اند                    
اين دسته از    .  پرشور و معترضند   

رهبران کارگری کسانی هستند که     
بايد بطور ويژه مورد توجه قرار         

پيشقدم شدن اين رهبران         .  گيرند
شرط اساسی پيشبرد چنين مبارزه      

 . ای است

 

بايد تاکيد کرد که رهبری در                    
چنين مبارزه ای حاصل تبليغ و             

". قاپيدنی نيست   .  "ترويج نيست   
محصول روی آوری و قرار                  
گرفتن رهبران فی الحال موجود          
کارگری در چنين مکان و تالش           

. برای پيشبرد اين مبارزه است             
راه .  هيچ ميان بری وجود ندارد         

کار ما     .  ديگری موجود نيست        
بعنوان فعالين سوسياليست و                   
کمونيست جنبش کارگرى اينست        

 ،که موانع اينراه را رفع کنيم                   
صف رهبران کارگران را متحد          
کنيم و در راس جنبش عليه                       
فالکت اقتصادى و آزادى جامعه          

 . قرار دهيم

 

گامهای بعدی پيشبرد چنين                      
مبارزه ای منوط به حل اين مساله        

 ! *گرهی است

 !زنده باد اول مه
  سرمايه، پرچم انترناسيوناليسم کارگرى را برافرازيم و به جامعه اعالم کنيم؛ در اول مه، در مقابل مذهب و ناسيوناليسم و

 

اگر !  اگر دنيا دست ما باشد؛ تبعيض و استثمار را الغا ميکنيم          !  اگر دنيا دست ما باشد؛ کودکى از گرسنگى و بى داروئى تلف نخواهد شد          
اگر دنيا دست ما    !  همه شهروندان محترم و برابر جامعه اند       .  دنيا دست ما باشد؛ مليت و نژاد و مذهب بشريت را قصابى نخواهند کرد                 

بجاى سرکوب و انقياد سياسى و اقتصادى، شرايط مادى شکوفائى فرد            .  باشد؛ زندانها و سالحها و شکنجه گاهها را نابود خواهيم کرد           
اگر دنيا دست ما باشد؛ جامعه اردوى کار اجبارى براى تامين سود سرمايه نخواهد بود بلکه کار                              !  و جامعه را تامين خواهيم کرد         

اگر دنيا دست ما باشد؛ ژنرالها و سرکوبگران و خيل آخوندها و            !  آگاهانه و نقشه مند براى رفع نيازهاى همگان را سازمان خواهيم داد           
بجاى توليد جهالت و سم در جامعه علم و پيشرفت انسان را                .  کاردينال ها و خاخام ها و واعظين بردگى بشر را مرخص خواهيم کرد                 

کمونيسم جنبش واقعى و عينى کارگران و جنبشى براى           !  اگر دنيا دست ما باشد؛ آن را زير و رو خواهيم کرد              !  هدف قرار خواهيم داد    
در اول مه بايد به تغيير و مبرميت آن فراخوان دهيم و صف خود را در هرگوشه جهان با                                .  تغيير راديکال و ريشه اى جهان است          

در اول مه بايد از حرمت بشريت اعاده حيثيت کنيم و بورژوازى و                        !  زمزمه سرود انترناسيونال به صف کارگران جهان گره زنيم               
 !              در اول با پرچم آزادى و رفاه جامعه به ميدان بيائيم! نظامش را به محاکمه بکشيم

 ! کارگران جهان متحد شويد 
 !سوسياليسمزنده باد  



٧صفحه   يک دنياى بهتر   

 !محمود صالحى آزاد شد

بنا به خبر کميته دفاع از محمود            
 آوريل برابر با    ۶ امروز   ،صالحى

 محمود صالحى         ، فروردين    ١٨
يکى از رهبران کارگرى بعد از           
تحمل يکسال زندان همراه با                   

. مشقت از زندان سنندج آزاد شد          
او ميبايست طبق همان حکم                    

 که در اساس بى      ،بيدادگاه اسالمى 
 دو هفته پيش        ،پايه و اساس بود       

محمود صالحى با تنى     .  آزاد ميشد 
رنجور و بيمار همواره سالمتى و      
جانش در زندان در خطر بود و             
در مواردى به موقعيت بحرانى            

اگر تالشهاى جهانى     .  شديد رفت  
 ،در دفاع از محمود صالحى نبود        

رژيم اسالمى بسادگى ميتوانست         
صداى او و امثال او و جنبش                   

اين .  آزادى و برابرى را خفه کند       
واقعه بار ديگر اثبات کرد که                  
طبقه کارگر يک طبقه جهانى                 

اين .  است و داراى منافع واحد            
طبقه در مبارزه و تالشش عليه             
سرمايه و دولتهاى سرمايه دارى         

 ،تنها ميتواند به منافع طبقاتى                 
همسرنوشتى طبقاتى در سطوح           

 و حمايت از        ،کشورى و جهانى    
هر سنگر مبارزه کارگرى در هر       

 . گوشه کره خاکى متکى شود
 

آزادى محمود صالحى را به                    
خانواده محترم ايشان؛ خانم نجيبه       

 فرزندانش سيامند و         ،صالح زاد  
 ، بستگان و دوستانش              ،سامرند

 و تمام    ،همرزمان و همسنگرانش   
کسانى که طى اين سالها از آزادى       
و حقوق او و امثال او دفاع                        

.  صميمانه تبريک ميگوئيم    ،کردند
اميدواريم محمود صالحى بعد از         
آزادى از زندان سالمتى اش را             

ما براى محمود     .  بسرعت بازيابد  
صالحى و خانواده اش و تالش               
گرانقدرش در دفاع از منافع                    
 . کارگران آرزوى موفقيت ميکنيم

 

زنده باد همبستگى جهانى 
 !کارگران

مرگ بر حکومت اسالمى 
 !سرمايه

 .پيروزی و موفقيت دارد

 زنده باد آزادی

 زنده باد برابری

 سازمان آزادی زن
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APFUTU 
All Pakistan Federation 
of United Trade Unions 

پيام تبريك فدراسيون اتحاديه           
هاى متحد آارگرى سراسر                 

 پاآستان
 

 ٢٠٠٨ آوريل ٧
 

 برادر عزيز،

لطفا پيام تبريك ما را بمناسبت           
محمود صالحى     آزادى برادر         

اميدواريم آه اآنون وى    .  بپذيريد
بتواند مبارزه اش را با قدرت و         

ما .  توانايى بازيافته دنبال نمايد      
بطور آامل از برادران و                      
خواهران ايرانى خود حمايت            

دفتر مرآزى ما با                .  ميكنيم
خوشحالى و لذت بخشى بسيار          
زيادى اين خبر را دريافت آرد،      
و همكاران ما بمناسبت آزادى           
برادر محمود صالحى شيرينى         

 . پخش آردند
 

 ٢٤٧٤٣٢بنمايندگى از طرف         
عضو فدراسيون اتحاديه هاى           
متحد آارگرى سراسر پاآستان        
اين اطمينان را بشما ميدهم آه            
شما هميشه ما را با خود همراه           

 . خواهيد ديد
 

 برادر شما،

 پيرزاد امتياز سيد

 دبير آل 

فدراسيون اتحاديه هاى متحد              
 آارگرى سراسر پاآستان

 

All Pakistan Trade 
Union Federation 

(APTUF)  

فدراسيون اتحاديه هاى آارگرى    
 سراسرى پاآستان

 

آزادى محمود صالحى را 
 !تبريک ميگوئيم

 ! حکومت کارگرى، برابرى،آزادى
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣٨٧ فروردين ١٨ -٢٠٠٨ آوريل ۶   

طبقه کارگر،  اين پيروزی را به
جنبش آزادی و برابری در ايران و 

 !جهان  تبريک می گوييم

بنا به گزارش کميته دفاع از محمود      
 ،  87 فروردين 18 ديروز    ،صالحى

محمود صالحى بعد از تحمل                      
يکسال زندان و با تحمل بيماری               

 .شديد از زندان سنندج آزاد شد
عليرغم پافشاری رژيم برای نگاه          
داشتن محمود صالحی در زندان و         
عليرغم تعرض همه جانبه به                     
جنبش کارگری، جنبش آزادی  زن        
و جنبش دانشجوئی و مردم                          
آزاديخواه و برابری طلب در                     

 فروردين   18سراسر ايران، روز       
محمود صالحی به همت همبستگی        

نهای مبارز و                مبارزاتی انسا       
آزاديخواه و هم طبقه ايهايش از                
سراسر جهان از مرگ حتمی در             

 !زندان رژيم نجات يافت

محود صالحی، اين فعال سرشناس        
جنبش کارگری ايران عليرغم                  
بيماريش طی يک سال گذشته در            
زندان لحظه ای دست از مقاومت            

نقش برجسته محمود          .  برنداشت
صالحی و خانواده اش در دفاع از           
منافع طبقه کارگر دست آوردی               
گرانقدر در مبارزات جنبش                       

 . کارگری در ايران وجهان است

سازمان آزادی زن ضمن تبريک            
به خانواده محمود صالحی و کليه            
انسان هايی که برای آزادی او                   
تالش کردند برای محمود صالحی،      
همسر، همسنگران و پسرانش                  
آرزوی سالی مملو از سالمتی،                

۴۵شماره   

 ٢٠٠٨ آوريل ٧
 

 دوستان عزيز،

بنمايندگى از طرف فدراسيون               
اتحاديه هاى آارگرى سراسر                
پاآستان، شادباش عميقانه خود را       
به آارگران ايران و سراسر جهان      
آه متحدانه براى آزادى دوست ما       
محمود صالحى مباررزه آردند،         

لطفا درود و             .  ابراز ميكنيم      
تبريكات ما را به محمود صالحى         

 . برسانيد
 

 !زنده باد همبستگى آارگران

 

 روبينا جميل

رئيس، فدراسيون اتحاديه هاى              
 آارگرى سراسر پاآستان

 

بين  اتحاد : ترجمه و تكثير از
المللی در حمايت از کارگران در 

 ايران

راى            ان را ب م ش ال ت
ور        ص ن آزادى م

و  ل ان ار      ،اس ي ت خ  ب
ى   م ي روز      ،رح ه  ب

مى زاده   ري ان   ،ک م ي  پ
ران ي ى        ،پ ل  ع
 فرهاد حاج   ،کانطورى

ه         ي ل ى و ک رزائ ي م
ى      اس ي ان س ي دان زن

 !گسترش دهيم



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

کماکان موانع       .  اوج ميگيرند      
کارگرى زيادى سر راه مبارزه            

سياست رژيم و            .  قرار دارد     
سرمايه داران ميدان را براى                 
پيمانکاران و شرکتهاى پيمانى             

ايجاد .  بشدت فراخ کرده است            
 ،رقابت بين کارگران در استخدام       

تالش براى تبديل کارگران بيکار       
 ،و گرسنه به اعتصاب شکن                  

بومى "مقابل قرار دادن کارگران       
 کار قراردادى و       ،"و غير بومى    

 و شمشير        ،قرارداد سفيد امضا       
 ،دائمى اخراج باالى سر کارگر          

تنها بخشى از محدوديتهائى است        
که به مبارزه کارگران تحميل                

با اينحال کارگران ايران       .  ميشود
صدرا ناچار ميشوند که اعتراض       
به اخراج را به جلو استاندارى و          

و رژيم     .  دوائر دولتى بکشانند        
اسالمى هم مثل هميشه در                         
سرکوب کارگران به خود ترديد           

 . نميدهد
 

سرکوب اعتراض کارگران ايران      
 صدرا

 ۴٠٠روز سه شنبه اجتماع مجدد        
کارگر بيکار شده ايران صدرا در       

 با هجوم   ،مقابل استانداری بوشهر  

وحشيانه نيروهای انتظامی و ضد      
در جريان    .  شورش روبرو شد       

سرکوب کارگران تعدادى از آنها        
از سرنوشت   .  را دستگير کردند     

اين کارگران تاکنون خبرى منتشر     
در اين جريان چند          .  نشده است   

خبرنگار و عکاس روزنامه ها             
روزنامه .  هم دستگير شدند              

رژيمى اعتماد ملی نام سه                         
خبرنگار دستگير شده را ميترا             

 اسماعيل    ،انبارکی، مريم خويين      
نامه       خبرنگاران هفته         ،جعفری

نامه سفير      دريای جنوب و هفته        
اين .   معرفى کرده است        ،بوشهر

سياست "تحميل کرد؟ دوران             
مدتهاست "  خودکفائى اقتصادى   

هرچند .  که به پايان رسيده است     
همان زمان هم عمده نيازهاى            

. مصرفى متکى بر واردات بود      
اگر کارگران با اين سياست                 
ميتوانند سياست اقتصادى رژيم       
اسالمى و سرمايه دارى ايران          

 چرا نميتوانند کل    ،را تغيير دهند  
اين دم و دستگاه را جارو کنند؟          
واقعيت اينست که کارگران                
قربانى رقابت سرمايه ها هستند       
که دولت اسالمى سخنگوى                 

نه .  واحد و حامى منافع آنهاست      
اين صنايع و بازسازى آن در             
اولويت برنامه هاى اقتصادى            
رژيم اسالمى است و نه سرمايه       

و امثال   "  مافياى شکر  "داران   
مصباح يزدى حاضرند از وارد      

. کردن شکر صرف نظر کنند           
کارگران بايد سياست روشنى           
در قبال اين وضعيت داشته                  
باشند و نميتوانند زندگى و آينده         
خود را به رقابتهاى سرمايه ها          

اين موضوعى است که    .  بسپارند
صدها واحد توليدى در ايران با        

صنايعى که   .  آن روبرو هستند     
 ، بازسازى ،مشمول طرح تعديل   

واگذارى به بخش خصوصى و        
خواست .  يا تعطيلى کامل اند           

" کار يا بيمه بيکارى مکفى              "
خواستى است که ميتواند چتر            
واحد مبارزه کارگرى در اين            

زندگى .  گونه صنايع باشد             
کارگر و خانواده کارگرى نبايد        
تابعى از باال رفتن نمودار سود         

با سياست  .  و زيان سرمايه باشد    
و "  حمايت از بازار داخلى           "

دادن بودجه به سرمايه داران             
اين شرکتها وضع کارگران                

 بدتر ميشود و        ،تغييرى نميکند  
انرژى و مبارزه آنها به هدر               

 .   ميرود
 

فقر و فالکتى که رژيم اسالمى          
به کارگران تحميل کرده است           
ابعاد وسيع و چشم انداز                          

پاسخ اخراج و    .  وحشتناکى دارد 
 رقابت برسر داشتن            ،بيکارى

. کار با دستمزد کمتر نيست                 
پاسخ ورشکستگى کارخانه و            

 دفاع از توليدات           ،تعطيلى آن   
پاسخ کار برده       .  داخلى نيست   

 مقابله با                 ،وار قراردادى        
اين .  کارگران ديگر نيست            

سرمايه دارى بحران زده ايران       
و فالکتى است که بناگزير به              

 !بسوى اول مه
 ...تداوم فقر و سرکوب ممکن نيست

گوشه اى از جنگ کارگران و                   
سرمايه داران و دولتشان براى بقا          

 .است
 

 اعتصاب نيشکر هفت تپه 

 ٢٠همينطور از صبح سه شنبه                
 مجددا هزاران کارگر            ،فروردين

مجتمع نيشکر هفت تپه دست به                
کارگران بخش      .  اعتصاب زدند     

توليد و کليه  بخشهای وابسته به                
اعتصاب پيوستند و بنا به اظهار              
يکی از کارگران اعتصابی، بين             

 نفر کارگر دو          ٣۵٠٠ تا       ٣٠٠٠
شيفت کارى در اعتصاب شرکت           

اعتراض کارگران به              .  کردند
پرداخت نشدن حقوق معوقه اسفند          

. ماه و پاداشتهای سال گذشته است         
خواست ديگر کارگران دائر شدن          
مجدد رستوران شرکت است که از        

. يک سال قبل تعطيل شده است                 
آخوندى بنام يعقوب شفيعى که مدير      

 در جريان    ،عامل اين شرکت است     
 وعده داد که    ٨۶اعتصاب اسفند ماه    

حقوق کارگران را فورا پرداخت            
کند اما تاکنون پولى به کارگران               

 . پرداخت نکرده است
  

 کارگران قربانى رقابت سرمايه ها

يک دليل پرداخت نکردن حقوقها           
دولتى "را در نيشکر هفت تپه                    

نداشتن   "،اين شرکت       "  بودن
 و ورشکستگى بدليل                  ،"بودجه

" مافياى شکر "ناتوانى در رقابت با     
يعنى قيمت شکر تمام    .  اعالم ميکنند 

شده در اين شرکت تقريبا دو برابر         
يک سياست   .  نرخ وارداتى آنست     

ناسيوناليستى و بى ثمر در                            
 ،اعتصابات مکرر دو سال گذشته         

مبارزه دولت با مافيای         "خواست   
شکر براى جلوگيرى از رکود و              
ورشکستگی کارخانه های توليد             

 اين    .بوده است   "  شکر در ايران      
وضعيتى است که بطور مثال در             
مورد نساجيها و شرکتهاى مختلف         

ترديدى نيست  .  ديگر هم وجود دارد   
که کارگران بايد در مقابل اخراج            

 از شغل و امنيت شغلى و            ،بايستند
آما آيا اين     .  زندگى شان دفاع کنند      

سياست را ميتوان به رژيم اسالمى        

۴۵شماره   
بايد .  طبقه کارکن تحميل ميکند          

براى مقابله با اين روندهاى                     
اساسى که کل طبقه کارگر و                    

اکثريت مردم محروم را مورد               
هدف قرار داده است فکرى                     

کارگر توپ و تانک     .  اساسى کرد 
. بايد متشکل شود   .  و ارتش ندارد   

قدرت طبقه ما تنها در تشکل و               
اين تهاجم کثيف و          .  اتحاد است   

خونين سرمايه داران را به زندگى      
طبقه کارگر تنها ميتوان با قدرتى         

برپائى .  غيرقابل مهار پاسخ داد        
مجمع عمومى کارگران در هر             
مرکز توليدى و تقويت جنبش                 

 تنها راه    ،مجامع عمومى کارگرى   
مقدور و ممکن امروز متشکل               

هر زمان   .  کردن کارگران است     
نيروى اعتراض کارگرى به                  

 دولت و   ،اندازه کافى قدرتمند شود   
سرمايه داران راهى جز عقب                

. نشينى در مقابل کارگران ندارند        
مقابله با اخراج و ممنوعيت                     

 خواست کار يا بيمه                     ،اخراج
بيکارى مکفى براى تمام افراد              

 ، الغاى کار قراردادى     ،آماده بکار 
افزايش دستمزدها و باال بردن               

 ،سطح زندگى خانواده کارگرى           
تنها از طريق به ميدان آمدن يک          
جنبش وسيع و توده اى کارگران          

مجمع عمومى و         .  ممکن است    
سنت عمل مستقيم کارگرى هسته        
اصلى و نياز حياتى عروج اين              

تداوم فقر و سرکوب     .  جنبش است 
برگرداندن ورق به     .  عملى نيست  

نفع کارگران تنها راه برون رفت         
 .  ازاين وضعيت است

 

  ،بسوى اول مه

در اول مه امسال کارگران                       
سوسياليست و راديکال بايد در              
مقابل اين مسائل اساسى جنبش              
کارگرى که زندگى دهها ميليون          

 ،خانواده کارگرى را تهديد ميکند       
پالتفرم سوسياليستى شان را عليه       

بايد کارگران  .  سرمايه اعالم کنند   
را به ايجاد سنگربندى در مقابل            
توحش سرمايه دارى فراخواند و         

 .* عمال دست بکار آن شد



٩صفحه   يک دنياى بهتر   

کورش مدرسی، دبير کميته                    
مرکزی حزب کمونيست کارگری     

حکمتيست، در گفتگويی با      -ايران
تلويزيون پرتو پيرامون پلنوم دهم       

 نظراتی را در مورد          ،اين حزب  
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و          
قرار دفتر سياسی حزب در مورد        
بررسی شرايط اتحاد با حزب                
حکمتيست ابراز کرده است که             

اين .  الزم به نقد و بررسی است          
اظهار نظر به دو موضوع، البته          

وجه .  مربوط به هم، ميپردازد           
تثميه اين گفتگو برخورد به قرار         
فوق است و به اين منظور کورش       

–مدرسی به ارزيابی جنبشی                 
سياسی از حزب اتحاد کمونيسم            

  .کارگری پرداخته است

 

تا آنجا که به برخورد ايشان به                
قرار فوق مربوط ميشود، کميته           
مرکزى حزب ما کميسيونی                    
بمنظور بررسی شرايط و موانع          
اتحاد با حزب حکمتيست تشکيل          

کميته مرکزی پس از       .  داده است  
دريافت گزارش کميسيون نظرش      
را در اين مورد اعالم خواهد                  

اين نوشته اما به ارزيابی            .  کرد
ايشان از حزب اتحاد کمونيسم               

 .کارگری اختصاص دارد

 

کمی پس از تشکيل حزب اتحاد             
کمونيسم کارگری، کميته رهبری       
حزب حکمتيست يک ارزيابی از       

در اين گفتگو،      .  حزب ارائه داد     
: کورش مدرسی اعالم ميکند                

پلنوم در مجموع بر آن ارزيابی         "
و مصر است موکدا       ."  تاکيد کرد  

يک نفر هم     "اعالم کند که حتی          
نبود که بگويد نه يک سنت ديگر          

منظور اين است که              ."  (است
حزب اتحاد کمونيسم کارگری به         
سنت ديگری بجز آنچه در                        

.) ارزيابی اعالم شده، تعلق دارد        
در همان زمان ما به اين ارزيابی         

چکيده نظر ما در    .  برخورد کرديم 
   :آن سند چنين بيان شده است

 

کميته رهبری حزب حکمتيست        "

اکنون ده ماه پس از تشکيل                   
حزب، انتظار ميرفت که ديوار        
سکتاريسم فرو ريخته باشد و             
دوستان از نفرت گذشته عبور           

يک بار ديگر به         .  کرده باشند  
تحليل و ارزيابی خود نگاهی             
عميق تر بياندازند و با در نظر          
گرفتن منافع جنبش کمونيسم               
کارگری به گذشته و به آينده                

متاسفانه منافع و                .  بنگرند
محاسبات خرد و بعضا دل                   
چرکينى هاى شخصى هنوز بر        
اتخاذ يک موضع اصولى و                

اين مايه      .  کمونيستى ميچربد     
ما ده ماه      .  تاسف عميق ماست     

پيش در مقطع تشکيل حزب به          
اين رفقا يادآور شديم که يک               
تحليل و ارزيابی مارکسيستی از     
يک حزب سياسی مستلزم                    
مطالعه و نقد برنامه، اهداف و           
مطالبات يک حزب و پراتيک           

در آن مقطع    .  مشخص آن است   
حزب تازه تاسيس بود، اما                   
برنامه، اهداف و سياست های           
اصلی در اسناد، قرارها و                    
قطعنامه هاى حزب به روشنی         

بعالوه بنيان     .  بيان شده بود         
گذاران آن با ارائه يک نقد                     
عميق و بدنبال يک جدل سياسی       

تئوريک و سبک کاری از ح          –
اينها .  ک ک جدا شده بودند               

ماتريال کافی برای تحليل                     
. جايگاه اين حزب بدست ميداد         

اين رفقا تصميم گرفتند که از              
اينها عبور کنند و به شيوه ای              
اختياری جايگاه حزب ما را در        

ناسيوناليسم "ميان جنبش                      
اکنون .  قرار دهند     "  ميليتانت

نزديک به يک سال پراتيک               
منسجم حزب اتحاد کمونيسم               
کارگری در زمينه پيشبرد                    
جنبش کمونيسم کارگری،                    
دخالت در مبارزه پراتيک و               
اجتماعی، دفاع از کمونيسم                
کارگری حکمتی در سطح                   
تئوريک، سياسی و سبک کاری      
و برافراشته نگاه داشتن پرچم           
اتحاد کمونيسم کارگری که تا             
همين امروز ضربات مهلکی بر     
سکتاريسم وارد آورده است نيز       

اما .  قابل بررسى و تبئين است        

 در حاشيه ابراز نظر حزب حکمتيست در مورد حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 "هويت کمونيستى"سکتاريسم در پوشش 

ارزيابی ما از    "سندی تحت عنوان      
" حزب اتحاد کمونيسم کارگری              

اين ارزيابی نه     .  منتشر کرده است    
بر مبنای برنامه و اهداف حزب               
اتحاد کمونيسم کارگری که در                  
اسناد منتشره اين حزب و سخنرانی      
های متعدد رهبری آن اعالم شده             
است، بلکه با اتکاء به ارزيابی                  
رهبری حزب حکمتيست از حزب        
کمونيست کارگری و قطب بندی             
های زمان انشعاب، جمعبندی شده         

اين .  روش بديعی است          .  است
ارزيابی بر مبنای هيچ تحليل                      
مارکسيستی يا ابژکتيوی بنا گذاشته       

يک سری مواضع          .  نشده است    
خود خدمت  "اختياری، فرقه ای و        

. در اين سند رديف شده است         "  کن
باعث تاسف است که جريانی که              

به همت يک رويکرد     "مدعی است   
هويت ...  جنبشی و تئوريک منسجم     

متمايز و برجسته ای در کمونيسم           
اين چنين   "  ايران کسب کرده است      

اختياری و بدون هيچ تحليل                         
تئوريک منسجم يک حزب سياسی        

هيچ .  را مورد ارزيابی قرار ميدهد      
مارکسيستی اين ارزيابی را جدی           

اين سند با هدف  مستحکم       .  نميگيرد
کردن ديوار نفرت فرقه ای که دارد       

. فرو ميريزد، نگاشته شده است               
رفقا صدای ريزش آوار را شنيده            
اند و عجوالنه دارند ديوار را قبل            

. از فروريختن کامل تعمير ميکنند         
اين سند هيچ ربطی به يک تحليل             
مارکسيستی از يک حزب سياسی و      
جايگاه آن در يک جنبش معين                   

نقطه عزيمت رهبری حزب      .  ندارد
حکمتيست ترميم ضرباتی است که       
پروژه اتحاد کمونيسم کارگری به           
پروسه شيطان سازی از رهبران            
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و به        
فضای نفرت فرقه ای وارد آورده           

رفقا در تحليل و ارزيابی             .  است
خود از پروژه اتحاد کمونيسم                     
کارگری نه از منافع طبقاتی و                   
جنبشی، بلکه از منافع محدود                    

لذا .  سکتاريستی حرکت کرده اند         
در البالی اعالم مواضع اختياری          
و بی پايه ای چون منتسب کردن ما         

!" ناسيوناليسم ميليتانت  "به جنبش      
به تکرار ادعاهای های دوران                 

  ".انشعاب ميپردازند

۴۵شماره   
رفقا بر همان ارزيابی                                  
غيرمارکسيستی و مغرضانه قبلی      

اين ارزيابى   .  خود پای ميفشارند     
نشان داد که حزب حکمتيست                 
عليرغم ادعايش در مورد ساختن        
حزب سياسى و توده اى با موانع           

موانعى .  جدی درونى روبرو است 
که اتفاقا ميراث دست و پاگير                  
سنت چپ راديکال و غير                          
کارگرى است که تاريخا کمونيسم       
  .کارگرى با آن روبرو بوده است

 

جنبشی حزب    –جايگاه طبقاتی   
 سياسی 

ارزيابی قديمی و سخنان کورش          
مدرسی يک نکته را روشن                     

نزد اين رفقا تعيين جايگاه       .  ميکند
جنبشی احزاب سياسی       –طبقاتی   

اختياری است و ربطی به متد                 
. مارکس و منصور حکمت ندارد       

از نظر رهبری حزب حکمتيست،      
حزب خود اين رفقا در جنبش                 
کمونيسم کارگری قرار دارد و              

. تنها حزب در اين جنبش است              
اين البته ادعا و متد ح ک ک هم           (

از نظر آنها حزب اتحاد         .)  هست
کمونيسم کارگری يک حزب                  
بورژوايی و متعلق به جنبش يا              

" ناسيوناليسم ميليتانت        "سنت         
مالک قضاوت آنها چيست؟     .  است

در ارزيابی کميته رهبری به                   
نکاتی اشاره شده و در اين گفتگو         
کورش مدرسی به برخی نکات             

حتی اگر تحليل   .  ديگر می پردازد  
و نقطه نظر آنها در قبال نکاتی              
که مطرح ميکنند را کامال                         
بپذيريم، باز اينها ربطی به تعيين         

جنبشی يک       –جايگاه طبقاتی         
کمونيسم .  حزب سياسی ندارد          

کارگرى منصور حکمت در                   
اساس در تقابل با اين نوع بررسى       

  .است

 

منصور حکمت در مطلبی تحت           
مبارزه طبقاتی و احزاب      "عنوان  
به جايگاه احزاب سياسی     "  سياسی

و رابطه آنها با طبقات و سنن و              
. جنبش های مختلف می پردازد           

مطالعه مجدد اين سند را به کليه            
اين نوشته    .  رفقا توصيه ميکنيم      

مالک های عينی و روشنی برای         
ارزيابی از جايگاه يک حزب                 

 :سياسی به دست ميدهد

 
  ١٠صفحه 



١٠صفحه   يک دنياى بهتر   

احزاب سياسى اشکال گرد آمدن       "
شان در اين              انسانها و شرکت        

جدالهاى متعدد و متنوع روبنائى         
و مستقل از اينکه اين                 .  است

احزاب راجع به خودشان چه                  
ميگويند، با نگاه کردن به تاريخ            
واقعى که وجود آنها را ايجاب                
کرده است و با مشاهده اينکه در           
جهان مادى اينها عمال دارند کدام        
حرکت تاريخى را منعکس ميکنند      
و به جلو ميرانند ميتوان درباره            

بعبارت ديگر پشت    .  آنها حکم داد   
هر کشمکش سياسى و حقوقى و           
عقيدتى، يک کشمکش واقعى                
طبقاتى وجود دارد، که احزاب              
سياسى را بايد در چهارچوب و             
در سايه روشن با اين جدالهاى               

. بندى کرد   بنيادى ارزيابى و دسته    
بايد اين را ديد که حزب سياسى             
از چه معضل مشخص در تاريخ          
مادى جامعه مايه گرفته است و به       
کدام معضل مشخص در آن دارد         

اينکه اين حزب        .  جواب ميدهد   
چرا وجود دارد، با اين تاريخ                  

اى دارد، آيا نقش      واقعى چه رابطه  
مهمى دارد ياخير، آيا جريانى                
بالنده يا ميرنده است و غيره تماما        

. بايد با اين متد قضاوت شود                   
کمونيسم کارگری و فعاليت                  (

 ٧حزب در کردستان، جلد                        
 )١٥مجموعه آثار ص 

 

و آنگاه در ارزيابی از حزب                   
کمونيست ايران و کومه له اعالم         

 :ميکند

 

بهرحال ميخواهم اين را بگويم           "
که اين سطوح در بحث ما و در              

ايم   ارزيابى ما از حزبى که ساخته      
هاى   از دل کدام سنت    .  وجود دارد 

اعتراضى و مبارزاتى در جامعه        
معضالت کدام طبقه و  . ايم پيدا شده 

يا طبقات مايه پيدايش حزب ما               
اى با طبقه      بوده است، چه رابطه     

ايم و    در صحنه سياسى پيدا کرده       
کدام افق را جلوى جامعه و جلوى       
طبقه قرار ميدهيم و چه رابطه               

اى با طبقه کارگر در صحنه        عملى
بنابراين .  پراتيک اعتراضى داريم  

ما در ميان بورژوازی و                       
ناسيوناليسم ميليتانت بر چه                 
استوار است؟ کورش مدرسی به     
موضعگيری در قبال چند واقعه      
سياسی، و چند اصول سازمانی        

اعالم .  اشاره و تاکيد ميکند             
ميکند که اين مواضع سياسی و         

هويت سياسی  "اصول سازمانی    
ويژه و متمايزی به       "  و جنبشی  

حزب حکمتيست در مقايسه با           
حزب اتحاد کمونيسم کارگری          

در اينجا ما فرض         .  داده است  
ميگيريم که مواضع اين رفقا در       
قبال سه واقعه سياسی، يعنی،            
تظاهراتی که عمدتا به فراخوان       
هخا شکل گرفت، وقايع                         
آذربايجان و شورش مردم در            
اهواز کامال درست و اصولی            

آنگاه اين سوال          .  بوده است    
آيا صرفا بر         :  مطرح ميشود    

مبنای مواضع سياسی در اين             
سطح ميتوان جايگاه طبقاتی و           
جنبشی يک حزب  را تعيين                 
کرد؟ بر مبنای مالک هايی که           
منصور حکمت بدست ميدهد،          

  .خير
 

درون يک جنبش اختالف                     
نظرات سياسی و تاکتيکی کامال      

شرايط و   .  اجتناب ناپذير است     
تند پيچ های تعيين کننده ای                   
وجود دارند که اتخاذ دو تاکتيک      
مخالف ميتواند دو جريان                      
سياسی را در دو جنبش مختلف         
قرار دهد، بطور نمونه تاکتيک        
در قبال جنگ جهانی درون                 

در .  جنبش سوسيال دموکراسی    
شرايط ديگر اختالفات تاکتيکی       
صرف مالک کافی برای تعيين        
جايگاه طبقاتی و جنبشی يک             

اجازه دهيد  .  حزب سياسی نيست  
يکبار ديگر به منصور حکمت         

منصور حکمت در   .  رجوع کنيم 
وظايف ما در قبال چپ                        "

به چند فاکتور عينی            "  عراق
برای ارزيابی جريانات چپ              
درون جنبش کمونيسم کارگری       
و ضرورت اتحاد آنها در                      
چهارچوب حزب کمونيست               

. کارگری عراق اشاره ميکند            
برخورد منصور حکمت بويژه        
به مقوله ضرورت تشکيل حزب     
کمونيست کارگری عراق بسيار     

 .خصلت نما و روشنگر است
 

اگرچه اسناد و مباحثات                      "

هويت "سکتاريسم در پوشش 
 ..."کمونيستى

خيلى روشن است که ارزيابى ما             
از حزبمان نميتواند يک ارزيابى            
يک بعدى و تک جوابى، خوب                 
است يا بد، کارگرى است يا نه،                 
اجتماعى است يا نه، بايد بخود ببالد       

 ).١٧همانجا، ص ." (يا نه، باشد

 

بر مبنای مالک هايی که در اين دو         
نقل قول بدست ميايد، اگر به دو                 
حزب حکمتيست و اتحاد کمونيسم         
کارگری بنگريم، چگونه ميتوانيم          
جايگاه اين دو حزب را تعيين کنيم؟        
کورش مدرسی ميگويد که برنامه و    
اساسنامه برای اين ارزيابی کافی           

چه مالک های   .  بسيار خوب .  نيست
ديگری را بايد وارد معادله کرد؟             
تاريخ عروج اين دو حزب؟                         
معضالتی که در مقابل خود قرار            
داده اند؟ مسائل اجتماعی و سياسی        
ای که به آنها مشغولند؟ تاکتيک ها؟       
کداميک؟ تاريخ اين دو حزب                    

هر .  شباهت های بسياری بهم دارد      
دو از دل حزب کمونيست کارگری       

. بيرون آمده اند با دو سال فاصله             
هر دو خود را کمونيست کارگری          

هر دو خود را مارکسيست       .  ميدانند
برنامه .  و مدافع حکمت ميدانند            

سياسی، مبارزاتی، مطالباتی هر            
هر دو بر نقد     .  دو حزب يکی است    

از کار مزدی تاکيد دارند و خواهان       
سوسياليسم بمعنای لغو کار مزدی          

هر دو  .  و مالکيت خصوصی هستند   
اعالم ميکنند که سازماندهی مبارزه     
طبقه کارگر و انقالب اجتماعی                
مهمترين مشغله و هدف اصلی شان      

هيچيک هنوز موفق نشده که      .  است
در مبارزه عينی طبقه کارگر نقش         
تعيين کننده ای بيابد و اين ضعف             

اما حزب اتحاد   .  اصلی هر دو است   
کمونيسم کارگری تالش و نيروی          
ويژه ای را برای سازماندهی و                
هدايت مبارزه طبقه کارگر در                  
دستور کار خود قرار داده است که         
در همين مدت کوتاه قابل مشاهده             

  .است

 

پس مالک اين رفقا در ارزيابی                 
خود و تعيين جايگاه حزب خود در         
درون جنبش کمونيسم کارگری و           

۴۵شماره   
مکتوب جريانات کمونيستى در            
کردستان عراق حاکى از درجه            
اى آشفته فکرى، فاصله با نگرش       
کمونيستى کارگرى بويژه در جنبه     
هاى روشى و تاکتيکى و                            
همينطور قطب بندى ها و                          
مجادالت اغراق شده اى است که         
ظاهرا بيشتر در تاريخچه                         
تشکيالتى گروهها ريشه دارد تا           
در اختالفات سياسى فکر شده در         
مقطع کنونى، مجموعا جنبش                 
کمونيستى کردستان عراق درک         
خوبى را از کمونيسم کارگرى به         

شاخص هاى مهم   .  نمايش ميگذارد 
اين درک، بنظر من، اعالم اکيد            
اعتقاد به اصالت مبارزه طبقاتى و      
اعتراض کارگرى، وجود يک              
نگرش جهانى در بررسى اوضاع      
محيط خويش، مرزبندى فعال با           
ناسيوناليسم و تلقى اى                                  
مارکسيستى از سوسياليسم بعنوان     
لغو کار مزدى و امحاء سرمايه             

اين ادراکات ابدا قابل                .  است
مقايسه با فضاى عمومى چپ                 
ايران در مقطع تشکيل حزب                  

نوسانات .  کمونيست ايران نيست     
و نواقص نظرى اين جنبش،                    
تفسيرهاى مبهم و متفاوت                         
جريانات مختلف از خود مباحثات      
ما و نظير اينها، اوال هنوز                        
محدودتر از دامنه نوسانى است            
که امروز حتى در خود جريان ما         
ميشود سراغ کرد، و ثانيا، بيش             
از آنکه مبين ناآمادگى معرفتى و          
نااستوارى نظرى چپ عراق                 
باشد، ناشى از فقدان يک خط                  
رسمى و يک رهبرى معتبر در             
خود اين جنبش است که اينگونه            
تعابير را فيلتر کند و سر جاى                 

در هر مقطعى      .  خود قرار بدهد     
در طول تاريخ جريان خود ما اگر       
خط رسمى، و رهبرى نظرى                 
معتبر، قلم گرفته ميشد، نوسانات         
و تعابير رنگارنگ بسيار بيشترى     

اين خاصيت هر        .  بروز ميکرد   
جنبش سياسى است که يک                       
مرجعيت فکرى و سياسى و يک          
خط رسمى ايجاد ميکند و تعابير           
مختلف از اهداف و وظايف را،            
که همواره در سطوح مختلف هر        

. جنبش وجود دارد، تابع آن ميکند       
اين دومى، يعنى يک رهبرى                  
معتبر و پذيرفته شده فکرى و                  
سياسى، که تنها حزبيت ميتواند            
تامين کند، وجود ندارد و الجرم            
تعابير و تفاسير مختلف ميدان                 

زيادى براى         
  ١١صفحه 



١١صفحه   يک دنياى بهتر   

بعبارت .  طرح شدن پيدا ميکنند         
ديگر تحزب منوط به تعميق                    
نظرى و همفکرى و همسويى                
نظرى بيشتر در ميان                                   
کمونيستهاى عراق نيست، بلکه           

وظايف .  (خود پيش شرط آن است    
 ص  8جلد  .  ما در قبال چپ عراق    

١١٧ .( 

  

 هخا، آذربايجان و اهواز
در اين گفتگو کورش مدرسی بر          

" جنبشی متمايز   –هويت سياسی   "
حزب حکمتيست از ساير احزاب        
بر مبنای سه تاکتيک معين تاکيد           

اين سه واقعه           .  بسياری دارد     
تظاهراتی که در            -١کدامند؟     
 بدنبال فراخوان       ٢٠٠٥سپتامبر    

شورش   -٢هخا انجام گرفت؛             
مردم در محالت فقير نشين اهواز       

تظاهرات و        -٣چندی بعد؛            
اعتراضات گسترده در آذربايجان      

اعالم ميشود که    .  ٢٠٠٦در سال    
موضع متمايز آنها از حزب اتحاد       
کمونيسم کارگری اين دو جايگاه          

. مختلف را به اين احزاب ميدهد          
الزم به اشاره است که در زمان            
اين وقايع حزب اتحاد کمونيسم              

. کارگری هنوز موجوديت نداشت     
لذا اعالم اين موضع از طرف                
حزب حکمتيست باعث تعجب              

 –نه تنها سه موضع سياسی    .  است
تاکتيکی را مالک قضاوت تعيين         

طبقاتی قرار      –جايگاه جنبشی        
داده اند، بلکه حزب اتحاد                          
کمونيسم کارگری در مقطع اتخاذ       
اين تاکتيک ها وجود خارجی                 

 .روشی کامال بديع! نداشته است

 

اگر چنين است پس استدالل اين            
رفقا برای نقد حزب ما بر اساس           
مواضع اتخاذ شده در قبال اين                
وقايع چيست؟ بخشی از رهبری          
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در       
زمان اين اتفاقات در رهبری ح             

از نظر حزب      .  ک ک بوده اند        
حکمتيست اين مساله برای                       
انتساب مواضع معينی به حزب            
اتحاد کمونيسم کارگری کافی                 

لذا تعبير خود از مواضع ح      !  است

کنار نشستن و به مردم دستور           
دادن که شرکت بکنند يا نکنند            
ربطی به کمونيسم کارگری                

اين روش روی ديگر            .  ندارد
سکه شيوه برخورد و سبک کار       

ح ک ک مبارزه    .  ح ک ک است   
و پراتيک را در های و هوی              
تبليغاتی و شعار خالصه می              

سياست حزب حکمتيست       .  بيند
" نهی"نفی يا بقول خودشان                

مردم از دخالت در اعتراض              
اين دو شيوه برخورد،           .  است

هيچيک نه پراتيک است و نه به       
. معنای کمونيستی آن دخالتگر         

ح ک ک هر نوع شلوغی را به          
نفع خود می بيند، خيره                           
آکسيونيسم است، حزب                          
حکمتيست اگر بازيگران يک           
خيزش باب ميلش نباشند، اگر            
شعارها را دوست نداشته باشد،        
به مردم اخم ميکند و دستور                

  .خانه نشينی ميدهد

 

کمونيسم پراتيک و دخالتگر               
مورد نظر مارکس و حکمت              

. اين روش ها را مردود ميداند          
دخالتگری بعنوان تاثير گذاری        
بر مبارزه و سمت و سوی آن             

تالش برای راديکاليزه        .  است
کردن مطالبات مردم، و نه                   
نيروهای جنبش های قومپرست،    
تثبيت افق آزاديخواهی و                       
برابری طلبی، افق انقالبی بر           

در پايان يک         .  مبارزه است    
مبارزه معين بايد بتوانيم                        
ارزيابی کنيم، کمونيسم کارگری    
و جنبش طبقه کارگر تا چه حد           

مبارزات و    .  تقويت شده است      
جنبش ها آنطور که ما ميخواهيم      

در يک مبارزه     .  شکل نميگيرد  
معين جنبش ها و سنت های                 

اجتماعی دخيل     –معين سياسی     
ما با جامعه طرفيم نه با         .  هستند

هنر کمونيستی اين        .  البراتوار
کنيم يا  "  نهی"نيست که مردم را     

هر کاری کردند برايشان کف            
هنر کمونيسم دخالتگر         .  بزنيم

اينست که بکوشد مبارزه را از          
زير دست و بال جنبش های                 
ارتجاعی، ناسوناليسم يا                        

آيا موفقيت   .  رفرميسم بدر آورد    
بايد .  از پيش قطعی است؟ خير       

شرکت کرد، دخالت کرد،                    
ظرائف مبارزه را شناخت و به         
هريک درخور و به موقع                     

کار آسانی است؟    .  برخورد کرد 

هويت "سکتاريسم در پوشش 
 ..."کمونيستى

ک ک در قبال اين اتفاقات را به                 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                  

اين يک روش       .  تعميم داده است      
رفقايی که  .  کامال غير اصولی است   

اکنون در رهبری حزب حکمتيست      
هستند در طول فعاليت سياسی شان       
در سازمان های مختلفی فعاليت               
کرده اند و مواضع متفاوتی در قبال       

در .  مسائل مختلف اتخاذ کرده اند         
مورد بعضی از رفقا مثال های                 

اگر ما  .  بسيار جالبی در دست است     
نيز بخواهيم در ارزيابی از حزب           
حکمتيست همين شيوه را بکار                  
بنديم، اکنون بايد تمام آن مواضع را      

در اين  .  در ارزيابی خود دخيل کنيم    
صورت ارزيابی ما از جايگاه                   

سياسی حزب حکمتيست      –جنبشی  
چه خواهد بود؟ بهتر است به اين              

ما اين شيوه را      .  سوال پاسخ ندهيم   
غيراصولی ميدانيم ولذا پا در اين            

همانگونه که در    .  (زمين نميگذاريم 
باال متذکر شديم، فرض ما تاکنون           
صحت و اصولی بودن مواضع                
حزب حکمتيست در قبال اين وقايع        

از آنجايی که حزب در     .)  بوده است 
مقطع اين وقايع وجود نداشته و لذا          
موضع واحد و رسمی در قبال آنها         
نداشته است، در اينجا ما نمتيوانيم          
وارد بحث دقيق پيرامون اين وقايع        

رفقايی از رهبری که مورد        .  شويم
نقد قرار گرفته اند، مستقال به اين             

 .نقدها پاسخ خواهند گفت

 

آنچه بر آن توافق است اما ارزيابی         
ای کلی از مواضع حزب                               
حکمتيست در قبال اين سه اتفاق               

حزب حکمتيست در هر سه        .  است
مورد در بهترين حالت يک سياست      
منزه طلبانه اتخاذ ميکند و از مردم         

يک وجه  .  ميخواهد که خانه بشينند     
مهم کمونيسم کارگری حکمتی                 
پراتيک بودن و دخالتگری آن                   

موعظه کردن برای مردم           .  است
. کار چپ سنتی و راديکال است              

منزه طلبی سياسی از روش های             
کمونيسم کارگری  .  چپ سنتی است   

با دخالتگری ميکوشد که جهت يک       
مبارزه را به سويی ديگر بکشاند و        
مهر خود را تا حد امکان بر جنبش          

  .بکوبد

۴۵شماره   
اما هيچکس به ما قول نداده        .  خير

بود که مبارزه کمونيستی ساده و          
برای کسی که             .  آسان باشد      

دخالتگری ميکند امکان خطا نيز         
برای کسی که در خانه می       .  هست

نشيند و خود را با سر و کله زدن           
با جنبش های ديگر آلوده نميکند،         
منزه ماندن کار ساده اما بی ٽمری       

 !است

 

و باالخره بايد پرسيد، اگر اتخاذ            
تاکتيک مالک تعيين جايگاه                    

جنبشی يک حزب            –طبقاتی     
سياسی باشد، منشور سرنگونی           
حزب حکمتيست رفقا را در کدام         
جنبش قرار ميدهد؟ از نظر ما و            
برخی از رهبری خود شما                       
منشور سرنگونی يک سياست              

. کامال پوپوليستی و راست است          
اين سياست سازش با جريانات              

قبل .  بورژوايی اپوزيسيون است     
از اينکه مسجل شود آيا طبقه                   
کارگر ميتواند يکپارچه قدرت را        
تصرف کند يا خير مساله تصرف       
قدرت توسط طبقه کارگر را                    
منتفی اعالم ميکند و بدنبال تقسيم         
قدرت با جريانات بورژوايی در          

اين منشور بر      .  اپوزيسيون است  
مبنای همان سياست هايی تدوين           
شده که در حزب کمونيست                      
کارگری توسط کورش مدرسی            
طرح شد و مورد نقد ما قرار                    

سياست هايی که ما در             .  گرفت
تبيين خود از انشعاب اعالم کرديم      
که عليرغم اينکه مورد انتقاد می          
بايست قرار گيرد اما دليل انشعاب      

اين منشور   .  نبايد قرار ميگرفت     
همانطور که بارها اعالم کرده ايم       

عليرغم .  مورد نقد جدی ماست          
اين نقد، ما منشور سرنگونی را            

 –مالک تعيين جايگاه طبقاتی                 
جنبشی حزب حکمتيست قرار               

زيرا اين شيوه برخورد        .  نميدهيم
را غير مارکسيستی و غير                       

 .اصولی ميدانيم

 

 انشعاب يا قيام؟
يک نکته جالب توجه در اين                    
گفتگو، موضعی است که کورش        
مدرسی در مورد انشعاب از                   
حزب کمونيست کارگری اعالم           

ايشان تحزب سياسی را          .  ميکند
 –يک رکن ديگر هويت جنبشی            

در مورد   .  سياسی خود می نامد        
  ١٢صفحه 



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

: سبک تحزب سياسی شان ميگويد    
برميگردد به پروسه جدايی ما            "

پروسه جدايی ما       .  از آن حزب      
پروسه انشعاب نبود، يک قيام بود      
عليه يک سنت، آنتی تز يک                    

اين چهره ای به ما          .  جريان بود  
کسی که با اين چهره موافق        .  داده

نباشد نميتواند بيايد در اين حزب          
 ".فعاليت کند

 

. اين يک موضع جديد است                     
تاکنون در سطح اسناد علنی، رفقا       
انشعاب را يک واقعيت ناخواسته       

. که به آنها تحميل شده می ناميدند        
اين واقعه را يک تراژدی می                 
ناميدند و مسببين آنرا رهبری                 

اين .  حزب کمونيست کارگری         
رفقا انشعاب کردند، اما تقصير             
انشعاب را تماما به عهده                            
بازماندگان در حزب، بويژه                   
بخشی از رهبری کنونی حزب             
اتحاد کمونيسم کارگری قرار                 

بر خالف جدايی ما از            .  ميدهند
حزب کمونيست کارگری، هيچ            
نيرويی از اين رفقا نخواست که            

حزب "از حزب جدا شوند، به               
اما در اين گفتگو،   ". آويزان نشوند 

کورش مدرسی تصوير کامال                
. متفاوتی از انشعاب ارائه ميدهد         

با افتخار از اين پروسه صحبت            
آن را شکوهمند جلوه               .  ميکند
ظاهرا رفقا اکنون به اينجا      .  ميدهد

رسيده اند که برای بزرگ جلوه            

قرار است به ما نقد کنند اين                 
. تاريخ را دوباره تازه ميکنند             

مصادره اموال،           "داستان           
سازمان های غير حزبی و                   
مساله انتشار آثار منصور                    

. را دوباره علم ميکنند     "  حکمت
مسائلی که ما پيش از اين                     (

توضيح داده ايم و بخاطر منافع         
جنبش کمونيسم کارگری                       
عالقمند نيستيم دوباره وارد آنها       

اما زمانی که ميخواهند       .)  شويم
از خود و حزب خود تعريف و           
قدردانی کنند، انشعاب به يک            
واقعه مثبت، به يک قيام                         
شکوهمند که به تشکيل يک                 
حزب کامال يک بنی کمونيسم           
کارگری انجاميده است تبديل             
ميشود که البته خالقين اش آنها           

از هر طرف که              .  بوده اند    
ميچرخيم، ما شيطان و ايشان             

 .فرشته گان اند

 

مضمون اين گفتگو باعث تاسف      
انتظار ميرفت که      .  بسيار است  

رفقا از گذشته عبور کرده باشند       
و خود را از نفرت و سکتاريسم        

بتوانند با    .  خالص کرده باشند      
چشمانی باز نه به گذشته که به           
آينده کمونيسم کارگری و انقالب     

اما .  کارگری بنگرند و بيانديشند    
معلوم شد محاسبات خرد                       
سازمانى و فرهنگ شيطان                 
سازى هنوز برعقل سياسى و            
منفعت طبقاتى در اين حزب               

سکتاريسم هنوز منافع     .  ميچربد
عمومی جنبش کمونيسم                         
کارگری را تحت الشعاع قرار          

ما با ارزيابی رفقا از             .  ميدهد

هويت "سکتاريسم در پوشش 
 ..."کمونيستى

دادن حزب بايد پروسه تشکيل آن            
اعالم .  را نيز شکوهمند جلوه دهند       

ميکنند که اين انشعاب نبود، يک              
اين تناقض را چگونه       .  بود"  قيام"

بايد توضيح داد؟ در ارزيابی از               
حزب اتحاد کمونيسم کارگری رفقا       
ما را متهم ميکنند که جدايی را به             

رهبران جريان  :  "آنها تحميل کرديم  
اتحاد کمونيسم کارگری خود از               
جمله تئوريسين ها و سردمداران            
تعرض به خط حکمت و زير پا                 
گذاشتن آگاهانه اصول و موازين            
سازمانی حزب کمونيست کارگری      
و تحميل کردن جدائی ما از اين                 

حاال از قيام سخن         ."  حزب بودند  
باالخره، انشعاب به شما        .  ميگويند

تحميل شد و  مسببين آن، از ديدگاه          
شما مجرمين علی االبد اند، يا اين            
جدايی انشعاب نبود، يک قيام بود           
که باعث شکل گيری يک حزب              
ايده آل سياسی کمونيستی و مبرا از        
 هر نوع راديکاليسم چپ سنتی شد؟

 

رفقا در مورد مساله انشعاب                       
. سياست يک بام و دو هوا دارند               

وقتی قرار است به ح ک ک و به               
حزب ما حمله کنند، ما شياطينی               
هستيم که بيشترين شدايد و سختی           

. ها را به آنها تحميل کرده ايم                      
انشعاب را به آنها تحميل کرديم و            
زندگی آنها را با مصائب بسيار                
سياسی، تشکيالتی، مالی و عاطفی       

می بينيم که هر بار       .  روبرو کرديم 

۴۵شماره   
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و          
با شيوه برخورد آنها به اين مساله         

عليرغم .  کامال اختالف داريم           
اختالف نظرات تاکتيکی، ما                   
حزب حکمتيست را درون جنبش        

ما نقاط  .  کمونيسم کارگری ميدانيم  
قدرت و ضعف اين رفقا را                       

. بر تالشهايشان آگاهيم   .  مينشناسيم
از تالشهای اصولی شان بدون              
واهمه حمايت ميکنيم همانطور که     
به نقد نقطه نظرات غير                              

بنظر ما  .  کمونيستی آنها ميپردازيم  
چنين اختالف نظرات سياسی در         
چهارچوب يک جنبش سياسی               

. کامال قابل انتظار و موجه است          
متاسفانه با از دست دادن منصور        
حکمت، جنبش کمونيسم کارگری       

رهبرى نظرى     "ديگر فاقد آن             
معتبر و مرجعيت فکرى و                       

است که حزب               "    سياسى
کمونيست کارگری در ده سال               

. اول حياتش از آن برخوردار بود       
بدون چنين مرجعيت سياسی و              
فکری اختالفات سياسی و                         
تاکتيکی اجتناب ناپذير و کامال              

اين نکته ای     .  (قابل انتظار است    
بود که خود منصور حکمت در             
کنفرانس کادرها در لندن در اکتبر      

بايد از  .)   به آن اشاره کرد      2001
گذشته آموخت و تالش کرد که با          
چنين اختالفاتی برخوردی اصولی  

اين .  و غير سکتاريستی داشت          
تنها راه اصولی پيشروی جنبش           

 .کمونيسم کارگری است

 

هيات دائر دفتر سياسی حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 2008آوريل  7

 انوشه آزادبر

   NUS نايب رئيس افتخاری
 

ه       ٢در تاريخ   رانس ساالن  آوريل کنف
 * (NUS) اتحاديه ملی دانشجويان

 

ده       ١٠٠٠با شرکت بيشتر از        ن اي م  ن
اط     از دانشگاهها و کالجهای اصلی نق
ی        انگلستان، اسکاتلند و ولز با اکثريت
ال              ع وی ف ج اق دانش ف ه ات ب ب ري ق
وان           ن ع ر را ب ه آزادب وش ی، ان ران اي

خاب     NUS نايب رئيس افتخاری   انت
 .نمودند



١٣صفحه   يک دنياى بهتر   

.  سالم خسته نباشيد   :کامران پايدار 
از اينکه وقتتان را در اختيارم                

از خودت    .  گذاشته ايد متشکرم       
بگو چند سال سابق کار داری،              

 وضعيت استخدامت چيست؟

 

 سابقه کارم زياد       :کارگر پوليران  
 سالی ميشه در کارخانه      12.  است

های جاده آبعلی تهران کار می              
هيچگاه مرا استخدام رسمی       .  کنم

همه اش در حالت                  .  نکردند
آزمايشی، قراردادی و روز مزد         

البته بيشترين سوابق   .  کار کرده ام  
 کارخانه و توليدی     3کاری ام در     

پوليران، توليدی پداش و کارخانه       
پايش گستر بوده است و هم اکنون        
در کارخانه پوليران مشغول به             

 نفر  4 فرزندم   2با همسر و    .  کارم
می شيم در همين اطراف در                   

 که يکی از            ،محله خاک سفيد       
 ،محالت کارگر نشين تهران است     

 متری با کلی       40يک آپارتما ن       
 ميليون  7.  دردسر اجاره کرده ام     

هزار 100تومان پيش و ماهی               
تومان کرايه که با هزينه آب و                

هزار تومان   120برق و گاز به          
 .هم می رسه

 

 کارخانه پوليران      :کامران پايدار  
در کجا واقع شده، توليداتش                     

  ، چند نفر کارگر داره                ،چيست
 وضعيت استخدام چگونه است؟

 

 کارخانه پوليران     :کارگر پوليران  
در جاده آبعلی در شرق تهران               

همان جايی که انواع                 .  است
کارخانه های ريز و درشت در              
آنجا مثل قارچ از زمين سبز شده          

توليدش انواع لوله های پليکا       .  اند
و شير آالت پالستيکی پيشرفته             

مقداری از توليداتش به             .  است
کشورهای حوزه خليج هم صادر         

 400در اينجا بيش از         .  می شود  
همه .  نفر کارگر مشغول به کارند      

آنها بصورت قراردادی و                         
ساعت کار  . آزمايشی کار می کنند 

 صبح  7  ، شيفت است   2در اينجا    
 . صبح7 شب تا 7 شب و 7تا 

از اين جوش برای درز             .  شه
گيری محصوالت فلزی  و                   

تا جايی  .  تانکرها استفاده می شه   
که من خبر دارم طبق قانون کار      
خودشان هر کارگر بخاطر                 
خطرات اين کار فقط بايد                       
روزی يکساعت جوش آرگون         

تازه بايد اتاق کارش جدا         .  بزنه
باشه و تجيزات ايمنی هم برای          

در .  کارگر باشه که نيست               
 در کارخانه       ،کارخانه های ما     

های پداش و پايش گستر که                 
خودم سالها در آنجاها کار کرده        

 هر کارگر جوشکار در روز      ،ام
 ساعت هم جوش         15بيش از      

 بدون هيچ امکانات ايمنی     ،ميزنه
خوب خودتان     !  برای کارگر    
 چه کسی بهتر از      ،قضاوت کنيد 

کارگر آزمايشی اوال از                          
 دوما   ،خطرات کار بی اطالعه      

بخاطر آنکه در سر کار نگهش         
دارن به آسانی قبول می کنه؟              
سوما پس از چند ماه که ديگه              
جسم و روان کارگر مختل شد و       

 ،ديگر توانايی کار هم نداشت            
کارفرما ديگه به همين راحتی           

 اونو    ،"ديگه از فردا نيا         "که    
بی هيچ حق و      !  اخراج می کنه   

جوش آرگون  !  حقوق و خسارتی  
بشدت توان و ديد چشمها رو از         
بين می بره، سرطان زاست،             
باعث عقيم شدن آدم می شه،               
پوست بدن و اعصاب و روان           

. آدمو از کار می اندازه                          
کارگری که مدت طوالنی جوش     
آرگون می زنه قيافه رنجور و           
ناتوانش از دور پيداست و ديگر       
حتی کارفرماها اين کارگران            

چون ديگه  .  رو بکار نمی گيرند    
اين کارگران بدرد کار نمی                 

 .خورن

 

 از سختی و              :کامران پايدار    
کارگرانی .  خطرات کار گفتی      

که بر اثر سختی و فشار کار                
دچار صدمه و نقص عضو می         
شن آخرشون چی می شه،                    

 کارشون به کجا می کشه؟

 

خوب ديگه اين    :  کارگر پوليران 
اگه کارگر        .  کامال روشنه       

 اگه   ،آزمايشی باشه که معلومه       
براش اتفاقی بيافته از همون                

چون ديگه  .  لحظه ديگه اخراجه   
بدرد کار نمی خوره، توان کار         

 گفتگوى کامران پايدار 
 با يکی از کارگران کارخانه پوليران تهران

 از کارگران                :کامران پايدار        
 اين ديگر چه صيغه       ،آزمايشی بگو 

  يعنی چه؟،ای است

 

 ببينيد خواست همه     :کارگر پوليران 
کارگرها اينه که رسمی باشند تا                
حق و حقوقشون بيشتر رعايت                 

بيمه باشند، بازنشستگی داشته     .  بشه
باشند، مرخصی و ساعت کارشون       
معلوم باشه، جرات اعتصاب و                

در ...  اعتراض داشته باشند و               
استخدام قراردادی اين شرايط                   

حاال ببين چکار کرده اند؛          .  نيست
کارفرماها و کارخانه دارها از                 
بيکاری و فقر شديد کارگران سو             
استفاده می کنند و کار گر جويای             

 ماه آزمايشی   3کار و مثال به مدت        
در اين مدت حتی    .  استخدام می کنند  

کمتر از نصف دستمزد کارگران            
. قراردادی را به او می پردازند               

ساعت کارش در شبانه روز معلوم        
نيست، مرخصی و تعطيالت وجود      

در ضمن کارگران آزمايشی     .  ندارد
را به کارهای بسيار سخت و                       

 .خطرناک مجبور می کنند

 

 چرا اين کارگران         :کامران پايدار  
استخدام آزمايشی رو قبول می                  
کنند، چه کارهای خطرناکی به اين        

 کارگران محول می شود؟

 

برای زنده ماندن،   :  کارگر پوليران   
برای يک لقمه نان، بخاطر شير               
خشک بچه هايشان، بخاطر اجاره         

 تا زن و بچه اش کنار                        ،خونه
و بخاطر هزار درد    .  خيابان نخوابند 

و مشکل ديگه، انجام کارهای                    
خطرناک مثل جوشکاری آرگون           

 ... و

 

 جوش آرگون چيه و     :کامران پايدار 
برای کارگر چه ضرر و خطراتی         

 داره؟

تا کار نکرده باشی     :  کارگر پوليران 
جوش آرگون جوش بسيار     .  نميدانی

ظريفی است با قدرت نگهدارندگی        
بسيار باال که به آسانی ديده نمی                

۴۵شماره   
کارفرما هم هيچ             .  هم نداره      

مسئوليت و تعهدی نسبت به او               
می ره به اميد خدا و توی           .  نداره

اين دنيای دراندشت گم و فراموش      
ديگه نه کسی او رو می         .  می شه 

بينه نه از سرگذشت او و خانواده          
بيشترين سوانح   .  اش خبری داره    

کاری که خودم ديده ام در                           
. کارخانه پداش و پايش گستر بوده      

اين دو کارخانه کارشان توليد                 
محافظ وسايل برقی و                                   

کارخانه پداش   .  الکترونيکی است  
در اينجا  .   نفر کارگر داره   60فقط  

باور کنيد بطور متوسط در طول          
ماه يک کارگر دست يا انگشتانش       
بر اثر کار با دستگاههای پرس يا         
برش و يا قالب گيری قطع می                

! به همين آسانی که من ميگم        .  شه
کارخانه پايش گستر که آنجا هم             

 ، نفر کارگر کار ميکنند                  200
جالبه در   .  اوضاع همينه که گفتم      

همان لحظه ای که کارگر صدمه          
 ، دست يا انگشتش قطع شده        ،ديده

کارفرما و صاحب کارخانه                     
موذيانه و با زيرکی گزارشی                 
کتبی می نويسند که مثال اتفاقی که       
برای کارگر پيش آمده بر اثر                   

بيدقتی و بی احتياطی خود                     "
و ربطی به شرايط       "  کارگر بوده  

کار و کارفرما نداره و از اين                  
بعد بالفاصله اين            .  مزخرفات

نوشته رو به تعدادی از کارگرای        
محافظه کار و ترسو ميدن تا                    

بعد از اين جنايت اين       .  امضا کنند 
گزارش را برای اداره کار                       

اداره کار هم که از              .  ميفرستند
 بازرسی برای بررسی     ،خودشونه

. اوضاع به کارخانه می فرسته             
بازرس تا پاش به کارخانه نرسيده       
کارفرما و صاحب کارخانه با پول    

همه چی بخوبی و     .  اونو می خرن  
کارفرما با     !  خوشی تمام ميشه        

 مصلحتی    ،سياست و حقه بازی         
يکی دو ماهی کارگر نقص عضو       
شده رو سر کار نگه می داره تا              

بعد يواشکی اونو   .  صداش در نياد  
بيرونش می کنن و همانطوريکه          
گفتم کارگر بيچاره با تن رنجور و       
ناتوان، روح و روانی آشفته و                

 و اينبار     ،پريشان، با جيب خالی       
کارش را هم از دست داده در                  
شهر دراندشت خدا رها و گم می          

 !شه

 

وضع دستمزدها    :  کامران پايدار   
چطوره، 

  ١۴صفحه 



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

ساعات اضافه کاری وسرويس          
بهداشتی و امکانات غذا خوری           

 چطوره؟
 

اينا ديگه خيلی      :  کارگر پوليران  
هر بچه ای هم ميدونه            .  روشنه

پايه حقوق ما کارگران حدود                 
با کلی اضافه     .   تومانه  190000

 تا    250کاری و بدبختی شايد              
در کارخانه    .   تومان بشه       300

 نفر کارگر     200پايش گستر که       
 ماه يکبار حقوق     6 يا    5داره هر    

همين االن کارگرای اين         .  ميدن
 86کارخونه دستمزد اسفند سال         

خودتون !  را هم نگرفته اند                
 6 يا   5قضاوت کنيد کارگری که      

ماه دستمزد ناچيزشو با هزار                
 تو اين جهنم        ،مصيبت می گيره    

  ،زندگی که برامون درست کردن     
تکليفش چيه؟ آخه من نمی دونم            
مگه کارگر آدم نيس؟ زن و بچه           
نداره، مسکن نمی خواد، بهداشت     
و درمان و مدرسه  نمی خواد؟              
همين قدر ميدونم ما کارگران                
برده و اسير دست يک مشت                  
عوضی مفت خور و دزد آدم کش       
شده ايم تا اين حکومت و اين                   
پولدارا باشن وضع ما از اين                  

در کارخانه      !  بدترم می شه          
پوليران دستمزد کارگران رو              
بموقع ميدن اما شدت و فشار کار        

در اينجا با فحش و            .  وحشتناکه
کلمات رکيک کارگران رو مورد      
خطاب قرار ميدن، اضافه کارى        
اجباريه، خبری از مرخصی و            
تعطيالت هم نيست، هر قسمت            

اگر در   .  کارفرمای خودشو داره    
طول روز يک کارگر دو سه بار        
بيشر دستشويی بره کارفرما                  

در پايان ماه      .  يادداشت می کنه     
همه اينارو حساب می کنن و                  
بابت آن از حقوق کارگر کسر              

در اينجا کارگران ساعتی      !  ميشه
بايد .  برای صرف نهار ندارند          

همينطور در حالت ايستاده و نيمه      
مشغول به کار سرپايی غدايی را        
که از خانه با خود آورده اند                     

اين است زندگی ما     ...  و.  بخورند
در يک طبقه باالتر           !  کارگران

جهنمی که جمهوری اسالمی و            
سرمايه داران برايمان درست              

 ! *کرده اند

هرگونه انتظار   .  تعجب آور نيست    
ديگری از اين جريانات نشان توهم       
و جدی گرفتن تبليغات ظاهری اين        

دفاع اين جريانات از     .  نيروها است 
سکوالريسم و آزادی بيان همواره         

. مشروط و با قيد و شرط بوده است       
مشروط به منافع و مصالح حقير             

مشروط به نياز پايه ای            .  سياسی
 . شان به مذهب و اسالم

 

اسالمی تکليفشان     -جريانات ملی     
مذهب و مشخصا        .  روشن است   

اسالم خمير مايه شکل دهنده هويت       
يا .  اين جريانات ارتجاعی است           

مذهبی اند، يا با پرچم ظاهر فريب          
از عقب  "  احترام به عقايد توده ها     "

مانده ترين و ارتجاعی ترين                       
اسالم .  باورها حمايت ميکنند             

همواره يک رکن پايه ای حکومت         
واقعيت .  مطلوب اين جريانات است   

اين است که اين جريانات برای                
دعوايشان .  اسالم مجاهدت کرده اند   

با جناح حاکم دعوايی بر سر                       
حاکميت اسالم خوش خيم در مقابل       

نگران سرنوشت  .  اسالم بدخيم است  
 . اسالم اند

 

در طرف ديگر نيروهای                              
. ناسيوناليسم پرو غرب قرار دارند      

سلطنت طلبان و برخی نيروهای            
مذهب همواره يک       .  جمهوريخواه

رکن و ابزار اصلی بقای اين                      
جريانات در دوران حاکميت                      

مذهب و  .  استبدادی شان بوده است    
شاه .  سلطنت دو روی يک سکه اند      

. بوده است    "  سايه خدا    "همواره    
نمايندگان خدا   "مشروعيتش را از       

، از جماعت اوباش    "بر روی زمين  
آقای .  گرفته است     "  روحانيون"

رضا پهلوی چهره شاخص اين                
صف هر اطالعيه خود را با شعار         

به اتمام  "  خداوند نگهدار ايران باد   "
آقای داريوش همايون          .  ميرساند

متفکر اين صف نيز اخيرا اعالم             
مردم ما مشکلی با        "کرده اند که        

 ؟ ."!دين ندارند

 

پايبندی به مذهب يک رکن هويتی          
تمامی جريانات دست راستی اعم           

اسالمی و ناسيوناليسم        –از ملی      
مذهب عصای    .  پرو غربی است      

اردوی .  دست اين جريانات است        
راست در ايران به بقاء و تدوام                 

برای محدود   .  مذهب نيازمند است    
کردن و پايين بردن توقع مردم در          
کنار ارتش و سرنيزه بايد به مذهب       

به نيروی جهل و            .  متکی شوند   

 گفتگوى کامران پايدار 

با يکی از کارگران کارخانه 
در طول تاريخ جوامع بشری                                   ...پوليران تهران

شاخصهايی بعنوان مالک سعادت و                 
خوشبختی انسانها در فرهنگ سياسی              

در راس اين   .  توده مردم تثبيت شده است     
شاخصها آزادی، برابری، و رفاه                        

اما با توجه    .  اجتماعی همگان قرار دارد    
به نزديک به سه دهه حاکميت سياه رژيم       
اسالمی و تشديد تحرک جريانات مذهبی       
در سطح جهان، مالک آزادی از شر                 
صنعت مذهب و چگونگی برخورد به             
 . مذهب را هم بايد به اين مجموعه افزود

 

امروز يک شاخص ارزيابی نيروهای            
متفاوت اپوزيسيون چگونگی برخورد به     

آيا خواهان  .  مساله مذهب در جامعه است    
مبارزه ای جدی و همه جانبه عليه سلطه         
نفوذ مذهب در جامعه هستند؟ آيا خواهان       
کوتاه کردن دست مذهب از زندگی و                
شئونات جامعه اند؟ آيا خواهان جدايی              
دين از دولت و آموزش و پرورش و                  
سيستم قضايی جامعه هستند؟ آيا حق                  
شهروندان جامعه را در آزادی مذهب و          
بی مذهبی به رسميت ميشناسند و برای           
آن مبارزه ميکنند؟ آيا خواهان لغو هر              
نوع ارجاع در قوانين به باصطالح                    
مقدسات مذهبی ميباشند؟ آيا خواهان                 
ممنوعيت هر نوع تحريکات و تهديدات         
مذهبی عليه آزادی بيان و ابراز وجود              
در جامعه هستند؟ آيا برای تبديل مذهب           
به امر خصوصی افراد در جامعه تالش         
ميکنند؟ آيا خواهان لغو مقوله مذهب                 

 رسمی در جامعه هستند؟ 

 

تصويب قطعنامه ارتجاعی شورای                  
برای جلوگيری   "سازمان  "  حقوق بشر "

يکبار ديگر کليه     "  از توهين به مذاهب      
جريانات سياسی اپوزيسيون را مورد              

به غير از    .  يک محک واقعی قرار داد       
نيروهای متفاوت جنبش کمونيسم                        
کارگری که عليه تحريکات و تهديدات            
مذهبی عليه آزادی بيان موضع گيری              
کردند، ساير نيروهای سياسی                               
اپوزيسيون متعلق به جنبش ناسيوناليسم         

اسالمی ها کارنامه      –پرو غربی و ملی       
مردودی در اين رابطه از خود ارائه                 

يکی از نهادهای بين المللی                   .  دادند
سازمان ملل عليه آزادی بيان و در                      
محدود کردن نقد مذهب و در سازش با             
جريانات مذهبی و حکومتهای کثيف                 

. اسالمی موضع گيری کرده است                      
از نقد    "  جلوگيری"قطعنامه ای برای         

مذهب صادر کرده است، اما اين                          
جريانات مختلف تماما مهر سکوت بر             

و اين در شرايطی است که        .  لب زده اند   
اين جريانات در عين حال خود را مدافع          
آزادی بيان و سکوالريسم نيز قلمداد                  

 ! ميکنند؟

۴۵شماره   

اين .  خرافه و تحميق مذهب نيازمندند     
 . يک نياز پايه ای اين جنبش ها است

 

اما تحوالت آزاديخواهانه در جامعه          
ايران، تحرک نسل جوان آزايخواه و        
برابری طلب دارای جوهر عميقا ضد 

از .  اسالمی و سکوالريستی است           
اينرو تالش جريانات دست راستی در 
حفظ سلطه و تدوام مذهب بر زندگی          
مردم عميقا در مقابل تالش مردمی             
قرار دارد که ميخواهند آزاد و برابر          

اين جريانات مذهب و     .  و مرفه باشند   
عقب ماندگی و تحجر و گذشته و                   
سرمايه داری را به مردم وعده                      

اما مردم آزادی و برابری و         .  ميدهند
 . رفاه ميخواهند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                       
خواهان گسترده ترين مبارزه عليه             
اسالم، مذهب و صنعت کٽيف مذهب        

ما بار ديگر تاکيد ميکنيم آزادی . است
های بی قيد و شرط فردی و مدنی                 
تنها در جامعه ای ميتواند متحقق شود       

تحقق آزاديهای   .  که خود آزاد باشد        
سياسی همه جانبه و گسترده و بی قيد         
و شرط امر جنبش کمونيسم کارگری       

انقالب کارگری با از ميان              .  است
بردن انقياد طبقاتی و اقتصادی                      
انسانها، مبشر گسترده ترين آزاديها و      
امکانات ابراز وجود فرد در                           

. قلمروهای مختلف زندگی است                  
سرنگونی حکومت اسالمی يک گام         
اساسی در خالصی بشريت از شر              

 .اسالم و اسالم سياسی است

 

دست مذهب از زندگی مردم کوتاه 
 !بايد گردد

آزادی، برابری، حکومت 
 !کارگری

 !زنده باد سوسياليسم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧ فروردين ١٧ – ٢٠٠٨ آوريل ۵

به حزب اتحاد 
کمونيسم 

کارگرى کمک 
!مالى کنيد  

 !مذهب و مدافعين دروغين آزادی بيان و سکوالريسم در اپوزيسيون



١۵صفحه   يک دنياى بهتر   

 نبض جنبش کارگری     86در سال   
به طور عمده در چندين جبهه زده       
است که در اين جا به دو بخش آن         

کارخانه های    -1:  اشاره می کنيم   
بحرانی که کارگران آن ماهها                

 وضعيت توليد    ،حقوق نمی گيرند   
در آن بحرانی است و کارگران             
برای حقوق عقب افتاده خود                   

مقاومت و     -2.  مبارزه می کنند     
تالش پيگير کارگران ايران برای      
حفظ دستاوردهايشان در چند سال      
گذشته که در مواردی تهران را            
به لندن و سنندج را به اتاوا و                   

از مبارزه    .  تورنتو وصل کرد       
برای آزادی رهبرای عملی جنبش     
کارگری چون محمود صالحی و         
منصور اسانلو تا اعتراض به                
صدور احکام شالق و جريمه                 
برای برگزار کنندگان اول ماه مه        

 !در سنندج

 

در آغاز به مقاومت و تالش                     
فعاالن کارگری در سالی که                   

شروع سال    :  گذشت می پردازم      
 مصادف بود با ايجاد موانع             86

بيشمار برای برگزاری مستقل              
اول ماه مه بدون حضور نهادهاى       
پليسى و ضد کارگری مانند خانه         

اما .  کارگر و شورای اسالمی کار    
 ،فعالين کارگری به رغم تهديد ها       

ايجاد موانع مختلف برای                          
برگزاری مراسم روز جهانی                

 بدون توجه به تهديدهای          ،کارگر
وزارت اطالعات و محدوديت              

 مراسم اول ماه        ،های ايجاد شده     
مه را در تهران و شهرستانها به            

. طور مستقل برگزار کردند                   
کارگران نشان دادند هر وقت                 
اراده کنند هيچ قدرتی نمی تواند            

در تهران تجمع      .  مانع آنها شود     
های مختلفی به منظور                                
گراميداشت اول ماه مه برگزار            

از جمله کارگران اخراجی          .  شد
شرکت واحد همراه با ديگر                     
فعاالن جنبش کارگری در مقابل          
سازمان مرکزی شرکت واحد               
تجمع کرده و با دادن شعارهايی            

کارگر زندانی آزاد بايد           "چون    
قرارداد موقت ملغى       "و    "  گردد

مراسم روز کارگر را     "  بايد گردد 

 از صفحات    ،از کارگران ايران   
شورانگيز مبارزات کارگری           
در سال گذشته در ايران بود که         
هر چه بيشتر بر اين نکته دست         
گذاشت که حقوق کارگر محلی         
و منطقه ای نيست بلکه                           

 !جهانيست

 

البته جنبش کارگری در سال              
گذشته در جبهه حرکتهای                     
اعتراضی کارگری هم به پيش         
رفت و چراغ مبارزه يک دم               

بحران تا جايی    .  خاموش نگشت 
بود که عليرضا محجوب دبير           

 در بيستم    ،کل خانه ضد کارگر     
 500:  (آبانماه امسال اعالم کرد     

واحد توليدی بحرانی وجود دارد     
و دويست هزار کارگر                           

. ماههاست حقوق نگرفته اند              
دستمزدهای عقب افتاده اين                
کارگران از دو ماه تا پنج ماه               

که البته در بعضی                .)  است
 ماه هم      27موارد کارگران تا         

حقوق نگرفته اند و تازه اين                 
آمار خود سرسپردگان ارتجاع         

از اين رو            .  اسالمی است     
کارگران بارها دست به                         
تجمعهای اعتراضی زدند و به          
دليل نتيجه نگرفتن در واحد                

 اعتراضهای خود     ،توليدی خود  
را به بيرون از واحد توليدی               
کشانده و در مقابل استانداری و        
فرمانداريهای شهرستانهای محل   
کار خود يا در مقابل مجلس                  
ارتجاع و نهاد رياست جمهوری     

: آدمکش تجمع برگزار کرده اند      
 ،)اصفهان(کارخانه سيمين نو          

 ايران     ،شرکت چل الکتريک         
 نساجی     ، نساجی خوی         ،کنف

 ، پرريس سنندج                ،مازندران
 نساجی      ،فرش البرز بابلسر           

 ، ذوب رکورد مشهد        ،کردستان
 ،نساجی رحيم زاده اصفهان              

 ريسندگی و           ،)ساوه(آرمکو      
 شرکت شيشه        ،بافندگی کاشان   

 ، قطعات فوالدی کرج          ،همدان
 ايران             ،شيرناب اروميه            

 شرکت نايل        ،الکتريک رشت   
 پوشينه بافت     ،)شهرکرد(ايران   
 ، نازنخ و فرنخ قزوين          ،قزوين

 شرکت  ،)همدان(نساجی اکباتان   
 يخچال سازی             ،ارزه گستر      

 شرکت مژده وصل              ،لرستان
 کنف کار       ، قند ياسوج      ،شيراز
 کاغذ سازی     ، قوه پارس    ،گيالن

 .کارون و چينی همگام
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 على طاهرى

در تجمعی ديگری     .  گرامی داشتند  
در ترمينال آزادی تهران شماری            
از فعالين کارگری از گرايشات                
مختلف به همراهی کارگران                     

 و در حالی که       ،حاضر در ترمينال   
بخشی از فعالين جنبش زنان نيز              

 با   ،در اين مراسم حضور داشتند          
دادن شعارهايی در دفاع از آزادی         
تشکل و عليه قراردادهای موقت             
کار و آزادی رهبران کارگری                  

مراسم روز کارگر را      ...  زندانی و 
  .برگزار کردند

 

 مصادف   86البته از آن سو سال            
بود با يورش وسيع رژيم مرتجع              
اسالمى به صفوف اعتراضى                   

اما جنبش کارگری و            .  کارگران
رهبران عملی به جنگ اين شرايط        
رفتند و ميدان را برای يکه تازی             

تجمعهای :  رژيم خالی نگذاشتند         
 ،اعتراضی کارگران شرکت واحد       

فعاليت کميته های بيشمار در داخل        
الزم به ذکر است      (و خارج ايران      

که يکی از دستاوردهای مهم جنبش       
کارگری ايجاد پل ارتباطی با                     
جنبش کارگری در چهار گوشه دنيا      

برای دفاع از فعالين و                     )  بود
 ،برگزار کنندکان اول ماه مه سقز          

انتشار خبرنامه و بولتن توسط                   
کميته های کارگری از جمله                       
پيشروی هايی است که بر دوش               
فعالين جنبش کارگری در ايران و          

روحيه .  خارج کشور به پيش رفت      
کارگران تا حدی باال بود که در                

 که  ،مقابل وحشيانه ترين اقدام رژيم    
سياست کثيف مرگ تدريجی                      
محمود صالحی و منصور اسانلو و       
بريدن احکام شالق برای کارگران        

 دست از مبارزه برنداشتند و            ،بود
اتفاقا بر شدت اعتراض خود                      

تجمع کارگران در کوه          (افزودند    
آبيدر سنندج در اعتراض به بريدن        
احکام شالق يکی از اين نمونه                  

شش مارس کارگران از          )  هاست
فرانسه تا هلند و کانادا و آمريکا و           
در بيش از چهل کشور جهان با                 
کارگران در ايران اعالم همبستگی      

 ،اين واقعه براى دومين بار      .  کردند
يعنى تعيين روزى از جانب                        
سازمانهاى کارگرى براى حمايت         

۴۵شماره   
کارگران اين شرکت ها به رغم             

 کار     ،اعتراضهای گسترده شان        
علت اين  .  خود را ترک نکرده اند     

امر آنست که کارگران شاغل در          
واحدهای بحرانی که سرنوشت            

 ،های کارگران بيکار را ديده اند          
می دانند کارگری که کارش را از       
دست می دهد به چه وضع فالکت        

در آغاز اجرای      .  باری می افتد     
طرح تعديل نيرو که در پی                       
برنامه تعديل ساختاری از اوايل           

 کارگران از   ،دهه هفتاد شروع شد   
بازخريد شدن استقبال می کردند          
و با تصور اينکه با پول بازخريد          
قادر به مهيا کردن شرايط                          
اقتصادی بهتری برای خود و                 

اما رفته رفته   .  خانواده شان هستند  
با ديدن سرنوشت کارگران بيکار       

 اکنون کارگران به هيچ                   ،شده
حاضر به بازخريد و اخراج شدن        
در برابر مبلغ ناچيزی نيستند و از   
شغل خود به قيمت ماهها                            

. گرسنگی محافظت ميکنند                     
سالهاست سرمايه داران اوباش به      

 فرسودگی  ،بهانه نبودن مواد اوليه    
...  کمبود نقدينگی و      ،ماشين آالت  

کارخانه های زير پوشش خود را        
زيان ده اعالم کرده و در مقابل              
اعتراضهای کارگران برای                   
دريافت حقوق معوقه شان پاسخ            

 ،برويد شکايت کنيد        :  می دهند   
 ورشکست      ،برويد جاده ببنديد          

کارگران هم برای از دست      .  شدم  
ندادن کار ماهها با شکم گرسنه              
خط توليد را سرپا نگه ميدارند و           
به هر شيوه ای دست می زنند تا             
از تعطيلی کارخانه جلوگيری                

صد البته که حرکتهای                .  کنند
اعتراضی اين بخش از طبقه                   

 ،کارگر در برابر نپرداختن حقوق     
تالشی است برای بقا و چرخاندن        

اين جدال بر سر     .  زندگى روزمره 
 امروز به خيابان             ،حق زندگی    

زيرا جدال ميان    .  کشيده شده است   
 اکنون به جدال          ،کار و سرمايه      

ميان مرگ و زندگی بدل شده                  
 .است

 

از اول سال برخی از واحدهای             
توليدی برای دريافت حقوق معوقه     
خود و برای اين که بتوانند هر                

 ،طور شده حقوق شان را بگيرند         
در تجمعهای اعتراضی به همراه        

. خانواده شان شرکت کردند                    
کارگران کارخانه های فرش بابل       

 نساجی          ،سر
  ١۶صفحه 



١۶صفحه   يک دنياى بهتر   

 و يخچال سازی        ،پرريس سنندج  
بوژان لرستان خانواده هايشان را       
به خيابان آوردند تا حق خواهی             

زن ها به خيابان آمدند تا از         .  کنند
اما .  کودکان گرسنه خود دفاع کنند    

رژيم وحشى و ضد کارگر                       
اسالمی حتی به کودکان و زنان            
رحم نکرد و شديدا سرکوبشان              

الزم به ذکر است که در              (کرد   
دستگيری خانواده راننده های               

 کودک يک ساله ای     ،شرکت واحد 
را از بغل مادرش که مقاومت می        
کرد به کف مينی بوس دستگير              

در اين   .  شدگان پرت کرده بودند      
رابطه بايد دو نکته را در نظر                

اوال به رغم اعتراض های  .  گرفت
کارگران در مقابل فروش                         

 در نهايت پس از چند      ،کارخانه ها 
سال جنگ و گريز باالخره واحد          
توليدی تعطيل می شود و                           

و اين    .  کارگران بيکار ميشوند       
بخشى ديگر از کارگران را در             
مقابل سازمان اجتماعی و                         
اقتصادی سرمايه به انزوا و                    

دوم بايد    .انفراد و بيقدرتى ميراند     
به اين نکته توجه کرد که با                       
تعطيل شدن کارخانه بخش                       
پيشروی جنبش کارگری که در            

اعتصابهايی صورت گرفته که    
به عقب نشينی مديريت                       

کشتی سازی    :  انجاميده است   
که اخيرا        (ايران صدرا                

اعتراض گسترده ای داشته             
 ، پارسيلون خرم آباد           ،)است

 کاشی     ،ايران خودرو ديزل        
 فوالد    ، پرريس سنندج      ،سمند

 شرکت پارس فن      ،آلياژی يزد 
 ،تدبير در پتروشيمی کرمانشاه    

افزون .  و ايران شرق نيشابور    
 ،بر واحدهای برشمرده                     

اعتصاب کارگران طرف                
قرارداد با مس سرچشمه                   

 1 و اعتصاب فازهاى      ،کرمان
 عسلويه  را هم می توان           5تا  

از جمله موفقيت های                           
کارگران برای دريافت                      

 .خواستهای خود تلقی کرد

 

روشن است ابعاد گسترده                 
 و   ، ترس از بيکارى      ،بيکارى

نبود يک تشکيالت سراسری        
کارگری که قادر باشد از                   

 ،منافع کارگران دفاع کند                 
سطح مطالبات کارگران پايين      

اين وضعيت بر تداوم     .  مى آيد 
تالش براى ايجاد تشکل مستقل   
کارگرى توسط خود کارگران      
در محيطهاى کار تاکيد                       

تقويت جنبش  .  صدچندان ميکند 
مجمع عمومى کارگرى                     
ميتواند با سرعت نيرو و توان       

 86جنبش کارگری در سال 
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اعتراضات شرکت داشته اند و                 
تجارب مفيدی در هدايت جنبش               
کارگری دارند روانه خيابان                      

البته نمونه های قابل                .  ميشوند
ذکری از تشکل وجود دارد که                  
استارت آن در سال گذشته در                     
سطح قابل قبولی زده شد و آن                     
صندوق اتحاد عليه بيکاری بود که        
زنان در برخی از محالت کارگری      

 می تواند به عنوان           ،تشکيل دادند  
نمونه هائی برای ايجاد شبکه ها و          
تشکل های گسترده مورد توجه                

 .قرار گيرد
 

در اين ميان می توان از حرکات              
اعتراضی که در سال گذشته با                 

. موفقيت به پايان رسيد نام برد                  
بررسی مطالبات کارگران نشان             
ميدهد که عمده خواست کارگران           
دريافت حقوق و دستمزد عقب                  

. افتاده خود بوده و مزايا بود                        
مواردى هم اعتصاباتى براى                    
افزايش دستمزد وجود داشت که              
موفق هم بودند اما در قياس با                     
اعتراضات کارگرى ديگر موارد          

از ميان اعتراض     .  محدودى بودند  
 فقط  86های گسترده کارگری سال      

در واحدهای توليدی زير                              

۴۵شماره   
کارگران را براى مقابله با موج            
اخراج و بيکارى و فقر تحميل               

نکته ديگر اينست     .  شده باال ببرد    
بايد .  که ما يک طبقه واحد هستيم        

نيروى پرت شده به بيرون بازار          
بيکاران بايد  .  کار را حمايت کنيم     

نيرويشان در خدمت جبهه هاى             
اتحاد .  مبارزه کارگرى قرار گيرد    

 وحدت کارگر     ،کار عليه بيکارى    
شاغل و بيکار يک مسئله اساسى         
و مهم است که بايد راههائى                     

اين .  عملى براى آن پيدا کرد                
بويژه با وضعيتی که اکنون طبقه         
کارگر ايران در آن به سر می                 

 درصد نيروی کار                80(برد      
و با فشار کار                    )  قراردادی
 نداشتن امنيت شغلی و         ،مضاعف

باال رفتن روحيه محافظه کارانه          
در بعضی از قشرهای طبقه                    

 يک وظيفه اساسى فعالين       ،کارگر
اين جنبش ايسنت که بر پراکندگی       
و عدم تشکل بخشهاى مختلف                

 . طبقه فائق بيايند
 

کارگران در ايران در يک مقياس       
وسيع به فالکت کشانده شدند و               
جنبش عليه فالکت بايد بتواند در           

اين .  همين مقياس قد علم کند                
جنگ اين و آن کارگاه و کارخانه         

 جنگ اردوى بردگى عليه        ،نيست
در ايران از      .  نظام بردگى است     

اين انفجار اجتماعى گريزى                   
 . *نيست

 تلويزيون  

 برای يک دنيای بهتر
ساعت : يکشنبه  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

 در کانال يک   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠

يطرف    .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است        ب
ری،              . نيست، جانبدار است  راب ت، آزادی، ب ق ي ق ع ح مداف

ا است            ه ان ادت انس اه و سع ادی، رف رای يک     .   ش ا ب م
لطفا روز و زمان    .   جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکنيم   

ان               اي ن پخش اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان و آش
 . خودتان برسانيد

 نشريه يک دنياى بهتر 
با نشريه همکارى  کنيد، ! را بخوانيد و به دست دوستانتان برسانيد

!سواالت و نظراتتان را با ما در ميان بگذاريد  

 مجمع 

 عمومى کارگرى

ظرف اعمال اراده 
مستقيم و مستمر توده 

!کارگران است  

در مبارزه ! کارگران
عليه سرمايه به مجمع 
!عمومى اتکا کنيد  

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/ 

 از سايت و وبالگ حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com 

www.for-abetterworld.com 
http://for-abetterworld.blogfa.com 



١٧صفحه   يک دنياى بهتر   

 حزب و مذهب

ولى . من با عقايد شما موافق نيستم 
در باره مذهب و آزادى بيان                    

اين بايد     .  بسيار عالى نوشتيد          
. سرمشقى براى ساير چپها باشد          

من جمهوريخواهم    .  نفستان گرم   
ولى از رضا پهلوى حمايت                     

فعاليت شما بر عليه اسالم       .  ميکنم
شما در   .  را بسيار تمجيد ميکنم        
متاسفانه .  چپ يک استثنا هستيد        

چپ ايران به صف اسالميها                   
مخالف شما هستم ولى           .  پيوسته

پيروزى شما در ايران را                          
با درود داريوش              .  آرزومندم
 .  هلند،مجلسى

 

 ،آقاى مجلسى عزيز

خوشحاليم که بحث و تالش ما در         
مورد آزادى بيان و مبارزه با                  
مذهب مورد توجه و حمايت                    

اين بسيار خوب است که     .  شماست
مخالفين سياسى ما آرزوى                       

يکى .  پيروزى ما را داشته باشند        
دو نکته را مايلم با شما مطرح                

شما بعنوان فردى که از                .  کنم
مذهب زدگى چپ ايران بدرست          

 البته حکم                ،ناخرسند هستيد       
پيوستن چپ ايران به اسالميها نه         

 چرا    ،دقيق است و نه منصفانه            
خودتان بعنوان جمهوريخواه و             
ضد مذهب از رضا پهلوى                       
حمايت ميکنيد؟ مگر رضا پهلوى       
هر حرفش را با نام خدا شروع               

خداوند نگهدار ايران   "نميکند و با    
تمام نميکند؟ مگر سلطنت           "  باد

عموما و حزب مشروطه و رضا         
دين "پهلوى خصوصا نميگويند           

و آخوندهاى   "  مسئله مردم نيست    
" روحانى نما       "حکومتى را               

نمينامند؟ دليل حمايت سياسى شما      
از فرد و جريانى که ميخواهد                 
اساس مذهب را در مغز استخوان       
جامعه نگهدارد چيست؟ من                    
نميدانم اين تناقض را بعنوان                   
فردى ضد مذهبى چگونه براى             
خودتان حل کرديد؟ يا در مورد             

 آيا آقاى رضا پهلوى       ،آزادى بيان 
حاضر است از آزادى بيقيد و                 
شرط سياسى و آزادى بيان و نقد           

 محل تهاجم به محرومان        ،سابق
. و فراريان از اختناق است                 
 ،انتظارى از پليس ترکيه نيست       

دفتر .  اينها شهره آفاق اند                 
پناهندگى سازمان ملل هم اگر            
فشارى از پائين رويش نباشد              

سياست .  کار متفاوتى نميکند         
پناهنده پذيرى دولتها هم کمابيش     
روشن است و دفتر پناهندگى              
سازمان ملل را بتدريج                            

در مقابل اين     .  بيمصرف ميکند  
اوضاع تنها تشکل خود                          
پناهجويان اين امکان را ميدهد          

 حقوقى را   ،که از فشارها کاست   
 اجازه نداد افراد          ،بدست آورد   

 ،در بيخبرى مطلق معامله شوند     
و کسانى که جانش را برداشته           
اند و فرار کرده اند کت بسته               
تحويل رژيمهاى سرکوبگر داده     

پناهجويان در ترکيه بايد     .  نشوند
اين تنها راه دفاع     .  متشکل شوند 

. از حرمت و حقوق شان است           
 . موفق و پيروز باشيد

    

 آزادى چيست؟

ما زنان خواهان آزادی هستيم            
در صورتی که در همين جامعه        
خودمان آزادی را فقط در                     
چارچوب لختی بودن و برداشتن    
روسری و لباس تنگ پوشيدن           

کاش می دانستم خود      .  می دانيم 
. شما چطوری لباس می پوشيد         

با چه تيپی از خانه بيرون می             
ما عقده ای شده ايم و                 .  زنيد

آزادی کامل برای ما به مثابه              
آزاد گذاشتن يک کودک در لبه          

باور نمی      ...  پرتگاه است           
چون خودت هم مثل         !  ...  کنی

همان کودکی و از هر فريادی            
اما نمی دانی      .  دريغ نمی کنی     

آزادی چيست؟ و خطر کدام                
من طرفدار مردها         ...  است     

نيستم اما مگر مردها در جامعه        
ما آزادی دارند؟ چند درصدشان      
بدون وام و اجاره خانه و                        
طلبکار روز را به شب می                  

و تو از شستن ظروف        .  رسانند
تو از کجا آمده ای؟      ...  می نالی   

در چه خانواده ای بزرگ شده            
 ای؟ 

 

  ،دوست عزيز

مورد شکايت از ظرف شستن           
را با شراه نورى ادامه دهيد                 

   ،نامه ها
 سياوش دانشور 

دفاع کند؟ اين خط همواره آزادى             
هرج و   "بيقيد و شرط سياسى را             

راست هم   .  نام گذاشته است    "  مرج
 مردمى که آزاد باشند و            ،ميگويند

امکان مادى بروز آزاديشان را                
 زير بار زور و سلطه       ،داشته باشند 

نظامى .  هيچ شاه و امامى نميروند        
که بايد سرمايه دارى را در ايران            

 مستقل از اينکه             ،سرپا نگهدارد    
شکل آن جمهورى است يا سلطنتى        

 ناچار است    ،يا پارلمانى يا اسالمى     
 کار کارگر   ،آزاديها را سرکوب کند   

 و نهايتا اختناق     ،را ارزان نگهدارد   
الزمه سرپانگهداشتن سرمايه دارى    

مذهب هم يک رکن     .  را تحميل کند   
اساسى و ضرورى اين اختناق                  

آقاى رضا پهلوى شايد                 .  است
شخصا مذهبى نباشد و هر شب دعا        
و نيايش اسالمى و نمازش براه                 

 اما ميداند مذهب بدرد ايشان        ،نباشد
سوال .  و سرمايه دارى ميخورد           

اينست شما چرا با حمايت از اين              
سياست عليه تمايالت خود حرکت         

 . ميکنيد؟ موفق و پيروز باشيد

 

  ديپورت دسته جمعى ،ترکيه

روز جمعه ساعت شش و سی دقيقه       
 تعداد زيادی          ۴/۴/٢٠٠٨تاريخ     

انسانهای  که برای رسيدن به يک           
زندگی  بهتر مجبور به فرار از                 
کشور خود شده بودند و مدتها بود            
که در بازداشتگاههای وان تحت             

 در   ،بدترين شرايط به سر ميبردند       
شرايطی که زير باران کامال خيس        
شده بودند با دو عدد مينی بوس و             
يک عدد اتوبوس که به مثل                          

 از    ،حيوانات با آنها رفتار ميشد             
خيابان اسکله شهر وان ترکيه به              

. نقطه نامعلومی انتقال داده شدند             
شايع شد که آنها را برای ديپورت            

اين انسانها   .  به مرز ايران ميبرند       
 ، بنگالدش   ،افغان"  مليت"دارای    

. مالزی و احتماال عراقی بودند                
 کيوان صديق

 

  ،کيوان عزيز

اين گزارش و گزارشات مشابه                
 کمافى     ،نشان ميدهند که ترکيه             

۴۵شماره   
اما .  چون من در جريان نيستم             

همين را ميگويم که امکانات                   
امروز اين را بسيار بديهى و پيش        
پاافتاده کرده است که ظرفها را             

نبود اين  .  ماشين ظرفشوئى بشويد   
به نظر من هم        .  بايد سوال باشد     

اصوال در     .  مردها آزاد نيستند        
جامعه اى که نيمه آن به اعتبار               
جنسيت اسير و درجه چندم است          

" آزاد"چطور نيمه دوم آن ميتواند      
اسارت زن يک شاخص           .  باشد

 . مهم اسارت جامعه است

 

ترديدى نيست که زنان در ايران          
آزادى ميخواهند و کنترل زنان              
همواره يک معضل بارگاه اسالم         

آزادى پوشش و     .  در ايران است    
لغو حجاب اجبارى يک مطالبه             

اينکه هر کس هر طور     .  مهم است 
دلش ميخواهد و دوست دارد                   

اين اساس  .  لباسش را انتخاب کند     
اگر اين را             .  موضوع است      

 ديگر  ،بسادگى برسميت ميشناسيد   
نميتوان قالبها و تبصره هاى                    
اخالقى و فرهنگى و سليقه اى را          

اينکه کسى   .  به قانون تسرى داد       
 لباس  ،لباس تنگ ميپوشد يا راحت    

 مسئله قانون و    ،لختى ميپوشد يا نه   
. مطالبه ما نبايد باشد                                     

ارزشگذاريهاى هر بخش و تيپ          
اجتماعى نميتواند به قالب و                     

در چنين  .  تبصره قانونى ارتقا يابد   
 ،صورتى اين آزادى پوشش نيست    

بلکه تحميل نوع پوششى جديد با           
مالحظات و تبصره هاى ملى و             
اسالمى و مردساالر به نفس                    

ديگر .  خواست آزادى پوشش است   
بايد در قرن بيست و يک زنان                
بتوانند انتخاب کنند چى بپوشند و         

در غرب هم ميبنيد        !  چى نپوشند  
هر .  مردم چطور لباس ميپوشند        

کسى هر طور راحت است                       
البته کد لباس در بسيارى      .  ميپوشد

مشاغل و محيطهاى کار رايج                
اما در قلمرو زندگى                  .  است

خصوصى انتخاب و مقدورات             
 . اقتصادى حکم ميراند

 

اشاره کرديد که آزادى کامل مثل          
گذاشتن کودک در لبه پرتگاه است      
و خطرات اين را زنان متوجه                

شايد منظور شما اينست         .  نيستند
که هنوز جامعه فرهنگى عقب               
مانده دارد و زنان در چنين                       

شرايطى امنيت      
  ١٨صفحه 



١٨صفحه   يک دنياى بهتر   

يا شايد منظورتالن اينست     .  ندارند
که درک زنان از آزادى و                         
برابرى زن و مرد محدود است و        
الجرم مسائلى اهميت اساسى                 

 ،اگر اينگونه فکر ميکنيد      .  ندارند
در اينمورد من با شما توافق                     

بحث در مورد تغيير قانون      .  ندارم
جامعه به نفع زنان و حمايت قاطع       

. دولت از اجراى درست آنست             
مردم ايران همانند که عمدتا در             
خانه ها و مجالس هستند و بدرجه        
زيادى نيز آنرا به خيابان کشانده           

آپارتايد جنسى در ايران قابل       .  اند
 ،دوام نيست و با فروريختن آن              

اين قوانين که با زور هر روز                
 يک شبه جمع            ،تحميل ميشوند   

مردمى که در موقعيت           .  ميشود
جديد قرار گرفته اند توقعاتشان             

متشکل .  مانند دوره اسارت نيست    
 سازمانهاى مدافع حقوق        ،ميشوند

 بر تغيير قانون    ،خود ايجاد ميکنند  
و اجراى قوانين و تغيير                              
معيارهاى فرهنگى در جامعه                

 در نظام آموزشى و       ،تاکيد ميکنند 
 در مناسبات اجتماعى و          ،تربيتى

 روابط و فرهنگى           ،در خانواده   
جامعه .  ديگر را ايجاد ميکنند            

ايران و نسل جديد بشدت طرفدار        
نرمهاى پيشرو و مدرن در اين              

خطر واقعى در          .  زمينه است    
پيروزى جنبش ضد آپارتايد                    

 در تداوم حکومت        ،جنسى نيست  
آپارتايد و تحميل قوانين ضد زن           

 .  موفق و پيروز باشيد. آنست

 

 دنياى بهتر يعنى چه؟

تاحاال به اين فکر کردين که دنيای   
بهتر چيه؟ يعنی نسبيت آلبرت                
روقبول ندارين؟ آيا جامعه حاضر      
نسبت به سالهای قبل بهتر نشده؟           
مسلما چه از لحاظ ايدئولوژی و            

پس وقتی     .  چه عملی بهترشده        
بعنوان يک کمونيست هدف رو            
دنيای بهتربگذاريم بيانگر درک          

در .  ناصحيح ما از کمونيسته             
صورتيکه سرمايداری که از ديد         
ما زشته دنيای بهتری برای                     

آيا منظور ما   .  سرمايه داران است  
از کمونيست دنيايی بهتراست که        
مسلما در آن نيز بهتری                               

دار بود درعمق جان انسانها               
 ،ريشه ميدوانيد و پايدار ميماند         

در حالی که تفکرات التقاطی              
چپ در ظاهر و کالم با اتصال          
به عدالت که ريشه در فطرت             

 و عموما انسان            ،انسان دارد   
برابری طلب و متنفر از تبعيض   

 زيبا مينمايد ولی در عمل        ،است
. ديديم)  اتحاد جماهير شوروی    (

اين مکتب شکست خورده و                
بيش از بيش پوسيده تر از قبل            
شده که اگر غير از اين بود                   
کشور سازنده آن به صد تکه               

و سخن آخر با شما     .  تقسيم نميشد 
اين است شما اصوآل اگر به                 
سرمايه داری اعتقادی نداريد            
چطور در کشورهای سرمايه            
داری زندگی کرده و افکارتان          
را منتشر ميکنيد؟ جوابش ساده         
است چون همين آدمهای به                  
ظاهر چپ ديروز شوروی و              
اروپای شرقی و ليبرالهای                   
امروز اجازه فعاليت به شما                

ضمنآ توجه داشته    .  نخواهند داد 
باشيد اين مکتب در بين                           
کشورهای خاورميانه از                       

 مخصوصآ در      1320شهريور   
ايران توسط مردم پس زده شد و       

 هم کنون    11کشور ايران رتبه      
 با توجه به مقايسه                 ،داراست

 ،  1320آماری بين امسال و            
موافقان اين مکتب ريزش شديد        

که %  0.3داشته که االن معادل       
همين مقدار متوسط سنشان                  

. موفق باشيد  .   ميباشد  48باالی   
 سهيل مظاهرى

 

  ،سهيل عزيز

 مارکس ادامه سيستم هگلى     ،اوال
 من     ،دوما.   نقد آنست        ،نيست

 اما     ،چيست"  فطرت"نميدانم     
 انسان موجودى         ،هرچه باشد    

وقتى من و شما     .  اجتماعى است 
دنيا مى آئيم جامعه اى با تمام               
خصوصيات و داده هايش                    

بار اين جامعه        .  موجود است   
 ،روى دوش ما سنگينى ميکند          

عواطف و ارزشها و ضد                      
بنا .  ارزشهايمان را شکل ميدهد     

به روشى که براى زندگى و                
تامين معيشتمان داريم بين خود         
مناسبات اقتصادى معينى                     

تالش براى بهتر   .  برقرار ميکنيم 
زيستن يک رگه و تمايل واقعى         
بين بشر در دورانهاى مختلف           

 ...  نامه ها
خودمارکس ميگويد        .  ميخواهيم

مثل (کمونيسم يک هدف متعالی              
نيست بلکه يکی ازاشکال        )  بهشت

. ميالد.  زندگی اجتماعيست            
 .ساله18

 

  ،ميالد عزيز

کمونيسم عالى ترين شکل زندگى           
جامعه اى     .  اجتماعى بشر است        

است که تاريخ واقعى و انسانى                  
بشر شروع ميشود و پيشا تاريخ               

 يعنى جامعه طبقاتى را با تمام       ،خود
 پشت  ،تناقضات و انقياد و اسارتش      

عنوان برنامه حزب     .  سر ميگذارد  
 برخالف بسيارى از برنامه                ،ما

 عنوانى همه   ،هاى کمونيستى پيشين  
فهم تر و متکى به تمايلى ريشه دار         

اين .  در ميان نسلهاى بشر است             
يک برنامه کمونيستى قرن بيست و       
يکمى است که روى دوش تجارب          
تاريخ مبارزه طبقاتى و با توجه به          
دستاوردهاى امروز بشر ايستاده            

ترديدى نيست که جامعه             .  است
امروز در قياس با نظام فئودالى و           

اما .  نظامهاى قديم بهتر شده است         
همين نتيجه انقالبات و تحوالت                
سياسى و اقتصادى زير و رو کننده        

سرمايه داران نيز           .  بوده است     
جامعه امروز سرمايه دارى را                 

حرف .  ميدانند"  غايت تعالى بشر    "
کارگران کمونيست اينست که در           
اين جامعه تنها شکل مالکيت                      
عوض شده و اساس بردگى بجا                

کمونيسم جنبشى براى     .  مانده است  
الغاى مالکيت خصوصى سرمايه          
دارى و کار مبتنى بر مزدبگيرى و        
برپائى جامعه اى بدون طبقه و                  
بدون ايدئولوژى و بدون خرافه                

کمونيسم تنها راه حل تناقض       .  است
دنياى بهتر ما    .  فرد و جامعه است     

محصول انقالب پيروزمند                          
موفق .  کمونيستى کارگرى است        

 .  باشيد

 

 کمونيسم شکست خورده

همه .  سالم دوست عزيز و گرامی        
ما به خوبی ميدانيم اگر انديشه                   
مارکس و هگل درست و استخوان         

۴۵شماره   
" فطرت"اما اين را با                .  است

 اگر   ،سوما.  نميتوان توضيح داد     
انسان عموما برابرى طلب و                  

 که من هم     ،متنفر از تبعيض است    
فکر ميکنم اگر نان و زندگى آدمها    
را گرو نگيرند و با رقابت بجان            

 ،همديگر نياندازند اينطور است          
چرا جنبش اين انسانهاى برابرى         
طلب و ضد تبعيض شکست                     

 چرا       ،خورده است؟ چهارما             
شوروى را به حساب کمونيسم              
مارکس ميگذاريد؟ چه ارتباطى           
بين عقايد آزادمنشانه و کمونيستى       
مارکس يا اهداف جنبش                              
سوسياليستى طبقه کارگر با                     
سبعيت استالين ناسيوناليست و              
سرمايه داراى دولتى شوروى               

 ،پنجما.  وجود دارد؟ تقريبا هيچى     
 يک جنبش   ،کمونيسم مکتب نيست  

سياسى و طبقاتى در جوامع                     
جنبش .  سرمايه دارى است              

کارگران عليه بردگى مزدى و              
و .  اساس جامعه طبقاتى است            

باالخره من نميدانم منبع آمار شما        
اما ميدانم نه فقط در               .  کجاست

ايران و مصر و عراق و غيره               
 کمونيسم  ،بلکه در هر جاى جهان      

در دوره اى بعنوان يک راه حل            
. در مقابل مردم وجود نداشته است 

کمونيستها .  امتحانش مجانى است    
را آزاد بگذارند که فعاليت سياسى       

 شما فکر ميکنيد مردم       ،علنى کنند 
ميروند به اسالميها و سلطنت                 
راى ميدهند؟ در ايران کمونيستها       
ممنوع اند و عليرغم کشتارهاى            

 هنوز از    ،وسيعى که از آنها شده       
. سر و کول نظام باال ميروند                   

راستى چرا رژيمهاى سلطنتى و          
اسالمى و انواع ديکتاتوريهاى              
سرمايه دارى از دمکرات و غير         
دمکراتش مرتب عليه کمونيسم و        
انقالب کارگرى دروغ مى بافند؟         

ها که   "  پوسيده ها  "تبليغات عليه     
حتى از نقطه     !  کار خوبى نيست    

نظر اقتصادى هم مقرون به                     
مسئله اما نه آمار        !  صرفه نيست  

چون .  است و نه تجربه شوروى        
آمارهاى ديگر عکس اين نتيجه را    

بعنوان مثال انتخاب     -اثبات ميکنند 
مکرر مارکس در نظرسنجيهاى          

و تجارب سرمايه دارى         -مختلف
نيز در هر گوشه جهان بجز                     

. جنايت جمعى و سبعيت نيست             
مسئله انتخاب سياسى انسانها و             
نگاه کردن به دنيا از آن سکو                   

شما تصميم گرفته ايد عليه        .  است
کمونيسم باشيد و    

  ١٩صفحه 



١٩صفحه   يک دنياى بهتر   

. داريد خودتان را قانع ميکنيد                
تناقض شما اينست که طرفدار               
جامعه اى هستيد که براساس                  
نابرابرى و استثمار و سرکوب بنا      
شده و همزمان برابرى طلبى و             

انسان "  فطرت"رفع تبعيض را         
اين شما هستيد که بايد با          .  ميدانيد

. اين تناقض مهلک کنار بيائيد               
کمونيسم چه تبئين اش از انسان و        
رهائى او و چه جنبش سياسى اش        

و .  براى اين رهائى منسجم است        
باالخره اين سوال که چرا ما در            
کشورهاى سرمايه دارى عقايدمان    

 سوال بيموردى      ،را نشر ميدهيم     
آيا .  دنيا سرمايه دارى است    .  است

شما ميخواهيد کمونيستها را از              
کره خاکى هم تبعيد کنيد؟ ميتوانيد        
همين سوال را از سوسياليستها و         
نسل جديد در ايران بپرسيد که                
چرا در سرمايه دارى اسالمى               
تبليغ کمونيسم و آزادى و برابرى        
انسانها را ميکنند؟ آيا ته اين تفکر        
به يک پاکسازى جمعى مردم                 
براساس عقايدشان در نگرش                
متعصبانه ناسيوناليستى خبر                  

 . نميدهد؟ موفق و پيروز باشيد

  

 حرفهائى براى گفتن داريد

 حالت چطوره؟ برايم       ،سالم على  
نشريه براى يک دنياى بهتر                    

.  را فرستاده بودى            ۴٣شماره     
ميخواستم مطلعت کنم که به نظر         

 ،من بعد از مرگ منصور حکمت      
براى اولين بار من ميبينيم که او            

 من     ،اگرچه.  هنوز زنده است        
هنوز خيلى مسائل با حزب شما             

يکى از آنها آنهم بعد از پنج        .  دارم
سال از مرگ حکمت اينست؛                  
شما دوستان هيچوقت آنچه را                

بعنوان .  امروز ميگوئيد نگفتيد        
 تبئين آذر در مورد اينکه            ،نمونه

رفقا چگونه در بحث به همديگر           
من هميشه مسئله   .  برخورد ميکنند 

داشتم و هميشه فکر کردم که اين          
به ليدرشيپ بستگى دارد که جهت      
بدهد به کادرها اما هيچوقت                     

وقتى من به سايت يوتوب         .  نکرد
ميرويم و ميبينم که يک جوان چه         
فکورانه در مورد عقايدش                       

 واقعا متاسف ميشوم که          ،ميگويد

 استقالل فردى             ،همان ابتدا      
کمونيست هاى متشکلى بود که         
با حرارت و انسجام از صحت          

اين در  .  عقايدشان دفاع ميکردند  
جامعه و در حزب يک منش و           

ما سنتى بوديم     .  سنت واحد بود    
که همواره انتخاب و تصميم               
سياسى و قدرت اقناع و مجاب           
کردن مخاطبين را منشا اساسى        
جذب نيرو در جامعه و در                    

. مناسبات حزبى قرار داده بوديم     
متحول شدن اين پايه هاى                      
تئورى تحزب به سنتهاى قديمى       

 يک نتيجه اش    ،تر چپ راديکال  
تکرار مکررات تبليغى در                  
مقابل سواالت واقعى و سياست        
تمجيد از خود بجاى سازماندهى      

. پراتيکى فعال و انتقادى است          
اتفاقا نسل جديد همين ويژگى             
مهم کمونيسم کارگرى را جذب        
کرده اند و حزبى و سياستى                 
ميتواند به اميد و نقطه رجوع              
اين نسل تبديل شود که با                         
مختصات و ويژگيهاى مبارزه         
نسل امروز نه فقط آشنائى داشته      
باشد بلکه بتواند آنرا هدايت و            

 .رهبرى کند

 

در مورد اظهار نظرت پيرامون      
بحث على جوادى و من تشکر           

شما نيز بسهم خود به             .  ميکنم
جوانب ناروشن تر اين مباحث          

در مورد مباحث    .  نور بياندازيد 
 ،حميد تقوائى و نگرش ايشان            

من در مقاله هاى ديگر و                        
مصاحبه شماره قبل اظهار نظر       

. کرده ام و همان را کافى ميدانم        
 . موفق و پيروز باشيد

 

 دوست دارم کمک کنم

.  من ميترسم ولی ميگم          .  سالم
نه .   ساله از ايرانم       ١٩مسعود   

اشعار ايرانی ميخونم نه با                    
به .  ادبيات سر و کار دارم                

سختی زندگيمون ميگذره و به           
خاطر مشکالت مالی نتونستم            

صبح کار    .  .....درسمو بخونم   
ميکنم و بعداز ظهر هم ميرم                

اين قدر خسته ميشم که       .  مدرسه
با خودم ميگم کاش به دنيا                      

 هم خوب        امالم.  ....  نميومدم
نيست ديگه بايد ببخشيد ولی                
برای نابودی رژيم حاضرم هر        

ديگه از اين             .  کاری بکنم      
وضعيت خسته شدم هيچی برام        

 ...  نامه ها
چرا رفقاى ما با سالها تجربه و                  

. فعاليت نميتوانند اينکار را بکنند           
مقاله ات در باره مسائل سياسى                

. ايران حرفهائى براى گفتن داشت        
من .  همينطور بحث سياوش دانشور   

فکر ميکنم مدت زيادى است که               
حميد تقوائى چيزى براى گفتن به            

او از خيلى وقت       .  اعضايش ندارد  
پيش مرتبا چيزهائى را دارد تکرار       

. ميکند و مردم را خسته ميکند                  
توانائى او که تصوير روشنى از             
اوضاع بدهد مدتهاست که زير                 

حميد .  پيروز باشيد   .  سوال است   
 )ترجمه از انگليسى. (پويان

 

 ،حميد عزيز

منصور حکمت در تالش روزمره        
کارگر و زن و جوان امروز براى          
آزادى و برابرى و رفع تبعيض و            
برپائى يک دنياى شايسته انسان               

ما تالش ميکنيم             .  زنده است      
پرچمدار اين خط و سنت                               
مارکسيستى و انسانى منصور                  

اينکه دراين سالها ما     .  حکمت باشيم 
حرفهاى امروز را نزديم واقعيت            

اين حرفها در سطوح                  .  ندارد
 اگرچه  ،مختلف و در مقاطع مختلف    

 تکرار شده اند    ،نه با انسجام امروز   
و در مجادالت سياسى مکتوب                  

درعين حال حزب ما      .  وجود دارند 
نتيجه يک بازبينى سياسى به يک            
دوره بويژه بعد از درگذشت                       
منصور حکمت و تحوالت متعاقب        

نتايجى که در اين         .  آن نيز هست     
روند گرفتيم و سياست و خط مشى         

 ،معينى که براين اساس دنبال کرديم  
اگرچه بدون اشتباه و فرصت از              

 اما مسير       ،دست دادن هم نبوديم         
درستى را دنبال کرديم و بازتاب             
اين مسير برگرداندن سرها به                   

 . طرف ما بوده است

 

در مورد رهبرى و کادرها نکته              
تئورى .  مهمى را مطرح ميکنى          

حزب ما براساس رهبرى و کادرها      
است و هرگونه چپ و راست زدن         
ازاين چهارچوب ما را متحمل                  

يک .  ضررهاى سياسى کرده است     
وجه معرفه سنت سياسى ما از                   

۴۵شماره   
ميترسم پيدام کنن و         .  مهم نيست  

. بدون اينکه هيچ کاری کنم بکشنم      
اين قدر اين رژيم مارمولکه که             
دست هر چی جنايت کار رو از             

باور کن که پول             .  پشت بسته    
کارت اينترنت هم ندارم ولی                   
دوست دارم از داخل کمک تون            

من تازه شما رو پيدا کردم             .  کنم
منتظر .  چون تازه رسيور گرفتيم      

 . جوابتون هستم

 

  ،مسعود عزيز

موقعيت شما را درک ميکنيم و              
اين به انزجار ما از بانيان اين                 
وضعيت يعنى حکومت سرمايه           

اما .  داران اسالمى شدت ميدهد         
اينرا هم بايد اضافه کنيم که                       
زندگى شما و مشکالتى که با آن            
روبرو هستيد مختص به شما                  

اين وضعيت کمابيش             .  نيست
اکثريتى از نسل جديد و خانواده            

. هاى کارگرى و مردم ايران است     
يک راه در مقابل اين وضعيت               
اينست که تسليم شويم و تاحدى               

" اضافى"عقب برويم که خود را         
کاش دنيا  "بدانيم و آرزو کنيم که         

اين راه اما جوابى به      "!  نمى آمديم 
معضالت همين امروز انسانهاى        

راه ديگر  .  بيشمار مانند تو نميدهد    
اينست که دالئل سياسى و                          
اجتماعى و طبقاتى اين وضعيت          
را بشناسيم و تالش براى تغيير آن       

کمونيسم .  را در دستور بگذاريم        
چيزى نيست جز جنبش سياسى             
کارگران کمونيست و                                   
آزاديخواهانى که  اين وضع را              
قبول نميکنند و براى تغيير آن بايد       

 . متشکل شدند

 

ترديدى نيست که جمهورى                     
اسالمى رژيمى هار و بيرحم و              

اما تعداد زيادى     .  سرکوبگر است  
علنا و رسما عليه سياستهايش قد           

 زبان  ،علم کردند و با زبان زمانه       
 عليه اش بميدان        ،شما نسل جديد    

شما بايد به جنبش اين نسل        .  آمدند
من و شما در انزواى             .  بپيونديد

 قدرت ما در       ،خود قدرتى نداريم    
آينده از آن    .  تشکل و اتحاد ماست     

از همان طريقى که با           !  شماست
حزب تماس گرفتيد با شما تماس           

پيروز و موفق         .  گرفته ميشود    
 .باشيد

  *** 



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

در  گفتگويی با تلويزيون پرتو،            
کورش مدرسی به نمايندگی از              
رهبری حزب حکمتيست يک               

جنبشی از       –ارزيابی سياسی         
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
ارائه داده و در آن بر مواضع                 
مختلف حزب حکمتيست و حزب        
اتحاد کمونيسم کارگری در قبال           
سه واقعه سياسی در سه سال                   

اينها، .  گذشته تاکيد کرده است           
 بدنبال   ٢٠٠٥تظاهرات سپتامبر      

فراخوان هخا، شورش مردم در           
محالت فقير نشين اهواز چندی             
بعد و تظاهرات و اعتراضات                
گسترده در آذربايجان در سال                

همانگونه که در      .   هستند  ٢٠٠٦
نوشته هيات دائر در همين شماره        
نشريه آمده است، حزب اتحاد                
کمونيسم کارگری در زمان وقوع       

. اين وقايع هنوز موجوديت نداشت    
کورش مدرسی در واقع تعبير               
خود از مواضع حزب کمونيست         
کارگری را به حزب اتحاد                        
کمونيسم کارگری تعميم داده                  

توضيح ايشان برای اين           .  است
کار چيست؟ بخشی از رهبری              
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در       
آن مقطع در رهبری ح ک ک                  

در اينجا به غيراصولی      .  بوده اند 
بودن اين روش پرداخته نميشود          
وصرفا تالش ميشود به اين نقد              

 .مشخص پاسخ گفته شود

 

بخشی از رهبری حزب اتحاد      (ما  
متهم شده ايم      )  کمونيسم کارگری  

که در اين وقايع بدنبال                                 
در مورد    .  ناسيوناليسم افتاده ايم      

هخا ناسيوناليسم عظمت طلب، در     
مورد اهواز ناسيوناليسم عرب،           

. بطور مشخص جريان االحواز          
در مورد وقايع آذربايجان ما به             
تبعيت از ناسيوناليسم آذری متهم         

چقدر واقعيت در اين           .  شده ايم   
اتهامات يا انتقادها نهفته است؟              

بايد بطور اجمالی به اين             .  هيچ
وقايع نگاه بيندازيم و سياست و              
تاکتيک درست در قبال اين وقايع        

 . را مورد بررسی قرار دهيم

 

. سياست های فاشيستی او دادم         
در تبليغات تلويزيونی کانال               
جديد و تلويزيون انترناسيونال،       
که در آن مقطع نظرات و                       
صحبت های ما يک بخش                     
محوری بسياری از تبليغات               
تلويزيونی بود، تبليغات بسياری     
را به افشای هخا و سياست های        

فاشيستی او        –ناسيوناليستی      
طی برنامه ها    .  اختصاص داديم 

گزارشاتی از شرکت برخی               
جوانان چپ و دادن شعارهای           
سوسياليستی بدست ما رسيد که        
اين گزارشات را نيز در                         

لذا .  تبليغات خود منعکس کرديم    
تبعيت از ناسيوناليسم عظمت            
طلب و دعوت مردم به دنباله              
روی از هخا غير واقعی و يک         

ما بر     .  تبليغات سکتی است         
خالف نظرات رهبری ح ک ک       
نه از مردم دعوت کرديم که در         
اين مضحکه شرکت کنند و نه            
اصوال چنين سياستی را تاييد             

 .ميکنيم

 

ماوقع چه بود؟       .  وقايع اهواز   
مردم زحمتکش محالت فقير              
نشين اهواز بر سر آب دست به         

اين اعتراض بايد    .  شورش زدند 
مورد حمايت کمونيست ها قرار      

ضمنا االحواز، که         .  ميگرفت
 –يک جريان ناسيوناليست                  

فاشيستی است تالش کرد از اين       
. وقايع به نفع خود سود جويد              

جمهوری اسالمی نيز تحرک            
جريانات قومپرست عرب در            
اين اعتراضات را توجيهی                 
برای سرکوب و به خون کشيدن      

تعداد .  اين اعتراض اعالم کرد      
زيادی را کشت و مجروح کرد         
و تعداد بيشتری را نيز دستگير         

ما در اين وقايع از                    .  نمود
خواست مردم دفاع کرديم و                

. رژيم اسالمی را محکوم نموديم    
اما رفقای حکمتيست از همان            
روز اول اين اعتراض را دو              

حتی .  دستی تقديم االحواز کردند   
در رابطه با قربانيان اين حادثه،       
رفقا نه رژيم اسالمی که مردم           
را به گلوله بسته و دسته دسته             

بلکه به زندان انداخته بود،                   
االحواز را محکوم کردند که              
گويا بهانه به دست رژيم                        
اسالمی برای سرکوب داده                 

ت اشتباه در        اين سياس   !  است
همان زمان توسط علی جوادی         

 !کمونيسم دخالتگر يا منزه طلب

 آذر ماجدی 

خود "ابتدا بايد مجادالت فرقه ای و        
را کنار زد تا بتوان به        "  خدمت کن 

زمانی .  هسته اصلی اختالف رسيد     
که گرد وخاک های فرقه ای را                 
کنار بزنيم و بخواهيم با حسن نيت           
به صورت مساله سياسی بپردازيم،      
نفس اختالف بر يک نکته متمرکز         

شيوه برخورد و پراتيک          :  ميشود
سياسی اصولی در قبال جنبش                   
ناسيوناليستی و من اضافه ميکنم             

اين هسته    .  بعضا مساله ستم ملی        
قبول ميکنيم   .  اصلی اختالف است    

که رفقای حکمتيست هم هدفشان نقد      
آنگاه موضوع    .  ناسيوناليسم است   

مورد اختالف شيوه پيشبرد سياستی     
است که بتواند به موثرترين و                    
بهترين شکل مردم را از زير پرچم        

با اين   .  جنبش ناسيوناليستی برهاند    
حساب بايد ديد که کدام سياست به            
روش کمونيسم کارگری، به                       
 .کمونيسم دخالتگر نزديک تر است

 

اين نوشته از مواضع ح ک ک                   
به مواضع آن بخش    .  حرکت نميکند 

از رهبری حزب اتحاد کمونيسم              
کارگری که در آن مقطع در                        

. رهبری ح ک ک بودند، ميپردازد        
در همان مقطع اختالفاتی ميان اين         
دو بخش از رهبری وجود داشت             
که بويژه در مورد شورش                           
آذربايجان به يکی از نقاط محوری        
اختالفات درون رهبری وقت ح ک       

رفقای رهبری حزب     .  ک بدل شد    
اتحاد کمونيسم کارگری که در اين          
زمينه ها مورد انتقاد قرار گرفته              
اند در قبال هر يک از اين وقايع                

 چه موضعی اتخاذ کردند؟ 

 

 ما به روشنی         .  در مورد هخا         
 هخا، سياست و اهدافش            مضحکه

اسنادی .  را برای مردم افشاء کرديم    
که هنوز موجود اند نوشته هايی از        
علی جوادی و خود من در افشای             

علی جوادی به روشنی      .  هخا است 
سياست های هخا و جايگاه او را               
نقد و افشاء کرده و من در عکس              
العمل به دعوت هخا برای اعزام به       
ايران در هواپيمای خيالی، پاسخی         
درخور به اين دعوت و افشای                   

۴۵شماره   
 . مورد نقد قرار گرفت

 

در اين مورد نيز تبليغات                            
تلويزيون کانال جديد بر حمايت            
از مبارزه مردم زحمتکش اهواز         
و محکوم کردن رژيم اسالمی و           
افشای ناسيوناليسم قومپرست                

افشای ناسيوناليسم     .  استوار بود    
قومپرست بخشی از تبليغات ما را       

منتهی در اين مورد     .  تشکيل ميداد 
مساله اصلی اعتراض و خيزش           
مردم بر سر آب و فقر و سرکوب         

اگر صرفا از     .  رژيم اسالمی بود    
زاويه مبارزه با ناسيوناليسم                    
نيزبخواهيم به اين واقعه بنگريم،         

آنها با  .  سياست رفقا نادرست بود     
نسبت دادن اين مبارزه به االحواز       
و محکوم کردن االحواز بخاطر           
کشتار مردم، عمال دو دستی                    
اعتراضات مردم را به دست                  
جنبش ناسيوناليسم قومپرست                 

اينکه امروز هنوز اين          .  سپردند
رفقا شيوه برخورد به واقعه اهواز      
را بعنوان يکی از افتخارات                    

هويتی خود می نامند،         –جنبشی   
. برای ما جای تعجب است                       

برخورد اين رفقا به مبارزات                 
زحمتکشان اهواز و به سرکوب           
آن توسط رژيم اسالمی در                        
چهارچوب روش کمونيسم                       
کارگری منصور حکمت قرار              

البته اين مساله باعث           .  نميگيرد
نميشود ما اين رفقا را از اين                     
جنبش و سنت به بيرون پرتاب               

 .کنيم

 

بدنبال انتشار    .  وقايع آذربايجان   
مستهجن در       يک کاريکاتور             

دولتی ايران که      -روزنامه رسمی 
از جانب بخشی از مردم در                      
آذربايجان توهين آميز تلقی شده            

 وسيعی در                    بود، شورش         
. آذربايجان شکل گرفت                             

ناسيوناليسم قومپرست آذری تالش    
کرد رهبری خود را بر اين                       

حين تظاهرات  .  شورش تثبيت کند   
راسيستی   –شعارهای فاشيستی        

عليه مردم منتسب به فارس و                  
روش اصولی    .  ارمنی داده شد       

کمونيستی در قبال اين شورش چه      
ميبايست باشد؟ حزب حکمتيست         

" مردم خر نشويد   :  "به مردم گفت   
در .  و در تظاهرات شرکت نکنيد      

رهبری حزب کمونيست کارگری      
دو موضع              

  ٢١صفحه 



٢١صفحه   يک دنياى بهتر   

آن بخش از رهبری     .  وجود داشت 
که اکنون در حزب اتحاد کمونيسم      
کارگری قرار دارند در مقابل                
رهبری فعلی ح ک ک قرار                     

يکی از مجادالت درون        .  گرفتند
ح ک ک همين واقعه آذربايجان            

رهبری فعلی از وقايع                 .  بود
آذربايجان بعنوان نطفه های                   

حميد تقوايی  .  انقالب صحبت کرد   
اعالم کرد که از جنبش و خواست       

ما .  مردم کامال حمايت ميکند             
. برخوردی دوگانه به وقايع داشتيم    

تالش برای نقد ناسيوناليسم،                   
افشای آن برای مردم، تالش برای      
انزوای عملی و گسترده                             

مساله .  ناسيوناليسم قومپرست       
برخورد به کاريکاتوريست يک          

. موضوع مورد اختالف ديگر بود    
ما دستگيری کاريکاتوريست را          

روزنامه دولتی     .  محکوم کرديم    
که يک ارگان تبليغاتی         "  ايران"

رژيم اسالمی است را عميقا نقد            
دولتی بودن اين روزنامه       .  کرديم

کامال بعد متفاوتی از مقوله آزادی       
بيان حتی در ناهنجارترين شکل          

 .آن به قضيه ميداد

 

در هر سه واقعه دو طرف                         
حزب .  برخوردی منسجم دارند       

حکمتيست در هر سه مورد، با              
اين استدالل که جنبش                                   
ناسيوناليستی در اعتراض يا                  
خيزش معين دست باال دارد مردم       
را از شرکت در آنها، بقول                       

در .  ميکنند"  نهی"خودشان،      
مورد اهواز اين سياست را تا آنجا       
تعميم ميدهد که مبارزه                                
زحمتکشان بر سر آب و فقر را             
دو دستی تحويل جريان قومپرست     

رفقا، اين سياست    .  االحواز ميدهد 
کنار نشستن را بعنوان يک                       
سياست متمايز کمونيسم کارگری       

اين نه يک سياست     .  قلمداد ميکنند 
کمونيسم کارگری، بلکه عمال               
پاسيسفيسم و يا در بهترين حالت           

رفقا .  منزه طلبی سياسی است            
ميخواهند به ناسيوناليسم آلوده               
نشوند، خيال خود را با يک                      

!" مردم خر نشويد           "فراخوان      
 . خالص ميکنند

جريانات قومپرست ميدهد و              
زمين را برای تحرک                              
ناسيوناليسم قومپرست خالی              

 ميگذارد؟

 

منصور حکمت تاکيد بسياری           
بر دخالتگری و پراتيک بودن           

از .  کمونيسم کارگری داشت         
نظر او تز معروف مارکس در         

فالسفه دنيا را        :  "نقد فوئرباخ   
تفسير کرده اند، مساله اما تغيير       

جوهر اصلی کمونيسم   "  آن است 
بخش "رفتن به     .  کارگری است  

و تن زدن به             "  گود استخر    
مبارزه عينی يکی از ويژگی              

به .  های کمونيسم کارگری است    
اين شکل است که ميتوان                       
خواست های مردم را                              
راديکاليزه کرد، نه مردم را                
تعميق کرد و روش ها را نقد و           

برای چپ سنتی و    .  اصالح نمود 
راديکال مبارزه همواره در                
سطح مواضع و اعالم مواضع          

جنگ، جنگ       .  جاری است      
تا زمانيکه در       .  مواضع است   

سطح مواضع حرکت ميکنيم،           
ميتوانيم بشکلی مالنقطی از                

. مواضع يکديگر ايراد بگيريم         
مساله اما اينست که بتوانيم در           

. يک مبارزه معين موثر باشيم          
از يک اعتصاب گرفته تا يک           

بايد بتوانيم در       .  شورش وسيع   
پايان هر مبارزه ای پيشروی             
کمونيسم کارگری و طبقه                     

اين .  کارگر را ارزيابی کنيم           
کاری پيچيده اما کليد موفقيت             

 .کمونيسم کارگری است

 

يک نارسايی جدی ديگر در                
مواضع رفقا بی اعتنايی کامل و       
ناديده گرفتن ستم ملی در دو                
مبارزه اهواز و بويژه                              

انکار ستم آسان   .  آذربايجان است 
اما برسميت    .  ترين کار است       

شناختن ستم معين و تالش برای       
يافتن پاسخ اصولی و کمونيستی      
برای آن مساله کمونيسم                         

انکار ستم ملی     .  کارگری است  
راه مقابله با ناسيوناليسم نيست،       
پاسخگويی اصولی به ستم ملی         
يکی از روش های اصولی                  

از .  مقابله با ناسيوناليسم است        
اين زاويه نيز رفقا روش درست      
و کمونيستی برای مقابله با                   

آن .  ناسيوناليسم اتخاذ نکرده اند     

 کمونيسم دخالتگر 
 ...يا منزه طلب

اما موضع ما تالش برای افشاء و            
شعارها و    .  نقد ناسيوناليسم است       

جريان ناسيوناليستی را نقد کرده ايم  
و کوشيده ايم که با دخالت گری                 
مردم را از زير دست و پای                         

در هر   .  ناسيوناليسم بيرون بکشيم     
سه واقعه ما ناسيوناليسم عظمت              
طلب و قومپرست را قاطعانه افشاء       
کرده ايم، شعارهای ناسيوناليستی          
را شديدا نقد نموده ايم و از خواست        
های مردم عليه رژيم اسالمی دفاع        

تالش کرده ايم به مردم         .  کرده ايم  
نشان دهيم که خواست ها و                           
مطالبات بحق شان عليه رژيم                    
اسالمی زير پرچم ترقيخواهی،               
آزاديخواهی و برابری طلبی، يعنی      
کمونيسم کارگری ميتواند پاسخ               

. گيرد، نه زير بيرق ناسيوناليسم             
اين يک روش اصولی و منطبق با          

دخالتگری .  کمونيسم کارگری است   
و پراتيک بودن وجه مميزه                         
کمونيسم کارگری منصور حکمت        

 . است

 

اينجا مسابقه بر سر اتخاذ منزه                  
تالشی .    طلب ترين موضع نيست      

پراتيک و دخالتگر بر سر تاثير                
گذاری بر مبارزه مردم و يک                   

کوبيدن مهر     .  جنبش معين است        
کمونيسم کارگری بر مبارزات                 
مردم و بر جنبش سرنگونی از اين         

مردم به کسی    .  طريق عملی ميشود   
که با توهين به آنها امر ميکند در              

. خانه بمانند، اصال گوش نميدهند           
اين روش چپ سنتی حاشيه ای                 

. برای مردم موعظه ميکند        .  است
نوع پوپوليستی اش مدام به دنبال             
مردم راه ميافتد و برايشان کف                 

نوع )  نمونه ح ک ک              (ميزند     
ديگرش از باال به مردم امر و نهی          

يک سئوال از جانب اين             .  ميکند
: رفقا معموال پاسخ داده نميشود                

کدام سياست منجر به افشاء و نقد             
عملی و پراتيکی ناسيوناليسم                     
قومپرست شد؟ سياستی که در                   

شنا ميکند، با    "  قسمت گود استخر   "
ناسيوناليسم در زمين خودش در              

خانه "گير ميشود يا سياستی که در         
نقد ميکند، و مردم را با                  "  خود

تحويل "  قومپرست"مارک             

۴۵شماره   
انسان هايی که متوهم به جنبش              

يا "  نهی"ناسيوناليستی اند، با             
توهين، به ماهيت ارتجاعی                     
ناسيوناليسم پی نخواهند برد، با             
مشاهده يک سياست انسانی،                   
دخالتگر و مسئوالنه ميتوانند به            
سياست های انسانی کمونيسم                 

 .کارگری متمايل شوند

 

به اين ترتيب حتی اگر سياست               
درست در قبال اين سه واقعه                   
قرار باشد مالک قضاوت جايگاه         
احزاب باشد، به اين معنا که بر              
مبنای اتخاذ شيوه درست مبارزه          
با ناسيوناليسم بتوان يک حزب را       
در جنبش کمونيسم کارگری قرار       
داد، آنگاه کمونيسم دخالتگر و                
پراتيک آن ويژگی حکمتی است          

رفقای .  که بايد مالک قرار گيرد        
عزيز شما کنار ايستاديد، در                    
بهترين حالت و با ارفاق زياد                  
منزه طلبی سياسی را نمايندگی             

در مورد اهواز که حتی           .  کرديد
مبارزه زحمتکشان را ناديده                   
گرفتيد و دو دستی تقديم                               

ما .  ناسيوناليسم عرب کرديد            
اعتراف ميکنيم که در اين سه                 
مورد سياست های ما با حزب                

ما .  حکمتيست متفاوت بوده است      
به شيوه برخورد شما در قبال اين         

 . سه واقعه نقد داريم

 

اما مساله اينجاست که در واقعيت        
امر برخورد به اين سه واقعه اين          
جايگاه را در تحليل و ارزيابی               

اين وقايع به اين سطح               .  ندارد
ارتقاء يافته اند تا بر سکتاريسم و          
کينه ورزی های گذشته پرده ساتر      

اين وقايع تا اين حد                 .  بيافکنند
تعيين کننده جلوه داده ميشوند تا             
کوته نظری سکتاريستی در                    

تئوريک پيچيده    –پوششی سياسی   
 *.جای تاسف است. شود

 يک دنياى بهتر 
برنامه حزب را 
بخوانيد و به 

دوستانتان توصيه 
!کنيد  



٢٢صفحه   يک دنياى بهتر   

tutuklanarak sanandec 
cezaevinde konulmuştur, 

Ceza evinde insanlık dışı 
ışkence yapılarak böbrekleri 
iflas etmek üzere ve 
hipertansiyon nedeni ile 
bein kanamasi geçirerek 
hayati tehlikesi 
bulunmaktadır. 

 

Buna raman iran İslam 
rejimi yetkilileri hala 
mahmud salehi , doktorların 
hastaneye yatırılarak gerekli 
tedavinin yapılmasına karar 
vırılmesine rağmen 
hastaneye götürülmeyip 
ceza evinde tutmaktadırlar. 
Hayati tehlikesi devam 
etmektedir. 

 

Yine iran işçisendikasi 
liderlerinden Mansur osanlu 
da  işçi sendikasi lideri 
olması nedeni ile işçilerin 
haklarını  savunmasından 
dolaye  tahran EVİN ceza 
evinde konulmuştur. 

 

İranda öğretmenler 
maaşlarıne alamadığından , 
insanhaklarını ,demokratik, 
laik, ve sosyal bir yaşam 
istediklerinden tutuklanarak 
ceza evlerine konulmuştur. 

Ceza evlerinde bulunan  ve 
aydın düşünen  bu insanlara 
insanlık dışı işkenceler 
yapılmaktadır.  

 

Bu durumun birleşmiş 
milletler nezdiğind kınıyoruz 
ve protosto ediyoroz , 
birleşmişmilletlerin iranın 
sendika liderlerine, 

هفته گذشته نيما انصارى فعال حزب در ترکيه پيرامون                          
 دانشجويان زندانى    ، منصور اسانلو   ،وضعيت محمود صالحى   

و معلمان ديدارى با مسئولين پالتفرم کار ترکيه و سنديکاى                  
سراسرى آموزگاران داشت و بر ضرورت حمايت فورى                    

نامه اين ديدار توسط اين دو سازمان خطاب به                  .  تاکيد کرد  
دراين نامه از   .  ترکيه منتشر شد    -دفتر سازمان ملل در آنکارا     

 جمله آمده است؛

رهبران   بدين وسيله دستگيری محمود صالحی يکی از                       
 دستگير و    ٢٠٠٧سنديکاهای کارگری ايران که در آوريل               

هم اکنون در زندان سنندج محبوس ميباشد و بعلت شرايط غير          
او طبق نظريات     .  انسانی و شکنجه دچار بيماری شده است            

پزشکان بايد در بيمارستان بستری و مورد مداوا قرار بگيرد              
. در غير اين صورت زندگی او در معرض خطر قرار دارد                

اما با تمام اينها رژيم اسالمی از آزاد کردن صالحی خود                         
 .داری می نمايد

همچنين رژيم اسالمی منصور اسانلو          
يکی ديگر از رهبران کارگری را                  
بعلت دفاع از حقوق کارگران هم                     
اکنون در زندان اوين تهران محبوس            
کرده است و مورد ضرب وشتم                        

 .وشکنجه قرار داده است و می دهد

 

طبق اطالعات موثق رژيم اسالمی بيش از شش ماه است که               
حقوق آموزگاران را پرداخت نميکند و بعضی از آموزگاران            
بعلت اعتراض به وضعيت موجود دستگير ودر معرض خطر         

 .اعدام قرار دارند

ما بدين وسيله از طريق نماينده سازمان ملل در ترکيه نفرت و            
 ، معلمان ،انزجار خود رانسبت به دستگيری رهبران کارگری        

دانشجويان در ايران را اعالم ميکنيم و خواهان آزادی هرچه             
 . سريعتر آنان هستيم

 

 پالتفرم کار تر کيه

 سنديکای سراسری آموزگاران تر کيه

 2008 آوريل 9

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERLİĞİ 

TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİNE 

ANKARA 

 
İran işçi sendikasi liderlerinden ,mahmod 
salehi ,9/nisan 2007 tarihinde bir mayıs 
gösterilerinde bulunması nedeni ile 

۴۵شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 سنديکای سراسری آموزگاران ترکيه ،پالتفرم کار تر کيه
  دانشجويان و معلمان ايران، صالحى،نلوادر دفاع از اس

öğretmenlrerine, 
düşüncesinden dolayı  
tutuklanan ve işkence gören 
insanlara der hal acilen el 
uzatmasını ve yardım 
etmesine bekliyoruz. 

 

Bizler  baskıcı, çağdışı,İslam 
diktatörlükle yönetilen iran 
İslam rejimini kınıyoruz . 

Ceza evin de işkence gören 
insanların serbet 
bırakılmasıni istiyoruz. 

Türkiye iş platform( KESK) VE 
EĞTİM SEN 

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

علی جوادی، سياوش (هيات داير دفتر سياسی 
 )دانشور، آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، نسرين (کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.com 
 

 )محمود احمدی(مسئول خارج کشور 

mahahmadi@yahoo.com 
 

 )مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     
 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – N. 
America 

Routing Number : 121 000 248 

Account Number: 36 48 46 88 52 


