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 على جوادى
در ماههای اخير بار ديگر جريانات                                 
ناسيوناليست عظمت طلب تالش کرده اند                    
کشمکش ديگری را در جلوی صحنه سياست            

خليج فارس  .  جدال بر سر نام خليج     .  قرار دهند 
گويا قرار است اين بار مردم        !  يا خليج عربی؟  

منطقه را بخاطر نام خليج روی در هم قرار                 
نفرت و کينه های ملی و ناسيوناليستی             .  دهند

را مبنای تحکيم موقعيت دول و نيروهای                      
گويا قرار است ما شاهد       !  ارتجاعی قرار دهند   

خونريزی ها و آدمکشی ها ناسيوناليستهای                
 . منطقه بر سر نام خليج باشيم

 

زمينه های تاريخی اين جدال ارتجاعی                          
چيست؟ مخاطرات احتمالی کدامند؟ صف                   
بنديها کدامند؟ نيروهای هر سو چه اهداف                   
سياسی را دنبال ميکنند؟ برای خنثی کردن اين         

 کشمکش چه بايد کرد؟ 

 

 زمينه های تاريخی

اقدام کمپانی گوگل در تغيير نام خليج در نقشه            
خليج "به   "  خليج فارس  "های اين کمپانی از          

. يک اقدام بدون پيشينه و سابقه نيست         "  عربی
دعوا بر سر نام خليج در        .  قدمتی تاريخی دارد  

دهه های اخير همواره اهرمی برای فشار به              
ناسيوناليسم رقيب و يک عرصه کشمکش                   
برای گسترش موقعيت ناسيوناليسم عرب و               
قلدری ناسيوناليسم ايرانی در منطقه و حوزه             

همانگونه که مساله حاکميت      .  خليج بوده است   
يک عرصه ديگر تالقی         "  جزاير سه گانه     "

در .  کشمکشهای ناسيوناليستی در منطقه است       
طول اين دوران هر زمان که يک نيروی                      
ناسيوناليستی در منطقه دست باال را پيدا کرده          

حاکميت جزاير   "و   "  نام خليج  "است، مساله      
هم به همراه آن به       "  سه گانه 

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

  ٢صفحه 

 پيرامون تحوالت اخير در حزب حکمتيست
  آذر ماجدى،سياوش دانشور

 
 
 
 

 ۵صفحه 

 در صفحات ديگر؛ 

تجمع اعتراضی خانواده های کارگران 
 زندانی پارس خودرو

!"ما را نترسانيد"  
 

حمايت اتحاديه های کارگران مواد غذايی، 
 مزارع و نساجی از کارگران نيشکر هفت تپه

اعتصاب و اعتراض کارگران نيشکر 
 !هفت تپه وارد دومين هفته شد

 و نامه ها... 

 به مسئول 
  سايت آزادی بيان

 
 على طاهرى

 ١۴صفحه 

حکومت نا متعارف اسالمی، 
 !وظايف عاجل ما

 

 کامران پايدار
 ١۵صفحه 

 اعتصاب
 سپهر

 ١۴صفحه 

تجمع اعتراضی خانواده های کارگران 

 زندانی پارس خودرو

 !"ما را نترسانيد"

 ١٣صفحه 

اخراج و تغيير موقعيت استخدامی 
برای حذف مزايای کارگران 
 شرکت ايساکو ايران خودرو



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و هرگاه که       .  حاشيه رفته است      
مساله قدرت سياسی فائقه منطقه و      
حوزه خيلج به مساله ای باز و                 
مفتوح تبديل شده است، دعوا بر           
سر نام خليج هم شدت گرفته                     

اين قاعده عمومی افت و           .  است
خيز اين جدال تاريخی در منطقه          

 .است

 

در دوران سلطنت محمد رضا شاه    
مساله ای      "  مساله نام خليج          "

. خاموش و فراموش شده بود                  
تحکيم و تقويت موقعيت ژاندارمی   
رژيم ايران در منطقه عمال اين             
مساله را به حاشيه رانده و                         

پس از       .  خاموش کرده بود            
سرنگونی دستگاه سلطنت در                
ايران و تغيير جغرافيای سياسی           
منطقه و باز شدن مساله قدرت               
فائقه و هژمونيک منطقه، و با باال    
گرفتن ادعاهای ناسيوناليستی               
دولتهای ارتجاعی عربی و                      
مشخصا دولت عراق، دعوا بر             
سر نام خليج هم مجددا به جلوی             

 . کشمکشهای منطقه رانده شد

  

اما در تمام اين مدت برشورهای          
تبليغاتی کمپانی ها بين المللی بر           
حسب آنکه به مقصد کدام کشور           
روانه هستند، نام خليج عربی و يا        

. خليج فارس را بر خود داشته اند        
آنچه بر روی بروشورهای                      
تبليغاتی و آگهی های تجاری                  
کمپانيهای بين المللی ثبت شده                
است، انعکاس ساده منافع تجاری       

. و حوزه صدور کاالهايشان است      
مساله ساده و متاثر از منافع                     

خليج .  صرف اقتصادی است           
فارس و يا خليج عربی نامی بوده         
است که کاالهای تجاری بر حسب     
کشور مقصد خود بر                                     
بروشورهای تجاری خود ثبت              

اين بار نيز اقدام گوگل        .  کرده اند 
 . از چنين منافعی پيروی ميکند

 

صف بنديها و موقعيت نيروهای         
 ناسيوناليستی

اقدام گوگل يک مساله حاشيه ای          

پيروزی در صحنه های اصلی         
نبردهای آتی را به       .  نبرد است  

حوزه های فرعی تر سوق                   
به اين اعتبار پيشرويهای    .  ميدهد

ارتجاعی اسالمی در منطقه               
همراه بوده است با طرح مجدد          
مناقشات و مسائلی که برای                

. دوره ای خاموش شده بودند              
حاکميت "شدت گرفتن جدال بر       

" نام خليج  "و   "  جزاير سه گانه    
از اين حکم در شرايط کنونی             

جدالی واقعی     .  تبعيت ميکنند    
عمدتا تبليغات و فشار          .  نيستند

اين مناقشات تنها به     .  سياسی اند 
مثابه ابزاری برای اعمال فشار       
بر رژيم اسالمی و ايجاد                        
صفبندی جديد در قبال اين                    

عمل "  مافوق منطقه    "نيروی     
تاکنون هيچ نيرويی           .  ميکنند

يک "  نام"ارتجاعی بر سر              
منطقه به جدال نيروی متخاصم       

شط "مساله    .  برنخواسته است   
" اروند روند       "يا        "  العرب

دعوايی بر سر نام نبود، بر سر         
بهره برداری و گسترش                        
مرزهای آبی از جانب رژيم               
سلطنتی حاکم و ناسيوناليسم                
عظمت طلب ايران و تضعيف          

. ادعاهای ناسيوناليسم عرب بود    
همانطور که مساله اساسی                   
جنگ ايران و عراق بر سر                 
موقعيت ناسيوناليسم عرب در          
منطقه و حوزه خليج و ادعاهای       
ناسيوناليسم زخم خورده عرب         
در فردای سقوط رژيم شاه در            

 . ايران بود

 

کمتر مساله و بحرانی در              -٢
دوران معاصر است که مهر              
جدالهای جهانی را در بر خود           

خاورميانه مسلما    .  نداشته باشد   
در دوران  .  چنين استثنائی نيست  
 سپتامبر،   ١١حاضر و پس از          

جهان وارد کشمکش خونين دو         
قطب تروريستی دنياى معاصر       

هر صفبندی و تغيير و               .  شد
تحولی در منطقه در عين حال           
متاثر از اين جدال پايه ای                      

کشمکشهای .  دوران ما است         
جهانی وزن و سنگينی خود را          
بر تصادمات منطقه ای تحميل          

پيشروی و پسروی هر       .  ميکنند
کدام از طرفين تخاصم در                    
منطقه در عين حال انعکاسی             
جهانی و بين المللی عالوه بر             

. تبعات منطقه ای خود دارد                

 : جدال بر سر نام خليج
 ...اهداف و صف بنديها

در متن رقابتها و کشمکشهای                    
نه زمينه ساز آن       .  منطقه ای است    

است و نه تاثير جدی و تعيين کننده          
ای در سرنوشت اين کشمکش و               

. کال صف بنديهای ارتجاعی دارد         
اما مساله رقابت و کشمکش                        
جنبشهای ناسيوناليستی در منطقه          
جدی و تعيين کننده است و متاثر از        
رقابتها و تخاصمات منطقه ای و             

. جهانی در دوران حاضر است               
انعکاس منافع ارتجاعی طرفين اين      

مساله مهمتر تاثير اين      .  جدال است 
تقابالت در صحنه سياسی هر                    

اين کشمکشها     .  جامعه ای است        
کدامند؟ به فاکتورهای متعددی بايد        

 :اشاره کرد

 

گسترش نفوذ اسالم سياسی و             -١
رژيم اسالمی حاکم بر ايران در               
منطقه يک واقعيت ارتجاعی و                 

. انکار ناپذير چند سال اخير است           
حمله نظامی آمريکا به عراق و                
سقوط صدام يکی از مدعيان اصلی       
ناسيوناليسم عرب را از صحنه                

. رقابت اصلی در منطقه حذف کرد      
در حال حاضر رژيم اسالمی در             
عراق يک نيروی تعيين کننده                    

در لبنان نيز رژيم اسالمی           .  است
در موقعيت کم و بيش مشابهی                   

وضعيت رژيم اسالمی     .  قرار دارد  
در افغانستان نيز چندان متفاوت               

کال حمله نظامی آمريکا به        .  نيست
افغانستان و عراق موجب تقويت             
موقعيت اسالم سياسی و حکومت           

تغيير .  اسالمی در منطقه شده است      
موقعيت منطقه ای حکومت اسالمی     
در عين حال انعکاس وارونه                     
تضعيف موقعيت ناسيوناليسم عرب     

. در رقابتهای منطقه است                            
ناسيوناليسم عرب در حال حاضر          
دارای هيچ پرچم قابل اتکايی                     

در تالش است، اما                     .  نيست
از ناصر تا          .  پرچمداری ندارد    

صدام، شکست پشت شکست سهم          
اين نيروی ارتجاعی منطقه بوده             

و هر بار که شکست و                   .  است
تحميل عقب نشينی ها بر                                
ناسيوناليسم عرب گسترده تر بوده         
است، تالش برای جبران آن هم در        
حوزه مسائل حاشيه ای تر دنبال               

اين خصلت شکست و        .  شده است  

۵٠شماره   
جنگ اسرائيل و حزب اهللا و حمله       
اسرائيل به لبنان يک نمونه از اين       

تقابالت .  جدالهای معاصر است       
منطقه حوزه خيلج و جدال                         
ناسيوناليسم در دو سوی اين دو             
قطب نيز متاثر از اين صفبنديها            

اما موقعيت نيروهای ذينفع      .  است
در اين تخاصم ارتجاعی ويژگی          
هايی به مساله ميدهد که به                        
درجاتی از اهميت بين المللی اين         

يکی از اين مسائل     .  مساله ميکاهد 
نقش و جايگاه ناسيوناليسم عظمت      

. طلب ايرانی در اين تخاصم است      
ديگری منفعت و بهره برداری              
حکومت اسالمی در اين تقابل سه        

ناسيوناليسم عرب،              :  گانه
ناسيوناليسم ايرانی و اسالميسم و        

 . حکومت اسالمی است

 

ناسيوناليسم عظمت طلب              -٣
ايرانی به لحاظ سياسی نيرويی              
تمام عيار پرو غربی و تمام عيار         

به لحاظ سياسی      .  ارتجاعی است  
متحد سياسی اردوی تروريسم               
دولتی آمريکا و اسرائيل و                        

ما به ازاء           .  متحدينشان است     
سياسی و متحد ديرينه اين ارتجاع       

اما مانند هر نيرو و       .  جهانی است 
جنبش ناسيوناليستی منافع پايه ای       
اين جنبش در اين اردو جهت                   
سياسی نيروهای متفاوت آن را             

اين نيرو در جدال        .  تعيين ميکند  
بر سر نام خليج، مساله جنگ و              

تجزيه "حمله نظامی به ايران و            
، در کنار رژيم اسالمی              "ايران
اين مکان و موضع سياسی     .  ايستاد

ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی         
يک فاکتور           

٣صفحه   

 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/ 

٣صفحه   



٣صفحه   يک دنياى بهتر   

محدود کننده در ايفای نقش فعال           
آمريکا و متحدينش در اين جدال           
و يا در دامن زدن به ابعاد منطقه           

از طرف ديگر از        .  ای آن است    
نقطه نظر مصالح اردوی                          
تروريسم دولتی چنانچه باالگرفتن     
اين جدال منجر به همسويی بيشتر       
نيروهای ناسيسوناليسم عظمت            
طلب ايرانی به قرار گرفتن در              
کنار رژيم اسالمی شود و يا اينکه       
رژيم اسالمی طرف پيروز اين             
تخاصم ارتجاعی شود، اين                      
فاکتور نقش محدود کننده ای در            
دامن زدن به اين جدال از سوی             

 . آمريکا و متحدينش است

 

اما چرا بخشهايی از نيروهای                
ناسيوناليست پروغربی چنين                

را می پردازند؟          "  هزينه ای    "
محاسباتشان چيست؟ واقعيت اين        
است که پروژه ها و سياستهای              
نيروهای ناسيوناليست پرو غربی      
در دوره اخير تماما با شکست                

از حمايت      .  مواجه شده است          
مشروط از دوم خرداد گرفته تا             
حمايت از پروژه های رژيم چنج         

اهرمی برای تغيير در    .  و رفراندم 
اگر چه تفکر           .  جامعه ندارند     

ناسيوناليستی و تغيير بر مبنای             
حمايت از غرب يک ذهنيت                    
سياسی مطرح در جامعه است اما       
فاقد اهرمهای واقعی و زمينی                

از اين رو تکيه بر                   .  تغييرند
شکافهايی درونی رژيم، حمايت          
از بخشی از رژيم در مقابل بخش        
ديگر، يک رکن هميشگی                         

در اين     .  سياستشان بوده است        
دوره هم بر اين تصور کودنانه اند    
که ميتوانند با تکيه بر مانورهای          

کاهش ضررهای  .  اسالمی است 
اين جدال يک سياست آمريکا            

 . در اين راستا است

 

جمهوری اسالمی تاکنون           -۵
برنده اين کشمکش ارتجاعی              

سياست رژيم        .  بوده است       
اسالمی در اين راستا دو گانه             

از يکطرف واکنش              .  است
شاخ و شانه      "چندانی در قبال        

ناسيوناليسم عرب    "  کشی های   
در قبال نام خليج از خود نشان            

جايگاه چندانی برای اين    .  نميدهد
اين موضعی   .  جدال قائل نيست    

است که جناح راست و حاکم بر        
حکومت اسالمی عمدتا دنبال            

مشغول پيشروی در         .  "ميکند
نام خليج را مساله و     ."  عراق اند 

. جدالی جدی و حياتی نميدانند           
از طرف ديگر ميکوشند                       
تالشهای ناسيوناليسم ايرانی در       
اين چهارچوب را در خدمت               
تحکيم موقعيت رژيم اسالمی و        
حاشيه ای کردن اپوزيسيون               

از اين رو هم    .  داخلی قرار دهند  
را در تقويم جامعه    "  روز خليج "

قرار ميدهند و هم فراخوان                  
گردهمايی را توسط ارگانهای           

. خود صادر ميکنند    "  ورزشی"
نتايج سياسی اين جدال برای               
رژيم اسالمی يک مائده آسمانی       

در شرايطی که مردمی         .  است
امرشان سرنگونی رژيم اسالمی    
است، بخشهايی از اپوزيسيون         
راست پروغربی را، بخشی از         
نيروهای مورد نظر غرب برای     
رژيم چنج را، در همسويی با              

وارد .  خود به ميدان کشيده اند         
کردن عنصر ناسيوناليسم                    
عظمت طلب در مانورهای                 
سياسی رژيم اسالمی يک رکن        
تالش رژيمی است که با کوهی         
از انزجار و نفرت مردم از                  

. حکومت و اسالم مواجه است         
اسالم پديده و عنصری سوخته          

ناسيوناليسم کماکان          .  است
ميتواند منشاء تحرک و تحول            

 . ارتجاعی باشد

 

کمونيسم کارگری و جدال بر              
 سر نام

واقعيت اين است که جدال بر              
سر نام يک خليج يک مساله                

. حاشيه ای در سطح منطقه است     
مساله واقعی تحرک ناسيوناليسم     

 : جدال بر سر نام خليج
 ...اهداف و صف بنديها

بخشهايی از رژيم در وارد کردن            
عنصر هويتی ناسيوناليسم عظمت        
طلب ايرانی در حرکتهای سياسی          
اش، بتوانند زمينه ای برای تحرک        

اين .  سياسی در جامعه پيدا کنند             
همسويی مسلما از هر دو سو                      

اما رژيم اسالمی    .  است"  تاکتيکی"
همانند دوران دوم خرداد برنده اين        

 . معامله گری سياسی طرفين است

 

آمريکا در حال حاضر در گير           -۴
جدالی همه جانبه در منطقه بمنظور      
مقابله و محدود کردن حوزه نفوذ و        

اين .  عملکرد رژيم اسالمی است         
جدال نظامی و سياسی و اقتصادی         

اساسی ترين جدالی است که       .  است
اين اردوگاه در دوران اخير با آن            

شکست سياسی   .  مواجه بوده است    
در منطقه و عراق اگر به شکست            
نظامی در عراق اضافه شود، از             

از .  نقطه نظر اين نيرو فاجعه است      
اين رو در جدال نيروهای                             
ناسيوناليستی منطقه، ادعاهای                 
ناسيوناليسم عرب به ميزانی که اين      
جدال در خدمت منفعت پايه ای اين         
جدال بين المللی قرار گيرد، برای          
اين نيرو حائز اهميت است در غير        

واقعيت اين است     !  اين صورت نه    
عرصه واقعی و       "  نام خليج   "که    

جدی در اين چهارچوب برای                   
آمريکا نيست، جايی که سرنوشت          
اسالم سياسی و تفوق آن در منطقه          
در صدر مسائل قرار دارد، نام                 

بعالوه .  خليج مساله ای حاشيه است     
آن "  منفعت"آن نسبت به      "  هزينه"

تا همين جا نشان داده           .  باال است  
اين جدال نه    "  برنده"شده است که      

ناسيوناليسم عرب، نه ناسيوناليسم         
ايرانی، بلکه رژيم آدمکشان                       

۵٠شماره   
و دامن زدن به احساسات و                       
عواطف کور ناسيوناليستی و کينه      
توزی و نفرت از هويت انسانی             
در جامعه در کشمکشهای حاضر       
از يک طرف و همسويی با                       
ارتجاع اسالمی از سوی ديگر              

دامن زده   "  داخلی"جوانب   .  است
شدن به چنين سياستی اساسی                  

 . است

 

پرچمی که در اين تحرکات                      
برافراشته شده است، تماما ضد             

اين .  انسانی و فاشيستی است              
تحرک تقابلی آشکار با هويت                 
انسانی و پرچم و تالش کمونيستی       

ناسيوناليسم .  طبقه کارگر است        
بدون نفرت و کينه ملی قابل                      

هويتش در تقابل     .  توصيف نيست  
. با هويت انسانی شکل گرفته است   

ترجمه مادی و زمينی سياست                
ناسيوناليستی خود را در گورهای      
دسته جمعی و پاکسازيهای قومی         

به لحاظ سياسی اين         .  پيدا ميکند  
پرچم تخاصمی آشکار و رو در            
رويی با پرچم و جنبشی است که           

ما کارگران خواهان          :  "ميگويد
" جامعه ای آزادی و برابر و مرفه      

تالشی برای حفظ و تداوم       .  هستيم
شکل ديگری از نابرابری،                      

. استبداد و محروميت مردم است         
در شرايطی که استبداد و فقر و              
فالکت و اسالم مردم را به ستوه            
آورده است، اين جريان با پرچم            
فاشيستی ای به تحرک در آمده               
است که رو در روی هر گونه                
مبارزه حق طلبانه و برابری                   

آشکار را در       .  طلبانه ای است      
خدمت و در همسويی با رژيم                 

پيامش به کارگری    .  اسالمی است 
که برای حقوق معوقه، برای                  
جلوگيری از اخراج، برای                       
افزايش دستمزد، برای حق تشکل       
و اعتصاب مبارزه ميکند، اين               
است که اين مبارزه مهم نيست،             

پيامش به   !  مهم است  "  نام خليج  "
مردمی که خواهان آزادی و                    
برابری و رفاه هستند اين است که        
نام خليج در خطر است، همه چيز        

اين جريانات     .  فدای نام خليج         
آشکارا اعالم ميکنند که برای                
مطرح کردن خود به هر تشبث              

سه .  ارتجاعی دست خواهند زد         
دهه است که رژيم اسالمی با                   
توسل به اسالم کشته و اعدام کرده       

هدف اين جريانات قرار           .  است
دادن عنصر         

کارگر 
 ،زندانى
زندانى 
سياسى 
آزاد بايد 
!گردد  

۴صفحه   



۴صفحه   يک دنياى بهتر   

ناسيوناليسم به جای هويت و        
سياست شکست خورده اسالم    

واپسگرايی و              .  است
ارتجاعی که اين تحرک به            
آن دامن ميزند به اندازه                   
اسالم در تحوالت آتی مخرب   

 . و ضد انسانی است

 

کمونيسم کارگری بايد در              
تبليغات خويش هر چه بيشتر      
طبقه کارگر، توده مردم و             
افکار عمومی را با جوانب           
مختلف اين تحرکات                          
ارتجاعی و ناسيوناليستی              

مبارزه ای همه         .  آشنا کند    
جانبه با افکار و آراء                         
ناسيوناليستی و عظمت                   
طلبانه، افشاء و نشان دادن            
ماهيت تحرکات ناسيوناليستی   
در سطح جامعه و منطقه يک      

 . رکن سياست ماست

 

مردم عواقب عوامفريبی ها         
و بند و بستهای ارتجاعی               
جريانات و شخصيتهای ملی       

اسالمی با جريان اسالمی         –
مردم .  حاکم را ديده اند               

افتضاح سياستهای توده                  
ايستی که منجر به همکاری         
و همسويی با رژيم اسالمی          

. ميشد را فراموش نکرده اند       
کمونيسم کارگری بايد                      
تضمين کند که همان                          
مضحکه و همان عواقب اين       
بار با پرچم ناسيوناليسم و              

تکرار "  نام خليج "تحت لوای   
 . نشود

 

روند اوضاع سياسی درس          
تلخی به جرياناتی خواهد داد       
که پرچم سازش و همسويی          
با رژيم اسالمی را بلند کرده        

اين جريانات تا همين جا       .  اند
کمونيسم کارگری  .  بازنده اند 

اين آينده را تضمين خواهد            
 . *کرد

 

راهپيمايی های اعتراضی                   
اين راهپيمايی و    .  شرکت داشتند 

خواست کارگران مورد حمايت       
مردم شهر قرار گرفت و                       
جوانان به اين صف اعتراضی         

 . پيوستند

 

کارگران نيشکر هفت در                      
. مبارزه خود تنها نيستند                        

کارگران اتحاديه های مواد                 
غذايی، کارگران مزارع و                  
کارگران نساجی آمريکا خود را      

. در اين مبارزه شريک ميدانند         
اين اتحاديه ها در قطعنامه ای            
در اجالس ماهانه خود اعالم              

 : کردند 

 

از مبارزه عادالنه کارگران        -١
نيشکر هفت تپه برای حقوق و           
مزايای خود و حق تشکل                      

 . کارگری دفاع ميکنيم

 

رژيم جمهوری اسالمی را          -٢
به خاطر نقض حقوق پايه ای و         
شناخته شده کارگران و                          
دستگيری و زندان و سرکوب           
فعالين و اعتراضات کارگری           

 .  محکوم ميکنيم

 

رژيم جمهوری اسالمی را          -٣
به خاطر تحميل فقر و فالکت و         
بی حقوقی به مردم کارکن                    

 . محکوم ميکنيم

 

اين اتحاديه های کارگری در              
قطعنامه خود همچنين اعالم               

 : جدال بر سر نام خليج
اهداف و صف 

 ...بنديها
اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه در           

 ماه حقوق و    ٢اعتراض به عدم پرداخت     
در .  مزايای خود وارد دومين هفته شد           

 کارگر       ۵٠٠٠حال حاضر حدود                   
بخشهای مختلف اداری، بهره برداری،         
کشاورزی و کارگران نی بر در                           

خواست کارگران  .  اعتصاب بسر ميبرند   
 :عبارت است از

 

پرداخت فوری و تمامی حقوق                  -١ 
 -٢مزايای ماههای اسفند و فروردين،            

پايان دادن به پرونده سازيها و احضار            
فريدون نيکوفرد، علی    (فعالين کارگری    

نجاتی، جليل احمدی، محمد حيدری مهر       
، "دادگاه انقالب "به  )  و رمضان عليپور   

برکناری يعقوب شفيعی، مدير عامل        -٣
برکناری   -۴و اعضای هيات مديره،            

زيبداری رئيس دستگاه سرکوب و                     
 . جاسوسی حراست

 

در عرض يک سال گذشته اين چندمين           
اعتصاب کارگران نيشکر هفت برای             

. دريافت حقوق و مزايای خود است                  
عالوه بر خواستهای فوق، کارگران                 
خواهان برخوردای از حق تشکل و                  
همچنين اجرای طرح طبقه بندی مشاغل       

 . هستند

 

کارگران روز دوشنبه برای سومين بار         
بمنظور پيگيری خواستهای خود در                 
مقابل فرمانداری شوش يک تجمع                     

کارگران .  اعتراضی ديگر برپا کردند        
کارگر هفت تپه ايم،            :  "فرياد ميزدند   

معيشت زندگی    "،   "گرسنه ايم، گرسنه     
نيروهای سرکوبگر   ".  حق مسلم ماست    

رژيم اين راهپيمايی اعتراضی کارگران      
بيش .  را بعد از يک ساعت برهم زدند           

 تن از کارگران در اين                         ٧٠٠از     

۵٠شماره   

 :کردند که 

 

خواهان حق بی قيد و شرط               -١
اعتصاب و تشکل برای کارگران       

خواهان آزادی   .  در ايران هستيم     
بی قيد و شرط سياسی، بيان،                   
عقيده، مطبوعات، تجمع و تحزب      

 . در ايران هستيم

 

خواهان افزايش فوری دستمزد      -٢
کارگران و تعيين آن بر مبنای                
يک زندگی انسانی هستيم و از               

يک "خواست کارگران برای                
دفاع "  جامعه آزاد، برابر و مرفه       

 . ميکنيم

  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از        
خواست و اعتراض کارگران                
نيشکر هفت تپه قاطعانه دفاع                 

حقوق و مزايای کارگران       .  ميکند
بايد بدون قيد و شرط فورا                          

هر گونه اذيت و        .  پرداخت شود  
آزار و دادگاهی کردن فعالين                  

دستگاه .  کارگری بايد متوقف شود   
سرکوب حراست بايد برچيده                 

 ! کارخانه پادگان نيست. شود

 

حزب از مردم شهر ميخواهد که           
از خواست کارگران نيشکر هفت       

هر پيروزی     .  تپه حمايت کنند        
کارگران تضمين کننده پيروزی           

 ! های جامعه است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 مه ١٢ -٨٧ ارديبهشت ٢٣
٢٠٠٨ 

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

!کنيد، سواالت و نظراتتان را با ما در ميان بگذاريد  

 حمايت اتحاديه های کارگران مواد غذايی، مزارع و نساجی از کارگران نيشکر هفت تپه

 !اعتصاب و اعتراض کارگران نيشکر هفت تپه وارد دومين هفته شد



۵صفحه   يک دنياى بهتر   

 تغيير سايت         :يک دنيای بهتر        
حزب حکمتيست همراه با اعالم          
مواضع جديدی در قبال جنبش               
سرنگونی، گرايشات رنگارنگ         
غير کمونيستی، مساله جايگاه و           
مکان ليدر حزبی و مساله                          
ليدرشيپ و عکس منصور                       

يکی از  .  حکمت همراه بوده است    
جنبش "اين مسائل مقوله                            

اين .  است"  دمکراتيک سرنگونی 
مقوله جديدی در جنبش کمونيسم         

تفاوت اين         .  کارگری است        
با آنچه که منصور               "  جنبش"

جنبش توده   "حکمت تحت عنوان      
نام "  ای برای سرنگونی رژيم           

ميبرد چيست؟ آيا اين نقدی عميق         
تر به پوپوليسم است؟ اين بحث              

جنبش "چه تفاوتی با بحث                        
جنبش "و يا      "  سرنگونی انقالبی  

حزب "  سرنگونی سوسياليستی     
کمونيست کارگری دارد؟                         
استنتاجات سياسی و عملی و                  
پراتيکی ناشی از اين بحث از                 
نقطه نظر شما کدام است؟                         
مخاطرات احتمالی ناشی از چنين      

 نگرشی کدامند؟ 

 

جنبش   ":سياوش دانشور            
 مستقل از   ،"دمکراتيک سرنگونی 

اينکه چه توضيح سياسى و تحليلى 
 تکرار فرمول قديمى مرحله     ،دارد

بندى کردن تحوالت سياسى توسط     
چپ سنتى و بيانى ديگر از سند              

. منشور سرنگونى اين حزب است    
ترمى است که به وجود جنبشى             
از طبقات مختلف اجتماعى در              
يک حرکت واحد براى سرنگونى      

سوال .  رژيم اسالمى قائل است         
اول مستقل از فرمولها و کليشه ها       
اينست که آيا در جبهه سرنگونى          
نيروهاى مختلف و از نظر                       
سياسى و استراتژيک متضاد                 
وجود ندارند؟ پاسخ به روشنى              

جنبش سرنگونى نه      .  مثبت است  
ماهيت واحدى دارد و نه تنها                   
جريان اردوى سرنگونى طلب را       
ميتوان به کارگران و                                    
سوسياليستها و کمونيستهاى                   

اما آيا     .  کارگرى محدود کرد         
وجود نيروهاى مختلف در اردوى     

و امر سازماندهى و رهبرى آن      
را در سياست و تاکتيک و                  

 . استراتژى تدوين کند

 

" جنبش دمکراتيک سرنگونی   "
جنبش "حزب حکمتيست با               

سرنگونی انقالبى يا                               
حزب کمونيست   "  سوسياليستی

کارگری داراى ماهيتى                        
اين را بارها ما در            .  واحداند

مباحثمان از جمله در شمارهاى     
. اخير نشريه توضيح داده ايم           

اجزا مکمل يک ديدگاه و                     
متدولوژى واحد چپ راديکال        
و سنتى در تقابل با ديدگاه                     
کمونيستى کارگرى منصور            
حکمت در مورد همين مقوله            

هر دو ديدگاه عمال تالش          .  اند
براى سوسياليسم را که جز                
سازماندهى و تامين رهبرى             
جنبش سوسياليستى طبقه                    
کارگر و انقالب کارگرى                   
نيست از دستور خارج ميکنند؛      
يکى با مستحيل شدن همراه با          

جنبش "طبقات ديگر در                      
و "  دمکراتيک سرنگونی         

ديگرى با مستحيل  کردن امر          
جنبش "انقالب کارگرى در              

سرنگونی انقالبى و                                
در دنياى واقعى   "!  سوسياليستی

اما در يک تحول سياسى                     
طبقات اجتماعى با افق و پرچم       
خود وارد صحنه سياسى و                

هر طبقه اى       .  انقالب ميشوند   
همراه با سخنگويان و احزاب          
سياسى اش تالش دارد مهر               
خود را بر روند تحوالت                     

 دوره جدال      ،اين دوره  .  بکوبد
اين .  سخت برسر آينده است          

تصور که بورژوازى همراه با       

 پيرامون تحوالت اخير در حزب حکمتيست
 با هيئت دائر حزب

به "  دمکراتيک"سرنگونى خصلتى   
اين جنبش ميدهد؟ به نظر من از               
پذيرش اين واقعيت که در اردوى            
سرنگونى نيروهاى مختلفى فى               
الحال حضور دارند و يا با رشد و            
پيشروى اين جنبش جريانات                     

يکشبه سرنگونى طلب        "بيشترى    
 ما را بعنوان کمونيست           ،"ميشوند

کارگرى و مارکسيست مجاز                    
جنبش دمکراتيک   "نميکند که نام         

به اين جنبش اطالق           "  سرنگونی
اين اطالق اتفاقا تمايزى با             .  کنيم

نگرش پوپوليستى به روند تحوالت       
 بلکه شکلى ديگر از       ،سياسى ندارد 

چرا؟ پوپوليستها و    .  پوپوليسم است 
خلقيون وقتى از جنبش دمکراتيک        

 منظورشان مبارزه     ،سخن ميگويند  
براى مجموعه مطالباتى است که            
ماهيتا سوسياليستى نيستند و طبقات      

" خلق"مختلف اجتماعى که در                
جاى داده ميشدند در اين مطالبات            

تفاوت طبقه کارگر و       .  ذينفع بودند  
انقالبيون براى پوپوليستها با بقيه            
طبقات ديگر دراين جنبش                            

بودن آن   "  پيگير"دمکراتيک تنها      
خود اين طبقه و کمونيسم                .  بود

بعنوان يک جنبش معين طبقاتى               
سياست و تاکتيک و استراتژى                 
واحد و متمايزى از ديگر طبقات             
اجتماعى نداشت و يا حتى درک               
فراترى را عمال در حيطه همان               

نمايندگى "  مطالبات دمکراتيک     "
پذيرش کانسپت پوپوليسم      .  نميکرد

توسط حزب حکمتيست در باره               
جنبش سرنگونى و ارتقا آن به                   
فرمولهاى کهنه و قديمى چپ                     

 تنها نشان بى           ،راديکال و سنتى      
افقى و فقدان سياست کمونيستى                
کارگرى در قبال جنبش سرنگونى        
و حل شدن در جنبشى است که ابدا          

منصور .  نيست"  همه با هم           "
حکمت سرنگونى را از انقالب                
متمايز ميکند تا از يکسو سياست و         
تاکتيک کمونيستى را براى بدست         
گرفتن رهبرى چپ و کمونيسم بر          
پروسه سرنگونى تامين کند و از             
سوى ديگر انقالب را که در ديدگاه        
کمونيسم کارگرى نميتواند چيزى          
جز انقالب کمونيستى طبقه کارگر         
باشد از زير آوار تحريفات و                      
ادراکات چپ راديکال بيرون بکشد      

۵٠شماره   

طبقه کارگر از آزادى بيان و حق         
اعتصاب و تشکل و آزاديهاى                
فردى و اجتماعى دفاع خواهد                

" صفى دمکراتيک   "کرد و در           
 بشدت ساده     ،مبارزه خواهند کرد    

دمکراتهاى امروز  .  انگارانه است 
دنيا که معلوم اند چه کسانى                      

کاسه داغ تر از آش که              .  هستند
پرچمدار دمکراسى    .  نميتوان شد  

در دنياى امروز بوش و بلر و                 
آکتورهاى .  نظم نوين جهانى است    

فعاله آن جريانات قومى و مذهبى         
و ناسيوناليستهاى فاشيست و                  
گروههاى سرهم بندى شده مراکز      
استراتژيک و مخازن فکرى مانند     

. انستيتو آمريکن اينترپرايز هستند    
کل اين صف اتفاقا پرچم                             
دمکراسى را در مقابل سوسياليسم      
و آزاديخواهى طبقه کارگر                      

سوسياليسم .  برافراشته است         
کارگرى و مشخص تر جنبش                
کمونيستى کارگرى هيچ نوع                  
اشتراکى با جنبش طبقات ديگر که      
به هر دليلى و با هر تعبيرى                      

کار ما  .  سرنگونى طلب اند ندارد     
اينست که در صف اول تالش                 
جامعه براى سرنگونى باشيم و             
سازمان و رهبرى الزم را براى           
اين جنبش تامين کنيم تا سرنگونى       
با پرچم چپ صورت گيرد و در            
فرداى سرنگونى مهمترين نيرو و      
بهترين موقعيت را براى انقالب           
کارگرى داشته باشيم و يا اساسا            

سرنگونى را       

 تلويزيون  

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

 در کانال يک   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠

ست،    .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است    ي بيطرف ن
اه و                .   جانبدار است  ری، شادی، رف راب مدافع حقيقت، آزادی، ب

ی                  .   سعادت انسانها است   ست ي ال ما برای يک جمهوری سوسي
ه                    .   مبارزه ميکنيم  ا را ب ه ه ام رن ن ب لطفا روز و زمان پخش اي

 . اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

۶صفحه   



۶صفحه   يک دنياى بهتر   

به گام اول انقالب کارگرى در               
قائل شدن به       .  ايران تبديل کنيم      

 ،"جنبش دمکراتيک سرنگونى       "
ادامه پذيرش هژمونى سياسى               

 ادامه بحث         ،راست در جامعه        
 ادامه    ،شکست جنبش سرنگونى      

 ادامه نگرش       ،منشور سرنگونى   
 ادامه  ،فوريه اى از تحوالت ايران    

تعميم نابجاى برشهائى از انقالب        
 ادامه تبيئن          ،روسيه به ايران         

سياست در دستگاه مکانيکى                   
سوسياليسم خرده بورژوائى و               

. چپ راديکال غير کارگرى است      
سوسياليستها براى شرکت در                
مبارزه براى اصالحات يا براى          
شرکت در تحوالت سياسى نه                

. رفرميست ميشوند و نه دمکرات      
بلکه سياست مستقل سوسياليستى        

 .  خود را طرح و پراتيک ميکنند

 

استنتاجات سياسی و عملی و                  
پراتيکی ناشی از اين بحث                       

 تعيين جنسيت به            ،کدامند؟ اول   
روندى زنده و پر افت و خيز                   
سياسى و طبعا براى سياست                   
ورزى و تعيين تاکتيکهاى الزم            

اينکار در سند        .  متناسب با آن       
جنبش سرنگونى صورت گرفته و     
هر اقدام ديگر در اين چهارچوب        
تنها تداوم پراتيکى همين نگرش          

 کمرنگ شدن نقد و            ،دوم.  است
پراتيک سياسى سوسياليستى و             
کارگرى بعنوان جنبشى مستقل با        

. استراتژى متمايز از طبقات ديگر   
 تثبيت نگرش مرحله اى                ،سوم

قديمى چپ سنتى و پوپوليستى به         
ميگويم نگرش    .  تحوالت سياسى   

 چون امروز پوپوليستهائى     ،قديمى
چون فدائى اقليت عمدتا مانند                  
حزب کمونيست کارگرى سخن           

جنبش "ميگويند و به ديدگاه                     
" انقالبى و سوسياليستى سرنگونى   

بسيارى .  اين حزب سمپاتى دارند     
از پوپوليستها و خلقيون قديمى              
زير فشار نقد مارکسى پوپوليسم          
مدتهاست که مقوالتى مانند                      

را از دستگاه فکرى خود        "  خلق"
حذف کردند اما اساس ديدگاه شان       

مطالبات دمکراتيک  "را مبنى بر      
حفظ کرده   "  و جنبش دمکراتيک    

" تاکتيک سوسيال دموکراسی        
هر از چند گاهی    .  لنين مانده اند  

با فرماسيون جديدی از همان           
نظرات کهن سر و صدايی                 

بنظر من تنها مشابهت      .  ميکنند
اين نظرات با نظرات منصور        
حکمت، عبارات عاريه گرفته        

 . شده از او است

 

اين دوستان هنوز به مرحله               
بندی انقالب به دو مرحله                    
دموکراتيک و سوسياليستی              

اين را رسما اعالم          .  قائل اند   
زيرا اين نظريه عمال      .  نميکنند

توسط منصور حکمت رد شده        
يک .  و کنار گذاشته شده است        

مبحث مهم پيش از تدوين                    
برنامه يک دنيای بهتر همين            
قائل بودن به دو مرحله در                  

بايد بخاطر داشته     .  انقالب بود  
باشيم که در برنامه حزب                    
کمونيست ايران، که عمدتا                
توسط منصور حکمت نوشته           
شده است، انقالب به دو مرحله       
تقسيم شده است و مساله                        
جمهوری دموکراتيک بعنوان        
پيش در آمد انقالب                                   

اين .  سوسياليستی مطرح ميشود  
نظريه در حزب کمونيست                
کارگری رسما کنار گذاشته              

در برنامه يک دنيای بهتر       .  شد
. انقالب مرحله بندی نشده است     

برنامه به دو بخش حداقل و                
حداکثر يا دموکراتيک و                      

. سوسياليستی تقسيم نشده است       
اين نه اتفاقی بوده و نه از دست    

اين يک    .  مان در رفته است         
تصميم آگاهانه است که مباحث       
بسياری را قبل از تدوين برنامه  

و به اين ترتيب در   . مطرح کرد 
کنگره اول که پيش نويس اين           
برنامه به تصويب رسيد، بحث       

. چندانی در اين زمينه الزم نشد     
اتفاق نظر عمومی در ميان                
نمايندگان کنگره بر سر اين               

 . مساله موجود بود

من در اينجا قصد ندارم وارد            
قضاوت و تحليل بحث لنين و           
اينکه برای آن دوره معتبر بوده      

تا آنجا که به          .  يا خير بشوم      
دوره ما برميگردد، بحث                    
مرحله بندی انقالب حائز هر            
نوع اعتباری از منظر کمونيسم     

رفقا به اين مساله    .  حکمت است 
اما چهارچوب       .  واقف اند      

 پيرامون تحوالت اخير 
 ...در حزب حکمتيست

موضوع برسر جنگ مقوالت       .  اند
 مسئله برسر   ،و ترمينولوژيها نيست  

ديدگاه و نقد از موضع طبقه کارگر        
سوسياليست و جنبش سوسياليسم            
کارگرى و حضور در تحوالت                

. سياسى از اين موضع طبقاتى است     
اين پوپوليسم جديد به سياق           اتفاقا   

منفعت متمايز و        "پوپوليسم قديم        
متناقض طبقه کارگر با ساير                      

يا از    "!  طبقات را پنهان ميکند           
سياست سازماندهى سوسياليستى           
طبقه کارگر براى انقالب خودش            
استنکاف ميکند و يا همين جنبش             
سرنگونى را رنگ کرده و به نام             

. قالب ميکند "  سوسياليسم و انقالب  "
مخاطره چنين        اين مهمترين                

 . نگرشی است

      

 قبل از اينکه به سوال         :آذر ماجدی 
مشخص بپردازم، در مورد بيانيه           
تحوالت جديد در حزب حکمتيست        

اين .  اشاره ای را الزم ميدانم                 
مواضع اعالم شده توسط کورش             
مدرسی بنظر من حکم بيانيه                       

تشکيالتی در      –تحوالت سياسی       
از نظر سياسی    .  اين حزب را دارد    

مهر محکمی بر گسست نظری از          
کمونيسم کارگری منصور حکمت        

عبور از منصور    "اين بيانيه    .  است
از .  را رسميت می بخشد      "  حکمت

نظر تشکيالتی نشانگر کنار                       
و اتخاذ  "  ليدر"گذاشتن کامل بحث      

. است"  رهبری جمعی     "نوعی      
اشتباه است اگر اين اعالم مواضع          
را صرفا به تغيير سايت محدود                

با اين بيانيه بنظر من جنسيت        .  کنيم
 2004کودک متولد شده در اوت             

 .کامل ميشود

 

ما بارها در مباحث مان پيرامون             
نظرات دو حزب حکمتيست و                  
حککا، که عموما در نظريه های             
کورش مدرسی و حميد تقوايی                  
تبلور می يابد، اعالم کرده ايم که             
اين نظريه ها عليرغم ظاهر بسيار         
متفاوت شان دو روی يک سکه                
هستند، ربط چندانی به کمونيسم               

اين دو    .  کارگری حکمتی ندارند       
دو "ليدر حزبی، در خم نظرات                

۵٠شماره   

برخورد شان به مناسبات                           
سياسی، به تحوالت و       –اجتماعی  

انقالب و مبارزه طبقاتی همان               
لذا با  .  ديدگاه دو تاکتيک لنين است    

عبارات عاريه گرفته شده از                   
منصور حکمت، اما با همان                    
متدولوژی دو تاکتيک به تحليل             
جامعه و مناسبات طبقاتی                          

 .ميپردازند

 

اگر کمی به گذشته بنگريم، بحث          
و اعالم  "  جامعه به چپ چرخيده    "

اينکه انقالب در پشت پيچ است             
توسط حميد تقوايی، عمال اعالم           
اين مساله بود که مرحله از                       
انقالب دموکراتيک به                                 

. سوسياليستی گذر کرده است                
ايشان حتی زمانی که ميخواستند          
تز خود را اثبات کنند، عالوه بر            
يک سری آژيتاسيون به همان                
معيار های لنين در دو تاکتيک               

هنوز هم چنين        .  متوسل ميشدند   
منتهی پس از مجادالت             .  است

بسيار بر سر انقالب و جنبش                  
سرنگونی، حميد تقوايی تز انقالب     
در شرف وقوع را به جنبش                     

. سرنگونی انقالبی تقليل داده است    
نام عوض شد ولی محتوا همان              

متد نيز التقاطی تر شده              .  است
 .است

 

 16کورش مدرسی از پلنوم                     
بدنبال يافتن متحد و موئتلف برای        

او در انقالب      .  دولت موقت بود     
روسيه و دوره کرنسکی منجمد            

همه چيز را از زاويه          .  شده بود  
اين انقالب و تحوالت توضيح                

قرار بود يک کرنسکی            .  ميداد
ديگر در ايران ظاهر شود و يک          
دولت موقت شکل بگيرد، يک               

اين .  مجلس موسسان و قس عليهذا    
تزها بشدت مورد نقد قرار گرفت        
و در حزب کمونيست کارگری             

پس از انشعاب ايشان    .  بايگانی شد 
همان تز ها را      

٧صفحه   



٧صفحه   يک دنياى بهتر   

از بايگانی بيرون کشيد و اين بار         
در چهارچوب منشور سرنگونی        

همان راست روی       .  مطرح کرد   
تاکتيکی و همان              –سياسی       

. الگوبرداری از انقالب روسيه           
اين منشور نيز مورد نقد بسيار              

سپس اعالم کردند   .  واقع شده است  
که جنبش سرنگونی شکست                   
خورده است و ناسيوناليسم پرو             

. غرب دست باال پيدا کرده است           
بعد از آن گفتند که رژيم اسالمی           

به اين روند     .  متعارف شده است    
. تحليل سياسی نگاهی بياندازيد            

اين تحليل ها از يک تقليل گرايی          
و راست روی سياسی در رنج               

جنبش سرنگونی              .  "است
" حکمتی شده  "ترم   "  دموکراتيک

 .انقالب دموکراتيک لنين است

 

اين ترم را در مجموعه اين بيانيه         
و در شکل و کاتگوری های                    

يک جريان چپ   .  سايت قرار دهيد  
در .  سنتی منسجم خواهيد داشت        

بهترين حالت دارد برخی از                   
تزهای دوره مارکسيسم انقالبی را     

اما بايد توجه داشت    .  مطرح ميکند 
بعنوان (که مارکسيسم انقالبی               

يک جنبش و نه نظرات تئوريک         
اگر برای دوره     )  منصور حکمت  

خود بسيار راديکال و انقالبی                
بود، در شرايط کنونی که جنبش           
کمونيسم کارگری اين چنين از              
نظر تئوريک و پراتيک پيشرفت        

در .  کرده، کامال عقب مانده است      
اين بيانيه بدون آنکه از مقوله                  

که "  استقالل طبقاتی طبقه کارگر   "
يک مقوله کليدی در مارکسيسم            
انقالبی بود، نام برده شود، عمال          
تالش ميشود همان محتوا مطرح         

قرار است طبقه کارگر            .  گردد
صف خود را متمايز کند و در                 
صفوف جنبش های طبقات ديگر         

بايد بگويم که اين      .  مستحيل نشود 
دوستان مباحث کمونيسم کارگری      
منصور حکمت را درک نکرده           

 1357الزم نيست به سال             .  اند
 8 و          7 و          6جلد     .  بازگردند

مجموعه آثار منصور حکمت،             
بعالوه مباحث اصلی حزب و                 
قدرت سياسی، حزب و جامعه،            

" تفاوتهای ما     "تفاوتهايی با           
 منصور حکمت دارد؟ 

 

 اين جنبه هم       :سياوش دانشور  
اتفاقا نقد وارونه پوپوليسم                   

ترديدى نيست که براى        .  است
دفاع از حقوق هر بخش جامعه       

 الزم    ،و نفى هر ستم معين               
نيست لباس هر جنبشى را                   
پوشيد که به نام آن ستم بپا شده          

اين يک فرض قديمى و        .  است
. متدولوژيک مارکسيستهاست      

الزم نيست براى نفى ستم ملى         
ناسيوناليست و طرفدار جنبش        

 الزم نيست براى دفاع     ،ملى شد 
از حقوق انسانى شهروندان              

. حقوق بشرى شد و غيره                    
کمونيستها در مبارزه براى               
اصالحات پرچم مستقل و                   
سياست مستقل خود را دارند             
که تفاوت آن با جنبشهاى                     
غيرکارگرى و رفرميست                 
دراين است که اوال؛ اصالح و         
بهبود روزمره زندگى طبقه              
کارگر و اکثريت مردم محروم       
از موضع کمونيسم کارگرى            
سر سوزنى با تالش روزمره           
ما براى انقالب کمونيستى عليه      
کليت اين نظام نه فقط تناقض            
ندارد بلکه يک شرط مهم                    
پيروزى همه جانبه و قاطعانه          
کمونيسم حضور مستمر در              
صف اول نبرد بر سر                            
اصالحات در زندگى مردم               

رنگين کمان  " بحث   ،ثانيا.  است
کردن جنبش کمونيستی طبقه           

بيشتر شبيه به                  "  کارگر
ديدگاههاى چپ راديکال است        
که همواره کمونيسم کارگرى          
را بدليل دفاعش از مطالبات             

و "  رفرميسم"فورى مردم با         
کمرنگ شدن غلظت کارگرى     "

کار "و تفاوت                   "  حزب
دمکراتيک و کار                                      

. مقايسه کرده اند   "  سوسياليستى
 کمونيسم کارگرى جنبشى     ،ثالثا

براى تغيير فورى در زندگى            
کمونيسم .  انسان امروز است       

نميتواند کمونيسم باشد و در               
مبارزه روزمره و جارى                    
کارگران نه فقط دخيل بلکه                
مرتبا درگير نباشد و يا در                   
مبارزه براى گسترش برابرى        
و رفع تبعيض و باال بردن                   
حرمت انسانى طبقه کارگر و          
عموم مردم حضور مهمى                 

 پيرامون تحوالت اخير 
 ...در حزب حکمتيست

اثباتی پاسخ های        –مباحث سلبی      
روشن تئوريک، استراتژيک و               
 . سبک کاری برای اين مسائل دارد

اين بديعيات کهنه يا از تالش وافر           
برای درافزوده سازی است يا از             
عدم درک کمونيسم کارگری                      
حکمت و قطعا از تعلق به جنبش              

خالصه کنم  .  های ديگرناشی ميشود  
جنبش سرنگونی               "مبحث               
، همان انقالب                       "دموکراتيک

دموکراتيک است که به لفظ                         
اين .  کمونيسم کارگری بيان شده          

بيانيه، يک بيانيه کامال متعلق به              
چپ سنتی است که از مباحث                     

 منصور حکمت در زمينه            1357
استقالل طبقاتی طبقه کارگر نيز              

 .عقب تر است

 

اتخاذ اين ترم يک اقدام فرمال                    
اعتقاد به جنبش سرنگونی        .  نيست

دموکراتيک، يعنی مرحله                           
دموکراتيک انقالب، تاکتيک ها و          
سبک کار متفاوتی را در دستور              
يک حزب چپ و کمونيستی                        

حزب حکمتيست برای        .  ميگذارد
انقالب "پاسخگويی به وظايفی که         

در دستورش قرار         "  دموکراتيک
ميدهد، يک چرخش کامل به                       
سياست های چپ راديکال نياز                 

زائل کردن و زدودن هر              .  دارد
گونه التقاط کمونيسم کارگری از             
سبک کار و سياست های حزب                
بايد در دستور عمل رهبری حزب         

 .حکمتيست قرار گيرد

 

 در همين راستا        :يک دنيای بهتر     
نگرشی در قبال جنبشهای اجتماعی     

اين نگرش      .  مطرح شده است          
اينگونه فورموله شده است که                   

کافی است پرچم کمونيستی طبقه         "
کافی است    ...  کارگر را برداشت      

اين مبانی ظاهرا   "!  سوسياليست بود 
به عنوان يک نگرش جديد، يک              
ابداع و يا کشف جديد، تحت لوای            

رنگين کمان کردن جنبش    "مقابله با   
مطرح "  کمونيستی طبقه کارگر         

جديدی "  تفاوتهای ما "آيا با . شده اند 
مواجه هستيم؟ اين نگرش دارای             
چه محدوديتهايی است؟ چه                         

۵٠شماره   
اين يک گره گاه مهم      .  نداشته باشد 

نگرش کمونيسم کارگرى و تفاوت     
آن با کل سنت چپ راديکال و                 
سوسياليسم خرده بورژوائى و               
خلقى و ناسيوناليستى است که نه          
فقط در ديدگاهها بلکه در سنت و           
سبک کار و تاکتيک مبارزاتى و          
سازماندهى نتيجه متفاوت خود را       

زمانى که بحث حزب و              .  دارد
جامعه و حزب و قدرت سياسى             

 يک نگرانى در خود        ،مطرح شد 
حزب از جانب رفقائى همين بود          
و پاسخش را منصور حکمت داده       

 . است

 

محدوديت اين ديدگاه اينست که              
ناچار است با اين نوع                                   

به "  شبه کارگرى   "مرزبنديهاى    
قالبهاى سنتى چپ راديکال و                 
تحقير مبارزه براى اصالحات و         
نتيجتا به مرزبنديهاى ايدئولوژيک    
و غير اجتماعى و غير دخالتگر            

" تفاوتهاى ما جديدى  "اين  .  درغلتد
 تکرار مواضعى است که         ،نيست

تفاوتهاى ما منصور حکمت در            
حتى .  نقد آنها نوشته شده است             

بيان ناقصى از گوشه اى از                      
تفاوتهاى ما منصور حکمت                    

کمونيسم براى آزادى             .  نيست
جامعه و رهائى انسانيت از وضع       
موجود و جامعه طبقاتى و                         
مصائب آن ميجگند و به اين                     
اعتبار در جنگ روزمره برسر           

. حق و آزادى و رفاه حضور دارد      
کمونيسم براى دفاع از آزاديهاى          
مدنى الزم نيست جدول                               

را "  سوسياليستى–دمکراتيک     "
ما با بحث انقالب و        .  جلو بياورد 

اصالحات و نقد دمکراسى و                   
پوچى آن در رابطه با آزادى و               

 به آزاديخواهى          ،برابرى مردم    
کمونيستى مان رجوع کرديم و از        
منظر کمونيسم دخالتگر و                         
انسانگرا تالش کرديم در جبهه              
هاى مختلف کمشکشهاى اجتماعى    

دراين تالش نه    .  حضور پيدا کنيم   
حقوق "شديم و نه           "  فمينينست"

چپ و راست زدن دراين     ".  بشرى
مسير کم نبوده اما هيچوقت چنين         
استنباط و جدول بندى در متد و              
نگرش دخالتگر کمونيسم کارگرى    

ضامن اينکار    .  طرح نشده است      
داشتن پاسخ سياسى روشن و                  
عملى به هر معضل و گذاشتن نقد        
و افق پيشروى براى خالصى از          

نظام موجود         
٨صفحه   



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

ميتوانيم بپرسيم که        .  بوده است   
کوروش مدرسى با اين ارزيابى           
خود حزب حکمتيست را چگونه         
ارزيابى ميکند؟ آيا تالش براى به       
ميدان کشيدن مردم در دفاع از               
حقوق کودک و برابرى زن و                 
مرد و دانشجو و مخالفت با اعدام         

غير کمونيستى و            "و غيره            
بوده "  پوپوليستى و رنگين کمانى     

است؟ دراين هم ترديدى ندارم که        
با محدوديت افق و دخالتگرى                
کادرهائى که در عرصه هاى                 
معين فعاليت ميکنند روبرو بوده          

دليل اين اما اين نبوده است            .  ايم
که بجاى سوسياليست بودن طرف      
ترجيح داده است سوسيال                         
دمکرات يا فمينيست باشد بلکه              
ناشى از عدم هم افقى کادرهاى             
کمونيست کارگرى روى جامعيت     

. اهداف کمونيستى کارگرى است      
به هر حال با تمام نواقصى که                
ميتواند به فعاليتهاى ارزشمند                
کادرهاى کمونيست کارگرى در         

 ،همين قلمروها وجود داشته باشد       
اينها مانع سوسياليست بودن بيشتر     

 بلکه قلمروهائى             ،نبوده است      
اجتماعى بوده است که                                
سوسياليستها آگاهانه در آن دخالت     

مضافا .  سياسى و پيشرو کرده اند      
اينکه کسى مانع دخالت پرشور            
حزب حکمتيست براى کار                      
کمونيستى در ميان طبقه کارگر و       
برافراشتن پرچم کمونيستى طبقه        

آيا مانع    .  کارگر را نشده است          
اينکار براى حزب حکمتيست               
همين ديدگاهها بوده است؟ حزب         
حکمتيست ميتواند و ما مايليم                 
حزبى باشد که با ضربان تحرک          
کارگر و مبارزه جارى و گسترده       
کارگران بزند و پرچم کمونيستى        
و سوسياليستى کارگر را در                    

اما اگر     .  مرکز جامعه بکوبد         
اينکار را بکند ديگر نيازى به                

و "  جنبش دمکراتيک سرنگونى   "
منشور سرنگونى و استتتاجات             

همزيستى .  پراتيکى آنها ندارد         
کمونيسم کارگرى و چپ راديکال      

 .    جائى ديگر عملى نيست

 

اين نگرش به هيچ        :  آذر ماجدی  

وی ابتدا نقش         .  متحول کرد    
کليدی و مساله استقالل طبقه            
کارگر و امر سازماندهی طبقه       

. کارگر را تدوين و روشن کرد      
آنگاه در مباحث کمونيسم                    
کارگری، بويژه در کنفرانس           
های انجمن مارکس رابطه                
طبقه کارگر و جامعه را به                 

وی .  روشنی مطرح ساخت         
جايگاه جنبش های اجتماعی در     
مبارزه طبقاتی و مبارزه برای        
تحوالت انقالبی را به روشنی         

جنبش .  مورد تحليل قرار داد        
های اجتماعی برای تغيير از            
نقطه نظر ارزش مصرف شان      
برای طبقه کارگر نيست که               

اين جنبش ها      .  مطرح ميشوند  
قائم به ذات مهم اند و در                        
مبارزه طبقاتی نقش انکار                  

لذا شعار      .  ناپذيری  دارند          
مساله زنان مساله کارگران           "

، اين برخورد پاتريارکال    "است
چپ راديکال به مساله زن،               
بنظر من، ربطی به کمونيسم            

به اين خاطر      .  کارگری ندارد  
است که اين شعار در حزب               
کمونيست ايران يک شعار مهم      
حزب بود ولی در حزب                       
کمونيست کارگری هيچگاه به        

 .آن ارجاع داده نشد

 

منصور حکمت در مبحث                  
حزب و جامعه کليد شيوه                     
برخورد به جنبش های                         

. اجتماعی را بست ميدهد                    
رهبران کمونيست ميکوشند که     
در مبارزه عينی و عملی مهر          
خود را بر اين جنبش ها                        

با اعالم يک شعار             .  بکوبند
مساله زنان مساله کارگران           "

خود را خالص نميکنند      "  است
. و ژست آزاديخواهی نميگيرند    

در مبارزه برای آزادی زن و           
برای حقوق زنان بطور                       
روزمره شرکت ميکنند و                   
ميکوشند رهبری کمونيستی را      

به .  بر اين جنبش حاکم کنند             
زنان نميگويند الزم نيست                  

فمينيست باشيد، سوسياليست        "
در مبارزه نظری و          !"  باشيد

عملی برای آزادی زن عمال             
نشان ميدهند که سوسياليسم               

جنبش "  نه.  "پاسخگو است     
اجتماعی زنان را نه تنها                      
نمايندگی ميکنند بلکه آن را               

اين راه دخالت     .  تعميق ميکنند  

 پيرامون تحوالت اخير 
 ...در حزب حکمتيست

اين نگرش چپ     .  وجه جديد نيست    
از پوپوليسم از اين      .  راديکال است 

رو متمايز است که ظاهرا بر                      
اما .  استقالل طبقه کارگر تاکيد دارد    

. عين مواضع چپ راديکال است           
يکی از دستاورد های مهم کمونيسم       
حکمت، تاکيد بر جنبش های                       
اجتماعی و اهميت قائم به ذات اين          
جنبش ها در مبارزه برای تحول              

در ديدگاه لنين   .  انقالبی جامعه است  
. جنبش های اجتماعی غايب اند               

جنبش های متفاوت اجتماعی عمدتا      
از زاويه اکتورهای آن و اعالم                 
تعلق سياسی شان بورژوايی يا                  

بطور مثال  .  پرولتری ناميده ميشوند  
در روسيه جنبش زنان کارگر برای      
خواست هايشان جنبش پرولتری             
زنان و جنبش زنان غير کارگر                

. جنبش بورژوايی زنان ناميده ميشد     
اولی به خواست هايی چون حقوق          
برابر در مقابل کار برابر و                         
مرخصی دوران بارداری اکتفاء            
ميکرد و به حق رای و حق                           

. تحصيل و غيره کاری نداشت                 
دومی به خواست های دسته دوم              
معطوف بود و به مطالبات دسته              

بلشويک ها از    .  اول بی اعتناء بود    
دسته اول پشتيبانی ميکردند و آنچه        
را که از نظرشان جنبش بورژوايی      

. زنان بود کامال طرد ميکردند                 
همين برخورد در انترناسيونال دوم      
و حزب سوسيال دموکرات آلمان            

 .نيز مشاهده ميشد

 

زنان سوسيال دموکرات که به                   
مساله زن نيز معطوف بودند، مدام        
در حال تالش برای اقناع رفقای              
مرد خود برای توجه به مساله زن           
و نقد آتشين زنان غير کارگر                      

مساله زنان مساله کارگران    .  "بودند
که در حزب کمونيست ايران   "  است

به يک شعار حزبی تبديل شده بود           
و اکنون در سايت جديد حزب                    
حکمتيست تيتر بخش زنان سايت            
است، متعلق به همين گرايش                     
انترناسيونال دومی يا بلشويک ها          

 . است

 

منصور حکمت اين ديدگاه را                     

۵٠شماره   
گرايانه و کمونيستی به اهتزار               
درآوردن پرچم سوسياليسم در               

 . جنبش آزادی زن است

 

من بعنوان مثال جنبش حقوق زن         
را انتخاب کردم، زيرا هم در                  
دوره بلشويک ها در روسيه و هم        
اکنون در جامعه ايران مهم ترين          

شيوه .  جنبش اجتماعی است             
برخورد ما به اين جنبش، استنتاج       
شده از نظرات عمومی تئوريک          

و تا آنجا    .  کمونيسم کارگری است   
که به جنبش حقوق زن مربوط               
ميشود، برخورد اخير کورش                

اين .  مدرسی بسيار سنتی است          
 و   60روش جنبش چپ در دهه            

 در رابطه با جنبش حقوق زن         70
بود و با نقد جنبش فمينيستی                      

نقد جنبش فمينيستی از    .  روبرو شد 
موضعی راست انجام ميگرفت،          
اما بر فاکت های انکار ناپذيری            

کاربست عملی شيوه      .  متکی بود  
برخورد بسيار متمايز کمونيسم            
کارگری و چپ سنتی، توانسته              
است تا حد زيادی اين نقد راست            
فمينيستی را حاشيه ای کند و                    
جايگاه مهمی در پيشاپيش صفوف      
جنبش حقوق زن در سطح بين                
المللی برای کمونيسم کارگری              

هنوز راه بسياری در       .  کسب کند  
 180اما اين رفقا            .  پيش است   

بعد از مدتی      .  درجه چرخيده اند     
کلنجار رفتن با کمونيسم کارگری       
تصميم گرفته اند، حال که رژيم            
اسالمی متعارف شده است، جنبش     
های اجتماعی را نيز به سبک                

. چپ راديکال دسته بندی کنند               
بنظر ميرسد که اين متد با گروه             

 .خونشان خوانايی بيشتری دارد

 

اين بيانيه هيچ نکته بديع و جديدی        
تنها از اين رو حائز اهميت      .  ندارد

است که تفاوت هايش را با                         
منصور حکمت و تئوری کمونيسم     

. کارگری به صراحت بيان ميکند       
به غير از اين ارزش مصرفی                

اين نه يک روش بديع است      .  ندارد
و نه نظريه و متد جديدی را                      

همان نظرات و        .  مطرح ميکند   
 .شيوه برخورد چپ راديکال است

 

 نگرش به           :يک دنيای بهتر           
گرايشات سنديکاليستی و                          

اکونوميستی 
٩صفحه   



٩صفحه   يک دنياى بهتر   

يک محور ديگر اين تغييرات                
از يک طرف گفته شده              .  است

اتحاديه کارگری در       :  "است که   
اين سنت اتحاديه فروشندگان                  

چيزی شبيه    نيروی کار است،           
اتحاديه نخود فروش ها و يا                   

 که   اتحاديه دکان داران در بازار        
سعی دارند کااليشان را با شرايط        

و از طرف        ."  بهتری بفروشند   
تقليل "ديگر سنديکاليسم به                      

دنباله روی از             "و       "  گرايی
. تنزل داده شده است    "  بورژوازی

ارزيابی شما از اين نگرش                      
 چيست؟ 

 

 اگر در مورد         :سياوش دانشور  
سنديکاليسم در مثال آمريکا يا                 
برخى کشورهاى اروپا حرف               

 ترديدى نيست که وظيفه          ،ميزنيم
اين گرايش اينست که کارگران را      
دنبال بخشى از بورژوازى                      

اين قبل از اينکه از                 .  بفرستد
" اکونوميسم"و     "  تقليل گرائى    "

سنديکاليسم ناشى شود از افق                 
اجتماعى سوسيال دمکراتيک آنها     
ناشى ميشود که در ميان طبقه                 
کارگر نيز سياست مشخصى را           

ترديدى نيست که         .  پيش ميبرد    
طبقه کارگر بدون سنت راديکال         
مبارزاتى و مشخصا سنت عمل           
مستقيم کارگرى و شورائى و                 
جنبش مجمع عمومى اسير                       
ديدگاههاى محدود سنديکاليستى          
ميماند و يک مبارزه اثباتى و                  
عملى روشن با سنديکاليسم نه تنها      
نقد افق محدود آن بلکه تحکيم                 
عملى و اجتماعى سنت                               

 . سوسياليسم کارگرى است

 

اما تبئين سنديکاليسم بعنوان                    
چيزی شبيه اتحاديه نخود فروش      "

ها و يا اتحاديه دکان داران در                 
به "  نقد عميق    " نشان         ،"بازار

سنديکاليسم نيست بلکه اتفاقا                   
برخورد ايدئولوژيک با نوعى از       

اين نوع  .  تشکل طبقه کارگر است    
برخورد به سنديکاليسم بويژه در         
کشورهائى مانند ايران برخوردى     

. سطحى و غير مسئوالنه است             

اگر "!  اتحاديه نخود فروشها      "
شما در هر کشورى تنها سنگر        
دفاع کارگر از خودش را از او       
بگيريد و همزمان آلترناتيوى           
براى متشکل شدن بالفصل و          
فورى کارگر نداشته باشيد که          
جايش بگذاريد، داريد کارگر           
را از همان دو خشتى که روى         

. هم گذاشته است محروم ميکنيد    
اگر جنبش اتحاديه اى در يک          
کشور خود را در مقابل جنبش         
فى الحال موجود سوسياليستى        
و کارگرى تعريف نکرده است       
و پراتيک اتحاديه عليه جنبش          
واقعا موجود کارگر و                           
سوسياليسم ماديت نمى يابد،             
تالش براى نفى اتحاديه و                   
سنديکا  و على القاعده برحذر          
داشتن کارگران از پيوستن به          
آن، برخالف قصد کورش                  

 تالشى آگاهانه يا                  ،مدرسى
ناآگاهانه براى کمک به اختناق      
و سرکوب ضد کارگرى                     
بورژوازى است که تالش دارد      
همين دستاوردهاى کارگران را    

اين خط در مورد       .  نابود سازد  
سنديکا بشدت غير زمينى و              

چون نميبيند که    .  نادرست است 
نفس وجود اتحاديه و حقوق               
کارگرى و قوانينى که تحميل           
شدند، محصول يک تناسب               
قواى طبقاتى و يکدوره مبارزه       

اين بالفاصله به   .  کارگرى است 
افق محدود سنديکاليسم مربوط       
نميشود و يا به اين مربوط                   
نميشود که ممکن است جنبش          
اتحاديه اى در يک کشور                    
خاص تماما در کنار سياستهاى      
دست راستى سرمايه داران               

با ارجاع به     .  قرار گرفته باشد    
تئورى ممکن است بيشتر                   
موجوديتهاى سياسى دنياى               
امروز ارتجاعى باشند و                     

اما نديدن اين مسئله که        .  هستند
پشت همين هائى که ارتجاعى         
خوانده ميشود کدام جدال                     
طبقاتى و کدام اهداف و                         
صفبندى طبقاتى خود را بيان           
ميکنند، و بويژه چرا در يک             
کشور يا کشورهاى معين تنها          
توانسته در اين شکل امکان               
بروز يابد، ديگر اتخاذ موضع         
صرف تئوريک به وردهاى بى     
خاصيت و غير پراتيک و                  

" ايدئولوژيک"سکتاريستى و        
نقد کمونيسم به     .  تبديل ميشوند  

افق محدود سنديکاليستى                     

 پيرامون تحوالت اخير 
 ...در حزب حکمتيست

براى دنباله روى نکردن از افق               
ناسيوناليستى و اکونوميستى                      
سنديکاليسم بايد آن را نقد کرد اما             
مواظب بود به مجموعه توان و                
تشکل طبقه کارگر ضربه اى وارد        

ببيند اينجا بحث برسر شورا       .  نشود
کمونيسم کارگرى  .  و سنديکا نيست   

در مورد حق بيقيد و شرط ايجاد               
سازمانهاى کارگرى، در مورد                
اتحاديه و سنديکا و شورا و جوانب        
مختلف اتحاد طبقه کارگر بحثهاى          

اما تبئين   .  مفصل و روشنى دارد        
چيزی شبيه     "سنديکاليسم بعنوان         

اتحاديه نخود فروش ها و يا اتحاديه       
 از منظر      ،"دکان داران در بازار       

دفاع از منافع کل طبقه در مقابل              
، و مادام که شما آلترناتيو           سرمايه

اجتماعى وسيع و دربرگيرنده توده        
هاى طبقه کارگر را نداريد که در            
مقابل طبقه کارگر بگذاريد، اين               
نوع موضع گيرى عليه منافع                     

اين کار بسيار ساده     .  کارگرى است 
اى است که شما طى يک موضع              
اصولى و صرف ايدئولوژيک                 
اعالم کنيد که اتحاديه ها رفرميستى      

نخود "و بورکراتيک و ارتجاعى و      
ازاين بگذريم که مقايسه      ".  فروشند

انسان با نخود مقايسه درستى                     
چون به هر حال اتحاديه             .  نيست

نخود فروشها و اتحاديه کارگرى            
يک کار انجام نميدهند و سوژه                  

اينکه کار    .  کارشان متفاوت است      
کارگر کاال شده و بورژوازى                    
حرمت اجتماعى و انسانى کارگر           

و کاال تنزل      "  نخود"را به سطح        
 کسى که ادعاى کمونيسم                   ،داده

ميکند و قرار است حرمت را به               
انسان بازگرداند ديگر تکرار اين           

مهمتر اينکه     .  کار جالب نيست         
سنديکاليسم و کال موقعيت جنبش            
اتحاديه اى در هر کشورى يکسان          

سنديکاليسم در ايران و              .  نيست
. آمريکا را نميتوان يکى ديد                       

همينطور بايد کورش مدرسى نشان      
دهد که پراتيک جنبش اتحاديه اى           
در مقابل کدام پراتيک موجود ديگر    
کارگرى در هر کشور مشخص               
ارتجاعى و ضد کارگرى است و             

مثل .  تفاوتى با فروختن نخود ندارد     
اينست که امروز به سنديکاليستهاى      
شرکت واحد و اتحاديه شان بگوئيد        

۵٠شماره   
ضرورى و مهم است و معنى                 
اثباتى اين نقد تقويت سنت                          
سوسياليستى و مبارزاتى طبقه              

اين نقدى است عملى    .  کارگر است 
و "  ايدئولوژيک"و اجتماعى نه         

به لحاظ عملى کمونيسم       .  اصولى
تنها زمانى ميتواند بر ارتجاعى            
بودن سنديکاليسم و جنبش اتحاديه      
اى و دعوت کارگران به ترک آن        
کند که مثال جنبش وسيع شورائى         
و مجمع عمومى به ظرف اصلى          
و در دسترس تشکل و مبارزه                
کارگران در يک مقياس وسيع               

تازه در چنين       .  تبديل شده باشد      
شرايطى هم ديمى نميتوان عليه             
هر اتحاديه سازى و سنديکا                     

در هر مورد بايد     .  سازى حکم داد  
بدقت منافع ارجح تشکل و توان و        
قدرت کل طبقه کارگر سرسوزنى      

زمانى که يک قالب      .  ضربه نبيند 
به تنها  حتى هردرجه رفرميستى      

 ممکِن بروِز اعتراِض طبقۀ       شکِل
کارگر تبديل ميشود نميتوان                    

. دلبخواهى آن را ارتجاعى ناميد         
اين نوع موضعگيرى يعنى نديدن       
مبارزه جارى طبقاتى و نداشتن            
تبئين روشن از آن در شرايط هر          

مستقل از هر دليلى،     .  کشور معين 
وقتى اعتراض کارگر در اشکال         
مقدورى ميتواند بروز کند،                      
موضعگيرى فرقه اى در قبال آن         
تنها به معنى عدم درک موانع                 

 . پيشروى کارگر است

 

اين نگرش از سر تعميق در نقد             
افق محدود سنديکاليسم و تاکيد بر        

 بلکه  ،کمونيسم طبقه کارگر نيست    
دادن تصويرى ايدئولوژيک و               
تفسيرگرايانه از کمونيسم طبقه             
کارگر است که ويژه چپ                          

 اين گوشه اى ديگر     .راديکال است 
 .    از نقد وارونه پوپوليسم است

 

 اولين مشاهده ای که       :آذر ماجدی 
از اين شيوه برخورد ميتوان                    
داشت، اينست که ربطی به شيوه          
برخورد کمونيسم کارگری به                

کمونيسم .  تشکالت کارگری ندارد   
کارگری به تريديونيونيسم بعنوان      
يک گرايش بورژوايی درون                 

سنديکا يا   .  طبقه کارگر نقد دارد       
اتحاديه در عمل يک نوع تشکل            
اند که سياست تريديونيونيستی را        
درون جنبش کارگری نمايندگی           

اما .  ميکنند
١٠صفحه   



١٠صفحه   يک دنياى بهتر   

کمونيسم کارگری هيچگاه                        
تشکالت کارگری را تحقير                     

کورش مدرسی به سبک       .  نميکند
شناخته خويش در اينجا اتحاديه            
کارگری را نقد نميکند، تحقير                

ايشان ظاهرا هرگاه               .  ميکند
ميخواهند خيلی تيز و راديکال               
پديده ای را نقد کنند، آن پديده را            

مقايسه اتحاديه      .  تحقير ميکنند     
کارگری با اتحاديه نخود فروش           
 .ها دقيقا همين کار را انجام ميدهد

 

کمونيسم کارگری جنبش شورايی      
را درون طبقه کارگر نمايندگی             

اما هيچگاه تالش های             .  ميکند
طبقه را برای تشکل يابی، ايجاد           
تشکل های صنفی در دفاع از                 
سطح معيشت اش يا حقوق ديگر          
نه تنها تحقير نميکند، بلکه با آن             

ايشان به گونه     .  مقابله نيز نميکند    
ای صحبت ميکنند که گويی تالش      
برای ايجاد شرايط بهتر برای                
فروش نيروی کار، کاری حقير و       

مبارزه بر سر باال          .  نازل است   
بردن سطح معيشت و بهبود                     
فروش نيروی کار يک وجه مهم          
مبارزه طبقه کارگر و يک بخش          

تا .  مهم مبارزه طبقاتی است               
زمانی که طبقه کارگر مجبور به         
فروش نيروی کارش است، تا                
زمانی که نيروی کار کاال است،          
جدال بر سر شرايط بهتر برای              
فروش نيروی کار يک وجه مهم          
مبارزه طبقاتی طبقه کارگر را              

اگر يک رهبر         .  تشکيل ميدهد    
بورژوا مبارزه برای ايجاد شرايط     
بهتر فروش کار را تحقير کند و             
در مقابل منافع ملی کشور آنرا               

. نازل جلوه دهد، قابل درک است        
اما اين لحن و اين برخورد از                  
يک رهبر کمونيستی واقعا جای           

 .تعجب است

 

يک از ويژگی های کمونيسم                  
کارگری شرکت فعال در مبارزه         
طبقه کارگر برای بهبود اين                    

کمونيسم کارگری    .  شرايط است   
در حاليکه فعاالنه در اين مبارزه         
روزمره شرکت ميکند، ميکوشد         

رهبری حزب حکمتيست قرار       
دارند زمانی خود بر ضرورت      

" ليدر"غير قابل ترديد وجود           
در حزب کمونيستی کارگری          

اما امروز حزب     .  تاکيد داشتند  
حکمتيست در حال گذار به                

اين .  است"  رهبری جمعی    "
تغيير و تحوالت در شرايطی           
صورت گرفته است که کورش      
مدرسی اعالم کرده است که             
در کنگره آتی اين حزب                       
کانديدای پست ليدر و يا رئيس         

چه .  دفتر سياسی نيست                
ارزيابی ای از اين تغيير و                 
 تحوالت داريد؟ حق با که بود؟ 

 

 اينکه کورش    :سياوش دانشور 
مدرسی اعالم کرده است که             
در کنگره آتی اين حزب                       
کانديدای پست ليدر و يا رئيس         
دفتر سياسی نيست البد                         
تصميمى شخصى و سياسى              

اما اين تصميم چه مبنائى     .  است
 اينکه از زاويه منافع                ،دارد

دراز مدت حزب است يا                      
معضالتى که اين راه را بناچار      
در مقابل رهبرى حزب                        

 من    ،حکمتيست گذاشته است       
اما آنچه روشن    .  اطالعى ندارم 

است طى دوره اى ثابت شد که        
هشدارهاى منصور حکمت              
درست بود و تاکنون جنبش ما          
لطمات زيادى ازاين زاويه                
خورده است و تغيير ليدر در             
هر حزبى عمال به يک معضل        

بحث ليدر  .  سياسى تبديل ميشود  
شيپ يک مجراى شکاف در            
حزب کمونيست کارگرى بود         
که اتفاقا اين رفقا خود                             
پرچمداران و مدافعين آن                    

امروز اما بدالئل قابل         .  بودند
فهم و معضالتى که در مقابل            

 ،هر دو حزب قرار گرفت                 
بتدريج حزب حکمتيست به يک   
عقب نشينى منظم دراين زمينه       

اسم و نام ليدر را            .  رو آورد  
نگه داشتند اما اختياراتش را             

معنى سياسى و     .  محدود کردند  
واقعى اين موضوع اينست که         
فردى که بتواند وحدت رهبرى       
و کل حزب را نگه دارد هميشه       
يک معضل جدى است که با              
ضرب شدن در يک اختالف            
سياسى مخاطرات جدى را در         

. مقابل کل حزب قرار ميدهد            
تالش ما هم اينبود که همين                 

 پيرامون تحوالت اخير 
 ...در حزب حکمتيست

افق محدود، رفرميستی و                             
بورژوايی تريديونيونيستی در ميان     
طبقه کارگر را نقد کند و افق                       
کمونيستی و شورايی را درون                 

سنديکاليسم .  طبقه مستحکم نمايد        
گرايش بورژوايی درون طبقه                  
کارگر است که تمام افق اش ايجاد           
شرايط بهتر برای فروش نيروی             

تالش آن برای ايجاد           .  کار است   
شرايط بهتر مورد نقد ما نيست، نقد        
ما به سنديکاليسم از اين زاويه است       
که سنديکاليسم ميکوشد افق تنگ            
بورژوايی و رفرميستی را درون           

 .طبقه حاکم کند

 

اين بيانيه بنظر من يکی از منسجم          
ترين اسناد حزب حکمتيست و                  

بازگشت .  کورش مدرسی است          
کامل به خط چپ راديکال در کليه           

. ابعاد آن را در اين سند ميتوان ديد         
همين نقد تحقير مبارزه باصطالح          

ربطی به کمونيسم      "  اکونوميستی"
اين نقد روشنفکر      .  کارگری ندارد  

کمونيسم .  بورژوا به کارگر است        
کارگری، نه تنها مبارزه                                

کارگر را تحقير          "  اکونوميستی"
نميکند، بلکه در مبارزه کارگر                
برای بهبود شرايط کار و زيست              

. طبقه پيگيرانه شرکت ميکند                    
کمونيسم کارگری در ضمن برای          
تقويت جنبش شورايی درون طبقه         
کارگر تالش ميکند، مساله ای که            
در اين بيانيه هيچ ذکری از آن                    

کمونيسم .  بميان نيامده است                
کارگری ضمن مبارزه برای بهبود       
شرايط طبقه کارگر، افق تنگ و              
رفرميستی سنديکاليسم را مورد نقد      
قرار ميدهد و به سازماندهی طبقه          
برای انقالب کارگری مبادرت                 

 .ميورزد

 

 موقعيت،         :يک دنيای بهتر                 
اختيارات و مکان ليدر حزبی در             
جنبش کمونيسم کارگری بعد از               

 و تالش منصور حکمت         ١۴پلنوم   
رهبری "برای جايگزين کردن                

در اين سنت يک                       "  جمعی
. پروبلماتيک واقعی بوده است                 

برخی از رفقايی که امروز در                  

۵٠شماره   
اما متاسفانه چند بار       .  اتفاق نيافتد  

از همين دريچه شکاف و جدائى           
ما .  را در اين احزاب شاهد بوديم        

از رفتن به سوى رهبرى جمعى و       
داشتن يک درک روشن از                       
فونکسيون رهبرى و کادرها                  
بعنوان مقوالت مهم در تئورى               
تحزب کمونيستى کارگرى                      

اين پديده زمانى      .  استقبال ميکنيم  
واقعا ميتواند مثبت باشد و مثبت            
به آن نگريسته شود که محصول           
يک درک واحد و آگاهانه از                    
منافع کمونيستى کل حزب باشد و        
نه محصول شکافها و مانورهاى          

چون اگر عدم اتوريته           .  سياسى
ليدر در هر حزبى و يا مخالفت               
بخشى از رهبرى حزب با ليدر              
باعث شود که رهبرى جمعى در          
دستور قرار گيرد و عمال عده اى         
طرفدار ليدر بودن اين يا آن رفيق        

 آنوقت اين پاسخ روشن و           ،باشند
راه گشائى براى تامين وحدت                

شايد در مواقعى يک    .  حزب نيست 
عقب نشينى منظم و متين باشد اما        

در هر حال      .  پاسخ نهائى نيست     
اين تصميم بر هر مبنائى صورت        

 ما بر توصيه هاى            ،گرفته باشد  
منصور حکمت در پلنوم چهارده         

رهبرى جمعى  .  حزب تاکيد داريم   
يک رکن تامين وحدت حزب در          
يک مقياس دراز مدت و                             

 . استراتژيک تر است

 

  مساله رهبری پس          :آذر ماجدی  
 به پروبلماتيک حزب     14از پلنوم   
 طرح     14در پلنوم         .  بدل نشد    

رهبری جمعی ارائه شده توسط            
منصور حکمت به اتفاق آراء                  

 تا    2001از اوت       .  تصويب شد   
مرگ منصور حکمت ژوئيه                  

بحث هيچگونه   حزب بدون    2002
و جدلی در مورد شکل رهبری،           

. توسط رهبری جمعی اداره ميشد       
پس از مرگ منصور حکمت بود         
که مساله رهبری با زمختی                     
خاصی به جلوی صحنه مجادالت       

البته اين بحث     .  (حزبی رانده شد    
 يعنی از مارس     15از زمان پلنوم     

 که منصور حکمت بستری      2002
بود بطور پوشيده شروع شده بود         
و هوادران طرح ليدر، که ضمنا          
هوادار ليدری کورش مدرسی نيز      
بودند، تبليغات خود را در داالن            
های حزبی برای کورش مدرسی        

 .) آغاز کرده بودند

١١صفحه   



١١صفحه   يک دنياى بهتر   

بحث تغيير شکل رهبری حزب به      
انتخاب ليدر بالفاصله پس از                  
مرگ منصور حکمت بطور                  

. رسمی در هيات دائر مطرح شد        
از همان ابتدای طرح بحث در               
هيات دائر، بحث و جدل داغی در       
رهبری حزب و سپس در ميان              

من شخصا   .  کادرها شکل گرفت     
قاطعانه طرفدار طرح ليدرشيپ          

اطمينان داشتم که        .  جمعی بودم   
طرح ليدر کمر حزب را خواهد            

هيچکس در رهبری           .  شکست
وقت حزب در جايگاهی نبود که          
بتواند بعنوان ليدر حزب انتخاب          

. شود و وحدت حزب را حفظ کند        
من اين مساله را با صراحت                    

 حزب مطرح     17کامل در پلنوم       
رفقا با تکبر خاصی برای        .  کردم

اين بحث شانه باال انداختند و با              
تمسخر از وارد شدن به اين                      

 . معضل مهم پرهيز کردند

 

در حاليکه دقيقا همين خالء باعث       
شد که رفقای طرفدار طرح ليدر          
يک کمپين فشرده  و متمرکز                   
برای کورش مدرسی را در حزب      

چنين کمپينی در       .  سازمان دهند   
احزاب بورژوايی يک پديده                   

اما در   .  متعارف و طبيعی است       
يک حزب کمونيستی که بر مبنای       
رفاقت و همبستگی و نه رقابت              
بنيان گذاشته شده است، حزبی که       
نياز وافری به اتحاد و انسجام                 

نظری و سياسی دارد،         –فکری   
چنين کمپين هايی بسيار تفرقه                

در عمل نيز اين          .  افکنانه است   
خيلی سريع  .  مساله به اثبات رسيد    

کمپين تبليغاتی بنفع کورش                      
مدرسی، به کمپين منفی عليه                  
مخالفين طرح ليدر يا مخالفين                

. ليدری کورش مدرسی بدل شد            
رفقايی که نقش موثرتری در                  
رهبری حزب داشتند و با طرح             
ليدر مخالف بودند از همان ابتدا            
به موضوع يک کمپين ترور                  
شخصيت و شيطان سازی تبديل          

 . شدند

 

رفقای هوادار طرح ليدر و ليدری      

تعلق جناحی ارزش     .  نميگرفت
 -تئوريک، صحت نظری                  

سياسی و ارزش مصرف هر           
قرنطينه .  بحث را تعيين ميکرد    

تشکيالتی کردن        –سياسی      
رفقايی که با کورش مدرسی             
اختالف نظر داشتند و                            
باصطالح مخالف کورش نام           
گرفته بودند بطور عملی پياده          

فساد تشکيالتی، در غالب       .  شد
تعريف و تمجيد از هم جناحی          
و پست دادن بر همين مبنا به              

پنهان .  يک سياست بدل شد            
کاری های جناحی در رابطه با       
سياست ها و مسائل ديگر                    

عمال يک   .  تشکيالتی باب شد     
حزب ديگر در حزب ساخته             

 . شد

 

زمانی که ليدرشيپ کورش               
 با خطر     18مدرسی در پلنوم        

جدی و بحران اعتماد روبرو           
وی طی نامه دبير گفت که       .  شد

 کانديد ليدری و    4بعد از کنگره    
رئيس دفتر سياسی نخواهد بود       

. و حميد تقوايی را کانديد ميکند      
ايشان حتی در اين مقطع نيز             
حاضر نشد غرور خود را                  
غورت دهد و اذعان کند که                
پروژه ليدر شکست خورده               
است و توصيه کند که بسوی             

يکی .  رهبری جمعی بازگرديم    
از نازل ترين شيوه های                       
جناحی در برخورد رفقای                 
جناح کورش مدرسی پس از             
اين نامه دبير در حزب پخش            

يادم است يکی از رفقا که         .  شد
اکنون در رهبری حزب                       
حکمتيست است از اين تصميم        
کورش بعنوان روش های                  

ياد "  منصور حکمت گونه         "
برای من کليه اين         .  کرده بود  

بروزات حکم سندروم نزول            
حزب بعد از منصور حکمت           

حتی ادبيات حزب      .  را داشت  
يکی از رفقايی   .  تغيير کرده بود  

که اکنون در رهبری حککا               
است از نشست تشکيالتی اش          
با کورش مدرسی با سبک                  

ياد کرده     "  همايونی"ادبيات     
نمونه های تملق گويی و         .  بود

روش های کيش شخصيتی                
مجاهدينی و بورژوايی از اين         

. گوشه و گوشه بيرون ميزد              
برای من که از شروع فعاليت          
حزبی با يک فرهنگ و تمدن           

 پيرامون تحوالت اخير 
 ...در حزب حکمتيست

کورش مدرسی به معضل اساسی           
ای که پيشاروی حزب قرار داشت         
توجه نکردند و کمپين خود را با               

مساله .  جديت کامل به پيش بردند         
وحدت حزب، بويژه در سطح                   
رهبری، پس از منصور حکمت              
مهمترين و کليدی ترين معضل                

منصور حکمت اين         .  حزب بود    
معضل را تشخيص داده بود و                   
برای کاهش تاثيرات آن و حفظ                 
وحدت حزب طرح رهبری جمعی        
را در زمان حيات خود برای                      

به پلنوم    "  حزب در غياب نادر         "
ارائه داد و به سهم خود کوشيد                   
رهبری حزب را به فوائد آن قانع             

متاسفانه اين رفقا اين مالحظه،     .  کند
توصيه و تالش را کامال ناديده                  

حتی به مخالفت هايی که           .  گرفتند
در رهبری حزب وجود داشت و              
فی الحال به جدايی هايی انجاميده            

چشمان خود را   .  بود، توجه نکردند  
به حقيقت بستند و عمال باعث                     
شکنندگی حزب شدند و مقدمات               

 .انشعاب را فراهم آوردند

 

طرح ليدرشيپ يکی از مخرب                 
ترين سياست ها در حزب بعد از              

تفرقه و  .  مرگ منصور حکمت بود    
جدايی و جناح بازی را برای اولين        

پيش از   .  بار در حزب حاکم کرد         
اين محافلی حاشيه ای در حزب                
وجود داشتند و محفليسم بعنوان يک      
گرايش حاشيه ای در حزب عمل             

اما پس از مرگ منصور          .  ميکرد
حکمت، برای اولين بار، حزب به          

يکی جناح شکل    .  دو جناح بدل شد     
گرفته و با پالتفرم نوشته نشده و               
منسجم حول کورش مدرسی و                  
ديگری يک جناح سلبی و شکننده           
که مخالف ليدرشيپی کورش                       

اين شرايط موجد دو       .  مدرسی بود  
تکه شدن حزب و انشعاب در حزب   

 . کمونيست کارگری شد

 

 حزب در   18 و   17در فاصله پلنوم    
اعتماد .  ورطه انشعاب قرار گرفت     

ديگر بحثی به اعتبار      .  ها سلب شد   
تئوريک اش      –محتوای سياسی        

مورد قضاوت و برخورد قرار                 

۵٠شماره   
کامال متفاوت سر و کار داشتم و           
تالش شبانه روزی منصور                     
حکمت را برای زائل کردن اين            
سنت های غير کمونيستی از                   
نزديک شاهد بودم، اين روش ها          
مثل پتکی بود که بر سرم کوبيده           

 .ميشد

 

شخصا اين دوره برايم يکی از               
سخت ترين دوران زندگی سياسی      

سلب اعتماد    .  حزبی ام است        –
رفيقانه و حاکم شدن خرده                         
حسابگری های جناحی و بازی با        
رای روش هايی بود که برای                 
اولين بار در حزب کمونيست                 

 18پلنوم  .  کارگری ايران حاکم شد  
مساله اينجاست که      .  اوج آن بود     

غرور فردی، حزبی و                                 
سکتاريستی اجازه نميدهد اين رفقا     
به اشتباه بودن اين سياست                         

اکنون مدتی است      .  اعتراف کنند  
بتدريج دارند سياست رهبری                 

نقش ليدر  .  جمعی را اتخاذ ميکنند    
و اکنون  .  حاشيه ای تر شده است       

بنظر ميرسد که دارند رهبری                
جمعی را هم در شکل و هم در                

اما حاضر    .  محتوا اتخاذ ميکنند      
نيستند رسما و علنا اعالم کنند که         
انتخاب ليدر اشتباه بوده است و              
اين سيستم اتحاد حزب را شکننده         
ميکند، و ميتواند مناسبات                         
نابرابرانه غير کمونيستی را در           

اگر بويژه شخص    .  حزب باب کند   
ليدر متوجه نباشد، ميتواند                         
محفليسم و تملق گويی را در                    

و در يک کالم     .    حزب رواج دهد  
رهبری جمعی سياست مناسب              
تری برای تحزب کمونيسم                       

 سال پيش،    6اگر  .  کارگری است 
درست پس از مرگ منصور                  
حکمت ما اين را بنا بر تحليل                   
اعالم ميکرديم، اکنون تجربه                 
عملی حزب کمونيست کارگری           
قبل از انشعاب و تجربه حککا                
پس از انشعاب و حزب                                
حکمتيست اين مساله را به                        

. روشنی روز اثبات کرده است            
اذعان به اين حقيقت برای اين                 

غرورشان بايد   .  رفقا سخت است    
 .به هر قيمتی حفظ شود

 

اين رسم و روش کورش مدرسی         
ايشان هميشه در قله رفيع          .  است

. حقيقت، خرد و دانش قرار دارند       
اين اولين بار        

١٢صفحه   



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

رفقای .  نيست که اين اتفاق ميافتد       
رهبری پيشين حزب کمونيست            
کارگری هر يک چندين مثال از           
برخورد های ايشان بياد مياورند         
که زمانی که اشتباه ايشان آشکار         
ميشد، بالفاصله يک نفر ديگر را        
بخاطر اشتباه مشابهی مورد انتقاد      

اکنون هم همين         .  قرار ميدادند    
ضرر رهبری   .  اتفاق دارد ميافتد    

فردی در عمل به اثبات رسيده               
است، باز ايشان هستند که گويی           
با علو طبع و از مقام خرد مسلم              

رفقای .  دارند تز جديد مياورند          
حکمتيست ممکن است بخاطر              
حفظ انسجام حزب شان اين روش       

. را به کورش مدرسی ببخشند               
اما در مورد مساله          .  خود دانند   

رهبری جمعی تاريخ قضاوت               
بعالوه بنظر من اين      .  خواهد کرد 

مساله يکی از پروبلماتيک های           
مهم جنبش کمونيستی علی العموم       
است و بايد به آن پاسخ روشن                 

جالب اينجاست که برخی از      .  (داد
اين رفقا در صحبت های                            
خصوصی به اين مساله اذعان              
ميکنند و در مقابل جامعه و جنبش       
با سيلی صورت خود را سرخ                

اين روش ها با            .  نگاه ميدارند   
فقط .  کمونيسم بيگانه است               

سکتاريسم ميتواند اين روش ها را      
 .)موجه جلوه دهد

 

 کنار گذاشتن        :يک دنيای بهتر       
عکس منصور حکمت از سايت           
حزب حکمتيست همراه با نقد به           
سنتی است که حزب سياسی را به       

تبديل ميکند  "  حزبی ايدئولوژيک "
و اين در حالی است که نام                         
منصور حکمت در پسوند نام اين         

آيا اين نقدی به      .  حزب قرار دارد   
خود است يا به ديگران؟ اين در             
حالی است که در سايت رسمی              
حزب حکمتيست تاکنون فقط                  
عکس منصور حکمت و کورش          

آيا ادامه اين   .  مدرسی قرار داشتند  
منطق نبايد به برداشتن نام                        

از اين حزب منجر       "  حکمتيست"
شود؟ چه ارزيابی از اين تغيير و         

 تحوالت داريد؟

 

. حکمت همواره بوده است                
 اين معنا که سياستى است        ،دوم

که ليدرهاى آينده مکان ليدر              
قبلى را ندارند و اين سياست              

دارد که مشمول         "  جامعيتى"
. منصور حکمت هم شده است        

اما اگر واقعا حزب حکمتيست        
بودن را   "  فرقه اى و مکتبى      "

تنها در انتشار و بلند کردن                 
 آنوقت    ،عکس خالصه ميکند      

چرا نميتوان همين استدالل را         
در مورد مارکس نيز کرد؟                
چرا اين استدالل شامل مارکس      
نميشود اما شامل انقالبى ترين        
پراتيسين و مارکسيست                       
پرشورترى مانند منصور                  
حکمت ميشود که احياى                      
مارکسيسم دستکم در ايران و           
عراق مديون اوست؟ من                     
ترديدى ندارم که نه با عکس             
چاپ کردن و نه با حکمتيست           
گفتن يا عکس بلند نکردن و               

 کسى            ،حکمتيست نگفتن           
ضرورتا کمونيسم مارکسى              
منصور حکمت را نمايندگى            

اين ارزيابى را در             .  نميکند
مورد هر حزبى بايد مشخصا           
در بررسى ابژکتيو سياستها و         

به نظر   .  پراتيک آن حزب داد      
من منصور حکمت پرچم                   
کمونيسم کارگرى است و                   
کمونيسم کارگرى بدون                       
منصور حکمت به جائى                      
نميرسد و معنى اثباتى و مدونى      

اين هم يک رجعت به           .  ندارد
با .  دوران قديم چپ است                

اينحال معنى واقعى و سياسى           
برداشتن عکس منصور حکمت    
را همينطور بايد در سياستها و        
پراتيک آتى حزب حکمتيست         

 . جستجو کرد

 

 در اين مورد نيز        :آذر ماجدی 
همان حق بجانبی و توجيهات           
خود خدمت کن، که در پاسخ             
پيش به آن اشاره کردم، به چشم  

در سايت حزب              .  ميخورد
 4حکمتيست بمدت نزديک به         

سال بغير از عکس کورش                
مدرسی عکس هيچ کادر                     
ديگری چه از رهبری و چه              

اکنون که به     .  غير منتشر نشد    
هر دليلی قرار شده است عکس      
کورش مدرسی برداشته شود،        
شايد به اين علت که همين                    
مساله مورد اعتراض بخشی از     

 پيرامون تحوالت اخير 
 ...در حزب حکمتيست

 راستش هميشه       :سياوش دانشور   
براى من سوال بوده است که چرا            
در سايت رسمى حزب حکمتيست          
عکس کمونيستهائى که عمرى است    
مبارزه کمونيستى ميکنند و از                   
چهره هاى اين جنبش اند وجود                 
ندارد و اين استثنا تنها در مورد                 
منصور حکمت و کوروش مدرسى      

زمانى همين خط قرار     .  وجود دارد 
و سياست مى آورد که عکس ليدر           
را در اجتماعات بلند کنند و در                  
مواردى قبل از انشعاب و بعد آن              

آيا سياست  .  اين اقدام را انجام دادند     
کنونى نقدى به اين گذشته است؟               

ما نه آن       .  اميدوارم اينطور باشد      
زمان با اين سياست موافق بوديم و         

اما حذف عکس    .  نه امروز موافقيم   
. منصور حکمت معنى ديگرى دارد    

راستش ضمن احترام به هر رفيقى        
مقايسه منصور حکمت و کوروش        
مدرسى و غيره اساسا نه                                
موضوعيت دارد و نه جامعه                      

سياست برداشتن     .  اينگونه ميبيند    
عکس منصور حکمت قبلتر در                
حزب کمونيست کارگرى هم                     
مطرح شد و ما مخالف شديد آن                 

نه به اين دليل که تصورى           .  بوديم
از منصور    "  مکتبى و فرقه اى        "

حکمت داريم بلکه به اين دليل که             
کمونيسم کارگرى بدون منصور             
حکمت و نگرش او قابل تبئين                    

ما عکس مارکس و منصور      .  نيست
حکمت را لوگوى حزب خود قرار         
داده ايم به اين معنا که اين حزب و           
سنت سياسى رگه اى و روايتى                 
معين از مارکسيسم را نمايندگى               
ميکند که در چهارچوبى به نام                  
کمونيسم کارگرى با رهبرى فکرى      

 . آن قابل تعريف و تبئين است

 

برداشتن عکس منصور حکمت از        
سايت حزب حکمتيست دو معنا                

 ،ميتواند در اذهان داشته باشد؛ اول       
نوعى عبور از منصور حکمت و           
اعالم غير مستقيم اين موضوع که         

برخوردى فرقه   "تاکنون اين عمل       
که اين البته          !  بوده است    "  اى

استدالل جريانات چپ سنتى و                  
راديکال در مورد کمونيسم                         
کارگرى و تعلق عميقش به منصور      

۵٠شماره   
حزب است يا به اين خاطر که از          
کنگره بعدی کورش مدرسی ديگر     
ليدر نخواهد بود، بناگاه يک                     
تئوری از آسمان نازل ميشود که          
گذاشتن عکس را مترادف فرقه             

اين روش   .  ای بودن قرار ميدهد       
به تئوری برخوردی کامال                       
پراگماتيستی يا فرصت طلبانه               

. تئوری راه را نشان نميدهد     .  دارد
تئوری فشارهای عملی و تصميم         
گيری های اجباری را توجيه                  

 .ميکند

 

کورش مدرسی حتی اين شرايط           
را نيز مورد استفاده قرار ميدهد تا       
خود را هم طراز منصور حکمت        

اين يکی از معضالت      .  قرار دهد 
حزب و جنبش کمونيسم کارگری        
پس از مرگ منصور حکمت بوده      

بنظر من جاه طلبی های            .  است
فردی کورش مدرسی و حميد                 
تقوايی برای عروج به مقام ليدر و       
تئوريسين به جدال هايی در حزب       
دامن زد که شکنندگی حزب را              

معلوم نيست  .  تشديد و تسريع کرد    
که اگر الزم ميشود عکس کورش        
مدرسی برداشته شود، چرا بايد            
عکس منصور حکمت نيز از                 

 سايت حذف شود؟

 

کليه اعضای کميته مرکزی بغير         
 به  16از يک رای ممتنع در پلنوم       

قراری که من به پلنوم ارائه دادم           
قرار من خواهان    .  رای مثبت داد   

برسميت شناسی مکان منصور            
حکمت برای حزب و جنبش                    

عکس .  کمونيسم کارگری بود          
بعنوان صرفا يک راه در قرار              

پلنوم رای داد که    .  پيشنهاد شده بود  
من مسئوليت اينکه اين برسميت           
شناسی چه شکلی داشته باشد تهيه       

قرار دادن عکس منصور           .  کنم
حکمت در باالی سايت، در                      
نشريات حزبی و در اجالس های        
رسمی حزب پيشنهاد من بود که           
دفتر سياسی حزب به اتفاق آراء           

ميتوان بر    .  آن را تصويب کرد        
اما من  .  سر اين مساله بحث کرد       

. هنوز از اين پيشنهاد دفاع ميکنم         
منصور حکمت موقعيت کامال              

برای کمونيسم     .  متمايزی دارد     
کارگری منصور حکمت موقعيتی     

کمونيسم .  نظير مارکس دارد           
کارگری حکمت يک رگه کامال           

متفاوتی در           
١٣صفحه   



١٣صفحه   يک دنياى بهتر   

لذا .  کمونيسم های متفاوت است        
برسميت شناسی اين واقعيت ما را      

تمايز .  به يک فرقه بدل نميکند           
. خط ما را برجسته تر ميکند                   

ضمنا ما اين کار را زمان حيات            
اين يکی ديگر از            .  او نکرديم   

استدالالتی بود که من در پلنوم              
اگر او هنوز در    .   مطرح کردم  16

قيد حيات بود من هيچگاه چنين              
موقعيت انسان . پيشنهادی نميکردم 

قرار .  زنده کامال متفاوت است          
دادن عکس ليدر و فقط ليدر در              
سايت حزب سياستی کامال غلط           

اين سياست حزب                    .  است
اکنون .  حکمتيست بوده است            

بجای آنکه بگويند قرار دادن فقط         
عکس ليدر در سايت غلط بوده              

اضافه "است، تئوری مياورند که       
کردن عکس های مختلف به                    

رهبران مورد   "پانورامای عکس     
فرقه ای و ايدئولوژيک           "  قبول
 . است

 

اين رفقا بالفاصله پس از انتخاب         
کورش مدرسی به پست ليدری،           
قراری را به دفتر سياسی وقت در   
حککا ارائه دادند که اگر تصويب       
ميشد کليه اعضای حزب موظف         
ميشدند عکس کورش مدرسی را         
در تظاهرات و اجتماعات حمل            

تعدادی اندکی از اعضای          .  کنند
دفتر سياسی، از جمله من، با اين          

من اعالم    .  قرار مخالفت کردند      
کردم که اين فساد در تشکيالت              

هيچکس حق ندارد    .  جاری ميکند 
اعضای حزب را به بلند کردن              

اين .  عکس هيچکس موظف کند       
قرار در آن زمان کنار گذاشته                

سپس کورش مدرسی نهادی       .  شد
. سازمان داد  "  دفتر ليدر  "به اسم     

اين قرار نيز با مخالفت جدی ما             
بحث داغی در جسله      .  روبرو شد 

دفتر سياسی در اين زمينه شکل            
باالخره دفتر ليدر عمال          .  گرفت

اين رفقا از ابتدا با             .  منتفی شد   
" ايمج"اتخاذ سياست ساختن                  

برای ليدر بعنوان يک تاکتيک              
سياسی قدرت گيری بجلوی                    

اين سياست های        .  صحنه آمدند   
غيرکمونيستی شان يکی يکی با           

 نفر   ٣٠٠روز دوشنبه بيش از         
از خانواده های کارگران                      
زندانی پارس خودرو در مقابل        
اين شرکت دست به يک تجمع           

در اين تجمع      .  اعتراضی زدند  
اعتراضی خانواده های                         
کارگران بازداشت شده به                    
همراه کودکان خردسالشان                 

اين تجمع از        .  شرکت داشتند   
 صبح تا حوالی ظهر         ٩ساعت   

در اين تجمع           .  ادامه داشت     
خانواده های کارگران عالوه بر      
خواست آزادی فوری همسران        
خود، خواستار مالقات با قلعه           
بانی، مدير عامل شرکت برای         
پاسخگويی به اين خواست خود        

اما قلعه بانی در هراس          .  بودند
از اعتراض خانواده های                      
کارگران بازداشت شده، بدون          
اينکه در جمع آنها حاضر شود،       
کوشيد با تهديد و ارعاب اين                

. خانواده ها را متفرق کند                     
کارفرما از طريق عوامل                     
مزدور حراست و نيروی                     
سرکوبگر به خانواده ها را                  
تهديد کرد چنانچه متفرق نشوند،     
از نيروهای انتظامی خواهد               
خواست که تا آنان را به جرم               

در مقابل  !  شورش سرکوب کنند  
يکی از زنان معترض در مقابل       

ما همه     :  "اين تهديدها گفت         
ما .  چيزمان را از دست داده ايم       

ما و بچه هايمان،       .  را نترسانيد  
زندگی و شوهرانمان را                         

 "!ميخواهيم

 

الزم به يادآوری است که روز          
 فروردين کارگران          ٣١شنبه     

اخراجی پارس خودرو در تجمع     
اعتراضی خود در برابر اين              

 پيرامون تحوالت اخير 
 ...در حزب حکمتيست

. جنگ و جدال ما حاشيه ای شد                
 سال اعالم اينکه         6آنگاه پس از         

قرار دادن عکس منصور حکمت           
در کنار مارکس در سايت يا                        
لوگوی حزب فرقه ای و                                 
ايدئولوژيک است را من شخصا             

مساله زمينی تر از      .  جدی نميگيرم 
قرار است عکس کورش      .  اينهاست

مدرسی به هر دليلی از روی سايت        
برداشته شود، پس بايد عکس                     
منصور حکمت هم به زير کشيده            

اين .  به همين سادگی و تلخی      .  شود
تئوری های توجيه است، نه                        

 .توضيح و اقناع

  

جالب اينجاست که در حککا نيز با         
همين تالش از جانب حميد تقوايی           

 26 و     25در پلنوم     .  روبرو بوديم  
قراری برای حذف عکس منصور         

اين قرار با         .  حکمت آورده شد        
مخالفت شديد ما روبرو شد و عمال         

جالب اينجاست که   .  کنار گذاشته شد  
رفيق حميد تقوايی در همان زمانی         
که با اصرار قرار حذف عکس                 
منصور حکمت را به من نشان                  
ميداد و ميکوشيد در خارج جلسه             
رضايت و موافقت مرا با اين قرار         
جلب کند، عکس خودش می بايست       
هميشه در باالی صفحه باشد و بعد         

 برای اولين بار در            6از کنگره      
تاريخ حزب عکس ليدر حزب در           
باالی صفحه عکس ليست کميته              

اين گونه     .  مرکزی بچاپ رسيد        
روش ها و دخالت مسائل و جاه                 
طلبی ها و غرورهای شخصی                 
ضربات مهمی به وحدت و انسجام         
تحزب در جنبش کمونيسم کارگری      

 .زده است
 

 در حزب اتحاد کمونيسم کارگری         
ما از همان ابتدا تصميم گرفتيم که           
عکس هيچ فرد و مقامی باالی                   

. عکس کس ديگری قرار نميگيرد        
آگاهانه سياست چرخش عکس ها           
در سايت را بعنوان يک سياست              

اين يک اقدام           .  تصويب کرديم     
پيشگيرانه برای درافتادن در اين            
جدال های نازلی است که اکنون در       
دو حزب حکمتيست و حککا شاهد         

 .*آن هستيم

۵٠شماره   

شرکت خواهان بازگشت به کار و       
دريافت حقوق و دستمزدهای                 
معوقه خود بودند که اعتراضشان       
توسط پليس ضد شورش به خاک         

از آن روز تا      .  و خون کشيده شد     
 نفر از اين           ۶٠کنون بيش از           

کارگران معترض در                                  
بازداشتگاههای رژيم اسالمی               
بدون اطالع خانواده های خود               

 . زندانی هستند

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از        
مبارزه خانواده های کارگران               

حزب .  زندانی قويا حمايت ميکند      
کارگران شاغل و اخراجی پارس        
خودرو را به مبارزه ای متحد                 
برای آزادی تمامی کارگران                  
بازداشت شده و پرداخت حقوق و        

. مزايای کارگری فرا ميخواند              
سرکوب مبارزه حق طلبانه                     
کارگران يک اقدام جنايتکارانه            

اين توحش سرمايه بدون          .  است
ما اعالم      .  پاسخ نخواهد ماند          

ميکنيم روزی که رژيم اسالمی            
سرمايه در ايران سرنگون شود،         
به تمام جنايات رژيم اسالمی، به          
تک تک جنايت اين جانيان عليه           
مردم و کارگران رسيدگی خواهيم      

 . کرد

 

حزب طبقه کارگر را به مبارزه            
ای همگانی برای آزادی تمامی             
کارگران زندانی، منصور اسانلو،     
شيث امانی، طه آزادی، جوانمير        
مرادی و ساير کارگران زندانی           

 .  فرا ميخواند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 مه ١۴ -٨٧ ارديبهشت ٢۵
٢٠٠٨ 

 

 تجمع اعتراضی خانواده های کارگران زندانی پارس خودرو

 !"ما را نترسانيد"



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

 اين مطلب ادامه دار                 توضيح؛
است که هر بخشى با توجه به                  
وقتى که از غم نان و اضافه                      

از .  کارى ميماند تکميل ميشود          
بحث پيرامون آن خوشحال                      

 .ميشوم

 

با توجه به گسترش مبارزات                  
اجتماعی مردم و گسترش هرچه         
بيشتر بحران اقتصادی در جامعه       

 طبقات و اقشار اجتماعی     ،و جهان 
در صحنه مبارزات دست به                   
اعتراضات ميزنند و هر روز از         
حالت شرکت به صورت عمومی        
تبديل به صورت اعتراض صنفی      
و گروههای متشکل حرفه ای با           

که .  خواستهای مشخص خواهد شد  
بنا به ابزار مشخص هر طبقه                 
کارگران با توسل به اعتصاب هر       
چه بيشتر در سال جديد دست به            

بنا براين     .  تعرض خواهند زد        
ايجاب ميکند که               "  ضرورتا

پيشروان طبقه تصوير مشخص           
از اعتصاب و ماهيت آن داشته              
باشند تا بتوانند گرايش کمونيست        

از خطوط     "  کارگری را دقيقا        
سنديکاليستی وآنارشيستی در                
درون طبقه تفکيک کنند و                         
بصورت يک اپوزيسيون انقالبی       
در تشکلهای مختلف طبقه عمل            

 .کنند

اعتصاب عمومی در سراسر             
مبارزهء آرام برای      –يک شهر    

و .  اضافه دستمزد ازآن جمله اند    
هر کدام در مرحله ای از                       
شرايط اجتماعی و توازن قوای        
طبقات شکل ميگيرد که ما را             
ملزم به برخورد مشخص در             
هر دوره و هر اعتصاب بنا به           

 .شکل و خواست آن ميکند

 

 اعتصاب عمومی

اعتصاب عام معرف شکل                  
جديدی از مبارزات و نشانهء             
يک دگرگونی عميق در شرايط        
پيکار طبقات که همهء مراحل           

 همهء       ،سياسی و اقتصادی            
مراحل و عوامل انقالب را                  

 -قابليت تطابق   .  منعکس ميکند   
ميزان کارايی وعوامل ايجاد              
اعتصاب عمومی مرتب تغيير          

زمانی که به نظر ميرسد      .  ميکند
انقالب به مرحلهء باريکی                   
رسيده است و هيچکس را ديگر       
يارای آن نيست که هيچ                           

 ،اطمينانی به آن داشته باشد                
اعتصاب عمومی ناگهان                      
دورنمای تازه و گسترده ای را          

. در برابر انقالب می گشايد                
زمانی همچون موج گسترده ای       

. سراسرکشور را فرا ميگيرد           
زمانی همچون شبکه ای غول           
آسا به رگه های کوچکی تقسيم          

زمانی همچون آب        .  می شود   
چشمه از زير زمين جوشان                

به "  ميشود و زمانی کامال               
. زيرزمين فرو ميرود                            

 اعتصاب
 سپهر

اعتصاب به عنوان يک پديدهء                
 اجتماعی

اعتصاب به عنوان يک پديدهء                  
اجتماعی در طول تاريخ مبارزات         
به اشکال مختلف توسط افراد و                
گروهها و اقشار و طبقات مختلف           

 به عنوان يکی از                        ،اجتماعی
عاليترين اشکال اعتراض به هيئت       
حاکمه و گروه در قدرت صورت            

 . گرفته است

 

" توجه داشته باشيم که توسط صرفا      
گروههای بيرون از قدرت اعم از          
انقالبی يا ضد انقالبی بعنوان ابزار       
فشار و در مواردی بعنوان مختل            
کنندهء سيستم توليد اجتماعی در               

. سطوح مختلف بکار گرفته ميشود       
که نمونه های آن در طول تاريخ              
مبارزات به صورت اعتصاب                 
غذای افراد و گروههای سياسی و          
اعتصابهای عمومی مثل اعتصاب        
مردم در تحريم تنباکو و بستن                    

 و اعتصاب      57بازار در انقالب         
کارگران نفت در دوره های مختلف      
چه صنفی و چه سياسی در ابعاد               
مختلف اجتماعی تبلور يافته است           
که اشکال مختلفی دارد که                            

–اعتصابهای سياسی واقتصادی           
–جزئی     –اعتصابهای همگانی          

اعتصاب –نمايشی واعتراضی               
–عمومی رشته ای از صنايع                    

۵٠شماره   
 ،اعتصابهای سياسی و اقتصادی        

اعتصابهای همگانی و                                
اعتصابهای -اعتصابهای جزيی         
اعتصابهای   –نمايشی و اعتراضی  

عمومی رشته ای از صنايع و                 
اعتصاب عمومی در سراسر يک       

مبارزهء آرام برای              –شهر      
افزايش دستمزد و فشارهای                    

سنگر بندی در کوچه             -خيابانی
 همه اينها در کنار و در ميان            ،ها

يکديگر جريان ميابد و از هم و              
دريای غلطان و     .  در هم ميگذرد    

قانون .  مواجی است از پديده ها          
: حرکت اين پديده ها روشن است        

اين قانون بر اعتصاب عمومی و         
 ،يا جزئيات فنی آن  تکيه  ندارد             

بر نسبتهای سياسی و اجتماعی             
در .  "نيروهای انقالب مبتنی است    

واقع اين اعتصاب عمومی نيست        
که انقالب را پديد می آورد بلکه            
اين انقالب است که اعتصاب                  

گسترش .  عمومی را می پروراند     
ميدهد و توليد ميکند تا به پيروزی       

 .برسد

 

 در جوامع سرمايه داری                           
اعتصاب کارگران ابزار مهلکی         
است عليه سرمايه داران که با                
رشد انقالب و راديکال شدن و               
عميق شدن مبارزه اجتماعی و در       
پراتيک آن اشکال متفاوتی                       
ميگيرد و در جوامع با نظام                      
سرکوبگر  اشکال پيچيده تری               

 .بخود ميگيرد
 

 ...ادامه دارد

  به مسئول سايت آزادی بيان
 رو نوشت به کادرهای حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

حدود يک هفته پيش مقاله ای در رابطه با نقد کوروش مدرسی به سايت شما فرستادم که با نقد رفقای حزب اتحاد و پاسخ شما روبرو                           
بعد از تامل و گوشزد کردن نکاتی که رفقا بر آن اتفاق نظر داشتند به اين نتيجه رسيدم که نوشته من اصولی نبوده و بيشتر به                                .  شدم

  !از پاسخ اهانت آميزی هم که به شما دادم پوزش می طلبم! فحاشی شبيه بوده تا نقد اصولی

 

 !به نظر من درج مقاله قبلی در سايت آزادی بيان موضوعيتی ندارد و خواهشا آن را از روی سايت حذف کنيد

 

 !در صورت تمايل می توانيد اين پاسخ را علنا چاپ کنيد و به نظر من بالمانع است

 

 قربان همگی

 علی طاهری



١۵صفحه   يک دنياى بهتر   

شايد يکی از تلخ ترين دوره های          
زندگی بشر آزمودن آزموده ها             

تکرار دوباره شکستها و           .  باشد
تجربه های تلخ و تالش دوباره              

و .  برای مکرر نمودن مکررها        
اين تراژدی مضحکی است که              
متاسفانه در ادوار و مقاطع                       
مختلف تاريخ شاهد آن بوده و                 
شايد دوباره بايد با رنج و دريغ               
شاهد برخی گرايشات انحرافی در     

. جنبش کمونيستی کارگران باشيم      
آنها که   !  اين پديده جديدی نيست       

ميکوشند انديشه های پا خورده،           
بی رمق و رنگ و رو رفته                      
راست غير کارگری را در                       
زرورق های خوش رنگ و لعاب       
بپيچند، در وصف در                                   
افزودهايشان به انديشهای انقالبی      
و سازش ناپذير و شفاف و انسانی       
منصور حکمت و مارکس مديحه        

 با کمال تاسف                 ،سرايی کنند     
شاهديم پايی بر زمين واقعی                    

انديشه ها، گرايشات و           .  ندارند
استنتاجاتی که از واقعيتهای                    
ملموس، بی رحم و سرسخت                  

 انديشه هايی    ،جامعه متاثر نباشند   
خيال پردازانه و غير واقعی اند و        
اگر بهتر گفته باشيم بی ربط به               
جامعه و زندگی انسان و                             

! چگونگی جهتگيری آن در آينده        
اين روزها در ميان انواع قيل و            
قال گرايشات راست و سنتی                   
کمونيسم کارگری زمزمه های             

. کهنه اما جديدی به گوش می آيد         
اذهان عده ای را هم به خود                      

جمهوری اسالمی  !!  مشغول نموده 
شايد متعارف شود و البد شايد به          
جهتی در جنايت و سرکوب و قتل        
و استثمار و وحشی گريهای                    

و وقتى اين   .  هميشگيش کوتاه بيايد  
خيال پردازيهای خام را مبنای               
انديشه و حرکت خود قرار دهند،         

 . خيلی جالب است

 

گرايش ديگری که  عليرغم همه           
سوسياليسم سوسياليسم گفتنش و           

 گرايشی که  در     ،قسم خوردنهايش 
اوهام هپروتی خود در فردای                

 بال   ،سرنگونی جمهوری اسالمی    
فاصله و فوری و بدون هيچ                     

پارس خودرو تا همين چند                 
روز پيش با باطوم و تفنگ و            
پليس به خاک و خون کشيده و          

 در مقابل حکومتی که     ،می کشد 
کارگران را به جرم برگزاری        
مراسم روز جهانی خودشان            
اول مه به زندان و شالق بسته          
و می بندد، در برابر حکومتی         
که زندگی ميليونها نفر انسان           
کار کن و زحمتکش جامعه را         
به کام دريايی از فقر و ابهام               

 در برابر حکومت         ،فرو برده  
ننگين و کثيف و غير انسانی             
جمهوری اسالمی چه بايد کرد؟     
در برابر اين ماشين جنگ و              
جهل و جناينت چه غولی خفته         
است؟ چگونه بيدار می شود و         
چگونه بايد هدايتش کرد به                

 کدام سو به کدام جهت؟ 

 

منصور حکمت با همان                       
تيزبينی که صرفا خاص                      
خودش است چندين سال پيش           
اعالم کرد اين حکومت روی           

بزرگترين .  آخرين پله ايستاده      
بحران جمهوری اسالمی                   
بحران عالج ناپذير اقتصاديش       

حکومت سرمايه داری       .  است
جمهوری اسالمی از چرخه             
اقتصاد و گردش سرمايه                     

مهجور و   .  جهانی بيرون است    
يک سرمايه    .  پرت شده است      

حتی سرمايه     !  داللی منزوی    
داخلی هم هم چندان دل خوشی        
از اين حکومت سرا پا تناقض          

در مقابل اين     .  و متحجر ندارد    
حکومت سراپا متناقض و                  
بحران زده که حتی ديگر                    
کارگزاران مزدورش اعتماد          
چندانی به آينده اش ندارند و از        
هم اکنون ساکهايشان را برای          

 دريايی از خشم     ،فرار بسته اند   
. و تنفر انسانی نهفته است                  

دريايی از خشم و تنفر با                       
پتانسيل بسيار قوی و نيرومند          
برای سرنگونی حکومتی که           

 70 سال زندگی و هستی             30
ميليون انسان را به نيستی و               

و اين جنبش     .  قهرا برده است    
سرنگونی عظيمی است که در        

وجود دارد و             .  راه است      
در اولين فرصت اين    .  واقعيست

آتشفشان طغيان خواهد کرد و          
اين حکومت را هم به کام                     

جمهوری اسالمی  .  خواهد کشيد 
سالهای سال است که با ماهيت        

 !حکومت نا متعارف اسالمی، وظايف عاجل ما
 

 کامران پايدار

مانعی سوسياليسمش را تمام و                  
 با  ،کمال بر پا و اجرا خواهد کرد           

شمشير چوبين خود به جنگ انديشه      
های راست و غير کارگری می                
رود تا ثابت کند حکومت اسالمی            
نامتعارف است و سوسياليسم گفتن        

و بی گمان نه با          !  های او برحق    
حلوا حلوا کردن و جوسازی دهان          
کسی شيرين می شود و نه با                        

! ژستهای متفکرانه و منطقی نگر         
واقعيتهای زندگی کار خودشان را         

زندگی راه خودش را               .  ميکنند
خواهد رفت و می رود بی آنکه                 
کمترين توجهی به اوهام و                            

 . خيالپردازيهای ما داشته باشد

 

شايد اسالمی که تاکنون جمهوری          
 70اسالمی با خون و شمشير به               

ميليون انسان تحميل کرده اسالم              
واقعيت چيز          !  واقعی نبوده         

در برابر حکومت قاتلی    !  ديگريست
که بيش از صد هزار از انسانهای           
آزاديخواه و کمونيست را فوج فوج        
به جوخه های اعدام سپرده و يا در          
شکنجه گاه هايش سر به نيست                  
کرده و هم اکنون مشغول به همين           
جنايت است، در برابر حکومت               

 سال است با        30پليدی که قريب        
انواع فشار و سرکوب و تحقير و             
حجاب و انواع قوانين و مزخرفات        
اسالمی بدترين شرايط غير انسانی       
و وحشی گری را به زندگی زنان            
بعنوان نيمی از جامعه تحميل                     
کرده، در برابر حکومت دزد و                
جنايتکاری که بيکاری و                               
محروميت و يک زندگی پر از                  
ابهام و تحقير را به ميليونها جوان           
تحميل کرده، در برابر حکومتی که      
برای دانشجويان اوين را به                        
دانشگاه و دانشگاه را به اوين تبديل        
کرده، در برابر اين همه جهل و                
خرافات اسالمی، در برابر                          
حکومتی که دستمزدهای ناچيز               
کارگران را باال کشيده، با                             
اخراجهای دسته جمعی دسته دسته        
کارگران و خانواده هايشان را از            
حق زندگی و زنده ماندن ساقط می         
کند، در برابر حکومتی که                           
اعتراض کارگران را درهر گوشه        
و کنار از خاتون آباد تا چهار راه              

۵٠شماره   
ضد بشری، تناقضها و بحران               
عالج ناپذير اقتصاديش دست و            
پنجه نرم می کند و بدون تعارف           

 ،آنچه در اين بين مشهود است               
عدم تسلط و رهبری چپ و                       
کمونيسم کارگری بر اين جنبش            

عظيم سرنگونی در حد ايده ال                
عدم تشکل، سازماندهی و        .  است

سازمانيابی جنبش کارگری و                
انقالبی و همزمان در ميان اليه             

. های مختلف جامعه است                         
کمونيسم کارگری چقدر آمادگی و       
چه ميزان توان برای در دست               
گرفتن رهبری و هدايت اين                     
جنبش سرنگونی به سوسياليسم            
دارد؟ نيروهای راست، سلطنت           
طلبها و پرو غرب ها، انواع                    
گرايشات قومی و ناسيوناليستی            

 در کجای اين جنبش             ،ارتجاعی
سرنگونی قرار گرفته اند؟ برنامه       
و ترفندشان چيست و کمونيسم               
کارگری بمثابه يک جريان رهبر        
و سازمانده چگونه بايد به جنگ           
اين واقعيتها برود؟ چه مقدراتی را      
بايستی در جهت کسب فدرت                  
سياسی در نظر بگيرد؟ نه با حلوا        
حلوا گفتن دهان شيرين می شود و       
 ! نه با مرحله ای کردن امر انقالب

 

واقعيت خيلی سر راست و عريان       
جمهوری .  پيش روی ماست            

اسالمی مدتهاست بر پله آخر                  
سرنگونی ايستاده و در برابرش           
يک جنبش عظيم سرنگونی با                
ترکيبی مختلف، با انواع گرايشات     

سهم ما بعنوان       .  طبقاتی مختلف   
 بعنوان رهبر    ،کمونيست کارگری 

و سازمنده اين جنبش چيست و               
اين وظيفه بزرگ بدور از هر                
گونه لفاظی و خوشخيالی سياسی        
چه وظايف و مقدراتی را                           
پيشاروی ما کمونيست های                     
کارگری برای کسب هژمونی و           
قدرت سياسی بعنوان نيرويی                 
مسئول  نسبت به چگونگی آينده            

 .*جامعه قرار می دهد

سايت حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگرى؛

  
 www.wupiran.com 

www.for-
abetterworld.com 



  ١۶صفحه  يک دنياى بهتر 

 نفر از کارگران قراردادی شرکت ايساکو           ۵٠در چند روز اخير       
ايران خودرو، طی دو مرحله عليرغم اعتراض و شکايت اين                      
کارگران به مراجع حکومتی از جمله اداره کار و بيمه، اخراج                     

اين کارگران اخراجی به همراه خانواده هايشان بی هيچ              .  شده اند 
حق و حقوقی از کار اخراج و از ابتدايی ترين امکان تامين زندگی             

 کارگر به کار        ١١٠٠در شرکت ايساکو        .  خود محروم شده اند       
 تن از اين کارگران بصورت قراردادی          ١٠٠٠مشغولند که حدود     

 ٢هريک از اين کارگران بين      .  در استخدام اين واحد توليدی هستند     
بر اساس تصميمات توکلی و ديگر           .   سال سابقه کار دارند        ۵تا   

مسولين اين شرکت در جهت تحميل نازل ترين دستمزدها به                          
کارگران قرار شده است که اين کارگران قراردادی تحت پوشش                

انتقال کارگران ايساکو به اين        .  شرکتی به نام همگام قرار گيرند         
شرکت که در حال حاضر شروع شده عمال منجر به حذف                               
پاداشهای ناچيز و همچنين حق امتياز افزايش توليد که به کارگران            

کارفرمای شرکت جديد از هم اکنون          .  پرداخت ميشد، خواهد شد     
ما هيچ مبلغی برای پرداخت به کارگران             "اعالم کرده است که         

نداريم و مالک ما فقط پايه حقوق کارگری و پرداخت ساعات                        
اضافه کار کارگران است و چگونگی تعيين و پرداخت آن را  نيز               

اين دزدی و تعرض آشکار خشم و           ".  خودمان تعيين خواهيم کرد     
اين اقدام در شرايطی        .  اعتراض کارگران را بر انگيخته است            

صورت ميگيرد که توکلی مدير ايساکو، اصالنی بازرس ويژه، و             
ديگر همدستانشان ماهيانه حقوق های ميليونی دريافت کرده و در              
تبانی آشکار محصوالت اين شرکت را با فاکتورهای جعلی                            

شرکت .  بفروش رسانده و پولهای کالنی را به جيب می زنند                       
کار .  ايساکو از جمله شرکتهای تحت پوشش ايران خودرو است                

 . اين شرکت توليد و توزيع لوازم خودرو است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اخراج و تغيير موقعيت استخدامی              
. کارگران و تعرض به حقوق کارگران را قويا محکوم ميکند                        

اخراج کارگران ايساکو تنها گوشه بسياری کوچکی از ميزان                       
بنا به آمار خودشان در چند         .  اخراج کارگران در سال جديد است        

اين .   هزار کارگر را اخراج کرده اند          ۵٠هفته اول سال بيش از         
اين توحش و بربريتی     .  يک جنايت آشکار عليه طبقه کارگر است         

است که نظام اسالمی برای کارکرد سرمايه در ايران فراهم کرده              
اجتناب از پرداخت       .  اخراج کارگران بايد ممنوع شود             .  است

دستمزدها و مزايای کارگران يک تعرض آشکار به طبقه کارگر               
حزب اتحاد کمونيسم کارگری کارگران ايساکو و طبقه                     .  است

کارگر را به مبارزه ای متحدانه عليه اخراج و بيکارسازی و                         
 .فالکت اقتصادی فرا ميخواند

 

 کارگران
نمايندگان واقعی خودتان را      .  مجامع عمومی خود را تشکيل دهيد        

متحد و متشکل در مقابل اين وضعيت ضد انسانی                .  انتخاب کنيد 
 !اين زندگی شايسته هيچ انسانی نيست. عمل کنيد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ مه ١١ -٨٧ ارديبهشت ٢٢

اخراج و تغيير موقعيت استخدامی برای حذف 

 مزايای کارگران شرکت ايساکو ايران خودرو

 در   ٢ و     ١ ارديبهشت در سنندج معلمان بازنشسته ناحيه               ٢٣امروز دوشنبه     
 ٧٠ دقيقه صبح      ٣٠ و    ٩از ساعت    .  مقابل استاندارى تجمع اعتراضى داشتند       

نفر از معلمان نواحى يک و دو آموزش و پرورش در اجتماعشان خواهان                         
 ٣٩١تعداد معلمان بازنشسته سنندج      .   ساله خدمت خود شدند     ٣٠دريافت پاداش   

 نفر هستند که در بخشهاى مختلف تدريس و ادارى               ٨٠٠نفر و در کل استان         
يکى از معلمان ميگفت که اخبارى مبنى بر               .  آموزش و پرورش کار کردند        

گرفتن پاداش عده اى از معلمان بازنشسته در تعدادى از شهرهاى استان                              
کردستان وجود دارد اما اکثريت بازنشستگان فرهنگى در کردستان به شمول                 

الزم به ذکر    .  اجتماع کنندگان امروز هنوز پاداش هايشان را دريافت نکردند              
هرکدام از  .   ماه است که مطالبات اين فرهنگيان پرداخت نشده است           ٨است که   

 الى  ٧معلمين بازنشسته به تناسب حقوق شان در دوران کار بطور متوسط از                 
 .  ميليون تومان پاداش خدمت دارند که بايد به آنها پرداخت شود١٨

 

در اجتماع امروز معلمان تومارى تهيه شده بود که در مجمع عمومى معلمان                   
که پائين تر از استاندارى تدارک ديده شده بود به امضاى همه حاضرين رسيده               

اين تومار که در باره دريافت مطالبات معلمان بود در آن تاکيد شده بود                     .  بود
در صورت عدم رسيدگى به خواست آنها هر روز در مقابل يکى از ادارات                       

معلمان در مجمع    .  دولتى و آموزش و پرورش اجتماع و تحصن خواهند کرد               
 و خوال را بعنوان نماينده انتخاب و           ، شگرف ،عمومى شان آقايان مطهرى نيا     

اقبالپور معاون استاندارى در مالقات با         .  براى مذاکره به استاندارى فرستادند      
نمايندگان معلمان اعالم داشته که فورا جلسه اى با  ساکى مدير کل آموزش و                     

 ارديبهشت به آنها       ٢۵پرورش خواهد داشت و نتيجه را تا روز چهارشنبه                    
معلمان اما ازاين وعده وعيدها زياد شنيدند و اعتمادى                     .  اعالم خواهد کرد     

دو نفر از   .    ندارند و تاکيدشان بر اجتماع هر روزه تا پرداخت مطالباتشان بود            
معلمان تاکيد داشتند که فردا سه شنبه که قرار است در مقابل آموزش و                                  
پرورش مرکزى در خيابان اکباتان اجتماع کنند به احتمال زياد خانواده هايشان             

دراين اجتماع معلمان پالکاردى در دست           .  نيز آنها را همراهى خواهند کرد          
 !" ساله حق مسلم ماست٣٠پاداش "داشتند که روى آن نوشته بود؛ 

 

 !فرهنگيان شريف

شما بدرست سياست سردواندن و جنگ فرسايشى آموزش و پرورش و دولت                 
تنها اعتراض متحد    .  را شناخته ايد و بر اعتراض مستمر و متحد تاکيد داريد                

شما ميتواند حقوق مسلم تان را نقد کند و الگوئى براى مبارزات معلمان و                            
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از اعتراض برحق         .  خواستهاى برحق شان باشد    

شما حمايت ميکند و فرهنگيان کشور را به مبارزه اى متحد براى مطالبات                        
 !شان دعوت ميکند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ مه ١٢ -٨٧ ارديبهشت ٢٣

۵٠شماره   

! کمونيستها،کارگران  
به حزب اتحاد کمونيسم 

!کارگرى بپيونديد  

 اجتماع فرهنگيان بازنشسته سنندج مقابل استاندارى

 !" ساله حق مسلم ماست٣٠پاداش "



١٧صفحه   يک دنياى بهتر   

 نفر از   ٣٠ تعداد   ٨٧ ارديبهشت   ٢۴امروز سه شنبه     
معلمان بازنشسته سنندج در مقابل ساختمان آموزش           
و پرورش مرکزى سنندج در خيابان اکباتان اجتماع            

اين تجمع بنا به قرار قبلى و در ادامه تجمع                .  کردند
ديروز فرهنگيان در مقابل استاندارى سنندج صورت       

 . گرفت

 

يکى از مسئولين اين کانون طى بحثى که با معلمان               
داشت اعالم کرد که در جلو دفتر کانون مستقل                        
بازنشستگان تجمع کردند و قرار است پاداش آنها را            

! به آنها بدهند       "  سهم عدالت   "بصورت واگذارى        
همينطور از معلمين خواسته اند که اگر ميخواهند                  
مشکلى برايشان پيش نيايد از تحصن کردن                               
خوددارى کنند و خواست شان  را کتبا بنويسند و به               

معلمان .  آنها بدهند تا مسائل معلمان را پيگيرى کنند           
گفتند که اين سهام نهادهاى ورشکسته را به هيچ وجه          

معلمان .  قبول نميکنند و حقوق خود را نقد ميخواهند          
قصد دارند نامه اى به نهادهاى دولتى بفرستند و در              
آن تاکيد کنند در صورت عدم رسيدگى به خواست                
شان همراه با خانواده هايشان در مقابل ادارات دولتى         

تجمع امروز از       .  اجتماع و تحصن خواهند کرد             
 دقيقه پايان   ٣٠ و   ١١ شروع و در ساعت      ١٠ساعت  
 .يافت

  

 !فرهنگيان شريف

يک روش کالهبردارى و دزدى              "  سهام عدالت   "
با اين سهام   .  از پاداش بازنشستگى شماست   "  قانونى"

فردا شما را به نوسانات اقتصادى اين و آن شرکت                
روبرو ميکنند و عمال در پروسه اى پولتان را باال                 

در تهران و کرمانشاه و سراسر کشور به              .  ميکشند
با پول   .  طرق مختلف همين سياست را پيش بردند             

شما مشغول سرمايه گذارى و داللى و بورس بازى              
هستند و آخر سر به امضا و توافق خودتان مسئول                 

يعنى هزينه        .  ورشکسته شدن آنها ميشويد                      
ورشکستگى را از سفره خانواده و جيب شما                             

 اعم از    ،بايد معلمان سراسر کشور     .  پرداخت ميکنند 
 در مقابل        ،بازنشسته و حق التدريسى و رسمى                  

بن "سياست پرداخت پاداش و دستمزد تحت عنوان              
بايستند و خواهان         "  سهام عدالت    "و     "  کارمندى

 حقوقها و پاداشها       پرداخت مستقيم و يکجا و نقدى          
همينطور در مقابل سياست تهديد امنيتى و                 .  شوند

 تنها  ،سردواندن آموزش و پرورش و دولت اسالمى         
پاسخ واقعى شما اعتراض مستمر و متحد و گسترده            

بايد نيرويتان را بميدان آوريد و برخواست و             .  است
اتحاد شما منشا       .  مطالبات برحق خود تاکيد کنيد             

 . قدرت و پيروزى شماست
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

  ٢٠٠٨ مه ١٣ -٨٧ ارديبهشت ٢۴

 اجتماع فرهنگيان بازنشسته 
 مقابل آموزش و پرورش سنندج 

 کارگران پرريس مزايا و عيدى شان را دريافت کردند

 کارگران نساجى پيگير وضعيت خود هستند
 کارگران کارخانه پرريس بعد از امضاى تومار اعتراضى و ارسال            ،بنا به گزارش دريافتى   

 کارفرما مجبور شد که کل مزايا و عيدى کارگران را به اضافه                ،آن براى شرکت در تهران     
پرداخت مطالبه کارگران سه روز قبل صورت گرفت و مبلغ                .  سنوات کارى پرداخت کند     

 هزار تومان آن عيدى     ٣٩٠ هزار تومان بوده که       ۶٠٠واريز شده به حساب کارگران حدود        
 .کارگران بوده است

 

همينطور امروز پنجشنبه تعدادى از نمايندگان کارگران نساجى به اداره کار مراجعه کردند                 
مسئولين ادار کار ظاهرا اعالم کردند      .  و در مورد عدم پرداخت حقوق هايشان مذاکره کردند        

 "! حق با شما کارگران است و ما موضوع را پيگيرى خواهيم کرد"که 

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کارگران را به اتحاد و همدلى براى پيگيرى مطالبات برحق                   
کارگران ضرورى است با اتکا به مجمع عمومى شان اتحاد موجود را                      .  شان فراميخواند 

حفظ و تقويت کنند و پيشاپيش در مقابل هر سياست ايجاد تفرقه و سردواندن توسط اداره کار            
 . و کارفرما سدى ايجاد کنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ مه ٨ -٨٧ ارديبهشت ١٩

۵٠شماره   

 مجمع عمومى
!ظرف اعتراض مستقيم و مستمر توده کارگران عليه سرمايه است  

 

!کارگران  
!در مبارزات جارى به مجمع عمومى متکى شويد  

!جنبش مجمع عمومى را به يک سنت قوى جنبش کارگرى تبديل کنيد  

!على کانطورى را آزاد کنيد   



١٨صفحه   يک دنياى بهتر   

گرامی با ياد و خاطره جان باخته        
راه سوسياليزم سوسن گل                      

 انصاری

سوسن گل انصاری در مورخه             
به جرم کمونيست      ٢١/٠١/١٣۶٣

بودن و دفاع از حقوق کارگران و       
فعاليت برای آزادی و برپائی يک       
دنيای انسانی توسط پاسداران                

 و بعد از شکنجه های               ،سرمايه
زياد و تجاوز نتوانستند اراده                  
کمونيستی سوسن را در هم                      

 فروردين  ٢١ در سحرگاه   ،بشکنند
 سوسن گل را به             ۶٣ماه سال       

رفيق .  سوی ميدان اعدام بردند          
زنده باد   سوسن گل با فريادهای          

 مرگ بر سرمايه،              ،سوسياليزم
مرگ بر خمينی امام تازيانه و                
دار تکيه بر ديوار زندان ديزل               
آباد کرمانشاه زد و قهرمانانه جان       

سوسن از فعالين بخش            .  باخت
دانش آموزى و دانشجوئى                        
سازمان پيکار بود و بدنبال                      
بحران ايدئولوژيک دراين                       
سازمان به جناح مارکسيسم                     
انقالبى پيوست و دراين زمينه               

سوسن توسط   .  تالش بسيار کرد     
توده اى ها شناسائى و         -اکثريتى   

. به نيروهاى اطالعاتى لو داده شد     
يادش گرامی و راهش پر رهرو           

 نيما انصارى! باد

  ،رفيق نيما انصارى عزيز

مورد سوسن يادآور نسلى است            
 آنها را به     ۵٧که ديناميزم انقالب     

ميدان سياست پرتاب کرد و در              
افت و خيزهاى انقالب و سرکوب       
خونين آن توسط جريان اسالمى           

نسل امروز تنها در    .  قتل عام شدند  
تاريخ و اسناد و روايات به آن                 
دوره مينگرد و چه بسا خيلى ها             
فرزندان آن نسل به خون کشيده             

اما حقيقت اينست که      .  شده هستند 
روزى اين پرونده ها ورق خواهد       

حقيقت را براى هميشه           .  خورد
تالش امروز  .  نميتوان مدفون کرد  

ما براى سرنگونى حکومت                    
وحوش اسالمى سرمايه و  برپائى      
دنيائى بهتر درعين حال ادامه                
تالش براى تحقق آرمانهاى                     

سالروز جان      .  سرمايه است     
باختن رفيق عزيز سوسن گل             
انصاری را به شما و  خانواده و        
همرزمانش تسليت ميگويم و ياد      
او و ديگر جانباختگان را با                 
ادامه تالش براى جارو کردن           
حاکميت و قدرت ارتجاعى و             
ضد بشرى سرمايه گرامى                   

 . موفق و پيروز باشيد. ميداريم

شعار نويسى جوانان حزب در         
 کرج

تعدادى بر چسب با شعار آزادى       
و برابرى در روز سه شنبه                  
هفته قبل توسط اعضا حزب                
اتحاد آمونيسم آارگرى در                 
سطح شهر آرج رو ديوارها               

عکسهائى ضميمه   .  چسبانده شد  
منتظر فعاليتهاى بعدى          .  است

با درودهاى   .  واحد آرج باشيد     
 . آمونيستى

   ،فعالين حزب در کرج

شعار آزادى و        .  خسته نباشيد   
برابرى را بايد در هر اجتماع            
علنى برافراشت و به يکى از             
پرچمهاى مبارزه عليه رژيم              

توصيه ما به   .  اسالمى تبديل کرد  
رفقاى حزبى اينست که در                   
شعار نويسى و نصب تراکت و         
باندرول بعنوان گوشه اى از               
کار تبليغاتى از شعارهاى؛                  

 حکومت        ، برابرى       ،آزادى"
زنده باد جمهورى      "  ،"کارگرى

ما کارگران         "،"سوسياليستى
خواهان برپائى جامعه اى آزاد          

مرگ   "،"و برابر و مرفه هستيم    
" بر حکومت اسالمى سرمايه           

از جانب من به          .  استفاده کنيد   

  ،نامه ها
 سياوش دانشور

.  هم هست    ۵٧انسانى نسل انقالب       
 ويژگيهاى    ، شرايط   ،اگرچه دوره   

 مضمون اجتماعى و فکرى         ،نسلى
 و غيره             ،و سياسى کمونيسم            

دراساس متفاوت است اما يک                  
رشته تاريخى اميد و تالش نسل                
هاى پى در پى را براى تغيير                     

در مورد  .  جهان به هم پيوند ميزند      
همکارى نفرت انگيز حزب توده و        
سازمان اکثريت با رژيم اسالمى و        
نيروهاى اطالعاتى آنها بايد                       
تصريح کرد که روش برخورد ما          
و فرداى پس از پيروزى بر                         
ارتجاع اسالمى با اينها خطى                     

جرم اينها توده اى يا                     .  نيست
اکثريتى بودن يا هر کسى که با اين         

تعلق .  خط فعاليت کرده است نيست     
داشتن به جريانات ارتجاعى فى               

اما بدون ترديد     .  النفسه جرم نيست    
 دارند  شاکى خصوصى با کسانى که    

و طى يک محکمه عادل و منصف         
اين امر اثبات شده باشد برخورد              

درست مانند پاسداران و    .  خواهد شد 
ديگر مزدوران رژيم که راسا                   
جنايتى مرتکب شدند يا در وقوع             

روش .  آن نقش ايفا کرده اند                    
برخورد حکومت سوسياليستى با           
مجرمين نه براساس عقايدشان و يا        
تعلق شان به کمپ ارتجاع بلکه                 
براساس مورد مشخص ارتکاب             

به اين اعتبار    .  جرم و جنايت است     
ما مانند بسيارى از نيروهاى ملى            
اسالمى از موضع ناسيوناليستى             

" خائن"جبهه ملى به اينها                             
چون به صف و جنبش و       .  نميگوئيم

آرمان اجتماعى مشترکى تعلق                 
 .   نداشتيم

کمونيستها جانباختگانشان را در             
هاله اى از تقدس و ابهام خرافى                
نميپيچند اما روزى در ايران از                
تالش اين عزيزان و مبارزه شان با        
ارتجاع و سرمايه تجليل خواهيم              
کرد و باشکوه ترين همبستگى                  
انسانى را با اين انسانها شريف و             
مبارز که توسط سرمايه قتل عام              

تا آن   .  شدند به عمل خواهيم آورد         
روز بهترين راه گراميداشت اين             
عزيزان ادامه تالش آگاهانه و                   
متحزب کمونيستى کارگرى عليه           
حکومت مرتجع اسالمى حافظ                 

۵٠شماره   
دوستان ديگر سالم برسانيد و                 

 . دستتان درد نکند

 !به صفوف حزب ميپيونديم

ما امير و ويکتوريا             .  با سالم    
خواستار پيوستن به صفوف اتحاد       

. حزب آمونيسم آارگرى هستيم          
من امير در ايران بعنوان کارگر          
آارخانه نساجى با آمك ويکتوريا       
که دانشجوى رشته شيمى در                  
اردبيل بود و ديگر دوستانمان با           
قوانين ضد آارگرى جمهورى              
اسالمى مبارزه ميكرديم و در                 
ميان آارگران حول ديدگاههاى            
آمونيسم آارگرى براى برقرارى      
آزادى و برابرى و حقوق انسانى          
تالش ميكرديم که بعد از دوره اى        
مشکالت امنيتى ناچار به خروج         

ما بعنوان       .  از ايران شديم             
انسانهايى آه قلبمان براى رهايى         
انسان ميتپد خواستار فعاليت و               
عضويت در اين تشكيالت انسانى       

اميدواريم آه بتوانيم بازو       .  هستيم
به بازو و دست در دست هم از               
حقوق حقه طبقه کارگر و آزادى           

امير و        .  انسان دفاع کنيم               
  ترکيه ،ويکتوريا

 رفقاى عزيز امير و ويکتوريا 

ورودتان را به صفوف حزب                
اتحاد کمونيسم کارگرى پيشاپيش        

اين حزب به تمام     .  تبريک ميگويم 
کسانى تعلق دارد که پرچم                        
مانيفست کمونيست و يک دنياى           
بهتر را برافراشته اند و براى                 
سرنگونى جمهورى اسالمى و             
نظام سرمايه دارى و برقرارى             

 ،فورى يک حکومت کارگرى             
يک جمهورى سوسياليستى                     

اين حزب به شما      .  مبارزه ميکنند 
 نسل جديد و    ، کمونيستها ،کارگران

 زنان و            ،پرشور سوسياليست     
مردان برابرى طلب و آزاديخواه         

مطالعه جدى و            .  تعلق دارد     
سيستماتيک مارکس و منصور             
حکمت را به شما و همه رفقاى              

به حزب    .  حزبى توصيه ميکنيم      
 .خودتان خوش آمديد

چرا سه حزب کمونيستى کارگرى      
 همکارى ندارند؟

 من       .دکترجوادی عزيز سالم            
سوالی داشتم که اين سوال را از            

ليدر هر سه           
١٩صفحه   



١٩صفحه   يک دنياى بهتر   

هر سه حزب در مسائل کلی و           .  حزب خواهم پرسيد   
ريشه ای اشتراک نظر دارند و تفاوتهايی اندک در                  

چرا هر سه حزب در مسايلی که        .  مسائل جزيی دارند  
اشتراک نظر دارند به صورت واحد با هم همکاری و           
اتحاد ندارند؟ مثال تظاهرات اول ما ه مه و يا تالش                  
برای آزادی زندانيان سياسی مورد تاکيد هر سه حزب      

چرا هر کدام از اين سه حزب به صورت              .  می باشد 
جداگانه در مسائلی که اشتراک جمعی وجود دارد به             
فعاليت می پردازند و هر سه در سه زمان متفاوت و               
سه مکان متفاوت را برای رسيدن به يک هدف                          
مشترک مد نظر دارند؟ صحبت از اتحاد با رضا                      
پهلوی و سعيد حجاريان و احزاب دست راستی و                     

خواهش ميکنم در پاسخ به اين سوال           .  ليبرالها نيست 
از اشتراکات حزب توده و جمهوری اسالمی در                      
رابطه با خصلت ضد امپرياليستی شان و اتحادشان                

 ممنون   .صحبت نکنيد چون اين مقايسه غلط است                 
 ژوبين. ميشوم اگر به اين سوال پاسخ داده شود

  ،ژوبين عزيز

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى عليرغم انتقادها و                     
اختالفات سياسى معينى که با سياستها و نگرش دو                 

 همواره تالش کرده است که منفعت       ،حزب ديگر دارد  
جنبشى کمونيسم کارگرى را پرچم خود قرار دهد و               

. دراين مسير تالشهاى فراوانى صورت داده است                 
اينکه چرا و چگونه تالشهاى صميمانه و مسئوالنه ما           
با ديوار جان سخت سکتاريسم و منافع خرد برخورد             
کرد در شماره هاى اين نشريه مکتوب اند و من اينجا             

همينطور ما هيچ مانعى براى همکارى      .  تکرار نميکنم 
با اين احزاب در قلمروهاى مورد اشاره شما و به                     
قولى اشتراکات نميبينيم و همواره حزب ما پيشقدم                  

ما تاکنون و در يک روز معين        .  دراين امر بوده است   
و برسر يک موضوع واحد اعالم تظاهرات جداگانه             
نکرديم آنهم در شرايطى که اين احزاب همين تالش               

اينکه چرا احزاب ديگر در يک       .  را در دستور داشتند   
رقابت اعالم نشده باهم و با ما بسر ميبرند را بايد                       

ما اختالفات واقعى با اين             .  خود آنها جواب دهند         
احزاب داريم اما درميان نيروهاى اپوزيسيون ايران             
اين جريانات هنوز نزديکترين احزاب سياسى به ما               

 . موفق و پيروز باشيد. هستند

 

 !هدف بيان احساسات ناسيوناليستی ام نبود

با سپاس از شما     .  سرور دانشور عزيز، درود بر شما      
بخاطر درج گزارش اين جانب پيرامون وضعيت                   

برای رفع سو تفاهم های پيش آمده        .  دانشگاه نبی اکرم  
. خود را ملزم ميدانم متن زير را برای شما ارسال کنم          

دانشجويان غير   "مقصود بنده از به کار بردن واژۀ               
همانا به معنی دوری از خانواده بود و به هيچ            "  بومی

عنوان قصد دسته بندی در اين خصوص را نداشته و             
مقصود کسانی   (به عالوه دانشجويان بومی            .  ندارم

 يک توهين يا      ،تو برخى شمارهاى نشريات     
بهتر است بگم انتقادهاى شديدى ديدم که البته        
نه از کمونيسم بلکه از گروه شما دلسرد                     

 ،نميخواهم ازتان طلبکار باشم و نيستم        .  شدم
اما حيف اين سازمان نيست؟ حيف اسم                      
حکمت نيست؟ شما که سازمانى هستيد و                  
اطالعاتى اينقدر وسيع داريد ديگه چرا؟ بين          

 تو اين مدت      ، به درک   ،دوستان آبروم رفت   
خيلى کارها ميتوانستم بکنم که با اين حرکات        

همين االن حاضرم اگه        .  زده کرديد من را       
دوستيتونو صداقتتونو را به خودتان اثبات              

 من هم ماهانه پولى را براى نشر مخفى         ،کنيد
پولم را به رخ         .  نشريات تون کنار بزارم        

من االن يک مهندسم که اگر برم تو         .  نميکشم
جهنم عسلويه کار کنم فوقش به من                                

من هيچ چيز ديگر       .   تومان ميدن    ۶٠٠٠٠٠
مادرم بازنشسته است و پدرم                       .  ندارم

بازنشسته است که با سن باال مجبور به کار             
و مسافر کشى است و تمام حقوقش در ماه                 

فقط من ماندم و اين      .  فقط صرف خونه ميشه    
چندرغاز که حاضرم خرج شما بکنم چون              

ازتون هيچ   .  ميدانم حرفتون ارزشمند است       
 فقط نشريه      ،کمک مالى يا انسانى نميخوام          

فقط ازتون ميخوام که با حرفهائى که             .  تون
ميزنين عمل کنين و دشمنى و تفرقه را کنار           

 . سالمت و سربلند باشيد. بگذارين

 

 ،نادر عزيز

با تشکر از نامه تان و اعالم آمادگى براى                
فعاليت در جهت آرمانهاى انسانى و برابرى         

حزب اتحاد      .  طلبانه کمونيسم کارگرى           
کمونيسم کارگرى کمتر از يکسال است که             

زمانى که نشريه رفيق         .  تشکيل شده است     
ماجدى منتشر ميشد ما حتى فراکسيون هم               

لذا شايد منظور شما           .  تشکيل نداده بوديم      
. نشريات حزب کمونيست کارگرى است                

 همواره   ، يک دنياى بهتر       ،نشريه حزب ما    
تالش کرده است که نشريه وزين و انتقادى             
و در خدمت پراتيک کمونيستى کارگرى                 

. اين را دوست و دشمن اذعان ميکند            .  باشد
دوره اى در جدالهاى سياسى در حزب                       
کمونيست کارگرى ما مجبور شديم و الزم              
بود براى دفاع از خط مشى سياسى و حتى               
حرمت شخصى مان پاسخ برخى انتقادات و          

اما هيچ وقت نه به حرمت       .  نظرات را بدهيم  
شخصى کسى حمله کرديم و نه توهين آميز             

 از طرف مقابل با            ،برعکس.  بحث کرديم  
اشکال مختلف متاسفانه اينکار صورت                    
گرفت که تاثيرات مخرب آن هنوز                                

اگر مشخصا موردى را که                 .  پابرجاست
شما شده است و ما               "  آبروريزى"باعث    

مسئول آن بوديم خاطر نشان کنيد بسيار                    
هميشه در بحث سياسى            .  متشکر ميشويم   

 ممکن است افرادى       ،بويژه وقتى تند ميشود      
اين بشدت نادرست و       .  مرزها را درنوردند    

است که خانه پدريشان در شهر تبريز                   ...نامه ها
نيز با اين مشکل دست و پنجه نرم           )  است

تاکيد می کنم هدف بنده از به              .  می کنند  
کاربردن واژگانی چون بومی و غير                    
بومی بيان مسائل قومی و نژادی و                         
ژئوپلتيکی نبوده و احساسات ناسيوناليستی   
خود را به هيچ وجه در بخش اول                             

 .گزارش دخالت نداده ام

 

در خصوص بخش دوم نيز بله حق با                    
شماست؛ کمکی که به حزب اهللا و حماس           
می شود بسيار بيشتر و مخرب تر از                     
فضل و بخشش های دستگاه دولتی نسبت          
به کمک های مالی به بوليوی، سريالنکا           

باز هم از شما و خانم                    .  است...  و    
رمضانعلی بخاطر حمايت و پشتيبانيتان            

پيرامون .      از اين مسئله سپاس گذارم           
نيز در حال     ...  مسئله نام خليج فارس و           

تنظيم جستاری هستم که تا شماره بعدی              
نشريه پر محتوايتان برايتان ارسال خواهم       

پاينده .  شاد باشيد   .  با سپاس مجدد      .  کرد
 ايران

 

  ،ايران بان عزيز

پاسخ شما را      .  تشکر از حسن نيت شما          
فقط .  جهت اطالع همگان منتشر کرديم           

اينجا تاکيد کنم که من اشاره کردم که                     
هزينه و پولى که براى سپاه پاسداران و              
انواع مزدوران سرکوبگر در خود                        
جمهورى اسالمى و عليه طبقه کارگر و             
مردم آزاديخواه ميشود بسيار بيشتر از                
کمک به حزب اهللا و حماس و ديگر                        
متحدين نزديک و ديپلماتيک جمهورى              

منتظر مطلب تان در مورد      .  اسالمى است 
اميدواريم بحث تان       .  بحث خليج هستيم      

مرز روشنى با سياست ارتجاعى                            
فاشيسم –جمهورى اسالمى و ناسيونال              

ايرانى و اهداف ارتجاعى شان در اين                 
 . موفق و پيروز باشيد. زمينه داشته باشد

 

 !از طريق شما با کمونيسم آشنا شدم

. من اسمم نادر هستش    .  سالم دکتر جوادى  
 ساله که با شما و همچنين با سخنان شما          ٢

بايد اعتراف کنم که     .  با کمونيسم آشنا شدم    
. قبل از آن از کمونيسم چيزى نميدانستم             

من االن فقط مشغول تحصيل دانشگاه و              
براى رشته تحصيلى     .  دنبال کار ميگردم    

پارسال تصميم داشتم که        .  من کار زياده    
اين نشريه هاى سازمان و نشريه خانم                  
ماجدى را به هزينه خودم بين دوستان                  
پخش کنم و يک گروه فکرى و سياسى                 

اولين قدمم تشکيل گروه دفاع از             .  بزنيم
اما متاسفانه  .  حقوق زنان در دانشگاه بود       

۵٠شماره   

٢٠صفحه   



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

اما با اينحال   .  غير اصولى است و جزو سنت ما نيست       
هسته واقعى اختالف را نبايد فراموش کرد و موضوع         

 ديد و نتيجه          ، يعنى همانطور که بوده           ،را سياسى  
لحن و بيان نامناسب و تحقير و اتهام پراکنى و   .  گرفت

ترور شخصيت نه نشان قدرت گوينده آن بلکه نمايش            
کمونيسم و مارکسيسم در نقد       .  استيصال سياسى است   

دفاع از منفعت جنبش طبقاتى نميتواند         .  تخفيف ندارد 
با تخفيف صورت گيرد چون در دنياى واقعى کارگر            
و بورژوا و جنبشها و احزابشان نميتوانند به هم                         

اما اين موضوع هم را بايد در       .  تخفيف دهند و نميدهند   
نظر داشت که کسى که حرفى براى گفتن ندارد و                     
نميتواند با قدرت استدالل و اقناع حقانيت بحث و خط            

 ناچار است به روشهاى             ،مشى اش را اثبات کند            
. بازارى و رايج رو بياورد که خيلى ها در آن استاداند         

در مورد اثبات دوستى و صداقت ما آنهم به خودمان              
واقعا چه ميتوان گفت؟ ما به کسى وعده نميدهيم و به              

آيا قريب سه دهه تالش            .  خودمان هم شک نداريم        
کمونيستى در دفاع از حقوق حقه مردم و آزادى و                    

ما آنهم به     "  دوستى و صداقت    "برابرى اثبات کننده       
خودمان نيست؟ ما جريانى سياسى با هدف روشن و              

ممکن .  اعالم شده هستيم و براى همين تالش ميکنيم            
است در جاهائى اشتباه هم بکنيم و از موارد هم داشته            

اما اشتباهات را تنها جريانى انتقادى و پيشرو که           .  ايم
منفعتى شخصى ندارد ميتواند با شهامت بيان کند و                 

دراين زمينه معين    .  در پراتيک عمال آن را رفع کند          
ميماند ديدگاهها  . هم دستکم جريان ما پيشرو بوده است 

و پراتيک ما که براى بررسىو ارزيابى منصفانه                   
 .جلوى روى شما و ديگران است

 

من شما را دعوت به همکارى فشرده و آگاهانه و                      
ما .  کمونيستى با حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ميکنم        

نماينده اصوليت کمونيستى و حرمت انسانى و تالش             
براى پياده کردن اهداف سوسياليستى طبقه کارگر                  

رفقاى سابق ما هم ميتوانند و اين ظرفيت را               .  هستيم
کما اينکه در دوران منصور     .  دارند که بهتر عمل کنند    

اينکه امروز  .  حکمت همين آدمها طور ديگرى بودند        
منافع خاصى دريچه بروز اين رفتارهاى فرقه اى                   

 و به طبع آن سياستهاى خاصى به جاى                          ،ميشود
 اينها با خود       ،سياستهاى کمونيستى کارگرى مينشيند      

روشها و فرهنگ و تشکيالت مدارى و سنت خود را             
تالش ما اين است کل جنبش ما             .  نيز ببار مى آورد      

سالمت سياسى و تاريخ درخشانش را نه فقط حفظ                   
نهايتا ما مسئول      .  بکند بلکه عيار آن را باال ببرد                

از شما تقاضا دارم که     .  حرفها و اعمال خودمان هستيم    
اين خط را تقويت کنيد چون اجتماعا ميتوان به                            

. سنتهاى غير کمونيستى و فرقه اى و مخرب فائق آمد          
 . *موفق و پيروز باشيد

 

 اعضا و کادرهای حزب: به  ...نامه ها 
 

 مسئول خارج کشور: موضوع
 

ی کبنا به تصميم هيات داير دفتر سياسی و از آنجائيکه رفيق محمود احمدی به داليل پزش                        
امکان ادامه کاری در اين مسئوليت را ندارند، از اين پس رفيق آذر ماجدی مسئوليت خارج                   

 .برای اين رفقا آرزوی موفقيت ميکنيم. کشور حزب را عهده دار خواهد شد
 

 علی جوادی دبير کميته مرکزی 

 ٢٠٠٨ مه ١٢

۵٠شماره   

تمام فالسفه جهان را 
،تفسير کرده اند  

 حال آنکه مسئله برسر 
! تغيير آنست  

 

کارل مارکس                 

 زندانى سياسى ،کارگر زندانى
!آزاد بايد گردد  

 

 ، منصور اسانلو،براى آزادى شيث امانى
 بختيار ، طاها آزادى،جوانمير مرادى

!رحيمى و کليه زندانيان سياسى تالش کنيم  

آدرس تماس با مسئولين حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

علی جوادی، (هيات داير دفتر سياسی 
 )سياوش دانشور، آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، نسرين (کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.co
m 

 

 )محمود احمدی(مسئول خارج کشور 

mahahmadi@yahoo.com 
 

مجيد (مسئول سايت و آی تی حزب 
 )پستنچی

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 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


