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ھيئت دائر حزب پاسخ ميدھد؛

يادداشت سردبير،

در آغاز سومين سال فعاليت حزب
سياوش دانشور

"انتخابات"
و اپوزيسيون پرو رژيم
در کمتر کشور دنيا دولتھاى ارتجاعى به اندازه
جمھورى اسالمى در قبال ھواخواھانش ناخن خشک و
متوقع بوده است و در کمتر کشور دنيا عشق يکطرفه به
ارتجاع و عقب ماندگى مانند اپوزيسيون پرو رژيم ايران
سالھاى طوالنى ماندگار بوده است .اين شايد جزو
عجايب دنياست .گوئى اسالم و جمھورى اسالمى و
آخوند معبدى است که اين کاھنان دمکراسى و حقوق
بشر بايد تا آخر عمر به نيايشش بنشينند .گوئى جز اين
سياست برايشان معنى ندارد و اين دنياى پھناور با تمام
دستاوردھاى تاريخى اش در حفره سياھى بنام جمھورى
اسالمى خالصه شده است!
طرفدارى از حکومت اسالمى پديده جديدى نيست و به
مقياس عمر اين حکومت وجود داشته است .داستان
حزب توده و فدائى اکثريت و حزب رنجبران و جبھه
ملى و سازمان مجاھدين و محفل بابک زھرائى
"سوسياليست" را در دوران انقالب  ۵٧ھمه بياد دارند.
ھمه اينھا در يک موضوع اشتراک داشتند و آن اينبود که
ھر کدام دوره اى از حکومت اسالمى از طريق حمايت
از جناحى از آن دفاع کردند .اگر مجاھد و حزب
رنجبران و محفل بابک زھرائى تروتسکيست با پايان
دوره بنى صدر به بيرون رژيم پرتاب شدند ،حزب و
توده و فدائى اکثريت تا بودن "خط امامى ھا" در قدرت
ھنوز تحرک داشتند .پرت شدن اينھا از مدار حکومت
مصادف با پايان دوره "خط امامى ھا" در جمھورى
اسالمى است .حزب توده و اکثريت و عمده
جمھوريخواھان توده ايست در دفاع از جمھورى اسالمى
ثابت قدم اند .اينھا زمانى در شمايل خمينى و شعارھاى
ضد آمريکائى اش چھره "مترقى و
صفحه ٢
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على جوادى ،آذر ماجدى ،سياوش دانشور
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کارگران پيمانی اور – ھال؛
تفرقه را به اتحاد عليه سرمايه داران تبديل کنيم!
على طاھرى
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عوامفريبی زير پوشش
رفع تبعيض عليه زنان!
شھال نوری
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گفتگو با نيما انصارى و ياشار سعيدى
در باره ديپورت  ٢٠پناھجو از ترکيه به ايران
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کودکان ،والدين و مذھب
علی جوادی
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عاقبت تزھاى غير کمونيستى کوروش مدرسی
على طاھرى
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در صفحات ديگر؛ اطالعيه حزب در باره معرکه گيرى اسالمى “انتخابات”،
حمايت کارگران آمريکا از کارگران ايران ،آزادى تعدادى از کارگران زندانى،
کارگران ايران خودرو ،کارگران سايپا ،کارگران ايتکو پرس ،کارگران لوله خودرو،

پخش اطالعيه حزب در تھران ،اطالعيه دفتر دفاع از حقوق پناھندگى ... ،و ستون آخر.

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢

"انتخابات"
و اپوزيسيون پرو رژيم ...
کردند و ھمراه نيروى سرکوبش
عليه انقالبيون شمشير زدند.
امروز ھم بجز شاخه ھاى بى
اھميت و از نظر سياسى غير
موثرى از آنان ھمين اند .راستش
طى سه دھه گذشته بجز مقاطع
کوتاھى اين عشق يکطرفه به
ارتجاع اسالمى را در قلب و
کاراکتر سياسى شان حفظ کردند.
جمھورى اسالمى اينھا را به
بيرون پرت کرد ،افراد و
کادرھايشان را بخشا حتى اعدام
کرد .اما جاذبه اسالم و آخوند
برايشان بسيار بيشتر از اينھاست.
بويژه اگر فاميلھاى قديمى ملى
مذھبى و اپوزيسيون مجاز در
داخل تکانى بخورند ،اينھا در
خارج فعال ميشوند و اندرباب
شرکت در انتخاب يک قاتل از
ميان چند قاتل فلسفه بافى ميکنند.
دوباره دکان سياسى شان را در
نفرين کردن سياست سرنگونى و
"انقالب خشونت است" باز
ميکنند .تحت عنوان "مقابله با
خشونت" ،از خشن ترين حکومت
جنايتکار در تاريخ آن جامعه دفاع
ميکنند.
و امروز مجددا براى "شرکت در
انتخابات" به خط شده اند.
اميدوارند "موج سوم" راه
بياندازند .ميگويند ميتوانيم احمدى
نژاد را شکست دھيم .معلوم
نيست چرا نتوانستند مانع پيروزى
احمدى نژاد شوند؟ چرا وقتى ھم
دولت و ھم مجلس را در اختيار
داشتند و ھمه رسانه ھاى دنيا و
دولتھا در تمجيدشان دروغ
ميگفتند حتى نتوانستند روزنامه
شان را دائر نگه دارند؟ نه،
معضل اينھا نه "مدنيت" است و
نه حتى "کمک به مسير انتخابات
آزاد" و يا "اعمال فشار براى
تغيير رفتار حکومت" .چون
بسادگى جمھورى اسالمى با ھر
حق و آزادى که در قيف اسالم رد
نشود سرستيز دارد .چون خامنه
اى محضردار "انتخابات آزاد"
نميشود ،ھمانطور که مسئول

اجراى "رفراندم" نشد .کمترين
شرايط يک انتخابات واقعا آزاد
سرنگونى جمھورى اسالمى و سر
کار آمدن دولتى پيشرو و انقالبى
است .انتخابات واقعى نقطه اى در
پايان يک پروسه مبارزه اجتماعى
و سياسى برسر آينده آن جامعه
است .اين جنگ ھنوز تمام نشده و
سياست سازش با حکومت رسواتر
از آنست که جنگ را مختومه اعالم
کند .و باالخره خوشرقصى براى
جمھورى اسالمى ذره اى کمک به
"تغيير رفتار رژيم" نميکند ،کمک
به بقاى آن ميکنند .و ھمه اينھا را
اين جماعت ميدانند اما امر واقعى
شان را دفاع از حکومت اسالمى
گذاشته اند .افقى ديگر بجز دفاع از
ارتجاع زمانه ندارند چون خود
بخشى از آنند.
اين شبه اپوزيسيون زورکى جزو
الينفک جنبش وسيع تر ملى
اسالمى است که شاخه مھم آن
حکومت ميکند .سياست براى اينھا
با افت و خيزھاى حکومت معنى
دارد و بدون جمھورى اسالمى اين
جماعت به پديده مھجورى تبديل
ميشوند .تا جمھورى اسالمى سر
کار است تلسکوپھاى حزب توده
آخوند و سردار و رھبر
"جمھوريت" کشف ميکند و امثال
فرخ نگھدار و شرکا در اتحاد
جمھوريخواھان ملى و سازمان
اکثريت ماموريت شان شروع
ميشود .در کنار اينھا بخشھاى ديگر
اپوزيسيون راست ناسيوناليست
تمايل به غش کردن در اين
"انتخابات" دارند .ناسيوناليستھاى
کرد نامه ھاى دربارى و چاکر
منشانه به خامنه اى را شروع
کردند و ناسيوناليستھاى کرد و قوم
پرستان با اظھارات کروبى و
موسوى در مورد "حقوق اقوام"
ھاج و واج شده اند .حزب دمکرات
فعال جلو افتاده است .کال مسائل
وسيع تر منطقه اى و جھانى ،سفر
اوباما به ترکيه و بحثھاى پيرامون
خلع سالح نيروھاى ناسيوناليست،
و ھمينطور راه افتادن تلويزيونى به
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زبان کردى در ترکيه و بحث
مادرى،
زبان
آزاديھاى
ناسيوناليسم کرد را در شرايطى
که افق فدراليسم کور شده است
به جمھورى اسالمى متمايل تر
کرده است .برخى راستھاى پرو
غرب نيز سوار منطق " بد و
بدتر" شدند و با سياستى
پوپوليستى تالش ميکنند موضع
شان را با "درک حرکت مردم
در داخل" توجيه کنند .اين دسته
آخر سرود خوانان نگھبانى
ميدھند .اگر وضع را مناسب
ديدند فورا روى قطار ميپرند و
اگر نه موضع شان را حاشيه اى
ميکنند .ھمه اينھا محصول بى
افقى اپوزيسيونى است که حرفى
براى گفتن و پالتفرمى سياسى
در قبال معضالت واقعى آن
جامعه ندارد" .تغيير" اگر
مفھومى در مخيله اينھا داشته
باشد ،تغييرى در درون حکومت
است .نبض شان با حکومت
ميزند و سياست و تاکتيک شان
را تحرک جناح ھاى حکومتى
تعيين ميکند .اينھا ربطى واقعى
به تحوالت سياسى و اجتماعى
آن جامعه ندارند .تاريخ مصرف
سياسى واقعى شان گذشته است
اما اگر وجود دارند مديون وجود
جمھورى اسالمى اند .بدون
جمھورى اسالمى کل اين
عمارت فروميريزد.
ما در عين حال که براى
سرنگونى کل حکومت اسالمى
تالش ميکنيم ،مايل نيستيم که
ھارترين جناح ھاى حکومت

زمام امور را بدست داشته باشند.
ما تفرقه و تشتت اسالميون و
باندھاى حکومتى را بر اتحادشان
ترجيح ميدھيم .براى ما بھتر است
که حکومت اسالمى توان سرکوب
نداشته باشد و در مقابل جامعه در
موقعيت دفاعى باشد .اما تحقق
اينھا از مسير شرکت در اين
نمايش و "انتخاب بين بد و بدتر"
نميگذرد .چون "انتخابات" در
جمھورى اسالمى مجراى گشايش
سياسى و تحقق "مطالبات" مردم
نيست ،وسيله تعيين تکليف سياسى
بين چند باند آدمکش مدافع کل اين
نظام است .آنچه که در "انتخابات"
ارتجاع تاثير ميگذارد و باعث
عقب راندن رژيم اسالمى ميشود،
نه شرکت در "انتخابات" بلکه
مبارزه مستقل کارگران و مردم
آزاديخواه عليه کل حکومت است.
روز "انتحابات" بخودى خود
مستقل
جنبشھاى
براى
آزاديخواھانه موضوعيت خاصى
ندارد.
يک سياست انقالبى ،در ايندوره و
به بھانه فرجه "انتخابات" ،تشديد
مبارزه عليه کل جمھورى اسالمى
و طرح شعارھاى آزاديخواھانه و
تبديل ھر تجمع و جلسه تبليغى
"انتخابات" به صحنه اعتراض
عليه کل جمھورى اسالمى است.
دراين مضحکه نبايد شرکت کرد.
بايد نيروى مستقل مان را عليه اين
اوضاع بميدان بکشيم تا در فرداى
"انتخابات" در موضع قدرتمندترى
نسبت به کل جمھورى اسالمى
قرار بگيريم* .

کارگران!
عليه سرمايه دارى بپاخيزيد!
به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
کمک مالى کنيد!
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يک دنياى بھتر

در آغاز سومين سالگرد
فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگری
يک دنيای بھتر :دو سال از
فعاليت حزب اتحاد کمونيسم
کارگری ميگذرد .بايد نگاھی به
راه پيموده شده انداخت و چشم
اندازی را ترسيم کرد .از مساله
جدايی از حزب موسوم به
کمونيست کارگری شروع کنيم.
آيا در يک نگاه مجدد ما حق
داشتيم جدا شويم و اين حزب را
برای جريانی پوپوليست زده باقی
بگذاريم؟ آيا جدايی تنھا راه حل
اصولی بود؟ نميشد ماند و از
درون عليه اين گرايش پوپوليستی
جنگيد؟ آيا مسائل و مشکالت
جدايی بيشتر از ماندن نبود؟
شرايط و مسائلی که جدايی را به
يک ضرورت تبديل کرد کدامھا
بودند؟
علی جوادی :امروز پس از
گذشت دو سال پرداختن به اين
مساله و نشان دادن حقانيت راھی
که تاکنون پيموده ايم کار بسيار
ساده تری است .و شايد سئوال
واقعی اين بايد باشد که آيا نمی
بايست بسيار زودتر به جدال و
مصاف علنی با اين خط سانتر
ميرفتيم و اجازه نميداديم که در
تشکيالت خود را مسلط کند و اين
چنين بخش قابل مالحظه ای از
سرمايه ھای کمونيسم کارگری را
فلج کرده و در راستای اھدافی
مغاير با اھداف خط کمونيستی
منصور حکمت بکار بگيرد؟
در ھر حال مسيری که طی شده
است جدايی ھا را امروز بمراتب
شفاف تر در مقابل جامعه و
فعالين کمونيسم کارگری قرار
داده است .راھی که ما طی
کرديم ،و راھی که خط پوپوليستی
و راست حميد تقوايی بر حزب
کمونيست کارگری غالب کرد،
نشان داد که دو خط و دو گرايش
سياسی متمايز است .نقطه اتکاء
اجتماعی شان متفاوت است .به
جنبش اجتماعی متفاوتی تعلق
دارند .درد و رنج و مشکالت و

مصائب طبقه و جنبش ديگری را
منعکس ميکنند .نتايج و تبعات
سياسی و عملکردشان نيز عميقا
متفاوت است .اگر در دو سال
گذشته ،زمانی که ما فرياد ميزديم
اين خط کمونيستی منصور حکمت
نيست که بر حزب کمونيست
کارگری غالب شده است ،اين
سياستھا راست و پوپوليستی است،
بازتاب نفوذ سياسی جنبش ديگری،
چپ پوپوليست زده و ناسيوناليسم
پرو غربی ،در صفوف ماست،
گوشھای معدودتری به اين ظرايف
و فريادھا توجه ميکرد .نيروی
محدودی در آنزمان عمق تفاوتھا را
تشخيص ميداد .اما اکنون مساله
متفاوت است .جايی که آنھا قرار
گرفته اند ،مکانی را که ما اشغال
کرده ايم ،دو جايگاه متفاوت
اجتماعی است .تفاوتھا عميقتر و
روشن تر است.
ما حرکت خودمان را از تامين
کمونيسم
پيروزی
ملزومات
کارگری در ايران آغاز کرديم.
پالتفرمی برای گذار از "حزب
مبلغ و مروج" به "حزب سازمانده
و رھبر" بر مبنای آخرين توصيه
ھای منصور حکمت در پلنوم ١٤
حزب کمونيست کارگری ارائه
داديم .سمينارھای متعددی در
پلنومھای حزبی در زمينه حزب
سازمانده و رھبر برگزار کرديم،
بر تفاوت آن زمانی حزب با حزبی
که ميتواند قدرت سياسی را تصرف
کند ،تاکيد کرديم .برای فائق آمدن
بر فاصله ای که بايد پيموده شود،
نقشه عمل ارائه داديم .بر رھبری
جمعی در حزب کمونيست کارگری
تاکيد کرديم .شکنندگی ليدرشيپ
فردی در غياب منصور حکمت را
نشان داديم .اما در مقابل با تھاجمی
راست و پوپوليستی مواجه شديم.
برای ما که در راس حزب
کمونيست کارگری قرار داشتيم،
قبول اين واقعيت و واکنش در ابتدا
سخت و باور نکردنی بود .حزب
منصور حکمت ،حزب کمونيست
کارگری ،از درون به تسخير

پوپوليسم و خط سانتر در آمده
بود" .حزب رھبر سازمانده" به
تمسخر گرفته شد .ليدرشيپ
فردی به تسلط بالمنازع فرد بر
تشکيالت و اراده جمع با ظاھری
دمکراتيک تبديل شده بود .حتی
از درج سخنرانی منصور
حکمت در پلنوم  ١٤در سايت
روزنه خود داری کردند .اين
گرايش با تمام قوا به کندن پايه
ھای سنت کمونيسم منصور
حکمت در حزب مشغول شده
بود .ھر سنگ کمونيسم کارگری
را که از بنا در می آوردند ،تحت
لوای نو آوری و سياستھای جديد
به خورد تشکيالت دادند .در اين
راستا نمونه ھايی از ھتک
حرمت و تخريب شخصيت و
تھمت و افترا را خلق کردند که
تنھا جريان ناسيوناليستی و
قومپرست عبدﷲ متھدی در
دوران شکل گيری کمونيسم
کارگری به آن ابزارھا متوسل
شده بود .دوران تلخی بود .ما
شاھدين زنده چگونگی تغيير
ريل حزب کمونيست کارگری
منصور حکمت به حزبی
پوپوليست با گرايشات و
سياستھای راست بوديم .جنگيديم
اما موفق نشديم.
آيا نميشد ماند و برای حاکم
کردن خط منصور حکمت
تالشمان را در صفوف حزب به
پيش ميبرديم؟ ما تالش کرديم.
تالش بسياری ھم کرديم .شايد
بسيار بيشتر از آنچه که الزم
بود ،گذشت و تالش کرديم.
بيشترين بی حرمتی ھا را به ما
در پلنوم  ٢٦حزب کردند .برخی
از کادرھای حزب را در يک
تالش سازمانيافته و محفليستی
بر عليه ما "شوراندند" .اما ما به
خاطر مصالح عمومی حزب بر
بسياری از اين تخريب شخصيت
و ھتک حرمت ھا چشم پوشيديم.
)عليرغم مطالبه مکرر ما
رھبری اين حزب حتی حاضر
نشد نوار ويدئويی اين پلنوم را
علنی کند( .ما تالش کرديم بر
مساله اصلی ما يعنی حزب
سازمانده و رھبر تمرکز کنيم.
اما آنھا شرايط را برای پيشبرد
يک مبارزه سياسی متمدنامه غير
ممکن کردند .من مسئوليت
تلويزيون کانال جديد را عھده
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دار بودم .روزی نبود که شاھد
سنگ اندازی و تالش برای
شکست پروژه کانال جديد نباشم.
به طوری که بخاطر مصلحت
حزبی بدون سر و صدا از
مسئوليتم در اين پست پس از چند
سال کناره گيری کردم .ساير رفقا
در مقامھای مشابه به ھمين گونه
عمل کردند .به ما علنا اعالم
کردند که از حزب جدا شويد.
مساله اين بود که اين خط ديگر
تاب تحمل ما را نداشت ،ميخواست
با ما و کل خط کمونيستی منصور
حکمت يکجا تسويه حساب کند.
کسانی که در دوران شکل گيری و
عروج کمونيسم کارگری در سنگر
سانتر بودند و در پس سقوط بلوک
شرق به دنبال بازنگری و تعيين
اھداف سياسی خود بودند ،با
گسترش جنبش سرنگونی طلبی
نيرويی گرفته بودند ،برای در
دست گرفتن سکان رھبری
بزرگترين حزب کمونيستی در
غياب منصور حکمت خيز
برداشته بودند .متاسفانه موفق
شدند .ما جدا شديم چرا که
نميخواستيم دست به يک جراحی
تشکيالتی و اخراج بزنند و لکه
سياه ديگری بر تاريخ کمونيسم
بنويسند.
بنظرم در شرايطی ميشد ماند به
شرط آنکه فضای سياسی متمدنانه
ای در حزب حاکم بود ،به شرط
آنکه حزب از خط اصلی خود
منحرف نميشد و تغيير ريل نميداد.
به شرط آنکه ميتوانستيم مساله
حزب رھبر و سازمانده را در
دستور حزب قرار دھيم .اما بھای
ماندن در غياب چنين شرايطی
بسيار سنگين و غير قابل جبران
بود .برای ماندن بايد خط سياسی
کمونيسم کارگری را قربانی
ميکرديم .بايد
صفحه ۴
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در آغاز سومين سالگرد
فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگری...
آنچه را که در کنار منصور
حکمت برايش جنگيده بوديم ،فدا
ميکرديم .اين برای ما يک غير
ممکن بود .ما امکانات بسياری را
بجا گذاشتيم .امکاناتی که خودمان
در شکل دادنش بھمراه بسيار
ديگری سھم مھمی داشتيم .اما
امکانات را ميشود ساخت و
بازسازی کرد .ما از امکانات
تشکيالتی گذشتيم .از سرمايه
سياسی و اسمی حزب گذشتيم .اما
آنھا از خط کمونيستی منصور
حکمت گذشتند ،بند نافشان را با
کمونيسم کارگری قطع کردند .ما
پرچم کمونيستی را برافراشتيم که
شرط پيروزی کمونيسم کارگری
در ايران است .اما آنھا خط
شکست خورده پوپوليستی را در
دست گرفتند .اين خط به فرض
بيشترين امکانات ھم توان
پيروزی کمونيستی در ايران را
ندارد .کمونيسم کارگری تنھا با
خط کمونيسم منصور حکمت
ميتواند پيروز شود .اين برای ما
يک اصل غير قابل سازش است.
جنبش کمونيسم کارگری با خط
منصور حکمت عجين شده است.
يکی بدون ديگری پايدار نيست.
اگر ترديدی در حقانيت و
ضرورت جدايی برای کسی
ھست کافی است نگاھی به
مواضع رھبری جديد اين حزب
بيندازد :حزبی که در پس جنگ و
حمله نظامی آمريکا به دنبال
"فرصت" است ،حزبی که در
پس قتل عامھای کودکان فلسطينی
مشغله اش چگونگی مقابله با
"اومانيسم" و انسانگرايی در
درون تشکيالتش است ،حزبی که
با پروژه اکس مسلم ،جمع کٽيری
از کمونيستھای يک جامعه را به
"اکس مسلم" و ابزاری در اردوی
تروريسم دولتی و تقابل مذاھب
تبديل کرده است ،حزبی که تشديد
فالکت و زمنگير شدن مردم
زمينه ای برای قرار گرفتن در
راس اعتراضات مردم است،
حزبی که تحريم تجاری را گامی

در جھت گسترش اعتراضات مردم
ميداند ،حزب کمونيستی کارگری
نيست .حزب منصور حکمت
نيست! حزبی نيست که من با
افتخار و سربلند در آن به فعاليت
کمونيستی بپردازم.
آذر ماجدی :اگر دو سال پيش اتخاذ
اين تصميم بسيار دشوار بود و ما
بسيار کوشيديم تا راھی بيابيم که
ضمن پايبندی به اصول و دفاع
قاطع از کمونيسم کارگری حکمتی
در حزب باقی بمانيم ،اکنون پس از
دو سال و مرور شرايط وقت و
روندی که ح ک ک و حزب اتحاد
کمونيسم کارگری طی کرده اند،
روشن ميشود که در آن شرايط
جدايی تنھا تصميم درست و اصولی
بود.
تصميم به جدايی کار ساده ای نبود.
ما از زمان تشکيل حزب کمونيست
کارگری در کنار منصور حکمت
در اين حزب فعاليت کرده بوديم و
بعضا از ھمان ابتدا در رھبری آن
سھيم بوديم .جدا شدن از اين حزب
که در ساختن و پيشروی آن نقش
داشتيم ،شخصا برای من ،بسيار
دردناک بود .اما وضعيت حزب
پس از مرگ منصور حکمت
نوسانات بسيار داشت و خطی که
باالخره بر آن حاکم شد ،با کمونيسم
کارگری حکمتی خوانايی نداشت.
ما بسيار کوشيديم با نقد سياست
ھای پوپوليستی و راست حميد
تقوايی و ھم فکرانش ،مانع حاکميت
اين سياست ھا بر حزب شويم و تا
زمانی که در رھبری حزب سھيم
بوديم ،موجب تعديل راست روی ھا
و اصالح بسياری از سياست ھا
شديم .اما چند ماھی پيش از جدايی
اين روند عمال به بن بست رسيد.
اين امری مسلم است که راست
روی و پوپوليسم صرفا در سياست
ھا و مواضع خودنمايی نميکند و در
روش ھای تشکيالتی و سبک کار
فعاليت سياسی و رھبری نيز بروز

می يابد .لذا ما شاھد شکل گيری
باند بازی و محفليسيم در حزب
شديم .بتدريج غوغا ساالری و
دروغ به يک روش روزمره در
حزب بدل شد و برای ما روشن
شد که رھبری حاکم در تالش
است که به ھر قيمتی ما را در
حزب ايزوله و بی اعتبار کند و
سد محکمی در مقابل نقدھای ما
ايجاد کند .در تالش برای بی
اعتبار کردن ما ،رھبری حاکم
يک کمپين بسيار زشت در بی
حرمتی و ترور شخصيت براه
انداخت.
ابتدا حميد تقوايی کوشيد ما را
مرعوب و ساکت کند و
باصطالح سر راه بياورد .وی
رسما در يک جلسه رھبری در
مارس  2006اعالم کرد که نقد
ھای ما به سياست ھا و روش
ھای رھبری حاکم مانع فعاليت
حزب است ،حزب را دچار
رکود کرده و او اجازه نخواھد
داد که چنين وضعيتی ادامه يابد.
به اين ترتيب او عمال به ما
اولتيماتوم داد تا دست از نقد
برداريم و مثل بقيه برای نظرات
او کف بزنيم .وی ھمچنين در
يک مکالمه دو نفره بر سر بيانيه
ای که در مورد احتمال حمله
آمريکا تھيه کرده بود و از نظر
من دچار راست روی و گرايش
پرو آمريکايی بود ،بطور ضمنی
من را تھديد به کنار گذاشته شدن
از پست رئيس دفتر سياسی کرد.
وقتی از او پرسيدم که تھديد
ميکنی؟ پاسخ داد" :به بازار آزاد
ميسپريم!"
روشن است که ما به اولتيماتوم
تسليم نشديم .به اين روش ھای
ناسالم و غيراصولی برخورد
کرديم .سکوت اختيار نکرديم و
به نقد راست روی ھای او و
ساير رھبری ادامه داديم .آنھا در
عوض کمپين ترور شخصيت
خود را شدت بخشيدند و با غوغا
ساالری کوشيدند نقد ھای ما را
تالشی در جنگ قدرت جلوه
دھند .حميد تقوايی و شرکاء در
عين حاليکه يک کمپين برنامه
ريزی شده برای حذف ما از
رھبری و بی اعتبار کردن ما
نزد کادرھای حزب را به پيش
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ميبردند ،اينگونه وانمود ميکردند
که ما جنگ قدرتی را عليه حميد
تقوايی به راه انداخته ايم و قصد
جايگزينی او را داريم .نقد ھای ما
به راست روی ھای آنھا ،به
اغراق ھا و دروغگويی
سيستماتيک شان ،به نقض دائم
اصول و به محفليسم و باند بازی با
غوغا ساالری از جانب آنھا پاسخ
ميگرفت .جوھر نقد ما زير گرد و
غبار ھای اين کمپين غوغا
ساالری گم ميشد.
ابتدا کوشيديم با طرح پالتفرمی
برای تغيير سبک کار حزب و
ارائه طرح رھبری جمعی به
پلنوم ،حزب را متوجه شرايط
وخيم سازيم و بکوشيم ھم مانع
راست روی بيشتر حزب شويم و
ھم پرچم اصولگرايی را در مقابل
محفليسم در حزب بلند کنيم .اما
پلنوم  26بجای آنکه يک مجمع
سياسی و اصولی برای بحث در
مورد مشکالت حزب باشد و
اجازه دھد مباحث سياسی بدون
غوغا ساالری طرح گردد ،يک
نقشه از پيش طرح ريزی شده
برای بی حرمت و بی اعتبار
کردن ما را به رھبری حميد
تقوايی در دستور گذاشت .اين
پلنوم يک لکه سياه ننگ در پرونده
اين حزب است .اين پلنوم
دماگوژی ،بی اصولی ،باندبازی،
ساکت کردن نقد و مرعوب کردن
منتقد را در حزب رسميت بخشيد.
ھر که بيشتر بی حرمتی و توھين
ميکرد و چرب زبان تر در وصف
ليدر سخن ميگفت ،پله ھای ترقی
در حزب برايش سھل العبور تر
ميشد.
ما بمنظور راھگشايی برای مقابله
با اين وضعيت تصميم گرفتيم که با
تشکيل
صفحه ۵
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در آغاز سومين سالگرد
فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگری...
فراکسيون به تالش خود برای
نجات حزب ادامه دھيم .اميد
داشتيم که از اين طريق مانع
سقوط حزب شويم .برخورد
رھبری وقت حزب با فراکسيون،
عمال اين کار را غيرممکن
ساخت .طی سه چھار ماه پس از
اعالم فراکسيون رھبری حزب
چنان کمپينی از بی حرمتی،
توھين و ترور شخصيت را
سازمان داد که عمال ادامه فعاليت
ما در حزب را غير ممکن
ساخت .ادامه فعاليت در چنين
شرايطی نقض غرض بود .حزب
ديگر قابل شناخت نبود و ھيچ
ربطی به حزب اصولگرا ،حقيقت
طلب و با حساب و کتاب تحت
رھبری منصور حکمت نداشت.
برای ما راھی بجز جدايی وجود
نداشت.
سياوش دانشور :ترديدى نيست
که براى ھمه ما جدائى از حزبى
که در ساختن و پيشروى اش نقش
جدى داشتيم بشدت تلخ بود .ما
تالش زيادى کرديم که اين اتفاق
رخ ندھد اما ھمه چيز دست ما
نبود .ساده ترين و بھترين و
اصولى ترين راه اينبود که
فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگرى
را برسميت ميشناختند ،فضاى
تشکيالت را با اتھام زنى مسموم
نميکردند ،و به چھارچوب و
سنت ديرين مبارزه سياسى درون
حزبى در قالب گرايشات و
فراکسيونھا وفادار ميماندند .اين
ھم سياسى بود و ھم براى ھمه
بھتر بود .اما در مدتى کوتاه
فضائى ايجاد شد که انسان
احساس ميکرد غريبه است و
براى طرف مقابل "ارزش
مصرف" اش را از دست داده
است .ھمه ميتوانند با مراجعه به
اسناد آندوران که البته ناگفتنى
زياد دارد فضاى موجود را مرور
کنند و من نيازى به برگشت به
اين دوره نميبينم .بطور کلى و در
فاصله کوتاھى با انواع اتھامات و
برچسپ ھاى ناشايست "ارتقا"

يافتيم .وقتى معلوم شد که ھر نوع
نقد سياسى و پيشنھاد پالتفرم
متفاوت و يا طرح براى رھبرى
حزب به معنى "اعالن جنگ" به
ميز و پست عده اى است و از آن
ببعد "قانون دوران جنگ" حکم
ميکند ،ديگر ماندن جايز نبود .چون
ديگر سياست و بحث سياسى حکم
نميراند .وانگھى ھدف ايجاد آن
فضاى تروريزه شده اينبود که ما
برويم .مسئله اى که بارھا با صداى
بلند اعالم کردند .در يک کالم در
آن حزب سنتھاى عتيقى جارى شدند
که برخالف سنتھاى کمونيسم
کارگرى ھرگونه فضاى انتقادى را
با تعرض ضد انتقادى و حتى
شخصى پاسخ ميدھند .زمانى که
شما در چنين وضعيتى قرار
ميگيريد دو راه بيشتر پيش رو
نداريد؛ يا بايد تمکين کنيد و تسليم
شويد و يا بايد از اصول کمونيستى
و اھداف طبقاتى تان دفاع کنيد و تا
آخر برويد .ما دومى را انتخاب
کرديم .شخصا از اين تصميم و
انتخاب سياسى بسيار خشنودم.
جدائى خواست ما نبود اما راه
ديگرى ھم باز نبود .مسئله اما
صرفا برسر ماندن يا جدائى نبود.
اين مسئله را بسيار محدود و غير
اجتماعى ميکند .مسئله برسر
سياستھا ،مواضع ،سنتھاى رھبرى،
منش جديد تشکيالتى و در يک کالم
پوپوليسم عھد عتيقى و راديکاليسم
صرفا ضد رژيمى اى بود که
بسرعت به حزب مسلط ميشد و
امروز تماما مسلط شده است .مسئله
برسر سرنوشت کمونيسم کارگرى
و افق پيروزى کمونيسم در ايران
بود .ما ناچار بوديم در دفاع از اين
کمونيسم و براى تبديل آن به خط
مشى سياسى -حزبى راھمان را جدا
کنيم .ما حاضر نبوديم و نيستيم که
سالح کمونيسم کارگرى را در
مقابل خطوط ورشکسته چپ
راديکال زمين بگذاريم.
ترديدى نيست با دست خالى و از نو
شروع کردن يک راه طوالنى نه
ساده است و نه ھر کسى وارد آن

ميشود .نفس حزب سازى
مستلزم گفتن تفاوتھا و تمايزات
سياسى ،پاسخ دادن به مسائل
سياسى و پراتيکى ،مسئوليت
بعھده گرفتن و دھھا مسئله ريز
و درشت است .ما ناچار بوديم
مجددا شروع کنيم تا کمونيسم
کارگرى در منگنه گرايشات
سنتى چپ راديکال مدفون نشود.
يک رشته مسائل متنوع سياسى
و سبک کارى و نگرشى وجود
داشتند که اين اختالفات را تا سر
حد جدائى بردند .اھم اينھا در
نشريات يک دنياى بھتر در
دوره فراکسيون و بعدتر در
نشريه حزب منعکس شدند و
وارد شدن مجدد به آنھا را
ضرورى نميبينم .و باالخره بايد
اين را تاکيد کرد که حزب و
حزبيت در عين اھميت باالى آن
در مبارزه کمونيستى نھايتا يک
ابزار است .سالحى است که بايد
با آن به جنگ معينى رفت و
براى پيروزى معينى تالش کرد.
حزب در خود و براى خود براى
من ذره اى اھميت ندارد .حزب
اگر سنگر مبارزه طبقه کارگر
عليه سرمايه و نظام موجود
نباشد ،مفت نمى ارزد .حزبيت
اگر براى کمونيسم کارگرى
اساسى و حياتى است صرفا به
اين اعتبار است که قرار است
اين حزب بتواند نيروى طبقه اش
را بسيج و بميدان بياورد و
بورژوازى و نظامش را شکست
دھد .و گرنه کم نيستند که صبح
تا شب قربان حزب شان ميروند
و در مقابل آن تعظيم و تکريم
ميکنند اما ربطى به واقعيات
جارى جدال طبقاتى ندارند .چنين
احزابى که در سياستھا و اھداف
غير کمونيستى و غير کارگرى
غرق شدند ،براى من فعال
جنبش
انقالبى
کمونيست
سوسياليستى طبقه کارگر ارزشى
ندارد.
به ھرحال ما آندوران را پشت
سر گذاشتيم و حتى حرف زدن
از آن براى من دلچسپ نيست.
ما عليرغم رفتارھاى زننده شان
براى آنھا و کنگره شان آرزوى
موفقيت کرديم و دنبال کار و
سياست خودمان رفتيم .پاسخ
ليچارھايشان را نداديم و تالش
کرديم با منش کمونيستى و

شماره ١٠١

انقالبى سدى در مقابل اين
وضعيت ايجاد کنيم .موقعيت
امروز ما و سياستھا و تفاوتھايمان
براى ھمه روشن است .دراين
دنياى چند ميلياردى و جامعه ايران
ھفتاد ميليونى براى کمونيسمى که
امرى داشته باشد جا تنگ نيست.
ما راھمان را ميرويم و ھر سياست
غير کمونيستى را نقد ميکنيم .نقطه
اتکا ما يک پرچم مارکسيستى
روشن و بانفوذ و يک جامعه و
جنبش طبقاتى در حال غليان است.
يک دنيای بھتر :اکنون بعد از دو
سال از جدايی شايد بتوان به مسائل
و جوانب ديگری از علل جدايی
اشاره کرد .چه مجادالت درونی به
جدايی شکل بخشيد؟ نقش و جايگاه
ليدرشيپ فردی در اين مجموعه
چه بود؟ کدام مجموعه از سياستھا
و رو در رويی ھا مساله جدايی را
در ذھن شما نھايی کرد؟ چگونه
آن مسائل به خط پوپوليستی و
راستی منجر شد که اکنون بر
"حزب کمونيست کارگری" حاکم
است؟
علی جوادی :ما جدالھای بسياری
را پشت سر گذاشتيم .به چند جدال
درونی اشاره مختصری ميکنم،
شايد شمايی از کشمکشھايی که ما
با آن روبرو بوديم را روشنتر کند:
 -١مساله فلسطين و راه حل راست
و پرو غربی رھبری کنونی اين
حزب يکی از جدال ھای ما بود.
خط حميد تقوايی در يک چرخش
آشکار در قبال مساله فلسطين در
نشريه رسمی حزب اعالم کرد که
حل مساله فلسطين نه مستلزم
اعمال فشار بر دولت اسرائيل و
آمريکا و متحدين اش بمنظور
برسميت شناختن
صفحه ۶
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در آغاز سومين سالگرد
فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگری...
کشور مستقل و متساوی الحقوق
فلسطين بلکه در گرو از ميان
برداشتن جريانات اسالمی در
فلسطين است .و در اين راستا
حتی از درج قطعنامه سال ٢٠٠٢
حزب در مورد مساله فلسطين در
سايت روزنه خود داری کردند .و
زمانيکه تحت فشار ما ناچار شدند
اين قطعنامه را چاپ کنند ،با درج
مقدمه ای در آن اعالم کردند که
مساله فلسطين در شرايط کنونی
تغيير کرده است! )بدون اينکه
حتی خود را ملزم به رعايت
اصول سازمانی حزب ببينند و يا
در يک مجمع حزبی قطعنامه
جديدی را تصويب کنند( .باور
نکردنی نبود .منصور حکمت و
قطعنامه تاکنونی حزب بارھا و
بارھا سياه بر سفيد ،روشن و
بدون ھيچگونه ابھامی ،راه حل
مساله فلسطين از استقالل تا
آزادی مردم فلسطين و حلقه ھای
گرھی اين کشمکش در منطقه را
روشن کرده بود ،اما جريان حميد
تقوايی در حزب با يک چرخش
به راست و در غلطيدن به
مواضع پرو اسرائيلی ،عمال فشار
را از روی دولت اسرائيل بر
ميداشت و در مقابل تمرکز را
روی جريانات ارتجاعی اسالمی
که در فلسطين از اين زخم ايجاد
شده بھره برداری و تغذيه
ميکردند ،متمرکز کرد .بی جھت
نبود که اين چرخش و موضع
گيری از ديد جريانات راست و
پرو اسرائيلی مورد استقبال قرار
گرفت .و زمانيکه اين چرخش به
راست را در حزب گوشزد
کرديم ،و نشان داديم که چگونه
صد و ھشتاد درجه در مقابل
مواضع منصور حکمت و
مواضع رسمی تاکنونی حزب
قرار دارد ،تاکيد کرديم که ما
ھمواره موضع سومی در اين
جدال داشته ايم ،در استيصال
دست به تحريف و ھتک حرمت
زدند و درست مانند نيرويی که
در مکان يکی از دو سوی اين
جدال قرار دارد ،اتھامات بسيار
زشتی را به طرف ما پرتاب

کردند .نمونه ھمان اتھاماتی که
منشه امير مسئول راديو اسرائيل و
از مسئولين وزارت خارجه اسرائيل
به طرف ما پرتاب کرد .تاريخ آتی
حقانيت موضع ما و چرخش به
راست اين جريان را بخوبی نشان
داد.
 -٢مقابله با حمله احتمالی نظامی
آمريکا و موضع پرو آمريکايی که
در قطعنامه ھای پيشنھادی حميد
تقوايی مستتر بودند ،مساله ديگری
بود .قطعنامه ھای پيشنھادی حميد
تقوايی کامال بر موضعی راست و
پرو غربی استوار بودند .مساله
آنقدر شور بود که در يک جلسه
رھبری حزب فرياد ميزديم که اين
مواضع ارتجاعی است .تماما
راست است .ھيچ تفاوتی با مواضع
حزب دمکرات آمريکا در قبال
جريان بوش  -چينی و
نئوکنسرواتيوھا ندارد .ربطی به
کمونيسم کارگری ندارد .و جالب
اينجاست که بعضی از کسانی که
بعدا به ھمين مواضع راست رای
دادند ،موضع ما را در آن زمان
تائيد ميکردند .بعالوه حميد تقوايی
در پيامی به مردم جھان ،از آمريکا
و نيروی نظامی آمريکا خواسته بود
که بجای حمله به ايران از مبارزات
مردم ايران حمايت کند؟! حمايت از
مبارزات مردم ايران به جای حمله
نظامی؟ اگر اين موضع را حزب
مشروطه ايران اعالم ميکرد ،ايراد
چندانی بھشان نميشد گرفت .از يک
جنبش و از يک جنس اند .اما اتخاذ
چنين مواضعی در قبال ماشين
نظامی ميليتاريسم آمريکا از جانب
يک حزب کمونيستی کارگری تماما
حرف ديگری است.
 -٣مساله ديگر تالش برای
جلوگيری از سقوط اين خط و قرار
گرفتن اش بر روی خط توده ايستی
سرنگونی يک جناح و اتخاذ شعار
"سرنگونی دولت احمدی نژاد" ،به
جای سرنگونی کليت جمھوری
اسالمی بود .ماجرا از اين قرار بود

که قطعنامه پيشنھادی تقوايی –
صابر دارای اين مساله محوری
بود که حزب بايد شعار
سرنگونی دولت احمدی نژاد را
بمٽابه شعار تاکتيکی خود
برجسته کند .اين تالشھا درست
مقارن و ھمسو با سياستھايی بود
که حجاريان در قبال دولت
احمدی نژاد در آن زمان مطرح
ميکرد .کسانی که تاريخ
چرخشھا را در بزنگاھھای
سياسی دنبال کرده اند به خاطر
دارند که اين تالشھا از نوع
تالشھا و نقشی است که مٽال
نشريه "پيکار  "١١٠و يا "کار
 "٥١در سرنوشت اين جريانات
چپ سنتی ايفا کردند .خوشبختانه
در اين عرصه ما موفق شديم .ما
در اين جلسات اعالم کرديم که
"اين مواضع ارتجاعی و توده
ايستی است" .ناچارا پس از يک
دور کشمکش جدی بدون سر و
صدا اين قطعنامه را بايگانی
کردند.
 -٤مساله ديگر تالش برای
نزديکی و اتحاد تاکتيکی اين خط
با جريانات اصلی ناسيوناليست
در مقابله با "فدراليستھا" و قوم
پرستان در جامعه بود .مصطفی
صابر رئيس دفتر سياسی حزب
با چنين تزی به جلو آمد .با
حرارت از مساله نزديکی با
جريان مشروطه خواه در مقابله
با فدراليستھا دفاع ميکرد.
ميخواستند با جريان داريوش
ھمايون در مقابله با قومپرستان
نزديک شوند .اين موضع را ھم
ما شکست داديم .نگذاشتيم
موضع آنتی ناسيوناليستی حزب
را قربانی کنند و در مقابله با
قومپرستان دست به اتحاد و
سازشی با جريانات ناسيوناليست
عظمت طلب بزنند.
به عرصه ھا و تقابالت ديگری
ميتوان اشاره کرد که خارج از
حوصله اين بحٽ است .اما
بنظرم اين مجموعه ھنوز برای
جدايی از حزب کافی نبود .اين
بروزات شکل گيری خط راست
و پرو غربی در صفوف حزب
را ما ميتوانستيم شکست دھيم.
اما مساله اصلی و تعيين کننده
مساله "حزب سازمانده و رھبر"
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حزب بود .بنظر من اگر ما
ميتوانستيم حزب را در بستر
"حزب سازمانده و رھبر" قرار
دھيم ،شايد ميتوانستيم با اين
مجموعه مسائل از موقعيت ديگر
و متفاوتی مواجه شويم .برای من
شخصا زمانيکه ديگر مسجل شد،
رھبری و خط حميد تقوايی با تمام
قوا در مقابله با اين تالش
کمونيستی ايستادگی خواھد کرد،
به ھر خس و خاشاکی در اين
تقالی راست و پوپوليستی متوسل
خواھد شد ،مساله جدايی بمٽابه
يک ضرورت تلخ در مقابلم قرار
گرفت .بايد تصميم ميگرفتيم.
راھی سختی در پيش داشتيم .اما
مساله بر سر سرنوشت کمونيسم
کارگری و خط منصور حکمت
بود .تنھا يک راه در مقابلمان بود.
راه سختی بود ،اما بايد به جلو
ميرفتيم.
آذر ماجدی :بنظر من علل جدايی
جريان ما را نبايد در يک سال آخر
فعاليت ما در حزب کمونيست
کارگری ،يعنی در شرايطی که
اختالفات ما با حميد تقوايی و
شرکاء بسيار حاد شده بود ،جستجو
کرد .تاريخ جدايی ما نيز به پيش
از انشعاب  2004و به زمان حاد
شدن بيماری منصور حکمت و
کناره گيری او از زندگی فعال
حزب بازميگردد .در غيبت
منصور حکمت عمدتا سياست ھای
چپ غير کارگری در قالب کورش
مدرسی و حميد تقوايی به جدال
مشغول شدند .در اين ميان تالش
ھايی در مقابل ھر دو دسته
سياست شکل گرفت ،اما اين مقابله
اعتماد به نفس الزم را در خود
نيافت .از اين رو جدال درون
رھبری عمدتا در ھيبت دو جناح
در مقابل ھم بروز پيدا کرد.
کورش مدرسی و حميد تقوايی با
حاد شدن بيماری منصور حکمت
عمال به جلوی صحنه رھبری و
در جدال با يکديگر عرض اندام
کردند .اين جدال و تالش برای
جاگيری و يارگيری عمال از پلنوم
 ،15زمانيکه منصور حکمت در
بيمارستان بستری بود آغاز شد.
اين پلنوم در جو شديدا عاطفی و
پلنوم
متاثر
صفحه ٧
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فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگری...
بخاطر بيماری منصور حکمت و
ھراس از دست دادن او ،به
صحنه نمايش قدرت کورش
مدرسی و حميد تقوايی بدل شد.
در اين مقطع ھنوز زمان طرح
سياست ھا و مواضع سياسی نبود.
مساله قدرت نمايی و جلب نيرو
در ميان رھبری و کادرھا بود.
اين جدال ادامه يافت و در پلنوم
 ،16اولين پلنوم پس از مرگ
منصور حکمت ،بشکل مجادله تند
بر سر رھبری علنی شد .در اين
پلنوم ھم مساله رھبری و ھم
سياست ھای راست کورش
مدرسی اختالف و مجادله حادی
را برانگيخت .بنابراين مساله
ليدرشيپ يکی از مجادالت مھم و
کليدی درون رھبری حزب
کمونيست کارگری بود ،امری
بود که به شکل گيری جناح بندی
ھای فرمال دامن زد .سياست ھا و
مواضع سياسی که در مقابل ھم قد
علم کردند و به مساله اختالف بر
سر شکل رھبری گوشت و پوست
دادند ،گرايشات غير کمونيست
کارگری و چپ غيرکارگری را
نمايندگی ميکردند .خط منصور
حکمت درون اين اختالفات
نمايندگی نشد.
پس از انشعاب  2004اختالفات
سياسی درون حزب کمونيست
کارگری ادامه يافت .اختالف در
ھمان فردای کنگره  5عيان شد.
خود من شخصا ھيچگاه با سياست
ھای پوپوليستی حميد تقوايی
ھمخوانی نداشتم .چندين بار پيش
از انشعاب  ،2004يک مورد
مشخصا در روز بعد از پايان
پلنوم  ،17حميد تقوايی و يکی دو
تن ديگر از افراد رھبری ،عمال
از من بخاطر نقد و عدم پشتيبانی
از نظرات و سياست ھای حميد
تقوايی انتقاد کردند.
اختالفات سياسی و گرايشی ميان
ما و حميد تقوايی در متن

باندبازی بخشی از رھبری ،اتحاد
رھبری حزب را بسيار شکننده
کرده بود .در زمستان 2005
اختالفات در يک جلسه دفتر سياسی
بسيار حاد و تند بروز کرد .پس از
جلسه ،حميد تقوايی ،علی جوادی،
من و يک عضو ديگر دفتر سياسی
بشکل بسيار تندی در مورد
اختالفات صحبت کرديم .ھمانجا من
به حميد تقوايی گفتم که به
متدولوژی او نقد جدی دارم و حميد
تقوايی در پاسخ به علی جوادی که
به او توصيه کرد منصور حکمت
را بخواند با عصبانيت اعالم کرد:
"حميد تقوايی ،منصور حکمت را
بخواند؟!" با توجه به اين تنش دائم
و مجادالت برای من روشن شده
بود که اتحاد ما امری بسيار دشوار
خواھد بود.
در آوريل  2005حميد تقوايی،
اصغر کريمی ،علی جوادی و من
طی يک جلسه غير رسمی در
کانادا مشخصا در مورد بخشی از
اختالفات و شکنندگی رھبری حزب
صحبت کرديم .پس از آن دو سه
جلسه ديگر ميان ما  4نفر در مورد
اختالفات و چگونگی حل آن طی
چند ماه برگزار شد .آخرين آن
درست قبل از پلنوم  24در نوامبر
 2005بود .در اين پلنوم صحبت
ھای من در گزارش رئيس دفتر
سياسی موجب خشم حميد تقوايی شد
و راه بحث و صحبت ميان ما عمال
بسته شد.
در بھار  2005پس از جلسه دفتر
سياسی که در باال به آن اشاره
کردم ،حميد تقوايی در يک
کنفرانس تلفنی طوالنی با علی
جوادی و من به ما گفت که از ما
بسيار دل چرکين است و احساس
ميکند که ما او را قبول نداريم و
موقعيت تازه بدست آمده او را
برسميت نمی شناسيم .طی اين
صحبت او عمال جدايی عميق خود
را از ما اعالم کرد .در يک
فرصت ديگر که حميد تقوايی ،علی

جوادی و من پس از يک جلسه
تشکيالتی با ھم بوديم ،حميد
تقوايی تھديد کرد که اختالف را
به ميان کادرھا خواھد برد و آنھا
را در مقابل ما قرار خواھد داد.
او گفت که بايد بپذيريد موقعيت
من تغيير کرده است و اين
موقعيت را برسميت بشناسيد.
به اين ترتيب در دو سطح
اختالفات دنبال ميشد .از يک سو
مجادالت خصوصی تر با حميد
تقوايی و از سوی ديگر جدال با
باندی از رھبری که کمپين ترور
شخصيت عليه ما را آغاز کرده
بود و از حمايت حميد تقوايی
برخوردار بود .بخش زيادی از
انرژی ما صرف پاسخگويی به
غوغا ساالری اين باند ميشد.
در چند مورد مجادالت حادی بر
سر مواضع راست و پوپوليستی
حميد تقوايی درگرفت .بيانيه
"پرو رژيمی" حميد تقوايی در
مورد احمدی نژاد يکی از
لحظات مھم اين مجادالت بود.
اين بيانيه  3يا  4بار بازنويسی
شد تا باالخره به تصويب دفتر
سياسی رسيد .مباحث بر سر
ورژن اول اين بيانيه بسيار تند
شد .موضع اين ورژن بيانيه
تفاوت ماھوی با مواضع جريان
اکثريت در مورد دو خرداد
نداشت .مورد ديگر پيش نويس
بيانيه در مورد خطر احتمالی
حمله آمريکا به ايران بود .اين
بيانيه با موضع پرو آمريکايی
نوشته شده بود .بحث ھای بسيار
و چند رفت و برگشت به ورژن
نھايی بيانيه منجر شد .موضع
در مورد خيزش آذربايجان يکی
ديگر از اين موارد مھم بود.
حميد تقوايی دربست از خيزش
آذربايجان حمايت کرد .مصطفی
صابر آن را نطفه ھای انقالب
خواند .جنگ لبنان و موضع در
قبال اسالم سياسی ،حزب ﷲ،
حماس و جنگ اسرائيل و
فلسطين مجادله تند ديگر ما بود.
در اين مورد حميد تقوايی عمال
حل مساله فلسطين را وارونه
کرد .اعالم کرد که حل مساله
فلسطين موکول به نابودی اسالم
سياسی است .و مقابله با اسالم
سياسی را تا حد دفاع عملی از
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اسرائيل تعميم داد.
تنش شديد درون رھبری ،اختالف
سياسی عميق ،محو ھر نوع
رفاقت و صميميتی که الزمه کار
يک رھبری کمونيست است به من
ثابت کرده بود که امکان فعاليت
مشترک عمال غيرممکن شده
است .با اين وجود تالش خود را
برای ممانعت از جدايی انجام
ميداديم .طرح پالتفرم حزب رھبر
 سازمانده و طرح رھبری جمعیبه پلنوم  26تالشی در اين جھت
بود.
نگاھی به مواضع و سياست ھای
کنونی ح ک ک تعميق ھمان
مواضعی است که آن چنان تنش
حاد را ميان ما با بخش ديگر
رھبری بوجود آورده بود.
پوپوليسم ضد رژيمی ،گرايش پرو
آمريکايی ،دفاع از اسرائيل،
تشکيل سازمان اکس مسلم و قرار
گرفتن در کنار تروريسم دولتی،
دنباله روی از حرکت توده ھا،
اغراق و دروغگويی در تبليغات
حزبی ،ارعاب منتقد به سبک
مجاھدين و غيره ھمگی ادامه
ھمان سياست ھا است که حميد
تقوايی کوشيد ما را با ارعاب از
نقد آنھا بازدارد.
سياوش دانشور :به نظر من
موضوع اساسى که چتر ھمه
مسائل مورد مجادله بود ،کمونيسم
منصور حکمت و آنچه که ما با
عنوان کمونيسم کارگرى ميشناسيم
بود .ظاھر مسئله اينست که برنامه
آن حزب و اسناد قديمى اش جائى
ھستند و قانونا تغيير نکردند .اما
آن حزب شباھت صورى ھم با
حزب کمونيست کارگرى دوران
منصور حکمت ندارد .ديدگاھھا و
"درافزوده" ھاى جديد در آن
حزب که عمدتا توسط حميد تقوائى
مطرح شدند ،سياستھا و سنتى
است که از مقطع انقالب  ۵٧به
بعد مرتبا توسط منصور حکمت
نقد شدند .خود ما در دوره کوتاھى
با اغماض با اين سياستھا برخورد
کرديم و آنرا بحساب اين گذاشتيم
که ديگر دوران منصور حکمت
نيست و بايد حزب را نگھداشت.
اين سياست البته
صفحه ٨
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در آغاز سومين سالگرد
فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگری...
اشتباه بود و خيلى سريع
اختالفاتمان عريان شد .بخشى از
اختالفات ابتدا برسر اينبود که
حزب به سياستھاى قديمى اش
پايبند باشد و بدرجات زيادى مانع
شديم که ھر بحثى در ارگانھاى
رھبرى حزب به سياست رسمى
تبديل شود .بخشى ديگر نيز ستون
فقرات نگرش پوپوليستى و سنتى
چپ راديکال در باره سرنگونى و
انقالب و سياست و تاکتيک بودند
که اساسا با چھارچوبھاى
کمونيسم کارگرى تفاوت بنيادى
دارند .يک موضوع ديگر نوع
رھبرى کردن و نگرش به
رھبرى سياسى بود .ھمينطور
تلقى از حزبيت کمونيستى
کارگرى که دراين جريان به
سطح فرقه تنزل داده شده است.
دراين حزب ،و بعدتر در حزب
"حکمتيست" ،ليدرھا تبديل به
خود حزب شدند و مخالفت با ليدر
تاوان سنگينى داشت .در واقع
ديگر ليدر بعنوان عنصر متحد
کننده رھبرى حزب نقش ايفا
نميکرد بلکه خود يک جناح با
طرفدارانش بود که ھر وسيله و
روشى را براى تثبيت و تحکيم
خود مجاز شمردند .ليدرشيپى بعد
از درگذشت منصور حکمت،
عليرغم توصيه او به رھبرى
جمعى و تصويب طرحى در
آخرين پلنومى که حضور داشت،
وسيله و نقطه شروع انشقاق در
حزب بود .جنگ برسر قدرت و
رھبرى بين دو جناح حزب را
داغان کرد و بعد از جدائى اول
اين جنگ در دو طرف ادامه يافت
و اثرات مخربش را بجا گذاشت.
ليدرى ديگر سياست و ضرورتى
براى پيشروى نبود بلکه وسيله
اى بود که يکى رئيس حزب شود
و بقيه يا اطاعت کنند و يا راھشان
را بکشند و بروند.
نکته مھمتر محتواى غير
کمونيستى سياستھاى اين جريان
بود .خط حميد تقوائى ھدف
روشن برنامه اى حزب يعنى

سازماندھى انقالب کارگرى و
کمونيستى را به انقالب على العموم
و ھمين انقالب را به سرنگونى
تقليل داد .يعنى ھم تبئين کمونيستى
کارگر از امر سرنگونى را کنار
گذاشت و ھم انقالب کارگرى را.
تبليغات و سياستھا و ادبيات اين
حزب بسرعت به تبليغاتى پوک و
شعارى و بى پايه تبديل شد و از
خود متشکرى و مسابقه تعريف از
خود به منش مسلط سياسى در
حزب تبديل شدند .حقيقت جوئى،
نگرش انتقادى ،انصاف و
انسانگرائى کمونيستى کارگرى
کنار گذاشته شدند و جايشان را
شعار دادن و تمجيد کردن و مجاز
شمردن ھر نوع ادبيات شنيع عليه
ديگران و خودمحورى گرفت .اين
خط تبليغات و پروپاگاند صرف ،و
البته غير سوسياليستى ،تدريجا به
ھويت حزب تبديل شد .نه فقط
ارزشھا و روشھا و منش کمونيسم
کارگرى بلکه سياستھاى پايه اى و
مباحث استراتژيک مھمى مانند
حزب و قدرت سياسى و حزب و
جامعه تماما کنار گذاشته شدند و
تدريجا کاريکاتورى مبتذل از آنھا
در راست ترين بيان اعالم
موجوديت کردند .شاھکارھائى
مانند اکس مسلم و مواضع راست
در باره رويدادھاى جھانى و بحث
حزب و قدرت دوگانه و تحقير ھر
نوع سياست سازمانگرانه تدريجا
اين حزب را به جريانى بيربط با
سوخت و ساز مبارزه انقالبى و
کارگرى تبديل کرد .امروز اين
جريان با کمونيسم مارکسى و
کارگرى بيگانه است و تمايزى با
سنت غير کارگرى و غير
کمونيستى چپ راديکال و سنتى
ندارد .برنامه و مقدار کمى ادبيات
رنگ و رو رفته کمونيسم کارگرى
نميتواند توجيه گر سياستھا و خط
مشى و تمايالت اين حزب در نقطه
عطفھاى سياسى باشد .مواضع اين
جريان در بسيارى جاھا از مواضع
ناسيوناليستھاى ايرانى قابل تفکيک
نيست .سنت حاکم براين جريان
ھرچه جلوتر مى آيد رنگ و بوى
سنت مجاھدينى را ميگيرد .منش

تشکيالتى اين جريان و سبک
کارش نه فقط با نرمھاى دوران
اتحاد مبارزان کمونيست و حزب
کمونيست ايران سابق و بعدتر
حزب کمونيست کارگرى دوران
منصور حکمت فاصله زيادى
دارد بلکه ھمواره دچار عقب
گرد شده است .با نگاھى به
رفتار سياسى و مشغله ھا و
ادبيات و سياستھا و حضور
واقعى اين خط حتى اين ارزيابى
خوشبينانه بنظر ميرسد .زمانى
که ما جدا شديم اين روند در
آغاز راھش بود و يک گام
بزرگ را در دوره انشعاب نشان
داده بود .اما امروز روى پاى
خودش است .ممکن است نام
خود را سوسياليست و انقالبى
بگذارد .من دراينمورد دعوائى با
آنھا ندارم .در دنيا حکيم باشى
ھاى سوسياليست کم نيستند.
ھرچه باشند ،با کمونيسم
کارگرى مارکس و منصور
حکمت فاصله نورى دارند.
منصور حکمت براى اين حزب
و دوقلوى آنھا يعنى حزب
"حکمتيست" وسيله اى است که
به اعتبار آن سياست غير
کمونيستى شان را به حزبشان و
ديگران ميفروشند .امرى که ما
نميگذاريم اتفاق بيافتد و
تناقضات سھمگين شان را مرتبا
با اين خط عريان ميکنيم.
يک دنيای بھتر :ويژگی ھای
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و
خطی که نمايندگی ميکند در
تمايز با دو حزب موسوم به
"کمونيست کارگری" کدام است؟
خط منصور حکمت در کجای
اين تصوير قرار دارد؟ اين
تمايزات و جدايی ھا چگونه در
اين دوره تعميق شدند؟
علی جوادی :تمايز ما با دو
حزب موسوم به "کمونيست
کارگری" اساسا يک تفاوت
جنبشی و اجتماعی است که ھر
چه بيشتر عميق تر و برجسته تر
ميشود .تاکيدات ما در حزب
اتحاد کمونيسم کارگری ھمان
تاکيدات پايه ای کمونيسم
کارگری در رساله "تفاوتھای
ما" منصور حکمت است .بحٽ
ما در قبال اين جريانات اين است
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که کمونيسم از نظر ما تنھا بعنوان
جنبش اعتراضی آنتی کاپيتاليستی
طبقه کارگر قابل فھم است .و تنھا
در اين مکان اجتماعی و طبقاتی
است که مسائل تئوريک و نظری
کمونيسم کارگری معنی ميدھد .اين
پايه اجتماعی کمونيسم کارگری در
دوران اخير توسط گرايشات
راست و پوپوليستی مورد تعرض
قرار گرفته بود .خطوط و
گرايشاتی که توسط رھبری اين دو
حزب نمايندگی ميشد ،اساسا يک
گسست و جدايی از کمونيسم
کارگری منصور حکمت بودند.
مساله فقط اين نبود که ما در يک
سلسله مسائل و نقطه نظرات
سياسی اختالف داشتيم .که داشتيم.
مھمتر و اساسی تر مساله تعلق
جنبشی و اجتماعی اين جريانات و
تمايز آن با گرايش ما است.
گرايشی که کورش مدرسی و حميد
تقوايی نمايندگی ميکنند عليرغم
چنگ و دندان نشان دادن ھايشان
به يکديگر ،ھر دو گسستی از
کمونيسم کارگری ھستند .بازتاب
گرايشات راست پرو غربی در
غالب پوپوليستی و چپ سنتی و
ضد امپرياليستی ھستند .مساله
اينجاست که اين جريانات بعلت
قدرت و جذبه کمونيسم کارگری
منصور حکمت به سادگی از اين
"سرمايه سياسی" نخواھند گذشت.
از اين رو مانند بسياری از
جريانات ديگر تاريخی سياستھای
راست خود را در زرورق
کمونيسم کارگری می پيچانند.
منصور حکمت برای اين جريانات
ابزاری برای توجيه نظرات راست
و پوپوليستی و توھم پراکنی غير
کمونيستی و غير کارگری است .با
منصور حکمت ھمان کاری را
ميکنند که جريانات سوسياليسم
غير کارگری و بورژوايی با
مارکس و لنين کردند .خط
کمونيستی منصور حکمت برايشان
ابزاری برای نقد و پاسخ به
ضروريات سياسی مبارزه حاد
طبقاتی نيست .اينھا منصور
حکمت را به يک ابزاری برای
توجيه سياستھای غير کمونيستی
خود تبديل کرده اند.
بنظر من حزب اتحاد کمونيسم
کارگری دارای دو تمايز و دو
ويژگی در قياس با اين احزاب
نامبرده است.
صفحه ٩
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در آغاز سومين سالگرد
فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگری...
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
حزبی متعلق به سنت اعتراضی
آنتی کاپيتاليستی طبقه کارگر
است .مشغله ھايش ،تالشھای
روزمره اش ،ھدفش پيشبرد و
پيروزی اين جنبش است .ٽانيا
حزب در تمايز با اين احزاب
پرچمدار خط کمونيسم کارگری
منصور حکمت است .اين دو
مساله حياتی و محوری اند .برای
ما کمونيسم منصور حکمت يک
خصيصه حزبی است .يک وجه
کمونيسم کارگری مان است .اگر
اعتراض ضد سرمايه داری طبقه
کارگر وجه اجتماعی و طبقاتی
مارکسيسم و
جنبش ماست،
چھارچوب نظری و بينشی
منصور حکمت وجه نظری و
سياسی آن را تشکيل ميدھد.
پرسيده ايد که اين تمايزات در اين
دوره چگونه تعميق شدند؟ واقعيت
اين است که ھم ما و ھم اين
جريانات در اين دوره بعد از فوت
نابھنگام منصور حکمت به شدت
تغيير کرده ايم .يک گسست و
دوری از ھر دو جھت .درک ما
از جدايی ھا و تفاوتھايمان ھم
تعميق شده است .برای پاسخ فقط
نگاھی به پراتيک کنونی اين دو
حزب نگاه کنيد" .حزب
حکمتيست" به يک حزب
پرخاشگر ،تھمت زن ،و چپ
سنتی تبديل شده است .ھيچ ربطی
به کمونيسم کارگری و منصور
حکمت ندارد" .حزب کمونيست
کارگری" اکنون ھمانقدر يک
حزب واقعای کمونيستی و
کارگری است که حزب
"بلشويک" در دوران برژنف
بود .تفاوتھا عميق و اجتماعی و
نظری و سياسی اند.
آذر ماجدی :موضع ما در مورد
اين دو حزب به روشنی در
قطعنامه مصوب پلنوم  4بيان شده
است .تا آنجا که به مواضع و
سياست ھای اين دو حزب مربوط

ميشود ،ما ھيچگاه اين مواضع را
در چھارچوب کمونيسم کارگری
حکمتی ارزيابی نکرده ايم .تفاوت
اينجاست که ما پس از جدايی از ح
ک ک ،ھنوز اين دو حزب را
بخشی از جنبش کمونيسم کارگری
ميدانستيم .تفاوت جنبش و حزب و
رابطه اين دو پديده با يکديگر ،آن
نکته ای است که نزد ما جايگاه
مھمی دارد .نقد ما به مواضع حزب
موسوم به حکمتيست و ح ک ک
ھمواره روشن بوده است.
مساله اينجاست که آيا اين دو حزب
تا ابد عليرغم مواضع پوپوليستی و
چپ غيرکارگری شان ،عليرغم
سبک کار سکتاريستی و
غيرکمونيسم کارگريشان درون
جنبش کمونيسم کارگری باقی
ميمانند؟ اين سوالی است که در
مقابل ما قرار داشته است .برخورد
به گرايش کمونيستی درون طبقه
کارگر با احزابی که خود را موسوم
به کمونيسم کارگری ميدانند،
متفاوت است .اين احزاب بخش
جدايی ناپذير سوخت و ساز درون
طبقه کارگر نبوده و نيستند .علت
قرار گرفتن درون اين جنبش ،نه
موقعيت فعلی آنھا ،بلکه سابقه و
تاريخ اين احزاب است .اين واقعيت
که اينھا زمانی بخشی از حزب
کمونيست کارگری بوده اند و بشکل
فرمال ھم که شده برنامه اين حزب
و برخی سياست ھا و مواضع پايه
ای اين حزب را بعنوان برنامه و
مواضع حزب خود اعالم کرده اند.
مساله اينجاست که طی اين مدت
اين دو حزب در اشکال مختلفی
گسست کامل خود را از کمونيسم
کارگری به نمايش گذارده اند .اين
واقعيت را بايد ديد ،برسميت
شناخت و به جامعه و طبقه کارگر
معرفی کرد .مضافا اينکه اين دو
حزب ھيچ ربطی به گرايش
کمونيستی درون طبقه کارگر
ندارند .سياست ھای اين دو حزب
در قبال جنبش طبقه کارگر کامال

بيانگر اين وضعيت است .يکی
کامال دنباله رو گرايش
سنديکاليستی است ،ديگری نيز
ھيچگونه ربطی به جنبش طبقه
کارگر ندارد و خود را به جنبش
ھای ديگر مشغول کرده است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری،
در تمايز کامل با اين دو حزب،
کوشيده است پرچم کمونيسم
کارگری منصور حکمت را
برافراشته نگاه دارد .اين واقعيت
را در کليه مواضع سياسی و
فعاليت و سبک کار حزب
ميتوان مشاھده کرد .مبارزه با
سکتاريسم ،تالش برای تقويت
گرايش کمونيستی و شورايی
درون طبقه کارگر ،تاکيد بر
با
مقابله
انترناسيوناليسم،
ناسيوناليسم ،حفظ فوکوس
سوسياليستی در مبارزات
جاری ،گم نکردن افق
سوسياليستی درون جنبش
سرنگونی ،مبارزه با ھر دو
قطب تروريسم ،استوار کردن
يک سياست تشکيالتی کمونيستی
و اصولگرا در حزب اينھا نمونه
ھايی از تعھد حزب به خط
کمونيستی کارگری منصور
حکمت است.
سياوش دانشور :اولين ويژگى
ما بازگشت به جامعيت نگرش و
خط کمونيستى منصور حکمت
است .اگر اين خط در آن حزب
حاکم بود اما ايراد و اشکال ھم
زياد بود ،ما بايد ميمانديم .مسئله
اين است که خود اين خط کنار
گذاشته شد و براى کنار گذاشتن
آن امروز در دو طرف صريحا
تالش ميکنند .خود ما نيز يک
دوره شکلگيرى و انسجام را
پشت سر گذاشتيم .آنچه امروز
ميگوئيم و تاثيرى که امروز
داريم در ابتداى اعالم
موجوديتمان وجود نداشت.
مھمترين ويژگى جريان ما
اينست که جريانى اساسا
کارگرى است و فعاليت و نقطه
تمرکز خود را با جنبش
اعتراض ضد سرمايه دارى
طبقه کارگر تعريف و تبئين
ميکند .ما با پالتفرم و آخرين
توصيه ھاى منصور حکمت
مبنى بر شيفت از حزب مبلغ و
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مروج به حزب سازمانده – رھبر
شروع کرديم و تالش کرديم ھمين
خط را در چھارچوب استراتژى
کمونيستى کارگرى پيش ببريم.
طى مدت کوتاھى و بعنوان يک
جريان جديد در مراکز مھم
کارگرى قد علم کرديم و عمده
کارنامه اين جريان درگيرى در
اعتراض و اعتصاب کارگرى
است .مباحث ما در جنبش
کارگرى ايران مورد توجه وسيع
است و در موافقت و مخالفت با آن
بحث وجود دارد .اين جريان با
مسائل متنوع جنبش طبقه کارگر،
از مسائل ريز و درشت
مبارزات
در
سازمانگرانه
کارگرى تا پاسخ دادن به
سياستھاى گرايشات ديگر و دفاع
از کمونيسم طبقه کارگر معرفه
است .احزاب ديگر مورد اشاره يا
اساسا نه فقط نقشى کوچک در
گوشه اى از اين جنبش ندارند و يا
حتى مسائل آنرا نميشناسند ،و يا
آنجا که بدرجه محدودى درگير
ھستند تنھا مبشر سکتاريسم و
خودمحورى و در بھترين حالت
خبرنگارى ھستند .بعنوان احزابى
که نيرو جابجا ميکنند و روى
افکار و خط مشى رھبران
کارگرى تاثير دارند موجوديتى
ندارند.
يک ويژگى مھم ديگر خصوصيت
انتقادى -پراتيکى ماست .آنچه که
جوھره ماترياليسم پراتيک مارکس
و کمونيسم منصور حکمت است.
ما جريانى ھستيم که مرتبا با
نيروھاى بسترھاى اصلى جامعه
بورژوائى از موضع کارگر و
مارکسيسم درگير ھستيم .اين
خصوصيت امروز به کاراکتر
سياسى حزب تبديل شده است.
ويژگى انتقادى و ھميشه ناراضى
بودن مانع مھمى براى سقوط به
چاه روتين کارى و حزب دارى و
تمجيد از خود چپ خرده
بورژوائى است .ھر زمان ھم
رفيقى از حزب ما به اين روشھا
رو بياورد چند نفر تذکر ميدھند که
ابعاد اھداف ما چيست و ما ھنوز
کجاى کاريم و چه توقعى از
کادرھا و حزب بايد داشت .امروز
ما ھستيم که پاسخ جريانات
اپوزيسيون راست ايران و
ھمينطور طيف چپ شان را در
اشکال مختلف
صفحه ١٠

صفحه ١٠

يک دنياى بھتر

در آغاز سومين سالگرد
فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگری...
ميدھيم .ويژگى انتقادى مارکسى
کمونيسم کارگرى را ما نمايندگى
ميکنيم.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در
تاريخ جنبش کمونيسم کارگری
چگونه می بينيد؟

يک ويژگى مھم ديگر نمايندگى
کردن منافع کل طبقه کارگر در
تمام قلمروھاى متنوع مبارزه
طبقاتى است .انترناسيوناليسم
براى ما برخالف بسيارى يک
شعار تزئينى نيست بلکه امرى
مادى و ناظر بر فعاليت ماست.
تالش ايندوره ما باعث شده است
در موارد متعددى و در نقاط
سياستھاى
معينى
عطف
سکتاريستى ،ولو موقتى ،حاشيه
خصوصيت
شوند.
اى
سازمانگرانه و احساس مسئوليت
سياسى در قبال کل منافع کارگر و
کمونيسم ھمواره بر رفتار سياسى
و سبک کار ما ناظر بوده است.

علی جوادی :ما راه بسياری را در
مدت کوتاھی به جلو آمده ايم.
سالھای اوليه معموال نقش تعيين
کننده و حياتی در سرنوشت احزاب
دارند .پايه ھا چگونه پی ريزی
ميشوند ،پراتيک ھا و سنتھا چگونه
شکل گرفته و روتين ميشود؟ ما در
اين مدت توانسته ايم به جوانب
معينی از سياست حزبی در اين
دوران از فعاليتمان شکل دھيم.
توانسته ايم پراتيک و سبک کاری
ديگری را در تمايز با اين احزاب
روتين کنيم .نتايج اش ھم قابل
ارزيابی و بررسی است .دو سال
پراتيک فشرده حزبی و در کوران
کشمکش سياسی چه در تقابل با
رژيم اسالمی حاکم و چه در تمايز
با احزاب بورژوايی و مدعی
کمونيسم کارگری ويژگی ھا و
خصوصيات حزب ما را مستحکم
کرده است .بطوريکه امروز ميتوان
به جرات ادعا کرد که کمونيسم
کارگری منصور حکمت در جوانب
بسياری در سياست و پراتيک اين
حزب نمايندگی ميشود.

در قلمرو فکرى ما تالش کرديم
و
مارکسيستى
ديدگاھھاى
کمونيستى کارگرى را در جدال
سياسى عليه ناسيوناليسم و خطوط
راست و ھمينطور کمونيسم
بورژوائى و غير کارگرى به
فعاليتمان حاکم کنيم .ما در عين
حال که با سياست واقعى برخورد
ميکنيم از اصول و راديکاليسم
کمونيستى مان برخالف احزاب
ديگر کوتاه نيامديم .مجموعه اينھا
تصوير متفاوتى از حزب ما
بدست داده است .ھر درجه
پيشروى و نتيجه تاکنونى کار ما
متکى بر پراتيک کمونيسم
منصور حکمت بوده است و
پيشروى آتى ما و تبديل شدن به
يک حزب سياسى وسيع کارگرى
نيز در گرو پراتيک گسترده ھمين
خط است.
يک دنيای بھتر :ارزيابی تان از
راه پيموده شده تاکنونی چيست؟
حزب ما در اين دوره چه
تغييراتی کرده و جھت اين
تغييرات چه بوده است؟ امروز
حزب کجا ايستاده است؟ نقش

حزب ما امروز جايگاه ويژه ای در
جنبش کمونيسم کارگری برای خود
فراھم کرده است .ما حزب حرف
دار و سنت داری ھستيم .بيان
روشنترين مواضع کمونيستی
کارگری در قبال رويدادھای جامعه
چه در ايران و چه در جھان يک
خصوصيت اين حزب است .اينھا
نقاط قوت حزب ما ھستند .ما
ھرچند حزب کوچکتری از زاويه
امکانات و طول و عرض سازمانی
ھستيم اما حزب سنت کمونيسم
کارگری ھستيم .دارای مواد اوليه و
انفجاريی ھستيم که ميتواند در
شرايط مساعد و ويژه ای بسرعت
رشد کند .امروز اين حزب توانسته
است به درجاتی جلوی پروسه
تخريبی را که دو گرايش راست و

پوپوليستی بر حزبيت کمونيستی
کارگری تحميل کنند ،خٽنی کند.
توانسته است آلترناتيوی تحزب
يافته در تمايز با اين جريانات را
در جامعه شکل دھد .ما توانستيم
به ميزان زيادی جلوی گسست
تاريخی ای را که اين جريانات
ميرفتند در سنت کمونيسم
کارگری ايجاد کنند ،سد کنيم.
خالصه کنم :حزب اتحاد
کمونيسم کارگری نقش ويژه ای
را تا ھمينجا در تاريخ کمونيسم
کارگری ايفا کرده است .ما
اجازه نداديم که پرچم کمونيسم
منصور حکمت بر زمين بماند.
ما سنت پراتيک و کارگری
کمونيسم کارگری را دنبال
کرديم .روزنه ای شديم برای
کسانی که اسير سياستھای
پوپوليستی و راست و سنتی نشده
بودند و به آلترناتيو ديگری را
جستجو ميکردند .اکنون بسياری
از دوستان و مخالفان ما معتقدند
که اين حزب سنت کمونيستی
منصور حکمت است و يا اينکه
نزديکترين حزب به حزب
کمونيستی کارگری منصور
حکمت است.
آذر ماجدی :از بسياری جھات
از تاريخ دو ساله حزب احساس
غرور و افتخار ميکنم .ما در
شرايط بسيار سختی حزب اتحاد
کمونيسم کارگری را تشکيل
داديم .انشعاب پيشين و فضای
حاکم بر انشعاب و رابطه دو
حزب به جنبش کمونيسم
کارگری ضربات بسيار مھلکی
وارد آورد .اعتماد بسياری از
اين جنبش سلب شد .دلسردی در
کمونيسم
عالقمندان
ميان
کارگری راه باز کرد .حزب
تحت
کارگری
کمونيست
ليدرشيپ منصور حکمت به يک
حزب بزرگ ،ميليتانت ،اکتيو و
پای بند به اصول بدل شده بود.
اين حزب به نقطه اميد جنش
آزاديخواه و برابری طلب در
جامعه تبديل شده بود.
از ھم پاشيدن اين حزب بويژه
در آن فضای زشت و نفرت ،به
دشمنان کمونيسم کارگری و
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منصور حکمت جرئت حمله داد.
چپ سنتی غيرکارگری فرصت
جوالن يافت .حمالت به کمونيسم
کارگری و به منصور حکمت از
جانب اين جريانات شدت يافت .در
چنين شرايطی ما حزب اتحاد
کمونيسم کارگری را تشکيل داديم.
تالش و تمرکز اوليه ما بر ايجاد
اتحاد در جنبش کمونيسم کارگری،
در نفرت زدايی و مقابله با
سکتاريسم ،تالشی برای مقابله با
اين فضای مسموم بود .از اين رو
بخش مھمی از انرژی اوليه ما
صرف تغيير فضا و جلب اعتماد و
نزديک کردن کادرھای جنبش
کمونيسم کارگری شد .اين يک امر
ضروری بود .ھر دو حزب
موسوم به کمونيسم کارگری
کوشيدند با غوغا ساالری با اين
پروژه مقابله کنند .کوشيدند
ديوارھای نفرت را برافراشته نگاه
دارند و جدايی و سکتاريسم را
ھمچنان حاکم نگاه دارند .به اين
منظور تالش کردند چھره ای
سانتر از ما ارائه دھند و ما را
بعنوان جريانی معرفی کنند که
ميخواھد ميان اين دو حزب موجود
وحدت ايجاد کند ،و ضمنا اين تنھا
ھدف و برنامه سياسی اش است.
عليرغم تمام اين کارشکنی ھا،
نتيجه اين پروژه مثبت بوده است.
حزب توانست موقعيت خود را
درون جنبش کمونيسم کارگری،
درون طبقه کارگر و در جامعه
محکم کند .بعنوان يک حزب
متعھد به اصول کمونيستی ،يک
حزب با بصيرت ،منصف ،غير
سکتاريست ،با افق ،راديکال،
سازش ناپذير و اصولگرا خود را
تثبيت کند.
ما ھنوز راه درازی در پيش داريم.
خود را فريب نميدھيم .جنبش
کمونيسم کارگری ضربات بسياری
متحمل شده است .اما ما توانستيم
پرچم اصولگرايی ،راديکاليسم،
انسانيت و کمونيسم منصور
حکمت را برافراشته نگاه داريم و
از کمونيسم کارگری و منصور
حکمت در مقابل حمالت ھمه
جريانات دفاع کنيم .اکنون بايد بر
مبنای اين دستاوردھا به پيش رويم
و به يک حزب بزرگ و قوی
اجتماعی بدل شويم.
صفحه ١١
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يک دنياى بھتر

در آغاز سومين سالگرد
فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگری...
سياوش دانشور :ما روى ريل
سياسى درستى حرکت ميکنيم.
اشتباھات و بيدقتى ھائى ھم داشته
ايم که محصول شرايط ويژه ما
بوده است .بعنوان مثال تالش ما
براى زدن ديوار سکتاريسم و
پراکندگى فعالين اين جنبش بويژه
زمانى که خود ما ناچار شديم جدا
شويم و ھمينطور منش جديد
سياسى اى که پرچمدار آن شديم،
درست بود اما دقيق نبود .ما
عليرغم نقدھايمان ھنوز ارزيابى
خوشبيانه اى از ظرفيتھاى
جريانى مانند "حزب حکمتيست"
داشتيم .شايد بيشتر در گذشته فکر
ميکرديم و يکجانبه تالش داشتيم
که کارى مثبت صورت دھيم .اما
اين صرفا يک پروژه ما بود که
نھايتا حزب و کميسيونش به آن
راى مخالف داد .در کنار اين
پروژه ما راھى را رفتيم که چه
قبل از آن و چه بعد از آن ناظر به
تالش حزب بود و آن تبديل شدن
به يک جريان تماما کارگرى بود.
جريانى که شايسته نام کمونيست
باشد .اگرچه پروژه اتحاد سکته
اى دراين مسير ايجاد کرد اما
کنار گذاشتن آن باعث شد که با
ھمه سرھا بطرف ھمين سياست و
ھمين خط مشى برگردد.

است و توقع و انتظارات معينى از
آن وجود دارد .کمونيسمى که ما
نمايندگى ميکنيم جاذبه زيادى دارد.
اما ما ھنوز در اول راه ھستيم.
براى شروع و بعنوان کارنامه دو
ساله شايد اينھا در ھمين حد
سربسته خوب بنظر برسد و حتى
در قياس با بقيه جريانات نشان
پيشرفت و تمايز جدى باشد .اما در
قياس با اھداف اعالم شده سياسى ما
ابدا کافى نيستند .ما موظفيم موانع
اتحاد و تشکل کارگران را در
ظرفيتھاى مختلف حزبى و توده اى
کنار بزنيم .ما موظفيم در ابعاد
وسيعترى و در مراکز مھم
کارگرى و تعيين کننده نقش جدى
ترى ايفا کنيم .ما موظفيم گرايش
راديکال و کمونيست طبقه کارگر
را به جريانى ھژمونيک در کل
جنبش کارگرى تبديل کنيم .ما
موظفيم راه حل کارگرى را در
قلمرو سياست سراسرى به
آلترناتيوى جذاب و ممکن و
مطلوب تبديل کنيم .ما بايد به حزب
وسيع سياسى کارگران و حزب
بالفعل انقالب کارگرى عليه سرمايه
دارى تبديل شويم .ما بايد موانع و
مشکالت اين مسير را بشناسيم و از
سر راه برداريم .ھر افقى کمتر از
اين نسخه شکست است.

تغييرات ما در دو سال گذشته
دراين مسير قابل تبئين است و نه
در مقطع کوتاھى که توجه ھا به
سوى اين پروژه جلب شده بود.
دراين دوسال ما روى اين خط
جلو آمديم و موفقيت پشت موفقيت
کسب کرديم .ابعاد کارمان و
وسعت و پيچيدگى ھاى آن را
بھتر شناختيم .معضالت و مسائل
درون اين جنبش را ميشناسيم و
تالش کرديم براى آن پاسخ داشته
باشيم .پاسخ ھائى که بخشا در
ميان کارگران و فعالين کارگرى
توجه به حزب را موجب شده و يا
بعنوان خط مشى درستى منشا
جلب نيرو شده است .امروز
حزب در مراکز مھم کارگرى در
چھارگوشه ايران شناخته شده

بعنوان يک حزب نقش ما تاکنون
اين بوده که نگذاشتيم پرچم کمونيسم
کارگرى و سنت متمايز منصور
حکمت زير دست و پاى چپ
راديکال حاشيه اى شود و در
خدمت اھداف غير کارگرى
مصادره شود .ما آن خطى ھستيم
که برگشت و به تاريخ اين جنبش و
رويدادھايش نگاه کرد و تالش کرد
پرچم خطى را که در زمان
جدالھاى درون حزبى نمايندگى
نشده بود نمايندگى کند .آيا دراين
کار موفق بوده ايم؟ به نظر من اگر
نه کامال اما نقش جدى در نقد و پس
زدن خطوطى داشتيم که به ھرچه
ربط داشته باشند به کمونيسم
کارگرى و منصور حکمت ربط
ندارند .اما دفاع از منصور حکمت

و کمونيسم مارکسيستى نه به اين
تالشھا محدود ميشود و نه اين
تالشھا جوابگوى اھداف سياسى
و اجتماعى اين خط است .ما بايد
افق پيروزى کمونيسم در ايران
را تضمين کنيم .بدون اينکار
نتيجه تالشھاى تاکنونى اگر ھدر
نرود به ھر حال به سر منزل
مقصود نخواھد رسيد .ما بايد اين
نقش را ايفا کنيم و براى آن آماده
شويم.
يک دنيای بھتر :ضعفھای ما در
ظرفيت حزبی و جنبشی کدام
است؟ ريشه اين ضعفھا چيست؟
چگونه بايد بر اين مشکالت غلبه
کرد؟
علی جوادی :ضعفھای ما
سياسی نيستند .تشکيالتی و
سازمانی اند .يک ضعف
برجسته و اصلی ما کمبود
امکانات و ضعف اليه کادری
است .ما برای پيشبرد اھداف
سياسی و اجتماعی خود نيازمند
نيروی کادری گسترده و
مارکسيستی و مسلط به نقشه
عمل پيروزی کمونيسم کارگری
در تمام جوانبش ھستيم .در حال
حاضر فاقد اين ظرفيت در حد
مطلوب ھستيم .يک حزب
برای
کارگری
کمونيستی
پيروزی نيازمند استخوانبندی
قوی و مسلط کادری است .حزب
ما در باالترين سطح دارای
رھبری مجرب و کارآيی است.
اما در سطوح کادری از موقعيت
مشابھی برخوردار نيستيم.
ما توانسته ايم توجھات بخشھايی
از فعالين راديکال – سوسياليست
طبقه کارگر را به مباحٽ و
سياستھای خود جلب کنيم .اما
فاصله ای قابل توجه ميان جلب
توجه و تبديل شدن به ظرف
اعتراض کارگری موجود است.
ما قصد خود فريبی و اغراق
گويی نداريم .معتقديم که بايد به
حزب اعتراض کارگری ،به
حزب سياسی کارگران ،تبديل
شويم .سرنوشت تحوالت سياسی
جامعه ايران در گرو نقشی است
که طبقه کارگر و کمونيسم
کارگری ايفا ميکند .سعادت و
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خوشبختی و رفاه و مدنيت جامعه
در گرو جايگاھی است که اين
جنبش و طبقه در جامعه عھده دار
خواھد شد.
از طرف ديگر ما با مشکالت
متعددی مواجھيم که شرايط
عمومی و سياسی است که از
خارج حزب فشارشان را بر ما
اعمال ميکنند .کمونيسم کارگری و
حزبيت در غياب منصور حکمت
ضربات سنگينی را متحمل شده
است .پراکندگی در صفوف جنبش
ما تشديد شده است .انشقاقات و
جدايی ھا و گرايشات راست و
پوپوليستی تاٽير بعضا مخربی بر
صفوف جنبش ما بجا گذاشته است.
اعتمادھا سست شده است .بخشی
از فعالين کمونيسم کارگری در
غالبی غير حزبی به فعاليت
مشغولند .در مقابله با گرايشات
راست و غير کمونيستی بعضا
خود مقام و جايگاه تحزب
کمونيستی ضربه خورده است.
سياستھای سکتاريستی و فرقه
گرايانه دو حزب موسوم به
کمونيسم کارگری تاٽيرات خود را
در صفوف جنبش ما به جا گذاشته
است .تغيير اين شرايط ھم مستلزم
پراتيک مستقيم کمونيستی و ھم
مستلزم قوی تر شدن و ايجاد
قدرت جذبه بيشتر است.
چگونه بايد بر اين شرايط غلبه
کرد؟ بنظر من راه حل مساله
سياسی و اجتماعی است .واقعيت
اين است که احزاب کوچک
ھمواره کوچک نمی مانند و
احزاب بزرگ ھم ھمواره بزرگ
نمی مانند .من عميقا بر اين باورم
که حزب ما با پراتيک مستقيم
کمونيستی و کارگری خود ،با
تقويت سنت تحزب و پراتيک
کمونيسم کارگری منصور حکمت،
خواھد توانست به يک بازيگر
تعيين کننده در اعتراض آنتی
کاپيتاليستی طبقه کارگر تبديل
شود .ما چنانچه بتوانيم اين جلب
توجه رھبران کارگری و فعالين
کارگری به خود را به يک ارتباط
حزبی و تشکل يافته تبديل کنيم.
چنانچه بتوانيم بر تفرقه در صفوف
کمونيسم کارگری فائق آئيم،
چنانچه بتوانيم به عنوان حزب
اصلی
بستر
صفحه ١٢
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در آغاز سومين سالگرد
فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگری...
کمونيسم کارگری تبديل شويم ،در
نتيجه بسرعت رشد و گسترش
خواھيم يافت .چنانچه اين حزب
ظرف اعتراض رھبران کارگری
شود ،در ھر برآمد اجتماعی و
سياسی جامعه ،در ھر برآمد
خواھيم
کارگری
اعتراض
توانست بخشی از قدرت
اعتراضی کارگر را در خدمت
تحزب کمونيسم کارگری بسيج و
سازماندھی کنيم .اين به نظر من
حلقه اصلی اجتماعی شدن ماست.
ما در بستر اعتراض ضد سرمايه
داری کارگر ميتوانيم اجتماعی
شويم .ما در پروسه سازمان دادن
تشکالت توده ای و حزبی کارگر
اجتماعی خواھيم شد .مخزن و
معدنی که اساسا ميتواند برای ما
اليه کادری و ماتريال حزبی مان
را فراھم کند ،اعتراض اجتماعی
طبقه کارگر و کمونيسم انقالبی
جامعه است.
آذر ماجدی :ضعف ھای ما بعضا
حاصل شرايط کنونی جنبش
کمونيسم کارگری اند .شرايطی
که در پاسخ به سوال باال به آن
اشاره کردم .حزب محصول
شرايطی است که کمونيسم
کارگری ضربات مھلکی را
متحمل شده است .لذا مبارزه با
اين شرايط و تالش برای
بازگرداندن دلگرمی و اميد و
اتحاد به اين جنبش ھنوز موضوع
کار ما است .ما با يک صفحه
سفيد روبرو نيستيم .در چند سال
اخير درون اين جنبش سم پاشی
ھای بسياری انجام گرفته است.
اين مساله کار ما را مشکل کرده
است و برای دوره ای ھنوز بر
شرايط کار و فعاليت ما تاثير
خواھد گذاشت .ما نمتيوانيم از
خود سبقت بگيريم .بايد فضا را
برای تسھيل و تسريع کار بسازيم.
ما از يک حزب قوی و بزرگ
فاصله داريم .بايد به چنين حزبی
بدل شويم .ما در نمايندگی

کمونيسم منصور حکمت موفقيت
ھای خوبی داشته ايم .بايد اين
نمايندگی را در جنبش و جامعه به
تثبيت برسانيم .بايد شرايطی ايجاد
شود که جامعه حزب ما را با
منصور حکمت تداعی کند .ما را
بعنوان حزب کمونيسم کارگری
حکمت بشناسد .بايد بتوانيم بخش
قابل مالحظه ای از کارگران
راديکال سوسياليست را به حزب
جلب و جذب کنيم .در اين جھت
پيشروی ھای محسوس و قابل
توجھی داشته ايم ولی بايد با سرعت
بيشتری حرکت کنيم.
طی اين دو سال دفاع ما از اصول
کمونيستی و انسانی بعنوان يک
مشخصه ما به تثبيت رسيده است.
ما نشان داده ايم که ھيچ مالحظه و
منفعت سکتی يا سازمانی مانع دفاع
ما از اصوليت و بلند کردن پرچم
اصولگرايی نميشود .اين دستاورد
را بايد به تخت پرشی برای دوباره
حاکم کردن اصولگرايی بر جنبش
کمونيستی بدل کنيم .نبايد اجازه
دھيم که اين دفاعيات ما بشکل
اپيزودھای قابل تقدير ولی
غيرپايدار در تاريخ ثبت شوند.
يکی از مشکالت اصلی ما کمبود
امکانات و کادرھای استخوان خورد
کرده کمونيست کارگری است .بايد
بکوشيم امکانات مادی خود را
گسترش دھيم و نيروی جوانی که
به حزب جلب ميشود را ھر چه
سريعتر به کادرھای محکم کمونيسم
کارگری بدل کنيم .اين تنھا راه رشد
سريع ما و تبديل حزب به يک
حزب قوی اجتماعی است.
سياوش دانشور :موقعيت احزاب
واقعا کمونيست و کارگرى جدا از
موقعيت جنبش طبقاتى شان على
العموم نيست .نميتواند وضعيت
جنبش ما عميقا متشتت باشد و
وضع حزب مان عالى .اگر نبض و
مشغله اين حزب با جنبش طبقاتى
اش ميزند آنوقت موقعيت شان

بشدت از ھم تاثير ميپذيرد.
بعنوان حزب سياسى ما مشکالت
عديده اى داريم .حزب عليرغم
رشدش در جنبش کارگرى ھنوز
بايد در ابعاد بسيار وسيعترى
رشد کند و استخوانبدى اش ھمه
جا در جنبش کارگرى و
آزاديخواھانه شکل بگيرد .آنجا
که موقعيتى دارد بايد موقعيتش
را ارتقا دھد و آنجا که در آغاز
کار است بايد موقعيتش را محکم
کند .حزب بطور کلى بايد رشد
کند و نيرو بگيرد .توجه اساسى
ما طى ايندوره به ايران بوده
است و کمتر در خارج کشور
کار کرديم .اين در ابتداى تشکيل
حزب ضرورى بود و ھنوز بايد
کار در داخل کشور امر اساسى
ما باشد .با اينحال بايد در خارج
کشور کارھاى متفاوت و سنت
پراتيکى متمايزى را نمايندگى
کنيم .حزب بايد کادر اين خط را
بسازد .ما به اليه اى قابل اتکا از
کادرھاى کمونيست کارگرى و
مارکسيست که فعال جنبش
سوسياليستى طبقه کارگر ھستند
نياز داريم .بدون داشتن اين اليه
وسيع کادرى کار ما با مشکل
جدى روبرو ميشود .نداشتن
امکانات الزم و کافى مالى يکى
ديگر از مشکالت ماست که بايد
طرح روشن و قابل تحققى براى
آن داشته باشيم.
جنبش ما مشکالتش متفاوت
است .اوال کارگر پيشرو و
کمونيست ناچار است  ١٢ساعت
کار کند و در يک اختناق
اسالمى ضد کارگر مبارزه کند.
کارگر در ايران اگر از يکدھم
شرايط جوامع غربى برخوردار
بود تا حاال ده بار حکومت را
بزير کشيده بود .تشکل کارگرى
در آن جامعه ھنوز با داغ و
درفش حکومتى روبرو ميشود.
احزاب سياسى غير قانونى اند و
سرکوب و اختناق وجه مشخصه
ھر حکومت بورژوائى در ايران
است .ريشه اين اختناق ھم به
خصوصيات سرمايه دارى در
ايران
مانند
کشورھائى
برميگردد .يعنى به ضروريات
انباشت سرمايه و ارزان
نگھداشتن نيروى کار و اختناق
الزمه آن .بويژه موقعيت بحرانى
حکومت اسالمى و ورشکستگى
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سرمايه دارى به انواع روشھاى
برده وار کار و ناامنى اقتصادى و
اجتماعى دامن زده است .اوضاعى
که تاثيرات جدى روى مبارزه
کارگرى دارد .فقر و گرسنگى به
وسيله اى براى به زانو درآوردن
کارگر تبديل شده است .اداره
خانواده کارگرى در اين اوضاع به
يک ھنر تبديل شده است .مضاف
براينھا شرايط کار و استخدام و
معيشت طبقه کارگر در قياس با
دھه ھاى گذشته بمراتب سخت تر
شده است .مجموعه اين اوضاع اما
ھنوز باعث نشده که طبقه کارگر
تمکين کند و امروز در ايران پر
سر و صدا ترين و پر تحرک ترين
جنبش اساسا جنبش کارگرى است.
اينھا را البته به حساب ضعف
جنبش کارگرى نبايد گذاشت بلکه
محدوديتھائى ھستند که توسط طبقه
حاکم و دولت اسالمى شان با قوه
قھريه تحميل شده است.
براى فائق آمدن به اين معضالت
بايد قوى شويم و قوى شدن مستلزم
داشتن سياست و طرحھاى روشن
و جوابگو ،متشکل شدن ،کار
بيشتر و حتى فداکارى جمعى و
فردى است .دراين مسئله نبايد
اھميت فرصتھاى سياسى را نديد.
ھميشه اوضاعى ميتوانند وجود
داشته باشند که بعنوان نقطه مساعد
براى ما عمل ميکند .کار ما اينست
که استقالل جنبش مان را حفظ
کنيم و براى اتحاد و انسجام و
پيشروى اش بکوشيم .حزب دراين
متن و بدرجه اى که موفق به
اينکار ميشود و پاسخ نيازھا و
الزامات مبارزه طبقاتى را ميدھد
ھمزمان رشد ميکند .چه بسا در
شرايطى تصاعدى رشد ميکند.
کليد مسئله اينست که ھوشيار
باشيم ،بموقع عمل کنيم ،قطب
نمايمان را گم نکنيم ،و براى
گامھاى جلوتر طرح و سياست و
نقشه روشن داشته باشيم.
يک دنيای بھتر :در خاتمه اجازه
دھيد به مسائل پيشاروی و
جھتگيری ھای آتی بپردازيم .بنظر
شما محور فعاليت ما در دوره آتی
چه بايد باشد .تاکيدات شما چيست؟
کدام مسائل اساسی اند؟ حزب بايد
کدام سنگرھا را فتح کند؟
صفحه ١٣
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در آغاز سومين سالگرد
فعاليت حزب اتحاد کمونيسم کارگری...
علی جوادی  :حلقه گرھی در
استراتژی سازمانی ما در حال
حاضر تبديل شدن به حزبی
شناخته شده در جنبش کارگری و
ھمچنين قادر به رھبری
اعتراضات معينی در اين جنبش
است .ما تالش ميکنيم که به
حزبی شکل دھيم که بتواند با
برخی از اعتراضات کارگری
جوش بخورد ،نمونه ای از يک
حزب سازمانده و رھبر را شکل
دھد .نمونه اعتراضات کارگری
در ايران خودرو و واکنش رژيم
اسالمی بايد در برخی ديگر از
مراکز اصلی صنعتی و
اعتراضی کارگری تکرار شوند.
اين الگويی است که ما دنبال
ميکنيم .اين سياست را بايد کماکان
در دوره آتی دنبال کرد.
بعالوه ما بايد به صفوف جنبش
سوسياليستی و راديکال کارگران
سر و سامان دھيم .ما گرايش
تحزب يافته و کمونيستی اين
صف ھستيم .اين گرايش بايد
بتواند در جنبش طبقه کارگر نقش
کليدی و تعيين کننده ای ايفا کند.
گرايشات پوپوليستی و راست
تالش روشنی برای مخدوش
کردن تمايزات گرايشی در اين
جنبش دارند .ميکوشند جنبش ما
را به نيروی ذخيره گرايش
سنديکاليستی و راست در جنبش
کارگری تبديل کنند .ما بايد بتوانيم
صفوف اين جنبش را متشکل
کنيم .ھم تشکل توده ای و ھم
تشکل حزبی يک نياز حياتی
اعتراض طبقه کارگر است .ما
بايد چسب و نيروی سازمانده اين
ابزارھا باشيم .قدرت جنبش ما در
ميزان قدرت سازماندھی و توان
تشکل توده ای و حزبی جنبش
ماست .اين يک امر دائمی و ويژه
ماست.
ما در اين دوره آگاھانه تاکيداتمان
بر رابطه حزب و طبقه است.
حزب و طبقه حلقه محوری کار

ماست .در اين راستا بعضا
انقباضی آگاھانه به برخی از
جوانب کار خود داديم تا بتوانيم اين
رکن کارمان را تحکيم و تٽبيت
کنيم .به ميزان قابل توجھی ھم در
اين راستا بجلو رفته ايم .اين مسير
را بايد ھمچنان دنبال کرد .اما در
عين حال مساله حزب و جامعه و
کارگران و جامعه آن حلقه ای که به
ميزان پيشروی در عرصه اول بايد
در دستور کار حزبی ما قرار
بگيرد .پيروزی کارگری در جامعه
مستلزم تامين رھبری کارگری
کمونيستی بر عرصه ھای اصلی
جدال سياسی و طبقاتی در جامعه
است .ھدف ما ايجاد حزب سياسی
کارگران است.
آذر ماجدی :ما بايد بکوشيم حزب
را سريعا گسترش دھيم .اين بايد
نقطه اصلی و محوری برنامه ما
باشد .فی الحال حزب توجه بسياری
را درون جنبش کمونيسم کارگری
و درون طبقه کارگر بخود جلب
کرده است .مواضع درست و
اصولی سياسی و کارگری ما
نظرھا را متوجه حزب کرده است.
نشريه برای يک دنيای بھتر به يک
نشريه بسيار معتبر و پرخواننده بدل
شده است .مواضع حزب در چند
مقطع تعيين کننده اعتماد به حزب
را افزايش داده است .عليرغم عمر
کوتاه ،حزب توانسته است به يک
حزب معتبر و قابل احترام تبديل
شود .مساله اينجاست که چگونه اين
دستاوردھا را به دستمايه رشد
سريع و گسترده حزب بدل ميکنيم.
رشد سريع ،عضو گيری گسترده و
نفوذ بسيار وسيعتر درون جامعه
اين بايد ھدف اصلی ما باشد .در
پلنوم آتی رھبری حزب بايد نقشه
عمل ھای روشن برای تحقق اين
امر تھيه کند.
سياوش دانشور :ما بايد به نماينده
راديکال
کمونيسم
بالمنازع
کارگرى در ايران تبديل شويم.
حزبى باشيم که ھرجا ھر کارفرما

و سرمايه دار و دولتش خطرش
را حس ميکند .محور و قلب
اولويت و جھتگيرى ما ھويت
کارگرى و کمونيستى حزب
است .حزب بايد بدون وقفه در
قلمروھاى مختلف جدال طبقاتى
درگير باشد و از موضع کارگر
و کمونيسم پاسخ مسائل جامعه
را بدھد .حزب بايد مداوما در
جنبش کارگرى رشد کند و به
موقعيتى برسد که تحت ھر
شرايطى متکى بر يک نيروى
واقعى و تعيين کننده در جدال
سياسى باشد .حزب بايد کار
بيشترى روى استراتژى پيروزى
کمونيسم در ايران بکند و دراين
زمينه بنا به مقدورات و تناسب
قوا طرح ھاى روشن داشته
باشد .حزب بايد به فکر امکانات
مالى و ابزارھاى سياسى جھت
گسترش فعاليت و سياستھايش
باشد .حزب بايد در جنبشھاى
آزاديخواھانه جامعه نقش جدى
تر و ماندگارترى ايفا کند و براى
آن نيرو و طرح اختصاص دھد.
در قلمرو سياست سراسرى
حزب بايد پرچم کمونيستى اش
را در مقابل جنبشھاى طبقات
دارا و کل بورژوازى و چپ
غير کارگرى برافراشته تر کند
و نقد تيز کمونيستى و
مارکسيستى را يک لحظه زمين
نگذارد .ما جريانى کمونيست و
مارکسيست و فعال جنبش ضد
کاپيتاليستى طبقه کارگر ھستيم و
از اين موضع اجتماعى و
طبقاتى به سياست و مسائل
جامعه ميپردازيم .بدوا بايد به اين
عنوان و در مقياس وسيع شناخته
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شويم .اگر چنين سنگرى را فتح
کنيم ،فتح ديگر سنگرھا کار
زيادى نخواھد داشت .اوضاع در
ايران برخالف تحليلھاى بسيارى
به اين صورت ادامه نخواھد يافت.
شرايط موجود اگر دچار تغييرات
ملموس و وقت خريدن براى
بورژوازى ايران نشود به انفجار
سياسى ختم ميشود .چه بسا
حکومت اسالمى بعد از دوره اى
کنترلش را بر اوضاع نتواند حفظ
کند .ما بايد آماده باشيم در
شرايطھاى مختلف کار کنيم ،نيرو
جابجا کنيم ،قدرت و نفوذمان را
گسترش دھيم ،و فعاليتمان را
متنوع و وسيع کنيم .ھمه اينھا
يعنى اينکه نوعى کار کنيم و
سياستى را پيش بگيريم که متکى
بر جنجالھاى پوپوليستى و
اعتراض طبقه متوسط شھرى
نباشد .بايد گامھاى محکم و غير
قابل برگشت برداريم و از ھر نوع
روشھا و سياستھاى چپ غير
کارگرى بشدت پرھيز کنيم .ما بايد
ھمواره و بدوا آنچه که جنس
جنبش ما نيست و منافع جنبش
کمونيستى کارگرى را تامين
نميکند بشناسيم ،نقد کنيم و اين
سنتھا را از فعالين کارگرى و
جنبش کارگرى دور کنيم .ما بايد
متکى بر سنتھاى راديکال و
کارگرى جنبش طبقه مان کار کنيم
و سنگرھاى اساسى را اينجا برپا
کنيم .داشتن يک رابطه مستمر و
متقابل با کارگران راديکال و
سوسياليست و کمونيست و دخالت
بيوقفه در مبارزات جارى
کارگرى يک کار تعطيل ناپذير ما
در ھر شرايطى است* .

کارگر زندانى آزاد بايد گردد!
ھنوز بيش از  ٧٠نفر از دستگير شدگان
اول مه تھران در زندان بسر ميبرند .براى
آزادى فورى و بيقيد و شرط کليه دستگير
شدگان متحدانه بميدان بيائيم! احکام ضد
کارگرى و ھر نوع تعقيب و آزار فعالين
کارگرى بايد لغو شود .کليه زندانيان
شوند!
آزاد
بايد
سياسى
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عوامفريبی زير پوشش
رفع تبعيض عليه زنان!
شھال نوری
در آستانه مضحکه انتخابات 22
خرداد و پس از گذشت  30سال
زندگی تحت حاکميت آپارتايد
جنسی و اسالمی ،گروھی با نام
"ھمگرايی جنبش زنان برای
طرح مطالبات در انتخابات" طی
مطبوعاتی،
کنفرانس
يک
موجوديت خود را با انتشار يک
بيانيه اعالم کردند .جمع اوليه
شکل دھنده از زنان فعال در
عرصه فرھنگی ،اجتماعی،
سياسی و مطبوعاتی در رژيم
اسالمی ھستند .بعضا خودی اند.
اين گروه که خود را از
"کنشگران جامعه مدنی" در
عرصه ھای متفاوت معرفی کرده
اند ،اعالم داشتند که بنا به اقتضاء
ضرورت و جھت تحقق بخشيدن
به خواستھای گذشته ،مجددا در
کنار ھم قرار ميگيرند .اين گروه
که متشکل از نمايندگان احزاب
اسالمی ،نھادھای غير دولتی،
نيروھای ملی مذھبی ،فمنيستھای
اسالمی ،فمنيستھای شرق زده و
چپ سنتی می باشند ،خود را
نماينده "زنان ايران" معرفی کرده
و شالوده مشترک مطالبات زنان
در تمامی اقشار جامعه را اينگونه
فرمولبندی می کنند" :برابری
حقوقی و رفع تبعيض ھای
جنسيتی ،قومی و طبقاتی ".
اما وقتی که به برنامه اين
جريانات دقيق ميشويد ،می بينيد
که منظور اين جريانات از
برابری حقوقی و رفع تبعيض
جنسيتی ،برابری کامل و بدون قيد
و شرط زن و مرد در جامعه ،در
ھم شکستن سيستم آپارتايد جنسی
و يا مبارزه با حجاب بمثابه سمبل
زن ستيزی و تبعيض اسالمی در
جامعه نيست .دقيق تر که ميشويد،
می بينيد که اين جريانات دستيابی
به حقوق زنان و آزادی زن را در
گرو مبارزه بر عليه سيستم و
جنبشی که نابرابری زن و مرد و
بی حقوقی زن يک رکن پايه ای
بقاء اش است ،نيست .نه! اينھا
برای از بين بردن مرد ساالری و

آزادی بی قيد و شرط زن و مرد به
ميدان نيامده اند .اينھا به ميدان آمده
اند تا از مطالبات گسترده و برحق
زنان برای رونق بخشيدن به
مضحکه انتخاباتی رژيم اسالمی
سوء استفاده کنند .بخشی از موتلفين
در گروه مذبور خواھان "برابری
زن مرد در دين اسالم" بوده و
اسالم و حقوق زن را با مفاد
کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
در تطابق می دانند .اينھا آماده اند تا
با اعالم کانديداتوری خود دمی
ديگر به جسم بحران زده جمھوری
اسالمی بدمند .در شرايطی که مردم
ايران شاھد اعتراضات کارگران و
طرح مطالبات جدی از جانب
بخشی از دانشجويان ،معلمان،
پرستاران و جنبش آزادی زن ،مبنی
بر خواست لغو آپارتايد جنسی،
برابری کامل زن و مرد و از ميان
برداشتن ستم طبقاتی موجود در کل
جامعه ھستند ،اين نمايندگان
جريانھای پرو رژيمی براه افتاده اند
تا با اعالم موجوديت چنين ائتالفی،
بحث اصلی مبارزه اجتماعی را با
مضحکه انتخابات از مسير اصلی
خود خارج کنند.
بايد از اينان پرسيد؟ منفعتتان در
کردن ايجاد امکان تغيير
تئوريزه
ِ
زن شريعه در
ضد
قوانين
در
ِ
چيست؟ چرا بجای آرايش رژيم
اسالمی ضد زن و فروختن مجدد
ِ
آن به زنان جامع ِه ايران برای
يکبار ھم که شده ،نظام اسالمی را
زير ضرب نمی گيرد؟ پاسخ روشن
است .مساله اين است که اينھا
بخشی از خوديھا و بعضا نزديکان
رژيم اسالمی ھستند .با اين رژيم
ھم خانواده اند .گروه خونشان يکی
است .نگرانی شان از زياده
رويھای رژيم است .بعالوه ميدانند
که با نبود رژيم اسالمی بساط اين
جريانات اپوزيسيون درباری رژيم
اسالمی ھم برچيده خواھد شد .اينھا
وجودشان به وجود رژيم اسالمی
گره خورده است .بی جھت نيست
زمانيکه حتی حرف از برابری
حقوق زن و مرد ميزنند ،اين
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برابری را بعضا در چھارچوب
کثيف اسالم و در زير سايه
حکومت اسالمی طلب ميکنند .
بايد از دست اندرکاران اين
جريان پرسيد که کدام يک از
کانديداھای مطلوب شما )که
ظاھرا تصميم نداريد برايشان
مستقيما تبلغ کنيد( ،خود در
پروسه بقدرت رساندن جمھوری
اسالمی و قتل عام بيش از صد
ھزار تن از شريفترين انسانھای
تحميل تحقير،
آن جامعه ،در
ِ
فقر ،اعتياد ،تن فروشی اجباری
و فالکت ميليونھا کودک در
ايران ،شرکت نداشته است؟
پاسختان چيست؟
سخنگويان اين ائتالف ھمچنين
در بيانيه خود اعالم کرده اند که
کانديدای خاصی را در نظر
ندارند و فقط تالش خواھند کرد
با بھره برداری از فضای
انتخاباتی و از راه مسالمت آميز،
گفتمان دولت – مردانه را به
سوی تحقق نيازھای جامعه مدنی
و مطالبات معوقه زنان سوق
دھند .اين فمنيستھای اسالمی و
وطنی که کماکان طرفدار رژيم
اسالمی ھستند ،ميکوشند تا بر
مبنای اصل  ١١٥قانون اساسی
رژيم اسالمی ،به بحث "رد
صالحيت زنان" اعتراض کنند.
گويی مساله اين است که فقط
زنان مجيز گوی رژيم رد
صالحيت ميشوند .آيا بايد به اين
جريانات برای صدمين بار تذکر
داد که مساله فقط عدم حضور
زن در اين مضحکه نيست .ھيچ
انسان آزاديخواھی در اين
مضحکه جايی ندارد .ھيچ انسان
برابری طلبی در اين مراسم
اسالمی جايی ندارد .و نه تنھا
جايی در مراسمشان ندارند بعضا
حق حيات ھم ندارند .بنياد اين
سيستم بر ضديت با زن و انسان
و آزاديخواھی و عدالت طلبی و

برابری انسانھا استوار است .اين
سيستم را نميتوان اصالح کرد .بايد
سرنگونش کرد .اصالح اين
ھيوالی اسالمی شايد شما را نجات
دھد ،اما به معنای تداوم فقر و
فالکت و بی حقوقی و تبعيض
برای اکثريت عظيم مردم جامعه
است.
واقعيت اين است که تئوری
بازماندگان دو
پردازيھای اين
ِ
ِ
خردادی به نتيجه نخواھد رسيد و
ِ
ھدف واقعی اين ائتالف و
پيوستگان خارجی و داخلی آن به
سخر ِه جناح بغل دستی اصابت
خواھد کرد .توصيه ما اين است که
بدون صحنه سازی و ژست پوچ
پرچمداری رفع تبعيض جنسيتی
کار واقعی تان را بکنيد .رای خود
را به صندوق مضحکه انتخابات
رژيم بريزيد و دست از
عوامفريبی مردم برداريد .مردم،
شعار رفع تبعيض جنسيتی مطرح
شده از جانب شما را فقط در حد
يک شوخی ارزيابی می کنند.
برای خود بيش از اين بی آبرويی
نخريد .دوم خرداد مرده است.
پروژه اصالح رژيم اسالمی
شکست خورده است .
دست از عوامفريبی مردم برداريد.
پرچم رفع تبعيض جنسيتی در
دست شما نيست .خواست رفع
تبعيض جنسيتی ،مستلزم لغو
آپارتايد جنسی است .مستلزم
سرنگونی رژيم اسالمی است .اين
لباس برازنده شما نيست .اين پرچم
در دست فعاالن جنبش آزادی زن
قرار دارد .

کارگران وطن ندارند!
زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى!
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کارگران پيمانی اور – ھال؛
تفرقه را به اتحاد عليه سرمايه داران تبديل کنيم!
على طاھرى
اخيرا بعد از تمام شدن پروژه
اورھال پااليشگاه اصفھان ،پروژه
اورھال پااليشگاه اراک در دست
راه اندازی است .سنت کارفرما
برای تدارک پروژه ،شروع
پروسه اسم نويسی و به اصطالح
قرارداد بستن با کارگران پيمانی
پااليشگاه اصفھان برای پروژه
ھای پااليشگاه ديگر چون اراک و
بندر عباس است .از آنجا که
پروژه اورھال يکی از سه يا
چھار فرصت کاری کارگران
پيمانی در سال برای داشتن حداقل
درآمدی است ،کارفرما با آگاھی
به اين شرايط شروع به سردواندن
کارگران بر سر دستمزد پايين تر
ميکند .اين در شرايطی است که
پااليشگاه اراک از نظر ايمنی به
شدت زير خط استاندارد است.
بطوريکه بعضی از کارگران
تعريف می کنند موقع حادثه حتی
يک جرثقيل برای نجات کارگران
در ارتفاع وجود ندارد و کارگری
با لباس خيس و آغشته به مواد
مشتعل نفتی در ارتفاع شصت
متری در آخرين اورھال
پااليشگاه اراک خود مجبور به
نجات خود شده است! اين در
حالی است که عين ھمين حادثه
در اورھال اصفھان منجر به
مرگ و آسيب ديدگی شديد
کارگران شد.
با وجود اين شرايط سخت و
جانفرسا کارفرما برای پر کردن
جيب پرنشدنی اش حمله جديدی
به دستمزدھای کارگران اورھال
شروع کرده است .دستمزد توافقی
کارگران روزی بيست و پنج
ھزار تومان بوده است که در
اورھال اصفھان گرفته اند.
دستمزد اعالم شده برای قرارداد
جديد بی شرمانه بيست
ھزارتومان اعالم شد و با چانه
زدن دسته ای از کارگران به
بيست و سه ھزار تومان رضايت
دادند .دليل يکی از آنھا اين بود
که ھمين ھم درد من را برای دو
سه ماھی دوا می کند و حداقل می

توانم کرايه سرپناه پنجاه ھزار
تومانی را بدھم .عده ای از
کارگران که به اين دستمزد راضی
نشدند با پيشنھاد ديگری روبرو
شدند که بر اساس ساعتی دوھزار
تومان بسته می شد .البته در اين
قرارداد روزی  13ساعت کارگران
بايد کار کنند که با احتساب حذف
ساعت غذا چيزی شبيه ھمان
روزی بيست و سه ھزار تومان می
شود .اين پيشنھاد سريعا از سوی
کارگران رد شد و کارفرما ھم
برای اينکه به راه اندازی پروژه
ضربه نخورد با بيست و پنج ھزار
تومان برای دسته اس محدود
موافقت کرد .در اين ميان دو
دستگی بين کارگران بوجود آمد.
عده ای به رفقايشان اعتراض کرده
اند که چرا دستمزد بيست و سه
ھزار تومان را قبول کرده ايد و اين
يک نوع عقب نشينی است که به
ضرر ھمه ما تمام می شود .دسته
ديگر اقامه دليل می کنند که ما
مجبور به عقد ھر نوع قراردادی
ھستيم و اين اجبار از تامين مايحتاج
زندگی ريشه می گيرد!
قبل از ھر چيزی به جای سر دادن
ھر شعار غير زمينی برای
اعتراض نسبت به دستمزد کارگران
بايد چند نکته را مد نظر داشته
باشيم .ھر سکه روی ديگری ھم
دارد .اوال قبل از اينکه کارگران به
فروش نيروی کار خود محتاج
باشند کارفرما بيشتر از ھر
موجودی به کار آنھا محتاج است.
اداھای توخالی کارفرما حرف
ديگری می زند اما حقيقت چيز
ديگری است .به ازای ھر روز
عقب افتادن ھر پروژه ای کارفرما
به اندازه ده برابر کسری دستمزد
کارگران ضرر می کند .يعنی اگر
بر فرض مثال  1000کارگر
اورھال روزی دو ھزار تومان
کمتر بگيرند و پروژه سر وقت
شروع شود ،اين سودی نزديک
روزى دوميليون تومان و به
احتساب بيست روز تا يک ماه
چيزی حدود  40تا  60ميليون
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کارفرما به جيب می زند که
مسلما پول صرف خريد نيروی
کار و وسايل توليد و زمينه
استثمار دوباره کارگران می
شود .اما با محاسبه ھر روز
پولی که کارفرما برای اجرای
پروژه اورھال از شرکت نفت
می گيرد ،تقسيم بر روزھای
کاری که کارفرما قصد کوتاه
کردن اتمام پروژه می کند،
چيزی حدود  600تا 700
ميليون تومان )ميزان حداقل
قرارداد -چرا که قرارداد واقعی
نزديک يک ميليارد تومان يا
بيشتر است( تقسيم بر بيست روز
حدود شصت ميليون تومان تا
صد و بيست ميليون تومان به
کارفرما ضرر می زند .از آنجا
که کارفرما به نيروی متخصص
نياز دارد و تامين اين نيرو کار
آسانی نيست ،و ھمين مساله
باعث تامين نيرو از کارگران در
اصفھان و نه اراک می شود،
کارگران از اين قدرت
برخوردارند تا با استفاده از
ضعف کارفرما در اتالف وقت و
نبود نيروی متخصص دستمزدی
باالتر از روزی بيست و پنج
ھزار تومان بگيرند .حتی روزی
چھار ھزار تومان به احتساب
کار شاقی که در اورھال از
گرده کارگر می کشند از يک
دھم سودی که به کارفرما و
شرکت پيمانی می رسد باز ھم
چيزی کمتر است.
مسلم است کارفرما برای به
جيب زدن سود بيشتری از
فضای روانی فقر و بيکاری و
نيازھاى مبرم کارگران حداکثر
استفاده و يا سو استفاده را ميکند.
اما از آنجا که طرف مقابل ھم

نياز فورى دارد و ظاھرا کارگران
بايد برسر دستمزد پيشنھادى توافق
کنند ،ميتوانند با اتحاد با ھم اين
امر را متحقق کنند .ما ضرورتى
ندارد به ھمديگر اعتراض کنيم.
اين نتيجه و دو نرخى بودن
دستمزد محصول عدم اتحاد ھمه
ماست .علت جائى ديگر است .ما
ھمديگر و موقعيت وخيم زندگى
مان را درک ميکنيم و ھمين نياز
ما را به سمت اين کارھاى
خطرناک ميکشاند .در نتيجه
اعتراض به ھمديگر موضوعيت
ندارد و تنھا دو دستگى ايجاد
ميکند که ميتواند به نفع کارفرما
تمام شود .فقر و استيصال قدرت
اعتراض انسان را ضعيف می کند
اما در نبود ھر اعتراضی
گردنکشی سرمايه دار ھم بيشتر
ميشود .چرا که تنھا اصل مقدسش
سود است .کارگران بايد اختالفات
خود را به جدل عليه سرمايه بدل
کنند .به قول مارکس اختالفات
طبقه کارگر حل شدنی است اما
تضاد کارگر و سرمايه حل ناشدنی
است .اين وظيف بر دوش
کارگران با تجربه تر است که
تامين کننده اتحاد کارگران و
منفعت واحدشان در مقابل
کارفرماھا و سرمايه داران باشند.
*

آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن

ميداند ،منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است.
http://hekmat.public-archive.net/

www.m-hekmat.com/
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گفتگو با نيما انصاری و ياشار سعيدی
از اعضای دبيرخانه دفتر دفاع از حقوق پناھندگی
در خصوص اخراج بيست پناھجو از ترکيه به ايران
دفتر دفاع از حقوق پناھندگی:
دفتر پناھندگی حزب طی يک
اطالعيه ،خبر از دستگيری 20
پناھجو در مسير حکاری به وان
و ديپورت فوری آنھا به ايران
داده است .بنابر گزارش شاھدان
عينی ای که اين پناھجويان را قبل
از ديپوت ديده اند ،مواردی از
شکنجه و ضرب و شتم ھم بر
صورت اين پناھجويان ديده شده
است .ديپورت اين پناھجويان
بدون بررسی داليل پناھندگی و
درخواست
قانونی
پروسه
پناھندگی صورت گرفته است.
ماجرا از چه قرار است؟ از نظر
حقوقی چگونه ميتوان موضوع را
دنبال گرفت؟
نيما انصاری :ھمانطور که در
اطالعيه دفتر پناھندگی حزب
اتحاد کمونيسم کارگری قيد شده
است ،روز پنج شنبه برابر با
چھاردھم ماه مه ،در مسير جاده
شھری حکارى به وان ،تعداد
بيست نفر پناھجو که از
کشورھاى ايران  ،افغانستان و
پاکستان خود را به ترکيه رسانده
بودند ،توسط ژاندارمرى دستگير
و به شعبه خارجى فرماندارى
شھر وان انتقال داده ميشوند.
متاسفانه اين بيست نفر توسط
ژندارمرى و پليس ترکيه مورد
شکنجه و اذيت و آزار قرار
گرفته اند و بنا بر گزارش شاھدان
عينی آثار ضرب و شتم و شکنجه
بر روى سر و صورت پناھندگان
ھنگام سوار کردن آنھا به ماشين
پليس جھت ديپورت به ايران ديده
شده است .ما با کمک وکالئی که
در ارتباط نزديک ھستيم ،مشغول
بررسی حقوقی اين اقدام و تھيه
سند حقوقی اعتراضی در اين باره
ھستيم .دولت ترکيه از امضا
کنندگان و متعھدين به مفاد
کنوانسيون ژنو در امور
پناھندگان مصوب سال 1951
ميباشد .از طرفی دولت ترکيه در
سال  ،2004بخشنامه ای را به
تمام فرمانداريھای شھرھای

مختلف ابالغ داشته که به موجب آن
ھر شخصی که به عنوان پناھجو
وارد خاک ترکيه شود بايد پس از
تشکيل پرونده در "شعبه خارجی
پليس " ،به دفاتر سازمان ملل
معرفی گردد تا پروسه درخواست
پناھندگيش مورد برسی قرار گيرد.
پليس و فرمانداری وان ،ضمن
ارتکاب به اين عمل غير انسانی از
قوانين دولت خودشان ھم تخطی
کرده اند .دفتر پناھندگی حزب
ضمن محکوميت قاطع اين اقدام،
نھايت تالشش را برای پيگيری اين
مسئله از نظر حقوقی در داخل و
خارج از ترکيه خواھد کرد .موارد
ديگری ھم وجود دارد که پس از
تکميل پرونده و نظر نھايی وکالی
ھمکار در خصوص اين پرونده را
به اطالع عموم خواھيم رساند.
ھدف ما اينست که مانع شويم چنين
اقداماتى مجددا صورت گيرد.
دفتر دفاع از حقوق پناھندگی:
بدون ترديد در قلمرو قانونى و
حقوقى نيز بايد تالش کرد و مانع
ايجاد کرد .دفتر پناھندگی حزب در
اين خصوص اطالعيه صادر کرده
است .چه اقدامات ديگری در
دستور کار خود قرار داده ايد؟
ياشار سعيدی :مسئله اخراج
پناھجويان يک معضل اساسی است
که ما در نواحی موسوم به
"کشورھای ھم مرز با ايران" به
کرات با آن مواجه بوده ايم.
کشورھائی ھمچون پاکستان،
آذربايجان و ترکيه و حتى اردن از
زمره اين کشورھا ميباشند .دو روز
پيش ما شاھد ديپورت بيست پناھجو
در شھر وان بوديم .دفتر دفاع از
حقوق پناھندگی اطالعيه ای در اين
خصوص صادر کرد تا ھمگان را
در جريان اين اقدام غير انسانی
قرار دھد .ھمانگونه که در اطالعيه
اشاره کرده ايم ،براساس قوانين و
اصول نيم بند خودشان ،داليل
پناھجوئی اين انسانھا ميبايستی
مورد بررسی قرار ميگرفت .اما
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پليس با دستور مستقيم
فرمانداری "وان" اقدام به
ديپورت اين پناھجويان کرده اند
که فعال از سرنوشتشان خبری
در دست نميباشد .متاسفانه،
سرعت عمل نيروھای امنيتی
ترکيه در اخراج اين پناھجويان
)اخراج در فاصله يک روز پس
از دستگيری( و دير مطلع شدن
ما ،مجال ھر گونه اقدام
بازدارنده را سلب کرد .سياست
ما در قبال اين عمل روشن
است؛ ما ضمن محکوميت شديد
اين اقدام به افشاگری خواھيم
پرداخت .اھداف اصلی سياستمان
انعکاس وسيع اين اقدام پليس و
فرمانداری "وان" ،بررسی
مسئله توسط مراجع حقوقى از
طريق روابطمان و جلوگيری از
وقوع اقدامات مشابه است .ما
اين عمل را غير انسانی ميدانيم
و در مقابل آن خواھيم ايستاد .ما
اين اقدام شنيع پليس و فرمانداری
"وان" را در سطحی گسترده

پيگيری ميکنيم و از ھم اکنون قدم
ھائی نيز برداشته ايم .دفتر
پناھندگی حزب ،در اولين اقدام با
ارسال وسيع اطالعيه ترکی زبان
دفتر در اين خصوص به نھادھا و
جريانات مدافع حقوق بشر در
ترکيه ،سعی در انتشار خبر اين
واقعه داشت .ھمچنين با ارتباط با
وکالی نزديک به دفتر و با استناد
به مدارک و شواھد موجود ،در
حال تھيه يک سند حقوقی کامل از
اين اقدام جھت ارسال به نھادھای
بين المللی مدافع حقوق انسان در
ترکيه و خارج ترکيه ميباشيم .ما
تالش خواھيم کرد تا با ارتباطاتی
که با نھادھای حقوق بشری
درترکيه داريم ،اين عمل غير
انسانی پليس و استانداری "وان"
را تبديل به سندی جھت کسب
حمايت افکارعمومی از پناھجويان
و عقب راندن سياستھای ارتجاعی
دولت ترکيه کنيم .نتايج و گزارش
اقدامات دفتر را به اطالع عموم
خواھيم رساند* .

ديپورت بيست پناھجو
توسط دولت ترکيه
بنا به گزارشی که به دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری
در شھر وان رسيده  ،روز پنجشنبه برابر با  ١۴ماه مه  ،در مسير
حکاری به وان  ،حدود  ٢٠نفر پناھجوی ايرانی  ،افغانی و پاکستانی
از جمله دو زن و دو بچه  ،دستگير و بدون برسی پرونده پناھندگيشان
به ايران برگردانده شده اند .از سرنوشت اين پناھجويان اطالعی در
دست نيست.
اين اقدام دولت و پليس ترکيه را بايد پيگيری کرد .بر طبق قوانين
پناھندگی کشور ترکيه ،پناھجويان ميتوانند به محض ورود به خاک
ترکيه ،خود را به دفاتر سازمان ملل در اين کشور معرفی کرده تا
داليل پناھندگی آنھا مورد برسی قرار گيرد .دولت و پليس ترکيه ،با اين
چنين اقداماتی ،نشان ميدھند که حتی پايبند به قوانين و اصول نيم بند
کشورشان ھم در امور پناھندگان نيستند .در مقابل اين گونه اقدامات
غير انسانی بايد ايستاد .نمايندگان دفتر پناھندگی حزب ،بارھا با حضور
در کنفرانسھا ،جلسات و مجامع مدافع حقوق پناھنگی به رفتارھای غير
انسانی پليس ترکيه اعتراض کرده و خواھان پيگيری جدی اين معضل
شده اند.
دفتر دفاع از حقوق پناھنگی ،ضمن محکوميت شديد اين عمل شنيع
توسط دولت و پليس ترکيه ،با ارسال نامه اعتراضی به سازمانھا و
نھادھای مدافع حقوق انسان و ھمچنين سازمان ملل متحد ،خواستار
پيگيری اين مسئله و جلوگيری از وقوع اقدامات مشابه خواھد شد.

دفتر دفاع از حقوق پناھندگی -واحد ترکيه
17/05/2009

يک دنياى بھتر

صفحه ١٧

ايران خودرو  -سايپا يدک؛
طرح گسترده اخراج کارگران!
بنا به خبر دريافتى ،پيشنھاد اخراج  ۵٠٠٠نفر از کارگران
مجموعه صنعتى ايران خودرو از يک ماه پيش توسط نجم الدين
مدير جديد ايران خودرو بطور محرمانه به مديران ارشد مراکز و
قسمتھای مختلف جھت زمينه سازی برای اخراج کارگران ابالغ
شده است .ظاھرا تصميم دارند اين تعديل و اخراج گسترده از ميان
کارگران شرکتھای پيمانکاری و ھمچنين کارگران معترض و
ناراضی باشد.
عالوه بر طرح گسترده اخراج در ايران خودرو ،اخيرا به دستور
مھرداد بذر پاش مدير شرکت سايپا و از نزديکان احمدی نژاد تير
خالص زن ،دستوری برای شناسايی و اخراج  ۶٠٠نفر از ميان
کارگران  ٨تعميرگاه مرکزی سايپا يدک در سطح تھران صادر شده
است .ظاھرا مالک شناسايی و اخراج شامل کارگران معترض و
ناراضی و به قول خودشان "کارگرانيست که کارآيی کافی برايشان
ندارند"!
اخراج دسته جمعى کارگران در مراکز مختلف صنعتى از جانب
سرمايه داران امر جديدی نيست و ظاھرا قطار بى ترمز بيکارى
انفجارى در سرمايه دارى ورشکسته اسالمى سر ايستادن ندارد.
بويژه به دنبال بحران عميق جھانى سرمايه دارى و تاثيرات فورى
آن بر صنايع فوالد و خودرو سازى ،طرح بيکار سازى و تشديد
استثمار يک امر ثابت سرمايه داران است .اخراج  ۵۶٠٠کارگر
در دو شرکت بزرگ خودروسازى ايران خودرو و سايپا ،با
احتساب خانواده  ۴و  ۵نفره ،يعنى ساقط کردن بيش از بيست و
چند ھزار نفر انسان محروم از زندگى بخور و نمير .در دوره اخير
بيش از ھر زمان حتى از پرداخت دستمزدھای کارگران ھم امتناع
ميکنند و گرفتن دستمزد کار انجام شده براى کارگران به يک جنگ
روزمره تبديل شده است.
کارگران ايران خودور و سايپا در مقابل طرح گسترده اخراج راھى
جز مقابله متشکل ندارند .باند بذر پاش  -نجم الدين و ھر باند ديگر
سرمايه داران توھمى ندارند که بايد کارگران را به خاک سياه
بنشانند تا سودھاى کالن و دزديھايشان را تامين کنند .بيکارى و
تعديل نيروى کار ھمواره يعنى فربه کردن ارتش بيکارى و
گرسنگى دادن بخش بيشترى از طبقه ما ،کاھش دستمزدھاى
واقعى ،باال بردن شدت کار بخش شاغل و تشديد شرايط پادگانى
محيط کار .اخراج بايد ممنوع باشد .اگر کار نيست بايد بيمه بيکارى
مکفى بپردازند .اگر تنھا راه سرمايه داران و دولتشان پرت کردن
کارگران به قعر گرسنگى و فقر است ،کارگران نيز بايد در مقابله
با بيکارى متحدانه کار را بخوابانند .مقابله با بيکارسازى امر
کارگرانى نيست که روزھاى آينده اجازه ورود به شرکت را ندارند،
بلکه امر کل کارگران اين مراکز و در سطح وسيع ترى امر کل
طبقه ماست .متحد شويم و سياست ضد کارگرى طرح اخراج
گسترده را به شکست بکشانيم.

شماره ١٠١

اخراج کارگران ايتکو پرس ايران خودرو
بنا به خبر دريافتى ،روز سه شنبه بيست و دوم ارديبھشت ماه بدستور نياکان
معاون جديد دادفر مدير عامل ايتکو پرس ۵ ،نفر از کارگران قراردادی
سايت يک ايتکو پرس که ھر يک بين  ٣تا  ۵سال سابقه کار داشتند از کار
اخراج شدند .نياکان طی دستوری به انتظامات درب ورودی خواستار
جلوگيری اکيد از ورود کارگران اخراجی و معترض به داخل مجموعه
پرسی ايتکو شده است.
طی چند روز گذشته کارگران اخراجی به اداره ھاى کار و بيمه در کرج
برای شکايت عليه مديران ايتکو پرس و ھمچنين دريافت بيمه بيکاری
مراجعه کردند اما تاکنون به ھيچ نتيجه نرسيدند .اخراج مرتب در ايتکو پرس
در حالى صورت ميگيرد که طى  ٢ماه گذشته ،حد و سقف کاری کارگران
پای پرس را دو برابر کردند و کارگران بايد  ١٣٠٠قطعه در روز تحويل
دھند .دو برابر کردن شدت کار و ھمينطور اجراى سيستم رقابتی کار اکثر
کارگران را به بيماريھای ديسک کمر و آرتروز مبتال کرده است.
مجموعه پرسی سايت يک ايتکو پرس با بيش از  ١۵٠٠کارگر قراردادی با
پايه دستمزد  ٢۴۶ھزار تومانى و بعضا پيمانکاری با سه شيفت سنگين و پر
خطر کاری واقع در بھشت سکينه در اتوبان کرج قزوين از مجموعه ھای
پرسی ايران خودرو می باشد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٧ارديبھشت  ١٧ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

پخش اطالعيه حزب
در مناطق پارک الله و کوی دانشگاه تھران!
بنا به خبر دريافتى ،روز دوشنبه  ٢٨ارديبھشت ماه برخی از مناطق تھران
تحت پوشش يکی از تيمھای تبليغاتی حزب اتحاد کمونيسم کار گری قرار
گرفت .در اين اقدام تبليغی صدھا نسخه از اطالعيه حزب تحت عنوان
"کارگر زندانی آزاد بايد گردد!" در مناطق خيابان کارگر شمالی و کوی
دانشگاه شامل محالت و خيابانھای فرعی و اصلی اطراف ،دانشگاه فنی،
ضلع جنوبی دانشگاه تربيت مدرس ،پارک الله و محله ھای اطراف ،بلوار
کشاورز ،خيابان  ١۶آذر و دانشگاه تھران ،محوطه پارکينگ اختصاصی
دانشگاه تھران ،دانشکده پيرا پزشکی ساختمان شماره  ،٢ميدان انقالب و
خيابان فخر رازی ،خيابان طالقانی و خيابان کارگر جنوبی توزيع گرديد.
توزيع اطالعيه ھاى حزب در دفاع از کارگران زندانى در بسياری از موارد
با استقبال گرم و پر شور جوانان و مردم روبرو شد .الزم به ياد آوريست اين
اقدام تبليغی رفقا در شرايطی انجام شد که بخصوص مناطق کوی دانشگاه،
پارک الله و دانشگاه تھران از اول مه تاکنون ھمچنان حالت نظامی دارد و
محل جوالن پليس و انواع نيروھای مزدور و سرکوبگر حکومت اسالمی
است.
حزب تالش رفقاى انقالبى و کمونيست را ارج مينھد و کارگران و مردم
آزاديخواه ايران را دعوت ميکند به طرق مختلف براى آزادى کارگران
زندانى و کليه زندانيان سياسى تالش کنند .در اجتماع خانواده ھا که مرتبا
برگزار ميشود شرکت کنيد و در محلھاى کار و محالت در مورد چگونگى
حمايت از دستگيرشدگان اول مه ابتکارات مختلف را بکار بريد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٧ارديبھشت  ١٧ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

 ٢٩ارديبھشت  ١٩ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر

صفحه ١٨

کارگران در دفاع از
آزادی تمامی دستگيرشدگان تجمع اول ماه مه
در ادامه فعال ي ت ھ ای ح زب ات ح اد
کمونيسم کارگ ری ت ع دادی دي گ ر
از اتحاديه ھای کارگ ری آم ري ک ا
خ واھ ان آزادی ک ل ي ه دس ت گ ي ر
ش دگ ان م راس م اول م اه م ه در
تھران و سنندج شدند .در قطعنام ه
مصوب اين اتحاديه ھ ا ھ م چ ن ي ن
آمده است:
"ما مطلع شده ايم که بيش از
يکصد تن از فعالين کارگری و
شرکت کنندگان در مراسم اول ماه
مه در تھران و سنندج با ضرب و
شتم دستگير و زندانی شده اند.
دستگير شدگان مورد اذيت و آزار
قرار داشته و از ھرگونه حقوق
مدنی در دفاع از حقوق خود
محروم ھستند .اسامی برخی از
دستگير شدگان که تاکنون به
دست ما رسيده است عبارت است
از:
 -١جعفر عظيم زاده -٢ ،شاپور
احسانی راد -٣ ،بھرام )عيسی(
عابدينی -۴ ،سعيد يوزی-۵ ،
نسرين عليزاده  -۶يونس ارژنگ
 -٧مريم محسنی  -٨محمد اشرفی
 -٩الله محمدی -١٠شريفه
محمدی -١١افسانه عظيم زاده
 -١٢فاطمه اقدامی  -١٣فاطمه
شاه نظری -١۴محمد لطفی-١۵
مسعود لقمان -١۶غالمرضا خانی
 -١٧منصور حيات غيبی -١٨
بھناز فرمانبر  -١٩پروانه
قاسميان  -٢٠ميثم جعفر نژاد
 -٢١امير يعقوب علی  -٢٢کاوه
مظفری  -٢٣جلوه جواھری -٢۴
عليرضا ثقفی  -٢۵محسن ثقفی
 -٢۶اسداله پور فرھاد  -٢٧علی
رضا فيروزی  -٢٨پوريا پيش
تازه  -٢٩طاھا ولی زاده -٣٠
حميد خادمی  -٣١عين اله
بصيری  -٣٢اميد شفيعی -٣٣
نويد يزدی  -٣۴غالمرضا رجبی
 -٣۵سجاد سبزعلی پور -٣۶
آيسان زرفام  -٣٧خوشبخت -٣٨
احمد داوودی  -٣٩محمدی سليمی
 -۴٠محمد احسانی  -۴١صالح
کياآبادی  -۴٢حميد يعقوب علی
 -۴٣سيروس فتحی  -۴۴شريفه

فتحی  -۴۵مريم ميربھاری -۴۶
مريم يمينی فر  -۴٧محمود حسينی
و....
ما به نمايندگی از کارگران عضو
اتحاديه ھای خود:
 -١دستگيری شرکت کنندگان و
فعالين کارگری در مراسم اول ماه
مه را قويا محکوم ميکنيم.
برگزاری تجمع کارگری حق مسلم
و شناخته شده کارگران است.
 -٢ما خواھان آزادی فوری و بدون
قيد و شرط تمامی دستگير شدگان
ھستيم .ھرگونه وثيقه ای برای
آزادی دستگير شدگان بايد لغو شود.
 -٣ما ھمچنين خواھان آزادی ساير
کارگران زندانی ،آقايان :منصور
اسانلو ،ابراھيم مددی و لغو احکام
زندان علی نجاتی ،فريدون
نيکوفرد ،محمد حيدری مھر،
قربان عليپور و جليل احمدی
ھستيم.

شماره ١٠١

اتحاديه کارگران شھرداری
)شاخه (٨٠٠

اتحاديه کارگران ماشين سازی
)شاخه (٧٧٧

اتحاديه کارگران ماشين سازی
)شاخه (١۴٨۴

اتحاديه کارگران ششستو )شاخه
(۵٢

اتحاديه معلمان لس آنجلس

اتحاديه کارگران مواد غذايی )
(٩٩۵

اتحاديه کارگران فوالد آمريکا
)لوکال (٢١٠٢
اتحاديه کارگران حمل و نقل
)لوکال (١٣١۵
اتحاديه کارگران فوالد آمريکا
)لوکال (٣٣٨
اتحاديه کارگران بارانداز )شاخه
(٢۴۶

اتحاديه بين المللی کارکنان خدمات
)شاخه (١٧١٠
اتحاديه کارگران نجار )شاخه
(۴٠٩
اتحاديه کارگران نقاشی )شاخه
(٩۵
اتحاديه کارگران متال )شاخه
(١٠٨

اتحاديه کارکنان سينما و تئاتر
)شاخه (٢٨٣

اتحاديه زحمتکشان )شاخه (٣٠٠

اتحاديه کارگران بارانداز )شاخه
(١٣٢

اتحاديه کارگران مخابرات )شاخه
(٩٠٠٠

اتحاديه کارکنان ساختمانی
)شاخه (١٧١٠

اتحاديه کارکنان ھتل و رستوران
)شاخه (١١٠٨

اتحاديه کارکنان ھتل و رستوران
)شاخه (٨۴۶

اتحاديه کارگران برق )شاخه
(١۵۶۴

فدراسيون معلمين آمريکا )شاخه
(١۵۴

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

اتحاديه کارگران مخابرات
)شاخه (٣٩٩۶

 ١٩مه ٢٠٠٩

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگری
علی جوادی )دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com Tel: +1 310 402 6567

 -۴ما خواھان آزادی بی قيد و
شرط سياسی ،بيان ،مطبوعات،
تشکل و اعتصاب در ايران
ھستيم .ايجاد تشکل ھای مستقل
کارگری جرم نيست ،يک حق اوليه
کارگری است.

امضا کنندگان:
اتحاديه کارکنان حرفه ای و
مھندسی )شاخه (١٢٨
اتحاديه کارگران ماشين سازی
)شاخه (۵٣۵
اتحاديه کارگران فوالد آمريکا
)شاخه (١٨٧٧

ھيات داير دفتر سياسی )علی جوادی ،سياوش دانشور ،آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده )علی جوادی ،نسرين رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yahoo.com
مسئول خارج کشور )آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب )مجيد پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه )شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.com

اتحاديه بين المللی کارگران خدمات
)شاخه (٣۴٧

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد!

کنگره سازمانھای صنعنی و
فدراسيون کار آمريکا )لس آنجلس(

Bank : Wells Fargo Bank – N. America Routing Number : 121
000 248 Account Number: 36 48 46 88 52

صفحه ١٩

اخراج کارگران
کارخانه لوله خودرو!
بنا به خبر دريافتى ،در چند روز گذشته
به دستور مقصودی سرمايه دار نوکيسه
و مالک کارخانه لوله خودرو و از
چھره ھای شناخته شده حکومت اوباش
اسالمی ٨ ،نفر از کارگران پيمانکاری
که ھر يک دارای ۵الى  ١٠سال سابقه
کار بودند از کار اخراج شدند .کارگران
اخراجی طی چند روز گذشته به دنبال
پيگيری وضعيت شان و مخصوصا
دريافت بيمه بيکاری بين کارخانه و
اداره ھاى کار و بيمه حکومت اسالمی
سرگردان بوده و تاکنون به دليل
ھمکاری و تبانی اداره کار و بيمه با
مقصودی موفق به ھيچ نتيجه ای نشده
اند!
در کارخانه لوله خودرو واقع در جاده
ساوه )چھار دانگه( بيش از ١۵٠٠
کارگر قراردادی سفيد امضا با پايه
دستمزدھای  ٢۶۴ھزار تومانی تحت
شرايط کار بسيار طاقت فرسا در دو
شيفت کاری از  ٧صبح تا  ۶عصر و از
 ۶عصر تا  ٧صبح مشغول به کارند.
دراين مرکز شدت و فشردگی و حجم و
سرعت کار بسيار باالست .در بسياری
موارد پيش می آيد که کارگری چندين
روز بدون اينکه خانواده خود را ببيند
در کارخانه مشغول کار و انجام اضافه
کاريست!
کارخانه لوله خودرو در زمينه توليد
انواع لوله ھای چدنی و شير آالت و
برخی قطعات مورد استفاده در خودرو
سازی فعال بوده و عمده محصوالتش به
کشورھای ھمجوار نيز صادر ميشود.
ظاھرا اين کارخانه قبال دولتی و تحت
مديريت مقصودی بوده است اما با توجه
به نفوذی که مقصودی در حکومت
اسالمی داشته توانسته بتدريج با دزدی و
کالشی مالک کارخانه ھم بشود.
کارخانه حاال ظاھرا دولتی است اما در
ھر دو حالت ،چه خصوصی و چه
دولتی ،بنا به گفته کارگران اين کارخانه
محل استثمار وحشيانه و مظھر بيحقوقی
مطلق کارگران بوده و ھست.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٧ارديبھشت  ١٧ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر

شماره ١٠١

به سازمانھای مدافع حقوق بشر در پاکستان
رونوشت :به سازمان ملل متحد در امور پناھندگان در پاکستان
موضوع :مرگ مجتبی قربانی ،پناھجوی ايرانی در پاکستان
بنا بر گزارشی که به دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری در پاکستان رسيده  ،مجتبی قربانی ،
پناھجوی  27ساله ايرانی  ،بر اثر بی سرپناھی  ،ابتال به مريضی و نبود امکانات پزشکی  ،در يک
جنگل در اسالم آباد جان سپرده است.
بدنبال رسيدن اين گزارش به دفتر پناھندگی حزب در پاکستان  ،تحقيقات گسترده ای در اين خصوص
جھت روشن شدن داليل مرگ اين پناھجو و تھيه سندی اعتراضی به انجام رسيد .بنا بر اين تحقيقات،
مجتبی قربانی ،در سال  ، 2003به دفتر سازمان ملل در پاکستان پناھنده شده است .پس از مدتی به
داليل نا معلومی توسط پليس پاکستان دستگير و زندانى شده است .در اين ميان ،درخواست پناھندگی
مجتبی نيز از طرف سازمان ملل در پاکستان رد و پس از مدتی پرونده ايشان بسته اعالم ميشود .در
نھايت پس از تالشھای فراوان و بعد از آزادی ايشان از زندان و اصرار اين پناھجو ،دال بر داشتن
مشکالت عديده سياسی و اجتماعی در ايران ،سازمان ملل متحد در امور پناھندگان پس از گذشت پنج
سال ،در سال 2008مجبور به بازگشائی پرونده مجتبی قربانی ميشود .به ايشان اعالم ميکنند که پرونده
شما مورد بازبينی قرار خواھد گرفت و نتيجه را به اطالع ميرسانيم که با وجود گذشت بيش از يک
سال از اين موضوع ھيچ اطالعی به مجتبی قربانی داده نميشود .ايشان ھمچون ديگر پناھجويان در
پاکستان ،از ابتدائی ترين حقوق انسانی در اين کشور محروم و مورد بدترين رفتارھا از طرف پليس
سرکوبگر پاکستان و سازمان ملل متحد قرار گرفته بودند.
اين پناھجو در اثر فقر شديد مالی ،بی حمايتی و بی حقوقی مطلق ،با وجود اينکه تحت نظر سازمان ملل
متحد در امور پناھندگان بود ،مجبور شده بود در نزديکی يک جنگل دراسالم آباد ،در گوشه ای از يک
زيارتگاه مذھبی و بدون داشتن ھيچ امکاناتی زندگی کند .جسد اين پناھجو حدود  20روز پيش در يک
جنگل در اطراف زيارتگاه محل اقامتش پيدا شده است .ابتال به نوعی مريضی و تحت مداوا قرار
نگرفتن ايشان ،به عنوان علت مرگ اعالم شده است و سپس توسط پليس در مکانی دفن شده است.
نا امنی و بی حقوقی مطلق و شرايطی که سازمان ملل متحد و دولت پاکستان برای پناھجويان به وجود
آورده اند ،موجب مرگ اين جوان و مصائب زندگی مشقت بار صد ھا پناھجو در پاکستان شده است.
دفتر دفاع از حقوق پناھندگی ضمن ابراز ھمدردی با دوستان و نزديکان مجتبی قربانی ،شرايط غير
انسانی که دولت پاکستان برای پناھجويان بوجود آورده را قويا محکوم ميکند و سازمان ملل متحد در
امور پناھندگان را مسئول مستقيم مرگ اين پناھجو ميداند .ما از سازمانھا  ،نھادھا و شخصيتھای مدافع
حقوق بشر خواستاريم تا دولت پاکستان و سازمان ملل متحد در امور پناھندگان را براى تغيير شرايط
غير انسانی زندگی پناھجويان در اين کشور تحت فشار قرار دھند .ما از اين سازمانھا انتظار داريم تا با
برگزاری جلسات و کنفرانسھايی در خصوص شرايط اسفبار زندگی پناھجويان قدمھای مثبتی را در
راستای اين تغيير بردارند.
ھمانطور که در اطالعيه آغاز بکار دفتر در پاکستان اعالم کرديم؛ "در پاکستان ،ھمچون ديگر
کشورھای ھم مرز با ايران ،بی حقوقی بيداد ميکند .پناھجويان از ابتدائی ترين حقوق انسانی محروم
ھستند .دولت پاکستان و سازمان ملل متحد در اين کشور ھيچگونه احساس مسئوليتی در قبال پناھجويان
نميکنند .از طرفی تحرک تروريستھا و دستجات وابسته به جمھوری اسالمی در اين کشور بر ناامنی
موجود افزوده است و در مواردی مزدوران رژيم در پاکستان به اذيت و آزار پناھجويان ايرانی پرداخته
اند .سازمان ملل متحد در امور پناھندگان در پاکستان به صورت نيمه تعطيل ميباشد و حتی بررسی
درخواست پناھندگی بسياری از متقاضيان را رد ميکند .گزارشات نشان ميدھند که در دوره اخير ھيچ
پناھجوئی از طريق اين سازمان به کشوھای ثالث انتقال داده نشده است .تغيير اين وضعيت غير انسانی
تنھا از طريق يک مبارزه سياسی متشکل و مستمر امکان پذير است".
دفتر دفاع از حقوق پناھندگی ،آمادگی کامل خود را برای ھمکاری با اين سازمانھا و انتقال اسناد و
اخبار در خصوص وضعيت دردناک زندگی پناھجويان و برخوردھای غير انسانی دولت پاکستان و
سازمان ملل متحد در شھرھای مختلف اين کشور اعالم ميدارد.
دفتر دفاع از حقوق پناھندگی
واحد پاکستان
17/05/2009

صفحه ٢٠
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عاقبت تزھاى غير کمونيستى کوروش مدرسی
على طاھرى
کوروش مدرسی در مصاحبه با
عنوان از اوضاع سياسی ايران تا
موقعيت جنبش کمونيستی دست به
تحليلی از نوع تحليلھای ھميشگی
حزب موسوم به "حکمتيست" زده
است :از باال و با تفرعن با جامعه
و کارگران برخورد کردن ،شاکی
و ناراضی بودن از طبقه کارگر
گويا که چرا کاری نمی کنند،
يکی از ويژگی ھای رھبری اين
حزب است! قبلترھا به کارگران
با توپ و تشر ميگفتند که خجالت
بکشيد و امروز ھمان مفاھيم را
در اينکه از کارگران راضی
نيستيم ،پيش می برند .گويا
کارگران يا بايد مطابق ميل آقای
مدرسی و حزب متبوعش عمل
کنند يا بايد خجالت بکشند و شرم
کنند!؟ اين تفرعن و طلبکاری
ويژه گرايشات بورژوايی از
کارگران است.
آقای مدرسی اين بار نه فقط به
کارگران در ايران بلکه به
کارگران دنيا توھينی را تحويل
می دھد که صفت مطلوب
بورژوازی و بھشت موعود
سرمايه داری برای کارگران
است :کارگران در دنيای سرمايه
محافظه کار می شوند! اين
فرمول و تز جديد آقای مدرسی
است! کارگران ناسيوناليست و
صنفی گرا می شوند! اين نتيجه
گيری درخشان آقای مدرسی
است! و در کمی جلوتر با يک
پرش دست به آفرينش شاھکاری
ميزند :کارگران در نبود آلترناتيو
خود به دنبال افق بورژوازی می
روند! اما تعجب نکنيد اينھا حرف
ھای فرانسيس فوکوياما در رابطه
با مبارزه طبقاتی نيست! اين
حرفھای امثال انور خامه ای که
انقالب کارگری را تز تخيلی
تندرو ھا می داند ،نيست .اينھا
حرف ھای آقای مدرسی ليدر
سابق و دبير کميته مرکزی
"حزب حکمتيست" است که
داعيه کمونيسم آنھم "کمونيسم
کارگری منصور حکمت" را

دارد! قبل از ھر چيز بايد به آقای
مدرسی گفت که گرايش کمونيستی
و سوسياليستی يک گرايش زنده و
پرتحرک در طبقه کارگر است.
ھمانطور که گرايش اتحاديه ای و
سنديکاليستی يک گرايش است .پس
از گذشت دويست سال از تالش و
مبارزه طبقه کارگر عليه سرمايه،
ديگر سوسياليسم يک گرايش داده
شده است .ھر روز باز توليد
ميشود .مسلما در برخی مواقع
ضعيف و قوی ميشود ،اما ھميشه
وجود دارد.
به نظر آقای مدرسی خيل عظيمی
از کارگران مثل بقيه مردم فکر می
کنند و جمھوری اسالمی خودش
می افتد يا با کمک آمريکا می افتد.
در اين فضا است که باالگرفتن
آلترناتيو راست در ذھن طبقه
کارگر سايه می اندازد! معلوم
نيست چرا رسالت آقای مدرسی اين
شده است که چپ و راست تز دھند
که کارگران شکست خوردند،
کارگران راست شده اند ،کارگران
به فکر کالھشان ھستند و غيره؟
اينھم شغل شد؟ اما اينھا در حالی
است که بغل گوش آقای مدرسی با
يک نيم نگاه به طرز تفکر و شيوه
برخورد سياسی مردم و کارگران
در ايران چيزی غير از اين نتيجه
دستگيرمان می شود .از لوله سازی
اھواز تا پااليشگاه اصفھان تا ايران
خودرو و نساجی کردستان و ذوب
آھن ،حداقل در اين يک سال و نيم
اخير شعارھا و مطالبات و خواسته
ھای کارگران  ١٨٠درجه چيز
ديگری غير از فرمولھای آقای
مدرسی را ثابت می کند .در ھمان
انقالب  ۵٧ھم اين مردم و کارگران
نبودند که به دنبال جمھوری
اسالمی رفتند ،کارگران و مردم
آزاديخواه را شکست دادند و
کوبيدند ،اين گرايشھای عقب مانده
چپ ملی اسالمی بود که به رشد
جمھوری اسالمی پا دادند!
تصويری که آقای مدرسی بدست
می دھد تصويری است که سلطنت
طلبھا از انقالب  ۵٧می دھند.

مشتی مردم فريب خورده و
پشيمان از کاری که کردند .اما
آقای مدرسی به راحتی فراموش
می کند اين ھمان مردم آزاديخواه
و برابری طلب و کارگران بودند
که از روز اول شعار مرگ بر
پاسدار حامی سرمايه دار را سر
دادند! کارگران فريفته نشدند،
توازن قوا به دليل نبود حزب
سياسی و کمونيستی طبقه کارگر
به نفع راست و اسالميستھای
آدمکش چرخيد! البته ھمين
امروز ھم رژيم موفق به شکست
دادن کارگران و مرعوب کردن
آنھا نشده است .بيش از دو ھزار
اعتصاب و اعتراض کارگری
در شش ماه يعنی چيزی حدود
نيمی بيشتر از اعتصاب ھای کل
زمان شاه ،نشانگر فضای
سياسی اجتماعی خاص ديگری
است .ابرھايی که در ذھن
کارگران و مردم ايران بارور
می شوند اتفاقا برعکس گفته
آقای مدرسی "نه" به جمھوری
اسالمی و "نه" به آمريکا را
تداعی می کنند" ،نه" به
جمھوری اسالمی برای آقای
مدرسی طبيعی است ،که البته
خوشبختانه ھنوز فرض ايشان
مخالفت مردم و کارگران با
جمھوری اسالمی است و به
ورطه راه کارگر و ديگر
سازمانھا که از مقبوليت رژيم
در ذھن کارگران تز می بافند
نرسيده است ،اما در ھمان راه
است .اما چرا "نه" به امريکا و
غرب؟ کدام انسان با وجدان و با
شرفی است که بعد از جنايات و
مصيبت ھای مردم در عراق و
افغانستان خواھان جنگ ديگری
باشد؟ کدام مغز ساده ای است که
برای يک لحظه آزادی اش را به
موشک ھای قاره پيما آمريکا
گره بزند! ھيچ کس!
قبل از اينکه به اھداف تئوری
بافی ھای آقای مدرسی برسيم بد
نيست نظری به تز مبارزه
اقتصادی و خود آگاھی طبقه

شماره ١٠١
کارگر بندازيم .در اولين تجريد اين
فرمول ما را ياد بلشويک ھا می
اندازد .زمانی که لزوم تبليغ در
ميان کارگران در راستای فعاليت
ھای سياسی کمونيستھا تعريف می
شد .زمانی بود که خيلی ھا معنی
سوسياليسم را ھم نمی دانستند .به
قول لنين چه برسد به جای آنکه
برای آن بجنگند .در شرايط
مخوف ديکتاتوری تزاری و جايی
که راديو تازه دولتی شده بود .اما
آقای مدرسی در عصری از نا
آگاھی کارگران و لزوم حزب
آگاھگر حرف می زند که معروف
به عصر اطالعاتی است .با يک
کليک می توان به تمام ادبيات
کمونيستی و سوسياليستی دست
پيدا کرد ،کل تاريخ ويل دورانت
را در يک ديسک حافظه  ۵سانتی
متری می توان حمل کرد .دھھا
تلويزيون و راديو و ماھواره شب
و روز کارگران و مردم را
بمباران اطالعاتی و خبری می
کنند .اما آقای مدرسی دوست دارد
در مقام "معلم آگاھگر" اوضاع و
تغييرات واقعى را نبيند .معلوم
نيست چرا ھيچوقت احتمال اين
فرض را نمی دھد که در ميان
کارگران و مردم ايران صدھا و
ھزاران ھستند که امروز سواد
تئوريکشان در سطحی است که
می توانند به امثال آقای مدرسی
آموزشھای درس تئوريک بدھند!
قدرت تشکل و ھوش سياسی شان
به قدری است که می توانند در
صورت تغيير توازن قوای سياسی
کادرھا و اعضای بزرگترين حزب
سياسی کمونيستی و کارگری
باشند .جامعه ايران سی سال پيش
و با آن ھمه محدوديت اطالعاتی،
دھھا شورا و تشکل کارگری از
خود بيرون داد .حتی اگر جامعه
را يخ منجمدی فرض کنيم باز ھم
کيلومترھا از فرض آقای مدرسی
که کارگران بی سوادند ،محافظه
کارند ،دوريم!
اما اينھمه مصاحبه و تعريف و
نفی موقعيت کارگر حتما ھدفی را
دنبال می کند .ظاھرا وضعيت
واقعى جامعه را اولويت و نظر
ايشان تعيين ميکند .اگر ايشان
سرحال نباشند دنيا را دارد آب
ميبرد! ھمين دورى از مبارزه
کارگرى و معضالت واقعى اش
است که ايشان
صفحه ٢١
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عاقبت تزھاى غير
کمونيستى کوروش
مدرسی ...

تعدادى از کارگران دستگير شده اول مه آزاد شدند!
تجمع خانواده ھا ھر روز ادامه دارد

را به صرافت کمونيسم دانشگاھی و
کمونيسم چريکی انداخته اشت .کورش
مدرسی درست مانند احمد زاده و امثالھم
کارگران را نا آگاه فرض می کنند و
خودشان را معلم کارگران .چرا که در غير
اين صورت فلسفه وجوديشان زير سوال
می رود.

به گزارش کميته پيگيرى و اظھارات بستگان خانواده ھاى کارگران و دستگير شدگان اول مه تھارن،
 ٣۵نفر از دستگير شدگان روزانه  ۶نفر با قيد وثيقه آزاد ميشوند.

اما آقای مدرسی کار را به اينجا ختم نمی
کند و با طرح پيش زمينه ھای متفاوت
برای دنبال گرفتن تحليل ھای اثباتی پا در
ھوای ميکوشند .ايشان معتقد است که رژيم
اسالمی در ايران استحاله شده است .به
رژيم مطلوب سرمايه داری در ايران تبديل
شده است .متعارف شده است .فرمول آقای
مدرسی اين است قدرت سياسی در دست
خامنه ای و جناح راست است و آنھا می
توانند اين رژيم را تغيير بدھند و داده اند.
ته تصوير آقای مدرسی اين است ايران
بھشت سرمايه داری شده است .و با
کمرنگ شدن گزينه رژيم چنج ،بورژواھا
بر سر منافع خود با جمھوری اسالمی
سازش می کنند .در اين فضا کارگران ھم
پاسيو ھستند .در ھمين لحظه است که
ضامن نارنجک اين اوضاع کشيده می
شود و پرده ھا کنار می رود و "حزب
حکمتيست" به دنيا می آيد.
اين تصوير کوچکترين ربطی به واقعيت
جامعه ايران ندارد .نه رژيم اسالمی به
يک رژيم متعارف تبديل شده است .نه
جامعه و جنبش سرنگونی طلبانه توده ھای
مردم شکست خورده است .اين تزھای
آقای مدرسی است که شکست خورده
است .اين سياست غير کمونيستی غير
کارگری آقای مدرسی است که به ته خط
رسيده اند .اعتراضات کارگران،
اعتراضات جامعه تمامی نشاندھنده تالش
جامعه برای خالصی از شر رژيم اسالمی
و تقال برای يک جامعه آزاد و برابر و
انسانی است .تزھای آقای مدرسی ربطی
به اين واقعيت عظيم جامعه ندارد .رو در
روی آن است .و اين نتيجه و سرنوشت
گرايشات غير کمونيستی و غير کارگری
است .گرايشی که کورش مدرسی آن را
نمايندگی ميکند ،نوعی از کمونيسم
بوروژايی و حاشيه ای است* .

تجمع ھر روز خانواده ھا در مقابل بيداگاه انقالب و نھادھاى دولتى و زندان ھر روز ادامه داشته و در
روز  ٢۶ارديبھشت ماموران حکومتى و امنيتى در مقابل اعتراض خانواده ھا به آنھا توھين کردند .با
اينحال در ھمين روز اعالم کردند که  ٣۵نفر از دستگير شدگان بنامھاى؛ "نرگس رحيمی ،آيسان
زرفام ،الله محمدی ،فاطمه قاسميان ،زری رستمی ،مھدی زالل ،عليرضا فيروزی ،احد عسکری،
زانيار احمدی ،عيسی عابدينی ،نسرين عليزاده ،فاطمه اقدامی ،مريم محسنی ،مريم يمينیفر ،افسانه
عظيم زاده ،امير يعقوبعلی ،محسن احمدی ،رضا علی دوستی ،منتظر قائم ،نيکزاد ،محمد ايرانی
فر ،اسماعيل عتابی ،ھمايون جابری ،نعمت ابراھيم نژاد ،داريوش عسکری ،حميد ملکزاده ،پوريا
پيشتازه ،علی پارسا ،طاھا ولی زاده ،ابوذر خادمی ،غفور ميرزايی و بھناز  ...که در پارک الله
تھران دستگير شده بودند ،با قيد کفالت و وثيقه طبق وعدهيی که امروز از طرف دادگاه انقالب به
خانوادهھای دستگيرشدگان روز جھانی کارگر داده شد ،فردا آزاد خواھند شد .الزم به ذکر است که ۵
نفر از اين دستگير شدگان چھارشنه  ٢٣ارديبھشتماه به نامھای شريفه محمدی ،سميه نواب ،فاطمه
شاه نظری ،نسرين رجوی و فاطمه اقدامی از زندان اوين با قيد کفالت آزاد شدند .تبليغ عليه نظام
جزو اتھامات بازداشت شدگان بوده است که ھمگی اين جرم را نپذيرفتهاند"
ھمينطور در روز  ٢٩ارديبھشت "شش نفر از بازداشتشدگان به نامھاى بھرام عابدينی ،علی پيری،
طاھا ولی زاده و سه نفر مابقی که اسامی آنھا مشخص نبود با قيد كفالت از زندان آزاد شدند .طبق
ھمان ليستی که قبال اعالم شده بود ھر روز تعدادی از دستگيرشدگان روز جھانی کار )
11ارديبھشتماه( آزاد میشوند".
با اينحال ھنوز خانواده ھاى اين دستگير شدگان ھنوز ھيچ خبرى از فرزندان و بستگانشان ندارند؛
"منصور حيات غيبی ،جعفر عظيم زاده ،سعيد يوزی ،جلوه جواھری ،يونس ارژنگ ،امير يعقوب
علی ،محسن احمدی ،رحمان علی دوستی ،منتظر قائم محمود ايرانی فرد ،اسماعيل اصحابی ،ھمايون
جابری ،نعمت ابراھيم نژاد داريوش عسگری ،يونس عبدی ،حميد ملک زاده ،پوريا پشتار ،علی
پارسا ،ابوذر خادمی ،سيدغفور ميرزايی ،عليرضا فيروزی ،مھدی زالل ،احد عسگری ،عيسی
عابدينی ،محمد اشرفی ،محسن ثقفی ،عليرضا ثقفی ،ميثم جعفرنژاد محمد لطفی ،غالمحسين رجبی،
بھنام ابراھيم زاده ،احمد داوودی و سجاد سبزعلی پور .به اين تعداد بايد جمعيت  ١۵نفره ای از
کارگران شرکت تعاونی فلزکار مکانيک را نيز اضافه کرد که در روز جھانی کارگر در محل شرکت
تعاونی دستگير شده اند و ھنوز اعضای خانواده اين کارگران نيز از آنھا اطالعی ندارند".
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به مبارزه متحد خانواده ھا و تالشھاى بين المللى براى آزادى دستگير
شدگان اول مه درود ميفرستد و آزادى اين فعالين را به اعضاى خانواده و دوستان آنھا تبريک ميگويد.
بايد تا آزادى ھمه دستگير شدگان و کليه زندانيان سياسى مستمرا تالش کنيم.
مرگ بر جمھورى اسالمى!

مرگ بر سرمايه داری!
آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٣٠ارديبھشت  ٢٠ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩
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اعتراضات جھانی جھت احقاق حقوق اتحاديه ای برای کارگران ايران
چھار فدراسيون جھانی که بيش از  ١٧٠ميليون کارگر را در سرتاسر جھان نمايندگی می کنند در فراخوان مشترکی روز جمعه ٢٦
ژوئن برابر با  ٥تير ماه را روز اقدام جھانی -با خواست اجرای عدالت برای کارگران ايران اعالم کرده اند .در اين روز ،در اعتراض
به ناديده گرفتن پايه ای ترين حقوق اتحاديه ای کارگران و دستگيريھای مستمر در ايران ،تظاھرات ھائی در مقابل سفارتخانه ھا و دفاتر
نمايندگی رژيم ايران برگزار خواھد گرديد.
به اين منظور ،فدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری )آی.تی.يو.سی( ،سازمان آموزش جھانی )ايی.آی( ،فدراسيون بين المللی کارگران
حمل و نقل )آی.تی.اف( و اتحاديه بين المللی صنايع مواد غذايی ،کشاورزی و خدمات )آی.يو.اف( در حال تدارک و تشکيل ائتالفی می
باشند که اين تازه ترين حرکتی است که در ادامۀ کمپين تضمين اجرای عدالت و حقوق صنفی کارگران در ايران صورت گرفته است.
آنھا ھمچنانکه خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط فعالين حقوق اتحاديه ای زندانی و رھبرانش از جمله :منصور اسانلو ،ابراھيم
مددی ،فرزاد کمانگر و پنج تن از نمايندگان اتحاديه کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه که اخيرا به يک سال زندان محکوم شده اند ھستند،
خواستار آزادی کليۀ فعاالن اتحاديه ای که در اول ماه می در تھران دستگير شده اند می باشند .سازمان عفو بين الملل نيز از اين کمپين
حمايت کرده است.
گای رايدر دبير کل آی تی يو سی توضيح ميدھد " :ھر کدام از اين نھادھا برای حمايت از ھمکارانشان در ايران کمپين کرده اند و امروز
ما نيروھايمان را به ھم پيوند می زنيم تا اين حرکت را به شکل مؤثرتری پيش ببريم".
" ما تمامی راھھای موجود برای يک گفتگوی معقول را ،جھت ترغيب رژيم ايران برای برسميت شناختن حقوق پايه ای اتحاديه کارگری
در ايران آزموده ايم .پاسخ آنھا فقط دستگيری و سرکوب است .عقيم ماندن اين تالش ھا چاره ای برايمان نمی گذارد جز آمدن به خيابانھا
برای اينکه بگوئيم که جھان نظاره گر آنھاست که چه می کنند و چه برسر ھمکاران ما در ايران می آورند".
تمام .برای اطالعات بيشتر لطفا تماس بگيريد با:
ITF. Press officer Sam Dawson. Tel: +44 (0)20 7940 9260. Email: Dawson_sam@itf.org.uk
ITUC. Press Officer Mathieu Debroux. Tel: +32(0)2 22 40 204. Email: mathieu.debroux@ituc-csi.org
EI. Nancy Knickerbocker. Tel: +32 (0)2 22 40 611. Email: Nancy.knickerbocker@ei-ie.org
IUF. Peter Rossman. Email: iuf@iuf.org

کارگر زندانى آزاد بايد گردد!
منصور حيات غيبی ،جعفر عظيم زاده ،سعيد يوزی ،جلوه جواھری ،يونس ارژنگ ،امير يعقوب علی،
محسن احمدی ،رحمان علی دوستی ،منتظر قائم محمود ايرانی فرد ،اسماعيل اصحابی ،ھمايون
جابری ،نعمت ابراھيم نژاد داريوش عسگری ،يونس عبدی ،حميد ملک زاده ،پوريا پشتار ،علی پارسا،
ابوذر خادمی ،سيدغفور ميرزايی ،عليرضا فيروزی ،مھدی زالل ،احد عسگری ،عيسی عابدينی ،محمد
اشرفی ،محسن ثقفی ،عليرضا ثقفی ،ميثم جعفرنژاد محمد لطفی ،غالمحسين رجبی ،بھنام ابراھيم زاده،
احمد داوودی و سجاد سبزعلی پور  ،امير يعقوبعلی ،محسن احمدی ،رضا علی دوستی ،منتظر قائم،
نيکزاد ،محمد ايرانی فر ،اسماعيل عتابی ،ھمايون جابری ،نعمت ابراھيم نژاد ،داريوش عسکری،
حميد ملکزاده ،پوريا پيشتازه ،علی پارسا ،طاھا ولی زاده ،ابوذر خادمی ،غفور ميرزايی و ...
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اطالعيه حزب در باره؛

معرکه گيرى اسالمى "انتخابات"
جمھورى اسالمى سه دھه است با
اتکا به جنايت عليه ھر جلوه
آزاديخواھى حکومت ميکند.
باندھاى اسالمى ھر اختالفى
داشته باشند و برسر مال و چپاول
ثروت و مقام ھر دعوائى داشته
باشند در بقا و تداوم اين نظام
عميقا اشتراک دارند .ھمه شان
تالش دارند با انواع عوامفريبى
مردم را براى اين نمايش
مضحک بسيج کنند" .انتخابات"
دراين حکومت حتى با نرمھاى
عقب مانده ترين کشورھاى
بورژوائى قابل مقايسه نيست .نه
فقط نيروھاى مخالف و احزاب
سياسى و سازمانھاى کارگرى
ممنوع و "منحله" اند ،بلکه
بسيارى از افرادى که پاره تن اين
نظام اند و براى سرپا نگھداشتن
اين حکومت جنايتھاى بيشمار
مرتکب شدند حق شرکت دراين
مضحکه اسالمى را ندارند.
"انتخابات" دراين حکومت
مجرائى است که يکى از عناصر
امتحان پس داده و جانى براى
دوره اى سکان ماشين سبعيت
اسالمى و استثمار سرمايه دارى
را عھده دار شود .در ايران
"انتخابات" صورت نميگيرد و
اساسا حق انتخاب به ھيچ معنى
محدودى ھم موضوعيت ندارد.
دراين مضحکه قرار است به
زعامت خامنه اى ميان
جنايتکارانى مانند احمدى نژاد و
موسوى و کروبى و رضائى يکى
را "انتخاب" کنيم!
ھمراه نيروھاى حکومتى طبق
معمول جريانات طرفدار رژيم در
اپوزيسيون آتش بيار اين معرکه
عليه اھداف جنبش
اند و
آزاديخواھانه و ھر نوع ترقى و
پيشرفت شمشير ميزنند .دامنه
آزاديخواھى اين جريانات از
آخوندھاى کپک زده و حجره و
بيت آنھا فراتر نميرود .آنھا
ميگويند ميان "بد و بدتر" ناچاريم
"انتخاب" کنيم تا در يک پروسه
تدريجى "ارزشھاى دمکراتيک و

مدنى" شکل بگيرد و تقويت شود .بايد در پاسخ آنھا
گفت اگر شخصيتھاى "ارزشھاى مدنى و
دمکراتيک" شما مشتى جنايتکار است که پرونده قتل
عامھاى عظيم را زير بغل دارند ،نميخواھيم ھزار
سال سياه اين ارزشھا شکل بگيرد .مرگ بر نظامى
که جز قاتلين و سرکوبگران آزادى و رفاه مردم
نميتوانند در آن "انتخاب" شوند .اپوزيسيون مجاز
ملى مذھبى نيز ميگويند بايد مطالباتمان را در مقابل
"کانديدھا" بگذاريم .جنبش آزاديخواھانه و
سوسياليستى از اين حکومت مطالبه اى درخواست
نميکند بلکه با اتکا به مبارزه مستقل خواستھا و
شعارھاى خود را طرح و يا تحميل ميکند.
موضع حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بعنوان جريانى
انقالبى و کمونيست و ضد اسالم و سرنگونى طلب
اينست که نبايد دراين مضحکه شرکت کرد .نبايد با
شرکت در اين نمايش به حکومت جانيان حتى
مشروعيت صورى داد .سياست ما در موسم مضحکه
انتخابات ادامه سياست کلى تر ما در قبال اين نظام
است .در ايندوره معين بايد فشار سياسى و افشاگرى
از ماھيت اين حکومت و مجيزگويانش را تشديد کرد.
ھدف عمومى يک سياست انقالبى و کمونيستى مقابله
با کل حکومت ،تشديد شکافھاى آن ،و تضعيف و
عقب راندن کل آنست .اھداف تاکتيکى و استراتژيکى
ما ھيچکدام در حکومت اسالمى و "انتخابات" اش
متحقق نميشوند .جامعه بايد از اين سيکل باطل بيرون
بيايد و با اساس جمھورى اسالمى و نظام سرمايه
دارى تعيين تکليف کند .تحميل ھر نقطه سازشى به
اين مبارزه و با ھر توجيھى ھدفى جز بقاى حکومت
اسالمى و تداوم فالکت و بردگى طبقه ما ندارد.
کارگران نيازى ندارند از ميان قاتلين مشھور و بانيان
فقر و استثمار وحشيانه و بيحقوقى يکى را براى
تداوم اسارت خود "انتخاب" کنند .زنان نيازى ندارند
به کليد دار جديد نظام آپارتايد اسالمى و زن ستيزى
اسالمى "راى" دھند .نسل جديدى که اسالم و
جمھورى اسالمى با تمام وجوه زندگى اجتماعيش در
تناقض عميق است نياز ندارند سردسته اوباش و
سرکوبگران و شکنجه گران را "انتخاب" کنند.
به معرکه گيرى اسالمى انتخابات "نه" محکم بگوئيم
و نيرويمان را براى سرنگونى اين نظام و برپائى
جامعه اى آزاد و مرفه و خوشبخت بميدان آوريم.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٩ارديبھشت  ١٩ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

شماره ١٠١

تظاھرات در لندن در اعتراض
به دستگيری فعالين کارگری در
اول ماه مه تھران
عصر امروز ،برابر با  16ماه مه ،تظاھرات مشترکی
به فراخوان حزب اتحاد کمونيسم کارگری و چندين
حزب و تشکل سياسی ديگر در انگلستان در مقابل
ساختمان "بی بی سی" برگزار شد.
شرکت کنندگان در اين پيکت اعتراضی ،ضمن نصب
پالکاردھا و سر دادن شعارھايی در محکوميت
جنايات جمھوری اسالمی ،خواھان آزادی بی قيد و
شرط فعالين دستگير شده اول ماه مه در ايران شدند.
جريانات شرکت کننده در تظاھرات به کرات از
تريبون آزاد اين پيکت سخنرانی کردند.

فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری ضمن خواندن
اطالعيه انگليسی حزب در خصوص دستگير شدگان
اول ماه مه از تريبون تظاھرات مبادرت به توزيع
اطالعيه ميان عابرين دراين خصوص کردند.

يک دنياى بھتر
برنامه حزب را بخوانيد و
بدوستانتان توصيه کنيد .يک
دنياى بھتر برنامه طبقه کارگر
براى آزادى جامعه است!
مجمع عمومى ظرف اعتراض مستقيم و
مستمر و توده اى کارگران است .کارگران
در مبارزات جارى به سنت عمل مستقيم
مجمع عمومى متکى شويد .جنبش مجمع
عمومى را گسترش دھيد!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢۴

ستون آخر،
کودکان ،والدين و مذھب
على جوادى
کودک  ١٣ساله ای در آستانه مرگ ناشی از
سرطان غدد لنفاوی است .پزشکان يک دوره
آزمايشات شيمی درمانی را با موفقيت به پيش
برده اند .شانس بھبود در صورت ادامه شيمی
درمانی  ٩٠%تخمين زده ميشود .قطع درمان
شانس ادامه حيات را به  ۵%تنزل ميدھد.
سرطان در حال گسترش است .اما مادر کودک
بنا به باورھای خرافی و مذھبی خود از ادامه
درمان کودک جلوگيری کرده و کودک را به
نقطه نامعلومی انتقال داده است .قاضی دادگاه
ايالت مينه سوتا حکم داده است تا مقامات دولتی
کودک را يافته و جھت ادامه معالجات پزشکی
و شيمی درمانی به بيمارستان منتقل کنند .در
حکم قاضی دادگاه قيد شده است که حق والدين
بر زندگی کودکان و فرزندان زير سن قانونی
مطلق و بی انتھا نيست .اين مساله به يک سری
مباحث حاد در رسانه ھای اصلی در آمريکا
دامن زده است :دامنه و محدوده حق والدين بر
زندگی کودکان يکی از اين مسائل است .مساله
عمومی تر اما مساله کودکان ،والدين و مذھب
است .مساله حساس است .مرگ و زندگی
کودکی در گرو تصميم و اقدام دادگاه است .در
عين حال مباحث متعددی از اين دريچه در حال
بررسی و بازبينی است.
مخالفتھا خوانيھا را ميتوان به چند دسته تقسيم
کرد -١ :حق بی انتھای والدين در زندگی و
سرنوشت کودکان و از جمله حق بار آوری
مذھبی کودکان -٢ ،تشخيص و اتخاذ روشھای
معالجه و درمان توسط والدين -٣ ،تصميم
مذھبی کودکان و امتناع از شيوه علمی درمان و
معالجه .به تک تک اين موارد اشارات
مختصری ميکنم .
 -١کودکان ابزار ،کاال و يا مايملک والدين
نيستند .ماشين نيستند .برده نيستند .انسان اند.
انسانھايی که بايد در مناسبترين شرايط و با
استانداردھای امروزی رشد کنند و بزرگ
شوند .سرنوشت کودکان به ميزان قابل مالحظه
ای به تصميمات والدين و امکانات آنھا در تامين
زندگی گره خورده است .اين يک واقعيت انکار
ناپذير زندگی و جوامع طبقاتی کنونی است .اما
اين حق محدوده ای بی انتھا ندارد .جوامع
بشری در تالش برای تامين حقوق کودک و

تضمين امنيت و رفاه و آسايش آنان
محدوديتھايی را بر حق والدين اعمال
کرده اند .اما اين محدوديتھا يک جانبه
است .محدوديتی در جلوگيری از
اعمال عملکردی منفی و مخرب در
زندگی کودک است .ھمانطور که
والدين حق ندارند کودکان خود را
ضرب شتم کنند ،اذيت و آزار کنند،
مانع حق تحصيل و آموزش آنھا
شوند ،نميتوانند از تامين معاش و
نيازمنديھای اوليه زندگی و درمانی
آنان سرباز زنند .
از طرف ديگر بار آوری مذھبی
کودکان يک حق نيست .تحميلی
ارتجاعی و ضد انسانی بر کودکان
است .چرا کودکانی که در خانواده
ھای مذھبی به دنيا آمده اند بايد تحت
تاثير مخرب سموم مذھبی والدين خود
قرار بگيرند؟ چرا انتخاب والدين بايد
اتوماتيک وار به انتخاب فرزندان
تبديل شود؟ چرا بايد اجازه داد مذھب
يک زمين فراخ و باز برای تحميل
خود به کودکان در اختيار داشته
باشد؟ مذھب برای کودکان مانند سم
برای گل و گياه است .ذھن و روان
کودک را نابود ميکند .ھمانطور که
کودکان فاقد حق مصرف الکل و مواد
مخدر و دخانيات ھستند ،ھمانطور
که فيلمھای سينمايی را برای کودکان
درجه بندی کرده اند و شرط سنی
اعالم کرده اند ،ھمانطور که داروھا
را از دسترس کودکان دور نگاه
ميدارند ،به ھمان داليل ھم بايد مذھب
و دستگاه مذھب را از دسترس
کودکان دور نگھداشت .بايد کودکان
را از گزند مذھب مصون داشت .به
ھمين سادگی" .کودکان مذھب
ندارند ".
 -٢مساله تشخيص نوع درمان
پزشکی عرصه ای خاکستری است.
مسلما راه و روشھای درمانی و
پزشکی متفاوتند .ھمگونی و نظر

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

شماره ١٠٠
واحدی در معالجه يک بيماری واحد در تمامی موارد
وجود ندارد .اين بخشی از کنکاش علمی است .اما
جلوگيری از کاربرد روشھای اثبات شده علمی در
معالجه کودکان به بھانه باورھای مذھبی يک اقدام ضد
انسانی و يک جنايت است که بايد جلوی آن گرفته
شود .روشھای درمانی غير غربی (non western
)medicineميتوانند الزاما مضر نباشند .ميتوانند
موثر ھم نباشند .اين مساله ثانوی است .اما جلوگيری
از کاربرد اين روشھا برای کودکی که جامعه پزشکی
اتفاق نظر دارد در صورت شيمی درمانی و اشعه
درمانی شانس ادامه حياتش به  ٩٠در صد خواھد
رسيد ،يک اقدام آشکار عليه زندگی و حيات کودک
است .يک اقدام جنايی است .اتخاذ روشھای غير
متعارف درمان برای جريانات مذھبی تنھا يک بھانه و
ابزاری برای تحميل باورھای مذھبی بر زندگی
کودکان است .
 -٣يک حربه ديگر جريانات مذھبی توسل به "اراده"
و "تصميم" کودکان است .اينگونه وانمود ميکنند که
تصميمات مذھبی کودکان و "انتخاب" مورد نظر آنان
بايد محترم شمرده شود .از پيش مذھبشان را به
کودکان حقنه کرده اند و بمنظور گسترش عملکرد
خود و بمنظور مقابله با اراده انسانی جامعه در دفاع
از منفعت کودک خود را در پرده چنين عوامفريبی
ھايی ميپوشانند .برای لحظه ای چنين استدالالتی را از
جانب جريانات مذھبی نبايد پذيرفت .مذھب روز
روشن در مقابل ھر حق شناخته شده و ابتدايی کودکان
قرار دارد .مذھب عاملی جدی در تخريب زندگی
کودکان است .کودکانی که تا زبان به تکلم ميگشايند با
محدوديتھای مذھبی و خرافی مواجه ميشوند .مذھب
يک عامل اصلی کودک آزاری در زندگی امروز بشر
است ،نميتواند ادعای تسليم به "اراده" کودکان را
مبنای دفاع از پراتيک مذھبی خود در مقابل علم و
تصميمات پزشکی قرار دھد .بعالوه کودکان در
جوامع مذھب زده فاقد کوچکترين حقی ھستند .دستگاه
مذھب دستگاھی برای کودک آزاری و تحميق کودکان
است .اين بھانه ھا برای جريانات مذھبی بيش از
اندازه لوکس و فانتزی است.
اما آنچه قاضی دادگاه ايالت مينه سوتا به آن رای داده
است مقابله با اشکال آشکار و زمخت دخالت مذھب
در زندگی کودکان است .اين شکل از دخالت مذھب
شکل غالب و رايج در بسياری از جوامع نيست.
اشکال "ظريف تر" دخالت مذھب را ميتوان در
محروميت کودکان از آموزش و تدريس ،ورزش،
معاشرت با جنس مخالف ،تحميل حجاب ،سوء استفاده،
کار کودکان و يا عدم تامين نيازمنديھای اوليه زندگی
شان توسط والدين و يا جامعه ديد .به تمامی اشکال
سوء استفاده و محروميت کودکان از شادی و رفاه و
يک زندگی خالق و ايمن بايد پايان داد .اين يک
مطالبه برنامه ای ما است* .

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

