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 سياوش دانشور 
 

 در نقد سياستهاى توده ايستى
 "حکمتيست"و حزب " کمونيست کارگرى"حزب 

 

 ،آنچه در اين شماره ضميمه يک دنياى بهتر ميخوانيد                  
مجموعه اى مطلب جديد و انتشار يافته در دو سه ماه                     

کمونيسم "گذشته در نقد سياستهاى دو حزب موسوم به                
از نظر  .  در قبال اوضاع سياسى ايران است         "  کارگرى

 و همانطور که در مقاالت ميتوان اين خط استداللى                ،ما
 سياستهاى دو حزب مذکور با             ،را بروشنى دنبال کرد       

تفاوتهائى از يک جنس اند و هر دو به سنت توده ايسم                    
بيگانگى اين سياستها با ديدگاههاى معرفه            .  تعلق دارند  

همينطور در اين     .  کمونيسم کارگرى بسيار عيان است         
شماره سه سند را منتشر ميکنيم که به فهم اين مباحث و                 

 اطالعيه دفتر سياسى        ،اول.  زاويه نقد ما کمک ميکند         
 دوم قطعنامه دفتر          ،حزب با عنوان جنگ بازنده ها                

سياسى در مورد انتخاب خاتمى و عروج اپوزيسيون پرو         
.  و سوم قرار در باره شعار جمهورى سوسياليستى         ،رژيم

اين سه سند که توسط منصور حکمت نوشته شدند هنوز              
جزو مصوبات دو حزب مذکور است و در عين حال                     
تفاوتهاى بنيادى کمونيسم کارگرى با سياستهاى رايج                   

 .راست آنها را عريان ميکند
 

ايندوره کوتاه از تحوالت سياسى بسرعتى باورنکردنى             
تفاوتهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را با دو حزب                

اينهم از خصوصيات دوره انقالبى است        .  ديگر نشان داد  
با اينحال  . که مسائل را با سرعتى ويژه به فرجام ميرساند 

نقد سياسى و متون ما راجع به اين دو حزب به همين                       
ما در حال تدوين مجموعه بحثهاى      .  اسناد خالصه نميشود  

انتقادى از زاويه کمونيسم کارگرى به سياستهاى دو                      
حزب ديگر بصورت  جزوات و کتابچه هائى هستيم و                 
بزودى بعنوان يک مجموعه در اختيار عالقه مندان قرار         

در اين شماره ضميمه صرفا به برخورد دو                   .  ميگيرد
 و   ، شعارها و سياستها       ،جريان به اوضاع اخير ايران          

اين .  درونمايه مشترک توده ايستى آنها پرداخته شده است       
مقاالت گوشه اى از تمايز سياسى و اجتماعى کمونيسم                
کارگرى را با چپ راديکال و ناسيوناليسم چپ عريان                 

 . * ميکند

 اطالعيه درمورد رويدادهاى اخير ايران ،جنِگ بازنده ها*   ،يادداشت سردبير
 

انتخاب خاتمى و عروج  : قطعنامه دفتر سياسى درباره*
  "اپوزيسيون طرفدار رژيم"مجدد 

 شعار جمهورى سوسياليستى* 
 :فهرست مطالب

 سياست توده ايستی حکک در همراهی با يک           ،"در کنار مردم است   ... جناح موسوی * "
 نسرين رمضانعلی!                                 جناح از رژيم اسالمی را افشاء و طرد کنيم

 نقدی بر سياستهای         ،"همراه ما مردم      "،"در کنار مردم     : "پس از سه دهه جنايت           * 
 على جوادى                                              ،"حزب کمونيست کارگری"پوپوليستی 

 اما اساس پوپوليسم ادعای انسان گرايی بمنظور حذف              ،اساس سوسياليسم انسان است    * 
 محمود احمدى  !                                                                      سوسياليسم است

  آذر ماجدی                         ، وصف حال رهبری ح ک ک،"پوپوليسم در بن بست* "

 على جوادى !و حذف شعارهای انقالب و حکومت کارگری" حزب کمونيست کارگری* 

               سياوش دانشور                                             ،کمونيسم کارگرى و انسانگرائى * 

 نگاهی به  شعار ،"انقالب سوسياليستی برای ايجاد يک جامعه انسانی"در مورد شعار * 
مجيد پستنچی                                            ،"انقالب انسانى براي حكومتى انسانى"  

  على طاهرى                                            ،در نفى تز انقالب انسانى حميد تقوايى* 

 سعيد مدانلو)                                      ١! (ميشويد، نگفتيم؟″ توده ای″بهتان گفتيم * 

 پاسخ به نامه ای در مورد         ،"مردم به شما نياز دارند چرا به جان انقالب افتاده ايد؟              " * 
  آذر ماجدی                                                                       ،نقد مواضع ح ک ک

 سياوش دانشور                                                        ،چهره واقعى ناسيوناليسم* 

 على جوادى                                           ،بازتاب مقاله پس از سه دهه جنايت* 

کجا " حکمتيست" حزب ،خيزش عظيم توده های مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی* 
 گفتگو با على جوادىايستاد؟                                                                           

  سياوش دانشور      ، "حکمتيست"در حاشيه بيانيه حزب ! بايد بياموزند" آموزگاران* "

 پز انقالبی،   ، آبان ١٣در قبال اعتراض توده ای       " حکمتيست"در حاشيه موضع حزب      * 
 آذر ماجدی!                                                                           سياست ارتجاعی

 آذر ماجدى       ،يا توجيه تئوری تودہ ايستی" انقالب پرولتری"پناہ گرفتن در سنگر * 

 على جوادى؟          "...حزب کمونيست کارگری"و يا " حکمتيستها"آيا شما هم مانند * 

 مصوب پلنوم پنجمبيانيه حزب در باره اوضاع سياسى                                   * 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کشمکش هاى اخير ميان                            
جناحهاى رژيم اسالمى، صرفا            
نقطه آغازى بر يک سلسله                       
درگيرى هاى اجتناب ناپذير و به         
مراتب حاد تر و خرد کننده تر در         

يک .  درون حکومت اسالمى است   
واقعيت بسيار ساده پشت تمام اين        

: کشمکش هاست، و آن اينست              
مردم ايران حکم به رفتن رژيم              

محتوا و مبناى     .  اسالمى داده اند    
جنگ داخلى امروز در حکومت          
ارتجاع اسالمى، اختالفات                      
نگرشى جناحهاى چند گانه رژيم         
بر سر اقتصاد دولتى يا بازار،               
برقرارى يا عدم برقرارى                        
مناسبات با غرب، يا حتى                          
اختالفات عقيدتى بر سر اسالم و          

اين .  اسالميت و واليت فقيه نيست     
.  سال قبل نيست                   ٥داستان       

جدالهاى امروز، نتيجه تکاپوى            
مذبوحانه جناحهاى حاکميت براى     
حفظ نظام منحوس اسالمى در               

. برابر حکم تاريخى مردم است           
همه، در داخل و خارج ايران، در        
داخل و خارج حکومت، چهره              
خشمگين مردمى را که عزم کرده       
اند کار رژيم را تمام کنند، از پس         

ايران .  انتخابات اخير ديده اند            
ديگر براى ضد انقالب اسالمى به      
شيوه هاى تاکنونى قابل حکومت         

جدال امروز        .  کردن نيست       
جناحهاى حاکميت جدالى بر سر          

جدالى بر   .  حفظ نظام شان است       
سر يافتن و حاکم کردن آن                         
سياست و آن چهارچوبى براى              
رژيم اسالمى است که به زعم                
هريک ميتواند بساط ديکتاتورى و     

 .لفت و ليسشان را محفوظ بدارد

 

اين تصور که يک جمهورى                   
ليبراليزه "اسالمى تعديل شده،              

، با         "ايرانيزه شده        "،         "شده
آخوندهاى اهلى و اسالمى                        

که تن کريه خود را در        "  نهادينه"
کرست قانون چپانده است ميتواند        
مردم را به تمکين بکشاند و                      
بدنبال کار و زندگى شان بفرستد،        

اين تصويرى است    .  مسخره است 
که خاتمى و ائتالف پشتيبان او از         

جناح .  اهداف خود بدست ميدهند       

 جنِگ بازنده ها
 اطالعيه درمورد رويدادهاى اخير ايران

خامنه اى و طرفداران از رو بستن          
شمشير خونين اسالم حاضر نيستند        

. به اين خيالپردازى گردن بگذارند        
اينها ميدانند که هر ذره سازش                   
رژيم با مردم پيش در آمد                                
ناسازگارى بيشتر مردم با رژيم                

اينها ميدانند که از خرداد              .  است
 تا امروز فقط با کشتن و                  ١٣٦٠

. زدن بقاء خود را تضمين کرده اند         
اينها مواعيد و عملکرد خاتمى ها             
را خيانت به نظام و حاکميت اسالم          
و مقدمه سرنگونى کل رژيم                         
اسالمى ميدانند و آماده اند به همين          

 .عنوان با آن مقابله کنند

 

اما سياست مدافعان خامنه اى و                 
انصار حزب اهللا نيز به همان اندازه        

. خيالى و پوچ و پا در هواست                     
خاتميون هشدار ميدهند که                            
قلدربازى و قشريگرى و آدمکشى          
عريان اسالمى خيرش را به اندازه         
کافى رسانده و ديگر چاره کار                   

اين روشها عمر خود را              .  نيست
فهميده اند که مردم دارند       .  کرده اند 

براى جمع کردن اين بساط تکان               
ميدانند واليت فقيه و              .  ميخورند

حکومت الهى ديگر نه ابزار                        
ارعاب مردم، بلکه مايه تحريک              

ميگويند اين روشها مردم       .  آنهاست
بايد تعديل   .  را به انقالب ميکشاند        

 .شود

 

نسخه .  ترس هردو طرف بجاست        
هاى هر دو طرف پوچ و بى نتيجه           

اين جنگ     .  راهى ندارند    .  است
جامعه دارد رژيم        .  بازنده هاست   

رژيم اسالمى  .  اسالمى را دفع ميکند  
رويدادهاى .  بايد برود و دارد ميرود    

امروز لحظات و دقايقى در سير               
هنوز .  فروپاشى اينهاست              

تا .  چرخشهاى بسيارى در راه است     
روز سقوط شان، تا روز پيروزى           
شيرين مردم، اين جماعت اوباش            
بارها وحدت خواهند کرد، و باز به         

" ليبرال.  "جان هم خواهند افتاد             
خواهند شد و باز حکومت نظامى            

رجز خواهند    .  اعالم خواهند کرد      
يک .  خواند و التماس خواهند کرد         

در طول اين دو    :  چيز اما مسلم است   

١٢٧شماره   
دهه هرگز مردم در چنين                         
موقعيت مناسبى براى برچيدن            
بساط رژيم اسالم قرار نداشته              

 .اند

 

شرط پيروزى، ادامه مبارزه                
عليه کليت رژيم اسالمى و در               
منگنه گذاشتن همه جناحهاى                 
حکومت ارتجاع اسالمى در                 

اين کابوس خيزش      .  ايران است  
مردم است که اينها را بجان هم             

اينها بايد بروند،       .  انداخته است   
مردم براى تعويض خامنه اى ها        
با خاتمى ها و منتظرى ها و                    
گرفتن چماق انصار حزب اهللا و          
پس دادنش به بهزاد نبوى ها و              

به "  خط امام    "چاقوکش هاى         

مردم حکمشان   .  ميدان نيامده اند     
 .را داده اند

 

حزب کمونيست کارگرى، طبقه          
کارگر و همه مردم ايران را به              
برپايى يک انقالب عليه رژيم                
نکبت بار اسالمى و برقرارى                
جامعه اى آزاد و انسانى                              

 .فراميخواند
 

سرنگون باد رژيم جمهورى 
 اسالمى ايران

 

دفتر سياسى حزب کمونيست 
 کارگرى ايران

 ١٩٩٧ دسامبر ١ -١٣٧٦ آذر ١٠

 

 شعار جمهورى سوسياليستى
 

نظر به ضرورت بيان هرچه ملموس تر شعارها و اهداف حزب در                   
 و نياز به    ،مبارزه رو به گسترش جارى براى سرنگونى رژيم اسالمى        

انتخاب يک عنوان عامه فهم براى حکومت کارگرى مورد نظر حزب            
  ،که بايد فورا بجاى جمهورى اسالمى برقرار گردد

 

پلنوم عنوان جمهورى سوسياليستى را بعنوان نام حکومت کارگرى در          
 با شکل و مضمونى که در برنامه حزب به روشنى تعريف شده             ،ايران
 .  تصويب ميکند،است

 

الزم است در تبليغات حزب عبارات حکومت کارگرى و جمهورى                  
سوسياليستى هر دو بعنوان عناوينى براى توصيف يک نظام سياسى                

 . واحد مورد استفاده قرار گيرد
 

 ١٩٩٩ اوت ، ١٣٧٨ مرداد ، ٣٠منتشر شده در نشريه انترناسيونال شماره 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

 

! عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 يکى از نتايج فورى و مهم               -١
انتخاب خاتمى شروع چرخشهاى       
مهمى در درون اپوزيسيون رژيم       
اسالمى و مشخصا شکل گيرى             
مجدد يک جبهه فعال از نيروهاى       

 .اپوزيسيون طرفدار رژيم است

 

 وجود اپوزيسيون طرفدار            -٢
 ١٨رژيم پديده جديدى در حيات           

. ساله حکومت اسالمى نيست                
عالوه بر جناحهايى از خود                     
رژيم، نظير نهضت آزادى، جبهه       
ملى، مجاهدين انقالب اسالمى، و       
جريانات و محافل اسالمى که در         
نتيجه کشمکشهاى درونى رژيم از     
حکومت بيرون رانده شدند و در          
موقعيت اپوزيسيون مجاز و                    
منتقدين دربارى رژيم قرار                     
گرفتند، جريانهاى مختلف خارج        
حکومت، نظير مجاهدين خلق،            
حزب توده و فدائيان اکثريت و               
محافل مختلف متشکل از                           
جمهورى خواهان ملى و و                       

اسالمى در دوره هاى           -ناسيونال
مختلف رسما بعنوان حاميان و              
مدافعان رژيم ظاهر شده اند و چه        
در تبليغ مشروعيت سياسى آن و          
چه در تقويت عملى آن نقش فعال         

 .بازى کرده اند

 

 يک فصل مشترک همه شاخه       -٣
هاى اپوزيسيون طرفدار رژيم تز       
تقسيم رژيم اسالمى به جناحهاى          

مردمى و  "،  "مترقى و ارتجاعى  "
. و غيره است          "  ضد مردمى     

خصلت ترکيبى و شبه ائتالفى                
رژيم اسالمى و کشمکش مدام                
جناحهاى آن امکان داده است تا             
اينگونه احزاب بتوانند ضمن دفاع     
از اساس حاکميت ارتجاعى رژيم       
اسالمى و ضمن اعالم وفادارى           
به باالترين مقامات و نهادهاى               
رهبرى آن، در عين حال به                      
اعتبار موضع انتقادى نسبت به             
جناحهايى در حکومت، چهره               
احزاب اپوزيسيون و بعضا                     
شريک در مبارزه عليه رژيم                 

 .اسالمى را بخود بگيرند

 

 :قطعنامه دفتر سياسى درباره

 "اپوزيسيون طرفدار رژيم"انتخاب خاتمى و عروج مجدد 

 در حقيقت، اين رژيم اسالمى            -٤
بود که جرياناتى نظير مجاهدين،             
حزب توده و فدائيان اکثريت و                   
محافل مختلف ملى گرا را يک به             
يک طرد کرد و به اپوزيسيون                   

هيچيک از اين جريانات راسا      .  راند
و بنا بر اصول سياسى و اعتقادى             
خود به صف مبارزه با رژيم                       

رابطه متقابل اين                  .  نپيوستند
جريانات و رژيم اسالمى انعکاسى         
از موازنه جناحهاى درونى رژيم            

نزديکى احزاب      .  اسالمى است     
اپوزيسيون طرفدار رژيم به                        
حکومت اسالمى از سر توهم، کج           
فهمى سياسى، اشتباهات تاکتيکى و        

اين احزاب    .  غيره نبود و نيست          
نزديکى سياسى و فصل مشترک              
اجتماعى عميقى با جناحهاى مورد         

. حمايت خويش در حکومت دارند          
اينها ادامه همان جنبش ها در خارج       

حزب توده و اکثريت      .  حکومت اند 
از نظر برنامه و سياست و اهداف           
اجتماعى خود خويشاوندى نزديکى       
با جناح دولتگرا و ضد آمريکايى و         
پان اسالميست رژيم دارند که دولت      
موسوى و سازمان مجاهدين انقالب      
اسالمى مهره هاى اصلى آن بوده             

طرد نهايى حزب توده و                   .  اند
اکثريت با تضعيف و خلع يد از اين          
جناح در رژيم اسالمى رابطه                     

سازمان مجاهدين    .  نزديک داشت   
 -خلق نيز به همان جنبش ناسيونال         

اسالمى اى تعلق داشت که نماينده            
هاى ديگرش، نظير نهضت آزادى         
و بنى صدر مستقيما در حکومت              

سقوط نهضت   .  نقش اصلى داشتند     
آزادى و بنى صدر و سرکوب و به          
اپوزيسيون رانده شدن مجاهدين               

. وجوه دوگانه يک روند واحد بود           
همپالکى هاى حکومتى جريانات             
ملى گرا و جمهورى خواه در                      
اپوزيسيون طرفدار رژيم امروز را      
نيز ميتوان به سادگى در جبهه ملى،       
نهضت آزادى، جمهورى خلق                  
مسلمان و نظاير اينها، يعنى شرکاى      
اصلى در برقرارى و اداره                          
حکومت ارتجاع اسالمى در                       

بعبارت .   بازشناخت  ٥٧-٦٠سالهاى
ديگر موقعيت اپوزيسيونى اين                  
احزاب رابطه مستقيمى با چند و               
چون حضور جنبش سياسى آنها در        
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پرتاب شدن  .  حکومت داشته است  
اين جريانات به اپوزيسيون نتيجه      
مستقيم خلع يد يا تضعيف                          
خويشاوندان سياسى آنها در بافت      

 .حکومتى بوده است

 

 با سرکوب حزب توده و                 -٥
اکثريت، اپوزيسيون طرفدار               
رژيم به يک دوره رکود چند                  

موج ابراز ندامت  . ساله پا گذاشت 
از سياستهاى پيشين، انشعاب و           
تجزيه و تالش محافل مختلف اين       
طيف براى اعاده حيثيت از                    
خويش و نزديکى با اپوزيسيون          
سرنگونى طلب در ميان اين                  

هرچند دوره  .  جريانات باال گرفت  
اول رياست جمهورى رفسنجانى      
زمينه هايى براى تحرک جديد             

رژيم، بويژه در     -اپوزيسيون پرو 
ميان جريانات ملى گرا بوجود             
آورد، اما فضاى سياسى در                    
اپوزيسيون اساسا تحت نفوذ                  
احزاب و جريانات سرنگونى               

 .طلب باقى ماند

 

 انتخاب خاتمى توازن قوا و           -٦
ترکيب جناحهاى حکومت و                  
الجرم کل اين معادالت در                      
اپوزيسيون را دگرگون کرده                

ائتالفى که خاتمى را                .  است
سرکار آورده است و همراه                   
خاتمى به دولت پاى گذاشته                    
است، حاميان سياسى خود در               
اپوزيسيون را نيز به بازگشت به        

. سنگر هاى سابق فراخوانده است    
نه فقط حزب توده و اکثريت،                 
بلکه همه محافل و جريانات                   
منشعب از آنها که مدعى بودند             
در اين سالها به کثافت سياست              
دفاع خويش از رژيم خمينى پى           

" بشردوست و دموکرات  "برده و   
شده اند يکسره به سنگر                             
طرفدارى از رژيم و رئيس                    

. دولت رجعت کرده اند                             
تاريخى و ابراز            "  درسهاى"

ندامت ها و اعتراف به خيانت ها        
. يکشبه فراموش شده است                     

رژيم امروز       -اپوزيسيون پرو    
 -تنها به محافل طيف توده اى                

ابعاد اين  .  اکثريتى خالصه نميشود  
پديده به مراتب از هر زمان وسيع       

بخش وسيعى از نشريات    .  تر است 
حزبى و غيرحزبى طيف ملى و            

دموکرات عمال به                      -تازه
تريبونهاى حمايت از خاتمى و               
کشاندن مردم بدنبال رژيم اسالمى      

يک واقعيت     .  تبديل شده است         
انزجار آور ديگر ميدان يافتن                 
مجدد جماعتى از صنف                             
نويسندگان و شعراى توجيه گر و         

. يا رسما مجيز گوى رژيم است            
ماحصل همه اينها پيدايش دوره            
جديدى در تحرک اپوزيسيون                
طرفدار رژيم، تحت پرچم دفاع            
از خاتمى و حتى موج تعرض اين       
جريانات به کمونيستها، چپ ها و        
به نفس مبارزه عليه کليت رژيم            

 .اسالمى است

 

 روند اوضاع سياسى درس            -٧
جديد و به مراتب تلخ ترى به                   
اپوزيسيون طرفدار رژيم خواهد         

برخالف تبليغات رياکارانه       .  داد
اين جريانات، انتخابات رياست            
جمهورى شروع ليبراليزه شدن            
مسالمت آميز رژيم از درون خود        
حکومت و به رهبرى خاتمى                  

نه فقط خاتمى و ائتالف            .  نيست
مدافع او، بعنوان شرکاى قديمى           
حاکميت خونين اسالمى در ايران،     
ابدا چنين هدفى را دنبال نميکنند،         
بلکه روند رشد حرکت اعتراضى      
مردم و تناقضات و تنشهاى                      
درونى رژيم اسالمى بسرعت               
معادالت سياسى کنونى را                        

هم مردم و     .  دگرگون خواهد کرد    
هم کل رژيم بسرعت پديده خاتمى       
و تصورات و توهماتى که امروز       
تحت اين نام رواج داده ميشود را         

روند .  پشت سر خواهند گذاشت        
اوضاع سياسى بسمت تالطم هاى       
مهمى در درون رژيم و تقابل حاد        
تر و مستقيم تر مبارزات                            
اعتراضى مردم و طبقه کارگر با        

. حکومت ارتجاعى سير ميکند            
جريانات اپوزيسيون طرفدار                
رژيم جزو اولين تلفات سياسى اين   

 .روند خواهند بود

  ۴صفحه  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 حزب کمونيست کارگرى ايران براى سرنگونى انقالبى رژيم                             -٨
ارتجاعى و جنايتکار اسالمى توسط جنبش طبقه کارگر و توده وسيع مردم             

حزب کمونيست کارگرى ايران به استقبال         .  آزاديخواه ايران تالش ميکند     
مبارزات رو به رشد کارگرى و اعتراضات مردمى عليه کليه ابعاد                             
موجوديت رژيم اسالمى ميرود و اين مبارزات و اعتراضات را نيروى                   

حزب کمونيست  .  واقعى سرنگونى رژيم و تحقق آزادى در ايران ميداند               
کارگرى ايران از هر درجه گشايش سياسى که با فشار مردم و شکافهاى                  
رو به رشد در حکومت اسالمى پديد آيد در خدمت سازماندهى و رشد                         
مبارزه انقالبى و گسترده طبقه کارگر و توده مردم عليه کل موجوديت                       

 .رژيم اسالمى و همه جناحهاى آن فعاالنه بهره خواهد گرفت

 

 حزب کمونيست کارگرى در اين راه، و بعنوان جزء اليتجزاى مبارزه       -٩
براى آزادى در ايران، همه جريانات و محافل مدافع رژيم در اپوزيسيون                

مردم ايران عواقب بيعت کردنها و     . را قاطعانه افشاء و منزوى خواهد کرد 
بند و بستهاى کثيف سياسى جريانات و شخصيتهاى اپوزيسيون ملى و                        
سنتى با خمينى و جريان اسالمى را که به عقيم ماندن انقالب مردم و روى               
کار آمدن حکومت خونين اسالمى منجر شد ديده اند، مردم ايران بهاى                       
سنگين عوامفريبى ها و صحنه سازى هاى مجاهدين و جريانات ناسيونال              
اسالمى در دفاع از بنى صدر اولين رئيس جمهور ارتجاع اسالمى را با                    
جان باختن دهها هزار تن از شريف ترين مبارزان راه آزادى پرداخته اند،              
مردم افتضاح سياستهاى ضد مردمى و ارتجاعى حزب توده و اکثريت                      

اسالم ميانه رو    "مردم مضحکه    .  را به روشنى ديده اند       "  پيرو خط امام   "
نه حزب کمونيست کارگرى،    .  را فراموش نکرده اند   "  پرزيدنت رفسنجانى 

نه طبقه کارگر و نه توده وسيع مردم منزجر از اسالم و رژيم اسالمى،                       
اجازه نخواهند داد که همان دلقکهاى سياسى، همان مضحکه و همان                          

براى ما و همه مردم، براى ما و همه             .  فاجعه را يکبار ديگر تکرار کنند       
کارگران، براى ما و همه زنان، انتخابات رژيم اسالمى نقطه شروع                           
روندى است که ميرود و بايد به برچيدن تمام و کمال رژيم اسالمى منجر                  

پرونده سياسى اپوزيسيون طرفدار رژيم نيز در اولين مراحل همين              .  شود
 .روند بسته خواهد شد

 

 دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران

 )١٩٩٧اول اکتبر  (١٣٧٦ مهر ٢٠

 ٭ ٭ ٭
 

 ٤١٦ تا ٤١٣مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات 

 ISBN  سوئد١٩٩٧انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر 
91-630-5761-1 

انتخاب خاتمى و عروج مجدد 
 ..."اپوزيسيون طرفدار رژيم"
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 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 
 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد

 منشور 

  آزادی، برابری و رفاه
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣مصوب دفتر سياسى حزب  

 

 آزادی
لغو .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش        :  سکوالريسم  -١

آزادی مذهب و   .  کليه قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند         
 .بی مذهبی

 

آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات،          :  آزادی بيان   -٢
 .اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب

  

، "جرم سياسى "لغو مقوله   :  آزادی تمامی زندانيان سياسی      -٣
لغو مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع مجازات                      

 .متضمن تعرض به جسم و روان افراد
 

 . آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش: آزادى پوشش -۴
 

محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط دادگاههاى                   -۵
 .منتخب و عادالنه مردم

 

 برابری
برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد          :  برابری زن و مرد  -۶

لغو جدا سازيها و آپارتايد      .  لغو حجاب .  در حقوق مدنی و فردی     
 .جنسی

 

برابری کامل حقوقی همه شهروندان،              :  برابری حقوقی     -٧
 . صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان      :  حداقل دستمزد   -٨

در شرايط کنونی حداقل دستمزد      .  تشکل های سراسری کارگری    
 .بايد يک ميليون تومان باشد

 

پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد          :  بيمه بيکاری   -٩
پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل        .  بيکار و آماده به کار       

 .دستمزد رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در              -١٠
هزينه :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان                    

 . مسکن نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين اساس سياست ارتجاعی دوره       
حزب کمونيست                "اخير                
 پس از خيزش توده              ،"کارگری

 ،های مردم برای سرنگونی رژيم      
در برخورد به يک جناح از رژيم        
جمهوری اسالمی است که توسط        
ليدر اين حزب حميد تقوايی در              

 مرداد خود       ١٣گفتار سه شنبه          
جنگ جناحها و جنگ              "تحت     
متن کامل  .  اعالم شده است  "  مردم

اين سياست اعالم شده به اين قرار       
 جناح به     ،موسوی جناح   :  "است

 جناح مغلوب    ،اصطالح مغضوب 
تا جائيکه دارد عليه احمدی نژاد           

 کنار  درو خامنه ای می جنگد               
البته از آنجائيکه اين    ."  است  مردم

جناح هنوز در حال جنگ و جدال        
 حکک  ،بر عليه جناح راست است    

نتيجه گيری ميکند که در حال                
حاضر اين جريان در کنار مردم          

 . است

 
آقای حميد تقوايی بمنظور تاکيد            
بيشتر و زدودن هرگونه شائبه ای       
از سياستهای انقالبی گذشته اين            

 ،حزب در قبال رژيم اسالمی                 
تا جائيکه اينها می    :  "اضافه ميکند 

 عليه     ،آيند و عليه خامنه ای                  
 يا دادگاههای                ،احمدی نژاد       

 يا تنفيذ يا تحليف و                  ،فرمايشی
ما ميگوئيم    ،غيره صحبت ميکنند  

داريد همراه ما مردم حرکت                    
 ." ميکنيد

 
در اين سياست بسيار روشن و               

از رژيم     "  يک جناح    "صريح     
جنايتکاران اسالمی در گفتاری            

جنگ جناحها و    "که تحت عنوان      
نامگذاری شده و        "  جنگ مردم   

انتظار ميرود که دعوا و جدال               
جناحهای رژيم از جدال مردم                
عليه هر دو جناح رژيم مجزا                  

 اعالم شده است تا جائيکه            ،شود
بر عليه خامنه ای و احمدی نژاد           

و "  در کنار مردم       "،مبارزه کند  
قرار داده شده     "  همراه ما مردم    "

 تا اطالع    ،به عبارت ديگر   .  است
ثانوی و تا زمانيکه جناح موسوی       

 و شايد هم        ،کروبی  –خاتمی     –

  "در کنار مردم است... جناح موسوی"
 !سياست توده ايستی حکک در همراهی با يک جناح از رژيم اسالمی را افشاء و طرد کنيم

 
 نسرين رمضانعلی

 با جناح احمدی نژاد و           ،رفسنجانی
خامنه ای سازش نکرده اند و بر                

ما " در کنار       ،عليه آنها می جنگند      
 . قرار دارند" مردم

 
رهبری حکک با اين چرخش به               
راست عمال يک جناح از ارتجاع            
حاکم را در کنار مردم و همراه                   

اين سياست   .  مردم قرار داده است       
حتما به قول آقای سعيد صالحی نيا           
تعبير ديالکتيکی و ديناميک کاربرد      

لنين "  دوستان مردم کيانند   "سياست  
و حتما    .  در شرايط حاضر است         

" در افزوده های      "يکی ديگر از          
تاريخی آقای حميد تقوايی به                        
سياستها و کمونيسم منصور حکمت      

و يا شايد       !  در اين دوران است؟         
" اکس مسلم "مانند پروژه ارتجاعی     

يک در افزوده ديگر و نشان                         
 ! شدن اين حزب است       "  اجتماعی"

ما اعالم ميکنيم که نه تنها هيچ                    
جناحی از رژيم اسالمی تحت هيچ          

و يا   "  کنار ما مردم    "شرايطی در     
بلکه سران  .  نيست"  همراه ما مردم  "

اين جناح از خاتمی و موسوی و                
کروبی و رفسنجانی همگی در کنار       
خامنه ای و احمدی نژاد و مصباح           
و يزدی و شاهرودی و الريجانی و         
کليه سران رژيم به جرم بيش از سه        
دهه جنايت عليه مردم بايد محاکمه          

 . شوند

 
ما اعالم ميکنيم که يک سياست                 

و "  همراهی"کمونيستی هيچگونه       
با هيچيک از جناحهای      "  همسويی"

کل رژيم     .  رژيم اسالمی ندارد          
 تمامی باندها و جناحهای           ،اسالمی

   .آن بايد سرنگون شود                                   
حال اين سياست را با سياست مهدی      

 -رجبی از فعالين سنت توده                         
اکثريت در قبال جناح موسوی                   

من دراين    :  "ميگويد:  مقايسه کنيد   
نوشته قصد جدل سياسی با آقای                
موسوی را ندارم، و همچنان از اين        
قاعده در رابطه با ايشان پيروی                

مادام که او سر سازش        کنم که      می
يی ـ احمدی         با گروه بندی خامنه        

نژاد را ندارد، و در رودررويی با             
بانيان تقلب و کودتای انتخاباتی               
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دهد، بايد از او      پايمردی نشان می 
پشتيانی نموده، و از اقدام به کار       

يی که او را                و نوشتن مقاله       
 بهر  .تضعيف نمايد، پرهيز نمود     

حال، هدف نوشتار کنونی،                     
باشد، بلکه در     تضعيف ايشان نمی  

های جنبش    پی آن است تا ديدگاه       
 آن از                  »سران«سبز و                  

های غيردمکراتيک                آغشتگی
 ،مهدی رجبی    ."  (پيراسته شود   

 ) سايت اخبار روز                                        
اکثريتی   -مهدی رجبی توده ای         

ميگويد مادام که موسوی سر                 
سازش با خامنه ای و احمدی                 
نژاد ندارد مورد پشتيبانی است و       

حميد .  نبايد او را تضعيف کرد          
 ،تقوايی پوپوليست ميگويد                     

تا جائيکه دارد عليه           "موسوی    
احمدی نژاد و خامنه ای می                    

". جنگد در کنار مردم است                   
تفاوتها کامال ميکروسکپی و                 

در سيستم  .  درون خانوادگی است   
اکثريتی هم دفاع از          –توده ای     

جناح موسوی بی قيد و شرط                 
فکری حميد     در سيستم       .  نيست

کنار "تقوايی هم قرار گرفتن در         
به معنای  "  همراه مردم "و  "  مردم

 .معنا نميدهد" جدال"و " مقابله"

  
اما حميد تقوايی اين بخش از                  
سياست توده ايستی خود را نيز            
ناتمام و يا ناروشن نگذاشته                    

ايشان در سخنرانی خود          .  است
در انجمن مارکس کانادا نيز                   

من وارد   :  "رسما اعالم کرد که      
کشتی گرفتن با موسوی نمی                  

 ايشان وارد   ،به زبان ديگر".  شوم
جدال با يک جناح از رژيم                      

 جناحی که قتل  ،جمهوری اسالمی 
عامهای سالهای شصت و شصت      
و هفت را در کارنامه                                  

اين جناح    .   نميشود   ،دارد   خود
فعال از ليدر حکک تا اطالع                  
ثانوی معافيت و بخشودگی و به          

. گرفته است   "  امان نامه   "قولی    
 ! چه بذل و بخششی

 
  آبان و تاثيرات آن در حکک ١٣

 ١٣اما شايد گفته شود که حوادث         
آبان يک نقطه عطف در جامعه             
بود شايد سياستهای اين حزب                 
تغيير کرده باشد؟ شايد گفته شود           
که اين حزب اطالعيه صادر کرد        
و اعالم کرد که مردم در جنوب            

 ،نه موسوی :  "شهر شعار ميدادند   
 در   ،" برابری  ، آزادی  ،نه احمدی  

اين باره چه بايد گفت؟ آيا                            
سياستهای اين حزب تغييری                   
نکرده است؟ آيا حتی شرمگينانه          
هم که شده اين سياست توده ايستی       

 را کناری نگذاشته اند؟

 
نه "واقعيت اين است که شعار                

 ، آزادی      ، نه احمدی            ،موسوی
يک شعار راديکال و          "  برابری

آزاديخواهانه بر عليه کليت رژيم        
. اسالمی و هر دو جناح آن است           

شعاری است در درجه اول در               
مقابل سياست رسمی و اعالم شده        
رهبری حکک که رسما سران              
جناح اصالح طلب حکومتی را از    
ليست محاکمه سران رژيم                        

 رسما اعالم     ،اسالمی خارج کرد    
کشتی "کرد که با سران اين جناح        

 ". نميگيرد
بعالوه اين شعار عکس العملی به        
تغيير سياست جناح موسوی                    

ادامه سياستی نيست که           .  نيست
 آبان بر عليه     ١٣ابتدائا و پيش از      

يک جناح بوده که بر اثر                             
چرخشی در سياست جناح                        
موسوی در قبال جناح راست                  
حاکم به مقابله با هر دو جناح                   

کسانی که اين         .  برخاسته است    
شعار را به هر درجه ای در                     

 ،اعتراضات جاری کرده اند                  
 جنبش کمونيسم     ،فعالين جنبش ما    

کارگری اند که خوشبختانه تحت         
تاثير سياستهای رهبری کنونی و         
پوپوليست حکک قرار ندارند و           
ماشين تبليغاتی اين حزب نتوانسته     
است سياستهای ارتجاعی اين                

و اين    .  ليدرشيپ را جا بيندازد         
 . مايه خوشبختی است                                  

اما آيا سياستهای اين حزب پس از       
 آبان                     ١٣

  ۶صفحه تغييری کرده         



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

است؟ پاسخ به اين سئوال هم                   
نه سياست رسمی و        .  منفی است  

اعالم شده جناح موسوی تغيير              
کرده است و نه سياست راست               
حميد تقوايی ليدر پوپوليست اين           

ايشان در يک برنامه               .  حزب
ويدئويی خود تحت عنوان                        

سرنگونی يعنی درهم شکستن            "
جوهر همان       "  ماشين دولتی       

سياست قبلی خود در قبال جناح             
موسوی را به شکلی ديگری                   

 :اينگونه بيان ميکند

دو راه بيشتر در          "اين جريان        
يا اينکه به           .  جلوشان نيست     

خواست مردم احترام ميگذارند و       
 و   .به دنبال مردم روانه ميشوند        

اين را ميپذيرند که اين جنبش                  
پيروزيش و حتی اگر بخواهد                 
کمترين تغييراتی در جهت بهبود         
وضع مردم ايجاد کند بايد کل                  
جمهوری اسالمی را کنار بزند و         
يا بهمراه جمهوری اسالمی                     

وسط .  خودشان کنار زده ميشوند      
راه سومی        .  نميشود نشست       

 ." نيست

 
 آبان ايشان   ١٣اين سياست بعد از      

ايشان .  در قبال اين جناح است            
هنوز هم از جريان جناح موسوی        

هنوز هم    .  نشده است   "  نا اميد   "
و "  ظرفيت"معتقدند که اين جناح      

همراهی و روانه        "  پتانسيل"يا    
در .  شدن به دنبال مردم را دارند         

اينجا اگر چه خوشبختانه از                     
سرنگونی کل جمهوری اسالمی         
صحبت شده است اما کماکان از            
يک جناح از خود اين رژيم                      

يا .  کند"  انتخاب"انتظار ميرود که    
همراه مردم شود يا سرنگون                  

يا همراه مردم شود و در             .  شود
سرنگونی خودش شرکت کند و يا       

گويا يک          .  سرنگون شود         
اين جناح از رژيم               "  انتخاب"

اسالمی ميتواند اين باشد که خود          
بازيگر پروسه سرنگونی رژيم            

رژيمی که بارها و           .  خود شود   
بارها اعالم کرده اند که بخاطر             

. حفظ آن پا به ميدان گذاشته اند              
معلوم نيست چندين بار ديگر                  
سران اين جناح بايد اعالم کنند که       

در کنار ... جناح موسوی"
  ..."مردم است

هدفشان بازگردندان اوضاع رژيم          
آدمکشی خمينی  "  طاليی"به دوران   

است تا آقای تقوايی از اين سران               
آدمکش رژيم اسالمی در دهه اول           
حاکميتش بپذيرند و قبول کنند که              
هدفشان واقعا حفظ نظام اسالمی               
است و نه آنچه که آقای تقوايی از              
اين جناح انتظار دارند؟ و اگر بر              
عليه جناح راست اعتراضی ميکنند       
نه از سر اينکه ميخواهند رژيم شان       
نابود شود بلکه از اين سر است که           

جناح راست را به         "  زياده روی  "
. ضرر کل نظام کثيف شان ميدانند         

اين اصالح طلبان                 "  بيچاره"
حکومتی سبز در موقعيت بدی گير        

 نه خامنه ای و احمدی              ،کرده اند  
نژاد می پذيرند که اين جناح                         
خواهان حفظ نظام است و نه حميد           
تقوايی؟ در حقيقت بايد گفت اگرچه        

 آبان يک نقطه عطف در                        ١٣
 اما در          ،اعتراضات جامعه بود         

سياست ليدر اين حزب تغييرات                
چندانی حاصل نشد و رهبری اين            
حزب کماکان سياست دوگانه ای را        
در قبال يک جناح از رژيم اسالمی         

 . دنبال ميکند                                                           
اما اجازه دهيد برای لحظاتی هم                
شده که فرض کنيم که اين جناح بر           
سر دو راهی آن انتخابی را انجام              
ميدهند که ليدر حکک ازشان توقع          

.": دنبال مردم روانه شوند    "دارد و    
بعد چی؟ در اين صورت رهبری             
حکک چه سياستی را در قبال آنها           

با اين جناح         .  اتخاذ خواهد کرد        
همکاری خواهد کرد؟ قبال که اعالم       

کشتی نخواهد    "کرده بود با آنها              
اتحاد "آيا با آنها دست به           ".  گرفت
خواهند زد و بنوعی با آنها           "  عمل

 همانطور که          ،متحد خواهد شد         
ناصر اصغری از کادرهای کميته          
مرکزی اين حزب به دنبال اتحاد              

" از چپ چپ تا راست راست                 "
خواهند رفت؟ کاری که عمال در              
بسياری از تظاهراتها در خارج                
کشور انجام دادند و با                                        
ناسيونالستهای پرو غربی و                        
فاالنژيستهای شير و خورشيدی                
تظاهرات مشترک سازمان دادند و         

ای "از تريبونهای خود سرودهای          
 . را پخش کردند" ايران

١٢٧شماره   
بعالوه بايد اذعان کرد که اين                 
جريان هم اکنون به نوعی به                  

به .  است"  دنبال مردم روان        "
دنبال مردم روان است تا                          
اعتراضات آنها را کنترل و مهار       

روان است  "  به دنبال مردم  .  "کند
تا اعتراضات را به عقب بکشد و       
جلوی بروز تمايالت سرنگونی          
طلبانه در ابعاد همه جانبه را سد          

است "  به دنبال مردم روانه   .  "کند
و "  اهللا اکبر  "تا شعارهای کثيف       

را ...  و  "  مير حسين   –ياحسين  "
. به اين صف اعتراضی حقنه کند      

به دنبال مردم روانه است تا                    
جلوی شعار سرنگونی رژيم                 

 . اسالمی را سد کند                                       
در جمع بندی از بحث بايد گفت            
که واقعيت اين است که جناح                 
موسوی بر سر هيچ دو راهی                

بر عکس اين رهبری             .  نيست
است "  حزب کمونيست کارگری  "

که در مقابل يک دو راهی در                
يا .  مقابل جناح موسوی قرار دارد 

بايد سياست توده ايستی کنونی را       
به پايان منطقی خود ببرد و در              
کنار توده ای ها و اکثريتی ها و            
مشروطه خواهان قرار بگيرد يا         

با نقد روشن و صريح سياستهای          
حميد تقوايی و کنار زدن اين خط          
سياست راديکالی در قبال هر دو          

. جناح رژيم اسالمی اتخاذ کند               
اتخاذ يک موضع راديکال و                   
انقالبی در قبال هر دو جناح رژيم       
اسالمی پيش شرط يک سياست            
آزاديخواهانه و برابری طلبانه              

همراهی به يک جناح از           .  است
رژيم اسالمی يک سياست                        
ارتجاعی است که بايد عميقا نقد و       

 .افشاء شود

 
 زنده باد 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

سياستهای کنونی آقای حميد               *  
تقوايی در قبال جناح اصالح طلب               
حکومتی تشابه بسياری با سياست           
تشکيل دولت موقت با امثال                            

. حجاريان آقای کورش مدرسی دارد       
آن سياست هم حاضر به سازش و              
بند و بست با يک جناح از رژيم                     

منشور سرنگونی حزب   .  اسالمی بود 
نيز اساسا بر اين              "  حکمتيست"

 . سازشکاری استوار شده بود

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
com.yahoo@Javadi_Ali  )   دبير کميته مرکزی(علی جوادی  

Tel: +1 310 402 6567 

 هيات داير دفتر سياسی  

)   علی جوادی، سياوش دانشور، آذر ماجدی(
com.yahoo@d_siavash    com.yahoo@AzarMajedi 

)   علی جوادی، نسرين رمضانعلی(کميته سازمانده  
nasrin_ramzanali@yahoo.com 

 com.yahoo@AzarMajedi)   آذر ماجدى(مسئول خارج کشور  

)   مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 
com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

  markazi.wupi@gmail.com 

 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد
Bank : Wells Fargo Bank – N. America  

 Routing Number :  121 000 248  

Account Number:  36 48 46 88 52 



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چرخش به راست و دوری از                 
مواضع پايه ای کمونيسم کارگری      
و منصور حکمت يک نتيجه و               
بازتاب تغيير و تحوالت اجتماعی      
و محصول عملکرد سياسی                     
گرايشات پوپوليستی و توده ايستی     

حزب کمونيست        "حاکم بر                
" حزب حکمتيست  "و   "  کارگری

يک شبه خواب نما نشده            .  است
مدتی است که در مسيری پا          .  اند

گذاشته اند که نتيجه ای جز                       
مواضع کنونی نميتوانست داشته         

خيزش عظيم توده های             .  باشد
مردم برای سرنگونی رژيم                     
اسالمی به اين سير تغيير و                       
تحوالت شتاب فزاينده ای داده               
است بطوريکه شناخت برخی از         
مواضع کنونی اين احزاب از                 
مواضع پايه ای کمونيسم کارگری      
در قبال حاکميت اسالمی و                       
مبارزات سرنگونی طلبانه توده           
های مردم امری غير ممکن شده          

اين يادداشت نقدی به                 .  است
حزب کمونيست    "مواضع اخير        

در قبال اصالح طلبان       "  کارگری
حکومتی و نگرش پوپوليستی                

 .حاکم بر اين نقطه نظرات است

 

همراه ما       "،"در کنار مردم       "
 " مردم

هيچ استداللی به اندازه کالم                     
صريح و روشن رهبری اين                   
جريان نشاندهنده عمق اين                       
مواضع پوپوليستی و راست آنها          

حميد تقوايی در برنامه            .  نيست
 سه     ،گفتار روز حميد تقوايی           "

تحت عنوان     "   مرداد    ١٣شنبه     
" جنگ جناحها و جنگ مردم             "

 جناح    ،جناح موسوی   ":  ميگويد
 جناح       ،به اصطالح مغضوب            

مغلوب تا جائيکه دارد عليه                    
احمدی نژاد و خامنه ای می                    

دقيقه   (."جنگد در کنار مردم است    
اين مواضع ناشی از         )    ۴۵:٢١

يک اشتباه لفظی در يک بيان                  
ناشی از لغزش        .  شفاهی نيست   

زبان و يا لکنت فکری در يک                

 

 "همراه ما مردم "،"مردمدر کنار : "پس از سه دهه جنايت
 "حزب کمونيست کارگری"نقدی بر سياستهای پوپوليستی 

 

 على جوادى

. برنامه زنده تلويزيونی نيست                   
سياست بيان شده توسط يک کادر             
کم تجربه اين حزب نيست که                      
ميتواند درک يا فورمولبندی                        
نادرستی از مواضع رسمی حزب           

 يک سياست رسمی    ،خير.  ارائه دهد 
است که از زبان باالترين مرجع               

 يعنی ليدر            ،سياسی اين حزب           
نگرش .   بيان شده است              ،حزبی

سياسی ای است که بروزات متعدد         
آن را در عرصه های متفاوت                    

بی دليل نيست که ايشان            .  شاهديم
چند دقيقه بعد در همان گفتار بار               

تا جائيکه   "ديگر تاکيد ميکند که           
 ،اينها می آيند و عليه خامنه ای               

 يا عليه               ،عليه احمدی نژاد              
 يا   ، يا تنفيذ     ،دادگاههای فرمايشی  

 ما  ،تحليف و غيره صحبت ميکنند       
ميگوئيم داريد همراه ما مردم                    

) ٢۴:۴٠دقيقه       ("حرکت ميکنيد    
برای ما اتخاذ اين مواضع تعجب              

. عميقا تاسف آور است     .  آور نيست 
ما تمامی اجزاء اين نگرش فکری           

 بر عليه آن    ،پوپوليستی را ميشناسيم  
به نکات متعددی در اين     . جنگيده ايم 

 .چهارچوب بايد اشاره کرد

 

اين يک سيستم فکری عميقا                -١
مبنای نگرش اين     .  پوپوليستی است  

جريان در برخورد به کشمکشهای         
جاری در جامعه نه تاکيد بر تقابل             
جنبشهای اجتماعی و جدال جاری           

مردم و       "طبقاتی بلکه تقابل                    
و يا به بيان قديمی تر                 "  ارتجاع

" تقابل خلق و ضد خلق     "پوپوليستی  
در اين سياست طبقات                  .  است

 جنبشهای اجتماعی در            ،اجتماعی
يک ظرف واحد قرار داده شده و              

تخاصم .  در هم مستحيل ميشوند            
اهداف و منافع متفاوت اجتماعی و          
طبقاتی تماما به کناری گذاشته                   

بخشهايی از طبقه حاکم و          .  ميشود
حتی بخشهايی از خود رژيم سياسی       

 که در برپايی بزرگترين قتل         ،حاکم
عامهای تاريخ کنونی ايران شريک       

 در کنار طبقه          ،و سهيم بوده اند         
و ملقب  "  صف مردم "کارگر و در     
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. ميشوند"  همراهی با مردم     "به   
اين سياست بدون ترديد در يک            
قدم آنطرف تر به اعالم حمايت            

اين "  مبارزات"صريح خود از        
 ،جناح از حاکميت سياه اسالمی         

تا "البته بشرط آنکه و مسلما                   
جائيکه عليه خامنه ای و احمدی          

.  تبديل خواهد شد           ،"نژاد باشد   
همانطور که اکنون يکی از                     
اعضای دفتر سياسی اين حزب           

سبز "قادر به کشف جريان                     
" راديکال"شده و از نقد      "  انقالبی

 ؟!خاتمی به وجد آمده است

   

اتخاذ چنين مواضعی عمال منجر       
به باز گذاشتن دست جناح                        
اصالح طلب حکومتی در مهار          
و کنترل مبارزات مردم                            
آزاديخواه و برابری طلب و قرار       
دادن آن در چهارچوب دعواهای       
جناحی و مقابله با جناح ديگر                

اين سياست   .  رژيم اسالمی است    
در شرايطی که اوج گيری                      
مبارزات مردم عمال امکان                   
سازش و بند و بست ميان                          
جناحهای رژيم اسالمی را کور           

 در شرايطی که جناح     ،کرده است 
راست حاکم در تقالی ارتجاعی         
خود مبنی بر حفظ رژيم اسالمی         
کمر به حذف جناح اصالح طلب        

 در شرايطی که      ،خود بسته است   
جناح اصالح طلب حاکم ميداند            
که بقاء خود و تداوم نظام                          
مطلوبش در اين شرايط در گرو          

 عمال  ،مقابله با جناح راست است     
بيشترين کمک به اين جناح در             
جدال جناحی و در تالش                           
ارتجاعی برای قالب زدن به                  
مبارزات توده های مردم                         

اين نگرش  .  سرنگونی طلب است  
دارای شباهتهای مهمی با نگرش       
جريانات اصالح طلب و توده               
ايستی در قبال دعواها و                            

تنها .  کشمکشهای جناحی است       
تفاوت در اين است که دفاع شان         

مشروط "  مبارزات اين جناح  "از  
و تا زمانی است که اين جناح                 

خامنه ای و احمدی نژاد            "عليه   
 ". می جنگند

 

اين مواضع در تقابل کامل با                    
مواضع رسمی حزب کمونيست           
کارگری در دوران منصور                    

يک نگاه اجمالی به     .  حکمت است 
بيانيه دفتر سياسی حزب در آن              
دوران عمق ضديت اين                              
سياستهای پوپوليستی را با                        
مواضع کمونيسم منصور حکمت       
در قبال اين جناح رژيم اسالمی             

يک فصل مشترک    .  "نشان ميدهد 
همه شاخه های اپوزيسيون                      
طرفدار رژيم در تقسيم رژيم                  

مترقی و    "اسالمی به جناحهای          
مردمی و ضد                "،"ارتجاعی
منصور ."  (و غيره است  "  مردمی
 قطعنامه دفتر سياسی در        ،حکمت
انتخاب خاتمی و عروج            "باره    

اپوزيسيون طرفدار           "مجدد           
و اين عين سياستی است        ")  رژيم

که اکنون به مبنای ارزيابی                      
حزب کمونيست            "رهبری            

از جناح اصالح طلب       "  کارگری
 .حکومتی تبديل شده است

 

تاثيرات مخرب اين سياستها و        -٢
نگرش پوپوليستی فقط به اتخاذ             
سياستهای راست در قبال يک                
جناح از حاکميت اسالمی محدود         

سياستهای ناشی از اين         .  نميشود
نگرش در قبال جنبش ناسيوناليسم      
پرو غربی به همان اندازه مخرب        

جنبش ناسيوناليسم  .  و راست است   
پرو غربی يک جنبش تماما                     

. ارتجاعی و دست راستی است            
هدفش در مقابله با رژيم اسالمی           
ايجاد يک نظام تا مغز استخوان            
ضد کارگر و استثمارگر و تماما           
پرو غربی و مبتنی بر هويت                   

ناسيوناليستی 
  ٨صفحه اين .  است
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جنبش اساسا يک اردوی                            
. سرنگونی طلب در جامعه است         

خواهان کنار زدن رژيم اسالمی          
و ايجاد نظامی است که از موضع       
قدرت و برتر بتواند تالش طبقه            
کارگر و کمونيسم و مردم                          
آزاديخواه و برابری طلب را در           

قادر شود بدون دغدغه     .  هم بکوبد 
به انباشت سود و سرمايه بپردازد       
و موانع حرکت کاپيتاليسم را از            

هيچ رکن مترقی    .  سر راه بردارد   
و آزاديخواهی در سياستهای اين          

يک نتيجه    .  جنبش وجود ندارد       
حاکميت و غلبه سياستهای                        
پوپوليستی در اين حزب تغيير               
سياست و نگرش نسبت به اين                

. جنبش و جريانات متعدد آن است       
نيرويی .  راهی دوری نبايد رفت       

که جناح اصالح طلب حکومتی           
مبارزاتشان عليه      "را بخاطر            

ملقب به  "  خامنه ای و احمدی نژاد    
در کنار   "و   "  همراه مردم  "مدال   

 بدون ترديد در       ،ميکند"  ما مردم  
قبال جنبشی که در اين سه دهه               
سهمی در جنايت رژيم اسالمی             
نداشته است بلکه حتی تاريخ                   
معينی در جنبش خويش در                      
مبارزه عليه جناح حاکم و حتی              

 ،کل رژيم اسالمی داشته است               
نميتواند سياستی متفاوتی در قبال        

اين .  اين جريانات اتخاذ کند                
سياست پوپوليستی ناچار است که       

رنگين تری به    "  افتخار"مدالهای  
. اين جنبش ارتجاعی اهداء کند             

 ،"مردمی"آنها را نيز نيرويی               
در کنار ما       "و    "  همراه مردم   "

کنار گذاشتن    .  قرار دهد   "  مردم
مواضع پايه ای کمونيسم کارگری      
در قبال اين جنبش ارتجاعی و               
پرو غربی يکی ديگر از نتايج                
مخرب سياست پوپوليستی حاکم          

اين سياست تا   .  بر اين حزب است    
به آنجا پيش رفته است که اکنون           

نيروهای "سياست اتحاد با                       
از جمله         "  سرنگونی طلب        

جريانات راست پرو غربی و                 
سلطنت طلبها به يک سياست اين         

سياستی .  جريان تبديل شده است       
که يکی از کادرهای رهبری اين          
جريان اينگونه آن را فورموله               

مرگ بر           "":  کرده است          
مرگ بر خامنه              "،"ديکتاتور

 ،"مردمدر کنار : "پس از سه دهه جنايت
 " ...همراه ما مردم"

مرگ بر جمهوری                     "،"ای
حکومت مذهبی نمی           "،"اسالمی
و "  مرگ بر روسيه          "،"خواهيم

غيره همگی فرم های متفاوتی از             
شعار سرنگونی رژيم اسالمی                   

 اين شعار متحد کننده است          ،هستند
و تقريبا تمامی جريانات سرنگونی       
طلب چه راست پرو غربی و چه               
چپ کمونيست را متحد می                           

اين حزب  )  تاکيد از من است     (."کند
در شرايطی که اردوهای متفاوت            

 اردوهايی که به         ،سرنگونی طلب  
قطبها و جنبشهای متفاوت اجتماعی       

 همگی به سقوط رژيم         ،تعلق دارند  
اسالمی بمثابه گامی در ايجاد نظام          
سياسی مطلوب خود نگاه ميکنند و          
جدال ميان افق و آلترناتيو و افق                
های متفاوت اين جنبشها با پيشروی       
جنبش سرنگونی طلبانه توده های           

 بجای شدت   ،مردم شدت گرفته است   
بخشيدن به نقد سياستهای اين                       
جريانات عمال به دنبال روی از                
آنها و طرح شعارهای متحد کننده و        

عميقا .  همراهی با آنها بر آمده است      
 .تاسف آور است

 

حزب "و    "  حزب حکمتيست     "-٣
هر کدام گوشه    "  کمونيست کارگری 

ای از نگرش و سياست توده ايستی          
را در برخورد به جامعه و حاکميت        

حزب "سياست        .  بيان ميکنند       
در ارزيابی از جوهر        "  حکمتيست

اعتراضات جاری و موقعيت جناح        
اصالح طلب حکومتی در جامعه             
در تطابق غير قابل انکاری با                     
سياست جريانات توده ايستی قرار          

حزب کمونيست  "اما سياست    .  دارد
در حمايت مشروط از          "  کارگری

اين جناح در مقابله با جناح راست            
در تطابق با نگرش توده ايستی                  

هر کدام از اين احزاب در             .  است
يک رکن سياستشان با جريانات                

 و اين آينده          ،توده ايستی شريکند      
اجتناب ناپذير چرخش به راست در       

اتخاذ سياستهای  .  اين جريانات است   
 . نيمه پوپوليستی -نيمه توده ايستی 

 

با نفی مبارزات   "  حزب حکمتيست "
توده های مردم و قرار دادن تمامی          
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اين اعتراضات در جيب جناح             
اصالح طلب حکومتی و جنبش          

 جنبش      ،ارتجاعی کنونی آنها           
 عمال خود را رو در                   ،سبزها

روی مبارزات مردم قرار داده            
آنها هم مانند اين جريانات        .  است

توده ايستی بر اين باورند که                  
مردم نه برای سرنگونی رژيم             
اسالمی و پايان دادن به سه دهه           
حاکميت اسالمی بلکه برای                   
گرفتن شمشير خونين اسالم از            
دست جريانات حاکم و دادن آن            
به دست پسر عموها و برادران            

خط امامی    "تنی آنها در جناح             
سابق و جريانات سازمان       "  های

" سبزها"دهنده و رهبری کننده           
باور نکردنی   !  به ميدان آمده اند      

است اما بيان واقعی موضع                    
اين .  سياسی اين جريانات است        

جريان مانند تمام توده ايست ها            
مبارزات جاری در جامعه را که        

 ، جناح راست     ،دارای سه جناح     
 و   ،جناح اصالح طلب حکومتی       

 به جدال دو          ،جناح مردم است      
جناح رژيم حاکم در جامعه تنزل        

کاری که تمامی           .  داده است     
جريانات توده ايستی و دوم                     
خردادی سابق با هزار و يک                
عوامفريبی برای ساليان سال به         

در طرف ديگر خط     .  آن مشغولند 
حزب کمونيست        "حاکم بر               

با چرخش به راست و       "  کارگری
تعميق در مواضع پوپوليستی                
خود عمال يک جناح از رژيم                

 که به همان اندازه در    ،اسالمی را 
تمامی تاريخ سه دهه جنايت رژيم   

در   "،اسالمی سهيم بوده است          
و در صف          "  کنار ما مردم         

اين .  قرار داده است         "  مردم"
سياستها چنانچه صريح و همه             
جانبه مورد نقد نيروهای کمونيسم   
کارگری قرار نگيرد ميتواند                 
تاثيرات مخرب تری در خلع                 
سالح کردن مبارزات سرنگونی       
طلبانه توده های مردم و تحقق              
آزادی و برابری و رفاه ببار                   

 .آورد

 

سرنگونی رژيم اسالمی يا                     
 سرنگونی دولت احمدی نژاد؟

قرار دادن جناح اصالح طلب               
" صف مردم      "حکومتی در              

نميتواند به تقليل مبارزه عليه                 
سرنگونی کليت رژيم اسالمی             

نتايج اين سياست        .  منجر نشود   

مخرب تا همين جا بعضا روشن           
خارج کردن برخی از      .  شده است 

سران رژيم اسالمی از جمله                   
 خاتمی و موسوی از          ،رفسنجانی

ليست افرادی است که بايد به جرم       
 ،جنايت عليه مردم محاکمه شوند        

يک نتيجه چنين سياست                              
رکن .  سازشکارانه و راستی است    

مهمتر اما تقليل سياست مبارزه             
برای سرنگونی رژيم اسالمی به         

" دولت احمدی نژاد       "سرنگونی    
حميد تقوايی در همانجا             .  است

هدف مستقيم حمله ما        :  "ميگويد
امروز اين است که دولت سرکار         
يعنی خامنه ای و احمدی نژاد را          

و اين يک سياست        ."  کنار بزنيم  
. شناخته شده توده ايستی است                

تقليل مبارزه برای سرنگونی کل         
رژيم اسالمی به مبارزه برای                

 ،"دولت سر کار            "سرنگونی       
 سياست       ،دولت احمدی نژاد             

بخشهای عمده جناح اصالح طلب       
حکومتی و دنبالچه های توده ای          
و اکثريتی آن در شرايط کنونی              

اتخاذ اين سياست يک کج          .  است
فهمی سياسی و يا اشتباه تاکتيکی          
و نتيجه برخی تغيير و تحوالت             
حاضر در حاکميت اسالمی                     

نتيجه مستقيم قرار دادن          .  نيست
يک جناح از رژيم اسالمی در               

در اين   .  است"  همراه ما مردم     "
سياست بخشهای ديگر رژيم                   

 مانند باند رفسنجانی و            ،اسالمی
خاتمی و ساير جريانات حکومتی       
که کماکان در مصدر امور هستند       
و هنوز منتظر الخدمت نشده اند            

و "  بخشودگی"عمال شامل               
از مبارزات توده های       "  معافيت"

 .مردم سرنگونی طلب شده اند

 

شايد در مقابله با ما استدالل کنند           
که مگر جدال جناحها را نمی                  
بينيد؟ مگر نمی بينيد که يک جناح  
اساسا حاکم شده است؟ در پاسخ            
بايد تاکيد کرد که جدالهای جاری         
در جامعه ايران نه دو طرف بلکه        

بعالوه مستقل از    .  سه طرف دارد   
اينکه جدال جناحهای رژيم                      
اسالمی چه ديناميسمی به خود               

 تالش برای کسب هژمونی     ،بگيرد
 ،يا تالش برای حذف جناحی                  

تقابلشان در هر شکلی کماکان                
بخشی از جدال جناحهای رژيم             
اسالمی حاکم است و نه هيچ چيز         

بعالوه تقليل مبارزه عليه         .  ديگر
  ٩صفحه " رژيم"
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دولت "اسالمی به مبارزه عليه             
يک سياست تماما توده         "  سرکار

اين سياست سابقه       .  ايستی است   
ديرينه ای در جنبش ملی اسالمی         
و در عين حال تاريخ معينی در              

. حزب کمونيست کارگری دارد          
اگر در زمان عروج خاتمی و                 
جنبش ارتجاعی دوم خرداد ما               
شاهد شکل گيری يک جريان                 

در حزب بوديم       "  دوم خردادی   "
که نهايتا بخشی از کادرهای اين           

 در زمان     ،حزب را با خود برد         
عروج احمدی نژاد در حاکميت            
اسالمی ما شاهد تالشی بوديم که          
ميکوشيد مبارزه عليه رژيم                     

تيز "اسالمی را تحت لوای                      
سياستها و شعارهای خود      "  کردن

به مبارزه عليه جناح راست و                
. دولت احمدی نژاد محدود کند              

حميد تقوايی و مصطفی صابر در       
قطعنامه ای که به هيات رهبری           
وقت حزب ارائه دادند خواستار           
آن بودند که حزب شعار                              

" سرنگونی دولت احمدی نژاد          "

 ،"مردمدر کنار : "پس از سه دهه جنايت
 " ...همراه ما مردم"

را اتخاذ و در دستور تبليغاتی خود          
اين سياست در آن زمان       .  قرار دهد 

توسط ما و بخشی از همين رهبری         
بعنوان يک سياست توده ايستی و             

اما .  راست نقد و به کناری زده شد         
اکنون رسما و بی پروا همين                        
سياست در دستور اين حزب قرار           

 .  داده شده است

 

گوشه هايی ديگر از تارخ چرخش         
 به راست

اتخاذ اين سياستها محصول يک                
اتفاقی .  تاريخ سياسی معين است          

 ،ناشی از کج فهمی   .  يک شبه نيست  
اشتباه تاکتيکی در سياست و يا عدم         
شناخت از يک جناح رژيم                            

. آدمکشان جمهوری اسالمی نيست       
برعکس محصول طبيعی غلبه يک       
گرايش پوپوليستی بر حزبی است           
که تاريخ درخشانی در مبارزه عليه       

 ،کليت رژيم اسالمی و برای آزادی       
 حکومت کارگری و يک           ،برابری

. جامعه آزاد کمونيستی داشته است        

١٢٧شماره   
اشاره مختصر به فرازهايی از            
اين تغيير و تحول گويای اثرات           
 . مخرب اين چرخش سياسی است

 

زمانيکه رهبری اين حزب در             
شرايطی که خطر حمله نظامی به    
ايران در دوران نئوکانسرواتيوها     
در آمريکا شدت گرفته بود در              
پيام خود از اين جريان ميخواهد          

به جای حمله نظامی به                "که    
دفاع "  مبارزات مردم "از  "  ايران
زمانيکه رهبری اين جريان      .  کند

در جنگ و حمله نظامی احتمالی        
. ميگردد"  فرصت ها  "به دنبال      

زمانيکه در جنگ ارتجاعی و              
خونين اسرائيل در غره در                     
شرايطی که بيش از هزار تن                
کودک و فرد غير نظامی به                    

 ،خاک و خون کشيده ميشوند                 
رهبری اين جريان به جدال با               

و انسانگرايی در          "  اومانيسم"
زمانيکه .  حزبشان بر ميخيزد         

اعضای رهبری اين جريان نامه        
سرگشاده گله آميز به اوباما می           

ما در تمامی اين               ...  ،نويسد
سياستها بروزات متعدد يک                  
سياست و گرايش پوپوليستی و            
چرخش به راست را مشاهده                 

 . ميکنيم

 در خاتمه

نقد ما به سياستهای اين جريان در        
عين حال تالشی برای جلوگيری         
بيشتر از چرخش به راست در               

. سياستهای اين حزب است                      
سرنوشت اين حزب برای ما مهم         

هر درجه اتخاذ سياستهای        .  است
راست در اين حزب ضربه ای به        
چپ و با چند حلقه فاصله ضربه           

از طرف ديگر اين     .  ای به ماست   
حزب "جريان تا زمانيکه نام                  

را با خود       "  کمونيست کارگری   
 از نظر برخی از             ،حمل ميکند   

کسانی که در بر آمد سياسی                      
جامعه برای اولين بار با کمونيسم        

 بعضا و       ،کارگری آشنا ميشوند      
عليرغم تالش و خواست ما اين             

نقطه نظرات را به پای جنبش ما            
و خط کمونيستی منصور حکمت        

از اين رو ما در عين       .  می نويسند 
نقد صريح و روشن اميدواريم که         
نيرويی در اين حزب بتواند در              
عين حال سدی در مقابل اين                     
سياستهای راست پوپوليستی ايجاد     

شايد جای خوشبينی زيادی         .  کند
 اما نبايد اجازه داد خط                  ،نباشد

پوپوليستی حاکم بر اين حزب                 
تمامی سنگ بنای سياستهای                   
کمونيسم کارگری را در اين                    

 *. حزب پايين بکشد

 فرم تقاضاى عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
منصور حکمت! سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى. اساس سوسياليسم انسان است  

 

)اسمى که با آن فعاليت سياسى ميکنيد:                           (نام و نام خانوادگى -١  

:سال تولد -٢  

چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣  
 

:امضا:                             تاريخ  

: اى ميل:                            تلفن  

:سابقه تحصيالت تسلط به زبانهاى اروپائى قابليتهاى فنى و تخصص هاى حرفه اى*   

:شهر محل تولد و زندگى *   

: سابقه فعاليت سياسى و متشکل*   
 

 اين اطالعات تنها در اختيار دبيرخانه حزب است و حزب راسا اين اطالعات را علنى نميکند
 پوند انگليس ده ١٠ دالر کانادا ٢٠ دالر آمريکا ١۵حق عضويت ماهيانه در حزب معادل . پرداخت حق عضويت الزامى و يک شرط مهم عضويت در حزب است

. ريال ايران است١٠٠٠٠ کرون سوئد و ١٠٠يورو اروپا   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مبارزات عظيم مردم برای                      
سرنگونی رژيم جنايتكار اسالمی      

 به همه دنيا نشان          ،در اين دوره    
داد  آه جامعه ايران وارد آغاز              
دوران پايانی سرنگونی رژيم شده     

مشخصه اين دوران تشديد       !  است
جنگ جناحهای بازنده رژيم برای      

 و تكاپو نيروها و جنبشهای              ،بقا
سياسی مختلف برای اعمال                     
هژمونی بر جنبش مردم برای               
سرنگونی رژيم و تالش جامعه             
برای تغيير قدرت سياسی و بزير        

جنبش .  کشيدن رژيم اسالمی است    
آمونيسم آارگری و حزب اتحاد          
آمونيسم آارگری برای سرنگونی    
رژيم جنايتكار اسالمی با هر دو           
جناحش و سازمان دادن يک                   

! انقالب آارگری تالش ميكند               
بدون بزير آشيدن تماميت رژيم           

 آمترين       ،ارتجاعی اسالمی              
بهبودی در زندگی مردم عملی              

و بدون انقالب           .  نخواهد بود     
آارگری و بدون قدرت گرفتن               
سياسی ـ اقتصادی طبقه آارگر و         

 آزادی ـ برابری ـ و                 ،کمونيسم
رفاه اجتماعی در ايران سرابی             

از اين رو دو       !  بيش نخواهد بود    
راه و دو َآينده در مقابل جامعه                

آمونيسم و            :  قرار دارد           
بعنوان تنها  آلترناتيو     !  سوسياليسم

برای يك دنيای عاری از فقر و              
و انواع      !  استثمار و برابری          

مختلف حكومتهای بورژوايی               
بعنوان َآلترناتيو برای ادامه                     
بربريت و استثمار و ديكتاتوری و      

راه ديگری     !  نابرابری و ستم         
 .نيست

                                                                                                                           

تحوالت و شرايط جديد سياسی در      
ايران منجر به تلفات سياسی در            
بخشی ازنيروهای چپ در                       

حزب !  اپوزيسيون شد                
 چشم و گوش خود          ،"حكمتيست"

را بر مبارزات مردم برای                       
سرنگونی رژيم ارتجاعی اسالمی     

شعارهای موسوی بهانه         !  بست
مرگ !  آل رژيم نشانه است   !  است

مرگ بر خامنه     !  بر احمدی نژاد    
!  مرگ بر جمهوری اسالمی        ،ای

 اما اساس پوپوليسم ،اساس سوسياليسم انسان است
 !ادعای انسان گرايی بمنظور حذف سوسياليسم است

 محمود احمدى

را نشنيد اما شعار      !  زنده باد َآزادی   
مردم را به       !  اهللا اآبرها را شنيد         

خانه نشستن فراخوان داد و                           
مبارزات مردم برای سرنگونی                

جدال !  رژيم را ارتجاعی خواند           
سياسی در ايران را دعوا بين دو               

اما پای    !  جناح رژيم قلمداد آرد          
اصلی و سوم جدال سياسی در                    

 يعنی مبارزات عظيم مردم          ،ايران
برای سرنگونی اين رژيم جنايتكار        

 !را نديد

 

يکی ديگر از تلفات اين دوره                       
بود آه  "  حزب آمونيست آارگری   "

قربانی سياستهای پوپوليستی خود           
. در اين شرايط مهم سياسی شد                  

 رژيم     آليتبرخورد سياسی به              
اسالمی و حكومت آارگری و                    
جمهوری سوسياليستی آه از                      
ارآانهای مهم سياسی تاآنونی اين           
حزب بودند در اين دوران قربانی            

منفعت آل رژيم به مثابه يك         !  شدند
رژيم به آناری زده شد و سياست             

اصالح "برخورد دوگانه به جناح           
رژيم در دستور آار قرار           "  طلب
وارد آشتی      "گفتند آه           !  گرفت

 اگر     ،گرفتن با موسوی نميشوند            
!" مانعی بر سر حرآت مردم نباشد       

گويا هدف موسوی و جريان                        
اصالح طلب حکومتی از پيش                   

گويا برای کنترل و        .  معلوم نيست  
مهار اعتراضات مردم و تقويت               
جناح خود و نجات رژيم آدمکشان           

سياست .  اسالمی به ميدان نيامده اند     
توده ايستی برخورد دو گانه به                   
رژيم را مبنای سياست خود به                    

و بدنبال برخورد         !  رژيم آردند    
 ،رژيم    "  سبز"مشروط به جناح          

 سياست      ،"همه با هم          "سياست      
سازش ميان جنبشهای راست و چپ      

 مبنای انقالب همگانی خود                  ،را
بر مبنای مقتضيات سياسی       !  آردند

روز و آشتی نگرفتن با جناح سبز           
 مهر همگانی بر انقالب                   ،رژيم

مقوله آارگر و          .  آارگری زدند    
آارگری از انقالب حذف شد و تنها         

چه نوع انقالبی؟ انقالب           (انقالب    
آارگر !  جايگزين شد  )  کدام طبقه؟  
 تضادهای طبقاتی به         ،همگانی شد  

١٢٧شماره   

کناری رفتند و از حكومت حذف        
آليد رمز  "  حكومت انسانی !  "شد

! حذف حكومت آارگری شد                
همانطور که يورو کمونيسم کليد        
جدايی کمونيستهای بورژوايی            
راست اروپايی از کمونيسم                    

. بورژوای بلوک شرق بود                    
 امروزی   ،  ۵٧پوپوليسم انقالب     

 را   ٨٨شد و مهر تحوالت سال           
 به  ۵٧انقالب خلقی    !  بر خود زد   

!  بدل شد   ٨٨ علی العموم      انقالب
و جمهوری دمكراتيك خلق                     

 لباس جمهوری           ۵٧پوپوليسم      
برخورد به  !   را پوشيد  ٨٨انسانی  

آليت رژيم جنايتكار اسالمی با            
 انقالب   ،هر دو جناح بازنده اش        

آارگری و حكومت آارگری در        
! اين حزب حاشيه ای شدند                     

 اوج بن   ،تحوالت جاری در ايران   
حزب "بست پوپوليسم در                        

و دگرديسی  "  آمونيست آارگری 
اين حزب ديگر     !  اين حزب بود    

ربط چندانی به کمونيسم کارگری      
 .ندارد

 

برخورد دو گانه به جناح سبز              
رژيم                                                                                                 

يكی ازمبانی مهم آمونيسم                      
آارگری در برخورد به رژيم               
ارتجاعی اسالمی برخورد به               

با عروج  !  آليت رژيم بوده است     
دو خرداد و پديده خاتمی در                    
زمانيكه بخشی از چپ بدنبال دو         

 ،خراد و خاتمی روان بود                       
منصور حكمت جدال سياسی و           
دعواهای دو جناح رژيم را جنگ      
بازنده ها خواند و بر مبارزات             

 ،مردم برای سرنگونی آل رژيم       
اما امروز بعد از            !  تاآيد آرد   

گذشت سالها اين حزب هر چه              
بيشتر از مبانی آمونيسم آارگری     

شعار محاآمه سران   !  دور ميشود 
جنايتكار اسالمی  از هر دو                    

 رفسنجانی ـ خاتمی ـ              ،جناحش
 به     ،خامنه ای ـ احمدی نژاد                

محاآمه سران رژيم اما فقط از             
 خامنه ای و احمدی        ،يك جناحش 

رئيس دفتر  !  نژاد تقليل پيدا ميكند    
سياسی اين حزب شعار ارتجاعی      

را "  مير حسين      -يا حسين          "
بر عليه    "  سلبی"بعنوان شعار        

رژيم اسالمی  کم و بيش تقدير                
و ليدر حزب از موسوی          !  ميكند

جنايتكار بعنوان آسی آه ميتواند         
با "و  "  همراه مردم "در شرايطی    

 سال   ٣٠!  باشد ياد ميكند     "  مردم
 ، چپ راديكال و پوپوليست        ،پيش

در برخورد به رژيم ارتجاعی               
 بر عليه هر دو جناح                 ،اسالمی

سازمان .  رژيم موضع داشت           
پيكار بعنوان سمبل چپ راديكال          

شعار بر عليه ليبرالها ـ بر عليه               
 زنده باد انقالب را             ،خط امام       

اما امروز بعد از       .  مطرح ميكرد  
 ، سال از شکست پوپوليسم              ٣٠

رهبری حميد تقوايی همان                       
پوپوليسم را از زير آوار در                     
آورده و تازه بدتر آب در آن                      

. ريخته و رقيقش هم کرده است             
اين پوپوليسم نو ديگر در مقايسه          

 چندان راديکال هم    ۵٧با پوپوليسم   
تالش دارد تا  جناحی از           .  نيست

رژيم را از زير ضرب مبارزات         
مردم خارج آند و سياست                         

موسوی مبارزه   "سازشکارانه با      
حميد تقوائی    "  (ايدلوژيك نميكنيم   

را   )در انجمن مارآس در تورنتو      
مبنای برخورد به اين جناح                      

! جنايتكار اسالمی قرار ميدهد              
" مبارزه ايدئولوژيک نميکنيم           "

اسم رمز اين است که به تاريخ و           
فلسفه وجود و نقش اين جريان                

يعنی .  ارتجاعی کاری نداريم           
دشمنی طبقاتی و جنبشی با اين              

مساله مان فقط         .  جريان نداريم    
اما .  احمدی نژاد و خامنه ای است      

واقعيت اين است که نگرش                     
ارتجاعی توده ايستی به جناح سبز   
رژيم اسالمی جا را برای سازش         
َآينده با اين جناح از رژيم برای              

مگر .  رهبری اين حزب باز ميکند    
رهبری اين حزب اعالم نکرده             
است که شعارهای اعتراضات              

از چپ    "اخير    
  ١١صفحه 



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

متحد "  چپ تا راست راست               
ميکند؟ مگر اينها نميخواهند تمام         

" همراه ما مردم     "کسانی را که         
هستند متحد کنند؟ مگر جريانات          
امثال جناح چپ اکثريتی ها همين        
سياست سازشکارانه را دنبال                

 نميکردند؟           

 

انقالب انسانی يا تالشی برای 
 حذف سوسياليسم

 در پاسخ به نقد          ،محمد آسنگران  
قاطع و روشن علی جوادی در               
مورد شعارهای انقالب انسانی و         

حزب آمونيست  "حكومت انسانی    
" شارالتان" ايشان را       ،"آارگری

شغل "خوانده و به پيدا آردن                   
! فراخوان داده است           "  شريفی

راستش انتظار بيشتری از آسی           
آه چندی پيش تهديد آرده بود آه          
آی ـ پی آامپيوتر و اسامی اصلی         
عده ای از آمونيستها را لو خواهد       

اين برخورد   !   نميشود داشت    ،داد
ها ناشی از چرخش سياسی                      
رهبری و خط سياسی اين حزب           

دشمنی با   .  تصادفی نيست  .  است
کمونيسم پيگير کار تازه ای                     

همه کسانی که به راست          .  نيست
می چرخند بايد چرخش خود را با        
مقداری زيادی فحاشی به کمونيسم     

بايد گرد و     .  راديکال همراه کنند    
خاک کنند تا مضون کريه اين                 
چرخش به راستشان کمتر تو ذوق      

کراهت کارشان اينجا نمايان    .  بزند
ميشود که حتی با اين لحن با                     
برخی از جانيان رژيم اسالمی              

با کسانی مانند      .  صحبت نميکنند  
مير حسين موسوی آه آشتارهای       

 را  در پرونده       ٦٧ و    ٦٠سالهای  
 بمراتب     ،خود ثبت آرده است            

و اين   !  ماليم تر و ظريف ترند          
آسانيكه آه بارها    .  تصادفی نيست 

و بارها اعالم آرده و ميكنند آه             
جمهوری اسالمی نه آمتر و نه             

 از کشتارهای        ،بيشتر ميخواهند   
همراهان "خود دفاع کرده اند به           

تبدل ميشوند و آمونيستها       "  مردم
شغل "و داشتن        "  شارالتان"به    

؟ چه انتظار ديگری             "!ناشريف
 . ميتوان داشت

 اما ،اساس سوسياليسم انسان است
اساس پوپوليسم ادعای انسان گرايی 

 ...بمنظور حذف سوسياليسم است 
  

اما چه ضرورتی طرح شعار                     
" انقالب انسانی و حكومت انسانی      "

را از جانب حزب موسوم به                        
آمونيست آارگری در اين موقعيت        

 و درزمانيكه                ،خطير سياسی       
جنبشهای مختلف سياسی تالش                 
دارند آه مهر رهبری خود را بر               
جنبش مردم برای سرنگونی رژيم          

روشن !  بزنند ميتواند توضيح دهد       
است آه شعارهای انقالب انسانی و        
حكومت انسانی اين حزب                             
آوچكترين ربطی به انقالب                         

! آارگری و حكومت آارگری ندارد    
آمونيسم عميقا انسانی است و اساس  
آمونيسم و سوسياليسم به قول                     

اما !  منصور حکمت انسان است          
بايد تاکيد کرد که اساس سوسياليسم         

کسی .  بمثابه يک پروژه انسان است    
که سوسياليسم اش را حذف کرده              

ديگری "  کاالی" تالش ميکند     ،است
را به جای سوسياليسم به جامعه                 

مارآس در دست             .    بخوراند
نوشتهای اقتصادی ـ فلسفی ميگويد        
برای آزادی انسان بايد مناسبات               
سرمايه داری را آه مناسبا ت                     

سياسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی                       
! انسانها را شكل ميدهد برانداخت           

انقالب آارگری و حكومت آارگری     
و برپايی جامعه آزاد کمونيستی                
اساس و پايه برانداختن جامعه                    
طبقاتی و ساختن يك دنيايی                           

انقالب آارگری يعنی        !  انسانيست
انقالبی برای از بين بردن آل نظام          
سرمايه داری و آل قدرت طبقه                 

يعنی محو نظام            !  سرمايه دار     
رهبری !  سرمايه داری از بنيان           

حزب موسوم به آمونيست آارگری      
حتی ادعا نميكند که انقالب                           
انسانيشان همان انقالب آارگری             

واقعيت اين است آه                      .  است
 در   ، اين جريان    " انسانی  "حكومت

بهترين حالت و با بيشترين ارفاق             
! حكومتی است آه سكوالر است             
 ،انسانها را بر مبنای مليت و قوميت      

شكنجه و اعدام            !  تقسيم نميكند     
تبعيض جنسی بر عليه زنان     !  نميكند

اما دست به        !  را بر می اندازد           
بنيادها و مناسبات اقتصادی نظام             

به دنبال     !  سرمايه داری نميبرد         

١٢٧شماره   
استقرار مناسبات سوسياليستی در    

سوسياليسم اش را     .  جامعه نيست  
اين .   بيان کند          ،دارد"  عار"

روزها ديگر حتی بطور تصادفی      
هم که شده ليدر اين جريان يک             

. کلمه از سوسياليسم حرف نميزند    
" سوسياليسم رم ميدهد          "گويا      

و .  شامل حال اين ها هم ميشود           
چقدر سياست اين جريان به                    

در "  حکمتيست"سياست حزب       
آنها هم با     .  اين زمينه يکی است      

همين تزها به اين نقطه و مکان             
اما بطور     .  امروزشان رسيدند    

حزب "واقع حكومت مورد نظر         
 حكومت      ،"آمونيست آارگری     

!  سرمايه داری است           "انسانی"
اين حكومت به اين اعتبار از آنجا       
که دست به مناسبات اقتصادی             
سرمايه داری و کار مزدی که              
ريشه و اساس ستم و شکاف                   
طبقاتی و استثمار در جامعه است      

 از آنجا که اعالم                   ،نمی برد    
نميکند يک حکومت کارگری              

 يک جمهوری سوسياليستی    ،است
 نه انسانيست و نه                             ،است

حکومت انسانی مورد     !  آارگری
نظر اين جريان يک حکومت               

سوسياليستی .  بورژوايی است      
 . کارگری نيست.  نيست

 

اساس پوپوليسم ادعای انسانی         
 گرايی است

اما اگر اساس آمونيسم مارآس و        
! منصور حکمت انسان است                 

اساس پوپوليسم ادعای انسان                  
ادعا پذيرفتن انسان     !  گرايی است  

برای انقالب و حكومت مورد                
نظر اين حزب با توجه به مباحث         
و چشمه های اخيرشان آمی                    

حزبی آه از محكوم     !  زيادی است 
آردن قتل عام و آشتار دسته                   
جمعی مردم و آودآان غزه و                 
فلسطين توسط دولت اسرائيل                 
طفره رفت و از قول ليدرش به               
زمختی اعالم آرد آه چی شده               

"! اومانيسمتون گل آرده       "مگر    
حزبی آه به قول اصغر کريمی             
وقوع جنگ و حمله نظامی                       

ميدانست آه  "  برآتی"احتمالی را    
ميتواند سرنگونی رژيم را تسريع       

حزبی آه  با جانيانی از قبيل        !  آند
آشتی "موسوی و آروبی                         

" همراه مردم  "و آنانرا     "  نميگيرد
ميداند تا زمانيكه بر عليه خامنه             

! ای و احمدی نژاد جالد هستند             
! اساس آمونيسمش انسان نيست         

اين کمونيسم هر چه باشد ديگر              
ما اجازه  .  کمونيسم کارگری نيست  

نميدهيم اين جريان اين سياستهای        
سازشکارانه و راست را با پرچم         

منصور "و   "  کمونيسم کارگری  "
نقد و    .  به پيش ببرند       "  حکمت

افشاء و طرد اين سياست يک                 
 . *وظيفه ماست

 

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

  .مصائب جامعه بورژوايى



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به ميزانی که خيزش مردم عليه            
رژيم اسالمی وسعت می يابد                  
سياست های حزب کمونيست                 

بيشتر به    )  ح ک ک      (کارگری    
پوپوليسم آغشته و به راست کشيده      

از .  اين يک طنز تلخ است    .  ميشود
پس از مرگ منصور حکمت،               

سوسياليسم مردم را رم         "نظريه   
دو بار از اين حزب              "    ميدهد

اين تز اولين بار        .  قربانی گرفت  
توسط کورش مدرسی در جلسات       

کورش .  دفتر سياسی مطرح شد        
مدرسی همراه با بخشی از                        

 از  2004کادرهای حزب در سال     
حزب موسوم  .  حزب انشعاب کرد   

به حکمتيست افت و خيزهای                  
. بسياری را از سر گذرانده است         

آنچه از آن حزب اوليه بعد از                  
انشعاب باقيمانده اکنون متاسفانه          

. بشدت به راست درغلطيده است        
سياست آنها در قبال خيزش عظيم       
مردم تفاوتی با سياست توده ای ها     

اين حزب جوهر سرنگونی    .  ندارد
طلبانه مبارزات مردم را نفی                  
ميکند و مردم را دنباله رو يک              
جناح از رژيم اسالمی قلمداد                  

هر روز از مردم ميخواهد      .  ميکند
که در خانه بمانند و در مبارزه               

از کارگران        .  شرکت نکنند       
ميخواهد که اعتصاب نکنند و                
مردم کردستان را از اين رو که             
هنوز خيزش مردم در ساير نقاط          
به آنجا نرسيده است، بخاطر                   
درک باالی راديکال شان تحسين        
ميکند و اعالم ميکند که اين                      

مردم کردستان بخاطر      "  درايت"
. نفوذ اين حزب در آن منطقه است     

" سوسياليسم مردم را رم ميدهد         "
 به سياست های راه           2003سال   

 .  ختم شد2009توده ای 

 

 2004اگر حميد تقوايی در سال           
با افتخار اعالم ميکرد که                           
منشعبين ميگفتند سوسياليسم مردم     
را رم ميدهد و به اين خاطر                      
رفتند، اکنون خود به همين نظر            

ح ک ک درست           .  رسيده است   
سربزنگاه متوجه شده است که               

سوسياليسم و حکومت           "گويی      

 "پوپوليسم در بن بست"
 وصف حال رهبری ح ک ک

 آذر ماجدی

زيادی راديکال است و        "  کارگری
درست زمانی   .  مردم را رم ميدهد       

که تقويت کمونيسم اهميت صد                   
چندان پيدا ميکند، در بحبوحه                     
خيزشی که برای به زير کشيدن                
رژيم اسالمی شکل گرفته است، در       
شرايطی که يک انقالب کارگری            
ميتواند شکل گيرد و کمونيست ها            
بايد برای شکل گيری آن تالش                  
کنند، رهبری ح ک ک به همين تز           

سوسياليسم، .  روی آورده است           
انقالب کارگری، حکومت کارگری      
از تبليغات  تلويزيونی اين حزب               

 . حذف شده است

 

جمهوری سوسياليستی که شکل               
کنکرت حکومت کارگری است و           
يکی از شعارهای حزب کمونيست         
کارگری بوده است، از ادبيات و               
تبليغات تلويزيونی اين حزب قلم               

و کلمه کارگری     .  گرفته شده است    
جای خود را به کلمه انسانی داده               

اينها اکنون بجای انقالب              .  است
کارگری و حکومت کارگری که              
شعار و برنامه پايه ای حزب                       
کمونيست کارگری بوده است از              

" انقالب انسانی و حکومت انسانی     "
انقالب "يک        .  سخن ميگويند       

را تبليغ ميکنند، مردم را          "  انسانی
به سازماندهی يک انقالب انسانی           
فراخوان ميدهند و قصد دارند اگر           
يک روز قدرت را بدست آوردند             

در جامعه   "  حکومت انسانی  "يک   
 . مستقر کنند

 

آيا محق نيستيم که از اين چرخش             
در سياست و تبليغات استنتاج کنيم           
که رهبری ح ک ک  به اين نظر                 

سوسياليسم مردم   "رسيده است که         
و لذا بجای آن از           "  را رم ميدهد     

الفاظی استفاده ميکند، که بنظرش           
است؟ تاريخ     "  مردم جلب کن         "

جنبش کمونيستی مملو از جريانات        
و احزابی است که بمنظور کسب              
قدرت يا شرکت در قدرت به راست       

اين نه اولين بار است        .  چرخيده اند 
ح ک ک مدتی        .  و نه آخرين بار       

. است که به راست چرخيده است             

١٢٧شماره   
اين راست روی را ما در سياست       
های مختلف و سبک کارشان                

اکنون که    .  بارها نشان داده ايم        
بنظر ميرسد، قدرت به خيابان ها       
افتاده است، اينها از هول از                   
دست دادن فرصت، چرخش به           

. راست خود را تکميل کرده اند           
به عبارتی از هول حليم در ديگ        

 . افتاده اند

 

پوپوليسم ناب پيکاری در بسته         
 بندی جديد

 

انقالب انسانی، حکومت                       "
همان فرمولبندی قديمی     "  انسانی

پوپوليستی است که اکنون در                
يک بسته بندی جديد توسط ح ک         

اين .  ک به جامعه عرضه ميشود      
احتماال از کشفيات جديد حميد               

البد فکر ميکنند که     .  تقوايی است 
. به يک ايده بديع دست يافته اند            

اما بايد به اين حزب هشدار داد             
که اين همان پوپوليسم ناب قديمی       

جای خود را    "  خلق"کلمه  .  است
خلق ديگر  .  داده است "  انسان"به  

ديگر کسی از      .  دمده شده است     
انسان .  اين کلمه استفاده نميکند         

لفظ مد روز همان کلمه خلق                   
اين يک طنز تلخ ديگر              .  است

 . تاريخ است

 

حقوق "بعالوه، اين روزها بساط       
از هر گوشه و    .  داغ است "  بشری

کناری يک سازمان و انجمن                 
دفاع از حقوق بشر مثل قارچ از          

در ميان     .  زمين روئيده است         
اسالمی و بعضا        –جنبش ملی      

جنبش ناسيوناليسم پرو غرب،             
زمانی جامعه مدنی مد بود، بعد           
رفراندوم مطرح شد و حاال                     
حقوق بشر چنين جايگاهی يافته          

لذا برای حزبی که ميکوشد     .  است
با جريانات راست به سازش ها و       
مصالحه هايی برسد، استفاده از          
لفظ انسانی بجای کارگری، يک         
ابزار تاکتيکی تسهيل اين سازش        

انسانی صرفا قرار نيست        .  است
مردم رم    "که بجای يک لفظ                

بنشيند، يک تاکتيک             "  دهنده
سياسی برای نزديکی و سازش           

 .نيز هست

 

ممکن است در پاسخ به اين نقد             

مگر حکومت         :  "گفته شود        
کارگری يک حکومت انسانی               
نيست؟ پس چه ايرادی دارد که ما        
بر اين توصيف از انقالب و                     
حکومت کارگری تاکيد کنيم؟                 
مگر منصور حکمت نگفته                      

" اساس سوسياليسم انسان است؟      "
قصد ما نيز اينست که انسانی                  
بودن حکومت کارگری را ميان           

 ." مردم تبليغ کنيم

 

ما از آنجا که از نقد سيلست های            
ح ک ک هدف و نيت مان                           
ممانعت از راست روی اين حزب       
و تالش برای باز حاکم کردن                  
سياست های کمونيسم کارگری            
منصور حکمت بر اين حزب                  

بهترين و    "است، ميکوشيم که            
نيت را به رهبری      "  انقالبی ترين 

ح ک ک نسبت دهيم و از اين                   
اما اين نيت     .  موضع حرکت کنيم    

خوب نيز رهبری اين حزب را از       
سقوط به گرداب پوپوليسم خالص      

اين درست است که                .  نميکند
حکومت کارگری يک حکومت           

. شکی در اين نيست    .  انسانی است 
و قطعا بايد در تبليغات خود اين             
محتوای حکومت کارگری را                

اما .  برای مردم توضيح دهيم             
مساله اين نيست که ح ک ک دارد        
انقالب کارگری و حکومت                     
کارگری را توضيح و توصيف             

کلمه کارگری در تبليغات       .  ميکند
اين حزب کيميا شده و کلمه                       

 . انسانی جانشين آن شده است

 

بعالوه، حتی در توضيح اين                    
انقالب انسانی و حکومت                       "

هيچ اشاره ای به ماهيت        "  انسانی
طبقاتی آن، به نقش طبقه کارگر،         
لزوم سازماندهی طبقه کارگر،             
ضرورت اعمال رهبری طبقه              

صرفا .  کارگر بر انقالب نميشود      
از يک                        

  ١٣صفحه 
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عمومی برای سرنگونی   "  انقالب"
غيبت .  رژيم صحبت ميشود             

ماهيت طبقاتی انقالب و حکومت        
حاصل آن در ادبيات ح ک ک را          

خواست "با آنچه حميد تقوايی                
های اساسی انقالب و فرمان های        

 ميخواند در کنار       "*انقالب مردم  
هم بگذاريد، به يک فرمولبندی             
تقليل يافته، رقيق شده و                               
پوپوليستی از مفهوم انقالب نزد           
حميد تقوايی و رهبری ح ک ک            

بدين ترتيب تصوير            .  ميرسيد
پوپوليستی از انقالب تکميل                    

کل اين بسته بندی نشان          .  ميشود
ميدهد که اين بينش و متد از يک            
موضع کامال آگاهانه نشات گرفته       

تقليل در راديکاليسم و              :  است
مطالبات و خواست راديکال                   
اصلی و اوليه حزب کمونيست              

دوستان "کارگری، برای يافتن             
 ." حال و آينده

 

در تبليغات اخير اين حزب                       
مقوالت مبارزه طبقاتی، طبقه               
کارگر و رهبری طبقه کارگر                

حتی از   .  محلی از اعراب ندارد       
سرمايه داری نيز صحبت                         

در يک گفتگويی که قرار     .  نميشود
است درباره حکومت مورد نظر         
اين حزب صحبت شود و در آن             
درباره ضرورت انحالل نيروهای    
سرکوب صحبت ميشود، توصيفی    
که حميد تقوايی از رژيم اسالمی          
ميدهد، از يک آژيتاسيون                          

اين .  پوپوليستی فراتر نميرود          
مافيايی "رژيم بعنوان يک دستگاه     

متشکل از يک    "  غارت و جنايت   
اقليت کوچک دزد که دار و دسته         
سرکوب خود را دارند، توصيف         

در هيچ     "بنظر ايشان         .  ميشود
دستگاه سرکوب  "  جامعه متعارفی 

اين .  اين چنين خشن نيست                  
توصيف آنچنان شور است که                
مصاحبه کننده مجبور ميشود                 

آيا منظور شما اينست که      :  "بپرسد
اين دم و دستگاه سرکوب که                    

منافع درست کرده اند برای                     
خط "  ( خودشان است؟        شخصی

 .) تاکيد از ما است

 

 

 " ...پوپوليسم در بن بست"

يک کالم در مورد ماهيت سرمايه           
دارانه اين نظام، ضرورت سرکوب      
جامعه بمنظور استثمار طبقه کارگر     
و حفظ پايه ها نظام سرمايه داری             

در هر جامعه ای      .  "مطرح نميشود 
که شکاف عظيم ميان فقر و ثروت          
باشد برای حفظ اين شکاف ارتش            
الزم است، پليس الزم است،                        

اين "  .شکنجه و زندان الزم است         
تمام توضيح ايشان در مورد                        
ضرورت سازماندهی دستگاه                   

در تمام اين     .  سرکوب و قهر است      
مصاحبه طوالنی بگرديد، يک کالم      
از جامعه سرمايه داری و نظام                  

ظاهرا .  طبقاتی صحبت نمی شود        
فقط زمانی که شکاف ميان فقر و              
ثروت عظيم باشد دستگاه سرکوب         

و دولت هم نه يک            .  الزم ميشود  
ابزار حاکميت طبقاتی و صيانت              
منافع طبقاتی، بلکه يک مافيای                 

 .جنايت و غارت است

 

در مقابل اين بحث ما ممکن است             
گفته شود که دارند از متد سلبی در           

. توضيح مفاهيم شان استفاده ميکنند       
. اين استدالل هم راه بجايی نمی برد       

به اين دليل که اوال، منظور از متد           
سلبی تغيير ماهيت و تقليل شعارها          

متد .  و اهداف کمونيستی ما نيست         
سلبی به اين معنا نيست که بجای               
انقالب کارگری بگوييم انقالب                 
انسانی و بجای حکومت کارگری يا       
جمهوری سوسياليستی بگوييم                   

متد سلبی يعنی        .  حکومت انسانی   
نه به جمهوری            "آنکه بگوييم            

نه به  ."  "نه به سرکوب   ."  "اسالمی
نه ."  "نه به زن ستيزی      ."  "اختناق

و قس  "  نه به استثمار   ."  "به حجاب 
ثانيا، حميد تقوايی در پلنوم      .    عليهذا
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پيشنهادی اش بر استفاده از اين متد         
منصور حکمت تاکيد کرديم، در               
پاسخ بما کماکان بر متد خويش که            
پيش از اين مورد نقد منصور                      
حکمت قرار گرفته بود، تاکيد                     

 .ميکرد

 

سناريوی حميد تقوايی از انقالب              
يک :  مورد نظرش چنين است              

١٢٧شماره   
جامعه متشکل از اقشار ناراضی       
که هميشه در کنار هم و هم وزن          

کارگران، زنان   :  "رديف ميشوند  
اعتراضات اين    "  و دانشجويان،   

به هم  "  جويبارهايی  "مانند  اقشار
می پيوندند و انقالب شکل                       

اکتورهای ديگر اين           .  ميگيرد
دو جريان راست و يک           سناريو

دعوا ميان   .  حزب انقالبی است     
اين حزب انقالبی با آن دو جريان       
راست برای جلب توجه آن اقشار       

اگر در اين مسابقه     .  شکل ميگيرد 
حزب انقالبی ببرد و مردم آن را         

انقالب "انتخاب کنند، آنگاه يک         
شکل ميگيرد و نتيجه آن     "  انسانی
است که   "  حکومت انسانی  "يک   

توسط اين حزب انقالبی تشکيل          
ميشود و از آن پس همه چی                    
بخوبی و خوشی به پايان                           

اين سناريو کمی به فيلم       ."  ميرسد
ولی .  های باليوودی شبيه است         

به سخنرانی ها    .  تقصير ما نيست   
و مصاحبه های اخير حميد                     

اين جوهر و     .  تقوايی توجه کنيد    
 .هسته تمام آنها است

 

پوپوليسم عميقا توسط منصور             
حکمت و مارکسيسم انقالبی در          

 مورد   1362  -1357سال های      
نقد عميق      .  نقد قرار گرفت           

سياسی منصور         –تئوريک       
حکمت در متن يک شرايط                     
سياسی ملتهب و  مبارزه بارز              
طبقاتی، پوپوليسم را بايگانی کرد     

اما بنظر ميرسد   .  و به موزه سپرد   
که نزد حميد تقوايی، انقالبی که          

 1357وی تبليغ ميکند با انقالب         
آنچنان بهم پيوسته است که برای        
خلق دوباره آن، خود در جسم                

. چپ غالب آن مقطع رفته است           
. سازمان پيکار ديگر وجود ندارد     

اما رهبری ح ک ک همان                        
نظرات پوپوليستی را در بسته             

. بندی جديد تحويل جامعه ميدهد        
در مواجهه با اين شرايط انسان            
راهی ندارد جز آنکه اين جمله             
معروف را که ديگر به کليشه                

تاريخ :  "تبديل شده تکرار کند           
يک .  هميشه دو بار تکرار ميشود    

بار بصورت تراژدی و يک بار          
 ." بصورت کمدی

 

با اين تفاوت که اين بار دوم در             
تراژدی   –واقعيت يک کمدی           

کمدی است، چون تحول           .  است

يکی از چهره های جنبش                          
مارکسيسم انقالبی به يک                          
پوپوليست به کمدی های برادران        

تراژدی .  مارکس شباهت دارد         
است، زيرا اين سياست ها و                    
تبليغات پوپوليستی دارد از جانب        
حزبی بيان ميشود که هم نام                     
حزبی است که منصور حکمت             
بنيان گذاشت و راديکال ترين                 
سياست های کمونيستی را بيش از      

 . ده سال در جامعه اشاعه داد

 

 شتاب به راست 

سياست ضد رژيمی صرف از              
زمان تحکيم رهبری حميد تقوايی       
بر اين حزب، به سياست حاکم اين       

اما اگر پيش   .  حزب بدل شده است   
از اين اعالم ميکردند که با تبليغ           
سوسياليسم جامعه را به چپ                   
کشانده و رهبری آن را بدست                 
ميگيرند، اکنون که مردم به                     
خيابان ها آمده اند و يک خيزش             
عظيم توده ای در شرف وقوع                
است، ح ک ک سوسياليسم و                   
حکومت کارگری را بايگانی                 
کرده و در کمد اسناد حزب                       

مفهوم انقالب هر       .  گذاشته است   
چه بارز تر نزد اين حزب به امر          

. سرنگونی رژيم تقليل يافته است        
تمام فعاليت شان به تبليغ خالصه         

اکنون که دريافته اند با            .  ميشود
اوجگيری مبارزات مردم جنبش         
های راست نيز فعال شده اند و                
بجلوی صحنه آمده اند، اينها در            
رقابت با اين جريانات بر شتاب            

. شان در راست روی افزوده اند          
يک آژيتاسيون پوپوليستی در                
مورد يک انقالب بی نام و نشان،         
تمام راديکاليسم آنها را بيان                     

 . ميکند

 

عالوه بر اتخاذ سياست های                    
راست روانه، تقليل در اهداف و           
آرمان اصلی حزب، حتی در                  
شعارهای فوری نيز تقليل گرا               

بطور مثال، اکنون ديگر     .  شده اند 
از محاکمه سران رژيم حرف                 

فقط از محاکمه خامنه ای      .  نميزنند
و بعضا احمدی نژاد صحبت                   

فوکوس خود را بر دولت       .  ميکنند
احمدی نژاد و واليت فقيه متمرکز      

در عمل مبارزه شان         .  کرده اند  
عليه رژيم اسالمی به مبارزه عليه      
يک جناح تقليل پيدا کرده است و           

  ١۴صفحه مانند 



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اپوزيسيون پرو رژيم با جناح                 
البته اين    .  ديگر مسامحه ميکنند      

مساله نزد حميد تقوايی تازگی                
ايشان سه سال پيش هم              .  ندارد

بيانيه ای با شعار سرنگونی دولت      
احمدی نژاد به دفتر سياسی ارائه         
داد که با نقد شديد ما مواجه شد و           
عمال به شکلی ديگر بازنويسی             

همان بينش و متد اکنون                 .  شد
حميد .  فرصت بروز يافته است         

تقوايی ميکوشد اين راست روی          
او به اين منظور        .  را توجيه کند    

شعار مرگ بر خامنه ای      :  ميگويد
يا واليت فقيه که مردم ميدهند،               
بمعنای مرگ بر جمهوری                       

 . اسالمی است

 

مساله اينجاست که حتی اگر اين           
تحليل درست باشد، بايد اين                     
واقعيت را ديد که مردم، عليرغم          
خواست قلبی شان برای                              
سرنگونی رژيم اسالمی، ممکن          
است بنا بر پراگماتيسم، ترس از          
سرکوب يا بعضا دنباله روی از           
جنبش های راست شعارهای                  

اما يک    .  ديگری را طرح کنند         
حزب کمونيستی مجاز نيست                 

يک .  همان شعارها را تکرار کند      
حزب کمونيستی بايد بکوشد                   
شعارهای مردم را راديکاليزه               

مردم به رژيم اسالمی       "  نه.  "کند
تکرار صرف     .  را تعميق کند         

شعار مردم، يعنی دنباله روی از          
توده ها، يک بروز ديگر سياست         

 . پوپوليستی است

 

ح ک ک اما شعارهايی که در                 
خيابان داده ميشودرا تکرار                     

بدون توجه به اينکه در            .  ميکند
ساختن و اشاعه اين شعارها                    
جنبش های ديگر نيز فعاالنه کار         

در اعتراضات اين شعار       .  ميکنند
: اسالمی ها باب شد      –توسط ملی   

خامنه ای پينوشه، ايران شيلی            "
ح ک ک بدون يک لحظه      ."  نميشه

تعميق در اين شعار و معنای آن،          
همين شعار را در تلويزيون و                
سايت اش نوشت و اعضايش در          
تظاهرات در خارج کشور تکرار       

 

 " ...پوپوليسم در بن بست"

پس از مواجهه با نقد                    .  کردند
سياوش دانشور از اين شعار، آن را        
از روی تلويزيون و سايت شان                 
برداشتند، اما حميد تقوايی  و                       
مصطفی صابر کماکان همين تشابه       

. را در تحليل شان استفاده ميکنند             
يک لحظه نيز تعمق نميکنند که نه           
موسوی و خاتمی سالوادور آلنده              
هستند و نه اتفاقی که اکنون در                    
ايران شکل گرفته است مانند                       

.  در شيلی است             1973کودتای     
تبليغات توخالی و صرفا دهان                    
پرکن، دنباله روی از شعارهای                
مردم و تحليل های ژورناليسم                    
سطحی با چاشنی تکرار يکی در              
ميان کلمه انقالب، تمام محتوای                

 .تبليغ اين حزب را تشکيل ميدهد

 

يکی از کادرهای مرکزی اين حزب      
خيلی صريح و روشن و بدون ذره           
ای پرده پوشی، مقبوليت و                            
مطلوبيت تکرار شعارهای خيابانی       

. را برای اين حزب توضيح ميدهد          
نقل قول زيرگواه دنباله روی از                

اين جريان    "  همه با هم      "سياست    
ح ک ک حتی در پی اتحاد و          .  است

وحدت با جريانات راست و سلطنت       
، "مرگ بر ديكتاتور     .  "طلب است  

مرگ بر   "،   "مرگ بر خامنه ای       "
حكومت "،         "جمهوری اسالمی        
مرگ بر    "،    "مذهبی نمی خواهيم      

های     و غيره همگی فرم         "  روسيه
متفاوتی از شعار سرنگونی رژيم            

اين شعار  .  جمهوری اسالمی هستند   
متحد آننده است و تقريبا تمام                       
سرنگونی طلبان چه راست پرو               
غربی و چه چپ آمونيست را متحد       

 ." می آند

 

 30منصور حکمت در نقد پوپوليسم      
 :سال پيش چنين نوشت

 

عبارت پردازى ها، مغلق گويى ها      "
و لفاظى هاى تکبرآميز و سراپا                 
التقاطى و خرده بورژوائى را بر              
جاى تحليل روشن از انقالب حاضر      
و وظايف پرولتاريا و کمونيستها در      
آن نشانيده بود و راديکاليسم                         

١٢٧شماره   
پوپوليستى متکى بر شور و شوق      
انقالبى ماوراء طبقاتى را                        
جايگزين مارکسيسم لنينيسم و              
تبلور روشن آن در برنامه و                   

 ".اصول تاکتيک لنينى نموده بود

 

شباهت پوپوليسم مورد نقد                      
منصور حکمت با سياست ها و            
تبليغات ح ک ک خيره کننده                   

اين سرنوشتی است که            .  است
متاسفانه رهبری ح ک ک به آن           

اين حزب با      .  گرفتار آمده است     
شتاب بهت آوری به سوی راست       

پيش .  و پوپوليسم حرکت ميکند        
ولی از صميم     .  بينی کرده بوديم    

قلب آرزو داشتيم که پيش بينی              
آرزو .  مان غلط از آب درآيد              

داشتيم که اين رهبری به خود آيد         
و اين ابزار مهمی که توسط                    
منصور حکمت برای رهبری             
انقالب کارگری و تحقق آرمان            
های کمونيستی در ايران حدادی        

اما .  شده بود، بی خاصيت نشود        
چنان .  از خود بيخود شده اند              

شيفته قدرت شده اند که اصول و         
اهداف کمونيسم کارگری را بی          

بايد کوشيد    .  مهابا تقليل ميدهند      
ما .  راست روی آنها را سد کرد         

. از اين گرايش به راست متاثريم       
از آنجايی که اين حزب تحت نام          

کمونيسم کارگری فعاليت ميکند،        
سرنوشت آن هنوز برای ما مهم            

 .است

 

اين نوشته را با نقل قول ديگری            
از منصور حکمت از مقاله                      

به پايان   "  پوپوليسم در بن بست      "
 : ميبريم

 

هر کمونيست واقعى ناگزير بايد       "
بار ديگر، و حتى المقدور يکبار           

بدون "براى هميشه، در معناى             
تئورى انقالبى عمل انقالبى ممکن     

انديشه کند و به اهميت             "  نيست
  ."عملى آن واقف شود

 

اين خواست ها به آنچه ح ک             *  
ک تحت نام ده خواست فوری                 
مردم منتشر کرده است، اشاره              

جالب اينجاست که اين ده           .  دارد
بعد از  .   عدد بود   5خواست، ابتدا    

آنکه حزب ما منشور آزادی،                  
برابر و رفاه را منتشر کرد، اينها         
يادشان افتاد که تعدادی خواست            
را از ياد برده بودند و خواست                
های اعالم شده شان را به ده                     

 . افزايش دادند

 

ران        پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در اي
ر                           ارگ ه ک ق ه اوال، طب ن است ک قبل از هر چيز منوط به اي
ى خود             بعنوان يک نيروى مستقل و تحت پرچم سوسياليست
ا                          ي ان گذارد،  اسى ب درت سي پا به ميدان مبارزه بر سر ق

ه و            –جريانات اپوزيسيون راست و ملی       ل زو اسالمی را اي
م                ه رژي ي ل ا، توده وسيع مردمى که ع حاشيه ای کرده و ثال
ورى                  ه م م و ج س ي ال ي ه سوس د ب ه ان ت اس اخ پ ى ب اسالم
اعى                     م اسى و اجت و سي ي ات سوسياليستى بعنوان يک آلترن

 . واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند
 

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است

! آزاديخواهان، کمونيستها،کارگران  
 

!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد  
 

!اين حزب شماست  



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حکومت "مدتی است که شعار              
و همچنين شعار               "  کارگری

به "  جمهوری سوسياليستی         "
از "  انقالب کارگری      "همراه       

تبليغات و نه الزاما از اسناد و                  
قطعنامه های حزب کمونيست               

.  حذف شده است                      ،کارگری
جای خود را   "  حکومت کارگری "

جمهوری   "،"حکومت انسانی "به  
جای خود را به            "  سوسياليستی

انقالب "و     "  جمهوری انسانی    "
جای خود را به                   "  کارگری

انقالب "و گاهی هم به        "  انقالب"
اخيرا نيز     .  داده است    "  انسانی

اطالعيه کميته خارج کشور اين           
 آبان شعار   ١٣حزب در رابطه با      

استراتژيک و سند هويتی تاريخ           
 ، برابری ،آزادی"اين حزب يعنی     

را به شعار       "  حکومت کارگری   
 جمهوری          ، برابری         ،آزادی"

گويا .  تغيير داده است       "  انسانی
انقالب   "،"حکومت کارگری      "

جمهوری "  "کارگری
به ادبيات و                 "  سوسياليستی

مضامين ممنوعه در اين حزب             
 . تبديل شده است

  

معنای اين تغيير و تحوالت                      
چيست؟ چرا اين حزب خصلت             
کارگری انقالب و حکومت ادعا          
شده در برنامه اين حزب را قلم              
گرفته است؟ چرا خصلت و                     
جوهر سوسياليستی سيستم                       
اقتصادی مورد نظر برنامه اين            
حزب از دستورشان خارج شده            

 است؟ 

 

در پاسخ بايد ابتدائا اين نکته را              
روشن کرد که اين تغيير و                         
تحوالت در تبليغات سياسی                     

ناشی "  حزب کمونيست کارگری  "
از سهل انگاری و يا سهو قلم در            

. تبليغات و سياست نيست                          
محصول يک تالش آگاهانه و در         
چهارچوب خط سياسی و                           
پوپوليستی حاکم بر اين جريان              

. دارند پوست می اندازند         .  است
دارند با گذشته خود تعيين تکليف         

 "حزب کمونيست کارگری"

 !و حذف شعارهای انقالب و حکومت کارگری
 

 على جوادى

و کليد اين چرخش در کنار        .  ميکنند
گذاشتن شعارها و اهداف                               
استراتژيک و طبقاتی اعالم شده در       

ماجرا از   .  برنامه اين حزب است       
اين قرار است که اين حزب در دور    
اخير اعتراضات سرنگونی طلبانه        
توده های مردم با شعارها و                          

يک .  سياستهای جديدی ظاهر شد         
وجه اين تحوالت سياسی تغيير                  
شعارهای استراتژيک اين حزب به       

 مبهم و تفسير              ،شعارهای گنگ    
کانال .  بردار پوپوليستی است             

تلويزيونی اين جريان که مهمترين          
ارگان تبليغاتی اين حزب است به             

انقالب "يکباره  به جای شعار                    
با "  حکومت کارگری "و  "  کارگری

و "  انقالب انسانی "شعار و لوگوی      
. ظاهر شد      "  حکومت انسانی      "

همانطور که همه مسئولين اين                   
 ،حزب با پوشش و يونيفورم جديد           

 در مقابل دور بين       ،"کت و شلوار   "
 وجه اصلی تبليغات           ،ظاهر شدند   

اين حزب هم رنگ و بوی ديگری           
 .به خود گرفت

 

 شعارهای         ،شعارهای تاکتيکی        
 استراتژيک

شايد در پاسخ بگويند که اين                         
شعارها ترجمه و بازنويسی                         
تاکتيکی شعارهای استراتژيک اين       

همان معنا و همان          .  حزب هستند   
اهداف را در شرايط جديد                              

در پاسخ   .  اعتراضی دنبال ميکنند     
 : بايد به چند نکته اشاره کرد

  

 شعارهای تاکتيکی هيچگاه                   -١
نميتوانند جايگزين شعارهای                     
استراتژيک يک حزب سياسی                  

احزاب سياسی مجاز و                .  شوند
مختارند تا ترجمه تاکتيکی و روز           
شعارها و مطالبات خود را بيان                

 اما تببين تاکتيکی شعارهای            ،کنند
حزبی نميتواند موجبی برای حذف         

. شعارهای استراتژيک حزبی باشند    
حزبی که در تالش برای حذف و              
تغيير شعارهای استراتژيک خود           

 همواره شعارهای تاکتيکی           ،نباشد
خود را به همراه و به موازات                     

١٢٧شماره   

شعارهای استراتژيک خود                   
" کوتاهی.  "مطرح و تبليغ ميکند     

در اين چهارچوب    "  قصور"و يا   
تنها نشان تغيير و اهميت ارزش         
و جايگاه اين شعارها و مطالبات         
در سياست و خط مشی حاکم بر           

 . حزب است

 

 شعارها و مطالبات                               -٢
 ،استراتژيک نشاندهنده هويت            

جوهر خط مشی و فشرده اهداف        
. سياسی يک حزب سياسى هستند     

تنها تبليغ مستمر و دائمی اين                 
اهداف و مطالبات استراتژيک            
است که ميتواند جايگاه واقعی              
شعارها و مطالبات سياستی و               
تاکتيکی روز را روشن و بيان             

در غير اين صورت تصوير      .  کند
و سيمای سياسی هر حزبی با                
شعارهای تاکتيکی و مطالبات             

مضرات .  روز خود بيان ميشود      
و لطمات چنين اغماضهايی                   

 .بيشمارند

 

" انقالب انسانی       " شعار               -٣
جايگزين و ترجمه تاکتيکی شعار     

. نيست"  انقالب کارگری          "
بيان ديگر     "  حکومت انسانی    "
. نيست"  حکومت کارگری        "
به روز شده     "  جمهوری انسانی  "

" جمهوری سوسياليستی    "شعار     
هيچ کمونيست کارگری و     .  نيست

سوسياليستی  –هيچ فعال راديکال  
چنين توجيهات سخيفی را نمی             

اگر حتی چنين هدفی مد          .  پذيرد
 يک حزب کمونيستی      ،نظر باشد 

کارگری که از کمونيسم و گذشته       
 قصد تغيير          ،خود شرم ندارد         

اهداف و زير خاک کردن تاريخ          
 ميتواند با تصويب    ،خود را ندارد  

قطعنامه ها و اسناد حزبی اين               
نيت و قصد خود را رسميت                   

بعالوه صفت انسانی             .  بخشد
نميتواند جايگزين خصلت طبقاتی    
و الگوی اقتصادی مورد نظر در       

. شعارهای مطرح شده باشند                
" کارگری"بيان ديگر     "  انسانی"

جمهوری انسانی بيان           .  نيست

" جمهوری سوسياليستی     "ديگر      
ويژگی تمام اين شعارهای      .  نيست

استراتژيک در روشن بودن                   
خصلت طبقاتی و الگوی                            

کارگر .  اقتصادی مورد نظر است    
و سوسياليسم در اينجا نقش و                   
جايگاه کليدی و تعيين کننده ای              

مبهم .  تفسير بردار نيستند     .  دارند
بر عکس روشن و متعين        .  نيستند
اگر جريانی قصد بيان روشن      .  اند

و تاکتيکی دادن به شعارها و                   
 بايد به    ،مطالبات خود داشته باشد     

همان شعارها بيان روشن دهد و           
نه اينکه اين شعارها را مبهم و                

 . قابل تفسير و پوپوليستی کند

  

 برخالف ادعاهای کاذب                    -۴
 ،برخی از رهبران اين حزب                 

بيان "  جمهوری انسانی    "شعار     
روشن و امروزی شعار                             

" حکومت کارگری   "استراتژيک    
بر عکس در حزب                   .  نيست

کمونيست کارگری در زمان                  
منصور حکمت اين شعار                         

بود که       "  حکومت کارگری      "
بمنظور روشن شدن شکل                        
مشخص آلترناتيو حکومتی حزب      
کمونيست کارگری به شعار                    

ترجمه "  جمهوری سوسياليستی   "
در آنزمان در پلنوم حزب             .  شد

قراری بدين مضمون تصويب شد       
جمهوری "که شعار                                      

که شکل حکومتی      "  سوسياليستی
و محتوای اقتصادی الگوی مورد       
نظر حزب را بيان ميکند در کنار        

 ، برابری  ،آزادی"و همراه شعار       
از اين پس        "  حکومت کارگری   
حزب در آن      .  مطرح خواهد شد     

زمان اکيدا تاکيد داشت که اين دو         
شعار در کنار هم بايد بيان شوند            
تا کوچکترين شبهه ای در اهداف        
و جوهر مطالبات استراتژيک و          
همچنين بيان مشخص آن در                    

 . تبليغات حزب ايجاد نشود

 
  ١۶صفحه 
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در اين      "  انسانی" صفت            -۵
تبليغات نه تنها بيان جوهر و                    
محتوای تحول مورد نظر از                   

 بلکه مانند   ،جانب اين حزب نيست   
در تبليغات        "  خلقی"صفت        

پوپوليستها نقش عموم خلقی و از         
ميان برداشتن تاکيد از روی                    
خصلت و ويژگی طبقاتی اين                 

رجوع .  (اهداف استراتژيک است   
کنيد به مقاله آذر ماجدی در اين             

 ۵٧در دوران انقالب            ).  زمينه
آلترناتيو "  جمهوری خلقی  "شعار   

حکومتی اکثر جريانات پوپوليست    
در اين تحوالت       "  انسانی.  "بود

را سيستم     "  خلقی"همان نقش         
فکری پوپوليسم چپ ايران ايفا              

اين جريان هم امروز و با         .  ميکند
ورود جامعه به يک دوره از                   
تحوالت انقالبی چرخشی به سمت     

تغيير و  .  همان مواضع کرده است   
تحوالت شعارهای استراتژيک           
گذشته اين حزب در اين راستا                

 . معنا ميدهد

  

 ، برابری      ،آزادی" شعار              -۶
يک شعار     "  حکومت کارگری    

هويتی جنبش کمونيسم کارگری           
تغيير و تقليل اين شعار به          .  است

و يا     "   برابری    ،آزادی"شعار     
 جمهوری  ، برابری ،آزادی"شعار  
يک تالش راست و               "  انسانی

در هر دو حالت     .  پوپوليستی است 
که مهمترين   "  حکومت کارگری  "

 حذف  ،بخش تمايز اين شعار است    
حکومت "حذف        .  شده است       
. تصادفی نيست           "  کارگری

محصول يک و نتيجه يک                        
سياست پوپوليستی  و راست                   

 . است

  

 اساس سوسياليسم انسان است و
... 

بعضا برای توجيه اين راست                 
روی به جوهر و خصلت                           
تالشهای انسانی کمونيسم                         

. کارگری و ما متوسل ميشوند               
اساس سوسياليسم  "مگر  :  ميگويند
نيست؟ و از قرار پاسخ           "  انسان

مثبت به اين سئوال بايد در را                  

 

و حذف شعارهای " حزب کمونيست کارگری
 ...انقالب و حکومت کارگری 

 ،"حکومت کارگری   "برای حذف       
انقالب "و  "  جمهوری سوسياليستی "

باز کند؟ در پاسخ بايد            "  کارگری
 :گفت

 

. اساس سوسياليسم ما انسان است            
اساس و فلسفه وجودی ما ايجاد                  

 مرفه و        ، برابر   ،جامعه ای آزاد       
 يک جامعه آزاد کمونيستی        ،انسانی
اما معلوم نيست چرا چنين            .  است

مساله ای اکنون بايد مبنايی برای             
راست روی و حذف خصلت                       
سوسياليستی الگوی اقتصادی مورد      
نظر و يا خصلت طبقاتی انقالب و           

. حکومت مورد نظر ما قرار بگيرد       
مگر ما اخيرا اين تبيين خود را از            
سوسياليسم مطرح کرده ايم؟ مگر           
همان زمان که منصور حکمت اين         
تبيين خود را از سوسياليسم بيان               
ميکرد در همان زمان هم بر شعار           

 حکومت             ، برابری            ،آزادی"
و نه چيزی کمتر و يا              "  کارگری

بيشتر تاکيد نميکرد؟ مگر آن زمان         
جمهوری سوسياليستی  "که قطعنامه   

در پلنوم حزب کمونيست کارگری         
 مقرر نشد که حتی اين       ،تصويب شد 

شعار در همه جا به همراه شعار                
 حکومت             ، برابری            ،آزادی"

 تبليغ و ترويج شود؟ " کارگری

 

اتفاقا اگر کسی واقعا به دنبال ايجاد          
يک جامعه انسانی بری از استثمار         
و نابرابری و شکاف طبقاتی و کار         
مزدی باشد بايد با تاکيد بر خصلت          
کارگری انقالب و حکومت مورد            

 ،نظر کمونيسم کارگری نشان دهد         
اثبات کند که دستيابی به چنين                     
جامعه ای تنها در پس تحولی ممکن       
است که هدفش ايجاد يک حکومت          
کارگری و استقرار يک جمهوری          
سوسياليستی متضمن آزادی و                   

اما .  برابری و رفاه همگان است            
اقدام و تالش خط پوپوليستی حاکم           

در "  حزب کمونيست کارگری    "بر   
 . نقطه مقابل اين تالش قرار دارد

  

 ... اثباتی و –بحث سلبی 

بهانه و توجيه ديگر در دفاع از اين         

١٢٧شماره   
چرخش به راست با استناد به                

منصور "  اثباتی  –سلبی   "بحث   
بعضا .  حکمت صورت ميگيرد      

فعالين اين پوپوليسم جديد مدعی         
ميشوند که با اتکاء به اين مبحث          
عميق و راهگشای منصور                    
حکمت به اين نتيجه رسيده اند که       

 ،"حکومت کارگری   "شعارهای    
و يا          "  انقالب کارگری         "
را به    "  جمهوری سوسياليستی   "

! شعارهای جديد تغيير دهند                  
معلوم نيست که چرا خود                          
منصور حکمت چنين استنتاجی          
از اين متد برخورد خود در قبال          
چگونگی کسب رهبری و                       
هژمونی کارگر و کمونيسم بر             
جنبش سرنگونی طلبانه توده های     
مردم نکرد؟ بعالوه اينجا يک               
خلط مبحث کودکانه برای توجيه        

. اين اقدام صورت ميگيرد                      
واقعيت اين است که هم                              
شعارهای ارائه شده کنونی و هم         
شعارهای استراتژيک کمونيسم         
کارگری هر دو شعارهای اثباتی        

بحث اصوال در حوزه           .  هستند
شعارهای استراتژيک يک                    

اين جريان         .  جريان است        
پوپوليستی نميتواند راست روی         
خود را در پرده اين مبحث                       

 .بپوشاند

 

  تبليغات روزمره،اسناد رسمی

شايد در پاسخ گفته شود که ما                 
تغييری در قطعنامه ها و اسناد             

. رسمی حزب ايجاد نکرده ايم             
 ،آزادی"هنوز شعارهای                         

و يا  "   حکومت کارگری   ،برابری
در "  جمهوری سوسياليستی       "

برخی از نشريات ما و يا                           
. اطالعيه های ما درج ميشود               

واقعيتی است اما برای پی بردن          
به حقيقت سياسی بايد واقعيت               
عملکرد و پراتيک پوپوليستی در      

. نزد اين جريان اشاره کرد                     
واقعيت اين است که تعيين و                   
تکليف خط پوپوليستی حاکم بر            
اين جريان با گذشته و اهداف                 
کمونيستی آن نميتواند به سادگی         
به تغيير و تبديل در قطعنامه ها و   
يا اسناد رسمی اين حزب منجر            

متاسفانه و يا خوشبختانه          .  شود
کمونيسم کارگری سرمايه                      
عظيمی است که بسادگی نميتوان       
با آن وداع کرد و يا از خير آن                

تاريخ و دست آوردهای        .  گذشت
حزب کمونيست کارگری دوران       

منصور حکمت سرمايه سياسی           
غير قابل انکاری است که اين                
جريان برای توجيه خود به آن                

رهبری اين حزب     .  نيازمند است  
در عين حال اينکه در ظاهر به              
سياستها و قطعنامه های پيشين              
اين حزب اعالم وفاداری اما در            
پراتيک روزمره سياسی کمتر              
تعلق و وابستگی ای به اين                        

. سياستها و مصوبات دارد                       
مصوبات نقش دکور و تزيين                 

برای اين    "  کمونيستی کارگری   "
مبنای پراتيک شان    .  جريان دارند 

مبنای تبليغات و راهنمای      .  نيستند
فاصله .  عمل سياسی شان نيستند       

حرف و عمل بيان کاملی برای              
نشان دادن ويژگی پراتيک                       

 . پوپوليستی اين جريان نيست

 

. نمونه ها در اين زمينه متعددند            
بطور مثال موضع حزب                           
کمونيست کارگری دوران                       
منصور حکمت در قبال جنگ               
جناحهای رژيم اسالمی و جايگاه         
هر کدام روشن و صريح و غير            

اما موضع خط    .  قابل تفسير است   
رهبری جديد اين حزب در قبال            
جريان اصالح طلبان حکومتی             

" دوگانه"و   "  مشروط"موضعی   
اگر بر عليه خامنه ای و              .  است

 آنها را      ،احمدی نژاد مقابله کنند       
" همراه مردم "و  "  کنار مردم "در  

و يا اينکه موضع         .  قرار ميدهند  
حزب کمونيست کارگری منصور     
حکمت در قبال تحريم اقتصادی و      
جنگ دو قطب تروريستی روشن       

 اما به يکباره ما شاهد                     ،است
برکات جنگ و تحريم          "  کشف"

اقتصادی در مقابله با رژيم                       
اسالمی در نزد اين جريان                        

موضع حزب کمونيست      .  ميشويم
کارگری دوران منصور حکمت         
در قبال مساله فلسطين و نقش و             
جايگاه تاريخی تجاوز و                             
سرکوبگری دولت اسرائيل و هم         
چنين جنگ دو قطب تروريستی           

 اما ما در     ،در منطقه روشن است    
زمان جنگ در منطقه شاهد اين            
بوديم که اين حزب به يک طرف          

به اعضا خودش     .  معادله خم شد    
بيگدار "  اومانيسم شان "ميتازد که   

واقعيت .  مثالها متعدند  .  گل نکند  
اين است که اين مجموعه اسناد نه        
تنها راهنمای عمل سياسی و                    
تبليغات اين حزب نيستند بلکه اين       

حزب در                  
  ١٧صفحه 
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روندی قرار دارد که خشت       
از روی خشت تالشهای               
کمونيستی آن دوران بر                

 .ميدارد
 

 در خاتمه 

هيچکدام از بهانه های ارائه      
شده نميتواند توجيه گر اين         
راست روی و حذف                       
سياستهای استراتژيک                 
حزب از تبليغات روزمره و     

. عمومی اين حزب باشد              
واقعيت ساده ای بيانگر                

. چنين چرخشى است                    
" حزب کمونيست کارگری   "

در حال تغيير و تحول                    
رهبری جديد حکک      .  است

اين حزب را در مسيری               
قرار داده است که انتهای آن   
قطع تمام بندها و پيوندهای         
اين جريان با سنت و جريان       

اگر .  کمونيسم کارگری است  
جايی در  "  انقالب کارگری "

ادبيات و تبليغات آنها پيدا            
اگر .   تصادفی نيست  ،نميکند

از "  حکومت کارگری       "
تبليغات اين جريان حذف            

اگر .   اتفاقی نيست      ،ميشود
به "  جمهوری سوسياليستی "

يکباره جايش را به                           
 ،ميدهد"  جمهوری انسانی  "

نشان دهنده يک چرخش              
. بنيادی در اين حزب است        

اين حزب به راست چرخيده     
به برخوردشان به         .  است

جريان اصالح طلب سبز            
به رفتار . حکومتی نگاه کنيد 

سياسی شان در قبال جريان       
ناسيوناليسم پرو غرب نگاه       

آيا تصادفی است که به    .  کنيد
اين جريانات نزديک شده           

چپ " خواهان اتحاد              ،اند
" چپ تا راست راست                   

 هستند؟ 
 

اين جريان اگر در همين               
مسير گام نهند باالخره                   
ناچار به تعيين تکليف نهايی     
با کمونيسم کارگری خواهد       

  *.شد

حزب کمونيست 
و حذف " کارگری

شعارهای انقالب و 
 ...حکومت کارگری 

 ،"حزب کمونيست کارگرى            "اخيرا       
شعارهاى جديدى را بجاى شعارهاى                 

. استراتژيک و برنامه اى اش تبليغ ميکند       
" انقالب انسانى براى حکومتى انسانى         "

شعارهائى اند که در تبليغات بجاى                       
انقالب کارگرى با هدف فورى برقرارى        
يک حکومت کارگرى و جمهورى                      

. سوسياليستى مورد استفاده قرار ميگيرند     
در اين زمينه رفيق على جوادى در                      

 نشريه يک دنياى بهتر بطور   ١٢۴شماره  
اين يادداشت   .  روشنى حرف زده است        

نقدى براين شعارها از زاويه ديگرى                 
همينطور نقد متين و سياسى على          .  است

 طبق معمول با واکنش                               ،جوادى
هيستريک همراه با فحاشى محمد                          

او در عين     .  آسنگران روبرو شده است      
حال سعى کرده است که بزعم خود                      

اتخاذ اين شعارهاى        "  مبانى تئوريک   "
دراين يادداشت اين   .  جديد را توضيح دهد   

 . شبه استدالل ها را هم بررسى ميکنم

 

 تکرار تاريخ؟

برنشتاين ها و کائوتسکى ها که از                        
 بدوا از      ،انقالب کارگرى تبرى جستند        

نامطلوب بودن و غير ضرورى بودن               
انقالب طبقه اى سخن گفتند که در                         
انترناسيونال اول کارگرى بر پرچمش             
تغيير جهان از طريق يک انقالب                          

جنبشى که با     .  کمونيستى حک شده بود       
رهبرى مارکس مانيفست کمونيست را            

مانيفستى .  مبناى کار خود قرار داده بود        
که سوسياليسم طبقه کارگر را از پيله                  

 ،مذهبى سوسياليسم طبقات ديگر رهانيد         
و در اولين کالمش از شبح کمونيسم و                
انقالب کمونيستى براى آزادى جهان                  

اين پرچم مارکسى بار ديگر       .  سخن گفت 
توسط لنين و در انقالب کارگرى اکتبر              

بدنبال شکست     .  روسيه برافراشته شد        
انقالب اکتبر هزيمت از اهداف و                          
آرمانهاى سوسياليستى به نفع                                   

 دمکراسى و رفرميسم                    ،ناسيوناليسم
سه المنتى که جوهره                 .  شروع شد     

کمونيسم بورژوائى را در قرن بيستم                  
 . تشکيل دادند

 

در ميان روشنفکران دانشگاهى و                        
گرايشاتى شکل      "  مارکسيسم غربى     "

١٢٧شماره   

گرفتند که فلسفه را جاى مبارزه          
طبقاتى و ماترياليسم تاريخى                

مکتب فرانکفورت و         .  گذاشتند
 مکاتبى که                 ،رسوبات آنها        

را در مقابل    "  مارکس انسانگرا "
 ،قرار دادند    "  مارکس انقالبى    "

شبه سوسياليستها و حکيم باشى           
هائى که ساطور قصابى برداشتند     

" پير و جوان       "و از مارکس            
 به ضديت با لنين و                    ،ساختند

مخالفت با انگلس و جدا کردن او        
 و جنگ       ،از مارکس برخاستند      

برسر هگل و فلسفه و تعابير از            
اما .  ديالکتيک را به اوج رساندند     

هدف از اين همه جار و جنجال             
بيحاصل چه بود؟ اگر به متن                 
اجتماعى اين تحوالت دقيق                    

 ميبينيد اساسا اينها تئورى         ،شويم
دوران شکست و عقب نشينى               
مارکسيست هاى سابق به                         
سنگرهاى ناسيوناليستى و                      
چهارچوبهاى دمکراتيک و                   
اصالح طلبانه در تقابل با جوهر         

 -انترناسيوناليستى و انقالبى                
پراتيکى کمونيسم کارگرى                    

 .  مارکس است

 

بويژه بعد از پايان جنگ سرد                
. مکتب پست مدرنيسم گل کرد             

ترکشهاى اردوگاه فروپاشيده به         
 از نيچه      ،اين مکتب رو آوردند       

شروع کردند و به بوش و راست        
. افراطى و امثال فوکوياما رسيدند    

اينها عصاره دوران شکست و             
محصوالت کمونيسم فلسفى و              

اما واقعا بايد پرسيد    .  مکتبى بودند 
که عاشوراى ضد کمونيستى بعد        

 که همه اسم     ،از پايان جنگ سرد    
و رسم عوض کردند و به باجه             

 ،روى آوردند  "  مکاتب نو  "هاى   
و با فحاشى به واژه کمونيسم و             
انقالب کارگرى روزى هزار بار      
پدر جد مارکس را در گور                      

 کجاى دنيا هستند؟ اين         ،لرزاندند
جار و جنجال خيلى زود فروکش       
کرد اما يک بحران اقتصادى                
کافى بود که مارکس را مانند                 
بمب اتم بر فرق سر بورژوازى          

و روشنفکرانش بکوبد و همه اين        
تئوريها را که مدتها بود کسى به            
آنها رجعتى نميکرد براى هميشه         

ناچار شدند يکى يکى              .  بروبد
کالهشان را به احترام مارکس و          
حقانيت اش بردارند و در گوشه            

 .  اى گم و گور شوند

 

 و رهائى       ، سوسياليسم   ،مارکس
 انسان

ترديدى نيست که کمونيسم                        
. مارکس بشدت انسانگرا است             

انسانگرائى يک خصلت کمونيسم      
آرمان واالى زير و    .  مارکس است 

رو کردن انقالبى جهان و الغاى            
جامعه طبقاتى نميتواند عميقا                  

اما وجه تمايز          .  انسانى نباشد    
اساسى سوسياليسم کارگرى                    
مارکس در تقابل با سوسياليسم              
طبقات دارا انسانگرائى اش                    

اين .   کارگرى بودنش است    ،نيست
تمايز اساسا اجتماعى و طبقاتى             
است و آزاديخواهى و نوعدوستى       
و رهائى را از موضع جنبشى                
بالفعل و جارى کارگرى که خود          

چون .  را کمونيست مينامد ميبيند       
امثال سن سيمون و فوريه و                     
پرودون و کشيشان سوسياليست           

بورژواهاى .  هم انسانگرا بودند       
راديکال و جمهوريخواهانى که با       
لفاظى تالش داشتند در مقابل                  
انتقاد راديکال سوسياليستى                     
کارگران نوعى سوسياليسم                     
تشريفاتى و اتوپيک ويژه طبقه              

اتفاقا وجه    .  خودشان را بسازند       
مشخصه سوسياليسم طبقات دارا         
دلسوزى براى محرومان و فقرا           

مانند شب جمعه مسلمانان        .  است
که سکه اى در دست گرسنه                     
خيابانى ميگذارد تا خدايش در               
جهانى ديگر با نرخ بهره باال                  
بصورت حور و پرى بازش                    

 ! گرداند

 

دعواى مارکسيست هاى سابقى که     
با انتشار دست نوشته هاى                        

  ١٨صفحه  -اقتصادى              

 کمونيسم کارگرى و انسانگرائى 
 "حزب کمونيست کارگرى"در باره شعارهاى جديد 

 سياوش دانشور



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مارکس يادشان           ١٨۴۴فلسفى      
افتاد که مارکس را بر خالف                   
اردوگاه سابقشان طور ديگرى             

 و دراين تفسير سر از      ،تفسير کنند 
آخور سوسيال دمکراسى و                      
ضديت با انقالب کارگرى و                    

 ،کمونيسم مارکسى درآوردند               
و "  اجتماعى بودن "دعوائى برسر   

دعوائى .  نبود"  فرقه اى بودن      "
برسر عبور از کمونيسم بعنوان            
يک جنبش با اهداف جهانشمول            
کارگرى و انترناسيوناليستى و             
عبور از استراتژى انقالب                       

بيشتر اينها در بستر    .  کارگرى بود 
اصلى بورژوازى مرکز و                       

شايد بهترين  .  دمکراسى حل شدند   
هايشان را بتوان در انگلستان و            
آلمان و ديگر کشورها در                          
سازمانهاى هيومنيست پيدا کرد           
که فعاليتهاى انسانى و حقوق                  
بشرى را در چهارچوب سياست          
رسمى و دمکراسى موشک                    

 . کروزى پيش ميبرند

 

نبود که قرار    "  پيغمبرى"مارکس  
. است انسان را نجات دهد                         

ماترياليسم تاريخى مارکس بحثى       
برسر جدال جنبشهاى سياسى و            
طبقاتى متخاصم و پراتيک                      
انقالبى و اجتماعى کمونيسم براى      

براى مارکس رهائى    .  تغيير است 
انسان بايد در پروسه مبارزه                   

مبارزه اى   .  طبقاتى متحقق شود     
که غايت آن بايد به الغاى جامعه            
طبقاتى منجر شود و با برقرارى          

 انسان آزاد جامعه آزاد کمونيستى     
. تاريخ واقعى اش را شروع کند           

انسانگرائى مارکس نه فقط يک            
سر سوزن مبارزه طبقات                         
متخاصم را تضعيف و مخدوش            

 بلکه شرمى از کمونيست       ،نميکند
ناميدن خود ندارد و بعنوان                       
کمونيست اهداف و نظراتش را            

انسانگرائى .  آشکارا اعالم ميکند    
مارکس در تقابل با توحش                        
بورژوازى و طبقات دارا و                     
جنبشهايشان است که بدوا                         

 را در بارگاه منافع     انسانيت کارگر 
حق " و داراى             انسان بورژوا    

مثل سوسک زير پايشان له     "  ويژه

 کمونيسم کارگرى و انسانگرائى 

 " ...حزب کمونيست کارگرى"در باره شعارهاى جديد 

انسانگرائى مارکس در           .  ميکنند
مقابل رياکارى طبقه اى است که با         
فيس و افاده بنياد و خزانه اى با                   
گوشه اى از استثمار طبقه کارگر             
تشکيل داده است و با تقسيم نان و              
سوپ به گرسنگانى که محصول              
کارکرد و مناسبات اقتصادى و ضد       

 براى خود     ،انسانى همين طبقه اند       
. درست ميکند    "  انسانى"پرونده      

حتى بحث فتيشيسم کاالئى و                         
بيگانگى انسان از خود و محصول          
کار خود و همنوع خود براساس               
توضيح واقعيات عينى مناسبات               
اقتصادى و طبقاتى تبئين شده و رفع       
آن نيز از طريق انقالب کمونيستى          

 . طبقه کارگر حاصل ميشود

 

مبارزه کارگرى و کمونيستى از               
آنجا انسانى است که صرفا حقوقى          
را براى بخشى از انسانها مطالبه             

برخالف بورژوازى و            .  نميکند
جنبشهايش که در صورت پيروزى       

 ،فرقى بحال اکثريتى عظيم ندارد            
مبارزه کمونيستى کارگرى چه                 
براى اصالحات و چه براى                         

 تاريخا منشا رفاه عمومى و       ،انقالب
باال بردن حرمت انسانى و حقوق             

اين .  فردى و اجتماعى بوده است          
مبارزه و پرچم کمونيستى کارگران       
است که چنين حاصلى دارد چون             
قائم بذات عليه فقر و تبعيض و                    
نابرابرى و مناسبات ضد انسانى              

آزادى بشر و   .  نظام بورژوائى است  
برپائى جامعه آزاد کمونيستى آرمان     

. جنبش کمونيستى طبقه کارگر است     
 کمونيسم  ،اما براى تحقق اين رهائى    

بعنوان جنبشى سياسى به جدال                  
طبقاتى و سازماندهى اين جدال با            

کسى .  پرچم تاريخى اش تکيه دارد       
که اين تاريخ و اين چهارچوب را با        
دو جمله هپروتى نفى ميکند و                     

انسان "معادله اى به ما ميدهد که              
و "  مساوى است با سوسياليسم              

انقالب انسانى مساوى است با                 "
 يا هيچى از              ،"انقالب کارگرى    

مارکس و کمونيسم کارگرى                       
نميفهمد و يا ميفهمد و آگاهانه به                 
کسوت بورژواها و جمهوريخواهان     
و حکيم باشى هاى سوسياليستى                
درآمده که کارشان مرمت نظام                 

١٢٧شماره   
موجود و بستن دهن کارگران               

 . است

 

 شيفت تاريخى قرن بيستم

 ،بدنبال شکست انقالب اکتبر                
بستر اصلى و جهانى کمونيسم             
قرن بيستم را جرياناتى تشکيل             
دادند که وجه مشخصه شان                    
جدائى از کارگر و جدائى از                  

اين کمونيسم      .  مارکسيسم بود     
بورژوائى با تمام نحله هايش يک      
هدف روشن و تاريخى کمونيسم         
مارکسى را کنار گذاشت و آن               
انقالب کارگرى و ضرورت و            

انقالب .  مبرميت سوسياليسم بود     
کارگرى و سوسياليسم بعنوان              
هدفى فورى از دستور سياسى             

بجاى آنها      .  شان خارج شد            
 راه رشد غير         ،دمکراسى خلقى  

 انقالب                ،سرمايه دارى               
 ، اصالحات سياسى       ،دمکراتيک

 ،ناسيوناليسم ضد امپرياليستى            
شکوفائى اقتصادى و غيره                     

اين جنبشها از سر اينکه       .  نشست
انسان و انسانگرائى در آنها                   

شد به اين نتايج                 "  کمرنگ"
 چون بخشى شان در              ،نرسيدند

دپارتمان حقوق بشر کار ميکرد         
بلکه به اين     .  و هنوز کار ميکند      

دليل انسانگرائى به حاشيه اى بر        
متن و يا ضديت با انسان به                      
پرچمشان تبديل شد که از اساس          

" کمونيسم.  "کمونيسم جدا شدند      
جنبش طبقه کارگر        آنها ديگر        

عليه سرمايه دارى نبود و پايه           
 .اجتماعى اش هم کارگر نبود              

بلکه کمونيسمى براى اهداف                
قسمتى و ملى با پايه اجتماعى               

 ،خرده بورژوازى راديکال                  
 ناراضيان طبقات          ،روشنفکران

.  دانشجويان و مذهبيون بود       ،باال
ديگر الزم نبود فراخوانى مبنى           
بر ضرورت و مبرميت                            

 راه نجات          ، بدهند    سوسياليسم
 ، بنامند      کمونيسمبشريت را             

 کارگرىجايگاه طبقه و مبارزه            
 و در مقابل           ،را برجسته کنند       

. آلترناتيو طبقات دارا سدى ببندند     
همان اهداف و جامعه بورژوائى        
که کمونيسم جنبشى عليه آن بود          

و دقيقا  .  به اهداف اينها تبديل شد      
به اعتبار اهداف متمايز جنبشى و      
طبقاتى شان ديگر تئورى انقالبى      

 لذا   ،کمونيسم بدردشان نميخورد     
تئوريها و شعارها و اهداف                    
سوسياليستى را هم از پنجره                  

جدائى تاريخى     .  بيرون انداختند    
اين قرن جدائى از مارکسيسم و            

  .جدائى از کارگر است

 

 کمونيسم کارگرى

کمونيسم کارگرى اساسا در نقد             
جنبشى که  .  اين تاريخ سربرميکند   

از روز اول اصرار دارد خود را         
کمونيست بنامد و کمونيست                    

اهدافش را با صداى بلند        .  بشناسد
 تمايزش را با انواع            ،اعالم کند  

. کمونيسم غير کارگرى ترسيم کند    
در تئورى به ارتدوکسى مارکس         
رجعت کند و در عمل سياسى بر           
پايه تاريخى و اجتماعى کمونيسم        

کمونيسم .  يعنى کارگر تکيه کند        
کارگرى پرچمش در دوران مد            
بودن مارکسيسم برافراشته نشد که     
هر بورژوائى براى تحويل گرفته       

 ،ميناميد"  کمونيست"شدن خود را    
در دورانى برافراشته شد که                   

مارکسيستها و کمونيستهاى                  "
کرور کرور در آستان            "  سابق

دمکراسى راست افراطى زانو             
زمانى که انسان           .  زده بودند     

کارگر زير چکمه خونين سرمايه        
تحقير ميشد و آرمان انقالب                     
کمونيستى اش به ريشخند گرفته           

 . ميشد

 

کمونيسم کارگرى بنيادهاى                     
کمونيسم مارکسى را احيا کرد و           
استراتژى پيروزى انقالب                       
کارگرى و کمونيستى را ترسيم            

کمونيسم کارگرى               .  کرد
خصوصيات و وجه معرفه خود           

 ،را بر انترناسيوناليسم کارگرى         
جايگير شدن در جنبش طبقه                   

 ، جهان نگرى مارکسيستى   ،کارگر
 دخالتگرى و          ،پراتيک انقالبى    

شکل .  انسانگرائى تبئين ميکند         
دادن به ترندى معرفه و جنبشى             
سياسى که آگاهانه مارکسيست و          
کمونيست است و آگاهانه براى             
توده اى کردن انقالب کمونيستى          
تالش ميکند و عميقا به آن مفتخر          

 . است

 

هر کسى هر مخالفتى با کمونيسم          
کارگرى داشته باشد نميتواند                  
منکر اين تالش استثنائى و منسجم      
و بايد گفت پر درد در گوشه اى             
از جهان توسط انقالبى کمونيست        

  ١٩صفحه شريفى مانند          



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

راستش در  .  منصور حکمت باشد   
دوران انقالبى برافراشتن پرچم           
سياسى کمونيسم چندان دشوار              

ويژگى خالف جريانى در      .  نيست
دوره اى مهم است که جشن                      
ناسيوناليستها و کشور سازى و             

ضد کمونيستى    تبليغات    بمباران    
همه يادشان هست که                .  است

. ايندوره چه قربانيانى داشت                  
" کثيف"برخى نام کمونيسم را              

تعداد .  خواندند و قوم پرست شد          
زيادى با فروپاشى ديوار برلين             
کفش هايشان را ميان تماشاگران          
انداختند و براى هميشه از مبارزه       

. کمونيستى خداحافظى کردند               
تعدادى در دانشگاهها جائى براى       
خود دست و پا کردند و تئوريهاى        
صد من يک غاز پست مارکسيسم       

. و پست مدرنيسم را بلغور کردند       
برخى دوره تحزب را به عهد                 
نامعلومى حواله دادند و دنبال                 

برخى ديگر  .  محفل داريشان رفتند  
هم رداى پوسيده برنشتاين ها و             
کائوتسکى ها را تن کردند و دنبال   
شرکت در دولتى همراه بورژواها     
در يک دمکراسى موهوم جهان           

هر کسى هر راهى       .  سومى شدند 
را رفت اما دسته جمعى از                        
کمونيسم و انقالب کارگرى تبرى       

و امروز در صف آخر            .  جستند
را "  حزب کمونيست کارگرى       "

ميبينيم که با پرچم مندرس                         
انقالب انسانى براى حکومتى            "

آنهم نه در دوره                     "  انسانى
فروپاشى برج و باروى سرمايه           
دارى دولتى شوروى بلکه در يک      

 ! دوره انقالبى بميدان آمده است

  

اساس "براى حکک پوپوليست         
 ؟"!انسان سوسياليسم است

منصور حکمت در مبحث                        
مارکسيسم و جهان امروز در                 
تقابل با اين اتهام بورژوازى و               

سوسياليسم به فرد    "دمکراسى که    
بى توجه است، جامعه را به فرد           
مقدم ميکند و حتى در صدد يک            
شکل کردن انسانها و از ميان                 

 و         ،"بردن فرديت آنهاست                
رابطه "همينطور نگاهش به                  

 ضمن نقد        ،"سوسياليسم و فرد       

 کمونيسم کارگرى و انسانگرائى 

 " ...حزب کمونيست کارگرى"در باره شعارهاى جديد 

 از  ،ايدئولوژى بورژوائى و ليبرالى    
در "  اصالت فرد    "تفاوت عميق         

اصالت "ايدئولوژى بورژوائى با            
در مارکسيسم ميگويد و            "  انسان

 تصريح ميکند؛ 

    

 انسان است،       اساس سوسياليسم   "
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى         

 جنبش بازگرداندن                سوسياليسم
 است  جنبشى.  اختيار به انسان است    

براى خالص کردن انسانها از                    
اجبار اقتصادى و از اسارت در                

. قالبهاى از پيش تعيين شده توليدى         
 است براى از بين بردن                 جنبشى

اين .  طبقات و طبقه بندى انسانها           
 ." شرط حياتى شکوفايى فردى است

 

اين دفاعى پرشور از مارکس است         
که در مانيفست کمونيست به                        

بجاى :  "اينصورت بيان شده است        
جامعه کهنه طبقاتى با طبقات و                  
تضادهاى طبقاتى اش، اجتماعى              
خواهيم داشت که در آن آزادى و               
شکوفائى هر فرد شرط آزادى و               

 ." شکوفائى همگان باشد

 

مارکس در دست نوشته هاى                       
  ميگويد؛١٨۴۴اقتصادى و فلسفى 

 

 به عنوان فرارفتن                      کمونيسم"
 يعنى   مالکيت خصوصى  ايجابى از     

 آدمى و در نتيجه        از خود بيگانگى   
تملک واقعى ذات انسانى توسط                

بنابراين .  آدمى و براى خود آدمى         
کمونيسم دراين شکل به معناى                  
بازگشت کامل آدمى به خويشتن به          

يعنى   (اجتماعىعنوان موجودى         
بازگشتى آگاهانه و      :  است)  انسانى

کامل در چهارچوب کل ثروت و              
. رفاه حاصل از تکامل قبلى جامعه         

اين کمونيسم که ناتوراليسمى                      
کامال رشد يافته       )  طبيعت گرائى   (

) انسان گرائى   ( با اومانيسم          ،است
يکسان است و بعنوان اومانيسم                 
کامال رشد يافته با ناتوراليسم برابر        

 راه حل واقعى              کمونيسم:  است
تعارض آدمى با طبيعت و آدمى با            

١٢٧شماره   
راه حل واقعى            .  آدمى است     

 ميان  ،تعارض ميان هستى و ذات    
 ،عينيت يافتگى و اثبات خويشتن       

 ميان    ،ميان آزادى و ضرورت         
 معماى    ،کمونيسم.  فرد و نوع       

تاريخ حل شده است و خود را                
 ."اين معما ميداند) راه حل(

 

منصور حکمت در يک دنياى              
 بهتر ميگويد؛

 

انقالب محور اساسى                               "
، لغو مالکيت                           کمونيستى

خصوصى بر وسائل کار و                    
توليد، و تبديل آن به دارايى                     

انقالب .  جمعى کل جامعه است        
 به تقسيم طبقاتى                    کمونيستى

جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد           
. بگيرى را از ميان برميدارد                

بازار، مبادله کااليى و پول حذف       
بجاى توليد براى سود،        .  ميشوند

توليد براى رفع نيازهاى همه                
مردم و براى رفاه هرچه بيشتر            

کار، که   .  همه انسان ها مينشيند       
در جامعه سرمايه دارى براى              
اکثريت عظيم مردم تکاپويى                 
ناگزير و چشم بسته و فرسوده              
کننده براى امرار معاش است،            
جاى خود را به فعاليت خالق و            
داوطلبانه و آگاهانه مردم براى            
هرچه غنى تر کردن زندگى                  

هرکس، به اعتبار    .  انسانى ميدهد 
انسان بودن و چشم گشودن به               
جامعه انسانى، به يکسان از کليه        
مواهب زندگى و محصوالت                
تالش جمعى برخوردار خواهد           

از هرکس به اندازه قابليتش       .  بود
و به هرکس به اندازه نيازش، اين     

جامعه يک اصل اساسى                           
 ." استکمونيستى

 

کمونيسم کارگرى مارکس و                 
منصور حکمت مملو است از               
تعبير و تصوير کمونيسمى که              
خالصى و رهائى انسان در ابعاد       
فردى و اجتماعى را هدف قرار          
داده است و اين پروسه تاريخى            

انسان اسير به انسان           "  شدن"
 را در گرو پراتيکى مادى و         آزاد

اما نه   .  تاريخى و طبقاتى ميبيند       
در مارکس و نه در کمونيسم                  
کارگرى منصور حکمت اين                
تناقض و حل آن به زير فرش                

انقالب کارگرى و                   کردن         

جامعه آزاد        و              سوسياليستى
براى .   تئبين نشده است    کمونيستى

حکک و پوپوليسم مزمن اش                  
 سوسياليسم   اساس انسان  "ظاهرا   

 جنبشى براى           انساناست و           
بازگرداندن اختيار به سوسياليسم        

 ؟ "!است

 

 پوپوليسم" دفاعيات"

در پاسخ به نقد متين على جوادى          
به حذف شعار انقالب کارگرى و         

انقالب "حکومت کارگرى و تبليغ      
که "  انسانى براى حکومتى انسانى   

در نشريه و اطالعيه کميته خارج        
 ،آزادى"اين حزب جاى شعار               

را "   حکومت کارگرى       ،برابرى
 . جالبى شنيديم" پاسخ "،ميگيرد

 

شده "  انسانى"اين حزب بحدى          
است که محمد آسنگران در پاسخ         

 طبق معمول با        ،به بحث سياسى    
. فحاشى و بد دهنى شروع ميکند          

انتظار اينکه دراين حزب کسى             
پيدا شود که ترمز اين فاالنژها را         

هدف اين آقاى   .  بکشد بيهوده است  
محترم که معموال در اوضاع                  
ناجور از النه اش بيرون مى آيد           
جواب سياسى دادن به کسى                     

 قانع کردن      ،بيرون حزب نيست     
هدف شان       .  اعضايشان است      

تحريک ديگران به استفاده از                
همين ادبيات مشمئز کننده است که     

شده که هر           "  انسانى"بحدى      
انسانى را از رفتار امثال ايشان             

و جالب اين است       .  فرارى ميدهد  
آقاى "که به موسوى قاتل ميگويند       

و با    "  کنار مردم   "و    "  موسوى
کمونيستها با زبان فحش حرف              

انسانگرائى "ميبيند فوران   .  ميزنند
 ! را" و انصاف

 

اما در کنار فحاشيها چند استدالل         
ببينيم استداللها    .  هم کرده است       

 کدامند؟ 

 

مخالفين اين شعار الاقل       "ميگويد   
اينقدر عقل و درايت به خرج نداده     
اند آه خود را جرياني ضد انساني      

گويا "ميگويد      "!  معرفي نكنند     
حكومتي آه آارگري است انساني      
نيست و حكومتي آه انساني است        

" آارگري و آمونيستي نيست؟             
  ٢٠صفحه ميگويد 



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انقالبي انساني براي حكومتي            "
انساني جواب و آلترناتيو امروز          
آمونيستها به حكومتهاي دست              
ساز بورژوازي بر مبناي مليت و       

اين شعار   .  قوميت و مذهب است      
تاآيد بر انساني بودن انقالب و               

اين "ميگويد      ."  حكومت دارد     
شعار براي حزب آمونيسم                      
آارگري در آنار و همتراز                     
انقالب سوسياليستي و حكومت             

آسي آه  "ميگويد    "آارگري است 
وجود و خطر جنبشهاي مذهبي و        
قومي و ملي در دنياي امروز را           
نميبيند حق دارد مخالف انقالب             

 ". انساني و حكومت انساني باشد
 

 اين شعار چه ميگويد؟

جوهر اين شعار اينست که                        
سوسياليسم و کمونيسم قدرت                  
بسيج ندارد و بايد فکرى بحال آن         

فکر کردند اگر بگويند               .  کرد
 ، انقالب انسانى         ،حزب انسانى    

حکومت انسانى البد هم جامعه              
ل ميکند و هم حساسيت       وبيشتر قب 

کسانى که با آنها زير پرچم شير و        
خورشيد و پرچم سبز محمدى                

يادشان !  جمع ميشوند کمتر است       
ميگويد "  آقاى موسوى  "رفته که     

جمهورى اسالمى نه يک کلمه               
کمتر و نه يک کلمه بيشتر و                     
راستهائى که با آنها چراغ                         
خاموش موئتلف شدند فرياد                     

اين !  جمهورى ايرانى سر ميدهند     
تنها حکک است که خجالت                     
ميکشد شعار حکومت کارگرى و       
جمهورى سوسياليستى بدهد يا               

اينها .  بيرون بياورد                   
سوسياليستهائى هستند که از                   
هويت و اعالم اهداف سياسى خود      

 .  شرم دارند

 

نکته ناگفته و اساسى ديگر اينست       
که بزعم آنها انقالب کارگرى و            

غير "حکومت کارگرى تصويرى    
توده ها را رم            "،دارد"  انسانى
 و با اين شعار جديد                     ،"ميدهد

. ميتوان معضل حزب را حل کرد       
همينطور انقالب کارگرى زيادى       

انقالب .  "برايشان تند است              

 کمونيسم کارگرى و انسانگرائى 

 " ...حزب کمونيست کارگرى"در باره شعارهاى جديد 

اما انقالبى است در کنار          "  انسانى
ديگر انقالبات متفرقه که امروز               
توسط راست طرح ميشود و راستها       
به آن همان واکنشى را ندارند که               

. نسبت به انقالب کارگرى دارند              
آسنگران ناشيانه حمله ميکند تا                  

به نظر آنها     .  همين را روتوش کند     
نه مارکس و نه منصور حکمت                 
متوجه نبودند که بجاى پافشارى بر        

انقالب "انقالب کمونيستى از                     
وانگهى مگر  !  حرف بزنند "  انسانى

محمل مادى هر تحولى انسانها                   
بطور عام نيستند و مگر انسانها در         

 -هر تحولى شعور و آگاهى تاريخى      
طبقاتى شان را منعکس نميکنند؟              

 آنهم در   ،انسان مجرد و غير طبقاتى    
 مقوله اى است که          ،جامعه طبقاتى  

از قوطى عطارى حکک درآمده              
است و گرنه مارکسيسم و کمونيسم         
کارگرى و تمام اسناد کمونيسم و               
انقالبات کارگرى از مبارزه طبقات      
و حزب کمونيستى و انترناسيونال          
کمونيستى و مبارزه و پرچم                         
کمونيستى و کارگرى شروع ميکنند     
و براى نفى وضع موجود که اتفاقا           

از   -ديگر"  انسانهاى"توسط        
از آن دفاع      -جنبشهاى طبقات ديگر   

تبئين کمونيسم   .  ميشود تالش ميکند    
از جامعه و طبقات و جنبشهاى                   

 ،طبقاتى و جدال سياسى بجاى خود        
حتى انسان به معنى فلسفى و آبستره       
و بيولوژيک هم بدون فرض جامعه       
و مناسبات اجتماعى و اقتصادى و          
سياسى و فرهنگى آن قابل توضيح          

 . نيست

 

ميشود از اين عالمان دهر پرسيد که       
طبقات اجتماعى و جنبشهاى                       
اجتماعى چه بسرشان آمده است؟             
تضادهاى اين نظام و طبقات                        
متخاصم چه برسرشان آمده است؟          

" امام زمان "و  "  محشر کبرى "کدام  
ظهور کرده است که         "  قيامتى"و   

پنبه تاريخ تاکنونى بشر و جدال                 
طبقاتى را زده است؟ آيا منبعد هر            
کمونيست و سوسياليستى که شعار          
هويتى اش را خط نزند تصويرى             

از خودش ميدهد؟ آيا     "  غير انسانى "
تحقق انسانگرائى کمونيسم مستلزم        
خط زدن هويت کمونيستى و اهداف       

١٢٧شماره   
کمونيستى است؟ آيا از نظر شما         
نبايد براى ايجاد جامعه آزاد                   
کمونيستى مبارزه کرد؟ بايد                  
بجايش براى جامعه انسانى                    
مبارزه کرد؟ مگر کمونيسم                    

غير "کارگرى و مارکسى                      
است که    "  حيوانى"و    "  انسانى

" انسانى"شما لطف کرده ايد آنرا       
ميکنيد؟ تک تک مفروضات                
خجول خودشان را سپر دفاع از          
اين چرخش سياسى راست کرده         

واقعيت اينست که شما دوز         .  اند
انسانيت را در سياست کمونيستى      

روش و رفتار و       .  باال نبرده ايد    
شيوه برخوردتان با اطراف و               
مخالفين اتفاقا نشانه اينست که               
روز به روز ازاين ويژگى                      

واقعيت .  کمونيستى خالى ميشويد   
اينست که شما دوز کمونيسم و              
کارگر را در همان وجود                         

. تشريفاتى هم الک زده ايد                      
واقعيت اينست که با اين اقدام                 
فاصله خود را از کارگر و                       
سوسياليسم و انقالب کمونيستى          

اگر .  به روشنى عنوان ميکنيد          
" اجتماعى شدن "ديروز به بهانه      

تصوير ضد مذهبى تان را زير            
" مسلمان سابقى  "فرش کرديد و        

 امروز شعار استراتژيک         ،شديد
کمونيستى تان را زير فرش                   
ميکنيد و با ورد انسان انسان                  
داريد ميگوئيد که از آن نوع                   

ى سابق هستيد که           "کمونيستها"
براى بورژوازى مثل کبريت بى        

راستى اين فوج       !  خطر ميمانيد   
فوج سازمانهاى هيومنيست که            
برسرلوحه اهدافشان تحقق                     

را نوشتند و    "  جامعه اى انسانى   "
در کريدورهاى پارلمانها مشغول      

 جزو متحدين                ،البى هستند       
شما هستند؟ آيا         "  سوسياليست"

تالش چند دهه اى آنها توانسته              
است حتى يک گوشه از مصائب        
جامعه بورژوائى را حل کند؟               

 که شما         ،اگر حق با آنهاست            
 ،ظاهرا به کسوت آنها در آمديد           

چرا اسم حزبتان را عوض                     
نميکنيد؟ چرا دست از سر                       
کمونيسم کارگرى و منصور                 
حکمت برنميداريد؟ برويد وارد         
همان ليگ گروه فشار                                
بورژوازى ليبرال شويد که بطور     
واقعى فعالين شان هم خيلى                     
محترم و انسان هستند و با شور           
و ذوق ميخواهند من و شما را               
قانع کنند که به گرسنه اى کمک           

آنها به خودشان و ما دروغ        .  کنيم

 دارند عذاب وجدان               ،نميگويند
از .  ليبرالى خود را التيام ميدهند        

هنرپيشه هاى هاليوود و جناب               
راکفلر تا اونانسيس و بيل گيت و          
ديگر سرمايه داران و دولتهايشان      
انواع اين نوع بنيادها و سازمانها         

شما .  را حمايت کردند و ميکنند          
فکر ميکنيد در شهر کوران هستيد      
و به هر شمايلى درآئيد کسى                    

 !متوجه نميشود

 

 ،آنچه شما ميگوئيد استدالل نيست      
مگر .  عذر بدتر گناه است                   

بلشويکها با راه حل ملى و                         
ناسيوناليستى و سلطنت روبرو             
نبودند؟ چرا بجاى حکومت                     

حکومت "کارگرى نگفتند                        
؟ مگر در انقالب ايران با       "انسانى

جنبش اسالمى و قومى و                            
ناسيوناليستى و چپ راديکال و             
خلقى روبرو نبوديم؟ چرا گفتيم             
انقالب سوسياليستى؟ مگر هر               
تحول سياسى در جهان با صفى             
از جريانات راست و آلترناتيوهاى     
بورژوائى روبرو نبود است؟ اين        
چه استدالل پوکى است که در                 

خطر حکومتهاى دست         "مقابل     
اين شعار را        "  ساز بورژوازى   

مطرح کرده ايم؟ چرا نميشود اين        
خطر را با سوسياليسم جواب داد؟       
منصور حکمت اشتباه گفت که؛            

معلوم شد دنيا بدون فراخوان               "
 بدون اميد                                 ،سوسياليسم
" خطر" بدون                       ،سوسياليسم

سوسياليسم به چه منجالبى تبديل          
؟ آيا از نظر شما اين                    "ميشود

بود؟ "  غير انسانى   "سوسياليسم    
بلد "  قسمت گود استخر    "شنا در     

نبود؟ شما واقعا فکر ميکنيد که              
است "  غير انسانى   "سوسياليسم    

براى همين به فکر رفع و رجوع          
و گرنه اگر کسى         .  آن افتاده ايد     

دنبال انسانگرائى سوسياليسم و            
 بايد آن   ،کمونيسم کارگرى ميگردد 

 نقدش  ، برنامه اش  ،را در اهدافش  
 برخوردش با      ،به جامعه موجود     

 ، مذهب ، مسئله زن  ،مسئله تبعيض 
منش کمونيستى و برابرى طلبانه        

طبق اين       .  اش جستجو کند            
آقاى "شما اگر فردا            "  تئورى"

مسلمان متحجر و              "  موسوى
" حکومت انسانى "ديگران بگويند   

 چه خاکى به سرتان              ،ميخواهيم
 ميريزيد؟ 

 
  ٢١صفحه 



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از خطر جريانات قومى و مذهبى        
کشف جديدى کرده ايد؟       .  ميگوئيد

آيا اين مباحث به جامع ترين شکل       
در حزب نشده و اسناد و سياست           
و تاکتيک براى آن توسط منصور       
حکمت تعيين نشد؟ آيا اينها هنوز         
مصوبات قانونى حزب شما در             
اين زمينه نيستند؟ و آيا اين شما              
نبوديد که بسيار قبل از تحوالت            

ديگر خطر   "سالهاى اخير گفتيد         
؟ شما  "سناريوى سياه وجود ندارد    

 ،که ميگفتيد جامعه چپ شده است       
 حتى   ،ديگر راستى وجود ندارد        

جنبش سرنگونى چپ و                              
 امروز هم که       ،سوسياليستى است  

 پس    ،معتقديد انقالب شده است           
نگران چه هستيد؟ چرا درست در       
همين دوره انقالبى پرچم انقالب          
کارگرى و حکومت کارگرى و            
سوسياليستى را غالف ميکنيد؟             

 کدام حرفتان را باور کنيم؟ 

 

واقعيت اينست که نگرانى شما              
دست تان به    .  تر است "  پايه اى "

بى تاثيرى تان را    .  جائى بند نيست  
در کنار مردم     "با توجيه     .  ميبينيد
با جريان سبز دولتى و              "  بودن

متحدين راست ناسيوناليست شان        
معضل تان اينست   .  هم صف شديد  

که دراين جمع هم پذيرفته                          
حال داريد به راست             .  نميشويد

اطمينان خاطر ميدهيد که                          
سوسياليسم و حکومت کارگرى           

 کسى نگران   ،براى ما جدى نيست   
واقعيت اينست که                  !  نباشد

راديکاليسم پوپوليستى شما ته                
چپ راديکال امروز    .  کشيده است 

يا با موج ميرود و يا گوشه اى                 
شما نوع اولش         .  منزوى است    

نوع "  حکمتيست"هستيد و حزب      
اما تفاوت شما اينست که        .  دومش

داريد که هر چرخش  " شاه کليدى "
اجتماعى "براست را ميخواهد با         

و اى کاش      .  توضيح دهد  "  شدن
اجتماعى ميشديد که با اين                         

. سياستهاى راست نميتوانيد بشويد     
درک نميکنيد که تنها ميتوان روى      
راديکاليسم و کمونيسم توده اى و         

 درک     ،و يا نه        .  اجتماعى شد    
 اما کمونيسم کارگرى و           ،ميکنيد

 کمونيسم کارگرى و انسانگرائى 

 " ...حزب کمونيست کارگرى"در باره شعارهاى جديد 

انقالب کارگرى و حکومت                          
کارگرى وزنه اى سنگين براى                 
آرزوهاى پوچ پوپوليستى تان شده          
است و ميخواهيد از آن خالص                  

 . شويد

 

 فرار به جلو بيهوده

به ريش مارکس ميبندند که                            
مارآس تمام تئوريش را بر رهايى      "

او از انسان     .  انسان بنا آرده است      
و .  شروع ميكند و به انسان ميرسد         

به اين اعتبار جامعه انساني را در            
مقابل جامعه مدني بورژوايي قرار         

 ".ميدهد

 

اوال بنظر ميرسد که به اين کشف              
اگر از قبل اين     !  جديدا نائل آمده ايد    

 چرا پيشنهاد تغيير            ،را ميدانستيد   
شعار استراتژيک حزب را نداديد؟        
ثانيا مارکس کارگر و طبقات                      

فرض "  غير انسان   "اجتماعى را       
با شروع از انسان      "نکرده بود که      
اين تصوير مذهبى "! به انسان برسد 

از مارکس و ماترياليسم تاريخى               
 انسان پديده اى              ،باالخره.  است

. جهانى است   –تاريخى      -اجتماعى
موتور تاريخ نيز جدال طبقاتى                   

جدال طبقات نيز براساس            .  است
وضعيت مشخصى رخ ميدهد و                
اينکه در هر دوره انسانها معاش               

طبقات .  شان را چگونه توليد ميکنند    
اجتماعى در طول جوامع طبقاتى            
هم انسان بودند و هم عضوى از                

ثالثا مارکس انقالب    .  طبقه اى معين   
کمونيستى و رفع تضادهاى طبقاتى       
را در مقابل جامعه مدنى بورژوائى       
ميگذارد و نه انقالب انسان مذهبى          

 !  عيسى مسيح را

 

مضافا اينکه اين چه حزب                             
" غير حاشيه اى       "و    "  اجتماعى"

است که شعار برنامه اش را عوض       
ميکند و قرارى و بحثى نشان مردم         
نميدهد؟ شعار جمهورى                                 

 ،سوسياليستى زمانى که تصويب شد    
قرار شد در کنار شعار حکومت               
کارگرى و همزمان تبليغ شود تا اين      
شبهه بوجود نيايد که محتواى                      

١٢٧شماره   
 ،آزادى"برنامه اى شعار                        

"  حکومت کارگرى               ،برابرى
دراين شعار ناديده گرفته شده و           
يا تبئين هاى غير کارگرى و                  

. پوپوليستى از آن ميدان پيدا کند         
 پلنومى وسيعا      ،قرار صادر شد     

 کلى     ،راجع به آن بحث کرد                
شما چى داريد   .  نوشته رفت و آمد   

انقالب "رو کنيد؟ چى شد که                 
انسانى و حکومت انسانى                        
همطراز حکومت کارگرى و               

شدند؟ و   "  جمهورى سوسياليستى  
آنها تبليغ ميشود؟ آن       "  در کنار  "

شعارها که گم و گور شدند و                  
برنامه "  آيکن"شعار جديد به            

هاى تصويرى و تبليغات حزب           
چه بسر آن          .  بدل شده است         

اين "  در کنار  "شعارهاى ديگر      
جديدها آمد؟ و باالخره اگر                      
استدالل تان همين هاست که                   
محمد آسنگران گفته است واى             

 . بحال تان

 

 شعار جديد" پايه تئوريك"

پايه "آسنگران مثال خواسته                   
براى شعار جديد             "  تئوريک

توضيح دهد و اين هجويات را              
 :عرضه ميکند

 

قبال الزم است بگويم آه چپ              "
بورژوايي در اين مورد چه                    
ميگويد و آمونيسم آارگري به             
مقوله انسان در اين چهار چوب           

براي چپ   :    چگونه نگاه ميكند     
 و آل      ٥٧سنتي دوران انقالب         

جبهه چپ پرو روس                                   
و پرو چين                 )  استالينيست(
و انواع ديگر                )  مائويست(

سوسياليستهاي بورژوايي همه            
به .  ذوب ميشد  "  خلق"چيز در      

اراده هر فرد و سازماني دامنه             
. آم و زياد ميشد           "  خلق"اين    

" خلق و ضد خلق          "جامعه به        
به همين اعتبار          .  تقسيم ميشد    

زندان و اعدام  ضد خلقيها مجاز          
ضد "اعدام و سرکوب               !  بود

. امري مثبت شمرده ميشد   "  خلقيها
آاري "  ضد خلق  "محو فيزيكي      

حتي وقتي آه شعار     !  انقالبي بود 
آزادي زنداني سياسي ميدادند               
خواهان آزادي همه زندانيان                 

 بلكه از نظر آن           ،سياسي نبودند  
چپ فقط زندانيان سياسي خلقي و       

به .  يا انقالبي بايد آزاد ميشدند            
آزادي "همين دليل شعارشان                

. بود"  زندانيان سياسي انقالبي         
آزادي بي قيد و شرط در جامعه             

. از نظر آنها ليبرالي بود                            
همچنانكه اآنون حكومت انساني         
از نظر اين چپ ليبرالي محسوب         

 ."ميشود

 

شعار و سياستى که باد هوا باشد            
. پايه تئوريک اش هم باد هواست        

 بحث چپ استالينيست و                 ،اول
مائوئيست و خلقى چه ربطى به ما       
دارد؟ چرا پرت و پال ميگوئيد؟             

 همين چپ خلقى قديم را                   ،دوم
امروز بايد با ذره بين پيدا کرد و            
حاصل تخمير چپ راديکال به              
اشکال ديگرى خود را نشان                    

 چپ خلقى بجاى             ،سوم.  ميدهد
 امروز جريانات بورژوا هم       ،خود

 ،مخالف مجازات اعدام هستند              
مخالفت با اعدام به فرهنگ                      
سياسى جامعه تبديل شده و اين               
ديگر برخالف سه دهه پيش وجه         

 ،چهارم.  تمايزى محسوب نميشود   
همين داستان در مورد شعار                   
آزادى بيقيد و شرط سياسى صادق      

اکثريت عظيمى در                 .  است
اپوزيسيون عليرغم تبصره هاى          
برخى شان از اين شعار دفاع                  

 مدتهاست که در           ،پنجم.  ميکنند
جامعه شعار زندانى سياسى آزاد         
بايد گردد و جرم سياسى نداريم و         

نشنيده ايد؟   .  غيره هم مسلط است     
ظاهرا دنيا از نظر شما فريز شده         
است و فکر ميکنيد هرجا و بى               
ربط و با ربط ميشود هر حرفى             

پايه "را بعنوان استدالل و                         
 !گفت" تئوريک

 

اما آنچه که قلم ميگيريد و                           
نميگوئيد اين است که چپ خلقى و    
ناسيوناليست مقوله کارگر                       
جايگاهى در تئورى و سياستش            

 انقالب کارگرى                           ،نداشت
 سوسياليسم برايش            ،نميخواست

 و منافع طبقات متمايز         ،زود بود  
را در پديده اى بنام خلق در                       
خدمت اهداف ناسيوناليستى اش           

شما اينرا نميگوئيد تا     .  آشتى ميداد 
 :نتيجه بگيريد که

 

اآنون و بعد از حدود سه دهه با         "  
اوجگيري جنبشهاي انقالبي در            
ايران افراد و جرياناتي بدون                  

درس گرفتن از    
  ٢٢صفحه 



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ميخواهند يك بار ديگر     ،اين تاريخ 
اين بار در زير پوشش آلمات پر          

"  و سوسياليسم   ،آارگر"طمطراق  
همان نگرش و سنتهاي شكست             

 ".خورده را زنده آنند

 

از اين    !  واقعا زنده باد سفسطه         
حزب ميپرسيم چرا شعار برنامه         
اى و استراتژيک حزب را عوض      

 توضيحتان         ، برداشتيد        ،کرديد
 ٣٠چيست؟ پاسخ ميدهند  چپ در       

سال قبل خلقى بود و طرفدار                   
اعدام و ما طرفدار انسان هستيم و       
منتقدين اين شعار هم همانها                     
هستند اما اينبار زير پوشش                     

 و    ،آارگر"آلمات پر طمطراق         
؟ پاسخ ميدهند هر            "!سوسياليسم

کسى مخالف اين شعار باشد                     
؟ !سوسياليسمش غير انسانى است     

واقعا کسى دراين حزب پيدا                     
نميشود که نوشته اين آقا را قبل از  

 توصيه اى    ،چاپ نگاهى بياندازد   
بکند تا اينگونه به صحراى کربال       

 نزند؟  

 

که نميتوانيد  "  پايه تئوريک "با اين   
حزبى .  يک دخمه هم درست کنيد      

که هنوز نامش کمونيست                          
کارگرى است و هدف برنامه اى         
که روى گردنش سنگينى ميکند            

 ،صريحا انقالب کمونيستى است        
شعارش را عوض ميکند و                       

 بدتر از   ،شعارى عميقا پوپوليستى  
 غير   ،خلقيگرى ناسيوناليسم چپ     

 و مذهبى گونه را                         ،طبقاتى
جايگزين ميکند و طلبکار هم                  

زمانى حميد تقوائى              !  ميشود
ميگفت اگر انقالب و سوسياليسم          
را از ما بگيرند چى ديگر                          
برايمان ميماند؟ بماند که انقالبش        
همان زمان همين محتوا را داشت        

امروز متعين شده    .  و نامتعين بود   
پرطمطراق "و خود را از کلمات        
تکانيده و   "  کارگر و سوسياليسم     

يعنى عموم خلقى     .  شده"  انسانى"
اين همان چپ   .  مد روز شده است    

راديکال سترون و به بن بست                
رسيده است که در دنياى امروز           

. خود را اينگونه بازتعريف ميکند      

 کمونيسم کارگرى و انسانگرائى 

 " ...حزب کمونيست کارگرى"در باره شعارهاى جديد 

همان بنيادهاى فکرى و سياسى و            
اهداف اجتماعى بر کارش متناظر          

اينها .  شده است "  به روز "است اما    
آگاهانه دارند چهار نعل به سمت               

يا  متوجه نيستند که      .  راست ميتازند 
پيدا کردن براى    "  انسانى"با معادل    

انقالب کارگرى و حکومت                          
" غير انسانى "کارگرى بدوا آنها را      

يا شايد هم متوجه اند       .  اعالم ميکنند 
و آگاهانه در تصوير راست از                   
کمونيسم و انقالب کارگرى شريک       

 اين گام     ،در هر دو حالت      .  ميشوند
بزرگى براست براى اين حزب                 

گامى در تعميق پوپوليسم             .  است
مزمن اش که ديگر در بسيارى                  
موارد از ناسيوناليسم پرو غرب               

و اين بساط       .  قابل تفکيک نيست      
را کسانى راه           "  انسان انسان     "

انداخته اند که وقتى به آنها اعتراض 
ميشد که چرا قتل عام کودکان                      

 ميگفت        ،فلسطينى را نميبينيد               
؟ آنجا     "اومانيسم تان گل کرده             "

منفعت اپورتونيستى حکم ميکرد             
انسانگرائى کمونيسم کارگرى                  
حاشيه اى و مورد ريشخند قرار                
گيرد و اينجا منفعت همان                              
اپورتونيسم سياسى حکم ميکند که           

انقالب "  انسانى"زير بيرق                 
کارگرى و حکومت کارگرى حاشيه     

در يک مورد ايشان حق         .  اى شود  
دارند و آن اينست که ياد گرفتند                  
چگونه راه سياستمداران بورژوا را      
پى بگيرند و هويت ژالتينى شان را        

 . عريان کنند

 

 مانده     ٢شماره     "  پايه تئوريک    "
و آن اينست که در دنياى                .  است

امروز حکومتها براساس مليت و            
 ،قوميت و مذهب ساخته ميشوند               

بحث نسبيت فرهنگى و حجاب                  
نتيجه .  اجبارى و سنگسار و غيره         

اين ميشود که چون خود بورژوازى      
درميان "  ،هم به قهقرا رفته است          

چپ هم انسان جايگاه کمترى از               
به همين دليل       "!!!  "کارگر دارد   

هنگاميكه حكومت آارگري و                     
 و  ،سوسياليستي را انساني ميناميم    

حكومت انساني را همرديف                        
حكومت آارگري و سوسياليستي           
ميدانيم بخشي از اين چپ دچار                 

١٢٧شماره   
 ".شوك ميشود

 

و قدرت    "  پايه تئوريک   "ديديد    
استدالل را؟ ايشان کارگر را                 
کارگر فرض ميکند و انسان را           

ظاهرا اينها موجودات          .  انسان
بيولوژيکى و اجتماعى متفاوتى         

ايشان متوجه نيست که                .  اند
کارگر بودن و برده مزد بودن              
انتخابى نيست که کارگران در             
مقابل انسان بودن انتخاب کرده           
باشند و يا اصوال چنين انتخابى            

کمونيسم .  بروى ما باز باشد              
برسر نفى آپارتايد طبقاتى                       
سرمايه و مبارزه روزمره براى        
دفاع از هويت انسانى کارگر و            
آزادى کل جامعه از مناسبات                

کارگر اگر  .  بردگى موجود است   
جايگاهى عينى دراين پروسه               

" پيگير" بدليل با معرفتى و      ،دارد
 بدليل موقعيت           ،بودنش نيست     

عينى اش در اقتصاد سياسى                  
به اين  .  جامعه سرمايه دارى است   

دليل است که تنها کارگر و جنبش       
طبقاتى و سوسياليستى اش                      
ميتواند چيزى را عوض کند که           
منشا همه مصائب ضد انسانى              

. جامعه سرمايه دارى است                   
جايگزينى "  تئوريک"توضيح      

انقالب کارگرى با انقالب انسانى      
و حکومت کارگرى با حکومت          
انسانى چه ربطى به اين هجويات       
در باره جايگاه کارگر و انسان             

 دارد؟ 

 

و ظاهرا چون براى اين حزب              
جايگاه انسان با جايگاه کارگر           "

 خوب اين                 ،"يکسان است        

پر "شعارهاى دست و پاگير                    
را زير فرش کنيم و           "  طمطراق
را "  انقالب انسانى        "پرچم         
تا چشم کار ميکند              .  برافرازيم

انسان است با تنوعات و پرچمها           
. و سياستها و جنبشهاى مختلف             

 بورژوائى يا کارگرى     ،مهم نيست 
يا خرده بورژوا يا ناسيوناليست و       

 ،مذهبى يا سرکوبگر يا هر چه              
! است"  انسانى"مهم اينست که          

اين مذهب جديد البته چيزى فراتر       
از مذاهب قديمى نميگويد و مانند         
تمام مذاهب ساخته دست بشر                 

. براى منافع واقعى و زمينى است      
 اسم      ،اينها اشتباه لپى نيستند                

رمزهاى چرخش سياسى و گام             
و هر   .  بلندى به کمپ راست اند         
 اول به    ،کسى که براست ميچرخد    

. چپ و کمونيسم فحش ميدهد                  
او .  آسنگران همين کار را ميکند        

و حزبش محق و مخير است به              
هر سمتى و به هر کوره راهى                

ما از اين چرخش براست          .  برود
خوشحال نميشويم و چنين آرزوئى     

اما مطلقا     .  را برايشان نداريم         
نميتوانند اين هجويات مذهبى را با      
نام مارکس و منصور حکمت و            
کمونيسم کارگرى بخورد مردم            

ما اجازه چنين کارى را              .  دهند
 . نخواهيم داد

 

 بحدى زير پايتان     ،از حاال ميگويم  
سست است که يا فورا پس                         
مينشينيد و يا ناچار ميشويد                       
رويگردانى و جدائى تان از                     
کارگر و از مارکسيسم را صريحا      

 . *بيان کنيد

 09 نوامبر 8 

 

  ،برای رد اعتبار نامه رژيم اسالمی در مجامع بين المللی -

  ،برای منجمد کردن حسابهای بانکی سران رژيم اسالمی -

برای محاکمه سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم  -   
 ايران

!دادخواست زير را امضا کنيد  
http://www.petitiononline.com/mk072009/petition.html 

 

را بخوانيد و بدست دوستانتان نشريه يک دنياى بهتر 
! سواالت و نظرات تان را با نشريه در ميان بگذاريد! برسانيد  
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وقتی يک جامعه به نظام حاکم               
 دارد   ،روز خود اعتراض ميکند       

ميخواهد بگويد   !  آن را نقد ميکند      
 ،چيزهائی سرجايش نيست                     

 ما راضی     ،مشکالتی وجود دارد    
اگر .  نيستيم و از اين قبيل نقدها           

اين اعتراضات در سطح نيازهای      
معمول باشد به قوانين و تغيير آن         
رو ميکند و اگر به کليات باشد                
ميخواهد کل آن نظام موجود را             
دگرگون کند و چيزی نو به                       

 .ارمغان آورد
 

وقتی جامعه اعتراض خود را                
عمومی ميکند و نظام حاکم                      
موجود را به چالش ميکشد برای          
آينده خود آلترناتيو مشخصی بايد         

معموال اين آلترناتيوها    !  ارائه دهد 
در زمان سلبی اين اعتراضات از       
طرف جنبشها و احزاب سياسى            
شان بصورت ايجابى و اثباتى هم        

تالش ميکنند تا          .  ارائه ميشود    
آلترناتيو مورد نظر با نظر عموم         

. جامعه يکسان شده و آنرا بپذيرند       
هر کدام از گرايشات اجتماعى در       
جامعه تالش خود را برای قانع              
کردن مردم در رابطه با آلترناتيو        
خود ميکند و قاعدتا همه تالش               
آنها اين است که آينده اين                            
اعتراضات به نوع حکومت مد             

 .نظر آنها بيانجامد
 

احزاب راست عموما                                   
آلترناتيوشان وابسته به سيستم                
موجود در دنياى امروز است و            
سعی ميکنند در جدال بسر قدرت         
و تغيير آن نظامی را پيشنهاد دهند     
که آنروز در جهان از ديد آنها                 

از .  است"  انسانی تر و معقولتر     "
انسانيت نقض    "ديد آنها معموال          

اگر به قانون جهانی             "  نميشود
بهمين منظور آلترناتيو   .  عمل شود 

پيشنهادی آنان در بهترين حالت            
اساسش تعريف از انسان سرمايه        
داری است که مثل جوامع غربی         

که صد البته از         (زندگی ميکنند      
شرايط زندگی در کشورهائی مثل      

اين )  ايران بهتر و انسانی تر است     
انسان کار مزدی ميکند ولی                    

بيمه .  مزدش را دريافت ميکند           
 سقفی باالسر دارد و بچه              ،دارد

 نگاهی به شعار 
 "انقالب انسانى براى حكومتى انسانى"

 مجيد پستنچی

! هايش براحتی تحصيل ميکنند                
انسان سرمايه دارى جزو ابزار                

 کمتر از توليدش مزد           ،توليد است  
 حق اعتراض معمولی را          ،ميگيرد

 سال ميرود دولتمردانی    4دارد وهر   
را انتخاب ميکند تا آنها شرايط                   
زندگی را همينطور نگه دارند و               

اينها خواهان    .  بدتر از اين نشود          
ميخواهند .  دمکراسی هستند           

حرفشان را راحت بزنند و اين حق          
را هم به مسئولين ميدهند که                         

آزادی !  حرفشان را آزادانه نشنوند      
که اينها ميخواهند در همين سطح             
است و باالتر از اين را آنارشيسم              
ميدانند و معتقدند با فراتر رفتن از            
اين چهارچوب سنگ بروی سنگ          

فعال وارد اين نميشويم     .  (بند نميشود 
جهان "که دمکراسى ايرانى و                   

يک ديکتاتورى خشن براى    "  سومى
کسب فوق سود و استثمار وحشيانه         
است و همه دمکراتها مجبورند راه         

 .)احمدى نژادها را پى بگيرند
 

 اگر       ،اما احزاب چپ جامعه                  
 تالش   ،کارگرى و کمونيستى باشند      

ميکنند اعتراض را بسمت ايجاد               
يک جامعه آزاد و برابر براساس             

تاريخا اين  .  اولويتهاى انسانى ببرند   
جامعه و آرمان انسانى اسمش                     
سوسياليسم بوده و کمونيسم طبقه              

يعنى هدف     .  کارگر پرچمدار آن       
جناح چپ جامعه و مشخصا اردوى       

 برخالف        ،انقالبى و کارگرى              
 برانداختن وضع       ،جريانات راست   

موجود و ايجاد جامعه اى نوين                   
 . است

 
اما گرايشات چپ در جامعه مانند            
گرايشات راست دسته بندی های              

اگر چپ مارکسيست     .  متفاوتی است 
را در طبقه فوقانی مدافع ايجاد يک         
جامعه کمونيستی با آلترناتيو فورى       

 در    ،جمهوری سوسياليستی بدانيم       
طبقات پائين تر چپ هائی قرار                 
خواهند گرفت که آلترناتيوی بجز            
شعار سوسياليسم همين امروز را            

 مستقل از      ،اين نوع چپ     !  ميدهند
اينکه چه نامى بخود ميگذارد و چه         

 چيزى جناح چپ             ،پرچمى دارد    
بورژوازى نيست که اهداف                        

. سوسياليستى برايش تشريفاتى است    

١٢٧شماره   
سوسياليسم راه حل و هدف                     

اينکه .  جنبشى طبقه کارگر است      
در مسير جنگ برسر سوسياليسم      
چه موانعى را بايد پشت سر                    
گذاشت و در هر مقطع شعارها و        
اهداف سوسياليستى را چگونه            

 دراين موضوع که        ،بايد پيشبرد  
سوسياليسم بايد همواره تا                        
برقراريش پرچم مبارزه و نقد              

 . باشد تفاوتى ايجاد نميکند
 

جمهوری سوسياليستی در عين           
حال که يک شعار اثباتى است اما       
بعنوان آلترناتيو درخود بمعناى          

. نفی مادی شرايط موجود است          
اگر شما خود را چپ و کمونيست       

غير –بدانيد و آلترناتيو ديگری           
 بايد    ،ارائه دهيد     -سوسياليستى    

اين شکل جديد اوال نفی مادی                
شرايط موجود را دارا باشد و                
دوما بايد بار اثبات آنرا بدوش               

وقتی شکلی ارائه ميشود      .  بکشيد
و بار نفی مادی شرايط موجود             

هر قدر هم     (  را در خود ندارد          
سيستم )  زيبا و چشم نواز باشد           

موجود آنرا از چنگ شما در                  
آورده و شکل خود را به آن                     

مثل انقالب على العموم         !  ميزند
ديديد که بيست جور انقالب      .  شما

. مثل قارج از زمين روئيدند                  
ضدانقالبى هاى ديروز همه                  

و طرفدار انقالب طبقه     "  انقالبى"
خودشان شدند و شما را با يک              
کلمح انقالب خلع سالح و با خود         

براى همين مجبور شديد        .  بردند
يک دم انسانى به کلمه انقالبتان           

تازه بايد کارگران و جنبش     .  بزنيد
کمونيستى کارگرى با وسواس            
مواظب باشد که همين سوسياليسم     
توسط طبقات دارا مصادره نشود       
و نوعى سرمايه دارى با دخالت          
بيشتر دولت را بجاى سوسياليسم       

نمونه تاريخى کم        .  قالب نکنند   
 . نداريم

 
با توجه به توضيحات باال نگاهی       
کوتاه و روشنگرانه به يک شعار       
انحرافی ميکنم و با توجه به                    
ديدگاه باال دليل نقد خود را به اين        

اگر !  دوستان ارائه ميدهم تا شايد      
دلسوزی سياسمتدارانه  "از روی    

و راه گشائی برای انجام انقالب           
!! اين شعار آمده     "  به هر قيمتی     

آگاه باشند که ممکن است اين                 
شعار زيبا بنظر آيد آما نه ايده آل         
يک کمونيست است و نه                           

 . مارکسيسم را نمايندگی ميکند

آقای محمد آسنگران در نوشته               
در مورد شعار     خود تحت عنوان      

انقالب انسانى براى حكومتى            "
 بعد از دفاع از اين شعار       "انسانى

البته همراه با حمله مغرضانه و          (
اين شعار  )  سطح پائين به منتقدين     

" آلترناتيو کمونيستی     "را يک           
 :و مينويسد! مينامد

 
جواب و آلترناتيو امروز                       "

آمونيستها به حكومتهاى دست           
ساز بورژوازى بر مبناى مليت و       

اين شعار  .  قوميت و مذهب است     
تاآيد بر انسانى بودن انقالب و             

 ."حكومت دارد
 

 خود شعار ميخواهد بگويد انقالب     
در تاريخ  !  کنيد از نوع انسانی آن     

مگر تا بحال انقالبات به هر                     
نوعی که بوده انسانی نبوده است؟       

مثال .  اين ادعا کمی عجيب است        
در تاريخ هيچ وقت حمله                            
نيروهای مسلح نظامی يک کشور      
به نظام جاری و براندازی آنرا              

به آن کودتا        !  انقالب نميخوانند   
پس آنچه تا امروز شاهد      .  ميگويند

آن بوده ايم انقالب هميشه ظاهرا          
انسانی و بخاطر کسب حقوق و             
دستآوردهای انسانی مردم را                 
پشت خود فراخوانده و به انجام             

مهم اينست انقالب      .  رسيده است  
 . چه طبقه اى بوده است

 
در مورد اينکه اين شعار آلترناتيو       
کمونيستها به حکومتهاى دست             

 ادعای ناشيانه و                ،ساز است     
مثال .  ايدئولوژيکى بيش نيست         

ميخواهند در سلب شرايط موجود       
ولی !  شعاری همه گير داده باشند      

کمونيستها شعار خود را ميدهند و       
تالش ميکنند شعار و اهداف                    
سوسياليستى و کمونيستى را همه        

مهمتر اينست           .  گير کنند          
سوسياليسم جنبش يک طبقه معين       

است که عليه         
  ٢۴صفحه 
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سرمايه دارى است و با همين                 
اما حکک تصورش    .  معرفه است 

اينست که ميشود با پرچم پخمه              
انقالب انسانى و حکومت انسانى        
مردم را سوار قطار کرد و بعد               
آنها را در ايستگاه سوسياليسم                

شايد فکر ميکنند مردم     !  پياده کرد 
شعور ندارند و از سوسياليسم                 

اما .  گريزانند و يا آن را نميشناسند     
ايشان اگر بروند در روستاها از           

 نام لنين   ،افراد مسن هم سوال کنند    
و دولت سوسياليستى و دولت                 
محرومان را با شعر و خاطره و           

اين .  شنيده برايشان تعريف ميکنند   
تنها عدم اعتماد بنفس انقالبى و             
سوسياليستى اين حزب است که            
سر از اينجا درآورده است و نه              

 . راهگشائى سياستمدارانه
 

محمد آسنگران در ادامه توجيهات      
 :خود ميآورد

 
جامعه و دنياي معاصر و                 "  

تحوالتي آه در آن اتفاق افتاده و          
ذهنيت هايي آه بورژوازي                     
معاصر با مهندسي افكار به آن             

 مشكل چپ غير       ،شكل داده است    
جوابها و         .  آارگري نيست        

پاسخهاي اين چپ قرار نيست در       
قد و    .  جامعه تحرآي ايجاد آند        

قواره خود را ميبيند و                                 
تئوريهايش هم بر اساس همان            

. قدرت و توانش تنظيم ميشود              
در گودي استخر        "قرار نيست        

وظيفه اين چپ نق          ."  شنا آند   
زدن به جريانات اصلي جامعه و          
قانع آردن و راضي نگهداشتن            

اين چپ قصد      .  محفل خود است     
ندارد و نميتواند جواب معضالت        
جهان امروز را بدهد و براي آن           

اتفاقا يكي از      .  راه حل پيدا آند        
تفاوتهاي ما با افراد و محافل چپ  

 ،حاشيه اي و غير اجتماعي                   
همين شعار و بيان ماهيت انقالب       
سوسياليستي مورد نظر ما است        

 . "آه عميقا انساني است
 

خيلی واضح و روشن در اين                  
سطور آسنگران خود را چپ                  
کارگری و خواهان سوسياليسم             
ميداند و تفاوت خود را با بقيه                  

 نگاهی به شعار 
انقالب انسانى براى حكومتى "

 "...انسانى
چپها در دادن همين شعار انقالب              
انسانی خالصه ميکند و ماهيت                 
انقالب سوسياليستی را در طرح اين    
شعار ميداند و معتقد است اين شعار        

! يعنی شنا در گودی استخر سياست       
و بدتر از همه اينکه معتقد است اين         

را "  معضالت جهان  "شعار جواب     
ميدهد و اصال سوسياليسم همين                

 ؟ !است
 

به "  حزب کمونيست کارگرى     "آيا   
اين فکر نکرده که شعار کمونيسم            
کارگری سوسياليسم همين امروز           
است؟ آيا شعار سوسياليسم ماهيت           
عميقا انسانی برنامه کمونيزم                     
کارگری را نمايندگی نميکند؟ آيا              
سوسياليسم روش و راه ايجاد يک            
جامعه آزاد و برابر و مرفه انسانى          
نيست؟ اگر آری پس چرا بايد شعار        
ديگری جايگزين آن کرد و اگر نه           
پس چطور اين شعار را ميتوان                  
بجاى سوسياليسم و انقالب                            
سوسياليستى گذاشت؟ در ثانی                   
باالتر توضيح دادم که اگر شکلی             
ارائه ميشود بايد نفی شرايط موجود       

جمهوری "آيا شعار     .  را دارا باشد    
 روى پاى خود اين نظام             "انسانی

را نفى ميکند؟ مگر نشنيده ايد که              
 که تازه حکک به         ،برخى از چپها    

سرمايه دارى با     "،آنها پيوسته است  
ميخواهند؟ جمهورى  "  چهره انسانى 

فرق شما با      .  آنها هم انسانى است       
اين جماعت راست چيست؟                          

اما بخودی خود نفی          سوسياليسم    
وضع موجود است و تاريخا چنين           

اهميت سوسياليسم هم       .  بوده است   
 . همين است و نه واژه آن

 
اين ":  در آخر هم آسنگران ميگويد      

شعار بر پايه تئوري و جهان بيني          
مارآسيستي و نگاه ما به انسان و          
جايگاهي آه انسان در سيستم                   

به .  فكري ما دارد تدوين شده است       
همين دليل موقعيت و جايگاه انسان    
در تئوري مارآسيستي و آمونيسم        

. آارگري جايگاهي استراتژيك دارد     
حكومت آارگري و حكومت                         
سوسياليستي نميتواند حكومتي              

 ."انساني نباشد
 

محمد آسنگران اگر واقعا معتقد                 

١٢٧شماره   
است که حکومت کارگری و                 
سوسياليستی نميتواند انسانی                

 پس چرا شعار کمونيزم             ،نباشد
کارگری يعنی زنده باد انقالب و         
جمهورى سوسياليستى را در پس      
شعار انقالب و جمهوری انسانی        
مخفی ميکند؟ چرا سر خودتان             
کاله ميگذاريد؟ بنظر ميرسد به           
اين نتيجه رسيديد که شعار                      
 !سوسياليسم جماعت را رم ميدهد

 
من هم در آخر ميخواهم بگويم              
يک کمونيست ميگويد اساس                
سوسياليسم انسان است و برای            
سازماندهى  يک انقالب کارگرى     
و سوسياليستی و برپائى فورى            
يک حکومت کارگرى و                          

با .  سوسياليستى تالش ميکند           
افتخار اين شعار و اهداف را                 
اعالم ميکند و برايش نيرو بسيج         

نفى هويت سوسياليستى و     .  ميکند
اهداف و شعار سوسياليستى وجه       
مشخصه همه چپهائى بوده است         
که راهنماى چپ ميزنند و فرمان       

و !  را به سمت راست ميچرخانند     
باالخره اين ايجاد فاصله اى                   
ديگر با منصور حکمت و                        
کمونيسم کارگرى و مارکسيسم           

اگر هنوز قبول دارند که           .  است
اساس سوسياليسم انسان است و          
سوسياليسم جنبشى براى                          
بازگرداندن اختيار به انسان                   

 پس جمهورى انسانى                   ،است
يعنى "  آلترناتيو"بعنوان              

جايگزينى با شعار آلترناتيو                   
خودتان داريد صريح    .  کمونيستها

ميگوئيد و بهتر است عصبيت را       
 آبى به صورت تان             ،کنار زده   

بزنيد و فکرى به حال اين شعار           
ظاهرا زيبا اما پخمه و راست                
بکنيد که يکجا حزبتان را به                   

دنيا .  رنگ آبى ها در آورده است      

پر است از بورژواها و                               
مسيونرهائى که ميتوانند صبح تا         
شب اندرباب انسانى بودن شعار          
انسانى و مذهب انسانى برايتان             

قرار بود شما           .  موعظه کنند     
ناسالمتى بعنوان کمونيست و                
راديکال کارى بکنيد که مردم و            
کارگران از شر اين دکانداران               

. سياست و مذهب رها شوند                    
متاسفانه خودتان به رنگ آنها                
درآمديد و محمد آسنگران در دفاع      

 ! از آن بشدت رفوزه شده است
 

کمونيسم نام و پرچم قديمى                        
کارگران براى تغيير اين دنياى             

. غير انسانى و ضد انسانى است          
کمونيسم شرافت تاريخى طبقه              
کارگر است که کل بورژوازى             

. همواره عليه اش جنگيده است             
کمونيسم و سوسياليسم اوج                       
انسانيت و شعور انسانى طبقه                
راديکال است و نقد عملى و                     
سياسى طبقه اى است که مبناى             
اين همه رفتار و عملکرد ضد                 
انسانى بورژواها و سيستم شان را      

کارگران سوسياليست و    .  ميشناسد
کمونيست که عمرى تالش کردند        
رنگ خودشان را به مبارزات               
آزاديخواهانه بزنند به اين                          

" آلترناتيو"شعارهاى مذهبى و             
از اين جنبه    .  شما نگاه هم نميکنند    

اما به شما توصيه      .  نگرانى ندارم 
ميکنم که تاريخ دستکم دو سه دهه       
اى کمونيست و سوسياليست بودن      

. را به اين سادگى حراج نکنيد                
مطمئن .  چيزى گيرتان نمى آيد          

 . باشيد
 

زنده باد کمونيسم کارگرى و                   
پرتوان باد مبارزه براى برپائى            
جامعه آزاد و برابر و خوشبخت           

 . *سوسياليستى

 تلويزيون  برای يک دنيای بهتر
:  بعد از ظهر بوقت تهران  يکشنبه ۵ساعات : جمعه
 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠ساعت 

 

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

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

 . اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد



٢۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انقالب انسانى شعارى است آه             
حميد تقوايى اخيرا در توضيح               
آلترناتيو حزب آمونيست آارگرى    

قبل از اينكه به جدل     .  اختيار ميكند 
براه افتاده بر له و بر عليه اين تز           

 بد نيست آمى در رابطه      ،بپردازيم
با جوهر اين شعار و متن آن                     

شايد براي امثال      .  موشكافى آنيم  
سعيد صالحى نيا و محمد                            
آسنگران اين شعار آگاهانه يا                  
ناآگاهانه معنى تزهاى منصور             

بر فرض مثال      .  حكمت را بدهد     
سعيد صالحى نيا در نوشته اش              
اظهار آرده است آه حكومت                 
آارگرى و حكومت سوسياليستى        

همين جمله     !  هيچ فرقى نميكند       
عمق بى اطالعى نويسنده را در           
رابطه با مسئله اى آه راجع به آن        

اينكه !  اظهار نظر ميكند ميرساند      
چه اجبارى است انسان راجع به           
چيزى آه ذره اى از آن اطالعات        
ندارد اظهار نظر آند با خود آقار         

يا آقاى آسنگران گفته     !  صالحر نيا 
است تم انقالب انسانى نه تنها                  
اشكالى درخودى ندارد بلكه گزينه      
تكميلى آمونيسم منصور حكمت          
است آه البد حتما در آمونيسم و           
تزهاى منصور حكمت ضعف و          
اشكالي ميبينند آه بايد تكميل                    

البته اينكه تزهاى منصور       .  بشود
حكمت با سياست هاى آنونى                  
حكك خوانايى ندارد و اين سياست      
ها هر روزه اديت ميشود امرى             
است آه خود رهبرى حزب                     
آمونيست آارگرى ميگويد نه به          
قول خودشان فراريان از                           

اصوال اين نوع   !  سوسياليسم ايشان 
سوسياليسم اآس مسلمى آارى جز     
فرارى دادن آمونيست هاى                    

 !واقعى ندارد

 

اما به تز انقالب انساني و ريشه             
. هاى طرح اين بحث بپردازم                

فرض من اين است آه خود آقار            
تقوايى حداقل ميداند اين تزش از          

من شخصا در   .  آجا ريشه ميگيرد  
هيچ آدام از نوشته ها اشاره اى             

آساني آه   .  به اين موضوع نديدم     
از اين بحث چشم بسته دفاع                      
ميكنند اصال سرچشمه اين تز را          

 

 در نفى تز انقالب انسانى حميد تقوايى
 

 على طاهرى

اوال بايد مشخص آنم آه          .  نميدانند
اين تز نه تنها تاييد آمونيسم و                      
تكميلش به قول آقاى تقوايى در                   
دنياى حاضر نيست بلكه يك تز                  

. قديمى و آهنه آنتى آمونيستى است      
اين تز براى بار اول در حدود چهل         
سال پيش توسط نويسندگان مكتب            
فرانكفورت چون اريك فروم و                  

ريشه .  هربرت مارآوزه ارائه شد        
هاي اين تز چه بود؟ اينها فالسفه و          
روانشناسان و نويسندگانى بودند آه       
سعى داشتند از مارآس يك چهره             
فلسفى بدهند و به قول منصور                    
حكمت انگلس را قلم بگيرند و                     
آمونيسم روسى و فاشيسم را در يك        
قفسه آنار هم بچينند و انقالب                      

. اجتماعى را زير شك قرار بدهند            
هسته اصلى و يا بهتر است گفت                
بهانه اين نوع بحث ها دستنوشته               

فلسفى مارآس       -هاى اقتصادى         
يعنى آتابى آه حدود سال             .  است

 توسط روس ها پيدا و چاپ           1942
 . شد

 

 حذف طبقه           ،دترمينيسم تاريخي     
 تغيير انسان با آموزش و              ،آارگر

تربيت هسته بحث اين نوع                            
البته به    .  روشنفكران فلسفى است      

جاى خودش اين بحث ها قابل                      
بررسى و موشكافى است و تجربه          

. با ارزشى در قرن بيستم است                   
تعاريف مذهبى و روانشناسى در             

. سرتاپاى اين تزها موج ميزند                  
 ،تحقيقات اينها در رابطه با اومانيسم  

از خودبيگانگى و مارآسيسم به ده          
مثال اريك   .  ها هزار صفحه ميرسد     

فروم آه تقريبا در اين جمع يك                    
سرو گردن از همه باالتر است                   
اقامه دليل ميكند آه با برنامه ريزى        
ميتوان به جامعه سوسياليستى                    

در نهايت جايگاه اينها چپ          .  رسيد
انقالب .  بورژوازى حاآم است           

اجتماعى و انقالب آارگرى در اين        
نوع تفكر ريشه ديكتاتورى و به                 

" گريز از آزادى       "قول خودشان        
اينها تازه حرفهاى چپ ها و         .  است

. راديكالهاى مكتب فرانكفورت است    
امثال يورگن هابرماس آه منتقد                
جناح چپ محسوب ميشدند آه عمال       
تبليغ تعادل اجتماعى و به يك آالم            

١٢٧شماره   
معرف ليبراليسم فلسفى ناب                  

تا جايى آه ايشان حتى            .  هستند
تظاهرات دانشجويان در آلمان را      
با چپ فاشيست بودن دانشجويان        

 .مورد حمله قرار ميداد

 

با رجوع به مستندات و ادبيات              
جنبش ملى اسالمى بارها و بارها       

حتي در  .  به اين تزها بر ميخوريم    
زمان رياست جمهورى خاتمي           
يك بار هم يورگن هابرماس را به       

دهها جلد    .  ايران دعوت آردند      
آتاب و صدها نشريه از آن زمان       
به بعد به انتشار در آمد تا با                      
رجوع به خود مارآس آه انقالب       
آارگرى را پيش شرط بناى                   

 انقالب      ،جامعه انسانى ميداند          
هيچ الزم   .  آارگرى را نفى آنند      

به توضيح نيست آه امثال                        
سروش و اآبر گنجى و خاتمى             
هدفشان از رجوع به مارآس                
فلسفى و نفى مارآسيسم به عنوان      

هيچ !  يك دستگاه نقد سلبى چيست     
الزم به توضيح نيست آه چرا در       
نظر اينان لنين و بلشويسم سر               
منشا ديكتاتورى و خونريزى                

اين وظيفه     !  جلوه داده ميشود        
حياتى نظام هاى ارتجاعى و                  
ايدئولوگ هايش است آه با هر             

. وسيله اى انقالب را نفى آنند              
انقالب انسانى مگر چيزى جز             
توبه و دست شستن از انقالب                
آارگرى ميتواند معنايى پيدا آند؟      
نظام بورژوازى هر روزه                      
تعريف هاى فلسفى و تبليغى اش         

اما اومانيسم و    .  را به روز ميكند    
انسانيت فى النفسه امر بدى                     

اما تمام مشكل جايى              !  نيست
شروع ميشود آه آقاى تقوايى             
براى قلم گرفتن انقالب آارگرى         
و نااميدى سياسى اش آه دقيقا           
نتيجه سياست هاى غلط و                      
پوپوليستى است آه در پيش                 
گرفته نميتواند در روز روشن             
اعالم آند آه از انقالب کارگرى           
و آلترناتيو سوسياليستى                        

براى .  آارگرى دست شسته است    
همين آلك مرغابى ميزند و از              
لفظ انقالب انسانى استفاده                    

 .ميكند

 

در يك برش ديگر اين تم آل                    
تعريف مارآسيستى انقالب را             

در تعريف     .  زير سوال ميبرد        
مارآسيستى جامعه به طبقات               

اين طبقات   .  مختلف تقسيم ميشود    
بنا به شرايط توليد و بازتوليد                   
مشخص در جنگ دائمى به سر             

تضاد طبقاتى موتور             .  ميبرند
زمانى آه    .  محرآه تاريخ است       

تضادهاى اين طبقات آنتاگونيزه           
شود منجر به نابودى يك طبقه يا            
تمام طبقات ميشود و از دل اين               
تضاد جامعه جديد با شيوه توليدى        
آه پاسخگوى نياز جامعه است              

مشخص ترين مثال    .  متولد ميشود 
مارآس نظام سرمايه دارى است         
آه با دو طبقه آارگر و سرمايه              

هر دو طبقه    .  دار مشخص ميشود   
-در يك جدال عظيم سياسى                     

. فرهنگى قرار دارند      -اقتصادى    
هر طبقه شعارهاى خودش را                

انسانيتى آه در آن انسان يك      .  دارد
موجود مجرد و بى ربط به جامعه        
است تعريف نظام سرمايه دارى          

تصوير انسان هاى خوبى         .  است
آه در راه انسان هاى ديگر                       

 . زندگى ميكنند

 

لنين لففظ خوبى در اين رابطه                
خرده دارد و چنين انسانهايى را            

اما .  ميخواندبورژوازى خير             
تعريف آمونيست ها منجمله                   
مارآس با اين نوع نگرش يك                 

انسان يك      .  دريا فاصله دارد          
انسان  و     ،موجود اجتماعى است    

 ،به محيط انسانى احتياج دارد              
تعريف مستدل و تمام عيار                       
مارآس از نگرشش به مسئله                  

سوسياليست هائى     .  انسان است    
چون فوريه و اوون بودند آه قبل          
از مارآس سيستم هاى ابداعى را        
براى جامعه سوسياليستى پيشنهاد       

اما همه و همه از                   .  ميكردند
مرزهاى جامعه بورژوازئى                  
فراتر نميرفتند و در سطح                         
نصيحت جامعه بورژوازئى باقى       

تمام تفاوت آمونيسم           .  ميماندند
مارآس دادن تعريف ابژآتيو از           

. انسان است          
  ٢۶صفحه 



٢۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در جامعه اى آه آار     : تعريف انسان با آار 
سقوط آند تمام ارزش هاى انسانى سقوط       

اين تعريف در حقيقت خط مرز              .  ميكند
سوسياليسم علمي با سوسياليسم هاى ديگر        

در نهايت مارآس بعد از فرار از                .  بود
پروس به فرانسه و آشنايى با پتانسيل و                
انرژى محيط هاى آارگرى به اين نتيجه            
رسيد آه اين تنها آارگران هستند آه                      
ميتوانند دنيا را از شر سرمايه دارى رها            

و هم خود و هم ديگران را آزاد                   .  آنند
در سطر سطر تئورى مارآسيستى     .  سازند

ذره اى از متافيزيسم و تخيل خبرى                        
تحليل استخواندار مارآس از                .  نيست

جامعه پيشا سرمايه دارى  و فرماسيون               
هاى سرمايه دارى او را به اين نتيجه                    

 . ميرساند

 

نيل و رسيدن به جامعه انسانى با وجود                
نظام سرمايه دارى آه توليد آننده اغتشاش       
و هرج و مرج و آشتار و استثمار و                       

راه .  نابودى انسانهاست قابل تصور نيست     
تنها نيروى نابودى    .  ميانبرى وجود ندارد   

سرمايه دارى  .  اين نظام طبقه آارگر است    
با توسعه خود گورآنان خود يعنى طبقه             

 .انقالبى پرولتاريا را به وجود مياورد

 

انقالب انسانى آه حميد تقوايى مطرح                  
حميد .  ميكند يك بازى با الفاظ بيشتر نيست       

تقوايى به نوعى به فتيشيسم آلمات و                      
تعابيرش .  سفسطه عالقه خاصى دارد            

آسى معنايش را    .  مختص به خودش است    
اگر از خود     .  چون معنايى ندارد    .  نميداند

بپرسيم نيروهاى اين انقالب انسانى                       
آيستند؟ حتما انسان هاى خوب در برابر            

آيا اين همان افسانه خير و        !  انسان هاى بد  
شر مذاهب نيست؟ آيا بهتر نيست حميد                
تقوايى آمى فكر آند و بعد حرف بزند؟ آيا          
الزم نيست امثال سعيد صالحي نيا و محمد    
آسنگران اول نگاهى آنند ببيند خودشان             
ميفهمند حميد تقوايى منظورش چيست و            
بعد به ديگران حمله آنند؟ با اين سيرى آه         
پيش ميرود منتظر پختن انقالبهاى ديگرى       

ديروز :  در آوره حميد تقوايى خواهيم بود      
فردا .   امروز انقالب انساني   ،انقالب رنگي 

راستش اين تز    !  حتما انقالب در يك هفته       
ها بيشتر آدم را ياد حرفهاى امثال هخا مى       
اندازد تا يك اپسيلون حرف تئوريك در                 

 ! *رابطه با انقالب

در نفى تز انقالب 
انسانى حميد 

 ...تقوايى 
حزب کمونيست     ″اين طور که معلوم است                       

هيچ کسی بهتر از محمد آسنگران پيدا           ″  کارگری
نميکند تا سرپيچهای سخت و به هنگام ضرور                  
همه عالم و آدم و جميع خاليق را مثل آيه های                      

. قرآن از شياطين و بدکاران بترساند و پرهيز بدهد        
لجام گسيخته  ″:  اين شياطين چگونه کسانی هستند       

گاِن بی شرم، مخالفين حکومت انسانی، دروغ                  
شاخدار گويان و آدمهای بی ثبات و شارالتان و                 
ظاهرًا شريف و تهوع آور و ديگه خدمتان عرض           
کنم، ماليخوليايی و باز هم ماليخوليا و از همه                     
مهمتر چپ حاشيه ای و غيراجتماعی، بی عقل و             
درايت، مشکالت ذهنی و تراوشات مغزی، دريده         
ها و حمالت سخيف کنندگان، کسانی که عقل و                 

 ″ . . .منطق و تئوری را کنار بگذارند و 

 

مضامينی که در باال مشاهده ميکنيد مقدمۀ نيم                    
صفحه ای محمد آسنگران در نوشته ای تحت                     

درمورد شعار انقالب انسانی برای                   ″عنوان     
عقل و منطق و تئوری و        .  است″  حکومتی انسانی 

راستش شنيدنِ  شارالتان و ماليخوليا و            !  درايت؟
امثالهم از جانب ايشان احساس آنچنان بدی در ما             

عقل و منطق و تئوری و                ″اين    .  ايجاد نميکند   
مصيبتی است که تحملش     .  ما را می ُکشد    ″  درايت

از تحمل شنيدِن هرچه فحش چاروداری دردناکتر          
 . است

 

اينها را به      :  آسنگران در انتهای مقدمه مينويسد          
 . ″حال خود رها کنيم و به اصل موضوع برگرديم

 

 :″اصل بحث″

که او نوشته     ″  اصل بحث  ″من مطلقًا نگاهی به          
نه صرفًا به سبب وجود عصبيت           .  است نينداختم  

خيره کننده در نوشته اش بلکه لزومی به خواندن              
اصل ″هايی که در           ″  استدالل″البد    .  آن نديدم   

″ ادبيات حزبی ″اش ميکند از جنس همين          ″  بحث
از اين جهت    .  اش است که در مقدمه آورده است          

اش را درهمين مقدمه به      ″  نقد سياسی ″که او همۀ     
چه کسی واقعًا با خواندن اين مقدمه        .  ما کرده است  

او نشان   ″  اصل بحث  ″ديگر رغبتی به خواندن           
ميدهد؟ اصل بحث همان است که در مقدمه آمده                

حتی اگر در مؤخره بود شايد زحمت                       .  است
. اش را به خواننده ميداد          ″  اصل بحث  ″خواندن   

خب، اين نتيجۀ اصل    ″:  شايد يکی پيدا ميشد بگويد     
 ".بحث اوست

  

ات را در مقدمه      ″  عالی″شما که همۀ نتيجه های         

١٢٧شماره   

برای چيست؟ شما    ″  اصل بحث ″گرفتی، ديگر    
که حکم جهنم رفتن گناهگار را از قبل صادر                

حزب ″ميکنی؟ واقعًا     ″  بحث″کردی ديگر چرا    
تا اين درجه ذليل         ″  کمونيست کارگری ايران     

است که هر بار ناچار ميشود به اين شيوه پاسخ            
بدهد؟ اين نهايت زبونی و عجزاست که دفاعيه            

به .  هايشان را با ليچار به منتقد انباشته ميکنند             
. روش ديگری نميشناسند  .  اين کار عادت کردند    

از لو دادن آپی مخالف سياسی تا انجام تمرينات            
برای وانمود کردن اصل و ماهيت بحث به                      
دعواهای چاله ميدانی، محمد آسنگران ضمن               

، رهبری مدافعين   ″رشته سياسی ″تدريس دراين   
. و بالگردانهای حزب خود را نيز به عهده دارد          

مردم و بويژه طبقه کارگر ايران عليرغم اقسام            
دست اندازها و چاله چوله هايی که سر راهشان          
حفر ميکنند، فهم و شعورشان به مراتب از                      

اين را کسی نميتواند      .  هميشۀ تاريخ باالتر رفته     
بگذاراگر کسی گوش و چشمش با            .  انکار کند  

صحبتها و کار و کردار آنها و ما بيگانه نيست،            
. همين مقدمۀ نوشته محمد آسنگران را بخواند              

 . همين برای ما کافيست

 

ای داد؟ ما    ″  مقدمه″چه پاسخی بايد به اينچنين         
قضاوت را به عهدۀ فهم و شعور و درايت مردم           

شايد .  براستی چه پاسخی؟ بسيار خب     .  ميگذاريم
 . اين پاسخ انتظارِ  کسانی را برآورده کند

 

طرفدار شعار انقالب انسانی     ″قبول، شما   :  پاسخ
شيطان لعين و        ″و ما        ″  و حکومت انسانی       

حاال برای    .  اين يکی را شما بردی             .  ″رجيم
شيطان ″.  قصاص پرتمان کن به سراشيب جهنم       

همينطور که دارد به جهنم             ″  لعين  و رجيم         
طرفدار ″سرازير ميشود، دست بردار نيست و           

را ″  شعار انقالب انسانی و حکومت انسانی               
 :مورد سؤال قرار می دهد

 

آقای حميد تقوايی اين         :  شيطان لعين و رجيم        
مضمون را جلوی بسياری از کادرهايشان ادا              

اول که اکس مسلم را به من گفتند،          .  .  .  ″کردند،
باری ″  ما کمونيستيم، اکس مسلم که نيستيم     ″گفتم  

که در معنای اين حرف وجود دارد اين است که           
ايندو را دو چيز مجزا و غير قابل تبديل به هم                 

ما ″مثل اينکه کسی گفته باشد                             .  ميداند
يعنی هرگز   ″  کمونيستيم، کاپيتاليست که نيستيم      

حال چگونه  .  کمونيست نميتواند کاپيتاليست باشد    
است که کمونيست توسط کسی که اين را مقدمتًا          
اذعان ميکند ميتواند اکس مسلم شود؟ کدام                       

  ٢٧صفحه  مصلحت؟ کدام منافع؟ 

 

 )١! (ميشويد، نگفتيم؟″ توده ای″بهتان گفتيم 
 

 سعيد مدانلو



٢٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

طرفدارشعارانقالب انسانی و            ″
حاال که شما       :  ″حکومت انسانی   

داری به ته جهنم سرازير ميشويد        
و آنقدر کوچکيد که کسی شما را           
نميبيند و بايد بپاييد که يک وقت با        
يه فرمون زير بلدزر هفت چرخم        

 .له تان نکنم، حتمًا پاسخ ميدم

 

آقای تقوايی  :  شيطان لعين و رجيم    
 به سبک توده ای های قديمی ما             

جناح به اصطالح            ″:  ميگويند
مغضوب، جناح مغلوب تا جاييکه      
دارد عليه احمدی نژاد و خامنه              

″ ای می جنگد در کنار مردم است      
: و در دنباله همين را تأکيد ميکند         

تا جاييکه اينها می آيند و عليه              ″
خامنه ای، عليه احمدی نژاد يا               
عليه دادگاههای فرمايشی يا تنفيذ         
يا تحليف و غيره صحبت ميکنند،        

همراه ما مردم       ما ميگوييم داريد    
خط تأکيد از من     .  (  ميکنيد  حرکت
  ).است

 

حرفی که دوبار تکرار ميشود                
ديگر يک اشتباه لپی نميتواند                  

پس بفرماييد توضيح                .  باشد
بيشتری در مورد عبارات فوق             

″ شياطين لعين و رجيم      ″بدهيد تا     
برای ″  توطئه″دست از اينهمه           

رساندن معنی حرف ايشان به                
 .  مردم بردارند

 

طرفدار شعار انقالب انسانی               ″
باشه به جهنم،   :  ″وحکومت انسانی 
 .به اينم جواب ميديم

 

قول ميدهيد؟  :  شيطان لعين و رجيم  
بدون فحش و فضيحت جواب                 
مرقوم بداريد؟ دفعه قبل که يک             
جورهايی قول داديد  که ديگر با            

نوشته تان را      ″  عصبيت بسيار  ″
 چه شد؟ . شروع نکنيد

 

طرفدار شعار انقالب انسانی و             
ای شارالتان     :  حکومت انسانی    

 

 ميشويد، ″ توده ای″بهتان گفتيم 
 ) ...١! (نگفتيم؟

های توطئه گِر دروغ شاخدار گوی        
طرح توطئه های      !  فالن و بيسار     

سخيفتان را با جانی دالر بازيهای             
خودم کشف ميکنم که همينطورهاج       
و واج بمانيد و آنچنان آشی برايتان          
بپزم که يک وجب روغن روش                

 .نشسته باشه

 

ضمنًا پاسخ   :  شيطان لعين و رجيم       
بدهيد آيا قراراست آقای تقوايی                  
خودشان آنجاييکه جناح به اصطالح     
مغضوب ومغلوب و اتفاقًا فراموش        
کردند بگويند، مفلوک، ديگر نتوانند     

بيايند را در آينده     ″  همراه ما مردم   ″
 به خاليق اعالم کنند؟ 

 

طرفدار انقالب انسانی و حکومت          
ای معلونهای خبيث، پس       :  ″انسانی

بچشيد همزمان طعم آتش  هاويه و           
زهرهالهل از نيش گزندگان جهنم          

 .را

  

من که حاال    :  ″شيطان لعين و رجيم     
آه، .  دارم به قعر جهنم نزديک ميشم      

وای، عقرب   .  مار غاشيه را ميبينم      
جراره هم جلوی دهنۀ اون دخمه               
منتظرم نشسته داره نيش شو جال              

″ميده ولی هنوز فکر ميکنم                         
حميد تقوايی يک    ″  حکومت انسانی 

″سياست است که می خواهد سر             
. را زير آب کند    ″  حکومت کارگری 

آه، کاله  .  آه، عقرب جراره مرا گزيد   
آه، ای مار       .  سرخودتون نگذارين   

آه، سوختم  .  غايشه به تو پناه ميبرم       
 ! سوختم

 

انقالب ″  و اما در مورد خود شعار         
 : ″انسانی برای حکومت انسانی

  

يک تعريف عام    ″  حکومت انسانی ″
است و علی العموم ميتواند به هر             

هرکسی با هر   .  حکومتی اتالق شود  
تعلق طبقاتی حکومت دلخواهش را       

اگر به عنوان يک         .  انسانی ميداند  
مطالبه اصلی طبقه کارگر مطرح           
شود تفکيکش با شعار نمايندۀ                      

١٢٧شماره   
سياسی سرمايه داری که او هم             
ميتواند به راحتی حکومت دلخواه     

″  حکومت انسانی    ″خودش را          
 بنامد، چگونه ممکن است؟

  

بورژوازی طی ساليان اخير                 
اتفاقًا خيلی راغب شد اسم هر                
دست بدست شدن قدرتی بين                  

″رقبای سرمايه در باال را                      
″ خيلی راحت   .  بگذارد″  انقالب

هم ميتواند مثل      ″  انقالب انسانی  
انقالب مخملی و نارنجی و غيره        

با .  و ذالک، انتخاب بعديش باشد      
کدام مضمون طبقاتی اين شعار،        
حزبشان ميخواهد کاراکتر                     
سياسی صف جنبشی که قرار               

شان را پيش ببرد     ″  انقالب″است  
به جامعه معرفی کند؟ اتفاقًا                    
برعکس، اين شعار دارد                          
مضمون طبقاتی  مورد نظر آنها         

پنهان و مخدوش   .  را پنهان ميکند  
و يا درون تهی و صرفًا احساسی        
و زيبانمايی و توهم آميزکردن             
مضمون طبقاتی شعارها کار                
هميشگی نمايندگان دستجات                 

فکر .  سياسی سرمايه داريست        
انقالب انسانی و     ″نميکنيد شعار     
بی کم و کاست     ″  حکومت انسانی 

است که     ″  زيبا نمايی    ″همان     
داخلش معلوم نيست چگونه                   
ماهيتی دارد و سنتًا و معموًال                 
شناسنامه اش را بورژوازی                  

 صادر ميکند؟ 

 

انقالب انسانی برای حکومت            ″
تنها يک ظاهر باشکوه و    ″  انسانی

اين شعار    .  فريبنده دارد و بس         
چيزی را در مورد ماهيت                       
طبقاتی جنبش و انقالب کارگری       

دارندۀ اين شعار    .  توضيح نميدهد 
معلوم نيست نمايندۀ سياسی چه            

شعار مطالباتی       .  طبقه ايست      
جلودار يک حزب در يک شرايط     
تعرضی از نوع اوضاع سياسی         
امروز ايران اگر معّرف جايگاه         
طبقاتی آن حزب نباشد به چه درد       
ميخورد؟ شعار مطالباتی امروز        
يک حزب سياسی در ايران که             
بورژوازی را رم ندهد متعلق به         

کسی به لحاظ          .  بورژوازيست
گفتار ″اخالقی مشکلی با شعار           

″ نيک، پندار نيک، کردار نيک         
از آنجايی که اين جور             .  ندارد

شعارها هميشه ابزار سياسی                
″ خوش اخالق                ″بخش                 

بورژوازيست، داستان کامًال فرق      
نمايندۀ سياسی هر طبقه ای     .  ميکند

تعريف خودش را از هر يک از            
مثال سرمايه   .  بندهای شعار دارد    

دار هرچه تعداد کارگران بيشتری      
در اختيار داشتن را به حساب                 

خود می    ″  کردار نيک   ″ذخيرۀ    
نانشان ″ريزد و از آنجاييکه دارد        

″ کردارنيک″پروندۀ    ″  را ميدهد   
 .   اش را قطورتر ميکند

 

انقالب انسانی و حکومت                       ″
انقالب نيک  ″چه فرقی با    ″  انسانی

دارد؟ اتفاقًا از     ″  و حکومت نيک    
ها اينکار ساخته است       ″سبز″اين   

که تحت شرايط محرز و غيرقابل        
کنترل شدن سرنگونی جمهوری         

. ی بشوند  ″انقالب نيک  ″اسالمی   
هنوز ″  انقالب انسانی    ″انتخاب     

برايشان پرطمطراق تر و جالل و       
چرا دومی را     .  جبروتی تر است    

 انتخاب نکنند؟

 

برخى ميگويند    (شعار مطالباتی       
آزادی، برابری،     ″)  استراتژيک

نيز دقيقًا همان     ″  حکومت انسانی  
خاصيت دوفقره شعار  مورد                  

اين کار  .  عالقه آسنگران را دارد     
دقيقًا اعالم رسمی عقب نشينی در       

پنهان کردن  .  برابر بورژوازيست 
و در حقيقت محو ماهيت طبقاتی          
يک شعار مطالباتی و جلودار                
حزب در شرايط و اوضاع                       
تعرضی و شتاب يابندۀ جبنش                
مردم به کل حاکميت چه معنی ای        
دارد و گوينده چه منظوری را                

 دنبال ميکند؟ 

  

آزادی، برابری،  ″شعار مطالباتی   
 و تفاوت ما″ رفاه

رفاه جامعه به هر درجه ای که               
برای مردم آن جامعه  تأمين شد             
هميشه محصول مبارزۀ طبقاتی           

در معنی  ″  رفاه برابر ″.  بوده است 
. خود به نفی طبقات نظر دارد                

رفاه ″دمکراسی نميتواند از پس           
. کارش اين نيست     .  برآيد″  برابر

آزادی ″تنها از آزادی و تاکيدًا                
ساخته است که   ″  بدون قيد و شرط   

من .  مسوليتش را به عهده بگيرد        
فکر ميکنم اين فرمولبندی                         

 . منصور حکمت است

 
  ٢٨صفحه 



٢٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يی که        ″بچه محصل       ″همان        
آسنگران دوست دارد مدام خودش      
را با او دهن به دهن کند حاال                    

ديگر چه    .  ديگر اينرا می فهمد         
نياز به توضيح دارد؟ آنکسی که           

گفتن، ″  حکومت کارگری  ″برای   
چند دفعه آب دهان قورت ميدهد و       

حکومت ″دست آخر ميگويد                   
، دارد به دمکراسی يعنی       ″انسانی

به نوچه سرمايه داری درود                    
فحش و فضيحت به             .  ميفرستد

. منتقد کشيدن چارۀ کار نيست               
شاخ و شانه کشيدن، من بيشترم و        
تو يک ذره ای مشکل را حل                    

وگرنه مسعود رجوی به        .  نميکند
هوادارهايش .  اين روز نمی افتاد      
دم خروس       ″دم به ساعت                     

طرفداری از جمهوری اسالمی و       
ِ  خلق       را از زير بغل           ″  دشمن

 . مخالفينشان  بيرون می کشيدند

 

چه کسی  امروز پيدا ميشود تا                 
حکومتی که دوست دارد سرکار          

بشمار نياورد؟   ″  انسانی″بيايد را     
سلبی بودن جنبش به معنی پنهان          

. و يا مخدوش کردن هدف نيست          
جنبش سلبی به معنی زمين                       
گذاشتن امر روتين و مطالبات               

بدون .  بالفصل طبقۀ کارگر نيست    
مارش دادن آدمهايی  که                             
دستهايشان ميتواند توليد را                      
بخواباند و بدون طنين انداختن               
شعارهای کوبنده شان در                          
خيابانها، نمايندگان سرمايه از هر      
تيره و تباری، هيچ حزب                           
کمونيستی را آن باال اصًال به                  

خيلی محبت  . حساب نخواهند آورد 
″کنند يکی دو نماينده به نام                      

راه بدهند گوشه              ″  کمونيست
پارلمان سماق بمکند تا بزودی              
نوبت تار و مار کردن همگيشان          

بدون حضور صف مؤثری    .  برسد
از طبقه کارگر که نمايندگان                   
سرمايه را مدام بابت براندازی             
حکومتشان در هراس نگاهدارد،        
فکر تصرف قدرت از جانب هر          
حزبی که مدعی کمونيسم باشد              

انقالب .  خواب و خيال است               
برای کمونيسم  .  همگانی هم نداريم  

کارگری پروژۀ هايی از اين نوع         

 ميشويد، ″ توده ای″بهتان گفتيم 
 ) ...١! (نگفتيم؟

هيچگونه اعتبار سياسی نداشته و            
 . نخواهد داشت

 

بمثابۀ يک شعار   ″  حکومت انسانی ″
مطالباتی و سياسی چيزی را در                
مورد انسانيت موجود در منويات و       
مطالبات طبقه کارگر و حکومت              

راه دور  .  کارگری توضيح نمی دهد   
هيچ ليبرال مسلک و يا  ده            .  نرويم

پله ناسيوناليست تر از رضا پهلوی        
هم پيدا نميشود که بگويد حکومتش         
انسانی و حتی بر اساس آزادی،                 

آزادی را  .  برابری و انسانيت نيست    
. معنی ميکنند    ″  دمکراسی″همان    

برابری را هم همان تعريف معمول        
را ″  برابر بودن    ″دمکراسی از         

هم ″  حکومت انسانی ″.  برايش دارند 
از .  که روی شاخ انتخابشان هست        

″همينها چه تعدادی حاضر است،           
را شعار    ″  آزادی، برابری، رفاه       

خودش کند؟ کمتر کسی را ميتوان           
يافت خيلی روشن معنی زمينی اين         

ِ هم، نفهمد           آنها .  سه حرف را کنار
تب و  ″  برابری در رفاه   ″در مقابل    

آنوقت معلوم ميشود     .  لرز ميگيرند  
که دمکراسی شان درمقابل آزاديی         
که در کنار برابری و رفاه هست تا          

آزادی، ″.  چه درجه محقر است            
هرسه مکمل      ″  برابری و رفاه          

حکومت ″اينجا عبارت      .  يکديگرند
نه تنها نميتواند آزادی و           ″  انسانی

برابری را ساپورت کند بلکه هردو        
را يکجا از محتوا و پيام واقعی شان        

انسان يک تعريف عام      .  تهی ميکند 
اين .  از يک موجود خاص است             

موجود خاص در يک جامعه                       
طبعيست .  طبقاتی زندگی ميکند          

هرطبقه تعريف خاص خودش را            
منتها .  ازانسانی و انسانيت دارد           

برای کمونيست ها و يا آدمهای                   
زحمتکش شرافتمند که بسيار و                 
بسيارند، شنيدن تعريف انسانی و             
انسانيت از زبان طبقه                                       

 .  کارگرسوسياليست خوش است

 

″آنها هزار زبان تعريف برای                  
ابعاد .  شان دارند   ″حکومت انسانی   

رسانه ای حقيقتی که ما                                    
کمونيستهای کارگری نمايان ميکنيم     
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فعًال هنوز به گرد شاعران و                  
داستان پردازان و هزار و يکصد       
جور نمايشات و امکاناتشان                  
نميرسد تا بتوانيم هرچوب و                  
چماقی که برای مردم مقدس                  

منتها .  ميکنند را خنثی کنيم               
همينها در مقابلِ  برابری در رفاه       
مردم، اللمونی ميگيرند و حريف      
ِ  مردم برای بدست                          آزادی

اين نقطه قوت    .  آوردنش نميشوند 
کمونيستها در مقابل نمايندگان              

حزب ″.  سياسی سرمايه است         
اين ″  کمونيست کارگری ايران       

نقطه قوت کمونيسم که چه                       
عرض کنم بلکه نقطه قّوت                     
هرکسی که لنگرش اين روزها            
يک مقدار چپ ميزند را در                    
شعار مطالباتی روزش محو                 

فقط محمد آسنگران و    .  کرده است 
تيم مربوطه ميتوانند در دفاع از          
اينچنين شعارهايی پشت حريف          
را به خاک بمالند و چند دور هم            
در خاک چرخش بدهند که                       

. حسابی حال طرف جا بی آيد               
″امکان ندارد بشود با دمکرسی         

را تعريف کرد   ″  برابری در رفاه  
بويژه زمانی که     .  و توضيح داد    

رياضت کشيدن طبقه کارگر و            
مردم زحمتکش منظور واقعی و        
غيرتقلبی دوستداران دمکراسی         

کسی که آگاهانه طرفدار          .  باشد
دمکراسی حتی به ليبرال ترين            
وجه ممکنش است، نميتواند                  

آزادی، برابری،   ″شعارمطالباتی   
اين شعار   .  را تکرار کند     ″  رفاه

″چارچوب مطالبه استراتژيک         
آزادی، برابری، حکومت                       

را مطلقًا نقض، پنهان      "  کارگری
آزادی، ″.  و يا مبهم نميکند                

در واقعيت امر،     ″  برابری، رفاه  
پيشنهادی است که طبقه کارگر            
سوسياليست، امروز و در                       

. اوضاع حاضر به مردم ميدهد           
طبقه کارگر سوسياليست ميداند          
که اکثريت بسيار بااليی از اين            
مردم با اين شعار مطالباتی اش            
نه تنها مشکلی ندارند بلکه خيلی         
هم برای چشيدن مزه اش پر                   

شعارهای .  اشتها تشريف دارند       
مطالباتی که کمونيستها تحت هر        
شرايط سياسی معين، نياز و                  
موقعيت طبقه کارگر درآن را               
مبنای عملشان قرار ميدهند مجاز      

″نيستند شعار استراتژيک                     
آزادی، برابری، حکومت                       

را محو، ُگنگ و بی           ″  کارگری
خاصيت کرده و يا در پردۀ ابهام         

 . بپيچانند

 

شياطين ″حاال که عنقريب است           
قرين انواع       ″  لعين و رجيم            

گزندگان و آتش گلخان جهنم                     
طرفدار انقالب   ″شوند، بد نيست       

برای ″  انسانی و حکومت انسانی      
يکبار هم که شده آدرس فهم و                  
شعور و درايت را از آنها سؤال            

انگار منصور حکمت نشست    .  کند
برای عده ای از ما قصه هايی از          

تا قرنها و      .  تاريخ گفت و رفت        
بلکه هزاره های ديگر يک                       
ابوالقاسم نامی از خطه توس پيدا          
شود و قصه های او را با بقيه                   
قصه ها  و نوشته جات اسکالرها          
ی قرون و اعصار به نظم                          

 ! درآورد

 

کسی که اين روزها با اوضاع                
کنونی و تحوالت پيش رو در                  
جنبش مردم درمناسبتهای مختلف      
به منصور حکمت مراجعه کند،           
از آنجايی که اسم کمونيست را به         
خودش برازنده ميداند قطعًا ديد             
روشنتری نسبت به وقايع سياسی        

. حاضر و تحوالت آتی پيدا ميکند       
نه اينکه مصون از هرگونه                      
لغزش و اشتباه خواهد شد بلکه               
ِ  زير قطاِر هزار چرخ                   شانس
بورژوازی نرفتنش به مراتب               

 .بيشتر خواهد شد

   

عليرغم همۀ ابعاد کّمی           ″  سبز″
محمد .  اش در بن بست است                

آسنگران نيز به اين جنبه کّمی از          
حزبشان ″  سياست کمونيستی      ″

. شيفتگی خاصی نشان ميدهد                 
منظور اين نيست که حزب ايشان        

منظور اين    .  در بن بست است          
هم ″  ابعاد بزرگ ″است که برای      

به هر حال    .  بن بست وجود دارد     
نه راه پيش نه راه        ″اين بن بست      

را هم   ″  سبز″داشتن، دارد     ″  پس
هنوز شب      .  زمينگيرش ميکند     

فعًال مواظب باشند       .  دراز است   
″ سبِز″گوشه هايی ازهمين                     

دستپاچه شده از اوضاع سر به               
. تحول، حزبشان را يکجا نبلعد             

حميد تقوايی تا يکی دو بار ديگر           
حزب ″مجبور نشوند کشتی                    
را به   ″  کمونيست کارگری ايران    

قول خودشان به گرداب ببرند تا            
سرنشينانی که      

  ٢٩صفحه 



٢٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دستشان به دستگيره ای بند نيست به قعر دريا سقوط کنند، کارشان نخواهد              
تکه پاره ميشود و ترکشهايی از آن به منطقۀ ناسيوناليسم                ″  سبز″.  گذشت

″ حزب کمونيست کارگری ايران   ″کافی است رهبری    .  چپ پرتاب ميشوند  
يکی دو درجه ديگر به راست بچرخاند تا يکی چند مايل طی مسير، آنها                    

 .را مالقات کند
   

محمد آسنگران البته بعيد نيست بنشيند مدتی فکر کند و دوباره يک جواب                
منتها ايشان بهتر است يک چيز را از قبل         .  برای ما تهيه کند   ″ دندان شکن ″

اين نيست که آدم سنگ          ″  جواب دندان شکن    ″منظور از     .  دانسته باشند  
بگذار فرصت افشای سياستهای    .  بردارد بزند دندان طرف مقابل را بشکند       

را ″  حزب کمونيست کارگری ايران   ″توده ايستی رهبری حزب موسوم به        
اميدوارم اينبار  .  منظور عرض ميکنم   .  هربار محمد آسنگران به ما بدهد         

 .ايشان منظور را درست گرفته باشند

 

  زنده باد حزب اتحاد کمونيسم کارگری،زنده باد منصور حکمت 

 ٢٠٠٩سيزدهم نوامبر 

 

 "مردم به شما نياز دارند چرا به جان انقالب افتاده ايد؟"
 پاسخ به نامه ای در مورد نقد مواضع ح ک ک

 

 آذر ماجدی

اين .  کمونيسم کارگری بدستم رسيده است         نامه ای از يکی از دوستان              
. فردا آ نامه نوشته اند و ميگويند که در ايران هستند          "دوست با نام مستعار     

نکته مهمی در اين نامه مطرح شده است که فکر ميکنم بويژه در اين                            
شرايط، فکر بسياری از افراد چپ و متعلقين به جنبش کمونيسم کارگری                

پراکندگی نيروهای چپ و کمونيست ها              .  را بخود مشغول کرده است          
تالش برای مقابله با اين پراکندگی و شکل دادن         .  موجب آزار همه ما است    

به يک صف متحد تر و منسجم تر توسط افراد و جريانات مختلف مطرح                 
اين دوست عزير ما نيز با همين نقطه عزيمت به رابطه ما و                   .  شده است 

حزب کمونيست کارگری پرداخته و پرسيده است که چرا ما مواضع اين                 
 :حزب را مورد نقد قرار ميدهيم

 
من سالهای پيش برنامه های شما را در کانال جديد دنبال ميکردم                .  سالم"

درود بر شما        .  های شما لذت ميبردم              و خيلی از اجرای برنامه               
البته با ايميلی که از          .  امروز به سايت شما رجوع کردم           .  ومبارزاتتون

حزب کمونيست کارگری داشتم و به دنبال علت اختالف شما با ايشان بودم    
سايت شما رو پيدا کردم و مقاله شما رو در مورد حزب                                 و آدرس  
  :درجايی گفته بوديد .خواندم

 
جمهوری سوسياليستی که شکل کنکرت حکومت کارگری است و يکی                "

از شعارهای حزب کمونيست کارگری بوده است، از ادبيات و تبليغات                    
و کلمه کارگری جای خود را به       .  تلويزيونی اين حزب قلم گرفته شده است      

اينها اکنون بجای انقالب کارگری و حکومت                .  کلمه انسانی داده است       
کارگری که شعار و برنامه پايه ای حزب کمونيست کارگری بوده است                   
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انقالب انسانی و حکومت           "از    
يک .  سخن ميگويند     "  انسانی

را تبليغ ميکنند،   "  انقالب انسانی "
مردم را به سازماندهی يک                    
انقالب انسانی فراخوان ميدهند و       
قصد دارند اگر يک روز قدرت           

حکومت "را بدست آوردند يک          
 ".در جامعه مستقر کنند" انسانی

 

راستش فکر ميکنم اين سياست            
بيشتر نظر مردم ما رو جلب                  
ميکنه چون شما در ايران نيستيد         

شما .  که ببينيد بر سر ما چه ميايد       
فکر ميکنيد کارگرکارگر گفتن            
مردم رو جذب ميکنه؟ در ثانی            
وقتی استراتژی شما هر دو                    
طرف يکيه، چرا مثل عروس و          
مادر شوهرها شديد و به جون               
انقالب افتاديد؟ چرا در شرايطی        
که مردم ما نياز به شما دارند بر           
سر کلمه کارگر گفتن اين چنين            
سماجت به خرج ميدهيد؟ مگه              
بقيه مردم آدم نيستند؟ مردم واقعا        
به نيروهای شما مخصوصا در           

به نظر   .  شرايط کنونی نيازمندند    
من االن نياز به همبستگی است و       
جدايی شما از يکديگر ضربه به          

از مردم  .  جنبش چپ ايران است     
بياموزيم که چگونه از اختالف            
اينها استفاده کردند وشکاف اينها        

و مطمئنا از     .  رو عميقتر ميکنند    
موسوی نيز عبور خواهند کرد            
اگر جنبش چپ                                                

روانشناسی برخورد       ضرورت
با مردم رو دريابد و از اين                      

با درود به تمام . پراکندگی در بياد
زحمات شما به اميد پيروزی                 

 ."انسانيت
 

انقالب "بگذاريد ابتدا به مقوله             
که "  انقالب کارگری "و  "  انسانی

يک نکته محوری در مقاله مورد       
اشاره در اين نامه است،                           

 . بپردازيم

 

در مقاله مورد نظر نيز به اين               
مساله اشاره شد اما بنظر ميرسد         

که ضروری است کمی بيشتر اين       
انقالب کارگری و   .  مساله باز شود  

حکومت کارگری ابزاری هستند        
برای رهايی کل بشريت از                      
استثمار و ستم سياسی، اقتصادی         

هدف انقالب         .  و اجتماعی        
کارگری صرفا آزادی کارگران يا     

ما کمونيست   .  طبقه کارگر نيست    
ها از اين رو که انقالب کارگری          
را تنها راه نجات بشر از ستم و               
استثمار ميدانيم خواهان                              
سازماندهی انقالب کارگری و              
برقراری يک حکومت کارگری         

حکومت کارگری بمعنای     .  هستيم
. حکومت کارگران نيست                        

کارگری صفتی است که ماهيت           
طبقاتی اين حکومت را نشان                  

نيت و هدف کمونيست ها        .  ميدهد
حاکم کردن کارگران بر بقيه مردم     

حکومت کارگری ابزاری     .  نيست
است تا با کمک آن بتوان جامعه            
را از طبقات و به اين اعتبار از              

به اين معنا          .  دولت رها کرد         
انقالب کارگری و حکومت                     
کارگری از نظر مارکسيسم و                
کمونيسم کارگری ابزاری برای          
رهايی جامعه از طبقات و دولت          

 .طبقاتی است

 

با اين حساب انقالب کارگری و            
حکومت کارگری انسانی ترين             
انقالب و حکومت است، زيرا                
رهايی تمام بشريت را مد نظر               

ممکن است پرسيده شود که      .  دارد
اگر چنين است، پس چرا بر سر            
اسم مجادله ميکنيد، اگر انقالب             
کارگری انسانی ترين انقالب و             
ابزاری برای رهايی انسان است،       
چه اشکالی دارد که بجای                          
کارگری بگوييم انسانی؟ اشکال          
در اينجا است که انسانی يک                   

وقتی از  .  صفت عام و مبهم است      
انقالب انسانی و حکومت انسانی         
صحبت ميشود، هر تعريفی را              

ميتوان به آن          
  ٣٠صفحه 

 ميشويد، ″ توده ای″بهتان گفتيم 
 ) ...١! (نگفتيم؟



٣٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اگر شما طرفدار بيانيه     .  نسبت داد 
حقوق بشر باشيد، از اين انقالب و      
حکومت، برقراری مناسباتی بر         
مبنای بيانيه حقوق بشر را درک           
خواهيد کرد و در همان محدوده            

در حاليکه بيانيه     .  متوقف ميشويد  
حقوق بشر، بيانيه ای برای جامعه      

. سرمايه داری و طبقاتی است               
بيانيه حقوق بشر رهايی و                         
برابری انسان ها را مد نظر                     

در بهترين حالت برابری        .  ندارد
حقوقی که در کشورهای غربی            

 .موجود است را خواهان است

 

در مقاله مقوله خلق را بکار برده         
بوديم تا نشان دهيم که لفظ انسانی         
در چنين متنی عين همان کلمه                
خلق است که سی سال پيش توسط       
نيروهای چپ پوپوليست بکار               
برده ميشد و بدرست شديدآ مورد         
نقد جنبش ما، مارکسيسم انقالبی،        

انسانی معين نميکند    .  قرار گرفت 
که اين چگونه انقالبی است،                   
مختصات آن چيست و چگونه بايد      

دولت انسانی معلوم    .  سازمان يابد 
نيست که چگونه دولتی است و بر       
چه مناسبات اقتصاد سياسی مبتنی      

از آن رو که در يک جامعه       .  است
سرمايه داری زندگی ميکنيم و در       
نفی آن سخن نميگوييم، اين                       
حکومت به درستی فرض ميشود        
که بر يک مناسبات سرمايه                     

اين نقد يک      .  دارانه مبتنی است     
جنگ زرگری يا بهانه گيری لفظ         

اين نقد اتفاقا مقوله        .  قلمی نيست  
 . ای استراتژيک است

 

معلوم است که رهبری ح ک ک            
نيز مانند اين دوست ما فکر کرده         

" مردم جلب کننده تر     "که انسانی    
مردم را  "است و کارگری ميتواند     

و به اين خاطر بجای           "  رم دهد  
. کارگری از انسانی استفاده ميکند     

صحبت اين دوست عزيز برای ما      
اينها .  حکم شاهد از غيب را دارد       

از احکام پايه ای کمونيسم و                     
نميتوان با       .  مارکسيسم هستند      

جنبش ما  .  مسامحه از آنها گذشت     
بيست سال برای استحکام نظری         

 

مردم به شما نياز دارند چرا به جان "
 "...انقالب افتاده ايد؟

سياسی و برنامه ای خود جنگيده          –
نميتوان با يک چشم بر هم             .  است

زدن بر تمام اينها خط کشيد و سر              
ما را  "بزنگاه به اين اميد که مردم           

تمام اين احکام پايه         "  انتخاب کنند  
بدون اينها   .  ای را زير پا گذاشت          

استراتژی کمونيستی ای باقی نمی          
 .ماند که ما با هم در آن سهيم باشيم

 

اين تالشی بود برای آنکه روشن              
شود نقد های ما، برای پيروزی                 
کمونيسم کارگری اساسی و حياتی          

احزاب کمونيستی بسياری طی      .  اند
تاريخ بخاطر قدرت به راست                     

ح ک ک اولين نيست و    . چرخيده اند 
رهبری ح   .  آخرين هم نخواهد بود       

ک ک بويژه در دو سه سال اخير               
. بشدت به راست متمايل شده است          

با اتکاء به يک پراگماتيسم زمخت           
و بايد گفت فرصت طلبانه، هر                   

آنچنان .  روز يک زيگزاگ زده اند       
شيفته قدرت به شکل فتيشی آن شده         
اند که فراموش کرده اند يک جريان       
کمونيست فقط از طريق استحکام            
نظری، سياسی و کارگری ميتواند          

 . به قدرت برسد

 

کسب قدرت برای آنها به مسابقه               
انتخاب ملکه زيبايی شباهت پيدا               

بايد بکوشند در              .  کرده است      
تلويزيون خيلی خوب ظاهر شوند،         
حرف هايی که مردم دوست دارند           
بزنند، لباس پوشيدن شان را هم با             
آنچه تصور ميکنند ذائقه مردم است       
تطبيق دهند، تا شايد مردم آنها را              

تمام فعاليت آنها           .  انتخاب کنند     
از .  معطوف به اين تقال شده است          

سازماندهی انقالب کارگری هيچ            
از سازماندهی طبقه     .  خبری نيست  

هدفشان .  کارگر اثر و نشانی نيست      
يک انقالب عام همه با هم شده است        
و در عمل در اعتراضات خارج               
کشور هم هر چه بيشتر اين جهت             

تالش .  گيری را به نمايش ميگذارند     
برای ائتالف با جريانات راست                
دقيقا از اين چرخش سياسی ناشی            

حرف های راديکال هم       .  شده است  
که ظاهرا مردم را رم ميدهد، پس             
تصميم گرفته اند که با يک بيانيه ده         

١٢٧شماره   
ماده ای و ظاهر آراسته اتو                     
کشيده در مقابل مردم قرار گيرند       

. شوند"  مسابقه انتخاب "تا در اين    
اين تمام استراتژی اين حزب شده      

 .است

 

درست است که ما و ح ک ک                 
اين .  برنامه مان مشترک است         

برنامه و بسياری اسناد ديگر که         
در ده سال اول اين حزب به                    
تصويب رسيده است استراتژی و      
مبنای کار ما را تشکيل ميدهد و           
قاعدتا انتظار ميرود که نزد ح              

اما ح ک     .  ک ک هم چنين باشد        
ک بنظر ميرسد که اين برنامه و          
استراتژی پايه ای و اصلی حزب       
را در کمد اسناد بايگانی کرده               
است و اکنون به يک هدف بسيار        
تقليل داده شده ای رضايت داده و        

لذا بنظر   .  برای آن تالش ميکند       
ميرسد استراتژی نزد ما و اين              
حزب دو مقوله کامال متفاوت               

 .است

 

اما بايد صريحا اعالم کنيم که                
نزد ما نقد سياسی هدفی                             
سکتاريستی ندارد و از نقطه                 
عزيمتی سکتاريستی بر نخاسته         

ما طی دو سال و خورده            .  است
ای که در حزب اتحاد کمونيسم             
کارگری فعاليت ميکنيم برای               
زدودن سکتاريسم و نفرت های          

. سکتاريستی تالش بسيار کرديم       
سکتاريسم با منافع طبقه کارگر،        
کمونيسم و انقالب کارگری در            

ما نيز معتقديم   .  تناقض کامل است  
که بايد بتوان در فضايی سالم و            

. رفيقانه يکديگر را نقد کرد                   
متاسفانه در چند سال گذشته                   
سکتاريسم و منافع خشک و تنگ       
سازمانی و بعضا شخصی بر               
منافع دراز مدت انقالب کارگری      
و کمونيسم سايه انداخت و                       

ضربات بسياری به جنبش                        
ما .  کمونيسم کارگری وارد آورد      

کماکان بر اين اهداف پای                          
 .ميفشاريم

 

عليرغم وجود اختالفات جدی و           
اساسی ما نيز خواهان ايجاد                     
انسجام و نزديکی بيشتر ميان                 

. نيروهای جنبش مان هستيم                   
رهبری ح ک ک از مواضع و                
اصول اصلی و پايه ای اين حزب        
که در زمان حيات منصور                       
حکمت تبيين و تدوين شده بسيار           
فاصله گرفته است، اما از آن رو           
که هنوز تحت نام کمونيسم                       
کارگری فعاليت ميکند، هنوز                
اعالم ميکند که يک دنيای بهتر             
برنامه اش است و به آن اعالم                
وفاداری ميکند، به يک معنا به              

با در  .  جنبش ما نزديک تر است       
نظر گرفتن مباحث باال از نظر              
من تحت اين شرايط، مساله اتحاد        
تشکيالتی ميان دو حزب منتفی             

اما اتحاد عمل ها امری              .  است
کامال ممکن است و ميتواند مورد        

نقل قول زير    .  بررسی قرار گيرد   
از منصور حکمت، بنظر من،               
راهنمای عمل روشنی در اين                

 :زمينه بدست ميدهد

 

به هر رو سه جنبشى که شمردم         "
 –کمونيسم کارگری، ملی                      (

) اسالمی و ناسيوناليسم پرو غرب     
از نظر سياسى اساسا از هم جدا و        

در درون هر طيف شاهد      .  مستقلند
ها و    گيرى دورى و نزديکى      شکل
ها و                ها و جبهه                       وحدت
هاى سازمانى خواهيم         عمل   اتحاد

بود، اما ميان اين سه جنبش فصل        
. مشترک زيادى وجود ندارد                  

اختالفات به شدت عميق، عقيدتى        
اوضاع سياسى     (.و ماهوى است    

 )1ايران، ميزگرد پرسش شماره 

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى 

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

!کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  



٣١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انت           ت ي ل ناسيوناليسم وقتى کمى مي
رسد                ي ى م رست ژاد پ ه ن . ميشود ب

اساسا ناسيوناليسم يک پايه فاشيسم   
کى      .   است ت ادبيات ناسيوناليستى م
اصالت خاک و     " ،" عرق ملى " بر  

ژاد    ى و           ،" خون و ن رى جوئ رت  ب
سم     .   بيگانه گريزى است   ي ال ناسيون

جاعى است          . تا مغز استخوان ارت
روريسم               ا ت ل ب ي زمانى که اسرائ
ان              ودک گى ک عريان و جنايت جن
مب                  ا ب ى را ب ن سطي ل معصوم ف
ار                  ت و پ وشک ل رى و م ف فس

رد  ک ي ى        ،م ران م اي س ي ال ون ي اس  ن
ار           د و شع بيمارگونه هورا ميکشي

داد     ي وب           " م ه دارى خ کش ک ب
داشت      " !   ميکشى ه انگار وزارت ب

ا             اده است ت ت ا و    " راه اف ه وش م
ا   د    "   سوسک ه ن اکسازى ک ! را پ

جناح چپ اين جريان نيز همين را       
ه                .   ميگفت  ود ک ب ن اوت اي ف ا ت ه ن ت
ن کراهت         "   سياسى" لباسى   ن اي ت

خواست          ي سم     " ميکرد و نم ي ان اوم
 "! اش گل کند

 

در تظاهراتهاى اخير ايران و                 
اين ماجرا  "  روز قدس "خارج در   

شعار .  بنوعى ديگر تکرار شد          
کليدى ناسيوناليسم نژادپرست               

 جانم    ، نه لبنان      ،نه غزه   "اينبار    
همان جناح چپ   .  بود"  فداى ايران 

 

 چهره واقعى ناسيوناليسم
 

 سياوش دانشور

ناسيوناليسم که امروز اشتباها شعار      
 ،دستش ميگيرد "  آزادى و برابرى   "

در غوغاى اين شعار فاشيستى در           
قابل .  استکهلم غرق و گم شده بود          

تشخيص نبود که همين شعار را                
تکرار ميکند يا نه؟ بيچاره مردم و           
کودکان بيدفاع و گرسنه غزه و                  
لبنان که از يکسو قربانى تروريسم         
اسالمى و تروريسم دولتى است و           
از سوى ديگر ناسيوناليسم نژاد                 
پرست عليه شان دادگاه خيابانى                

اينبار نيز امثال         .  برگزار ميکند    
داريوش همايون و سلطنت طلبان            
که در دوران جنگ غزه رسما                   

 سر دادن شعار        ،شارونيست بودند  
 جانم فداى         ، نه لبنان        ،نه غزه    "

چرخش "در تظاهراتها را        "  ايران
! ناميدند"  مردم بسوى ناسيوناليسم      

معلوم نيست اگر مردم به سمت                  
ناسيوناليسم چرخش کردند چرا                
خودشان به سمت اسالم موسوى و          

" حفظ نظام   "جمهورى اسالمى و         
چرخش کردند؟ موسوى نژاد                     

 پرست شده يا همايون خمينى چى؟ 

 

 نان به   ،اين البته تناقض اينها نيست     
نرخ روز خوردنى است که ارتجاع       

اين چهره  .  سياسى در آن استاد است    
واقعى ناسيوناليسم است که با                      

" دمکرات و ليبرال             "زرورق       

١٢٧شماره   

نميتوان نژاد پرستى اش را بزک        
 مگر       ،از اين گذشته            .  کرد

دمکراتها و ليبرالهاى ايرانى و            
اسالميون اپوزيسيون کم           -ملى

نژاد پرست اند؟ مگر اينها عموما      
سما نميروند؟   "  ايران ايران  "با   

يکمورد ديگر کاسه داغ تر از               
آش شدن اين جماعت در ماجراى      
پرونده هسته اى جمهورى                      

روزى ميگويند     .  اسالمى است    
احمدى نژاد کشور را در خطر            
قرار داده است و پيشنهاد                          
مصالحه و مذاکره با آمريکا                   

وقتى جمهورى اسالمى      .  ميدهند
 اينها   ،مصالحه و مذاکره ميکند        

را زير پا     "  منافع ملى  "ميگويند   
ايرانى را تحقير    "گذاشته است و     

ايران با   "ميگويند   "!  کرده است  
ناگهان در    "!  اقتدار ظاهر نشد      

لباس وکيل و وزير دارالخالفه             
معلوم !  اسالم ظاهر ميشوند            

ميشود مسئله شان هيچکدام اينها         
مسئله اينست چه کسى در      .  نيست

حکومت ابتکار زد و بند با                      
دولتهاى غربى و خرج کردن از         
جيب کارگران را دارد و نه نفس         

اگر امور  .  موضوع مورد مجادله  
توسط جناح متبوعشان پيش رود        

درايت و ديپلماسى              "اسمش       
است و اگر توسط جناح       "  معقول

امتياز "رقيب پيش رود اسمش            

اين موضع مشترک    !  است"  دادن
دوز .  دو جناح حکومت است             

ناسيوناليسم جنبش ملى اسالمى و        
موضع سياسى اش تابعى از                    

را چه    "  منافع ملى   "اينست که       
مشکل اين    .  کسى تعريف ميکند      

جماعت اينست که وقتى به جاده           
 بايد دنبال           ،ناسيوناليسم ميزنند     

. نژادپرست هاى ايرانى بيفتند               
 . چون آنها علمدار اين خط اند

 

ناسيوناليسم ايرانى ميرود که خود      
را در قالب يک ناسيوناليسم                     
ميليتانت و ضد عرب و                               
نژادپرست آريائى مسلک تجديد          

اين جريان تالش دارد    .  آرايش کند 
به اعتراض واقعى مردم به هزينه       
کردن جمهورى اسالمى براى               
تروريسم اسالمى رنگ                              

اين .  ناسيوناليسم نژاد پرست بزند     
نژاد پرستى عريان البته بيش از           
همه ضد کمونيست و ضد                          
اعتراض آزاديخواهانه و برابرى       

 . طلبانه است

 

بايد بحال کسانى تاسف خورد که         
دراين ماجرا به سياهى لشکر اين        

. جماعت مرتجع تبديل شده اند              
پاسخ ناسيوناليسم را تنها اعتراض     
راديکال کارگرى و                                       

. انترناسيوناليسم ميتواند بدهد               
کمونيسم کارگرى تنها واکسن               
موثر عليه ويروس ناسيوناليسم و        

 . *  نژادپرستى است

  

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در 
 !باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد

Www.wupiran.org 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

برنامه حزب را بخوانيد و تکثير و يک دنياى بهتر 
برنامه طبقه کارگر يک دنياى بهتر ! توزيع کنيد

!براى آزادى جامعه است  

ن           آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی اي
که آهنگ                       ،جنايات را توليد ميکند    ن ا اي د؛ ت ديشي ا ان ق ي  عم

ا اعدام                          ه ب ان جالدی ک م؛ هم ي ستايش درباره جالد سرده
 يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟                                                                

  کارل مارکس



٣٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پس از انتشار يادداشت انتقادی              
: پس از سه دهه جنايت                          ("
همراه ما         "،"درکنار مردم      "

با سئواالت متعددی              ")  مردم
سئواالت عمدتا ناشی   .  مواجه شدم 

 شگفت زدگی و           ،از عدم باور      
تعجب در عمق راست روی در            
سياست حزبی بود که زمانی اميد        
و آرزوی کمونيستهای نسلی برای     
تصرف قدرت سياسی و                             
سازماندهی يک جامعه آزاد                    

برايشان هنوز     .  کمونيستی بود    
قابل تصور نيست که اين حزب             
در ادامه تغيير و تحوالت درونی         

 ،اش اکنون به سياست توده ايستی      
سياست دوگانه در قبال جناحهای     "

.  روی آورده است   ،"رژيم اسالمی 
ميپرسند چه باليی بر سر اين                  
حزب آمده است که يک جناح                 
رژيم اسالمی را به شرط آنکه در        
مقابل جناح ديگر رژيم اسالمی            

همراه "و  "  مردم"بايستد در صف    
 آنهم      ،قرار ميدهد     "  ما مردم     

درست در زمانيکه مردم برای             
سرنگونی کل بساط رژيم اسالمی      
بپاخواسته اند؟ ميخواهند بدانند که      
مساله چيست؟ چه داليلی برای             
اين چنين راست روی آشکار و             
مخدوش کردن صف توده های              
مردم آزاديخواه و همراهی با                  
بخشی از ارتجاع سياه اسالمی              

حزب "وجود دارد؟ چرا                            
در زمان     "  کمونيست کارگری    

رهبری حميد تقوايی به اين روز          
افتاده است؟ بهت و شوک يک                
واکنش عمومی مستقل از درجه           
دوری و نزديکی به اين حزب                

  .است

 

در زمان انتشار مطلب ميدانستم           
که با ناباوری برخی روبرو                    

ميدانستم که برخی        .  خواهم شد   
تالش خواهند کرد     "  دير باوران  "

غلط و يا   "  تعبير"که اين نقد را به      
منظور نويسنده   "  بيان نا روشن    "

ميدانستم که اين امکان    .  تقليل دهند 
وجود دارد که مانند دفعات قبل              
مطلب را از روی سايتشان                       
بردارند و اثبات اين سياست را به        
اعتماد به گفته نويسنده مشروط             

: پس از سه دهه جنايت"بازتاب مقاله 
 "همراه ما مردم "،"در کنار مردم"

 على جوادى

از اين رو حتی دقيقه و ثانيه            .  کنند
ای که اين سياست ارتجاعی بيان              

بايد .  شده بود را در نوشته قيد کردم       
اذعان کنم برای محکم کاری متن             
نوار را يکی از رفقا برای ثبت در           

  .آرشيو حزب پياده کرد

 

در طی هفته ای که از انتشار آن                 
يادداشت ميگذرد هيچ واکنشی از            

هيچ .  اين حزب مشاهده نشد                   
کمونيستی در اين حزب که سياستها       
و حزب خود را کماکان در                            
چهارچوب نظری و سياسی                         

 ،کمونيسم منصور حکمت می بيند         
گويی .  نقدی بر اين سياست نکرد          

آيا بايد اين    .  هيچ اتفاقی نيفتاده است    
سکوت را عالمت رضای خاطر             
نيروها و کادرهای متشکل در اين           
حزب قلمداد کرد؟ آيا باز هم بايد                
بايد منتظر بود و ديد؟ آيا می                         
پندارند که با سکوت ميتوانند مساله        
را نيم کالج رد کنند؟ اميدوارم که             

به چند مساله بايد          .  اينطور نباشد   
ابعاد و نتايج اين               :  اشاره کرد    

سياست در صورت پافشاری کدام          
است؟ داليل چيست؟ استثناء يا يک        
قاعده؟ برای طرد اين نگرش و                 
جلوگيری از تعميق اين سياستها چه       

 بايد کرد؟

 

 ابعاد فاجعه آميز تداوم يک سياست 

ترديدی نيست که اتخاذ اين سياست         
محصول يک پروسه چرخش به               

اتخاذ چنين  .  راست در سياست است   
حرکتی .  سياستی تصادفی نيست         

اين يک چرخش   .  يک شبه هم نيست   
حياتی به راست در يک مقطع                    
سياسی تعيين کننده از تاريخ                        

احزاب .  تحوالت جامعه است             
بسياری در اين تند باد ميتوانند                    

آيا خط حميد تقوايی       .  قربانی شوند  
را "  حزب کمونيست کارگری          "

قربانی چنين سياستی خواهد کرد؟          
مقاطع مشابه برای کسانی که تاريخ       
چپ و کمونيسم ايران را از نزديک        

پيکار .  " بسيارند  ،دنبال کرده باشند    
مقاطع و     "  ۵٩کار     "و     "  ١١٠

رويدادهای معين و سرنوشت                     
يک .  سياهی را ياد آوری ميکنند           

١٢٧شماره   
 يک چرخش به             ،نقطه عطف    

 چنين سياستهائی در                  ،راست
صورت پيگيری و تداوم ميتواند        
هر سازمانی مدعی کمونيسم را          

واقعيت اين است     .  به زمين بزند    
در "  دوگانه"که اتخاذ سياست           

قبال جناحهای رژيم اسالمی يک       
روش برخورد توده ايستی و                  

پايه .  اکثريتی شناخته شده است        
فکری چنين سياستی تقسيم رژيم        

و "  ارتجاعی"اسالمی به جناح         
ضد "و      "  مردمی  "،"مترقی"

اين تقسيم بندی       .  است"  مردمی
کاذب و ارتجاعی همواره به                  
جريانات ملی اسالمی و مشخصا       
جريانات توده ايستی و اکثريتی           
امکان داده است که از يک جناح        
رژيم آدمکشان اسالمی در مقابل       

هر .  جناح ديگر حمايت کنند             
زمان که شکافهای در درون                 
رژيم باال گرفته است سياست                
وقيحانه دفاع از يک جناح رژيم         
اسالمی هم به همان اندازه در                
ميان اين صفوف باال گرفته و                

سياست .  زمينه پيدا کرده است          
اعالم شده اخير توسط حميد                   
تقوايی تفاوت محتوايی با سياست      

. جريانات توده ايستی ندارد                   
اما به لحاظ    .  جوهرش يکی است   

آن قرار   "  چپ"عملی در جناح       
 تمام آن نتايج توده ايستی      ،ميگيرد

را از سياست اخيرش استنتاج              
اگر جريانات توده ايستی     .  نميکند

اساس سياستشان دفاع از جناح            
اصالح طلب حکومتی و موسوی      

 سياست اعالم شده حميد             ،است
تقوايی حمايت مشروط از اين              

. جناح رژيم اسالمی است                       
تا زمانيکه عليه          "مشروط و          

احمدی نژاد و خامنه ای می                    
 ،"جنگد در کنار مردم است                   

اين .  است"  همراه ما مردم         "
است که   "  چپ"سياست همانقدر    

سياست راه کارگر در زمان                   
. بود"  چپ"عروج دوم خرداد          

تداوم و پافشاری بر اين سياست          
اين جريان را در مسيری قرار             
خواهد داد که جريانات کهنه کار         
توده ايستی و اکثريتی اکنون                  

  .پرچمداران آن هستند

 

 دالل اتخاذ چنين سياستی 

چرا حزبی که اعتراض تاريخی        
 تالش  ،را آفريد "  کنفرانس برلين "

دوم خرداد برای پر و بال گيری          
در خارج کشور را در زمان                  

منصور حکمت با شکست مواجه        
 صدها مطلب و نقد در               ،ساخت

افشای جوهر تالشهای دوم خرداد      
و اصالح طلبان حکومتی نگاشته       

 همواره در راس مبارزه              ،است
برای سرنگونی انقالبی رژيم                
اسالمی قرار داشته است اکنون            
در زمان رهبری حميد تقوايی به          

در برخورد به     "  دوگانه"سياست   
رژيم اسالمی روی آورده است؟          
چرا اين حزب به نيرويی که                    
هشت سال در حاکميت رژيم                   
اسالمی در تمام جنايتهای اين                 

 اعالم   ،رژيم شريک و سهيم بود        
ميکند به شرط مقابله با جناح                   

ما "راست رژيم اسالمی در کنار        
قرار خواهد گرفت؟               "  مردم

چگونه ميتوان جريان خط امامی         
 سازمان مجاهدين انقالب    ،موسوی
 ، جبهه مشارکت اسالمی     ،اسالمی

و جامعه روحانيت مبارز را به             
شرط مقابله با جناح راست در                

همراه ما    "و    "  ما مردم   "کنار    
قرار داد؟ آخر اين تغيير و       "  مردم

پوست اندازی اين حزب را                      
 چگونه ميتوان توضيح داد؟ 

 

پاسخ را بايد در رشد گرايش و               
سياستهای پوپوليستی و راست در      

هيچ واکسن از      .  اين حزب يافت     
پيشی هيچ جريانی را تا ابد در                
مقابل تحوالت اجتماعی واکسينه         

واقعيت اين است که اين      .  نمی کند 
سياستها محصول يک روند                    

همانقدر .  چرخش به راست است      
که از انقالب کارگری و پيشبرد           
امر آن دور شدند همانقدر هم به             

اين موقعيت      .  راست چرخيدند     
نتيجه و عاقبت جرياناتی است که        
بمنظور گسترش پايه های سياسی       
و نفوذ خود به راست می چرخند          

به قول     .  شوند"  توده ای    "تا     
تاريخا احزاب    "منصور حکمت       
چپ وقتی                

  ٣٣صفحه 



٣٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 به    ،خواسته اند اجتماعی بشوند         
اينطور توجيه  .  راست چرخيده اند  

کرده اند که جامعه راست تر از             
آنهاست و اگر رای ميخواهند بايد        

و البته تاريخا    .  به راست بچرخند   
هم در اين کار شکست خورده                

) ١٩٩٩ مه   ،حزب و جامعه  "  (اند
و عين اين روند را ما در رابطه             

" حزب کمونيست کارگری        "با     
  .مشاهده ميکنيم

 

از قرار رهبری اين حزب در                 
مکنونات قلبی خود می پندارد که         

 راست شده    ،شده اند "  سبز"مردم  
بنای سازش و مصالحه با              .  اند

. يک جناح از رژيم را دارند                   
يک "  برکناری"هدفشان فقط            

از .  جناح از رژيم اسالمی است         
با "اين رو اين حزب هم بمنظور          

 اين سياست راست       ،بودن"  مردم
و توده ای را در دستور خود                    

اين يک روايت     .  قرار داده است    
از اتخاذ اين سياست ارتجاعی               

اين .  توسط اين حزب ميتواند باشد     
سياست ناشی از سرخوردگی از         
سياست پوپوليستی در اين حزب          
است که زمانی جنبش سرنگونی         
طلبانه توده های مردم را تماما               

می "  چپ"و      "  سوسياليستی"
پنداشت و اکنون با مشاهده                        

و بمنظور عقب       "  حرکت سبز   "
نماندن از غافله به اين سياست                

اين .  راست روی آورده است             
راست روی ادامه منطقی و روی        

روی "  چپ"ديگر سکه آن                 
واقعيت .  پوپوليستی ديروز است      

اين است که نه مردم بر خالف               
تالشهای ارتجاعی جريانات توده       

 ،ايستی و جناحی از حاکميت                 
شده اند  "  اصالح طلب "و  "  سبز"

سرنگونی "و نه تمام نيروهای              
به يک اردوی اجتماعی          "  طلب

نيروهای و توده    .  واحد متعلق اند   
های سرنگونی طلب به طبقات و         
جنبشهای اجتماعی متفاوت تعلق         

اردوی سرنگونی طلبی         .  دارند
اردوی همه با هم و واحدی                       

سرنگونی طلبی بودن           .  نيست
شرط کافی برای مترقی بودن و            

 شرط الزم   ،آزاديخواه بودن نيست  

: پس از سه دهه جنايت"بازتاب مقاله 
 ..."همراه ما مردم "،"در کنار مردم"

همه نيروهای سرنگونی      .  آن است  
طلب سقوط رژيم اسالمی را حلقه           
ای در ايجاد نظام سياسی مطلوب             

اين نيروها به جنبشها      .  خود ميدانند 
و افقهای متفاوت اجتماعی تعلق               
دارند و با اوجگيری جنبش                           
سرنگونی طلبی ما شاهد شکل                   
گيری تشديد شکافهای درون اين              

از طرف ديگر   .  نيروها خواهيم بود  
مردم آزاديخواه و برابری طلب                

. نشده اند "  اصالح طلب "و  "  سبز"
مسلما گرايش ارتجاعی سبز در                
بخشهای ناچيزی در جامعه دارای          

اما تکليف توده مردم          .  نفوذ است   
استفاده مردم از          .  متفاوت است    

شکافهای درون رژيم اسالمی نه             
نشان تمايل واقعی مردم به يک                  
جناح بلکه نشاندهنده اين واقعيت              
است که مردم از اين دعواها                        
بمنظور سوق دادن کل رژيم                        
اسالمی به سوی پرتگاه استفاده                 

اين دعواها مجرا و              .  کرده اند    
امکانی به مردم برای تعرض عليه         
کليت رژيم اسالمی را داده است و           

  .نه هيچ چيز ديگری

 

ما همان زمان جوهر اين سياستهای       
پوپوليستی خط حميد تقوايی را نقد           

بر اين واقعيت ساده تاکيد            .  کرديم
کرديم که با شکست دوم خرداد نه            
جريانات ملی اسالمی از صحنه               
سياست حذف شده اند و نه جريانات       
ناسيوناليست پرو غربی با شکست         
سياست حمله نظامی آمريکا در                 

تاکيد کرديم که نميتوان              .  عراق
نيروهای متفاوت سرنگونی طلب           

. را در يک ظرف واحد ريخت                  
رويدادهای اخير حقانيت اين                       
سياست کمونيستی و شکست                       
سياستهای پوپوليستی را يکبار                  

  .ديگر نشان داد

 

حزب کمونيست   "متاسفانه رهبری     
به جای نقد سياستهای           "  کارگری

پوپوليستی خود آن را با سياست                
بمراتب مخرب تر توده ايستی                    

سياست جنبش  .  جايگزين کرده است  
سرنگونی جنبشی تماما                                   
سوسياليستی است را با سياست                 

١٢٧شماره   
مماشات با جناح اصالح طلب              

تاسف .  حکومتی تغيير داده است     
 . آور است

  

 چه بايد کرد؟

سکوت در قبال اين سياست                    
ما .  بهيچوجه مجاز نيست                

خوشحال نيستيم که اين جريان به       
چنين مواضع توده ايستی روی            

نقد صريح و بی           .  آورده است   
شائبه چنين سياستی و کال خط              
مشی ای که به اين سياست منتج           
شده است يک وظيفه کمونيستی          
و هر کادر اين حزب است که                

حزب "کماکان سرنوشت                        
حتی بعنوان  "  کمونيست کارگری 

برايش "  راديکال"يک حزب          
هيچ راه      .  حائز اهميت است          

. مماشات طلبانه ای موجود نيست    
 ،چنانچه اين سياست ها نقد نشوند      

چنانچه مبانی سياسی آن نقد و به           
 اين حزب به            ،کنار زده نشود       

سرنوشت تمام آن احزاب                          
راديکالی دچار خواهد شد که با             
اتخاذ سياستهای راست به پديده             

بنظر .  تماما ديگری تبديل شدند         
ميرسد خيزش توده های مردم                
برای سرنگونی رژيم اسالمی               
انعکاس وارونه ای در سياستهای       

. رهبری اين حزب داشته است             
زمانيکه مردم در ابعاد ميليونی به       
ميدان می آيند تا کار رژيم                          

 اين حزب به    ،اسالمی را تمام کنند   
از "  دفاع مشروط      "صرافت       

جناحی از رژيم اسالمی می افتد           
و شرايط خود برای همراهی با             
يک جناح از رژيم اسالمی را از          

. زبان ليدر حزبی اش اعالم ميکند     
نبايد اجازه داد که اين حزب دچار        

  *.چنين سرنوشت تلخی شود

 

دست مذهب از سر زندگى 
!مردم کوتاه  
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خيزش عظيم    :  يک دنيای بهتر      
توده های مردم احزاب عالوه بر         
نقش و جايگاه تاريخی خود،                    
احزاب و جريانات سياسی را نيز        

بعضا از زمين         .  محک ميزنند    
بلندشان ميکند، بعضا به زمينشان       

موقعيت حزب                 .  ميزند
را از اين بابت              "  حکمتيست"

  چگونه ارزيابی ميکنيد؟

 

" حکمتيست" حزب    :علی جوادی 
زمين خورد، متاسفانه سخت و              

اجازه دهيد قبل از اينکه      .  دردناک
به اين مساله بپردازم تالش کنم که       
حساب اين جريان، مواضع                     
عمومی و مشخصا مواضع کنونی     
شان در ضديت با خيزش عظيم             
توده های مردم، را از حساب                 
کمونيسم کارگری منصور حکمت     

اين مواضع کوچکترين     .  جدا کنم  
ربطی به کمونيسم منصور                      

مواضع کورش     .  حکمت ندارد    
مدرسی و حزب متبوع ايشان                 

اين مواضع همانقدر به             .  است
کمونيسم منصور حکمت نزديک        
است که مواضع استالين و                        
خروشچف و برژنف به مواضع          

من .  کمونيسم لنين نزديک بود           
اميدوارم که اين حزب روزی اسم       

را از روی حزبشان    "  حکمتيست"
اگر کسی در اين حزب         .  بردارند

ذره ای ارزش و احترام برای                 
منصور حکمت قائل است من از          

" لطف"ايشان تقاضا دارم که اين        
را در حق منصور حکمت انجام           

و اجازه دهند که تاريخ اين          .  دهد
جريان را با شخصيتها و                            
سياستهای کنونی اش و به اسم                

بيش از نام     .  خودش قضاوت کند    
 !منصور حکمت را لکه دار نکنيد

 

. زمين خورد  "  حکمتيست"حزب   
رو در روی ميليونها مردمی قرار      
گرفت که برای سرنگونی رژيم           
اسالمی بپاخواستند، اعتراض              
کردند، فرياد زدند، جنگيدند،                 

 خيزش عظيم توده های مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی

 کجا ايستاد؟" حکمتيست"حزب 
 گفتگو با على جوادى

کشته و زخمی دادند، و جهان را به          
حمايت از مبارزات خود به وجد و          

اما اين حزب            .  هيجان آوردند     
پژمرده و افسرده شد و مردم را به            

. خانه نشينی دعوت کرد                                
اعتراضاتشان را، خواستهايشان را       
مخدوش و تحريف کرد و تالش                 
شان را در خدمت تحکيم رژيم                   
اسالمی و جناحهايی از آن معنا                  

گويی شاهد تکرار تجربه              .  کرد
جای :  "بوديم"  حزب رنجبران     "

خلق و ضد خلق را عوضی گرفته           
. باور نکردنی است                ."  بودند

فراخوان اين حزب دعوت از مردم        
و برای تحقق    .    به خانه نشينی بود     

اين سياست يکی از اعضای                        
رهبری اين حزب رسما                                  

، از کارگران و    "آژيتاسيون ميکرد "
مردم زحمتکش تقاضا ميکرد که در      

! اين روزها اعتراض نکنند؟                     
ميگويند جهنم هم با نيات حسنه                   

اما جايی برای      .  هموار شده است     
هر .  سوزاندن و نابود کردن است         

نيتی که رهبری اين حزب داشته               
باشد، مستقل از نياتشان، رو در                
روی مردم بپاخواسته و جنگ نسل         

اين .  جوان با رژيم اسالمی ايستادند     
لکه ای سياه در تاريخ اين حزب                

 . است

 

فيلمهايی که از انقالب اکتبر در                 
دوران استالين ساخته شده است                 
معموال تصويری بسيار اغراق آميز     
و تحريف شده از واقعيت اين قيام             

در .  کارگری را به نمايش ميگذارد       
گوشه ای از اين تصاوير اشاره ای          

آنها را در    .  به نقش منشويکها دارد     
خانه هايشان نشان ميدهد که از                  
پنجره های منازلشان به تماشای               

به .  کارگران قيام کننده نشسته اند          
آن تصاوير     .  سخره شان ميکشد        

اما .  تحريف شده و بعضا جعلی بود      
انجام داد   "  حزب حکمتيست  "آنچه   

. عينا تکرار همان تصاوير بود                 
ما همواره جوهر            .  واقعی بود     

منشويکی تزهای اين جريان را نقد         
در اين دوران متاسفانه     .  کرده بوديم 

اين .  شاهد پراتيک آن تزها بوديم          
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تحوالت نقطه عطفی در تاريخ            
 . تحوالت اين حزب است

 

در ابتدای اين     :  يک دنيای بهتر    
با "  حکمتيست"تحوالت حزب        

پرچم مردم قربانی جنگ جناحها       
از مردم    .  نشويد به ميدان آمد          

خواست که در اعترضات جاری       
. عليه رژيم اسالمی شرکت نکنند     

عمال از کارگران خواستند که به        
ارزيابی شما  .  کارشان ادامه دهند   

از متد برخورد اين حزب به                   
تحوالت حاضر چيست؟                          

 مشکلشان چيست؟ 

 

 مردم قربانی جنگ     :علی جوادی 
. جناحهای رژيم اسالمی نشدند           

در اين    "  حکمتيست"اما حزب       
نتوانست .  تحوالت قربانی شد         

اعتراض برحق مردم را از جدال      
و .  جناحهای مردم تشخيص دهد      

سياستهايش عمال در موازات               
سياست جناح حاکم رژيم اسالمی       

اين نگرش توده         .  قرار گرفت    
ايستی و دوم خردادی از تحوالت       

جامعه .  موجود در جامعه است        
را ميدان جدال دو جناح رژيم                
اسالمی ميدانند و مردم را تقسيم          

. شده ميان اين دو جناح ارتجاع           
اين ديد ناشی از عدم درک و يا             
عدم قدرت تشخيص سياسی                   

ادامه سياست و نگرششان     .  نيست
دنيايی .  جهانی تکان خورد   .  است
اما اين جريانات کماکان        .  لرزيد

مانند راه توده و امثالهم تاکيد                  
کردند که آنچه در ايران جاری            
است جدال دو جناح ارتجاع                   

اين فصل مشترک                  .  است
متدولوژيک اين جريان و جريان       

اما کورش     .  توده ايستی است        
مدرسی اين متد توده ايستی را به        

حتی جماعت های         .  عمق برد    
اجاره ای صف احمدی نژاد را             
نيز در صف مردمی قرار داد که        
از قرار به حمايت از جناح                      

 ! احمدی نژاد به ميدان آمده اند

ما همواره تاکيد کرده بوديم که               
ايران صحنه جدال دو جناح                     

در مقابل اين          .  ارتجاع نيست    
نگرش دوم خردادی صدها صفحه     

به .  مطلب نوشتيم و نقد کرديم             
جهان اعالم کرديم که برخالف             
تصورات پوچ و رايج دوم                        
خردادی و ژورناليستهای کودن          
رسانه های بستر رسمی،                           
کشمکشها در ايران سه جناح                  

مردم آن غول خفته ای                .  دارد
هستند که در اين ميان عليه هر دو        

اين جنگ  .  جناح به ميدان آمده اند     
خيزش .  مدتهاست که جاری است     

اخير فاز و دور جديدی از                         
 . اعتراضات در اين راستا است

 

اما اجازه دهيد برای باقی                           
نگذاشتن جای هيچگونه توهمی به     
نقل قول مفصلی از منصور                     
حکمت در تبيين اين تحوالت                  

منصور حکمت در      .  استفاده کنم  
 تير       ١٨توصيف رويدادهای             

اين رويدادها اثبات          :  "مينويسد
حقيقتى بود که ما برخالف                        
تصورات و تبليغات اپوزيسيون و      
رسانه هاى خاتمى چى بر آن                   
تاکيد داشتيم و آن اينست که مردم         
ايران جمهورى اسالمى را                      

خواست مردم نه             .  نميخواهند
تعديل حکومت اسالمى، بلکه                

راى دو سال    .  سرنگونى آن است   
قبل مردم در دوراهى ارتجاعى            
ناطق نورى يا خاتمى، سند ورود         
آنها در مقياس وسيع به مبارزه               
فعال براى خالصى از شر                        

اين راى   .  جمهورى اسالمى بود     
خاتمى نبود، راى عليه رژيم،                 
عليه اسالم و اسالميت، عليه                   
اختناق و سرکوب، عليه فرهنگ         
ارتجاعى تحميلى، عليه فقر و                
نابرابرى و بيحقوقى در ايران               

جمهورى اسالمى     .  امروز بود    
  ٣۵صفحه . رفتنى است         
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اين آغاز بالفعل موج مبارزات              
وسيع و علنى اى در ايران است            
که يک نتيجه اجتناب ناپذير آن              
سرنگونى رژيم اسالمى خواهد            

با اين رويدادها اردوى                .  بود
سرنگونى طلبى در ايران، که ابدا       

همه با  "يک اردوى يک دست و         
نيست و نخواهد ماند، بعنوان      "  هم

يک جنبش علنى و مردمى اعالم         
از اين تاريخ،        .  موجوديت کرد   

حکم قديمى ما که جدالهاى جارى       
سياسى در ايران نه دو طرف                 

، بلکه سه     )خاتمى  -خامنه اى     (
طرف دارد، يک حقيقت غير قابل        
انکار و پذيرفته شده محسوب              

جدال مردم عليه کل رژيم      .  ميشود
اسالمى، آن عاملى است که اين           
جناحها را در جستجوى چاره                

 .بجان هم انداخته است                              
رويدادهاى اخير اعالم موجوديت      
مستقل و علنى يک جنبش مردمى       

اين بنظر من   .  براى سرنگونى بود  
بر روش و رفتار جناحهاى                      
حکومت، احزاب سياسى و خود          
مردم در ماههاى آتى تاثيرات                

. تعيين کننده اى خواهد داشت                
جالب است که در اين ميان الفاظ           
و اصطالحات رايج تا ديروز                 
چگونه بسرعت کهنه شدند و                  
تصاوير و شمايل هاى سياسى               

. ميان ميدان چگونه دگرگون شدند     
خود حکومت از خطر                                 

که "  ختم نظام   "و    "  براندازى"
گويا از بيخ گوش رژيم گذشته                

عبارت .  است صحبت ميکند            
جامعه مدنى جايى گم و گور شد،          
خاتمى براى معترضين                              
رجزخوانى کرد و خامنه اى براى      

رسانه .  دانشجويان اشک ريخت      
هاى غربى خاتمى چى و                            
ژورناليستهايى که گويى فروختن       
خاتمى به مردم ايران جزو                       
تعريف شغلى شان بود، يکباره              

در ايران،  .  انقالب را تيتر کردند     
مردم علنا به رژيم اسالمى اعالم         

حکم سرنگونى رسما   .  جنگ دادند 
اين به جنبش     .  به رژيم ابالغ شد      

اعتراضى، و موج اعتراضات             
آتى، اعم از اعتصابى و                              
تظاهراتى و خيابانى، يک هويت         
کامال متمايز از جناحهاى                          

کجا " حکمتيست"حزب 
 ...ايستاد؟ 

جنبش توده ای      ."  (حکومت ميدهد  
برای سرنگونی رژيم آغاز شده                
است، منصور حکمت، مرداد                    

١٣٧٨  ( 

 

اين ارزيابی منصور حکمت از                
 ٧٨تحوالت جاری در ايران سال            

آن هم ارزيابی و متد حزب           .  است
و کورش مدرسی           "  حکمتيست"

چه کسی ميتواند اين دو                 .  است
نگرش را با هم منطبق بداند؟ اما               
چقدر اين نسل بپاخواسته بايد فرياد         

موسوی بهانه است هدف      "بزند که    
تا حزب         "  کل نظام است                 

باور کند که مردم             "  حکمتيست"
برای سرنگونی رژيم به ميدان آمده       

 اند؟ 

 

پايه های        :  يک دنيای بهتر              
متدولوژيک چنين سقوط سياسی از       
نظر شما چيست؟ تناقض اين روش        
برخورد با متد برخورد منصور               
حکمت به تحوالت سياسی جامعه            
ايران کدام است؟ چرا اينقدر                        
  تناقض؟ چرا اينقدر رو در رويی؟

 

 در پاسخ به سئواالت       :علی جوادی 
قبلی اشاراتی به پايه های                               
متدولوژيک اين سياست حزب                  

کردم، تناقض و تقابل      "  حکمتيست"
اين روش برخورد را با نگرش                 

اجازه .  منصور حکمت نشان دادم        
دهيد در اينجا صرفا اشاره ای                     
مختصر به علت پايه ای اين                         

. سياست و اين رو در رويی بکنم             
ببينيد اتخاذ اين سياستها اساسا ادامه       
منطقی نگرش و ديد سياسی خط               

. کورش مدرسی در اين حزب است       
جنبش :  جريانی که معتقد است              

سرنگونی طلبی توده های مردم               
شکست خورده است، رژيم                          
جمهوری اسالمی به حکومت                    
متعارف سرمايه داری در ايران              
تبديل شده است، احمدی نژاد نماينده      
ناسيوناليسم عظمت طلب ايران                
است، توانسته است بر بحرانهای            
حکومتی اش فائق آيد، کارگران به         

١٢٧شماره   
دنبال کالهی از اين نمد برای                
خودشان هستند، تالشهای                       

اتحاديه نخود     "کارگری را با             
مقايسه ميکند، باور          "  فروشان

کنيد نميتواند به ارزيابی متفاوتی       
. از خيزش توده های مردم برسد        

اگر نخواهد متعجب شود، اگر              
نخواهد به تجديد نظر صد و                   
هشتاد درجه ای از سياستهای               
تاکنونی خودش دست بزند، اگر          
نخواهد رهبری فکری اين خط            
را کنار بزند، ناچارا بايد واقعيت        
را تحريف کند، اعتراضات مردم      
را در جيب جناحی از رژيم                    

و اين کاری     .  اسالمی قرار دهد    
به "  حکمتيست"است که حزب         

رهبری کورش مدرسی انجام              
موقعيت فعلی اين حزب              .  داد

نتيجه محتوم سياستهايی است که        
کورش مدرسی خشت روی                   
خشت در اين حزب قرار داده                
است و متاسفانه توسط تعدادى از       
کادرها و فعالين کمونيستی که              
ساليان سال در کنار منصور                 
حکمت مبارزه کردند پذيرفته               

 .  شده است

 

اخيرا کورش   :  يک دنيای بهتر     
مدرسی اعالم کرده است که هر          
کس که خواهان حاکم کردن                   
شعار مرگ بر جمهوری اسالمی      
در تجمعات اعتراضی مردم                 

. است، مردم را به کشتن ميدهد           
نظر شما چيست؟ نوسانات و                 
زيگزاگهای اين حزب را چگونه       

  توضيح ميدهيد؟

 

 من هم اين نکته را        :علی جوادی 
در مصاحبه ايشان در نشريه                 

اما به   .  باورم نشد  .  پرتو خواندم  
چند نکته در اين زمينه بايد اشاره       

در درجه اول اين ارزيابی        .  کرد
را بايد در مقابل اطالعيه دفتر              

قرار "  حکمتيست"سياسی حزب     
داد که خواهان طرح هرچه                    

نابود باد         "وسيعتر شعار                  
در اين        "  جمهوری اسالمی       
از قرار دفتر    .  تحوالت شده است   

سياسی حزب متبوع ايشان هم              
" کشتن"خدای ناکرده قصد به              

دادن مردم را دارد؟ اما مساله را         
يا "  عطوفت انسانی  "نميتوان با      

ميان مردم و رژيم       "  توازن قوا  "
اگر شما    .  اسالمی توضيح داد       

معتقد باشيد که اين جنگ جناحها        

است، اگر معتقد باشيد که هرگونه       
تالشی برای کنار زدن شعارهای        
طرفداران دو جناح بی فايده                     
است، منطقا به اين نتيجه ميرسيد         
که طرح اين شعارها کامال بی               

و چه پرده ساتری           .  فايده است   
بهتر از آنچه که اتخاذ شده است؟          
واقعيت اين است که تبليغ عليه               
طرح شعار سرنگونی در اين                 
خيزش عظيم توده های مردم يک        

اين تحليل   .  تالش ارتجاعی است    
ها را بارها و بارها جريانات توده       
ايستی و راست ترين جناح آن                 

در مقابل ما و جامعه        "  راه توده "
اين سقوط سياسی   .  قرار داده است  

يک نکته   .  واقعا تاسف آور است      
بايد پرسيد که نظر ايشان           :  گذرا

مرگ بر خامنه     "در مورد شعار       
 چيست؟" ای

 

رهنمود شما به    :  يک دنيای بهتر   
کمونيستهايی که در اين حزب                
فعاليت ميکنند، چيست؟ راههای          
  پيشاروی اين نيروها کدام است؟

 

 به اين مساله در دو        :علی جوادی 
سطح ميتوان برخورد کرد، در             

. سطح فردی و در سطح جمعی            
اجازه دهيد که از سطح جمعی                

واقعيت اين است که       .  شروع کنم  
مجموعه سياستهايی که کورش            
مدرسی نماينده و سمبل آن است            
اين حزب را به اين سرعت و به            

اين .  اين روز زار انداخته است          
سياستها را بايد عميقا نقد کرد و             

اين سياستها را بايد با          .  کنار زد  
سياستهايی که در چهارچوب                 
عمومی جنبش کمونيسم کارگری        

. قرار دارند، جايگزين کرد                     
ميتوان به لحاظ تاکتيکی و غيره           
دارای اختالف بود، اما مبانی                 
کمونيسم کارگری در اين باره                

برای اين کار    .  کامال روشن است   
بايد همه جانبه و ريشه ای نقد                  

نبايد .  کرد، نقد نيم بند کافی نيست       
راه را برای برگشت اين سياستها         

بايد قطعنامه و            .  باز گذاشت     
پالتفرم داشت و بايد تالش کرد که      
در نهايت سکان رهبری حزب را       
از دست جريانی که نماينده اين              

. سياست راست است، خارج کرد       
اين يک      .  راه ديگری نيست           

گرايش اجتماعی و سياسی مغاير        
با کمونيسم              

  ٣۶صفحه . کارگری است   



٣۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين گرايش به غير از ظاهر                     
خويش هيچگونه قرابتی با                        

. کمونيسم منصور حکمت ندارد          
اين همان مسيری است که ما در           

طی "  حزب کمونيست کارگری     "
زمانی که با سياستهای            .  کرديم

پوپوليستی و راست رهبری وقت       
زمانی که      .  آن روبرو شديم           

چرخش و رويگردانی اين خط              
رهبری از کمونيسم منصور                   
حکمت بر ما مسجل شد، نقد                     
کرديم، جدل کرديم، پالتفرم برای       
رهبری حزب ارائه داديم و در              
نهايت فراکسيون زديم و مسئوليت     
اين راست رويها را از روی                   

اين راه   .  دوش خودمان برداشتيم     
حلی است که در مقابل هر                         
کمونيستی قرار دارد که در اين             

اما متاسفانه   .  حزب فعاليت ميکند    
تاريخ تالشهای اين چنينی در اين         

اين .  حزب چندان مثبت نيست           
جريان نشان داده است که عليرغم      
ادعاهای خود مبنی بر برسميت            
شناسايی فراکسيون در تئوری در       
عمل به شدت در مقابل هر اراده           
فردی و جمعی در مقابل                             
سياستهای رهبری حزب می                  

توبيخ ميکنند و راه خروج      .  ايستند
اما به هر حال    .  را نشانشان ميدهد  

کمونيستهای اين   .  بايد تالش کرد    
. حزب بايد دست به کار شوند                

 . فردا دير است

 

راه حل فردی اما جدا شدن از اين         
حزب و پيوستن به جريانی                       

راه .  کمونيستی کارگری است          
 . *ديگری نيست

 

حزب حکمتيست کجا 
 ايستاد؟

 گفتگو با علی جوادی

)٢( 

 نقدهای اخير به      :يک دنيای بهتر   
برخی "  حکمتيست"سياست حزب   

از فعالين اين حزب را به واکنش          
هيستريک و بعضا حتی شانتاژ             

اما .  غير سياسی واداشته است           

کجا " حکمتيست"حزب 
 ...ايستاد؟ 

مستقل از اين اقدامات بخشی از                 
رهبری اين حزب تالش کرده است        
که قالب جديدی به مواضع شان                 

در اين گفتگو اجازه دهيد که         .  بدهد
به برخی از اين استدالالتشان                     

ميگويند تحوالت اخير         .  بپردازيم
ايران را بايد با تحوالت سال                        

 در کردستان عراق مقايسه          ١٩٩١
کرد و نتيجه ميگيرند که                                  
فراخوانشان به دعوت از کارگران         

عين "  خانه نشينی    "و مردم به             
سياست منصور حکمت در قبال               
ناسيوناليسم کرد در آن تحوالت                

 ارزيابی شما چيست؟ . است

 

.  عميقا اشتباه ميکنند       :علی جوادی  
نه خيزش عظيم توده های مردم                 
برای سرنگونی رژيم اسالمی نعل         
به نعل با وقايع کردستان عراق در          

 يکی است و نه منصور             ٩١سال   
حکمت در آن رويدادها خواهان                
خانه نشين شدن کارگران و مردم             
آزاديخواه و صف کمونيسم                          

چنين اتهاماتی به         .  کارگری بود    
سياست عميقا کمونيستی و راديکال       
منصور حکمت در قبال آن                           

 .رويدادها نمی چسبد

  

بعالوه اتخاذ اين مواضع هم ناشی            
از کج فهمی و يا عدم درک سياسی          

برعکس .  رهبری اين حزب نيست      
اين مواضع ناشی از جايگاه سياسی       
و موضع توده ايستی است که اکنون   

قبال اشاره   .  در آن قرار گرفته اند         
کردم جريانی که معتقد است جنبش         
سرنگونی طلبی توده های مردم               
شکست خورده است، رژيم                          
جمهوری اسالمی بمثابه نماينده                
بورژوازی عظمت طلب ايران در         
حال متعارف شدن است،                               
بحرانهايش نه ناشی از بحران                    
حکومتی و منبعث از ناسازگاری و       
ناخوانايی اش با نفس زندگی در                
جامعه ای غير اسالمی مانند ايران،       
بلکه بحران جناحی است، نتيجتا به        
چنين مواضع توده ايستی و                           

نتيجتا مردم و   .  ارتجاعی در ميغلطد  
خواستهايشان را از جدالهای موجود     
در جامعه حذف ميکنند و مانند توده        

١٢٧شماره   
ايستها و اصالح طلبان حکومتی        
جامعه و مردم را به صحنه                     
جنگ دو اردوی ارتجاع اسالمی       

اجازه دهيد به چند       .  تقسيم ميکند  
مولفه در باره وقايع کردستان               

 اشاره کنم تا       ٩١عراق در سال       
جای هيچگونه شائبه و شبهه ای          

 .باقی نماند

 

 قيامی   ٩١در کردستان در سال         
صورت گرفت که آمريکا و                   
جريانات ناسيوناليست پرو                    
آمريکايی و کنترايی يک مولفه           
اصلی و تعيين کننده آن تحوالت          

: به قول منصور حکمت        .  بودند
زمان و شکل قيام، حکومت                "

اجتناب ناپذير حاصل از پيروزی      
، سرعت پيروزی اوليه          ...قيام    

قيام، ترکيب اجتماعی و سياسی          
و روانشناسی قيام کنندگان،                   
سرعت و نفس شکست قيام،                  
عواقب انسانی و سياسی و                      
موقعيت روحی حاصل از                       
شکست قيام و نظاير اينها همه از       
سياست آمريکا در منطقه و                    
اوضاع ناشی از دخالت نظامی و       
تبليغات آمريکا در عراق تاثير             

و بالفاصله ادامه    ."  پذيرفته است 
اين سرسوزنی به               :  "ميدهد

حقانيت خواستهای کارگران و            
زحمتکشانی که در قيام شرکت           

."  خدشه وارد نميکند        ...  کردند
اين فاکتور اصلی در تحوالت               

. کردستان عراق در آن دوره بود       
فضای سياسی و ضروريات قيام        
در چهارچوب تحرکات آمريکا و      

. نيروهای محلی آن شکل گرفت        
شرايط کنونی ايران در پايه با آن        

  .شرايط متفاوت است

 

منصور حکمت در مورد قيامی          
که شرايط و نيروهای فرمان                 
دهنده قيام و رهبری کننده اش               
آمريکا و کنتراها هستند صحبت         

به نقد سياست عميقا                .  ميکند
پوپوليستی و ناسيوناليستی عبداهللا     
مهتدی می پردازد که خواهان              
دفاع حزبی کمونيستی از اين                

دولت برخاسته از         "و     "  قيام"
انتظارش آن است که     .  است"  قيام

کمونيستهايی که عمری پوپوليسم      
را نقد کرده اند، همه جانبه تر،              
عميق تر، طبقاتی تر و                               
کمونيستی تر به بررسی                           
رويدادهای اجتماعی از اين نوع        

نتيجتا يکبار ديگر به          .  بپردازند
تفاوت .  بحث پوپوليسم می پردازد    

، قيام به معنای           "قيام کارگری   "
خاص و قيام علی العموم را، به             

چند فصل از          .  بحث ميگذارد    
فقط دو گام به         "جزوه ارزشمند      

قيام "را به بحث پيرامون           "  پس
" قيام به معنای خاص   "و  "  مردمی

" قيام مردمی .  "اختصاص می دهد  
در آن بحث نام ديگری برای                   

" مردم"قيامی است که اگر چه              
در آن در سطح وسيع شرکت                  
داشتند اما در چهارچوب افق و              
سياست و شرايط حاصل از جنگ       
آمريکا و نيازمنديهای سياسی اين       

به .  ارتجاع جهانی ايجاد شده بود       
" قيام علی العموم    "نقد کمونيستی     

که در نزد پوپوليستها به يک                   
تبديل شده است، می              "  فتيش"

سياست ارتجاعی حمايت    .  پردازد
دولت برخاسته از اين    "و تماس با    

تاکيد ميکند که   .  را نقد ميکند  "  قيام
قيام و خيزش مسلحانه در                       "

کردستان عراق کار طيفی از                 
نيروهای اجتماعی و طبقاتی با              

حال ".  منافع متفاوت و متضاد بود    
به تفاوت شرايط ايران و عراق             

در ايران ده سال است       .  نگاه کنيد 
که جنبشی با هدف سرنگونی                  

ده .  رژيم اسالمی در جريان است      
سال است که جريانات اصالح               
طلب و دوم خردادی و حتی                      
جريانات ناسيوناليسم پرو                         
آمريکايی خواهان حذف و کنار            
زدن اين جنبش از مرکز و ثقل               

بيش از  .  سياست در ايران هستند     
ده سال است که اين نيروها                       
خواهان عقيم و اخته کردن اين               

اين جنبش يک رکن    .  جنبش هستند 
. اصلی سياست در ايران است              

شکاف جناحها ناشی از چگونگی       
واکنش به اين جنبش و مردمی               
است که خواهان بزير کشيدن آن          

بر خالف تصور                   .  هستند
اين اعتراضات        "  حکمتيستها"

مردم است که جناحها را به جان           
يکديگر انداخته است و نه بر                   

شکاف و دعواهای جناحی    .  عکس
تنها شرايط را برای حضور                    
گسترده تر مردم عليه کليت نظام          

در ايران،     .  فراهم کرده است         
جريانات اصالح طلب حکومتی          
همواره رو در روی مردم و                    
خواهان عقيم کردن اعتراض                 
آنها، خواهان محدود کردن اين              
اعتراضات به چهارچوبهای نظام      

ارتجاع اسالمی  
  ٣٧صفحه 



٣٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و خواهان قانونی کردن اين                     
قيام بر عليه    .  اعتراضات بوده اند   

رژيم اسالمی آتشی است که به              
سوی آن دست دراز نکرده اند،             
آتشی است که کل خانه شان را               

حتی اگر به   .  شعله ور خواهد کرد   
چنين سياستی متوسل شوند اين             
سياست نيز به ضد خودشان عمل        

به قول منصور          .  خواهد کرد    
اگر برای مثال جناح           :  "حکمت

دوم خرداد حاضر نباشد از ميدان        
بيرون برود و اندک مقاومتی در          
برابر کودتا بکند، آنگاه کودتا به           
چاشنی خيزش توده ای مردم عليه      

و اگر بنا باشد    .  رژيم تبديل ميشود  
... خاتمی چی ها کودتا کنند،                   

آنوقت ديگر جلوی قيام مستقل               
. مردم را نميتوانند بگيرند                        

منصور حکمت، جنبش توده ای        (
برای سرنگونی رژيم آغاز                      

و اين عين اتفافتی است          )  ميشود
نشده "  سبز"مردم  .  که افتاده است  

اند، از شکافهايشان برای خيزش        
 .عليه کليه شان استفاده کرده اند

 

اما سياست منصور حکمت حتی          
در رويدادهای کردستان عراق بر      
خالف تبليغات وارونه                                

. خانه نشينی نبود       "  حکمتيستها"
يکی دانستن سياست اين جريان با       
سياست منصور حکمت يک                   

اجازه .  دروغگويی آشکار است      
دهيد سياست منصور حکمت را           

: ميگويد.  از زبان خودش بشنويم      
با اين مقدمات روشن است که             "

پاسخ من به سوال پشتيبانى يا عدم        
پشتيبانى از قيام مسلحانه در                    
کردستان عراق يک آرى يا نه               

من ابراز وجود مسلح    .  ساده نيست 
کارگر کرد در اين دوره را در               
ابعاد مشخصى درست و بجا                   
ميدانم، اما از قيام همگانى در                 
ابعادى که بخود گرفت و از                      
جنبش تصرف شهرها و مناطق            

بنظر .  نفت خيز پشتيبانى نميکنم       
من خيزشى در اين ابعاد بدليل                
هژمونى جنبش پيشمرگانه                       
اپوزيسيون ملى و بر مبناى افق            
کسب قدرت در باد آمريکا بطور         
زودرس به کارگر و زحمتکش             

کجا " حکمتيست"حزب 
 ...ايستاد؟ 

بنظر من جنبش       .  کرد تحميل شد      
کارگرى ميتوانست مسلح شود، از         

هاى محدود و                 طريق درگيرى     
موضعى و اساسا با ايجاد يک صف       
مسلح و سازمان يافته کارگرى                  
وجود فضاى آزادى سياسى و                     
قدرت عمل کارگرى چه در برابر           
رژيم عراق و چه در برابر                            
اپوزيسيون ملى، که دير يا زود از           
سرکوه و از تهران و واشنگتن                   

اى       برميگشت، را براى دوره                 
بنظر من   .  طوالنى تر تضمين کند       

جنبش مسلحانه تعرضى و معطوف       
به تصرف مناطق و آزاد سازى                 
کردستان گريزى از اين نداشت که         
اوال، به امتداد سياست دخالتگرانه          
آمريکا وابسته شود و با آن تداعى            
شود، ثانيا، تحت هژمونى سياسى و       
نظامى اپوزيسيون ملى قرار بگيرد       
و ثالثا، به يک جنگ مرگ و                        
زندگى زودرس با ارتش عراق                 
کشيده شود که براى حفظ موجوديت      

اين .  خود ناگزير تعرض ميکند            
بنظر من سطح   .  اتفاقى است که افتاد   

رشد جنبش کارگرى و سوسياليستى      
تر از آن     و مهم (در کردستان عراق    

، از نظر سياسى و          )در کل عراق    
درجه تشکل، مقدماتى تر از آن بود        
که اين جنبش بتواند در شيپور قيام           

وظيفه اصلى   .  مسلحانه نهايى بدمد    
تقويت اين ابعاد جنبش طبقاتى                    
کارگران در متن ضعف دولت                   
مرکزى و زير سايه قدرت دفاع                
مسلحانه جنبش کارگرى از خود              

ايجاد قدرت دوگانه در قبال            .  بود
اثر و        رژيم و اپوزيسيون و بى              

بيخطر نگهداشتن نيروهاى دولت           
مرکزى و بورژوازى خودى براى        

تر، که در        اى هرچه طوالنى       دوره
آن بتوان ارگانهاى عمل مستقيم و            

اى را رشد داد و تحکيم           اقتدار توده 
کرد، اين بنظر من ميبايست                         
محتواى سياست نظامى مستقل                  
جنبش کارگرى در اين دوره                        

 ) فقط دو گام به پس." (باشد

 

حال اين سياست را با فراخوان                   
رهبران حزب حکمتيست به                        
کارگران برای خانه نشين کردن              
کارگران و مردم زحمتکش مقايسه        

١٢٧شماره   
کنيد، اين سياست را با  نظرات             
کورش مدرسی مبنی بر مخالفت        
با طرح شعار سرنگونی در اين          
خيزش توده ای مقايسه کنيد،                  

. تفاوت ماهوی و اجتماعی است        
منصور حکمت خواهان ايجاد             

. قدرت دوگانه در آن شرايط بود        
خواهان بسط و گسترش قدرت            
کارگر و کمونيست بود، خواهان       
تشکل يابی و قدرتمند شدن صف        
کارگر بود که بتواند ارگانهای             
اقتدار و حاکميت خودش را شکل       

کجای اين سياست دعوت به      .  دهد
خانه نشينی است؟ اين دو سياست       

دو نگرش         .  متفاوت است        
يکی .  اجتماعی متفاوت است          

 ،کمونيستی و کارگری است                 
ديگری توده ايستی و ارتجاعی           

  .است

 

 بعضا ميگويند     :يک دنيای بهتر    
که نميتوان شيوه برخورد به اين          
رويدادها را با شيوه برخورد                 
منصور حکمت به رويدادهای             

چرا که آن    .   تير مقايسه کرد     ١٨
جنبش اعتراضی خودجوش بود         
و فاقد رهبری اما اعتراضات               
اخير تماما در چهارچوب سياست     
و اهداف جناح اصالح طلب                  

پاسخ .  حکومتی در جريان است      
 شما چيست؟ 

 

 اينها بهانه ای برای     :علی جوادی 
توجيه برخوردی توده ايستی به          

اجازه دهيد  .  تحوالت حاضر است  
 ١٨تحوالت   .  بيشتر توضيح دهم   

 غرش رعد در آسمان بی       ٧٨تير  
فراز ديگری  .  ابر در ايران نبود     

از خواست و اعتراض مردم                 
برای خالصی از شر حکومت            

رويداد و اتفاقی بود     .  اسالمی بود 
که در دوران رفسنجانی با                      

. شورشهای شهری آغاز شده بود      
در ادامه خود و در دوران دوم              
خرداد مردم توانستند شکافهای           
درونی رژيم را با حرکتشان                  

 تير جنبش    ١٨تعميق کنند و در        
برای سرنگونی رژيم بطور                  

 تير   ١٨.  علنی ابراز وجود کرد      
سرفصل اعالم وجود علنی اين           

بيان .  تحرک و خواست مردم بود     
اعتراضی و علنی توده ای                      
خواست مردمی بود که از مدتها         
پيش در بطن و در ژرفای جامعه        

 تير ما      ١٨در   .  در جريان بود     

شاهد فوران و جاری شدن آن                 
 تير هم مردم به            ١٨در   .  بوديم

بهانه بستن نشريه سالم به خيابانها      
. کار از آنجا شروع شد         .  ريختند

اما به سرعت تمايالت واقعی                 
مردم در سرنگونی رژيم به                     

ببينيد اگر متد     .  نمايش گذاشته شد   
و روش کنونی حزب                                    

را در آن دوران            "  حکمتيست"
بکار بگيريم، بايد همان فراخوان        

. خانه نشينی را تکرار ميکرديم           
 تير با    ١٨اين طور نيست که در         

اين متد به همان نتايجی ميرسيدند        
به .  که منصور حکمت رسيد              

نظرم به آن نتايجی ميرسدند که             
. حزب توده و راه توده رسيد                   

اعالم ميکردند که اتخاذ سياست           
راديکال در اين جنبش يک اقدام           

" پوپوليستی"و     "  ماجراجويانه"
. يک نکته را هم اضافه کنم         .  بود

سياست اين جريان ناشی از                     
مخالفت اصولی و کمونيستی با             

يک متد و         .  نيست"  پوپوليسم"
روش توده ايستی است که در                 

. ادامه به مبانی آن ميپردازم                    
پوپوليسم همواره از دو زاويه                 

نقد .  مورد نقد قرار گرفته است           
کمونيستی کارگری و نقد راست و      

 .توده ايستی

 

 تير هم             ١٨در رويدادهای             
جريانات اصالح طلب حکومتی          

چه در مقام مقابله با         .  فعال بودند 
صف اعتراضی مردم و چه در             
جريان کنترل و مهار کردن                     

در آن    .  قدرت اعتراضی مردم       
رويدادها هم ما شاهد دو گرايش            

. سياسی و اجتماعی متفاوت بوديم     
گرايش سرنگونی طلبانه و                       

در آن     .  گرايش اصالح طلبانه        
رويدادها گرايش سرنگونی طلبانه    
توانست سياست خود را علنا                   

علنا به رژيم اسالمی       .  اعالم کند  
علنا حکم      .  اعالم جنگ کرد          

سرنگونی رژيم اسالمی را صادر      
در تحوالت حاضر مردم       .  کردند

 ١٨نه تنها در ادامه جنبشی که در     
تير اعالم وجود کرد، به خيزش            
برخاستند، بلکه در ابعادی                       
گسترده و ميليونی دست به کار              

. پايين کشيدن رژيم اسالمی شدند        
. هنوز هم در حال جنگند    .  جنگيدند

همه ميدانند که هدف اين مردم                
. سرنگونی کل رژيم اسالمی است    

اين جنبشی نيست که با سوت                  
  ٣٨صفحه اصالح طلبان       



٣٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين .  حکومتی آغاز شده باشد             
جنبشی نيست که مير حسين                     
موسوی يا حجاريان طراحی و              

مسلما اين    .  مهندسی کرده باشند      
اوباش اسالمی تالش ميکنند که از    
اين جنبش برای اهداف جناحی             
خود بهره گيرند، اما هدف و                    
انگيزه و جوهر تالش مردم در              

مردم .  اين چهارچوب نمی گنجد       
به سوت اين جريانات سبز و                   

به .  ارتجاعی توقف نخواهند کرد      
سوت اين جريانات هم شروع به           

سلب اين مردم    .  اعتراض نکردند 
به "  نه"به حکومت اسالمی،    "  نه"

به زن ستيزی و            "  نه"اسالم،    
به استبداد   "  نه"آپارتايد جنسی و       
متاسفم اما اين   .  و بی حقوقی است    

" حکمتيست"واقعيت را حزب             
نميتواند از جامعه و حرکت                     
کنونی مردم آزاديخواه و برابری        

جنبش سرنگونی     .  طلب بگيرد    
يک جنبش قائم به ذات و داده شده         

" نه"محصول    .  در جامعه است      
. مردم به رژيم اسالمی است                  

 ."توطئه سبزها نيست"

 

اجازه دهيد نکته ای را هم در                  
مورد مساله رهبری در اين                      

مساله رهبری  .  اعتراضات بگويم 
در اين اعتراضات کماکان يک             

هر چند که اين       .  مساله باز است    
اعتراضات به چپ چرخيده است،     
اما کماکان مساله هژمونی سياسی      
به نتيجه مطلوب خود نرسيده                 

واقعيت اين است که نفس          .  است
اين اعتراضات نه ناشی از تاسی         
به فراخوانهای حزبی و يا                         
فراخوان احزاب سرنگونی طلب        
و کمونيست و آزاديخواه بلکه                 
ناشی از ضديت رژيم اسالمی با          
نفس زندگی و خواستها و تمايالت       

. ابتدايی و ژنتيک جامعه است              
ناشی از تناقض رژيم اسالمی با           
واقعيت زندگی و خواستهای اوليه      

. جامعه و مردم در ايران است               
منشاء بحران سياسی در ايران              

سازمانی و فردی        .  نسلی است   
ناشی از وجود نسل جديد         .  نيست

و جوانی است که بنا به تعريف              
نمی پذيرد که بدبخت تر، محروم         

کجا " حکمتيست"حزب 
 ...ايستاد؟ 

تر، فقيرتر و عقب مانده تر از هم              
دليلی نمی بيند که       .  نسل خود باشد    

مانند ساير جوانان در اروپا و                     
جوان نسل     .  آمريکا زندگی نکند        

. قرن بيست و يکم و اينترنت است           
اين مشخصات تبيين کننده حرکت           
کنونی توده های مردم و مشخصا             

آنچه در اين روزها        .  جوانان است  
در ايران در جريان است جنگ                 

. نسل جوان با رژيم اسالمی است            
ببينيد مساله اين نيست که احزاب              
سرنگونی طلب نمی خواهند و يا              
اينکه فراخوان داده اند حال مردم به       

واقعيت مادی زندگی   .  ميدان آمده اند  
اين نسل را به سرنگونی رژيم                    
اسالمی به عنوان پيش شرط                        
تحوالت سياسی در جامعه سوق               

نتيجتا مساله رهبری و        .  داده است  
هژمونی سياسی کماکان مساله ای          

در حال   .  باز و مورد جدال است          
حاضر سه جريان اصلی جامعه در        
تالش برای تاثير گذاری و يا کسب          

جريانات .  رهبری اين جنبش هستند     
ملی اسالمی و اصالح طلبان                       
حکومتی ميکوشند آن را از درون           

آن .  مهار و کنترل کنند      .  عقيم کنند  
را در قالب جدالهای رژيم به بند                

جريانات ناسيوناليست پرو      .  بکشند
غربی ميکوشند اين جنبش را زير           
سلطه آراء و نفوذ سياسی خود قرار       

آن را به تحرکات باال و افق           .  دهند
بورژوايی و ناسيوناليستی متکی             

ميکوشند به راه حل های                .  کنند
کودتاگرانه و بند و بست های                      
ارتجاعی و سوء استفاده از اين                  
تحرکات به عنوان سکوی پرش                

اما در مقابل        .  خود استفاده کنند       
اردوی کمونيسم کارگری، که يک          
جنبش وسيع و گسترده است، تنها            
جريانی است که مبشر آزادی و                 
برابری و رفاه انسانها در جامعه              
است، ميکوشد هژمونی سياسی                

از .  خود را بر اين جنبش تامين کند        
نظر ما کمونيسم و طبقه کارگر تنها        
رهبر شايسته جنبش توده های مردم      
برای سرنگونی رژيم اسالمی                   

از اين رو مساله رهبری و         .  هستند
هژمونی سياسی يک مساله کليدی          

حلقه ای تعيين    .  در اين جنبش است    
کننده در پيشروی و سرنگونی رژيم    

  .اسالمی است

١٢٧شماره   
 اين جريان         :يک دنيای بهتر         

ميکوشد که اتخاذ مواضع راست        
و توده ايستی خود را در زرورق       

در "  انقالب کارگری   "دفاع از       
مقابل انقالبات ارتجاعی و                      

چقدر چنين  .  بپيچد"  انقالب سبز "
تعبيری از رويدادها و سياست             
اين حزب در قبال آن مجاز                      
است؟ چقدر ضديت آشکار با                
پيشبرد امر انقالب کارگری                  

 است؟

 

 بنظرم اين نقطه           :علی جوادی   
نظرات برخالف بسته بندی                   
هايش نشان يک ضديت آشکار با       
مصالح عمومی انقالب کارگری       

در "  انقالب سبزی  "ببينيد   .  است
جنبش و  .  ايران در جريان نيست    

خيزشی برای سرنگونی رژيم             
اين .  اسالمی در جريان است            

تبيين رئيس دفتر سياسی سپاه                
پاسداران و احمدی نژاد است که         

انقالب "تحرک مردم را به                     
انقالب "و يا     "  سبز"و   "  مخملی
هدفشان هم   .  تشبيه ميکنند  "  نرم

اين است که تاکيد کنند که خيزش        
توده های مردم تالشی برای                  
سرنگونی رژيم اسالمی است و          
از اين رو سرسختانه به مقابله با         

به نوعی هم درست    .  آن برخاستند 
در عين حال      .  تشخيص داده اند    

دارند خواست واقعی مردم را از        
تالش و تقالی جريان اصالح               
طلب حکومتی برای سوار شدن         

و .  بر اين اعتراضات جدا ميکنند     
از اين رو است که اين جريانات          

و "  دشمن نظام   "را به عنوان           
 .دارند محاکمه ميکنند" برانداز"

 

ببينيد سيستم نگرشی حزب                     
دارای تناقضات       "  حکمتيست"

اين طرز    .  خرد کننده ای است        
تفکر بر اين باور است که جنبش         
سرنگونی طلبی توده های مردم         
در ايران شکست خورده و از               

. صحنه سياست حذف شده است         
اما به يکباره با يک خيزش توده          
ای مردم مواجه شده است، نتيجتا       

مشغول ساختن  .  نميداند چه بگويد  
از "  مهندسی اجتماعی   "تئوری    

و اصالح طلبان     "  سبزها"جانب   
اگر مفروضات    .  حکومتی شدند   

اين سيستم فکری را بپذيريم بايد          
قبول کنيم که مردم در ايران با              
يک حرکت دو هفته ای مرتجعين      

به خط شدند    "  سبزها"حکومتی و    
و در ابعاد ميليونی به حرکت در           

گويا جنبشها   .  عجيب است  .  آمدند
و جريانات اجتماعی آنهم در اين          
ابعاد به يکباره خلق ميشوند و به           
يکباره دست به يک مقابله جانانه         

. با هارترين رژيم حاکم ميزنند             
اگر اين سيستم فکری را بپذيريم           
بايد تمام ادراکمان در مورد                     
جنبشهای اجتماعی، تاريخچه و           
پيشينه و انگيزه ها و ضروريات          
مادی و سياسی وجودی آنها را              

اگر بينش فکری اين     .  دور بريزيم 
جريان را بپذيريم بايد نگرش                  
مادی به جامعه و تحوالت آن را            

ما سالها در      .  به کناری بگذاريم     
مقابل جريانات اسالمی و ملی                
اسالمی بحث کرديم که جامعه               

برخالف .  ايران اسالمی نيست        
" حکمتيست"تزهای حزب                     

جوانان و نسل جوان در ايران                
رو در روی          .  اسالمی نيستند    

اسالم و حکومت اسالمی هستند،         
اما .  حکم به سرنگونی آن داده اند       

اين جريان به يکباره دنده عقب              
گرفته است و اعالم کرده که                    

شده "  سبزها"مردم سياهی لشگر      
اين يک تالش لجوجانه برای       .  اند

قبوالندن تزهايی راست به جامعه       
 .خريداری ندارد. است

 

ببينيد ما سازماندهندگان و فعالين         
اما .  يک انقالب کارگری هستيم        

قيام و انقالب کارگری اقدامی در         
خالء و در غياب تحوالت جامعه         

اقدامی در ادامه تاريخ             .  نيست
تالش کارگر و کمونيسم و در                 

ما در  .  بستر تحوالت جامعه است    
جامعه ای زندگی ميکنم که بحث          
قدرت سياسی به مساله اساسی               

حزب .  جامعه تبديل شده است            
آماده باشد يا نباشد،      "  حکمتيست"

بخواهد يا نخواهد، جامعه                          
ميخواهد با مساله قدرت سياسی            

مردم .  حاکم تعيين تکليف کند             
ميخواهند رژيم اسالمی را بزير           

يک هدف اساسی ما قرار       .  بکشند
گرفتن در راس حرکت سرنگونی      

ما .  طلبانه توده های مردم است          
ميکوشيم در راس اين تحرک                 

آن را       .  جامعه قرار بگيريم            
نيروهای .  رهبری و هدايت کنيم       

راست و اصالح طلب حکومتی           
را که ميکوشند آن را در جهت               
اهداف خود قرار دهند، خنثی و             

  ٣٩صفحه اما .  عقيم کنيم   



٣٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در عين حال نگاهمان به مساله              
اين .  تحقق انقالب کارگری است       

جنبش و خيزش برای سرنگونی          
ما .  را بايد رهبری و هدايت کرد        

ميکوشيم اين جنبش را هدايت                
کنيم اما هدفمان انقالب کارگری          

بهترين و مطلوبترين              .  است
شرايط برای ما همزمانی و يکی          
شدن وقوع اين دو تحول اجتماعی       

  .است

 

 شما در گفتگوی     :يک دنيای بهتر  
قبلی به نگرش توده ايستی اين                
جريان در قبال تحوالت سياسی            
حاضر اشاره کرديد، اين مساله را      
بيشتر توضيح دهيد؟ چرا و                      
چگونه اين جريان به چنين                       
مواضع دست راستی درغلطيده           

 است؟ 

 

 ببيند دو نگرش             :علی جوادی    
اساسی و پايه ای از تحوالت                    

يکی .  سياسی ايران موجودند           
نگرشی است که کل نگرش و                 
تالش دوم خرداد و اصالح طلبان        
حکومتی بر آن استوار است و در        
مقابل نگرش ديگری است که                
بحران حکومتی را يک بحران             
سياسی و ناشی از نفس موجوديت       
رژيم اسالمی ميداند، معتقد است         
که تحوالت کنونی بخشهايی از             
روند دفع جمهوری اسالمی توسط     

اين اردوی          .  جامعه است         
سرنگونی طلبی است و ديگری           
اردوی اصالح طلبی است که                
جريانات اصالح طلب حکومتی          

  .معموال پرچمدار آن بوده اند

 

نگرش اول بر اين باور است که            
جمهوری اسالمی ميرود تا                      

خودش را با زيست اقتصادى،           "
سياسى و فرهنگى جامعه سازگار       
کند و به يک دولت متعارف و                 
يک جامعه مدنى در ايران شکل           
دهد و اين تحوالت پروسه تبديل           
شدن جمهورى اسالمى به                         
حکومت ايران به معنى نرمال و          

کجا " حکمتيست"حزب 
 ...ايستاد؟ 

اين .  روتين و روزمره کلمه است          
تز حجاريان  .  ها است   تز دو خردادى 

ها و تز     اى  ها، توده   تز اکثريتى .  است
همه کسانى است که به يک معنى             

پتانسيل .  سرنگونى را رد ميکنند         
تحوالت انقالبى را در ايران رد                
ميکنند و ميگويند بايد بدون خشونت      

يا "  خشونت گريزى   .  "جلو رفت   
اصالح طلبى اسالمى يا غير                       
اسالمى همه در چارچوب اين تز             

بحث بر سر تغيير   : عمومى است که 
نظام نيست، اگر هم باشد انتهاى                

اى است که در آن دولت                    پروسه
متعارف دارد تشکيل ميشود و                    
جمهورى اسالمى خودش پرچمدار       
اصالح خودش شده است و اين                  

افتد   روندى است که دارد اتفاق مى         
و از اين طريق جمهورى اسالمى            
جايگاه خودش را در ايران پيدا                  
ميکند، در مناسبات بين المللى پيدا          
ميکند، در اقتصاد جهانى پيدا ميکند       

منصور حکمت، آيا         ."  (و غيره    
پيروزی کمونيسم در ايران ممکن           

اين کل نگرشی است که             )  است؟
جريان اصالح طلبی حکومتی بر            

منصور حکمت    .  آن استوار است      
تاکيد ميکند که اين نگرش جريانی           
است که ميخواهد سرنگونی را رد          

کسانی که اگر مستقيما به رد          .  کنند
سرنگونی طلبی نپردازند حداقل به        
رد طرح شعار سرنگونی در                      

. خيزش توده های مردم می پردازند     
بعضا "  حکمتيست"تزهای جريان      

با تزهای پايه ای اين جريان منطبق        
  .است

 

شايد بگويند چگونه؟ ببينيد حزب             
معتقد است که                "  حکمتيست"

جمهوری اسالمی در حال متعارف        
در حال تامين شرايط و       .  شدن است 

ملزومات روبنای سياسی سرمايه           
بحرانش .  داری در ايران است             

. بحران حکومتی و العالج نيست          
احمدی نژاد نماينده ناسيوناليسم                

جنبشی .  عظمت طلب ايران است        
برای سرنگونی رژيم اسالمی در            

اين تزهای     .  جامعه وجود ندارد        
حتی بخاطر   .  اخير اين حزب است      

توده "  عدم وجود جنبش سرنگونی    "
های مردم منشور سرنگونی                       

١٢٧شماره   
خودشان را که طرحی برای                 
سازش با جريانات راست و                   
ناسيوناليسم پرو غربی و                          
جريانات ملی اسالمی بود، به               

به هر حال           .  کناری گذاشتند     
منصور حکمت در اين باره                   

کسانى که ميخواهند         :  "ميگويد
سرنگونى را رد کنند ميروند                 
روى اين چارچوب که جمهورى       
اسالمى دارد به حکومت                          
بورژوازى ايران تحول پيدا                  

روبناى سياسى و رژيم          .  ميکند
سياسى ناظر بر توسعه کاپيتاليسم      

اش هم    در ايران و مدل اقتصادى      
در .  چنين و چنان خواهد شد               

نتيجه قطب اول بحران جمهورى      
اسالمى را بحران جناحى آن                 

اش را معضل              معضل.  ميداند
اين ...  بخشى از حکومت ميداند       

قطب، حکومت جمهورى اسالمى    
بيند، راست را      را در بحران نمى    

راست را مايه   .  بيند  در بحران مى  
بدبختى اين حکومت ميداند و                
فکر ميکند راست عقب بنشيند              

اوضاع روى غلطک                                   
: منصور حکمت       ."  (افتد        مى

و اين تزها عينا بخشهايی      )  همانجا
از تزهايی است که کورش                       
مدرسی و بعضا حزب حکمتيست       
در اين شرايط جديد بر آن استوار         

اطالق سياست توده        .  شده است   
ايستی به اين سياستها و تزها                   

بيان .  توهين و يا اتهام نيست                
واقعيت و جوهر وجودی تزهای          

بی جهت نيست   .  کنونی شان است  
که کورش مدرسی به مقابله با                
طرح شعار سرنگونی در                          

. اعتراضات اخير ميپردازد                   
متاسفانه اين حزب به مبانی ای             
در غلطيده است که در ادامه                    
منطقی خود به يک سيستم منسجم        

. توده ايستی منجر خواهد شود              
همان مسيری است که سيستم                  

مقدم طی کرده        –فکری آذرين      
و اين يک هشدار جدی به          .  است

فعالين کمونيست اين جريان                    
 . *است 

 “برابرى”
، يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه فقط             "برابرى"

برابرى شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد و جنسيت،                      
بلکه برابرى در امکانات مادى، در دسترسى به ابزارهاى              
ارتقا و شکفتن استعدادهاى فردى و اجتماعى، برابرى در              
توليد و در زيست، برابرى در اعمال اراده در سرنوشت                    
اقتصادى، سياسى و اداره جامعه خود ـ برابرى در بهره                   
مندى از محصوالت مادى و معنوى کار و تالش اجتماعى و           
برابرى در مبارزه براى فايق آمدن بر هر عقب ماندگى و                  
کمبود ـ برابرى اى که تنها با درهم کوبيدن مالکيت                               
خصوصى بورژوايى بر وسايل توليد و مبادله، ازميان بردن       
بردگى مزدى و قرار دادن وسايل توليد و ثروت جامعه در                
مالکيت جمعى و اشتراکى کليه انسانهاى سهيم در فعاليت               

  .اجتماعى حاصل ميشود



۴٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ه مرکزى حزب            ١۵پلنوم    ت ي  کم
وان          "   حکمتيست"  ا عن بيانيه اى ب
وخت      "  د آم اي ه ب چ اره     ،! آن  در ب

ات خرداد         رويدادهاى حول انتحاب
ران    ١٣٨٨ رده   "    در اي شر ک ت ن م
اى             .   است ه است ي دوره س ن ما در اي

د        "   حکمتيست"حزب   ق ا ن ب رت را م
ى           کرده ايم و به اين معنا ضرورت

ه      .   به تکرار آن نيست    ي ان اما اين بي
زب              اه ح دگ دى دي ن ب ع م ج

است و قصد من در       "   حکمتيست" 
ه                    ه است ک ت ک ن ن ات اي ب اينجا اث
ا             ه ن ه ت موضع سياسى اين بيانيه ن

راى      زى ب ي ن" چ ت وخ دارد"   آم  ،ن
ن          اران  " بلکه خود اي وزگ در "   آم

موقعيتى اند که براى آزاديشان از       
اسى           اين چهارچوب و نگرش سي

ار    ه ک ظ اف ح ب    " ،م زه طل ن و "   م
 . تسليم طلبانه بايد بياموزند

   

 حزب اعالم شکست 

به يک معنا      "  حکمتيست"حزب   
در تاريخ احزاب سياسى ايران              
استثنائى است و اين را بايد                       

اما .  انصافا به گويندگانش حق داد      
 نه نوعى          ،بودن"  استثنا"اين     

سياست خالف جريانى منسجم و          
 ،انتقادى و راديکال و پراتيک               

بلکه مجسمه بى افقى و مواضع             
مواج و موسمى و نهايتا اعالم                

 ،"نميشود"حزب    !  شکست است   
 ،"شکست ميخوريد        "،"نکنيد"

حزبى که  .  است"  شکست خورديد 
غبار پاسيفيسم و نااميدى و                       
سرخوردگى ميپراکند و کمترين          
سنخيتى با روحيه و سياست                     

حزبى .  راديکال و انقالبى ندارد       
به اندازه کافى قوى        "که هميشه      

و ضعف او عامل شکست      "  نيست
حزبى !  هر تالشى در جامعه است    

 با   ،است"  بى تقصير  "که نهايتا      
مردمى طرف است که همواره يا         

"! فريب خوردند "و يا   "  نميفهمند"
و آنها پيامبرانى اند که سر وقت            

اجتناب "مثل داور جهان نتيجه             
شکست اين و آن را اعالم      "  ناپذير

ميکنند بدون اينکه خودشان در             

 

 ! بايد بياموزند" آموزگاران"
  "حکمتيست"در حاشيه بيانيه حزب 

   

 سياوش دانشور

شکست يا پيروزى شان نقشى داشته      
 ! باشند

 

به شروع حماسى بيانيه اين حزب            
 : نگاه کنيد

   

بار ديگر توده های وسيعی از                 "
مردم ايران به اميد يک گشايش                  
سياسی و فرهنگی و به اميد يک                
زندگی کمتر مشقتبار اقتصادی،               
حول انتخابات جمهوری اسالمی             
بسيج شدند و بار ديگر شکست                   

بار ديگر مردم ايران به           .  خوردند
اين يا آن جناح جمهوری اسالمی              
اميد بستند و بار ديگر شکست                     

نه فشار اقتصادی کم شد و      .  خوردند
نه فضای سياسی و فرهنگی                        

  ".گشايشی يافت

   

ترديدى نبايد داشت اگر مردم واقعا         
" حول انتخابات جمهورى اسالمى     "

به اميد اين يا آن جناح جمهورى        "و  
 شکست      ،بميدان بيايند     "  اسالمى
اما آيا واقعا اينطور بود؟       .  ميخورند

آيا تاريخ آن جامعه و نخواستن                   
عميقى که در هر بخش آن موج                  

 مبارزات و اعتراضات توده      ،ميزند
 شعارها و خواسته       ،اى و کارگرى    

هاى بسيار معينى که خود را به                  
صحنه نمايش انتخابات هم تحميل            

 يکشبه دود شدند و هوا رفتند           ،کرد
جناح هاى رژيم    "  به اميد "و مردم    

 ميليونى خيابانها را          ،بميدان آمدند   
فوج "  بخاطر آنها "تسخير کردند و      

فوج کشته دادند؟ نه خامنه اى و                  
احمدى نژاد و نه موسوى و خاتمى          

آنها .  و ديگران چنين ادعائى ندارند      
به هزار زبان اعتراف ميکنند که نه        
فقط کنترلى بر جنبش اعتراضى              
ندارند بلکه براى مهار آن ناچارند           

حتى جريان وقيحى      .  دنبالش بدوند  
مانند راده توده ادعا نکرد که ايران         
به طرفدارى از موسوى و احمدى           

اين فقط    .  نژاد دو تکه شده است            
است "  حکمتيست"ى حزب   "استثنا"

که به طور دلبخواهى و عميقا ايده            

١٢٧شماره   

 جامعه و طبقات و                       ،آليستى
 با يک          ،جنبشهاى سياسى را         

چرخش قلم الک ميگيرد و زير            
رايدکاليسم و        "نام دروغين               

 جامعه و اعتراض                  ،"کارگر
ميليونى موجود را پشت                            
مرتجعترين عناصر حکومت              

ئى که   "استثنا.  "اسالمى ميفرستد  
   !از عجايب مضحک جهان است

   

مردم شکست  "اما فرض کنيد که      
اين چه حزبى است که        ".  خورند

نگاه کردن به چشم حقيقت و        "از  
" داشتن اراده براى تغيير آن                 

همين را فهميده است که در                     
شکست "فصول مختلف فقط                 

را اعالم کند؟ مگر                  "  مردم
خود بر      "  شکست خوردگان     "

مصيبتى که بر آنها رفته است               
بيخبرند که نيازمند به ابالغيه               
اداره اعالم شکستها باشند؟ مگر        
جنگجويان هر جبهه اى در کاخ          
هاى خيال پرسه ميزنند که ندانند        
و نفهمند که لشکرشان تار و مار         
شده است و بايد حزب                                 

موقع و زمان آن را      "  حکمتيست"
اعالم کند؟ ميتوان بطور عينى             
در مورد شکست و پيروزى هر          
حرکتى صحبت کرد و البته آنرا          

" حکمتيست"حزب     .  نشان داد    
نميگويد که مردم در چه پروسه           
ای شکست خوردند؟ در رو در            
رويی با رژيم؟ اين هنوز ادعايی        
نيست که سپاه و جنتی و خامنه              
ای هم حتی بکند؟ کدام رويداد               
سياسی اين شکست مردم را رقم         
زد؟ چه شد که شکست خوردند؟         
مگر اعتراض پايان يافته است؟          
مگر کشمکش تمام شده است؟              
اين شتابزدگی برای اعالم                       
شکست مردم از چه روست؟                

مردم را  "  حکمتيست"مگر حزب   
شکست داده است که اينچنين                 
عجله کرده است مانند قهرمان             

نتيجه شکست ايران را       "ماراتن   
؟ !اطالع دهد       "  به يونانيان       

وانگهى مگر در جدال سياسى              
شکست و پيروزى و عقب نشينى       

و سازش استثنائى بر تاريخ است         
و يا اينکه هر جنبشى با هر                        
شکستى تماما افق و آينده و تداوم          
راه خود را زير و رو ميکند؟                   
واقعيت اينست نه وقتى کارگر در       
مبارزه اى نابرابر شکست                       

 نه وقتى جنبشى واقعى          ،ميخورد
بدليل محدوديتهاى تاريخى اش             

 نه طبقات باال و      ،شکست ميخورد 
جنبشهاى دست راستى که در                 
شرايط معينى پالتفرمشان شکست     

 هيچکدام براى هميشه نه     ،ميخورد
صحنه سياست را ترک ميکنند و         
نه به تجديد نظرهاى هويتى رو             

خود آقاى مدرسى و        .  مى آورند  
اين .  حزب شان يک نمونه است         

جريان سياستها و تحليل هايش در       
مقاطع مختلف با شکست روبرو          
شده است و رسما و غير رسما                
کنار گذاشته شده است اما همچنان       
در دنياى نارسيسيسم سياسى اسير      

 هميشه حق با اوست و تنها         ،است
کارش صرفا اعالم شکست اين و        

 . آن است

   

 ،و اين تحليل از رويدادهاى ايران      
حول انتخابات   "يعنى بسيج مردم       
 پوچ و غير      ،"و جناح هاى رژيم     

مارکسيستى و مبتنى بر احکامى          
سياست در يک     .  دلبخواهى است  

جامعه اختناق زده مطابق مدلهاى       
بهداشتى و جدول سياسى مورد             
نظر اين حزب و هيچ حزب                     

سياست .  ديگرى پيش نميرود           
امرى زنده است و رابطه                           
مستقيمى با روندهاى پايه اى و              
تاريخى جامعه دارد که طى دوره        
هاى مختلف متعين شدند و تا حد            
خواسته هائى شفاف به آگاهى                 
عمومى و يا طبقات اجتماعى                  

جايگاه طبقات و      .  تبديل شده اند     
جنبشهاى سياسى را در هر لحظه        

 نه در            ،و مقطع اين روند                 
شعارهاى طرح شده و نه حتى در        

که   –استقالل سياسى و جنبشى           
در اختناق بيشتر اوقات امکانپذير       

بلکه در پاسخ به مراحلى          -نيست
کليدى اى بايد جستجو کرد که                 
طبقات مختلف تالش دارند مهر            

امروز از   .  خود را بر آن بزنند          
زبان سران سبز و اصالح طلب           
حکومتى صريحا اعالم ميشود که      
اين جنبش اعتراضى به سمت                

خامنه .  رفته است "  ساختارشکنى"
اى و سردارانش بجاى خود که              

يک شب بدون      
  ۴١صفحه 



۴١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آنها .  کابوس براندازى نميخوابند     
شده "  پيروز"که بقول اين حزب        

 نميتوانند يکروز بدون گشت         ،اند
و اعدام و تهديد به کشتن ادامه                

هر لحظه ناچارند از                  .  دهند
تريبونى وحشت خود را با تهديد           
و ايجاد وحشت در ميان مردم                 

واقعا اين چه معادله       .  بروز دهند  
اى است که دو جناح شکست                   
خورده و پيروز هر دو احساس             
ناتوانى و شکست ميکنند و نگران      
نابودى همه اوضاع اند؟ چه                    
کسانى منشا اين تهديد خيره کننده         
اند و چه خطرى اين جدال خونين        
را موجب شده است؟ اگر مردم              

 ،بين دو جناح حکومت تقسيم شدند     
على القاعده با شکست و پيروزى        

 بايد به منزلشان بروند تا       ،هر يک 
تمرين "بعد دوباره   "  انتخابات"در  

چرا !  کنند"  دمکراسى و مدنيت      
سنگ روى سنگ بند نيست و                 

آرزوى "  حکمتيست"چرا حزب      
شکست مردم براى عقب راندن            
جمهورى اسالمى را با اين عجله         
و قبل از اينکه مردم شکست را             
بپذيرند اعالم ميکند؟ اين چه                   

" شکست مردم  "منفعتى است که       
خود "  پيروزى مواضع   "را به        

ترجمه ميکند؟ اين االگلنگ و                 
تناقض خردکننده و موضع                       
اجتماعى عميقا راست و بيگانه با        
پراتيک انقالبى از کجا مى آيد و           
به اهداف چه طبقاتى در جامعه             

 خدمت ميکنند؟ 

   

 تنها    ،شکست مردم بطور کلى           
معنايش پيروزى جمهورى                      

اين نتيجه منطقى      .  اسالمى است  
اين سياست است مستقل از اينکه         
ما ميدانيم اين حزب ضد                             

اعالم .  جمهورى اسالمى است         
شکست مردم معادل دور جديدى         
از برخاستن و پرچمى متفاوت              
بدست گرفتن و انرژى نوينى                  

. براى تهاجم به ارتجاع نيست               
 عميق کردن زخم                     ،برعکس

جامعه است که توسط ارتجاع                
اعالم شکست    .  ايجاد شده است       

 ،مردم براى هر ذره اى از آزادى       
 ،فعال اهداف سوسياليستى پيشکش    

 

 ! بايد بياموزند" آموزگاران"
  ..."حکمتيست"در حاشيه بيانيه حزب 

تنها و تنها موضع راست ترين و               
خشن ترين سرکوب کنندگان را                

و اين در شرايطى         .  تحکيم ميکند  
است که سرداران سپاه و آخوندهاى       
نماز جمعه هنوز تهديد ميکنند و هر        
روز با برنامه ترور و بحران                      
آفرينى تالش دارند وسيله تشديد                

اعالم اين   .  ارعاب را فراهم کنند        
نکته که مردم حول دو جناح                         
جمهورى اسالمى بسيج شدند تنها            
کليت جمهورى اسالمى و دو                      

اين يعنى  .  جناحش را تقويت ميکند     
جمهورى اسالمى ميليونها طرفدار        

 حال سبز يا     ،دارد و جنبش اسالمى    
باالى " در اعماق جامعه از             ،سياه

نفوذ "  شهرى ها تا پائين شهرى ها        
. اين يعنى تغيير ممکن نيست      .  دارد

اين پيام اصلى اين موضع سياسى            
 مابقى بحثهاى      ،تسليم طلبانه است     

بديهى در مورد سرمايه دارى                    
نميتواند جوهر اين سياست اولترا            

   . توده ايستى را روتوش کند

   

سرنگونى خواهى شکست خورده    "
  "است

ليست اعالم شکستهاى اين حزب             
در مورد اول ظاهرا     .  طوالنى است 

دو جناح اميد بستند و             "مردم به       
و در مورد    "  حول شان بسيج شدند     

دوم اصال به اين نتيجه رسيدند که            
بيرون رژيم پيروزى ممکن                     "

بيانيه اين حزب پا را از             "!  نيست
مامور اعالم شکست فراتر ميگذارد     

 : و حکم بديعى صادر ميکند

   

اين بار، توده وسيعی از مردم                  "
شهری تحت تاثير سياستها و                       
تبليغات بورژوازی غرب و                        
ناسيوناليسم پروغرب ايران، حول         

جناح (يکی از جناحهای رژيم                    
به )  رفسنجانی  -کروبی     -موسوی   

قبول کردند که بيرون    .  خيابان آمدند 
از رژيم، پيروزی ممکن نيست؛              
بايد مبارزه را از کانال جدالهای               

مردم .  درون رژيم تعقيب کرد               
انقالبی، برعکس اعتراضات تير           

، که عليه هر دو جناح         ١٣٧٨ماه  
رژيم بود، به يکی از جناحها اميد           

 عقب    ٧٨از تجربه تير            .  بستند

١٢٧شماره   
اما بازهم شکست             .  نشستند
  . تاکيد از من است.خوردند

   

آيا واقعا اينطور است؟ نقش                    
واقعى اين ليست ادعائى حزب             

چيست؟ بگذاريد      "  حکمتيست"
بپرسيم مگر در دوره خاتمى                 
دولتهاى غربى و رسانه ها و                 
بيشتر اپوزيسيون ايران حول               
خاتمى بسيج نشدند و مگر                       
شکست نخوردند؟ چرا همان                
موضع کمونيستى و فعال و                    
پراتيک و بدون توهم و امتياز               
دادن به هر جناحى از رژيم                    
جايش را به دادن امتياز به آنها و         
ناتوانى مردم کرده است؟ چطور       
شد که يکسوى جدال اجتماعى در      
ايران با يک شعبده بازى سياسى        
حذف شد و جناح هاى حکومتى           
و رسانه هاى غربى و                                 
ناسيوناليسم پرو غرب ميداندار          
شدند؟ مگر همين ناسيوناليسم               
پرو غرب قبال شکستش توسط             
شما اعالم نشده بود؟ چى شد که           
اين مرده شکست خورده که                   

ايران را به گرفتن زانوى غم تا         "
ناگهان "  اعماق فرو برده بود            

رهبر مردم شد؟ اين تناقضات و          
مواضع مواج و پادرهوا که به              
هيچ تبئين مادى و تاريخى از                 
سير حرکت جنبشهاى سياسى و          
افت و خيز آنها اتکا ندارد را فقط        
در قوطى تحليلهاى اين حزب               

 . ميتوان يافت

   

قبول و حکم بديع اينست که مردم       
کردند که بيرون از رژيم،                        
پيروزی ممکن نيست؛ بايد                    
مبارزه را از کانال جدالهای                   

 چه حکم    .درون رژيم تعقيب کرد    
اين حکم تمام             !  داهيانه اى      

خاتميون و طرفداران حکومت           
اسالمى و در راس آنها توده ايها          

مبارزه "است که با زبان                          
در مقابل  "  مسالمت آميز و مدنى     

خشونت و انقالب و                 "زبان      
سالهاست جار زده     "  افراطيگرى

که "  حکمتيست"حزب    .  ميشود
نام يک کمونيست انقالبى و                    
سازش ناپذير را بناحق يدک                  

 حرف جديدى نزده است        ،ميکشد
بلکه از نظر تحليلى و پايه هاى            
نگرشى خود را به کمپ توده                 

تفاوت اين  . ايسم وصل کرده است 
حزب با اين جريانات اينست که          

آنها به هر حال سياستى فعال تر            
دارند و مردم را به حمايت از                  
موسوى و جمهورى اسالمى در           

. مقابل احمدى نژاد دعوت ميکنند       
اينکار را  "  حکمتيست"اما حزب    

 ضد جمهورى اسالمى             ،نميکند
 اما مردم را به دو دسته                  ،است

طرفدار احمدى نژاد و خامنه اى          
! و موسوى و خاتمى تقسيم ميکند        

در اين زمينه    "  حکمتيست"حزب  
تر از توده ايها از           سخاوتمندانه   

جيب طبقه کارگر و مردم و                      
اعتراض شان بذل و بخشش                    

و باالخره اگر حکم درست     .  ميکند
مردم قبول کردند که    " يعنى   ،است

بيرون از رژيم، پيروزی ممکن           
نيست؛ بايد مبارزه را از کانال               
جدالهای درون رژيم تعقيب                     

 اعتراض روزافزون                   ،"کرد
سرنگونى خواهانه شفاف مردم            
در شهرهاى ايران و تهران از               
کجا مى آيد؟ ناتوانى سبزها و                  
اصالح طلبان حکومتى از کنترل       
جنبش اعتراضى و هشدار به                  
خامنه اى راجع به اينکه اگر به              

مخالفان اصل   "آنها ميدان ندهند         
ميداندار ميشوند   "  نظام و انقالب    

از کجا مى آيد؟ اعالم خطرهاى            
مکرر در باره جنبش کارگرى از        
کجا مى آيد؟ مسئله اين نيست که           
اين و آن مقام حکومت اسالمى              

 ،چه گفت و چه نگرانى هائى دارد      
مسئله برسر اينست که اوضاع              

" خطر"بيشتر از عيان است و              
سرنگونى بيشتر از آنست که                  
کسى در موردش از جمله ليست           

با .  آقاى مدرسى حرف نزند               
اينحال مرغ ايشان و حزبشان يک      

مردم شکست خورده       :  "پا دارد   
 مردم سرنگونى را کنار                    ،اند

 مردم به چهارچوبهاى           ،گذاشتند
باور "!  حکومتى رضايت داده اند    

 بدوا   ،کنيد اگر اين حقيقت داشت        
خامنه اى و موسوى و خاتمى و             
ديگران به جان شما و حزبتان                

ميکردند و الزم        "  دعاى خير   "
نبود اين همه اوباش خيابانى و                
حکومت نظامى و ترور را مستقر      

اين تنها شما هستيد که در            .  کنند
وارونه کردن حقايق و با بسيج               
چند ميليونى مردم و طبقه کارگر         

 آگاهانه يا      ،پشت دو جناح رژيم        
ناآگاهانه اين مدال سياسى را به             

کارى که  .  جمهورى اسالمى بدهيد  
اصالح طلبان حکومتى از دوره          
خاتمى تاکنون به آن موفق نشده             

ميبينيد که    .  اند
  ۴٢صفحه 
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و "  انقالبى"سياست تان تا چه حد       
 ؟ !است" کارگرى"

   

نکته بامزه تر اينست که اين مردم        
 هستند اما از سرنگونى             انقالبى

دست کشيدند و پشت حکومت                
 ،اين جوک نيست    .  اسالمى رفتند  

معلوم نيست  .  عين گفته بيانيه است 
 انقالبىچطور جامعه و مردمى            

سياستهاى صد و هشتاد درجه                
 غير انقالبى و چه بسا ضد انقالبى      

برميگزينند؟ آنهم مردمى که هنوز     
در اول راهند نه حتى در موقعيت        

 ":  ميگويند.  بعد از سرنگونى       
مردم انقالبی، برعکس                              

، که   ١٣٧٨اعتراضات تير ماه         
عليه هر دو جناح رژيم بود، به             

از .  يکی از جناحها اميد بستند           
اما .   عقب نشستند   ٧٨تجربه تير    

 ".بازهم شکست خوردند
 

اين حزب نميخواهد قبول کند که           
نفس اين اعتراض و انفجار توده          

که هر زمانى البد مجرائى             -اى
دورخيز براى     -براى بروز دارد    

 که  ،اگر اين نباشد   .  سرنگونى بود 
 پس تنها         ،بيانيه ميگويد نيست        

مردم ميتوانند تماما پشت جناح ها       
کارگران و محرومان    .  بخط شوند 

پشت "  بقول آنها پائين شهريها    "و  
طبقه متوسط و      "احمدى نژاد و         

و سرمايه داران      "  باالى شهريها  
جامعه دارالمجانين  !  پشت موسوى 

 نه    ،نه تاريخى دارد      .  شده است   
 نه        ، نه مبارزه اى                     ،سنتى

 نه       ، نه نخواستنى            ،جنبشهائى
تاريخ !   نه هيچى   ،جنبش توده اى   

منجمد ميشود و يکباره اردوى               
در واقعه اى اردوى    "  فريبکاران"
يعنى جامعه و    "  فريب خوردگان "

 به آنها       ،مردم را فريب ميدهند         
 و شکست شان          ،دروغ ميگويند   

معلوم نيست چرا                 !  ميدهند
حکومت اسالمى بخاطر اينکه              
جامعه تماما پشت دو جناح نظام           

 بايد اين نمايش        ،بسيج شده است     
قتل و تجاوز و کشتار و                               

راه "   براندازى          ،براندازى"
 بياندازد؟ 

 

 ! بايد بياموزند" آموزگاران"
  ..."حکمتيست"در حاشيه بيانيه حزب 

پاسخ آقاى مدرسى و بيانيه حزب            
از .  شان به اين سوال شاهکار است       

سوئى ميگويند جنگ برسر منافع            
اقتصادى و تصاحب کارخانه ها و          
سرمايه ها است و از سوئى                           
ميگويند اين جنگ بر سر نجات                 

" نجات نظام  "اما بحث      .  نظام بود  
در سيستم تحليلى اين حزب تعارفى        

 چون سياست پايه اى          ،بيش نيست  
شان اينست که مردم از سرنگونى           

. دست کشيدند و پشت نظام رفتند              
نظامى که مردم پشتش بسيج شدند با      
خطر سرنگونى تهديد نميشود و                

رد "  جنگ براى نجات نظام     "بحث  
. گم گردنى براى بحث بعدى است           

متعارف شدن سرمايه     "يعنى همان     
که اينجا بصورت ديگرى         "  دارى

دعوا بر سر اين      ":  بيان شده است   
است که در اوضاع جديد و چشم               
انداز جديدی که برای گسترش                  
سرمايه داری در ايران فراهم آمده        
است کدام بخش از طبقات دارا                   
سهم بيشتری از قبل سود توليد                

   ".شده توسط طبقه کارگر را ميبرد

   

.  همه چيز روشن شد        ،بسيار خوب  
سرنگونى نه فقط در افق جامعه                 

چشم انداز جديدى         "نيست بلکه         
براى گسترش سرمايه دارى در                

يعنى .  فراهم شده است          "  ايران
روالى که طى ميکنيم بسمت تثبيت          
حکومت اسالمى بعنوان رژيم                   
سرمايه دارى ايران و يکدوره ثبات       
سياسى و به طبع آن اشتغال و                      

. گشايبش اقتصادى و غيره است              
روندى که در مجموعه خود                         
نرمااليز شدن سرمايه دارى نام                
گرفته و مبانى و مفورضات آن                  

اين افق پرت است که              .  آشناست
هرچه ادعاى سرنگونى کند از                  
تحرک توده اى براى سرنگونى               

نميشود هم مردم سرنگونى    .  ميترسد
بخواهند و هم معتقد باشند حکومت         

" چشم انداز جديدى      "احمدى نژاد       
براى گسترش سرمايه دارى ايجاد          

مردمى اميدوار به آينده     .  کرده باشد 
 دنبال      ،دنبال سرنگونى نميروند          

تطبيق خود با امکانات موجود                   
بيانيه روشن      "  درسهاى.  هستند
 ،مردم سرنگونى نميخواهند     :  است

١٢٧شماره   
از بيرون حکومت امکان تغيير          

 به دو جناح رژيم              ،را نميبينند   
 افق گسترش سرمايه              ،پيوستند

دارى ايران باز شده است و                    
فاکتور بحران اقتصادى و مسائل       
مربوط به آن يا وجود ندارد و يا           

 از نظر سياسى      ،حاشيه اى است   
هم مردمى که تسليم شدند البد                

 حزب بيانيه هم    ،شکست ميخورند 
آماده نبود و قدرت به اندازه کافى       

 لذا مردم بجز شکست              ،نداشت
اين سيستم     !  آينده اى نداشتند         

نگرشى بحدى راست و در قبال          
اوضاع عينى پادرهوا است که            
حزب توده در تقابل با آن ميتواند         

اين .  کند"  راديکاليسم"ادعاى     
نه تنها با اين                "  آموزگاران"

تزهاى مشعشع نميتوانند به کسى       
چيزى بياموزند و يا اين کاالهاى        

کمونيسم و    "بنجول را بعنوان           
 ،به کسى بفروشند        "  مارکسيسم

بلکه خود بايد بياموزند تا از اين          
. بن بست راست بيرون بيايند               

برافراشتن پرچم تسليم و شکست       
مردم در مقابل جمهورى اسالمى      
کسى را به اين حزب جلب                       

مردم به مناديان شکست       .  نميکند
 به کسى ميپيوندند که         ،نميپيوندند

برنامه اى و کارى براى شکست        
طبقه کارگر و   .  طرف مقابل دارد  

مردم بسادگى ميگويند اگر شما            
هنرتان اينست که نميتوانيد و                 

 چرا  ،ناتوان از پاسخگوئى هستيد    
بايد به شما بپيونديم؟ عجيب است       
که متوجه اين مسئله ساده                         

    ! نيستند

   

  "عليه شارالتان ها"

بيانيه در ادامه تالش ميکند                     
فرضش را به فرض عمومى                 
تبديل کند و بعد دون کيشوت وار        
به مترسکى که بعنوان رقيب                 

! درست کرده است حمله ميکند          
 : بيانيه ميگويد

   

توجيه شکست با اين پاسخ که             "
جمهوری اسالمی سرکوب                 "

پاسخ نيست؛ تکرار                "  کرد
جريانی که  .  صورت مساله است   

تصور کرده که جمهوری                        
اسالمی با تمام قوا به سرکوب و          
تحميق و به تفنگ و مذهب روی         
نميآورد يا شارالتان است و يا               

  ."ابله سياسی

 اين ژست سياسى خرج کردن از        
جريانات سياسى  .  کيسه مردم است  

اگر زيادى روى مسئله سرکوب           
تمرکز نکرده باشند و حتى کارى         
نکردن و شعار ندادن عليه                        
جمهورى اسالمى را مثل آقاى               

 ،توجيه نکرده باشند            مدرسى      
حکومت نميتواند     "روى اينکه          

. متمرکز نشده اند     "  سرکوب کند  
 و از جمله حزب                         ،بسيارى

 بارها براين تاکيد          ،"حکمتيست"
داشتند که اين حکومت تا روز                
آخر تالش ميکند براساس                         
سرکوب و زدن و کشتن سرپا                 

در عين حال براين تاکيد            .  بماند
داشتند که جمهورى اسالمى از             
تکرار يک دهه شصت ديگر                  

اوال کسى بجز اين        .  ناتوان است  
حزب شکستى را اعالم نکرده و          

جمهوری "ثانيا دليل شکست را با       
پاسخ نداده  "  اسالمی سرکوب کرد  

مردم در خيابانها پاسخ                .است
 تجاوز ديگر     ،شکنجه"دادند که؛     
تعرض به مترسک      !"  اثر ندارد  

شارالتان يا ابله         "خود ساخته         
فرار بجلو و تردستى            "  سياسى

هم تالش ميکند         .  سياسى است    
شکست "فرض بحث اش مبنى بر      

را فرض ديگران بگيرد و      "  مردم
هم از جانب آنها توجيه ميکند و             
هم به توجيه خود ساخته حمله                 

شبيه داستان همان مرد            .  ميکند
هنرمندى است که خود ميگفت و          

 ! خود ميخنديد

   

  "فريب کاران و فريب خوردگان"

که ادعاى     "  حکمتيست"حزب     
 ،کمونيست بودن هم ميکند                       

عبارات و مقوالتش تماما غير               
دسته بندى   .  طبقاتى و جديد است      

جامعه و نيروهايش و مردم و                 
فريب کاران و          "کارگران به          

آنهم کسى که      "!  فريب خوردگان  
" مردم"ادعا دارد نبايد دسته بندى      

بحث !  را بکار برد      "  رژيم"و    
که اصالحى دو      "  طبقه متوسط  "

خردادى و ليبرالى و ادبيات همان       
اوباما و سارکوزى و خاتمى و               

کمونيستها به       .  ديگران است      
طبقات کارگر و بورژوا اشاره              
دارند و اليه هاى ميانى را خرده           

" طبقه متوسط  .  "بورژوا ميگويند  
ميراث همان خطى است که                     
زمانى فکر ميکرد اين طبقه در             
ايران صحنه را اشغال کرده است       

  ۴٣صفحه و با                               



۴٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سوسياليسم دو خردادى و           پرچم
حزب را ترک      "  کارگرى"البته   
و "  طبقاتى"حاال همين تبئين    .  کرد

پائين شهرى ها و باالى            "بحث   
و ادبيات مسلط            "  شهرى ها     

اصالح طلبان حکومتى به پيچ و          
مهره دستگاه تحليلى آقاى مدرسى      

 . و دوستانشان تبديل شده است

    

اندرز ميدهند که بورژوازى                   
تالش ميکند با فريب و رياکارى           
منافع خود را منافع کل جامعه                 

بله بورژوازى دراين      .  جار بزند  
اما کسى که در       .  کار استاد است    

سياست از بورژوازى فقط                       
بديهيت رياکارى و فريب اش را          

 درست مانند کسى که از            ،ميبيند
کل مناسبات اقتصادى وجه                      

 به  ،اخالقى و فرهنگى آنرا ميبيند      
يک درجه از تحليل اجتماعى و             
طبقاتى رويدادها و صفبنديهاى             

فرض اين    .  سياسى عاجز است      
" فريب کار و فريب خور        "بحث   

اينست که جامعه و توده مردم لوح  
کارگر و جنبش            .  پاک است     

سنتهاى .  طبقاتى وجود ندارد           
 ، حال ضعيف يا قوى                ،سياسى

فريب " صحنه را         ،وجود ندارند  
اشغال "  کاران و فريب خوردگان     

با تکرار چهار کلمه          !  کرده اند   
منافع "و   "  حقيقت طبقاتى است     "

بورژوازى "و      "  طبقاتى است     
آنهم بصورت    "  دمکرات نداريم   

 اين تبئين ايده آليستى و       ،کليشه اى 
غير اجتماعى از رويدادهاى                  
ايران را نميتوان بجاى تحليل                 

درسهائى که بايد       "کمونيستى و       
. به خورد کسى داد              "  آموخت

 ،سياست شما سياستى محافظه کار    
 غير    ، غير انقالبى       ،منزه طلب   

سياست .  کمونيستى و پاسيف بود      
شما کوچکترين سنخيتى با                       
سياست انقالبى و انتقادى و                      
پراتيکى کمونيسم کارگرى نداشت    

سياست شما حتى از           .  و ندارد   
تقابل با پوپوليسم و چپ راديکال          
ناتوان است چون در منتهاى                   
راست ناسيوناليسم چپ قرار                  

سياست شما نه راه برون      .  ميگيرد
رفت فورى براى جنبش بالفعل             

 

 ! بايد بياموزند" آموزگاران"
  ..."حکمتيست"در حاشيه بيانيه حزب 

کنونى دارد و نه اساسا عالقه اى به         
براى "  معنى پيروزى   .  "آن دارد   

و "  شکست مردم    "سياست شما         
جامعه در مقابل جمهورى اسالمى          

. و اثبات قطعى اين شکست است             
اين راست ترين سياستى است که             
ميتوان در قبال هر جنبش توده اى            
براى نفى جمهورى اسالمى و يا               
حتى براى تحميل عقبگردهائى به           

   . آن داشت

   

و باالخره اين نوع سياست راست            
نرمهاى اخالقى و امانتدارى را هم         

بيانيه با ليستى از     .  زير سوال ميبرد  
سران جمهورى اسالمى تا سران             
دولتهاى غربى و رسانه ها و                       

حزب "اپوزيسيون پرو رژيم و                 
را رديف       "  کمونيست کارگرى      

آنها "ميکند و بعد اعالم ميکند؛                
مردم را پای صندوقهای رای                     
کشاندند و بعد هم به خيابان آوردند        
و قهرمانيهای اين مردم چشم بسته       
به خيابان آمده را به عنوان سند               
حقانيت به همان مردم تحويل                     

همه کسانى که مردم را به           ."دادند
" نمايش انتخابات      "شرکت در              

. کشاندند با مهر و امضا معلوم اند           
حزب کمونيست   "شما هر نقدى به         

و سياستهاى                  "  کارگرى
ناسيوناليستى و راستش داشته                    

 نميتوانيد روز روشن به                  ،باشيد
 تحويل  "دروغ"مردم بقول خودتان    

بدهيد و بگوئيد و بنويسيد که اين                
مردم را پاى صندوقهاى    "حزب هم   

پوپوليسم عقب مانده     !   کشاند  "راى
و "  حزب کمونيست کارگرى            "

تعميق آن بعد از ماجرای                                
تا حد برخورد دوگانه         "  انتخابات"

به جناح موسوى مجوزی برای                 
تمايز شما با آن      .  دروغگوئی نيست 

صف طويل که از نظر بيانيه به                 
گفتند "  دروغ"مردم و طبقه کارگر       

ميگوئيد "  دروغ"و خودتان که              
چرا دروغ براى بقيه بد                چيست؟

مرگ "است و براى شما خوب؟               
 ؟"براى همسايه خوب است

   

  استفاده از شکافهاى باال

حکمتيست و کوروش              "حزب       

١٢٧شماره   
مدرسى از آنجا که تز و حکم                 
سياسى فقط وقتى برايشان اهميت      
و صحت دارد که به بحث شان             

استفاده " در مورد            ،کمک کند   
به قول   "  مردم از شکافهاى باال       

کورش !"  ليز ميخورند "خودشان  
مدرسى در بحث ديگرش تحت            

" انقالب و ضد انقالب         "عنوان    
عليه استدالل استفاده از شکاف           
باالئى ها حرف ميزند و                            

 : مينويسد

   

 تئوری اين            بطور خالصه،     "
مردم آگاهانه در        "ميشود که        

انتخابات شرکت کردند تا در                  
صف رژيم شکاف درست کنند و        
بعد شلوغ کردند تا اين شکاف را       

از اين تئوری سياسی    ".  باز کنند 
" پليتيک"که در آن                                    

سرکار   -صمد آقا             "   زدن
با سياست عوضی            "  استوار

گرفته ميشود بگذريم، سوال اين       
است که اگر با شرکت انتخابات           
ميشود از اين کارها کرد چرا اين       
چپ راديکال درست با همين                 
توضيحات به مردم فراخوان                

  "؟شرکت در انتخابات نداد

   

اما در بيانيه صد و هشتاد درجه           
و البته نه    .  حرف متفاوتى ميزنند   

صمد آقا ميشوند و نه پلتيک                "
اما بدتر از      "!  سرکار استوارى  

   :چپ راديکال ناگهان ميگويند

 

از طرف ديگر شارالتانهای              "
مستعضف پناه و دلسوزان                      
محدودنگر فقرا، به همراه                       
جريانات همزاد خود در فلسطين        
و لبنان و در دنيای اسالمزده                  
شرق، صف وسيعی از طبقه                 
کارگر، زحمتکشان و تهيدستان         
شهری و روستائی ايران را در            
حمايت از احمدی نژاد به پای                

و بعدا   .  صندوقهای رای کشاندند    
در عروج اعتراضات شهری با         
انگشت گذاشتن بر ترکيب و                  
 مضمون طبقاتی جنبش سبز،               

طبقه کارگر و زحمتکشان را به         
 مانع از   بی تفاوتی سوق دادند و     

آن شدند که طبقه کارگر به نام              
خود و با قدرت خود از شکاف             
ميان جناحهای رژيم در خدمت            

، صف خود   منافع خود بهره گيرد   
را مستحکم تر، آگاه تر و متحد            

  ".تر کند

   

از اين بگذريم که جنايتکارانى               
مانند احمدى نژادها با لفظ                         

" دلسوزان محدودنگر فقرا                  "
خطاب ميشوند و گويا در تحليل            

ايشان معضل     "  طبقاتى"بسيار     
احمدى نژادها و مستضعف پناه ها     

اما !  است"  محدودنگرى"همان    
اگر استفاده از شکاف باال توسط           
مردم بد است چرا توسط طبقه                
کارگر خوب است؟ اين يک بام و         
دو هوا از کجا مى آيد؟ چطور                 
بايد طبقه کارگر براى استفاده از          

را "  بى تفاوتى "شکاف باالئى ها      
کنار ميگذاشت که تجويز آن براى      
بقيه مردم مجاز نيست؟ چطور              

" صفى وسيع از طبقه کارگرى         "
پشت احمدى نژاد بسيج                "که      
بايد از ميان اردوى احمدى      "  شدند

نژاد صف خود را منسجم و آگاه            
پرچم و  "تر ميکرد؟ اين است آن         
حزب "  سياست مستقل کمونيستى    

شما که صدايش به طبقه کارگر             
نرسيد؟ آيا خودتان ميدانيد چه                 
ميگوئيد؟ منشا اين تناقض عريان        
در مورد استفاده از شکاف باالئى       
ها چيست؟ حقيقت اينست که اين           
حزب سياستهايش به همين                       

روزى .  روشنى ضد هم است            
هم بحثى   .  هست و روزى نيست       

را کنار ميگذارند و هم درست                
هم ناسيوناليسم ايرانى دست    .  است

را به احمدى نژاد و جمهورى                 
اسالمى باخته و هم متحد موسوى        

هم .  است و هم رهبر شده است            
کارگران بايد در اين اعتراضات         
از شکافهاى باالئى ها استفاده                 
ميکردند و هم صف عظيمى شان        

در !  نيروى شاالرتان ها شده بود       
واقع براى ايشان معناى حقيقت و         
احکام و پايه هاى تحليلى صرفا            
اينست که چه وقت و در چه بحثى        

در نتيجه اين مواضع        .  بکار آيند  
را نبايد جدى فرض کرد چون                

 موسمى و      ،تاريخ مصرف دارد     
 موقت است؟ 

  

 بيانيه " درسهاى"از 

تنها :  "يک درس بيانيه اينست که      
طبقه کارگر و انقالبيگری اين               
طبقه است که ميتواند نيرو،                     
انرژی و افق الزم برای                              
سرنگونی جمهوری اسالمی را           

  ۴۴صفحه ر  د   .گرد آورد   



۴۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

غير اين حالت، يا بايد به آغوش          
جناحهای جمهوری اسالمی خزيد     
و يا بايد تن به استحاله شانسی             

ترديدى "  .جمهوری اسالمی داد      
نيست که سرنگونى انقالبى                     
جمهورى اسالمى توسط يک                 
انقالب کارگرى مطلوبترين راه           
حل رفع بحران و نجات جامعه از        

اما نفس   .  جمهورى اسالمى است    
سرنگونى به اين راه مطلوب گره        
نخورده است و بدون آن نيز تنها           
راه به آغوش جناح هاى رژيم                

اين سياه و سفيد         .  خزيدن نيست  
 در بهترين                                         ،تحليلى
تصويرى خشک و غير             حالت

منعطف و پاسيف از تحوالت و             
احتماالت بدست ميدهد و در                    
بدترين حالت اينست که اگر طبقه        
کارگر آماده نيست تنها راه اينست       
که بايد به آغوش جمهورى                       

 ! اسالمى بخزد

 

منصور حکمت در نامه اى به                
فاتح شيخ در مورد مصاحبه حميد       
تقوائى در باره جمهورى                           
سوسياليستى در مورد همين                    
ديدگاه يک بعدى و شير يا خطى            

بنظر من سرنگونى     :  "...  ميگويد
و انقالب به يکديگر گره                             

سرنگونى بدون       .  اند       نخورده
. انقالب هم ممکن و محتمل است         

سرنگونى ميتواند حاصل يک               
روند نظامى، بحران و هرج و               
مرج، پروسه نافرمانى سيويل و          
فعل و انفعاالت انتخاباتى و غيره         

ميتواند حاصل پيروزی     .  هم باشد 
نيروهايى بجز يا عالوه بر                        

بنظر ...  نيروهای انقالبى هم باشد    
من به احتمال قوی سرنگونى نه           
نتيجه انقالب در ايران، بلکه يکى       
از لحظات شروع انقالب در                   

بنظر من      .  ايران خواهد بود           
انقالب ايران با سقوط جمهوری           
اسالمى تازه آغاز ميشود و                      

تر بعد از         نبردهای طبقاتى جدی    
بنظر من در سرنگونى      .  آن است 
ها شرکت خواهند کرد، اما            خيلى

اکثريت "در انقالب، کارگران              
را با خود نخواهند       "  عظيم مردم  

 . " داشت

 

 ! بايد بياموزند" آموزگاران"
  ..."حکمتيست"در حاشيه بيانيه حزب 

 

سرنگونى به اشکال بسيار متنوعى        
ميتواند رخ دهد و مخالفت و مقابله           

سياست .  با رژيم اسالمى همينطور      
" درس"بيانه اين حزب در اين باره        

بزک نمير  " از يکسو سياست     ،ندارد
است و از سوى ديگر          "  بهار مياد  

اين فراخوان ضمنى است که تا                  
" تنها راه    "آمادگى طبقه کارگر              

 !  حمايت از جناح هاى رژيم است

 

از ديگر درسها اينست که بدون                 
سازمان و بدون سياست و پرچم                
روشن و بدون رهبرى پيروزى                

باالخره !  مبارک باشد .  ممکن نيست 
اين خودش جاى پيشرفت است که           
کسانى که ميخواستند با تسخير خانه       
سه نفر و يا گارد آزادى قدرت را              

 به اينجا        ،بگيرند و پيروز شوند          
رسيده اند که مقوالتى بديهى مانند            
سازمان و رهبرى و سياست و                   

اين را هر       .  طبقه مهم شده است         
کسى که در سياست ميخواهد                      

. دخالت واقعى داشته باشد ميفهمد           
که گويا     "  حکمتيست"اما حزب         

منادى خوبيت داشتن رهبرى و                 
 نه    ،سازمان و سياست شده است            

دارد    خودش آماده است و سازمان       
 ،و نه رهبرى دارد که جلو بگذارد          

خودشان .  و نه فعال و پاسخگو است     
نيسم و     کمو"در بيانيه ميگويند             

طبقه کارگِر بی سازمان، بنا به                  
 بيانيه ميگويد   ،"تعريف پاسيو است  
 آماده نبوديم و        ،ما پاسخگو نبوديم     

 ،سازمان و رهبرى الزم را نداشتيم       
و بعنوان نتيجه       !  پاسيف بوديم   و    

بايد به حزب حکمتيست       ":ميگويند
کمونيسم در اين      "چون  ،"پيوست

دوره بيش از هر جا در حزب                      
؟ "!حکمتيست خود را نشان داد             

اين چه کمونيسمى است که        !  عجب
" نمايندگى"در اوج پاسيفيسم                      

اينجا وارد بحث دو قطبى            ميشود؟
ديگر آقاى مدرسى در مورد                        

. نميشوم"  کمونيسم و طبقه کارگر     "
اين بحث را در مطلب ديگرى تحت       

توده   -حزب   "  عنوان؛ دو قطبى        
. ى چپ راديکال پاسخ داده ام         "  ها

اينجا همين ديدگاه رژه ميرود؛                   
کمونيسم متشکل در حزب و طبقه           

١٢٧شماره   
کارگرى که بايد نهايتا سازمان            

گويا کمونيسم امرى غير           !  يابد
 ، بيرون طبقه کارگر           ،کارگرى

تحفه احزاب موسوم به کمونيسم         
و جدا از کارگر و سوخت و ساز         

اين !  مبارزه کارگرى است             
نگرشى عميقا غير مارکسى و             
کپى مطابق اصل کمونيسم                      

 .  بورژوائى اردوگاهى است

   

با اين بيانيه     "  حکمتيست"حزب   
آمد تا از ناتوانى و نااميدى و                  
سياست پاسيف و نگرش توده               

 اين    ،ايستى خود طلبکار باشد           
سياست راست را معادل                           

 شکست مردم       ،بنامد"  کمونيسم"
فريب " و توده             ،را اعالم کند       

مردم و طبقه کارگر را          "  خورده
اما اين  .  به صفوف خود فرابخواند   

اگر "  فريب خورده   "توده مردم       
 بايد بدوا بپذيرند      ،اينکار را بکنند   

که آگاهانه پشت جمهورى اسالمى     
فريب و  "بودند و تازه فهميدند که        

خود نويسندگان  ".  شکست خوردند 
بيانيه اگر جاى مردم و کارگران          
بودند حاضر نبودند به آقاى                      

حزب .  مدرسى بپيوندند              
خود از قربانيان اين     "  حکمتيست"

وقايع بود و کماکان آب در هاون           
 ! *ميکوبد

  "حکومت کارگرى"

، يعنى حکومت طبقاتى                      "حکومت کارگرى      "
کارگران، حکومت استثمار شدگان و توليد کنندگان کل              
ثروت جامعه بر عليه استثمارگران، حکومت بردگان                
مزدى امروز و ناجيان فرداى جامعه، حکومت کسانى               
که جامعه، نفس موجوديت و ثروت آن، بر کار و تالش              

انقالب کارگرى بايد دولت           .  مدام آنها بنا شده است             
مقاومت بورژوازى در       .  بورژوايى را به زير بکشد           

برابر انقالب و بويژه در مقابل اشتراکى شدن وسائل                    
توليد، حتى پس از در هم شکسته شدن قدرت دولتى اش              

از اينرو تشکيل يک حکومت                 .  ادامه خواهد يافت        
کارگرى که اين مقاومت را خنثى کند و فرمان انقالب را           

حکومت کارگرى  .  به اجرا در بياورد، امرى حياتى است      
نيز، نظير هر حکومت ديگر، حکومتى مافوق جامعه و            

اما اين حکومت،    .  حکومتى طبقاتى است   .  طبقات نيست 
که به همين اعتبار در تئورى مارکسيسم ديکتاتورى                    
پرولتاريا ناميده شده است، دولت اکثريت استثمار شده                
جامعه براى ديکته کردن حکم آزادى و برابرى انسان ها          
به طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تالش ها و توطئه                

 . هاى آنهاست
از نظر شکل، حکومت کارگرى يک دولت آزاد است                 
که تصميم گيرى و اعمال اراده مستقيم خود توده وسيع                
. مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان ميدهد              

حکومت کارگرى بنا بر ماهيت خويش حکومتى گذرا                
است که با تحقق اهداف انقالب ضرورت وجودى خود              

 * .را از دست ميدهد و زوال پيدا ميکند



۴۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کورش مدرسی بد جوری گير               
 –مواضع ارتجاعی     .  افتادہ است  

تودہ ايستی در قبال خيزش مردم          
عليه رژيم اسالمی کار دستشان            

حزب کمونيست       .  "دادہ است      
-ح ک ک  "  (حکمتيست  -کارگری

بخاطر نظرات تودہ ايستی           )  ح
 ، ليدر حزب           ،کورش مدرسی     

بشدت به تقال افتادہ است تا آبروی       
. رفته را به نوعی بازگرداند                   

 زدن تئوريک و              واروپشتک     
اپورتونيسم نظری يکی از                       
خصائص چشمگير کورش                     

. مدرسی و حزب متبوع اش است       
بايد گفت که تاريخ اين هفت سال           

سياسی   –جای سرافکندگی نظری    
عميقی برای ايشان و حزب متبوع      

زيگزاگ زدن های        .  شان دارد   
نظری مشخصه تاريخ          -سياسی

اما .  اين هفت سال ايشان است             
آنچه همچون يک طناب محکم              
اين زيگزاگ ها را بهم متصل                

 مبنای تودہ ايستی نظری           ،ميکند
ايشان و اپورتونيسم ناشی از اين          

 .ديدگاہ است

 

يک روز به دفتر سياسی حزب             
کمونيست کارگری برای پر                   

پالتفرم "  خالء استراتژيک"کردن  
تشکيل دولت موقت با حجاريان و       
دو خردادی های حکومتی پيشنهاد     

چند ماہ بعد   )  ٢٠٠٢پائيز    (،ميدهد
اعالم ميکند که با چند هزار نفر            
ميشود خانه سه نفر از سران                   

دولت "رژيم را تسخير کرد و                
اعالم "  حزب کمونيست کارگری    

يک روز    )  ٢٠٠٣پائيز    .  (کرد
منشور سرنگونی تنظيم ميکند و          
همان تزهای دولت حجاريان را           
در اين بسته بندی جديد به حزب            
جديد التاسيس ارائه ميدهد؛ يک            
سال بعد اعالم ميکند جنبش                      
سرنگونی شکست خوردہ و                    
جمهوری اسالمی به رژيم                        

اما از    .  متعارف بدل شدہ است         
 مدت کوتاهی بعد      ،بخت بد ايشان   

از اعالم شکست جنبش                               

 

 "انقالب پرولتری"پناہ گرفتن در سنگر 
 يا توجيه تئوری تودہ ايستی

 

 آذر ماجدى

 خيزش عظيم مردم عليه      ،سرنگونی
 جمعيت ميليونی           ،رژيم اسالمی     

مردم را به خيابان ها مياورد و سه           
ماہ جنگ و گريز علنی و رو در                

 . رو مردم و رژيم آغاز ميشود

 

کورش مدرسی با اين خيزش عظيم        
چگونه برخورد ميکند؟ اين خيزش        
را با سخاوتمندی خاصی تقديم جناح   

. اصالح طلب دولتی ميکند                          
مبارزات مردم را دربست تحت                
رهبری و در دفاع از جريان                        

خاتمی و      –کروبی          –موسوی    
اين بذل و     .  شرکاء توصيف ميکند    

بخشش تودہ ايستی به همينجا ختم             
 اکثريت کارگران را هم              ،نميشود

پشت احمدی نژاد قرار ميدهد و                 
آنگاہ به کارگران و مردم ميگويد             

 اين جنگ شما      ،برويد خانه بنشينيد   
 اين نبرد دو جناح رژيم                   ،نيست
البد هر وقت وقتش بشود              .  است

حزب حکمتيست به رهبری کورش      
مدرسی شما را به مبارزہ فرا                      

فعال آنها آمادہ نيستند و            !  ميخواند
طبقه کارگرهم آگاہ و متشکل                   "

انسان ياد اين طنز ميافتد           ."  نيست
تقريبا تمام مردان بزرگ جهان ما        "

 ، بتهوون      ، موتزارت      ،مردہ اند      
حال خودم هم     ...   اليوت     ،پوشکين

 )مجله پانچ." (زياد تعريفی ندارد

 

البته بايد اذعان کرد که اتخاذ اين               
موضع از بدشانسی کورش مدرسی      

اگر مردم يک سال زودتر به        .  است
اين اعتراض عظيم دست زدہ                     

اعالم شکست  " يعنی قبل از        ،بودند
آنگاہ  ايشان و        "  جنبش سرنگونی  

حزب شان موضع ديگری اتخاذ               
ميتوانستند منشور            .  ميکردند

سرنگونی را که بخاطرش آنقدر نقد       
 در    ،شنيدند و از آن دفاع کردند               

مقابل جناح اصالح طلب دولتی                
باالخرہ موضع راست      .  قرار دهند  

بطور نمونه  .  داريم تا موضع راست   
 روی ديگر      ،همتای سياسی ايشان     

 يعنی   ،سکه خط مشی تودہ ايستی          

١٢٧شماره   
حميد تقوايی و حزب متبوع اش           

 با در پيش گرفتن سياست              ،نيز
برخورد دوگانه به جناح موسوی       

خاتمی و خودداری       –کروبی     –
به "  برخورد ايدئولوژيک    "از     

 يک   ،جناح اصالح طلب دولتی        
موضع راست تودہ ايستی اتخاذ          

" راديکال" اما ظاهر                   ،کردہ
حمايت از مبارزات مردم را                 

بنظر ميرسد که   .  حفظ کردہ است  
منشور سرنگونی را زود بايگانی     

يکی نيست بگويد حاال          !  کردند
چکار داشتيد جنبش سرنگونی را      

 " شکست دهيد؟"

 

ح که بويژہ در يک         –ح ک ک       
سال اخير با اتخاذ مواضع راست       
و ارتجاعی بشدت در ميان جنبش      
چپ و کمونيستی بی اعتبار شدہ          

 با اتخاذ موضع ارتجاعی در      ،بود
قبال مهمترين واقعه سياسی دو            
دهه اخير جامعه يعنی خيزش               

 بشدت به تقال    ،آزاديخواهانه مردم 
افتادہ است تا ظاهر يک حزب              

. کمونيستی را حفظ کند                             
فراخوان اعتصاب عمومی در         "

که قرار  "   مرداد در کردستان   ٢٨
صف   "،بود با بستن دکان ها              

کردستان را  "  مستقل طبقه کارگر  
در مقابل رژيم تشکيل دهد و به            
اين ترتيب مبارزہ مستقل طبقاتی       
را به طبقه کارگر ايران آموزش         

پز "دهد يک پردہ در اين نمايش          
. بود"  کارگری  –کمونيستی      

برای نقد اين سياست                                 (
به آذر     .  ک.  ناسيوناليستی ر     

فراخوان اعتصاب          "،ماجدی
عمومی به کردستان و دم خروس      

 يک دنيای بهتر          ،"ناسيوناليسم
١١١ ( 

 

از همه مضحک تر پناہ گرفتن             
در سنگر انقالب پرولتری برای        

هيچ .  مقابله با خيزش مردم است      
چيز از جانب حزبی که خود را            

 شرم آور تر      ،کمونيست می نامد   
از اين نيست که همسو شدن خود         
با ارتجاع حاکم را با دفاع از                  

. انقالب پرولتری توجيه کند                 
اعالم کند که علت فراخوان خانه        
نشينی به مردم و طبقه کارگر از         
شدت کارگری بودن و کمونيست       

شنيدہ بوديم که     .  بودن شان است    
با سيلی صورت را سرخ نگاہ              

 اما اين خط مشی بجای          ،ميدارند

 ، دارد به طبقه کارگر     ،سيلی بخود 
مارکس و منصور حکمت سيلی           

راستش از اين حزب و             .  ميزند
رهبری اش بيش از اين نميتوان            

دست پيش گرفتن و    .  انتظار داشت 
طلبکار بودن از دنيا را در                        
کروموزوم های اينها حکاکی                

 .کردہ اند

 

پردہ جديد اپورتونيسم تودہ                   
 ايستی

سمينار کورش مدرسی تحت                  
کمونيسم و انقالب                "عنوان        

از استراتژی    -پرولتری در ايران   
 ٢٩در تاريخ     "  تا مبانی تاکتيکی    

 تقاليی جديد برای           ٢٠٠٩اوت    
توجيه موضع ارتجاعی اخير                 

بخش قابل مالحظه ای از          .  است
اين سمينار صرف اين ميشود که         
اثبات شود جامعه ايران سرمايه           

معلوم نيست پرداختن   .  داری است 
 چه   ١٣٨٨به اين بحث در سال            

اين بحث قرار       .  ضرورتی دارد   
نيست پاسخ احدی را چه در چپ          

. جامعه و چه در راست بدهد                  
 ،تبيين شيوہ توليد در جامعه                    

 سوال حتی يک رگه دو              ،اکنون
 . نفرہ در گوشه جامعه هم نيست

 

سوال اينست که پس چرا ايشان             
وقت خود و مخاطبين اش را با               
اين بحث هدر ميدهد؟ هدف اين             

گرفتن پز مارکسيستی         -١بحث    
قرار است ايشان با                    .  است

پرداختن شکسته بسته به مقوالت         
-١٣۵٧مورد بحث در سال های         

يعنی پروبلماتيک جنبش                   ۶٠
 مقوالتی که        ،مارکسيسم انقالبی   

منصور حکمت عليه جنبش                     
پوپوليستی مورد بحث تئوريک           

 هم برای خود يک                 ،قرار داد    
سياسی ابداع کند   –سابقه تئوريک  

و هم در ژست      
  ۴۶صفحه 



۴۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يک تئوريسين مارکسيست ظاهر       
. بحث را مخدوش کند          -٢.  شود

در پشت يک بحث بظاهر                          
تئوريک در مورد شيوہ توليد و             
تناقض طبقات و غيرہ گاف                      

سياسی اخير     –بزرگ تئوريک      
وگرنه .  را خلط و مخدوش کند            

حتی اگر از اين ايشان بپذيريم که         
را "  مبارزہ طبقات    "تمام چپ         

 باز نه علت      ،فراموش کردہ است   
و نه معضل    "  فراموشکاری"اين  

 تبيين   ٢٠٠٩چپ ايران در سال         
اشتباہ از شيوہ توليد در جامعه               

با هر تعريفی از نظام                 .  است
 تمام چپ اکنون بر     ،سرمايه داری 

سرمايه داری بودن ايران متفق             
 . القول است

 

يک تم اصلی اين سمينار تاکيد بر        
طبقاتی بودن جامعه و لزوم تحليل       

بايد .  طبقاتی ازهمه پديدہ ها است      
ديد آيا اين حکم گريبان ايشان را           
از موضع ارتجاعی در قبال                    
خيزش مردم در مقابل رژيم                    
اسالمی خالص ميکند يا خير؟               
تمام نظريه بافی ها در مورد                    

 تناقض طبقاتی و        ،تحليل طبقاتی  
مبارزہ طبقاتی برای توجيه اين            
موضع است که خيزش اخير                  
کامال و دربست در غالب                           
دعواهای دو جناح رژيم قرار                
دارد و در تناقض کامل با منافع             
طبقه کارگر است و لذا شرکت               
طبقه کارگر در اين جنگ  در                 

انقالب "تقابل با سياست                             
اين در واقع         .  است"  پرولتری

همان تکرار موضع پيشين است          
که اين بار با بسته بندی پر زرق            

استراتژی و تاکتيک         "و برق         
 . ارائه شدہ است" انقالب پرولتری

 

 ،اگر صد بار ديگر کلمات طبقاتی      
 شيوہ توليد و     ، کارگری ،پرولتری

 لنين و منصور         ،اسامی مارکس  
حکمت و نام کتاب های کاپيتال و         
مانيفست کمونيسم در اين سمينار         
تکرار ميشد باز ذرہ ای در                       
محتوای موضع ارتجاعی اين                
حزب در قبال خيزش مردم                      

 "انقالب پرولتری"پناہ گرفتن در سنگر 
 ...يا توجيه تئوری تودہ ايستی 

سنگر گرفتن اين        .  تخفيف نميداد   
چنينی پشت انقالب پرولتری و                  
مبارزہ و تناقض طبقاتی ممکن                 

 ،است بيانگر زرنگی سياسی باشد         
اما در عين حال نشانگر بی ربطی           

 ،سخنران به تزهای انقالبی مارکس     
کمونيسم پراتيک لنين و کمونيسم             

. کارگری منصور حکمت است               
مساله اينجاست که  فرموالسيون              
الکن سخنران بيانگر اينست که                 
خود سخنران هم با استدالل های               

 .خويش قانع نيست
 

اين جدال تماما جدال دو جناح                "
 "است و ربطی به مردم ندارد

ما قبال اين نظريه و تحليل را                        
مفصال نقد کردہ ايم و ماهيت تودہ            
ايستی اين شيوہ تحليل  را نشان دادہ        

 ،به علی جوادی            .  ک.ر.  (ايم
خيزش عظيم تودہ های مردم برای      "

 حزب     ،سرنگونی رژيم اسالمی         
يک دنيای  "    حکمتيست کجا ايستاد؟  

قصد نيست که    )  ١٠٨ و    ١٠٧  بهتر
. آن مباحث را در اينجا تکرار کنيم         

اما تاکيد بر چند نکته ضروری و             
 .مفيد است

 

تحليل کورش مدرسی بر چند تز               
کامال متناقض با تزهای پايه ای                 
ديدگاہ کمونيسم کارگری منصور            

تحليل و     -١.  حکمت استوار است     
ارزيابی  وی از تناقضات پايه ای            
جمهوری اسالمی بعنوان نظام                  

تحليل از       -٢بورژوايی حاکم؛          
ماهيت جدال جناح های رژيم؛                   
نظريات راست وی در هفت سال             
اخير از اين درک و ديدگاہ نشات              

البته چند سالی طول        .  گرفته است  
کشيد تا کورش مدرسی صريحا                
نظرات متناقض خود با ديدگاہ                    
کمونيسم کارگری منصور حکمت         

از پالتفرم تشکيل      .  را اعالم کرد     
دولت موقت با دو خرداد در سال              

 تا اعالم شکست جنبش                   ٢٠٠٢
سرنگونی و اکنون تقديم خيزش                
مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی      

 که  ،به دو جناح دولتی به ديدگاهی         
منصور حکمت ديدگاہ دو خردادی         

١٢٧شماره   
 ،تودہ ای مينامد        –يا اکثريتی       
به اين معنا ديدگاہ       .  استوار است  

کورش مدرسی بسيار منسجم               
زيگزاگ های سياسی او         .  است

نيز کامال در چهارچوب اين                  
تنها تفاوت     .  ديدگاہ قرار دارد        

 شهامت در         ٢٠٠٢ با         ٢٠٠٩
 . ابراز علنی و صريح آن است

 

در اينجا برای بيان توضيح                     
روشن اين ديدگاہ و نشان دادن              
تناقض ديدگاہ کورش مدرسی با         

 به خود منصور     ،منصور حکمت 
حکمت رجوع ميکنيم و از زبان         
خود او دو ديدگاہ متفاوت را                   

 . توضيح ميدهيم
 

ا يک        "  در مورد کل اين مبحث ب
اع                  ه اوض ع ب ه اى راج دم ق م
م را          ث ح ران ب اسى امروز اي ي س

اين تحوالتى که در    .   شروع ميکنم 
م،          ي ن ک ي ران از آن صحبت م اي
د             ول دارن ب ه ق م ماهيتاًً چيست؟ ه
ى               ات اق ف که در ايران دارد يک ات

ست؟ چه         .   افتد  مى برداشت ما چي
ظر من          اتفاقى دارد مى   ه ن افتد؟ ب

ه                 ع ام اه در ج دگ ل دو دي در ک
ايران، در تبيين شان از اتفاقى که       
د، رو در               ت در ايران دارد مى اف

ى است     .   روى هم هستند   يکى تبين
که کل بنياد جنبش دوم خرداد و            
ده و              ا ش ن طرفدارانش روى آن ب
ورى               ه م ه ج ن است ک م اي ه آن

د از         ع ى ب ال دارد     ٢٠اسالم  س
د          ن ميرود که خودش را سازگار ک
اسى و                صادى، سي ت با زيست اق
ه يک دولت             فرهنگى جامعه و ب
ى در            دن ه م متعارف و يک جامع
حوالت              ن ت د و اي ايران شکل ده
ورى          ه م دن ج ل ش دي ب ه ت روس پ
ه          ران ب ه حکومت اي اسالمى ب
ره         معنى نرمال و روتين و روزم

ا    .   کلمه است  اين تز دو خردادى ه
ت ت       .   اس ان اس اري ج ز ح ز .   ت ت

اکثريتى ها، توده اى ها و تز همه        
ى                   ن ع ه يک م ه ب کسانى است ک

ل    .   سرنگونى را رد ميکنند  انسي پت
ران رد           تحوالت انقالبى را در اي
دون                      د ب اي د ب ن گوي ي د و م ن ن ميک

ت       و رف ل ت ج ون ت .   " خش ون خش
يا اصالح طلبى اسالمى  "   گريزى

ه در                  م ى ه الم ر اس ي ا غ ي
چهارچوب اين تز عمومى است          
ام             ظ ر ن ي ي غ ر سر ت حث ب ه ب ک
اى             ه ت د ان اش م ب ر ه ت، اگ س ي ن

ه در آن دولت              پروسه اى است ک
شود و                ي ل م متعارف دارد تشکي
ودش              ى خ الم ورى اس ه م ج
پرچمدار اصالح خودش شده است    
اق           ف و اين روندى است که دارد ات

و از اين طريق جمهورى      .   افتد  مى
ودش را در             اه خ گ اي ى ج الم اس
ن        ايران پيدا ميکند، در مناسبات بي
صاد                    ت د، در اق ن ک ي دا م ي ى پ الملل

ره         ي ى    .   جهانى پيدا ميکند و غ ن ع ي
ى را        کسانى که ميخواهند سرنگون
ن               د روى اي رون ي د م ن ن رد ک
ه جمهورى اسالمى             چارچوب ک
ورژوازى               ت ب وم ک ه ح دارد ب

د         ن ک ي اى   .   ايران تحول پيدا م ن روب
ر            اظر ب اسى ن سياسى و رژيم سي
دل         توسعه کاپيتاليسم در ايران و م

ان                  اقتصادى  ن و چن ي م چن اش ه
د   د ش واه م در        ( . " خ س ي ون م ا ک آي

ت               اي ود؟ س ش ي روز م ي ران پ اي
com.hekmat-m.www ( 

 

. اين ديدگاہ کورش مدرسی است         
الزم نيست راہ دوری برويم تا               
شواهد تطابق ديدگاہ او را با اين            

تودہ   –ديدگاہ دو خردادی اکثريتی     
در همين سمينار او      .  ای پيدا کنيم   

خيلی روشن ديدگاہ اش را فرموله       
تز نامتعارف بودن    .  و بيان ميکند   

رژيم اسالمی را به ريشخند                     
در ادامه بمنظور رد اين       .  ميگيرد

تز که رژيم اسالمی حکومت                  
متعارف نظام سرمايه داری و               

 ،بورژوازی در ايران نيست                  
اعالم ميکند که سرمايه داری                 
تحت جمهوری اسالمی پيشرفت         
های بسياری کردہ است و در                 
مناسبات بين المللی و بازار                      

 چين و روسيه را       ،سرمايه جهانی 
. جايگزين غرب نمودہ است                  

 تلويجا ميگويد که اين يک       ،بعالوہ
 ،از نظر او   .  پروسه ناگزير است   

بايد عمال   "  طالبان هم اگر بود        "
بعنوان دولت سرمايه داری عمل         

 . ميکرد
 

در زير توصيف ديدگاہ دوم يا                 
ديدگاہ مقابل که منصور حکمت           
خود را به آن متعلق ميداند را                   

 .ميخوانيم
 

در مقابل، ديدگاهى است که                  "
ميگويد اين بحران کليت جمهورى     

  ۴٧صفحه اسالمى است و    



۴٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جمهورى اسالمى کالًً با روند                
تاريخى که در ايران دارد اتفاق             
مى افتد، ناسازگار است و                         

اين بحران،      .  سرنگون ميشود     
بحران .  بحران سرنگونى است        

. کليت جمهورى اسالمى است              
. جمهورى اسالمى رفتنى است            

اين سيستم هم مبانى و مقدمات                
قرار نيست       .  خود را دارد             

جمهورى اسالمى حکومت                     
متعارف بورژوازى در ايران               
بشود و يک دوره از انباشت                    
سرمايه در اين شرايط صورت             

روند اوضاع اين است که         .  گيرد
در اين  .  نيروهايى اينها را بيندازند   

ديدگاه بحث اين است که روند                
اوضاع سياسى به اين سمت                     

نه .  ميرود که رژيم اسالمى بيفتد        
يک ))  جمهورى اسالمى   ((فقط    

تناقض است، بلکه پروسه رفع آن       
. از نظر تاريخى شروع شده است      

روند اوضاع اين است که                          
اين آن  .  نيروهايى اينها را بيندازند   

چهارچوبى است که بحث من در         
من به اين کمپ     .  آن قرار ميگيرد   

تعلق دارم و فکر ميکنم بخش                  
اعظم يا شايد همه کسانى که اينجا        
نشسته اند هم به اين کمپ تعلق               
دارند که اين بحران کليت                          

جمهورى .  جمهورى اسالمى است  
اسالمى در تناقض با يک واقعيت       
تاريخى است و بايد برود و روند          

در .  رفتنش هم شروع شده است         
اين چهارچوب ميرسيم به اينکه            
در اين پروسه کمونيسم چه                       
شانسى دارد و چطور از دل اين            
قضيه بيرون مى آيد؟ من راجع به       
بنياد بحران جمهورى اسالمى و          
نيروهايى که مطرح هستند، چند          

سپس .  کلمه اى صحبت ميکنم           
سعى ميکنم شانس کمونيسم را در       
چارچوب اين وضعيت بحرانى،         
در چارچوب معادالت سياسى،            
اقتصادى فرهنگى به نسبت بقيه           
نيروهائى که در ميدان هستند و             
مبارزه ميکنند و براى رسيدن به          
قدرت مبارزه ميکنند، بررسى کنم     

 )همانجا( .و ملزوماتش را بشمارم

 

تحليل کورش مدرسی از علت و          

 "انقالب پرولتری"پناہ گرفتن در سنگر 
 ...يا توجيه تئوری تودہ ايستی 

ماهيت جدال جناح ها نيز در                        
چهارچوب ديدگاہ اول و متناقض با        
ديدگاہ کمونيسم کارگری منصور            

ديدگاہ کمونيسم   .  حکمت قرار دارد    
کارگری که کامال منحصر بفرد و           
متمايز است به روشنی در اطالعيه       
مصوب دفترسياسی حزب                           
کمونيست کارگری چند ماہ پس از          
رياست جمهوری خاتمی اين چنين         

 . فرموله و بيان شدہ است

 

کشمکش هاى اخير ميان جناحهاى      "
رژيم اسالمى، صرفا نقطه آغازى          
بر يک سلسله درگيرى هاى اجتناب      
ناپذير و به مراتب حاد تر و خرد               
کننده تر در درون حکومت اسالمى       

يک واقعيت بسيار ساده پشت      .  است
تمام اين کشمکش هاست، و آن                   

مردم ايران حکم به رفتن           :  اينست
محتوا و    .  رژيم اسالمى داده اند          

مبناى جنگ داخلى امروز در                     
حکومت ارتجاع اسالمى، اختالفات     
نگرشى جناحهاى چند گانه رژيم بر       
سر اقتصاد دولتى يا بازار،                           
برقرارى يا عدم برقرارى مناسبات       
با غرب، يا حتى اختالفات عقيدتى          
بر سر اسالم و اسالميت و واليت             

 سال قبل    ٥اين داستان    .  فقيه نيست 
جدالهاى امروز، نتيجه             .  نيست

تکاپوى مذبوحانه جناحهاى حاکميت    
براى حفظ نظام منحوس اسالمى در      

. برابر حکم تاريخى مردم است                
همه، در داخل و خارج ايران، در            
داخل و خارج حکومت، چهره                   
خشمگين مردمى را که عزم کرده           
اند کار رژيم را تمام کنند، از پس              

ايران ديگر  .  انتخابات اخير ديده اند    
براى ضد انقالب اسالمى به شيوه           
هاى تاکنونى قابل حکومت کردن            

جدال امروز جناحهاى              .  نيست
حاکميت جدالى بر سر حفظ نظام              

جدالى بر سر يافتن و           .  شان است  
حاکم کردن آن سياست و آن                          
چهارچوبى براى رژيم اسالمى                
است که به زعم هريک ميتواند                  
بساط ديکتاتورى و لفت و ليسشان           

اين کابوس    .  ...  را محفوظ بدارد      
خيزش مردم است که اينها را بجان         

 ،جنِگ بازنده ها  (."  هم انداخته است  
اطالعيه دفتر سياسی حزب                         

١٢٧شماره   
کمونيست کارگری ايران                        

 ،درمورد رويدادهاى اخير ايران      
 )  ١٣٧۶آذر

 

کورش مدرسی اما چنين ميگويد        
چند تا کتاب چپ ديدہ ايد که                 "

بگويند چرا ائتالف موسوی و              
خاتمی عليه احمدی نژاد و خامنه        
ای و غيرہ با هم اينطوری دعوا           
ميکنند؟ مگر ديوانه شدہ اند که             
رژيم شان را سر خودشان خراب      
کنند؟ از آن کسی که ميگويد                   

بگذريم که از     ."  نامتعارف است  
کورش مدرسی هم که به چپ                
برای عدم انتشار کتاب در اين              

 کتابی     ،زمينه سرکوفت ميزند         
اما ايشان کمی بعد تر         .  نديدہ ايم  

در همين سمينار دعوای دو جناح       
را دعوايی بر سر اقتصاد اعالم          

بعالوہ اينکه جناح احمدی     .  ميکند
خامنه ای در مناسبات بين          -نژاد

المللی و در بازار جهانی به چين         
و روسيه روی کردہ اند و جناح           
ديگر خواهان مناسبات با غرب          

 . است و قس عليهذا

 

تودہ   –اين ديدگاہ دو خردادی             
ايستی از جمهوری اسالمی و               
تناقضات و جناح بندی های آن             
ريشه تحليل جاری و موضع                 
ارتجاعی اخير کورش مدرسی و       

تحليل و   .  حزب متبوع اش است      
 اما موضع         ،ديدگاہ يکی است        

سياسی در قبال اين اعتراضات           
. تودہ ای ميتواند متفاوت باشد              

 بنابراين  ،يکی از آن دفاع ميکند       
پشت جناح اصالح طلبان دولتی         
و جريان موسوی جمع ميشود يا          

 ،اگر بخواهد خيلی راديکال باشد       
به اصالح طلبان دولتی و                         
جماعت موسوی برخورد دوگانه      

يکی ديگر مانند کورش         .  ميکند
بچه را با آب     "مدرسی و حزبش     

و اين       "  وان بدور ميريزد             
مبارزات را ارتجاعی ارزيابی           

اينها ظاهرا ضد                  .  ميکنند
 اما عمال با    ،جمهوری اسالمی اند  

 با  ،فراخوان خانه نشينی به مردم      
اين .  جناح راست همسو ميشوند       

 .تراژدی دردناک اين حزب است

کورش مدرسی اين موضع                    
ارتجاعی را تا حد منطقی آن                  

وی اعالم ميکند که تا              .  ميبرد
زمانی که مسجل نشدہ است که             

يک انقالب کارگری دارد رژيم            
 ،اسالمی را سرنگون ميکند                   

سرنگونی به ضرر کارگران                 
يک سناريو فقط به نفع            .  "است

اگر جمهوری   .  طبقه کارگر است    
اسالمی بيافتد و اوضاع مثل لبنان       
بشود و شلم و شولوا شود هيچ به           

 ." نفع طبقه کارگر نيست

 

 سياست    ،با کارگر کارگر کردن         
 کمونيستی کارگری                    ،راست
 !نميشود

اين سمينار قرار است گريبان                 
کورش مدرسی و حزبش را از              
نقد کمونيستی نسبت به ماهيت               
راست و ارتجاعی موضع در قبال    

اين .  خيزش مردم خالص کند            
سمينار قرار است به ايشان و                  

 –حزبش يک تصوير کمونيستی         
کارگری بدهد؛ اينطور وانمود کند     
که از شدت پرولتری بودن اينها           
مبارزات مردم را ارتجاعی                    

اما اوضاع پس    .  ارزيابی کردہ ند   
تر از آن است که با گرفتن يک               

پرولتری و نقل       –پز کمونيستی     
قول از مارکس و لنين و منصور          
حکمت بتوان اين گاف بزرگ را         

ديدگاہ ايشان آن       .  الپوشانی کرد   
چنان عميق تودہ ايستی است که            
دہ تا نقل قول ديگر از مارکس و            
لنين و منصور حکمت هم نخواهد       
توانست بوی تعفن آن را تخفيف            

انقالب پرولتری سنگری          .  دهد
است که اينها برای خالصی از              
نقد کمونيستی و آبرو داری به آن          

 .پناہ بردہ اند

 

اين خصلت اين جريان است که             
. مردم را بشدت دست کم ميگيرد         

آن چنان مشغول ستايش خود اند           
که خود نيز دروغ های خويش را         

آخر چه کسی اين         .  باور ميکنند  
روی آوری ناگهانی به کارگر را         
نزد اينها جدی ميگيرد؟ کسانی که       

 يادشان  ،با اين جريان آشنا هستند       
نرفته است که چگونه کورش                 
مدرسی دو سه سال پيش بخود                
اجازہ داد علنا به کارگران شرکت      
نفت توهين و پرخاش کند؛ يادشان       
نرفته که مدتی پيش تالش های               
مشقت بار کارگران برای متشکل       
شدن را در قالب سنديکا با تحقير          
به اتحاديه نخود فروش ها تشبيه           

حتی الزم  .  کرد
  ۴٨صفحه 
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نيست به گذشته و تاريخ رجوع             
 در روز     ،در همين سمينار    .  کنيم

راستش من  "روشن ايشان ميگويد    
 هيچ    ،غير از حزب حکمتيست          

حزب ديگری را نمی بينم که                   
خيلی صريح و سادہ و روشن                 
گفته باشد که اين سبز جنبش ما               

يا ادعا ميکند که در             ."    نيست
ميان جنبش چپ هيچ اسمی از                

با .  طبقات و طبقه کارگر نيست          
يک مزاح بی مزہ ميگويد که                  

کارگر   "،تمام سايت های چپ         "
طبقه فری    .   است   (free)"  فری
در ادبيات کمونيستی        ...  .  است

." ايران طبقه کارگر وجود ندارد        
يا اعالم ميکند که منصور حکمت       
بيست سال پيش گفت که کارگر             

هنوز هم     "،نزد اينها پيدا نميشود      
معلوم نيست چگونه   !"  پيدا نميشود 

رويشان ميشود اين مواضع رق            
 ،بايد از آنها پرسيد         .  را بگيرند   

خوب نزد خود شما کارگر پيدا               
ميشود؟ لطفا از اسب پايين بياييد          

اينگونه ژست   .  با بقيه راہ برويد      
بجای کمک    .  ها برازندہ نيست       

 .بهتان بيشتر ضربه ميزند

 

اين تحريف ها و پز های                             
پرولتری ممکن       –مارکسيستی     

است بخشی از کادرهای اين                   
 اما قادر       ،حزب را راضی کند         

نيست به هيچيک از نقد های                    
کمونيستی از راست روی اين                

با پز پرولتری     .  حزب پاسخ دهد    
نميتوان برای خود اعتبار                          

بنظر ميرسد که    .  کمونيستی خريد 
ذرہ ای اميد به رهبری اين حزب         
برای اصالح مواضع شان                       

اما اگر هنوز ذرہ     .  نميتوان داشت 
ای احترام به منصور حکمت در          

 بايد از آنها       ،خود احساس ميکنند    
خواست که نام خود را تغيير دهند        
و همانگونه که عکس منصور               
حکمت را از روی سايت شان                
برداشتند از جلسات شان نيز                   

اين بی انصافی محض    .  حذف کنند 
و بی احترامی کامل به منصور             
حکمت است که اين مواضع                    
راست و ارتجاعی که در تناقض          
آشکار و روشن با مواضع                        

 

 "انقالب پرولتری"پناہ گرفتن در سنگر 
 ...يا توجيه تئوری تودہ ايستی 

منصور حکمت قرار دارد را تحت نام        
و زير عکس او بخورد           "  حکمتيسم"

 .مردم دهند

 

  جالب اينجاست که ايشان با تبختر               
 ،خاصی نسبت به يک چپ موهوم                 

سی سال قبل اين       "مکررا ميگويد که       
البته يک بار هم نام     ."  احکام پيروز شد  

کسی که اين بار و رسالت تئوريک را          
بر دوش گرفت و اين تئوری را به                   
پيروزی رساند و پوپوليسم را شکست         

البد به اين خاطر که             .  ( نميبرد   ،داد
دوست ندارد مثل کسانی که از       "ايشان  

 نقل   ،حضرت محمد نقل قول ميکنند          
و سپس در دنباله بحث      !")  قول بياورد 

اش باز با يک حالت ستايش از خود و           
های موهوم اعالم       "  چپ"تحقير آن       
سی سال پيش چپ ها معتقد       "ميکند که   

." بودند که ايران سرمايه داری نيست        
راستش کمی انصاف و حقيقت طلبی            

ما کاری به       .  هم خوب چيزی است         
تشکيالتی ايشان        –سابقه سياسی           

" چپ" اگر ايشان اينطور به      ،نميداشتيم
فقط گذرا بايد        .  ها سرکوفت نميزد       

 يکی از آن چپ هايی که            ،اشارہ کنيم 
بايد مورد خطاب تحقير آميز کورش            

 خود کورش           ،مدرسی قرار گيرد          
ايشان در آن مقطع و تا        .  مدرسی است 

چندماهی پيش از تشکيل حزب                         
کمونيست ايران عضو رهبری                        
سازمان رزم انقالبی بود که جزو                    
جناح راست پوپوليسم و ناسيوناليسم             

 ١٣۶١ايشان در سال      .  چپ ايران بود   
از جانب سازمان متبوع اش ماموريت        
يافت تا به کردستان سفر کند و کومه              
له را از دست سازمان اتحاد مبارزان           
کمونيست و جنبش مارکسيسم انقالبی         

نقد بسيار ارتجاعی ايشان       .  نجات دهد  
به برنامه مشترک ا م ک و کومه له و             
مواضع مارکسيسم انقالبی به منصور        

اما از آن رو بی پاسخ          .  حکمت رسيد 
ايشان خيلی سريع از              -١ماند که        

مواضع ارتجاعی وقت خود عقب                   
نشست و به جنبش مارکسيسم انقالبی           

 چپ تر    ،نقدهای جدی تر     -٢پيوست؛  
و مطرح تر از آن پيش از اين بطور               
مفصل پاسخ گرفته بود و عمال پاسخ             
به اين نقد عتيق را از موضوعيت می          

 . *انداخت

١٢٧شماره   
 

ارگانهاى اعمال اراده توده اى را 
 !همه جا برپا کنيد

 

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی                 -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی         .  قرار گرفته است  

پيشروی .  داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند                 
مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم                           
اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين                       
شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای                    

 . مردم، شوراها، در سراسر جامعه است
 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت                         -٢
 ،اين ارگانها ابزار متحد شدن       .  توسط توده کارگران و مردم است         

سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران             
. و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است              

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

 . شوراها را سازمان داد
 

شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال                -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر             .  اراده توده ای است      

 .توده های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند              -۴
 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست         ،امر اتحاد صفوف کارگران    

شوراها امکان حضور طبقه         .    کنترل کارگرى را تسهيل ميکند          
کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های                     

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

 

شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى                                 -۵
تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و          .  برخوردار است 

 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع        ،تجمعات مبارزاتى در آن    
بايد کنترل محالت را از دست               .  و بويژه تظاهرات شبانه است           

 .  جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣
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از .  به دنبال پاسخ سئوالش بود            
قرار تحوالت و شرايط جديد                   
امکان دسترسی با آرامش خاطر          
به اينترنت را از او سلب کرده                

بنظر نتوانسته بود نشريات و     .  بود
ادبيات حزب ما را در اين مدت             

در يادداشت کوتاهی       .  دنبال کند   
آيا شما هم مانند           :  "پرسيده بود   

حکمتيستها سياست خانه نشين               
کردن مردم را دنبال ميکنيد و يا            
مانند حزب کمونيست کارگری از      

جوهر "  سبزها حمايت ميکنيد؟        
سياست راست و پوپوليستی اين           

. دو حزب را بيان کرده بود                      
خواهان توضيح بيشتر از جانب           

. پاسخ اش را گرفته بود         .  ما بود  
 ...صريح و روشن

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در       
عين حمايت از مبارزات                            
سرنگونی طلبانه توده های مردم         
آزاديخواه و برابری طلب در عين      
حال منتقد جدی جريانات اصالح        
طلب حکومتی و جريان سبز                  

ما از مبارزات       .  حکومتی است   
تالش .  مردم دنباله روی نميکنيم       

ميکنيم اين مبارزات را رهبری و       
جوانب .  سازماندهی کنيم             

ارتجاعی و عقب مانده موجود در       
 نفوذ گرايشات راست پرو                ،آن

اسالمی در اين       –غربی و ملی        
. اعتراضات را عميقا نقد ميکنيم         

ما .  نداريم"  همه با هم  "ما سياست   
سياست اتحاد گرايشات راست و          

ما برای تامين            .  چپ نداريم     
هژمونی کمونيستی و کارگری بر      

ما مردم  .  اين جنبش تالش ميکنيم     
را به اردوی آزاديخواهی و                     

 به    ،برابری طلبی و سوسياليسم         
 فرا     ،اردوی کمونيسم کارگری        

جنبش سبز مانند جنبش      .  ميخوانيم
دوم خرداد يک جنبش و حرکت            

هدفش کنترل و      .  ارتجاعی است  
مهار اعتراضات سرنگونی                   
طلبانه توده های مردم و قرار                 
دادن اين اعتراضات در                             
چهارچوب جدال جناحهای                      
حکومتی و بمنظور تحکيم                       
موقعيت يک جناح در قبال جناح          

به دنبال  .  ديگر رژيم اسالمی است   

 

 ؟"...حزب کمونيست کارگری"و يا " حکمتيستها"آيا شما هم مانند 
 

 على جوادى

مردم روانند تا آنها را به عقب                     
بکشند و در نيمه راه متوقفشان                   

ارزش مصرف مبارزات            .  کنند
 تحکيم     ،مردم برای اين جريان              
  .موقعيت جناحی شان است

 

اين اعتراضات ميتواند به                              
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی               

. اين جوهر تالش ماست   .  منجر شود 
سازمان دادن انقالب کارگری                   
اساس تالش ما در شرايط کنونی              

  .است

 

" حکمتيست"ما بر خالف حزب              
عقل و هوشمان را از دست نداده               

بر خالف  .  صاعقه زده نشده ايم   .  ايم
آنها جامعه را صحنه جدال دو جناح       

ما .  ارتجاعی رژيم اسالمی نميدانيم     
سالهاست که اعالم کرده ايم                          
جدالهای جامعه ايران سه جناح                 

مردم جناح ديگر اين                     .  دارد
کشمکشهای .  کشمکش ها هستند         

جناحهای حاکم خود واکنشی به                 
اعتراضات مردم و تالشی برای              

ما حساب مردم را      .  مقابله آن است   
از حساب جناح اصالح طلب                      

ما بر خالف     .  حکومتی جدا ميدانيم    
اين مردم را کت بسته     "  حکمتيستها"

تحويل جناح سبز و سياه جمهوری          
ما برای پيروزی    .  اسالمی نداده ايم   

مبارزات مردم و نه اعالم شکست          
اين مردم حکم به      .  آن تالش ميکنيم   

. سرنگونی رژيم اسالمی داده اند            
مساله بر سر تامين شرايط و                        
ملزومات پيروزی اين مبارزات از        

  .نقطه نظر ماست

 

از طرف ديگر ما بر خالف سياست       
حزب کمونيست     "رهبری کنونی         

سياست ارتجاعی            "  کارگری
برخورد دوگانه به جناح اصالح               
طلب حکومتی را در دستور خود             

از نقطه نظر ما          .  قرار نداده ايم      
تقسيم رژيم اسالمی به جناحهای               

 جناحهايی که      ،مترقی و ارتجاعی     
کنار ما    "قابليت قرار گرفتن در              

را "  همراه ما مردم        "و     "  مردم
 يک سياست توده ايستی                  ،دارند

١٢٧شماره   

هر دو جناح رژيم در                .  است
تاريخ و کارنامه خونين رژيم                

جريان موسوی  .  اسالمی شريکند 
را با ده من سيرش هم نميتوان               

همراه ما  "و  "  کنار ما مردم   "در  
هيچ ميزان از تقابل      .  کرد"  مردم

 خاتمی و کروبی    ،جريان موسوی 
با دولت احمدی نژاد و خامنه ای         
اين جريانات را در کنار مردم              
آزاديخواه و برابری طلب قرار           

اينها جرياناتی هستند که     .    نميدهد
قتل عامهای سال شصت و سال           

. شصت و هفت را سازمان دادند        
دهها هزار نفر را برای حفظ                  

جريان .  حکومتشان اعدام کردند     
کروبی   -خاتمی        –موسوی      

هدفشان .  تغييری نکرده است          
حفظ نظام آدمکاشان رژيم                       

خواهان بازگشت   .  اسالمی است  
خمينی و     "  طاليی"به شرايط        

دوران حاکميت خط امامشان                
 ،آنها تغيير نکرده اند             .  هستند

نشده "  کنار مردم "و در   "  همراه"
آن جريان پوپوليست اکنون        .  اند

به سرانجام مفتضحانه برخی از         
سياستهای راست خود رسيده                

ما جناح سبز انقالبی                .  است
ما تجديد نظری در                 .  نداريم

سياستمان در قبال جناحهای رژيم     
برخالف .  اسالمی نکرده ايم           

حزب کمونيست            "رهبری            
برخی از سران رژيم       "  کارگری

اسالمی را از فهرست                                
جنايتکاران حکومتی خارج                  

ما برخالف اين جريان  . نکرده ايم 
جريانات چپ   "  وحدت"به دنبال    

. چپ و راست راست نيستيم                  
گسترش اين تزها تنها دست                   
جريانات راست و ارتجاعی را            
برای به مسلخ بردن اعتراضات         
مردم و تبديل اين اعتراضات به          
سکويی برای پرش جريانات                
راست و ناسيوناليسم پرو غربی         

ما اجازه نميدهيم       .  هموار ميکند   
را به جامعه   "  همه با هم  "سياست  
نتيجه اين سياستهای          .  بقبوالنند

. پوپوليستی از پيش روشن است          
ما بر خالف آنها با جريانات                     

. نيستيم"  هم خون "راست و سبز      
. نميزنيم"  يک حرف را                 "

" دو سليقه بيانی             "اختالفمان       
از نظر ما نميتوان ميان           .  نيست

نيرويی که برای سوسياليسم و لغو      
کار مزدی و نابودی استثمار                   
مبارزه ميکند و جريانی که به                 

سلطنت "زعم خودش برای                     
و در شرايط فعلی در        "  مشروطه

چهارچوب رژيم اسالمی مبارزه        
 وحدت و اتحاد عملی ايجاد      ،ميکند
 . کرد

  

ما همواره تاکيد کرده ايم که                     
کمونيسم کارگری برای پيشروی        
بايد به حزب و نيروی سازمانده و       

بايد به ظرف      .  رهبر تبديل شود     
در برگيرنده رهبران عملی و                 
کارگری و رهبران اعتراض                 

. زنان و جوانان تبديل شود                       
تحوالت معاصر گوشه ای از اين        

. تزهای پايه ای ما را اثبات کرد           
نشان داده شد که چنانچه در زمين        

 ،و جامعه ريشه نداشته باشيد                  
همانطور که  .  زمين خواهيد خورد  

. زمين خورد  "  حزب حکمتيست  "
همانطور که نازايی سياستهای              

حزب کمونيست         "پوپوليستی         
ما بر   .  نشان داده شد     "  کارگری

خالف اين جريانات پرچم انقالب        
کارگری را در اين تحوالت به               

 . *  اهتزاز در آورديم

 نه جمهورى ،نه جمهورى اسالمى
 زنده باد جمهورى ،ايرانى

!سوسياليستى  
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بار ديگر حزب موسوم به                         
در رابطه با خيزش      "  حکمتيست"

عظيم سرنگونی طلبانه مردم                 
پس از     .  درافشانی کرده است         

جنبش "  رسمی"اعالم شکست         
آزاديخواهانه مردم، اين حزب              
اعتراض توده ای و راديکال روز      

 آبان را حرکتی در حمايت از         ١٣
دو جناح رژيم توصيف کرده                  

گويی اين حزب کاری بجز      .  است
تحريف و تخريب مبارزات                     

کارشان .  آزاديخواهانه مردم ندارد  
از مردم و        "  فول گرفتن   "شده    

نشان دادن کارت زرد و قرمز به         
فعاليت شان خالصه شده به        .  آنها

به "  نرويدها"و   "  نکنيدها"اعالم   
اگر دست اينها بود تا االن         .  مردم

مردم را خانه نشين کرده بودند و          
 .جامعه را امن و امان

 

اعتراضات وسيع مردم عليه رژيم     
 آبان چشمان همه      ١٣اسالمی در    

موج اعتراضی    .  را خيره کرد       
تمام جامعه ايران را به تالطم                 

اعتراضات وسيع در          .  انداخت
 ، تهران           ،شهرهای مختلف            

اصفهان، شيراز، تبريز، رشت،          
قزوين، اراک، شهر کرد و چند             
شهر ديگر رعشه مرگ به جان            

مردم .  جمهوری اسالمی انداخت     
در همه جا با اوباش اسالمی                    

جنگ و گريز و زد       .  درگير شدند 
و خورد مردم با نيروهای                          
سرکوب صحنه های پرشوری از       
استقامت و مبارزه آزاديخواهانه          

شعارهای بسيار راديکال       .  آفريد
عليه رژيم و سران جنايتکار آن            

. در سراسر کشور طنين انداز شد       
اين اعتراضات آنچنان راديکال           
بود که صدای فغان جناح اصالح        

سران .  طلب دولتی به هوا بلند شد      
و فعالين اين جناح از ريز و                      
درشت به صف شدند تا به جناح            
هار حاکم گوشزد کنند که اگر                 
کوتاه نيايد، نظام از دست خواهد          

به صراحت کامل به جناح        .  رفت
فروريختن " حاکم در مورد                   

هشدار   "تدريجی هيبت حکومت     

 

  آبان١٣در قبال اعتراض توده ای " حکمتيست"در حاشيه موضع حزب 

 !پز انقالبی، سياست ارتجاعی
 آذر ماجدی

جريانات هميشه جيره خوار       .  دادند
ساختار "رژيم از شعارهای                        

گله )  بخوان سرنگونی طلب  "  (شکن
کردند و به جناح حاکم هشدار دادند         
تا هر چه سريعتر برای برون رفت         
از اين بحران يک راه حل سياسی            

 . بيابد

 

وب سايت ها مملو است از روايت           
های هيجان انگيز از احساسات                 
پرشور مردمی که از شکستن ديوار      
ارعاب سخن ميگويند، از يافتن                 
اعتماد به نفسی بی سابقه برای                   
مقابله با اين رژيم وحشی و                           
جنايتکار و از احساس همبستگی             

همه، از هر           .  باال ميان مردم          
دوجناح رژيم تا مردمی که در                    
مقابلشان صف آرايی کرده اند، از           
اپوزيسيون پرو رژيم تا دولت ها و         
رسانه های کاسه ليس شان بر                     
متحول شدن مبارزات مردم و                    
خواست و عزم آنها برای به زير               
کشيدن جمهوری اسالمی سخن                 

يکی نگرانی و هراس             .  ميگويند
خود و ديگری شادی و هيجان خود         

اما در اين ميان اين     .  را ابراز ميکند  
حزب که خود را کمونيست هم                   
ميداند سرش را مانند کبک زير                 
برف کرده است و چشمانش را با              
لجاجتی کودکانه بر تمام اين                         

يک موضع    .  واقعيات بسته است       
ارتجاعی در قبال خيزش مردم                  
اتخاذ کرده است و بهيچ صراطی             

عمال خود را به          .  مستقيم نميشود   
مضحکه خاص و عام بدل کرده                

 .است

 

انسان حيران ميماند که اين لجاجت         
در "  حکمتيست"حزب موسوم به         

قبال خيزش مردم، از کجا ناشی                
نابخردی سياسی است يا           .  ميشود

تالشی برای سرخ نگاه داشتن                    
دليل آن هر چه باشد، آنها        .  صورت

با اين مواضع ارتجاعی، خود را              
نسبت به هر نوع تالش، خواست و         
مبارزه مردم برای آزادی و                          
خالصی از شر اين رژيم جنايتکار         

١٢٧شماره   

ديگر .  نامربوط اعالم کرده اند         
. کسی حتی آنها را جدی نميگيرد       

اخيرا خالد حاج محمدی از                      
رهبری اين حزب، بار ديگر، اما       

" حماسی"اين بار به شيوه ای               
مبارزات مردم را غلفتی تقديم دو       

شعارهای .  جناح رژيم کرده است   
مرگ بر  "،  "مرگ بر خامنه ای   "

توپ، تانک،           "،           "ديکتاتور
، "کهريزک ديگر اثر ندارد                  

شعارهايی که رعشه مرگ بر              
اندام نه فقط جناح حاکم، بلکه                 
همچنين جناح اصالح طلب                    
دولتی انداخته است را به جناح             

خاتمی   –کروبی       –موسوی     
بعالوه، اوباش   .  نسبت داده است    

بسيجی مزدور را بخشی از مردم      
قلمداد کرده و آنها را بعنوان                   
بخش فريب خورده ای که بدنبال         
جناح هار حاکم افتاده اند به                     

ايشان با    .  تصوير کشيده است       
خاص اين حزب             "  صالبت"

 آبان     ١٣":  اعالم کرده است         
 ."امسال ميدان نبرد دو جناح بود

 

سرداران خود را   ...  جناح حاکم   "
به ميدان فرستاد تا توده مردم که          
به خيابان ها آمده بودند را به                  

...  . دفاع از حکومت جلب کند          
جناح مقابل نيز کروبی و تعداد             
ديگری را به صحنه آورد تا                   
ميدان را به حريف خود تنگ                 

مردم متنفر از جمهوری            .  کند
اسالمی را در خدمت اهداف                  

در اين ميان   .  جناح سبز جمع کند    
بسياری از مردم نقش سربازان           
جنگی را داشتند که اهداف،                    
شکست و پيروزی جنگ به آنان         

جنگ ميان دو جناح    .  مربوط نبود 
از سرمايه داران بود و مردم                 
انقالبی که در هر طرف اين                   
ماجرا درگير شدند خارج از نيت       
خير و شر خود، پشت اين                         

...  . رهبران به صف شده بودند        
آزاديخواهی در اين روز هيچ               
جايی نمايندگی نشد و قرار هم               

 ."نبود بشود

اين تحليل اين حزب از موج                     
اين .   آبان است        ١٣اعتراضی     

تحليل را در مقابل آن هزاران                 
هزار نفری بگذاريد که با اوباش          
اسالمی درگير شدند، عليه رژيم          
شعار دادند و بی اعتناء به سران           
جنبش اصالح طلب دولتی، به               

چه واکنشی  .  رژيم حمله ور شدند    
نشان خواهند داد؟ با خشم اين                  
تحليل را پاره خواهند کرد و                    
 .درون سطل زباله خواهند ريخت

 

خالد حاج محمدی احزاب و                      
خيانت به  "جريانات سياسی را به      

متهم کرده  "  اهداف و منافع مردم     
عميق و    "کمی اين اتهام          .  است
اين اتهام، يک   .  را بشکافيم "  پربار

. اتهام خود خدمت کن و پوچ است       
هدف اصلی آن توجيه سياست                
شکست طلبانه و ارتجاعی اين              

. حزب در قبال خيزش مردم است      
گذشته از نيت آن، اين اتهام                       
تناقضات پايه ای و گيج سری                 
های سياسی اين حزب را برمال            

از يک سو اينها احزاب            .  ميکند
چپ و کمونيستی را که از خيزش        
اخير مردم دفاع کرده و آن را                 
جنبشی برای سرنگونی رژيم                
توصيف کرده اند، تمسخر کرده           
اند و مدعی شده اند که اين                         
احزاب از مبارزه طبقاتی هيچ               

چرا که به مقوله             .  نفهميده اند    
مبارزه سرنگونی طلبانه مردم              

کلی باالی منبر رفته      .  قائل هستند 
اند تا به ديگران درس مبارزه                 

اعالم کرده اند که       .  طبقاتی بدهند  
معنايی ندارد و       "  مردم"مبارزه   

مستقل "آنها در انتظار مبارزه               
اما در اينجا    .  هستند"  طبقه کارگر 

تمام اين فخر فروشی های طبقاتی       
را از خاطر برده اند و آن احزاب         

" مردم"به منافع     "  خيانت"را به     
، "ماورای طبقاتی     "اين مقوله           
 . متهم کرده اند

  ٣صفحه  



۵١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سخن "  مردم انقالبی  "بعالوه، از     
گفته اند و بالفاصله اعالم کرده             

پشت "  مردم انقالبی  "اند که اين       
. دو قطب ارتجاع به صف شده اند      

" مردم انقالبی  "آخر اين چگونه        
هستند که منافع انقالبی خود را              
تشخيص نميدهند و در خدمت                
ارتجاع می جنگند؟ اين مردم هم          

اند و هم از رژيم                  "  انقالبی"
، اما تا اين حد مسخ شده           "متنفر"

و ناآگاهند که عليه منافع انقالبی            
خود به پای خود تير ميزنند و                  
پشت جناح های رژيم شمشير می        
زنند؟ اين تناقضات را چگونه                
توضيح ميدهيد؟ آيا ميدانيد چه               
ميگوييد يا زير فشار انتقادات                 
کوبنده ما به هذيان گويی افتاده               

 ايد؟

 

ثانيا، معلوم نيست ايشان در مورد       
. کدام احزاب صحبت ميکند                    

اسالمی؟ احزاب     –احزاب ملی      
متعلق به جنبش ناسيوناليسم پرو          
غرب؟ اگر اشاره به اينها است که       
خيانت آنها به منافع مردم مقوله             

الجرم .  ای پوچ و مسخره است          
بايد نتيجه گرفت که منظور شان           

دليل دارد  .  احزاب کمونيستی است  
که اينها احزاب مورد اتهام شان            

. را با نام و نشان معرفی نمی کنند       
کلی گويی در شرايطی که قرار            
است اتهامی در هوا پرتاب شود،         

 " حکمتيست"در حاشيه موضع حزب 

  آبان١٣در قبال اعتراض توده ای 

 ! ...پز انقالبی، سياست ارتجاعی
 . روش مطمئن تری است

مساله اينجاست که هر انتقادی نيز           
حزب "به موضع عميقا پوپوليستی        

وارد باشد،     "  کمونيست کارگری    
موضعی که مورد نقد مکرر و                 (

مشکل )  قاطع ما قرار گرفته است         
خالد حاج محمدی و حزب متبوعش       

به اين دليل ساده که     .  اين نکته نيست  
اينها بکلی جنبش سرنگونی طلبانه         

اينها مبارزه  .  مردم را منکر شده اند    
مردم برای سرنگونی را قبول                    

اينها با خيزش آزاديخواهانه     .  ندارند
مردم و برای سرنگونی رژيم                     

. جنايتکار اسالمی سر جنگ دارند        
: بايد صريحا به اين حزب گفت                 

مردم حق دارند که در قرن بيست و         
يک ديکتاتوری خشن مذهبی                      
نخواهند؛ مردم حق دارند که برای          
سرنگونی يک رژيم سرکوبگر و            
جنايتکار که آنها را به فقر و فالکت         
محکوم کرده است، مبارزه کنند؛             
زنان حق دارند که برای به زير                 
کشيدن يک رژيم زن ستيز که                     
آپارتايد جنسی و حجاب اسالمی را         
به آنها تحميل کرده است، خيز                    

جوانان حق دارند که عليه       .  بردارند
اختناق فرهنگی، اخالقی و سياسی         
به ميدان بيايند و برای خالصی                 
فرهنگی، آزادی سياسی و                             

مردم .  سکوالريسم مبارزه کنند          
همين ها هستند و وقتی از جنبش               
سرنگونی طلبانه مردم سخن                       

١٢٧شماره   
ميگوييم، همين جنبش ها را مد             

 . نظر داريم

 

لذا اگر بخواهيم مقوله پوپوليستی       
را "  خيانت به منافع مردم                "

بعنوان يک مقوله معتبر و                       
مربوط در نظر بگيريم، اين اتهام       
در خانه خود اين حزب می                     

زيرا اين حزب است که          .  خوابد
مبارزات آزاديخواهانه و                         
سرنگونی طلبانه مردم را دو                
دستی و با سخاوتمندی خاصی             

. تقديم دو جناح رژيم کرده است          
بخشی از کارگران و مردم                      
زحمتکش را به پيروی از                        
ژورنال های سطحی بين المللی          
دنباله رو احمدی نژاد ناميده و              
اکثريت عظيم مردمی که به                   
خيابان ها آمده اند و قهرمانانه               
عليه رژيم اسالمی مبارزه ميکنند     
را تقديم جناح اصالح طلب                     

اين حزب است . دولتی کرده است 
که مبارزه و خيزش مردم را نفی        
کرده است؛ اين حزب است که             
شکست جنبش آزاديخواهانه مردم    
را اعالم کرده است؛ اين حزب            
است که هر روز دارد به مردم             

در خانه   !  مبارزه نکنيد  :  ميگويد
هنوز وقت مبارزه         !  ها بمانيد    

اين حزب است که      .  نرسيده است 
دارد خاک به چشمان مردم می            
پاشد؛ اين حزب است که دارد               
مبارزات مردم را تحريف و                  

 .تضعيف ميکند

 

بايد گفت که جمهوری اسالمی با        
دشمنان اين چنينی نيازی به                   

اين حزب تحت         .  دوست ندارد    
لوای دفاع از منافع طبقه کارگر و       
مردم چنين تحليل و مواضع                     

. درخشانی را اتخاذ و اعالم ميکند     
بايد به آنها گفت که طبقه کارگر و        
مردم به اين دوستی خاله خرسه            

لطفا مواضع       .  احتياج ندارند      
ارتجاعی خود را با نام  پرولتاريا        

با اينکار فقط زشتی       .  بزک نکنيد  
آنرا بيشتر و قباحتش را غليظ تر          

سرتان را از     .  بخود آييد  .  ميکنيد
به جامعه  .  زير برف بيرون آوريد    

. و مبارزات مردم دقيق شويد                 
گوش هايتان را به زمين بچسبانيد        
تا شعارهای مردم را بخوبی                    

بيش از اين خود را                  .  بشنويد
يکی از بازنده ها       .  منزوی نکنيد  

وشکست خوردگان اين نبرد                   
حياتی مردم با رژيم اسالمی                    

مناسب تر ميبود    .  حزب شما است  
بجای اعالم شکست مردم، در               
بحبوحه جنگ، در شرايطی که             
جمهوری اسالمی از ترس و                   
نگرانی مرگ بر خود می لرزد،          
شکست سياست های ارتجاعی و         
توده ايستی خود را اعالم                           

خيری که از شما به              .  ميکرديد
مبارزه طبقه کارگر و مردم به               
جان آمده نميرسد، لطفا شر هم               

 . مرسانيد
 

نامی که برای حزب تان انتخاب           
کرده ايد، بهيچوجه برازنده تان            

بهترين خدمتی که ميتوانيد     .  نيست
به جنبش طبقه کارگر، جنبش                 
کمونيستی و به منصور حکمت            

خدا .  بکنيد، تغيير نام تان است            
 ! *عاقبت تان را بخير کند

از نقطه نظر ما انقالب ايران انقالبی کارگرى           .  از دل اين تحوالت ميتواند يک انقالب عظيم توده ای سربلند کند                .  سرنگونى جمهورى اسالمى است    
جدال امروز به اين معنا نه صرفا جدالى برسر بود و نبود رژيم                 .  خواهد بود با هدف اثباتى ايجاد يک حکومت کارگرى، يک جمهورى سوسياليستى               

آنچه امروز در متن جنگ با جمهورى اسالمى هر روز روشن تر ميشود اين حکم است                  .  اسالمى بلکه جدالى برسر نظام بعدى جامعه ايران نيز هست          
بلکه جنبشى است که افقهاى متفاوت اجتماعى و طبقاتى ميکوشند برسير حرکت امروز و شکل                     .  براى سرنگونى نيست   "  همه با هم  "که اين جنبشى     

  .دادن به فردا نقش ايفا کنند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه کارگر و مردم آزاديخواه و برابرى طلب را به انقالب عليه حکومت اسالمى و نظام سرمايه داری و برپائى                                      
 . فراميخواند، يک جمهوری سوسياليستی،حکومت کارگرى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩سپتامبر 

 ...بيانيه حزب در باره اوضاع سياسى ايران



۵٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جمهورى اسالمى هيچگاه       -١    
خواست و تمايالت توده های                  
مردم را نمايندگی نکرده است و           
از روز نخست با مخالفت و                      
اعتراض جنبش های مختلف                  
اجتماعی از جمله جنبش حقوق             
زن، جنبش کارگری و جريان                
چپ و کمونيستی روبرو بوده                

جمهورى اسالمى محصول    .  است
 و     ۵٧سرکوب خونين انقالب             

محصول وحشت بورژوازی                 
جهانی از قدرت گيرى کارگر و           
کمونيسم در متن معادالت جنگ          

جمهوری اسالمی      .  سرد است     
هيچگاه به رژيم متعارف                           
بورژوازی بدل نشده و همواره با        
بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه         

رژيم .  ايران در تناقض بوده است     
اسالمی از ابتدا يک وصله ناجور       

  .بر پيکر جامعه بوده است

 

 جمهورى اسالمى يک             -٢    
. پروژه شکست خورده است                  

سرمايه دارى ايران تحت                          
جمهورى اسالمى نتوانست سير          

 ادغام در بازار           ،متعارف شدن   
 تامين سرمايه و                             ،جهانى

تکنولوژى مورد نياز يک کشور         
صنعتى در حال رشد و يک روند         
انکشاف و بازتوليد گسترده                     

بحران .  سرمايه دارى را بگذراند     
رژيم اسالمى يک بحران همه               

 سياسى و                ،جانبه اقتصادى       
 .فرهنگى و بحرانی العالج است

 

جمهوری اسالمی ازهمان       -٣    
ابتدا، بمنظور بقاء، يک سيستم              
پيچيده و بسيار خشن سرکوب را         
در درون جامعه و يک جنبش                 
تروريستی اسالمی با پوشش                  
ايدئولوژيکی آنتی امپرياليستی را      
در سطح منطقه و جهان سازمان          

سرکوب انقالب     "سياست      .  داد
اصلی ترين     "  تحت نام انقالب        

سياست رژيم در سال های اول به        
اين سياست    .  قدرت رسيدن بود      

مورد توافق کليه جناح های رژيم        
برای دوره کوتاهی ضمن          .  بود

توافق بر سرکوب خشن هر نوع          

 بيانيه حزب در باره اوضاع سياسى ايران
 مصوب پلنوم پنجم حزب به اتفاق آرا

اعتراض اجتماعی، سياسی،                      
اقتصادی و فرهنگی در جامعه،                
جناح های رژيم بر سر الگوهای              
مختلف اقتصادی وارد جدال با                  

اما از سال                .  يکديگر شدند       
صريحا و رسما جدال جناح         ١٣٧۶

ها محتوای ديگری يافت و هدف               
جنگ و   .  متفاوتی را دنبال ميکرد       

جدالهاى درون حکومتى در اين               
دوره نه جدالى بر سر خط مشى                 
حاکميت در قلمروهاى اقتصادى و         
فرهنگى بلکه اساسا جدالى برسر            

 .بقاى حکومت اسالمى بوده است

 

جنبش دوم خرداد برای بقاء                     
نظام و بمنظور رودروئی با نسل             
جديدی که عليه اسالم، ارزشها و             

 به  ،حکومت اسالمی بپا خواسته بود    
با اين تحول دو جناح           .  ميدان آمد  

رژيم اسالمی عمال و علنا وارد                 
جنگی شدند که منصور حکمت آنرا       

ما در    .  ناميد"  جنگ بازنده ها       "
همان زمان اعالم کرديم که اين                  
جريان قادر به نجات جمهوری                  

عروج جنبش        .  اسالمی نيست       
سرنگونى در مقياسى توده اى و                
شکست دوخرداد تائيدی بود بر                 
تحليل های ما از ماهيت بحران                  
جمهوری اسالمی، جدال دو جناح،        
اصالح ناپذيری رژيم، و اين                       
واقعيت که بحران رژيم اسالمى راه      

ما همواره تاکيد کرده        .  حلی ندارد  
ايم که جدال سياسی در ايران نه دو          

جناح .  جناح بلکه سه جناح دارد            
سوم، توده های مردمی هستند که             
در کمين رژيم اسالمی نشسته و از          
هر فرصتی برای ضربه زدن                    
بمنظور سرنگونی آن استفاده                     

 .ميکنند

 

اکنون وضعيت سياسى در ايران          
هم براى باالئى ها و هم براى                       
پائينى ها وارد دوره جديد و تعيين            

توده وسيع    .  کننده اى شده است           
مردم سرنگونی طلب با قدرت                   

از .  بسيار وسيع ترى بميدان آمده اند    
يک سو جدال دو جناح با يکديگر و         
از سوی ديگر رو در رويی مردم با        
کليت نظام، وارد نقطه غير قابل               

١٢٧شماره   

نه فقط      .  بازگشت شده است          
سازشى در باال ميان دو جناح               

 بلکه     ،حکومتی متصور نيست        
مردم نيز در چهارچوب جناح              
هاى رژيم متوقف نشده و                         

سرنگونی رژيم      .  نخواهند شد     
 .اسالمی محتوم است

 

تشديد بحران در باال               -۴    
انعکاسى از تشديد اعتراض در          

سياستى که جريان       .  پائين است   
احمدى نژاد با هدف       –خامنه اى    

تصفيه جناح رقيب در پيش                     
 عليرغم تحليلهاى سطحى      ،گرفته

ناباوران، قابل بازگشت نيست و         
خود شاخصى روشن از عدم                 
امکان تغيير در چهارچوب هاى        

اين بحران نتيجه    .  حکومتى است 
شکافهاى عميقى است که جنگ          
قدرت را به دو راهى تعيين کننده        

سياست حفظ       .  رسانده است       
احمدى نژاد با توسل به تقلب                  
گسترده و سرکوب جناح مقابل            

و "  نوکران آمريکا    "تحت نام         
تنها راه  "  عناصر انقالب مخملى  "

موجود در مقابل جناح راست               
اين سياست موجب    .  حکومت بود 

تضعيف و شکنندگی بيشتر                    
جمهوری اسالمی در مقابل مردم      

اما اين اقدامات آخرين    .شده است   
برگهای رژيم برای بقا حکومت         

راه سازش بروى     .  اسالمی است  
جناح اصالح  .  اين خط باز نيست    

طلبان حکومتی نيز که خواهان           
حکومت "  اصالح"تعديل و             

اسالمی است، به بن بست رسيده        
. و تماما شکست خورده است               

بسته شدن امکان سازش دو جناح       
و بويژه تالش جناح راست برای        
حذف اصالح طلبان حکومتی،            
خط مشی تغيير در چهارچوب             

را با فلج       "  انتخابات"قانون و       
. سياسی روبرو کرده است                     

ترديدی نيست که مادام که                       
جمهوری اسالمی وجود دارد               
جناح بنديهای درون حکومت در       

. اشکال جديدی بازتوليد ميشود          
اما خط اصالح جمهوری                         
اسالمی، بعنوان يک خط مشی            
برای بقا حکومت اسالمی، به               

جمهوری .  پايان رسيده است            
اسالمی وارد راه بدون بازگشت          

 .شده است

 

در متن شکاف درون               -۵    
 ،حکومت و تشديد جدال در باال            

مردمى که خواهان سرنگونی                
رژيم اسالمی اند، در ابعاد دهها            

اين .  ميليونی وارد ميدان شده اند        
نه جنبشى در دفاع از يک جناح            
حکومت بلکه جنبشى براى عقب        
راندن و سرنگونى کل جمهورى         

مردم نه دولت       .  اسالمى است       
نظامى متکى بر اوباش و قمه                 
کشان و متجاوزين احمدى نژاد را      
ميپذيرند و نه در چهارچوبهاى             
اسالمى و خمينى چى جريان                  

کروبی متوقف    -خاتمی    -موسوی  
مردم طرفدار موسوى        .  ميشوند
آنها در تناسب قواى فعلى       .  نيستند

موسوى را سپر کرده اند تا خامنه        
اى و در واقع کل حکومت                         

اساس .  اسالمی را عقب برانند          
تالش جريان موسوى و                              

اما .  موئتلفينش حفظ نظام است          
مردم با سوت موسوی متوقف                

سير عبور از اين جريان     .  نميشوند
هر روز سرعت و وسعت                         
بيشتری مى يابد، همانطور که با          
شدت گرفتن اعتراضات، شعارها      
و تاکتيکهاى مردم کل حکومت را      

مردم خواهان       .  نشانه گرفت      
نابودی حکومت اسالمی هستند،         
نه حفظ ميراث کثيف خمينى و اهللا        

در ايران دوره ای آغاز شده      .  اکبر
است که جمهورى اسالمى از                 

. نظر مردم کارش تمام  شده است        
 ، تصفيه درونى      ،روند فروپاشى   

 و دست بدست    ،حکومتهاى نظامى 
 .شدن دولتها آغاز شده است

 

جامعه ايران وارد يک             -۶    
دوران انقالبی و پرتالطم سياسی        

دوره ای که مشخصه       .  شده است  
 ،اش باز شدن مسئله قدرت سياسى  

تشديد کشمکش طبقات و جنبشهاى     
 جنگ افقهاى چپ و                   ،طبقاتى

راست برسر آينده ايران، و در               
  ۵١صفحه محور آن مسئله   


